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Ο ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥτΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑ1ΙΑΣ ΣτΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ 

ΤΟΥ 1821 

του Πέτρου παπαγεώργn 

Σχέση Ελληνισμού-Χριστιανισμού 

Στn συνείδηση του νεότερου Ελληνισμού η 25η Μαρτίου είναι διπλή επέτειος: της 

εθνεγερσίας του 1821 και του Ευαγγελισμού τnς Θεοτόκου. Εθνικn γιορτn n πρώτn, 
θρnσκευτικn n δεύτερn. Το Έθνος και n Εκκλnσία συνεορτάζουν. Η 25η Μαρτίου 

είναι η επέτειος τnς έναρξnς τnς απελευθέρωαnς των Ελλήνων από τον οθωμανικό 

ζυγό και συνάμα n επέτειος τnς προαγγελίας τnς απελευθέρωσης των χριστιανών 
από τnν αμαρτία, και συμβολίζει το αρμονικό συνταίριασμα του Ελληνισμού με το 

Χριστιανισμό, των δύο αξιών που αποτελούν τους πόλους του μεσαιωνικού και νεό

τερου πολιτισμού μας. 

Παρόλο που το διονυσιακό στοιχείο τnς ζωnς, το ελλnνικό πνεύμα όπως εκδηλώνε

ται στnν αρχαία ΦιλοσοΦία και τέχνn και ο κοσμικός ελλnνικός προορισμός του 

ανθρώπου δεν συνάδουν και συχνά συγκρούονται με τnν αυστnρι'i εγκράτεια, το 

δόγμα, την έλλειψn φυσικnς χάρnς στnν τέχνn και το μεταφυσικό προορισμό του 

ανθρώπου, αξίες καθαρά χριστιανικές, εντούτοις n ιστορικn μοίρα του Έθνους του 
επιφύλασσε να συμφιλιώσει και να συζεύξει τον Ελληνισμό με το Χριστιανισμό, που 

άρχισαν τn συμπόρευσn τους μέσα στο χρόνο ως αδιάσπαστη εθνικοθρnσκευτικn 

ενότnτα, για να αντιμετωπίσουν, θα έλεγε κανένας εκ των υστέρων, τις αντιξοότn· 

τες τnς μοίρας του Έθνους, που αναΦάνnκαν μέσα οτnν ιστορικn του πορεία. 

Η παιδεία στnν τουρκοκρατία 

Κατά τους τέσσερις σχεδόν αιώνες τnς τουρκοκρατίας ο ρόλος της Εκκλnσίας υπnρ

ξε αξιόλογος. Η Εκκλησία οργάνωσε τnν Παιδεία του υπόδουλου Γένους των Ελλr'i· 

νων. ο Πατριάρχης Γεννάδιος ίδρυσε στnν Κωνσταντινούπολη τn Μεγάλn του Γένους 

Σχολή και ο Ιερεμίας ο Β' με εγκύκλιό του διέταξε τους αρχιερείς να φροντίσουν για 

την ίδρυσn σχολείων. Ο Κύριλλος Λούκαρις ίδρυσε στnν Κωνσταντινούπολη το πρώ

το στnν Ανατολή τυπογραφείο. Ο Κύριλλος ο Ε' ίδρυσε στο Άγιο Όρος τnν Αθωνιά· 

δα Σχολή. ο Κοσμάς ο Αιτωλός ίδρυσε πάνω από 250 σχολεία. 

τα «Κρυφά σχολειά» οργανώθηκαν από ιερείς και μοναχούς και χάρn σ' αυτούς εξα· 

σΦαλίστnκε n συνέχεια τnς παιδείας στο υπόδουλο Γένος. Γράφει ο καθnγnτnς και 
ακαδnμαΊ'κός αείμνηστος Ιωάννnς Θεοδωρακόπουλος: «ΤΟ 1821 αnετέλεσεν τnν 

αnαρχnν της καθάρσεως των Ελλr'iνων από την δευτέραν ιστορικιiν των τραγωδίαν, 
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η οποία διι'ίρκεσεν τετρακόσια χρόνια. ο Δούρειος Ίππος δια την κάθαρσιν αυτnν nτο 

n Ορθοδοξία και το Κρυφό Σχολειό». 

