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Ὁ μ ι λ ί α  

τοῦ Σεβ.  Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς 

 κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ 

κατά τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου  

Ἱερισσοῦ, πρὸς τιμήν τῶν ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν ἀδίκως 

σφαγιασθέντων ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ 

ˏβκα´ Σεπτεμβρίου ε´. 

  

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὅρους  

καὶ Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητε, 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κασσανδρείας κ. Νικόδημε, 

ἐκπρόσωπε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

Ἀγαπητοὶ πατέρες, 

Ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες, Προσφιλέστατοι ἀδελφοί, 

  

 Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ κατόπιν τῆς εὐγενικῆς 

προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας 

Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ. 

Θεοκλήτου βρίσκομαι μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, τοῦ καὶ ἐκπροσώπου τῆς Ἱερᾶς 

Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνάμεσά σας καὶ μετέχω 

τῆς παρούσης πανηγυρικῆς Συνάξεως ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 
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συμπληρώσεως διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς 

Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως κατά τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ.  

 Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκην νὰ τὸν εὐχαριστήσω διὰ τὴν 

πολλάκις ἐκπεφρασμένην ἀγάπην του καὶ διὰ τὴν τιμητικήν 

πρόσκλησιν συμμετοχῆς μου εἰς τὴν τέλεσιν τῆς ἀναιμάκτου 

ταύτης Ἱερουργίας.  

 Ἐπιθυμῶντας ἀφενός νά τιμήσουμε τοὺς νεοαγιοκατα-

ταχθέντες στίς Ἁγιολογικὲς Δέλτους τῆς Ἐκκλησίας μας, 

Ἁγίους Ἀγωνιστὲς καὶ Ἐθνοϊερομάρτυρες Κληρικοὺς καὶ 

ἀφετέρου ὅλους τοὺς Ἀγωνιστὲς τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821, ποὺ 

θυσιάστηκαν διὰ «τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καὶ 

τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία», ἐπικεντρώνω τὸν λόγο στή 

συμβολὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου στά 200 ἔτη ἀπὸ τὴν ἐπίσημη 

κήρυξη τοῦ Ἀγῶνα τοῦ 1821. Βασικὸς ὅμως σκοπὸς τῆς ὁμιλίας 

αὐτῆς εἶναι νά καταδειχθεῖ, ὅτι ὁ Θεῖος Λόγος παραμένει 

ἐπίκαιρος παρά ποτέ, ἀφοῦ τόσο τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα 

ἀπὸ τὴν Α’ Πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου τῶν 

Ἐθνῶν, Παύλου, ὃσο καὶ τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Κατὰ 

Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, ποὺ διαβάσαμε σήμερα, ὁμιλοῦν –

μεταξὺ ἄλλων- γιά θυσία καὶ εὐσπλαγχνία. Εἶναι μία ἂλλη 

ἀπόδειξη ὅτι ὁ Λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι αὐτός πού 

«ξεσήκωσε» τὸν ὑπόδουλο ἑλληνισμό· εἶναι τὸ θεμέλιο 

πάνω στό ὁποῖο «ρίζωσε» ἡ Ῥωμηοσύνη, παρὰ τὶς 

ἀντιδράσεις τρίτων· εἶναι ἡ «λυδία λίθος» τῆς ὑπάρξεως καὶ 

διατηρήσεως τοῦ Γένους μας.  

 Χωρὶς τὸν Λόγο τοῦ Κυρίου, ὅπως μᾶς τὸν διασώζουν καὶ 

μᾶς τὸν παραδίδουν ἀνόθευτο οἱ Ἅγιοι Πατέρες μέσῳ τῆς Ἱερᾶς 

Παραδόσεως, δέ νοεῖται Ἐπανάσταση, ἡ ὁποία δέν ἦταν μόνο 

γιά τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος, ἀλλὰ καὶ γιά τὴν ἐλευθερία 

τῆς Πίστεως· νά μποροῦμε νά λατρεύουμε τὴν Ἁγία Τριάδα 
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μετὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, χωρὶς δυνάστες. 

Κάνοντας ὀρθὴ χρήση τοῦ αὐτεξουσίου, ποὺ λάβαμε ἀπό τὸν 

Θεό ἐπιλέξαμε νά ζήσουμε ἐλεύθεροι. Ἡ ἐπιλογὴ αὐτή, ὅμως, 

προϋποθέτει καὶ θυσίες. 

