
 



 

 

 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με 

τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 
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και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 

και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 



 

 
3 

20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην οποία 

φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο πολυμεσικό 

εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο  ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 και διαρκεί 35 ώρες. Αποσκοπεί στο να επιμορφώσει 

κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες τους στις θεμελιώδεις και καθοριστικές ιστορικές 

στιγμές του ελληνικού έθνους, να καταδείξει τον σπουδαίο ρόλο που έπαιξε η 

Εκκλησία στην αφύπνιση και τον ξεσηκωμό του υπόδουλου γένους και να 

νοηματοδοτήσει με τα διδάγματα της Ελληνικής Επανάστασης την αίσθηση ιστορικής 

συνέχειας και συνέπειας των σύγχρονων Ελλήνων. Επίσης στόχος της είναι να 

εκπαιδεύσει τους επιμορφούμενους στην αποτελεσματική διαφύλαξη του υψηλού 

ιδεώδους του μοναδικού ανθρώπινου προσώπου, όπως αυτό παρουσιάζεται στα 

Συντάγματα της Επανάστασης και στα θεολογικά κείμενα της Ορθόδοξης Παράδοσης. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 
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1.1.  
Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα 
1 

1.2.  Ρωμιοσύνη: Η εθνική μας συνείδηση κατά την Τουρκοκρατία 3 

2. 
Στοιχεία της  εθνικής ταυτότητας του τουρκοκρατούμενου ελληνικού γένους: 

η διαχρονική γραπτή και προφορική ελληνική γλώσσα 
4 

3. 
Νεομάρτυρες κατά την Τουρκοκρατία -  Νεομαρτυλογικά κείμενα και λαϊκή 

θρησκευτικότητα 
4 

4.1. 
Εστίες αλλοτρίωσης του υπόδουλου ελληνικού γένους στην οθωμανική 

αυτοκρατορία και αντίβαρα στην αλλοτρίωση 
2 

4.2. 
Ο Νεοελληνικός και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός όπως  παρουσιάζεται σε 

βιβλιογραφικές πηγές 
2 

5.1. 
Οι  Έλληνες της Διασποράς και η προσφορά τους στην Ελληνική 

Επανάσταση 
2 

5.2. 
Οι ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές  διαστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Φιλελληνισμού 
2 

6. 
Τα Επαναστατικά  Συντάγματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Ορθόδοξη 

Παράδοση 
4 

7. Η συνεισφορά των  Ιερών Μονών  στην Ελληνική Επανάσταση 4 

8. 
Η διαχρονική προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Παιδεία και η 

συνύπαρξή της με την ιστορική αλήθεια 
4 

9.1. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1 

9.2. 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε να 

εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και το άοκνο 

ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες αρμόζουν 
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και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του, 

τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα προγράμματά του και 

κυρίως προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κ. 

Βαρθολομαίο για τη σύνταξη του παρόντος πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος 

ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας στο παρόν πρόγραμμα, 

καθώς η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τη διακονία μας. 

 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1 Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

 

 

 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την 

οργάνωση του νέου Ελληνισμού και την κατάκτηση της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. 

Η Εκκλησία και τα μέλη της κατέφασκαν στον ένοπλο αγώνα προκρίνοντας ως 

κορυφαίας σπουδαιότητας ζήτημα την αξία του ανθρώπινου προσώπου και τη 

διαφύλαξη της ακεραιότητας από οποιαδήποτε φθορά η συντριβή. Στην Επανάσταση 

συλλειτούργησαν διαφορετικές και μάλιστα αντίρροπες δυνάμεις με σκοπό την 

απελευθέρωση του Γένους. Υπό την παραπάνω οπτική, η μνήμη και μελέτη ενός 

τέτοιου γεγονότος συνιστά "μάθημα" υψηλής αξίας για κάθε σύγχρονο άνθρωπο. Η 

θεματική ενότητα στοχεύει να επιμορφώσει κληρικούς και λαϊκούς στις θεμελιώδεις 

και καθοριστικές ιστορικές στιγμές του ελληνικού έθνους και να νοηματοδοτήσει με 

τα διδάγματα της ελληνικής επανάστασης την αίσθηση ιστορικής συνέχειας και 

συνέπειας των σύγχρονων Ελλήνων, όπως επίσης να τους εκπαιδεύσει στην 

αποτελεσματική διαφύλαξη του υψηλού ιδεώδους του μοναδικού ανθρώπινου 

προσώπου, όπως αυτό παρουσιάζεται στα Συντάγματα της Επανάστασης και στα 

θεολογικά κείμενα της Ορθόδοξης Παράδοσης. 

 Το πρόγραμμα επιδιώκει να αντλήσει από την ιστορική μνήμη απαντήσεις και 

στα σύγχρονα πνευματικά και κοινωνικά ερωτήματα, όπως εκείνο των προτύπων, 

ιδιαίτερα για την νέα γενιά, όπως επίσης και εκείνο του μορφωτικού ιδεώδους και 

των αρχών που το διέπουν, με δεδομένη την επίδραση των αρχών του Διαφωτισμού 

στις μορφωτικές και πνευματικές δομές του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, καθώς 

και τις διαχρονικές προσπάθειες του ελληνισμού να παρακολουθήσει τις Ευρωπαϊκές 

εξελίξεις σε όλους τους τομείς της μόρφωσης και του πνεύματος, χωρίς να 

απεμπολήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής του ταυτότητας. 

 

1. Σκοπός του Προγράμματος 

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να: 



Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 
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- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε επαφή με τις 

τελευταίες εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των πτυχών της ελληνικής 

επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της 

Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, στην 

κατανόηση και παρέμβαση σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, 

ανάδειξης του ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με βάση αρχές 

και αξίες που πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε να συνεισφέρει 

αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του ποιμαντικού έργου των 

ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των κληρικών και 

λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, πνευματικό και πολιτιστικό 

πλούτο του Ελληνισμού, ώστε να δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να 

ενισχύσουν τους δεσμού του Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της 

Ελληνικής κοινωνίας.   

- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων στελεχών για την 

επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που ασχολούνται με τις πολιτιστικές δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας της Εκκλησίας με 

άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό την προώθηση πρωτοβουλιών 

που αφορούν την ελληνική ταυτότητα. 
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1.2  Ρωμηοσύνη: Η εθνική μας συνείδηση κατά την Τουρκοκρατία 
 

 

 

Εισαγωγικά 

 

Σκοποί-στόχοι: 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να συνειδητοποιήσουν την χρησιμότητα της ιστορικής γνώσης γενικά, 

αλλά και της γνώσης των ιστορικών στοιχείων σχετικά με την ελληνική  

επανάσταση ειδικότερα.  

 Να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη της εθνικής μας συνειδητότητας. 

 Να διδαχτούν τους σταθμούς, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν 

στην εθνική μας αυτοσυνειδησία.  

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θεματικής ενότητας – κεντρικοί άξονες: 

 

Σε αυτή την επιμέρους θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και 

θα συζητηθούν: 

 Η εθνική συνείδηση κατά την Τουρκοκρατία. 

 Η έννοια της Ρωμηοσύνης.  

 Ο αυτοπροσδιορισμός «Ρωμηός» ως ένδειξη της αδιάλειπτης συνέχειας 

του Ελληνισμού.  

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 

 

- Εισήγηση – παρουσίαση εκτενούς υλικού σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ΘΕ. 

- Παρουσίαση  power point που οπτικοποιεί το παραπάνω υλικό 

- Μελέτη περιπτώσεων που με χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζουν πτυχές 

της ΘΕ. 

- Συντονισμένη συζήτηση με τους επιμορφωνόμενους, ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα κεντρικά σημεία και τα συμπεράσματα της ΘΕ αλλά και να 

απαντηθούν πιθανές απορίες τους. 

 

 

 



Ρωμηοσύνη: Η εθνική μας συνείδηση κατά την Τουρκοκρατία 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
10 

 

Πριν ξεκινήσουμε:  

Αναστοχασμός:  

Πλαίσιο και γενική σκοπιμότητα προγράμματος 

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να: 

- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε 

επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των 

πτυχών της ελληνικής επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα 

λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να 

αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, στην κατανόηση και παρέμβαση 

σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, ανάδειξης του 

ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με 

βάση αρχές και αξίες που πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και 

πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε 

να συνεισφέρει αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του 

ποιμαντικού έργου των ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των 

κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, 

πνευματικό και πολιτιστικό πλούτο του Ελληνισμού, ώστε να 

δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να ενισχύσουν τους δεσμού του 

Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της Ελληνικής κοινωνίας.   

- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων 

στελεχών για την επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που 

ασχολούνται με τις πολιτιστικές δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας 

της Εκκλησίας με άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό 

την προώθηση πρωτοβουλιών που αφορούν την ελληνική ταυτότητα.  

- Κοντολογίς, επιμορφώνουμε επιμορφωτές, εκπαιδεύουμε, 
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εκπαιδευτές, καθοδηγούμε στελέχη-ηγέτες της Εκκλησίας μας, 

εμπνέουμε εμπνευστές και προετοιμάζουμε την βελτίωση ενός 

πνευματικού οργανισμού, του οποίου τα τωρινά αλλά και τα αυριανά 

στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας 

 

Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευόμενους, όχι 

μόνον ως σε πρόσωπα που εμπλουτίζονται προσωπικά, αλλά και ως σε 

κάθε είδους στελέχη της Εκκλησίας, που θα εμπνευστούν ώστε να 

μεταλαμπαδεύσουν γνώση, να ενθουσιάσουν ιδιαίτερα την επόμενη γενιά, 

να την «συμπαρασύρουν» σε δράσεις και τελικά να διατηρήσουν τη 

μνήμη, αλλά και το όραμα του Ελληνισμού, που προχωρά προς το μέλλον. 

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 

Η σκοπιμότητα της ιστορίας 

 

Αλήθεια, σε τι χρησιμεύει η ιστορία; 

Για άλλους, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Για άλλους, ακολουθεί μία ευθύγραμμη 

πορεία. Και για άλλους, η πορεία της ιστορίας είναι σπειροειδής, δηλαδή εξελίσσεται 

αναπαράγοντας κάποια σταθερά ιστορικά μοτίβα. Ό,τι κι αν συμβαίνει, η ιστορία 

αποτελεί για κάθε λαό, κλειδί ερμηνείας για το παρόν και παρακαταθήκη σοφίας 

για το μέλλον. Είναι εμφανές δια γυμνού οφθαλμού πως οι εξελίξεις σε επίπεδο 

επιστήμης και τεχνολογίας είναι ραγδαίες και πρωτοφανείς. Είναι όμως εξίσου 

εμφανές πως η ανθρώπινη φύση, η οποία, ουσιαστικά, είναι ο ρυθμιστής αλλά και 

αυτή που υφίσταται όλες αυτές τις εξελίξεις, παρουσιάζει στοιχεία διαχρονικά. Πάθη, 

επιθυμίες, φόβοι, αλλά και τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα,, με κυρίαρχο εκείνο του 

νοήματος της ζωής και του αναπόφευκτου του θανάτου, οδηγούν τους ανθρώπους σε 

ίδιες αντιδράσεις, έστω και με διαφορετικές συνθήκες, και καθιστούν την ανθρώπινη 

ιστορία μία σειρά από οδυνηρές εμπειρίες που, δυστυχώς, σπάνια οδηγούν στην 

οριστική διόρθωση νοοτροπίας και συμπεριφοράς. 

Για πολλούς ανθρώπους, η απασχόληση με το παρελθόν αποτελεί έρωτα και 

μυσταγωγία για το δικό τους παρόν. Φαίνεται αντιφατικό. Υπάρχει όμως εξήγηση: 

Μαθαίνοντας την ιστορία, ανακαλύπτουμε και ερμηνεύουμε κομμάτια του ίδιου 

μας του εαυτού, καθώς δεν αποτελούμε απομονωμένες υπάρξεις αλλά κρίκους 
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μιας αλυσίδας η οποία παραλαμβάνει και θα παραδώσει ένα σύνολο από 

βιολογικό, ψυχολογικό και πνευματικό υλικό. Με πολύ ανάγλυφο τρόπο ο 

Κωνσταντίνος Χολέβας μεταποιεί τις αλήθειες αυτές σε πρακτικές συμβουλές1: 

 

«Ο Εύριπίδης δίδασκε ὅτι εἶναι εὐτυχής ὅποιος γνωρίζει Ἱστορία: «Ὄλβιος ὅστις 

Ἱστορίης ἔσχεν μάθησιν». Καί ὁ ἱστορικός τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως 

ἀπό τούς Σταυροφόρους Νικήτας Χωνιάτης ἀποκαλεῖ κατά τόν 13ο αἰῶνα μ. Χ. τήν 

Ἱστορία ὡς τό «κάλλιστον ἄθλημα τῶν Ἑλλήνων». 

Ὁ Μέγας Βασίλειος στό περίφημο κείμενό του «Πρός τούς νέους ὅπως ἄν ἐξ 

Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων» ἀποδεικνύει τήν καλή γνώση τῆς Ἱστορίας καί 

χρησιμοποιεῖ παραδείγματα ἐγκράτειας ἀπό τή ζωή τοῦ Περικλέους, τοῦ Μεγάλου 

Ἀλεξάνδρου καί ἄλλων προσωπικοτήτων. Ὁ δέ Ρήγας Βελεστινλῆς στά κείμενά του, 

λίγες δεκαετίες πρίν ἀπό τό 1821, προτείνει οἱ νέοι Ἕλληνες νά μαθαίνουν στό 

σχολεῖο μεταξύ ἄλλων καί τά κείμενα τῶν ἀρχαίων Ἱστορικῶν συγγραφέων. 

Φυσικά ἠ Ἱστορία καί γιά τούς νέους καί γιά τούς μεγαλυτέρους ἔχει ἀξία ὅταν τήν 

χρησιμοποιοῦμε ὡς ἐργαλεῖο προσωπικῆς, κοινωνικῆς, ἐθνικῆς καί οἰκουμενικῆς 

βελτιώσεως καί γιά τήν ἀποφυγή λαθῶν τοῦ παρελθόντος. Ἄν ἡ μελέτη της 

γίνεται μόνο γιά νά ἐξιδανικεύουμε τό παρελθόν ἤ καταντᾶ μία ἁπλῆ 

ἀπομνημόνευση, τότε μιλοῦμε γιά μουσειακή χρήση τῆς Ἱστορίας καί δέν 

ὠφελούμαστε. Οἱ νέοι μας ἀναζητοῦν πρότυπα, ζωντάνια, ὅραμα, ἐλπίδα καί 

ἐμπνέονται ἀπό τήν αὐτοθυσία, ἀπό τόν ἡρωισμό τῶν πολεμικῶν, ἀλλά καί τῶν 

εἰρηνικῶν περιόδων. Διότι Ἱστορία εἶναι ἡ ἀφήγηση καί τῶν εἰρηνικῶν, 

πολιτιστικῶν καί κοινωνικῶν ἐπιτευγμάτων. Ἡ ζωή καί ἡ προσφορά λ.χ. τῶν 

Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν εἶναι πρότυπο γιά τούς νέους.  

Ὅμως ἀξίζει νά κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια γιά νά δώσουμε στά παιδιά μας 

ἐθνική ταυτότητα, ἱστορική συνείδηση καί πρότυπα ζωῆς, γι’ αὐτό στή διδασκαλία 

τῆς Ἱστορίας ὀφείλουμε νά συμμετάσχουμε ὅλοι μας: Ἑκπαιδευτικοί, γονεῖς, 

κληρικοί, κατηχητές, δημοσιογράφοι. 

Καταθέτουμε, λοιπόν, τίς ἀκόλουθες σκέψεις καί προτάσεις: 

Α) Νά ἐξηγοῦμε στούς νέους ὅτι πολλές φορές ἡ Ἱστορία πέφτει θῦμα 

διαστρεβλώσεων καί ἰδεολογικῶν ἑρμηνειῶν. Παλαιότερα εἴχαμε τήν προσπάθεια 

                                                             
1 Κωνσταντίνου Χολέβα, Πως να διδάξουμε την Ιστορία στους νέους που αναζητούν πρότυπα , 

http://thriskeftika.blogspot.com/2013/08/blog-post_30.html, 6/6/2021 

 

http://thriskeftika.blogspot.com/2013/08/blog-post_30.html
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τῶν Μαρξιστῶν νά τά ἑρμηνεύσουν ὅλα μέ ὑλιστικά, ταξικά καί οἰκονομικά 

κριτήρια. Τώρα ἔχουμε τήν ἀπόπειρα ὁρισμένων δῆθεν ἱστορικῶν νά ἐξωραΐσουν τήν 

Τουρκοκρατία, νά καταργήσουν μάρτυρες καί ἥρωες μέ ἐπιδίωξη νά... ἐξομαλυνθοῦν 

οἱ Ἐλληνοτουρικές σχέσεις. Ἄς ποῦμε ξεκάθαρα στά παιδιά μας ὅτι οἱ πολιτικές 

σκοπιμότητες πρέπει νά μένουν μακρυά ἀπό τήν Ἱστορία, γι’ αὐτό νά 

ἐνθαρρύνουμε τούς νέους νά ἀναζητοῦν τίς πηγές. Ἱστορία ἀληθινή εἶναι ἡ μελέτη 

τῶν πηγῶν κάθε ἐποχῆς. Ἀπομνημονεύματα, ἀρχεῖα, ἔγγραφα ἑλληνικά καί ξένα, 

κείμενα περιηγητῶν, διπλωματικά ἔγγραφα, ἀλληλογραφία προσωπικοτήτων, 

ἐφημερίδες ὅταν ὑπάρχουν κ.λπ. Αὑτά εἶναι πηγές καί ὄχι ἡ πολιτικοποιημένη ἄποψη 

ὁρισμένων συγχρόνων ἐρευνητῶν. 

Β) Νά συνοδεύουμε τά παιδιά σέ Μουσεῖα, ἀρχαιολογικούς χώρους, τόπους 

μαχῶν, ἱστορικούς Ναούς καί Μονές. Νά ζητοῦμε ἀπό τό σχολεῖο οἱ ἐκδρομές νά 

ἔχουν καί ἐθνογνωστικό περιεχόμενο, ὄχι ἁπλῶς ψυχαγωγικό. 

Γ) Νά δωρίζουμε στά παιδιά βιβλία ἱστορικοῦ περιεχομένου ὅπως τῆς 

Πηνελόπης Δέλτα, τῆς Γαλάτειας Σουρέλη, τοῦ Τάκη Λάππα καί ἀλλων συγγραφέων. 

Ὑπάρχουν πολλά βιβλία γραμμένα μέ τρόπο λογοτεχνικό καί ὕφος γλαφυρό πού θά 

ἑλκύσουν τό ἐνδιαφέρον τους. Γιά τίς μικρότερες ἡλικίες συνιστῶ τά Κλασσικά 

Εἰκονογραφημένα, μέ τά ὁποῖα μεγαλώσαμε καί ὁ γιός μου καί ἐγώ. Νά καθόμαστε 

ἀρκετή ὥρα μαζί τους καί νά τά διαβάζουμε μαζί. 

Γ) Ἐπειδή ζοῦμε στήν ἐποχή τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων νά ἐντοπίσουμε 

ἱστοσελίδες μέ ἱστορικά θέματα στό Διαδίκτυο καί νά ἐνημερώσουμε σχετικά 

τούς νέους μας. Νά τούς ζητήσουμε φιλικά νά ακούσουμε μαζί μία ἱστορική ἐκπομπή 

σέ ἕναν ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς ραδιοσταθμούς ἤ νά δοῦμε κάτι σχετικό μέ τήν 

Ἱστορία στήν τηλεόραση καί στόν κινηματογράφο. 

Δ) Νά τούς παρουσιάζουμε πρότυπα ἱστορικῶν μορφῶν πού ἦσαν σέ 

παιδική ἤ ἐφηβική ἡλικία. Οἱ νέοι κολακεύονται καί συγκινοῦνται ὅταν 

ἀνακαλύπτουν ὅτι καί ἡ δική τους ἡλικία εἶχε συμμετυοχή στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους. 

Ὁ Ὅρκος τῶν Ἀθηναίων Ἐφήβων, οἱ ἔφηβοι βαρκάρηδες στό πολιορκημένο 

Μεσολόγγι, τά νεαρά παιδιά τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα (ὅπως ὁ Ἀποστόλης καί ὁ 

Γιοβάν στά «Μυστικά τοῦ Βάλτου»), ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης καί ἡ μάχη τοῦ 

Παγκυπρίου Γυμνασίου ἀπό τόν Κυπριακό Ἀγῶνα, αὐτά καί πολλά ἄλλα 

παραδείγματα θά κάνουν τή νέα γενιά νά ἐνδιαφερθεῖ περισσότερο. 

Ε) Στά κορίτσια νά τονίζουμε τόν ρόλο τῶν γυναικῶν εἴτε πολεμικό 

(Σουλιώτισσες, Μπουμπουλίνα), εἴτε εἰρηνικό (δασκάλες στόν Μακεδονικό 
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Ἀγῶνα, νοσοκόμες στούς πολέμους τοῦ 20 οῦ αἰῶνος) Πρωτίστως νά τούς 

θυμίζουμε ὅτι στά χέρια τους θά ἀναθρέψουν τή νέα γενιά Ἑλλήνων καί ὅτι ἀξίζει νά 

ἔχουν ὡς πρότυπο τήν Σπαρτιάτισσα μάνα, αλλά καί τή μάνα τοῦ Γρηγόρη 

Αὐξεντίου. Γιά τά κορίτσια μας προτείνω προφρόνως τό θαυμάσιο βιβλίο τῆς Ἄννας 

Μπαλῆ «Κάποιες δασκάλες κάποτε», ἀπό τίς ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ. 

Στ) Μιλῶντας τους γιά τά ὅσα ὑπέστημεν, δηλαδή σφαγές, γενοκτονίες, 

έξισλαμισμούς, κατακτήσεις καί ἄλλα δεινά θά πρέπει νά ἐξηγοῦμε: Αὐτά ἔγιναν καί 

τά θυμόμαστε γιά νά μήν ἐπαναληφθοῦν. Ὅμως ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι καί 

ὡς δημοκρατικοί πολίτες δέν τρέφουμε αἰσθήματα μισαλλοδοξίας ἤ 

ἐκδικητικότητος ἐνατίον ἄλλων λαῶν. Θέλουμε εἰρηνική συνυπαρξη ἀρκεῖ νά 

τήν θέλουν εἰλικρινῶς και οἱ γείτονές μας. Οὐτε ὁ ρατσισμός οὔτε ἡ ἡττοπάθεια 

ταιριάζουν στήν ἑλληνορθόδοξη ἀγωγή.  

Z) Εἶναι ἀνάγκη στά Κατηχητικά καί σέ κάθε ἄλλη πνευματική δραστηριότητα 

παραλλήλως πρός τή Χριστιανική ἀγωγή νά δίδεται καί ἱστορική ἀγωγή.  

H) Ἄς προσπαθήσουμε μέσα ἀπό τίς σελίδες τῆς Ἱστορίας νά ἀντλήσουμε 

μηνύματα ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας στή σημερινή δύσκολη περίοδο τῆς κρίσης. 

Νά διδάσκουμε στά παιδιά τά έλαττώματα τοῦ Ἔθνους, ὅπως ἡ Διχόνοια, ἀλλά 

νά ὑπογραμμίζουμε καί τά προτερήματα, τίς δυνατότητες ἐξόδου ἀπό κάθε 

κρίση, τήν ἱκανότητα ἐπιβιώσεως πού ἐπέδειξε ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ἑλλάδος, τῆς 

Κύπρου, τῆς Β. Ἠπείρου, τῆς Μικρασίας καί τοῦ Πόντου καί τά Ἀπόδημα 

ἀδέλφια μας. Εἰδικά σήμερα καλό εἶναι νά θυμίζουμε στούς νέους καί στίς νέες ὅτι 

τά 100 χρόνια τῶν νικηφόρων Βαλκανικῶν Πολέμων μᾶς φέρνουν στόν νοῦ ἕνα 

θρίαμβο, τόν ὁποῖο ἐπέτυχε μία Ἑλλάδα μικρή καί μέ πενιχρά μέσα. Μία χώρα πού 

εἶχε πτωχεύσει τό 1893 ἐπί Χ. Τρικούπη καί εἶχε ἡττηθεῖ στρατιωτικά τό 1897 ἀπό 

τούς Τούρκους. Μία Ἑλλαδίτσα ὑπό Διεθνῆ Οἰκονομικό Ἔλεγχο (τρόικα τῆς 

ἐποχῆς), ἀλλά μέ πίστη στόν Θεό, στή διαχρονική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μέ 

πρότυπα ἡρώων ὅπως ὁ Παῦλος Μελᾶς. Μία Ἑλλάδα πού εἶχε γαλουχηθεῖ μέ τό 

ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἰδέας. 

Μία τέτοια Ἰδέα χρειάζεται καί σήμερα στούς νέους μας. Ὄχι μέ ἐδαφικό 

περιεχόμενο, ἀλλά μέ πνευματικό. Ζητεῖται μία νέα εἰρηνική Μεγάλη Ἰδέα. Καί ἄν 

δέν τήν ἔχουμε ἕτοιμη νά τους τήν δώσουμε ἄς τήν βροῦν μόνοι τους οἱ νέοι Ἕλληνες 

καί οἱ νέες Ἑλληνίδες. Διδάσκοντάς τους τήν Ἱστορία μας θά τούς βοηθήσουμε να 

ὁραματισθοῦν ἐκεῖνοι τή νέα Μεγάλη Ἰδέα καί νά ξαναβρεῖ ἡ πατρίδα μας «τά φτερά 

τά πρωτεινά της, τά μεγάλα». 
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Οι ρίζες του νέου Ελληνισμού 

 

Τι κρύβεται πίσω από την διατύπωση «Είμαι Έλληνας»; Δηλώνουμε καταγωγή; 

Δηλώνουμε πολιτιστική ταυτότητα; Δηλώνουμε εθνική οντότητα μέσα σε ένα 

παγκόσμιο περιβάλλον, όπου συγκρούεται η παγκοσμιοποίηση με την συσπείρωση 

γύρω από και εθνική ταυτότητα; Δηλώνουμε ένα συγκεκριμένο όραμα για το μέλλον; 

Ή μήπως όλα μαζί;  

Ως ελληνική κοινωνία, βιώνουμε αντιφάσεις και συγκρούσεις, συχνά οξύτατες, 

με εμφανή την αδυναμία μας να τις ερμηνεύσουμε και, κατά συνέπεια, να τις 

υπερβούμε. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη γνώσης και κατανόησης του ιστορικού 

μας παρελθόντος, με σκοπό, όχι την παρελθοντολογία, αλλά την διευκόλυνση 

συνοχής της νεοελληνικής κοινωνίας, η οποία καλείται να διαχειριστεί ιστορικές 

εκκρεμότητες, ενώ συγχρόνως υφίσταται συνέπειες παγκοσμιοποιημένων 

σύγχρονων συγκρούσεων με πρωτόγνωρα πολιτικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά. Όπως επισημαίνει ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, «η εθνική μας 

συνέχεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του σύγχρονου Ελληνισμού στους σημερινούς 

κρίσιμους υπαρκτικούς προσανατολισμούς του»2. Θα δυσκολέψει πολύ η διαχείριση 

αυτού του προβλήματος, αν αποκλειστεί η Ορθόδοξη πίστη ως καθοριστικός 

παράγοντας κατανόησης των ιστορικών οραμάτων που οδήγησαν στην 

επανάσταση του ΄21, αλλά και στην διαμόρφωση του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους που φτάνει μέχρι σήμερα.  

 

Ο νέος Ελληνισμός στον οποίο ανήκουμε, αποτέλεσε όραμα από το 1204, όταν η 

Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Φράγκων. «Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, εκ 

των ιστορικών της Αλώσεως, θρηνώντας την Άλωση της Βασιλίδος των πόλεων, και 

γράφοντας στην πατρίδα του, την Αθήνα, έβλεπε πέρα βαθιά μες στον χρόνο την 

δημιουργία ενός νέου κόσμου, του Νέου Ελληνισμού, ως συνεχιστή της υπόδουλης 

πλέον αυτοκρατορίας»3. Ήδη από τότε, ο απλός λαός, σχεδόν από ένστικτο, 

αντιλήφθηκε πως, παράγοντας της ενότητας και της ταυτότητας του δεν 

                                                             
2 π. Γ. Μεταλληνού,  Τουρκοκρατία. Οι έλληνες στην οθωμανική Αυτοκρατορία,  εκδ. ΑΚΡΙΤΑΣ, 19. 
3 Αθανασίου Ε. Καραθανάση, «Η εθνική συνείδηση μας κατά την Τουρκοκρατία, συνείδηση συμπάσης 

της Ρωμιοσύνης» στο Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας. Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου, 

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, σ. 21. Πρβλ. Χαλκοκονδύλης, εκδ. 

E. Darko, τ. 1, τ. 2, Βουκουρέστι 1922. 
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μπορούσε πια να είναι ένα ορατό πολιτικό κέντρο όπως η Κωνσταντινούπολη, 

αλλά οι κοινοτικοί θεσμοί, η συνέχεια των ηθών και των εθίμων από την 

αρχαιότητα και εντεύθεν, τα λογοτεχνικά έργα τα γραμμένα στην δημώδη 

γλώσσα και η κοινή αντίσταση εναντίον των Φράγκων κατακτητών. Αυτό το 

γεγονός, σε συνδυασμό με τον πανσλαβισμό του Φαλμεράιερ, ο οποίος αμφισβήτησε 

τη ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού, οδήγησε τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο 

να επισημάνει την τρήσιμη ενότητα του Ελληνισμού στο σχήμα Αρχαιότητα -  

Βυζάντιο - Νέος Ελληνισμός4. Με την δεύτερη Άλωση,  η προσπάθεια της 

συνέχισης του Ελληνισμού εντάθηκε και εκφράστηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση 

δημοτικού τραγουδιού και αρχαίας τραγωδίας, καθώς και στη δημιουργία του 

ακριτικού τραγουδιού από τον Πόντο και την Καππαδοκία ως την Κρήτη και την 

Κύπρο με τη ζωντανή γλώσσα του λαού. Παράλληλα, οι αρχαίοι Έλληνες ήρωες 

όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, συνέχισαν να μεταβάλλονται σε σύμβολα ελευθερίας, 

όπως και επί Φραγκοκρατίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Μανουήλ 

Παλαιολόγο, που ως διοικητής της Θεσσαλονίκης την περίοδο 1381-1387, 

ενθαρρύνει τους Θεσσαλονικείς με το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» και τους 

θυμίζει ότι είναι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου5.  

Συγχρόνως, ανακύπτει η ανάγκη διαφοροποίησης της Ανατολικής Ορθόδοξης 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την Ρωμαιοκαθολική Δύση. Αυτή η διαφοροποίηση 

εκφράστηκε με τον όρο «Έλλην» και λίγο αργότερα, το ίδιο περιεχόμενο πήρε η λέξη 

«Γένος».  

Χωρίς αμφιβολία, την ιδιοπροσωπεία του νέου Ελληνισμού σφράγισε η 

σύζευξη αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και Χριστιανισμού. Ο νέος Ελληνισμός, 

ως συνέχεια του αρχαίου Ελληνισμού με άξονα την καταγωγή, αποτελεί αναμφίβολα 

δύσκολότατο ιστορικό θέμα. Με άξονα όμως τον πολιτισμό και την εξέλιξη της 

πνευματικότητας τα πράγματα απλουστεύονται: ο Χριστιανισμός έδωσε μία νέα 

διάσταση στην αναζήτηση των αρχαίων Ελλήνων ως προς την αλήθεια και έδωσε 

διέξοδο στον πόθο τους για τελειότητα, προτείνοντάς του, αντί του «καλού καγαθού», 

τον εν Χριστώ θεωμένο άνθρωπο.  

Αυτό που απορρίφθηκε από τον Ελληνισμό, ήταν ο παγανισμός, όχι μόνον ως 

θρησκευτική ιδεολογία, αλλά και ως τρόπος ζωής (διονυσιακός αισθησιασμός-η 

                                                             
4 Κ. Θ. Δημαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, έκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986. 
5 Απ. Ε. Βακαλόπουλου, Οι δημοσιευμένες ομιλίες του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ισιδώρου ως 

ιστορική πηγή για τη γνώση της πρώτης Τουρκοκρατίας τη Θεσσαλονίκη (1387-1403), Μακεδονικά 4 

(1955-1960) 20-22. 
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απολυτοποίηση της ηδονής) και η εξήγηση του κόσμου μέσω του μύθου ως 

πτώση από τον Λόγο και την αλήθεια. Ανανεωμένος και ολοκληρωμένος ο 

Ελληνισμός, μέσα στην Ορθοδοξία, μεγαλούργησε και δοξάστηκε στην κατοπινή του 

ιστορική πορεία6. 

Φανέρωση αυτής της δόξας αποτελεί η Ρωμανία.  

 

Ρωμανία – Ρωμηοσύνη:  το όραμα της χριστιανικής οικουμένης. 

 

Χώρος της ιστορικής πραγμάτωσης της νέας ελληνικής ταυτότητας υπήρξε η 

Ρωμανία-Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε όλη την ιστορική έκταση της (περίοδος 

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή). Οι όροι «Βυζάντιο» και «βυζαντινή ιστορία» είναι 

ανύπαρκτοι. Τους εαυτούς τους ονόμαζαν οι Βυζαντινοί μόνον «Ρωμαίους», η 

αυτοκρατορία τους ήταν Ρωμαϊκή και πρωτεύουσα των η Νέα Ρώμη7. Ο όρος 

«Ρωμανία» για τον προσδιορισμό του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους, είναι γνωστός 

ήδη τον 4ο αιώνα και χρησιμοποιείται από Έλληνα συγγραφέα, τον Μέγα Αθανάσιο. 

Με τη γενίκευση του ονόματός «Ρωμαίος» από τον γ΄ αιώνα μ. Χ. αιώνα, ο Έλληνας 

έγινε πολίτης της εξελληνισμένη πολιτιστικά ρωμαϊκής οικουμένης. Το 332 μ. Χ. 

με τη θεμελίωση της Νέας Ρώμης - Κωνσταντινούπολης, έγινε πολίτης της 

χριστιανικής οικουμένης, της Ρωμανίας. Από τότε θα ονομάζεται, μαζί με όλους τους 

άλλους λαούς της αυτοκρατορίας, Ρωμαίος (και Ρωμηός) που θα σημαίνει 

«ορθόδοξος πολίτης της χριστιανικής οικουμένης». Το στοιχείο της πίστεως θα 

ταυτιστεί με την εθνικότητα και αυτό θα κρατήσει μέχρι τον 19ο αιώνα. Δεν θα 

είναι όμως πια πολίτης της παλαιάς αλλά της Νέας Ρώμης. «Ρωμανία» και 

«Ρωμηός» είναι οι εθνικές ονομασίες του μεσαιωνικού Ελληνισμού και 

εκφράζουν την οργανική συνέχεια του. 

 

Το νέο κέντρο αναφοράς 

 

«Οι Έλληνες αναπροσανατολίστηκαν, έτσι, από την Αθήνα και τα άλλα ελληνικά 

κέντρα προς την Κωνσταντινούπολη, χωρίς όμως άρνηση της ελληνικότητας τους. Ο 

πόλεμος ενάντια στην ειδωλολατρία δεν ήταν απόρριψη του Ελληνισμού κάθε αυτόν 

αλλά αντίθεση στην ιδεολογική μανία και τις δεισιδαιμονίες της αρχαίας θρησκείας. 

                                                             
6 Βλ. σχετ. π. Γ. Μεταλληνού,  Τουρκοκρατία… 26. 

7 Ιωάνν. Καραγιαννόπουλου, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους…, τ. Α, Θεσσαλονίκη 1978, 91 κ. εξ.  
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Από τον 7ο και 8ο αιώνα η χριστιανική αυτοκρατορία έγινε καθαρά ελληνική. 

Γιατί η ελληνικότητα, ως φιλαλήθεια, σώθηκε μέσα στην Πατερική Θεολογία και 

την εκκλησιαστική λατρεία, σε μία αδιατάρακτη συνέχεια. Σε αυτά πρέπει να 

προστεθεί και η συνεχής σπουδή της ελληνικής φιλοσοφίας και γλώσσας στην 

παιδεία αλλά και η συνεχής χρήση της ελληνικής γλώσσας στην καθημερινή ζωή 

ώστε να είναι δυνατή η αδιάκοπη άντληση από το δυναμικό αυτό φορέα του 

ελληνικού πνεύματος»8.  

 

Πέρα από την εθνικότητα 

 

Τα ελληνικά αυτά χαρακτηριστικά δεν οδήγησαν σε εθνικιστική συνείδηση. Η 

Ρωμανία αποτελούσε πραγματικότητα και, αργότερα, όραμα των υπόδουλων ως 

υπέρ- φυλετική και υπερ-εθνική ιδιότητα, γιατί ολόκληρη ήταν ένα χριστιανικό 

έθνος. Η συγγένεια προέκυπτε από το ομόδοξον και όχι από τη φυλή. Μέσα στην 

κοινή λατρεία αμβλύνονταν οι εθνικές αντιπαραθέσεις και όλοι οι λαοί ως φυλές 

είχαν την αίσθηση του «ανήκειν» σε μία ευρύτερη πνευματική ενότητα. Γι΄ αυτό 

και στην βυζαντινή αυτοκρατορία δεν παρουσιάστηκαν ποτέ συμπτώματα ρατσισμού. 

 

(Αφορμή για διάλογο: Τι νομίζετε, σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, πως προκαλεί 

σήμερα την ρατσιστική συμπεριφορά; Τι δεν διαθέτουμε από αυτά που διέθετε η 

Ρωμανία και οδηγούμεθα στη μισαλλοδοξία και την εχθρότητα προς το διαφορετικό;) 

 

Πνευματικοί άξονες της Ρωμηοσύνης 

 

Η ορθόδοξη πίστη τροφοδότησε την Ρωμανία με ιδανικά, προσωπικά αλλά 

και συλλογικά, με κυρίαρχο το ζητούμενο της θεώσεως. Η σωτηρία του ανθρώπου 

απετέλεσε όχι μόνο εκκλησιαστικό αλλά και πολιτικό ζητούμενο. Εκεί ακριβώς 

βρίσκεται και η εξήγηση της ανάμιξης της πολιτικής εξουσίας στον πόλεμο κατά των 

αιρέσεων. Ο αυτοκράτορας είχε ενεργή συμμετοχή στις Οικουμενικές Συνοδούς 

φροντίζοντας, όχι απλώς για την εκκλησιαστική, αλλά, συγχρόνως, και για την 

πολιτική ενότητα.  

Το υψηλότερο ιδεώδες της Ρουμανίας είναι ο «άγιος». Γι΄ αυτό και η λατρεία 

                                                             
8 Μεταλληνός… 30. 
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των αγίων ξεπερνούσε κατά πολύ κάθε λατρεία και κάθε τιμή ακόμη και προς τον 

Αυτοκράτορα, ακόμη και προς τον Πατριάρχη. Την θεοποίηση των ρωμαίων 

αυτοκρατόρων αντικατέστησε η απόλυτη πεποίθηση πως οι εγκόσμιες εξουσίες είναι 

φθαρτές και υπάρχουν ως δωρεά εκ μέρους του Θεού. Όπως είναι φανερό, αυτή η 

αξιακή κλίμακα διαπότισε και την παιδεία της Ρωμανίας, είτε αφορούσε τις ανώτερες 

τάξεις είτε τον απλό λαό.  

 

Η Ρωμανία ως όραμα 

 

Εάν κανείς κατανοήσει την φύση και τους πνευματικούς άξονες της 

Ρωμηοσύνης, θα μπορέσει εύκολα να εξηγήσει αυτό που αποτελεί ιστορικό 

παράδοξο για έναν Δυτικό ιστορικό: την αντοχή του Ελληνισμού στην λαίλαπα 

της οθωμανικής υποδούλωσης. Και όντως, αποτελεί ιστορικό παράδοξο μία τόσο 

σκληρή κατοχή, με την βαρβαρότητα και την κτηνωδία να είναι διαρκώς παρούσες, 

με την πλήρη εξασθένηση κάθε οργανωμένης μορφής εκπαίδευσης, με την 

συστηματικότητα και την σκληρότητα του εξισλαμισμού, με τον συχνό 

εξανδραποδισμό και τις σφαγές και γενικά με την πλήρη πολιτική απαξίωση, με 

εξαίρεση μόνον τον θεσμό του Πατριαρχείου, δεν κατάφερε να εξαλείψει την 

πνευματική ταυτότητα, που συγκροτούσαν, η κοινή πίστη, η κοινή γλώσσα και το 

κοινό όραμα. Μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα, πολιτικό και πνευματικό 

ζητούμενο είναι η Ρωμηοσύνη, κάτι που είναι εμφανές στη σκέψη του Ρήγα 

Φεραίου9, παρά την συνάντησή του με τον Διαφωτισμό, όπου συνάντησε εντελώς 

άλλες προτεραιότητες. Ίδιο ήταν και το όραμα του Πατροκοσμά, ο οποίος μιλούσε 

συχνά για το «ποθούμενο» που δεν ήταν άλλο από την ανάσταση όλων των 

υπόδουλων στην Τουρκία Ορθοδόξων και όχι η εθνικιστική κατάτμηση τους σε 

                                                             
9 Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «Ρήγας Βελεστινλής και το πρώτο Σϋνταγμα του Ελληνικού 

χώρου(1797), στο: Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του αγώνος της Ελληνιής Επανας΄τασεως», στο: 285-286. 

«Βούλγαροι κι Αρβανίτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί, 

Αράπηδες και άσπροι με μια κοινή ορμή 

για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί 

να σφάξουμε τους λύκους που τον ζυγό βαστούν 

και Χριστιανούς και Τούρκους σκληρά τους τυραννούν...». 

  

Κι ακόμα: 

  

«Βούλγαροι κι Αρβανίτες και Σέρβοι και Ρωμιοί 

Νησιώτες κι Ηπειρώτες με μια κοινή ορμή 

για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί...». (Θούριος) 
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συμβατικές κρατικό - εθνικές ενότητες με βάση τη γλώσσα και την καταγωγή.  

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η κατανόηση του ρόλου του Πατριαρχείου και κατ΄ 

επέκτασιν ολόκληρης της Εκκλησίας στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των 

Ελλήνων φαντάζει στα μάτια ενός Δυτικού ιστορικού ως παράγοντας διολίσθησης 

προς την μετατροπή της Εκκλησίας σε πολιτική δύναμη ή ακόμη και ως παράγοντας 

διολίσθησης προς την θεοκρατία.  Στην πραγματικότητα όμως, σκοπός της 

Εκκλησίας υπήρξε κατ΄ αρχάς η προστασία των ελληνικών πληθυσμών από τη 

λαίλαπα της Οθωμανικής δουλείας. Κατά δεύτερον, η διατήρηση της 

ιδιοπροσωπείας του Ελληνισμού εν μέσω  αφόρητων δυνάμεων αφομοίωσής του 

από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Και τέλος, η νοηματοδότηση του 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα με ένα υψηλό νόημα, που θα προσέδιδε στην 

απελευθερωμένη Ρωμηοσύνη ένα εντελώς διαφορετικό νόημα ύπαρξης από 

εκείνο που τελικά επεφύλαξαν γι  αυτήν οι Μεγάλες δυνάμεις. Ο ρόλος της 

Εκκλησίας υπήρξε η ανασύσταση, όχι μόνον της Νέας Ρώμης, αλλά και του 

Ρωμαίικου ήθους, που θα συνέχιζε να πηγάζει από την Ορθόδοξη 

πνευματικότητα10.    

 

Οι μεταβολές της Εθνικής μας αυτοσυνειδησίας 

 

Λέμε συχνά πώς ο Διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση επέδρασαν 

καθοριστικά στην αναπτέρωση των υπόδουλων Ελλήνων για ελευθερία. Αυτό είναι 

αληθές. Η αλήθεια όμως αυτή έχει και μία ακόμη διάσταση: Οι εξελίξεις στη Δύση 

αλλοίωσαν το όραμα που κράτησε ζωντανό τον Ελληνισμό επί τέσσερις και 

πλέον αιώνες. Η Γαλλική Επανάσταση είχε ως βασικό ζητούμενο την δημιουργία 

εθνικού κράτους με κεντρικό χαρακτηριστικό την κοινή γλώσσα. Οι Έλληνες της 

Διασποράς, αν και κατανάλωσαν δυνάμεις και χρήματα για να βοηθήσουν την 

Ελληνική Επανάσταση, δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεαστούν από τις 

προτεραιότητες της Δυτικής Ευρώπης, στο περιβάλλον της οποίας ζούσαν. Σταδιακά, 

μεταβλήθηκαν οι ίδιοι σε φορείς διαφοροποίησης του οράματος της Ρωμηοσύνης. 

Ζητούμενο κατέστη, σταδιακά, η δημιουργία εθνικού κράτους με κοινό 

χαρακτηριστικό των υπηκόων του την γλώσσα.  

                                                             
10 Χρίστου Κρικώνη, «Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση-αφύπνιση της Εθνικής 

εληνικής συνειδήσεως και στη διαμόρφωσα του ελληνικού έθνους» στο Ορθόδοξη Εκκλησία και 

διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας-Νεομάρτυρες, άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός-επαναστατικά κινήματα,  

Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου,  Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ 23-43. 
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Βεβαίως δεν πρέπει να παραθεωρήσει κάνεις και την ρεαλιστική πολιτική. 

(Realpolitik). Η απελευθέρωση από τους Τούρκους είχε ανάγκη την Δυτική 

υποστήριξη, η οποία διαμορφώθηκε και από το μεγάλο φιλελληνικό κίνημα, που 

συχνά ήρθε σε σύγκρουση με την πολιτική των επισήμων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.  

Χωρίς αμφιβολία ο Φιλελληνισμός, παρά τις εξαιρέσεις, χαρακτηριζόταν από έναν 

έντονο ρομαντισμό, επακόλουθο του κινήματος του Ρομαντισμού πού κυριαρχούσε 

στα πνευματικά και καλλιτεχνικά πράγματα της Ευρώπης, εμπεριείχε όμως μέσα του 

δύο τάσεις οι οποίες συνέβαλαν στην διαφοροποίηση του οράματος της 

Ρωμανίας:  

Η πρώτη ήταν αυτή που προαναφέραμε: η δημιουργία εθνικών κρατών με βάση την 

καταγωγή και τη γλώσσα. Η δεύτερη είχε να κάνει με τον εξοβελισμό του Βυζαντίου 

- Ρωμηοσύνης από την εικόνα της ιστορικής εξέλιξης των Νεοελλήνων. Οι 

Φιλέλληνες ήρθαν στην Ελλάδα για να συμβάλλουν στην διόρθωση ενός ιστορικού 

αίσχους: τον εξευτελισμό και την σκλαβιά των απογόνων των αρχαίων Ελλήνων. Είτε 

για λόγους πολιτικούς, είτε για λόγους δογματικούς, είτε για λόγους άγνοιας των 

πραγμάτων που συνέβαιναν στην Ανατολή, το φαινόμενο «Ρωμανία», ως καρπός 

της σύζευξης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τον Χριστιανισμό παρέμεινε 

γι  αυτούς άγνωστο και, σε αρκετές περιπτώσεις, απεχθές.  

 

Τα δεδομένα αυτά επηρέασαν καταλυτικά τα οράματα του υπόδουλου Ελληνισμού 

και τα οδήγησαν προς τον πόθο δημιουργίας ενός εθνικού κράτους και μάλιστα με 

όλα τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, δηλαδή τη θρησκευτική 

πίστη ως κάτι ξεχωριστό της πολιτικής, την λατρεία ως ιδιωτική υπόθεση και 

τις υπερεθνικές θρησκευτικές και εκκλησιαστικές δομές όπως το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο11 ως κάτι ακατανόητο και μάλιστα επικίνδυνο. Αποκορύφωμα της 

στάσης αυτής υπήρξε το αυτοκέφαλο της Ελληνικής Εκκλησίας. 

 

Συμπερασματικά 

 

Από τη στιγμή που ο Ρωμηός ως πολίτης μιας υπερεθνικής και υπερφυλετικής 

αυτοκρατορίας αντικαταστάθηκε από τον Έλληνα, ως πολίτη ενός καχεκτικού και 

πλήρως εξαρτημένου κρατιδίου, συνέβησαν τα εξής:  

                                                             
11 Βλ. Κωνσταντίονου Σβολόπουλου, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η διαχρονική συνείδηση του 

Έθνους», Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου…….  29-34. 
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 Χάθηκε το όραμα δημιουργίας μιας πολιτικής δομής με κοινό χαρακτηριστικό 

τις κοινές υπαρξιακές απαντήσεις, τις κοινές αξίες και τον κοινό οραματισμό. 

 Άνοιξε η οδός επέμβασης των Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίες κλήθηκαν να 

υποκαταστήσουν το κενό μιας πολιτικής, αλλά και μιας ψυχολογικής 

ανεπάρκειας. Χάνοντας την πολιτική συνείδηση του «ανήκειν» σε μια 

αυτοκρατορία, οι Έλληνες μπήκαν σε έναν αγώνα ένταξης στην Ευρώπη με 

κριτήρια εθνικού κράτους, όπου οι συγκρίσεις ήταν συντριπτικές. 

 Η ανάμιξη των Μεγάλων Δυνάμεων ενεργοποίησε την διχόνοια και τους 

κομματικούς ανταγωνισμούς και οδήγησαν την νεοελληνική κοινωνία σε 

βαθύ διχασμό μέχρι σήμερα. 

 Η Ελληνική Εκκλησία μεταβλήθηκε σε έναν εθνικό θρησκευτικό οργανισμό, 

χάνοντας τον οικουμενικό της χαρακτήρα και ενεπλάκη συχνά σε διενέξεις 

της ελληνικής κοινωνίας, χάνοντας τον ενοποιό της ρόλο. 

 

Η επιβίωση του νέου Ελληνισμού έχει ως βασικό παράγοντα την άντληση 

αρχών, αξιών και οράματος από το όραμα της Ρωμανίας. Ο Ρωμηός είναι ο 

άνθρωπος που μεταφέρει μέσα του τον αρμονικό συνδυασμό της αρχαιοελληνικής 

δίψας για αλήθεια με την ορθόδοξη απάντηση της θεώσεως, κάτι που δημιούργησε 

ιδιαίτερο πολιτισμό, όχι μόνο στις Τέχνες και στον στοχασμό, αλλά και στην 

καθημερινότητα. Απόδειξη του γεγονότος αυτού αποτελεί ο λαϊκός μας πολιτισμός. 
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Κείμενο εμπλουτισμού 

 

Π. Γεωργίου Μεταλληνού 

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΡΩΜΗΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ12 

  

Για το όνομα Ρωμηός (=Ρωμαίος) υπάρχει μεγάλη σύγχυση, σ’ εκείνους 

φυσικά που ερασιτεχνικά ασχολούνται με την ιστορία, ενώ όσοι έχουν τις 

επιστημονικές προϋποθέσεις μπορούν να κατανοήσουν την έννοια και ιστορική 

σημασία των εθνικών μας ονομάτων. 

Το όνομα «Έλλην» είναι το κυριότερο όνομα του έθνους των Ελλήνων. Η έννοιά 

του όμως ποικίλλει κατά περιόδους και άλλοτε είναι φυλετική και άλλοτε εθνική ή 

πολιτιστική ή θρησκευτική, στους τελευταίους δε αιώνες καθαρά εθνική. 

Είναι όμως γεγονός, ότι (κατά τον Αριστοτέλη) αρχαιότερο είναι το όνομα 

Γραικός για το έθνος μας και με αυτό μας ονόμαζαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Από τον 8ο 

αιώνα (Καρλομάγνος και το περιβάλλον του) το ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας 

(«Βυζάντιο») ονομαζόταν Γραικία και οι κάτοικοί της Γραικοί, αλλά με μειωτική 

έννοια (αιρετικοί και κίβδηλοι). Το υβριστικό αυτό υπόβαθρο διατήρησε το όνομα 

αυτό στα χείλη των δυτικών ως τον αιώνα μας. Ενώ, λοιπόν, καυχόμεθα και για το 

όνομά μας αυτό (Γραικοί), όταν χρησιμοποιείται σε δυτικά κείμενα (παλαιότερα), 

πρέπει να γνωρίζουμε την αληθινή του σημασία. 

Το όνομα Γραικός στη Δύση, από τον 8ο αιώνα, δηλώνει τον μη γνήσιο Ρωμαίο, 

διότι το όνομα Ρωμαίος διεκδικούσε ο Φραγκολατινικός κόσμος. Το 962 ιδρύθηκε 

από τους απογόνους του Καρλομάγνου, του μεγαλυτέρου εχθρού του Ελληνισμού, η 

«Αγία Ρωμαϊκή αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους», υποκαθιστώντας (θεωρητικά) 

την Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως. 

Η Ενωμένη Ευρώπη, υπό την (πραγματική) ηγεσία της Γαλλίας (Φραγκίας) και της 

Γερμανίας (Τευτονίας), δηλαδή των Φραγκολατινικών εθνοτήτων (οι σημερινοί 

                                                             
12 https://www.impantokratoros.gr/romaios-romhos.el.aspx 6/7/2021 

https://www.impantokratoros.gr/romaios-romhos.el.aspx
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Άγγλοι είναι οι Νορμανδοφράγκοι και οι λαοί της Κεντρικής Ευρώπης οι 

Λομβαρδοφράγκοι), δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη διάλυση της 

Αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης-Ρωμανίας. Ρωμανία ονομαζόταν η αυτοκρατορία, 

που εκτεινόταν αρχικά σ’ Ανατολή και Δύση. 

Είναι γεγονός ότι το όνομα Ρωμαίος γενικεύθηκε στην (αρχαία) Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία το 212 (Constitutio Antoniniana του Καρακάλλα). Από το 330 όμως 

(εγκαίνια Νέας Ρώμης) η αυτοκρατορία γίνεται χριστιανική και ελληνική (πλήρης 

εξελληνισμός από τον Ιουστινιανό ως τον Ηράκλειο, 6ος-7ος αι). μη λησμονούμε ότι 

και η Παλαιά Ρώμη (της Ιταλίας) έλαβε όνομα ελληνικό (Ρώμη), τον 4ο δε αιώνα 

π.Χ. ονομαζόταν «πόλις ελληνίς» (Ηρακλείδης ο Ποντικός). Το 330 η νέα 

πρωτεύουσα της νέας χριστιανικής αυτοκρατορίας (Μ. Κωνσταντίνος) ονομάσθηκε 

(όχι Κωνσταντινούπολη, αλλά) Νέα Ρώμη, διότι η Παλαιά Ρώμη μεταφέρθηκε 

ολόκληρη στην ελληνική Ανατολή (Translatio Urbis). Το όνομα Κωνσταντινούπολις 

θα της δοθεί ταυτόχρονα προς τιμήν του ιδρυτή της. Στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο 

(380, κανόνας γ’ ) και στην Δ’ (451, καν. 28) λέγεται ρητά ότι «εικότως» έλαβε η νέα 

πρωτεύουσα ίσα «πρεσβεία» με την Παλαιά Ρώμη, «διά το είναι αυτήν Νέαν Ρώμην». 

Γι’ αυτό όλοι οι αυτοκράτορες, Έλληνες εκ καταγωγής στη συντριπτική τους 

πλειονότητα, ως τον ουσιαστικά νεοέλληνα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο († 1453), 

θα ονομάζονται και θα αυτοκαλούνται «αυτοκράτορες των Ρωμαίων». Γιατί; 

Από το 330 το όνομα της Αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης είναι Ρωμανία. Το 

όνομα αυτό αναφέρεται ήδη τον 4ο αιώνα από τον Μ. Αθανάσιο. Το όνομα Βυζάντιο 

για το κράτος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε φράγκους συγγραφείς –Ιερώνυμος 

Βολφ- το 1562. Πριν από το έτος αυτό ΠΟΤΕ δεν ονομάσθηκε η αυτοκρατορία 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ. Οι κάτοικοι του κράτους ονομάζονται Ρωμαίοι, μολονότι πολιτιστικά 

είναι ΟΛΟΙ Έλληνες και πνευματικά Ορθόδοξοι. Ελληνισμός-Ρωμαϊκός κρατικός 

φορέας και Ορθοδοξία είναι τα συστατικά μεγέθη της Νέας Αυτοκρατορίας. Βέβαια, 

το κύριο στοιχείο της αυτοκρατορίας είναι οι εκ καταγωγής (φυλετικά, δηλαδή) 

Έλληνες. 

Το όνομα Ρωμαίος ήταν λοιπόν κρατικό, σε μια αυτοκρατορία που ήταν 

πολιτιστικά (γλώσσα, παιδεία) απόλυτα ελληνική, και όχι φυλετικά, επειδή δε η 

Κωνσταντινούπολη Νέα Ρώμη διά των Αγίων της έγινε προπύργιο της Ορθοδοξίας, 

το όνομα Ρωμαίος σημαίνει, τελικά, Ορθόδοξος-πολίτης της Νέας Ρώμης (όχι της 
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Παλαιάς, που έγινε το κέντρο του Παπισμού από τον 11ο αιώνα-σχίσμα). Αυτό 

ομολογούν οι Ορθόδοξοι και Έλληνες Πατριάρχες της Ανατολής στον διάλογό τους 

με τους Αγγλικανούς Ανωμότους τον 18ο αιώνα (1716-1725). «…πάλαι μεν 

Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων διά την Νέαν Ρώμην καλουμένων». Οι 

Έλληνες δηλαδή, μαζί με όλους τους Ορθοδόξους της Εθναρχίας (που ήταν συνέχεια 

της «Βυζαντινής» Αυτοκρατορίας) ονομάζονται εδώ Γραικοί, διότι έτσι μας 

ονόμαζαν από  τον 8ο αιώνα οι Ευρωπαίοι (Grec, Grieche, Greco) και Νέο – Ρωμαίοι, 

ως πολίτες και πνευματικά τέκνα της ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ν. 

Σπηλιάδης (στενός συνεργάτης του Καποδίστρια) στα Απομνημονεύματά του λέγει 

ότι ο Ι. Καποδίστριας ήθελε να δημιουργήσει «Νεορωμαϊκήν αυτοκρατορία» 

(ανακοίνωση καθηγ. Π. Χριστοπούλου), δηλαδή να αναστήσει την Αυτοκρατορίας 

της Νέας Ρώμης-Κωνσταντινούπολης, που φυσικά δεν το ενέκρινε η Ευρώπη των 

απογόνων του Καρλομάγνου. 

Το όνομα Ρωμαίος, συνεπώς, αν μέχρι το 330 μπορεί να θεωρηθεί κατά κάποιο 

τρόπο όνομα δουλείας και υποταγής, από το έτος εκείνο για τους Έλληνες όνομα 

τιμής και δόξας, αφού μόνο αυτό (και όχι το ανύπαρκτο ως κρατικό, μέχρι το 1562, 

Βυζάντιο) χαρακτηρίζει την αυτοκρατορία μας και τη θέση μας σ’ αυτήν. Ρωμηά 

ήταν η Αθηναία Βασίλισσα Ευδοκία (5ος αι.), Ρωμηά και η (κυβερνώσα) 

αυτοκράτειρα Ειρήνη, πάλι Αθηναία, τον 8ο αι. Στην Αθήνα ήλθε και ο Ρωμαίος αλλά 

Έλληνας Μακεδόνας, Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος, για να προσκυνήσει την 

Παναγία την Αθηνιώτισσα στον Παρθενώνα. Είναι τραγικό, αλήθεια, αυτό που 

λειτούργησε ιστορικά ως σύνθεση ευεργετική για το Έθνος-Γένος μας, εμείς οι 

δυτικοθρεμμένοι Νεοέλληνες να το εκλάβουμε ως αντίθεση. 

Το όνομα Ρωμαίος όμως φανερώνει την ταύτιση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας. 

Ρωμαίος σημαίνει τελικά Ορθόδοξος Χριστιανός, ενώ το Έλλην, από τη Γαλλική 

Επανάσταση και μετά μπορεί να σημαίνει μόνο τον αρχαιολάτρη τύπου Γεμιστού-

Πλήθωνος ή και τον τέκτονα-εκδυτικισμένο και Φραγκόφιλο. Όταν, συνεπώς, 

απορρίπτεται ή και πολεμάται το όνομα Ρωμαίος-Ρωμηός, πρέπει να ερευνάται και 

η αιτία, η προέλευση δηλαδή της πολεμικής. Είναι απλώς ανιστόρητη 

αρχαιολατρία, δυτική επίδραση ή και πολεμική κατά της Ορθοδοξίας; 

Ως Ρωμαίοι οι Έλληνες δηλώνουμε τον σύνδεσμο του Έθνους μας με την 

ορθόδοξη, αγιοπατερική παράδοση και την ορθόδοξη ταυτότητά μας. Γι’ αυτό έχουμε 
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τη συνείδηση ότι εθνικά-φυλετικά είμασθε Έλληνες ή (και) Γραικοί (όλα δικά μας 

είναι) πνευματικά, όμως, δηλαδή στην πίστη μας είμασθε Ρωμαίοι-Ρωμηοί, δηλαδή 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί και όχι εξωμότες Γραικύλοι και «γενίτσαροι» προς την 

Οθωμανική Ανατολή (Τουρκιά) ή την αλλοτριωμένη Δύση (Φραγκιά). 

Όταν οι πατέρες μας στη διάρκεια της δουλείας έλεγαν για κάποιον Έλληνα: 

ετούρκευσε ή εφράγκευσε, σήμαινε: χάνοντας την ορθόδοξη πίστη του, έπαυσε να 

είναι και Έλληνας. Αυτά, βέβαια, ως τον 19ο αιώνα. Στο σύγχρονο Ελληνικό Κράτος, 

όπως άλλωστε και στο «Βυζάντιο», νομικά, Έλληνας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, 

ανεξάρτητα από την καταγωγή του, ως πολίτης του κράτους, προστατευόμενος 

συνταγματικά –και πολύ ορθά- από τους νόμους. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Γ. Μεταλληνού,  Τουρκοκρατία. Οι έλληνες στην οθωμανική Αυτοκρατορία,  εκδ. 

ΑΚΡΙΤΑΣ σ. 19 

-Αθανασίου Ε. Καραθανάση, «Η εθνική συνείδηση μας κατά την Τουρκοκρατία, 

συνείδηση συμπάσης της Ρωμιοσύνης» στο Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί 

Τουρκοκρατίας. Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

εκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, σ. 21.  

-Κ. Θ. Δημαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, έκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986 

-Χρίστου Κρικώνη, «Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση-

αφύπνιση της Εθνικής εληνικής συνειδήσεως και στη διαμόρφωσα του ελληνικού 

έθνους» στο Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας-Νεομάρτυρες, 

άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός-επαναστατικά κινήματα,  Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου,  Ιερά 

Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ 23-43 

- Απ. Ε. Βακαλόπουλου, Οι δημοσιευμένες ομιλίες του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 

Ισιδώρου ως ιστορική πηγή για τη γνώση της πρώτης Τουρκοκρατίας τη Θεσσαλονίκη 

(1387-1403), Μακεδονικά 4 (1955-1960) 20-22. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Αναλαμβάνετε να εμπνεύσετε νέους κατηχητές για την αναγκαιότητα 

διδασκαλίας της ιστορίας. Ποια θα ήταν τα βασικά σας επιχειρήματα; 

Ποιες επιφυλάξεις νομίζετε πως θα αντιμετωπίζατε εκ μέρους τους και 

πώς θα απαντούσατε; 

2 Φανταστείτε την αρχαία Ελλάδα και την Ορθοδοξία ως δύο γυναικείες 

μορφές, οι οποίες θυμούνται τις αιτίες που τις έφεραν κοντά. Πώς 

φαντάζεστε τον διάλογο. Πώς καταγράφουν την ιστορική τους διαδρομή 

και τι εκτιμά η μία στην άλλη; 

3 Πώς φαντάζεστε έναν διάλογο ανάμεσα στον Φαλμεράιερ και τον Κ. 

Παπαρρηγόπουλο; 

4 Πού βλέπετε τις συνέπειες της αλλοίωσης του οράματος της Ρωμανίας 

στην σύγχρονη ελληνική πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα; (στην 

ενότητα «Συμπερασματικά») 

5 Εξηγείστε σε έναν Φιλέλληνα το νόημα και το περιεχόμενο του όρου 

«Ρωμηός». 
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2.  Στοιχεία της εθνικής ταυτότητας του τουρκοκρατούμενου 

ελληνικού Γένους: Η διαχρονική γραπτή και προφορική γλώσσα 
 

 

 

 
Εισαγωγικά 

 

 

Σκοποί-στόχοι: 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να μελετήσουν πηγές που πιστοποιούν τη συνέχεια και συνέπεια της 

ελληνικής γλώσσας. 

 Να αναγνωρίσουν τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα της ελληνικής 

γλώσσας στην εξέλιξή της. 

 Να κατανοήσουν την αξία της προφορικής παράδοσης που διέσωσε και 

μετέδωσε τις αξίες και τις παραδόσεις του Γένους. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θεματικής ενότητας – κεντρικοί άξονες: 

 

Σε αυτή την επιμέρους θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και 

θα συζητηθούν: 

 Στοιχεία της εθνικής ταυτότητας του τουρκοκρατούμενου ελληνικού 

Γένους. 

 Η προφορική ελληνική γλώσσα και τα ανεκτίμητα δώρα της: 

Δημοτικότραγούδι, ύμνοι, παραλογές. 

 Η γραπτή ελληνική γλώσσα και η διαδρομή της εξέλιξής της. 

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 

 

- Εισήγηση – παρουσίαση εκτενούς υλικού σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ΘΕ. 

- Παρουσίαση  power point που οπτικοποιεί το παραπάνω υλικό 

- Μελέτη περιπτώσεων που με χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζουν πτυχές 

της ΘΕ. 

- Συντονισμένη συζήτηση με τους επιμορφωνόμενους, ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα κεντρικά σημεία και τα συμπεράσματα της ΘΕ αλλά και να 

απαντηθούν πιθανές απορίες τους. 
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Πριν ξεκινήσουμε:  

Αναστοχασμός:  

Πλαίσιο και γενική σκοπιμότητα προγράμματος 

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να: 

- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε 

επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των 

πτυχών της ελληνικής επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα 

λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να 

αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, στην κατανόηση και παρέμβαση 

σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, ανάδειξης του 

ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με 

βάση αρχές και αξίες που πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και 

πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε 

να συνεισφέρει αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του 

ποιμαντικού έργου των ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των 

κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, 

πνευματικό και πολιτιστικό πλούτο του Ελληνισμού, ώστε να 

δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να ενισχύσουν τους δεσμού του 

Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της Ελληνικής κοινωνίας.   

- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων 

στελεχών για την επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που 

ασχολούνται με τις πολιτιστικές δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας 

της Εκκλησίας με άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό 

την προώθηση πρωτοβουλιών που αφορούν την ελληνική ταυτότητα.  
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- Κοντολογίς, επιμορφώνουμε επιμορφωτές, εκπαιδεύουμε, 

εκπαιδευτές, καθοδηγούμε στελέχη-ηγέτες της Εκκλησίας μας, 

εμπνέουμε εμπνευστές και προετοιμάζουμε την βελτίωση ενός 

πνευματικού οργανισμού, του οποίου τα τωρινά αλλά και τα αυριανά 

στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας 

 

Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευόμενους, 

όχι μόνον ως σε πρόσωπα που εμπλουτίζονται προσωπικά, αλλά και ως σε 

κάθε είδους στελέχη της Εκκλησίας, που θα εμπνευστούν ώστε να 

μεταλαμπαδεύσουν γνώση, να ενθουσιάσουν ιδιαίτερα την επόμενη γενιά, 

να την «συμπαρασύρουν» σε δράσεις και τελικά να διατηρήσουν τη 

μνήμη, αλλά και το όραμα του Ελληνισμού, που προχωρά προς το μέλλον. 

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 

Αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό: 

 
Γιατί να συζητάμε για τη γλώσσα; 

 

Τόσες μάχες, τόσα συνταρακτικά γεγονότα, τόσοι γενναίοι πολεμιστές, τόσες 

σφοδρές συγκρούσεις για τα συστατικά της εθνικής μας ταυτότητας και τα εθνικά μας 

οράματα, τόση εμφύλιοι πόλεμοι ενώ η Επανάσταση ξεψυχούσε!  

Αλήθεια, έχει τόση σημασία μία συζήτηση για την ελληνική γλώσσα, για την 

ιστορική της συνέχεια, για το αν αποτελεί ουσιώδες συστατικό της Εθνικής μας 

ταυτότητας;  

 

Αν η ανθρώπινη γλώσσα θεωρηθεί μόνον ένα εργαλείο επικοινωνίας για την 

επίλυση καθημερινών προβλημάτων ή έστω μεγάλων ζητημάτων, θεωρητικών και 

πρακτικών, μια τέτοια συζήτηση μπορεί να φαίνεται και περιττή. 

Όμως, η ανθρώπινη γλώσσα είναι κάτι πολύ περισσότερο κάθε γλώσσα δεν 

είναι άλλες λέξεις για τα ίδια πράγματα. Είναι ο τρόπος που κάθε λαός 

συλλαμβάνει, επεξεργάζεται και εκφράζει τον κόσμο. Είναι μία άλλη ταξινομία 

του κόσμου. Όπως λέει επιγραμματικά ο καθηγητής Γ.  Μπαμπινιώτης, 

«Η γλώσσα δεν είναι ένα απλό εργαλείο. Η εργαλειακή αντίληψη της γλώσσας είναι 
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μια στρεβλωτική και μειωτική αντίληψη. Η γλώσσα είναι ο πολιτισμός, η ιστορία, η 

ταυτότητά μας. Οταν μιλάω για Δημοκρατία δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει; Το κράτος 

να ανήκει στον δήμο; Ολα αυτά τι είναι ; Η ιστορία μου. Και τι είναι η λέξη ιστορία; 

Ιστωρ, αυτός που βλέπει τα γεγονότα και στη συνέχεια τα αφηγείται. Η ιστορία των 

λέξεων είναι η προέλευση της γλώσσας μου, ο πολιτισμός μου, η σκέψη μου και τελικά 

η ταυτότητά μου»13. 

Το γεγονός πως, ως Νεοέλληνες, έχουμε, γλωσσικά, στενότατη σχέση με τα πρώτα 

κιόλας στάδια ανάπτυξης του ελληνικού πολιτισμού, σημαίνει αυτόματα πως 

συνεχίζουμε να ερμηνεύουμε και να ταξινομούμε τον κόσμο με την εμπειρία ενός 

πολιτισμού πέντε χιλιάδων χρόνων που δεν σταμάτησε ποτέ να εμπλουτίζεται.  

Κάποτε ένας ξένος συνομιλητής ρώτησε τον Γιώργο Σεφέρη το εξής: 

- Μα πιστεύετε σοβαρά ότι είστε απόγονοι του Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή; 

Και η απάντηση του νομπελίστα ποιητή μας: 

- Όχι ακόμα είμαστε απόγονοι μονάχα της μάνας μας, που μας μίλησε ελληνικά, 

που προσευχήθηκε ελληνικά, που μας νανούρισε με παραμύθια για τον Οδυσσέα 

ακόμα τον Ηρακλή τον Λεωνίδα και τον Παπαφλέσσα ακόμα και ένιωσε την ψυχή 

της να βουρκώνει τη μεγάλη Παρασκευή μπροστά στο ξόδι του νεκρού 

θεανθρώπου. 

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για την γραπτή και προφορική γλώσσα της 

εποχής του ΄21 είναι ίσως πιο σημαντική από την περιγραφή μαχών και πολιτικών 

ενεργειών. Μιλώντας για τη γλώσσα αντιλαμβανόμαστε καταρχάς τον τρόπο με 

τον οποίον οι Έλληνες αγωνιστές του ΄21 καταλάβαιναν τον κόσμο και 

συγκροτούσαν τις αρχές και τις αξίες τους. Αναφερόμενοι στη σημασία της 

διατήρησης της ελληνικής γλώσσας, περιγράφουμε ουσιαστικά την επιμονή τους να 

μην ενταχθούν σε ένα άλλο, ξένο αξιακό σύστημα και να μην αλλάξουν οπτική γωνία 

θεάσεως του κόσμου, διατηρώντας ουσιαστικά ένα αίσθημα υπεροχής απέναντι σε 

έναν βάρβαρο κατακτητή.  

Συγχρόνως, συμβαίνει και κάτι ακόμη: μιλώντας για τη γλώσσα των πατέρων 

μας του ΄21, λαμβάνουμε νοερά από αυτούς, ως μία ζωντανή κληρονομιά, τις 

                                                             
13 https://www.anoixtoparathyro.gr/%CE%B3-

%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%8

4%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC/, 16/6/2021  
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αξίες και τα οράματα που τους όπλισαν το χέρι και τους έκαναν να αψηφήσουν 

τη λογική των αριθμών και της ισχύος των όπλων. Η γλώσσα κρύβει μέσα της 

πρόταση νοήματος ζωής και κρατάει ζωντανή την πρώτη ύλη που θα ανάβει πάντοτε 

την δίψα για Ελευθερία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Η μάχη για τη διατήρηση της γλώσσας είναι πολύ σημαντικότερη από τη μάχη για 

την διατήρηση εδαφών. Διότι με τα νοήματα, τις αρχές και τις αξίες που η γλώσσα 

διασώζει, τα εδάφη μπορεί να επανακτηθούν. Χωρίς οράματα όμως, ένας λαός, όχι 

μόνο δεν αισθάνεται τον κίνδυνο να χάσει τη γη του∙ ίσως δεν βρίσκει καν λόγο να 

την υπερασπιστεί.  

 

Η γλώσσα ως κάτι ζωντανό. Η σημασία της προφορικότητας 

 

Είναι διαχρονική η προσπάθεια κάθε λαού να καταγράψει και να οργανώσει τη 

γλώσσα του. Γραμματική και συντακτικό έχουν όλοι οι λαοί από αρχαιοτάτων 

χρόνων. Όσο όμως άρτια κι αν είναι αυτή η ταξινόμηση, θα είναι πάντα η ελλιπής. 

Διότι η γλώσσα δεν είναι μόνον φθόγγοι οι κανόνες. Όσο τέλεια και αν αποτυπώσει 

ένας ζωγράφος την κίνηση ενός αλόγου που καλπάζει, ήδη το άλογο έχει προχωρήσει 

και, έστω και αν επαναλαμβάνει κινήσεις, κάθε φορά κάτι διαφορετικό και μοναδικό 

συμβαίνει.  

Η γλώσσα δεν φυλακίζεται στις λέξεις και τις προτάσεις αλλά απλώνεται σε 

επιφωνήματα, κινήσεις προσώπου, φράσεις που φαίνονται αδόκιμες και 

ακατέργαστες, στην πραγματικότητα όμως είναι εκφράσεις που ακόμα μία 

επίσημη γραμματική δεν έχει καταφέρει να ταξινομήσει. Κι όμως, πολλές φορές, 

σε αυτό το ακατέργαστο κρύβεται η ζωή της.  

Για να έρθουμε τώρα, για παράδειγμα, στην Ελληνική Επανάσταση, η γλώσσα των 

Φαναριωτών είναι καλοδουλεμένη και άρτια. Πλούσιες εκφράσεις, σχήματα λόγου, 

πιστότητα στους κανόνες της αρχαίας ρητορικής. Και έρχονται τα απομνημονεύματα 

του Μακρυγιάννη ή του Κολοκοτρώνη να μιλήσουν με μία γλώσσα, αντικειμενικά 

εκτός κανόνων, μία γλώσσα όμως που ο αναγνώστης ρουφά και τη φτάνει μέχρι το 

βάθος της καρδιάς του.  

Η ιστορία καταγράφει γεγονότα. Ο ζωντανός λόγος όμως, σε συνδυασμό με το 

γνήσιο Δημοτικό τραγούδι, το μόνο αληθινά λαϊκό τραγούδι, είτε στο αγροτικό 

είτε στο αστικό του περιβάλλον, είναι η ιστορία των συναισθημάτων των 
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προγόνων μας. Είναι η δική μας ιστορία, γιατί, πέραν του βιολογικού, είναι 

αποδεδειγμένο πως υπάρχει ένα ψυχικό και πνευματικό DNA. Κάθε φορά που 

μελετάμε το παρελθόν της γλώσσας και της μουσικής μας γνωρίζουμε ένα κομμάτι 

του εαυτού μας.  

Όλα τα παραπάνω συγκροτούν τη σκοπιμότητα αν όχι της μελέτης, τουλάχιστον 

της γνωριμίας με την ελληνική γλώσσα και τη διαδρομή της, με ιδιαίτερο σταθμό τη 

γλώσσα της εποχής του ΄21. 

 

(Αφορμή για διάλογο: Με αυτά τα δεδομένα, πώς εκτιμάμε την εισβολή στην 

καθημερινότητά μας των greeklish; Τι θα είχαμε να πούμε σε ένα νέο παιδί για όσα 

χάνει με τη χρήση τους;) 

 

Η γλώσσα ως συστατικό της υπόδουλης ρωμιοσύνης. 

 

Θεμέλια της εθνικής συνείδησης και ενότητας των υπόδουλων Ελλήνων σε 

όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας υπήρξαν η ακλόνητη πίστη τους στην 

Ορθοδοξία, η ακράδαντη θέλησή τους για απελευθέρωση και η διαχρονική 

εθνική τους γλώσσα. Η Ορθοδοξία συγκροτούσε τον αξιακό τους κώδικα και 

νοηματοδοτούσε τη ζωή αλλά και τον θάνατο. Η θέληση τους για ελευθερία δεν τους 

επέτρεπε να συμβιβαστούν με μία ζωή μίζερη και υπόδουλη, ξεχνώντας το αληθινό 

νόημα και την αξία της. Και η γλώσσα, τους συνέδεε με το ένδοξο αρχαιοελληνικό 

και βυζαντινό παρελθόν και τους διαφοροποιούσε από τους κατακτητές. 

Η διαπίστωση αυτή δεν αποτελεί απλώς ιστορικό συμπέρασμα αλλά προέρχεται 

από την επίσημη καταγραφή της θέλησης των Ελλήνων να ζήσουν ελεύθεροι, με 

διακριτή εθνική ταυτότητα και αναγνωρισμένη πολιτική υπόσταση. Αυτή τη θέληση 

κατέγραψαν τα επαναστατικά συντάγματα, από το πρώτο κιόλας χρόνο του αγώνα για 

ανεξαρτησία. 

Ήδη από τις 15 Νοεμβρίου 1821, σε δύο διατάξεις του ψηφισμένου στα Σάλωνα 

της Φωκίδας Συντάγματος της Νομικής Διατάξεως της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, 

αναφέρεται ότι όλα τα σύμβολα των Ελλήνων είναι προπατορικά: γλώσσα πατρίδα 

και η σημαία του Σταυρού14.  

                                                             
14 Τμ. Γ΄, Κεφ. Α΄, άρθρο β΄, Βλ. Γ. Καρελλάς, Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδος. Ελληνικά πολιτεύματα 

από της εποχής του ρήγα μέχρι σήμερον 1798-1975. Ιστορική και κριτική έρευνα επί τη βάσει ανεκδότων 

αρχείων και πιστών πρωτοτύπων, Αθήνα 1975, 266. 
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Η Β΄ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος αναφέρει πως: 

«Αν και όλας τας θρησκείας και γλώσσας δέχεται η Ελλάς, και τας τελετάς και 

χρήσιν αυτών, κατ΄ ουδένα τρόπον δεν εμποδίζει την Ανατολικήν όμως του Χριστού 

Εκκλησίαν και την σημερινήν γλώσσαν μόνας αναγνωρίζει ως επικρατούσας 

θρησκείανν και γλώσσα της Ελλάδος»15.   