Η παιδεία βοι'ίθnσε να μείνουν οι ψυχές των Ελλι'ίνων αδούλωτες. Διότι με τnν παι· 

δεία προσφέρονταν στα ελληνόπουλα n γλώσσα. n θρησκεία, η ιστορία, οι παραδό· 
σεις, τα nθn και έθιμα των προγόνων τους, στοιχεία βασικά για τnν διατnρnσn της 

συνείδησης τnς εθνότητας, n οποία υπι'ίρξε το στερεό πνευματικό υπόβαθρο που 
στnριζε τnν ωρίμαση τnς Ιδέας τnς εξέγερσης. 

Η άρρηκτη σύνδεση πατρίδας-θρησκείας 

Η ανάληψη τnς ευθύνης τnς παιδείας από τnν Εκκλησία υπι'ίρξε μια ιστορικn ανάγκη. 

Οι καταλληλότεροι να αναλάβουν τnν παιδεία και τn διατnρnσn τnς εθνικnς 

συνείδησης nταν οι εκπρόσωποι τnς Εκκλησίας, λόγω τnς σχετικnς τους μόρφωσης. 

Η Εκκλησία όμως δεν nταν εξαρχnς ηροορισμένn να μεταδώσει γνώσεις κοσμικές και 

εθνικό φρονηματισμό. Αντίθετα στόχος τnς nταν να διαδώσει τις χριστιανικές αξίες 

και να διατnρι'ίσει τnν πίστη των χριστιανών σ' αυτές και στο Θεό, με τελικό σκοπό 

τn σωτηρία των ψυχών τους. Με τnν υποδούλωση του Βυζαντινού Ελληνισμού στους 

Τούρκους το 1453 n διατι'ίρnσn τnς πίστης στο Θεό συντηρούσε τnν πίστη στnν απε· 
λευθέρωσn του Γένους. Γιατί από τα Βυζαντινά χρόνια οι δυο έννοιες τnς πατρίδας 

και τnς θρησκείας είχαν συνδεθεί αδιάσπαστα λόγω των συνεχών αγώνων του Βυζα· 

ντινού κράτους εναντίον ποικίλων εξωτερικών εχθρών και λόγω τnς έντονης θρn· 

σκευτικότnτας του Βυζαντινού Ελληνισμού. Μετά τnν Άλωση ο ανώνυμος ποιnτnς 

γράφει: 

«Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μnν πολυδακρύζεις, 

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

Στn συνείδηση των Βυζαντινών n Θεοτόκος είναι n Προστάτιδα του κράτους. και γι 
αυτό ο Ελληνισμός μετά την Άλωση βλέπει τn Θεοτόκο να λυπάται για τnν εθνικn 

συμφορά και προσπαθεί να την «Παρnγορnσει». Μέσα όμως από τnν παρηγόρηση 

αυτn είναι ο ποιnτnς που αντλεί παρηγοριά και ανανεώνει την ελπίδα του στην απ ε· 

λευθέρωσn, και στο πρόσωπο του και όλοι οι Έλληνες. που είδαν τους πιο πάνω στί· 

χους ως έκφραση των δικών τους εθνικών καημών και ελπίδων. 

Ήταν λοιπόν ανάγκη μέσα στη ζοΦερn δουλεία να διατηρηθεί και να ενταθεί ο 

δεσμός πατρίδας και θρησκείας, για να μην πεθάνει ψυχικά και πνευματικά το Έθνος. 