 Διαβάζουμε στό Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα: πάντα 

στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 

Χριστοῦ […]» (Α’ Κορ. θ’, 12), ποὺ σημαίνει ὅτι ὑποφέρουμε 

(ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι) κάθε εἴδους στερήσεις, ὅπως πεῖνα, δίψα, 

γυμνότητα καὶ κάθε εἴδους κακουχίες καὶ ἐξευτελισμούς, 

προκειμένου νά μὴν παρεμβάλουμε οὔτε τὸ παραμικρὸ 

ἐμπόδιο στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.  

Αὐτὸ εἴχαν κατὰ νοῦ καὶ ὅλοι οἱ κληρικοὶ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, οἱ 

ὁποῖοι ὡς πρωτεργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὁδηγοὶ τοῦ 

ὑποδούλου Γένους, ὅταν ἔφτασε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, δέν 

δίστασαν νά θυσιάσουν καὶ Ἀρχιερατικοὺς Θρόνους καὶ παντὸς 

εἴδους ὀφφίκια καὶ ἀξιώματα, προκειμένου νά ξεσηκώσουν 

ἀλλὰ καὶ νά ἐνδυναμώσουν τὸν πάνω ἀπὸ 400 ἔτη ὑπόδουλο 

Ἑλληνισμό. Τρανὴ ἀπόδειξη τῆς ὕψιστης συμβολῆς τους στήν 

Ἐθνεγερσία τοῦ 1821, ἦταν ἡ προσφορὰ τοῦ ἰδίου τοῦ αἵματός 

τους στό «ἱερὸ θυσιαστήριο» τῆς Λευτεριᾶς. Ὑπέφεραν, σὰν 

ἄλλοι Ἀπόστολοι καὶ Μάρτυρες, ἐξευτελισμούς, διαπομπεύσεις, 

χλευασμούς, ἐξορίες, παντὸς εἴδους μαρτύρια πού μόνο 

ἀρρωστημένα μυαλὰ θὰ μποροῦσαν νά πράξουν, καθὼς καὶ 

ὀδυνηροὺς θανάτους ἐν ὀνόματι πρῶτα τῆς Πίστεως καὶ ἔπειτα 

τῆς Πατρίδος. 

 Αὐτὲς οἱ ἔννοιες, ΠΙΣΤΗ καὶ ΠΑΤΡΙΔΑ, εἶναι 

«συγκοινωνοῦντα δοχεῖα» καὶ θεμελιώδη στοιχεῖα γιά τή 

Ῥωμηοσύνη. Δέ νοεῖται, ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἡ 

ἔννοια τῆς «Ῥωμηοσύνης» καὶ συνεπακόλουθα τοῦ «Ῥωμηοῦ» 

ἀποκομμένη ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα. 
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Κατὰ καιρούς, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σήμερα, πολλοὶ φθονοῦν, 

φοβοῦνται καὶ τρέμουν ἔναντι αὐτῆς τῆς ἒννοιας, ποὺ ἀποτελεῖ 

τὴν «κινητήρια δύναμη» γιά τὸν αὐτοκαθορισμὸ ἑνὸς λαοῦ καὶ 

συγκεκριμένα τοῦ δικοῦ μας λαοῦ. Ἔννοια ὅμως πού 

ὑπερβαίνει τὰ στενὰ λεκτικὰ καὶ νομικὰ ὄρια τοῦ «λαοῦ» καὶ 

χαρακτηρίζει πλέον ἕνα Ἔθνος. Ἔτσι,  τὸ Ἔθνος πού λησμονεῖ 

τὴν Πίστη του ἀλλὰ καὶ τὴν Πατρίδα του γίνεται ἔρμαιο σὲ 

οἱονδήποτε τυχάρπαστο καιροσκόπο, ὁ ὁποῖος μὲ πρόσχημα 

τὸν ἄκρατο «δικαιωματισμό» καὶ τὴν ὑπὲρ τὸ δέον «ἀσφάλεια», 

προσπαθεῖ νά παραπλανήσει γιά καθαρὰ ἰδιωτικοὺς σκοποὺς 

μὲ ἀπώτερο τὸ προσωπικὸ κέρδος.  