 

Η αμφισβήτηση της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας 

 

Όλα τα επαναστατικά κείμενα είναι γραμμένα στη λόγια  - καθαρεύουσα γλώσσα, 

τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο ελληνικός λαός σε όλη την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας. Μία γλώσσα που είχε δύο μορφές -όχι δύο γλώσσες-, τη δημώδη και 

τη λόγια, χωρίς ποτέ να έρθει σε σύγκρουση μία προς την άλλη. Το λεγόμενο 

«γλωσσικό ζήτημα» εμφανίστηκε στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, 

υστερόβουλα, ως διγλωσσία, και προήλθε από Ευρωπαίους οι οποίοι δεν μπόρεσαν ή 

δεν θέλησαν να καταλάβουν πως η ελληνική γλώσσα της Τουρκοκρατίας ήταν μία 

φυσική εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής. Συχνά κακόβουλα, χρησιμοποίησαν την απλή 

γλώσσα του λαού ως αποδεικτικό στοιχείο της τέλειας διαφθοράς, κατ΄ αυτούς, της 

νεοελληνικής γλώσσας και συνεπώς της πλήρους αποξένωσης της Νέας Ελλάδας από 

το αρχαίο παρελθόν της16. 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως η γλώσσα δεν αποτελεί ένα από τα πολλά 

στοιχεία της Εθνικής μας ταυτότητας αλλά ένα στοιχείο πρωτεύον με πολιτιστικές, 

πνευματικές αλλά και πολιτικές διαστάσεις. 

 

"Πρωτοπόρος" και πρωτοστάτης τις αλλοιώσεις της Ελληνικής προφοράς 

των αρχαίων ελληνικών κειμένων από τους Βυζαντινούς υπήρξε ο ιερέας 

Έρασμος  (1466-1536). Εκείνος είναι ο πρώτος που επίσημα αφήνει να εννοηθεί πως 

το Βυζάντιο δεν μπορεί να διεκδικήσει τον ρόλο του συνεχιστή του αρχαίου 

Ελληνικού πολιτισμού, καθώς –κατά τη γνώμη του- έχει αλλοιώσει τον τρόπο 

                                                             
15 Τμ. Α΄, Κεφ. Α΄, άρθρ. κστ΄, Βλ. Καρελλάς, όπ. π., 256. 
16 Μαρίας Μαντουβάλου, Η διαχρονική γραπτή και προφορική ελληνική γλώσσα, ως σταθερό στοιχείο 

της εθνικής ταυτότητας του τουρκοκρατούμενου και επαναστατημένου ελληνορθόδοξου Γένους, και 

ως αναιρετικό των αμφισβητήσεων της ελληνικής εθνικής συνέχειας. Πρωτογενείς μαρτυρίες» στο 

Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας. Νεομάρτυρες, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 

επαναστατικά κινήματα,  Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου,  Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδ. 

ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, 58-59. 
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εκφοράς της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Το σχετικό του έργο με την –δήθεν- 

αποκατάσταση της ορθής προφοράς διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη και έμεινε γνωστή 

ως «ερασμική προφορά»17. 

Ο Έρασμος έχει μεγάλη σημασία και τα νεοελληνικά μας γράμματα, διότι υπήρξε 

η αιτία να αφυπνιστούν οι σημαντικότεροι λόγιοι του Νέου Ελληνισμού με κοινό 

σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας. 

Ο Νεόφυτος Δούκας (1760-1845), ο Αθανάσιος Χριστόπουλος (1772-1847) και 

ιδιαιτέρως ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων (1780-1857), ο όποιος γράφει 

ειδικό βιβλίο προκειμένου να προφυλάξει τους Ρώσους σπουδαστές της Ελληνικής 

από την «ερασμική αίρεση» και να διατηρήσει την σωστή εκφορά πολλών ιερών 

ονομάτων και τα ονόματα όλων σχεδόν των Αγίων της Εκκλησίας18. Γράφει πολύ 

χαρακτηριστικά: 

«Οι λεγόμενοι Ερασμίτες Ελληνιστές Γερμανοί και Άγγλοι και Γάλλοι και άλλοι 

άλλων της Ευρώπης Εθνών απαγγέλουσι τα Ελληνικά κατά την ερασμιακή προφορά 

ενώ την δική μας προφορά της Ελληνικής αποκρούουν ως αποδιοπομπαίον τράγο και 

την αποσκορακίζουν, ως τελείως πλαστή, κίβδηλη και εντελώς κατεστραμμένη»19. 

Και αλλού: 

«Επαινούσι τους παλαιούς, με σκοπόν να λοιδωρήσωσι τους νεώτερους Έλληνας. Ας 

εξετάσουν οι κατήγοροι αν άλλο έθνος κατατρυχώμενο αδιάκοπα και από εσωτερικούς 

τυράννους και από εξωτερικούς ψευδαδελφούς μπόρεσε να κρατήσει τον τράχηλο ορθό 

και να ζητεί μόνο του τα μέσα θεραπείας και συμφορών του καθώς οι Έλληνες»20. 

 

Ο Κερκυραίος διαφωτιστής Σπυρίδων Κόνδος (1770-1833), τιμημένος από τον 

Ναπολέοντα και πρωτοδίκης στη Λευκάδα, ξιφουλκεί κατά των δήθεν 

ενδιαφερομένων για την καθαρότητα της ελληνικής γλώσσης, αποκαλύπτοντας τους 

ως τους χειρότερους των μισελλήνων και χαρακτηρίζοντάς τους ως δηλητηριώδεις 

όφεις, μισθοφόρους ανθελληνικών συμφερόντων, ευγνωμονώντας όμως συγχρόνως 

                                                             
17 Εράσμου, Διάλογος περί της ορθής προφοράς του λατινικού και του ελληνικού λόγου, Εισαγωγή, 

μετάφραση και σχόλια στο έργο «De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione dialogus», από τον 

Νίκο Πετρόχειλο, Αθήνα 2000. 
18 Περί της γνησίας προφοράς της Ελληνικής Γλώσσης. Βιβλίον Συνταχθέν υπό του Οικονόμου 

Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου, του εξ Οικονόμων γενεαλογουμένου. Ετυπώθη δαπάνη της Αδελφότητος 

των Ζωσιμάδων. Εν Πετρουπόλει 1830. 
19 Όπ. π., 2. 
20 Όπ. π., 418, 419, 421. 
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τους γνήσιους φιλέλληνες21.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Παναγιώτη Κοδρικά (1762-

1827), Αθηναίου λόγιου, γραμματικού του ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου 

και μεταφραστή και διερμηνέα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας. Ο 

Κοδρικάς κλήθηκε να ανασκευάσει την θεωρία του ακαδημαϊκού Ελληνιστή 

Bonamy, ο οποίος υποστήριζε ότι πολλές από τις νεοελληνικές εκφράσεις 

προέρχονται από την γαλλική γλώσσα και πως η γλώσσα των σύγχρονων Ελλήνων 

μορφοποιήθηκε πρώτα πάνω στη γαλλική και την ιταλική22.  

Ο σημαντικότατος αν και εν πολλοίς άγνωστος αυτός λόγιος, με σοβαρότατα 

επιχειρήματα κατέληξε πως η σύγχρονη ελληνική γλώσσα δεν είναι παρά η νέα 

μορφή της αρχαίας κοινής διαλέκτου και είναι έργο πολλών αιώνων, 

προερχόμενη από στοιχεία της αιολικής, δωρικής, ιωνικής και αττικής 

διαλέκτου. Παραδέχτηκε την ανάμειξη στοιχείων βαρβαρικών διαλέκτων, διαχώρισε 

όμως τις τέσσερις γλώσσες που μιλά ολόκληρο το ελληνικό έθνος: Την 

εκκλησιαστική, την πολιτική των κρατικών υπαλλήλων, την εμπορική και την λόγια ή 

φιλολογική. 

Όλη η γνώση, όλη του η προσφορά αλλά και όλη του η πατριωτική φλόγα 

συμπυκνώνεται στην αφιέρωση που έγραψε σε ένα άλλο βιβλίο του23, το οποίο 

προσέφερε στον αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλέξανδρο τον πρώτο. Εκεί ο Κοδρικάς 

υπογραμμίζει ότι το δόγμα της Αγίας Θρησκείας διαδόθηκε στον κόσμο με την 

ελληνική γλώσσα, τη θεία αυτή η γλώσσα, που ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό 

και είναι αδιαχώριστη από τη χριστιανική θρησκεία και προσθέτει: «Το Ελληνικό 

Έθνος ανάμεσα στις πιο σκληρές μετάπτωσης της τύχης, μπόρεσε να διατηρήσει 

την ακεραιότητα του και το όνομά τους έθνος με το να διαφυλάξει τη θρησκεία του 

και τη γλώσσα του. Χωρίς τη μία ή την άλλη, το Έθνος θα είχε πάψει να 

υπάρχει»24. 

 

Το δημοτικό τραγούδι ως συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού. 

                                                             
21 Ανέκδοτο χειρόγραφο που βρίσκεται στην κατοχή της Μαρίας Μαντουβάλου, όπως αναφέρει  η 

σχετική υποσημείωση 15 στο παραπάνω άρθρο της, 63.  
22 Observations sur l’ opinion de quelques Hellenistestouchant le grec modern, par P. Codrika Athenien, 

A Paris, de l’ imprimerie Allemande de Kramer, An XII (1803).  
23 Μελέτη της Κοινής Ελληνικής Διαλέκτου παρά Παναγιωτάκη Καγκελλαρίου Κοδρικά του εξ Αθηνών, 

πρώην Μεγάλου Γραμματικού της Αυθεντείας Βλαχίας και Μολδαυίας. Εκδοθείσα φιλοτίμω δαπάνη 

των ευγενών και φιλογενών Αλεξάνδρου Πατρινού και αδελφών Ποστόλακα. Τόμος Α. εν Παρισίω, εκ 

της τυπογραφίας, Ι.Μ. Εβεράρτου, ΑΩΠΗ (1818). 
24 Όπ. π., χ.α., προσφώνηση στον Τσάρο Αλέξανδρο Α΄. 
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Μαρτυρία και ποίηση 

 

Πέρα από τις φιλολογικές έρευνες των Ρωμηών λόγιων, υπάρχει και το Δημοτικό 

τραγούδι ως αδιάψευστη μαρτυρία της συνέχειας της ελληνικής γλώσσης. 

Όλοι όσοι ασχολήθηκαν με το Δημοτικό τραγούδι τονίζουν τον θαυμασμό τους για 

την υψηλής ποιότητας ποίησή του, το πλουσιότατο λεξιλόγιο, το πλήθος και την 

ενάργεια των εικόνων, το πλούσιο συναισθηματισμό, το ηρωικό φρόνημα και, 

βεβαίως, τις διαρκείς αναφορές στο ένδοξο ελληνικό παρελθόν. Σε εποχές μεγάλης 

αμάθειας και ιδιαίτερα στους πληθυσμούς της υπαίθρου, δεν θα υπήρχε καμία 

δυνατότητα καλλιτεχνικής δημιουργίας εάν η ελληνική γλώσσα δεν λειτουργούσε 

μέσα στο νου και την ψυχή του Νεοέλληνα ως μνήμη αλλά και ως ιδιαίτερο στοιχείο 

ταυτότητας. 

Ιδιαίτερα, «το κλέφτικο τραγούδι είναι η ποιητική έκφραση των πληθυσμών της 

υπαίθρου, ειδικότερα των καταπιεσμένων κοινωνικών στρωμάτων που είναι οι φυσικοί 

φορείς του δημοτικούτραγουδιού και οι παράγοντες που το συντηρούν και το 

αναπαράγουν»25. 

Ο οξυδερκέστερος ίσως μελετητής του δημοτικού τραγουδιού, Κλώντ Φωριέλ, 

συγκρίνοντας τους ανώνυμους ποιητές με τους Κλέφτες και το κοινό πνεύμα που 

τους ενέπνεε, γράφει, αγγίζοντας ήδη αυτή την διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο 

τραγούδι, τον δημιουργό του και τον ήρωα του: 

 

«Ότι περισσότερο ξεχωρίζει αυτά τα βουνίσια τραγούδια από τα υπόλοιπα είναι ένα 

μοναδικά ρωμαλέο ύφος. Είναι μία ακόμα, πώς να το πω, άγρια τόλμη στη σύλληψη, 

στη σύνθεση και στις σκέψεις, που η απλότητα και το καθημερινό ύφος τής έκφρασής 

της κάνει να ξεπετάγονται πιο ζωντανές από ότι θα πετύχαινε μία γλώσσα εμφατική και 

πιο στολισμένη. Υπάρχει κάποια αναλογία, κάποια αρμονία ανάμεσα στην ιδιοφυΐα των 

κλεφτών και σε εκείνη των ποιητών, που θα μας έκανε να νομίζουμε πως οι τελευταίοι 

θα μπορούσαν να μάχονται σαν τους πρώτους, και αυτοί πάλι να τραγουδούν σαν τους 

άλλους. Και δύσκολα θα αποφάσιζε κανείς αν βρίσκεται περισσότερος ενθουσιασμός, 

περισσότερο μίσος για τους Τούρκους, περισσότερη αγάπη για την ελευθερία στους 

                                                             
25 Ερατοσθένη Καψωμένου, «Η πρωτόγονη επανάσταση στο ελληνικό δημοτικότραγούδι, η περίπτωση 

του κλέφτικου τραγουδιού», στο Δημοτικότραγούδι, μια διαφορετική προσέγγιση, Πατάκης, Αθήνα 

1996, 278-326, εδώ 320-321. 
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τοίχους των ραψωδών η στη ζωή των ηρώων τους»26.  

Ιδιαίτερα το κλέφτικο τραγούδι είναι εκείνο που μεταβάλλει αγροίκους 

πολεμιστές σε συνεχιστές των μεγάλων ελλήνων ηρώων. Μετά το τέλος μιας 

μάχης, το δημοτικό τραγούδι καλεί διαρκώς τον Κλέφτη, τον πεινασμένο, τον 

αμόρφωτο, τον εξοργισμένο με την αδικία του κατακτητή, να μην ευτελίσει τον 

αγώνα του μόνον για το πλιάτσικο ή για την εκδίκησή. Πέραν των διαρκών 

αναφορών στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ο χιλιοακουασμένος δημοτικός στίχος 

 

«Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις  

πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά σας είναι»27. 

 

κρατάει ζωντανό ένα όραμα και καλεί κάθε φορά τους ακροατές Αρματολούς και 

Κλέφτες να θυμούνται ότι, πέρα από την επιβίωση, μάχονται για ένα μεγάλο στόχο, 

για ένα μεγάλο όραμα. «Μεταβάλλονται έτσι σε εκφραστές της εθνικής συνείδησης. Ο 

Ρήγας τόσο στο Θούριο που γράφτηκε σαν δημοτικό τραγούδι, όσο και στα υπόλοιπα 

επαναστατικά του άσματα, καλεί τους κλέφτες και τους αρματολούς να δώσουν σάρκα 

και οστά στη μεγάλη επανάσταση που οραματίζεται»28. Τους θεωρεί προμάχους του 

ελληνικού γένους και οι λέξεις γίνονται δεσμός με το παρελθόν. 

 

Γλώσσα και μουσική 

 

Από τους πρώτους κιόλας αιώνες του ελληνικού πολιτισμού, η σχέση λόγου και 

μουσικής ήταν απολύτως ξεκάθαρη: η μουσική υποτάσσεται στο λόγο. Τονίζει τα 

νοήματα του, φορτίζει συναισθηματικά τις λέξεις, καλεί σε συγκίνηση 

συναισθημάτων, συν-κίνηση χορευτικής κίνησης, αλλά και πολεμικής 

συντροφικότητας. Ακόμη και όταν ακούγεται μόνο το μουσικό όργανο, ο 

οργανοπαίχτης από μέσα του τραγουδά29. 

                                                             
26 Claude Fauriel, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, 2 τ., επιμ. Αλέξης Πολίτης, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2007, 84-

85. 
27 Νικολάου Πολίτη, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, εκδ. Εστία, Αθήνα 1914, ανατ. Εκδ. 

Γράμματα 1998, 14.  
28 Γιώργου Καραμπελιά, 1821. Η παλιγγενεσία, Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα 2015, σ. 554. 
29 Λάμπρου Λιάβα, Η μουσική της γλώσσας και η γλώσσα της μουσικής, 

https://xoroballomata.wordpress.com/2009/05/01/%CE%B7-

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
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Ο ανώνυμος Έλληνας δημιουργός παρέμεινε διαχρονικά συγχρόνως ποιητής, 

μελωδός και χορογράφος. Αυτό επιβεβαιώνει και ο Σίμων Καράς στο βιβλίο του για 

να αγαπήσουμε την ελληνική μουσική:   

 

«Ο παλιός ποιητής είναι πάντοτε και μελοποιός, ο δε θεατρικός συγγραφέας ακόμη 

περισσότερο, υποκριτής και χορευτής, πλην των άλλων. Αυτοί είναι η παραδόσις η 

ελληνική που μόνον ο λαός τη διατηρεί, στα μουσικά και ποιητικά δημιουργήματα του, 

στο τραγούδι και στο χορό του. Ο χωρισμός και ο κατακερματισμός στην τέχνη την 

τωρινή, άλλος γράφει το έργο ή το ποίημα, άλλος το μελοποιεί, άλλος το τραγουδάει, το 

παίζει και άλλος το χορεύει, δεν είναι κατόρθωμα αλλά αδυναμία και μειονεκτήματα 

της νέας μας εποχής»30. 

 

Συμπερασματικά 

 

Η γλώσσα της παραδοσιακής μουσικής και του δημοτικού τραγουδιού δεν είναι 

περιορισμένοι, πεπαλαιωμένη, παρελθούσα και συντηρητική. Αντιθέτως είναι 

όπως το ελληνικό πνεύμα - οικουμενική και όχι επιφανειακά κοσμοπολίτισσα. 

Παραμένει πηγή για γνώση και αυτογνωσία, λειτουργεί επαναστατικά ως 

σύμβολο αντίστασης στη μία, την ξύλινη γλώσσα, στον έναν, ομοιόμορφο 

πολιτισμό και στο ρόλο του παθητικού ακροατή – θεατή - καταναλωτή που 

τείνει να μας επιβάλει ένα σύγχρονο σύστημα τόσο ξένο προς τις ανάγκες και 

τις παραδόσεις μας. Ευτυχώς, το τραγούδι εξακολουθεί να διδάσκει σε όλους 

τους Έλληνες, σε όλους τους ανθρώπους, ελευθερία και γλώσσα. Η γλώσσα της 

μουσικής και η μουσική της γλώσσας παραμένουν σταθερά σύμβολα ταυτότητας 

για κάθε ομάδα η κοινότητα. Ενώ, όταν επιπλέον υπεισέρχεται και ο χορός, τότε ο 

λόγος και το μέλος προεκτείνονται στην κίνηση, αποκτούν σάρκα και οστά, 

αποκτούν κορμί και τότε διεκδικούν την ελευθερία στην έκφραση και την 

επικοινωνία31. Μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να εκτιμήσει κανείς τον 

θησαυρό της παραδοσιακής μας μουσικής. 

 

                                                                                                                                                                               
%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BC/ , 1/6/2021. 
30 Σ. Καράς, 72. 
31 Βλ. Λίαβας, όπ. π. 
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Υλικό εμπλουτισμού 

 

 Στο υλικό που ακολουθεί, καταγράφεται ένα απάνθισμα δημοτικών 

τραγουδιών σχετικά με την Επανάσταση, όπως παρουσιάστηκε από τον χορευτικό 

όμιλο ΔΩΔΩΝΗ. Στο τέλος της κάθε αναφοράς στο τραγούδι,  παραπέμπονται στον 

ακριβή χρόνο τους αντίστοιχου τραγουδιού, όπως παρουσιάστηκε στην παράσταση, 

που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo  

 

ΤΣΑΜΙΚΟΣ - Χαρά που το ΄χουν τα βουνά   

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo 

 

 "Του ξεσηκωμού του '21". Μια από τις πιο σημαντικές ημέρες της 

Χριστιανοσύνης και το Ελληνισμού, η ημέρα της κήρυξης της Επανάστασης και 

ταυτόχρονα η ημέρα του Ευαγγελισμού, η 25η Μαρτίου 1821. Το παραδοσιακό 

τραγούδι στο ρυθμό του τσάμικου χορού από την Πελοπόννησο, αναφέρεται στον 

ξεσηκωμό του 1821 και έχει σε εξέχουσα θέση τη μορφή του Παλαιών Πατρών 

Γερμανού. Αποτελεί δείγμα του ενθουσιασμού και της συγκίνησης με την οποία ο 

απλό λαός δέχτηκε το λυτρωτικό μήνυμα της Επανάστασης του Ρωμαίικου. 

 Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, το τραγούδι αποτελεί ένα δημοτικοφανές άσμα, 

πάνω στη μουσική του γνωστού "Να 'ταν τα νιάτα δυο φορές", καθότι κατεγράφη 

καθ' υπαγόρευση του Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνού Γεωργίου της Μονής Αγίας Λαύρας 

το 1938. Διπλή γιορτή λοιπόν η 25η Μαρτίου. Ο Ευαγγελισμός της Παναγίας και ο 

Ευαγγελισμός, η σωτηρία της Ελλάδας. Γιορτάζει τη μέρα αυτή η Παναγιά, γιορτάζει 

κι η πατρίδα. Η φουστανέλα και το ράσο πλάι πλάι. 

 

Χαρά που το ΄χουν τα βουνά, κι οι κάμποι περηφάνια. 

Γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει κι η πατρίδα. 

Σαν βλέπουν διάκους με σπαθιά, παπάδες με ντουφέκια. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo
https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo
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σαν βλέπουν και το Γερμανό, της Πάτρας το Δεσπότη, 

για να βλογάει τ’ άρματα, να φχιέται τους λεβέντες. 

 

ΣΥΡΤΟΣ - Δώδεκα Ευζωνάκια  

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo 

 

 Η προφορική παράδοση έχει πολλά να πει που, όσο κι αν απέχουν από την 

αλήθεια, είναι δηλωτικά της ψυχολογίας αυτού του λαού. 

 Τους αγώνες πάντα τους επωμίζονται οι νέοι για να πραγματώσουν ίσως τα 

σχέδια των ώριμων αρχηγών τους για να εξαγοράσουν με τον ιδρώτα τους και με το 

αίμα τους τα ιδανικά που κάποιοι αμφισβητούν. 

 Ανάμεσα στους νεκρούς κάθε πολέμου η πλειοψηφία είναι νέοι και δεν 

αποτέλεσε εξαίρεση ο αγώνας του 21. 

Δώδεκα ευζωνάκια τ’ αποφασίσανε 

στον πόλεμο να πάνε, Παναγιά μου, να πολεμήσουνε. 

Στο δρόμο που πηγαίνουν, στη μαύρη θάλασσα, 

μαύρη φουρτούνα πιάνει ξεσκίζει τα πανιά. 

Bοήθα Παναγιά μου να τα γλυτώσουμε 

κι όσα καντήλια έχεις να σ’ τ’ ασημώσουμε. 

Δεν κλαίγω το καράβι, δεν κλαίγω τα πανιά, 

μον’ κλαίγω τα ναυτάκια, τα δώδεκα παιδιά. 

Eμείς κι αν θα χαθούμε το γράφει η μοίρα μας, 

διότι πολεμούμε για την πατρίδα μας. 

 

Τραγούδι με προέλευση από την Προποντίδα.   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo
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ΤΣΑΜΙΚΟΣ – Των Κολοκοτρωναίων  

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo  

 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, που 

έδρασε στην Πελοπόννησο και είναι γνωστός και ως «Γέρος του Μωριά». 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε το 1770 και ήταν γόνος οικογένειας 

που, από το 16ο αιώνα, εμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας και βρίσκεται σε 

αδιάκοπο πόλεμο με τους Τούρκους. 

Στα 17 του έγινε οπλαρχηγός και λίγα χρόνια αργότερα, καταφεύγει στη 

Ζάκυνθο. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία κι έλαβε ενεργό δράση στον Αγώνα του 

1821. 

Το όνομα του είναι συνδεδεμένο με το Μοριά αλλά και τη μάχη στα 

Δερβενάκια όπου καταστράφηκε ο στρατός του Δράμαλη κι αναδείχθηκε η 

στρατηγική του ιδιοφυΐα. 

Τον βρίσκουμε όμως και φυλακισμένο στην Ύδρα και το Ναύπλιο. 

Πολλά τραγούδια γράφτηκαν για τους Κολοκοτρωναίους που εξυμνούν τη 

δράση τους όπως το Τσάμικο που χρονολογείται η συγγραφή του από το 1860 και 

ακολουθεί αυτό «των Κολοκοτρωναίων» 

Το τραγούδι αναφέρεται στα γεγονότα του 1806, όταν ο σουλτάνος εξέδωσε 

φιρμάνι για την εξόντωση των κλεφτών της Πελοποννήσου και της Στερεάς. 

Ύστερα από συνεχείς αγώνες τριών μηνών και αφού πολλοί σύντροφοί του 

σκοτώθηκαν και οι υπόλοιποι διασκορπίστηκαν, κατόρθωσε ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης να διαφύγει στη Ζάκυνθο τον Μάιο του 1806. 

Ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, που έδρασε στην Πελοπόννησο 

και εξ αυτού του λόγου είναι γνωστός και ως «Γέρος του Μωριά». 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε «εις τα 1770, Απριλίου 3, την 

Δευτέρα της Λαμπρής... εις ένα βουνό, εις ένα δέντρο αποκάτω, εις την παλαιάν 

Μεσσηνίαν, ονομαζόμενον Ραμαβούνι», όπως αναφέρει στα Απομνημονεύματά του.  

Ήταν γιος του κλεφτοκαπετάνιου Κωνσταντή Κολοκοτρώνη (1747-1780) από το 

Λιμποβίσι Αρκαδίας και της Γεωργίτσας Κωτσάκη, κόρης προεστού από την 

Αλωνίσταινα Αρκαδίας. Η οικογένεια των Κολοκοτρωναίων από το 16ο αιώνα, που 

εμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας, βρίσκεται σε αδιάκοπο πόλεμο με τους 

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo
https://www.sansimera.gr/articles/299
https://www.sansimera.gr/biographies/1049
https://www.sansimera.gr/almanac/0304
https://www.sansimera.gr/biographies/2369
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Τούρκους. Μονάχα από το 1762 έως το 1806, 70 Κολοκοτρωναίοι εξοντώθηκαν από 

τους κατακτητές. 

Το 1780, ήταν 10 ετών, όταν ο πατέρας του σκοτώθηκε από τους Τούρκους, 

ένα γεγονός που σημάδεψε τη ζωή του. Στα 17 του έγινε οπλαρχηγός του Λεονταρίου 

και στα 20 του νυμφεύτηκε την κόρη του τοπικού προεστού Αικατερίνη Καρούσου. 

Το 1806, κατά τη διάρκεια του μεγάλου διωγμού των κλεφτών από τους κατακτητές, 

κατόρθωσε να διασωθεί και να καταφύγει στη Ζάκυνθο, όπου κατατάχθηκε στον 

αγγλικό στρατό κι έφθασε μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη. Το 1818 μυήθηκε στη 

Φιλική Εταιρεία και στις αρχές του 1821 αποβιβάστηκε στη Μάνη για να λάβει μέρος 

στον επικείμενο Αγώνα. 

Στις 23 Μαρτίου 1821 συμμετείχε στο υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 

στρατιωτικό σώμα που κατέλαβε την Καλαμάτα, σηματοδοτώντας την έναρξη της 

Ελληνικής Επανάστασης. Αμέσως μετά έβαλε σκοπό να καταλάβει την Τριπολιτσά, 

το διοικητικό κέντρο των Οθωμανών στον Μωριά, γιατί όπως πίστευε αλλιώτικα δεν 

θα μπορούσε να επικρατήσει η επανάσταση. Η νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι (13 

Μαΐου 1821) και η άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821), που οφείλονται 

αποκλειστικά στον Κολοκοτρώνη, τον επέβαλαν ως αρχηγό του επαναστατικού 

στρατού της Πελοποννήσου. 

Στη μάχη των Δερβενακίων (26 - 28 Ιουλίου 1822), όπου καταστράφηκε ο 

στρατός του Δράμαλη, αναδείχθηκε η στρατηγική του ιδιοφυΐα και η κυβέρνηση 

Κουντουριώτη τον διόρισε αρχιστράτηγο των επαναστατικών δυνάμεων. Η ίδια, 

όμως, κυβέρνηση θα τον φυλακίσει στην Ύδρα, κατά τη διάρκεια των εμφύλιων 

συρράξεων των ετών 1823 και 1824, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα τον 

απελευθερώσει τον Μάιο του 1825, όταν ο Ιμπραήμ απειλούσε να καταστείλει την 

επανάσταση και θα του αναθέσει εκ νέου την αρχιστρατηγία του Αγώνα όπου θα 

κατορθώνει να κρατήσει ζωντανή την επανάσταση μέχρι τη Ναυμαχία του 

Ναβαρίνου (7 Οκτωβρίου 1827). 

Μετά την απελευθέρωση συντάχθηκε με τον Ιωάννη Καποδίστρια κι έγινε ένα 

από τα επιφανή στελέχη του Ρωσικού Κόμματος. Κατά τη διάρκεια της 

Αντιβασιλείας διώχθηκε ως αντιβασιλικός και καταδικάσθηκε σε θάνατο τον Μάιο 

του 1834. Μετά την ενηλικίωσή του, ο Όθωνας του χάρισε την ποινή, τον διόρισε 

σύμβουλο της Επικρατείας και τον ονόμασε Αντιστράτηγο. 

https://www.sansimera.gr/almanac/2303
https://www.sansimera.gr/biographies/1420
https://www.sansimera.gr/articles/234
https://www.sansimera.gr/articles/620
https://www.sansimera.gr/almanac/1305
https://www.sansimera.gr/almanac/1305
https://www.sansimera.gr/articles/310
https://www.sansimera.gr/almanac/2309
https://www.sansimera.gr/articles/299
https://www.sansimera.gr/almanac/2807
https://www.sansimera.gr/biographies/1049
https://www.sansimera.gr/articles/402
https://www.sansimera.gr/articles/402
https://www.sansimera.gr/biographies/304
https://www.sansimera.gr/articles/319
https://www.sansimera.gr/articles/319
https://www.sansimera.gr/almanac/0710
https://www.sansimera.gr/biographies/195
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Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Κολοκοτρώνης τα πέρασε στην Αθήνα 

με την Μαργαρίτα Βελισσάρη (η σύζυγός του είχε πεθάνει το 1820), στο ιδιόκτητο 

σπίτι του, στη γωνία των σημερινών οδών Κολοκοτρώνη και Λέκκα. Την ίδια 

περίοδο υπαγόρευσε στον Γεώργιο Τερτσέτη τα απομνημονεύματά του, που 

κυκλοφόρησαν το 1851 με τον τίτλο «Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από 

τα 1770 έως τα 1836» και τα οποία αποτελούν πολύτιμη πηγή για την Ελληνική 

Επανάσταση. 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο στις 4 

Φεβρουαρίου του 1843, λίγο μετά την επιστροφή στο σπίτι του από δεξίωση στα 

Ανάκτορα. Από τον γάμο του με την Αικατερίνη Καρούσου απέκτησε τέσσερα 

παιδιά: τον Πάνο (1798-1824), τον Γενναίο (1806- 1868), τον Κολλίνο (1810-1848) 

και την Ελένη, ενώ με τη Μαργαρίτα Βελισσάρη τον Παναγιωτάκη (1836-1893), τον 

οποίο αναγνώρισε με τη διαθήκη του. 

Το 1860 χρονολογείται η συγγραφή του Δημοτικού τραγουδιού των 

Κολοκοτρωναίων. 

Λάμπει ο ήλιος στα βουνά, λάμπει και στα λαγκάδια 

Λάμπει και στο Αρκουδόρεμα το έρμο το Λιμποβίσι 

έτσι λάμπει και η κλεφτουριά, οι Κολοκοτρωναίοι 

Όπου δεν καταδέχονται τη γη να την πατήσουν. 

Καβάλα τρώνε το ψωμί καβάλα πολεμάνε 

Καβάλα παν στην εκκλησιά καβάλα προσκυνάνε 

Καβάλα παιρν΄ αντίδωρο απ΄ του παπά το χέρι. 

Και καταλήγει… 

Φλουριά ρίχνουν στην Παναγιά, φλουριά ρίχνουν στους Αγίους 

Και στον αφέντη το Χριστό τις ασημένιες πάλες. 

Χριστέ μας βλόγα τα σπαθιά βλόγα μας και τα χέρια 

Κι ο Θοδωράκης μίλησε κι ο Θοδωράκης λέει: 

Τούτες οι χαρές που κάνουμε σε λύπη θα μας βγάλουν 

Απόψ είδα στον ύπνο μου στην υπνοφαντασιά μου 

Θολό ποτάμι πέρναγα και πέρα δεν εβγήκα. 

https://www.sansimera.gr/almanac/0402
https://www.sansimera.gr/almanac/0402
https://www.sansimera.gr/biographies/563
https://www.sansimera.gr/biographies/656
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Ελάτε να σκορπίσουμε, μπουλούκια να γενούμε 

Σύρε Γιώργο στον τόπο σου, Νικήτα στο Λιοντάρι, 

Εγώ πάω στην Καρύταινα πάω στους ειδικούς μου 

Ν΄ αφήσω τη διαθήκη μου και τις παραγγελιές μου 

Τι θα περάσω θάλασσα στη Ζάκυνθο θα πάω 

Πολλά τραγούδια γράφτηκαν για τους Κολοκοτρωναίους που ήταν από τις πιο 

παλιές οικογένειες κλεφτών του Μοριά και τη δράση τους εξυμνούν πολλά κλέφτικα 

τραγούδια. 

Σε αυτό το τραγούδι, εκτός από τη δύναμη και τον κινητό τους πλούτο «τ’ 

ασήμια τα πολλά» κτλ., φαίνεται και το γεγονός ότι το κύρος τους, τους επέτρεπε να 

διατηρούν μία στάση βάσει της οποίας αψηφούσαν κάθε αντίπαλο δέος. Το τραγούδι 

αναφέρεται ειδικότερα στα γεγονότα του 1806, όταν ο σουλτάνος εξέδωσε φιρμάνι 

για την εξόντωση των κλεφτών της Πελοποννήσου και της Στερεάς. Ύστερα από 

συνεχείς αγώνες τριών μηνών και αφού πολλοί σύντροφοί του σκοτώθηκαν και οι 

υπόλοιποι διασκορπίστηκαν, κατόρθωσε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να διαφύγει στη 

Ζάκυνθο τον Μάιο του 1806. 

 

 

 

ΣΥΡΤΟΣ ΣΤΑ ΔΥΟ – Καραϊσκάκης  

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo 17,37 

 

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ήταν γνωστός Έλληνας επαναστάτης, αρχικά 

υπήρξε κλέφτης, στη συνέχεια σπουδαίος αρματολός και στρατηγός της 

Επανάστασης του 1821. 

Το επίθετό του είναι χαϊδευτικό υποκοριστικό του Καραΐσκος, που έφερε ο 

πατέρας του, Δημήτριος Ίσκος ή Καραΐσκος, Καράς επειδή ήταν μελαμψός. 

Πρόκειται για σύνθετη λέξη από το τουρκικό kara (μαύρος) και το παλαιότερο 

οικογενειακό όνομα Ίσκος. 

Γεννήθηκε τo 1782, στο Μαυρομάτι Καρδίτσας, νόθος γιος της Ζωής Διμισκή 

ή Ντιμισκή, από τη Σκουληκαριά, Η μητέρα του, μετά τον θάνατο του Ιωάννη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%90%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1782
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
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Μαυρομματιώτη, που ήταν ο πρώτος σύζυγός της, έγινε καλόγρια (γι' αυτό και του 

έμεινε η προσωνυμία «ο γιος της καλογριάς»). Για την ταυτότητα του πατέρα του δεν 

υπάρχει βεβαιότητα. Θεωρείται πιθανότερο ότι ήταν ο αρματολός του Βάλτου 

Δημήτριος Καραΐσκος. Στην παιδική του ηλικία έλαβε το προσωνύμιο το Καραϊσκάκι 

δηλαδή το άτυχο Καραϊσκόπουλο, λόγω της ορφάνιας του και της παραμέλησής του 

από τον πατέρα και τα αδέλφια του. Ο ίδιος υπέγραφε επίσημα Καραΐσκος όπως 

φαίνεται και στη σφραγίδα του του 1816. Στα 15 του ο Γεώργιος Καραϊσκάκης 

σχηματίζει κλέφτικη ομάδα από συνομηλίκους του και στα 18 του, πέφτει στα χέρια 

του Αλή Πασά, ο οποίος εκτιμώντας τον ισχυρό του χαρακτήρα τον προσλαμβάνει 

στη σωματοφυλακή του. Στην Αυλή των Ιωαννίνων έμαθε τη στρατιωτική τέχνη και 

στοιχειώδη γράμματα, γραφή και ανάγνωση. 

Περί το 1804 εγκαταλείπει τον Αλή Πασά κι ενώνεται με το σώμα του 

περίφημου κλέφτη Κατσαντώνη. Συμμετέχει και διακρίνεται σε πολλές μάχες κατά 

του πρώην αφεντικού του και γίνεται το πρωτοπαλίκαρο του Κατσαντώνη. Τον 

Απρίλιο του 1821 καταφεύγει στα χωριά των Τζουμέρκων. Παίρνει μέρος σε 

διάφορες μάχες και τον Σεπτέμβριο μαζί με άλλους οπλαρχηγούς καταλαμβάνει την 

Άρτα. 

Στις 15 Ιανουάριου του 1823, ο Καραϊσκάκης σημειώνει την πρώτη του 

μεγάλη νίκη κατά των Τούρκων στη Μάχη του Σοβολάκου. Στα μέσα του 1823 

προάγεται σε στρατηγό, αλλά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται από τη 

φυματίωση και καταφεύγει για ανάπαυση στο μοναστήρι του Προυσού. 

Η επανάσταση κινδυνεύει και η κυβέρνηση αποφασίζει να στείλει τον 

Καραϊσκάκη στη Στερεά Ελλάδα, για να αναζωπυρώσει τις επιχειρήσεις κατά των 

Τούρκων. Τον Μάιο του 1825 φθάνει στο Δίστομο και αποτρέπει την κατάληψη του 

χωριού από τους Τούρκους της Άμφισσας και στη συνέχεια προσπαθεί να βοηθήσει 

τους πολιορκημένους του Μεσολογγίου με κινήσεις αντιπερισπασμού, χωρίς μεγάλη 

επιτυχία. Τον Ιούλιο του 1826 διορίζεται αρχιστράτηγος της Ρούμελης, με πλήρη 

δικαιοδοσία. Η πρώτη του ενέργεια ήταν να ανακουφίσει τους πολιορκημένους της 

Ακρόπολης της Αθήνας. Στις 6 Αυγούστου νικά τους Τούρκους στο Χαϊδάρι 

Παρότι σοβαρά άρρωστος, θα επιχειρήσει εκστρατεία προς τη Δόμβραινα τον 

Οκτώβριο για να αποκόψει τον ανεφοδιασμό του Κιουταχή που πολιορκούσε την 

Ακρόπολη. Θα εκκαθαρίσει την περιοχή και στις 24 Νοεμβρίου του 1826 θα 

σημειώσει μεγαλειώδη νίκη επί των Τούρκων στην Αράχωβα, σε μία πολυήμερη 

https://www.sansimera.gr/almanac/1501
https://www.sansimera.gr/articles/243
https://www.sansimera.gr/almanac/0608
https://www.sansimera.gr/almanac/2411
https://www.sansimera.gr/articles/1190
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μάχη, που θα αναδείξει τις στρατηγικές του ικανότητες. 

Μετά τη διασφάλιση της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας επιστρέφει στην Αττική 

για να αντιμετωπίσει τον Κιουταχή, που συνεχίζει την πολιορκία της Ακρόπολης (28 

Φεβρουαρίου 1827). Θα σημειώσει δύο σπουδαίες νίκες, στο Κερατσίνι (4 Μαρτίου) 

και στο μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα στον Πειραιά (13 Απριλίου). 

Στις 21 Απριλίου του 1827 οι ελληνικές δυνάμεις είχαν στρατοπεδεύσει στο 

Φάληρο για να αντιμετωπίσουν σε μία ακόμη μάχη τον Κιουταχή. Την αρχιστρατηγία 

είχαν αναλάβει οι άγγλοι φιλέλληνες Ριχάρδος Τσορτς και ο Τόμας Κόχραν, με 

απόφαση της Γ’ Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας. Ο Καραϊσκάκης είχε διαφωνήσει με 

το σχέδιο της κατά μέτωπο επίθεσης και είχε αποσυρθεί στη σκηνή του άρρωστος. 

Την επομένη κάποιοι έλληνες στρατιώτες επιτέθηκαν χωρίς διαταγή κατά του 

στρατοπέδου του Κιουταχή. Για να μη γενικευθεί η σύγκρουση, ο Καραϊσκάκης 

βγήκε από τη σκηνή του και κατευθύνθηκε έφιππος προς το σημείο της συμπλοκής 

γύρω στις 4 το απόγευμα. Μία σφαίρα, όμως, τον βρήκε στο υπογάστριο και τον 

τραυμάτισε σοβαρά. Ο ήρωας μεταφέρθηκε στο στρατόπεδό του στο Κερατσίνι και 

αφού μετάλαβε των Αχράντων Μυστηρίων, υπαγόρευσε τη διαθήκη του που 

ιδιόχειρα υπέγραψε. Η τελευταία κουβέντα που είπε στους συμπολεμιστές του, κατά 

τον στρατηγό Μακρυγιάννη που τον επισκέφθηκε, ήταν "Εγώ πεθαίνω. Όμως εσείς 

να είστε μονιασμένοι και να βαστήξετε την πατρίδα". Παρά τις προσπάθειες των 

γιατρών, στις 23 Απριλίου 1827 ο Αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης υπέκυψε 

στο θανατηφόρο τραύμα του μέσα στο εκκλησάκι του Αγίου 

Νικολάου στο Κερατσίνι, ανήμερα της γιορτής του. Η σορός του μεταφέρθηκε στην 

εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα όπου ετάφη 

Η απώλειά του υπήρξε ανεπανόρθωτη. Ο Καραϊσκάκης ήταν αδύνατος, 

φιλάσθενος (έπασχε από φυματίωση), μέτριος το ανάστημα, ιδιαίτερα νευρικός, 

οξύθυμος, βωμολόχος και υβριστής. Αλλά είχε χαλύβδινη θέληση, δύναμη σκέψης 

και κριτικής και ιδιαίτερη ικανότητα στην ταχύτατη λήψη αποφάσεων και εκτέλεση 

αυτών. 

Ο σταυραϊτός των Αγράφων, ο αρχιστράτηγος της Ρούμελης, δεν γεύτηκε τις 

δάφνες της δόξας και της λευτεριάς όμως η λαϊκή μας μούσα έκανε τραγούδι τα 

τελευταία λόγια και στιγμές του ήρωα της επανάστασης. 

Καραϊσκάκης έλεγε και ο Γιωργάκης λέει 

εγώ και αν λαβώθηκα σύντροφοι μη λυπάστε. 

https://www.sansimera.gr/almanac/2802
https://www.sansimera.gr/almanac/2802
https://www.sansimera.gr/articles/904
https://www.sansimera.gr/almanac/0403
https://www.sansimera.gr/almanac/1304
https://www.sansimera.gr/almanac/2104
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1827
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1_(%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF)
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Πάω ταχύ στην Κούλουρη μες την Φανερωμένη 

που ΄ναι βασιλικοί γιατροί να γιάνουν την πληγή μου. 

Να κρεμάσω τα άρματα ψηλά στο Άγιο Βήμα 

να τα διαβάσει ο Λειτουργός και να τα βάλω να ΄ρθω 

να πολεμήσω τη Τουρκιά και τους Τουρκαρβανίτες 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ - «Κορίτσια τί ἀγναντεύετε»  

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo 20,58 

Σὲ μία ἀπὸ τὶς ἀναρίθμητες πολεμικὲς συγκρούσεις τῶν Ἑλλήνων 

ἐπαναστατῶν μὲ τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Ἀρβανίτες ποὺ ἔγιναν στὴν περιοχὴ τῆς 

Τριπολιτσᾶς ἀναφέρεται τὸ ἑπόμενο Ιστορικό δημοτικό τραγούδι. 

Ἡ συμμετοχὴ καὶ ἡ συνεισφορὰ τῶν γυναικῶν στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 

δηλώνεται μὲ τρόπο ὑποβλητικό, ἀρκετὰ ὅμως εὔγλωττο, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει καμιὰ 

ἀμφιβολία γιὰ τὴν πρόθεση τοῦ ἀνώνυμου τραγουδιστῆ νὰ ἀποδώσει σὲ ὅλες τὶς 

Ἑλληνίδες τὴν ὀφειλόμενη τιμὴ γιὰ τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴν καρτερία ποὺ ἐπέδειξαν 

κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ μακροχρόνιου καὶ ἐξοντωτικοῦ ἱεροῦ Ἀγώνα. 

 

 

 

ΚΑΡΣΙΛΑΜΑΣ – Σουλτάνα  

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo 24,25 

 

Τα δημοτικά τραγούδια κάθε περιοχής δίνουν τη δυνατότητα στον λαό να 

εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο και τις σκέψεις του. Εξυμνούν απλά, πρόσωπα 

και  δραστηριότητες, καθημερινά γεγονότα, μέσα από τα οποία προβάλλεται η πίστη 

σε ιδανικά και αξίες. 

Ακολουθεί ένα παραδοσιακό Μακεδονικό τραγούδι ειδικότερα από την 

περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη. Η μουσική των τραγουδιών της περιοχής, 

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo
https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo
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συνοδευόμενη από χορό, μας δείχνει τη διαφορετικότητα αυτών των ακουσμάτων 

που αχνοφέγγουν το Βυζαντινό ηχόχρωμα και αναδύουν άρωμα Μακεδονικής γης. 

Ένα στοιχείο που παίρνουμε από το τραγούδι είναι ότι κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας η πρόσμειξη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, υπήρξε από ελάχιστη ως 

μηδαμινή και το μαρτυρά η επιμονή της Σουλτάνας να μην παίρνει τον πλούσιο 

Τούρκο επειδή αυτή είναι Ρωμιά. 

Παραδοσιακό Μακεδονικό τραγούδι από την περιοχή της Πυλαίας (παλιά 

ονομασία Καπουτζήδα) στη Θεσσαλονίκη. Ονομάζεται "Σουλτάνα" ή "Έβγα 

Σουλτάνα" και χορεύεται ως καρσιλαμάς ελεύθερα ή ζευγαρωτά (ρυθμός 

εννιάσημος - 9/8). Άλλωστε, η "Σουλτάνα" ήταν ένα μόλις από τα πολλά τραγούδια 

με το οποίο οι Πυλαιώτες συνήθιζαν να χορεύουν τον Καρσιλαμά ή Αντικριστό χορό. 

 

Έβγα Σουλτάνα μου στο παραθύρι 

να ιδείς τον ήλιο και το φεγγάρι 

να δεις τον Τούρκο που θα σε πάρει. 

Δεν τον εθέλω, δεν τον επαίρνω 

Ρωμιά γεννήθ'κα, Ρωμιά πεθαίνω 

τον Τούρκο-ν-άντρα, 'γω δεν τον παίρνω. 

(Πάρτον Σουλτάνα μου έχει καΐκι 

θα σε πηγαίνει στη Σαλονίκη. 

Δεν τον εθέλω, δεν τον επαίρνω 

Ρωμιά γεννήθ'κα, Ρωμιά πεθαίνω. 

Τον Τούρκο άνδρα γω δεν τον παίρνω) 

 

 

 

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – Πένθιμος γυναικείος χορός 

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo 27,25 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nqAtiN_zLjo
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Η Μακρυνίτσα είναι ένας γυναικείος χορός που χορεύεται στη Νάουσα. Είναι 

από τους λίγους πένθιμους χορούς που έμελλε να συνδεθεί με ένα τραγικό γεγονός 

που σημάδεψε την πόλη. Η καταστροφή της στις 22 Απριλίου 1822, έγινε 

ολοκαύτωμα στο βωμό της ελευθερίας. Σε εκείνη την καταστροφή γυναίκες και 

κορίτσια των αγωνιστών, που δεν μπόρεσαν να σπάσουν τον κλοιό των Τούρκων για 

να γλιτώσουν από την αιχμαλωσία, έπεσαν στα αφρισμένα νερά της Αραπίτσας και 

βρήκαν τραγικό θάνατο. Σε τιμή αυτών των Γυναικών χορεύεται αυτός ο χορός. Για 

τη Μακρυνίτσα που μνημονεύεται στο τραγούδι υπάρχουν δύο εκδοχές: Ότι είναι η 

Μακρυνίτσα του Πηλίου στην οποία είχε στήσει ο Καρατάσσιος, το στρατόπεδο του, 

σαν εντεταλμένος στρατηγός της Ελληνικής κυβέρνησης. Άλλη εκδοχή είναι ότι η 

πρώτη που έσυρε το χορό λεγόταν Κρινιώ και γι' αυτό ονόμασαν το χορό Κρινίτσα. 

 

Τρία πουλάκια, αμάν αμάν, καθόντανε, 

τρία πουλάκια, αμάν αμάν, καθόντανε, 

στης Νάουσας το κάστρο, 

Μακρυνίτσα μου 

καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 

 

Το 'να τηράει κι αμάν αμάν τα Βοδαινά 

τ' άλλο τη Σαλονίκη, 

Μακρυνίτσα μου 

καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 

 

Ένα μήλο αμάν, 

κι άλλο μήλο αμάν 

βράδιασε και πού θα μείνω. 

 

Το τρίτο το κι αμάν αμάν μικρότερο, 

το τρίτο το κι αμάν αμάν μικρότερο, 

μοιρολογεί και λέγει, 

Μακρυνίτσα μου 

καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 
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Έναν μιλώ αμάν, 

κι άλλον μιλώ αμάν 

βράδιασε και πού θα μείνω... 

 

Κείμενο εμπλουτισμού 

Γλωσσικὴ ἀξία τοῦ Δημοτικοῦ Τραγουδιοῦ32 

Στὶς μεγάλες στιγμὲς τῆς Ρωμηοσύνης ἀνήκει τὸ δημοτικό μας τραγούδι. Μέσα 

του ζεῖ ἀκέρια ἡ ζωὴ τοῦ ἔθνους. Γεννήθηκε ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ λαοῦ, ἀληθινή 

«ἁγιοσύνη τῆς ψυχῆς» καὶ ἀφηγεῖται τὴν ἱστορία του, τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες του, 

καθὼς καὶ τὶς ἀντιλήψεις του γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τ’ ἀνθρώπινα: …Καλότυχα ‘ναι τὰ 

βουνά, καλότυχ’ εἶναι οἱ κάμποι, ποὺ θάνατο δὲν καρτεροῦν, φονιὰ δὲν περιμένουν, 

ποὺ χάρο δὲν παντέχουνε, χάρο δὲν καρτεροῦνε… Ἦταν, καθὼς λέγουν, γέρος ὁ 

Γκαῖτε, ὅταν ἄκουσε, μὲ θαυμασμό, τούτους τοὺς στίχους καὶ χαρακτήρισε τὸ 

δημοτικό μας τραγούδι «ὕπατο μνημεῖο τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας». 

«Ἑλληνικὸ θαῦμα» τὸ εἶπε ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς. Ξεφυλλίζοντας τὸ πολύτομο ἔργο 

του νιώθουμε, ἀμέσως, πὼς ὑπῆρξε βαθὺς γνώστης καὶ προσεκτικὸς μελετητὴς τοῦ 

δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, τῆς λαϊκῆς μας γλώσσας καὶ παράδοσης καί,  γενικά, τῆς 

λαϊκῆς μας ζωῆς. Ὁ Νικηφόρος Βρεττᾶκος θεώρησε ὅτι τὰ δημοτικὰ τραγούδια μας, 

σὲ ἕνα μεγάλο μέρος τους, κατέχουν ἰσότιμη θέση ἀνάμεσα στὸν Ὅμηρο καὶ τὴ 

νεότερη ποίηση. «Δὲν θὰ ἦταν δύσκολο στὴν Πολιτεία, -ἂν καὶ αὐτὴ ἤξερε δυστυχῶς 

ποτέ της δὲν ἤξερε- ν’ ἀνοίξει αὐτὸ τὸ κλειστὸ παράθυρο στὰ παιδιά», εἶπε, «νὰ τοὺς 

ἀποκαλύψει τὸν κόσμο τῆς ποίησης στὴν οὐσία του, χρησιμοποιῶντας γι’αὐτὸ τὰ 

δημοτικά μας τραγούδια, ποὺ σ’ ἕνα μεγάλο μέρος τους κατέχουν ἰσότιμη θέση 

ἀνάμεσα στὸν Ὅμηρο καὶ τὴ νεότερη ποίηση. Νὰ μπάσει τὴν αὐτοδύναμη ὑποβολὴ 

τῆς ποίησης αὐτῆς, στὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν. Νὰ διδάξει καὶ τὴν τεχνικὴ τῆς ποίησης 

αὐτῆς καὶ τὴν ίδιαιτερότητα τῆς ποιητικῆς της γλώσσας, ποὺ ἀποτελεῖ μία 

μεταμόρφωση τῆς κοινῆς καθημερινῆς γλώσσας τοῦ καιροῦ ποὺ γράφτηκαν». Ἡ 

γλῶσσα τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ ποὺ ζεῖ, ἐξελιγμένη ἀπὸ τὴν 

                                                             
32 Κώστα Δ. Κονταξῆ, https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B7-

%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-

%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-

%CE%B3%CE%BB%CF%89/  7/7/2021 

https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%BB%CF%89/
https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%BB%CF%89/
https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%BB%CF%89/
https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%BB%CF%89/
https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%BB%CF%89/
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ἀρχαιότητα καὶ τὴν ἀλεξανδρινὴ ἐποχή, μὲ τὴν πανελλήνια μορφὴ τῆς κοινῆς. Ἡ 

σημερινὴ γραπτή δημοτικὴ γλῶσσα χρωστᾶ πολλὰ καὶ καθρεφτίζεται σωστὰ στὸ 

δημοτικὸ τραγούδι. Ὑπάρχει σ’ αὐτὸ μία παρακαταθήκη αἰώνιας ἑλληνικῆς 

ἔκφρασης καὶ λόγου, ποὺ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸ ἀλλοιώσουν οὔτε οἱ λόγιοι οὔτε ὁ 

χρόνος. 

Εἶναι χαρακτηριστικὰ τὰ προφητικὰ λόγια ποὺ τὸ 1824 ἔγραψε ὁ πρῶτος ἐκδότης 

τῶν ἑλληνικῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν Κλὼντ Φωριὲλ γιὰ τὴ γλῶσσα τους: 

«Μποροῦμε λοιπὸν νὰ θεωρήσουμε τὴ γλῶσσα στὴν ὁποία γράφτηκαν τὰ τραγούδια 

αὐτῆς τῆς συλλογῆς σὰν μία γλῶσσα κανονικὴ καὶ πάγια, μία καὶ ὁμοιογενῆ, καὶ τῆς 

ὁποίας ἡ ὀργάνωση καὶ ἡ ἱστορία ἀξίζουν νὰ μελετηθοῦν προσεχτικά(…). Ἂν 

ξαναγίνουν οἱ Ἕλληνες ἕνα ἔθνος, ἂν ἀποκτήσει αὐτὸ τὸ ἔθνος συγγραφεῖς ἱκανοὺς 

νὰ διδάξουν κάτι τὸ σοβαρὸ καὶ τὸ χρήσιμο, συγγραφεῖς ποὺ νὰ νιώθουν καλὰ πὼς ἡ 

δόξα καὶ ἡ εὐδαιμονία τῆς πατρίδας τους εἶναι τώρα πιὰ μπροστά της καὶ ὄχι πίσω 

της, στὴ σημερινὴ ροὴ τῶν πραγμάτων καὶ ὄχι στὶς μάταιες προσπάθειες νὰ 

ἐπιστρέψει στὸ παρελθόν, καὶ τὰ νέα ἑλληνικὰ θὰ γίνουν σύντομα μία γλῶσσα, πού, 

χωρὶς νὰ μοιάζει στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι μοιάζει τώρα, δὲν θὰ ἔχει 

τίποτα νὰ τοὺς ζηλέψει». 

Γιὰ τὸν λαὸ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ζήτημα γλώσσας, κατὰ τὸν Βάρναλη. «Μιλοῦσε τὴ 

γλώσσα του (καὶ τὴ μιλάει ἀκόμα)», σημειώνει, «χωρὶς νὰ τοῦ τὴν ἔχει «διδάξει» 

κανένας καὶ παρ’ ὅλη τὴν προσπάθεια τῶν «ἄλλων» νὰ τοῦ τὴν ἀλλάξουν. Καὶ 

συνθέτει τὰ τραγούδια του, τὶς παροιμίες του, τὶς παραδόσεις του, στὴ γλῶσσα ποὺ 

μιλοῦσε». Τὴν ἀξία τῆς γλώσσας τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ ἐπισήμανε καὶ ὁ Σεφέρης 

στὶς «Δοκιμές» του: «Ἔτσι, θὰ χρειάζεται πάντα, φαντάζομαι», γράφει, «νὰ 

ἐλέγχουμε ποιὰ εἶναι ἡ φύση τῆς γλώσσας μας, ὄχι κοιτάζοντας μόνοι τὸν ἑαυτό μας -

ὁ μοναχὸς ἀβοήθητος ἄνθρωπος εἶναι συχνὰ μαινόμενος καὶ σπάνια βλέπει καλά- 

ἀλλὰ γυρεύοντας τὸν ἑαυτό μας μὲ τὴ βοήθεια τῶν λίγων κειμένων (ἐννοῶ τὰ 

δημοτικὰ κείμενα) ποὺ ἔχουν ἀποδειχτεῖ, ὡς τὰ σήμερα τουλάχιστον, τὰ μόνα 

αὐθεντικά· καὶ πού, μολονότι φαίνονται στοιχειώδη, θὰ χρειάζεται, ὅσο περνᾶ ὁ 

καιρός, ὁλοένα καὶ περισσότερη καλλιέργεια γιὰ νὰ δεχτοῦν τὴ διδαχή τους. Γιατί, 

ὅσο περνᾶ ὁ καιρός, θὰ ἔχουμε νὰ παραμερίσουμε ἀπὸ τὴ μία μεριὰ ὁλοένα καὶ 

περισσότερα κρυσταλλώματα ποὺ θὰ μᾶς ἔχουν τὰ μιξοβάρβαρα ἰδιώματα ποὺ 

σφυρίζουν γύρω μας, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁλοένα καὶ περισσότερες παρεμβολὲς 

ἀνάμεσα σ’ αὐτὰ τὰ κείμενα καὶ σ’ ἐμᾶς. Γιατὶ ἄλλο πρᾶγμα εἶναι νὰ πάρεις ἄμεσα 
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ἀπὸ τὸ δημοτικὸ τραγούδι τὴ βοήθεια ποὺ σοῦ χρειάζεται ἐσένα καὶ σὲ κανέναν 

ἄλλον, καὶ ἄλλο πρᾶγμα νὰ πάρεις τὴ βοήθεια ποὺ ἔλαβε λ.χ. ὁ Σολωμός ». 

Ὁ λαός μας, αὐθόρμητος καθὼς εἶναι, ἐκφράσθηκε στὴ γλῶσσα ποὺ ἔνιωθε καὶ 

εἶχε, φυσικά, τὸν δικό του ἐκφραστικὸ τρόπο. Ἔφτιαξε μόνος του τὴ γλῶσσα του. 

Ἄντλησε τὸ λεξιλόγιο ἀπὸ ὅ,τι ἀγάπησε στὴ ζωὴ καὶ στὴ φύση καὶ εἶχε μία θαυμαστὴ 

γλωσσοπλαστικὴ ἱκανότητα δημιουργίας. Ὁ Ἐρατοσθένης Καψωμένος θεωρεῖ ὅτι 

στὸ δημοτικὸ τραγούδι κυριαρχεῖ ἡ ρηματικὴ φράση καὶ ἡ παρατακτικὴ σύνδεση τῶν 

προτάσεων, γεγονὸς ποὺ χρωματίζει τὸν λόγο μὲ ἕναν τόνο φυσικότητας, ἀφέλειας 

καὶ ζωντάνιας. «Ἡ λαϊκὴ ποίηση», παρατηρεῖ, «δουλεύει μὲ τέσσερα κυρίαρχα 

στοιχεῖα τοῦ λόγου: οὐσιαστικό, ρῆμα, σύνδεσμο καὶ ἀντωνυμία, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα 

χρησιμοποιοῦνται σὲ πολὺ χαμηλὸ ποσοστό. Αὐτὸ καθρεπτίζει χαρακτηριστικὰ τὴ 

λιτότητα καὶ τὴ δραστικότητα τῆς φράσης τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, γιατὶ 

συνεπάγεται τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία τῶν βασικῶν φορέων τοῦ νοήματος, ρήματος καὶ 

οὐσιαστικοῦ, ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ κόσμος τῶν πραγμάτων ποὺ ἐκφράζει τὸ οὐσιαστικό, 

καὶ ἡ ἐνέργεια, τὸ πάθος καὶ ὁ ζωντανὸς χρόνος, ποὺ ἐκφράζει τὸ ρῆμα, δὲν 

ἐπισκιάζονται ἀπὸ κανένα περιττὸ στολίδι, ἀλλὰ προβάλλονται μὲ τὴν ἀμεσότητα καὶ 

τὴ θέρμη, ποὺ ἔχει ἡ ζωντανὴ λαϊκὴ ἀφήγηση». Ἡ γλῶσσα τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ 

στάθηκε ἡ σπουδαιότερη πηγὴ γλωσσικῆς ἔμπνευσης ὅλων τῶν μεγάλων νεοελλήνων 

ποιητῶν. 

Ὁ Σολωμός, ὅταν ἀνακάλυψε τὸν πλοῦτο τῆς γλώσσας τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, 

ἄρχισε νὰ μαθητεύει σὲ ἕναν φτωχὸ τοῦ νησιοῦ ποὺ γνώριζε νὰ τραγουδᾶ δημοτικὰ 

τραγούδια. Ἀπὸ τὰ δημοτικὰ τραγούδια ὁ Σολωμὸς πῆρε καὶ λέξεις καὶ στίχους ἢ 

μοτίβα, «modi», ὅπως τὰ ὀνομάζει ὁ ποιητής. Καὶ μετὰ τὸν Σολωμὸ ἡ πλούσια 

γλωσσικὴ κληρονομιά ποὺ χάρισε ἐκεῖνος στοὺς «μαθητές» του δὲν ἔπαυε οὔτε 

στιγμὴ νὰ τοὺς φωτίζει καὶ νὰ τοὺς ἐπηρεάζει. Ὅλοι τους ὑμνῆσαν τὴ γλῶσσα τοῦ 

δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, ἔγραψαν σ’ αὐτὴν τὴ γλῶσσα καὶ ἀγωνίσθηκαν, ὅσοι ἀπὸ 

αὐτοὺς εἶχαν τὴ δύναμη νὰ δημιουργήσουν πάνω στὶς λαϊκὲς λέξεις, παίρνοντάς τες 

ὡς ξεκίνημα. 

Καὶ ὁ Παλαμᾶς τὸ ἴδιο. Μέσα στοὺς στίχους του φαίνεται καθαρὰ ἡ γλωσσικὴ 

παράδοση τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, ὅπως καὶ πιὸ πάνω εἰπώθηκε. Οἱ πρῶτες του 

συλλογὲς κυρίως εἶναι γεμᾶτες ἀπὸ λέξεις τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ καί ἰδιαίτερα 

λέξεις σύνθετες ἀπὸ ρίζες δημοτικές. Ἐξάλλου καὶ ὁλόκληρη ἡ «σχολή» τοῦ Παλαμᾶ 

στηρίχθηκε στὴ γλῶσσα τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, δίνοντας ἔτσι μία καινούργια 
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πνοὴ στὴ λογοτεχνία μας ποὺ εἶχε «γλωσσικά» ἀπονεκρωθεῖ μὲ τὴ σχολὴ τοῦ 

ρομαντισμοῦ καὶ ἀποκοπεῖ ἀπὸ ὅλες τὶς ζωντανὲς πηγὲς τῆς γλώσσας», ὅπως 

ἐπισημαίνει ἡ Μαρία Μιράσγεζη. 

Ἀλλὰ καὶ στὰ πιὸ πρόσφατα χρόνια, ἡ λογοτεχνία ὄχι μόνο ἐμπνεύσθηκε, ἀλλὰ καὶ 

τροφοδοτήθηκε ἀπὸ τὴ γλῶσσα τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ. Ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης, 

κάνοντας λόγο γιὰ τὴ γλῶσσα τοῦ «Ἀλαφροΐσκιωτου» τοῦ Σικελιανοῦ, δέχεται ὅτι: 

«Μολονότι εἶναι γλῶσσα λογίου ἀνδρός, ὡστόσο τοῦτος ἀπέβαλε ὁτιδήποτε τὸ λόγιο 

καὶ ἀνέβασε τὴ γλῶσσα τοῦ λαοῦ σὲ ὑπόδειγμα ἀβίαστης φυσικῆς γλώσσας, μὲ τὴ 

σφραγῖδα τῆς τελειότητας. Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τὸ κοινὸ σημεῖο τῆς γλώσσας τοῦ 

Σικελιανοῦ μὲ τὴ γλῶσσα τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ: «Ἀβίαστη καὶ Τέλεια». 

Καὶ ὁ Σεφέρης θὰ παρατηρήσει: «Μία ψυχραιμότερη στάση ἀπέναντι σ’ ὁλόκληρο 

τὸ ἔργο τοῦ Σικελιανοῦ, θὰ μὲ ἔκανε νὰ μεταχειριστῶ ὄχι τὴ λέξη ἐπίδραση ἀλλὰ 

βίωση. Ὁ Σικελιανός, ποὺ ἀντλεῖ ἀπὸ κάθε πηγὴ τοῦ δημοτικοῦ μας τραγουδιοῦ, 

μπόρεσε ν’ ἀναστήσει μιὰ ζωὴ παροῦσα ἀπὸ τὰ μακρινὰ ἄδυτα τῆς παράδοσής μας». 

Ἡ ἐπιβίωση παραδοσιακῶν τρόπων καὶ στὸ ἔργο τοῦ Γιάννη Ρίτσου ἑνός 

ἀναντίρρητα, μοντέρνου ποιητῆ, εἶναι φανερή. Τὸ πρῶτο ἔργο του στὸ ὁποῖο τὸ 

δημοτικὸ τραγούδι «εἰσβάλλει» -καὶ μάλιστα ἀπότομα καὶ ὁλοκληρωτικά εἶναι ὁ 

Ἐπιτάφιος πού, κατὰ τὸν καθηγητὴ Γιῶργο Βελουδῆ, ἀποτελεῖ, ἀπὸ τὴν ἄποψη 

ἐξέλιξης τοῦ ποιητῆ του, ταυτόχρονα τὸ πρῶτο «ὁροθέσιο τοῦ ἔργου του καὶ τὴν 

πρώτη βαθμίδα τῆς ὡριμότητάς του». Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ γλῶσσα τῶν πρώτων του 

ποιητικῶν συλλογῶν, σημειώνει ὁ Βελουδῆς, «καθὼς καὶ τὴ γλῶσσα τοῦ ὡριμότερου 

ἔργου του, ποὺ ἔχει τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀθηναϊκῆς κοινῆς καθημερινό 

«δημοσιογραφικό» λεξιλόγιο μὲ ἀποφυγὴ τῶν σπάνιων διαλεκτικῶν τύπων καὶ τῶν 

«ποιητικῶν συνθέτων» ἡ γλῶσσα τοῦ «Ἐπιταφίου» εἶναι ὁλοφάνερα μπολιασμένη μὲ 

τὸ τυπικὸ λεξιλόγιο τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ». 

Στὸ δημοτικὸ τραγούδι ἔχουν τὴν πηγή τους λέξεις, ὅπως: στράτα, βόλια, ξόμπλι, 

ξόδι, ἐκφράσεις, ὅπως: χρυσαφένιο χτένι, τὸ φρύδι χελιδόνι, τοῦ πελάγου τὸ βυθό, τ’ 

ἀθάνατο νερό καὶ σύνθετα, ὅπως: γαϊτανόφρυδο, κοντυλογραμμένο, μοσκομύριστο, 

μαρμαρογλυμμένη, μυριοζωγραφισμένο κ.ἄ.». Ἡ γλῶσσα τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ 

μᾶς δείχνει τὸν ἄλλο δρόμο, τὸν γνήσιο καὶ αὐθεντικὸ νὰ βλέπουμε τὰ πράγματα. Γι’ 

αὐτὸ δὲν εἶναι εἰκονική, δὲν εἶναι στατική, δὲν εἶναι ὑπερρεαλιστικὴ ἢ ὅ,τι ἄλλο· 

εἶναι καθαρὰ ἁπλὴ καὶ μαζὶ ρωμαλέα, γιατὶ εἶναι λαϊκή, ἄμεση. Καὶ φυσικὰ δὲν ἔχει 

ἀνάγκη ἀπὸ συμβατικὲς ἐκλογικεύσεις. Ὁ λαὸς μπορεῖ νὰ γνωρίζει τὸν κόσμο καὶ 
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χωρὶς τὴ λογική, μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται καὶ νὰ δημιουργεῖ οὐσιαστικὰ καὶ ἀληθινά. 

Καὶ βέβαια, ἡ γλῶσσα μόνο μπορεῖ νὰ δώσει ὀμορφιὰ σὲ κάθε ψυχικὴ κατάσταση, 

ὅσο βαθιὰ καὶ ἂν εἶναι. Χαρακτηριστικὸς εἶναι ὁ στίχος ἀπὸ τὴν παραλογή «τοῦ 

νεκροῦ ἀδελφοῦ». Βρέθηκ’ ἡ μάνα μοναχή, σὰν καλαμιὰ στὸν κάμπο… Τέτοιοι 

τρόποι ἔκφρασης γίνονται δυνατοί, ὅταν προκύπτουν ἀπὸ τίμια καὶ ἐλεύθερη στάση 

ζωῆς, καὶ εἶναι δεκτοὶ ἀπὸ τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο στὸν βαθμὸ ποὺ δὲν εἶναι 

σχηματισμένος καὶ στὸ μέτρο τῆς ἁπλότητάς του.  

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Μαρίας Μαντουβάλου, Η διαχρονική γραπτή και προφορική ελληνική γλώσσα, ως 

σταθερό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας του τουρκοκρατούμενου και 

επαναστατημένου ελληνορθόδοξου Γένους, και ως αναιρετικό των αμφισβητήσεων 

της ελληνικής εθνικής συνέχειας. Πρωτογενείς μαρτυρίες» στο Ορθόδοξη Εκκλησία 

και διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας. Νεομάρτυρες, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 

επαναστατικά κινήματα,  Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου,  Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, εκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ 

- Γιώργου Καραμπελιά, 1821. Η παλιγγενεσία, Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα 2015 

- Νικολάου Πολίτη, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, εκδ. Εστία, Αθήνα 

1914, ανατ. Εκδ. Γράμματα 1998 

-Ερατοσθένη Καψωμένου, «Η πρωτόγονη επανάσταση στο ελληνικό 

δημοτικότραγούδι, η περίπτωση του κλέφτικου τραγουδιού», στο Δημοτικότραγούδι, 

μια διαφορετική προσέγγιση, Πατάκης, Αθήνα 1996 

- Εράσμου, Διάλογος περί της ορθής προφοράς του λατινικού και του ελληνικού λόγου, 

Εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια στο έργο «De recta Latini Graecique sermonis 

pronuntiatione dialogus», από τον Νίκο Πετρόχειλο, Αθήνα 2000 
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   ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Στο παραπάνω υλικό, εντοπίστε τη σύνδεση πατριωτικού και θρησκευτικού 

στοιχείου. 

2. Είμαστε η παράδοση για την Ελλάδα του 22ου αιώνα. Μπορείτε να δημιουργήσετε 

ένα δεκαπεντασύλλαβο κείμενο με μια σημερινή εθνική δυσκολία, που να διδάσκει 

τους απογόνους μας; 
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3. Νεομάρτυρες κατά την Τουρκοκρατία 

 

 

1. Εισαγωγικά 

 

 

Σκοποί-στόχοι: 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: 

 Γνωρίσουν τους Νεομάρτυρες μέσα από τη δράση και την ευρύτερη 

προσφορά τους στον αγώνα του έθνους αλλά και τη στερέωση της 

πίστης του λαού. 

 Έρθουν σε επαφή με Νεομαρτυρολογικά κείμενα. 

 Αντιληφθούν τη συνέχεια της χορείας των μαρτύρων και συνεπώς της 

πίστης μας. 

 Συνδέσουν τις απλές μορφές της λαϊκής θρησκευτικότητας με τα 

ουσιώδη και θεμελιώδη της Ορθοδοξίας και του Έθνους. 

 Να συσχετίσουν τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα με τους 

Νεομάρτυρες. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θεματικής ενότητας – κεντρικοί άξονες: 

 

Σε αυτή την επιμέρους θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και 

θα συζητηθούν: 

 Το φαινόμενο των Νεομαρτύρων κατά την Τουρκοκρατία. 

 Νεομαρτυρολογικά κείμενα. 

 Η λαϊκή θρησκευτικότητα μέσα από τα κείμενα αυτά. 

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 
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- Εισήγηση – παρουσίαση εκτενούς υλικού σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ΘΕ. 

- Παρουσίαση  power point που οπτικοποιεί το παραπάνω υλικό 

- Μελέτη περιπτώσεων που με χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζουν πτυχές 

της ΘΕ. 

- Συντονισμένη συζήτηση με τους επιμορφωνόμενους, ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα κεντρικά σημεία και τα συμπεράσματα της ΘΕ αλλά και να 

απαντηθούν πιθανές απορίες τους. 

 

 

2   Πριν ξεκινήσουμε:  

 

Αναστοχασμός:  

Πλαίσιο και γενική σκοπιμότητα προγράμματος 

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να: 

- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε επαφή με τις 

τελευταίες εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των πτυχών της ελληνικής 

επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της 

Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, στην 

κατανόηση και παρέμβαση σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, 

ανάδειξης του ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με βάση αρχές 

και αξίες που πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε να συνεισφέρει 

αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του ποιμαντικού έργου των 

ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των κληρικών και 

λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, πνευματικό και πολιτιστικό 

πλούτο του Ελληνισμού, ώστε να δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να 

ενισχύσουν τους δεσμού του Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της 
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Ελληνικής κοινωνίας.   

- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων στελεχών για την 

επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που ασχολούνται με τις πολιτιστικές δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας της 

Εκκλησίας με άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό την προώθηση 

πρωτοβουλιών που αφορούν την ελληνική ταυτότητα.  

- Κοντολογίς, επιμορφώνουμε επιμορφωτές, εκπαιδεύουμε, εκπαιδευτές, 

καθοδηγούμε στελέχη-ηγέτες της Εκκλησίας μας, εμπνέουμε εμπνευστές και 

προετοιμάζουμε την βελτίωση ενός πνευματικού οργανισμού, του οποίου τα τωρινά 

αλλά και τα αυριανά στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας 

 

Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευόμενους, όχι μόνον ως 

σε πρόσωπα που εμπλουτίζονται προσωπικά, αλλά και ως σε κάθε είδους στελέχη της 

Εκκλησίας, που θα εμπνευστούν ώστε να μεταλαμπαδεύσουν γνώση, να 

ενθουσιάσουν ιδιαίτερα την επόμενη γενιά, να την «συμπαρασύρουν» σε δράσεις και 

τελικά να διατηρήσουν τη μνήμη, αλλά και το όραμα του Ελληνισμού, που προχωρά 

προς το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 

3   Αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό: 

 

 

Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει επιλέξει ανάμεσα σε πρόσωπα Νεομαρτύρων για το 

μετάλλιο, το οποίο έχει φιλοτεχνήσει για το επετειακό έτος 2021, προσωπικότητες, οι 

οποίες απέχουν χρονικά μεταξύ τους, έχουν γεννηθεί και ανατραφεί υπό διαφορετικές 

κοινωνικές συνθήκες, έχουν διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, διαφορετική 

οικονομική δυνατότητα, όμως τους ενώνει διαμέσου των χρόνων και των 

επιμέρους διαφορών τους η κοινή τους πίστη στον Ιησού Χριστό και η κοινή 

ελληνική συνείδηση τους.  

Ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ενδεικτικά μερικές από αυτές τις ιδιαίτερες 

προσωπικότητες, που αποτελούν τρανό δείγμα της ένδοξης νέο μαρτυρικής 

προσφοράς των υπόδουλων Ελλήνων, πιστών χριστιανών στο μαρτυρικό γένος. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ θυσιάστηκε και μαρτύρησε στις 10 

Απριλίου 1821 στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την πόλη των 
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οραματισμών και των ονείρων του ελληνικού γένους, στη βασιλεύουσα 

Κωνσταντινούπολη. 

Η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία, η μεγάλη και στοργική πνευματική μητέρα ορφανών 

κορασίδων, σκλάβων ανδρών και γυναικών και αδούλωτων, ψυχικά, Ελλήνων, 

μαρτύρησε στις 19 Φεβρουαρίου 1589 στην Αθήνα. 

Ο Άγιος Ραφαήλ γεννήθηκε στην Ιθάκη και μαρτύρησε μαζί με τους Αγίους 

νεομάρτυρες Νικόλαο και τη μικρή παρθένο Ειρήνη την τρίτη ημέρα του Πάσχα του 

έτους 1463 στη Λέσβο. 

Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος γεννήθηκε στην Ύδρα το 1770 και μαρτύρησε 

στη Ρόδο στις 14 Νοεμβρίου 1800, όπου δι΄ απαγχονισμού, παρέδωσε το πνεύμα του 

και καταγράφηκε στη συνείδηση του ελληνικού Γένους και του χριστιανικού 

πληρώματος ως άξιος γόνος της αγιοτόκου Ύδρας. 

Ανάμεσα σε αυτούς τους Νεομάρτυρες, όπως επίσης και σε άλλες προσωπικότητες 

που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, όπως για παράδειγμα την Αγία Ακυλίνα, η 

οποία μαρτύρησε κατά το έτος 1764 ή την Αγία Χρυσή την εκ Γρεβενών ορμώμενη 

η οποία μαρτύρησε το 1795 στην Έδεσσα ή την Αγία Μαρία την Ζαφείρακαινα, η 

οποία μαρτύρησε το 1822 στην μαρτυρική πολη της Ναούσης, υπάρχει ένα διακριτό 

και σημαντικό στοιχείο, το οποίο παραμερίζει οποιαδήποτε άλλη διαφορετικότητα 

των προσωπικοτήτων τους. Το κοινό αυτό στοιχείο δεν είναι άλλο από την 

απόλυτη πίστη τους στον αναστημένο Ιησού Χριστό και την απόλυτη πίστη τους 

στη διδαχή της ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως αυτή αναπτύχθηκε και 

καταγράφηκε από τους μεγάλους Πατέρες και Μάρτυρες των πρώτων αιώνων 

των μεγάλων διωγμών κατά της χριστιανικής Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο 

τεκμηριώνεται πέρα από κάθε αμφιβολία ο αδιάρρηκτος δεσμός μεταξύ των 

Μαρτύρων και των Νεομαρτύρων της χριστιανικής ορθόδοξης Εκκλησίας στο 

πέρασμα των αιώνων. 

Τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άγιος Γρηγόριος ο Ε΄, ο οποίος υπήρξε 

χαρισματική προσωπικότητα, αναδιοργανωτής των ελληνικών ορθοδόξων 

κοινοτήτων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

μυστικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας και οικονομικός αρωγός των προσπαθειών της, 

φίλος του Ησυχασμού και βαθύτατος γνώστης των γεωπολιτικών ανακατατάξεων 

τόσο στη βαλκανική χερσόνησο όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη, όσο και ο νεαρός 

άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος, ο οποίος αντιμετώπιζε εξαιρετικά δύσκολες 
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συνθήκες διαβίωσης στο νησί του και βρέθηκε στα 18 του χρόνια στο σημαντικό 

εμπορικό λιμάνι της ξακουστής Ρόδου, όπου αλλαξοπίστησε για να απολαύσει τις 

οικονομικές και κοινωνικές παροχές του Οθωμανού κατακτητή, βρήκαν ουσιαστικά 

το ίδιο τέλος: τον δι΄ απαγχονισμού θάνατο «για του Χριστού την πίστη την αγία 

και της πατρίδος την ελευθερία». Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται περίτρανα ότι, 

ανεξάρτητα από τις εντελώς διαφορετικές διαδρομές της ζωής τους, το διαφορετικό 

μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο τους, ανταποκρίθηκαν με το ίδιο ψυχικό σθένος 

και με απαράμιλλα υψηλό κοινό αίσθημα ευθύνης έναντι της ιστορίας, του Χριστού, 

της Εκκλησίας και του Γένους. 