Και έγινε εκείνο που επέβαλλε n ιστορικn περίσταση: Οι ραγιάδες από την πίστη τους 
στο Θεό αντλούσαν την πίστη στην εθνικn τους επιβίωση, γιατί είχαν βαθιά πεποίθn· 

ση πως ο Θεός πάντα αγαπά το Έθνος τους και προνοεί γι' αυτό. 
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Προετοιμασία της εξέγερσης 

Πλησιάζει ο καιρός που οι υπόδουλοι Έλληνες θα εξεγερθούν για να επιτελέσουν τα 

εθνικό τους χρέος μέσα στα ιστορικό γίγνεσθαι. Ιδρύεται στα εξωτερικό η Φιλικri 

Εταιρεία, με σκοπό να μυriσει τους Έλληνες στα επαναστατικά της σχέδια και να 

συντονίσει όσες δυνάμεις έχει τα Έθνος για τη μεγάλη εξέγερση. 

ο ξεσηκωμός εκείνος δεν riταν φαινόμενο περιστασιακό αλλά ο ώριμος καρπός μιας 

τεράστιας προετοιμασίας του Γένους και το επιστέγασμα ενός αφανούς αλλά ηρωι

κού έργου, πίσω από το οπαίο βρισκόταν η πνευματικri δράση της Ορθόδοξης Εκκλη

σίας. 

το κλίμα στην Ευρώπη δεν είναι ευνοϊκό για εθνικές επαναστάσεις, διότι η Ιερά Συμ

μαχία κρατεί υπό την εξουσία της τους ευρωπαϊκούς λαούς και δεν τη συμφέρει να 

χάσει την επιρροri της σ' αυτούς. 

Οι μορφωμένοι Έλληνες του εξωτερικού, με πρωτοστάτη το γιατρό Αδαμάντιο 

Kaρari στο Παρίσι εκδίδουν σε μεταφράσεις έργα αρχαίων Ελλriνων συγγραφέων και 

τα στέλλουν στον υπόδουλο ελληνισμό, για να του υπενθυμίσουν από ποιους κατά

γεται, τι κληρονόμησε απ' αυτούς και ποιες υποχρεώσεις έχει απέναντί τους. Οι 

πλούσιοι Έλληνες, έμποροι κυρίως, αποστέλλουν χρriματα στn σκλαβωμένη πατρί

δα, για να οργανωθεί ο αγώνας. 

Στην Αυστρία ο Ρriγας εκδίδει το επαναστατικό μανιφέστο με το Θούριο, που αποτε

λούσε nολεμιστriριο σάλπισμα για εξέγερση όλων των υπόδουλων λαών της Βαλ

κανικriς χερσονriσου, ακόμα και των Τούρκων της Μικράς Ασίας και της Αιγύπτου, 

που είχαν δυσαρεστηθεί με το Σουλτάνο. 

Το ξεκίνημα του αγώνα έγινε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες της Μολδαβίας και της 

Βλαχίας από τον Αλέξανδρο γψηλάντη το Φεβρουάριο του 1821. Εδώ πρωτοστατού
σε ο ελληνισμός του εξωτερικού χωρίς καμιά ιδιοτέλεια, με καθαρά ιδεολογικά κίνη

τρα και σκοπό την απελευθέρωση της υπόδουλης πατρίδας. 

το κίνημα όμως επρόκειτο σε μερικούς μriνες να αποτύχει. Στο μεταξύ, ένα μriνα 

μετά το ξεκίνημα της Μολδοβλαχίας, ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες της κυρίως Ελλάδας, 

που η ζωri τους είχε γίνει αβίωτη κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Γράφει στα Απομνη

μονεύματα του ο αγράμματος αλλά σοφός στρατηγός της επανάστασης του 1821 
Γιάννης Μακρυγιάννης: «Αποφάσισαν οι νοικοκυραίγοι, ότι η τυραγνία των τούρκων -
τη δοκιμάσαμεν τόσα χρόνια - δεν υποφέρνονταν πλέον. Και δι αυτείνη την τυρα
γνία, όπου δεν ορίζαμεν ούτε βίον ούτε τιμri, ούτε ζωri Ιξέραμεν κι ότ' riμαοταν ολί

γοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου> αποφασίσαμεν να σηκώσουμεν άρματα ανα

ντίον αυτriς της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε λευτεριά». 
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Έναρξη τnς επανάστασης 

Λίγες μέρες πριν από τnν 25n Μαρτίου ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλο· 
γεί τn σημαία του αγώνα και τnν υψώνει στnν Ιερά Μονn τnς Αγίας Λαύρας. Από τnν 

Πελοπόννησο. όπου γίνονται οι πρώτες εξεγέρσεις, n επανάσταση εξαπλώνεται σ· 
όλn την Ελλάδα. παρ όλες τις σφαγές αθώων. aρπαγές περιουσιών. βεβηλώσεις 

ναών και άλλες βιαιότητες με τις οποίες π γψπλrl Πύλη αντιδρά σε κάθε κατόρθωμα 

των Ελλrlνων. 

Οι θυσίες των Ελλrlνων. μαχίμων και αμάχων, στο αγώνα nταν τεράστιες. Ίσως ο 

λαός συνεπαρμένος από τον ενθουσιασμό για τον αγώνα. να μn μπόρεσε να ε πι με· 

τρnσει από τnν aρxn το πλrlθος των θυσιών που θα εκαλείτο να προσφέρει στο βωμό 

των ιδανικών του. Όμως οι αρχηγοί του αγώνα και οι πιο μορφωμένοι Έλληνες μπο· 

ρούσαν πιο εύκολα προβλέψουν πόσες θυσίες θα απαιτούσε ο αγώνας. και η επί

γνωση των θυσιών προσδίδει περισσότερη τιμn σ· αυτούς που και γνώριζαν και τόλ

μησαν να ριχτούν στο άνισο αγώνα συνεχίζοντάς τον μέχρι το τέλος. 

Στο αγώνα έκανε και π Εκκλησία τη συνεισφορά τnς σε θυσίες. ο ιστορικός Διονύσιος 

Κόκκινος γράφει πως λεγεώνα ολόκλnρn είναι n σειρά των κληρικών που θυσιάστη
καν: 11 Πατριάρχες, 100 Ιεράρχες και 6,000 κληρικοί και μοναχοί είναι ο φρικτός απο
λογισμός των θυσιών αυτών. 

τα μελανά σημεία του αγώνα 

ο ελληνικός αγώνας είχε και τα μελανά του σημεία. Ο ισχυρισμός για το αντίθετο θα 

nταν ιστορικn ανακρίβεια. Πολλές φορές οι ατομικές φιλοδοξίες των αγωνιστών, η 

αρχομανία, τα προσωπικά πάθn και η μισαλλοδοξία οδrlγnσαν σε εμφύλιες διαμάχες 

που αμαύρωσαν τις επιτυχίες του αγώνα και τον ζημίωσαν. Αυτό θα nταν δυνατό να 

θεωρηθεί μέχρι κάποιου σημείου ως φυσιολογικά αναπόφευκτο, αν λάβουμε υπόψη 

τnν όξυνση των παθών και τη χαλάρωση των nθών των ανθρώπων. φαινόμενα που 

εμφανίζονται και συνοδεύουν συνnθως τις πολεμικές αναμετρnσεις. 