 Αὐτὸ ὅμως, ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες Ῥωμηοί δέν πρέπει νὰ τὸ 

ἐπιτρέψουμε.  Θὰ πρέπει νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν προγόνων 

μας ἁγίων Ἀρχιερέων πού θυσιάστηκαν γιά αὐτὰ τὰ ὕψιστα 

ἰδανικὰ καὶ ὑπέφεραν τὰ πάνδεινα γιά τὸ ποίμνιό τους. 

 Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, στήν ἴδια 

Ἐπιστολή πού διαβάσαμε σήμερα, στήν ἀρχὴ ἀναφέρεται ὅτι τὸ 

ἴδιο τὸ ποίμνιό Του εἶναι ἡ «σφραγῖδα», δηλαδὴ ἡ μαρτυρία καὶ 

ἡ ἀπόδειξη, μὲ τὴν ὁποία «πιστοποιεῖται» τὸ ἀποστολικὸ Του 

ἀξίωμα. Λέγει ὁ μεγάλος αὐτὸς ἀνήρ: «[…] ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς 

ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστέ ἐν Κυρίῳ […]» (Α’ Κορ. θ’, 2), 

ἐπισημαίνοντας ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποδεικνύεται μὲ 

ἐπίσημο τρόπο τὸ ἀποστολικὸ Του ἀξίωμα, μὲ τὸ ὅτι δηλαδὴ 

ἐπισφράγιση τῆς θέσεώς Του εἶναι τὸ ποίμνιό Του, ποὺ ὁ ἴδιος, 

Θείᾳ Προνοίᾳ, ὁδήγησε στόν Χριστό. Ἔτσι, γιά κάθε 

Ποιμενάρχη, ἀδιαμφισβήτητη ἀπόδειξη τῆς θέσεώς του εἶναι τὸ 

ποίμνιό του, τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος ὀφείλει νά ποιμαίνει ἐν Χριστῷ 

Ἰησοῦ.  

 Ὁ ἑκάστοτε Ἐπίσκοπος λειτουργεῖ «εἰς τύπον καί τόπον 

Χριστοῦ», ὅπως ἐπισημαίνουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὄντας 
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παράλληλα συνεχιστὴς τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, γεγονός 

πού μᾶς δίνει ἀκόμη μεγαλύτερη εὐθύνη τόσο γιά τὶς πράξεις, 

ὃσο καὶ γιά τὶς παραλείψεις μας. Αὐτὸ εἴχαν κατὰ νοῦ καὶ οἱ 

ἅγιοι ἀγωνιστὲς κληρικοὶ τῆς Ἐθνεγερσίας μας τὸ 1821, οἱ 

ὁποῖοι θεώρησαν «ἱερὸ καθῆκον» νά προστατέψουν τὸ 

ὑπόδουλο Γένος ἀπὸ κάθε εἴδους Δυνάστη καὶ νά τὸ 

ἐπαναφέρουν στόν ὀρθόδοξο βίο, τὸν βίο τῆς λευτεριᾶς! Ἔτσι, 

μεριμνῶντας γιά τὸ ποίμνιό τους, ποὺ ἀποτελεῖ κατὰ τὸν 

Ἀπόστολο τή «σφραγῖδα» τοῦ ἀποστολικοῦ ἀξιώματος, 

προσπάθησαν νά ἀφουγκραστοῦν τίς ἀνάγκες του, νά 

διδάξουν, νά καθοδηγήσουν καὶ νά «σώσουν τὴν ψυχὴ του», 

ποὺ πολλὲς φορὲς κάμπτονταν ἀπὸ τὶς κακουχίες καὶ τὶς 

ἀπειλές. 

 Ὄρθωσαν αὐτοὶ οἱ σπουδαῖοι κληρικοὶ – ὄχι μόνο 

ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ ἱερεῖς, διάκοι καὶ μοναχοὶ -  τὸ 

ἀνάστημά τους γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν τῶν ὑποδούλων, 

ποὺ θὰ ἐπερχόταν μὲ τὴν προσήκουσα κατήχηση καὶ τὸν 

ἀγῶνα. Τονίζω, ὅτι ὁ Ἐθνικοαπελευθερωτικὸς Ἀγῶνας δέν 

ἦταν γιά τὴν λευτεριὰ μόνον ἑνὸς Ἔθνους, ἀλλὰ κυρίως 

συμβόλιζε τή λευτεριὰ ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτία.  