 

Οι Νεομάρτυρες ως ζωντανή συνέχεια των αρχαίων Μαρτύρων 

 

Για να κατανοήσει κάνεις την σημασία των Νεομαρτύρων, πρέπει να έχει πλήρη 

συνείδηση της έννοιας και των διαστάσεων του μαρτυρίου γενικότερα μέσα στην 

ορθόδοξη χριστιανική παράδοση.  

Ο «μάρτυρας» είναι καταρχάς εκείνος που καταθέτει ενώπιον του δικαστηρίου 

την αλήθεια που αντιλήφθηκε σχετικά με μία υπόθεση. Ο «μάρτυρας» στα πλαίσια 

της χριστιανικής Εκκλησίας έχει πολύ ευρύτερη διάσταση: Και εκείνος καταθέτει την 

αλήθεια, μία αλήθεια όμως ενός κόσμου που είναι συγχρόνως υπαρκτός αλλά και 

ερχόμενος, ένας κόσμος που αναμένουμε και του οποίου οι νόμοι έρχονται σε 

πλήρη σύγκρουση με τους νόμους του κόσμου τούτου. Ο κόσμος των εσχάτων, 

αυτό που ονομάζουμε «επερχόμενη βασιλεία του Θεού», μπορεί να είναι αόρατη και 

ίσως ουτοπική για τους πολίτες του κόσμου τούτου, είναι όμως απολύτως υπαρκτή 

στις ζωές των αγίων της Εκκλησίας, τόσο υπαρκτή ώστε να αναλαμβάνουν το κόστος 

της σύγκρουσης με τον κόσμο τούτο και να υφίστανται το μαρτύριο του αίματος, στα 

χνάρια τον ματωμένων βημάτων του ίδιου του Χριστού. 

Το μαρτύριο των Μαρτύρων της Εκκλησίας αποτελεί ουσιαστικά το θεμέλιο 

του νέου αυτού κόσμου και κάθε φορά που η Εκκλησία αξιώνεται Μάρτυρες, 

αναγεννιέται η ίδια και αναζωογονεί το όραμα της για μία καινούργια 

πραγματικότητα δικαιοσύνης, αλήθειες και θεώσεως της κάθε ανθρώπινης 

ύπαρξης. 

Όπως λέει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, οι Νεομάρτυρες αποτελούν 

«ανακαινισμό όλης της Ορθοδόξου πίστεως…ενδυναμόνουσιν εν ταυτώ και 
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αναθάλλουσι και ανακαινίζουσι την αδυνατισμένην, την μεμαρασμένην και την 

γηραλέαν πίστιν των τωρινών Χριστιανών»33. 

 

Κατά τον αείμνηστο πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, «οι βίοι των Νεομαρτύρων είναι μία 

απόδειξη ότι η κατάσταση του φωτισμού, όπως υπάρχει στην αρχαία εκκλησία στα 

χρόνια των διωγμών, συνέχιζε να υπάρχει ως καρδιά της Ορθοδοξίας κατά τα χρόνια 

της Τουρκοκρατίας»34. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η Εκκλησία συνεχίζει να 

πορεύεται, δίνοντας σε κάθε εποχή μαρτυρία αίματος. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής 

Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου,  «η εμμονή των νέων αθλητών του Χριστού να υποστούν το 

μαρτύριο ηχεί παράδοξα, ιδιαίτερα σήμερα, στην εποχή της εκκοσμίκευσης. Η 

επικρατούσα αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας θεωρεί τη θανατική καταδίκη για 

λόγους πιστούς ως μία ακατανόητη και προπαντός καταδικαστέα πράξη. Όμως, 

βιώματα δύο διαφορετικών εποχών και κόσμων δεν πρέπει να μας 

αποπροσανατολίζουν όσον αφορά στην προσέγγιση του θέματος. Εξάλλου η πρόσφατη 

αποκεφαλισμοί Χριστιανών μπροστά σε κάμερες και άλλα παρόμοια εγκλήματα, 

ερειδόμενα δήθεν στο θέλημα του θεού, μας προσγειώνουν στην ίδια σκληρή 

πραγματικότητα, που βίωσαν παλαιότερα οι Χριστιανοί της Ανατολής. Θα έλεγα ότι οι 

φονικές πράξεις φονταμενταλιστών οπαδών του «προφήτη» επικαιροποίησαν το θέμα. 

Η χριστιανική Ανατολή στη συνάντησή της με το Ισλάμ βρέθηκε πολλές φορές 

αντιμέτωποι με την απειλή του θανάτου»35. 

  

 

Οι Νεομάρτυρες διασώζουν και τα δύο στοιχεία της ταυτότητας του Γένους 

 

Υπάρχει όμως ανάγκη κατανοήσεως και μιας άλλης παραμέτρου προκειμένου να 

εκτιμηθεί πλήρως το φαινόμενο των Νεομαρτύρων. Η τουρκική κατάκτηση δεν 

αποτελούσε μόνον θανάσιμο κίνδυνο πολιτικής, στρατιωτικής και εθνικής 

εξαφάνισης του γένους μας. Αποτελούσε  θανάσιμο κίνδυνο και για την 

πολιτιστική και πνευματική επιβίωση του. Η τουρκική κατάκτηση έφερε μαζί τον 

κίνδυνο της πλήρους αφομοίωσης και εξαφάνισης των ορθοδόξων χριστιανών της 

                                                             
33 Νικοδήμου Αγιορείτου,  Νέον Μαρτυρολόγιον, Αθήναι 31961. 
34 Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, Εμπειρική Δογματική…κατά τις προφορικές 

παραδόσεις π. Ιωάννου Ρωμανίδη, τ. Α΄, Λειβαδιά 2010, 266.  
35 Θ. Γιάγκου, «Προοίμιον», στο Χαράλαμπου Στεργιούλη, Νεομάρτυρες. Από τη σκλαβιά στον ουρανό, 

εκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, 22. 
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ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δηλαδή των Ρωμηών, μέσα στο χωνευτήρι της απέραντης 

και πανίσχυρης οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τα έθνη δημιουργούνται και 

επιβιώνουν όσο λειτουργούν συγχρόνως κοσμικοί, κυρίως όμως, πνευματικοί 

πυλώνες. Κοσμικοί πυλώνες είναι η στρατιωτική και πολιτική ισχύς. Πνευματικοί 

πυλώνες είναι οι πεποιθήσεις, τα κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ο αξιακός 

κώδικας και, βεβαίως, οι κοινές απόψεις για τον προορισμό του ανθρώπου. Εάν 

λείψουν οι κοσμικοί πυλώνες, η ελπίδα για αναγέννηση μένει ζωντανή. Εάν λείψουν 

οι πνευματικοί πυλώνες, και οι κοσμικοί να επανέλθουν, το οποιοδήποτε έθνος δεν 

ε΄χει πλεόν υποστση, δεν ε΄χει ταυ΄τοτητα, δεν έχει ιδιοπροσωπεία. Δημιουργείται 

κάτι καινούργιο ή κάτι καταδικασμένο να αφομοιωθεί από έθνη με ισχυρότερη 

πνευματική και πολιτιστική ταυτότητα.  

Με τα δεδομένα αυτά, οι Νεομάρτυρες είναι συγχρόνως και Εθνομάρτυρες, καθώς 

η θυσία τους «έθρεψε» την Εκκλησία και συγχρόνως ενίσχυσε τις πνευματικές 

δυνάμεις του Γένους μας. 

 

Οι νεομάρτυρες και ως εθνομάρτυρες 

 

«Είναι σαφέστατο ότι στους Νεομάρτυρες, το βάρος της μαρτυρίας και της θυσίας 

πέφτει στην Πίστη, ως συνισταμένη όμως όλης της υπάρξεώς τους, επομένως και της 

εθνικής, ενώ στη συνείδηση των Εθνομαρτύρων βαρύνει η απελευθέρωση της πατρίδας, 

ένας στόχος ιδιαίτερα σεβαστός αλλά ενδοϊστορικός, γήινος, κατά τον λόγο του 

Πατροκοσμά»36.  

Συνείδηση του Γένους για τους Νεομάρτυρες ήταν ότι θυσίασαν τη ζωή τους, δια 

να φυλάξουν την ελευθερία και ευγένεια της πίστης, και μάλιστα σε στιγμές που οι 

Ρωμηοί βίωναν μία, τρόπον τινά, «εγκατάλειψη» εκ μέρους του Θεού, ένα εθνικό 

και πνευματικό «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανί». Η αντίστασή τους είναι κατ΄ εξοχήν 

πνευματική, απολύτως συνεπής με το παράδειγμα του Χριστού και το σύνολο της 

ορθόδοξης παράδοσης, όπου διαχρονικά ο Μάρτυρας οδεύει οικειοθελώς προς τον 

θάνατο, χωρίς να αφαιρεί τη ζωή ουδενός  και προσφέροντας μόνον την δική του.  

Οι Νεομάρτυρες αγαπούσαν την πατρίδα σε σημείο που ο υπέρ πίστεως 

                                                             
36 Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνου, «Η εθνική σημασία των Νεομαρτύρων», στο Ορθόδοξη Εκκλησία και 

διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας. Νεομάρτυρες, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, επαναστατικά κινήματα,  

Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου,  Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, 112. 
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αγώνας τους να είναι συγχρόνως και υπέρ πατρίδος. Θυσιαζόμενοι για την πίστη, 

μάχονταν και για την πατρίδα τους. Η πατρίδα γι΄ αυτούς «κλεινόταν» μέσα στην 

πίστη, σύμφωνα άλλωστε με την Ορθόδοξη Πατερική παράδοση, που έγινε 

ιστορική πραγματικότητα στα όρια της αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης ή 

Ρωμανίας.  

Για τον Νεομάρτυρα, η αληθινή πατρίδα είναι «εν ουρανοίς», υπερασπίζεται όμως 

μια «αντανάκλαση», μια ατελή προεικόνιση της ουράνιας πατρίδας που ποθεί, μια 

επίγεια πατρίδα που στηρίζεται στους νόμους και το όραμα της επουράνιας.  

 

 

Η σύνδεση θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας 

 

Στην Τουρκοκρατία, ο χώρος της πίστης, το μιλλέτι, (μιλλέτ), ως θρησκευτική 

εθνότητα, εξασφάλιζε την διαφοροποίηση των πολιτών της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας μεταξύ τους. Η πίστη συνιστούσε την εθνικότητά τους. Κρατική 

διαφοροποίηση δεν υπήρχε αφού ήσαν όλοι οι οθωμανοί πολίτες. Άλλο «Τούρκος» 

άλλο «Οθωμανός». Τούρκοι ήσαν οι ανήκοντες στο μουσουλμανικό μιλλέτ, μαζί με 

τους Ρωμηούς, τους Αρμένιους και τους Εβραίους (τα άλλα 3 μιλέτια) 

συναποτελούσαν τον πληθυσμό αλλά και τα θεμέλια της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας37. Ως Νεομάρτυρες και Εθνομάρτυρες λοιπόν ήταν για το κράτος 

αρνητές της νομιμοφροσύνης και υπονομευτές της ενότητας της υπάρξεώς του.  

Η πίστη συνιστούσε την εθνική συνείδηση κυρίως της πλατιάς λαϊκής μάζας. Στην 

πίστη έβρισκε την ταυτότητα του ολόκληρο το Γένος. Με αυτό το δεδομένο παίρνουν 

νόημα τα ρήματα «τουρκεύω» 38, αλλά και «φραγκεύω». Η απώλεια της πίστεως 

ήταν και απώλεια της ρωμαίικης ταυτότητας. Αγάπη και πιστότητα στην Ορθοδοξία 

και την πατρίδα είναι αλληλένδετα ακόμη και σε αυτούς που εχώλαιναν στο ένα ή 

στο άλλο39.  

 

Νεομάρτυρες και λαϊκή θρησκευτικότητα  

                                                             
37 Δημητρίου Ν. Κιτσίκη, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1280=1924), 3Αθήνα 1996, 33. 
38 Για το πρόβλημα των εξισλαμισμών βλ. Βασιλείου Σφυρόερα, Οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας, 

Αθήναι 1975, 29. Επίσης, Αποστόλου Βακαλαπούλου, Ιστορία του νέου Ελληνισμού, τ. Β΄, 

Θεσσαλονίκη, 51. 
39 Μεταλληνός, 113-114. 
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Τα συναξάρια των Νεομαρτύρων της Τουρκοκρατίας αποτελούν, πέραν της 

πνευματικής και αγιολογικής τους σημασίας, πήγες για την καθημερινή ζωή του 

Γένους στη διάρκεια της οθωμανικής δουλειάς. 

Πρέπει καταρχάς να τονίσουμε πως η αναγνώριση των Νεομαρτύρων ως Αγίων 

ήταν άμεση, πανθομολογούμενη και ιδιαίτερα έντονη. Μπροστά στα μάτια των 

Χριστιανών παρουσιαζόταν το μαρτύριο το οποίον εγνώριζαν μόνον από τα 

συναξάρια των παλαιών Αγίων, οικείων μέσω των αγίων εικόνων. Τα λείψανα τους, 

αμέσως μετά το μαρτύριο, αποτελούσαν πολύτιμο απόκτημα για μία οικογένεια η μία 

ολόκληρη κοινότητα. Δεν ήταν σπάνιες οι διενέξεις μεταξύ οικογενειών αλλά και 

ολόκληρων χωριών μόνον για την κατοχή ιερών λειψάνων των Νεομαρτύρων όπως 

συνέβη με την κάρα του Νεομάρτυρα επισκόπου Φαναρίου Σεραφείμ στη Θεσσαλία, 

την οποία διεκδικούσε τόσο η Μονή Κορώνης όπου μόναζε, όσο και η Μονή 

Δουσίκου όπου το λείψανο διασώθηκε. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός πως τη 

λύση έδωσε τελικά ο Τούρκος ιεροδικαστής της περιοχής, ο οποίος απέδωσε το 

λείψανο στην Μονή της μετανοίας του Αγίου40.  

Η αγιότητα του Νεομάρτυρα επιβεβαιώνεται και με υπερφυσικά φαινόμενα τα 

οποία έχουν ως επίκεντρο το λείψανο του. Πολλές φορές τα φαινόμενα αυτά 

τρομοκρατούσαν τις οικογένειες που έκρυβαν ιερά λείψανα και τους ωθούσαν να τα 

προσφέρουν στους ιερούς ναούς ή στις ιερές μονές. 

Ως λείψανα των Νεομαρτύρων εκλαμβάνονταν και μαντήλια ή τεμάχια από τα 

ρούχα τους ή απλά κομμάτια υφασμάτων που τα βουτούσαν μέσα στο νωπό ακόμη 

αίμα τους.  Το ίδιο συνέβαινε και με το χώμα, το μουλιασμένο από το αίμα τους.  

Γενικά, λείψανα και αντικείμενα που συνδυάζονταν με το μαρτύριο του 

Νεομάρτυρα αποτελούσαν κέντρο λατρείας και πολλές φορές αφορμή να 

δημιουργηθούν μοναστικές κοινότητες στο χώρο του μαρτυρίου τους και να 

αρχίσουν να κτίζονται σιγά-σιγά οικήματα που εξελίχθηκαν σε μοναστήρια. Αυτό 

δεν πέρασε απαρατήρητο από τους Τούρκους και δεν ήταν λίγες οι φορές όπου η 

εκτέλεση γινόταν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χυθεί καθόλου αίμα στο χώμα ή να μην 

βρεθεί καθόλου το λείψανο, πετώντας το στη θάλασσα ή καίγοντάς το.  

                                                             
40 Βλ. Εμμανουήλ Βαρβούνη, «Νεομαρτυρολογικά κείμενα και λαϊκή θρησκευτικότητα κατά την 

Τουρκοκρατία» στο Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας-Νεομάρτυρες, άγιος 

Κοσμάς ο Αιτωλός-επαναστατικά κινήματα,  Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου,  Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, εκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, 325-350. 
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Τέλος, πυρήνα της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης χριστιανικών 

κοινοτήτων που αναπλήρωνε όλα τα κενά κατήχησης, ακόμη και της απλής 

μόρφωσης για μικρούς και μεγάλους, ήταν ένα ολόκληρο πλέγμα λατρευτικών 

εκδηλώσεων που είχε ως αποκορύφωμα την τέλεση θείας λειτουργίας στον τόπο 

του μαρτυρίου τη συγκεκριμένη ημέρα. Μόνο αν λάβει κανείς υπόψιν την βαθιά 

αμάθεια των Ρωμηών αλλά και τις αφόρητες πιέσεις των Τούρκων ώστε να 

εξαλειφθεί κάθε έννοια εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας, μπορεί να εκτιμήσει 

την προσφορά των Νεομαρτύρων και να διακρίνει πίσω από αυτές τις ενέργειες του 

λαού -που στα μάτια ενός σύγχρονου ανθρώπου φαίνονται γραφικές-, τη βαθιά δίψα 

του να διατηρήσει και να μεταδώσει  από γενιά σε γενιά το όραμα της ελευθερίας. 

 

 

Ένα δείγμα νεομαρτυρολογικού κειμένου. 

Νεομάρτυς Χρυσή εκ Μογλενών41 

 

 

Το μαρτύριο της Νεομάρτυρος Χρυσής βρίσκεται καταγεγραμμένο στο Νέο 

Μαρτυρολόγιο του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. 

Η Χρυσή ήταν μία πανέμορφη κοπέλα, που καταγόταν από το χωριό Χρυσή, τότε 

Σλάταινα, της σημερινής Αλμωπίας. Η καταγωγή της ήταν από τα Μογλενά, μία 

επαρχία τη Βουλγαρίας.  Ένας από τους Τούρκους του χωριού, κατά μία παράδοση, ο 

Αγάς, τρώθηκε από δαιμονικό έρωτα γι΄  αυτήν, με αποτέλεσμα να την απαγάγει. Η 

αγία δέχτηκε πιέσεις να αλλαξοπιστήσει. Η άρνησή της, την οδήγησε σε μαρτυρικό 

θάνατο. Χαρακτηριστική είναι η απάντησή της προς τους γονείς της, οι οποίοι 

αναγκάστηκαν να την πιέσουν να τουρκέψει, λέγοντας: 

«Θύγατερ γλυκυτάτη, σπλαχνίσου τον εαυτόν σου και ημάς τους γονείς σου, και τας 

αδελφάς σου, όπου κινδυνεύομεν άπαντες να αφανισθώμεν, διά την αιτίαν την εδικήν 

σου. Αρνήσου τον Χριστόν κατά το φαινόμενον (σ. Σ. δηλ. μόνον φαινομενικά), δια να 

γλυτώσης και εσύ και ημείς». 

Και η Χρυσή: 

«Εσείς όπου με παρακινείτε να αρνηθώ Χριστόν τον αληθινόν Θεόν, δεν είσθε πλέον 

γονείς μου, και αδελφαί μου. Ούτε εγώ θέλω να σας ηξεύρω τοιούτους εις το εξής. Αλλ΄ 

αντί διά εσάς, Πατέρα μεν έχω, τον Κύριόν μου Ιησούν Χριστόν. Μητέρα δε, και 

                                                             
41 Βλ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ, Βίος και ιεραί ακολουθίαι της αγίας και 

ενδόξου νεομάρτυρος Χρυσής, εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, 2019. 
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αδελφάς έχω του Αγίους και τας Αγίας». 

 

Συναξάρι δύο Νεομαρτύρων 

Αγία Φιλοθέη 

Γεννήθηκε το 1522, καταγόμενη από την αθηναϊκή αρχοντική οικογένεια 

γαιοκτημόνων, των Μπενιζέλων. Η Ρηγούλα ή Ρεβούλα (Παρασκευούλα), όπως ήταν 

το κοσμικό της όνομα, ήταν κόρη του Αγγέλου Μπενιζέλου και της Σηρίγης 

Παλαιολογίνας, γόνου της ιστορικής βυζαντινής οικογένειας. Καθώς η Ρηγούλα 

μεγάλωνε, διακρινόταν για το ήθος και την ευφυΐα της. Το πατρικό σπίτι της 

Ρεβούλας βρισκόταν εκεί που σήμερα υψώνεται το μέγαρο Aρχιεπισκοπής Αθηνών, 

γι’ αυτό άλλωστε, η οδός αυτή ονομάζεται οδός Αγίας Φιλοθέης.Η αγία ήταν 

ολιγογράμματη κατά το έθος της εποχής 

Σε ηλικία 14 ετών οι γονείς της αποφάσισαν να την παντρέψουν με τον κατά πολύ 

μεγαλύτερό της Ανδρέα Χειλά, ο οποίος ανήκε σε αρχοντική οικογένεια της Αθήνας. 

Ήταν ένας γάμος ενάντια στη θέλησή της, που διήρκεσε τρία χρόνια, έπειτα η 

Ρεβούλα έμεινε χήρα. 

Στα 17 της χρόνια ήταν όμορφη, πάμπλουτη, καταγόμενη από δύο αρχοντικές και 

σημαντικές οικογένειες, μορφωμένη και ελεύθερη. Επιδόθηκε σε φιλανθρωπικό έργο 

και δέκα χρόνια μετά το θάνατο των γονιών της εκάρη μοναχή με το όνομα Φιλοθέη. 

 

Η κοινωνική της δραστηριότητα 

Η μοναχή Φιλοθέη άσκησε ένα είδος φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού 

μοναχισμού: ανακαίνισε το ναΐσκο του Αγίου Ανδρέα, ο οποίος βρισκόταν στον 

περίβολο του πατρικού της αρχοντικού, μετατρέποντάς τον σε κοινόβιο. Το Καθολικό 

του Αγίου Ανδρέα και το πηγάδι της μονής της σώζονται μέχρι σήμερα στον 

περίβολο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Εκείνη την εποχή, αρχίζει το φιλανθρωπικό, 

κοινωνικό, εκπαιδευτικό και εθνικό έργο της Φιλοθέης. Στο έργο αυτό αφιέρωσε την 

πατρική και προσωπική της περιουσία. Ιδρύει σχολεία, βιοτεχνικά και χειροτεχνικά 

εργαστήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, ορφανοτροφεία, κ.α. Διδάσκει στοιχειώδη 

οικοκυρική στις «μοναστηρίσιες».Το συγκρότημα αυτό ονομάζεται «Παρθενώνας» 

και εκεί βρίσκουν καταφύγιο και περίθαλψη (υλική και πνευματική) αδιακρίτως 
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Έλληνες και Τούρκοι. Προσφέρει μεγάλα ποσά για την απελευθέρωση των 

αιχμαλώτων, ενώ ιδιαιτέρως φροντίζει για τη φυγάδευση των γυναικών στα νησιά, 

προκαλώντας όλεθρο στα χαρέμια των Τούρκων. Παράλληλα, ιδρύει παραρτήματα 

στο Χαλάνδρι, τα Πατήσια, το Ψυχικό, την Καλογρέζα. Στην περιοχή του Ψυχικού 

άνοιξε ένα πηγάδι για να ξεκουράζονται οι κατάκοποι αγρότες που δούλευαν ώρες 

κάτω από το ζεστό ήλιο και το νερό ήταν λιγοστό στην αττική γη. Λέγεται ότι από το 

ψυχικό αυτό της μοναχής Φιλοθέης πήρε η περιοχή το όνομά της. Ή πάλι πως έγραψε 

πάνω στο μαρμάρινο χείλος του πηγαδιού την λέξη «ψυχικόν» δηλωτικό της ψυχικής 

ωφέλειας. Και η περιοχή της Καλογρέζας οφείλει το όνομά της από τη μονή που εκεί 

ίδρυσε η Φιλοθέη, τη μονή της Καλογραίας, όπως την αποκαλούσαν οι Αθηναίοι (και 

από παραφθορά της λέξης, μονή της Καλογρέζας, σύμφωνα με άλλη ετυμολογία, 

“καλογρέζα” σημαίνει “μοναχή” στην αρβανίτικη διάλεκτο). 

Βασική επιδίωξη της Φιλοθέης ήταν η τόνωση του ορθόδοξου ιδεώδους και η 

διατήρηση της ελληνικής συνείδησης. Το έργο της, κατά βάση εθνικό και 

θρησκευτικό, ξεπέρασε τα όρια της Αθήνας και έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. 

Αδιαφιλονίκητη ιστορική επιβεβαίωση για το έργο αυτό παρέχει η αλληλογραφία της 

Φιλοθέης με τη Γερουσία της Βενετίας (1583), από την οποία ζητούσε οικονομική 

βοήθεια. 

Σε επιστολή της Αγίας που εντοπίστηκε από τον ιστοριοδίφη Κωνσταντίνο 

Μέρτζιο σε βιβλιοθήκη της Βενετίας με παραλήπτη την Βενετική Γερουσία, με 

ημερομηνία ΄΄22 Φεβρουαρίου 1583΄΄, ζητείται χρηματική βοήθεια για να 

ξεπληρώσει χρέη που είχαν προκύψει γιατί ήθελε να γλιτώσει το μοναστήρι και τις 

μοναχές από τις τουρκικές λεηλασίες. Επομένως οι διώξεις της αγίας ήταν πολύ 

προγενέστερες του 1588-1589. Η Βενετική Γερουσία αποφάσισε να συνδράμει με 

200 τσεκίνια (χρυσά νομίσματα). 

Τη νύχτα της 2ας προς 3ης Οκτωβρίου 1588, κατά τη διάρκεια ιερής ολονυχτίας 

που επιτελούσαν οι μοναχές προς τιμή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου 

(πολιούχου αγίου της Αθήνας) στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, οι Τούρκοι 

εφορμούν εκ νέου, συλλαμβάνουν τη Φιλοθέη και έπειτα από βασανιστήρια την 

εγκαταλείπουν ημιθανή έξω από τη μονή της. 

Έξω από το ναό, στα δεξιά της εισόδου του, σώζεται η κολώνα, όπου η Φιλοθέη 

δέθηκε και μαστιγώθηκε. Οι μοναχές της την μετέφεραν στην κρύπτη της στην 

Καλογρέζα. Εκεί η Φιλοθέη υποκύπτει στα τραύματά της στις 19 Φεβρουαρίου 1589. 
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Ενταφιάστηκε στο δεξιό μέρος του ιερού βήματος του Αγίου Ανδρέα, ενώ αιώνες 

αργότερα το σκήνωμα της μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου φυλάσσεται 

σε ασημένια λάρνακα μέχρι σήμερα. 

Στο μέρος όπου παρέδωσε το πνεύμα της, στην περιοχή της Καλογρέζας, 

υψώνεται ο Ι. Ν. της Αγίας Φιλοθέης, ενώ το όνομά της φέρει και ολόκληρο το 

γνωστό προάστιο των Αθηνών, η Φιλοθέη. 

 

Μιχαήλ Πακνανάς 

 

Ο Άγιος Μιχαήλ Πακνανάς ή Μπακνανάς, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1753 μ.Χ. 

από πάμπτωχη οικογένεια. Η οικογένειά του παρότι δεν μπόρεσε να του προσφέρει 

ούτε την στοιχειώδη μόρφωση, εν τούτοις τον κατήχησε στέρεα στην αληθινή πίστη 

του Χριστού. Μεγαλώνοντας ο Μιχαήλ ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του, 

αυτό του κηπουρού. Κατοικούσαν όλοι μαζί σ’ ένα μικρό σπίτι επί της οδού 

Αστεροσκοπείου, στην πλάτη του σωζόμενου ως σήμερα βυζαντινού ναού των Αγίων 

Αποστόλων Σολάκη, όντας ενορίτες του ιστορικού ναούς της Παναγίας της 

Βλασσαρούς, που κατεδαφίστηκε το 1937 μ.Χ. κατά τη διάρκεια των ανασκαφών 

στην Αρχαία Αγοράς. 

Ο Άγιος είχε στην κατοχή του ένα γαϊδουράκι, με το οποίο μετέφερε και πουλούσε 

διάφορα αγροτικά προϊόντα στα γύρω χωριά της Αθήνας. Μία ημέρα συνελήφθη από 

τους Τούρκους συκοφαντούμενος ότι μετέφερε πυρίτιδα με το ζώο του για 

λογαριασμό των αρματωλών και των κλεφτών της γύρω περιοχής. 

Ευθύς αμέσως τον έριξαν στην φυλακή τυραννώντας τον για τριάντα ημέρες, 

προκειμένου να απαρνηθεί την πίστη του. Οι Τούρκοι τον αποκεφάλισαν τον Ιούλιο 

του 1771 μ.Χ.. 
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Κείμενο εμπλουτισμού 

 

Νεομάρτυρες, οι όντως επαναστάτες42 

 

Ως γνωστόν, το έτος που διανύουμε είναι επετειακό. Τα διακόσια χρόνια που μας 

χωρίζουν από την Ελληνική Επανάσταση αποτελούν ασήμαντη περίοδο για τον 

ιστορικό χρόνο, αποτελούν όμως κολοσσιαία απόσταση, αν ληφθεί υπόψιν η εξέλιξη 

της ανθρώπινης κοινωνίας κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. 

Οι ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας δεν είναι βεβαίως σε 

θέση να αλλάξουν βασικούς νόμους της ζωής. Ένας από αυτούς τους νόμους είναι η 

ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης ως προϋπόθεσης συνέχισης της ιστορικής 

πορείας ενός λαού προς το μέλλον. Αντίστοιχος νόμος είναι ο μεγάλος κίνδυνος 

αλλοιώσεώς της  και η εξαγωγή συμπερασμάτων άσχετων με την ιστορική αλήθεια, 

εάν αυτή δεν αποτελέσει αντικείμενο προσοχής, επιστημονικής ακριβείας και 

σεβασμού των στοιχείων.  

Στάσεις αλλοιώσεως της ιστορικής μνήμης, όσον αφορά την εθνική μας 

παλιγγενεσία, είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού, τόσο σε δημοσιεύσεις, όσο και στο 

σκεπτικό φορέων που προτίθενται να παρουσιάσουν διάφορες δράσεις σχετικές με το 

'21. Αποτελεί λοιπόν ευτυχή εξέλιξη η πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Ελλάδος να 

διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες προέρχονται από μακρόχρονη και 

λεπτομερή προετοιμασία. Είναι μία από τις –δυστυχώς- σπάνιες περιπτώσεις που η 

Εκκλησία διαισθάνθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο της αλλοιώσεως των γεγονότων βάσει 

ιδεοληψιών και σκοπιμοτήτων και έδρασε συστηματικά και αποτελεσματικά. 

Το πρέπον και το αυτονόητο είναι πως, στις εκδηλώσεις αυτές, κορυφαία 

προτεραιότητα σε ουσιαστικό αλλά και επικοινωνιακό επίπεδο θα πρέπει να 

είναι η στενή σύνδεση φιλοπατρίας και ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, σύνδεση 

η οποία απετέλεσε τον βασικό μοχλό αποτίναξης του τουρκικού ζυγού αλλά και 

της θαυμαστής, ιστορικά, διατήρησης της εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας 

                                                             
42Ηλία Λιαμή, Νεομάρτυρες, οι όντως επαναστάτες,  https://www.pemptousia.gr/2021/01/neomartires-i-

ontos-epanastates/, 12/6/2021 

https://www.pemptousia.gr/2021/01/neomartires-i-ontos-epanastates/
https://www.pemptousia.gr/2021/01/neomartires-i-ontos-epanastates/
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ενός ολόκληρου λαού για τέσσερεις και πλέον αιώνες. Οι ιστορικές λεπτομέρειες, 

τα ανθρώπινα πάθη, οι σκοπιμότητες και τα πολλαπλά κίνητρα που χαρακτηρίζουν 

την ανθρώπινη φύση δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσουν πως,  πάνω απ΄ όλα και 

στο βάθος όλων, πίστη και πατρίδα ήταν οι δύο σταθερές που έδιναν κοινό 

προσανατολισμό στους αγώνες και κοινό οραματισμό στον σχεδιασμό μιας  

ελεύθερης πατρίδας.  

Είναι βέβαιο πως στους εορτασμούς που θα διοργανώσει η Εκκλησία, τα δύο αυτά 

στοιχεία θα αναδειχθούν κατά κόρον, είτε μέσω της παρουσίασης κειμένων και 

μαρτυριών, είτε μέσω της αναφοράς σε ιστορικά γεγονότα, στα οποία φουστανέλα 

και ράσο πολέμησαν δίπλα-δίπλα και το ίδιο αίμα πότισε και τα δύο.  

Εδώ όμως ακριβώς καραδοκεί ένας κίνδυνος: το πατριωτικό στοιχείο να 

υπερκεράσει την χριστιανική πνευματικότητα και οι αιματηροί αγώνες  να 

επισκιάσουν θεμελιώδη χριστιανικά ιδεώδη πού βρίσκονται πάνω και πέρα από τις 

ανθρώπινες συγκρούσεις. 

Μπορεί η εθνική ταυτότητα να αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη του ανθρώπου και να 

συγκινεί βαθύτατα τον άνθρωπο κάθε εποχής. Μπορεί, επίσης, η ανάγκη αυτή να 

αποτελεί όντως το μεγάλο ανάχωμα στις δυνάμεις που επιθυμούν μία 

παγκοσμιοποιημένη ανθρώπινη κοινωνία χωρίς συνείδηση και χωρίς οράματα. Δεν 

παύει όμως η ανάγκη αυτή να αποτελεί χαρακτηριστικό του κόσμου τούτου. Με την 

έννοια αυτή, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, αν και οι ιστορικές συγκυρίες φέρνουν 

εθνική και θρησκευτική συνείδηση σε προσωρινή συμπόρευση, η χριστιανική πίστη 

δείχνει στον άνθρωπο μία άλλη πολιτεία άλλων προδιαγραφών και άλλων συνθηκών, 

μία πολιτεία όπου ο λύκος θα συνυπάρχει με το αρνί, όπως οραματίστηκε ο προφήτης 

Ησαΐας, και ο θάνατος δεν θα έχει πια εξουσία. Με το δεδομένο αυτό, η πίστη δεν 

μπορεί να είναι ομοούσιο συστατικό της φιλοπατρίας και, πολύ περισσότερο, δεν 

μπορεί να είναι περιεχόμενο της φιλοπατρίας. 

Αυτό δεν σημαίνει πως οι αγώνες και το αίμα περιφρονούνται από την Εκκλησία. 

Αντιθέτως, κάτω από κάθε Αγία Τράπεζα, ματωμένα λείψανα Μαρτύρων έχουν 

τοποθετηθεί και θυμίζουν θάρρος ανείπωτο, θάρρος μεγαλειώδες από εποχές που, 

όταν χρειάστηκε, η Εκκλησία, και αντιστάθηκε και συγκρούστηκε. Μόνον που τα 

αίματα αυτά δεν προήλθαν από αγώνες εναντίον σαρκός και αίματος ορατών εχθρών 

αλλά εναντίον των κοσμοκρατόρων του κόσμου τούτου, όπως αναφέρει ο Απόστολος 

των Εθνών, εναντίον δυνάμεων αυτοκαταστροφής, εναντίον των θανατηφόρων 
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συνεπειών της μεγάλης ανθρώπινης αποστασίας. 

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη, στους εορτασμούς αυτούς, η έννοια "αγώνας" να 

κρατήσει τις μεγαλειώδεις διαστάσεις του αγώνα των Μαρτύρων της Εκκλησίας, 

αγώνα σταθερότητος και ανεξικακίας μαζί, αγώνα πίστης σε μία σχέση με τον 

εσφαγμένο Θεάνθρωπο και αγάπης προς τον σφαγέα μαζί. Αυτή είναι η μόνη οδός 

ανάδειξης του συνολικού δράματος του ανθρώπινου γένους, που κατήντησε να 

αλληλοσπαράζεται. Δεν πρέπει επ΄  ουδενί, ο πόλεμος να πάψει να θεωρείται αίσχος 

και πλήρης ανθρώπινη κατάπτωση, όπου λίγη σημασία έχει ποιος προκαλεί και ποιος 

προκαλείται. Η ανθρώπινη ιστορία είναι πορεία δια μέσω της κοιλάδας των 

κλαυθμών και κανένας θρίαμβος στο πεδίο της μάχης δεν είσαι σε θέση να εξαλείψει 

τις γοερές κραυγές και τον επιθανάτιο ρόγχο των ανθρώπων, όποια στολή και αν 

φορούν.  

Ανεξάρτητα από ιστορικές συγκυρίες, η Εκκλησία δεν πρέπει να πάψει να θυμίζει 

προς κάθε κατεύθυνση πως, απάντηση στην κτηνωδία της ιστορίας είναι το ήθος του 

Εσταυρωμένου. Όντως, είναι τραγικά τα διλήμματα αυτής της ζωής και ο Θεός να 

φυλάει από τη στιγμή όπου η ανάγκη της ιστορίας συγκρούεται το όραμα της 

Βασιλείας. Το σταυρικό όμως ήθος δεν πρέπει να χαθεί. Και το ήθος αυτό διασώζεται 

στα πρόσωπα των Νεομαρτύρων. Των απλών αυτών ψυχών, που κατάφεραν να δουν 

αυτό που μένει κρυμμένο από τους στρατηλάτες και τους πολιτικούς αναλυτές της 

ιστορίας:  

Απάντηση στο πρόβλημα της ανθρωπότητας, διαχρονικά, είναι το  ήθος του 

Σταυρού. 

Χωρίς αυτό το ήθος, που ουσιαστικά αποτελεί την και πεμπτουσία του ήθους των 

Νεομαρτύρων, η Εκκλησία θα ρέπει διαρκώς προς την εκκοσμίκευση, δηλαδή προς 

την ασφυκτική εμπλοκή της με τις υποθέσεις αυτού του κόσμου και, ενίοτε, θα 

ταυτίζεται με δομές και πολιτικοκοινωνικούς χώρους, υπονομεύοντας την 

καθολικότητα του μηνύματός της.  Αντίθετα, όσο κρατάει σε προτεραιότητα τις 

μορφές αυτών των νεοφανών Αγίων, θα εξοπλίζεται με διάκριση, όταν η ιστορική 

ανάγκη θα την καλεί να σταθεί στο πλάι όλων των αδικημένων και καταπιεσμένων 

του κόσμου τούτου, όπως έκανε και κατά την επανάσταση του 21. Θα 

συμπαρίσταται, χωρίς όμως να απορροφάται, θα συμμετέχει, χωρίς όμως να 

αλλοιώνεται. Οι Νεομάρτυρες θα της θυμίζουν διαρκώς πως τα σώματά τους 

δόθηκαν ως θυσία στη σύγκρουση, όχι ενός λαού εναντίον άλλου, αλλά της 
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αγιότητας εναντίον της βαρβαρότητας, της αγάπης εναντίον του μίσους, της 

συγχώρεσης εναντίον της μισαλλοδοξίας.  

Οι Νεομάρτυρες υπερασπίστηκαν μέσα στον κόσμο αυτόν ένα ουράνιο 

πολίτευμα και ανέδειξαν τη δύναμη του απλού και του αθώου ισχυρότερη από 

την δύναμη του σφαγέα. 

Είναι βέβαιον πως οι κατά τόπους Εκκλησίες αλλά και η ελληνική ορθόδοξη 

Εκκλησία στο σύνολο της δεν θα χάσει την ευκαιρία να αναδείξει αυτά τα ιστορικά 

και συγχρόνως υπέρ-ιστορικά πρόσωπα ως τη δική της πνευματική απάντηση στις 

εφόδους της βαρβαρότητας και της τυραννίας που διαρκώς μεταλλάσσονται, αλλά 

διατηρούν πάντα τον ίδιο στόχο: 

Την άλωση των αισθήσεων, τον σκοτισμό του νου και την πλήρη υποταγή της 

ψυχής στις δυνάμεις του θανάτου. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Νικοδήμου Αγιορείτου,  Νέον Μαρτυρολόγιον, Αθήναι  1961. 

- Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, Εμπειρική  

Δογματική…κατά τις προφορικές παραδόσεις π. Ιωάννου Ρωμανίδη, τ. Α΄, 

Λειβαδιά 2010 

- Θ. Γιάγκου, «Προοίμιον», στο Χαράλαμπου Στεργιούλη, Νεομάρτυρες. Από τη 

σκλαβιά στον ουρανό, εκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ 

 - Αποστόλου Βακαλαπούλου, Ιστορία του νέου Ελληνισμού, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη 

-Εμμανουήλ Βαρβούνη, «Νεομαρτυρολογικά κείμενα και λαϊκή θρησκευτικότητα 

κατά την Τουρκοκρατία» στο Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της εθνικής 

ταυτότητας-Νεομάρτυρες, άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός-επαναστατικά κινήματα,  

Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου,  Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδ. 

ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ 

- Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνου, «Η εθνική σημασία των Νεομαρτύρων», στο 

Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας. Νεομάρτυρες, Άγιος 

Κοσμάς ο Αιτωλός, επαναστατικά κινήματα,  Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου,  Ιερά 

Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ 
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   ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Αφού μελετήσετε τον μαρτυρικό θάνατο της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας 

και του αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου, να αναφέρετε σε ποιο σημείο 

έδειξαν και οι δυο τους «μετάνοια». 

2. Αφού μελετήσετε τις ιστορικές πήγες που αναφέρουν τη ζωή και τη δράση 

του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄, να καταγράψετε τα 

στοιχεία που τον καταξιώνουν ως Νεομάρτυρα. 

3. Να αναπαραστήσετε με γλαφυρό τρόπο τις μαρτυρικές στιγμές του θανάτου 

της αγίας Ακυλίνας και να προσπαθήσετε να την ενισχύσετε πνευματικά 

στο μαρτύριό της, σαν να ήσασταν παρόντες στη σκηνή αυτή.  

4. Ποια ιδιαίτερα στοιχεία της προσφοράς και του έργου των παραπάνω 

Νεομαρτύρων θα αναδεικνύατε κατά την προσκυνηματική περιήγηση της 

ενορίας σας στους τόπους των μαρτυρίων τους και γιατί;   

5. Μελετώντας το μαρτύριο της αγίας Χρυσής, εντοπίστε τα βασικά «μοτίβα»: 

Η πίστη υπεράνω των οικογενειακών δεσμών, η περιφρόνηση της έγγαμης 

ζωής, πολλώ δε μάλλον με αλλόθρησκο, η στερεή πίστη. Ανατρέξτε σε 

μαρτύρια των πρώτων Μαρτύρων και εντοπίστε τις ομοιότητες.  

6. Να βρείτε τα κοινά στοιχεία των ανωτέρω συναξαριών 
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4.1  Εστίες Αλλοτρίωσης του υπόδουλου ελληνικού γένους στην 

οθωμανική αυτοκρατορία και αντίβαρα 

 

 
1. Εισαγωγικά 

 

 

Σκοποί-στόχοι: 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να γνωρίσουν σε βάθος τις τακτικές που διαχρονικά χρησιμοποιούνται 

για την αλλοτρίωση της συνείδησης του φρονήματος των υποδούλων 

λαών. 

 Να μελετήσουν τα δεδομένα του παιδομαζώματος και των 

εξισλαμισμών. 

 Να αντιληφθούν τις συνέπειες των τακτικών αυτών. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θεματικής ενότητας – κεντρικοί άξονες: 

Σε αυτή την επιμέρους θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και 

θα συζητηθούν: 

 Οι μέθοδοι αλλοτρίωσης του υπόδουλου ελληνικού γένους στην 

οθωμανική αυτοκρατορία. 

 Το σύστημα του παιδομαζώματος. 

 Οι εξισλαμισμοί πληθυσμών. 

 Τα πνευματικά και κοινωνικά αντίβαρα στην αλλοτρίωση. 

 Το παράδειγμα του Κρυφού Σχολειού και η πολύτιμη συνεισφορά του 

στην παιδεία του Γένους. 

 Το υπόδειγμα των Κοινοτήτων. 

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 
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- Εισήγηση – παρουσίαση εκτενούς υλικού σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ΘΕ. 

- Παρουσίαση  power point που οπτικοποιεί το παραπάνω υλικό 

- Μελέτη περιπτώσεων που με χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζουν πτυχές 

της ΘΕ. 

- Συντονισμένη συζήτηση με τους επιμορφωνόμενους, ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα κεντρικά σημεία και τα συμπεράσματα της ΘΕ αλλά και να 

απαντηθούν πιθανές απορίες τους. 

 

 

2.  Πριν ξεκινήσουμε:  

Αναστοχασμός: 

Πλαίσιο και γενική σκοπιμότητα προγράμματος 

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει: 

- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε επαφή με τις 

τελευταίες εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των πτυχών της ελληνικής 

επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη 

της Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, 

στην κατανόηση και παρέμβαση σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, 

ανάδειξης του ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με βάση αρχές 

και αξίες που πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε να 

συνεισφέρει αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του ποιμαντικού 

έργου των ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των κληρικών και 

λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, πνευματικό και πολιτιστικό 

πλούτο του Ελληνισμού, ώστε να δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να 

ενισχύσουν τους δεσμού του Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της 

Ελληνικής κοινωνίας.   
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- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων στελεχών για 

την επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που ασχολούνται με τις πολιτιστικές 

δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας της 

Εκκλησίας με άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό την προώθηση 

πρωτοβουλιών που αφορούν την ελληνική ταυτότητα.  

- Κοντολογίς, επιμορφώνουμε επιμορφωτές, εκπαιδεύουμε, εκπαιδευτές, 

καθοδηγούμε στελέχη-ηγέτες της Εκκλησίας μας, εμπνέουμε εμπνευστές και 

προετοιμάζουμε την βελτίωση ενός πνευματικού οργανισμού, του οποίου τα τωρινά 

αλλά και τα αυριανά στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας 

 

Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευόμενους, όχι μόνον ως σε 

πρόσωπα που εμπλουτίζονται προσωπικά, αλλά και ως σε κάθε είδους στελέχη της 

Εκκλησίας, που θα εμπνευστούν ώστε να μεταλαμπαδεύσουν γνώση, να 

ενθουσιάσουν ιδιαίτερα την επόμενη γενιά, να την «συμπαρασύρουν» σε δράσεις και 

τελικά να διατηρήσουν τη μνήμη, αλλά και το όραμα του Ελληνισμού, που προχωρά 

προς το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 

3. Αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό: 

 

 

Η έννοια της αλλοτρίωσης 

 

Η αλλοτρίωση43 ως έννοια συνδέεται με την απομάκρυνση, την αποξένωση την 

φθορά, την αλλοίωση και την παρακμή. 

 

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε επίπεδο οικονομίας και ιδιαίτερα στην 

μαρξιστική ανάλυση, ως προς την αποξένωση του εργάτη από την εργασία του και 

τους καρπούς της44. Σε κοινωνικό επίπεδο η αλλοτρίωση έχει να κάνει με την 

                                                             
43 Για τον όρο «αλλοτρίωση» και τις πολλαπλές σημασίες του βλ. Δημήτρη Διαμαντόπουλου-Θεοδόση 

Πελεγρίνη, Φιλοσοφικό Λεξικό, Αθήνα, s.v.. 
44 Βασιλικής Παπούλια, «Φαινόμενα αλλοτριώσεως των υποδούλων Ελλήνων στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Παιδομάζωμα-Εξισλαμισμός», στο Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας, 

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρακτικά β΄ Συνεδρίου, εκδ. Αρχονταρίκι, 170. 
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αποξένωση και την απομόνωση. Σε προσωπικό επίπεδο, η αλλοτρίωση συνδέεται με 

την απομάκρυνση από βασικά χαρακτηριστικά και συστατικά της ύπαρξης, 

συστατικών που προσδίδουν νόημα ζωής και σκοπό και που χωρίς αυτά, ανοίγει ο 

δρόμος προς τον προσωπικό μαρασμό και, μοιραία, στην κοινωνική παρακμή. 

 

Η αλλοτρίωση ως μέσον κατάκτησης 

 

Όταν μία δύναμη, στρατιωτική η πολιτική επιβάλλεται βίαια πάνω σε ένα 

κοινωνικό σύνολο, το βασικό της πρόβλημα είναι η αντίσταση που θα αντιμετωπίσει, 

τόσο κατά την διάρκεια της εισβολής όσο και κατά τη διάρκεια της υποδούλωσης που 

θα ακολουθήσει. 

Πρώτη αιτία αντίστασης είναι οπωσδήποτε οι λόγοι επιβίωσης των υπόδουλων, 

καθώς πρώτιστος στόχος ενός κατακτητή είναι να υφαρπάξει πλούτο. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, η πρώτη αυτή αιτία αντίστασης αμβλύνεται όταν 

νέες οικονομικές ισορροπίες επικρατήσουν. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τα 

γενικότερα χαρακτηριστικά κατακτητών και υπόδουλων. Τα Επτάνησα, 

παραδείγματος χάριν, υπέστησαν σειρά κατακτήσεων, βρέθηκαν όμως εκείνοι οι 

μηχανισμοί ώστε, ακόμη και οι υπόδουλοι να είναι σε θέση, όχι μόνο να επιβιώσουν 

οικονομικά αλλά και να ευημερήσουν. Αντίθετα, στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, η 

υφαρπαγή του πλούτου δεν μπήκε σε ένα σταθερό νομικό πλαίσιο και η αυθαιρεσία 

του κατακτητή συνεχίστηκε ακόμη και μέχρι την Επανάσταση.  

Δεύτερη αιτία αντίστασης, πολύ πιο επιμονής και δυσκολότερης στη διαχείριση 

της, είναι η άρνηση ενός πληθυσμού να αλλοτριωθεί ως προς τον αξιακό του κώδικα 

και τα πνευματικά χαρακτηριστικά που τον συγκροτούσαν μέχρι τότε. Οι 

αυτοκρατορίες που επέδειξαν μεγάλη διάρκεια και αντοχή είχαν ως βασικό 

χαρακτηριστικό την ελευθερία ως προς την θρησκευτική και πνευματική 

ταυτότητα. Είναι γνωστό πως οι Ρωμαίοι, παραδείγματος χάριν, δεν είχαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τις προσωπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις στις κατακτήσεις τους. Το 

ίδιο συνέβη και με την βρετανική αυτοκρατορία.  

Η οθωμανική αυτοκρατορία όμως, στηριγμένη σε έντονες θρησκευτικές αρχές και 

στον θρησκευτικό φανατισμό, επιφύλαξε συντριπτική υποτίμηση κάθε μη 

μουσουλμάνου και ουσιαστικά παρέδωσε τους «άπιστους» στις διαθέσεις των 

τοπικών Τούρκων ηγεμόνων και συχνά στο έλεος του όχλου. Παράλληλα, ανέλαβε 

συστηματική προσπάθεια εξισλαμισμού των πληθυσμών, με σκοπό να πλήξει τους 
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υπόδουλους Ρωμηούς στα σημεία ακριβώς που αισθανόταν πως αποτελούν κίνδυνο 

εξεγέρσεων: στη θρησκεία και στη γλώσσα αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις της 

καθημερινότητας, που συντελούσαν ώστε να κρατηθεί ακμαία η εθνική και 

θρησκευτική συνείδηση.  

Τα σχέδια αλλοτρίωσης των υπόδουλων Ελλήνων ποικίλουν από εποχή σε εποχή 

και από περιοχή σε περιοχή. Το βέβαιον όμως είναι ότι η διατήρηση και ενίσχυση 

της εθνικής ταυτότητας αποτελούσε  για τους Έλληνες εγχείρημα με διαρκή 

κίνδυνο εξανδραποδισμού, δήμευσης της περιουσίας και θανάτου. 

 

Το παιδομάζωμα 

 

Παιδομάζωμα ονομάζουμε την βίαιη αρπαγή αγοριών εκ μέρους του Οθωμανού 

κατακτητή με σκοπό να αποτελέσουν, καταρχάς, την προσωπική συνοδεία του 

Σουλτάνου και της Οθωμανικής Αυλής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και κατόπιν, να 

συγκροτήσουν επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες. Το παιδομάζωμα εντάσσεται σε μία 

ευρύτερη πρακτική του ισλαμικού μεσαίωνα που είναι γνωστή ως στρατιωτική 

δουλεία. Αφορούσε την χρησιμοποίηση δούλων στο στρατό που προέρχονταν είτε 

από σκλαβοπάζαρα, είτε από αλλόθρησκους που είχαν περιπέσει στο καθεστώς της 

δουλείας και αποσκοπούσε στην ενίσχυση των διαφόρων ηγεμόνων από δουλικά 

σώματα-φρουρές που βοηθούσαν τον ηγεμόνα στη διατήρηση της εξουσίας του. 

Ιδιαίτερα στο οθωμανικό κράτος, η πρακτική αυτή συνοδεύτηκε και από την 

βίαιη στρατολόγηση παιδιών των χριστιανών υπηκόων του οθωμανικού 

κράτους. Πρόκειται για τη βίαιη απόσπαση, υπό μορφή φόρου, παιδιών των 

χριστιανών υπηκόων από το εθνικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον 

και την ένταξή τους στο τουρκικό – ισλαμικό περιβάλλον, με σκοπό τη 

χρησιμοποίησή τους στο παλάτι, στο στρατό και την κρατική διοίκηση, αφενός για να 

υπηρετήσουν τον Σουλτάνο ως δούλοι και αργότερα απελεύθεροι και αφετέρου για 

να πλαισιώσουν την κυρίαρχη τάξη του κράτους.  

Επί τρεις αιώνες περίπου, η αλλοτριωμένοι αυτοί υποτακτικοί του Σουλτάνου ήταν 

φορείς της οθωμανικής ισχύος. Η σκοπιμότητα ήταν, αφενός να στελεχωθεί ο 

οθωμανικός στρατός και αφετέρου να εξασθενίσουν οι χριστιανικοί πληθυσμοί 

ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εξεγέρσεων.  

Ήδη από το 1995 ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ισίδωρος μας δίνει την πρώτη 

άμεση πηγή για το παιδομάζωμα με τρόπο σπαρακτικό:  
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«Τι να πω και τι να σκεφτώ και με τι μάτια να δω το μέγεθος της συμφοράς; Τι 

χειρότερο μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος όταν βλέπει το παιδί που γέννησε και 

ανέθρεψε και για χάρη του έχυσε δάκρυα ελπίζοντας να το δει ευτυχισμένο, ξαφνικά να 

το βλέπει να αρπάζεται με βιαιότητα από χέρια αλλοφύλων και να ποτίζεται από ξένα 

ήθη και να φορά βαρβαρική στολή και να γίνεται σκεύος ασέβειας και δυσωδίας; ... 

Και πώς να αντέξει η ψυχή, να βλέπει ο γονιός το παιδί του να ασπάζεται διδασκαλίες 

του διαβόλου και να οδηγείται στην γέενα με τους δαίμονες;» (μτφρ. συντ.)45. 

 

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως το παιδομάζωμα αποτελεί παραβίαση του 

ισλαμικού δικαίου, εφόσον οι υπήκοοι του οθωμανικού κράτους ως λαοί της 

Bίβλου, είχαν εισέλθει στην κατηγορία των υποσπόνδων υπηκόων, τον τζιμμί, και 

πλήρωναν τους νενομισμένυς φόρους και χαράτσια και πλείστους άλλους. 

Ουσιαστικά, επί 400 χρόνια, η οθωμανική αυτοκρατορία διατήρησε μία ατέρμονη 

εμπόλεμη κατάσταση με την υπόδουλη Ρωμηοσύνη, κατά την οποία μόνον 

δικαιολογούνται τέτοιες πρακτικές.  

Η πρακτική ακολουθούσε περίπου τον ίδιο δρόμο: κάθε φορά συλλέγονταν περί 

τις 10.000 παιδιά και ανά 100 οδηγώντας στην Κωνσταντινούπολη όπου πρώτα 

ομολογούσαν την ισλαμική πίστη και κατόπιν υφίστατο περιτομή. Τα ωραιότερα και 

ευφυέστερα παιδιά στέλνονταν στα τρία σουλτανικά σεράγια και τα υπόλοιπα 

ενοικιάζονταν έναντι χρημάτων στους Τούρκους χωρικούς της Ανατολίας ώστε να 

μάθουν την τουρκική γλώσσα και να συνηθίσουν τον τουρκικό τρόπο ζωής.  

Στην ηλικία των 14 περίπου ετών και μετά από 3 έως επτά χρόνια κατατάσσονταν 

στο σώμα των ατζεμή-ογλάν, των ατζαμήδων, δηλαδή των δοκιμών όπου, αντί μικρής 

αμοιβής για να μπορούν να συντηρηθούν, έμπαιναν στην υπηρεσία των κήπων, στα 

πλοία και σε άλλες αγγαρείες. Μετά από 2-3 χρόνια κατατάσσονταν στο Τάγμα των 

Γενίτσαρων, αφού είχαν ασκηθεί στη χρήση των όπλων και την πολεμική τέχνη 

έναντι μικρής αμοιβής. Όσα είχαν παραμείνει στα σεράγια, προορίζονταν για το 

σώμα των σιπαχί, των ιππέων, και προορίζονταν για ανώτερα αξιώματα του κράτους. 

Η ζωή στο σεράγι ήταν το ίδιο δουλική αλλά και πιο αυστηρή γιατί δεν είχαν 

επαφή με τον έξω κόσμο. Μάθαιναν τούρκικα, περσικά και αραβικά, μελετούσαν το 

Κοράνι και τα νομικά κείμενα και μάθαιναν να διαβάζουν φημισμένα βιβλία της 

                                                             
45 Ισιδώρου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ομιλία, Προσφορά εις Στίλπωνα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 

1953, 389-398. 
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ισλαμικής φιλολογίας.  

Ο όρος «Γενίτσαρος», που χρησιμοποιείται σήμερα με αρνητικό τρόπο, 

υπονοώντας την απάρνηση των πατρώων αξιών και τον μεγάλο φανατισμό εναντίον 

της ίδιας της καταγωγής, αποτελεί αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατούσε 

τότε. Η αλλοτρίωση των χριστιανών αγοριών ήταν βίαιη και συστηματική, 

εντοπισμένη απόλυτα στους δύο πυλώνες της ταυτότητας, τη γλώσσα και την 

πίστη. Συγχρόνως, η αποξένωση εξελισσόταν σταδιακά και συστηματικά σε 

μίσος προς τους ομοφύλους, σε σημείο ώστε να θεωρούνται οι Γενίτσαροι 

χειρότεροι από τους φυσικούς εχθρούς. 

Τα σχετικώς λίγα συγκινητικά περιστατικά αντίστασης παιδιών που προτίμησαν το 

θάνατο και εντάχθηκαν στη χορεία των Νεομαρτύρων δεν απαλύνει την τραγωδία, 

όπου μεγάλες μάζες νέων χριστιανών αγοριών στέρησαν από τους υπόδουλους 

Έλληνες ζωτικές δυνάμεις, όχι μόνον μελλοντικής εξέγερσης αλλά ακόμα και 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Υπάρχουν ακόμα μαρτυρίες Γενίτσαρων 

κρυπτοχριστιανών, η πλειονότητα όμως των παιδιών ήταν αδιάφορη και εντελώς 

χαμένη σε έναν ξένο κόσμο από αυτόν που γεννήθηκαν. Είναι από κείνες τις φορές 

που οι γονείς εύχονται τον θάνατο των παιδιών τους. 

 

Εξισλαμισμός 

 

Πριν ακόμη από την Άλωση, για λόγους φανατισμού η και για τη σταθερότερη 

επικράτηση τους, οι Οθωμανοί εφάρμοσαν το μέτρο του εξισλαμισμού των 

υποδούλων τους. Εξισλαμισμός σήμαινε αυτόματα άρνηση της ιδιότητας του 

Ορθοδόξου και του Έλληνα και προσχώρηση στο σώμα των κατακτητών. Και 

θεωρητικά μεν, δεν επιβλήθηκε η αλλαξοπιστία, αφού επικράτησε η διάκριση των 

μιλλετιών. Στην πράξη όμως, οι καθημερινές πιέσεις ήταν συχνά τόσο απελπιστικές, 

που καθιστούσαν την αλλαξοπιστία λύτρωση. 

Οι εξισλαμισμοί ήταν  ακούσιοι στις περισσότερες περιπτώσεις αλλά και εκούσιοι. 

Ο δελεασμός ήταν μεγάλος, αφού ο εξισλαμισμένος,  από δούλος γινόταν 

αυτόματα κύριος. Γι΄ αυτό παρατηρείται, στους πρώτους κυρίως αιώνες, ισχυρό 

ρεύμα αποστασίας. Δεν ήταν σπάνιο το φαινόμενο διχασμού της ίδιας της 

οικογένειας, με αυτονόητες τις συνέπειες. 

Ο μοναχός Νεκτάριος Τέρπος διηγείται το ακόλουθο περιστατικό: 
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«Πέρσι, 25 Δεκεμβρίου του 1824 να πηγαίνω εις ξένην επαρχίαν του Αλπανασίου εις 

χωρίον Τραγότι, και εμπαίνοντας εγώ εις την εκκλησία του Χριστού, ηύρηκα τον παπά 

με ως 120 γυναίκες και άντρες ως 15. Και πολλά επικράθηκα για την ολιγότητα των 

ανδρών και είχα ρωτήσει πρωτήτερα και μου είπαν, πως η επίλοιποί άντρες, φευ,  όλοι 

ετούρκεψαν»46.  

Οι οθωμανοί «θεολόγοι» φρόντιζαν μάλιστα να διαδίδεται ένα πονηρό 

ιδεολόγημα, ότι ο Θεός εγκατέλειψε τους Χριστιανούς λόγω των αμαρτιών τους και 

βοηθούσε τους Τούρκους. Επειδή ανάλογες αντιλήψεις κυκλοφορούσαν και σε 

ελληνικούς κύκλους, η δυναμική του αποδείχθηκε τεράστια. Δεν έλειψαν ακόμα και 

αλλαξοπίστησες επισκόπων, που οφείλονταν σε διάφορα αίτια –φιλοδοξία, διαφωνία 

με το Μητροπολίτη και λοιπά- με ανυπολόγιστη επίδραση στο λαό. Μεγαλύτερη 

έκταση έλαβαν οι εξισλαμισμοί σε άλλες ομάδες υπόδουλων. Βόσνιοι, Κροατές και 

Αλβανοί εξισλαμίστηκαν σε μεγάλη έκταση. Αλλά και οι εξισλαμισμένοι Έλληνες 

δεν ήταν λίγοι. Εξισλαμισμούς έχουμε μέχρι τον 18ο αιώνα (1759) στη Μακεδονία. 

Στις εξισλαμισμένες περιοχές, το παιδομάζωμα εθεωρείτο προνόμιο και 

Έλληνες μουσουλμάνοι διεκδικούσαν τα παιδιά τους να καταταγούν και μάλιστα 

συχνά έρχονταν και σε σύγκρουση με τους Τούρκους μουσουλμάνους για το 

ποίων τα παιδιά θα καταταγούν σε μία περιοχή. Για τον εξισλαμισμένο Έλληνα, η 

κατάταξη στο τουρκικό στράτευμα θεωρείτο πύλη προς τα ανώτερα στρώματα της 

οθωμανικής εξουσίας, πράγμα που επαληθεύεται και από περιπτώσεις κατάληψης 

πολύ ισχυρών θέσεων εκ μέρους Ελλήνων δίπλα στον Σουλτάνο.  

 

Κρυφό Σχολειό 

 

Το Κρυφό Σχολειό, από τη δεκαετία του 1990 δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό 

στοιχείο. Έχει αναχθεί σε σύμβολο σύγκρουσης των κλασικών ιστορικών της 

Επανάστασης με τους σύγχρονους αποδομητές της ιστορίας της ύστερης 

μεταπολίτευσης47. Πριν από το διάστημα αυτό, οι αμφισβητίες είναι ελάχιστοι48. Από 

την τελευταία δεκαετία όμως του 20ου αιώνα, το Κρυφό Σχολειό θα αναχθεί, με 

                                                             
46 Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού, Τουρκοκρατία, εκδ. Ακρίτας, 77-79. 
47 Βλ. Γιώργου Καραμπελιά, «Το Κρυφό Σχολειό, οι Έλληνες διαφωτιστές του 19ου αιώνα και η 

αποδομητική ιστοριογραφία της ύστερης μεταπολίτευσης»  στο Ελληνικός και Ευρωπαϊκός 

Διαφωτισμός, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου, εκδ. Αρχονταρίκι, 

119-143. 
48 Βλ. Γιάννης Βλαχογιάννης, «Το Κρυφό Σχολειό», Νέα Εστία τ. 436 (15 Αυγούστου 19450, 679. 
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πρωτεργάτη τον Άλκη Αγγέλου49 σε κομβικό στοιχείο της μεγάλης ιδεολογικής 

αντιπαράθεσης Εκκλησίας και «εκσυγχρονισμού» που θα κορυφωθεί τα αμέσως 

επόμενα χρόνια, με αφορμή το ζήτημα της αναγραφής του θρησκεύματος στις 

ταυτότητες των πολιτών. Το βασικό στοιχεία περί μη ύπαρξης Κρυφού Σχολειού 

είναι τα προνόμια που δόθηκαν από τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Β΄ στον Γεννάδιο 

Σχολάριο  για την Εκκλησία, κάτι που κατά τη γνώμη των «εκσυγχρονιστών», είχε ως 

αυτονόητη συνέπεια την ελεύθερη ύπαρξη σχολείων. Επιπροσθέτως, οι ίδιοι 

επισημαίνουν πως δεν υπάρχουν επίσημα κείμενα, που να απαγορεύουν ή να 

κλείνουν ελληνικά σχολεία. 

 

 

Ιστορικά επιχειρήματα για την ύπαρξη κρυφών σχολειών 

 

Είναι όμως πολλά τα επιχειρήματα για το αβάσιμο αυτών των απόψεων:  

Κατ΄ αρχάς, είναι βέβαιον πως οι Τούρκοι κατακτητές είχαν εντοπίσει πως δύο 

ήτανε οι βασικοί τόποι ενίσχυσης της εθνικής συνείδησης και κατά συνέπεια, τόποι 

εκκόλαψης εξεγέρσεων: οι εκκλησίες και τα σχολεία.  

Στις πόλεις σπανιότατα επιτρεπόταν η ανέγερση ναού και όσοι ναοί βρίσκονταν 

κοντά σε μουσουλμανικούς χώρους κατεδαφίζονταν. Γνωρίζουμε επίσης πως 

αποτελούσε επίσημη πρακτική των διαδόχων του Μωάμεθ η μετατροπή χριστιανικών 

ναών σε τζάμια και μόνο τρεις από τους ναούς της πάλαι ποτέ Βασιλεύουσας 

διατηρήθηκαν. Τους περίλαμπρους ναούς αντικατέστησαν πρόχειρες ξύλινες 

κατασκευές, οι οποίες, επίσης συχνά, κατεδαφίζονται εν μία νυκτί, ιδιαίτερα αν 

έβρισκαν μέσα το οτιδήποτε καινούργιο που συνέβαλε στη συντήρηση τους50.  

Όσο για τα σχολεία, αν και οι Τούρκοι ανέχονταν, κατά κάποια έννοια, τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές των ραγιάδων, ωστόσο συνεχώς «τις είχαν στο 

στόχαστρο». Για να ιδρυθεί ένα σχολείο, απαραίτητη διαδικασία ήταν η δωροδοκία. 

Αλλά και όταν ιδρυόταν, πάνω σε αυτό ξεσπούσε το τουρκικό μένος, όταν υπήρχαν 

πολιτικές ταραχές. 

Κατά δεύτερον, η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας ήταν επίσης κάτι που 

ενοχλούσε υπερβολικά τους Τούρκους με συχνά περιστατικά ακραίων μέτρων:  

                                                             
49 Άλκη Αγγέλου, Το Κρυφό Σχολειό. Χρονικό ενός μύθου, εκδ. Εστία, Αθήνα 1997. 
50 «Οι οθωμανοί ηρεύνων τα εκκλησίας επιμελώς, και αν εύρισκον έστω και ήλον ένα ή κέραμον, 

κατεδίωκον τους χριστιανούς ή διέτασσον την κατεδάφισιν». Α. Διομήδη-Κυριακού, Δοκίμιον 

Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Αθήνα 1872, 272. 
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Ο Πηγάς (1549-1601), πατριάρχης Αλεξανδρείας μετά το 1590 και ένας από τους 

σημαντικότερους πνευματικούς ηγέτες του Γένους κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας, σε επιστολή του προς τους Ορθόδοξους της Πολωνίας το 1598, 

αναφέρεται στην καταδίωξη και την απαγόρευση της ελληνικής γλώσσας καθώς και 

την πυρπόληση βιβλίων ελληνικών κατά τη διάρκεια της πατριαρχίας του 

προκατόχου του Σιλβέστρου (1565-1590). Αναφέρει μάλιστα πως «καθά μοι Ιωακείμ 

τις γέρων διηγείτο, τριάκοντα χιλιάδες γλωσσών εν τη Αιγύπτω απετμήθησαν ημέρα 

μία, δια το μόνον ελληνιστί λαλήσαι»51.  

Δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση ιδρύσεως ελληνικού κοσμικού εκπαιδευτηρίου 

στην οθωμανική επικράτεια κατά την Τουρκοκρατία, γεγονός που μας καθιστά 

βεβαίους για την επίσημη αν και όχι πάντα εμφανή πολιτική των Τούρκων 

απέναντι στην απρόσκοπτη μόρφωση των Ελλήνων. Άλλωστε, το ενδεχόμενο αυτό 

είναι το μόνο συμβατό με τον συστηματικό εξισλαμισμό χριστιανικών πληθυσμών, 

τον οποίον μόνον  η εκκλησιά και το σχολειό μπορούσαν να δυσχεράνουν.  

Συνεπώς, είναι φανερό πως Κρυφά Σχολειά, ημιπαράνομα και ημιμόνιμα, όχι 

μόνο υπήρξαν αλλά δεν θα ήταν δυνατόν να μην υπάρχουν. Και αν δεν υπάρχουν 

μαρτυρίες, είναι ακριβώς διότι τέτοιες δραστηριότητες καλύπτονταν από ένα πέπλο 

μυστικότητας για τις αυτονόητες συνέπειες. 

Δεν είναι τυχαίο πως τα περισσότερα Κρυφά Σχολειά, από υπαινιγμούς ή από την 

παράδοση, τα βρίσκουμε εντοπισμένα κοντά στα μοναστήρια, όπου αποτελούσαν τα 

πιο απομακρυσμένα κέντρα από το «μάτι» του κατακτητή. Αλλά και όταν ο 

Διαφωτισμός της Ευρώπης έφερε σιγά σιγά μία αλλαγή στα πράγματά της 

τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, η επίσημη έναρξη ελληνικού σχολείου χρειαζόταν 

σουλτανικό φιρμάνι, ακριβώς για να καμφθούν οι αντιδράσεις των Οθωμανών του 

τόπου εκείνου που διαρκώς τα απειλούσαν52. 

 

Επίσημη μαρτυρία για Κρυφό Σχολειό μας δίνει ο Στέφανος Κανέλλος (1792-

1823), διαφωτιστής και οπαδός των απόψεων του Κοραή, από τους βασικούς 

συνεργάτες του «Λόγιου Ερμή»53. Οι επιστολές που έστειλε προς τον φιλέλληνα 

                                                             
51 Α. Κομνηνού-Υψηλάντη, Τα μετά την Άλωσιν, Κων/πολις 1870, 117. 
52 Σε επιστολή του Κωνσταντά, από το αρχείο της Βιβλιοθήκης Μηλεών, που είναι δημοσιευμένη και 

σχολιασμένη στο Απ. Διαμαντή, «Τα φώτα και η φθοροποιός των Ελλήνων αποστασία», στο Τα 

Ιστορικά 48 (2008), 33-54. 
53 Με τον τίτλο Ερμής ο Λόγιος ή Λόγιος Ερμής ήταν γνωστό το δεκαπενθήμερο φιλολογικό περιοδικό 

στην ελληνική γλώσσα που εκδιδόταν από το 1811 έως το 1821 στην ελληνική παροικία της Βιέννης, 

φέρνοντας κοντά τους Έλληνες λόγιους της διασποράς. Εμπνευστής του περιοδικού ήταν ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
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Καρλ Ίκεν εκδόθηκαν με τον τίτλο Leukothea. Εκεί αναφέρεται σαφώς πως οι  

Τούρκοι «εμπόδιζαν τα σχολεία αυστηρότερα και από τας εκκλησίας. Τούτο και 

άλλαι συγχρόνως αιτίαι εβίαζαν τους Γραικούς…να συστένουν κοινά σχολεία 

κρυφίως»54. Η μαρτυρία του έχει ιδιαίτερη σημασία, καθότι συγκαταλέγεται μεταξύ 

των ριζοσπαστών διαφωτιστών, διατυπώνοντας συχνά μομφές κατά του Κλήρου για 

την στάση του απέναντι στον Διαφωτισμό55. Πρόκειται για πρόσωπο αξιόπιστο, 

ακριβώς διότι δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των «παραδοσιακών» αλλά μεταξύ των 

διαφωτιστών που διατύπωσαν κρίσεις υποτιμητικές για την Εκκλησία ως προς τη 

στάση της απέναντι στο Διαφωτισμό. 

 

Συμπερασματικά, το Κρυφό Σχολειό αποτελεί όχι μόνον ιστορικό γεγονός, 

αλλά και σύμβολο για τις δυσκολίες και τις διώξεις που αντιμετώπιζε η παιδεία 

στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και ως τέτοιο την εξέλαβε ο ελληνικός λαός. Η 

μόδα των τελευταίων δεκαετιών, να εξυψώνεται η ανεκτικότητα των Τούρκων στο 

όνομα μιας  -Κύριος οίδε τι είδους – προσέγγισης με του εξ ανατολών γείτονες, είχε 

σαν άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των δεινών των Ελλήνων και κατά συνέπεια  

του ρόλου της Εκκλησίας η οποία είχε επωμιστεί αυτή τη διαδικασία. Είναι καλό να 

γνωρίζουμε πως η αμφισβήτηση του Κρυφού Σχολειού δεν αποτελεί μεμονωμένο 

σύμπτωμα αλλά ένα δείγμα μιας γενικότερης ιδεολογικής αγκύλωσης ως προς την 

ιστορική καταγραφή.  

 

Η κοινοτική ζωή του Ελληνισμού κατά την τουρκοκρατία 

 

Ανάλογο αντίβαρο στην αλλοτρίωση που εκφράζει το Κρυφό Σχολειό ως αγώνας 

διατήρησης της ελληνικής παιδείας είναι και η κοινοτική ζωή του Ελληνισμού. Η 

έννοια της κοινότητας δεν υπονοεί άθροισμα ανθρώπων αλλά ένα μικρό κοινωνικό 

σύμπαν που περιλαμβάνει ένταξη, ενσωμάτωση, συμμετοχή και κοινωνικοποίηση 

του προσώπου στους κοινοτικούς θεσμούς μιας μικρής κοινωνίας με άξονες, ένα 

συγκεκριμένο αξιακό σύστημα και μία συγκεκριμένη κοσμοθεωρία.  

Η κοινότητα καθιερώνει μία μνήμη και συγχρόνως τρέφει ένα όραμα καλώντας τα 

                                                                                                                                                                               
Αδαμάντιος Κοραής και πρώτος διευθυντής του περιοδικού ο Άνθιμος Γαζής. Θεωρείται ως το 

σημαντικότερο περιοδικό της περιόδου πριν την έναρξη της ελληνικής επανάστασης,[ 
54 Carl Iken, Leukothea, τ. 1, λειψία 1825, 7,14. 
55 Βλ. σχετικά, αρχιμ. Α. Δημητρακοπούλου, Επανορθώσεις Σφαλμάτων παρατηρηθέντων εν τη 

Νεοελληνική Φιλολογία του Κ. Σαθά, μετά καί τινων προσθηκών, Τεργέστη 1872, 50-51. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_%CE%BF_%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82#cite_note-Culture-2
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άτομα να εντάξουν την ατομική τους δράση σε έναν κοινοτικό σκοπό, ο όποιος 

διαρκώς τροφοδοτείται από πνευματικό υλικό. 

Στην περίπτωση των ελληνικών κοινοτήτων κατά την Τουρκοκρατία, μιλάμε για 

θεσμούς στρατηγικής σημασίας καθώς παραμένουν αναλλοίωτα τα ιδεώδη που 

συνέθεταν την ορθόδοξη βυζαντινή κοινωνία: την κοινωνική αλληλεγγύη την 

θεοκεντρικότητα και όχι τη θεοκρατία, την ισοτιμία των προσώπων και τη 

χριστιανική οικουμενικότητα που συμπληρώνει την εθνική και κοινοτική 

ιδιοπροσωπεία56.  

Το κοινοτικό σύστημα αυτοδιοίκησης στην Τουρκοκρατία εκφράζει την αντίσταση 

του χριστιανικού πληθυσμού στη δύναμή του κράτους και στην οικονομική και 

εθνικοθρησκευτική καταπίεση του κατακτητή. Όπως επισημαίνει ο Δ. Ζακυθηνός, η 

ελληνική κοινότητα γεννήθηκε στο περιθώριο του διοικητικού συστήματος της 

κατάκτησης, στην υπέρτατη προσπάθεια ενός λαού να διατηρήσει την εθνική και 

θρησκευτική του ύπαρξη57. 

Οι ελληνικές κοινότητες, ουσιαστικά, θέλησαν να υποκαταστήσουν την διαλυμένη 

ρωμαίικη κρατική εξουσία. Διεκδίκησαν με ποικίλους τρόπους την αυτοτέλεια τους 

πάντοτε υπό τη δαμόκλειο σπάθη ενός κατακτητή που ανά πάσα στιγμή μπορούσε, 

χωρίς καμμία λογοδοσία, να καταλύσει δομές και προνόμια.  

Μέσα στις κοινότητες διατηρήθηκε η επί Βυζαντίου διαχρονική λειτουργική σχέση 

Εκκλησίας-κοινοτήτων. «Η ιστορική σάρκωση της Εκκλησίας συνδέθηκε πάντοτε προς 

τις κατά τόπους χριστιανικές κοινότητες, η συγκρότηση των οποίων είχε πάντοτε τη 

συνείδηση ενός τοπικού εκκλησιαστικού σώματος και τρεφόταν πάντοτε από τη 

μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, με επίκεντρο την Τράπεζα του Κυρίου»58. Παράλληλα, 

ενσωματώθηκε, κατά μίαν έννοια, το κοινοβιακό πνεύμα του ορθόδοξου μοναχισμού, 

καθώς, πολλές από τις δομές των κοινοτήτων λειτουργούσαν στη βάση των αναγκών 

του κάθε μέλους, είτε αυτό είχε να κάνει με οικονομικά δεδομένα είτε με τη μόρφωση 

των παιδιών, είτε με την κάλυψη βιοποριστικών αναγκών λόγω υγείας ή ξαφνικής 

συμφοράς. Δικαίως, ο τουρκοκρατούμενος Ελληνισμός μπορεί να διεκδικήσει την 

πρωτοπορία σε μία εναλλακτική πρόταση κοινωνικής και πολιτικής ζωής που 

εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα με τις κοινωνικές επαναστάσεις σε όλη την 

                                                             
56 Βλ Κωνσταντίνου Κωτσιόπουλου, Η κοινοτική ζωή του Ελληνισμού στην Τουρκοκρατία. Κοινωνική 

διερεύνηση» στο Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων …, 365-375. 
57 Όπ. π. 366. 
58 Βλασίου Φειδά, «Οικουμενικό Πατριαρχείο και Κοινότητες κατά την μεταβυζαντινή περίοδο», στο Η 

ζωή των υποδούλων Ελλήνων…, 152 .  
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Ευρώπη και ιδιαίτερα στην τσαρική Ρωσία. 

Επιγραμματικά, οι κοινότητες αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής 

λειτουργίας με αρμονικό τρόπο, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Έχουν κοινωνικοοικονομικές και αμυντικές επιδιώξεις 

 Διαθέτουν οργανωτικό σχήμα που προσδιορίζεται από ηθικές και δικαιικές 

κατηγορίες. 

 Θεμελιώνονται στην ορθόδοξη παράδοση, την ιστορική και συλλογική 

μνήμη. 

 Έχουν πολυδιάστατη ιεραρχημένη δημοκρατική και αξιοκρατική ηγεσία. 

 Ασκούν ισχυρό κοινωνικό έλεγχο59. 

Παραδείγματα ελληνικών κοινοτήτων έχουμε στα ορυχεία της Χαλκιδικής, τα 

Μαντεμοχώρια, τα κτηνοτροφικά τσελιγκάτα, τις κοινοτικές ψαριές της Μαύρης 

Θάλασσας, το συντροφικό ναυτικό σύστημα της Ύδρας και το Αμπελακιώτικο 

συνεταιριστικό φαινόμενο. 

Κατά τον Ίωνα Δραγούμη, η Κοινότητα και ο Δήμος επί Τουρκοκρατίας θα έπρεπε 

να αποτελέσουν τους θεμέλιους λίθους οικοδόμησης του ελληνικού κράτους. 

Αντιθέτως, όπως λέγει, «ο νομοθέτης φρακοφορεμένος και αυτός ή τουλάχιστον 

φραγκομαθημένος ετσάκισε με νόμους τα φυσικά του Ρωμηού, την κοινοτική ζωή, 

αντί να τη μελετήσει …την κατασύντριψε γιατί στη Βαυαρία δεν υπάρχουν 

κοινότητες»60. 

 

Η Βαυαροκρατία δια της Αντιβασιλείας, διέλυσε τις Κοινότητες, 

μετασχηματίζοντας τες σε Δήμους, δίνοντας μάλιστα στον Βασιλιά το δικαίωμα να 

διορίζει και να απολύει τον Δήμαρχο. 

Το σημερινό άτεγκτο τραπεζικό και ατομιστικό σύστημα οικονομίας δεν θα 

μπορούσε ποτέ να συνυπάρχει με τον βυζαντινό ανθρωποκεντρισμό, ο οποίος 

προέβαλε την αξία του ανθρωπίνου και αντιμετώπισε τον άνθρωπο ως πνευματική 

ύπαρξη και όχι απλώς ως οικονομική ύπαρξη (homo economicus). 

Αυτά τα συμπεράσματα, πέραν από υλικό αναθέρμανσης της μνήμης, μπορούν να 

αποτελέσουν και αφορμή για προβληματισμό ως προς το μέλλον,  καθώς βιώνουμε 

την οξύτατη κρίση ενός συστήματος που στηρίχτηκε μόνον στον ατομισμό και στην 

οικονομική ευμάρεια. 

                                                             
59 Κωτσιόπουλου…, 368 
60 Ί. Δραγούμη, «νεοελληνικός Πολιτισμός» στο Πολιτική Επιθεώρηση 1 (1920) 390, 392, 395. 
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Κείμενο εμπλουτισμού 

 

Οι ελληνικές κοινότητες61 

Η συγκρότηση κοινοτήτων είναι το αποτέλεσμα της επιθυμίας του ανθρώπου να 

διατηρεί ένα καταφύγιο ασφάλειας και αλληλεγγύης σε ένα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον και να ικανοποιεί την ανάγκη του να λαμβάνει μέρος στο κοινωνικό 

παιχνίδι των συλλογικών διαχωρισμών και διακρίσεων . 

Στον ελλαδικό χώρο, οι κοινότητες υπήρξαν κορυφαίο ιστορικό μόρφωμα την 

περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ως σημείο αναφοράς και συσπείρωσης του 

χριστιανικού στοιχείου. Η μελέτη των χριστιανικών κοινοτήτων επί Τουρκοκρατίας 

δεν μας επιτρέπει να κάνουμε λόγο για ενιαίο και ομοιόμορφο σύστημα 

αυτοδιοίκησης αλλά για πολλά μορφώματα, που ποίκιλλαν ανάλογα με το εάν μία 

περιοχή είχε υποταχθεί με αντίσταση ή όχι, πότε είχε υποταχθεί (πριν ή μετά την 

πτώση της Κωνσταντινούπολης), τη γεωγραφική της θέση και την ιδιαίτερη 

οικονομική σημασία της (βιοτεχνία – εμπόριο). 

Αδυνατώντας να ασκήσει άμεση διοίκηση στα αχανή εδάφη της, η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία παραχώρησε σε χριστιανούς και εβραίους (λαούς των «ιερών 

βιβλίων») το δικαίωμα της άτυπης, περιορισμένης και ελεγχόμενης τοπικής 

αυτοδιοίκησης με κύριο σκοπό τη συγκέντρωση φόρων. 

Η χριστιανική κοινότητα επί Τουρκοκρατίας δεν ήταν κάποιο επίσημα 

αναγνωρισμένο νομικό πρόσωπο αλλά ένας διοικητικός οργανισμός, ευέλικτος, 

ευπροσάρμοστος και με πολλές ιδιαιτερότητες από τόπο σε τόπο. 

Παρά τις όποιες ιδιομορφίες όμως, η διαδικασία εκλογής των προσώπων που θα 

αποτελούσαν την κοινοτική αρχή, κατά κανόνα λάμβανε χώρα του Αγίου Γεωργίου 

(23 Απριλίου) με όλα τα αυτόχθονα μέλη της κοινότητας, που είχαν καταβάλει τον 

κεφαλικό φόρο, να συγκεντρώνονται σε κεντρικό σημείο της κοινότητας (πλατεία, 

                                                             
61 Δημήτρη Καλαντζή, https://www.postmodern.gr/romii-ke-ragiades-ton-christianikon-kinotiton-epi-

tourkokratias/ 6/6/2021. 

https://www.postmodern.gr/romii-ke-ragiades-ton-christianikon-kinotiton-epi-tourkokratias/
https://www.postmodern.gr/romii-ke-ragiades-ton-christianikon-kinotiton-epi-tourkokratias/


Εστίες Αλλοτρίωσης του υπόδουλου ελληνικού γένους στην οθωμανική 

αυτοκρατορία και αντίβαρα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
91 

εκκλησία, σχολείο) και να επιλέγουν τους άρχοντές τους, που ονομάζονταν προεστοί, 

επίτροποι, δημογέροντες, πρωτόγεροι ή (ανεπίσημα από τον λαό) σύνδικοι, 

κοτζαμπάσηδες, επιστάτες και μουχτάρηδες. Επρόκειτο συνήθως για μέλη της 

ανώτερης τάξης, οι οποίοι απολάμβαναν από τη θέση των αρχόντων, πολλά 

προνόμια, όπως χρηματική αμοιβή, ποσοστά από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, 

φορολογικές ελαφρύνσεις (ή και ατέλειες), απαλλαγή από αγγαρείες, ακόμα και τη 

δυνατότητα να μετέχουν στην υπενοικίαση των προσόδων. 

Η θέση των προεστών απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς, καθώς έπρεπε να 

εξυπηρετούν τρία αντικρουόμενα συμφέροντα: της κεντρικής Οθωμανικής Διοίκησης 

(συλλογή φόρων), της τοπικής κοινωνίας (όχι εξουθένωση από φόρους – δίκαια 

κατανομή των βαρών) και τα προσωπικά τους (πλουτισμός). Δεν ήταν σπάνιες οι 

εξεγέρσεις κατά των προκρίτων αλλά και περιπτώσεις, που κοινότητες προσέφευγαν 

στην Οθωμανική Διοίκηση για να καταγγείλουν την κακοδιοίκηση από τους τοπικούς 

τους χριστιανούς άρχοντες (Γκούρα, Σκύρος, Πήλιο, Δαδί κ.α.). 

Πρωταρχικός ρόλος των κοινοτικών μορφωμάτων επί Τουρκοκρατίας ήταν η 

κατανομή και είσπραξη των φόρων. Οι άρχοντες, που εκπροσωπούσαν την κοινότητα 

στη σχέση της με την Οθωμανική εξουσία, έπρεπε να κατανέμουν τη συνολική 

κοινοτική επιβάρυνση στα μέλη της κοινότητας, ανάλογα με τα αγροτικά ή 

επαγγελματικά εισοδήματα του κάθε ενός μέλους. Η συλλογική ευθύνη 

(«αλληλεγγυότητα») πρωτίστως αφορούσε στις φοροδοτικές υποχρεώσεις της 

κοινότητας και ακολούθως λειτουργούσε ως πάγιο συνεκτικό στοιχείο των 

κοινοτήτων, το οποίο οδήγησε στην συνεκμετάλλευση αγρών, σε ανταποδοτικές 

εργασίες μεταξύ των μελών της κοινότητας, βοήθεια σε περιπτώσεις ασθένειας ή 

θανάτου, μέριμνα για την λειτουργία εκκλησιών, σχολείων, υπηρεσιών ασφάλειας 

ακόμα και υγείας (Κοινοτικό Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων στη Θεσσαλονίκη τον 

18ο αιώνα). 

Με την επανάσταση του 1821 και το σχηματισμό του ελληνικού έθνους – κράτους 

οι κοινότητες και οι προεστοί χάνουν τη λειτουργικότητά τους. Η διοίκηση ασκείται 

κεντρικά από το κράτος. Εκείνο συλλέγει φόρους, μεριμνά για την ασφάλεια, την 

εκπαίδευση, την υγεία και την πολιτισμική εξέλιξη των πολιτών του. Κάποιοι 

προεστοί διεκδίκησαν εθνικούς ρόλους, ενώ κάποιοι άλλοι αντιστάθηκαν σθεναρά 

στην απώλεια των προνομίων τους, δημιουργώντας προσκόμματα και συγκρούσεις 

στην οικοδόμηση του νεοπαγούς κράτους (δολοφονία Καποδίστρια). Ο κοινοτισμός 

όμως, ήταν ένα ιστορικό μόρφωμα μίας συγκεκριμένης κοινωνικοπολιτικής περιόδου, 
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το οποίο δεν μπορούσε να λειτουργήσει στο πλαίσιο ενός έθνους / κράτους με 

εκχρηματισμένη οικονομία, συγκέντρωση των ανθρώπων σε αστικούς χώρους και 

κεντρική άσκηση της εξουσίας από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. 

Η ιδέα της επιστροφής στην οργάνωση των παλαιών «Ελληνικών Κοινοτήτων» 

ενέπνευσε αρκετούς διανοούμενους και κοινωνικά ανήσυχους ανθρώπους του 

περασμένου αιώνα, με κυριότερο τον Κωνσταντίνο Καραβίδα. Με μάλλον ρομαντική 

διάθεση, και αγνοώντας πολλούς από τους καταναγκασμούς, στους οποίους 

υπέβαλλαν εκείνες οι κοινότητες τα μέλη τους, πρότειναν την επαναφορά του 

κοινοτικού συστήματος ως αντίδραση στην οργάνωση του ψυχρού κεντρικού 

κράτους. Η φωνή τους δεν βρήκε ποτέ μεγάλο ακροατήριο. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού, Τουρκοκρατία, εκδ. Ακρίτας 

- Άλκη Αγγέλου, Το Κρυφό Σχολειό. Χρονικό ενός μύθου, εκδ. Εστία, Αθήνα 1997 

- Γιώργου Καραμπελιά, «Το Κρυφό Σχολειό, οι Έλληνες διαφωτιστές του 19ου 

αιώνα και η αποδομητική ιστοριογραφία της ύστερης μεταπολίτευσης»  στο 

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου, εκδ. Αρχονταρίκι 

- Βασιλικής Παπούλια, «Φαινόμενα αλλοτριώσεως των υποδούλων Ελλήνων στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παιδομάζωμα-Εξισλαμισμός», στο Η ζωή των 

υποδούλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, Πρακτικά β΄ Συνεδρίου, εκδ. Αρχονταρίκι 

- Ισιδώρου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ομιλία, Προσφορά εις Στίλπωνα 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1953 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

1. Δημιουργείστε έναν διάλογο μεταξύ ενός εξισλαμισμένου Ρωμηού και ενός 

που έμεινε σταθερός στην πίστη του. Ποια είναι τα εκατέρωθεν επιχειρήματα. 
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2. Ποιες μεθόδους αλλοτριώσεως, συγγενείς με εκείνες των Οθωμανών, βλέπετε 

να ασκούν σήμερα οι νέες παγκόσμιες εξουσίες; 

3. Τι νομίζετε πως θα δίδασκε σήμερα ένα «Κρυφό Σχολειό»; 

4. Τι μέτρα θα παίρνατε εσείς ως υποτιθέμενη Ελληνική Κυβέρνηση, ώστε να 

αντιμετωπίσετε συμπτώματα σύγχρονης αλλοτρίωσης; Τι θα πρότεινε ο Ίωνας 

Δραγούμης; 
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4.2 Ο Νεοελληνικός και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός στις 

βιβλιογραφικές πηγές 

 

 

 

 
1. Εισαγωγικά 

 

 

Σκοποί-στόχοι: 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να γνωρίσουν μέσα από τις πηγές τα κινήματα του Ευρωπαϊκού και 

νεοελληνικού Διαφωτισμού. 

 Να μελετήσουν τα πονήματα των εκπροσώπων του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού. 

 Να εντρυφήσουν στον τρόπο που τα σχολικά εγχειρίδια στάθηκαν απέναντι 

στον Διαφωτισμό και συνεπώς διαμόρφωσαν την αντίληψη των Νεοελλήνων.  

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θεματικής ενότητας – κεντρικοί άξονες: 

Σε αυτή την επιμέρους θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και θα 

συζητηθούν: 

 Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός. 

 Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. 

 Η διεθνής και εγχώρια βιβλιογραφία για τα κινήματα. 

 Τα σχολικά εγχειρίδια και ο τρόπος που παρουσιάστηκαν τα κινήματα στην 

εκπαίδευση διαχρονικά. 

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 

- Εισήγηση – παρουσίαση εκτενούς υλικού σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ΘΕ. 

- Παρουσίαση  power point που οπτικοποιεί το παραπάνω υλικό 

- Μελέτη περιπτώσεων που με χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζουν πτυχές της 

ΘΕ. 
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- Συντονισμένη συζήτηση με τους επιμορφωνόμενους, ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα κεντρικά σημεία και τα συμπεράσματα της ΘΕ αλλά και να απαντηθούν 

πιθανές απορίες τους. 

 

 

2. Πριν ξεκινήσουμε:  

Αναστοχασμός:  

Πλαίσιο και γενική σκοπιμότητα προγράμματος 

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να: 

- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε επαφή με τις 

τελευταίες εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των πτυχών της ελληνικής 

επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη 

της Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, 

στην κατανόηση και παρέμβαση σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, 

ανάδειξης του ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με βάση αρχές 

και αξίες που πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε να 

συνεισφέρει αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του ποιμαντικού 

έργου των ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των κληρικών και 

λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, πνευματικό και πολιτιστικό 

πλούτο του Ελληνισμού, ώστε να δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να 

ενισχύσουν τους δεσμού του Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της 

Ελληνικής κοινωνίας.   

- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων στελεχών για 

την επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που ασχολούνται με τις πολιτιστικές 

δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας της 

Εκκλησίας με άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό την προώθηση 

πρωτοβουλιών που αφορούν την ελληνική ταυτότητα.  
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- Κοντολογίς, επιμορφώνουμε επιμορφωτές, εκπαιδεύουμε, εκπαιδευτές, 

καθοδηγούμε στελέχη-ηγέτες της Εκκλησίας μας, εμπνέουμε εμπνευστές και 

προετοιμάζουμε την βελτίωση ενός πνευματικού οργανισμού, του οποίου τα τωρινά 

αλλά και τα αυριανά στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας 

 

Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευόμενους, όχι μόνον ως σε 

πρόσωπα που εμπλουτίζονται προσωπικά, αλλά και ως σε κάθε είδους στελέχη της 

Εκκλησίας, που θα εμπνευστούν ώστε να μεταλαμπαδεύσουν γνώση, να 

ενθουσιάσουν ιδιαίτερα την επόμενη γενιά, να την «συμπαρασύρουν» σε δράσεις και 

τελικά να διατηρήσουν τη μνήμη, αλλά και το όραμα του Ελληνισμού, που προχωρά 

προς το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

3. Αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό: 

 

Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός 

 

Είναι απαραίτητο να έχουμε μία περιεκτική, αλλά και όσο το δυνατόν πληρέστερη 

εικόνα αυτού που ονομάζεται «Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός», προκειμένου να 

αντιληφθούμε τη σχέση του με το ιδεολογικό υπόβαθρο της ελληνικής επανάστασης 

αλλά και την διαφοροποίηση του από τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό. Το βέβαιον είναι 

πως στα τέλη του 18ου αιώνα, οι εξελίξεις στα ιδεολογικά και φιλοσοφικά 

πράγματα της Ευρώπης είναι ραγδαία -αλλά όχι ξαφνικά- με αποτέλεσμα να 

υπάρξουν κοινωνικές και πολιτικές ανατροπές οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να μην 

επηρεάσουν τη μοίρα του Γένους μας. 

Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός είναι στην πραγματικότητα ένα πολύπλοκο σύστημα 

αξιών και θέσεων, με εθνικές αλλά και ατομικές διαφοροποιήσεις από στοχαστή σε 

στοχαστή. Πρόκειται και ένα ιδεολογικό, κοινωνικό, φιλοσοφικό αλλά και 

πολιτικό γεγονός το οποίο εξελίχθηκε. Από τον μετριοπαθή πρώιμο Διαφωτισμό 

φτάνουμε, μετά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, στο ριζοσπαστικό του ρεύμα. 

Αρκετές διαφοροποιήσεις υπήρξαν επίσης ως προς τη σχέση του Διαφωτισμού με την 

θρησκευτικότητα. Ο αγγλικός, ο ιταλικός και ο γερμανικός Διαφωτισμός αναζήτησαν 

περισσότερο αρμονική σχέση μεταξύ του ορθολογισμού με την θρησκεία. Ο γαλλικός 

Διαφωτισμός ανέτρεψε με συστηματικό τρόπο τη χριστιανική θρησκευτικότητα, 

πρώτα με τον Βολταίρο που μιλάει για ένα Υπέρτατο Ον που ρυθμίζει τα πάντα ως 
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«ωρολογοποιός του σύμπαντος» και κατόπιν, με τις ακραίες υλιστικές απόψεις που 

θα εκφραστούν σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο στη Γαλλική Επανάσταση. 62 

Αν θελήσει κανείς πάντως να βρει κοινά στοιχεία σε όλες τις εκφάνσεις του 

Διαφωτισμού θα οδηγηθεί με σχετική ευχέρεια  

 στο στοιχείο της απελευθέρωσης του ανθρώπου από δεισιδαιμονίες και καταπιεστικές 

αυθεντίες  

 στον ορθολογισμό ως το βασικό νοητικό εργαλείο του ανθρώπου  

 στην αποθέωση της γνώσης μέσω του εργαλείου αυτού 

 στην απολυτοποίηση των θετικών επιστημών  

 στην ανεξιθρησκία και πολύ συχνά στον αντικληρικαλισμό.  

 

Επιγραμματικά, ο μέγας φιλόσοφος του 18ου αιώνα Καντ οριζει την ουσία του 

Διαφωτισμού στην περίφημη φράση του:  

«Διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανωριμότητα του, για 

την οποία ο ίδιος είναι υπεύθυνος»63.  

 

 

 

Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός υπό το πρίσμα της Ορθόδοξης Παράδοσης 

 

Η έννοια «διαφωτισμός» εμπεριέχει την έννοια «φως». Πάντα το φως συνδέεται με 

την αλήθεια. Και πάντα η αλήθεια αποτελεί το τελικό ζητούμενο κάθε ανθρώπινης 

αναζήτησης, όχι μόνον για να ικανοποιηθεί μια ανάγκη του ανθρώπινου νου, αλλά 

και για να οδηγηθεί ο άνθρωπος σε καλύτερες επιλογές, σε καλύτερη ηθική 

συμπεριφορά απέναντι στα ζητήματα της ζωής. 

Όσο ενισχυόταν η είσοδος των αρχών του Διαφωτισμού στην ελληνική κοινωνία, 

ιδιαιτέρως η αθεΐα του Βολταίρου64 –είτε πριν είτε μετά την Ελληνική Επανάσταση-, 

                                                             
62 Άννας Ταμπάκη, «Η πρόσληψη της αρχαιότητας στον ελληνικό 18ο αιώνα: μια νέα ανάγνωση μέσω 

του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού»  στο Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός,  Πρακτικά Δ΄ 

Συνεδρίου,  Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, 24. 
63 Χαρίτωνος Καρανάσιου, «Η διάσπαση του Λόγου στον Νέο Ελληνισμό; Αντίθεση, συνύπαρξη και 

συμπόρευση πολιτικού, προφητικού και ορθού λόγου» στο Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός,  

…40. 
64 Για το πώς υποδέχτηκαν οι Έλληνες λόγιοι την σκέψη του Βολταίρου, βλ. Πρωτ. Γεωργίου 

Μεταλληνού, «Ο Βολταίρος: Προσωποποίηση του άθεου Διαφωτισμού για του παραδοσιακούς 

Ορθοδόξους» στο Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός…216-238. 
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τόσο ορθώνονταν φωνές αμφισβήτησης της αλήθεια του Διαφωτισμού εκ μέρους 

εκπροσώπων της Πατερικής Παράδοσης, με προεξάρχον το κίνημα  των 

Κολλυβάδων. Οι πρωτεργάτες του κινήματος αυτού πίστευαν ότι η αναγέννηση 

της Εκκλησίας και του Έθνους θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσα από την 

αναβίωση της Μυστικής και Νηπτικής Θεολογίας των Πατέρων. Να θυμηθούμε 

ότι νήψη είναι η κατάσταση εκείνη της πνευματικής νηφαλιότητος, δηλαδή της 

ενάργειας και της εγρηγόρσεως, κατά την οποία ο άνθρωπος έχει συνείδηση όχι μόνο 

του ορατού κόσμου, αλλά ιδιαίτερα του αόρατου, συμπεριλαμβνομένου και του 

βαθύτερου εσωτερικού του κόσμου65.  

Οι υπερασπιστές της Παραδόσεως παραμένουν θερμοί αναζητητές της αλήθειας, 

μόνον που θεωρούν απαραίτητο εργαλείο, όχι την ανθρώπινη διάνοια, αλλά τον 

κεκαθαρμένο νου. Γι΄  αυτούς, η άσκηση για την απαλλαγή από τα πάθη οδηγεί τον 

άνθρωπο στην κατάσταση της καθαράς καρδίας και τον, εξ  αυτής, φωτισμένο νου. Η 

νήψη, η άσκηση, η νηστεία και όλα τα πνευματικά αγωνίσματα της Ορθόδοξης 

Παραδόσεως, τα οποία τόσο χλευάστηκαν από τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 

Διαφωτισμού, όπως τον Αδαμάντιο Κοραή66, δεν αποτελούν δεισιδαιμονίες ή 

ανούσιες τυπικότητες, αλλά μέσον κάθαρσης των γνωστικών κέντρων του ανθρώπου, 

ώστε να δει και μάλιστα να μετάσχει στην αλήθεια, μετέχοντας στην ζωή του ίδιου 

του Χριστού, κατά το χωρίον: «Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή»67. Η 

αντίθεση στον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό δεν αποτελούσε εναντίωση στην πρόοδο, 

αλλά υπεράσπιση της αυθεντικής αλήθειας, πάνω στην οποίαν οι Κολλυβάδες και 

όλοι οι υπερασπιστές της Παραδόσεως ήλπιζαν να στηριχτεί μια ελεύθερη ελληνική 

κοινωνία68.  

 

Η επίδραση του διαφωτισμού στην αναζήτηση της ταυτότητας του νέου 

Ελληνισμού. 

 

Η Ελληνική Επανάσταση, όπως όλα τα ιστορικά γεγονότα, είχε ρίζες στο 

παρελθόν, εκδηλώθηκε στο παρόν και αναζήτησε προοπτική στο μέλλον. Ήταν 

                                                             
65 Χαραλάμπη Μπούσια, Κολλυβαδικό κίνημα-Κολλυβάδες  Όσιοι Πατέρες, 

https://www.pemptousia.gr/2017/06/kollivadiko-kinima-kollivades-osii-pateres/, 13/6/2021 
66 Βλ. π. Γεωργίου Μεταλληνού, Τι σημαίνει Ευρώπη κατά toν άγιο Αθανάσιο τον Πάριο (video), 

https://www.pemptousia.gr/video/ti-simeni-evropi-kata-ton-ag-athanasio-ton-pario/    
67 Ιω. 14,6 
68 Ενδεικτικά κείμενα αυτής της αντιπαράθεσης βλ. στο π. Γεωργίου Μεταλληνού, Τουρκοκρατία, Οι 

Έλληνες στην  Οθωμανική Αυτοκρατορία, 5ΑΚΡΙΤΑΣ, 230-269. 

https://www.pemptousia.gr/2017/06/kollivadiko-kinima-kollivades-osii-pateres/
https://www.pemptousia.gr/video/ti-simeni-evropi-kata-ton-ag-athanasio-ton-pario/
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επόμενο, το τρίπτυχο αυτό να το διαχειριστεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως ο 

μόνος επίσημος και συγκροτημένος οργανισμός της υπόδουλης Ρωμηοσύνης. Όσον 

αφορά το παρελθόν, ο λόγος του Πατριαρχείου είχε ως βασικό άξονα το Γένος, το 

οποίον συνέχιζε την ελληνοβυζαντινή παράδοση, που εμπεριείχε έναν εξελληνισμένο 

Χριστιανισμό και έναν εκχριστιανισμένο Ελληνισμό, αυτό δηλαδή που περικλείεται 

στον όρο «Ρωμηοσύνη»69. Όσον αφορά το παρόν, το Πατριαρχείο είχε να 

ισορροπήσει ανάμεσα στο όραμα μιας ελεύθερης Ρωμηοσύνης χωρίς ιδεολογικές 

υπερβολές και χωρίς κάθετες και επώδυνες ρήξεις με την οθωμανική εξουσία. 

Όσον όμως αφορά το μέλλον, η αναζήτηση του κεντρικού νοήματος μιας 

αυθύπαρκτης πολιτικής δομής και η πορεία του προς το μέλλον δεν βρήκε τη 

σύμφωνη γνώμη όλων των ποικίλων εκφραστών του νεοελληνικού οράματος. Την 

προοπτική ενός νέου ελληνικού κράτους, όπου θα συνυπήρχαν οι δύο αλήθειες, η 

φιλοσοφική και η θεολογική, όπως συνέβαινε επί Βυζαντίου και συνεχίστηκε, έστω 

και ως θεωρητικό μοντέλο κατά την Τουρκοκρατία, αμφισβήτησαν οι οπαδοί του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού, -πολλοί εκ των οποίων ήταν μάλιστα ιερωμένοι-, 

επηρεασμένοι από τις εξελίξεις στη Δύση. 

Η ορμή της Ευρώπης προς μία απελευθερωμένη κοινωνία από την ελέω Θεού 

μοναρχία και την καταπιεστική δυναστεία της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας σε όλους 

τους τομείς της ζωής, περιείχαν έντονο το ενθουσιαστικό στοιχείο και συγκινούσαν 

τις πλατιές λαϊκές μάζες, δεν ελήφθη όμως σοβαρά όσο έπρεπε υπόψη πως οι 

ορθόδοξοι λαοί της Ανατολής διατήρησαν άλλου είδους σχέση με την Εκκλησία 

και πως, οξύτατες κοινωνικές και ιδεολογικές συγκρούσεις, όπως εκείνες της 

Δυτικής Ευρώπης, δεν παρουσιάστηκαν στην Ανατολή.  

 

Τα χαρακτηριστικά του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

 

Η νεοελληνική εκδοχή του Διαφωτισμού συνίσταται στο ότι κινείται όχι σε ένα 

πλαίσιο απορριπτικό του χριστιανικού δόγματος, αλλά, παρά ταύτα, σε 

διαφοροποίηση από τον πολιτικό λόγο του Πατριαρχείου. Έτσι, οι νεοέλληνες λόγιοι 

προβάλλουν έντονα το δόγμα της καταγωγής από τους αρχαίους Έλληνες, ώστε η 

ταυτότητα του Γένους να εμφανίζεται ως νεοελληνική, δηλαδή ως συνέχεια της 

                                                             
69 Γεωργίου Φλωρόφσκι, Χριστιανισμός και πολιτισμός, μτφρ. Ν. Σ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2008, 

152 κ.ε. (ανατ. Β΄εκδ. 2000   11982).   
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αρχαιότητας και όχι του ελληνοχριστιανικού Βυζαντίου70. Παράλληλα, ο 

Διαφωτισμός αρχίζει να θεμελιώνει στον νου των υποδούλων Ελλήνων το όραμα 

δημιουργίας ενός εθνικού κράτους, με βάση τη γλώσσα, κάτι εντελώς αντίθετο με 

το όραμα μιας αναστημένης Ρωμιοσύνης, στην οποίαν, τη συνοχή συγκροτεί η κοινή 

πνευματική ταυτότητα.  

Λαμπρό παράδειγμα συνθέσεως του πνεύματος του Διαφωτισμού με το Ρωμαίικο 

όραμα ανασύστασης ενός πολυεθνικού και όχι εθνικού κράτους71 αποτελεί ο Ρήγας 

Βελεστινλής72. Στο πολιτικό του όραμα κρατά την δίψα για ελευθερία73, την 

εκτίμηση στις θετικές επιστήμες και τα νέα παιδαγωγικά και στρατιωτικά συστήματα, 

απορρίπτει όμως την αθεΐα74.  

Στις ακραίες τάσεις του Διαφωτισμού αντέδρασε το Πατριαρχείο με τρόπο ώστε 

να δίνει την εντύπωση ότι είναι ενάντιο στις επιστημονικές εξελίξεις της Δύσης. Αυτό 

όμως δεν είναι αληθές. Το πρόβλημα του Πατριαρχείου δεν ήταν οι θετικές 

επιστήμες καθ΄  εαυτές, αλλά η γενικότερη απαξίωση και αμφισβήτηση του 

παραδοσιακού λόγου, καθώς και η προώθηση του επαναστατικού πνεύματος 

μέσω μιας Παιδείας που προωθεί Δυτικές απόψεις και όχι την Παράδοση (σ. Σ. 

ως βάση για το μέλλον του Γένους). Η επιστήμες δηλαδή ήταν ανεκτές στο βαθμό 

που δεν απειλούσαν τον παραδοσιακό λόγο και τον ισχύοντα modus vivendi 

(ειρηνική συνύπαρξη) με τους Οθωμανούς. Από τη στιγμή που, μέσω των επιστημών, 

προωθούνταν έμμεσα διαφορετικός λόγος, φιλελεύθερος και επαναστατικός, το 

Πατριαρχείο υπήρξε πολύ επιφυλακτικό. Πολλώ δε μάλλον όταν δεν υπήρχε καν είτε 

οργανωμένο σχέδιο επανάστασης είτε στέρεο ιδεολογικό υπόβαθρο.  

Η απουσία μιας επαναστατικής διανόησης από την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας 

οδήγησε στην υποτίμηση του στοιχείου της προγραμματικής συγκρότησης. Αν στην 

περίπτωση του Ρήγα είχαμε πρόγραμμα χωρίς οργάνωση, στην περίπτωση της 

                                                             
70 Καρανάσιου…, ο.π. 
71 Βουλγάροι κι᾿ Ἀρβανῆτες, Ἀρμένοι καὶ Ῥωμιοί, 

  Ἀράπηδες καὶ ἄσπροι, μὲ μιὰ κοινὴν ὁρμή, 

  Γιὰ τὴν ἐλευθερίαν, νὰ ζώσωμεν σπαθί…(Θούρειος) 
72 Βλ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός: Η συνθετική 

διάστασή τους στο έργο του επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή», στο Ελληνικός και Ευρωπαϊκός 

Διαφωτισμός…, 367-390. Στο ίδιο: Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, «Ήταν ο Ρήγας Διαφωτιστής;», 

391-393 
73 Τί σ᾿ ὠφελεῖ ἂν ζήσῃς, καὶ εἶσαι στὴ σκλαβιά; 

  στοχάσου πῶς σὲ ψαίνουν, καθ᾿ ὥραν στὴν φωτιά. 

  Βεζύρης, δραγουμάνος, ἀφέντης κι᾿ ἂν σταθῇς 

  ὁ τύραννος ἀδίκως σὲ κάμνει νὰ χαθῇς. (Θούρειος) 
74« Ἐλᾶτε μ᾿ ἕναν ζῆλον, σὲ τοῦτον τὸν καιρόν, 

  νὰ κάμωμεν τὸν ὅρκον, ἐπάνω στὸν Σταυρόν». (Θούρειος) 
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Φιλικής Εταιρείας συνέβη το αντίστροφο: είχαμε οργάνωση χωρίς πρόγραμμα∙ 

σχεδόν τίποτε πέρα από την απελευθέρωση των Ελλήνων. Γι΄ αυτό η Φιλική Εταιρεία 

δεν διετύπωσε προγραμματικές θέσεις και δεν ανέδειξε μία αναγνωρισμένη 

επαναστατική ηγεσία. Αναζήτησε απλώς  προσωπικότητες του Γένους.  

 

Διαφωτισμός και Ελληνική Επανάσταση στα σχολικά εγχειρίδια 

Όταν ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση, το μόνο ρεαλιστικό πολιτικό όραμα είναι η 

δημιουργία εθνικού κράτους. Μετά από τόσους αιώνες δουλείας, ήταν επόμενο, οι 

Έλληνες να συσπειρωθούν, με βασικό κοινό χαρακτηριστικό τη κοινή γλώσσα και 

την κοινή πίστη. Μπορεί ο Θούριος του Ρήγα να φούντωσε τη φλόγα της ελευθερίας 

στις ψυχές των Ελλήνων, το όραμά του όμως για την ανασύσταση της Ρωμανίας 

δεν μπόρεσε να μεταλαμπαδευτεί στη μεγάλη μάζα του λαού. Επιπλέον, η 

ανασύσταση μιας πολυφυλετικής αυτοκρατορίας ήταν αντίθετη με τις 

ιδεολογικές κατευθύνσεις του Διαφωτισμού, ο οποίος είχε ως βασική πολιτική 

κατεύθυνση τη δημιουργία εθνικών κρατών. Ήταν όμως αντίθετη και με τις 

επιδιώξεις των Μεγάλων Δυνάμεων οι οποίες δεν ήθελαν ένα μεγάλο ισχυρό κράτος 

στην Ανατολική Ευρώπη να υποκαταστήσει την εξασθενημένη οθωμανική 

αυτοκρατορία.  

Ενώ το πολιτικό θέμα λύθηκε εκ των πραγμάτων, ο διχασμός ως προς την 

ταυτότητα των Νεοελλήνων παρέμεινε μέχρι τις μέρες μας. Είναι το νεοελληνικό 

κράτος ένα παιδί του Διαφωτισμού; Είμαστε πολίτες μιας ευρωπαϊκής χώρας βάσει 

των αρχών της Γαλλικής Επανάστασης; Ή παραμένουμε πολίτες της Ρωμανίας, έστω 

και αν τα οράματα για ανασύσταση της Ρωμηοσύνης δεν ευοδώθηκαν; Αυτή η 

διελκυστίνδα ήταν επόμενο να περάσει και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και να 

είναι εμφανής μέχρι σήμερα στα σχολικά μας βιβλία75. 

Πρώτο παράδειγμα, η «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου» της ΣΤ΄ 

Δημοτικού. Οι συγγραφείς προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά των 11-12 ετών με 

απλά λόγια, χρήσιμα παραθέματα και πλούσια εικονογράφηση, την έννοια της 

συνθέσεως. Δηλαδή,  παρουσιάζουν τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό ως ένα πολύ 

αξιόλογο ρεύμα στην επιστήμη, τη διανόηση και την πολιτική, αλλά παραλλήλως 

τονίζουν το ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της ελληνορθόδοξης Μεγάλης Ιδέας 

                                                             
75 Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ο Ελληνικός και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός στα σύγχρονα σχολικά 

βιβλία», στο Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός… 107-117, απ΄ όπου και τα αποσπάσματα που 

ακολουθούν. 
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για την αφύπνιση του Γένους. Αναφέρεται κατά λέξη στη σελίδα 17:  

«Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ευρώπη εκφράστηκαν κατά το 18ο αιώνα με 

το πνευματικό κίνημα του Διαφωτισμού. Ο Διαφωτισμός ξεκίνησε από την Αγγλία, 

καλλιεργήθηκε όμως κυρίως στη Γαλλία. Οι εκφραστές του, αμφισβητώντας τις 

προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες, έδωσαν έμφαση στο φωτισμό του ανθρώπου μέσω 

της παιδείας, προκειμένου να κατανοήσει τα δικαιώματα του».  

Για να παρουσιάσει την ταυτόχρονη επίδραση ελληνορθοδόξων και διαφορετικών 

ιδεών, το βιβλίο αφιερώνει αρκετές σελίδες στην αφυπνιστική δράση εκκλησιαστικών 

προσωπικοτήτων. Στη σελίδα 52 - 53 γίνεται εκτενής αναφορά στους Δασκάλους του 

Γένους και στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό με εκπρόσωπό του μεταξύ άλλων και τον 

άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Αναφέρεται ορθώς  ότι: 

«Ξεχωριστή προσωπικότητα αποτελεί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ο οποίος συνδύασε 

το πνεύμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και της παιδείας με τη θρησκευτική πίστη 

και την εθνική συνείδηση».  

Στις σελίδες 54-55 υπάρχει ένα παράθεμα εκτός υποχρεωτικής ύλης αλλά χρήσιμο 

και με εικονογράφηση το οποίο να αναφέρεται στο Κρυφό Σχολειό, ως αποτύπωση 

στη συλλογική μνήμη των δυσκολιών της πρώτης περιόδου μετά την Άλωση. 

 

Σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση κινείται ένα δεύτερο βιβλίο. Πρόκειται για τη 

«Νεότερη και σύγχρονη ιστορία» της Γ΄ Γυμνασίου. Εδώ οι συγγραφείς επιχειρούν 

να διογκώσουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στην Ελλάδα και να μειώσουν 

-  μέχρι και να εξαφανίσουν - την επίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της 

ελληνορθόδοξης παράδοσης στην εθνική αφύπνιση του υπόδουλου Γένους. Αρκεί να 

αναφερθεί ότι από το βιβλίο απουσιάζει και η παραμικρή αναφορά στον άγιο Κοσμά 

τον Αιτωλό.  

Στο «Κεφάλαιο Δεύτερο» του βιβλίου, η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα 

στο πλαίσιο της ανάδυσης των εθνικών ιδεών και του Φιλελευθερισμού στην 

Ευρώπη, είναι προφανής η προσπάθεια των συγγραφέων να αποδώσουν την εθνική 

αφύπνιση του Ελληνισμού αποκλειστικά και μόνο στον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και 

στο πνευματικό του τέκνο, τη Γαλλική Επανάσταση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι 

εκπρόσωποί της, ή απουσιάζουν ή παρουσιάζονται αρνητικά. Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά στη σελίδα 23: 
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«Η Ορθόδοξη Εκκλησία που αναγνωριζόταν από την οθωμανική διοίκηση ως η 

ηγεσία όλων των υπόδουλων Χριστιανών, εναντιώθηκε στη διάδοση των διαφορετικών 

ιδεών επειδή θεωρούσε ότι μία επανάσταση θα έθετε σε κίνδυνο την ίδια αλλά και τον 

Ελληνισμό».  

 

Η ανακρίβεια έγκειται στο γεγονός ότι η Εκκλησία δεν αντιτάχθηκε στα 

επαναστατικά απελευθερωτικά κινήματα. Άλλωστε, και πριν από την εμφάνιση του 

Διαφωτισμού, ο Ελληνισμός εξεγέρθηκε πολλές φορές κατά των Οθωμανών με 

ηγέτες, κατά κανόνα, Επισκόπους, απλούς κληρικούς και μοναχούς76.  

Στη σελίδα 27 παρατίθεται σε έγχρωμο πλαίσιο μία άποψη του D.J. Hobsbawn, ότι 

δηλαδή η Γαλλική Επανάσταση υπήρξε μητέρα όλων των επαναστάσεων του 19ου 

αιώνα, άρα –εξυπακούεται - και της Ελληνικής. Όμως, στη σελίδα 29 οι συγγραφείς 

αναγκάζονται να παραθέσουν πάλι σε έγχρωμο πλαίσιο την προκήρυξη της 24ης 

Φεβρουαρίου 1821 του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Το πρωτότυπο κείμενο αρχίζει με 

την επικεφαλίδα «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος». Το ερώτημα που προκύπτει 

είναι:  

Πώς μπορεί μία επανάσταση η οποία οργανώθηκε από Έλληνες Ορθόδοξους υπέρ 

της Εκκλησίας για την Εκκλησία και μαζί με τους εκπροσώπους της Εκκλησίας να 

παρουσιάζεται γνήσιο τέκνο της Γαλλικής Επανάστασης του 1789, η οποία 

υποκινήθηκε από άθεους και ντεϊστές και η οποία κατέληξε στην κατάργηση του 

χριστιανικού ημερολογίου και στη λατρεία του ορθού λόγου ως θεότητος αντί του 

Ιησού Χριστού77; 

Παρατηρούμε πως ο κάθε συγγραφέας ή η κάθε ομάδα συγγραφέων προβαίνουν 

σε συμπεράσματα υπέρ ή κατά, παραθεωρώντας συχνά γεγονότα και κυρίως κείμενα 

που, αν λαμβάνονταν υπόψη, θα φώτιζαν ξεκάθαρα το όραμα που είχε διαποτίσει το 

νου και την καρδιά των αγωνιστών του 21.  

Το κλασικό κείμενο το οποίο δίνει σαφή απάντηση ως προς την επίδραση του 

Δυτικού Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επαναστάσεως στον Ελληνισμό, είναι η 

ακόλουθη συνομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με τον Άγγλο ναύαρχο Χάμιλτον.  

 
                                                             

76 Κώστα Καραστάθη, 400 χρόνια Επανάσταση, εκδ. Τήνος, Αθήνα 2004.  

 
77 Βασιλείου Καραγεώργου,  Η πατριαρχική εγκύκλιος του Γρηγορίου Ε΄ προς τους Επτανήσιους -Το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Γαλλική Επανάσταση, Αθήνα 2000 (ανάτυπο από τον Χαριστήριο 

Τόμο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου του Α΄,  31-32) 
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«Οι επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει με καμμίαν απ΄ όσαις γίνονται την 

σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον της διοικήσεώς των 

είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο εδικός μας πόλεμος ήταν ο πλέον δίκαιος, ήτον έθνος με 

άλλο έθνος, ήτον με έναν λαό όπου ποτέ δεν ηθέλησε να αναγνωριστεί ως τοιούτος, 

ούτε να ορκιστεί, παρά μόνον ότι έκαμνε η βία. Ούτε ο Σουλτάνος ηθέλησε να θεωρήσει 

τον Ελληνικόν λαόν ως λαόν, αλλ΄ ως σκλάβους. Μίαν φοράν όταν επήραμε το 

Ναύπλιον, ήρθε ο Άμιλτον να με ιδή. Μου είπε ότι πρέπει οι Έλληνες να ζητήσουν 

συμβιβασμόν και η Αγγλία να μεσιτεύση. Εγώ του αποκρίθηκα, ότι αυτό δεν γίνεται 

ποτέ, Ελευθερία ή θάνατος. Εμείς Καπετάν Άμιλτον ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάμαμεν με 

τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους σκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, 

εζούσαμε ελεύθεροι από γεννεά εις γεννεά. Ο Βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμία συνθήκη 

δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια 

ήταν πάντοτε ανυπότακτα... η Μάνη και το Σούλι»78.  

 

Το κείμενο αυτό απουσιάζει από όλα τα σχολικά εγχειρίδια. Κι όμως, δηλώνει 

σαφώς πως ο Κολοκοτρώνης αισθάνεται συνεχιστής των στρατιωτών της 

φρουράς του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που δεν συνθηκολόγησε ποτέ. Όσο για 

απόψεις που αποδομούν την ελληνική ιστορία, ας γνωρίζουμε και ας διδάσκουμε και 

τους νεώτερους:  Ούτε η Γαλλική Επανάσταση αποτέλεσε το έναυσμα της 

Ελληνικής Επανάστασης, καθόσον είχαν προηγηθεί δεκάδες επαναστατικά 

κινήματα καθόλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ούτε ο Διαφωτισμός άνοιξε 

το δρόμο μόρφωσης των Ελλήνων, καθότι, έναν αιώνα πριν τον Διαφωτισμό, 

ορθόδοξοι κληρικοί στα βουνά της Ευρυτανίας και άλλοι λόγιοι δίδασκαν 

προχωρημένες για την εποχή εκείνη γνώσεις θετικών επιστημών. Ο καθηγητής 

Μαθηματικών του ΕΜΠ Ηλίας Ντζιώρας έχει αποδείξει με μελέτες του ότι από τα 

μέσα του 17ου αιώνος, στις σχολές των Αγράφων (Βραγκιανά, Φουρνά, Βράχα κ.α.) 

διδάχθηκαν η Φυσική και τα Μαθηματικά με επίκεντρο τις Παιδείας τα μοναστήρια79. 

Συμπερασματικά, η παιδεία των νέων της πατρίδας μας είναι ακόμη διαποτισμένη 

από ιδεολογήματα, συνειδητές στρεβλώσεις η ακούσια άγνοια των πηγών. Η 

                                                             
78 Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής Φυλής από τα 1770 έως το 1836, 

Αθήνησιν 1846, 190. 
79 Ηλία Ντζιώρα, «Οι εκ Φουρνά Διδάσκαλοι του Γένους οι διδάξαντες Μαθηματικά και Φυσικές 

Επιστήμες στις σχόλες των Αγράφων και εκτός αυτών, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», στο 

Ιστορία και Πολιτισμός Δημοτικής Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας, Πρακτικά Συνεδρίου, Α΄ τόμος,  

εκδ. Πανευρυτανικής Ενώσεως, Αθήνα 2013, 49-80. 
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σύγχρονη ελληνική κοινωνία συνεχίζει να περιμένει μία όσο το δυνατόν πιο 

αντικειμενική ιστορία ή, εν πάση περιπτώσει μία ιστορία συνθέσεως, η οποία δεν θα 

πολώνει αλλά θα ενώνει  τους νέους μας, προετοιμάζοντάς τους για μία πατρίδα όπου 

εθνικό  θα θεωρείται το αληθινό. 

 

 

Κείμενο εμπλουτισμού 

 
Ρήγας Βελεστινλής80 

 
Λόγιος, διαφωτιστής, επαναστάτης, εμπνεόμενος από το πρότυπο της 

Γαλλικής Επανάστασης, ο Ρήγας (Φεραίος) Βελεστινλής επηρέασε με το έργο 

του την ιδεολογική και πολιτική προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης και 

χαρακτηρίστηκε «πρωτομάρτυρας» λόγω του βίαιου τέλους του. 

Ο Ρήγας Βελεστινλής γεννήθηκε στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας το 1757, γόνος 

εύπορης οικογένειας εμπόρων. Το προσωνύμιο Φεραίος του έχει αποδοθεί 

μεταγενέστερα, σύμφωνα με κάποιες πηγές από τον φίλο του συγγραφέα και 

τυπογράφο της Βιέννης Γεώργιο Βεντότη (ή Βενδότη), προερχόμενο από την αρχαία 

ονομασία Φέρες, όπως ονομαζόταν η περιοχή του Βελεστίνου. Έλαβε τις εγκύκλιες 

σπουδές του στην Ζαγορά Πηλίου, στα Αμπελάκια και τον Τύρναβο. Σύμφωνα με 

κάποια παράδοση, (προερχόμενη κυρίως από τον Χριστόφορο Περραιβό), ο Ρήγας 

για μικρό χρονικό διάστημα μετά το πέρας των εγκύκλιων σπουδών του θήτευσε ως 

δάσκαλος στο χωριό Κισσός του Πηλίου (περ. 1777).  

Η εκδοτική παραγωγή του Ρήγα ξεκινάει το 1790, με την έκδοση των έργων 

του «Σχολείον των ντελικάτων εραστών» και «Φυσικής απάνθισμα», κατά τη 

διάρκεια της πρώτης, εξάμηνης παραμονής του, στη Βιέννη. 

Κατόπιν έφυγε για την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να είναι επιβεβαιωμένοι όλοι οι 

ενδιάμεσοι σταθμοί του ταξιδιού του, εκτός από την μετάβασή του στο Άγιο Όρος 

(περ. 1782). Κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, ο Φεραίος, έμαθε 

γαλλικά και γερμανικά και εισχώρησε στο φαναριώτικο περιβάλλον, θητεύοντας ως 

γραφέας στην υπηρεσία του Μεγάλου Δραγουμάνου της Πύλης, Αλέξανδρου 

Υψηλάντη. Παράλληλα ασχολήθηκε με εμπορικές και κτηματικές δραστηριότητες 

                                                             
80 Στάθη Παυλόπουλου, https://www.news247.gr/elliniki-epanastasi-1821/ta-prosopa-tis-epanastasis-

rigas-feraios-velestinlis.9178738.html, 6/6/2021. 

https://www.news247.gr/elliniki-epanastasi-1821/ta-prosopa-tis-epanastasis-rigas-feraios-velestinlis.9178738.html
https://www.news247.gr/elliniki-epanastasi-1821/ta-prosopa-tis-epanastasis-rigas-feraios-velestinlis.9178738.html
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συγκεντρώνοντας σημαντική περιουσία. Στα 1786 περίπου, μετέβη στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όπου εργάστηκε ως γραμματικός στην υπηρεσία 

ηγεμόνων της Μολδαβίας, όπως στον Ρουμάνο άρχοντα Νικόλαο Μπρακοβάνου και 

κατόπιν, σε ανάλογη θέση στον ηγεμόνα της Βλαχίας, Νικόλαο Μαυρογένη.  

Παράλληλα με τις βιοποριστικές του ασχολίες, που του εξασφάλιζαν κύρος, 

δίκτυα επαφών και υψηλές οικονομικές απολαβές, ο Ρήγας είχε ήδη αρχίσει να 

επεξεργάζεται τις επαναστατικές του ιδέες, καταρτίζοντας σταδιακά το πολιτικό του 

πρόγραμμα. Αρχικά, σύμφωνα με κάποιους μελετητές, (ενδ. Κωνσταντίνος Άμαντος), 

ήταν εγγύτερος ιδεολογικά στην ρωσική πολιτική, αλλά η τριβή του με τους Γάλλους 

εγκυκλοπαιδιστές, οι επαφές του με φιλελεύθερους Γάλλους στο Βουκουρέστι, όπως 

και η επιρροή του από ένθερμους εκπροσώπους του Διαφωτισμού (Ιώσηπος 

Μοισιόδαξ & Δημήτριος Καταρτζής), είχαν ως συνέπεια την αποφασιστική 

διαμόρφωση της σκέψης του από τα ιδεώδη του Διαφωτισμού. Πολιτικό επιστέγασμα 

στην διαμόρφωση της σκέψης του αναμφίβολα υπήρξε η έκρηξη της Γαλλικής 

Επανάστασης και τα φιλελεύθερα ιδεώδη που εξέφρασε. 

Ο Ρήγας υπήρξε στοχαστής και λόγιος που αξιοποίησε κατά κόρον την 

δύναμη των εικόνων, του λυρισμού και των τραγουδιών (ο ίδιος άλλωστε 

τραγουδούσε κι έπαιζε μουσικά όργανα), ως στοιχεία κινητοποίησης εθνικών 

συναισθημάτων στους υπόδουλους πληθυσμούς. 

Η εκδοτική παραγωγή του Ρήγα ξεκινάει το 1790, με την έκδοση των έργων του 

«Σχολείον των ντελικάτων εραστών» και «Φυσικής απάνθισμα», κατά τη διάρκεια 

της πρώτης, εξάμηνης παραμονής του, στη Βιέννη. Ο Ρήγας μετέβη εκ νέου στην 

Βιέννη το 1796, όπου εντάχτηκε στην εκεί ελληνική παροικία και συνέχισε το 

συγγραφικό και εκδοτικό του έργο, αναπτύσσοντας αυτή την φορά τα πολιτικά και 

επαναστατικά του σχέδια με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Κατά την φάση αυτή 

(1796-1797), με την βοήθεια του φίλου του τυπογράφου Γ. Βεντότη και του 

χαλκογράφου Φρανσουά Μύλλερ, τύπωσε μεταξύ άλλων, την περιώνυμη «Χάρτα της 

Ελλάδος» (γνωστή ως «Χάρτα του Ρήγα»), μια οραματική-επαναστατική 

αναπαράσταση της απελεύθερης Ελλάδας και του βαλκανικού χώρου -σε ένα 

πρότυπο μιας Βαλκανικής συνομοσπονδίας κρατών- με ρητή διασύνδεση των 

γεωγραφικών τόπων με ιστορικούς τόπους της ελληνικής αρχαιότητας.  

Στην διετία 1796-1797, εντοπίζεται η απαρχή της πιο έντονης πολιτικής 

δημιουργίας του, σε σχέση με τις πιο αφηρημένες και με τάση ρομαντικής 

μελαγχολίας ιδέες του κατά την εποχή του 1790. Σύμφωνα με συστηματικούς 
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μελετητές του έργου του και του Νεοελληνικού Διαφωτισμού συνολικότερα, όπως ο 

Κωνσταντίνος Θ. Δημαράς, ο Ρήγας του 1790 εγγράφεται στο κίνημα του 

προρομαντισμού, ενώ στα έργα της περιόδου 1796-1797 (ενδ. «Ηθικός Τρίπους» 

1797, «Νέος Ανάχαρσις» 1797, και κυρίως «Το Επαναστατικό Μανιφέστο» και «Η 

Χάρτα της Ελλάδος»), κυριαρχεί μια στροφή προς τον πολιτικό και επαναστατικό 

προβληματισμό γύρω από τις τύχες του Γένους.  

Στην ίδια συνάφεια, το «Σύνταγμα» (που εμπεριέχεται στο Μανιφέστο) και η 

«Χάρτα» εκφράζουν τον πρωτοπόρο πολιτικό στοχασμό του, ενώ ο «Θούριος» τον 

επαναστατικό λυρισμό του. Ο Ρήγας υπήρξε στοχαστής και λόγιος που αξιοποίησε 

κατά κόρον την δύναμη των εικόνων, του λυρισμού και των τραγουδιών (ο ίδιος 

άλλωστε τραγουδούσε κι έπαιζε μουσικά όργανα), ως στοιχεία κινητοποίησης 

εθνικών συναισθημάτων στους υπόδουλους πληθυσμούς.  

Στις 19 Δεκεμβρίου 1797 ο Ρήγας συνελήφθη σε ξενοδοχείο στην Τεργέστη, 

πιθανότατα συνοδευόμενος από τον Χριστόφορο Περραιβό, επιχειρώντας να μεταβεί 

στα νησιά του Ιονίου. Προηγουμένως είχε καταδοθεί στην αυστριακή αστυνομία από 

Έλληνα έμπορο για τους επαναστατικούς του σχεδιασμούς. Εκτός του Ρήγα, 

συνελήφθησαν και άλλα άτομα του κύκλου του, όλοι με την κατηγορία ότι 

απεργάζονταν επαναστατικά σχέδια για την ανατροπή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και την απελευθέρωση του ελληνικού και άλλων βαλκανικών λαών.  

Στις 3 Μαΐου 1798, μετά από αλλεπάλληλες ανακρίσεις, οι αυστριακές αρχές τον 

παρέδωσαν στις οθωμανικές αρχές μαζί με άλλους επτά συντρόφους του. 

Φυλακίστηκε τελικώς στο φρούριο Νεμπόιζε του Βελιγραδίου όπου και παρέμεινε 

για βραχύ διάστημα. Τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου 1798 ο Ρήγας και οι άλλοι 

επτά συλληφθέντες απαγχονίστηκαν και τα πτώματά τους ρίχτηκαν στον ποταμό 

Δούναβη. Από την μελέτη των αρχείων της αυστριακής αστυνομίας έχει καταδειχθεί 

ότι μεταξύ των αντικειμένων που μετέφερε μαζί του ο Ρήγας υπήρχαν και αρκετά 

αντίτυπα των εκδόσεων του έργου του, γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει την 

πρόθεσή του να συνεχίσει το Διαφωτιστικό του έργο στον ελλαδικό χώρο, παρά την 

άμεση εφαρμογή κάποιου επαναστατικού σχεδίου.  

Ο Ρήγας (Φεραίος) Βελεστινλής λόγω των ιδεών του, του συγγραφικού του έργου 

το οποίο επιχειρούσε να μετακενώσει τις ιδέες του Διαφωτισμού και να τις 

μεταπλάσει σε κτήμα των υπόδουλων λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και 

ασφαλώς λόγω των πολιτικών επαναστατικών του σχεδίων θεωρείται μία από τις 

προδρομικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και μετέπειτα μία από τις 
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κεντρικότερες προσωπικότητες του ελληνικού έθνους-κράτους. Η ζωή και το έργο 

του Ρήγα έχουν επηρεάσει, πέραν της ιστοριογραφικής παραγωγής, την δημόσια 

μνήμη, καθώς και την λαϊκή και καλλιτεχνική δημιουργία στον διάβα του 19ου και 

20ου αιώνα. 

 

 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Ποια κριτήρια θα χρησιμοποιούσατε, ώστε να αξιολογήσετε ένα σχολικό βιβλίο εάν 

είναι αντικειμενικό ως προς την συνεισφορά της Εκκλησίας στον Αγώνα και τη 

στάση της απέναντι στο ρεύμα του Διαφωτισμού.  

2. Ποια χαρακτηριστικά θα προσδίδατε σε ένα Ρωμηό Διαφωτιστή; 

3. Δημιουργήστε μια συζήτηση μεταξύ του Πατριάρχη και ενός Γάλλου Διαφωτιστή, ο 

οποίος φτάνει στο Φανάρι και παρουσιάζει τις ιδέες του Διαφωτισμού.  

4. Ποιες κατά τα γνώμη σας ήταν τα διλήμματα του Πατριαρχείου και ποια θα ήταν κατ΄ 

αυτό η ιδανικότερη λύση, όσον αφορά την απελευθέρωση του Γένους; 

5. Στην σύγκριση Ελληνικής Επανάσταση και Γαλλικής Επανάστασης, ποιες διαφορές 

θα επισημαίνατε στους μαθητές σας; Δημιουργήστε ένα σχέδιο μαθήματος. 

6. Ποια σημεία της σκέψης του Ρήγα μπορούν να συνδεθούν με την σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα; 
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5.1 Οι Έλληνες της Διασποράς και η προσφορά τους 

στην Ελληνική Επανάσταση 

 

 

 1. Εισαγωγικά 

 

Σκοποί-στόχοι: 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να γνωρίσουν μέσα από τις πηγές τον βίο και την πολιτεία των 

Ελλήνων της Διασποράς. 

 Να αντιληφθούν τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξαν οι 

Φαναριώτες στην απελευθέρωση του Γένους.  

 Να αναζητήσουν την ιστορία των Ελλήνων της Διασποράς 

στην Ευρώπη τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.  

 Να αντιληφθούν τις προσπάθειες των Ελλήνων της Διασποράς, 

ώστε η Ελληνική Επανάσταση να αποκτήσει πολίτικη νομιμοποίηση εκ 

μέρους των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θεματικής ενότητας – κεντρικοί άξονες: 

Σε αυτή την επιμέρους θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και θα 

συζητηθούν: 

 Η συνεισφορά των Ελλήνων της Διασποράς στην Ελληνική 

Επανάσταση. 

 Ο ιδιαίτερος ρόλος των Φαναριωτών. 

 Η οικονομική συνεισφορά των Ελλήνων της Διασποράς.  

 Η συγγραφική και εκδοτική συνεισφορά τους.  

 Η συνεισφορά τους στην καλλιέργεια Φιλελληνικού κλίματος.  

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 

- Εισήγηση – παρουσίαση εκτενούς υλικού σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ΘΕ. 
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- Παρουσίαση  power point που οπτικοποιεί το παραπάνω υλικό 

- Μελέτη περιπτώσεων που με χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζουν 

πτυχές της ΘΕ. 

- Συντονισμένη συζήτηση με τους επιμορφωνόμενους, ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα κεντρικά σημεία και τα συμπεράσματα της ΘΕ αλλά και να 

απαντηθούν πιθανές απορίες τους. 

 

 

2. Πριν ξεκινήσουμε:  

Αναστοχασμός:  

Πλαίσιο και γενική σκοπιμότητα προγράμματος 

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να: 

- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε 

επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των 

πτυχών της ελληνικής επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα 

λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να 

αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, στην κατανόηση και παρέμβαση 

σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, ανάδειξης του 

ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με 

βάση αρχές και αξίες που πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και 

πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε 

να συνεισφέρει αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του 

ποιμαντικού έργου των ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των 

κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, 

πνευματικό και πολιτιστικό πλούτο του Ελληνισμού, ώστε να 

δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να ενισχύσουν τους δεσμού του 
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Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της Ελληνικής κοινωνίας.   

- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων 

στελεχών για την επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που 

ασχολούνται με τις πολιτιστικές δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας 

της Εκκλησίας με άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό 

την προώθηση πρωτοβουλιών που αφορούν την ελληνική ταυτότητα.  

- Κοντολογίς, επιμορφώνουμε επιμορφωτές, εκπαιδεύουμε, 

εκπαιδευτές, καθοδηγούμε στελέχη-ηγέτες της Εκκλησίας μας, 

εμπνέουμε εμπνευστές και προετοιμάζουμε την βελτίωση ενός 

πνευματικού οργανισμού, του οποίου τα τωρινά αλλά και τα αυριανά 

στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας 

 

Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευόμενους, όχι 

μόνον ως σε πρόσωπα που εμπλουτίζονται προσωπικά, αλλά και ως σε 

κάθε είδους στελέχη της Εκκλησίας, που θα εμπνευστούν ώστε να 

μεταλαμπαδεύσουν γνώση, να ενθουσιάσουν ιδιαίτερα την επόμενη γενιά, 

να την «συμπαρασύρουν» σε δράσεις και τελικά να διατηρήσουν τη 

μνήμη, αλλά και το όραμα του Ελληνισμού, που προχωρά προς το μέλλον. 

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 

 

Αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό 

 

Η ελληνική Διασπορά 

Η Ελληνική Επανάσταση, όπως και κάθε ιστορικό γεγονός, υπήρξε 

πολυδιάστατη, πολυπρόσωπη, σύνθετη και εκτυλίχθηκε σε πολλά επίπεδα. 

Μπορεί, μέσω της ιστορίας που διδάσκεται στο σχολείο, η Επανάσταση να έχει 

καταγραφεί, στη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, ως μια αλληλουχία 

ηρωικών μαχών και πράξεων αυτοθυσίας, η έκβασή της όμως προέκυψε από τον 

συνδυασμό ευρύτερων πολιτικών, ιδεολογικών, οικονομικών και ιστορικών 

παραγόντων, που εκτυλίχθησαν και εκτός του ελληνικού χώρου.  



Οι Έλληνες της Διασποράς και η προσφορά τους στην Ελληνική Επανάσταση 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
114 

Όσος και αν ήταν ο ηρωισμός των αγωνιστών του ΄21, δεν θα είχε κανένα 

αποτέλεσμα, αν δεν εξασφαλιζόταν η επίλυση τριών καίριων ζητημάτων: 

 Η οικονομική ενίσχυση 

 Η πολιτική νομιμοποίηση του αγώνα 

 Η άνοδος του μορφωτικού και ευρύτερα πνευματικού επίπεδου 

του υπόδουλου Γένους.  

 

Και στα τρία αυτά, καθοριστική υπήρξε η συμβολή των Ελλήνων της Διασποράς. 

Πρόκειται για μια κατηγορία Ελλήνων πατριωτών, με ποικιλία οικονομικών μέσων, 

κοινωνικής θέσης και τόπου δράσεως. Είχαν όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό: Την 

αποφασιστικότητά τους να συμβάλλουν στην αποτίναξη ενός βάρβαρου ζυγού 

και στη δημιουργία ενός ελεύθερου κράτους με πολιτιστική ταυτότητα, πολιτική 

οντότητα και εθνικό οραματισμό.  

 

Οι ρίζες και οι μορφές της ελληνικής Διασποράς 

Η Διασπορά, κατά τη διάρκεια της Τουρκικής κατοχής, χωρίζεται σε δύο 

περιόδους: μία πρώτη για τους τρεις πρώτους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας και 

μία δεύτερη για το διάστημα μεταξύ των πρώτων δεκαετιών του 18ου αιώνα και της 

Επανάστασης του 1821.  

 

Α΄ περίοδος 

 

Oι μαζικοί εκπατρισμοί της πρώιμης περιόδου της Tουρκοκρατίας –από τα μέσα, 

περίπου, του 15ου αιώνα ως τις αρχές του 18ου– οφείλονταν καταρχάς στις 

δραματικές ανατροπές που προκάλεσε η οθωμανική εξάπλωση όχι μόνο στην 

πολιτική κυριαρχία των ελληνικών χωρών, αλλά και τις παραδοσιακές οικονομικές 

και κοινωνικές τους δομές (προπάντων με τις αλλαγές στο γαιοκτησιακό και 

κοινωνικό καθεστώς).  

Σημαντικό, επίσης, ρόλο στις μετακινήσεις πληθυσμών έπαιξε και η 

δημογραφική συμπίεση του χριστιανικού στοιχείου, εξαιτίας των αθρόων 

εγκαταστάσεων μουσουλμάνων εποίκων στα πεδινά και εύφορα μέρη. Τα αρχικά 

αίτια, συνεπώς, ήταν ταυτόχρονα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Περισσότερο 

σαφής είναι ο πολιτικός χαρακτήρας των ελληνικών μετοικεσιών που προκλήθηκαν 
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κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λήξη των αλλεπάλληλων πολέμων των 

Οθωμανών με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την 

ανατολική Μεσόγειο. Εκτός από τις κατά τόπους καταστροφές, οι πολεμικές 

συγκρούσεις προκαλούσαν γενική ανασφάλεια σε ξηρά και θάλασσα, και 

εντεινόμενες τάσεις φυγής του χριστιανικού στοιχείου είτε προς ασφαλέστερα 

μέρη στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είτε –συνηθέστερα– προς 

τις εναπομένουσες “φράγκικες” κτήσεις και από εκεί προς τη Δυτική Ευρώπη. 

Aπό τις μετακινήσεις αυτές οι σημαντικότερες ήταν των Πελοποννησίων, των 

Kυπρίων και των Kρητικών κατά τους βενετοτουρκικούς πολέμους του 15ου, 16ου 

και 17ου αιώνα και των κατοίκων διαφόρων ελληνικών περιοχών μετά το τέλος των 

ρωσοτουρκικών πολέμων στο τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα. Από τις πρώτες 

συγκροτήθηκαν ουσιαστικά οι παλαιότερες ελληνικές παροικίες της ιταλικής 

χερσονήσου (με σημαντικότερη την ελληνική κοινότητα της Bενετίας)·από τις 

δεύτερες οι πρώτοι πυρήνες των νεότερων ελληνικών εστιών της Κριμαίας και της 

Αζοφικής. 

 

 Οι μεταναστεύσεις των Ελλήνων στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της 

νοτιοανατολικής και της μέσης Ευρώπης, καθώς και η εξάπλωσή τους στα 

μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα της 

νέας ελληνικής και γενικά της ευρωπαϊκής ιστορίας κατά τους νέους χρόνους. Η 

σπουδαιότητα του φαινομένου αυτού κορυφώνεται μετά την έκρηξη της Γαλλικής 

Επαναστάσεως. Η ανυπαρξία σχεδόν του τουρκικού εμπορικού ναυτικού και η 

χαλάρωση της δραστηριότητάς του γαλλικού στην εγγύς Ανατολή μετά την έναρξη 

των Ναπολεόντειων Πολέμων, δίνουν την ευκαιρία στους Έλληνες ναυτικούς, 

προπάντων της Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών, να διευρύνουν τις εμπορικές τους 

επιχειρήσεις.  

Υπό την προστασία της σημαίας της Ρωσίας ή της ουδέτερης απέναντι της Γαλλίας 

οθωμανικής αυτοκρατορίας, κατορθώνουν μέσα σε λίγα χρόνια να πάρουν στα χέρια 

τους το πλούσιο μονοπώλιο της μεταφοράς σιτηρών από τα λιμάνια της Αιγύπτου 

και του Ευξείνου Πόντου στα άλλα λιμάνια της Ανατολής και της Μεσογείου. Τα 

ελληνικά καράβια, επανδρωμένα με γυμνασμένα πληρώματα, γρήγορα και 

εξοπλισμένα με κανόνια και άλλα μικρά όπλα, εγγυούνται όχι μόνο για την ταχύτητα 

της μεταφοράς του εμπορεύματος, αλλά και για την ασφάλειά τους εναντίον των 

πειρατών. Η εμπορική λοιπόν ναυτιλία των Ελλήνων προετοίμαζε τον πολεμικό 
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τους στόλο για τους αγώνες της ανεξαρτησίας. Τα ναυτικά νησιά Ύδρα, Σπέτσες 

και Ψαρά συγκέντρωσαν τότε πάμπολλα πλούτη, που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα 

για την διεξαγωγή των ναυτικών επιχειρήσεων στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. 

Η εικόνα που παρουσίαζε τότε ο Ελληνισμός δεν ήταν διαφορετική από εκείνη της 

εποχής του αρχαίου αποικισμού, της Μεγάλης Ελλάδας. Από το Γιβραλτάρ ως την 

Οδησσό αναπτύσσονται και ακμάζουν ελληνικές εμπορικές παροικίες, παρόμοιες 

προς τα αρχαία ε μ π ό ρ ι α, ενώ στα εμπορικά κέντρα της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη κ. α.) ελληνικοί 

εμπορικοί οίκοι συναγωνίζονται και εκτοπίζουν συχνά από την πρώτη θέση τους 

ξένους.  

 

Β΄ περίοδος 

 

Οι αιώνες 17ος και 18ος και αρχές του 19ου είναι αιώνες των εμπορικών 

ταξιδιών των Ελλήνων προς κάθε κατεύθυνση, των πραματευτάδων και των 

καραβοκύρηδων. Έτσι σκορπίστηκαν πολλοί Έλληνες στα κράτη της Ευρώπης, 

πλούτισαν και γνώρισαν ξένα ήθη και ξένους πολιτισμούς. Παράλληλα, η Ελλάδα 

κάνει αισθητή την παρουσία της στην Δυτική Ευρώπη, μέσω των ξενιτεμένων των 

μεγάλων παροικιών του εξωτερικού, της Βενετίας, αλλά προπάντων, κατά το 18ο 

αιώνα, της Βιέννης και Βουδαπέστης και των άλλων μικρότερων ελληνικών 

κοινοτήτων της Κεντρικής Ευρώπης, όπου έχουν εγκατασταθεί Έλληνες από κάθε 

γωνιά της Ελληνικής γης και ιδίως από τη Μακεδονία.  

Οι Έλληνες αυτοί έμαθαν ξένες γλώσσες και μορφώθηκαν. Γνώρισαν καλύτερα 

τους αρχαίους προγόνους τους και τον αρχαίο πολιτισμό τους, που ήταν το βάθρο του 

Ευρωπαϊκού. Οι Έλληνες του εξωτερικού, αλλά εν μέρει και του εσωτερικού, 

αγωνίζονται και συναγωνίζονται στις αγορές ως μεταφορείς και εξαγωγείς ή 

εισαγωγείς προϊόντων, επιβάλλονται και κατακτούν την οικονομική τους άνεση. Οι 

παροικίες αυτές του εξωτερικού με τις εκατοντάδες καταστήματα και την ασίγαστη 

δραστηριότητα των εμπόρων, που πουλούν τα προϊόντα των πατρίδων τους και 

αγοράζουν τα Ευρωπαϊκά, αποτελούν ισάριθμα κύτταρα οικονομικής ζωής, με τους 

αντιπροσώπους των κάτω στις σκλαβωμένους χώρες, που έρχονται εκεί σε επαφή με 

τους αγρότες και βοσκούς της περιοχής και τους κεντρίζουν με την προβολή του 

κέρδους και του χρυσού ή τους πουλούν προϊόντα της Ευρώπης. Χωρίς τα 

καταστήματα αυτά δεν μπορεί να νοηθεί η οικονομική άνοδος και η σχετική ευημερία 
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των πατρίδων των μεταναστών. 

 

Οι δεσμοί με την υπόδουλη πατρίδα 

 

Όταν οι απόδημοι μεγάλωναν τον κύκλο των εργασιών τους, φρόντιζαν συχνά 

να μετακαλούν από την πατρίδα τους νέους και να τους προσλαμβάνουν ως 

υπαλλήλους ή και αργότερα ως συνεταίρους. Συχνά οι νέοι αυτοί άνοιγαν δικούς 

των εμπορικούς οίκους προσκαλούσαν και αυτοί με τη σειρά τους άλλους 

συμπατριώτες τους και έτσι συνεχιζόταν αδιάκοπη η επικοινωνία με τις πατρίδες 

τους. Προς αυτές τις αξέχαστες πατρίδες ήταν στραμμένες οι ψυχές και οι φροντίδες 

των ξενιτεμένων προς τους δικούς των που υπέφεραν, τόσο μέσα στη σκλαβιά όσο 

και στην φτώχεια. Η νοσταλγία που εξιδανικεύει καθετί που σχετιζόταν με την 

πατρίδα, τους είχε τρυφεράνει τα πατριωτικά τους αισθήματα και τους έφερνε δάκρυα 

στα μάτια. Όλους τους εύρισκε συγκινητικά πρόθυμους η σκέψη να γίνει κάτι για την 

πατρίδα, κάτι να χαρίσουν σ΄ αυτούς που δεν είχαν γνωρίσει τα αγαθά του πολύτιμη 

και της ελευθερίας, χρήματα για την ίδρυση σχολείων, βιβλία, εκκλησιαστικά σκεύη 

κλπ, ένα φαινόμενο πολύ συνηθισμένο στην ιστορία των αποδήμων. 

Έξω από της σκλαβωμένες ελληνικές χώρες, στο εξωτερικό και κυρίως στην 

Κεντρική Ευρώπη και στη Ρωσία, οι Έλληνες, εμπορευόμενοι, ιδίως Έλληνες της 

Μακεδονίας, πλουτίζουν, γνωρίζουν την άνεση, μορφώνονται, γίνονται οι 

αντιπρόσωποι μιας νέας τάξης των αστών, μέλη της οποίας ξαναγυρίζουν και 

εγκαθίστανται στις πατρίδες τους μεταφέροντας πλούτο, νέες αντιλήψεις ζωής, νέες 

πολιτικές και κοινωνικές ιδέες. Οι απόδημοι δεν ξεχνούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους 

και έτσι αρχίζει η εισροή εμβασμάτων, που τρέφουν την οικονομική ανάπτυξη και 

οδηγούν στο κτίσιμο μεγαλύτερων σπιτιών, στην ανέγερση και ιστόρηση εκκλησιών, 

στην μετατροπή των χωριών και κωμοπόλεων σε πόλεις και γενικότερα στη 

δημιουργία μιας δυναμικής αστικής τάξης, η οποία συνετέλεσε καθοριστικά στην 

εθνεγερσία.  

 

Μορφωτική αναγέννηση και εκδοτική δραστηριότητα της ελληνικής 

Διασποράς 

 

Στην Ευρώπη, το περιβάλλον είναι χτυπητά διαφορετικό από το ελληνικό. Η 

Βουδαπέστη και η Βιέννη γίνονται τα κέντρα της παιδείας και της ελευθερίας του 
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νέου Ελληνισμού. Στη Βιέννη ανευρίσκονται οι αρχές της ελληνικής 

δημοσιογραφίας, εκδίδονται οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες που «κατατρώγονται» 

από τους Έλληνες του εξωτερικού και προπάντων από τους σκλάβους αδελφούς τον. 

Κάθε φύλλο εφημερίδας είναι γι΄ αυτούς και ένας χρησμός της Πυθίας, που τους 

ενημερώνει στα ευρωπαϊκά και ελληνικά νέα, στις προόδους των επιστημών, στις 

εκδόσεις των νέων βιβλίων κλπ, τους αφυπνίζει και τους συνταράσσει. Δεν είναι 

λοιπόν καθόλου συμπτωματικό το ότι, οι πνευματικοί και οι πολιτικοί ηγέτες του 

Έθνους, ο Ρήγας και οι σύντροφοί του, «πετάχτηκαν» μέσα από τη Βιέννη και ότι 

η ορμή για την ελευθερία δεν ανακόπηκε εκεί και μετά το τραγικό τέλος εκείνων 

των Ελλήνων.  

Η μικρή Ελληνική κοινωνία της Βιέννης αποτελείτο από εξαιρετικά μέλη και 

συνέβαλε τα μέγιστα στην μορφωτική και ηθική αναμόρφωση τον ομογενών εντός 

και εκτός Ελλάδας. Τα μέλη της βιεννέζικης κοινότητας αποτελούνται, όχι απλώς από 

επιχειρηματίες και βιομηχάνους, αλλά, συγχρόνως, και άνδρες εξαιρετικής 

μορφώσεως, με βαθύ αίσθημα φιλοπατρίας. Στην πρωτεύουσα της Αυστρίας 

αναδείχτηκαν πολυμαθείς φιλόλογοι και σοφοί συγγραφείς, έμπειροι ιατροί, 

εκκλησιαστικοί συγγραφείς οι οποίοι, από κοινού, εργάζονταν για την ηθική 

αναγέννηση των Ελλήνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικογένεια των 

Δαρβάρεων. Ο Δημήτριος Δάρβαρις εργαζόταν αόκνως, ημέρα και νύχτα, στο να 

μεταφράζει και να συγγράφει βιβλία, αναγκαία για την καλή ανατροφή και παιδεία 

των νέων Ελλήνων, ο δε Νικόλαος Δάρβαρις δαπανούσε μεγάλα ποσά στην έκδοση 

αυτών των βιβλίων και, έχοντας πολύ καλές εμπορικές σχέσεις με πολλές περιοχές 

της Τουρκίας, δεν δυσκολευόταν να διαδίδει τα βιβλία αυτά ως ψυχικό και ηθικό 

φάρμακο στην πολύπαθη πατρίδα. Ο μεγάλος εμπορικός οίκος των Δαρβάρεων δεν 

είχε συνέχεια, το όνομα όμως αυτών έμεινε για πάντα χαραγμένο στη μνήμη της 

ελληνικής ομογένειας.  

Ο Κωνσταντίνος Κούμας, πολυγραφότατος και πολυμαθέστατος, ενισχύθηκε από 

την Ελληνική ομογένεια της Βιέννης και αφέθηκε εντελώς αμέριμνος ώστε να 

μεταφράζει πλήθος επιστημονικών συγγραμμάτων, με σκοπό να διοχετευτούν στις 

περιοχές του υπόδουλου Ελληνισμού. Ο μέγας πατριώτης και πολυμαθής ιερέας 

Νεόφυτος Δούκας, ως εφημέριος στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ακούραστος 

στην έκδοση Ελλήνων συγγραφέων, απετέλεσε ένα παράδειγμα αληθινού ευπατρίδη. 

Ο Άνθιμος Γαζής, επίσης, ανεδείχθη ωφελιμότατος στο Γένος με την έκδοση του 

Ελληνικού Λεξικού και άλλων φιλολογικών εργασιών. Άξιος διάδοχος αυτών 
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απεδείχθη και ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, εφημέριος, επίσης, της εκκλησίας του 

Αγίου Γεωργίου, όποιος εξέδιδε τον «Λόγιο Ερμή».  

 

Η σχέση των Ελλήνων της Διασποράς με την πατρίδα 

 

Οι Έλληνες εμπορευόμενοι και λόγιοι του εξωτερικού δεν αργούν να κάνουν 

αισθητές τις επιδράσεις τους και στον ελληνικό χώρο με τις πολλαπλές δωρεές και 

ευεργεσίες τους προς τη γενέτειρα τους και γενικά προς τη μεγάλη πατρίδα, προς τη 

σκλαβωμένη Ελλάδα, όπου κακοδιοικούνται και ταλαιπωρούνται οι φτωχοί 

συγγενείς, οι φίλοι τους, οι ομοεθνείς τους. Οι Έλληνες του εξωτερικού 

σκέπτονται, πώς είναι δυνατόν να μετριάσουν τα δεινά των συμπατριωτών τους 

ή πώς να τους ελευθερώσουν. Έχουν κάθε λόγο να είναι περισσότερο επαναστατικοί 

από τους σύγχρονους των αστούς των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί εκείνοι 

ενδιαφέρονται μόνο να προβληθούν και να επιβληθούν μέσα στο παλαιό καθεστώς, 

έστω και με επαναστατικό τρόπο, ενώ οι Έλληνες πρέπει να κάνουν 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και να ανατρέψουν έναν σκληρό και άγριο κατακτητή 

με τη σύμπραξη και τη σύμπνοια όλων των Ελλήνων, σε οποιαδήποτε τάξη και αν 

ανήκουν. 