 Ὁ Θεὸς μετὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, 

εἰσάκουσε τίς προσευχὲς τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, ποὺ κατευθύνονταν 

ὡς εὐῶδες θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Θυσιαστηρίου Του, ὡς ἄλλα 

«χρυσᾶ […] καὶ ἀμβροσίοδμα ῥόδα τοῦ παραδείσου» (Κάλβος, 

ἀπὸ τό Προοίμιον πρός τάς Μούσας), σπλαχνίσθηκε τὰ δεινὰ 

τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ Του, χαρίζοντας σὲ αὐτὸν τή λευτεριὰ του, 

ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἱερομαρτύρων καὶ μαρτύρων, μέσῳ τῆς 

δοκιμασίας τῆς σκλαβιᾶς. 

 Ἂς μὴν λησμονοῦμε ὅτι φέτος, μὲ τή συμπλήρωση τῶν 

200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἒναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἡ 
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Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποφάσισε τὴν 

ἁγιοκατάταξη στίς Ἁγιολογικὲς Δέλτους τῆς Ἐκκλησίας τῶν 

ἑπτὰ Ἀρχιερέων πού μαρτύρησαν μαζὶ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ 

Πατριάρχη Ἅγιο Ἐθνοϊερομάρτυρα, Γρηγόριο τὸν Ε’, οἱ ὁποῖοι 

εἶναι: ὁ Ἀγχιάλου Εὐγένιος, ὁ Θεσσαλονίκης Ἰωσήφ, ὁ 

Δέρκων Γρηγόριος (στενὸς συνεργάτης τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου), 

ὁ Ἐφέσου Διονύσιος, ὁ Ἀδριανουπόλεως Δωρόθεος, ὁ 

Νικομηδείας Ἀθανάσιος καὶ ὁ Τυρνάβου Ἰωαννίκιος, οἱ 

ὁποῖοι εἶχαν φυλακιστεῖ μαζὶ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη 

καὶ διαδοχικὰ μαρτύρησαν γιά τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα, 

χύνοντας τὸ αἷμα τους στά πατρογονικὰ ἐδάφη, ὅπου ἐντὸς 

ὁλίγου θὰ «ῥίζωνε» καὶ θὰ «βλάσταινε» τὸ «δένδρο τῆς 

πολυπόθητης λευτεριᾶς». 

 Ἀκόμη, ἀναγράφηκαν ἄλλοι 44 κληρικοὶ κατὰ τὸ 

πλεῖστον καὶ λαϊκοὶ στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ 

ὁποῖοι μαρτύρησαν κατὰ τή σφαγή τῆς Χίου τὸ 1822. Θά μοῦ 

ἐπιτρέψετε νά ἀναφέρω τὰ ὀνόματά τους, παρακαλῶντας τους 

παράλληλα νά μεσιτεύουν πρὸς τὸν Φιλάνθρωπο Θεὸ γιά μᾶς, 

ἀφοῦ ἔχουν μεγάλη παρρησία σὲ Αὐτὸν καὶ οἱ ὁποῖοι ὁρίστηκε 

νά ἑορτάζουν τὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου. Κατέταξε λοιπόν, ἡ 

Ἐκκλησία μας στίς Ἁγιολογικὲς Δέλτους της καὶ τοὺς ἐν τῇ 

νῆσῳ Χίῳ μαρτυρήσαντες: 

1. Ἱερομάρτυρα Πλάτωνα. 

2. Μακάριον (τὸν Γαρρήν), Ἀρχιδιάκονον. 

3. Χριστοφόρο (τὸν Ψωμᾶ), Ἱερέα. 

4. Γεώργιο (τὸν Φραγκάκη), Ἱερέα. 

5. Κωνσταντῖνο (τὸν Κούνουπα), Ἱερέα. 

6. Σταμάτιο (τὸν Χαρτουλάρη), Ἱερέα. 

7. Μιχαὴλ (τὸν Τσουρή), Ἱερέα. 

8. Κωνσταντῖνο (τὸν Πίτικα), Ἱερομόναχο. 
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9. Λεόντιο (τὸν Μιχαλάκη), Ἱερομόναχο. 

10. Γρηγόριο (τὸν Μπουρού), Προηγούμενο Ἱ. Νέας Μονῆς. 

11 Ἰωάννη (τὸν Καλαμάρη), Ἱερέα. 

12. Ἰωάννη (τὸν Σιδερᾶτο), Ἱερέα. 

13. Καπίτωνα, Καθηγούμενο Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ. 

14. Σεραπίωνα, Μοναχὸ Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ. 

15. Καρύωνα, Μοναχὸ Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ. 

16. Κύριλλο, Μοναχὸ Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ. 

18. Σέριδον, Μοναχὸ Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ. 

19. Σαμουήλ, Μοναχὸ Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ. 

20. Ἄνθιμο, Μοναχὸ Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ. 

21. Νίκωνα, Μοναχὸ Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ. 

22. Σεραπίωνα, Μοναχὸ Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ. 

23. Γερμανό, Μοναχὸ Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ. 

24. Ἰωάννη (τὸν Κουφό), Ἱερέα. 

25. Θεοδόσιο (τὸν Λουφάκη), Ἡγούμενον Ἱ. Μονῆς Ἀγ. Μῆνα. 

26. Ἄνθιμο τὸν Ἀργέντη, Ἡγούμενον Ἱ. Μονῆς Μουνδῶν. 

27. Θεόδωρο (τὸν Ῥουφάκη), Ἱερέα. 

28. Ἱερόθεο (τὸν Ἀγγελούση), Μοναχὸ Ἱ. Μονῆς Μουνδῶν. 

29. Ἰωάννη (τὸν Καρμοίρη). 

30. Ἰωάννη (τὸν Θεοτοκά). 

31. Γεώργιο (τὸν Χαύτα), Ἱερέα. 

32. Σωφρόνιο (τὸν Πάγκαλο), Προηγούμενο Ἱ. Νέας Μονῆς. 

33. Θεοδόσιο (τὸν Κουμάκη), Ἱερομόναχο. 

34. Κλήμεντα (τὸν Βενέτο), Ἱερομόναχο Ἱ. Νέας Μονῆς. 

35. Ἰάκωβο (τὸν Μαῦρο), Ἱερέα καὶ Ἱεροκήρυκα. 

36. Κωνσταντῖνο (τὸν Μαρινάκη), Ἱερέα. 

37. Ἰωάννη (τὸν Κολοβή), Ἱερέα. 

38. Ἰωάννη (τὸν Παλαβίδη), Διάκονο. 

39. Γεώργιο (τὸν Παυλίδη), Διάκονο. 
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40. Γεώργιο (τὸν Ψυρικούλη), Διάκονο. 

41. Κωνστάντιο (τὸν Μαυρογένη), Μοναχὸ Ἱ. Νέας Μονῆς. 

42. Παρθένιο (τὸν Παντευγένου). 

43. Δαυίδ, Μοναχό καὶ 

44. Νικηφόρο (τὸν Δασκαλάκη).   

 Παρατηροῦμε ὅτι δεν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ περισσότεροι 

ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι κληρικοί, χωρὶς βέβαια νά θέλουμε σὲ καμία 

περίπτωση νά μειώσουμε τή συμβολή τῶν λαϊκῶν στόν 

Ἐθνικοαπελευθερωτικὸ μας Ἀγῶνα. Ἁπλῶς, ἀρκεῖ καὶ μόνο ἡ 

ἀνάγνωση τόσων ὀνομάτων κληρικῶν πού θυσιάστηκαν στόν 

Ἀγῶνα τοῦ 1821, γιά νά δοθεῖ μία ξεκάθαρη ἀπάντηση σὲ 

ὅσους κατηγοροῦν ἀδιακρίτως τὸν κλῆρο καὶ τή συμβολή του 

σὲ περιόδους πού ὁ λαὸς τὸ εἶχε πραγματικὰ ἀνάγκη. 

 Εἶναι πραγματικότητα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί μου, ὅτι ὁ 

κληρικὸς εἶναι τὸ «ἀποκούμπι» τοῦ πονεμένου, ἡ παρηγορία 

τοῦ θλιβομένου, τὸ «λιμάνι» τοῦ κατατρεγμένου, ποὺ 

οἱοσδήποτε ἀρκεῖ νά προστρέξει στό πετραχήλι του καὶ νά βρεῖ 

παρηγορία καὶ σωτηρία μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ὁ κλῆρος ὀφείλει 

νά ἀντέχει, νά στέργει καὶ νά ὑπομένει θλίψεις καὶ δοκιμασίες, 

ὑπερασπιζόμενος τοὺς ἀδυνάμους καὶ κατατρεγμένους. 