Έξω, οι Έλληνες αυτοί, ελεύθεροι τώρα να εκδηλώσουν τα αισθήματά τους 

κατά της τυραννίας, γίνονται οι ορμητικοί φορείς του φιλελευθερισμού και των 

επαναστατικών ιδεών της Γαλλικής Επαναστάσεως, καθώς και της πνευματικής 

ακτινοβολίας στις πατρίδες τους. Ιδιαίτερα, πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος, 

τον οποίον έπαιξαν οι αστοί των βορείων ελληνικών επαρχιών. Δεν είναι καθόλου 

συμπτωματικό ότι οι Δυτικομακεδόνες είναι οι περισσότεροι νεαροί και θερμοί 

οπαδοί του Ρήγα, οι αδελφοί Παναγιώτης και Ιωάννης Εμμανουήλ, ο Γεώργιος 

Θεοχάρης από την Καστοριά, ο Θεοχάρης Τουλουμτζής και ο Κωνσταντίνος 

Δούκας από τα Σιάτιστα και αλλού, οι οποίοι συζητούσανε με θέρμη για την 

αξιοθρήνητη κατάσταση του Έθνους, τραγουδούν με ενθουσιασμό τα επαναστατικά 

τραγούδια του Ρήγα και εύχονται με όλη την ψυχή τους την απελευθέρωση των 

πατρίδων τους, όπως το ομολογούν με θάρρος στις αυστριακές αρχές που τους έχουν 

συλλάβει. Επίσης, δεν είναι συμπτωματικό ότι, κυρίως οι Δυτικομακεδόνες, 

Μοσχοπολίτες και άλλοι βορειοηπειρώτες έμποροι και λόγιοι, πρωτοστατούν στην 

αφύπνιση του έθνους με τη συγγραφή και δωρεές βιβλίων, καθώς και με την ίδρυση 

σχολείων στις πατρίδες τους. 
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Η Βόρεια Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα η Ήπειρος και η Μακεδονία, έπαιξαν 

πρωτοποριακό ρόλο και πρωτοστάτησαν στην οικονομική και πνευματική άνοδο 

του έθνους. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό να λεχθεί ότι οι περισσότεροι αστοί και 

λόγιοι του εξωτερικού κατάγονταν από τον ελληνικό βορρά και προπάντων από τη 

Μακεδονία. Από αυτούς ξεχύθηκε προς τη σκλαβωμένη Ελλάδα η μεγαλύτερη φλόγα 

του Διαφωτισμού. Το φαινόμενο, αυτό και μόνο, μαρτυρεί την ελληνικότητα της 

Μακεδονίας. 

Τα ίδια βέβαια ιδανικά, τις ίδιες ιδέες, διαχέουν και οι άλλοι Έλληνες αστοί και 

λόγιοι. «Οι έμποροι εις τα βασίλεια», έλεγε χαρακτηριστικά ο Κολοκοτρώνης, «και 

όσοι νέοι εσπούδαζαν εις τα πανεπιστήμια, και όσοι άλλοι ξενιτευόμεθα και μας έφευγε 

η αποκαρωμάρα και το χασμουρητό της δουλειάς και ο φόβος της τυραννίας και 

εβλέπαμε τα αγαθά, τα μεγαλεία των άλλων εθνών, τες τιμές όπου εχαίρετο η πίστις των 

χριστιανών, εμαθαίναμε και ποίους είχαμε προγόνους φοβερούς, ορεγόμεθα και ημείς 

την αναγέννησίν μας και τις παλαιινές δόξες της Ελλάδος». 

 

 

Η συμβολή της ελληνικής Διασποράς στην πολιτική νομιμοποίηση της 

Ελληνικής Επανάστασης 

 

Κατά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, ένα από τα πρώτα σχέδια των 

Ελλήνων ήταν η ενημέρωση και πληροφόρηση ως προς τον «δίκαιο» αγώνα τους81. 

Δημιουργείται λοιπόν έξω από τα όρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας μία έντονη 

κινητοποίηση των ομογενών, με σκοπό να ενημερωθεί η διεθνής κοινότητα για τον 

απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, να αντικρούσει τις αρνητικές θέσεις των 

κυβερνήσεων και του φιλικού τους τύπου, να υποκινήσει τα φιλελληνικά 

αισθήματα και να πείσει τους λαούς να συστρατευτούν στον κοινό αγώνα κατά 

των Οθωμανών. 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στοχεύει από την αρχή στον επηρεασμό της κοινής 

γνώμης. Από το στρατόπεδο του ξεκίνησε ως ειδικός απεσταλμένος ένα 

σημαντικότατο πρόσωπο αν και εν πολλοίς άγνωστο στους πολλούς, ο Πέτρος 

Ηπίτης, προσωπικός γιατρός του Υψηλάντη, εφοδιασμένος με συστατικά γράμματα 

                                                             
81 Ανδρέα Κούκου, «Η συμβολή των Ελλήνων της Διασποράς κατά την έκρηξη της Ελληνικής 

Επανάστασης και η επιχειρηματολογία για τη νομιμότητα του ελληνικού Αγώνα» στο Ο διεθνής 

περίγυρος και ο φιλελληνισμός κατά την Ελληνική Επανάσταση, Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου, εκδ. Αρχονταρίκι, 35-43. 
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και προκηρύξεις του Δημητρίου Υψηλάντη «Προς τους φιλέλληνας Γερμανούς και 

Γάλλους» και «Προς τους φίλους ομογενείς, του εις την φωτισμένην Ευρώπην 

διατρίβοντας», με την εντολή να καλλιεργήσει την ηθική συμπαράσταση και να 

προκαλέσει την υλική ενίσχυση του Αγώνα82.  

Ήταν πολύγλωσσος και επιτήδειος, σπουδαγμένος στο Βουκουρέστι και στην 

Βιέννη φιλοσοφία και ιατρική, συντάκτης επιστημονικών κειμένων για παιδιατρικά 

θέματα, άνθρωπος που έχαιρε εκτιμήσεως εκ μέρους φημισμένων ακαδημαϊκών 

δασκάλων και εκπροσώπων της μεγαλοαστικής και επιχειρηματικής τάξης της 

Βιέννης83. Σε αυτόν οφείλεται εν πολλοίς η προώθηση του δίκαιου του ελληνικού 

αγώνα στα γερμανικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, οργάνωσε την συγγραφή και 

κυκλοφορία ξενόγλωσσων φυλλαδίων με τις ελληνικές θέσεις. Σε αυτή του την 

προσπάθεια βρήκε την αμέριστη συμπαράσταση των ομογενών στο Λονδίνο και το 

Παρίσι, οι οποίοι, με ανώνυμα κείμενα, υποστήριξαν τη νομιμότητα του αγώνα, 

δικαιολόγησαν τις ελληνικές ωμότητες στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, οι οποίες 

είχαν δημιουργήσει άσχημες εντυπώσεις στους ξένους και προέβαλαν τα έμπορο- 

οικονομικά συμφέροντα της Δύσης που θα προέκυπταν από τη δημιουργία 

ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Φυσικά, από τα κείμενα δεν έλειπαν και οι 

εκτεταμένες αναφορές στο ένδοξο παρελθόν των Ελλήνων και στο όραμα να 

ελευθερωθεί το Γένος των απογόνων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που 

απετέλεσε την μήτρα του ευρωπαϊκού.  

Στην προσπάθεια αυτή, ο Ηπίτης βρήκε τη συμπαράσταση σπουδαίων Ελλήνων 

της Διασποράς, όπως ο Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης, ο Παναγιώτης Κοδρικάς  

και οι αδελφοί Μιχαήλ και Δημήτριος Σχινά που φρόντισαν και για τη μετάφραση 

και έκδοση του «Προσωρινού πολιτεύματος της Ελλάδος» στην αγγλική γλώσσα 

(1823) όπως και ο ίδιος ο Κοραής το είχε μεταφράσει στα Γαλλικά το (1822)84.  

Πρέπει να σημειωθεί πως με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, 

δημιουργήθηκαν οι πρώτες εστίες πατριωτικής δραστηριοποίησης σε ελληνικές 

εμπορικές κοινότητες του εξωτερικού. Εξέχουσες επιχειρηματικές και πνευματικές 

προσωπικότητες, αν και είχαν θεωρήσει πρόωρο και άκυρο το εγχείρημα της 

                                                             
82 Λουκίας Δρούλια, «Η δικαίωση του αγώνα στα ξενόγλωσσα ελληνικά κείμενα του 1821», ανάτυπο 

από τη Νέα Εστία (1970). 
83 Στέφανου Αγάθου, «Ο Παργινός Ιατρός και Φιλικός Πέτρος Ηπίτης», Πρεβαζιάνικα Χρονικά, τεύχη 

51-52, Ιαν. – Δεκ. 2015, 261-284. 
84 Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, «Οι επαναστατικές προκηρύξεις της Μεσσηνιακής Συγκλήτου της 

Καλαμάτας και ο Φιλικός Πέτρος Ηπίτης», Δελτίο της Ιστορ. Και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος 29, 

35-98. 
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πολιτικής συγκρότησης του έθνους, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής, δεν δίστασαν να το 

στηρίξουν με κάθε τρόπο.  

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια καθώς και του 

Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου85, που μέσα από τη σταδιοδρομία τους στο 

ρωσικό περιβάλλον, είχαν αναπτύξει διεθνείς διασυνδέσεις στο πολιτικό και 

διπλωματικό επίπεδο. Ο Καποδίστριας τοποθετείται τον Οκτώβριο του 1811 

διπλωματικός ακόλουθος της πρεσβείας της Ρωσίας στη Βιέννη και αμέσως 

υποβάλλει διπλωματικό υπόμνημα «Για την καλυτέρευση της μοίρας των 

σκλαβωμένων Ελλήνων», προσπαθώντας να στρέψει το ενδιαφέρον των 

Μεγάλων Δυνάμεων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και να ανοίξει «ελληνικό 

ζήτημα». Στην προσπάθειά του αυτή αντιμετώπισε την σθεναρή αντίσταση της 

αυστριακής διπλωματίας υπό τον καγκελάριο και υπουργό των εξωτερικών 

Μέτερνιχ. Τα πρακτικά των διπλωματικών διαπραγματεύσεων που έχουν δει το φως 

της δημοσιότητας είναι ενδεικτικά της καθοριστικής συμβολής του Καποδίστρια στην 

Ελληνική υπόθεση86. 

Θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε ακόμη περισσότερο τη συμβολή του Καποδίστρια 

ως ενός από τους επιφανέστερους εκπροσώπους της Ελληνικής διασποράς, στο 

ζήτημα της πολιτικής νομιμοποιήσεως της Ελληνικής Επανάστασης, αν λάβουμε 

υπόψη πως η έναρξη της συνέπεσε με διαδοχικά συνέδρια των Μεγάλων 

Δυνάμεων  που επιζητούσαν να αποκαταστήσουν την ηρεμία της Ευρώπης. Ήταν 

περίοδος που πολλοί πολιτικοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον ελληνικό αγώνα με τα 

συνωμοτικά κοινωνικά κινήματα της εποχής, κάτι που είναι εμφανές σε όλο τον 

ευρωπαϊκό Τύπο της εποχής87.  Κατά γενική ομολογία, στο συνέδριο του Laibach 

(Δεκέμβριος 1821), η παρουσία του Καποδίστρια ουσιαστικά σώζει την 

Eπανάσταση αν και ο κατοπινός Έλληνας κυβερνήτης αναγκάστηκε να 

αποκηρύξει τον Υψηλάντη μπροστά στον κίνδυνο επεμβάσεως πανευρωπαϊκό 

δύναμη κατά των επαναστατών. 

Οι στρατευμένοι Έλληνες της Διασποράς και πολλοί Φιλέλληνες, ζώντας από 

κοντά τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων και τις ανησυχίες των οικονομικών κύκλων 

της Ευρώπης, αντιλήφθηκαν αμέσως ότι χρειάζεται μία συστηματική 

                                                             
85 Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας, τ. Β΄, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1961. 
86 Ανδρέα Κούκου, «Η Ευρωπαϊκή πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια», Ιστορία εικονογραφημένη, τεύχ. 

505, Ιούλιος 2010, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα, 25-26. 
87 Βασίλη Παναγιωτόπουλου, «Κάτι έγινε στην Πίζα το 1821», Τα Ιστορικά, τ. 3, τεύχ. 5, Ιούνιος 1986, 

177-182.   
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επιχειρηματολογία ως προς την πολιτική νομιμοποίηση του ελληνικού αγώνα, πολύ 

πέρα από απλές και μεμονωμένες διακηρύξεις. Καταρχάς, προσπάθησαν να 

διασκεδάσουν τη συνωμοτική εικόνα που είχε δημιουργήσει η μυστική εταιρεία που 

προετοίμασέ τον αγώνα, η Φιλική Εταιρεία. Κατόπιν, προσπάθησαν να αποφύγουν 

την πλήρη ταύτιση του πόθου των Ελλήνων για Ελευθερία, - το «Ελευθερία ή 

θάνατος»- με αντίστοιχα συνθήματα των γάλλων επαναστατών. Σταδιακά, οι Έλληνες 

της Διασποράς συγκρότησαν την πρότασή τους, η οποία στηριζόταν, πέρα από την 

υπεράσπιση της χριστιανικής θρησκείας και την διατήρηση του ελληνικού λαού, τη 

δημιουργία ενός ανεξάρτητου έθνους, ευνομούμενου, με πολιτική οντότητα, 

ενταγμένο στα ελεύθερα έθνη της Ευρώπης. Κύριο επιχείρημα τους ήταν αυτή 

καθεαυτή τακτική του Σουλτάνου και η δομή του οθωμανικού κράτους. Δηλαδή: 

 Οι Έλληνες δεν είχαν επαναστατήσει εναντίον ενός ευρωπαϊκού 

καθεστώτος που διατηρούσε νόμιμα δικαιώματα εξουσίας. 

 Οι Τούρκοι δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στο δημόσιο δίκαιο της 

Ευρώπης και δεν επιζήτησαν τη νομιμότητα που αποδέχονταν οι 

Ευρωπαίοι. 

 Οι Σουλτάνοι δεν διατηρούσαν τη νόμιμη διαδικασία διαδοχής 

σύμφωνα με τα αποδεκτά θέσμια στη Δύση και, συνεπώς, οι Έλληνες δεν 

όφειλαν υποταγή σε μη νόμιμο ηγεμόνα. 

 Η οθωμανική κυριαρχία δεν εγγυάτο την ύπαρξη ενός ευνομούμενου 

κράτους δυτικού τύπου. Επρόκειτο περί βάρβαρης κατάκτησης 

περιστασιακών επιδρομέων, «στρατοπεδευμένων στην Ευρώπη, 

στρατιωτών χωρίς πατρίδα» όπως τους χαρακτήριζε ο Γάλλος Φιλέλληνας, 

συγγραφέας και πολιτικός88. 

 

Συμπερασματικά, πρέπει να έχει κανείς πλήρη εικόνα των διεθνών συνθηκών της 

εποχής εκείνης για να εκτιμήσει την προσφορά των Ελλήνων της διασποράς και 

ιδιαίτερα των πολιτικών, πνευματικών και οικονομικών ηγετών της. Το βέβαιον είναι 

πως το όραμα της ελευθερίας συνένωσε όλες τις δυνάμεις της διασποράς και το 

αποτέλεσμα που προέκυψε αποτελεί διαχρονικό ιστορικό μάθημα για τον ελληνισμό 

μέχρι σήμερα αναδεικνύοντας ευεργετικά αποτελέσματα τις ενότητες και της 

σύμπνοιας που πάντα τα έχει και για πάντα θα τα έχει ανάγκη το γένος των Ελλήνων 

                                                             
88 Κώστα Σιμόπουλου, Ξενοκρατία και υποτέλεια, Αθήνα 1990. 



Οι Έλληνες της Διασποράς και η προσφορά τους στην Ελληνική Επανάσταση 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
124 

στην ιστορική του διαδρομή προς το μέλλον. 

 Η συμβολή των Φαναριωτών 

 

Οι Φαναριώτες ήταν μία από τις κοινωνικές ομάδες του ελληνικού έθνους που 

κατάφερε να αναδειχθεί στο διοικητικό μηχανισμό της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Αντικατέστησαν την βυζαντινή αριστοκρατία, μέλη της οποίας, 

είτε έφυγαν στη Δύση, είτε έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Άλωσης. Η νέα τάξη 

Ελλήνων που έμεινε στην Κωνσταντινούπολη άρχισε σταδιακά να προκόβει στη 

μόρφωση αλλά και στα επιστημονικά επαγγέλματα και να δημιουργεί μεγάλη 

περιουσία. Οι Φαναριώτες εγκαταστάθηκαν γύρω από το Πατριαρχείο στη νέα του 

έδρα στη συνοικία του Φαναρίου και από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά άρχισαν 

να καταλαμβάνουν αξιώματα της οθωμανικής διοίκησης, με κορυφαίο εκείνο του 

Δραγουμάνου, δηλαδή του Διερμηνέα της Υψηλής Πύλης. Πρωτοστάτησαν στη 

δημιουργία της οθωμανικής διπλωματίας, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να 

διατηρήσουν και να αυξήσουν προνόμια διαφόρων ελληνικών πληθυσμών στην 

ηπειρωτική και στη νησιωτική Ελλάδα89. 

Χωρίς αμφιβολία, η ανάληψη όλων αυτών των αξιωμάτων από τους Φαναριώτες 

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του Ελληνισμού στην Τουρκοκρατία. 

Αύξησαν τη δύναμη επιρροής του Γένους στην Πύλη, μεσολάβησαν συχνά για να 

αποφευχθούν ποινές και βαρύτατοι φόροι, είτε σε μεμονωμένα πρόσωπα είτε σε 

ολόκληρες κοινότητες και πρωτοστάτησαν στην έκδοση φιρμανιών που αλάφραιναν 

τη ζωή των ελληνικών πληθυσμών. Παράλληλα, διέθεταν μεγάλη χρηματικά πόσα 

από την προσωπική τους περιουσία για την Πατριαρχική Ακαδημία και άλλες 

ελληνικές σχολές, με σκοπό να αυξήσουν το επίπεδο των νέων και να εξασφαλίσουν 

τη μόνιμη στελέχωση των υψηλών θέσεων της τουρκικής διοίκησης από Έλληνες.  

 

Εν κατακλείδι 

Η  προσφορά των Ελλήνων της Διασποράς αποτελεί αδιάσειστο τεκμήριο της 

συνολικής προσπάθειας του ελληνικού λαού για ελευθερία. Η συνένωση των 

κοινωνικών τάξεων, των επαγγελματιών, τον καραβοκύρηδων, των λογίων, των 

εμπόρων, του κλήρου και γενικώς όλων των Ελλήνων στο όνομα της ελευθερίας, 

αναδεικνύει την Επανάσταση του 21 ως γεγονός πρωτίστως εθνικοαπελευθερωτική. 

                                                             
89 Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού, Τουρκοκρατία. Η Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκδ. 

5Ακρίτας, 112-113. 
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Η παρουσία των Ελλήνων στα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα ανέδειξε την Ελλάδα 

πολιτιστική δύναμη, ως συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού πολύ πριν την ανάδειξή 

της ως πολιτικής δυνάμεως. Στους Έλληνες της Διασποράς οφείλεται η εδραίωση της 

πεποίθησης πως η Ελλάδα έχει θέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά έθνη και πως ο αγώνας 

της, όχι μόνον δεν αποτελεί κίνδυνο διάλυσης της Ευρωπαϊκής τάξης, αλλά 

υπενθύμιση των κοινών ευρωπαϊκών καταβολών και την ανάγκη συνένωσης εναντίον 

κοινών εχθρών.  

Ο νέος άνεμος εκδημοκρατισμού της Ευρώπης βρήκε αμέσως ανταπόκριση στον 

επαναστατημένο ελληνικό λαό, χωρίς όμως να προκαλέσει εντάσεις ανάμεσα στις 

κοινωνικές τάξεις. Ήταν βεβαίως η σκλαβιά που δεν άφηνε περιθώρια τέτοιων 

συγκρούσεων. Ήταν όμως και το διαφορετικό πολιτικό μοντέλο που ερχόταν από την 

εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ένα μοντέλο που βασιζόταν στη συμπόρευση 

πνευματικής και πολιτικής εξουσίας με διακριτούς ρόλους, αλλά κοινές αξίες, κάτι 

που φάνηκε και στα επαναστατικά Συντάγματα. 

 

 

Κείμενο εμπλουτισμού 

 

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ90 

 

«Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως η Φιλική Εταιρεία, η μυστική οργάνωση που έθεσε 

στόχο την απελευθέρωση της πατρίδας από τον τουρκικό ζυγό, ιδρύθηκε το 1814 στην 

Οδησσό από τρεις απόδημους Έλληνες εμπόρους: τον Νικόλαο Σκουφά, τον Αθανάσιο 

Τσακάλωφ και τον Εμμανουήλ Ξάνθο. 

Γιατί συστάθηκε όμως η Φιλική Εταιρεία στην Οδησσό; 

«Στην Οδησσό, μια πόλη σταυροδρόμι εγκατεστημένων και περαστικών, πολλών 

εθνοτήτων, όπου φτάνει έντονα ο απόηχος της Γαλλικής Επανάστασης και προτάγματα 

περί λαού, πατρίδας, έθνους, ελευθερίας, τo 1814, τρεις Έλληνες μικρέμποροι 

αποφάσισαν να προετοιμάσουν το έδαφος για την ‘εν καιρώ’ εκδήλωση επανάστασης 

των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για το σκοπό αυτό 

                                                             
90 Γιάννη Σοφιανού, Η Ελληνική Διασπορά σε πρώτο ρόλο στην Επανάσταση του 1821. 

https://neoskosmos.com/el/286114/i-elliniki-diaspora-se-proto-rolo-stin-epanastasi/ 10/7//2021. 

https://neoskosmos.com/el/286114/i-elliniki-diaspora-se-proto-rolo-stin-epanastasi/
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ίδρυσαν την Εταιρεία των Φιλικών ή τη Φιλική Εταιρεία. 

 Η Οδησσός βρίσκεται εκτός Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε ένα κράτος 

ομόθρησκο, κατοικημένη και διοικούμενη από ξένους, πόλη που κινείται γύρω από μια 

οικονομική δραστηριότητα κυρίως του θαλάσσιου εμπορίου, που έμοιαζε την περίοδο 

εκείνη να ευθυγραμμίζεται γρήγορα με τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις.  

Ο αστικός και φιλελεύθερος χαρακτήρας της, η διακίνηση των φιλελεύθερων ιδεών 

και η ‘προστασία’ που προσέφερε η τσαρική κυβέρνηση δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 

για την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, η οποία ανέπτυξε τη δράση της την ίδια περίοδο 

με την Ελληνεμπορική Σχολή και το Ελληνικό Θέατρο, ιδρύματα που ενίσχυαν την 

εθνική ταυτότητα και το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων της Οδησσού. 

Οι Έλληνες κατέχουν αξιόλογη θέση στην πλούσια εθνική παλέτα της Ουκρανίας. 

Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες κατοικούσαν στα εδάφη της σημερινής Ουκρανίας από την 

αρχαιότητα και γι΄ αυτό μπορούν να θεωρηθούν ως αυτόχθονες πληθυσμοί της χώρας. 

Υπάρχουν πολλά μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην Ουκρανία (Ολβία, 

Ποντικάπαιον, Χερσώνα κ.α) και του Μεσαίωνα (Μπέλγοροντ-Ντνιστρόβσκι, Κίεβο και 

Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας). 

Το 14ο και 15ο αι. στην Κριμαία υπήρχε ένα κράτος – το ελληνικό Πριγκιπάτο του 

Θεοδώρου. Στη χερσόνησο δημιουργήθηκε, και συνάμα απέκτησε τα χαρακτηριστικά 

της εθνο-ομολογιακής, μια μοναδική ελληνική κοινότητα ανθρώπων, τους οποίους μετά 

τη μετανάστευση το 1778-1780 στην περιοχή της Άνω Αζοφικής ονόμασαν ως 

‘Μαριουπολίτες Έλληνες’. 

Κατά τους 16ο έως και 18ο αι. στο Κίεβο, στο Λβιβ, στο Νίζιν κ.α.  δημιουργήθηκαν 

ισχυρές ελληνικές εμπορικές παροικίες. Λίγο αργότερα η πόλη της Οδησσού κατέστη 

σημαντικότατο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο όχι μόνο των Ελλήνων της 

Ουκρανίας, αλλά και της Ελλάδας. Εδώ το 1814 ιδρύθηκε η οργάνωση ‘Φιλική 

Εταιρεία’, μέσω της οποίας  προετοιμάστηκε και οργανώθηκε η απελευθέρωση των 

Ελλήνων από τον οθωμανικό ζυγό. 

Η Φιλική Εταιρεία και η συμβολή της στην προετοιμασία της ελληνικής 

επανάστασης είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλη. Με την ανάληψη της αρχηγίας από τον 

Υψηλάντη και μετά την πολιτικο-στρατιωτική σύσκεψη της ηγεσίας στις αρχές 

Οκτωβρίου 1820 στην πόλη Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας η Εταιρεία περνά πλέον στην 

επιχειρησιακή της φάση. Μετά τις σκληρές μάχες στις Ηγεμονίες, η Ελληνική 

Επανάσταση εκδηλώνεται πλέον ανοικτά και δυναμικά. Το συνωμοτικό έργο της 

Φιλικής έχει ουσιαστικά λάβει τέλος. Ο πρώτος στόχος της έχει επιτευχθεί. 
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 Οι έμποροι της Οδησσού, αλλά και ευρύτερα της Νότιας Ρωσίας, ανταποκρίθηκαν 

στο κάλεσμα των ιδρυτών της Εταιρείας στον αγώνα. Πρωταγωνιστές στον χώρο της 

Οδησσού ήταν οι μεγαλέμποροι Ιωάννης Αμβροσίου, Ηλίας Μάνεσης, Αλέξανδρος 

Μαύρος, Αλέξανδρος Κουμπάρης, Γρηγόριος Ιωάννου Μαρασλής, οι οποίοι 

συνέδραμαν οικονομικά τη δράση της μυστικής οργάνωσης. Διόλου τυχαία, οι ίδιοι 

υπήρξαν στελέχη της Εφορίας της Εταιρείας στην Οδησσό αλλά και έφοροι της 

Ελληνεμπορικής Σχολής. Συνδύαζαν τη χρηματοδοτική στήριξη για την εξάπλωση της 

ελληνικής παιδείας, με την ενεργό ανάμειξη στην εθνικοαπελευθερωτική κίνηση. 

Στην Οδησσό συγκεντρώθηκε μεγάλο μέρος από τα λείψανα του εκστρατευτικού 

σώματος των Φιλικών. Κύρια φροντίδα των Ελλήνων εμπόρων ήταν πλέον η 

περίθαλψή τους. Οι παλαιοί έφοροι της Εταιρείας πρωτοστάτησαν σ’ αυτό το έργο, που 

απαιτούσε χρήματα για διατροφή και στέγη. Η Φιλική Εταιρεία (η οποία έχει 

αποκηρυχθεί από τον Τσάρο) μετονομάζεται σε Φιλανθρωπική Εταιρεία της ελληνικής 

κοινότητας της Οδησσού. Ο συνωμοτισμός συνέχισε να είναι η ασφαλής δικλίδα στις 

κινήσεις τους για να αποφύγουν την ενοχλητική παρέμβαση των ρωσικών αρχών. Ο 

Ιωάννης Αμβροσίου, ο Αλέξανδρος Κουμπάρης, ο Αλέξανδρος Μαύρος και ο 

Γρηγόριος Ι. Μαρασλής ήταν και πάλι οι ηγέτες της Φιλανθρωπικής Εταιρείας. 

Στην Οδησσό σώζεται το οίκημα στο οποίο συνεδρίασαν τα μέλη της Φιλικής 

Εταιρείας και όπου σήμερα λειτουργεί το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Στις αρχές 

του 19ου αιώνα το οίκημα αυτό ήταν η κατοικία του Γρηγορίου Ιωάννου Μαρασλή (π. 

1780 – 1851), ο οποίος μετανάστευσε από τη Φιλιππούπολη στην Οδησσό στα τέλη του 

18ου αιώνα, αφού υπάρχει μαρτυρία ότι υπήρξε ‘εκ των πρώτων οικιστών της πόλεως’. 

Ο ιδιοκτήτης υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Στην οικία αυτή 

συγκεντρώνονταν τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 1821, 

κατά τη δεύτερη φάση δράσης της Εταιρείας, δηλαδή μετά την ήττα του Αλέξανδρου 

Υψηλάντη. Στην οικία φιλοξενήθηκε ο Φιλικός μητροπολίτης Γρηγόριος 

Ειρηνουπόλεως και Βατοπεδίου ‘κατά την συνήθειαν’ στις 25 Νοεμβρίου 1821, 

περιμένοντας το διαβατήριό του για να απέλθει στην Πετρούπολη, για να βρει χρήματα 

για τους διωγμένους στην Οδησσό Έλληνες». 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ανδρέα Κούκου, «Η Ευρωπαϊκή πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια», Ιστορία    

εικονογραφημένη, τεύχ. 505, Ιούλιος 2010, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 

- Κώστα Σιμόπουλου, Ξενοκρατία και υποτέλεια, Αθήνα 1990 
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- Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας, τ. Β΄, Ακαδημία 

Αθηνών, Αθήνα 1961 

- Βασίλη Παναγιωτόπουλου, «Κάτι έγινε στην Πίζα το 1821», Τα Ιστορικά, τ. 3, τεύχ. 

5,   Ιούνιος 1986 

- Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, «Οι επαναστατικές προκηρύξεις της Μεσσηνιακής 

Συγκλήτου της Καλαμάτας και ο Φιλικός Πέτρος Ηπίτης», Δελτίο της Ιστορ. Και 

Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος 29, 35-98. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Σε τυχόν εκπαιδευτικό ταξίδι σε πολη του εξωτερικού όπου άνθησε το 

ελληνικό στοιχείο, επισκεφτείτε σημεία που σχετίζονται με αυτό. 

2. Αναπτύξτε εν είδει άρθρου εφημερίδας τους τομείς της Ελληνικής 

Επανάστασης, στους οποίους προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες η ελληνική 

Διασπορά. 

3. Καταγράψτε την εξέλιξη διαφόρων θεμάτων, εάν δεν είχε υπάρξει η 

προσωπικότητα του Ιωάννου Καποδίστρια και του Πέτρου Ηπίτη. 
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5.2 Οι ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Φιλελληνισμού 

 
Εισαγωγικά    

 

 

Σκοποί-στόχοι: 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να γνωρίσουν το φαινόμενο του Ευρωπαϊκού Φιλελληνισμού. 

 Να κατανοήσουν τη σημασία του και τον ρόλο που έπαιξε στην 

αφύπνιση των Ευρωπαίων ηγετών υπέρ των Ελλήνων. 

 Να έρθουν σε επαφή με τα έργα σπουδαίων καλλιτεχνών που 

ζωοδότησαν την αρχικά καχεκτική υπόθεση της Επανάστασης. 

 Να αντιληφθούν τις δισήμαντες πτυχές του φαινομένου. 

 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θεματικής ενότητας – κεντρικοί άξονες: 

 

Σε αυτή την επιμέρους θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και 

θα συζητηθούν: 

 Το φαινόμενο του Ευρωπαϊκού Φιλελληνισμού. 

 Οι ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του φαινομένου. 

 Ο ιδιαίτερος ρόλος των επιφανών Φιλελλήνων. 

 Οι υπό συζήτηση πτυχές του φαινομένου. 

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 

 

- Εισήγηση – παρουσίαση εκτενούς υλικού σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ΘΕ. 

- Παρουσίαση  power point που οπτικοποιεί το παραπάνω υλικό 
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- Μελέτη περιπτώσεων που με χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζουν πτυχές 

της ΘΕ. 

- Συντονισμένη συζήτηση με τους επιμορφωνόμενους, ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα κεντρικά σημεία και τα συμπεράσματα της ΘΕ αλλά και να 

απαντηθούν πιθανές απορίες τους. 

 

 

 

Πριν ξεκινήσουμε:  

Αναστοχασμός:  

Πλαίσιο και γενική σκοπιμότητα προγράμματος 

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να: 

- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε επαφή με τις 

τελευταίες εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των πτυχών της ελληνικής 

επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της 

Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, στην 

κατανόηση και παρέμβαση σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, 

ανάδειξης του ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με βάση αρχές 

και αξίες που πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε να συνεισφέρει 

αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του ποιμαντικού έργου των 

ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των κληρικών και 

λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, πνευματικό και πολιτιστικό 

πλούτο του Ελληνισμού, ώστε να δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να 

ενισχύσουν τους δεσμού του Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της 

Ελληνικής κοινωνίας.   

- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων στελεχών για την 

επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που ασχολούνται με τις πολιτιστικές δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας της Εκκλησίας με 
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άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό την προώθηση πρωτοβουλιών 

που αφορούν την ελληνική ταυτότητα.  

- Κοντολογίς, επιμορφώνουμε επιμορφωτές, εκπαιδεύουμε, εκπαιδευτές, καθοδηγούμε 

στελέχη-ηγέτες της Εκκλησίας μας, εμπνέουμε εμπνευστές και προετοιμάζουμε την 

βελτίωση ενός πνευματικού οργανισμού, του οποίου τα τωρινά αλλά και τα αυριανά 

στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας 

 

Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευόμενους, όχι μόνον ως 

σε πρόσωπα που εμπλουτίζονται προσωπικά, αλλά και ως σε κάθε είδους στελέχη της 

Εκκλησίας, που θα εμπνευστούν ώστε να μεταλαμπαδεύσουν γνώση, να 

ενθουσιάσουν ιδιαίτερα την επόμενη γενιά, να την «συμπαρασύρουν» σε δράσεις και 

τελικά να διατηρήσουν τη μνήμη, αλλά και το όραμα του Ελληνισμού, που προχωρά 

προς το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 

Αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό: 

 

Φιλελληνισμός: Ορισμός και αίτια 

 

Φιλελληνισμός είναι η ιδεολογική και πολιτική κίνηση που αναπτύχθηκε σε 

ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική και αποσκοπούσε στην ηθική και υλική 

ενίσχυση των Ελλήνων πριν και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. 

Κάθε ξένος που υποστήριξε την Ελληνική Επανάσταση και ενδεχομένως αγωνίστηκε 

ο ίδιος στο πλευρό των επαναστατών, χαρακτηρίζεται ως φιλέλληνας91.  

Ως βασικά αίτια του Φιλελληνισμού καταγράφονται: ο θαυμασμός προς τον 

αρχαίο κόσμο, το ομόθρησκο των Ελλήνων με την Δυτική Ευρώπη δηλαδή οι 

χριστιανικότητα, οι διεθνής φιλανθρωπία, ο Φιλελευθερισμός, ο Ρομαντισμός, 

προσωπικές φιλοδοξίες και η ζωτικότητα του Νέου Ελληνισμού. Μεταξύ αυτών, 

οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στην προτεραιότητα του πνεύματος του 

Ρομαντισμού92. 

 

 

                                                             
91 Γ. Δ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας , Αθήνα 1998, 1905. 
92 Ν. Β. Τωμαδάκη, Περί των αιτίων του Φιλελληνισμού, Αθήνα, τ. 59 (1995), σσ.4-13. 
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Ο Ρομαντισμός 

Η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε κατά την διάρκεια της περιόδου του 

ευρωπαϊκού Ρομαντισμού που σημάδεψε, τόσο τις ιστορικές εξελίξεις όσο και την 

καλλιτεχνική δημιουργία της Ευρώπης. Ως κίνημα πολιτικό, καλλιτεχνικό και 

πνευματικό, με σαφείς και βαθιές ψυχολογικές προεκτάσεις, ο Ρομαντισμός 

περιελάμβανε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα εκφράσεων από αυτό που εννοούμε σήμερα, 

δηλαδή κάτι ταυτισμένο μόνον με μία γλυκερή ερωτική διάσταση. 

Ρομαντισμός είναι το κίνημα της απελευθερωμένης από την αυστηρότητα των 

νόμων ψυχικής ορμής που συνεπαίρνει τον άνθρωπο στον ηρωισμό και στις 

ανώτερες σφαίρες της πνευματικότητας. Περιέχει μέσα του έντονο το αίσθημα 

αλλά και τον πόθο της ελευθερίας, γίνεται φάρος για ανατροπή της τυραννίας και την 

παράδοση της ύπαρξης στο πέλαγος των συγκινήσεων και του συνεπαρμού. Την 

περίοδο αυτή, στην Ευρώπη, αναδεικνύεται ο μέσος πολίτης ως ο μεγάλος 

πρωταγωνιστής της ιστορίας με αποτέλεσμα οι πόθοι και τα πάθη του να θεωρούνται 

ο κινητήριος μοχλός των μεγάλων εξελίξεων και των ανατροπών. 

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, ανακαλύπτεται εκ νέου το μεγαλείο της φύσης, η 

παρουσία μιας απρόσωπης αλλά και δημιουργικής θεϊκής δυνάμεως, η οποία 

μαγνητίζει την ψυχή και την καλεί να ενωθεί κι αυτή μαζί του και να εξυψωθεί προς 

το άπειρο. 

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα αναπτύχθηκε και ο Φιλελληνισμός που στηρίχτηκε 

σε μία εξιδανικευμένη μορφή αρχαιολατρείας και που συχνά έδωσε τη θέση του σε 

μία βαθιά απογοήτευση, όταν οι ιδεολόγοι φιλέλληνες βρέθηκαν μπροστά στην 

πραγματικότητα της επαναστατημένης Ελλάδας. 

 

 

Φιλελληνισμός  και Ευρωπαϊκή πολιτική 

 

Ένα από τα επιχειρήματα εκείνων που υποστήριζαν πως η Ελληνική 

Επανάσταση έπρεπε να περιμένει καταλληλότερες περιστάσεις ήταν εκείνοι που 

είχαν στενότερη επαφή με τα ευρωπαϊκά πράγματα (Φαναριώτες, λόγιοι της 

Διασποράς όπως ο Κοραής, Έλληνες διπλωμάτες ευρωπαϊκών Δυνάμεων, όπως ο 

Καποδίστριας). Και αυτό διότι γνώριζαν πως η Ευρωπαϊκή πολιτική, επηρεασμένη 
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από την Γαλλική Επανάσταση και τον Μ. Ναπολέοντα, ήταν εξαιρετικά αρνητική σε 

κάθε είδους ανακατατάξεις των Ευρωπαϊκών συνόρων και της ανατροπής των 

κυβερνήσεων.  

Την επιφυλακτικότητα αυτή δεν συμμερίζονταν οι Φιλέλληνες, οι οποίοι 

αγωνίστηκαν να τεκμηριώσουν την άποψη της νομιμότητας του 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων, δεδομένης της αρνητικής στάσης της 

Ιερής Συμμαχίας σε επαναστατικές εξεγέρσεις. Τα επιχειρήματά τους είχαν ως βασικό 

άξονα την διαφοροποίηση των επαναστατικών κινημάτων της Ευρώπης, 

υποστηρίζοντας πως εκείνα είχαν κοινωνικό χαρακτήρα, ενώ στην περίπτωση 

της Ελληνικής Επανάστασης, οι Έλληνες στηρίζονται στο Φυσικό δίκαιο των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης. Επομένως δεν 

είναι «στασιαστές και υποκινητές ενάντια σε μία νόμιμη κυβέρνηση αλλά πολέμιοι 

ενός σφετερισμού»93. Συνεπώς η Ευρώπη δεν κινδύνευε από την  «μεταφύτευση» της 

Ελληνικής Επανάστασης στις κοινωνίες της. Η Ελλάδα επαναστατεί για να 

επιστρέψει στην οικογένεια των πολιτισμένων ευρωπαϊκών εθνών94. 

Οι Φιλέλληνες δεν δίστασαν να στραφούν και κατά της πολιτικής των δικών 

τους κυβερνήσεων. Κατήγγειλαν το γεωπολιτικό παιχνίδι ισορροπιών των κρατών 

τους και δημοσίως στηλίτευσαν την υποκριτική πολιτική τους, καθώς οι διακηρύξεις 

τους μιλούσαν για θρησκευτικές αξίες, η εξωτερική πολιτική τους όμως τις αγνοούσε 

επιδεικτικά.  

Τα πειστικά ιδεολογικά όπλα των Φιλελλήνων, η έξαρση των ιδεαλιστικών 

ρευμάτων, αλλά και η Οθωμανικές κτηνωδίες είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία 

φιλελληνικών ομάδων με ποικίλη δράση, συγγραφική, πολιτική, καλλιτεχνική και 

βεβαίως στρατιωτική, γεγονός πρωτοφανές στα παγκόσμια ιστορικά χρονικά. 

Ουδέποτε εξέγερση λαού δημιούργησε τέτοια δυναμική αντίδραση, κλονίζοντας 

ισχυρότατες πολιτικές ισορροπίες και σκοπιμότητες. Αναλόγως της χώρας, οι 

Φιλέλληνες επιστράτευσαν και ιδιαίτερα επιχειρήματα. Οι Άγγλοι Φιλέλληνες 

τόνιζαν τα οφέλη του εμπορίου, όταν η Ελλάδα ενταχτεί στα Ευρωπαϊκά κράτη. Οι 

Γάλλοι Φιλέλληνες προειδοποιούσαν πως είναι κατά των Γαλλικών συμφερόντων να 

αφεθεί η Ρωσία ως η μόνη δύναμη βοήθειας των Ελλήνων. Οι Ρώσοι Φιλέλληνες 

                                                             
93 C. Gerber, Griechenland und dessen zeitiger Kampf in sainem Ausgund in seinen folgen betrachtet, 

Reutlingen 1822. 
94 Κωνσταντίνου Κωτσιόπουλου, «Ιδεολογικές και κοινωνικοπολιτικές τάσεις του Ευρωπαϊκού 

Φιλελληνισμού», στο Ο διεθνής περίγυρος και ο Φιλελληνισμός κατά την Ελληνική Επανάσταση, Ιερά 

Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου, εκδ. Αρχονταρίκι, 95. 
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τόνιζαν τις προοπτικές συνεργασίας με ένα Ορθόδοξο ελληνικό κράτος και την 

ευκαιρία να αποδυναμωθεί ο μεγάλος αντίπαλος της Ρωσίας, η οθωμανική 

αυτοκρατορία. Οι Γερμανοί Φιλέλληνες εξήραν την ανάγκη αναβίωσης του 

αρχαιοελληνικού πνεύματος, αλλά και της καθιέρωσης σύγχρονων κρατικών δομών 

και οριστικής εξαφάνισης ημιφεουδαρχικών προνομίων95.   

Όλα αυτά όμως τα λογικά επιχειρήματα είχαν την ανάγκη βοήθειας 

συναισθηματικής φύσεως. Και αν οι κυβερνήσεις και οι διανοούμενοι είχαν ως 

βασικό τρόπο λειτουργίας τον ορθολογισμό και την ανάλυση, οι μεγάλες μάζες των 

ευρωπαϊκών λαών, από τις οποίες άλλωστε προήλθαν οι Φιλέλληνες μαχητές, είχαν 

πιο συναισθηματική προσέγγιση. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν οι 

φιλέλληνες καλλιτέχνες, συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφοι και μουσικοί, οι οποίοι, 

όπως θα δούμε και στη συνέχεια, επηρέασαν καθοριστικά την φιλελληνική 

παρέμβαση στο Ελληνικό Ζήτημα.  

 

Αρνητικές και αθέατες πλευρές του Φιλελληνισμού 

«Δεν μπορώ να αναγνωρίσω σε αυτούς την εικόνα των αρχαίων Ελλήνων που 

διδάχτηκα στη Δύση». 

Αυτά είναι περίπου τα λόγια του Άγγλου μισσιοναρίου (ιεραποστόλου ξένου 

προτεσταντικού Δόγματος) Isaak Lowndes κατά τη διέλευσή του από την Κόρινθο το 

1820. Εκτός όμως από αυτή την αντίφαση μεταξύ αρχαίων Ελλήνων και 

Νεοελλήνων, την αδιαμφισβήτητη φιλική διάθεση των Ευρωπαίων περιόριζε 

σημαντικά η σχέση του Ελληνισμού με την Ορθοδοξία που υποστασίωνε μία 

κοινωνία διαμετρικά διαφορετική προς τις δυτικές κοινωνίες, διαμορφωμένες 

στο πλαίσιο άλλων χριστιανικών και στην ουσία αποχριστιανοποιημένων 

παραδόσεων96. 

Το γεγονός αυτό δεν είχε μόνο την ιδεολογική - πνευματική του διάσταση αλλά 

επηρέαζε σαφώς και τους πολιτικούς σχεδιασμούς των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 

που, από πολύ νωρίς, είχαν αρχίσει να σχεδιάζουν την στάση τους απέναντι σε ένα 

νεοσύστατο νεοελληνικό κράτος. Δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς πως μία 

                                                             
95 Όπ. παρ., 101. 
96 Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού, «Κριτική θεώρηση των όρων ‘’Φιλελληνισμός’’ και ‘’Φιλέλληνες’’ 

(Πόσο Φιλέλληνες είναι οι ξένοι)» στο  Ο διεθνής περίγυρος…, 81.  
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πλευρά του Φιλελληνισμού βρισκόταν σε άμεση εξάρτηση από τις δυτικές 

κυβερνήσεις και εξυπηρετούσε κατά κύριο λόγο τα ξένα κρατικά συμφέροντα. 

Ακόμη και στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, που με μεγάλο ενθουσιασμό και 

ανιδιοτέλεια στήριξαν τον ελληνικό αγώνα, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το γεγονός 

πως ελληνική υπόθεση παραμορφώθηκε καθώς αντιμετωπίστηκε με τα δικά τους 

πολιτιστικά δεδομένα. Διατυπώθηκε μάλιστα και η αξιοπρόσεκτη θέση ότι «ο 

Φιλελληνισμός ίσως ήταν παγίδα της αποκοπής των Ελλήνων της Τουρκοκρατίας 

από τους νόμιμους δεσμούς τους με την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία»97. 

Ανεξάρτητα όμως από την στάση των Φιλελλήνων, μία στρεβλή αντίληψη για 

τον Φιλελληνισμό καλλιεργήθηκε και στον ελληνικό λαό. Η παρουσία των ξένων 

στην Ελλάδα καλλιέργησε την πεποίθηση πως η σωτηρία του Γένους χρειάζεται 

απαραιτήτως την ξένη βοήθεια, κάτι που οδήγησε σταδιακά στην απομάκρυνση 

από την εμπιστοσύνη σε αμιγώς ελληνικές δυνάμεις. Τον κίνδυνο αυτό επισημάνει 

με γλαφυρότητα και ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης γράφοντας: 

«Δυστυχώς, ο μύθος των ξένων Φιλελλήνων είναι μία ψυχολογική ανάγκη του 

Γραικύλου98, ο οποίος φοβείται να είναι κράτος χωρίς μανούλαν και πατερούλην. Ο 

Γραικύλος θέλει όχι συμμάχους, αλλά γονείς…δια την προστασία του νηπίου Έλληνος». 

Θέλει, όχι συμμάχους, αλλά γονείς»99.  

Το γεγονός είναι πως η εξαθλίωση του ελληνικού λαού και ο πόθος του για 

ελευθερία δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώρια ανάλυσης των κινήτρων των Φιλελλήνων 

εκ μέρους του απλού λαού , κίνητρα που ήταν άλλωστε μικτά και ξεκινούσαν από τον 

ανιδιοτελή ιδεαλισμό μέχρι το κυνικό συμφέρον, ατομικό και πολιτικό. Στα 

πρόσωπα των Φιλελλήνων οι υπόδουλοι έβλεπαν μία ουρανόσταλτη λύτρωση και 

δεν συνειδητοποιούσαν πως πολλοί Φιλέλληνες δεν ήταν σε θέση να αποδεχτούν 

ολόκληρη την ελληνικότητα και όχι μόνο την κλασική αρχαιότητα. Δεν 

συνειδητοποιούσαν επίσης πως η φιλελληνική κίνηση αποτελούσε διαμαρτυρία και 

κατά του δικού τους απολυταρχισμού100. Και βέβαια, δεν ήταν εύκολο να 

διακρίνουν τους ιδιοτελείς στόχους ανέργων στρατιωτικών και κάθε είδους 

τυχοδιωκτών. 

                                                             
97 Μαρία Μαντούβαλου, «Ρωμαίος-Ρωμιός και Ρωμιοσύνη», Μαντατοφόρος 22(1983), 53.  
98 Με τον όρο αυτό εκφράζεται η κατάσταση των απογόνων των αρχαίων Ελλήνων οι οποίοι έχουν 

συρρικνώσει τα πανανθρώπινα ιδεώδη του ελληνικού πολιτισμού και έχουν μεταβληθεί σε ασήμαντες 

υπάρξεις, φοβισμένες και εγωκεντρικές πού απλώς αναμασούν τα ένδοξα μεγαλεία. Βλ.:   

http://www.elliniki-gnomi.eu/i-proelefsi-i-ennies-ke-i-simasia-to/ , 20/6/2021. 
99 π. Ιω. Σ. Ρωμανίδη, Ρωμαιοσύνη-Ρωμανία-Ρούμελη, Θεσσαλονίκη 2002, 217. 
100 Κυριάκου Σιμόπουλου, Ξενοκρατία-Μεσελληνισμός και Υποτέλεια, Αθήνα 1990, 468. 

http://www.elliniki-gnomi.eu/i-proelefsi-i-ennies-ke-i-simasia-to/
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Η περίπτωση των Μισσιοναρίων 

Ιδιαίτερη κατηγορία κρυφών πτυχών του Φιλελληνισμού αποτελεί και η 

δράση των Μισσιοναρίων, δηλαδή των ιεραποστόλων προτεσταντικών 

Δογμάτων που βρέθηκαν στην Ελλάδα με σκοπό να εξυπηρετήσουν θρησκευτικά 

αλλά και πολιτικά συμφέροντα. Είναι πλέον γνωστό στην ιστορική έρευνα ότι οι 

φυσικές επιδιώξεις των Μισσιοναρίων στην Ελλάδα προχωρούσαν παράλληλα με τις 

επιδιώξεις της δυτικής πολιτικής στο μεσογειακό χώρο101. Αναρωτιέται ο καθηγητής 

Χρήστος Γιανναράς 

«Δεν φαίνεται να διερωτήθηκαμε ποτέ γιατί οι λεγόμενες Μεγάλες Δυνάμεις δεν 

αρκούνται στην οικονομική και πολεμική τους ισχύ αλλά προσπαθούν και εξοδεύουν 

για την χρήση της γλώσσας τους και τη διάδοση της παιδείας τους σε όλες τις χώρες και 

την ενίσχυση των ιεραποστόλων τους»102.  

Η απάντηση δεν είναι δύσκολη, μόνο που δεν προέρχεται μόνον από κοινωνικό 

και πολιτικό σχεδιασμό. Πολλοί Φιλέλληνες ιδεολόγοι επιτέθηκαν στον 

οπισθοδρομικό, όπως έλεγαν, χαρακτήρα της ορθόδοξης εκκλησίας  ο οποίος έχει 

μερίδιο ευθύνης για τα δεινά των Ελλήνων. Έκαναν λόγο για «ανόητα σχήματα και 

παιδιάστικες τελετές που έχουν αντικαταστήσει την εν Χριστώ αλήθεια»103 ενώ στο 

ίδιο μήκος κύματος και οι Φιλέλληνες της Βοστώνης θα τονίσουν τον διεφθαρμένο 

χαρακτήρα της Χριστιανοσύνης στη Νότια Ευρώπη «που έχει θαφτεί κάτω από 

τεράστιο σωρό μυστηριακών τελετών»104. 

Στην περίπτωση αυτή, ο ελληνικός λαός αντέδρασε σχεδόν ενστικτωδώς. 

Θεώρησε του Μισσιοναρίους ως κάτι ξένο και παρέμβλητο, κρατώντας απέναντι τους 

στάση επιφυλακτική, που είχε ως αποτέλεσμα να μην καταφέρουν ποτέ να 

διεισδύσουν σημαντικά στις κατά τόπους ορθόδοξες κοινότητες105.  Εξαίρεση 

αποτελούν τα καθολικά σχολεία, τα οποία λειτούργησαν συγχρόνως ως 

εκπαιδευτικά αλλά και φιλανθρωπικά ιδρύματα, προσελκύοντας πλήθος μαθητών, 

                                                             
101 π. Γ. Δ. Μεταλληνού, «’’Η κατ΄ Ανατολήν Δύσις’’. Ο ‘’μετακενωτικός ΄΄ ρόλος των Δυτικών 

Μισσιοναρίων στο Ελληνικό Κράτος», στο: Του ιδίου: Παράδοση και Αλλοτρίωση, Αθήνα 1986 (με 

επανεκδόσεις0, 279.  
102 Χρ. Γιανναρά, Η Νεοελληνική ταυτότητα, Αθήνα 1978, σ. 82. 
103 Κ. Μαρά, Η Ελλάδα της Ευρώπης. Ο Φιλελληνισμός ως πρώιμη μορφή ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, 

εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2015, 232. 
104 R. Chatfield, An appeal to the British public, in the cause of the persecuted Greeks and an earnest 

recommendation that an immediate subscription be opened for their support. London 1822. 
105 Μεταλληνού, Κριτική θεώρηση…, 88. 
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αρχικά των πιο φτωχών στρωμάτων και αργότερα της νεοσύστατης άρχουσας τάξης, 

χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως υπήρξε συστηματικός προσηλυτισμός, καθώς 

μεταστροφή Ορθοδόξων στην Καθολική Εκκλησία παρατηρήθηκε μόνον σε 

εξαιρετικά μεμονωμένες περιπτώσεις106.   

 

Το μεγαλείο του Φιλελληνισμού 

Όπως γίνεται πάντα, τις μεγάλες τις μεγάλες ιδέες τις διασώζουν λίγοι, κάτι που 

συνέβη και στον ελληνικό άγονα. Δεν έλειψαν οι αληθινοί Φιλέλληνες που 

αποδέχθηκαν και συμπόνεσαν έναν λαό εξαθλιωμένο και αποδεκατισμένο και 

διαμαρτυρήθηκαν με κάθε τρόπο για την απάνθρωπη και απαράδεκτη 

συμπεριφορά ενός βάρβαρου κατακτητή απέναντι σε απογόνους ενδόξων 

προγόνων που θεμελίωσαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Υπήρξαν Φιλέλληνες οι 

οποίοι αψήφησαν την πολιτική και τα συμφέροντα της χώρας τους και αγκάλιασαν 

την Ελληνική επανάσταση προσφέροντας σ΄ αυτήν τα πάντα, όσα διέθεταν, ακόμα 

και τη ζωή τους. Άνθρωποι που ταυτίστηκαν με την Ελλάδα και το λαό της ακόμα 

άνθρωποι που ξεκίνησαν από Φιλέλληνες και τελικώς ανυψώθηκαν σε Έλληνες107.  

 

Τέχνη και Φιλελληνισμός 

Αποτελεί εντυπωσιακό στοιχείο το πόσο γρήγορα οι πληροφορίες 

μεταβάλλονταν σε τέχνη. Στην μετατροπή αυτή πρωτοστάτησε η Γαλλία, 

παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό ποιημάτων, μυθιστορημάτων και θεατρικών 

έργων με θέμα την ελληνική επανάσταση. Ακολουθούν τα γερμανικά κρατίδια και 

τρίτη στη σειρά, με αρκετή διαφορά, η Αγγλία. Συνολικά πάντως, σε Ευρώπη και 

Αμερική, η σύνδεση των αγώνων και τα βάσανα του γένους των Ελλήνων ανέσυραν 

από την ευρωπαϊκή συλλογική μνήμη ένδοξες στιγμές της αρχαίας Ελλάδας. Η Χίος, 

το Μεσολόγγι, το Ναβαρίνο συνδέθηκαν ευθέως με τις Θερμοπύλες και τον 

Μαραθώνα ενώ σε ποιητικό αλλά και σε εικαστικό επίπεδο, συχνά παρουσιάζονται 

δίπλα-δίπλα ο Κανάρης και ο Μπότσαρης με τον Λεωνίδα και τον Θεμιστοκλή. 

                                                             
106 Στέφανου Καβαλλιεράκη, Η «περίκλειστη» εκπαίδευση - Καθολικά Σχολεία και γυναικεία 

εκπαίδευση στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, εκδ. Εν Πλω, Αθήνα 2018. 
107 Μεταλληνού, Κριτική θεώρηση…, 91. 
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Στο φιλελληνικό κίνημα εξέχων παράγοντας βρίσκεται η ευρωπαϊκή 

λογοτεχνία. Ίσως σήμερα να δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε την δύναμή της με 

δεδομένη την καταλυτική εξουσία της εικόνας και των ΜΜΕ. Κι όμως, ακόμη και 

μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, ο γραπτός λόγος ήταν σε θέση με διεγείρει μαζικά τη 

συγκίνηση, να δημιουργεί οραματισμούς και να συνεπαίρνει προς κοινωνικούς 

αγώνες. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή αν πούμε πώς οι ευρωπαίοι λογοτέχνες 

πρωτοστάτησαν στο Φιλελληνισμό και πως η Ελλάδα χρωστά σε αυτούς 

ευγνωμοσύνη για υπηρεσίες που οδήγησαν τελικά στην ελευθερία της.  

 

 Α. Αγγλικός Φιλελληνισμός. Η περίπτωση του Λόρδου Βύρωνα108 

Ευτυχής σύμπτωση για τον Φιλελληνισμό είναι η περίπτωση του 

Λόρδου Μπάιρον, γνωστότερου ως λόρδου Βύρωνος,  που οφείλεται στη 

λογοτεχνική του φήμη αν και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί, τουλάχιστον στην αρχή, 

ως ενσυνείδητος φιλέλληνας. Αντίθετα, στις πρώτες του περιηγήσεις στην Ανατολή 

έφτασε να χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως και φιλοτούρκος. Ωστόσο, με την 

ποίηση του την τόσο γεμάτη από τη γνώριμη του πια ελληνική πραγματικότητα, από 

την οποία και αντλεί την θεματική και τα πρότυπα της έμπνευσης του, ο Άγγλος 

ποιητής επισκίασε τους άλλους συμπατριώτες του που είχαν και εκείνοι ψάλλει 

την κλασική γη. 

Ο αγώνας της ελευθερίας αποτέλεσε σημαντική πηγή έμπνευσης για την 

λογοτεχνία της εποχής που έχει βαθιά σφραγίσει το έργο του Λόρδου Βύρωνα. 

Πρόκειται για μία προσωπικότητα η οποία σηματοδοτεί το πέρασμα της ευρωπαϊκής 

διανόησης από την λατρεία της κλασικής παιδείας στα ιδεώδη του Ρομαντισμού με 

κυρίαρχα την επιθυμία για πρόοδο, την έξαρση του πόθου για ελευθερία σε όλα τα 

επίπεδα, αλλά και την πρωτοπορία στον καλλιτεχνικό τομέα. Για όλους αυτούς τους 

λόγους, η Ελληνική Επανάσταση, πέρα από την ιστορική της σημασία, 

προσέλαβε έναν συμβολικό χαρακτήρα που έκρυβε την επιθυμία για μία 

ανώτερη, ποιοτικότερη και πιο εξευγενισμένη ζωή, αντιστεκόμενη στη 

βαρβαρότητα, το σκότος και τις σφαγές που μαθαίνονταν στη Δύση και 

προκαλούσαν μαζικές εκδηλώσεις συμπαράστασης. 

                                                             
108 Για την προσωπικότητα του Λόρδου Βύρωνος ως κορυφαίου ποιητή του Ρομαντισμού και 

Φιλέλληνα βλ. Τζωρτζ Νόελ Γκόρντον Μπάιρον (150η  επέτειος του θανάτου του), Νέα Εστία, τ. 1127, 

Αθήνα, Ιούνιος  1974. 



Οι ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του Ευρωπαϊκού  Φιλελληνισμού 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
139 

Σε στρατιωτικό επίπεδο, η παρουσία του Βύρωνος δεν προσέθεσε κάτι 

στον Ελληνικό αγώνα και ιδιαίτερα στο Μεσολόγγι, με το οποίον ένωσε την μοίρα 

του. Σε ψυχολογικό όμως επίπεδο - αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε 

«επικοινωνιακό επίπεδο» -, η συνεισφορά του Λόρδου Βύρωνα ήταν κολοσσιαία. 

Καταρχάς, σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, στα μάτια των Ευρωπαίων, ο 

Λόρδος Βύρων έπαψε να είναι ένας ρομαντικός ποιητής ή ένας ονειροπόλος 

ταξιδευτής που αναζητά την περιπέτεια. Γίνεται πλέον αποδεκτός ως ένας 

συνειδητός Φιλέλληνας πού αγωνίζεται για κεφαλαιώδη ιδεώδη του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού, με κορυφαίο την ελευθερία. 

Αυτή ακριβώς η καταξίωση του Βύρωνα αναβαθμίζει και την θέση του 

αγώνα των Ελλήνων στα μάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η Ελληνική 

Επανάσταση εντάσσεται πλέον στους αγώνες που προετοιμάζουν μία νέα Ευρώπη, 

ελεύθερη από τις δυναστείες και τις ισορροπίες των Μεγάλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερα 

το Μεσολόγγι μεταβάλλεται σε σύμβολο όχι μόνο του Ελληνικού Αγώνα αλλά του 

αγώνα όλων των λαών για αποτίναξη της τυραννίας. 

 

Β. Η ψυχή του γερμανικού Φιλελληνισμού: Βίλχελμ  Μίλερ 

Ohne die Freiheit, was wärest du Hellas? 

Ohne dich, Hellas, was wäre die Welt? 

Χωρίς Ελευθερία, τί θα ήσουν Ελλάς; 

Xωρίς εσένα, Ελλάς, τί θα ήταν ο κόσμος109; 

 

Ο Γερμανικός Ρομαντισμός, που απετέλεσε έναν από τους ακρογωνιαίους 

λίθους του ευρωπαϊκού Ρομαντισμού, προσέφερε έναν από τους 

σημαντικότερους λυρικούς ποιητές, που εξελίχθηκε σε βάρδο του 1821, φλογερό 

Φιλέλληνα και την ψυχή του Φιλελληνικού κινήματος στην Γερμανία: τον 

Βίλχελμ Μίλερ ή «Μίλερ των Ελλήνων». 

Τι κι αν δεν πρόλαβε να δει την αγαπημένη του Ελλάδα ελεύθερη, φεύγοντας 

από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών και δίχως να επισκεφθεί ποτέ την «Αρκαδία» 

του. Τα τραγούδια του για τους Έλληνες («Lieder der Griechen») πρόλαβαν όσο 

                                                             
109 Wilhelm Μίλερ: Hellas und die Welt, Gedichte, Berlin 1906, σ. 224-225. 
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ζούσε, να ξεσηκώσουν κύματα ενθουσιασμού στη νεολαία της εποχής του που 

εκείνη την περίοδο αναζητούσε τη δική της αντίσταση στις διώξεις και την 

απολυταρχία του Μέτερνιχ. Στην περίπτωση του ελληνικού ξεσηκωμού 

αναγνώριζαν το πρότυπο του δίκαιου αγώνα για ελευθερία. Και στο πρόσωπο του 

ποιητή Μίλερ είδαν τον σημαντικότερο εκπρόσωπο του γερμανικού 

φιλελληνισμού110. 

Στο πρώτο τεύχος των ασμάτων του ο ποιητής ξεσπαθώνει με λυρισμό υπέρ 

του δίκαιου αγώνα των Ελλήνων. Μεταξύ των δέκα ποιημάτων του βρίσκουμε το 

λογοκριμένο από την Αστυνομία του Μέτερνιχ «Η ελπίδα της Ελλάδας» 

(«Griechenlands Hoffnung»). Σε αυτό διατυπώνει τη θέση του ότι η Ελλάδα 

οφείλει να αγωνισθεί μόνη της, κατακεραυνώνοντας, με σκανδαλώδη για την 

εποχή τρόπο, τη στάση της Ευρώπης που «ακόμη και τα μαξιλάρια του Τούρκου 

σουλτάνου θρόνο τα ονομάζει: 

 

«Ησυχία και Ειρήνη θέλει η Ευρώπη, γιατί τους τα χάλασες; 

 Γιατί σε μαγεύει σκόπιμα με την αυταπάτη της ελευθερίας;  

Μην ελπίζεις στη βοήθεια κανενός κυρίου,  

όταν αυτή στρέφεται ενάντια στη χαρά ενός άλλου κυρίου 

η Ευρώπη ακόμη και τα μαξιλάρια του σουλτάνου θρόνο τα ονομάζει.» 

 

Η ανενδοίαστη υποστήριξή του στους εξεγερμένους Έλληνες πρέπει να 

αναγνωσθεί ως κατεξοχήν έκφραση αναζήτησης της ελευθερίας: είναι σαφές ότι 

ακόμη και όταν ο θυμός του στρέφεται πρωτίστως απέναντι στην τουρκική 

κυριαρχία, δηλώνεται παράλληλα η οργή του για την πολιτική κατάσταση σε άλλα 

μέρη της Ευρώπης και της Γερμανίας. Ο ελληνικός αγώνας βρίσκεται στην κορυφή 

του οράματος του Μίλερ για απελευθέρωση. Στο ποίημα του με τίτλο «Οι Έλληνες 

προς τον Αυστριακόν Παρατηρητήν» («Die Griechen an den Österreichischen 

Beobachter»), που είναι η εφημερίδα του Μέτερνιχ, βρίσκουμε ξανά σαρκαστικές 

επιθέσεις απέναντι στον αντιδραστικό ρόλο της ανθελληνικής Ιερής Συμμαχίας. 

Συμπληρωματικά εκδίδει το 1822 δεύτερο τεύχος με άλλο οκτώ ποιήματα, ένα 

εκ των οποίων είναι αφιερωμένο στον Αλέξανδρο Υψηλάντη («Alexander Ypsilanti 

aus Munkacs»), στο οποίο τον παρομοιάζει με τον Λεωνίδα και τους Σπαρτιάτες, 

                                                             
110 https://www.huffingtonpost.gr/entry/wilhelm-mueller-enas-meyalos-yermanos-poietes-pseche-toe-

filellenikoe-kinematos-sten-yermania_gr_5f1049cac5b619afc3fdefa1, 27/6/2021. 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/wilhelm-mueller-enas-meyalos-yermanos-poietes-pseche-toe-filellenikoe-kinematos-sten-yermania_gr_5f1049cac5b619afc3fdefa1
https://www.huffingtonpost.gr/entry/wilhelm-mueller-enas-meyalos-yermanos-poietes-pseche-toe-filellenikoe-kinematos-sten-yermania_gr_5f1049cac5b619afc3fdefa1
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καταδεικνύοντας έτσι την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων και εξυμνώντας το 

ελληνικό έθνος διαμέσου των αιώνων. Αλλά και το ποίημα του »Ο μικρός Υδραίος» 

(«Der kleine Hydriot») έγινε ευρύτατα αγαπητό στη Γερμανία, όπου είναι ακόμη 

γνωστό. 

Το 1823 εξέδωσε τρία τεύχη με »Νέα Τραγούδια των Ελλήνων» («Neue 

Lieder der Griechen»), όπου αναφέρεται και πάλι στην ανοχή των ευρωπαϊκών 

κυβερνήσεων έναντι των Τούρκων και κάνει έκκληση για βοήθεια προς την Ελλάδα. 

Το πρώτο τεύχος περιέχει επτά άσματα, το δεύτερο οκτώ και το τρίτο επτά. 

Ορισμένοι τίτλοι που καθρεφτίζουν το πνεύμα στο οποίο κινείται, είναι: 

«Θερμοπύλες», «Μπότσαρης», «Ύδρα», «Μπουμπουλίνα», «Η Σουλιώτισσα», «To 

νίψιμο των χειρών του Πόντιου Πιλάτου», «Η μολυσμένη ελευθερία». 

Έναν χρόνο αργότερα εκδίδει τα «Νεότατα Τραγούδια των Ελλήνων» 

(«Neueste Lieder der Griechen»), μια συλλογή επτά ποιημάτων, μεταξύ των 

οποίων: «Κωνσταντίνος Κανάρης», «Μάρκος Μπότσαρης», «Οι τελευταίοι Έλληνες» 

και το έξοχο «Η Ελλάς και ο Κόσμος», όπου ο ποιητής διατυπώνει τη θέση ότι χωρίς 

την Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει η έννοια της Ελευθερίας, που νοηματοδοτεί και 

τον υπόλοιπο κόσμο. Και για αυτόν τον λόγο οφείλουν όλοι οι λαοί να συμμετάσχουν 

στον δίκαιο αγώνα της: 

«Ελάτε λαοί από όλες τις ζώνες  

ελάτε και βοηθήστε να την απελευθερώσουμε 

αυτήν που όλους εσάς απελευθέρωσε!» 

 

Σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή για την Επανάσταση, ο μένει πιστός 

συμπαραστάτης της. 

Όπως επίσης είναι θαυμαστό το γεγονός ότι γράφει ξανά ένα ποίημα για τον 

Μπότσαρη, δύο χρόνια μετά τη Μάχη στο Πέτα, που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί 

Φιλέλληνες να επιστρέψουν απογοητευμένοι στις πατρίδες τους. Ο ποιητής Μίλερ 

θέλει να εμψυχώσει τον αγώνα των Ελλήνων και Φιλελλήνων που συνεχίζεται και να 

υπενθυμίσει ότι το φρόνημά τους πρέπει να αναμετράται πάντα με αυτό των 

συναγωνιστών τους: 

«Άνοιξε τις υψηλές σου πύλες, Μεσολόγγι, Πόλη των Tιμών  

εκεί που κείνται τα κορμιά των Ηρώων, που μας διδάσκουν να πεθαίνουμε με 

χαρά! […]  

Toυ Μάρκου Μπότσαρη σου φέρνουμε το ευγενές σώμα,  
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του Μάρκου Μπότσαρη!  

Ποιός θα τολμούσε να παραπονεθεί σε τέτοιους ήρωες;» 

 

Ο Μίλερ έγραψε και ένα σημαντικό ποίημα για τον Λόρδο Βύρωνα, καθώς και 

τέσσερα άλλα για το Μεσολόγγι. Αυτά εκδόθηκαν το 1825. 

Δημοσίευσε επίσης ένα έργο σχετικό με τον Ελληνικό Βίο. Ο θάνατος του δεν 

τον άφησε να ολοκληρώσει ένα έργο για το Νεότερο Ελληνικό Βίο. Κάποια από 

τα έργα του όμως εκδόθηκαν το 1829 υπό τον τίτλο Egeria. 

Ποιήματα του έχουν μελοποιηθεί από τον Schubert (οι περίφημες συλλογές 

τραγουδιών Winterreise και Die Schöne Müllerρin) και τον Brahms. Από τα έργα του 

Μίλερ στην Ελλάδα, περισσότερο γνωστό είναι το τραγούδι «Η φλαμουριά» από το 

ποίημα του με τίτλο «Lindenbaum», και λιγότερο τα ποιήματα για το 1821. Επίσης το 

2000 έγινε αφιέρωμα στον Β. Μύλλερ από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με 

συναυλία του Αυστριακού τενόρου Wolfgang Holzmair και έκδοση τιμητικού τόμου 

με μεταφράσεις φιλελληνικών ποιημάτων του Μίλερ από τον Αλέξανδρο Ίσαρη. 

 

Γ. Γαλλικός Φιλελληνισμός: Ο Ευγένιος Ντελακρουά 

 

Καταλυτική επίδραση στη γιγάντωση του Φιλελληνισμού και στην θύελλα 

διαμαρτυρίας των Γάλλων, αλλά και των υπολοίπων ευρωπαϊκών λαών 

προκάλεσε ο χρωστήρας του Ευγένιου Ντελακρουά. Μία επίδραση που είχε τα ίδια 

αποτελέσματα, αν όχι περισσότερα, από τη θυσία πολλών  Φιλελλήνων.  

Ο Ευγένιος Ντελακρουά ήταν μεγάλος Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος του 19ου 

αιώνα, που επηρέασε την ζωγραφική, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του 

Ιμπρεσιονισμού. Εμπνεύστηκε από ιστορικά γεγονότα όπως η Ελληνική και η 

Γαλλική Επανάσταση.  

Το 1824 σε ηλικία 24 ετών παρουσίασε τον πρώτο του πίνακα στο Παρίσι, την 

Σφαγή της Χίου. Πηγή έμπνευσης ήταν η σφαγή χιλιάδων Ελλήνων της Χίου από τους 

Οθωμανούς, που είχε γίνει δύο χρόνια νωρίτερα ως αντίποινα για τον ξεσηκωμό τους.  

Στους πίνακες του Ντελακρουά, το πρόσωπο των Τούρκων συμβόλιζε την 

τυφλή, βίαιη δύναμη και το πρόσωπο των Ελλήνων την ελευθερία και τον 

πολιτισμό. Όπως ανέφερε στο Ημερολόγιο του το 1822  
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«Όταν οι Τούρκοι προφταίνουν τους λαβωμένους στο πεδίο της μάχης, η ακόμη και 

τους αιχμαλώτους τους λένε: Μη φοβάσαι και τους χτυπούν στο πρόσωπο με τη λαβή 

του σπαθιού τους για να τους κάνουν να σκύψουν το κεφάλι: τους το παίρνουν με μια 

σπαθιά!…» 

Ο πίνακας αυτός καθιστά τον Ντελακρουά πρωταγωνιστή του Φιλελληνισμού 

στην Ευρώπη. Η αγέρωχη έπαρση των Μουσουλμάνων, η φρίκη και η απελπισία των 

Ελλήνων, η λάμψη ενός απέραντου ουρανού και το σκοτεινό χρώμα της θάλασσας 

εκφράζει την αντίθεση ανάμεσα στη δύναμη της επιβολής και στη μοιραία υποταγή 

και εγκαρτέρηση ενώπιον του κακού111.  

Το ποίημα «Ο Γκιαούρης», που έγραψε ο Λόρδος Μπάιρον, ενέπνευσε τον 

Ντελακρουά να ζωγραφίσει τη «Μάχη του Γκιαούρη και του Χασάν». Απεικόνιζε 

τη σκηνή εκδίκησης του Γκιαούρη για τον θάνατο της αγαπημένης του από τον 

Τούρκο Χασάν και συμβόλιζε την μάχη των δύο κόσμων, την ένταση του αγώνα και 

τη σφοδρότητα με την οποία πολεμούσαν Έλληνες και Τούρκοι. 

Η ηρωική έξοδος των Μεσολογγιτών το 1826 και ο θάνατος του αγαπημένου του 

Λόρδου Μπάιρον στο Μεσολόγγι συγκλονίζουν τον Ντελακρουά. Ζωγραφίζει έναν 

ακόμη εντυπωσιακό πίνακα, με τίτλο «Η Ελλάδα ξεψυχώντας στα ερείπια του 

Μεσολογγίου» και τον εκθέτει στην γκαλερί Λεμπρέν «προς όφελος των Ελλήνων». 

Η Ελλάδα παρουσιάζεται απελπισμένη να στέκεται πάνω στα πτώματα των 

αγωνιστών και πίσω της να στέκεται ο εχθρός που υψώνει τη σημαία. 

 

Δ. Ρώσοι και Φιλελληνισμός112 

 

Αξίζει τον κόπο και έχει πολύ ενδιαφέρον να μελετήσει κάνεις διεξοδικά τη 

λογοτεχνική συνεισφορά των ευρωπαίων καλλιτεχνών, εξετάζοντας κάθε ευρωπαϊκό 

κράτος ξεχωριστά. Οι ιστορικές συνθήκες όμως του παρόντος καθιστούν άκρως 

ενδιαφέρουσα την στάση των Ρώσων, πολιτικών και λογοτεχνών, ως προς το 

Ελληνικό Ζήτημα. Χωρίς καμία αμφιβολία, από τους Δυτικούς ή τους 

δυτικότροπους λαούς όπως ήταν οι Ρώσοι, το ομόδοξο Γένος, κατέχει τα πρωτεία 

της καχυποψίας απέναντι στους αγώνες των Ελλήνων. Όχι πως δεν υπήρξαν και 

εδώ λογοτέχνες και διανοούμενοι που με ζήλο και πλήρη ανιδιοτελείας εμπνεύστηκαν 

                                                             
111 Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, «Η γένεση και το περιεχόμενο του φιλελληνισμού»  στο: Ο Διεθνής 

περίγυρος…, 106. 
112 Βλ. σχετ. https://sputniknews.gr/20210325/rosikos-filellinismos-stin-elliniki-epanastasi-ta-tria-

haraktiristika-toy-sti-diarkeia-toy-agona-10817499.html 27/6/2021. 

https://sputniknews.gr/20210325/rosikos-filellinismos-stin-elliniki-epanastasi-ta-tria-haraktiristika-toy-sti-diarkeia-toy-agona-10817499.html
https://sputniknews.gr/20210325/rosikos-filellinismos-stin-elliniki-epanastasi-ta-tria-haraktiristika-toy-sti-diarkeia-toy-agona-10817499.html
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από τους ελληνικούς αγώνες. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο μεγάλος 

Πούσκιν. Ο ρωσικός Φιλελληνισμός εκφραζόταν καθ' όλη την διάρκεια του 

Ελληνικού Αγώνα με κείμενα υπέρ των Ελλήνων, με εκκλήσεις για βοήθεια, με 

συλλογή χρημάτων υπέρ των επαναστατημένων, με τη φροντίδα των προσφύγων 

που συνέρρεαν στο λιμάνι της Οδησσού, εξαιτίας των οθωμανικών αντιποίνων, 

όπως αναφέρει η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ευρωπαϊκής και Ρωσικής Ιστορίας στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Άντα Διάλλα113. Η πολιτική όμως παρέμβαση ήταν 

καταλυτική. Ο Τσάρος και η άρχουσα τάξη υιοθέτησαν πλήρως τους φόβους της 

Ιεράς Συμμαχίας και θεώρησαν την Ελληνική Επανάσταση ως πυρίτιδα η οποία 

απειλούσε να ανατρέψει την κοινωνική ισορροπία στη ρωσική επικράτεια. Ένας 

ολόκληρος μηχανισμός επιστρατεύτηκε, ώστε, φιλελληνικές εκδηλώσεις να μη 

λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα, ενώ οι διαμαρτυρίες και οι πληροφορίες που 

έρχονταν από την Ελλάδα υφίσταντο ενδελεχή εξέταση προκειμένου να μην 

συνδυαστούν με κοινωνικά αιτήματα της ρωσικής κοινωνίας για ελευθερία και 

δικαιοσύνη. Μόνον από  το 1825 και μετά έχουμε μια ξεκάθαρη φιλελληνική στροφή 

εκ μέρους της Ρωσικής πολιτικής ηγεσίας.  Μια αλλαγή που σχετίζεται με τον θάνατο 

του Αλέξανδρου Α΄ και τη στέψη του Νικολάου Α΄ σε αυτοκράτορα. Ούτως ή άλλως, 

οι Έλληνες είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους προς τους Ρώσους, αφού πολλές φορές 

έμειναν εκτεθειμένοι από υποσχέσεις αλλά και στρατιωτικές παρεμβάσεις, που όχι 

μόνο δεν οδήγησαν σε κάποιο αποτέλεσμα αλλά προκάλεσαν απίστευτες τραγωδίες 

και σφαγές. Η  ματιά των Ελλήνων είναι ολοκληρωτικά στραμμένη προς τη Δυτική 

Ευρώπη, που, παρά τις αντιφάσεις και τις δικές της εσωτερικές συγκρούσεις, 

απεδείχθη πιο αξιόπιστη, όχι μόνο σε επίπεδο διανοουμένων και καλλιτεχνών 

Φιλελλήνων αλλά και σε επίπεδο πολιτικής και στρατιωτικής υποστήριξης, με 

αποκορύφωμα τη μάχη του Ναβαρίνου. 

 

 

Ως επίλογος 

 

Από κει και πέρα η ιστορία είναι γνωστή: Από τη στιγμή που η Ελλάδα εισήλθε 

στη σκακιέρα των ευρωπαϊκών λαών ως πολιτική οντότητα, ήταν επόμενο να 

αποτελέσει μήλον της Έριδος ως προς τη σφαίρα επιρροής που θα την ήλεγχε. Το 

                                                             
113 https://sputniknews.gr/20210325/rosikos-filellinismos-stin-elliniki-epanastasi-ta-tria-haraktiristika-

toy-sti-diarkeia-toy-agona-10817499.html, 27/6/2021. 

https://sputniknews.gr/20210325/rosikos-filellinismos-stin-elliniki-epanastasi-ta-tria-haraktiristika-toy-sti-diarkeia-toy-agona-10817499.html
https://sputniknews.gr/20210325/rosikos-filellinismos-stin-elliniki-epanastasi-ta-tria-haraktiristika-toy-sti-diarkeia-toy-agona-10817499.html
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γεγονός αυτό όμως δεν αλλοιώνει τα μηνύματα που έστειλε ο Φιλελληνισμός και που 

όλα δείχνουν πως ακόμη είναι ενεργά: 

Ιστορικά αλλά και πνευματικά, οι δεσμοί των Ελλήνων με τους λαούς της Δυτικής 

Ευρώπης φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Χωρίς ωραιοποιήσεις, χωρίς στερεότυπα και 

χωρίς ρομαντικές φαντασιώσεις, μία σοβαρή ελληνική διπλωματία έχει να 

διδαχθεί πολλά από τον φιλελληνισμό της εποχής εκείνης και-γιατί όχι- να 

επενδύσει στην ιστορική του εξέλιξη. 

 

 

Κείμενο εμπλουτισμού 

 

Οι Έλληνες αγωνιστές του '21,  

όπως τους είδε ο Ιταλός φιλέλληνας Ιωσήφ Πέκκιο το 1825114 

 

 

 

«Ο Ιωσήφ Πέκκιο (Giuseppe Pecchio ή Joseph Pecchio) (1785-1837) ήταν ένας 

Ιταλός φιλέλληνας, νομομαθής, λόγιος και δημοσιογράφος, που έπαιξε σημαντικό 

ρόλο στην οικονομική συγκρότηση της ελληνικής διοίκησης, που είχε προέλθει από 

τον ξεσηκωμό του 1821. 

Ο Πέκκιο, όπως διαβάζουμε και στη Βικιπαίδεια, τον Μάρτιο του 1825 στάλθηκε 

στην Ελλάδα από το Φιλελληνικό Κομιτάτο της Αγγλίας, ώστε να παρακολουθήσει 

τη χρήση του δανείου, που είχε δοθεί στην ελληνική διοίκηση. Επισκέφθηκε τα 

ελεύθερα μέρη, γνώρισε τους πρωτεργάτες του Αγώνα (πολιτικούς και 

στρατιωτικούς), για να συγγράψει, τελικά, το πόρισμά του υπό τον τίτλο «Έκθεσις 

των συμβάντων εν Ελλάδι κατά την άνοιξιν του 1825», το οποίο τυπώθηκε για πρώτη 

φορά στα ιταλικά την επόμενη χρονιά (1826) στο Λουγκάνο. 

Το σύγγραμμα αυτό, που είναι πολύ σπάνιο φυσικά, υπάρχει στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη, όπως υπάρχει και η πρώτη και μάλλον μοναδική έως σήμερα πλήρης 

ελληνική μετάφρασή του (Σταμάτιος Α. Αντωνόπουλος) από το 1885, τόσο παλιά(!), 

                                                             
114 Φώντα Τρούσα, Οι Έλληνες αγωνιστές του ΄21, όπως τους είδε ο Ιταλός Φιλέλληνας Ιωσήφ Πέκκιο 

το 1825, https://www.lifo.gr/culture/arxaiologia/oi-ellines-agonistes-toy-21-opos-toys-eide-o-italos-

filellinas-iosif-pekkio, 10/7/2021.  

https://www.lifo.gr/culture/arxaiologia/oi-ellines-agonistes-toy-21-opos-toys-eide-o-italos-filellinas-iosif-pekkio
https://www.lifo.gr/culture/arxaiologia/oi-ellines-agonistes-toy-21-opos-toys-eide-o-italos-filellinas-iosif-pekkio
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εκδοθείσα υπό του περιοδικού Αττικού Ορίζοντος [Τυπογραφείον "Φοίνικος" Λ. 

Χαλούλου]. 

 

Κ. Καιροφύλα: Οι Έλληνες του Εικοσιένα [Μπάυρον, Αθήνα 1973] 

Περαιτέρω, με το εν λόγω σύγγραμμα ασχολήθηκε ένας σημαντικότατος λόγιος, 

ιστοριοδίφης και άλλα πολλά, ο Κώστας Καιροφύλας (1881-1961), ο οποίος το 1931 

εξέδωσε το δικό του σχετικό βιβλίο «Οι Έλληνες του Εικοσιένα» [Ι. Ν. Σιδέρης]. Το 

βιβλίο αυτό αποτελεί, ουσιαστικά, μία περίληψη του συγγράμματος τού Πέκκιο και 

μία επανατύπωσή του (του βιβλίου του Καιροφύλα εννοούμε) από το 1973, στις 

εκδόσεις Μπάυρον, θα αποτελέσει την πηγή όλων εκείνων, που θα μεταφέρουμε στη 

συνέχεια: 

Καραϊσκάκης 

Ο Καραϊσκάκης ήταν Κλέφτης στο επάγγελμα, πριν από την επανάσταση. Είναι 

μετρίου αναστήματος, με ισχνό πρόσωπο, με την τσαχπινιά ζωγραφισμένη στη μορφή 

του, έτοιμος πάντα για ν' απαντήσει 

Ναύπλιο 

«Δρόμοι στενοί, σπίτια καταρρέοντα, ατμόσφαιρα βαριά και πλημμυρισμένη από 

βρωμερές αναθυμιάσεις καταθλίβουν τον ταξιδιώτη. Τα σκουπίδια είναι τόσα, ώστε 

θα ήταν ηράκλειο έργο η μετακίνησή τους. Αυτή είναι μία από τις αιτίες, εξαιτίας των 

οποίων κυριάρχησε την προηγούμενη χρονιά επιδημικός πυρετός σχεδόν 

θανατηφόρος. Αποβιβάστηκα πριν από λίγο, μόλις έχει παύσει ο πυρετός, και βλέπω 

όλα αυτά τα χλωμά πρόσωπα των παθόντων στο δρόμο... 

Οι διασκεδάσεις αυτής της πρωτεύουσας αποτελούνται από μερικά άκομψα 

καφενεία και σαραβαλιασμένα μπιλιάρδα, από ένα βραδινό περίπατο σε μια μικρή 

πλατεία σκιαζόμενη στη μέση από φιλόξενο μεγαλοπρεπή πλάτανο, και από την 

περιέργεια την τροφοδοτούμενη ανά πάσα στιγμή από ειδήσεις και ανέκδοτα. Οι 

γυναίκες είναι αόρατες, διότι οι άντρες δεν τις αφήνουν να παρουσιάζονται. 

Ο αριθμός των κατοίκων δεν είναι σταθερός, αλλά ποικίλει. Ανέρχονται περίπου 

σε 15 χιλιάδες. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, σε όμοια έκταση, είναι η πιο 

πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα του κόσμου. Διότι τα σπίτια είναι τόσο λίγα και ο 

πληθυσμός τόσο πυκνός, ώστε σε κάθε δωμάτιο κατοικούν 3-4 πρόσωπα.(...) 
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 Το οίκημα της κυβέρνησης δεν ανήκει σε καμία αρχιτεκτονική. Καθώς ανεβαίνεις 

μία πρόχειρη σκάλα, βρίσκεις τα μέλη της κυβέρνησης καθισμένα καταγής, επάνω σε 

προσκέφαλα, τα οποία σχηματίζουν γύρω από το δωμάτιο ένα είδος σοφά. Η 

ενδυμασία, η στάση και η σοβαρή ακινησία των προσώπων με έκαναν να πιστεύω, 

κατ' αρχάς, ότι ήμουν μπροστά στο τούρκικο Διβάνι (σ.σ. αίθουσα συνεδριάσεων). 

Ο αντιπρόεδρος Μπότασης, από τις Σπέτσες, καθόταν με τα πόδια σταυρωμένα, 

παίζοντας το κομπολόι του. Τα άλλα μέλη, με ενδυμασία μεταξύ ελληνικής και 

τουρκικής, ή κάπνιζαν ή έπαιζαν με το κομπολόι τους. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας 

της κυβέρνησης απουσιάζουν στο Ναυαρίνο. Ο Μπότασης είναι πλούσιος έμπορος 

των Σπετσών, ίσως ο πλουσιότερος. Είναι γέρος, ακμαίος και μιλάει μόνο ελληνικά. 

Ο Μαυρομιχάλης μιλάει κι αυτός μόνο ελληνικά, πολύ λίγο καταλαβαίνει από 

διοίκηση, αλλά έχει στο πρόσωπό του χαραγμένη ευγένεια – έναν χαρακτήρα που δεν 

απατά ποτέ. 

Τέλος ο Κωλέτης είναι ένας κομματάρχης ο οποίος διαθέτει φυσική εξυπνάδα και 

ευρωπαϊκή μόρφωση. Κατάγεται από την Ήπειρο και ήταν, από νεαρής ηλικίας, ο 

αγαπητός του Αλή Πασά, ο οποίος τον έστειλε με έξοδά του να σπουδάσει στην Πίζα 

– κατόπιν, δε, έγινε γιατρός τού γιού του Μουχτάρ. Μιλάει και γράφει καλά την 

ιταλική. Φορά ενδυμασία τουρκική μάλλον, παρά ελληνική. Κάτω από την τουρκική 

σοβαρότητα και αταραξία, διαφαίνεται στο πρόσωπό του η ελληνική ζωτικότητα και 

πονηριά. Από την υπεροπτική στάση του ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι ανατράφηκε 

στο σαράι ανατολίτη Δεσπότη». 

Άργος 

«Είναι μία πόλη, που έχει το πολύ δέκα χιλιάδες κατοίκους, με δρόμους φαρδιούς, 

ευθείς, με σπίτια κατά το πλείστον ξύλινα, με στοές ξύλινες επίσης. Κατά την 

Επανάσταση πρώτοι οι Τούρκοι και έπειτα οι Έλληνες συνέβαλαν στο να την 

καταστρέψουν. Τώρα αναγεννιέται από τα ερείπιά της». 

  

Τρίπολη 

Το σπίτι του Υπουργού των Εσωτερικών... «είναι ένα από τα λίγα τούρκικα σπίτια 

της Τρίπολης που έμειναν άθικτα από την μανία και την εκδίκηση των Ελλήνων. 
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Κοιτάζοντας γύρω είδα, εδώ κι εκεί, σωρούς ερειπίων. Το σαράι, το μέγαρο του 

Πασά, ο οποίος έμενε προηγουμένως στην Τρίπολη, πρωτεύουσα του Μωριά, έχει 

καταστραφεί εκ θεμελίων μαζί με το χαρέμι, τα λουτρά και το τζαμί, τα οποία 

περιλαμβάνονταν στον ευρύ του περίβολο. Ούτε τα τουρκικά νεκροταφεία διέφυγαν 

από την εκδίκηση των Ελλήνων. 

Αλλά και η Τρίπολη αρχίζει πάλι να κατοικείται και να αναγεννιέται. Από 35 

χιλιάδες κατοίκους απέμειναν μόνο 15 χιλιάδες. Με χίλια δολάρια μπορεί κανείς ν' 

αγοράσει, στην Τρίπολη, ένα σπίτι με κήπο.(...) 

Στην Τρίπολη δεν υπάρχουν ακόμη καμπάνες, για να καλούν τους πιστούς στην 

εκκλησία. Μετά από τέσσερα χρόνια ελευθερίας, στην Τρίπολη γίνεται ακόμη χρήση 

ενός σίδερου, κρεμασμένου στην πύλη της πόλης (ο τούρκικος δεσποτισμός δεν 

επέτρεπε τη χρήση καμπανών), πάνω στο οποίο χτυπάνε με μία πέτρα, και στον ήχο 

εκείνον οι χριστιανοί, σαν τις μέλισσες, συγκεντρώνονται στη γειτονική εκκλησία». 

Γεώργιος Καραϊσκάκης 

«(...) Ηπειρώτης, γεννημένος στην Άρτα. Κατοικεί σε πολύ ταπεινό σπίτι έξω από 

την πύλη του Άργους. Ήταν καθισμένος πάνω σ' ένα χαλί μεγαλόπρεπα ντυμένος και 

με χρυσά και αργυρά κεντήματα. Κοντά του, στον τοίχο, ήταν κρεμασμένο το 

τουφέκι του, γεμάτο από αργυρά αραβουργήματα. Το δωμάτιο ήταν γεμάτο από 

στρατιώτες, από τους οποίους ένα απόσπασμα δεν εγκατέλειπε ποτέ τον αρχηγό του, 

ακολουθώντας τον παντού. 

Ο Καραϊσκάκης ήταν Κλέφτης στο επάγγελμα, πριν από την επανάσταση. Είναι 

μετρίου αναστήματος, με ισχνό πρόσωπο, με την τσαχπινιά ζωγραφισμένη στη μορφή 

του, έτοιμος πάντα για ν' απαντήσει». 

Ρουμελιώτες - Σουλιώτες 

«Νόμιζα πάντοτε ότι οι Ιταλοί ζωγράφοι, όταν παριστάνουν τα γεγονότα της 

ρωμαϊκής ιστορίας, υπερβάλλουν στο χρώμα και το σχήμα των Ρωμαίων στρατιωτών. 

Τα αγριωπά εκείνα πρόσωπα, τα αθλητικά εκείνα μέλη, τα μαυρισμένα εκείνα 

σώματα, μου φαίνονταν αφύσικα. Αλλά, αφότου είδα τους Ρουμελιώτες και τους 

Σουλιώτες, πιστεύω ότι στις εικόνες αυτές δεν υπάρχει τίποτε το μη φυσικό. 
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Οι Ρουμελιώτες και οι Σουλιώτες είναι η ωραιότερη και πιο ρωμαλέα ράτσα απ' 

όσες έχω δει. Τα σώματά τους, πάντοτε εκτεθειμένα στον ήλιο, έχουν πράγματι το 

χρώμα του μπρούτζου. Το στήθος τους είναι πλατύ σαν θώρακας. Η φύση, δε, τους 

έχει προικίσει με πλούσια μαλλιά, τα οποία είναι λυτά και πυκνά. Θα ήταν ωραιότερη 

η κόμμωσή τους, αν δεν συνήθιζαν να ξυρίζουν τα μαλλιά στους κροτάφους. Οι 

Έλληνες εκτιμούσαν πάντοτε τα πυκνά μαλλιά. Οι περισσότεροι απ' αυτούς 

γεννιούνται και πεθαίνουν στρατιώτες». 

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 

«Η μορφή του μου φάνηκε πολύ ωραιότερη και ζωηρότερη απ' ό,τι την 

παρίσταναν οι εικόνες του, οι οποίες πουλιούνται στο Λονδίνο. Ντύνεται ευρωπαϊκά. 

Όταν τον είδα για πρώτη φορά στην Καλαμάτα ήταν κακοντυμένος, κουρελιασμένος 

σχεδόν, από επίδειξη μάλλον παρά από ανάγκη. Μιλάει με πολλή κομψότητα και 

ευκολία τα Γαλλικά. Η συνομιλία μαζί του είναι ευχάριστη, γελαστή και αλατισμένη. 

Έχει ετοιμότητα στις απαντήσεις». 

Γεώργιος Κουντουριώτης 

«Κομψά ντυμένος με τη νησιώτικη φορεσιά του καθόταν τουρκιστί σ' ένα σοφά, 

μετρώντας το κομπολόι του. Δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα, γι' αυτό όσες φορές τον 

είδα δεν είχα μαζί του παρά μια σύντομη και ασήμαντη συνδιάλεξη. 

Η οικογένεια Κουντουριώτη είναι αναμφίβολα η πλουσιότερη της Ύδρας. Η 

περιουσία του ανέρχεται σ' ένα εκατομμύριο τάλιρα. Στην αρχή της Επανάστασης, η 

οικογένεια αυτή συνετέλεσε στη διατήρηση του στόλου με σημαντικά ποσά 

χρημάτων. Η θυσία αυτή και η φήμη του ως ακέραιου χαρακτήρα ανύψωσαν τον 

Κουντουριώτη στην ανώτατη θέση της Κυβέρνησης. Αλλά, έκτοτε, η φήμη του 

διαρκώς μειώνεται. 

Εθεωρείτο, κατ' αρχάς, σαν χαρακτήρας σταθερός, αλλά η πείρα απέδειξε ότι είναι 

μάλλον πείσμων παρά σταθερός. Η ακεραιότητά του είναι άμεμπτη, παρότι τον 

κατηγορούν ότι μεροληπτεί υπέρ των φίλων του και των Υδραίων. 

Η ατυχής έκβαση της στρατιωτικής αποστολής την οποίαν ανέλαβε εναντίον των 

Αιγυπτίων, μείωσε το γόητρό του (σ.σ. αναφορά στη μάχη του Κρεμμυδίου, της 7ης 

Απριλίου 1825, κατά την οποίαν ο αιγυπτιακός στρατός του Ιμπραήμ κατατρόπωσε 
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τους Έλληνες). Οσοδήποτε, όμως, και αν κατακριθεί η διοίκησή του, ο 

Κουντουριώτης θα παρέχει πάντοτε παράδειγμα χρήσιμο σε μία επανάσταση. 

Ότι δηλαδή οι ιδιοκτήτες, αντί να αποφεύγουν τις δημόσιες υπηρεσίες και να 

στέκουν στο ακρογιάλι θαυμάζοντας την καταιγίδα, οφείλουν να ρίχνονται στη 

θύελλα μαζί με τους άλλους πολίτες, χάνοντας και τη ζωή τους, αν είναι ανάγκη, για 

την πατρίδα». 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

«Αχτένιστα και άσπρα τα μαλλιά του έπεφταν στους ώμους του και 

ανακατεύονταν μπροστά με την άτακτη γενειάδα, την οποία, μετά την αιχμαλωσία 

του, είχε αφήσει να αυξηθεί σε ένδειξη πένθους, μα και εκδίκησης. Η μορφή του είναι 

άξεστη, ρωμαλέα. Τα μάτια του γεμάτα φωτιά, το πολεμικό και άγριο πρόσωπό του 

έμοιαζε με γέρικο απότομο βράχο(...). 

Ο Κολοκοτρώνης, αναμφίβολα, δεν είναι κοινός άνθρωπος. 

Μετά από λίγες μέρες βγήκε από τη φυλακή και έγινε πανηγυρικά δεκτός στο 

Ναύπλιο. Κατά τη στιγμή της συμφιλίωσής του με την κυβέρνηση, απάντησε 

αυτοσχέδια στον λόγο κάποιου από τους επισήμους. Στην άξεστη απάντησή του είναι 

άξια σημείωσης η παράγραφος στην οποία είπε: 

- Στο ταξίδι μου από την Ύδρα έως εδώ πέταξα στη θάλασσα κάθε παράπονό μου. 

Κάμετε το ίδιο και σεις και θάψετε μέσα σ' εκείνο το λάκκο τα μίση σας και τις 

διαφορές σας. Αυτός θα είναι ο θησαυρός που θα κερδίσετε! 

Μιλάει αυτή τη στιγμή στην πλατεία του Ναυπλίου, όπου οι κάτοικοι έσκαβαν εδώ 

και πολλές ημέρες με την ελπίδα (συχνή στην Ελλάδα) ότι θα εύρισκαν κάποιο 

θησαυρό». 

Κωνσταντίνος Κανάρης 

«Τον βρήκα να κάθεται κοντά στη σύζυγό του και να παίζει με τον γιο του 

Μιλτιάδη, ηλικίας τριών ετών. Με δέχτηκε με αφελή φιλοφροσύνη και μου 

προσέφερε, με τον μεγαλύτερο γιο του Νικόλαο, ένα τριαντάφυλλο μόλις κομμένο – 

ένδειξη εκτίμησης στην Ανατολή. 

Ο Κανάρης είναι ένας νέος 32 ετών, ειλικρινής, εύθυμος, και ταυτόχρονα πάρα 

πολύ μετριόφρων. Δεν κατόρθωσα ποτέ να τον πείσω να μου αφηγηθεί ούτε ένα από 

τα κατορθώματά του. Αγαπιέται απ' όλους τους συμπατριώτες του, αλλά φθονείται 
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από τους Υδραίους και γι' αυτό το λόγο τον άφησαν εφέτος χωρίς να του αναθέσουν 

την κυβέρνηση κάποιου πυρπολικού. 

Το τουφέκι του ήταν κρεμασμένο στον τοίχο. Τα όπλα του και η γενναιότητά του 

είναι η μόνη περιουσία τού ατρόμητου αυτού ανθρώπου, ο οποίος έκαψε τέσσερα 

εχθρικά πολεμικά. 

Την προηγούμενη χρονιά, αφού εκδικήθηκε την πυρπόληση της πατρίδας του με 

την πυρπόληση ενός εχθρικού πολεμικού, παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο φτωχός και 

στερούμενος των πάντων. Ενώ όλοι έσπευδαν να του προσφέρουν δώρα, εκείνος είπε 

μπροστά στο Νομοθετικό Σώμα: 

– Θα προτιμούσα, αντί για όλα αυτά τα δώρα, να μου έδιναν ένα άλλο μπουρλότο 

για να υπηρετήσω την πατρίδα μου!». 

Παπαφλέσσας 

Γράφει ο Κώστας Καιροφύλας: «Ο Πέκκιο δίδει επίσης μίαν περίεργον εικόνα του 

Παπαφλέσσα». Στη συνέχεια τα λόγια του Ιωσήφ Πέκκιο: 

«Ο παράδοξος αυτός άνθρωπος ήταν ένας από τους πιο ενθουσιώδεις απόστολους 

της Επανάστασης. Δεν κατόρθωσε όμως να διατηρηθεί αγνός από τη διαφθορά, 

καθώς περνούσε πολύ καλά εν μέσω δυστυχίας της πατρίδας του. Μάλιστα δεν 

κατόρθωσε να υποταχθεί ούτε στο ιερατικό σχήμα, με το οποίο ήταν περιβαλλόμενος. 

Ζούσε μέσα σε πολυάριθμο χαρέμι. 

Κινούμενος από τον κίνδυνο που διέτρεχε η πατρίδα αναχώρησε για το Ναύπλιο, 

με τη σκέψη να στρατολογήσει άντρες και να πολεμήσει επικεφαλής τους. 

Τον συνάντησα μεταξύ Άργους και Τρίπολης ενώ ταξίδευε, προπορευόμενος του 

χαρεμιού του, δύο τσιμπουκοφόρων και της πομπής του, που έμοιαζε με πομπή 

Πασά. 

Ήταν ωραίος και είχε στο πρόσωπό του ύφος μεγαλείου και έμπνευσης, στοιχεία 

που πάντα βοηθούν στον να επιβληθείς στο λαό. Δεν κατόρθωσε όμως να μαζέψει 

παρά οκτακόσιους μόνον άντρες. Με αυτούς αποφάσισε να υπερασπίσει μία θέση, 

την οποίαν οι Αιγύπτιοι προσέβαλαν ορμητικά. Αλλά οι στρατιώτες του 

διεσπάρησαν. Μόνον 150 έμειναν μαζί του. 

Εκείνος, όμως, εξακολούθησε να πολεμάει μέχρι να σκοτωθεί, εξισορροπώντας 

έτσι τα όποια ελαττώματά του με τον ηρωικό του θάνατο (σ.σ. Μανιάκι, 20 Μαΐου 

1825)». 



Οι ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του Ευρωπαϊκού  Φιλελληνισμού 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
152 

Αθήνα 

 

Σημειώνει ο Κώστας Καιροφύλας: «Εις τον Πειραιά (σ.σ. ο Πέκκιο) εύρε μερικάς 

καλύβας μόνον. Ο δρόμος από Πειραιώς εις Αθήνας ήτο πλημμυρισμένος από 

γυναικόπεδα προσφυγόντα εις την πόλιν εκείνην. Ήτο η εποχή του θερισμού της 

κριθής, η οποία ευδοκιμεί εις την Αττικήν και αναμιγνύεται εις το ψωμί των χωρικών. 

Έσπευδον λοιπόν να την μαζέψουν και αποθηκεύσουν προτού οι Τούρκοι 

διαρπάσουν τους αγρούς των. 

Μετά δίωρον ευχάριστον πορείαν εν μέσω ελαιών και αμπελών, εισήλθον τέλος 

εις τας Αθήνας. Οι δρόμοι ήσαν γεμάτοι από παλληκάρια, αλλά τα σπίτια αδειανά 

από οικογενείας και έπιπλα. Κατά το καλοκαίρι δεν μένουν παρά τρεις χιλιάδες 

άνδρες προς προστασίαν της πόλεως (Διότι το καλοκαίρι εγίνοντο αι τουρκικαί 

επιδρομαί συνήθως). 

Ο λόγος στον Ιωσήφ Πέκκιο: 

«Το φρούριο της Ακρόπολης απαιτεί πεντακόσιους άντρες για τη φρούρησή του. 

Έχει άφθονο νερό και κάθε άλλη προμήθεια. Ο στρατηγός Γκούρας το έχει θέσει να 

αντέχει σε διετή πολιορκία. Η πόλη δεν προστατεύεται παρά από ένα τείχος, πίσω 

από το οποίο είναι τοποθετημένοι, γι' αυτό το λόγο, 2-3 οπλίτες... 

Οι Αθηναίοι εφάρμοσαν το καλύτερο σύστημα άμυνας, αφαίρεσαν δηλαδή από 

τους Τούρκους κάθε ελπίδα λαφύρων. Έτσι, οι Τούρκοι, αν ήθελαν να καταλάβουν 

την Αθήνα δεν θα αγόραζαν, αντί για αίμα, παρά μόνο σωρούς από πέτρες. 

Πέρα από λίγα σπίτια, όλη η άλλη πόλη δεν είναι παρά ερείπια και καλύβες. 

  

Αν οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι να αντιτάξουν επίμονη αντίσταση, μπορούν 

να αμυνθούν από σπίτι σε σπίτι, και εν τέλει να αποσυρθούν από την πόλη, 

στεκόμενοι στις υπώρειες της Ακρόπολης και υπό την προστασία της». 

Και πάλι ο Καιροφύλας: 

«Ο Πέκκιο αναφέρει με μεγάλην του ευχαρίστησιν ότι από ενός έτους η 

Φιλόμουσος Εταιρεία φροντίζει δια την προστασίαν των αρχαιοτήτων των Αθηνών 
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και ιδίως της Ακροπόλεως. Μαζί με τας αρχάς εκαθάρισαν τας αρχαιότητας της 

Ακροπόλεως υπό τα ερείπια και εκρήμνισαν μερικά παλιόσπιτα που έθαπτον τα 

αριστουργήματα. 

Εις την Πνύκα συνήθιζεν ο λαός να συνέρχεται, κατά το παρελθόν μάλιστα έτος 

είχον εις το μέρος εκείνο εκλεγή οι αντιπρόσωποι των Αθηνών. 

Όταν απειλείται η τουρκική επιδρομή, ο λαός των Αθηνών συνηθίζει να 

συνέρχεται κάτω από το Θησείον, από το οποίον διακρίνεται ο κάμπος εις μεγάλην 

απόστασιν.(...) 

Εις τας Αθήνας υφίστατο προ πολλού Λύκειον, όπου εδιδάσκετο η αρχαία 

ελληνική, η ιταλική και η ιστορία. Έχει και μικράν βιβλιοθήκην. Το συχνάζουν 60 

μαθηταί. 

Μετά την Επανάστασιν είχον γίνει δύο αλληλοδιδακτικά, εν αρρένων και έτερον 

θηλέων. Κάθε εν έχει εκατόν περίπου μαθητάς. Η Φιλόμουσος Εταιρεία ιδρυθείσα το 

1813, έχει την εποπτείαν επί των σχολείων. 

Υπήρχε και τυπογραφείον, διευθυνόμενον από τον "πλήρη φώτων και διάθερμον 

πατριώτην νέον Ψύλλαν, αλλ' αυτό, μαζί με τα σχολεία, μετεφέρθη εις την 

Σαλαμίνα", διότι αι Αθήναι ευρίσκοντο υπό την διαρκήν απειλήν των Τούρκων». 

Και για να επανέλθουμε στον Πέκκιο: 

«Αλλά τι έκαναν οι Έλληνες κατά τα τέσσερα αυτά χρόνια (σ.σ. 1821-1825), θα 

ρωτήσει κάποιος; Πολύ λίγα. 

Όμως τι θα μπορούσε να κάνει ένας λαός ο οποίος, αφού απέκρουσε δύο 

τουρκικές εισβολές, υπέστη μετά από λίγους μήνες έναν εμφύλιο πόλεμο; 

Και τι μπορεί να κάνει ένας λαός εξερχόμενος από κτηνώδη δουλεία τεσσάρων 

αιώνων; Η τυραννία πλήττει τη ζωτικότητα ενός έθνους. Τα δε αποτελέσματα του 

θανατηφόρου δηλητηρίου της εξακολουθούν και μετά το πέρας αυτής». 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Καταγράψτε σε δύο παράλληλες κάθετες στήλες τα επιχειρήματα των 

ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των Φιλελλήνων, σχετικά με την Ελληνική 

Επανάσταση. 

2. Εντοπίστε το Διαδίκτυο ζωγραφικούς πίνακες που σχετίζονται εμ την 

Ελληνική Επανάσταση. Χρησιμοποιείστε τη μέθοδο «artful thinking» 

προκειμένου να βοηθήσετε τους μαθητές σας να συμμεριστούν τα αισθήματα 

των Φιλελλήνων.  Δημιουργείστε ένα power point. 

3. Αξιολογείστε τις θετικές και αρνητικές πτυχές του Φιλελληνισμοί και 

προεκτείνετε τα συμπεράσματά σας μέχρι τις μέρες μας. 
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6. Τα Επαναστατικά Συντάγματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και η Ορθόδοξη Παράδοση 

 

 

Εισαγωγικά 

 

 

Σκοποί-στόχοι: 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να μελετήσουν τα Επαναστατικά Συντάγματα. 

 Να αναγνωρίσουν τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, υπό τις οποίες 

συγκλήθηκαν οι Εθνοσυνελεύσεις. 

 Να εντοπίσουν τις επιδράσεις που είχαν τα κείμενα αυτά από την 

Ορθόδοξη Παράδοση. 

 Να εντρυφήσουν στη θεολογία του Προσώπου. 

  

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θεματικής ενότητας – κεντρικοί άξονες: 

 

Σε αυτή την επιμέρους θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και 

θα συζητηθούν: 

 Τα επαναστατικά Συντάγματα. 

 Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Ορθόδοξη Παράδοση. 

 Η δισυπόστατη φύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Η αξία του ανθρωπίνου προσώπου στην Ορθόδοξη Παράδοση. 

 

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 

 

- Εισήγηση – παρουσίαση εκτενούς υλικού σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ΘΕ. 

- Παρουσίαση  power point που οπτικοποιεί το παραπάνω υλικό 
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- Μελέτη περιπτώσεων που με χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζουν πτυχές 

της ΘΕ. 

- Συντονισμένη συζήτηση με τους επιμορφωνόμενους, ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα κεντρικά σημεία και τα συμπεράσματα της ΘΕ αλλά και να 

απαντηθούν πιθανές απορίες τους. 

 

 

      Πριν ξεκινήσουμε:  

Αναστοχασμός:  

Πλαίσιο και γενική σκοπιμότητα προγράμματος 

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να: 

- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε επαφή με τις τελευταίες 

εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των πτυχών της ελληνικής επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της 

Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, στην 

κατανόηση και παρέμβαση σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, ανάδειξης 

του ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με βάση αρχές και αξίες που 

πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε να συνεισφέρει 

αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του ποιμαντικού έργου των ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των κληρικών και λαϊκών 

στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, πνευματικό και πολιτιστικό πλούτο του 

Ελληνισμού, ώστε να δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να ενισχύσουν τους 

δεσμού του Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της Ελληνικής κοινωνίας.   

- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων στελεχών για την 

επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που ασχολούνται με τις πολιτιστικές δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας της Εκκλησίας με 

άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό την προώθηση πρωτοβουλιών που 

αφορούν την ελληνική ταυτότητα.  

- Κοντολογίς, επιμορφώνουμε επιμορφωτές, εκπαιδεύουμε, εκπαιδευτές, καθοδηγούμε 
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στελέχη-ηγέτες της Εκκλησίας μας, εμπνέουμε εμπνευστές και προετοιμάζουμε την 

βελτίωση ενός πνευματικού οργανισμού, του οποίου τα τωρινά αλλά και τα αυριανά 

στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας 

 

Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευόμενους, όχι μόνον ως 

σε πρόσωπα που εμπλουτίζονται προσωπικά, αλλά και ως σε κάθε είδους στελέχη της 

Εκκλησίας, που θα εμπνευστούν ώστε να μεταλαμπαδεύσουν γνώση, να 

ενθουσιάσουν ιδιαίτερα την επόμενη γενιά, να την «συμπαρασύρουν» σε δράσεις και 

τελικά να διατηρήσουν τη μνήμη, αλλά και το όραμα του Ελληνισμού, που προχωρά 

προς το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό: 

 
Η αναγκαιότητα των Ελληνικών Επαναστατικών Συνταγμάτων 

 

Από την πρώτη στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης, οι ξεσηκωμένοι Ρωμηοί 

γνώριζαν πως ήταν επιτακτική η ανάγκη της θεσμικής κατοχύρωσης του αγώνα τους 

σε νομικό και διπλωματικό επίπεδο. Οι επαναστατημένοι Έλληνες έπρεπε εξαρχής να 

γνωρίζουν, έστω και αμυδρά, την πολιτική δομή του ελεύθερου ελληνικού κράτους 

για το οποίο πολεμούσαν και υφίσταντο ανείπωτες θυσίες. Συγχρόνως όμως, εξίσου 

επιτακτική ήταν η ανάγκη να διεκδικήσουν την νομιμοποίηση του αγώνα τους και 

σε βάθος χρόνου, τη νομιμοποίηση του ελεύθερου κράτους τους εκ μέρους της 

διεθνούς κοινότητας, χωρίς την οποίαν όλες οι θυσίες θα απέβαιναν μάταιες.  

Από νομική άποψη, μπορεί να γίνει λόγος περί ελληνικού κράτους από τη στιγμή 

που η πρώτη Εθνοσυνέλευση ψήφισε το πρώτο Σύνταγμα του αγώνα, βάσει του 

οποίου συγκροτήθηκε κεντρική κυβέρνηση για να εκπροσωπήσει το μαχόμενο 

γένος. Μετά την διακήρυξη του Συντάγματος της Επιδαύρου, το οποίον θεωρείται ως 

η γενέθλια πράξη του νέου κράτους που διεκδικεί με τα όπλα την  πολιτική του 

ύπαρξη, μαχόμενο κατά της οθωμανικής εξουσίας, η Ευρώπη καλείται να 

αναγνωρίσει την Ελλάδα ως μία εμπόλεμη δύναμη κατά το διεθνές δίκαιο115. 

Τα Συντάγματα του Αγώνα αποτελούν για μας σήμερα πολύτιμα ντοκουμέντα στα 

οποία αποκρυσταλλώνεται η πολιτική σκέψη, η ιδεολογία αλλά και το όραμα της 

                                                             
115 Λένας Διβάνη, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947), απόπειρα πατριδογνωσίας, εκδ. 

Καστανιώτης 2000, 87. 
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Ελληνικής Επανάστασης. Συγχρόνως, τα κείμενα αυτά αποτυπώνουν την επίδραση 

από ένα ευρύτερο ιστορικό περιβάλλον που περιελάμβανε την Γαλλική και την 

Αμερικανική Επανάσταση, αλλά και τα εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγώνα 

του Γένους μας, επακόλουθα της ελληνορθόδοξης - ρωμαίικης παράδοσης, στην 

οποία οι πρόγονοί μας θέλησαν να θεμελιώσουν την πολιτική, πολιτιστική και 

πνευματική τους ταυτότητα116. 

 

 

Το πρώτο πολιτειακό κείμενο- Πατρίς 

 

Στις 26 Μαΐου 1821, στη Μονή Καλτεζών της Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε 

η πρώτη Συνέλευση των επαναστατημένων Ελλήνων117.  

Πήρε το όνομα «Γερουσία όλου του Δήμου των επαρχιών της Πελοποννήσου» ή 

«Γερουσία των Καλτεζών» ή, ακριβέστερα «Πελοποννησιακή Γερουσία». Αν και δεν 

θεωρείται αντιπροσωπευτική όλων των επαναστατικών ομάδων της Πελοποννήσου, 

καθώς έλειπαν οι περισσότεροι επίσκοποι του Μοριά118 και κυρίως οι οπλαρχηγοί119. 

Η συνέλευση αυτή απετέλεσε την πρώτη προσπάθεια συνένωσης των τοπικών 

επαναστατικών ομάδων υπό ενιαία διοίκηση. Στο τέλος των εργασιών της, στη μία 

και μοναδική πανηγυρική συνεδρίασή της, εξέδωσε πρακτικό το οποίο ονομάστηκε 

«αποδεικτικόν και κυρωτικόν γράμμα»120. 

 

Πρόκειται για τη μόνη γνωστή πράξη της η οποία στην προμετωπίδα της φέρει τη 

λέξη Πατρίς. Η Πατρίς χαρακτηρίζεται ως το πρώτο πολιτειακού χαρακτήρα 

κείμενο της Επαναστάσεως και η Γερουσία παρουσιάζεται ως συλλογικό όργανο το 

οποίο ασκεί νομοθετική και διοικητική εξουσία. Περιέχει οργανωτικές διατάξεις και 

προτροπές ομοφροσύνης και κοινής ειρήνης. Με την πράξη αυτή, οι εκλεγέντες 

Γερουσιαστές εξουσιοδοτήθηκαν να ενεργήσουν «καθ΄ όποιον τρόπον η θεία 

                                                             
116 Αικατερίνης Ρωξάνας, «Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας των Συνταγμάτων του Αγώνα και η 

συνάντηση ελληνικών και αμερικανικών πολιτειακών αντιλήψεων κατά τη διαμόρφωση θεσμών 

κράτους δικαίου στη χώρα μας» στο : Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του αγώνος της Ελληνικής 

Επαναστάσεως. Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, πρακτικά Ζ΄ Συνεδρίου, εκδ. Αρχονταρίκι, 

56. 
117 Αθηνάς Κονταλή, Η Συνέλευση της Ιεράς Μονής Καλτεζών και το πρώτο πολιτειακό κείμενο της 

επαναστατημένης Ελλάδας (1821) στο: Οι φιλελεύθεροι θεσμοί…, 146-160. 
118 Φ. Χρυσανθόπουλού ή Φωτάκου, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνησιν 

1858, 164-165. 
119 Θ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής Φυλής, Αθήνα 1846, 74.  
120 Πράξις των Καλτεζών (Πελοπόννησος 1821), http://library.parliament.gr. 4/7/2021. 

http://library.parliament.gr/
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Πρόνοια  τους φωτίσει και γνωρίσωσιν ωφέλιμον»121 και τους ανατέθηκε η ευθύνη 

της γενικής ευταξίας των υποθέσεων της Πελοποννήσου και, ακολούθως, η αίσια 

έκβαση του ιερού αγώνα για την ελευθερία του Γένους. 

 

Τα τρία όμως πολιτειακά κείμενα πού διαμόρφωσαν τον πολιτειακό βίο των 

επαναστατημένων Ελλήνων ήταν τα συντάγματα της Επιδαύρου (1822), του Άστρους 

(1823) και της Τροιζήνας (1827). Η δημιουργία τους αποτελούσε γεγονός 

πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Υπεύθυνοι γι΄ αυτόν τον νεωτερισμό ήταν 

κατεξοχήν οι Έλληνες από την Ευρώπη όπως ο Μαυροκορδάτος. Για τους Έλληνες 

που ήταν εξοικειωμένοι με τις ευρωπαϊκές ιδέες και τα Δυτικά συστήματα, το 

Σύνταγμα συνιστούσε κοινωνικό συμβόλαιο, μία συμφωνία ελεύθερων και 

φωτισμένων ανθρώπων122.  

Συγχρόνως αποτελούσε σαφή και κατανοητή προβολή της ελληνικής υπόθεσης 

στην Ευρώπη. Είχε δε σκοπό να σημάνει την αρχή του τέλους κάθε αυθαιρεσίας, όχι 

μόνον του Οθωμανικού κράτους  αλλά και κάθε άλλης κρατικής εξουσίας στο 

μέλλον123.  

Οι Έλληνες ηγέτες, όχι μόνο κατανοούσαν τη λειτουργία των Συνταγμάτων 

γενικά, αλλά είχαν διαμορφώσει και συγκεκριμένες απόψεις για τους βασικούς 

στόχους των δικών τους συνταγμάτων στα οποία προβλεπόταν:  

 

 Η σύσταση ενός συγκεντρωτικού κράτους που θα βασιζόταν σε ένα έθνος 

και μιας κεντρικής εξουσίας αρκετά ισχυρής ώστε να φέρει σε πέρας τη 

δοκιμασία της επανάστασης. 

 Η λήψη μέτρων για την προστασία της ατομικής ελευθερίας από την 

εσωτερική απολυταρχία 

 Ο διαχωρισμός των εξουσιών και το προβάδισμα της νομοθετικής έναντι 

της εκτελεστικής εξουσίας, γεγονός που θα εξασφάλιζε την επιβίωση κάθε 

κοινωνικής και τοπικής ομάδας και θα εμπόδιζε την επιβολή δικτατορίας.  

 

Παράλληλα, για τον απλό λαό, το Σύνταγμα είχε εξιδανικευτεί, 

                                                             
121 Ό. παρ.  
122 John Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο 1823-1843, ΜΙΕΤ 1985, 

61. 
123 Δημητρίου Πυργάκη, «Τα δικαιώματα του ανθρώπου και η προστασία τους κατά τα Συντάγματα του 

Αγώνα» στο: Οι φιλελεύθεροι θεσμοί…, 95. 
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προσλαμβάνοντας ιδιότητες πανάκειας. Στα μάτια των απλών Ελλήνων, το 

Σύνταγμα ήταν κάτι σαν ακλόνητο τείχος προστασίας από την αυθαιρεσία, πρώτα 

της κάθε μορφής εξουσίας που θύμιζε τον Σουλτάνο και κατόπιν της όποιας 

κρατικής δομής, που, μετά την απελευθέρωση, θα επιχειρούσε να ασκήσει 

απολυταρχική και ανεξέλεγκτη εξουσία.   

 

Το Σύνταγμα της Επιδαύρου 

 

Το Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822 προέκυψε από την Α΄ Εθνική Συνέλευση 

που συνήλθε στην Πιάδα της αρχαίας Επιδαύρου την 20η  Δεκεμβρίου 1821 και 

αποτελείτο από 110 σύντομες παραγράφους κατανεμημένες σύμφωνα με το γαλλικό 

πρότυπο σε τίτλους και τμήματα και διαποτισμένη με το πνεύμα του διαφωτισμού και 

της Γαλλικής Επανάστασης124. 

Για να μην θορυβηθεί Ιερά Συμμαχία των ευρωπαίων ηγεμόνων, οι συντάκτες του 

Συντάγματος της Επιδαύρου προτίμησαν να το ονομάσουν «Προσωρινόν Πολίτευμα 

της Ελλάδος». 

Βασικά χαρακτηριστικά υπήρξαν: 

 Η προστασία του νόμου όσον αφορά την ιδιοκτησία την τιμή και την 

ασφάλεια εκάστου των Ελλήνων. 

 Η ισότητα ενώπιον του νόμου χωρίς καμία εξαίρεση βαθμού, κοινωνικής 

τάξεως ή αξιώματος. 

 Η αρχή της αξιοκρατίας και η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών 

μεταξύ όλων των κατοίκων της Ελληνικής επικράτειας. 

 

Το Σύνταγμα της Επιδαύρου καθιερώνει τη διάκριση των εξουσιών –Βουλευτικό, 

Εκτελεστικό και Δικαστικό- κατά μίμηση του μετριοπαθούς Γαλλικού Συντάγματος 

του 1795. 

 

Το Σύνταγμα του Άστρους  

 

Η Β΄ Εθνοσυνέλευση συνήλθε στο Άστρος της Κυνουρίας στις 29 Μαρτίου 1823 

και, καταρχάς, αποφάσισε να εμμείνει στις βασικές αρχές του Συντάγματος της 

                                                             
124 Βλ. Ν. Αλιβιζάτου, Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στην νεοελληνική ιστορία 1800-2010, εκδ. Πόλις, σ. 

42 κ. ε. 
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Επιδαύρου. Το Σύνταγμα του Άστρους ονομάστηκε «Νόμος της Επιδαύρου» για να 

υπογραμμίσει τη συγγένεια με το πρώτο Σύνταγμα του αγώνα.  Υπήρξε αρτιότερο 

από το Σύνταγμα της Επιδαύρου και εξακολουθούσε να αυτοχαρακτηρίζεται 

προσωρινό. Επεξέτεινε τον κατάλογο των προστατευόμενων ατομικών δικαιωμάτων, 

προβλέποντας μεταξύ άλλων την κατάργηση της δουλείας και του δουλεμπορίου. 

Καθιέρωσε την ελευθερία του τύπου, υπό την προϋπόθεση να μη γίνεται λόγος κατά 

της χριστιανικής θρησκείας, τα γραφόμενα να μην αντιβαίνουν στις κοινά αποδεκτές 

αρχές της ηθικής και να αποφεύγεται κάθε προσωπική ύβρις125. 

Επίσης υπό την προστασία του τέθηκε η τιμή, η ιδιοκτησία και η προσωπική 

ασφάλεια των αλλοδαπών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Το κράτος αναλάμβανε να 

εμψυχώσει το εμπόριο και την γεωργία με την σύσταση γεωργικών και εμπορικών 

εταιριών. Αναλάμβανε επίσης να οργανώσει την εκπαίδευση καθ΄ όλη την επικράτεια 

και να καταβάλλει σταθερό πόρο ζωής στις χήρες και τα ορφανά «των εις τας μάχας 

πεσόντων στρατιωτών»126.  

Ιδιαίτερα απασχολήθηκε με το δικαστικό σύστημα και την προσπάθεια 

διαχωρισμού της δικαστικής από τη νομοθετική εξουσία. Παρά τις ξεκάθαρες 

επιταγές του, Η διάκριση των δύο αυτών εξουσιών θα έμενε σε εκκρεμότητα για 

πολλές δεκαετίες καθώς απετέλεσε πάγια τακτική υποψήφιοι του βουλευτικού 

σώματος να διορίζονται μέλη δικαστηρίων Σε ορισμένες περιπτώσεις το βουλευτικό 

σώμα έκταση να χειρίζεται το ίδιο διάφορες υποθέσεις και να λειτουργεί ως τακτικό 

δικαστήριο απαιτώντας από τους διαδίκους να παρουσιάζονται ενώπιον του.  

 

Το Σύνταγμα της Τροιζήνας 

 

Στις 19 Μαρτίου του 1827, 200 περίπου πληρεξούσιοι της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης 

συνήλθαν στην Τροιζήνα. Εκεί διαμορφώθηκε το αρτιότερο Σύνταγμα και ένα από τα 

πιο πρωτοποριακά Συντάγματα της εποχής του, το «Πολιτικόν Σύνταγμα της 

Ελλάδος» γνωστότερο ως «Σύνταγμα της Τροιζήνας, το οποίον συμπύκνωσε την 

πείρα δημόσιου βίου 6 ετών.  

Κατά το διάστημα αυτό, το επαναστατημένο Γένος γνώρισε συγχρόνως, τους 

θριάμβους ηρωικών κατορθωμάτων αλλά και την πικρή εμπειρία της διχόνοιας και 

                                                             
125 Νικηφόρου Διαμαντούρου, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 1821-1828, 

ΜΙΕΤ 2006, 166. 
126 πστ΄ β΄. 
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του εμφυλίου σπαραγμού. Το Σύνταγμα της Τροιζήνας προσπάθησε να συγκεράσει 

δύο, εκ πρώτης όψεως, αντίρροπες τάσεις:  

Από τη μία, την ανάγκη για ισχυρή κεντρική εξουσία ικανή να διεξαγάγει τον 

απελευθερωτικό αγώνα και να οργανώσει το νέο κράτος. Βασικός φορέας αυτής 

της προσπάθειες, ο οποίος θα έβγαζε την Ελλάδα από την λαίλαπα της πολυαρχίας, 

ορίστηκε ο κυβερνήτης. Και από την άλλη το φιλελεύθερο και δημοκρατικό 

στοιχείο μέσω, αφενός της θέσπισης σημαντικών αντίβαρων της εξουσίας του 

κυβερνήτη κατά το αμερικανικό πρότυπο και, αφετέρου, της πληρέστερης 

κατοχύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων.  

Τα ατομικά δικαιώματα που αποτελούσαν ήδη κεντρικό στοιχείο των δύο 

προηγούμενων Συνταγμάτων κατοχυρώθηκαν ακόμη περισσότερο. Αποτέλεσμα 

αυτής της εξισορρόπησης υπήρξε η απόλυτη διάκριση των εξουσιών και αναφερόταν 

πως 

«Η Νομοθετική εξουσία ανήκει ιδιαιτέρως εις το σώμα των αντιπροσώπων του 

λαού, το οποίον ονομάζεται Βουλή. Η Νομοτελεστική ανήκει εις ένα μόνον, 

ονομαζόμενον Κυβερνήτην … Η δικαστική, εις τα διάφορα Δικαστήρια»127 

Κατεβλήθη επίσης προσπάθεια πλήρους προστασίας της δικαστικής εξουσίας με 

την ίδρυση τριών δικαστηρίων, των Ειρηνοδικών, των Επαρχιακών και των 

Ανεκκλήτων, καθώς και ένα Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.  

Κατά γενική ομολογία το Σύνταγμα της Τροιζήνας υπερέβαινε στις δημοκρατικές 

αρχές και ιδέες όλα τα μέχρι τότε πολιτεύματα στην Ευρώπη. Συμπύκνωσε την 

επιθυμία των Ελλήνων για Σύνταγμα δημοκρατικό και φιλελεύθερο. Απέδειξε επίσης 

πως ήδη η Ελλάδα διέθετε ώριμη πολιτική σκέψη μεταξύ τον πεπαιδευμένος λογιών 

της που ήταν σε θέση να αντιληφθούν τη σημασία της διαχωρισμού των τριών 

εξουσιών. Αποκορύφωμα του πρωτοποριακού χαρακτήρα του Συντάγματος της 

Τροιζήνας αποτελεί το Ε΄ άρθρο του, το οποίον καθιέρωνε με πλήρη σαφήνεια την 

αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. 

 

Δυστυχώς τα ανθρώπινα πάθη και ιδιαίτερα εκείνο της διχόνοιας εμπόδισε την 

πλήρη υλοποίηση των πόθων που τα τρία Συντάγματα διετύπωσαν. Δεν ήταν μόνον 

όμως αυτό το πρόβλημα. Η τραγική κατάσταση της Επανάστασης προς το τέλος του 

                                                             
127 Άρθρο 40-42. 
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1827 οδήγησε στην αναστολή των φιλελεύθερων διατάξεων του Συντάγματος της 

Τροιζήνας και η ίδια η Συνέλευση, επικαλούμενη τις δεινές περιστάσεις που 

περνούσε ο τόπος και που δεν επετρεπαν την πλήρη εφαρμογή του πολιτεύματος, 

υιοθέτησε το ΝΗ΄ ψήφισμα στις 18 Ιανουαρίου του 1828, με το οποίον ίδρυε νέο 

«προσωρινό πολίτευμα» και ανέθετε όλες τις εξουσίες στον κυβερνήτη. Ίσως αυτό να 

αποτελεί και το πρώτο οιονεί πραξικόπημα στον πολιτειακό βίο της Ελλάδος, αφού 

δικαίωμα αναστολής του Συντάγματος είχε ρητώς απαγορευτεί από το Σύνταγμα του 

1827. Παρόλα αυτά, η Συνέλευση της Τροιζήνας διακήρυξε πως «η σωτηρία του 

έθνους είναι ο υπέρτατος πάντων νόμος». Γι΄ αυτό και είναι λάθος να αξιολογούνται 

τέτοιες ενέργειες με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Άλλωστε, ο προηγούμενος 

πολιτικός βίος του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια128 αποτελούσε εγγύηση 

για την επαναφορά του πολιτικού βίου της Ελλάδας προς την ομαλότητα όταν οι 

συνθήκες το επέτρεπαν. Δυστυχώς η τραγωδία της δολοφονίας του αποτέλεσε και την 

αρχή αλλεπάλληλων ανωμαλιών με οδυνηρές συνέπειες. 

 

 

Η θρησκεία στα πρώτα ελληνικά Συντάγματα 

«Έλληνες, όσοι αυτόχθονες πιστεύουν στον Χριστό» 

 

Και στα τρία Συντάγματα κατοχυρώθηκε η θρησκευτική ελευθερία ως ατομικό 

δικαίωμα και η θρησκεία εντάχθηκε σε αυτά και διακηρύχθηκε ως συστατικό 

στοιχείο της ταυτότητας των επαναστατημένων Ελλήνων.  

Στο Σύνταγμα της Επιδαύρου το προοίμιο ανέγραφε την επίκληση «εν ονόματι 

της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος». Το εν λόγω Σύνταγμα περιείχε διατάξεις 

σχετικές με τη θρησκευτική ελευθερία, υπό τη μορφή της ανεξιθρησκείας, την 

επικρατούσα θρησκεία και ως στοιχείο της ταυτότητας των Ελλήνων, την πίστη στο 

Χριστό, σύμφωνα με τη διδασκαλία της ανατολικής ορθοδόξου του Χριστού 

εκκλησίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: 

«Η επικρατούσα θρησκεία εις την Ελληνική επικράτειαν είναι η της Ανατολικής 

Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, ανέχεται όμως η Διοίκησις της Ελλάδος πάσαν 

                                                             
128 Ο Ιωάννης Καποδίστριας θεωρείται ο ιδρυτής των πλέον δημοκρατικών πολιτευμάτων της Ευρώπης, 

όπως το σύστημα των καντονιών που καθιέρωσε στην Ελβετία. Βλ. 

https://www.mixanitouxronou.gr/giati-i-elveti-timoun-ton-kapodistria-os-evergeti-ke-iroa-alla-stin-

ellada-dolofonithike-molis-egine-kivernitis/, 4/7/2021. 

https://www.mixanitouxronou.gr/giati-i-elveti-timoun-ton-kapodistria-os-evergeti-ke-iroa-alla-stin-ellada-dolofonithike-molis-egine-kivernitis/
https://www.mixanitouxronou.gr/giati-i-elveti-timoun-ton-kapodistria-os-evergeti-ke-iroa-alla-stin-ellada-dolofonithike-molis-egine-kivernitis/
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άλλην θρησκείαν, και αι τελεταί και ιεροπραγίαι εκάστης αυτών εκτελούνται 

ακωλύτως». 

 

Στο Σύνταγμα του Άστρους, η διάταξη στην οποίαν κατοχυρώνεται θρησκευτική 

Ελευθερία διατηρήθηκε αυτούσια με τις ίδιες λέξεις, την ίδια αρίθμηση και θέση129.  

 

Στο Σύνταγμα της Τροιζήνας, η διάταξη περί θρησκείας κατέχει πρωτεύουσα 

θέση και ορίζει την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ως θρησκεία της 

Επικρατείας, είναι όμως πληρέστερο ως προς την έννοια της ανεξιθρησκείας130. 

 

Το άρθρο όμως, το οποίο  σφραγίζει την σχέση Ελληνισμού-Ορθόδοξης 

Εκκλησίας βρίσκεται στο Σύνταγμα της Επιδαύρου: 

 

«Όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της επικράτειας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις 

Χριστόν, εισίν Έλληνες, και απολαμβάνουσιν άνευ τινός διαφοράς όλων των 

πολιτικών προνομίων»131.  

 

Η σημασία της διατύπωσης ατής είναι κεφαλαιώδης, διότι απαντά σε ζωτικά 

ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι: «Ποιος κάνει την επανάσταση και με τι 

σκοπό;» Και ποια απάντηση δίνει το πρώτο Σύνταγμα της Επιδαύρου;  

 Την Επανάσταση την κάνουν αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό και 

κατοικούν στην Ελλάδα.  

Ένα δεύτερο ερώτημα είναι: Τι διαφοροποιεί τους ραγιάδες από τους κατακτητές, 

ώστε να θέλουν να ελευθερωθούν απ΄ αυτούς; 

Οι Έλληνες είναι συνεχιστές ενός διαφορετικού πολιτισμού από τον πολιτισμό των 

κατακτητών τους, του πολιτισμού που γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο, και συγχρόνως 

ανήκουν σε ένα άλλο γένος, το γένος των Χριστιανών. 

Πρέπει να γίνει σαφές πως στη βυζαντινή αυτοκρατορία, ο Αυτοκράτορας είναι 

αρχηγός της πολιτείας και της Εκκλησίας. Αυτό δε σημαίνει πως η Εκκλησία είναι 

υποταγμένη στον πολιτικό άρχοντα. Σημαίνει πως ο Αυτοκράτορας αναλαμβάνει να 

διοικήσει το γένος των Χριστιανών. Ο αυτοκράτορας παίρνει την ταυτότητά του από 

                                                             
129 Άλκη Δερβιτσιώτη, Η ίδρυση ναού ως συνιστώσα της θρησκευτικής ελευθερίας, Αθήνα 2010,22. 
130 Όπ. παρ., 23. 
131 Άρθρο 2, εδ. 1 του Συντάγματος του 1823∙ άρθρο 6 παρ. α) του Συντάγματος του 1827. Πρβλ. 

Χρήστου Σγουρίτσα, Συνταγματικόν Δίκαιον, τόμος Β΄, Τεύχος Α΄, Αθήναι 1964, 120. 
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την Εκκλησία.  Άλλωστε, με βάση τη Βυζαντινή Πολιτειολογία αλλά και την 

Πατερική Θεολογία, ο λαός είχε πάντα το δικαίωμα αντιστάσεως σε αδίκους 

αντιλαϊκούς και αυταρχικούς Αυτοκράτορες, οι οποίοι όφειλαν να αποδεικνύουν 

συνεχώς τον φιλάνθρωπο, φιλολαϊκό και θεοκεντρικό (ποτέ θεοκρατικό) χαρακτήρα 

τους132. Οι υπόδουλοι Έλληνες επιζητούν την ίδια πολιτική δομή που υπήρχε πριν την 

Άλωση: Την ανάδειξη χριστιανού ηγεμόνα. Το αίτημα δεν είναι μόνο θρησκευτικό. 

Είναι και βαθύτατα πολιτικό, διότι συνδέεται με την ταυτότητα του λαού και την 

ταυτότητα της πολιτικής δομής που θα αντικαταστήσει τους Οθωμανούς.  

Άλλωστε, μετά την Άλωση, επικεφαλής της Ρωμηοσύνης τίθεται ο Πατριάρχης, ως 

θρησκευτικός και ως πολιτικός άρχοντας. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά με 

την Παπική Εκκλησία: Η πολιτική εξουσία του Πατριάρχη είναι προσωρινή. Η 

Εκκλησία αγωνίζεται να ξαναβρεί το Γένος ένα σύστημα διακυβέρνησης, όπου η 

πολιτική εξουσία θα συμβαδίζει με την εκκλησιαστική ηγεσία, αλλά δεν θα 

ταυτίζονται. Το σύνταγμα της Επιδαύρου διακηρύττει πως το γένος των Χριστιανών 

μεταβάλλεται σε έθνος των Ελλήνων που διατηρούν την πίστη τους και επιζητούν 

πολιτική ανεξαρτησία133. Το ότι όσοι δεν είναι Χριστιανοί δεν είναι Έλληνες δεν 

εμπεριέχει ρατσιστική υποτίμηση μπορούν αν αγωνιστούν για τον ίδιο λόγο και δεν 

έχουν το ίδιο πολιτικό όραμα. Το πασίγνωστο «για του Χριστού την πίστη την αγία 

και της πατρίδος την ελευθερία» αποτελεί συγχρόνως το πνευματικό υπόβαθρο του 

αγώνα, αλλά και το πολιτικό του όραμα134.  

Το Σύνταγμα του Άστρους, στο Β΄ κεφάλαιο, επαναλαμβάνει αυτούσια την ίδια 

διατύπωση. Στη δεύτερη όμως παράγραφο συμπληρώνει: Η Β΄ Εθνοσυνέλευση στο 

Άστρος επαναλαμβάνει στο Β΄ κεφάλαιο αυτούσιο, συμπληρώνει όμως κάτι 

σημαντικό: Την  ελληνική γλώσσα. 

«Ομοίως Έλληνες εισί …(και)…όσοι έξωθεν ελθόντες και την Ελληνικής φωνήν 

(γλώσσα) πάτριον έχοντες και εις Χριστόν πιστεύοντες…να εγκαταριθμώσι… εις 

τους πολίτας Έλληνας».  

Συμπερασματικά, η ταύτιση Έλληνα και Χριστιανού περιγράφει την 

                                                             
132 Κωνσταντίνου Κωτσιόπουλου, Χριστιανισμός και Πλτική στα Συντάγματα της Εληηνικής 

Επαναστάσεως του 1821, στο: Φιλελεύθεροι θεσμοί…, 191. 
133 Σπυρίδωνος Φλογαΐτη, «Η ιδεολογία της Επαναστάσεως και η Ορθόδοξη Πίστη», στο: Οι 

φιλελεύθεροι θεσμοί…, 91. 
134 Μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου Γ΄, «Η θεσμοθετημένη θέση της Εκκλησίας στα πρώτα ελληνικά 

συνταγματικά κείμενα», στο: Οι φιλελεύθεροι θεσμοί…, 184. 
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αυτοσυνειδησία των υποδούλων Ελλήνων135. Εναντίον του Σουλτάνου εξεγείρεται 

ένα έθνος ένδοξο, με συνείδηση που διατηρήθηκε μέσω της γλώσσας και της 

Ορθόδοξης Χριστιανικής λατρείας, το οποίον βιώνει έναν πολιτισμό διαμετρικά 

αντίθετο προς τον Οθωμανικό και επιθυμεί να συγκροτήσει την νέα του πολιτική 

υπόσταση στηριγμένη στις αρχές και τις αξίες Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης. 

Γι΄ αυτό και σε όλες τις διακηρύξεις των Εθνοσυνελεύσεων, ο αγώνας των Ελλήνων 

χαρακτηρίζεται, όχι μόνον εθνικός, αλλά και ιερός136.  

 

 

Επαναστατικά συντάγματα και θρησκεία 

Ερωτήματα που φτάνουν μέχρι σήμερα 

 

Γιατί η επίκληση της Αγίας Τριάδος στα επαναστατικά συντάγματα; 

 

Οι επίκληση της Αγίας Τριάδος στα Επαναστατικά Συντάγματα, κάτι που ισχύει 

και για το σημερινό Ελληνικό Σύνταγμα, εξυπηρέτησε πολλαπλούς σκοπούς, 

ιστορικούς και ιδεολογικούς.  

Κατά πρώτον, τα Συντάγματα του Αγώνα στιγματίστηκαν από τις αντίστοιχες 

εμπειρίες της δικής του εποχής, όπως τους Ναπολεόντειους Πολέμους. Η Ελληνική 

Επανάσταση και η διαμόρφωση των Συνταγμάτων της πραγματοποιείται εν μέσω 

κοσμοϊστορικών γεγονότων τα οποία καθόρισαν την σύγχρονη παγκόσμια ιστορία. 

Τα γεγονότα αυτά, όπως η Γαλλική και η Αμερικανική Επανάσταση, γίνονται γνωστά 

στους Έλληνες και ιδιαίτερα τους Έλληνες της Διασποράς. Σιγά-σιγά διαμορφώνεται 

ένας κόσμος με κέντρο τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, στην οποία οι 

Έλληνες επιθυμούν να ενταχθούν. Ο νέος αυτός κόσμος θεωρεί αυτονόητη τη 

σύνδεση του με τις αξίες του Χριστιανισμού. Η γαλλική διακήρυξη των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου του 1789 τίθεται υπό την αιγίδα του «Υπερτάτου Όντος» (l’ Etre 

supreme). 

                                                             
135 Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη, «Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας και η αυτοθέσμιση της 

επαναστατημένης ελληνικής κοινωνίας-το πρώτο πολιτειακό κείμενο στην Ιστορία για την 

απαγόρευση της δουλείας», στο: Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: Ρήγας Φερραίος, Ιωάννης 

Καποδίστριας, Φρανσίσκο ντε Μιράντα-η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον 

Διαφωτισμό και την Γνώση, 2013, 115, 
136 Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα, «Ελευθερία της πατρίδος και ελευθερία του ατόμου. Το ιδεολογικό 

θεμέλιο του νέου ελληνικού κράτους», στο: Οι Φιλελεύθεροι θεσμοί…, 48. 
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Η αμερικανική διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 1776 διακηρύσσεται στο όνομα 

του «Θεού της Φύσεως» (Nature΄s God) και «Δημιουργού του Παντός» (Creator). Η 

επίκληση λοιπόν της Αγίας Τριάδος στα Συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης 

έχουν ως ένα πρώτο ξεκάθαρο σκοπό να εναρμονιστούν με τα μεγάλα πολιτικά 

κείμενα της Γαλλίας και της Αμερικής137. 

Μία δεύτερη αιτία της επικλήσεως αυτής είναι η ανάγκη της θρησκευτικής 

διαφοροποίησης με τον Οθωμανό κατακτητή. Η διαφοροποίηση αυτή μετουσιώνεται 

σε διαφοροποίηση αξιών, ιδανικών και κοσμοθεωρίας. Οι Έλληνες θέλουν να ζήσουν 

στη βάση ενός διαφορετικού αξιακού κώδικα από εκείνον του κατακτητή τους. 

Μία τρίτη αιτία είναι η επιθυμία να μείνει ενεργή η σύνδεση του Νέου 

Ελληνισμού με το χριστιανικό παρελθόν της βυζαντινής αυτοκρατορίας- Ρωμιοσύνης. 

Το 1453 υποδουλώθηκαν εκχριστιανισμένοι Ρωμαίοι πολίτες και το 1821 αρχίζει 

ένας αγώνας, Έλληνες Χριστιανοί να ξαναβρούν την ελευθερία τους. 

Μια τέταρτη αιτία της επικλήσεως αυτής είναι η επιθυμία να τονιστούν οι δεσμοί 

με την χριστιανική Ευρώπη και συγχρόνως να εκφραστεί και να αποσταλεί μία 

έκκληση προς αυτούς, ώστε να συμβάλλουν στην απελευθέρωση από έναν κοινό 

εχθρό που κάποτε έφτασε μέχρι τα τείχη της Βιέννης. 

 

(Ερώτηση ως αφορμή για διάλογο: Τι στοιχεία μπορούμε να πάρουμε από 

αυτές τις διαπιστώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα φλέγον ζήτημα της 

δικής μας εποχής, το Μεταναστευτικό; 

Μεταναστευτικό, διάλογος και συγκρούσεις μεταξύ των θρησκειών επιπτώσεις 

στην κοινωνική ζωή και στο αξιακό σύστημα της Δυτικής Ευρώπης). 

 

Τι περιλαμβάνει ο όρος «Χριστιανός», ο οποίος βρίσκεται και στα τρία 

Επαναστατικά Συντάγματα ως προϋπόθεση του Έλληνα πολίτη; 

 

Ο όρος περιλαμβάνει αρχικά όλους τους Χριστιανούς ραγιάδες που κατοικούσαν 

στην οθωμανική αυτοκρατορία και διακρίνονται βάσει του θρησκεύματος από τους 

μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Στα νομικά κείμενα της εποχής όμως ο όρος 

«Χριστιανός» χρησιμοποιείται αδιακρίτως για να εκφράσει όλα τα χριστιανικά 

                                                             
137 Αρχιμ. Ισιδώρου Κάτσου, «Η θεανθρωπία του δικαιώματος: Τα επαναστατικά Συντάγματα ως πεδίο 

συνάντησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορθόδοξης παράδοσης», στο: Οι φιλελεύθεροι θεσμοί…, 

115. 
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βασίλεια και έθνη διακρίνοντας στη συνέχεια επιμέρους κατηγορίες είτε με κριτήρια 

ομολογιακά (Ορθόδοξοι, Λατίνοι), είτε με κριτήρια γεωγραφικά-πολιτισμικά 

(Ανατολική Εκκλησία-Δυτικές Εκκλησίες). Είναι φανερό ότι τα επαναστατικά 

Συντάγματα προσπαθούν να διατηρήσουν μία ισορροπία ανάμεσα στην ξεχωριστή 

θέση που κατέχει στην ελληνική επικράτεια η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και 

στην εικόνα που πρέπει να σχηματίσουν οι μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις για τους 

Έλληνες, ως αδελφούς Χριστιανούς που καλούν σε βοήθεια.  

Τα αποτελέσματα δικαίωσαν αυτήν την επιλογή. Η διεθνής κοινότητα της εποχής 

ασπάστηκε την ευρεία ερμηνεία του όρου «Χριστιανός». Όπως αναφέρει η ελβετίδα 

ιστορικός Μ. Μπουβιέν Μπρον, «για πρώτη φορά δημιουργείται στον κόσμο μία 

συμμαχία όχι πολιτική αλλά θρησκευτική και ηθική μεταξύ υποστηρικτών διαφόρων 

πολιτικών παρατάξεων, χριστιανών διαφόρων δογμάτων, πολιτών διαφόρων 

κρατών»138. Αυτό δεν σημαίνει πώς οι Έλληνες δεν είχαν συναίσθηση πως η στάση 

των ρωμαιοκαθολικών πληθυσμών και των δυτικών ιεραποστόλων λειτούργησαν 

συχνά υπονομευτικά, μέχρι και προδοτικά προς τους Ορθόδοξους139 και σε κάθε 

περίπτωση ως ύποπτη140. Τα συνταγματικά όμως κείμενα είναι νομικά όχι 

ομολογιακά. Δεν είχαν ως ζητούμενο την επίλυση των δογματικών διαφορών που 

διαιρούν τους χριστιανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας, αλλά την ειρήνη και 

την ασφάλεια των κατοίκων των εξεγερμένων περιοχών. Ο διαχωρισμός σε 

ορθόδοξους και μη θα οδηγούσε σε απρόβλεπτες εντάσεις μεικτούς πληθυσμούς 

όπως εκείνους των Κυκλάδων. Η ελευθερία όμως της θρησκευτικής συνείδησης δεν 

μπορούσε να επεκταθεί εξαρχής σε όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες πολίτες141, όπως 

την είχε οραματιστεί ο Ρήγας ο Βελεστινλής. Αυτό θα ήταν κάτι που θα ερχότανε σε 

μεταγενέστερο χρόνο όπως και συνέβη πολύ αργότερα στην πατρίδα μας και ισχύει 

σήμερα142.  

                                                             
138 Νίκου Αλιβιζάτου, όπ. π., 61. 
139 Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Τριακονταετηρίς εκκλησιαστική ή Συνταγμάτιον ιστορικόν 

των εν τω Βασιλείω της Ελλάδος εκκλησιαστικών συμβεβηκότων (από του 1821 μέχρι του 1852) 

διηρημένον εις τμήματα τρία=Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου και 

Οικονόμου του εξ Οικονόμων (επ. Σοφοκλής Οικονόμου του εξ Οικονόμων, τομ. 2ος, Καραμπίνου και 

Βάφα, 1874), 38, 48-50. 
140 Αδαμαντίου Κοραή, Σημειώσεις εις το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος του 1822 έτους (επ. Θεμ. 

Βολίδης, Αθήνα 1933), 23-25. 
141 Στην περίπτωση των μουσουλμανικών και εβραϊκών κοινοτήτων, η μεγάλη δυσπιστία απαγόρευε την 

πολιτιστική εναρμόνιση των κοινοτήτων αυτών στις απαιτήσεις του νέου πολιτειακού καθεστώτος. Βλ. 

σχ. Αδαμάντιου Κοραή, όπ. π., 8-20. 
142 Η συζήτηση για την αναγκαιότητα του «Χριστιανού» στην  ιδιότητα του Έλληνα πολίτη άρχισε από 

την πρώτη κιόλας στιγμή της δημοσιεύσεως του πρώτου Συντάγματος. Η μία τάση, εκφρασμένη 

ιδιαιτέρα από τον  Κοραή, έβλεπε ως απαράδεκτη μια τέτοια διάκριση. Στον αντίποδα, μια άλλη τάση, 
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(Ερώτηση ως αφορμή για διάλογο: Εμείς πλέον δεν έχουμε την χριστιανική 

ιδιότητα ως προϋπόθεση χαρακτηρισμού του ατόμου ως Έλληνα πολίτη. 

Συνεπώς, τι μπορεί να αντιπροσωπεύει σήμερα η επίκληση της Αγίας Τριάδος 

στο Σύνταγμα της Ελλάδος; 

Οπωσδήποτε εξυπηρετεί ιστορικούς σκοπούς, συγχρόνως όμως καταθέτει και μία 

πρόταση σε επίπεδο αξιών και κοσμοθεωρίας. Η επίκληση αυτή μας συνδέει με το 

όραμα και τον αξιακό κώδικα των αγωνιστών της Επανάστασης και μας τροφοδοτεί 

με υλικό ώστε να εμπλουτίσουμε τα σύγχρονα οράματα μας και να αναστοχαστούμε 

για την ταυτότητά μας μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

 

Έχουν τα Συντάγματα της Επανάστασης θεολογικές προεκτάσεις; 

 

Στην διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Ρήγα Βελεστινλή το δικαιολογητικό 

θεμέλιο του αγώνα είναι η ανάκτηση «των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας, 

της ιδιοκτησίας και της τιμής», «δίκαια τα οποία η φύσις ενέσπειρε βαθέως εις την 

καρδίαν του ανθρώπου και τα οποία οι νόμοι, σύμφωνοι με την φύσιν, καθιέρωσαν143.  

Είναι σαφές πως η διατύπωση αυτή αφορά τα περίφημα ανθρώπινα δικαιώματα 

και στην περίπτωσή μας, τα δικαιώματα που πηγάζουν από το φυσικό δίκαιο. Και 

συνεχίζει ο Ρήγας: 

 

«Από τοιαύτας αρχάς των φυσικών δικαίων ορμώμενοι, και θέλοντες να 

εξομοιωθώμεν με τους λοιπούς συναδέλφους μας, Ευρωπαίους Χριστιανούς, 

εκινήσαμεν τον πόλεμον κατά των Τούρκων»144.  

 

Είμαστε λοιπόν τόσο ταυτισμένοι με την νοοτροπία και την παράδοση των 

Χριστιανών της Δύσης;  

Μας ενώνουν οπωσδήποτε οι κοινές χριστιανικές ρίζες. Στο πέρασμα της ιστορίας 

όμως, η θεολογία μας διαφοροποιήθηκε με άμεσες συνέπειες στην πολιτική, ηθική, 

πνευματική και εκκλησιαστική σφαίρα. Ο Χριστιανισμός της Δύσης αλλοτριώθηκε  

                                                                                                                                                                               
εκφρασμένη από πολλούς, μεταξύ των οποίων ο στρατηγός Μακρυγιάννης και ο Ιωάννης 

Καποδίστριας, επέμενε στην αναγκαιότητα αυτής της προϋπόθεσης. Βλ. σχετ. Οι φιλελεύθεροι 

θεσμοί…, 113, 190, 208. 
143 Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «Ρήγας Βελεστινλής και το πρώτο Σύνταγμα του Ελληνικού και 

Βαλκανικού χώρου», στο: Οι φιλελεύθεροι θεσμοί…, 293. 
144 Αρχιμ. Ισιδώρου Κάτσου, «Η θεανθρωπία του δικαιώματος…», 121. 



Τα Επαναστατικά Συντάγματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Ορθόδοξη Παράδοση 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
170 

και διαφοροποιήθηκε από το ορθόδοξο βίωμα. Για τον Δυτικό τρόπο σκέψης, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα είναι ταυτόσημα με την ατομοκρατία. Στη Δύση,  η υπέρτατη 

αξία είναι το άτομο και τα δικαιώματα του. Στην Ανατολή, η αξία του ατόμου δεν 

περιφρονείται. Υπερβαίνεται! Ο άνθρωπος αντλεί αξία από την ποιότητα των 

σχέσεων του και υποτάσσει την ατομικότητά του στην αγάπη και στην εμπειρία της 

κοινωνίας των προσώπων μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Στον ατομισμό του 

προτεσταντικού Πιετισμού, η ορθόδοξη παράδοση προέβαλε πάντοτε την κοινωνία 

των Αγίων. 

 

Δύσκολο το θέμα και βαθιά θεολογικό, με ορολογία που φαίνεται να αφορά 

λίγους, αλλά με επιπτώσεις που αφορούν όλους τους σύγχρονους Έλληνες και την 

θέση τους μέσα σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 

Τότε, οι συντάκτες των Συνταγμάτων γνώριζαν πως, χωρίς τη σαφή αναφορά στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, το ιδεολογικό υπόβαθρο της Επανάστασης δεν θα γινόταν 

κατανοητό και, ίσως, ούτε αποδεκτό από τις χριστιανικές Δυνάμεις της Δύσης. Δεν 

παρέλειψαν όμως να καταγράψουν τη μνήμη μιας εντελώς διαφορετικής πολιτικής 

κατάστασης, αφού θέσπισαν ως κριτήριο συνέχειας της έννομης τάξης την ισχύ «των 

νόμων των αειμνήστων Χριστιανών ημών Αυτοκρατόρων» 145, τους οποίους έπρεπε 

«ο Άρειος Πάγος να φροντίση να μεταφέρη εις την σημερινή Ελληνικήν 

γλώσσαν»146. 

Οι ηγέτες της Επανάστασης θέλησαν να κρατήσουν ζωντανά τα κριτήρια μιας 

διαφορετικής προσέγγισης της κοινωνίας, όπου τα ατομικά δικαιώματα είναι μεν 

σεβαστά, αλλά χωρίς πνεύμα αγάπης και κοινωνίας, είναι καταδικασμένα να γίνονται 

παράγοντες διαρκών αδιεξόδων, με κυρίαρχο ερώτημα:  

Πού σταματούν τα δικαιώματα του ανθρώπου και τι υπάρχει ισχυρότερο από 

αυτά; 

Οι συντάκτες των Συνταγμάτων της επαναστατημένης Ελλάδας είχαν την εμπειρία 

των ελληνικών κοινοτήτων της Τουρκοκρατίας, οι οποίες λειτούργησαν στη βάση 

μιας διαφορετικής προσέγγισης σε θέματα πολιτικής οργάνωσης. Μιας προσέγγισης 

που θέλει το κοινό, το κοινωνικό, το αγαπητικό να προηγείται του ατομικού και το 

πρόσωπο ως ύπαρξη σχέσης να προηγείται του ατόμου με το απόλυτο και 

                                                             
145 Όπ. π. 
146 Παράθεμα από: Γ. Νάκου, Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού Δικαίου από την επανάσταση του 1821 

μέχρι την παλιγγενεσία των νέων Χωρών, Θεσσαλονίκη 2017, 10. 
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θεοποιημένο «εγώ»147. 

 

 

Κείμενο εμπλουτισμού 

 

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(1821 - 1936) 

Οι πρώτοι σπόροι του διχασμού 

 

    Όσο οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι, σε γενικές γραμμές τηρούσαν κοινή στάση απέναντι στον 

κατακτητή. Όταν άρχισε η εκδίωξη των Τούρκων, άρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ τών μέχρι  

τότε ομονοούντων. Το βασικότερο ζήτημα αφορούσε το ποιος και πώς θα διαχειριζόταν την 

εξουσία. Μια σειρά γεγονότων, που σχετίζονται με τη διαμόρφωση διαφορετικών απόψεων 

για το ζήτημα αυτό, οδήγησαν σ’ ένα προστάδιο διαμόρφωσης των πρώτων πολιτικών  

κομμάτων.  