           Σᾶς θυμίζω καὶ τὴν Εὐαγγελικὴ περικοπή πού διαβάσαμε 

μόλις πρὸ ὀλίγου. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, μεταξὺ ἄλλων, 

ἀναγράφει: σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 

ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ […]» (Ματθ. ιη’ 

27). Ἔτσι, ὅταν ἔφτασε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ 

Φιλεύσπλαχνος Θεὸς ἔτεινε εὐήκοον οὖς καὶ λυπήθηκε γιά τὰ 

δεινὰ τοῦ ὑποδούλου Γένους, ὥστε ἔστειλε ἀξίους ἀγωνιστὲς 

κληρικούς πού ἔδωσαν μάχη σῶμα μὲ σῶμα μὲ τὸ δυνάστη, 

ἐνδυναμώνοντας τοὺς ὑποδούλους νά ξεσηκωθοῦν καὶ νά 

πολεμήσουν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος. Ἄφησε λοιπόν, ὁ 
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Κύριος τὸ «δάνειό μας», τὸ «χρέος μας», τὶς «ἁμαρτίες μας» καὶ 

μᾶς δώρισε ξανὰ τή Λευτεριὰ μας, τὴν ὁποία ὀφείλουμε νά 

διατηρήσουμε ἀνόθευτη, ἀπὸ τὶς προσβολὲς τοῦ πονηροῦ. Μᾶς 

ἔστειλε στό «δύσβατο μονοπάτι τῆς ζωῆς μας», τὰ κατάλληλα 

πρόσωπα πού ὄρθωσαν μὲ ὁποιοδήποτε κόστος τὸ ἀνάστημά 

τους στόν ἐχθρό, γιά χάρη ἡμῶν.       

 Ὅπως ὁ χρυσός, ὃσο πιὸ πολὺ σφυρηλατεῖται μέσα στό 

καμίνι, τόσο πιὸ ἀκριβὸς εἶναι, ἔτσι ὃσο πιὸ πολλὲς εἶναι οἱ 

δοκιμασίες,  ἀκόμη περισσότερος εἶναι καὶ ὁ «μισθός» πού 

λαμβάνουμε. Ἁπλῶς, θέλει ὑπομονὴ καὶ σύνεση, ὥστε νά 

βρεθεῖ ἡ προσήκουσα στιγμὴ γιά δράση. Περίμεναν οἱ 

ἁγωνιστὲς κληρικοὶ τοῦ 1821 τὴν κατάλληλη στιγμή, ὥστε νά 

προχωρήσουν στόν ξεσηκωμὸ τοῦ Γένους. Ἐξάλλου, ὅπως 

μαρτυρεῖ καὶ ὁ ἱστορικὸς Κ. Παπαρρηγόπουλος στην Ἱστορία 

τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους (τ. ΙΔ’, σ. 298), «ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις 

δέν παρήχθη ἐκ τύχης, ὑπῆρξεν ἀποτέλεσμα ἀναπόδραστον 

ὅλων τῶν προηγουμένων περιστάσεων, πόθων καὶ ἐνεργειῶν τοῦ 

Ἔθνους», γεγονός πού σημαίνει ὅτι σὲ αὐτὸ συνέβαλε 

καταλυτικὰ ὁ ἱερὸς κλῆρος, ὁ ὁποῖος διαφύλαξε, καλλιέργησε 

καὶ προστάτεψε τὸ ἐθνικὸ φρόνημα τῶν Ῥωμηῶν καὶ τὸ 

μπόλιασε μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἑλληνικῆς 

Παιδείας. Δέν εἶναι τυχαῖο πού ἀπὸ τοὺς 1.500 διανοούμενους 

τοῦ σκλαβωμένου Γένους, πάνω ἀπὸ τὰ 2/3 ἦταν κληρικοὶ (βλ. 

ἔντυπο «Πρὸς τὸ Λαό» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, «Ἐκκλησία καὶ 1821», Μαρτίου 1980, σ. 3), οἱ ὁποῖοι 

παραστάθηκαν καὶ μόρφωσαν τοὺς ὑποδούλους, θυσιάζοντας 

τὰ πάντα χάριν τῆς Λευτεριᾶς τοῦ ποιμνίου τους. 

 Χαρακτηριστικὸ δεῖγμα ἀνυστερόβουλης θυσίας εἶναι ἡ 

χορεία τῶν ἁγίων θεοφόρων κληρικῶν τοῦ 1821 ποὺ 

μαρτύρησαν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, ὅπως εἶναι οἱ 11 
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Πατριάρχες, οἱ 100 Ἱεράρχες καὶ οἱ 6.000 κληρικοὶ (βλ. 