     Τα γεγονότα αυτά συνδέονται με την κάθοδο του Δημητρίου Υψηλάντη στην 

επαναστατημένη Πελοπόννησο, ως πληρεξουσίου του αδελφού του Αλεξάνδρου, Γενικού 

Επιτρόπου της Φιλικής Εταιρείας, με σκοπό την ανάληψη της ηγεσίας της Επανάστασης. 

Όταν ο Δημ. Υψηλάντης έφτασε στην Ύδρα, οι Πελοποννήσιοι είχαν ήδη ορίσει από μόνοι 

τους κυβερνητικά όργανα τοπικής εμβέλειας. Ο Υψηλάντης θέλησε να επιβάλει ένα δικό του 

"Γενικό Οργανισμό της Πελοποννήσου", που θα του επέτρεπε να συγκεντρώσει τη 

στρατιωτική και πολιτική εξουσία στα χέρια του. Οι πρόκριτοι δεν το αποδέχθηκαν και με 

δυσκολία αποσοβήθηκε η σύρραξη. Η αντίθεση μεταξύ των δύο πλευρών δεν είχε ως 

αντικείμενο μόνο το ποιος θα κατείχε πραγματικά την εξουσία, αλλά αφορούσε και τη δομή  

τού υπό ίδρυση κρατικού οργανισμού. Ο Υψηλάντης πρότεινε τη δημιουργία 

συγκεντρωτικού συστήματος διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστούν οι οικονομικοί πόροι 

για τη συνέχιση του αγώνα και η πειθαρχία στο στράτευμα. Θεωρούσε ότι οι τοπικιστικές 

τάσεις αποτελούσαν εμπόδιο για την οργάνωση του Αγώνα. Οι πρόκριτοι, έχοντας 

διαφορετικές επιδιώξεις, ήθελαν να είναι όλοι υπεύθυνοι για όλα. Συγκροτήθηκαν λοιπόν οι 

πρώτες παρατάξεις. 

      Το "Προσωρινόν Πολίτευμα" της Επιδαύρου, το πρώτο σύνταγμα της Επανάστασης, 

ψηφισμένο από την Α΄ Εθνοσυνέλευση, έδωσε το 1822 λύση στο πρόβλημα της ηγεσίας του 

Αγώνα, με τον αντιαπολυταρχικό χαρακτήρα του και τη θέσπιση πολυαρχικής εξουσίας. Ο 

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος κατόρθωσε να γίνει ρυθμιστής της κατάστασης, έχοντας 

εξασφαλίσει για τον κύκλο του και για τους προκρίτους την εξουσία, ενώ αγνοήθηκαν ο 

                                                             
147 Για πληρέστερη θεολογική ανάλυση και σύνδεση με τα τεκταινόμενα γύρω από την διαμόρφωση 

των πρώτων Συνταγμάτων, βλ. Αρχιμ. Ισιδώρου Κάτσου, Η θεανθρωπία του δικαιώματος …, 109-122. 
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Κολοκοτρώνης και ο Υψηλάντης. Έτσι δημιουργήθηκε ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ 

στρατιωτικών και προκρίτων. 

       Στη Β΄ Εθνοσυνέλευση του Άστρους, το 1823, ο ανταγωνισμός για την εξουσία πήρε 

μεγάλες διαστάσεις. Συγκροτήθηκαν δύο ισχυρά κόμματα, των προκρίτων και των 

κλεφτοκαπεταναίων. Οι τελευταίοι είχαν αποκτήσει μεγάλη δύναμη μετά τις πρώτες 

πολεμικές επιτυχίες. Τη δύναμή τους αυτή προσπάθησαν να εκμηδενίσουν οι πρόκριτοι, 

υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της επανάστασης ανήκει σε εκείνους που ξέρουν να κάνουν 

πολιτικούς χειρισμούς. Οι κλεφτοκαπεταναίοι αντέτειναν ότι η εξουσία ανήκει σ’ εκείνους 

που διεξάγουν τον πόλεμο. Οι πρόκριτοι κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν την εξουσία στα 

χέρια τους, καταλαμβάνοντας εκείνοι τις κυβερνητικές θέσεις. Ακολούθησε διχασμός, καθώς 

κυριάρχησαν οι προσωπικές φιλοδοξίες, το φατριαστικό και τοπικιστικό πνεύμα. Ο διχασμός 

εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο κατά το πρώτο εξάμηνο του 18245. Μετά την επικράτηση των 

προκρίτων, η διαμάχη τελείωσε με αμνηστία. Το δεύτερο εξάμηνο του 1824 δημιουργήθηκαν 

νέα αντιμαχόμενα στρατόπεδα, τα οποία συγκροτήθηκαν με τοπικιστικά κριτήρια. Το ένα  

aποτελούσαν Πελοποννήσιοι πρόκριτοι και στρατιωτικοί, και το άλλο Υδραίοι και 

Σπετσιώτες, υποστηριζόμενοι από Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς. 

    Ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος, πρωτοφανής σε αγριότητα, τελείωσε με νίκη των νησιωτών. 

Κατά το 1825, στο στρατόπεδο των νικητών άρχισε να διαμορφώνεται το μελλοντικό αγγλικό 

(υπό τον Μαυροκορδάτο) και το γαλλικό (υπό τον Κωλέττη) κόμμα. Γύρω απ’ αυτά τα 

κόμματα, καθώς και από ένα τρίτο, το ρωσικό, συσπειρώθηκαν οι πληρεξούσιοι στην Γ΄ 

Εθνοσυνέλευση. 

       Η ύπαρξη των πρώτων κομμάτων ήταν πλέον δεδομένη. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από 

την κίνηση του Καποδίστρια να επανδρώσει ένα συμβουλευτικό όργανο, το "Πανελλήνιον", 

με αντιπροσώπους και των τριών παρατάξεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί εσωτερική 

ειρήνη. 

   Τα πρώτα τρία ελληνικά κόμματα ονομάστηκαν το καθένα (από τους αντιπάλους του) με το 

όνομα μίας μεγάλης Δύναμης. Το όνομά τους υπονοούσε ότι επρόκειτο για κέντρα 

εξυπηρέτησης των συμφερόντων των Δυνάμεων αυτών στον ελληνικό χώρο. Έχει 

υποστηριχθεί ότι τον πυρήνα αυτών των κομμάτων αποτελούσαν ευνοούμενοι των ξένων 

προξενείων στην Οθωμανική αυτοκρατορία, γύρω από τους οποίους συσπειρώθηκαν και  

άλλοι, οι οποίοι προσδοκούσαν να εξασφαλίσουν μετεπαναστατικά εύκολη προσωπική 

ανέλιξη και προστασία από τους αντιπάλους. Η άποψη όμως αυτή δεν επιβεβαιώνεται από τα 

γεγονότα. Η στάση των κομμάτων δεν διαμορφωνόταν από τις επιλογές των Δυνάμεων αλλά 

από τις επιδιώξεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το υπό δημιουργία κράτος, οι 

οποίες ήταν συχνά αντίθετες προς τις επιδιώξεις των Δυνάμεων. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Με βάση τα Συντάγματα του ΄21, μπορείτε να περιγράψετε τι εικόνα είχαν οι 

Έλληνες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους; 

2. Πώς θα εξηγούσατε με τρόπο απλό στους μαθητές σας τη σημασία των 

Εθνοσυνελεύσεων και των πρώτων Συνταγμάτων; 

3. Ποιος ήταν εκείνος ο παράγοντας, που οδήγησε τόσο νωρίς του Έλληνες σε 

διχόνοια; 

4. Τι νομίζετε πως πρέπει να τονιστεί στα παιδιά μας για την πρώτη οργάνωση του 

νεοελληνικού κράτους; 

5. Με βάση το κείμενο εμπλουτισμού, ποια χαρακτηριστικά, θετικά και αρνητικά, 

του λαού μας διακρίνετε που τον χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα; Πώς μπορούν αν 

ενισχυθούν τα θετικά και να αποτραπούν τα αρνητικά; 
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7.  Η συνεισφορά των Ιερών Μονών στην ελληνική Επανάσταση 

 

 
Εισαγωγικά 

 

 

Σκοποί-στόχοι: 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση : 

 Να μελετήσουν την ιστορία των Μονών, ειδικά τις πλευρές που 

σχετίζονται με τον απελευθερωτικό αγώνα. 

 Να αντιληφθούν τη «δερματική» σχέση που έχει η θρησκεία με την 

ιστορία του Έθνους. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θεματικής ενότητας – κεντρικοί άξονες: 

 

Σε αυτή την επιμέρους θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και 

θα συζητηθούν: 

 Η συνεισφορά των Ιερών Μονών στην Ελληνική Επανάσταση. 

 Η ιστορία των Μονών ειδικά τις πλευρές που σχετίζονται με τον 

απελευθερωτικό αγώνα. 

 Οι Μονές που ήταν επαναστατικά κέντρα στον Μοριά. 

 Οι Μονές που ήταν επαναστατικά κέντρα στον υπόλοιπο Ελλαδικό 

χώρο. 

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 

 

- Εισήγηση – παρουσίαση εκτενούς υλικού σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ΘΕ. 

- Παρουσίαση  power point που οπτικοποιεί το παραπάνω υλικό 

- Μελέτη περιπτώσεων που με χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζουν πτυχές 

της ΘΕ. 
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- Συντονισμένη συζήτηση με τους επιμορφωνόμενους, ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα κεντρικά σημεία και τα συμπεράσματα της ΘΕ αλλά και να 

απαντηθούν πιθανές απορίες τους. 

 

 

 

Πριν ξεκινήσουμε:  

Αναστοχασμός:  

Πλαίσιο και γενική σκοπιμότητα προγράμματος 

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να: 

- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε επαφή με τις τελευταίες 

εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των πτυχών της ελληνικής επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της 

Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, στην 

κατανόηση και παρέμβαση σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, ανάδειξης 

του ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με βάση αρχές και αξίες που 

πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε να συνεισφέρει 

αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του ποιμαντικού έργου των ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των κληρικών και λαϊκών 

στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, πνευματικό και πολιτιστικό πλούτο του 

Ελληνισμού, ώστε να δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να ενισχύσουν τους 

δεσμού του Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της Ελληνικής κοινωνίας.   

- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων στελεχών για την 

επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που ασχολούνται με τις πολιτιστικές δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας της Εκκλησίας με 

άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό την προώθηση πρωτοβουλιών που 

αφορούν την ελληνική ταυτότητα.  

- Κοντολογίς, επιμορφώνουμε επιμορφωτές, εκπαιδεύουμε, εκπαιδευτές, καθοδηγούμε 

στελέχη-ηγέτες της Εκκλησίας μας, εμπνέουμε εμπνευστές και προετοιμάζουμε την 

βελτίωση ενός πνευματικού οργανισμού, του οποίου τα τωρινά αλλά και τα αυριανά 
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στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας 

 

Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευόμενους, όχι μόνον ως 

σε πρόσωπα που εμπλουτίζονται προσωπικά, αλλά και ως σε κάθε είδους στελέχη της 

Εκκλησίας, που θα εμπνευστούν ώστε να μεταλαμπαδεύσουν γνώση, να 

ενθουσιάσουν ιδιαίτερα την επόμενη γενιά, να την «συμπαρασύρουν» σε δράσεις και 

τελικά να διατηρήσουν τη μνήμη, αλλά και το όραμα του Ελληνισμού, που προχωρά 

προς το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό: 

 

Ιερές Μονές στον Αγώνα 

 

Η συμμετοχή των Ιερών Μονών στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων 

εντάσσεται σε ένα ευρύτερο θέμα: τη συνεισφορά της Εκκλησίας στην ελευθερία 

της πατρίδας μας. 

Λέγεται συχνά πως η Εκκλησία είναι η μητέρα του Έθνους μας. Σε κάποιους, 

αυτό ακούγεται ως λογοτεχνικό σχήμα. Σε άλλους ως υπερβολή. Και σε άλλους ως 

κάτι ανιστόρητο και απαράδεκτο.  

Κι όμως! Η φράση αυτή περιγράφει πλήρως την ιστορική αλήθεια, φτάνει κάνεις 

να αναλογιστεί το πώς λειτουργεί η μήτρα της μάνας: 

Το αγέννητο παιδί είναι για τον κόσμο ανύπαρκτο. Για τη μάνα όμως είναι, όχι 

απλώς υπαρκτό αλλά ήδη αγαπητό. Κινείται μέσα στα σπλάχνα της, τρέφεται από την 

ύπαρξή της, αναπτύσσεται. Και το κυριότερο: η μάνα ανυπομονεί να το παρουσιάσει 

στον κόσμο.  

Αυτό υπήρξε η Εκκλησία για το Γένος μας: Μία μήτρα προστασίας, 

τροφοδοσίας και διαρκούς ανυπομονησίας, διαρκούς πόθου να βγει επιτέλους 

στο φως μία νέα ύπαρξη, ακμαία, υγιής και δυναμική, έτοιμη να πάρει τη θέση 

της στον κόσμο των πολιτισμένων Εθνών. 

Η διαπίστωση αυτή, όσο και αν μοιάζει με λογοτεχνικό στοχασμό, δεν έχει να 

κάνει με την σχέση κάποιου με την πίστη και την Εκκλησία. Έχει να κάνει με τα 

ιστορικά γεγονότα, τα οποία, κάθε νηφάλιος και αντικειμενικός ιστορικός θα 

αποδεχτεί, ανεξαρτήτως της υπαρξιακής και ιδεολογικής του τοποθέτησης. 
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Συγκεκριμένα: 

 

Α. Αμέσως μετά την Άλωση, οι πολιτικές και γενικότερες ιστορικές συγκυρίες 

καθιστούν την Εκκλησία ως την μόνη θρησκευτική και πολιτική οντότητα, η οποία 

μπορεί να κρατήσει ζωντανή τη διάκριση μεταξύ κατακτητών και υπόδουλων. Κατά 

τη διάρκεια της δουλειάς, δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του Ορθοδόξου και 

του Έλληνα/Ρωμηού. Όποιος έχανε τη θρησκευτική του ταυτότητα, έχανε 

συγχρόνως και την εθνική του ταυτότητα. Είτε έμενε Ρωμηός, είτε τούρκευε, είτε 

φράγκευε και χανόταν για τον Ελληνισμό148. Η Εκκλησία ήταν η μόνη δύναμη που 

μπορούσε να αναστείλει τον μαζικό εξισλαμισμό καλύπτοντας συγχρόνως υλικές και 

πνευματικές ανάγκες149. 

 

Β. Η Εκκλησία ήταν ο μόνος οργανισμός που μπορούσε να ανακόψει την 

τουρκική αυθαιρεσία. Ως αναγνωρισμένο νομικό πρόσωπο, αποτελούσε την ύστατη 

καταφυγή του αδικημένου Ρωμηού. 

 

Γ. Έχοντας την, έστω και υποτυπώδη, εξασφάλιση των περιουσιακών της 

στοιχείων, η Εκκλησία ήταν ο μόνος οργανισμός των υπόδουλων Ελλήνων ο όποιος 

μπορούσε να κάνει έναν στοιχειώδη προγραμματισμό διαχείρισης υλικών πόρων 

και κατά συνέπεια, προγραμματισμό ενίσχυσης των εξαθλιωμένων κοινοτήτων η 

και μεμονωμένων προσώπων150. 

 

Δ. Πάνω από όλα όμως, η μακραίωνη συνύπαρξη της με την κοσμική εξουσία στα 

πλαίσια της βυζαντινής αυτοκρατορίας την είχαν καταστήσει ικανή να διατηρεί 

και το όραμα της ανασύστασης ενός νέου κράτους, στηριγμένο σε άλλα ιδεώδη 

και σε άλλον αξιακό κώδικα από εκείνον του κατακτητή. Με άλλα λόγια, η 

Εκκλησία ήταν η μόνη δύναμη που μπορούσε να διασώσει έναν πολιτισμό άλλης 

ποιότητας από εκείνον των Οθωμανών.  

                                                             
148 Κωνσταντίνου Χολέβα, Το 1821 σήμερα. Τα μηνύματα του 1821 και τα σύγχρονα εθνικά θέματα, εκδ. 

Αρχονταρίκι, Αθήνα 2020, 49-50. 
149 Αθ. Κονταλή, «Η συμβολή του Μοναχισμού στον αγώνα για την απελευθέρωση του Γένους κατά την 

περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας», στο: Θρησκευτικά αναγνώσματα, τ. 5, Χριστιανικός Μοναχισμός, 

Οι απαρχές. Η εξέλιξη σε Ανατολή και Δύση, Αθήνα 2013, 78-79. 
150 Αρχιμανδρίτου Φιλαρέτου Βιτάλη, Ο Ελληνορθόδοξος Μοναχισμός και η παλιγγενεσία του Έθνους 

(επί τη 150ετηρήδι της Εθνεγερσίας), εκδ. της επί του Μοναχισμού μονίμου Συνοδικής Επιτροπής, Εν 

Αθήναις 1972, 16-17. 
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Η δύναμη της Εκκλησίας απεδείχθη ισχυρότερη και από την ελληνική γλώσσα. Οι 

τουρκόφωνοι Καππαδοκίας στη μικρά Ασία κράτησαν την εθνική τους ταυτότητα 

διότι παρέμειναν πιστά μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αντιθέτως, οι Βαλαάδες της 

Δυτικής Μακεδονίας κράτησαν την Ελληνική γλώσσα αλλά προσχώρησαν στο Ισλάμ 

για να αποκτήσουν προνόμια. Γρήγορα τουρκέψε η συνείδησή τους και χάθηκαν για 

τον Ελληνισμό. Μία άλλη ομάδα χριστιανών που εξισλαμίστηκαν βιαίως τον 17ο 

αιώνα είναι οι Τσάμηδες στη Θεσπρωτία. Η αλλαγή της πίστεως οδήγησε σε απότομη 

αλλαγή της εθνικής συνειδήσεως τους. Έγιναν φανατικοί Τουρκαλβανοί και διώκτες 

του Ελληνισμού μέχρι και την περίοδο του 2ου Παγκοσμίου πολέμου151. 

 

Από αυτούς τους τρεις λόγους πηγάζουν όλες οι μορφές προσφοράς της 

Εκκλησίας στο υπόδουλο Γένος: Η παιδεία, κρυφή η φανερή, η δημιουργία των 

ελληνικών κοινοτήτων με κέντρο την τοπική Εκκλησία, η συσπείρωση των Ελλήνων 

της Διασποράς γύρω από τις ενορίες τους, η διαφύλαξη κειμηλίων και πολύτιμων 

εγγράφων και βιβλίων που θα τροφοδοτούσαν το νεότερο Ελληνισμό και κυρίως η 

θυσία κληρικών όλων των βαθμίδων, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που υφίσταντο τις 

συνέπειες της οργής του κατακτητή. Αποκορύφωμα της θυσίας αυτής υπήρξαν οι 

Νεομάρτυρες, στων οποίων τα πρόσωπα η Εκκλησία διατήρησε το σφρίγος της 

εποχής των Διωγμών. 

Με δεδομένα όλα αυτά, η συμμετοχή της Εκκλησίας και ειδικότερα των 

Ιερών Μονών στην Επανάσταση είναι ιστορικά αυταπόδεικτη και κεφαλαιώδης. 

 

Η επαναστατική φύση του Μοναχισμού 

 

Για πολλούς ο Μοναχισμός είναι μία φυγή από τον κόσμο. Για κάποιους άλλους, η 

ανάμειξη του Μοναχισμού με κοσμικές υποθέσεις και πολύ περισσότερο με 

συγκρούσεις όπως αυτή της Επανάστασης του 21 αποτελεί έργο ασύμβατο με τη 

φύση και τον προορισμό του. Ως απάντηση υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό 

στοιχείο που συνήθως παραθεωρείται:  

Ο Μοναχισμός ξεκίνησε τον τέταρτο περίπου αιώνα μετά Χριστόν, πολύ σύντομα 

δηλαδή μετά την λήξη των Διωγμών και την κήρυξη της ανεξιθρησκίας από τον 

Μεγάλο Κωνσταντίνο, όχι ως φυγή από τον κόσμο, αλλά ως μία πράξη 

                                                             
151 Χολέβας…, 50 
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διαμαρτυρίες και πνευματικής αντίστασης152.  

Οι πρώτοι Μοναχοί είναι εκείνοι που βλέπουν τον Χριστιανισμό να μετατρέπεται 

σταδιακά σε έναν κοσμικό οργανισμό και να χάνει την πνευματικότητα του, καθώς 

πλέον οι συνθήκες τον ευνοούν. Τα κοινόβια μοναστήρια που παίρνουν την οριστική 

τους μορφή κατά την περίοδο των μεγάλων Καππαδοκών Πατέρων, αποτελούν την 

απάντηση της Εκκλησίας στην διαφθορά της κοινωνίας. Το ορθόδοξο μοναστήρι 

ήταν και παραμένει μία Κιβωτός γνήσιας χριστιανικής πνευματικότητας και 

ανθρώπινων σχέσεων, βασισμένων στην αγάπη, όπως την δίδαξε το Ευαγγέλιο 

και στην αλληλεγγύη, πάνω στην οποία οργανώθηκε η πρώτη χριστιανική 

κοινότητα. 

Η ανάμιξη των Ιερών Μονών στον αγώνα για την Ελευθερία των Ελλήνων είναι 

πράξη απολύτως συμβατή με τα ιδεώδη και τον προορισμό του Μοναχισμού, με 

εξαίρεση την ένοπλη μάχη, η οποία παραμένει λεπτότατο σημείο, κάτι το ανεκτό, 

αλλά όχι επαινετό153. Η Εκκλησία και ειδικότερα τα Μοναστήρια δεν αναμείχθηκαν 

σε αγώνα σύγκρουσης συμφερόντων, ούτε υποστήριξαν μία φατρία αδικώντας μία 

άλλη, ούτε υποδαύλισαν τα βίαια και κτηνώδη πάθη των ανθρώπων. Η Εκκλησία και 

τα μοναστήρια ανέλαβαν αγώνα πνευματικότητας και πολιτισμού εναντίον του 

σκότους και της βαρβαρότητας. Αγωνίστηκαν για ένα ελεύθερο ελληνικό κράτος, 

όπου το ανθρώπινο πρόσωπο θα είναι απολύτως σεβαστό και τα οράματα θα 

είναι διαποτισμένα από τις αξίες της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Όλα αυτά 

δεν αποτελούσαν θεωρία και ουτοπία. Το γένος των Ρωμηών είχε δει τα οράματα να 

υλοποιούνται, έστω και ατελώς (όπως όλα τα ανθρώπινα) κατά την περίοδο της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αλλά και αυτή καθεαυτή η ζωή των μοναστηριών με τον 

κοινοβιακό τους χαρακτήρα αποτελούσε κατά την περίοδο του ΄21 αυτό που 

αποτελούσε εξαρχής: μία πρόταση ζωής και κοινωνικής συνύπαρξης, πρόταση 

που διαπότισε και το διοικητικό σύστημα των ελληνικών κοινοτήτων. 

 

Η προσφορά των Ιερών Μονών στην Επανάσταση του Γένους 

 

Είτε από τη συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στο Γένος, είτε από την φιλομάθεια 

                                                             
152 Γεωργίου Μαντζαρίδη, Η γένεση του Μοναχισμού.  https://www.pemptousia.gr/2021/02/i-genesi-tou-

monachismou/ , 9/7/2021. 
153 Βλ. ενδεικτικά, Καλλινίκου Ν. Κωνσταντίνου, Χριστιανισμός και Πόλεμος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 

1963. Πρβλ. π. Γεωργίου Μούλτου, Χριστιανισμός και Πόλεμος. Πότε είναι ανεκτός ο πόλενμος στη 

Χριστιανική Πίστη; https://www.oodegr.com/oode/koinwnia/ethnika/polemos_1.htm, 9/7/2021 

https://www.pemptousia.gr/2021/02/i-genesi-tou-monachismou/
https://www.pemptousia.gr/2021/02/i-genesi-tou-monachismou/
https://www.oodegr.com/oode/koinwnia/ethnika/polemos_1.htm
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η οποία μπορούσε να ικανοποιηθεί μόνον στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών, είτε για 

λόγους βιοπορισμού, είτε για λόγους ασφάλειας, τα μοναστήρια κατά την 

Τουρκοκρατία, παρά τις συχνές δημεύσεις των περιουσιών τους και τον μαρτυρικό 

θάνατό των μοναχών τους, γνωρίζουν άνθηση που την αντλούν κυρίως από τα δύο 

μεγάλα κέντρα του μοναχισμού το Άγιον όρος και τα Μετέωρα154.  

Στα μοναστήρια καλλιεργείται συγχρόνως η ορθόδοξη λατρευτική ζωή, και, όπου 

ήταν δυνατόν, η ορθόδοξη θεολογία αλλά και η θύραθεν σοφία, η ιδεολογική και 

πνευματική ταυτότητα του Ελληνισμού, καθώς και η ποικιλόμορφη φιλανθρωπία. 

Από την αρχή της Τουρκοκρατίας είναι σαφές πως οι μοναστικές κοινότητες όλου 

του ελληνικού χώρου έχουν συνείδηση του ρόλου τους στον αγώνα για ελευθερία. 

Απόδειξη αποτελούν οι εξεγέρσεις, ήδη από τον 15ο αιώνα, στις οποίες οι Μοναχοί 

είχαν ενεργό συμμετοχή. Ενδεικτικά: 

 

 Το 1495, Αρχιερείς και Ηγούμενοι, ιερείς και Μοναχοί, προεστοί και άλλοι 

παράγοντες των κοινοτήτων, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του 

βασιλείου της Γαλλίας Καρόλου επαναστάτησαν στην Ήπειρο, τη 

Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο χωρίς αποτέλεσμα. 

 Το 1535, Ιεράρχες και Ηγούμενοι μαζί με τους προκρίτους και τους 

αρματολούς εξεγείρονται στην Πελοπόννησο. 

 Στις αρχές του ΙΖ΄ αιώνα, στην Ήπειρο έγινε εξέγερση με πρωτεργάτες 

τους Ηγουμένους και τους Μοναχούς των μοναστηριών μαζί με τους 

προκρίτους. Οι περισσότεροι των πρωτεργατών αυτών σφαγιάστηκαν και 

οι κεφαλές τους εκτέθηκαν δημοσίως  στην Κωνσταντινούπολη. 

 Το 1788, ο Λάμπρος Κατσώνης βρίσκει μεταξύ άλλων υποστηρικτή τον 

Ηγούμενο της ιστορικής μονής Ζαλόγγου στην περιφέρεια Νικοπόλεως και 

Πρεβέζης καθώς και τον ιερομόναχο από την Πρέβεζα Ιωσήφ Γκινάκα, ο 

οποίος, ως πρωτεργάτης, υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην 

Κωνσταντινούπολη μαζί με τον καπετάν Ανδρούτσο, πατέρα του Οδυσσέα. 

 

Κατά την έκρηξη της Επανάστασης, τα μοναστήρια αναδείχθηκαν σε καίριους 

παράγοντες εξέλιξης των ιστορικών γεγονότων.  

                                                             
154 Απόστολου Βακαλόπουλου,  Το Άγιον Όρος κατά την Τουρκοκρατία,  

https://www.impantokratoros.gr/952189EE.el.aspx, 9/7/2021. 

 

https://www.impantokratoros.gr/952189EE.el.aspx
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Καταρχάς, είναι ιστορικά βεβαιωμένο ότι κάτω από τον τρούλο των καθολικών 

ναών πολλών Ιερών Μονών δόθηκε ο όρκος της ελευθερίας. Δεν είναι μόνο η Μονή 

της Αγίας Λαύρας όπου κατά την παράδοση υψώθηκε το λάβαρο της επαναστάσεως. 

Στις 27 Μαρτίου 1821 ο Σαλώνων Ησαΐας, παρουσία του Αθανασίου Διάκου και 

πλήθους ενόπλων Μοναχών, προεστών και αρματολών της περιοχής, υψώνει το 

λαβάρων στη Μονή του οσίου Λουκά Βοιωτίας. Το ίδιο συμβαίνει στη Μονή 

Ζαλόγγου, όπου ο ηγούμενος Χριστόφορος μαζί με τους Μοναχούς και άλλους 

αγωνιστές της ηπειρωτικής γης έψαλαν την δοξολογία για την Εθνεγερσία που έχει 

ήδη ξεκινήσει. Το ίδιο συνέβη στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, του Αγίου 

Διονυσίου στον Όλυμπο, στη Μονή Καλτεζών όπου και υπογράφτηκε το πρώτο 

πολιτειακό κείμενο της σύγχρονης Ελλάδας με τον τίτλο Πατρίς.  

Την ενεργό συμμετοχή των μοναστηριών μαρτυρούν και οι θυσίες. Όλη η 

μοναστική αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Ολύμπου έπεσε ηρωικά 

στη μάχη. Οι 80 Μοναχοί του Οσίου Λουκά χτύπησαν τους Τούρκους στο Δίστομο 

με επικεφαλής τον Μελέτιο Μελισσάρη και πρωταγωνιστή τον μοναχό Νεκτάριο. Η 

αδελφότητα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Κυνουρίας έλαβαν μέρος σε 

σκληρότατους αγώνες, όπως και οι Μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου που, υπό τον 

ηγούμενο Ιερόθεο Πετρόπουλο απαιτούσαν και κατατρόπωσαν ολόκληρη τη στρατιά 

του Ιμπραήμ. Διακόσιοι μοναχοί της Ιεράς Μονής Χίου σφαγιάστηκαν το 1822. 

Μοναχοί του Αγίου Όρους, όπως ο αρχιμανδρίτης Ιωακείμ, Νικηφόρος Θεόφιλος ο 

Βατοπαιδινός και άλλοι διακρίθηκαν ως οπλαρχηγοί στην επανάσταση της 

Χαλκιδικής με ηγέτη τον γενναίο Εμμανουήλ Παππά. Η αποτυχία της επανάστασης 

απέβη καταστροφική και για το Άγιον Όρος όπου ερημώθηκαν οι μόνες 

Ξενοφώντος, Σιμωνόπετρας, Γρηγορίου, Αγίου Παύλου και κατεσφάγη πλήθος 

Μοναχών155. 

Ας δούμε όμως μερικά γενικά χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν την προσφορά 

όλων των Ιερών Μονών του ελληνικού χώρου. 

Βασικός παράγοντας που ευνόησε την χρήση των Ιερών Μονών ως ορμητήριο 

για τα επαναστατικά κινήματα και ιδιαίτερα για την επανάσταση του 21 είναι και η 

γεωγραφική τους θέση. Τα μοναστήρια, κτισμένα στην πλειονότητα τους σε αφανείς 

και απρόσιτες ορεινές θέσεις, με πρόσβαση αδύνατη σε τακτικό στρατό και μακριά 

από τα μάτια των κατασκόπων, είχαν τη δυνατότητα να δώσουν καταφύγιο, όχι μόνον 

                                                             
155 Ι.Μ. Χατζηφώτη, «Η συμμετοχή του Αγίου Όρους στους εθνικούς αγώνες» στη σειρά Τεκμήρια της 

Ελληνικότητας της Μακεδονίας/2, εκδ. Παρουσία, 34-37. 
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σε κατατρεγμένους πατριώτες αλλά και σε ολόκληρες ομάδες αγωνιστών με τους 

οπλαρχηγούς τους. Η θέση τους επίσης τους επέτρεπε να αμυνθούν αποτελεσματικά 

απέναντι σε πολύ ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη. Γενικά, τα τουρκικά στρατεύματα 

δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προσεγγίσουν τις Μονές και, όταν αυτό γινόταν, 

ήταν για λόγους καταστροφής και λεηλασίας για εκφοβισμό ή αντίποινα. 

Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ο σχετικός πλούτος των μοναστηριών. Ο 

πλούτος αυτός είχε δύο πηγές: Η πρώτη ήταν η κατοχυρωμένη ιδιοκτησία των 

μοναστηριών, η οποία απέφερε πόρους από τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία.  

Το ιδιοκτησιακό αυτό καθεστώς ήταν η αιτία και της δεύτερης πηγής πλούτου: Οι 

υπόδουλοι Έλληνες, είτε για να προστατέψουν την περιουσία τους από την αρπαγή, 

είτε διότι δεν υπήρχαν κληρονόμοι, προτιμούσαν να την αφήσουν σε ένα 

μοναστήρι.  

Αυτή είναι η αιτία πως,  όταν ξέσπασε η Επανάσταση, υπήρξε η δυνατότητα 

ενισχύσεως των επαναστατημένων ομάδων με τροφές και πολεμοφόδια. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνεται από πλήθος ιδιοχείρων σημειωμάτων ή και επισήμων 

βεβαιώσεων των πρώτων κυβερνήσεων. Για παράδειγμα: 

 Με επίσημο έγγραφο βεβαιώνεται πως η Ιερά Μονή της Παναγίας 

στην Επάνω Χρέπα, κοντά στην Τρίπολη, προσέφερε για ζωοτροφές των 

αγωνιστών δέκα χιλιάδες γρόσια,για πολεμοφόδια χίλια γρόσια, μετρητά 

για διάφορες ανάγκες 1.500 γρόσια, καθώς και πολλά από τα ιερά της 

σκεύη αξίας 1.250 γροσίων, ενώ το 1822 παρέδωσε στην Πελοποννησιακή 

Γερουσία για ανάγκη του Έθνους δάνειο χιλίων γροσίων156.  

 Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Κανδήλας, που βρίσκεται 

στην ομώνυμη τοποθεσία της Πελοποννήσου, Καλλίνικος Μιχαλιάδης, 

μέλος της Φιλικής Εταιρείας βρέθηκε επικεφαλής στρατιωτικού σώματος. 

Το μοναστήρι του προσέφερε πάνω από δέκα χιλιάδες οκάδες αλεύρι, 

πέντε χιλιάδες οκάδες σιτάρι και εκατό αιγοπρόβατα. 

 Στην Ιερά Μονή Καλτεζών, ο ηγούμενος Καλλίνικος Σουρλόπουλος 

συμμετείχε σε εράνους και με δική του ευθύνη έστελνε διάφορα ποσά στο 

βουνό για τους αρματολούς και τους Κλέφτες157.  

                                                             
156 Αθηνάς Κονταλή, «Οι Ιερές Μονές ως επαναστατικά κέντρα του Γένους. Το παράδειγμα της 

Αρκαδίας», στο: Πολεμικές συγκρούσεις και τόποι καθαγιασμού του απελευθερωτικού αγώνος κατά την 

Επανάσταση του 1821. Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρακτικά ΣΤ΄ Συνεδρίου, εκδ. 

Αρχονταρίκι, 266. 
157 Ό. παρ., 268. 
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 Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας της Μαλεβή Καλλίνικος 

Μαλεβίτης (κατά κόσμον Τσαμούρης), μυημένος στη Φιλική Εταιρεία, 

συντηρούσε στη Μονή νοσοκομείο και μάλιστα βοηθούσε ως εμπειρικός 

γιατρός και πρακτικός χειρουργός, ενώ παράλληλα με την ενίσχυση των 

στρατευμάτων, ενίσχυε διαρκώς το σχολείο του Αγίου Πέτρου με τακτική 

συνεισφορά 200 και αργότερα 300 γροσίων158.  

 

Στο δεύτερο χρόνο της Επανάστασης, η οποία είχε ήδη γενικευθεί και καθώς οι 

στρατιές των Τούρκων είχαν κατακλύσει τον ελληνικό χώρο, οι οπλαρχηγοί ζητούν 

διαρκώς από την Προσωρινή Διοίκηση πολεμοφόδια και τρόφιμα για να συνεχίσουν 

τον αγώνα. Το άθροισμα των αναγκών διαμορφώθηκε στο τεράστιο ποσόν των πέντε 

εκατομμυρίων γροσίων τα οποία η Προσωρινή Κυβέρνηση άρχισε να αναζητά μέσω 

εσωτερικού δανείου159. 

Από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα αυτό ήταν οι Ιερές Μονές, οι 

οποίες ήδη ήταν σχεδόν απογυμνωμένες, όχι μόνον από χρήματα αλλά και από Ιερά 

Σκεύη και πολύτιμα αντικείμενα. Πλήθος Μονών ανταποκρίθηκαν, με ενδεικτική 

περίπτωση τη Ιερά Μονή των Αγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων, η οποία, την ίδια 

μέρα αποστολής της επιστολής, παραδίδει τα 500 γρόσια της ομολογίας για τη 

συμμετοχή στο εθνικό δάνειο. Δύο μήνες αργότερα φτάνει στο μοναστήρι ο 

ιεροδιάκονος Δ. Χρηστίδης για να συγκεντρώσει πολύτιμα σκεύη για την 

νομισματοκοπία. Ευθύς, ο ηγούμενος Ιάκωβος με μία χειρονομία που δείχνει το 

μέγεθος της συμμετοχής στον Αγώνα, μπαίνει στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων 

και, αφού κάνει το σταυρό του, κατεβάζει ότι πολύτιμο είχε από χρόνια θησαυρίσει η 

αγάπη των προσκυνητών, καντήλια ασημένια, καλύμματα ευαγγελίων, κοσμήματα 

και άλλα αφιερώματα. Και για να μη νομίζει κανείς ότι αυτά εδόθησαν εκ του 

περισσεύματος, υπάρχουν τα επίσημα έγγραφα δανεισμού των ίδιων των Ιερών 

Μονών που, μετά τις προσφορές τους στον Αγώνα, δεν είχαν τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίσουν ούτε τις δικές τους ανάγκες160. 

Παρόμοια περίπτωση αποτελεί και Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας η οποία φαίνεται να 

προσφέρει διαρκώς πόσα χιλιάδων γροσίων όπως μαρτυρούν και τα επίσημα έγγραφα 

                                                             
158 Ό. παρ., 269. 
159 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Αθήνα 1857, τόμος α΄, 147- 148. 

160 Ζ. Μουρούτη-Γκενάκου, Μια Μονή στην ανάσταση του Γένους, Αθήνα 1971, 108-109 
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που φυλάσσονται στο αρχείο της161. 

 

Η καθημερινότητα των μοναστηριών 

 

Η ανάμειξη των Ιερών Μονών στις πολεμικές συγκρούσεις από την πρώτη κιόλας 

στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης δεν ανέστειλε καθόλου τους άλλους δύο 

πυλώνες της μοναστικής ζωής: τη λατρεία και τη φιλανθρωπία.  

 

Όσον αφορά τη λατρεία, τα μοναστήρια τηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια όλον 

τον κύκλο των ακολουθιών και των λατρευτικών εκδηλώσεων χωρίς να αρνούνται 

και έκτακτες ακολουθίες –δεήσεις, παρακλήσεις, ολονύκτιες- τις οποίες ζητούσαν οι 

πιστοί εξαιτίας μιας αρρώστιας, μιας καταδίωξης παιδιού η πατέρα από τους, μιας 

έκτακτης συμφοράς. 

Όσον αφορά την περίθαλψη, η κάθε Ιερά Μονή προσπαθούσε να ανταποκριθεί, 

αναλόγως των δυνάμεων της. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των Αγίων Θεοδώρων 

Καλαβρύτων, η οποία λειτούργησε και ως ψυχιατρείο σε εποχές όπου το μόνο 

αντίστοιχο επίσημο ίδρυμα βρισκόταν στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Η προσφορά 

αυτή της Μονής συνεχίστηκε και μετά την απελευθέρωση για αρκετές δεκαετίες, 

όπου επίσημα έγγραφα μαρτυρούν την περίθαλψη επικίνδυνων ψυχοπαθών με 

τροφεία που καταβάλλει το κράτος162. 

Έργο μεγίστης φιλανθρωπίας αλλά και φιλοπατρίας, στο επίπεδο της μόρφωσης 

προσέφεραν πολλές Μόνες όπως η Ιερά Μονή της Παναγίας Κερνίτσας που στα 

χρόνια της σκλαβιάς λειτούργησε ως σχολείο για τα παιδιά ενώ αργότερα εξελίχθηκε 

σε Σχολή, δίνοντας το γένος δασκάλους και πνευματικούς ποιμένες. Το μοναστήρι 

δέχτηκε επτά φορές την επίθεση του Ιμπραήμ τις οποίες και απέκρουσε, μία φορά 

μάλιστα με τη βοήθεια των μελισσών που οι Μοναχοί έστειλαν εναντίον των εχθρών. 

Τελικώς το Σεπτέμβριο του 1826 οι Αιγύπτιοι πυρπόλησαν και κατέστρεψαν το 

Μοναστήρι το οποίο ξαναχτίστηκε δυο χρόνια αργότερα163. 

Όπως φαίνεται και από τις προηγούμενες αναφορές, σημαντικό ρόλο στην 

επανάσταση έπαιξαν τα μοναστήρια του Μοριά. Αυτό ήταν επόμενο, καθώς ο 

αγώνας, σύμφωνα με το σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας, ξεκίνησε από την 

                                                             
161 Χρήστου Γ. Ευαγγελάτου, Αγία Λαύρα, α.τ. 197710, 77-91. 
162 Ζ. Μουρούτη-Γκενάκου…, 143 κ. εξ. 
163 Αθηνάς Κονταλή…, 276. 
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Πελοπόννησο. Όλα όμως δείχνουν πως, χωρίς τη συμβολή των Ιερών Μονών, ο 

ξεσηκωμός των Ελλήνων δεν θα μπορούσε να ευοδωθεί. Σε όποιον τομέα της 

ελληνικής εξέγερσης και αν ανατρέξει κανείς -τροφές, πολεμοφόδια, προστασία, 

περίθαλψη, ψυχική ενδυνάμωση, πνευματική τροφοδοσία, ηρωισμό και θυσία- θα 

επαληθεύσει με ευκολία, βάσει των πηγών και των ιστορικών μαρτυριών, την 

καθοριστική συμβολή των μοναστικών κοινοτήτων,  ανδρικών και 

γυναικείων164. 

 

Καθ΄ ομοίωσιν του Θείου Πάθους 

 

Δεν υπάρχει ιστορικός της εποχής εκείνης, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυς,, δεν 

υπάρχει κοινωνική τάξη, κατηγορία αμόρφωτων ή λογίων που να αμφισβήτησε την 

προσφορά της Εκκλησίας και ιδιαίτερα των μοναστηριών στην απελευθέρωση της 

Ελλάδας.  

Μόλις κατά τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα άρχισε σταδιακά η 

προσπάθεια ερμηνείας της Επανάστασης του 21 με εργαλείο την υλιστική -

μαρξιστική θεώρηση. Πρωτεργάτης υπήρξε ο Γεώργιος Κορδάτος ο οποίος όμως 

και αυτός αναγνώρισε τη διασύνδεση Κλήρου και Φιλικής Εταιρείας. Με την πάροδο 

των δεκαετιών του 20ου αιώνα, αυτούσιες τέτοιες ερμηνείες εισχώρησαν στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς καν να ληφθεί υπόψιν η αναθεώρηση 

των απόψεων του Κοδράτου εκ μέρους σύγχρονων κομμουνιστών ιστορικών 

όπου με σαφήνεια αναγνωρίζουν πως ο αγώνας των Ελλήνων υπήρξε καταρχάς 

εθνικοαπελευθερωτικός και δευτερευόντως κοινωνικός165. 

Η θυσιαστική αγάπη του ορθόδοξου μοναχισμού στην υπόθεση της Εθνικής 

Παλιγγενεσίας ήταν ανάλογη με τον φιλάνθρωπο ζήλο του Ιδρυτή της Εκκλησίας 

Ιησού Χριστού, έμελλε όμως, η αγάπη αυτή να έχει και την κατάληξη της δικής Του 

διαδρομής. Ενώ θα περίμενε κανείς μετά την απελευθέρωση οι θυσίες των 

μοναστηριών να αναγνωριστούν και παράλληλα να επουλωθούν οι πληγές της θυσίας 

τους, η βαυαρική αντιβασιλεία επιφύλαξε γι΄ αυτά τη χαριστική βολή. Ο ορθόδοξος 

μοναχισμός, όχι μόνον ως πνευματικότητα αλλά και ως ρόλος σε μία πολιτική δομή 

                                                             
164Αρχιμανδρίτου Φιλαρέτου Βιτάλη…, 47-48.  
165 π. Γεωργ. Μεταλληνού, Το 21 και οι συντελεστές του,  

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/gewrgios_metallhnos/to_21_kai_oi_syntelestes_toy.htm, 

10/7/2021.  

 

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/gewrgios_metallhnos/to_21_kai_oi_syntelestes_toy.htm
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όπως την περιγράφει ο όρος «Ρωμηοσύνη», δηλαδή μία πολιτική δομή η οποία 

αντλούσε αξίες και οράματα από τη συμπόρευση πολιτικής εξουσίες και εκκλησίες, 

ήταν κάτι εντελώς ξένο για τους καθολικούς Βαυαρούς που ανέλαβαν να 

διοικήσουν το νεοσύστατο κράτος.  Έτσι επέλεξαν να τον εξαλείψουν. 

Κάθε γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία, και ιδιαίτερα στην πολιτική, επιδέχεται 

πολλές ερμηνείες και τα θετικά με αρνητικά στοιχεία πολλές φορές συμπλέκονται. 

Μόνον ο χρόνος είναι ο ασφαλής κριτής των ανθρώπινων πράξεων. Αυτό όμως που 

είναι αδιαμφισβήτητο είναι πως το νέο ελληνικό κράτος επεφύλαξε βάρβαρη 

συμπεριφορά απέναντι στα μοναστήρια, πολλές φορές εφάμιλλη με εκείνη των 

Οθωμανών. Ίσως στην παγκόσμια ιστορία να μην υπάρχει ανάλογο φαινόμενο, ένα 

κράτος που με τόσες θυσίες ανέκτησε την υπόστασή και την ελευθερία του, να 

στρέφεται με τέτοιο μένος εναντίον εκείνων που συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτήν. 

Για του λόγου το αληθές, ας ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Οικονόμο τον εξ 

Οικονόμων πώς περιγράφει τα γεγονότα στον Β΄ τόμο των Σωζόμενων Έργων του 

(σε μεταγλώττιση από την καθαρεύουσα στην δημοτική  του συντάκτη): 

«Και πως διαχειρίστηκαν τα ιερά σκεύη και τα κειμήλια των μοναστηριών που 

καταργήθηκαν; Πικρό να το διηγούμαι ακόμα αποτρόπαιο και φρικτό. Ο Νομάρχης ή ο 

Έπαρχος κάθε περιοχής προχωρούσαν στην απογραφή της περιουσίας των 

καταδικασμένων μοναστηριών με διαδικασία στην οποία συμμετείχαν αγροίκοι 

υπηρέτες, ανίκανοι να διακρίνουν το βέβηλο από το ιερό, μεταξύ των οποίων αρκετοί 

ετερόδοξοι. Πώς γινόταν η απογραφή; Κατά ομάδας εισέβαλαν στα άδυτα του Ιερού 

Θυσιαστηρίου, άρπαζαν από την Πρόθεση και την Αγία Τράπεζα τα Δισκοπότηρα τα 

Ευαγγέλια, τα ωμοφόρια  και τα άλλα Ιερά Σκεύη και κειμήλια όπως σταυρούς και 

στολές ιερατικές, απογυμνώνονται σας ακόμα και τις Αγιες Τράπεζες. Άλλη ομάδα 

ασχολείτο με της ιερές εικόνες, τις οποίες ξεκάρφωναν από το τέμπλο ή απ  όπου αλλού 

και τις στοίβαζαν σα να ΄τανε σανίδες, αφού πρώτα τις απογυμνώναν από τα ασημένια 

η ορειχάλκινα καλύμματα τους και βεβαίως από τα τάματα, στοιβάζοντάς τες στο 

κέντρο του ναού. Κατόπιν, ένα-ένα σκεύη και εικόνες, τα σήκωναν στα χέρια και ο 

έπαρχος κατέγραφε, ενώ κατόπιν το πέταγαν σε μία άκρη, αδιαφορώντας αν πρόκειται 

για το Ποτήριο της ζωής ή δισκάριο ή ένας αστερίσκος ή μία αγία λόγχη ή λαβίδα. Όλα 

πεταμένα στο έδαφος από τα όργανα της εξουσίας, τα οποία, αν έβλεπαν κάτι παλαιό, 

είτε αντιμήνσιο, είτε κάλυμμα, είτε φαιλόνιο, είτε επιτραχήλιο, μη βρισκόμενοι σε θέση 

να εκτιμήσουν την αξία τους, κλωτσούσαν σε μία ιδιαίτερη στοίβα, θεωρώντας πως δεν 

έχουν ουδεμία αξία. Όταν τελείωνε η απογραφή, συσσωρεύονταν όλα αδιακρίτως σε 
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σακιά και κοφίνια, μαζί με όσο κερί ή θυμίαμα είχαν βρει. Φεύγοντας, ξεκολλούσαν 

από τους τοίχους στασίδια και μάζευαν ως και τα μπαστούνια που χρησιμοποιούσαν οι 

γέροντες μοναχοί κατά τη διάρκεια της ακολουθίας. Και αφού είχε ολοκληρωθεί η 

σύληση του ναού, έμενε μόνον ένας να επιτηρεί, ενώ ένας άλλος έκλεινε τις θύρες και 

τα κλειδιά έπαιρνε ο Έπαρχος». 

 

Ο ίδιος μάλιστα περιγράφει πως σε περίπτωση που μοναχοί ή μοναχές 

αντιστέκονταν, το μένος πολλαπλασιαζόταν, όπως συνέβη σε γυναικείο μοναστήρι 

στη Σίφν, όπου οι μεν αδελφές μαστιγώθηκαν, ο δε Έπαρχος πατούσε με μανία τις 

ιερές εικόνες, ξεκολλώντας τα πολύτιμα τάματα166. 

 

 

Συμπερασματικά 

 

Στο Ελληνικό Γένος τράφηκε, προστατεύτηκε και αναδείχθηκε μέσα από την 

μήτρα της μητέρας Εκκλησίας. Επαναλαμβάνουμε πως η διαπίστωση αυτή δεν 

αποτελεί θεολογικό ή ιδεολογικό στοχασμό αλλά αποδεδειγμένο από πάμπολλες 

πηγές ιστορικό συμπέρασμα. Τα ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια, ιδιαίτερα εκείνα 

του Μοριά, απετέλεσαν πυρήνες πνευματικότητας, παιδείας, φιλοπατρίας, 

διατήρησης ενός οράματος και αναζωογόνησης και ανάδειξης ενός ολόκληρου 

έθνους.  

Οι επόμενες γενεές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν μία αλήθεια που εύκολα θα 

μπορέσουμε να την επαληθεύσουν αν αποφασίσουν να αναζητήσουν τις πηγές. 

Οι περίπτωση της προσφοράς των Ιερών Μονών στην Επανάσταση του ΄21 

αποτελεί κραυγαλέο επιχείρημα για την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νηφάλιας και 

αντικειμενικής ιστορίας, η οποία πρέπει επιτέλους να αρχίσει να διδάσκεται στα 

ελληνικά σχολεία, μακριά από φανατισμούς, ιδεοληψίες και εμμονές. 

Η γνώση της ιστορικής αλήθειας, όχι μόνο θα αναβαθμίσει το κύρος της 

Εκκλησίας στην Ελληνική κοινωνία αλλά θα διαποτίσει και τα ίδια τα στελέχη της 

Εκκλησίας με επίγνωση της προσφοράς της στο Γένος αλλά και της ευθύνης της 

απέναντι στις επερχόμενες γενεές. 

 

 

                                                             
166 Βιτάλη…, 49-51. 
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Κείμενο εμπλουτισμού 

 

Ο ελλαδικός Μοναχισμός τον 19ο αιώνα167 

 
«Κατά τον 19ο αιώνα το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος επεδίωξε να εξευρωπαϊστεί 

με σκοπό την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό του. Αυτή η τακτική βέβαια επηρέασε 

καταλυτικά την πορεία της Εκκλησίας και ειδικότερα του μοναχισμού. 

Το κείμενό μας αυτό επικεντρώνεται σε κάποιες βασικές επισημάνσεις, στα όρια 

μιας δειγματοληπτικής εποπτεύσεως, χωρίς διεκδίκηση πληρότητας. Άλλωστε, παρά 

την πληθώρα των μοναστηριολογικών μελετών168, που καλύπτουν κατά περίπτωση 

και τους μετεπαναστατικούς χρόνους, είναι αισθητή στην βιβλιογραφία η απουσία 

μιας περιεκτικής-συστηματικής έρευνας, για την εξελικτική πορεία του μοναστικού 

βίου από την κανονική ανακήρυξη του Ελλαδικού Αυτοκεφάλου (1850), έως την 

εποχή μας169. 

 

Το νέο πνεύμα και κλίμα 

 

Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα εισβάλλει στην “καθ’ ημάς Ανατολήν” ένας νέος 

κόσμος, προϊόν των ιδεολογικοπολιτικών διαδικασιών και εξελίξεων της Δυτικής 

Ευρώπης, που επιδιώκει, μέσω των εδώ φορέων του πνεύματός του, να 

αναπροσανατολίσει και αναμορφώσει την ρωμαίικη-ορθόδοξη κοινωνία. Είναι ο 

Διαφωτισμός, η νέα καθολική στάση ζωής και ριζοσπαστική ανανοηματοδότηση όλων 

των εκφάνσεων του βίου, που εμβολιάζει την ορθόδοξη συνείδηση με στοιχεία 

αναιρετικά της ταυτότητάς της (θρησκευτικό αδιαφορισμό, αθεϊστικές τάσεις, 

ενδοκοσμικό μονισμό)170. Ο ευρωπαϊκός νεοουμανισμός επεκτείνει την επιρροή του 

και στα λαϊκά στρώματα, μέσω της συνεχώς εκδυτικιζόμενης παιδείας από τους 

μαθητές και οπαδούς του Αδαμαντίου Κοραή, με κορυφαίους τον Θεόκλητο 

Φαρμακίδη και τον Θεόφιλο Καΐρη. 

                                                             
167 π. Γ. Μεταλληνού, Ο ελλαδικός Μοναχισμός τον 19ο αιώνα, 

https://www.oodegr.com/oode/istoria/ekklisia/ellad_monax_19_ai_1.htm, 10/7/2021. 
168 Για την περίοδο 1710-1971 βλ. Κυριάκου Ντελόπουλου, Συμβολή εις την Μοναστηριακήν 

Βιβλιογραφίαν, Αθήναι 1974 και Τίτου Ματθαιάκη, Ο όσιος Νεκτάριος Κεφαλάς, Αθήναι 1975. 
169 Σημαντική βοήθεια στην κατεύθυνση αυτή προσφέρει η μελέτη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 

πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου Κ. Παρασκευαΐδη, Μητροπολίτου Δημητριάδος, Ο Μοναχισμός εις 

την νεωτέραν Ελλάδα, Αθήναι 1977. 
170 Για τα συναφή προβλήματα και τα βιβλιογραφικά βλ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Ελληνισμός 

Μετέωρος - Η Ρωμαίικη Ιδέα και το όραμα της Ευρώπης, Αθήνα 1992. 

https://www.oodegr.com/oode/istoria/ekklisia/ellad_monax_19_ai_1.htm
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Το πνεύμα του Διαφωτισμού, συνδεόμενο με την εκκοσμίκευση, προκαλεί ρήξη 

στις παραδοσιακές πνευματικές και κοινωνικές σχέσεις, προτείνοντας νέες, 

θεμελιούμενες στην νέα νοοτροπία, που εμπνέει και νέα ανθρωπολογία και 

σωτηριολογία, στις οποίες το λογικό καταλαμβάνει την θέση της Χάρης και η 

απολυτοποιημένη ενδοκοσμική γνώση απομακρύνει ριζικά από την ζήτηση του 

Ακτίστου. 

 Ο Ουμανισμός θα αποβεί νέα θρησκεία για τον άνθρωπο του 19ου αιώνα. 

Αποκρούεται έτσι κάθε έννοια θεονομίας και θεοκεντρικότητας και όταν ακόμη, για 

διαφόρους λόγους, δεν απορρίπτεται η θρησκεία. Ενώ δε ο χώρος της λογιοσύνης 

καθιερώνει το νέο ουμανιστικό πρότυπο στην ορθόδοξη κοινωνία, το πνεύμα του 

Ευσεβισμού, ως πεφωτισμένης θρησκευτικότητας, επιβάλλει το δικό του 

ανθρωπολογικό πρότυπο, ανταποκρινόμενο στις κοινωνικές συμβατικότητες της 

θρησκεύουσας αστικής κοινωνίας171. Το πνεύμα αυτό, που προωθήθηκε σημαντικά 

από την παρουσία και δράση στον χώρο της Εθναρχίας των δυτικών Μισσιοναρίων172, 

μεταγγίζεται σε κύκλους, που αναζητώντας νέες μορφές και μέσα ιεραποστολικού 

έργου, μιμήθηκαν τους Μισσιοναρίους. 

  Η κρατικά μεθοδευμένη, εξ άλλου, στροφή στα δυτικά πρότυπα ενίσχυσε το 

σύνδρομο του εξευρωπαϊσμού, εκφραζόμενο με την κοραϊκή αρχή της 

“μετακένωσης”, επιβαλλόμενο από την διανόηση και τον πολιτικό κόσμο, και 

υποστασιούμενο ως υποτίμηση της παράδοσης του Γένους για χάρη του 

εκσυγχρονισμού και της προόδου -μόνιμο εγκύστωμα, στους σχεδιασμούς της 

Ελληνικής Πολιτικής έκτοτε. Εξ άλλου το Ελλαδικό Αυτοκέφαλο, εκκλησιαστικό 

γεγονός μεγάλης εκκλησιαστικής αλλά και πολιτικής σημασίας173, συνιστά κορύφωση 

της επιβαλλόμενης έξωθεν δυτικότροπης αναδιάρθρωσης σύνολης της ενδοελλαδικής 

πραγματικότητας. Τα συντελούμενα όμως στον χώρο του (κατ’ επίφασιν) ελευθέρου 

Κράτους μετέδιδαν τους ανατρεπτικούς για την παράδοση κραδασμούς τους σ’ όλο 

τον εθναρχικό χώρο, επενεργώντας και εκεί καταλυτικά και επηρεάζοντας και τις 

άλλες ορθόδοξες εθνότητες αναλόγως. 

                                                             
171 π. Γ. Δ. Μεταλληνού, «Ιστορική θεώρηση ορθοδόξου και ουμανιστικού προτύπου στον Νέο 

Ελληνισμό», στο βιβλίο του Ιδίου, Ορθοδοξία και Ελληνικότητα - Προσεγγίσεις στη νεοελληνική 

ταυτότητα, Αθήνα 19922, σ. 63 ε.ε. 
172 Βλ. π. Γ. Δ. Μεταλληνού, Το Ζήτημα της Μεταφράσεως της Αγίας Γραφής εις την Νεοελληνική κατά 

τον ΙΘ αιώνα, Αθήναι 1977, όπου και βιβλιογραφία. 
173 Ειδικά για την όψη αυτή βλ. π. Γ. Δ. Μεταλληνού, «Το Ελλαδικό Αυτοκέφαλο και η Ρωμηοσύνη», 

στο βιβλίο του Ιδίου, Ελληνισμός Μαχόμενος, Αθήνα 1995, σ. 85 ε.ε (βιβλιογραφία). 
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Η προσπάθεια δυτικοποίησης της Εκκλησίας 

 

Ο επιδιωκόμενος όμως κρατικός εκδυτικισμός, όπως έχουμε και άλλοτε 

υπογραμμίσει174, ήταν παντελώς αδύνατος χωρίς την δυτικοποίηση της Εκκλησίας, 

που διαφοροποιούσε ριζικά τις ορθόδοξες εθνότητες της Εθναρχίας από την 

πολιτισμική παράδοση της Ευρώπης. Η κατά της Ορθοδοξίας δε “επιβουλή” -για να 

χρησιμοποιήσω τον δικαιωμένο από τα πράγματα όρο του Κοσμά Φλαμιάτου- 

επικεντρώθηκε στον Μοναχισμό, χώρο αυθεντικής συνέχειας της δομής και του 

τρόπου εκκλησιαστικής υπάρξεως175. Την έκταση δε της προϊούσας διάβρωσης 

φανερώνει η συνοδική «επίσημη εκκλησιαστική» συμμετοχή στην διάλυση των ιερών 

Μονών, δηλωτική του πνεύματος αυτοκαταστροφής, που είχε κυριεύσει από το 1833 

και την εκκλησιαστική Ιεραρχία176. Ο αρχιμ. Θεόκλητος Φαρμακίδης, γραμματέας της 

Ιεράς Συνόδου, ως ενεργό μέλος Επταμελούς Επιτροπής, καταθέτει «Έκθεση» 

(Μάρτιος 1833) περί των εκκλησιαστικών ζητημάτων, όπου κατά τον σημαντικότερο 

θεολόγο του 19ου αιώνα, πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Οικονόμο, «οι μοναχοί 

υπήρξαν τα τελευταία θύματα της Εκθέσεως». Η «Έκθεση» της Επιτροπής θα 

υλοποιηθεί από την Αντιβασιλεία (Μάουρερ), έστω και αν πολλά άρθρα της 

Εκθέσεως αθετούσαν την Ορθόδοξη κανονική τάξη, την παραδεδομένη από τις 

Οικουμενικές Συνόδους. Ο παραδοσιακός πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος 

Οικονόμος, χαρακτηρίζει ως εξής τις σχετικές αποφάσεις: Την μετατροπή ξαφνικά 

όλων των μοναστηριών σε κοινόβια ως «πρώτον τρόπον ενεργότατον εις διάλυσιν των 

μοναστηρίων». Την απαγόρευση συστάσεως κοινοβίου με λιγότερους από 30 

μοναχούς ως «δεύτερον τρόπον της των μοναστηρίων καταστροφής». Και τέλος, τον 

αποκλεισμό από τον μοναχισμό των κάτω των 30 ετών ως «τρίτον τρόπον 

γενναιότερον προς εξολόθρευσιν της μοναχικής πολιτείας»177. 

                                                             
174 π. Γ. Δ. Μεταλληνού, «Εξευρωπαϊσμός και Ελλαδικός Μοναχισμός», στο: Ελληνισμός Μετέωρος, 

οπ.π., σ. 87 ε.ε. 
175 Βλ. π. Ιω. Σ. Ρωμανίδου, Το προπατορικόν αμάρτημα, Αθήναι 19892, σ. κδ. 
176 Βλ. Χριστοδούλου Κ. Παρασκευαΐδου, οπ.π. σ. 27: “... η Εκκλησία μόνη έδωσε στην Πολιτεία τα 

όπλα, για να την πολεμήση”. 
177 Βλ. π. Γ. Δ. Μεταλληνού, «Εξευρωπαϊσμός..., οπ.π., σ. 103, υποσημ. 47. 
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Η στάση της εκκλησιαστικής Ιεραρχίας στις πνευματικές επιδιώξεις του αγίου 

Νεκταρίου178, μεγάλου ασκητού του 19ου αι. δείχνει μια συνεχιζόμενη συμπεριφορά, 

απορρέουσα από την φαρμακίδεια νοοτροπία. 

 

Πτώση της άσκησης και της πνευματικότητας 

 

Η φρενίτιδα που ενσπείρει το αίτημα της “κοινωνικής προόδου” όλο τον 19ο 

αιώνα, μειώνει το ενδιαφέρον για άσκηση και πνευματική ζωή. Η σχέση με την 

Εκκλησία περιορίζεται στα “θρησκευτικά καθήκοντα”. Ο Μοναχισμός, και υπό την 

επιρροή παθολογικών φαινομένων, έντεχνα προβαλλομένων από τους αρχιτέκτονες 

του εθνικού βίου, συσχετίζεται με παρωχημένα ιστορικά φαινόμενα εκφυλισμού και 

κατάπτωσης, παρακωλυτικά στην πρόοδο της κοινωνίας179. 

Το πνεύμα δε της ενδοκοσμικότητας εισέρχεται και στο ίδιο το μοναστικό 

περιβάλλον, με την αναζήτηση της μοναστικής καταξίωσης, όχι στα παραδεδομένα, 

αλλά σε μιαν “ενεργότερη συμμετοχή” στα πράγματα της κοινωνίας και του 

κόσμου180. Η έρευνα του συναδέλφου κ. Αλ. Γουσίδη επισήμανε συναφείς 

διεκδικήσεις: α) διορισμού των μοναχών σε θέσεις εφημερίων ενοριακών ναών 

(ενδοκοσμικός κομφορμισμός). Κατά μία πληροφορία, το 1897 στα τότε όρια της 

Εκκλησίας της Ελλάδος υπηρετούσαν 242 ιερομόναχοι ως εφημέριοι (4,3% του 

εφημεριακού κλήρου)· β) επίδοσης στο επάγγελμα του καθηγητή θρησκευτικών, 

αυτονομημένου από την εκκλησιαστική διοίκηση και εντεταγμένου στις στοχοθεσίες 

του πολιτειακού οργανισμού (ζήτηση ενδοκοσμικής καταξίωσης)181. Οι 

ιεραποστολικές συσσωματώσεις από τον Μακράκη κ.ε. ωφέλησαν άλλους στόχους 

και τις εθνικές επιδιώξεις· δεν συνέβαλαν όμως στην συνέχεια του πνεύματος του 

μοναχισμού και της ασκήσεως182. Αντίθετα ενίσχυσαν την γενικότερη μείωση του 

ενδιαφέροντος για εγκαταβίωση σε μονές και την στροφή στον κόσμο. 

Αυτές τις τάσεις υποβοηθούσε και η ακαδημαϊκή θεολόγηση από το 1837, 

κατανοώντας την θεολογία ως αυτόνομη επιστήμη, έξω από την εκκλησιαστική 

                                                             
178 Βλ. Μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ο Άγιος Νεκτάριος ο θαυματουργός, ο βίος και το έργο του 

(1846-1920), Θεσσαλονίκη 1979, σ. 124 ε. 
179 Για τις μεθοδεύσεις κατά του Μοναχισμού με την περιβόητη “Έκθεσιν της Επταμελούς 

Επιτροπείας” βλ. στου π. Γ. Δ. Μεταλληνού, «Εξευρωπαϊσμός... οπ.π., σ. 93 κ.ε. 
180 Αλεξ. Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις - Η περίπτωση της Αδελφότητας Θεολόγων η “Ζωή”, 

Θεσσαλονίκη 1989, σ. 6. 
181 Στο ίδιο, σ. 10 ε.ε. 
182 Βασ. Γ. Γιούλτση, «Κοινωνιολογική θεώρησις των Θρησκευτικών Αδελφοτήτων», στο: Θέματα 

Κοινωνιολογίας της Ορθοδοξίας, επιμέλεια Γεωργ. Μαντζαρίδου, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 169 ε.ε. 
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εμπειρία και τις παραδοσιακές “θεολογικές σχολές” της Ορθοδοξίας, τα Μοναστήρια. 

Ο άγιος Νεκτάριος -και εδώ φαίνεται η πατερικότητά του- έγινε “άγιος”, διότι εις 

πείσμα των καιρών επέμεινε στην προτεραιότητα της ασκήσεως και της λατρείας, σε 

μια θεολόγηση δηλαδή “άλλου είδους” από εκείνη των δυτικών πανεπιστημίων, προς 

τα οποία προσαρμόσθηκε απ’ αρχής και η Ελληνική Θεολογική Επιστήμη183. Η 

πανεπιστημιακή παιδεία του υπήρξε για τον άγιό μας απλό στοιχείο του οπλισμού του 

για την διευκόλυνση του ποιμαντικού έργου, ιεραρχημένο όμως στην άσκηση και τον 

μοναστικό βίο. 

 

 

Συμπεράσματα 

 

Ο μοναχισμός, στα όρια της Εθναρχίας και του Ελληνικού Κράτους κατά τον 19ο 

αιώνα ποσοτικά μεν παρουσιάζει εν πολλοίς συρρίκνωση σε σχέση με το παρελθόν, 

διότι όχι μόνο εξέλειψαν οι λόγοι της αθρόας καταφυγής στα μοναστήρια, αλλά και το 

νέο ευρωπαϊκό πνεύμα ενίσχυε την αποστροφή προς τον μοναχικό βίο. Εξ άλλου η 

Ελληνική Πολιτεία αποδυνάμωσε στα όριά της και τα εναπομείναντα μοναστήρια, 

μετά την διάλυση των περισσοτέρων από αυτά (1833), ώστε να δικαιολογείται 

απόλυτα, όσον αφορά στην ελλαδική πραγματικότητα, ο λόγος για “κρίση” και 

“κατάπτωση”, κατάσταση που θα παραταθεί και μετά τα μέσα του 20ου αιώνα. 

      Από πλευράς όμως ποιότητας και συνεπείας στην παράδοση, παρά την γενικότερη 

χαλάρωση, κατ’ ουδένα τρόπο μπορεί να γίνει λόγος για νέκρωση ή αφασία καθολική 

και μάλιστα στον Άθωνα. Η χάρη του Θεού διετήρησε τα ζώπυρα της ησυχαστικής 

παράδοσης σε ευλογημένους θύλακές της, που εξεκόλαψαν την αναγέννηση των 

ημερών. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Κωνσταντίνου Χολέβα, Το 1821 σήμερα. Τα μηνύματα του 1821 και τα σύγχρονα 

εθνικά θέματα, εκδ. Αρχονταρίκι, Αθήνα 2020 

                                                             
183 Βλ. Δημ. Ν. Μωραΐτου, άρθρο “Θεολογική Σχολή Παν. Αθηνών”, στη ΘΗΕ 6 (1965) στ. 267 ε. Χρ. 

Γιανναρά, Ορθοδοξία και Δύση στη Νεώτερη Ελλάδα, Αθήνα 1992, σ. 303 ε.ε. π. Γ. Δ. Μεταλληνού, Το 

πρόβλημα των σχέσεων Ελληνικής και Γερμανικής Θεολογίας τον ΙΘ αιώνα, στην Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α., τομ. 

ΚΗ (1989), σ. 481-494. 
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- Μουρούτη-Γκενάκου, Μια Μονή στην ανάσταση του Γένους, Αθήνα 1971 

- Αθηνάς Κονταλή, «Οι Ιερές Μονές ως επαναστατικά κέντρα του Γένους. Το 

παράδειγμα της Αρκαδίας», στο: Πολεμικές συγκρούσεις και τόποι καθαγιασμού του 

απελευθερωτικού αγώνος κατά την Επανάσταση του 1821. Ιερά Σύνοδος της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρακτικά ΣΤ΄ Συνεδρίου, εκδ. Αρχονταρίκι 

- Ι.Μ. Χατζηφώτη, «Η συμμετοχή του Αγίου Όρους στους εθνικούς αγώνες» στη 

σειρά Τεκμήρια της Ελληνικότητας της Μακεδονίας/2, εκδ. Παρουσία 

- Αρχιμανδρίτου Φιλαρέτου Βιτάλη, Ο Ελληνορθόδοξος Μοναχισμός και η 

παλιγγενεσία του Έθνους (επί τη 150ετηρήδι της Εθνεγερσίας), εκδ. της επί του 

Μοναχισμού μονίμου Συνοδικής Επιτροπής, Εν Αθήναις 1972 

- Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Αθήνα 1857,τόμος α΄ 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, καταγράψτε σε ένα προσωπικό ημερολόγιο, 

σαν να ήσαστε Μοναχός μιας Ιεράς Μονής στο ξέσπασμα της Επανάστασης, 

τη δραστηριότητα μιας εβδομάδας. 

2. Αναζητείστε στη γενέτειρά σας μια Ιερά Μονή και ερευνείστε την ιστορία της 

κατά την Επανάσταση. 

3. Οργανώστε μια εκπαιδευτική εκδρομή σε ένα μοναστήρι με πλούσια ιστορία 

και προσφορά κατά την Επανάσταση. Μοιράστε θέματα προετοιμασίας στα 

παιδιά, όπως: Α. Ίδρυση Β. Η κατάσταση της Μονής κατά την Επανάσταση Γ. 

Προσφορά σε χρήματα ή υπηρεσίες Δ. Η εξέλιξη του μοναστηριού στη 

Βαυαροκρατία Ε. Μορφές που συνδέονται με την ιστορία του. ΣΤ. Κειμήλια. 

4. Αναζητείστε τις διαφορές μεταξύ του ορθόδοξου Μοναχισμού και των 

καθολικών μοναχικών ταγμάτων. Η έρευνα αυτή είναι πολύ σημαντική για 

την κατανόηση θεμελιωδών διαφορών της Ορθοδοξίας με τον 

Ρωμαιοκαθολικισμό.  Πολύ ενδιαφέρον είναι μάλιστα το γεγονός πως, καθ΄ ην 

στιγμήν τα ορθόδοξα μοναστήρια καταργούνταν βίαια από την Βαυαρική 

Αντιβασιλεία, καθολικά Μοναχικά Τάγματα έφταναν στην Ελλάδα, ίδρυαν 

σχολεία και απολάμβαναν την απόλυτη προστασία του κράτους.  
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8 . Η  διαχρονική προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Παιδεία 

και η συνύπαρξή της με την ιστορική αλήθεια 

 

 
Εισαγωγικά 

 

 

Σκοποί-στόχοι: 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να αναγνωρίσουν την αιμοδοτική προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

στην Παιδεία. 

 Να εκτιμήσουν τη συνύπαρξη της Ορθοδοξίας με την ιστορική αλήθεια. 

 Να αντιληφθούν την διαχρονικότητα της συνεπούς σύμπλευσης της 

εκκλησιαστικής παράδοσης με την ιστορία του Γένους.   

 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θεματικής ενότητας – κεντρικοί άξονες: 

 

Σε αυτή την επιμέρους θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και 

θα συζητηθούν: 

 Η προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Παιδεία. 

 Η συνύπαρξη της Ορθόδοξης Παράδοσης με την ιστορική αλήθεια. 

 Σύγχρονες διακονίες που συνεχίζουν στο ίδιο πνεύμα της συμπόρευσης 

της Παράδοσης με την ιστορία του Γένους. 

 

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 

 

- Εισήγηση – παρουσίαση εκτενούς υλικού σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ΘΕ. 

- Παρουσίαση  power point που οπτικοποιεί το παραπάνω υλικό 

- Μελέτη περιπτώσεων που με χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζουν πτυχές 

της ΘΕ. 
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- Συντονισμένη συζήτηση με τους επιμορφωνόμενους, ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα κεντρικά σημεία και τα συμπεράσματα της ΘΕ αλλά και να 

απαντηθούν πιθανές απορίες τους. 

 

 

 

Πριν ξεκινήσουμε:  

Αναστοχασμός:  

Πλαίσιο και γενική σκοπιμότητα προγράμματος 

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να: 

- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε επαφή με τις 

τελευταίες εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των πτυχών της ελληνικής 

επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της 

Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, στην 

κατανόηση και παρέμβαση σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, 

ανάδειξης του ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με βάση αρχές 

και αξίες που πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε να συνεισφέρει 

αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του ποιμαντικού έργου των 

ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των κληρικών και 

λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, πνευματικό και πολιτιστικό 

πλούτο του Ελληνισμού, ώστε να δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να 

ενισχύσουν τους δεσμού του Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της 

Ελληνικής κοινωνίας.   

- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων στελεχών για την 

επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που ασχολούνται με τις πολιτιστικές δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας της Εκκλησίας με 

άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό την προώθηση πρωτοβουλιών 

που αφορούν την ελληνική ταυτότητα.  
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- Κοντολογίς, επιμορφώνουμε επιμορφωτές, εκπαιδεύουμε, εκπαιδευτές, καθοδηγούμε 

στελέχη-ηγέτες της Εκκλησίας μας, εμπνέουμε εμπνευστές και προετοιμάζουμε την 

βελτίωση ενός πνευματικού οργανισμού, του οποίου τα τωρινά αλλά και τα αυριανά 

στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας 

 

 

Αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό: 

 
Η διπλή αντίσταση του Γένους 

 

Σε όλη τη διάρκεια της τουρκικής κατάκτησης, ο στόχος ήταν, «κάτι» που ερχόταν 

από το παρελθόν έπρεπε να επιζήσει και το Γένος να είναι έτοιμο να ξαναδώσει σε 

αυτό το «κάτι» τη λάμψη και το μεγαλείο που είχε χάσει με την Άλωση.  

 

Αυτό το «κάτι» ήταν κυρίως η ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό. Ήταν όμως 

και αυτό που θα γεννούσε η ελευθερία: Ένα νέο ελληνικό κράτος με τις αξίες και 

τα οράματα της Ρωμηοσύνης, μιας κοινωνίας, δηλαδή, που θα στηριζόταν στη 

συμπόρευση μιας πολιτικής εξουσίας δικαίου και μιας πνευματικής δυνάμεως-

της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας- με βασικά χαρακτηριστικά, την 

φιλανθρωπία και τον πνευματικό αγώνα για θέωση του ανθρώπου. 

 

Οι μορφές αντίστασης εναντίον του κινδύνου, αυτά τα οράματα να ατροφήσουν 

και να εξαφανιστούν ήταν δύο:  

Πρώτα η ένοπλη αντίσταση η οποία εκδηλωνόταν περιστασιακά όταν η 

καταπίεση είχε φτάσει πλέον στο απροχώρητο και όταν οι συνθήκες φαίνονταν να 

ευνοούν έναν ξεσηκωμό. Σε ολόκληρη Τουρκοκρατία εκδηλώθηκαν τοπικά η και 

ευρύτερα επαναστατικά κινήματα και όλα, πλην του ΄21, είχανε τραγική κατάληξη. 

Υπήρχε όμως και μία δεύτερη αντίσταση, μυστική, διαρκής, αναίμακτη αλλά 

όχι ακίνδυνη: Ήταν η ρωμαίικη ελληνική παιδεία, η οποία δεν μετέδιδε απλώς 

στις επόμενες γενεές ένα σύνολο γνώσεων, αλλά, μέσω της γλώσσας και της 

ιστορίας, κρατούσε ζωντανό το όραμα μιας ελεύθερης πατρίδας και ενός πολιτισμού 

ριζικά διαφόρου από εκείνον του κατακτητή.  

 Η μέθοδος και η δομή της παιδείας που κληρονόμησε το υπόδουλο γένος από την 

βυζαντινή αυτοκρατορία αποτελούσε κύριο μέλημα κράτους. Μετά την Άλωση, η 
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Εκκλησία ως πνευματική αλλά και πολιτική κεφαλή του υπόδουλου γένους 

ανέλαβε εκ των πραγμάτων και αυτό το καθήκον.  

 

Η διπλή έννοια της παιδείας 

 

Η λέξη «παιδεία» έχει ήδη από την αρχαιότητα την έννοια κυρίως της ανατροφής 

του παιδιού, της εκπαίδευσης του μέσω μιας συστηματικής διαδικασίας αγωγής και 

της απόκτησης πρακτικών, πνευματικών, αλλά και ηθικών και 

κοινωνικοπολιτικών γνώσεων. 

Η παιδεία όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Επεκτείνεται στο απόθεμα των 

γνώσεων που θα ακολουθήσουν τον άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, στην 

πνευματική καλλιέργεια, στο ήθος, την προσωπικότητα, τη γενικότερη συμπεριφορά 

του, τη δυνατότητα του να ενταχθεί αρμονικά και να συνεισφέρει θετικά στο 

κοινωνικό σύνολο και, κυρίως, τη διαμόρφωση της πνευματικότητας, δηλαδή των 

αρχών των αξιών του, των οραμάτων του και γενικότερα της υπαρξιακής του 

συγκρότησης πού θα απαντήσει τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής και του θανάτου. 

Αυτού του είδους η παιδεία αποτελεί το ιδεώδες τόσο της αρχαίας ελληνικής 

κοινωνίας όσο και της βυζαντινής.  

 

Εκκλησία και παιδεία 

 

Θεωρητικά κείμενα και μελέτες που να διευκρινίζουν πώς ακριβώς οι κεφαλές του 

Γένους αντιλαμβάνονταν διαχρονικά και θεωρητικά την έννοια της παιδείας δεν 

υπάρχουν. Το θέμα απασχόλησε συστηματικά τους Έλληνες λόγιους όταν το 

υπόδουλο Γένος ήρθε σε επαφή με το ρεύμα του Διαφωτισμού. Μέχρι τότε, 

συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε μόνο από τις συνθήκες και τις διαδικασίες της 

παιδείας κατά τόπους και κατά περίοδο184.  

Είναι βέβαιον πως, μέσα από την μελέτη των ιστορικών συνθηκών, αναδεικνύεται 

η πεποίθηση όλου του υπόδουλου Γένους πως η παιδεία κράτησε όλο το βάθος 

και τις διαστάσεις που κληρονόμησε από την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο. Το 

                                                             
184 Ελένης Αγγελομάτη-Τσαγκαράκη, «΄΄Προς ψυχικήν ωφέλειαν και επίδοσιν του ημετέρου γένους΄΄. 