ἀνωτέρω ἔντυπο «Πρὸς τὸ Λαό»), ποὺ θυσιάστηκαν 

μαρτυρικῶς καὶ ὁσιακῶς γιά «τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν 

Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία», ὅπως μαρτυρεῖται ἀπὸ 

τοὺς ἱστορικούς. Τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς καταμαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ 

τὸν ἱστορικὸ Κ. Παπαρρηγόπουλο πού σημειώνει ὅτι 

«ὁσαδήποτε καὶ ἂν ὑπῆρξαν τὰ ἁμαρτήματα πολλῶν ἐκ 

τῶν Πατριαρχῶν,  ο ὐ δ ε ί ς  ἐξ αὐτῶν ὠλίσθηκε περὶ τὴν 

ἀκριβῆ τοῦ πατρίου δόγματος καὶ τῶν ὑπάτων 

συμφερόντων τήρησιν» (Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 

ΙΔ’, σ. 84).  

 Ἐν κατακλείδι, θὰ ἐπιθυμοῦσα νά ἀναφέρω 

ὀνομαστικῶς γιά τὴν πληρότητα τῶν λεγομένων μου καὶ 

ἄλλους Ἀρχιερεῖς πού ἔδωσαν κυριολεκτικὰ τὸ αἷμα τους γιά 

τὸν θεῖο αὐτὸν ἀγῶνα τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Γένους μας. 

Ἀρκεῖ νά θυμηθοῦμε τὸν Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας Ἀνάνια 

Λαμπάρδη, τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόφιλο Παγκώστα, 

τὸν Βρεσθένης Θεοδώρητο, τὸν Ἄρτης Πορφύριο, τὸν Ἀθηνῶν 

Θεόφιλο, τὸν Ἕλους Ἄνθιμο, τὸν Σαλώνων Ἠσαΐα, τὸν Ῥωγῶν 

Ἰωσήφ, τὸν πρώην Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλο, τὸν Κύπρου 

Κυπριανὸ καθὼς καὶ τοὺς Ἐπισκόπους Πάφου, Κιτίου καὶ 

Κυρηνείας. 

 Δέν μπορῶ νά παραλείψω νά ἀναφέρω καὶ τὴν τεράστια 

μορφὴ τοῦ Μητροπολίτη Μαρωνείας, Κωνσταντίου, ὁ ὁποῖος 

θυσίασε τὰ πάντα γιά τὸν Ἀγῶνα, τὸν Ἀρχιερατικὸ του Θρόνο, 

τὰ ἀξιώματα ἀλλὰ καὶ τή ζωή του καὶ συνεργάστηκε μὲ τὸν 

Ἐμμανουὴλ Παπὰ γιά τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας μὲ 

ὀρμητήριο τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐφάμιλλη μὲ τὸν 

Κωνστάντιο μορφὴ τοῦ ἑτέρου Μητροπολίτου Μαρωνείας, 

Ἰωαννικίου, ὁ ὁποῖος ὡς μέλος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας στήν 
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περιοχὴ τῆς Θράκης, ἀγωνίστηκε γιά τή λευτεριὰ καὶ ἔλαβε 

μάλιστα τὸ προσωνύμιο «Ἰωαννίκιος ὁ Φιλικός». 

 Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς 

 Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 

καταγράψαμε τὰ σημαντικώτερα ἱστορικὰ στοιχεῖα καὶ τὶς 

μαρτυρίες ποὺ ἀφοροῦν στοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες τῶν 

Ἐθνοϊερομαρτύρων Κληρικῶν καὶ Ἀγωνιστῶν τῆς Ἐθνεγερσίας 

τοῦ 1821.  

 Ἐπικαλούμενοι τὴν, διὰ πρεσβειῶν πάντων τῶν Ἁγίων 

Ἀγωνιστῶν καὶ τῶν Ἐθνοιερομαρτῦρων Κληρικῶν, χάριν καὶ 

εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ ἐπί πάντας ὑμᾶς, περαίνουμε τὸν λόγο μὲ 

τὴν φράση τοῦ ἀειμνήστου Φώτη Κόντογλου: «Σὲ αὐτὸν τὸν 

τόπο Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλλάδα πᾶνε μαζί».  