Οι αντιλήψεις για την παιδεία κατά την Τουρκοκρατία», στο: Η ζωή των υπόδουλων Ελλήνων επί 

Τουρκοκρατίας, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου, εκδ. Αρχονταρίκι, 

Αθήνα 2014, 211, 
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κύρος της παιδείας αναδεικνύεται κατά την Τουρκοκρατία μέσα από εκκλησιαστικά 

κείμενα, πατριαρχικές εγκυκλίους αλλά και κηρύγματα λίγο ή περισσότερο 

μορφωμένων κληρικών που προσπαθούν να στηρίξουν την ρωμαίικη παιδεία, όπως ο 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. 

Η παιδεία διαχρονικά και με ποικίλους τρόπους διακηρύσσεται ως το υπέρτατο 

αγαθό στη ζωή των ανθρώπων, «θεάρεστον και θεοφιλές έργον»185. Συχνότατα η 

άποψη αυτή θεμελιώνεται με την παράθεση κειμένων από την Αγία Γραφή (ενδ. 

«δράξασθε παιδείας μήποτε οργισθή Κύριος και απολείσθε εξ οδού δικαίας» [Ψαλμ. 

2,12]), τον Απ. Παύλο  και τους Πατέρες της Εκκλησίας186.  

Από τα εκκλησιαστικά αυτά κείμενα δεν λείπουν - και αυτό είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον -, έστω και σπανιότερα, κείμενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του 

Ξενοφώντα, του Ερμογένη και άλλων αρχαίων συγγραφέων187. Η αναφορά στους 

αρχαίους Σοφούς εντάθηκε ιδιαίτερα κατά τον 18ο αιώνα όπου, υπό την επίδραση 

των εξελίξεων στη Δύση, το θέμα «παιδεία» αρχίζει και αναζητά ρίζες και μέθοδο με 

πιο συστηματικό τρόπο. 

 

Η διπλή σοφία 

 

Παρά τις ελλείπεις πηγές, ένα συμπέρασμα είναι αδιαμφισβήτητο: το Γένος 

κράτησε διπλή την έννοια της παιδείας, η οποία συχνά αναφέρεται και ως σοφία. 

Την ακριβή έννοια αυτής της διπλής Σοφίας διευκρινίζει διεξοδικά ο Χρύσανθος 

Νοταράς: 

«Με δύο τρόπους αποκτιέται η σοφία στην Αγία Γραφή: Κατά πρώτον, με αυτό που 

ονομάζομαι «θεοσέβεια» δηλαδή τον φόβο του Θεού και με της ζωής το μέτρο, το 

οποίον έρχεται ως επακόλουθο. Κατά δεύτερον με την άσκηση της διάνοιας στους 

φυσικούς νόμους και στην επακόλουθη τεχνική γνώση, τα οποία έμμεσα μπορούν να 

οδηγήσουν και στην γνώση τον υπέρ φύσιν. Έτσι Σοφία ονομάζεται η επιστήμη και των 

θείων και των ανθρώπινων πραγμάτων»188 (μεταγλ. του συντάκτη). 

Οι ρίζες αυτού του διαχωρισμού βρίσκονται στην βυζαντινή αλλά και στην 

                                                             
185 Ό. παρ., υπος. 1 & 2, 212. 
186 Ό. παρ., 213. 
187 «Θέσεις τινές της οικοδομής των σχολείων Χρυσάνθου πρεσβυτέρου και αρχιμανδρίτου του 

Παναγίου Τάφου», στο: Βαγγέλη Σκουβαρά, Χρύσανθος Νοταράς πατριάρχης Ιεροσολύμων, ένας 

πρωτοπόρος του νεοελληνικού Διαφωτισμού, Ζευς Ομαγύριος, 1 (1971-1972), 127-144. 
188 «Θέσεις τινές…», κώδικας ΜΠΤ 411, 217. 
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αρχαιοελληνική παράδοση και επαληθεύουν την διαχρονικότητα της ελληνικής - 

ρωμαίικης Παιδείας. Ο Πυθαγόρας ήταν εκείνος που πρώτος έκανε χρήση της 

διπλής σοφίας λέγοντας: 

«Η σοφία είναι η επιστήμη όλων των θείων και των ανθρώπινων. Και θείων 

ονομάζω αυτών που αφορούν το τέλειο και υπερτέλειο και άπειρο Θεό και όλα εκείνα 

που δημιουργήθηκαν από αυτόν. Και ανθρώπινων ονομάζω όλων των πράξεων των 

ανθρώπων και όλων των έργων του» 189(μεταγλ. του συντάκτη).. 

Αυτά παραπέμπουν άμεσα και στη βυζαντινή παράδοση με τον διαχωρισμό της 

έξωθεν κοσμικής σοφίας, δηλαδή της αρχαίας Ελληνικής παιδείας, από την έσωθεν, 

την πνευματική, τη χριστιανική πίστη, τη θεολογία190.  

 

Πλήρης ταύτιση εκκλησιαστικών και λαϊκών λογίων για το περιεχόμενο και 

την ανάγκη της παιδείας 

 

Όταν αναζητούνται τα αγαθά που προκύπτουν από την παιδεία στις πηγές, τόσο 

κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, όσο και στην περίοδο λίγο πριν την 

Επανάσταση, παρουσιάζεται μεταξύ όλων των πνευματικών κεφαλών του Γένους μία 

συμφωνία στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα σημεία. Η παραδοσιακή άποψη περί 

του σκοπού της παιδείας ήταν πως, πρωτίστως, θα πρέπει να οδηγεί στην ηθική 

τελείωση του ανθρώπου και την ορθή και πλήρη κατανόηση της χριστιανικής 

θρησκείας, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ψυχική σωτηρία. Παράλληλα όμως, 

δινόταν έμφαση στο ρόλο της ως προς τη διάπλαση του χαρακτήρα των 

ανθρώπων, την απόκτηση της αρετής και άλλων επιθυμητών ηθικών στοιχείων, 

που είναι σημαντικά για τη λειτουργία της κοινωνίας και τη συμμετοχή του 

ατόμου σε αυτή. Με περιεκτικό και υπέροχο τρόπο, σε μία μόνο φράση που 

περιλαμβάνεται σε έγγραφο σύστασης σχολείου στη Λάρισα στα 1731, περιγράφεται 

το διαχρονικό ιδεώδες της Ελληνικής Παιδείας: 

 

«Και όπου εισί σχολεία ελληνικών μαθημάτων εκείσε σεμνότης ανθεί, και μετριότης 

                                                             
189 Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία Φυσικής εκ των νεωτέρων συνερανισθέντα υπό Νικηφόρου 

ιερομονάχου του Θεοτόκου, τ. Α΄, Λειψία 1766, 1-3. 
190 Donald M. Nicol, Church and Society in the Last Centuries of Byzantium, Cambridge University 

Press, Cambridge and New York 1979, 31-65.  
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και ευγένεια»191. 

 

Για όλες τις κεφαλές του Γένους, διαχρονικά, η έλλειψη Παιδείας είχε ως 

συνέπεια την αμάθεια και την απαιδευσία, οι οποίες θεωρούνταν τα μεγαλύτερα 

ίσως των δεινών που ταλάνιζαν το υπόδουλο Γένος και είχαν ως αποτέλεσμα την 

απώλεια της ελευθερίας του. Σε όλα σχεδόν τα σωζόμενα κείμενα, από την Άλωση 

και εξής, αναφερόταν με κάθε τρόπο το γεγονός πως οι Έλληνες που είχαν φωτίσει 

τους άλλους, είχαν οι ίδιοι περιπέσει σε βαθύτατο σκότος. Κείμενα λογιών, 

επιστολές Πατριαρχών, δοκίμια Εξάρχων του Πατριαρχείου, εμπνευσμένες 

πραγματείες Διδασκάλων του Γένους, όπως του Ευγένιου Βούλγαρη192  και του 

Αδαμάντιου Κοραή193, σημειώνουν τις καταστρεπτικές συνέπειες της αμάθειας η 

οποία όχι μόνον κρατά τους Έλληνες στο επίπεδο των αλόγων ζώων αλλά και τους 

ταπεινώνει απέναντι στους άλλους λαούς194. 

Ακόμη και όταν, υπό την επίδραση του Διαφωτισμού, προέκυψαν διαφωνίες 

μεταξύ των κύκλων των Διαφωτιστών και των κύκλων του Πατριαρχείου σχετικά με 

την αναλογία του μείγματος της παιδείας μεταξύ των νέων εντυπωσιακών 

επιστημονικών επιτευγμάτων της Δύσεως και της παραδοσιακής γνώσης που επί 

αιώνες καλλιεργούνταν στο υπόδουλο Γένος, η απόλυτη συμφωνία για τη 

χρησιμότητα της παιδείας δεν ανεστάλη ποτέ.  

Σε κάθε ισορροπία πάντοτε καραδοκούν τα άκρα. Έτσι, οι λόγιοι, ιδιαίτερα εκείνοι 

που είχαν στενή επαφή με τον Διαφωτισμό της Δύσης, θέλοντας να επικρίνουν τη 

θρησκοληψία, διετύπωσαν ενίοτε ακραίες θέσεις για την παραδοσιακή παιδεία, οι δε 

οπαδοί της παραδοσιακής γνώσης, θέλοντας να επικρίνουν τη μονομέρεια της 

επιστήμης και την υποτίμηση του υπαρξιακού - πνευματικού χαρακτήρα της 

μόρφωσης, διετύπωσαν ενίοτε απορριπτικές θέσεις για κάθε τι που ερχόταν από τη 

Δύση.  

 

Η σταδιακή αναγέννηση της Παιδείας του Γένους και η συμμετοχή της 

                                                             
191 Ελένης Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής, κοινωνική και 

εκπαιδευτικής ζωής της Λάρισας κατά την Τουρκοκρατία», στο : Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τ. 3 

(1990), 324.  
192 Η Λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθείσα…εκδοθείσα σπουδή τε και φιλοτίμω δαπάνη 

του Ελλογιμωτάτου και Εξοχωτάτου εν Ιατροφιλοσόφοις κυρίου Θωμά Μανδακάσου…Λειψία 1766, 40. 
193 Τα εις διαφόρους συγγραφείς εκδοθέντας από τον Κοραήν Προλεγόμενα, Δεύτερον εκδιδόμενα διά 

συνδρομής των ομογενών, α.τ. 1815, 197-201, 245,249,250. 
194 Ελένης Αγγελομάτη-Τσαγκαράκη, «΄΄Προς ψυχικήν ωφέλειαν…΄΄, 218-220. 
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Εκκλησίας 

 

Οι δύο πρώτοι αιώνες της οθωμανικής υποδούλωσης χαρακτηρίζονται από 

όλους τους ιστορικούς, βάσει των πηγών, ως αιώνες σκότους και βαθιάς 

αμάθειας.  

Ακόμη όμως και κατά την περίοδο αυτή, η Εκκλησία συνέχισε να τροφοδοτεί τον 

υπόδουλο Ελληνισμό με ξεχωριστές μορφές: 

 

Ο άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης υπήρξε κληρικός, λόγιος, μαχητικός 

ορθόδοξος συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1520. Το 1560 εξελέγη 

Επίσκοπος Λητής και Ρεντίνης. Το 1574 εκλέγεται Μητροπολίτη Ναυπάκτου και 

Άρτης. Υπήρξε πραγματικός Δάσκαλος του Γένους. Μεταξύ άλλων έγραψε τον 

«Θησαυρό Δαμασκηνού του υποδιακόνου και Στουδίτου του Θεσσαλονικεώς, 

μετά της προσθήκες εν τω τέλει και ετέρων επτά λόγων ψυχοφελεστάτων και της 

εξηγήσεως του Πάτερ ημών». Ο βιβλίο περιείχε 36 αγιολογικούς πανηγυρικούς και 

ηθικούς λόγους, γραμμένους σε γλώσσα κατανοητή από τον απλό λαό. Μετριάστηκε 

σε όλες τις γλώσσες των Βαλκανίων και ωφέλησε τα μέγιστα τους Ορθοδόξους, οι 

οποίοι έπρεπε να σταθούν όρθιοι απέναντι στο καταπιεστικό Ισλάμ και την 

προπαγάνδα των Δυτικών Χριστιανών195. 

 

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος ο Φιλόσοφος (για τους οπαδούς του) ή 

Σκυλόσοφος (για τους επικριτές του) γεννήθηκε το 1541 στην Ήπειρο. Και 

θανατώθηκε μαρτυρικά από τους Τούρκους το 1611, μετά την αποτυχία της δεύτερη 

εξεγέρσεώς του. Εξελέγη Επίσκοπος Λαρίσης το 1593. Συμμετείχε στην προσπάθεια 

να πειστεί η Δύση για την αναγκαιότητα απελευθέρωσης του Γένους των Ελλήνων. 

Αξίζει να αναφερθεί, διότι συνδύασε την πλούσια μόρφωσή του με το αγωνιστικό 

φρόνημα, κάτι που αποδεικνύεται από την ανάληψη της ηγεσίας δύο εξεγέρσεων με 

τραγική βεβαίως κατάληξη196.  

 

Το 1572 γεννήθηκε στην Κρήτη ένας κορυφαίος Διδάσκαλος του Γένους, ο 

Κύριλλος Λούκαρις. Σπούδασε στη Βενετία και στην Πάδοβα της Ιταλίας. Το 1620 

                                                             
195 Κωνσταντίνου Ι. Χολέβα, το 1821 σήμερα. Τα μηνύματα του 1821 και τα σύγχρονα εθνικά θέματα, 

εκδ. Αρχονταρίκι, Αθήνα 2020, 75. 
196 Όπ. παρ., 80. 
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εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Με δύο περίφημα κείμενά του τού 1616, 

γραμμένα σε δημώδη γλώσσα προσπάθησε να αφυπνίσει την εθνική συνείδηση των 

Ελλήνων και να τους στρέψει την μόρφωση και την συνειδητή Ορθόδοξη 

Χριστιανική πίστη. Αντιμετώπισε το κήρυγμα των Λατίνων και με υπέροχο και 

γλαφυρό τρόπο απευθύνεται σε αυτούς λέγοντας:  

«Έχουν δίκιο οι Λατίνο όταν λέγουν πως δεν έχουμε σήμερα σοφία και αλήθεια. 

Αλλά ας μετρήσουν δυό πράγματα: πρώτα ότι τον καιρόν όπου η Ελλάδα ήταν η 

πατρίδα της σοφίας, οι Έλληνες είχαν τους Λατίνους για βαρβάρους. Και τώρα, αν 

εμείς γίναμε βάρβαροι και εκείνοι σοφοί, δεν είναι παράξενο. Η φτώχια και η απώλεια 

της βασιλείας (Ρωμανίας) το προκάλεσαν και ας έχουμε υπομονή. Δεύτερον, ας 

σκεφτούν ότι κι αν δεν έχουμε εξωτερική σοφία, με τη χάρη του Χριστού έχουμε σοφία 

εσωτερική και πνευματική, που στολίζει την ορθόδοξη πίστη μας. και σ΄ αυτό πάντοτε 

θα είμαστε ανώτεροι από του Λατίνους. Αν είχε βασιλέψει ο Τούρκος στην Φραγκία 

δέκα χρόνια, χριστιανούς δεν θα εύρισκες. Και στην Ελλάδα τριακόσια χρόνια τώρα 

τους βρίσκεις να υποφέρουν και να βασανίζονται για την πίστη τους. Την σοφία σου 

(Δύση) δεν την θέλω αν είναι να χάσω την πίστη στον Χριστό. Μακάρι να έχω και τα 

δύο. Αλλά αν είναι να διαλέξω, προτιμώ τον Χριστό»197.  

Μόλις από τα τέλη του 17ου αιώνα φαίνεται να ανατέλλει μία επιθυμία 

συστηματικής δράσης. Έτσι π.χ., οι Καστοριανοί της Πόλης έγραψαν το Μάιο του 

1682 στους συμπατριώτες τους στην Καστοριά: 

«Είναι λοιπόν μεγάλη μας αγνωσία όπου οι μεν άλλοι άνθρωποι και ξένοι να 

ποτίζωνται από την πηγή της πατρίδας μας και η εδική μας πατρίς να μένη διψασμένη 

και σκοτισμένη από τη σκότωσιν της αμάθειας και την δίψα των μαθημάτων»198. 

Και συνεχίζουν, ζητώντας να δημιουργηθεί σχολείο στην Καστοριά. 

Την ίδια εποχή - μέσα του 17ου αιώνα, ιδιαίτερα αρχές του 18ου- αυξάνονται με 

γεωμετρική πρόοδο οι δωρεές και τα κληροδοτήματα για ίδρυση σχολείων, με 

σκεπτικό σχεδόν πανομοιότυπο, κάτι που μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε δύο 

σημαντικά σημεία:  

 Πρώτον, μια συνείδησή του λαμπρού πολιτιστικού παρελθόντος που 

διεγείρει το φιλότιμο να φανούν οι σύγχρονοι Έλληνες αντάξιοι των 

προγόνων τους που φώτισαν τον κόσμο. 

                                                             
197 Όπ. παρ., 86-8. 
198 Γεωργίου Κουρνούτου, «Σχολεία της Τουρκοκρατούμενης Καστοριάς», Γέρας Αντωνίου 

Κεραμοπούλου, Αθήνα 1953, 428-429.  
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 Δεύτερον, η βαθιά δίψα για μάθηση η οποία προηγείται τουλάχιστον ένα 

αιώνα από τον Διαφωτισμό, πράγμα που αποδεικνύει πως οι Έλληνες δεν 

περίμεναν τα Φώτα της Δύσεως για να θυμηθούν την ανάγκη της παιδείας. 

 

Την προσφορά μεμονωμένων ατόμων ακολούθησαν πιο οργανωμένες 

πρωτοβουλίες. Κάτοικοι ολόκληρων χωριών, από Δήμους, Κοινότητες αλλά και 

συντεχνίες άρχισαν να επιδίδονται σε συστηματικούς εράνους. Οι γουναράδες π.χ. 

της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι «ως ευσεβείς και φιλέλληνες» αφιέρωσαν 3.500 

γρόσια για τη λειτουργία της σχολής της Πάτμου το 1753199, στο χωριό Τρύπη της 

Λακωνίας το 1746200, στο Μεσολόγγι201, στο Ναύπλιο202 και στη Λάρισα203 έχουμε 

ίδρυση σχολείων με ποικιλόμορφη ενίσχυση, είτε των αποδήμων, είτε μέσω των 

εράνων, είτε ακόμα και με την ενίσχυση Ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας204. 

Σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, η Εκκλησία είναι παρούσα, είτε 

προσφέροντας πόρους, είτε ενθαρρύνοντας εύπορους συμπατριώτες να 

συνεισφέρουν, είτε τονίζοντας σε κάθε περίπτωση την ωφέλεια της παιδείας και 

την ευεργεσία που προκύπτει προς το Γένος από την ίδρυση σχολείων. Όσοι 

συμβάλουν στο έργο αυτό χαρακτηρίζονται «φιλοπατρίδες και φιλογενείς, 

φιλόμουσοι και φιλόκαλοι, και της παιδείας προστάτες». Αντιθέτως, εκείνοι που 

παρακωλύουν τη λειτουργία των σχολείων, συνήθως με καταχρήσεις των 

κληροδοτημάτων, χαρακτηρίζονται ως «εχθροί του καλού, Θεομάχοι και διώκτες της 

αρετής και του Γένους, επίβουλοι»  και σχεδόν πάντοτε απειλούνταν από την 

Εκκλησία με αφορισμό για τη ζημιά και την ψυχική βλάβη που προξενούν στο 

Γένος205. 

 

Τέλη 17ου αιώνα αρχές 18 αιώνα: οι ωδίνες μιας σύνθεσης 

 

Την απόλυτη ομοφωνία σχετικά με τη σκοπιμότητα και τα ιδεώδη της παιδείας 

                                                             
199 Ιωακείμ Φορόπουλος, «Έγγραφα του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου. Πηγαί της ιστορίας, 

ιδρύσεως, συντηρήσεως και διοικήσεως των Σχολών του Γένους εν Κωνσταντινουπόλει και ταις 

επαρχίαις του Οικουμενικού θρόνου», Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτος Κ΄ (1900), 303. 
200 Όπ. παρ., 515-517. 
201 Όπ. παρ., 519-520. 
202 Όπ. παρ., 517-518. 
203 Ελένης Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Συμβολή…», τ. 3, (1900), 293-302, 322-326. 
204 Ερμής ο Λόγιος, 16 (15 Αυγούστου 1819), 682-688. 
205 Ι. Φορόπουλου, όπ. παρ., 398. 
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διετάραξε, στα τέλη του 17ου αιώνα, η αθρόα εισαγωγή των ιδεών του 

Διαφωτισμού, όχι μόνον ως προς το θέμα της επιστημονικής γνώσης αλλά και ως 

προς το θέμα της ιδεολογικής και υπαρξιακής τοποθέτησης του αναδυόμενου νέου 

ευρωπαίου ανθρώπου. 

Είναι γεγονός πως ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, όσον αφορά τη γνώση και 

την επιστήμη δεν έγινε αποδεκτός από την Εκκλησία και τους συντηρητικούς 

λόγιους. Στα τέλη του 18ου αιώνα, το αρνητικό κλίμα επέτειναν σοβαρά, πέραν των 

καθαρά παιδευτικών, και άλλα ιδεολογικά θέματα, συνδεόμενα με αμφισβητούμενες 

θεολογικές απόψεις, το αντικληρικαλιστικό πνεύμα, τις κοινωνικές και πολιτικές 

θεωρίες, αλλά περισσότερο, τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης και η 

επακολουθήσαντες Ναπολεόντειοι Πόλεμοι206. 

Όπως συνήθως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες ιστορικές αλλαγές, αναπτύσσονται 

αντίρροπες δυνάμεις έως ότου επέλθει ισορροπία. Έτσι και στην περίπτωση του 

Διαφωτισμού, αναπτύχθηκε ο λεγόμενος Αντιδιαφωτισμός207, ο οποίος βεβαίως δεν 

αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ακόμη και ο πολύς Ζαν Ζακ Ρούσο θεωρείται, 

ως ένα σημείο, Αντιδιαφωτιστής208.  

Η κατάσταση στην Ελληνική πραγματικότητα υπήρξε περίπλοκη, καθότι 

Διαφωτιστές και Αντιδιαφωτιστές δεν ήταν καθόλου ακραίοι στις απόψεις τους. 

Υπήρξαν όμως απόλυτες φωνές ένθεν κακείθεν, στην προσπάθεια να κατανοηθεί 

ένα νέο και περίπλοκο φαινόμενο που ήδη επηρέαζε την κοινωνική αλλά και την 

πολιτική ζωή ολόκληρης της Ευρώπης. 

Οι ραγδαίες αλλαγές στην Ευρωπαϊκή κοινωνία ενεργοποίησαν και εκκλησιαστικά 

ανακλαστικά με κυριότερο το κίνημα των Κολλυβάδων που αναπτύχθηκε στα μέσα 

περίπου του 18ου αιώνα, στο Άγιον Όρος. Οι κυριότεροι εκπρόσωποί του είναι ο 

Επίσκοπος Κορίνθου άγιος Μακάριος Νοταράς, ο Δάσκαλος του Γένους άγιος 

Αθανάσιος Πάριος και ο μεγαλύτερος εκκλησιαστικός συγγραφέας του ΙΗ΄ αιώνος 

άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.  

 

Ήταν οι Κολλυβάδες Αντιδιαφωτιστές; 

 

                                                             
206 Πασχάλη Κιτρομηλίδη, Νεοελληνικός Διαφωτισμός: οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, Αθήνα 1999, 

428 κ. εξ.  
207 Ελένης Αγγελομάτη-Τσαγκαράκη, «΄΄Προς ψυχικήν ωφέλειαν…΄΄, 242. 
208 Κιτρομηλίδη, όπ. παρ., 428-514. 
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Όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες και από τις ερμηνείες του φαινομένου, το 

εκκλησιαστικό-μοναχικό κίνημα των Κολλυβάδων θέλησε να διατηρήσει ζωντανό το 

ιδεώδες της ρωμαίικης παιδείας όσον αφορά τον προορισμό του ανθρώπου. 

Προσπάθεια των Κολλυβάδων ήταν να διατηρηθεί ως υπέρτατο όραμα της 

παιδείας η ευδαιμονία του ανθρώπου μέσω της χριστιανικής πίστης209.  

Έτσι, ουσιαστικά, διατυπώθηκε για πρώτη φορά η άποψη του αποκλεισμού 

της θύραθεν παιδείας από τον Αθανάσιο τον Πάριο, ο οποίος όμως δεν 

αποκήρυξε την ουσία της κοσμικής γνώσης αλλά την απόλυτο ποίηση της. Όπως 

έλεγε: 

«Ή έξω σοφία δεν είναι από την εδική της φύση ούτε κακή ούτε καλή αλλά από τη 

μεταχείρισιν των εχόντων αυτήν γίνεται ή καλή, ή κακή».  

Αναρωτιόταν γιατί υπάρχει τόσος ζήλος για την έξω σοφία και την επιστημονική 

γνώση. Τι θα προσέφερε;  Πώς θα μπορούσε, απολυτοποιημένη, να συμβάλλει στην 

ολοκλήρωση του ανθρώπου; Και καθώς από την Ευρώπη έφταναν πληροφορίες για 

την πολεμική που δεχόταν η θρησκεία και τις νέες τάσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας, 

κατέληγε στο επιγραμματικό: 

«Φεύγετε όσον δύνασθε την Ευρώπη»210. 

 

Οι Κολλυβάδες πρέπει να θεωρηθούν πνευματικοί πρόδρομοι του 1821211. 

Είναι εκείνοι που αντιλήφτηκαν πως, εν όψει ενός ξεσηκωμού, αυτό που θα χρειαστεί 

επειγόντως είναι η ηθική συγκρότηση και η ιδεολογική διαφοροποίηση από τις 

εξεγέρσεις στη Δύση. Οι ίδιοι είναι άκρως μορφωμένοι και έχουν πλήρη συνείδηση 

της διαφορετικής προσέγγισης Ανατολής και Δύσης, όσο αφορά τον ρόλο της 

επιστήμης και τον προορισμό του ανθρώπου. Τους χρωστάμε την αναθέρμανση της 

λειτουργικής ζωής, την απομάκρυνση από τους τύπους, την ουσιαστική συμμετοχή 

των πιστών στη λατρεία, την ανανέωση και την ακμή του Μοναχισμού εντός και 

εκτός του Άθωνα212.   

 

Γεγονός είναι πως η Εκκλησία, επηρεασμένη από τους Κολλυβάδες, επέλεξε μία 

                                                             
209 Βλ. Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού, «Η δυναμική του Διαφωτισμού στη δράση των Κολλυβάδων», 

Μνήμη Λέανδρου Βρανούση, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Αθήνα, 10-11 Μαΐου 1995, 189-200. 
210 Αθανασίου Παρίου, Αντιφώνησις προς τον παράλογον ζήλον των από της ευρώπης ερχομένων 

φιλοσόφων…», Τεργέστη 1802, 12,26-27, 30-32, 37-38, 49-52, 69-70, 72. 
211 Χολέβα, Το 1821 σήμερα…, 93. 
212 Κωστή Κούκη, Κολλυβάδες (Μακάριος Νοταράς, Αθανάσιος Παριος, Νικόδημος Αγιορείτης), εκδ. 

Αρχονταρίκι, 20152, 28-29. 
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συντηρητική στάση, αποκηρύσσοντας πολλούς Διαφωτιστές, ακόμη και τον 

Κωνσταντίνο Οικονόμο τον εξ Οικονόμων, ο οποίος καταδικάστηκε προσωρινά για 

την Κατήχησή του213.  

Αποκορύφωμα αυτής της ρήξης υπήρξε η έκδοση Συνοδικού Τόμου του 1819 

από τον Γρηγόριο τον Ε΄ υπέρ της διδασκαλίας των γραμματικών και κατά των 

φυσικών επιστημών214. 

Η αιτία της τάσης αυτής πρέπει να αναζητηθεί σε πρωτόγνωρα φαινόμενα όπως η 

μαζική στροφή των μαθητών προς τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες και η 

παραμέληση των παραδοσιακών μαθημάτων και της προγονικής γλώσσας. Φαίνεται 

όμως πως στο υπόβαθρο υπήρχαν και λόγοι πολιτικοί που είχαν να κάνουν και με την 

ανησυχία της Υψηλής Πύλης από την επιρροή των νεωτεριστικών ιδεών από την 

Ευρώπη και τους κινδύνους εξεγέρσεων, ανησυχίες βάσιμες, καθώς αυτά συμβαίνουν 

δύο μόλις χρόνια πριν το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. 

 

 

Συμπερασματικά 

 

Η στάση της Εκκλησίας ως προς την αναγκαιότητα της παιδείας παρέμεινε 

σταθερή. Χρειάστηκε όμως αρκετός χρόνος πριν προκύψει μία νέα σύνθεση μεταξύ 

των επιστημονικών και φιλοσοφικών εξελίξεων της Δυτικής Ευρώπης και της 

παραδοσιακής θρησκευτικής, ηθικής και κοινωνικής διάστασης της παιδείας η οποία 

δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ από το Γένος, η οποία σφράγισε τις παιδαγωγικές και 

εκπαιδευτικές πολιτικές του νέου ελληνικού κράτους215.  

 

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως ιεραπόστολος της ρωμαίικης παιδείας 

 

Την αγωνία του Γένους για την βαθιά αμάθεια των παιδιών της, την δίψα του να 

τα ξαναδεί πάλι φωτισμένα μέσω της παιδείας, την ελπίδα του να αναστηθεί και να 

αναζητήσει ξανά το πεπρωμένο του στο μέλλον εξέφρασε με τρόπο απλό αλλά 

                                                             
213 Ελένης Αγγελομάτη-Τσαγκαράκη, «΄΄Προς ψυχικήν ωφέλειαν…΄΄, 247-248. 
214 Περιοδικό Καλλιόπη του Αθανασίου Σταγειρίτη, τ. Α΄, (1819), 217-221. 
215 Ελένης Αγγελομάτη-Τσαγκαράκη, «΄΄Προς ψυχικήν ωφέλειαν…΄΄, 255. 
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συγχρόνως βαθύ και προφητικό ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός216. 

Στο πρόσωπο του συμβολίζεται ολόκληρη η Εκκλησία που αγωνίζεται να 

διδάξει την ελληνική παιδεία, να στηρίξει την ελληνική γλώσσα και να 

μεταλαμπαδεύσει την πίστη και τη ζωή της στον υπόδουλο λαό, μη διστάζοντας 

να φτάσει μέχρι τη θυσία. 

Το κήρυγμα του Πατροκοσμά θα μπορούσε να αποτελέσει την επιτομή των 

ιδεωδών της Εκκλησίας μας για την παιδεία. Το κήρυγμα του ήταν ξεκάθαρο: 

«Το σχολείον φωτίζει τους ανθρώπους, ανοίγει τα μάτια των χριστιανών. Εσείς οι 

γονείς να στέλνετε τα παιδιά σας ή στα σχολεία και να τα παιδεύετε με χριστιανικά ήθη. 

Αμαρτάνετε πολύ να τα αφήνετε αγράμματα και τυφλά. Καλύτερα να τα αφήνετε φτωχά 

και γραμματισμένα, πάρα πλούσια και αγράμματα». Και κατέληγε ρωτώντας: «Δεν 

βλέπετε ότι αγρίεψε το γένος από την αμάθειαν και εγίναμεν ως θηρία;»217 

Ο ίδιος φτάνει μέχρι του σημείου να υποστηρίζει την ανάγκη να κτίζονται πρώτα 

σχολεία και μετά εκκλησίες, γιατί από τα σχολεία οι άνθρωποι μαθαίνουν τα ιερά 

γράμματα. Εξάλλου όπως επισημαίνει, η πίστη μας δεν έχει στερεωθεί από αμαθείς 

αγίους, αλλά από σοφούς και πεπαιδευμένους218. 

Ωστόσο, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι με την επιμονή και 

αποτελεσματικότητα του στη δημιουργία ελληνικών σχολείων και με την προτροπή 

του να μιλούν την ελληνική γλώσσα, ο άγιος Κοσμάς δεν δείχνει να υποστηρίζει μία 

αόριστα ανθρωπιστική και απρόσωπη παιδεία, όπως επιχειρούμε σήμερα, αλλά 

αποκλειστικά αυτή που οδηγεί τους μαθητές στην ελληνική παιδεία, στον 

εκκλησιαστικό τρόπο ζωής, στον πολιτισμό του Γένους των Ορθοδόξων. Είναι 

γεγονός ότι ο άγιος Κοσμάς είχε βαθύτατη συνείδηση του Γένους του, αλλά και της 

ιδιαιτερότητας της ρωμαίικης παιδείας. Είχε διακηρύξει κάποτε προφητικά: 

«Το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους», υπονοώντας μία άθρησκη, 

ουδετερόθρησκη και ανερμάτιστη παιδεία, η οποία, με επίφαση προοδευτισμού, 

τείνει να επικρατήσει στις μέρες μας. Γι΄ αυτό επίμονα προέτρεπε: 

«Να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μανθάνουν τα ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας 

είναι στην ελληνικήν και αν δεν σπουδάξης εις το ελληνικόν αδελφέ μου, δεν μπορείς να 

                                                             
216 Βλ. Βασιλείου Αθ. Τσίγκου, «Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και η ταυτότητα του Γένους μας», στο: 

Ορθόδοξη Εκκλησία και Διαφύλαξη της Εθνικής  Ταυτότητος-Νεομάρτυρες, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 

Επαναστατικά Κινήματα, ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου, εκδ. 

Αρχονταρίκι, Αθήνα 2015, 249-259. 
217 Κώστα Σαρδελή, Ο άγιος των σκλάβων Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήνα 1974, 123 κ. εξ. Βλ. και Ιωάννου 

Β. Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές (και βιογραφία), εκδ. Τήνος, Αθήνα 19842.  
218 Βασιλείου Αθ. Τσίγκου, «Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός…», 251. 
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καταλάβης εκείνα οπού ομολογά η Εκκλησία μας»219.  

 

Διάκριση και ισορροπία στον λόγο του Πατροκοσμά 

 

Ο Πατροκοσμάς αποτελεί δείγμα θαυμαστής ισορροπίας σε πολλούς τομείς και 

οδηγό μιας σύγχρονης παιδείας που διαμορφώνει, όχι  στείρες διάνοιες αλλά 

ολοκληρωμένους ανθρώπους. 

 

Πρώτη ισορροπία είναι εκείνη μεταξύ της προσωπικής άσκησης και του 

κηρύγματος. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι καταρχάς άγιος, δηλαδή άνθρωπος 

ολοκληρωμένος μέσω του προσωπικό πνευματικό του αγώνα και της απόλυτης 

υπακοής στην Εκκλησία. Είναι όμως και ο κήρυκας, όχι ο θεωρητικός αλλά ο 

βιωματικός, εκείνος που μεταβάλλει το προσωπικό του βίωμα σε βιωμένο λόγο και 

γι΄ αυτό, σε λόγο αποτελεσματικό 

 

Δεύτερη ισορροπία είναι εκείνη μεταξύ του βάθους και της απλότητας. Ο 

άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι ένας εκπαιδευμένος ιεραπόστολος. Είχε γνώση των 

Ιερών Γραφών, των Πατερικών κειμένων της θύραθεν σοφίας. Έχει απόλυτη 

επίγνωση του θεολογικού βάθους της Ορθόδοξης Θεολογίας. Η διάνοια του είναι 

οξυμένη εις το έπακρον, εξίσου όμως οξυμένη είναι και η αγάπη που πηγάζει από την 

αγιότητά του. Αυτό συντελεί ώστε να καταφέρνει να ακολουθεί την ρήση του 

Αποστόλου Παύλου  «γέγονα τα πάντα τοις πάσι, ίνα πάντως τινάς σώσω» (Α΄ Κορ. 

θ΄, 22). Με άλλα λόγια,  η αγάπη του τον κάνει να εξισώνεται με τους απλούς 

ακροατές του, χωρίς να προδίδει σε τίποτα την ουσία και την ποιότητα της θεολογίας, 

η οποία, στα χείλη του, γίνεται προφητικό κήρυγμα. 

 

Μία τρίτη ισορροπία είναι εκείνη ανάμεσα τα διαχρονικά και πανανθρώπινα 

μηνύματα της ορθόδοξης πνευματικότητας και την ταυτότητα του Γένους του. Ο 

άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός επιδεικνύει την ίδια αγωνία και το ίδιο ενδιαφέρον, τόσο για 

τα επίγεια όσο και για τα αιώνια. Αγωνιά για το υπόδουλο Γένος, αγωνιά και για τη 

σωτηρία των ψυχών. Μάχεται για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, συγχρόνως 

                                                             
219 Μενούνου…, 209-210. 
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όμως διδάσκει την αγάπη προς πάντας, ανεξαρτήτως γλώσσας και φυλής. 

Προειδοποιεί για τους ποικιλόμορφος κινδύνους που εκπροσωπούν οι Μουσουλμάνοι 

αλλά και οι Μισσιονάριοι220. Ο λόγος του όμως δεν ωθεί σε πράξεις μίσους, 

καταφρόνησης και μισαλλοδοξίας. Φροντίζει για την πατρίδα, μιλάει όμως πάντα 

κάτω από έναν ξύλινο σταυρό, που υψώθηκε για να σώσει όλη την Οικουμένη.  

 

Μία τέταρτη ισορροπία είναι εκείνη ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. 

Διακηρύσσει την αναγκαιότητα της παιδείας, συγχρόνως όμως δίνει συγκεκριμένες 

οδηγίες για την ίδρυση σχολείων και για το τι θα διδάσκεται σε αυτά. Μιλάει για την 

σωτηρία της ψυχής και τη σωτηρία του Γένους, συγχρόνως όμως δίνει συγκεκριμένες 

οδηγίες για το πώς να φέρονται οι γονείς στα παιδιά τους, οι σύζυγοι στους συζύγους, 

οι πλούσιοι προς τους φτωχούς, οι φτωχοί προς τους συνανθρώπους τους. Δίνει με 

απλότητα το στίγμα της ορθόδοξης πνευματικότητας και του βάθους της ορθόδοξης 

λατρείας, συγχρόνως όμως δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς πρέπει να 

συμπεριφέρονται οι χριστιανοί, πώς να τηρούν με συγκεκριμένο τρόπο τη λατρευτική 

τους παράδοση, ακόμη και για το πώς να κάνουν το σταυρό τους. 

 

Αυτές οι ισορροπίες μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν οδηγό και για κάθε 

σύγχρονη ποιμαντική αλλά και μορφωτική δράση εκ μέρους της σημερινής 

Εκκλησίας. 

Σύγχρονες διακονίες, συνεπείς με την ιστορική αλήθεια, την εκκλησιαστική 

παράδοση και την ιστορία του Γένους. 

 

1. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως, στις μέρες μας, επιχειρείται μια αναδόμηση της 

ιστορικής αλήθειας, όχι με επιστημονικά κριτήρια, αλλά βάσει εμμονών, 

ιδεοληψιών και πλήρους αρνήσεως επιστημονικών δεδομένων εν ονόματι 

δικαίωσης πολιτικών θεωριών. Πρώτο θύμα αυτή της απόπειρας θα είναι η 

νεώτερη γενιά. Τα μέσα προσέγγισης της νεολαίας είναι πλέον πολλά, 

απαιτούν όμως γνώση και τόλμη. Η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας πρέπει 

να παρουσιαστεί με τρόπο κατανοητό και οικείο στα παιδιά, μέσω εικόνων, 

συνθηματικού, αλλά όχι ρηχού λόγου, μέσω διαγωνισμών και γενικότερα 

ευκαιριών απασχόλησης των παιδιών με προσωπική έρευνα. Η πρόσφατη 

τρίτομη έκδοση της Αποστολικής Διακονίας με την ανασκόπηση της ιστορίας 

                                                             
220 Τσίγκου…, 253. 
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των ελλήνων αποτελεί ένα ελπιδοφόρο δείγμα και πρότυπο για το πώς μπορεί 

να κινηθεί μια εκδοτική προσπάθεια. Το υλικό αυτό μπορεί να αποτελέσει και 

διαδικτυακό υλικό με δραστηριότητες. Ανάλογο παράδειγμα αποτελούν οι 

διαγωνισμοί για τις προσωπικότητες του ΄21 που ανέλαβε η Εκκλησία της 

Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.  

2. Η νεολαία της πατρίδας μα διψά για ένα σχολείο που προσφέρει νόημα ζωής, 

κοινωνικότητα, ζωντανό παράδειγμα και έμπνευση. Δυστυχώς, το σχολείο 

αυτό δεν το βρίσκει. Αντίθετα βρίσκει μια μαθησιακή διαδικασία με μοναδικό 

σκοπό την απόκτηση γνώσεων και την προετοιμασία αλλεπάλληλων 

εξετάσεων. Τα μεγάλα ερωτήματα για το νόημα της ζωής και την υπαρξιακή 

ολοκλήρωση του νέου ανθρώπου παραμένουν αναπάντητα. Η ίδρυση 

σχολείων εκ μέρους την Εκκλησίας είναι ένα εγχείρημα που έχουν αναλάβει 

ορισμένες Μητροπόλεις, αλλά και ενορίες. Ο δρόμος αυτός θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε αξιόλογα αποτελέσματα, αρκεί να υπάρξει μελέτη των συνθηκών 

λειτουργίας τους με βάση τα ιδεώδη της Παιδείας του Γένους μας. Πίστη και 

γνώση αποτελούν πυλώνες που στήριξαν την παιδεία των ελλήνων σε πολύ 

δύσκολα χρόνια. Συγχρόνως όμως, βασικός  πυλώνας υπήρξε και η 

καλλιέργεια κλίματος συντροφικότητας, ενισχύσεως πνευματικών δεσμών και 

αλληλεγγύης. Το σχολείο από διαδικασία πρέπει να γίνει ζωή. προς αυτή την 

κατεύθυνση, η ανάμιξη της Εκκλησίας στο εκπαιδευτικός σύστημα απαιτεί 

σοβαρή μελέτη και καινοτομία.  

3. Το παράδειγμα των Κολλυβάδων έδειξε πως η ενίσχυση της εθνικής 

ταυτότητας συμβαδίζει με την εμβάθυνση στην πνευματική και λατρευτική 

ζωή. Χρόνια τώρα η κατήχηση περιμένει την αναγέννησή της, την έκδοση 

νέων βιβλίων, την καινοτομία στην διδασκαλία και την προσφορά υλικού. 

Μόνον με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία θα βρει τις δυνάμεις και τον τρόπο να 

αναπτύξει έναν σύγχρονο προφητικό λόγο, νηφάλιο αλλά και τεκμηριωμένο, 

σαφή αλλά και συμφιλιωτικό.  Η κατήχηση αποτελεί το κλειδί της 

πνευματικής αναγέννησης της Εκκλησίας, αλλά και της αναθέρμανσης της 

αυτοσυνειδησίας των νέων παιδιών ως Ελλήνων και Χριστιανών, με 

ανοιχτούς ορίζοντες, κριτική στάση σε οτιδήποτε έρχεται μέσω του 

διαδικτύου και πνεύμα συγκατάβασης και συμπαράστασης προς ολόκληρη 

την κοινωνία.  
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Κείμενο εμπλουτισμού 

 

Το κρυφό Σχολειό221 

 

Ο κόσμος είναι βέβαιος ότι υπήρχε, αλλά οι επαΐοντες ερευνητές, ψάχνουν και δέν 

το βρίσκουν. Έτσι οι «ερευνητές» κατέληξαν στο «επιστημονικό» συμπέρασμα ότι το 

κρυφό σχολειό δέν υπήρξε, και ότι ήταν μια επινόηση των παπάδων για λόγους 

ευνοήτους. 

Πέραν από τούς ερευνητές όμως, και η κοινή λογική μάς λέγει, ότι δέν θα 

μπορούσε να μείνει κρυφό από τούς Τούρκους, σε όσο βαθιά τρύπα και αν ήταν 

κρυμμένο, για διάστημα μεγαλύτερο των ολίγων ημερών ή εβδομάδων στην 

καλύτερη περίπτωση. 

Όμως παρ’ όλα ταύτα, ΥΠΗΡΧΕ! Διότι δέν ήτανε δυνατόν αλλιώς να παρέμεινε 

επί τόσους αιώνες ζωντανή η γλωσσική μας παράδοση, εν μέσω τόσο σκόπιμης, 

τεράστιας και συνεχούς ανάμειξης πληθυσμών, απόλυτα διαφορετικών σε γλώσσα, 

θρησκεία, ήθη, έθιμα και παραδόσεις.             

Αυτό λοιπόν που υπήρχε, εκείνο που επί τόσους αιώνες αβάσταχτης σκλαβιάς, 

παρέμεινε ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΓΙΧΤΟ, ήταν Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ! 

Αυτό το ¨Κύριε τών Δυνάμεων¨, το ¨Σώσον ημάς Υιέ Θεού¨, ¨ευλόγησον Κύριε 

και ελέησον ημάς¨, ¨σώσον Κύριε τόν λαόν σου και ευλόγησον τήν κληρονομίαν 

σου¨, ¨νίκαςτοίς βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος¨, ¨δι’ ευχών τών αγίων 

πατέρων ημών¨,  ¨ήμαρτον Κύριε ενώπιον σου¨, ¨τάς κεφαλάς ημών τω 

Κυρίωκλίνομεν¨, ¨Σοι προσφέρομεν κατά πάντα και διά πάντα¨, ο ¨Ακάθιστος 

Ύμνος¨, το ¨Πάτερ ημών¨ ολόκληρο, και όλο το Σύμβολο τής Πίστεως, που οι πάντες 

αποστήθιζαν από νεαράς ηλικίας: «Πιστεύω εις έναν Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, 

ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν 

Χριστόν …προ πάντων τών αιώνων. Φώς εκ φωτός, Θεόν αληθινόν…» και χιλιάδες 

άλλα, «ών ουκ έστι αριθμός». 

Αυτά τα υπέροχα Ελληνικά που ακουγόντουσαν στις Θείες Λειτουργίες κάθε 

Κυριακή, στις βαπτίσεις (απεταξάμην τόν σατανά), τούς γάμους (¨ούς ο Θεός 

συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω¨), τα ευχέλαια, τούς Εσπερινούς, τίς κηδείες 

(άμωμοι εν οδώ), τα μνημόσυνα (συγχώρησον Κύριε), τίς λιτανείες (μπιρμπιρούνα 

                                                             
221 Θέμου Γκουλιώνη, Το κρυφό Σχολειό, https://www.pemptousia.gr/2021/03/to-krifo-scholio/, 

11/7/2021 

https://www.pemptousia.gr/2021/03/to-krifo-scholio/
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περπατεί τόν Θεό παρακαλεί) και τα Τρισάγια (πλήρης ο ουρανός και η γή τής δόξης 

Σου) και ως αποκορύφωμα εκείνο το θριαμβικό (αλλά ταυτόχρονα και απόλυτα 

αλληγορικό…) «Χριστός Ανέστη!» -«Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!!», με όλα όσα 

προηγούνται καθ’ όλη τήν Μεγάλη Εβδομάδα, με κορυφαίο το τροπάριο τής 

Κασσιανής τήν Μ. Τρίτη και το «εξηγόρασας ημάς εκ τής κατάρας τού νόμου» τής 

Μ. Πέμπτης.  

Αυτά κράτησαν τίς λέξεις, τήν προσωδία, τόν ρυθμό, τήν χροιά, τήν γλωσσική 

συνέχεια, καθ’ όλη τήν διάρκεια τής σκλαβιάς, όλα αυτά τα δίσεκτα χρόνια. 

Οι περισσότεροι λίγα καταλάβαιναν από αυτά που άκουγαν αλλά οι ήχοι έχτιζαν 

ανεπίγνωστα και από μόνοι τους συνείδηση γλωσσική, κι αυτή με τη σειρά της 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ.  

Ήταν το για όλους αόρατο αλλά πανταχού παρόν ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, με 

δασκάλους τη στρατιά τών Ιερέων, τών ψαλτάδων και τών καλογέρων, και μαθητές 

το πιστό εκκλησίασμα.   

Ήταν παντού, ολοζώντανο, κάτω από τη μύτη τών βαρβάρων κατακτητών που δέν 

το έβλεπαν, δέν το αντιλαμβανόντουσαν, και οι «ειδικοί» ερευνητές στις μέρες μας το 

ψάχνουν, αλίμονο, σε διατάγματα Σουλτανικά(!), σε νόμους και σε φιρμάνια(!).  

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Ελένης Αγγελομάτη-Τσαγκαράκη, «΄΄Της ψυχικήν ωφέλειαν και επίδοσιν του 

ημετέρου γένους΄΄. Οι αντιλήψεις για την παιδεία κατά την Τουρκοκρατία», στο: Η 

ζωή των υπόδουλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου, εκδ. Αρχονταρίκι, Αθήνα 2014 

- Κωστή Κούκη, Κολλυβάδες (Μακάριος Νοταράς, Αθανάσιος Παριος, Νικόδημος 

Αγιορείτης), εκδ. Αρχονταρίκι, 2015 

-- Κώστα Σαρδελή, Ο άγιος των σκλάβων Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήνα 1974 

-  Ιωάννου Β. Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές (και βιογραφία), εκδ. Τήνος, 

Αθήνα 1984 

-Πασχάλη Κιτρομηλίδη, Νεοελληνικός Διαφωτισμός: οι πολιτικές και κοινωνικές 

ιδέες, Αθήνα 1999 

-  Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού, «Η δυναμική του Διαφωτισμού στη δράση των 



Η  διαχρονική προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Παιδεία 

και η συνύπαρξή της με την ιστορική αλήθεια 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
214 

Κολλυβάδων», Μνήμη Λέανδρου Βρανούση, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, 

Αθήνα, 1995 

- Γεωργίου Κουρνούτου, «Σχολεία της Τουρκοκρατούμενης Καστοριάς», Γέρας 

Αντωνίου Κεραμοπούλου, Αθήνα 1953 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Με δεδομένη την σημερινή κατάσταση στην παιδεία, να αναλύσετε το εάν 

και κατά πόσον δικαιώθηκαν οι φόβοι των Κολλυβάδων. 

2. Ποιες επεμβάσεις στο σχολικό πρόγραμμα, αλλά και γενικότερα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση μιας 

παιδείας σύμφωνης με το πνεύμα του Πατροκοσμά; 

3. Σε τι νομίζετε πως οφείλεται η αποσιώπηση της προσφοράς της Εκκλησίας 

στην μόρωση του Γένους κατά την προεπαναστατική περίοδο; 

4. Ποιες πτυχές της παρουσίας της Εκκλησίας στην σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία δίνουν δικαιώματα στους επικριτές της να την κατατάσσουν στην 

κατηγορία των σκοταδιστών και των εχθρών της προόδου; 

5. Ποια είναι τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα ιδρύσεως σχολείων εκ 

μέρους της Εκκλησίας; 

6. Ποιες δράσεις θα προτείνατε προς τη κατεύθυνση της αποκατάστασης της 

ιστορικής αλήθειας, όσον αφορά την προσφορά της Εκκλησίας στην παιδεία 

του Γένους, αλλά και προς την κατεύθυνση συνέχισης των σκοπών αι των 

ιδεωδών αυτής της προσφοράς 
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9.1  200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 

 

 

 

 200 χρόνια στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος  

 

Η απόδοση της προσήκουσας τιμής στα 200 χρόνια από τη Μεγάλη Ελληνική 

Επανάσταση του 1821 δεν μπορεί να γίνει χωρίς να θυμηθούμε αυτούς που 

προετοίμασαν το έδαφός της, διαφυλάσσοντας τη χριστιανική πίστη, την εθνική 

συνείδηση και την ελληνική γλώσσα. Μ’ άλλα λόγια, δεν μπορεί να γίνει χωρίς να 

θυμηθούμε αυτούς που θωράκισαν την καρδιά του ελληνικού Γένους και τους 

σπουδαιότερους πυλώνες του σύγχρονου ελληνικού κράτους.  

Οι Άγιοι Νεομάρτυρες και οι φωτισμένοι δάσκαλοι του Γένους, κατέχουν μεταξύ 

των ενδόξων αυτών προγόνων μας περίοπτη θέση. Υπήρξαν χιλιάδες και 

θυσιάστηκαν, ευαγγελίζοντας με το αίμα τους λαμπρότητα ελευθερίας, δικαιοσύνης 

και συλλογικής προκοπής για όλους εμάς. Επιλέγω τρεις χαρακτηριστικές 

προσωπικότητες, οι οποίες φώτισαν το Γένος κατά τα σκοτεινά χρόνια της δουλείας 

και διατείνομαι ότι πρέπει να συνιστούν και για μας, σήμερα, φάρο αξιοσύνης και 

αυταπάρνησης για το κοινό καλό. 

Κατά πρώτο λόγο, ο Άγιος Δαμασκηνός Στουδίτης υπήρξε για τον χειμαζόμενο 

από την τουρκική κατάκτηση Ελληνισμό μεγάλη μορφή. Γεννήθηκε κατά τον 16ο 

αιώνα και η Εκκλησία μας τον τιμά στις 27 Νοεμβρίου. Κληρικός, λόγιος,  μαχητικός 

Ορθόδοξος, συγγραφεύς θαυμαστών βιβλίων, σοφός, σεμνός και ασκητικός, ο 

Δαμασκηνός υπήρξε άριστος Ποιμενάρχης στις δύο Επισκοπές όπου τον απέστειλε το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πρώτα στην Επισκοπή Λητής και Ρεντίνης (σημερινή 

Μητρόπολη Λαγκαδά) και στη συνέχεια στην Μητρόπολη Ναυπάκτου και Άρτης, 

όπως ονομαζόταν τότε. 

Ο Δαμασκηνός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον το 1520. Σπόυδασε στην 

Κωνσταντινούπολη και είχε δάσκαλο τον διάσημο στην εποχή του Θεοφάνη 

Ελεαβούλκο Νοταρά. Συνδέθηκε με την ιστορική Μονή Στουδίου, γι’ αυτό και 

ονομάσθηκε Στουδίτης. Συνεργάσθηκε στενά με σπουδαίους Πατριάρχες όπως ο 
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Μητροφάνης, ο Ιωάσαφ Β΄ ο Μεγαλοπρεπής  και ο Ιερεμίας ο Τρανός. Εξελέγη 

Επίσκοπος Λητής και Ρεντίνης το 1560 και η χειροτονία του έγινε στη Θεσσαλονίκη 

και μάλιστα στον γνωστό Ναό της Ροτόντας, σήμερα Ναό του Αγίου Γεωργίου. Λόγω 

της Τουρκοκρατίας ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης είχε 

μετατραπεί σε τζαμί και για ένα διάστημα ως Μητροπολιτικός Ναός εχρησίμευσε η 

Ροτόντα, γνωστή τότε  ως Ναός των Αρχαγγέλων. 

Ο Δαμασκηνός υπήρξε πραγματικός δάσκαλος του υποδούλου Γένους. Ο 16ος 

αιώνας ήταν μία σκοτεινή περίοδος με διώξεις των Χριστιανών από τους Οθωμανούς 

δυνάστες, εξισλαμισμούς,  ταπεινώσεις, απαγορεύσεις και άλλα δεινά. Η Ορθόδοξη 

Εκκλησία αγωνίσθηκε να διατηρήσει όχι μόνον την Πίστη, αλλά και τη γλώσσα και 

την εθνική ταυτότητα. Όποιος εξισλαμιζόταν, έλεγαν ότι τούρκεψε. Με απλά λόγια: 

Όποιος χανόταν για την Ορθοδοξία χανόταν και για τον Ελληνισμό. Ο Δαμασκηνός 

είχε πλήρη συνείδηση των δυσκολιών και των ευθυνών. Έδωσε βάρος στη 

Χριστιανική και στην ελληνοπρεπή παιδεία. 

Το πιο διάσημο και πολυδιαβασμένο έργο του εγράφη όταν ο Δαμασκηνός ήταν 

απλός υποδιάκονος. Έχει τον τίτλο: «Θησαυρός Δαμασκηνού του υποδιακόνου και 

Στουδίτου του Θεσσαλονικέως, μετά της προσθήκης εν τω τέλει και ετέρων επτά 

λόγων ψυχωφελετάτων και της εξηγήσεως του Πάτερ ημών». Το βιβλίο περιέχει 36 

αγιολογικούς, πανηγυρικούς και ηθικούς λόγους, γραμμένους σε γλώσσα κατανοητή 

από τον απλό λαό. Ο Θησαυρός μεταφράσθηκε σε όλες σχεδόν τις γλώσσες των 

Βαλκανίων και ωφέλησε τα μέγιστα τους Ορθοδόξους, οι οποίοι έπρεπε να σταθούν 

όρθιοι απέναντι στο καταπιεστικό Οθωμανικό Ισλάμ και στις προπαγάνδες των 

Δυτικών Χριστιανών. 

Δεύτερος, ο Ηλίας Μηνιάτης. Γεννήθηκε στο Ληξούρι της Κεφλληνίας το 1669. 

Ήταν υιός του ιερέως Φραγκίσκου Μηνιάτη και της πρεσβυτέρας του Μαρεζίας. Σε 

ηλικία δέκα ετών, το 1679, εισήλθε ως τρόφιμος στο Φλαγγινιανόν Φροντιστήριον 

των Ελλήνων της Βενετίας όπου διέπρεψε στα θεολογικά και φιλοσοφικά γράμματα. 

Αμέσως μετά την αποφοίτησή του η σχολική Εφορεία (επιτροπή) τον διόρισε 

καθηγητή των ελληνικών μαθημάτων επί τρία έτη και έτσι απέκτησε αγαθή φήμη. 

Παράλληλα προς τη διδασκαλία εξελίχθηκε σε άριστο ιεροκήρυκα. Οι Κεφαλλονίτες 

και οι Ζακυνθηνοί πληροφορήθηκαν τα διδακτικά και ρητορικά του τάλαντα και τον 

κάλεσαν να μορφώσει τους νέους των Επτανήσων, όπου εργάσθηκε επί ένδεκα έτη. 

Το 1696- 1698 κήρυξε τον Θείο Λόγο στην Ενετοκρατούμενη Κέρκυρα. Η παρουσία 
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του στα Ιόνια νησιά τόνωσε το φρόνημα των κατοίκων, οι οποίοι είχαν να 

αντιμετωπίσουν την αντιορθόδοξη προπαγάνδα των Ενετών. Έζησε επτά χρόνια στην 

Κωνστντινούπολη, όπου τα κηρύγματά του απέσπασαν την επιδοκιμασία του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το 1710 εξελέγη Μητροπολίτης Κερνίκης και 

Καλαβρύτων της Πελοποννήσου. Απεβίωσε στην Πάτρα την 1.8.1714 από άγνωστη 

αιτία σε ηλικία μόλις σαρανταπέντε ετών. 

Πιστεύω ότι αξίζει να παραθέσω λίγες φράσεις από ένα ιστορικό κήρυγμά του 

στη Βενετία με αφορμή την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόικου. Ο Μηνιάτης με 

γλαφυρή γλώσσα, κατανοητή και σήμερα, ικετεύει την Θεοτόκο να ελευθερώσει τους 

ταλαιπωρουμένους Έλληνες και παρουσιάζει, με την παράθεση ονομάτων Αγίων και 

πόλεων, την αντίληψή του για τα πνευματικά όρια του Ελληνισμού. Αν και την εποχή 

εκείνη χρησιμοποιείτο και ο όρος Ρωμηός για να υποδηλώσει τον Ορθοδόξο Έλληνα, 

ο Μηνιάτης εμμένει στη χρήση των όρων Ελλάς και Έλλην, υπογραμμίζοντας την 

πίστη του στη διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού. Αντιγράφω από το βιβλίο του 

αειμνήστου καθηγητού Κωνσταντίνου Σκουτέρη «Κείμενα του Νέου Ελληνισμού» 

(έκδοση Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1971):  

«Έως πότε πανακήρατε Κόρη, το τρισάθλιον γένος των Ελλήνων έχει να 

ευρίσκεται εις τα δεσμά μιάς ανυποφέρτου δουλείας;..... Ας σε παρακινήσωσιν αι 

φωναί και αι παρακλήσεις των Αγίων σου, όπου ακαταπαύστως φωνάζουσιν από όλα 

τα μέρη της τρισθλίου Ελλάδος. Φωνάζει ο Ανδρέας από την Κρήτη, φωνάζει ο 

Σπυρίδων από την Κύπρον, φωνάζει ο Ιγνάτιος από την Αντιόχειαν, φωνάζει ο 

Διονύσιος από τας Αθήνας, φωνάζει ο Πολύκατρπος από την Σμύρνην, φωνάζει η 

Αικατερίνα από την Αλεξάνδρειαν, φωνάζει ο Χρυσόστομος από την βασιλεύουσαν 

πόλιν και δείχνοντάς σου την σκληροτάτην τυραννίαν των αθέων Αγαρηνών, 

ελπίζουσιν από την άκραν σου ευσπλαγχνίαν, του Ελληνικού γένους την 

απολύτρωσιν. Αποδέξου, λοιπόν, Παναγία, τα δάκρυά μας, τα οποία σημαδεύουσι το 

μυστήριον, όπου εις εσέ ετελειώθη. Διότι καθώς τα δάκρυα τρέχουσιν χωρίς 

βλάψιμον των ομμάτων (ματιών), έτσι και ο θείος Λόγος έτρεξεν από την καθαράν 

σου μήτραν χωρίς βλάψιμον της παρθενίας σου...» . 

Στις 24 Αυγούστου 1779 στο Κολικόντασι της τουρκοκρατούμενης τότε Βορείου 

Ηπείρου απαγχονίσθηκε με εντολή του Κουρτ Πασά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο 

Πατροκοσμάς όπως κατεγράφη στη συνείδηση του λαού μας. Ξεκίνησε από το Μέγα 

Δένδρο της Αιτωλίας, δίπλα από το Θέρμο, την αρχαία πρωτεύουσα της Αιτωλικής 
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Συμπολιτείας. Έμαθε γράμματα σε κρυφά και φανερά σχολειά και κατέληξε στο 

Άγιον Όρος, στη Μονή Φιλοθέου. Με τις ευλογίες των εκάστοτε Οικουμενικών 

Πατριαρχών εξήλθε από τον Άθωνα τουλάχιστον τρεις φορές και περιόδευσε τα 

περισσότερα μέρη του Ελληνισμού για να αποτρέψει τους εξισλαμισμούς. Ιδιαιτέρως 

έντονη παραμένει η μνήμη του στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία. Δίδασκε με 

τον απλό λόγο του, την ασκητική ζωή του, με τις προφητείες του για την 

απελευθέρωση του Γένους, με το πάθος του για την κοινωνική δικαιοσύνη, με τον 

ζήλο του για την Ελληνορθόδοξη Παιδεία. Από τα πρώτα χρόνια μετά το μαρτύριό 

του αναγνωρίσθηκε ως Άγιος από τον λαό μας και η αγιοκατάταξή του 

επισημοποιήθηκε το 1961 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο πρώτος βιογράφος 

του είναι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο περίφημο «Νέον Μαρτυρολόγιον», το 

οποίο εξεδόθη το 1799. 

Τα σύγχρονα σχολικά βιβλία έχουν την τάση να αγνοούν τον Άγιο Κοσμά ή να 

τον παρουσιάζουν σαν έναν δυτικού τύπου Διαφωτιστή. Όμως ο Πατροκοσμάς δεν 

είχε την παραμικρή επιρροή από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, ο οποίος άλλωστε 

αμφιβητούσε τον Χριστιανισμό. Ο Άγιος Κοσμάς δεν άνοιγε απλώς σχολεία, αλλά 

τόνιζε ότι το σχολείο είναι προθάλαμος της Εκκλησίας. Η επιτυχημένη προσπάθειά 

του να σταματήσει τους εξισλαμισμούς βοήθησε την επιβίωση του Έθνους, διότι 

εκείνη την εποχή όποιος χανόταν για την Ορθοδοξία χανόταν και για τον Ελληνισμό. 

Ο εξισλαμισμένος τούρκευε, γινόταν φανατικός ανθέλληνας, γι’ αυτό και έχει μείνει 

ως αρνητική για το Γένος μας έννοια ή λέξη «γενίτσαρος» . Η παιδεία, στην οποία 

πίστευε ο Άγιος Κοσμάς, δεν ήταν μία απλή κατάρτιση και εκμάθηση τεχνοκρατικών 

γνώσεων, όπως θα ήθελαν σήμερα ορισμένοι. Αλλά μιλούσε για μία Παιδεία, η οποία 

πρωτίστως θα δια-μορφώνει ανθρώπους, θα διαπλάθει ανθρωπίνους χαρακτήρες.  

Από το σπουδαίο κείμενο «Το Άγιον Όρος και η παιδεία του Γένους μας» , το 

οποίο συνετάγη και εξεδόθη από την Ιερά Μονή Ιβήρων, πρώτα το 1994 και 

βελτιωμένο το 2003, παραθέτουμε ορισμένες εύστοχες επισημάνσεις για τις διδαχές 

του Πατροκοσμά: «... Ανοίξτε σχολεία ελληνικά. Να βάλετε όλοι σας, για να 

σπουδάζουν όλα τα παιδιά, χωρίς να πληρώνουν. Να μάθουν τα παιδιά την ελληνική 

γλώσσα, για να ξεσκεπάσουν όλα τα μυστήρια της ζωής και της Εκκλησίας μας, που 

είναι εκεί κρυμμένα. Από το σχολείον μανθάνομεν το κατά δύναμιν τί είναι Θεός, τί 

είναι Αγία Τριάς, τί είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, τί είναι δαίμονες, τί είναι παράδεισος, 

τί είναι κόλασις, τί είναι αμαρτία, αρετή. Από το σχολείον μανθάνομεν τί είναι Αγία 
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Κοινωνία, τί είναι Βάπτισμα, τί είναι το Άγιον Ευχέλαιον, ο τέλειος γάμος, τί είναι 

ψυχή, τί είναι κορμί... το σχολείον ανοίγει τες εκκλησίες, το σχολείον ανοίγει ατ 

μοναστήρια. Ανίσως και δεν ήτανε σχολεία, πού ήθελα εγώ να μάθω να σας 

διδάσκω;.... Είναι αληθινός επαναστάτης, ανανεωτής των πάντων. Κρίνει τον πλούσιο 

που δεν δίνει στον φτωχό. Διοργανώνει δωρεάν παιδεία. Σέβεται τη γυναίκα. Βλέπει 

ότι την καταπιέζουν. Φανερώνεται πραγματικός υπερασπιστής της. Ρίχνει όλους στο 

φιλότιμο». 

Ένα αρχέγονο έθνος σκλαβωμένο, υποτακτικό και φοβισμένο αναστήθηκε με 

ελληνορθόδοξη αφύπνιση, κάτι που έστεψε την Επανάσταση με επιτυχία. Η 

ακαταπόνητη και διαρκής προσπάθεια των κληρικών προγόνων μας να διασώσουν τα 

απομεινάρια της Ρωμιοσύνης, ώστε να αντλήσει δύναμη το έθνος, δεν μπορεί με 

κανένα επιστημονικό τρόπο να παραγνωριστεί. Τη συμβολή της Εκκλησίας 

μαρτυρούν αδιαμφισβήτητα όλες οι πηγές. Είναι, με άλλα λόγια, αδιαμφισβήτητο ότι 

η θυσία των Ελλήνων της εποχής και συνακόλουθα η ελευθερία και η ανεξαρτησία 

του έθνους, δεν θα είχαν πραγματωθεί χωρίς την ακατάπαυστη ζέση των ψυχών τους 

διά της Αγίας Γραφής και της χριστιανικής βεβαιότητος, ότι πολεμούν για το δίκαιο. 

Αυτό ακριβώς το χριστεπώνυμο στήριγμα κατέλειπε ως παρακαταθήκη και για 

όλους εμάς ο αρχιστράτηγος της Επαναστάσεως, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Γέρος 

του Μωριά, κατά την ομιλία του στην Πνύκα το 1838, απευθυνόμενος στους νέους 

της εποχής, τόνισε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την 

στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα “υπέρ Πίστεως” και έπειτα 

“υπέρ Πατρίδος”». Και τούτο διότι ήξερε πως αν δεν «στεριώσει» η πίστη, τότε δεν 

θα «στεριώσει» η αυτοδιάθεση, η πατρίδα, η πρόοδος, ο άνθρωπος. 
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9.2  Ανακεφαλαίωση-Αξιολόγηση 
 

 

   Εισαγωγικά 

 

 

Σκοποί-στόχοι: 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Αξιολογήσουν την εμπέδωση των βασικών σημείων όλου του 

σεμιναρίου. 

 Να αξιολογήσουν τις εργασίες τους. 

 Να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτές τους. 

 Να διαπιστώσουν τον εμπλουτισμό των απόψεων και της στάσης τους 

με βάση τα όσα διδάχτηκαν. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θεματικής ενότητας – κεντρικοί άξονες: 

 

 

Σε αυτή την επιμέρους θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και 

θα συζητηθούν: 

 Τα κεντρικά σημεία της ύλης. 

 Οι εργασίες τους 

 Η απόδοση των εκπαιδευτών τους 

 Νέες ιδέες και προτάσεις που σχετίζονται με το διδαγμένο υλικό. 

 

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 

 

- Εισήγηση – παρουσίαση περιληπτικού υλικού των ενοτήτων.  

- Παρουσίαση  power point που οπτικοποιεί το παραπάνω υλικό. 

- Μελέτη περιπτώσεων που με χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζουν πτυχές 

των ΘΕ. 
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- Συντονισμένη συζήτηση με τους επιμορφωνόμενους, ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα κεντρικά σημεία και τα συμπεράσματα των ΘΕ αλλά και να 

απαντηθούν πιθανές απορίες τους. 

 

 

        Πριν ξεκινήσουμε:  

 

Αναστοχασμός: 

Πλαίσιο και γενική σκοπιμότητα προγράμματος 

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να: 

- Φέρει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας σε επαφή με τις 

τελευταίες εξελίξεις ως προς την ιστορική έρευνα όλων των πτυχών της ελληνικής 

επανάστασης. 

- Να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της 

Εκκλησίας για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, μέσω αυτής της γνώσης, στην 

κατανόηση και παρέμβαση σε θέματα εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, 

ανάδειξης του ανθρωπίνου προσώπου, σχέσεων με το διαφορετικό σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία και ιστορικής συνέχισης του Ελληνισμού με βάση αρχές 

και αξίες που πηγάζουν από την Ελληνική ιστορική και πνευματική παράδοση. 

- Να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού υλικού, ώστε να συνεισφέρει 

αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση και διεύρυνση του ποιμαντικού έργου των 

ενοριών.  

- Να συνενώσει δυνάμεις και να συνθέσει απόψεις και θέσεις των κληρικών και 

λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας με άξονα τον ιστορικό, πνευματικό και πολιτιστικό 

πλούτο του Ελληνισμού, ώστε να δημιουργηθούν δομές και γεγονότα που να 

ενισχύσουν τους δεσμού του Εκκλησιαστικού σώματος και κατ΄ επέκτασιν, της 

Ελληνικής κοινωνίας.   

- Να επενδύσει στην κατάρτιση και γνωστική εξειδίκευση νέων στελεχών για την 

επάνδρωση  των δομών της Εκκλησίας που ασχολούνται με τις πολιτιστικές δράσεις. 

- Να προσφέρει ερεθίσματα ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας της Εκκλησίας με 

άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με σκοπό την προώθηση πρωτοβουλιών 

που αφορούν την ελληνική ταυτότητα.  
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- Κοντολογίς, επιμορφώνουμε επιμορφωτές, εκπαιδεύουμε, εκπαιδευτές, καθοδηγούμε 

στελέχη-ηγέτες της Εκκλησίας μας, εμπνέουμε εμπνευστές και προετοιμάζουμε την 

βελτίωση ενός πνευματικού οργανισμού, του οποίου τα τωρινά αλλά και τα αυριανά 

στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας 

 

Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευόμενους, όχι μόνον ως 

σε πρόσωπα που εμπλουτίζονται προσωπικά, αλλά και ως σε κάθε είδους στελέχη της 

Εκκλησίας, που θα εμπνευστούν ώστε να μεταλαμπαδεύσουν γνώση, να 

ενθουσιάσουν ιδιαίτερα την επόμενη γενιά, να την «συμπαρασύρουν» σε δράσεις και 

τελικά να διατηρήσουν τη μνήμη, αλλά και το όραμα του Ελληνισμού, που προχωρά 

προς το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Αναστοχασμός των βασικών στόχων. Ποιοι στόχοι είχαν τεθεί εξαρχής; 

(Εμβάθυνση στις πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης, με σκοπό την προσέγγιση της 

ιστορικής αλήθειας και την συμμετοχή στην διαδικασία μορφώσεως μαθητών και 

ενηλίκων σε θέμα τα που αγγίζουν την εθνική μας ταυτότητα και τους οραματισμούς 

του σύγχρονου Ελληνισμού).  

 

Η έννοια της Ρωμηοσύνης. Ποιο είναι το περιεχόμενο της και τι μας φανερώνει 

ως προς την αυτοσυνειδησία των αγωνιστών του ΄21, αλλά και των οραματισμών 

τους.  Η σχέση πολιτικής εξουσίας και πνευματικότητας. Ο εκχριστιανισμένος 

Ρωμαίος πολίτης, με αξιακό κώδικα προερχόμενο από την Ορθόδοξη 

πνευματικότητα. Η θέωση ως προσωπικό όραμα και η Χριστιανική Οικουμένη ως 

πολιτικό. Πώς φαίνεται η διατήρηση αυτού του οράματος κατά την Επανάσταση. 

Πόσο αλλοιώθηκε αυτό το όραμα και τι επέζησε μέχρι σήμερα; Αποτελεί απάντηση 

σε σύγχρονα εθνικά θέματα; 

 

Η σημασία της γλώσσας. Η γλώσσα ως φορέας εικόνας του κόσμου, υπαρξιακής 

ταυτότητας και οραματισμών.  Ποια η σημασία της συνέχειας της ελληνικής 

γλώσσας; Πόσο έπαιξε ρόλο η γλώσσα στην αναγέννηση του Έθνους; Η ενότητα της 

ελληνικής ιστορίας, η ενότητα των ετερόκλητων επαναστατημένων ομάδων, ενότητα 

πολιτικού και πνευματικού βίου μέσω της γλώσσας. Η αυθόρμητη έκφραση το λαού 

μέσω του δημοτικού τραγουδιού. 
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Νεομάρτυρες. Η σημασία τους σε επίπεδο πνευματικό και ιδεολογικό. Φορείς 

ενός άλλου ήθους. Καθιστούν εμφανή τη διαφορά με τον κατακτητή. Αποτελούν 

ανάχωμα για τον μαζικό εξισλαμισμό και απευθείας σύνδεση με τους πρώτους 

Χριστιανούς μάρτυρες. Η μνήμη τους αποτελεί κέντρο συνένωσης των κοινοτήτων 

και ενίσχυσης του φρονήματος και της πίστης των υπόδουλων ραγιάδων. Η θυσία 

τους είναι σταυρική, είναι και σταυροαναστάσιμη, κάτι που μεταφέρεται ως ελπίδα 

για την ανάσταση του Γένους.  

 

Οι θανάσιμοι κίνδυνοι του Ελληνισμού. Το παιδομάζωμα ως απονέκρωση των 

δυνάμεων του Γένους. Οι εξισλαμισμοί ως κίνδυνος αλλοίωσης της θρησκευτικής 

αλλά και της εθνικής ταυτότητας. Αντίβαρα σε αυτούς τους κινδύνους: Το κρυφό 

σχολειό ως γεγονός και ως σύμβολο. Οι κοινότητες ως έμπρακτη απάντηση στο 

ερώτημα της οργάνωσης της κοινωνίας με αλληλεγγύη, κοινή πνευματική αναφορά 

και κοινό όραμα. 

 

Το φαινόμενο του Διαφωτισμού. Οι διαφορές Ευρωπαϊκού και Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού. Οι διαφορετικές συνθήκες που προκάλεσαν και τους δύο. Η πρόκληση 

για την παράδοση. Η δημιουργική σύνθεση. Οι ακρότητες και οι φανατισμοί. Η 

αγωνία να ακολουθήσει η Ελλάδα τον βηματισμό της Ευρώπης, χωρίς να χάσει την 

ταυτότητα της. Εκπρόσωποι του Διαφωτισμού. Κοραής και Ρήγας. 

 

Οι Έλληνες της Διασποράς.  Οι καταβολές τους. Η προσφορά τους και τα 

οράματά τους. Η πατρίδα που δεν ξεχνιέται. Η προκοπή τους απόδειξη για τις 

ανεξάντλητες δυνάμεις των Ελλήνων. Η παρουσία τους στην Ευρώπη, προπομπός 

ενός Έθνους που αναγεννιέται και διεκδικεί την θέση του στον πολιτισμένο νέο 

κόσμο. Εκδόσεις, δημοσιογραφία, έμπρακτη ενίσχυση μορφωτικών υποδομών. Ζήλος 

να συμβάλλουν στην ελευθερία της γενέτειρας.  

  

Οι Φιλέλληνες ως συμπαραστάτες ενός δίκαιου αγώνα. Η πολλαπλή προσφορά 

τους, τόσο στην στήριξη του ιδεολογικού υπόβαθρου του Αγώνα, όσο και στην 

έμπρακτη ενίσχυση των πολεμικών επιχειρήσεων. Κάθε Ευρωπαϊκό κράτος με 

διαφορετικό χαρακτήρα Φιλελληνισμού. Εκπρόσωποι. Το φαινόμενο Μπάιρον. 

Αρνητικές πτυχές του Φιλελληνισμού. Η απογοήτευση μετά την προσδοκία 

αναβίωσης της Αρχαίας Ελλάδας. Ιδιοτελείς στόχοι. Ο Φιλελληνισμός ως όχημα 
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επιρροής ξένων Δυνάμεων. Η θυσία των Φιλελλήνων. Η δύναμη του Ελληνικού 

πολιτισμού που γέννησε τον Φιλελληνισμό, κάτι πρωτοφανές  στην παγκόσμια 

ιστορία.  

 

Τα Συντάγματα. Οι αιτίες και οι σκοπιμότητα των Συνταγμάτων. Κείμενα 

ισορροπίας ανάμεσα σε πολιτική σκοπιμότητα και πολιτιστική ταυτότητα. Η δομή και 

οι προτεραιότητες τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πιο δημοκρατικά πολιτειακά 

κείμενα της οικούμενης μέχρι εκείνη τη στιγμή. Επιρροές. Η θέση της θρησκείας στα 

κείμενα. Η επίδραση τους μέχρι σήμερα.  

 

Οι Ιερές Μονές στην Επανάσταση. Η παραθεωρημένη προσφορά και θυσία. Οι 

αιτίες που τα μοναστήρια έγιναν επαναστατικά κέντρα. Συγκεκριμένες μορφές 

προσφοράς. Η ισορροπία ανάμεσα στην πνευματικότητα και την εμπλοκή στην 

πολεμική σύρραξη. Η στάση του νεοελληνικού κράτους προς τον Μοναχισμό. Η 

αχαριστία. Η ανάγκη αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας, σχετικά με την 

προσφορά του μοναχισμού στην ελληνική Επανάσταση.  

 

Η διαχρονική προφορά της Εκκλησίας στην παιδεία, από τα πρώτα κιόλας 

δύσκολα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής. Η απόλυτη πεποίθηση για την 

αναγκαιότητα της μόρφωσης. Η αμάθεια, αιτία όλων των κακών. Η σύνδεση με τα 

αρχαιοελληνικά και βυζαντινά ιδεώδη για την παιδεία. Η συνάντηση με τα αντίστοιχα 

ιδεώδη του Διαφωτισμού. Διαφορές, επιφυλακτικότητα, εχθρότητα, σύνθεση. Οι 

Κολλυβάδες ως αντιπροσωπευτικό δείγμα ρωμαίικης παιδείας. Οι Δάσκαλοι του 

Γένους. Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ποια είναι τα μηνύματα της παιδείας του γένους 

μας για το «σήμερα»; 
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