Η έκβαση τnς επανάστασης 

Αποφασιστικό ρόλο για τnν έκβαση τnς επανάστασης, που είχε σχεδόν σβnσει μετά 

τnν επέμβαση του Ιμπραnμ στnν Πελοπόννησο το 1825 έπαιξε n ναυμαχία στο Ναυ
αρίνο τον Οκτώβριο του 1827, κατά την οποία οι ενωμένοι στόλοι Αγγλίας, Γαλλίας 
και Ρωσσίας νίκησαν τον τουρκικό στόλο, επεμβαίνοντας υπέρ των ελληνικών δικαί

ων. Παρόλη τn σημασία του γεγονότος, δεν θα πρέπει. νομίζω, να υπερτονισθεί. Θα 

πρέπει να έχουμε υnόψn μας ότι τα κίνητρα των τριών μεγάλων δυνάμεων nταν κίνη

τρα συμφερόντων παρά ηθικών πολιτικών αρχών. Άραγε όμως ο ελληνικός αγώνας 
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δεν είχε συμβάλει κάπως στπ στάσπ των υπερδυνάμεων, παίζοντας κάποιο ρόλο στπ 

διαμόρφωσπ των συμφερόντων τους στπ δεδομένπ ιστορικιi ώρα; 

Η επανάστασπ κράτπσε δύο ακόμα χρόνια με εστίες μικρότερπς έντασπς. Διάφορες 

προτάσεις των υπερδυνάμεων και προς τις δυο πλευρές οδιiγπσαν στπ Συνθιiκπ τπς 

Κωνσταντινουπόλεως του 1832, που αναγνώριζε τπν ανεξαρτπσία του πρώτου ελλπ
νικού κράτους, τα σύνορα του οποίου έφταναν μέχρι τπ Θεσσαλία. Και χρειάστπκε 

σχεδόν ένας αιώνας για να φτάσει στπ σπμερινιi του έκτασπ. κι αυτό κατορθώθπκε 

με καινούργιους αγώνες των Ελλιiνων που αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, συνέχεια 

του αγώνα του 1821. 

το χρέος μας σιiμερα 

Σιiμερα ο Ελλπνισμός, Κυπριακός και Ελλαδικός, αντιμετωπίζει πάλιν εθνικούς κιν

δύνους και επιβουλές εκ μέρους των Τούρκων. 

Αν το εθνικό χρέος μας καλέσει να υπερασπίσουμε τα εθνικά μας δίκαια, ποια χριi

σιμα μπνύματα μπορούμε να αντλιiσουμε από το έπος του 1821; 

Σταθεριi προσιiλωσπ στα στοιχεία εκείνα που αποτελούν τον ελλπνοχριστιανικό μας 

πολιτισμό και συνεχιiς τόνωσπ τπς εθνικιiς και τπς ορθόδοξπς χριστιανικιiς μας 

συνείδπσπς διαμέσου τπς παιδείας. Εθνικιi επαγρύπνπσπ ολόκλπρου του ελλπνι

σμού, μπτροπολιτικού και απόδπμου, για αξιοποίπσπ των διεθνών συγκυριών και για 

εππρεασμό, όσο το δυνατό, τπς στάσπς των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στα προ

βλιiματά μας μέσω μιας επιστπμονικιiς διπλωματίας και μιας συνετιiς μα και συνάμα 

αξιοπρεπούς εξωτερικιiς πολιτικιiς. Ενδυνάμωσπ τπς εθνικιiς μας άμυνας τόσο στπν 

Ελλάδα άσο και στπν Κύπρο. Τέλος απαιτείται εθνικιi ενάτπτα, που προϋποθέτει 

παραμερισμό του aτομισμού απά τον καθένα, υποταγιi του κομματικού στο καθολι

κό πολιτικό συμφέρον, συλλογικότπτα στπ λιiψπ αποφάσεων πάνω σε ζπτιiματα 

στόχων και χειρισμών των εθνικών θεμάτων με καθορισμό ενιαίας. υπερκομματικιiς 

πολιτικιiς. 

Πρέπει οπωσδιiποτε να βρούμε τρόπους αναγωγιiς του «εγώ» στο «εμείς» όπως γρά

φει ο στρατπγός Μακρυγιάννπς. Πρέπει να υπερβούμε τις αδυναμίες τπς Φυλιiς μας 

για ένα βεβαιότερο μέλλον. το χρωστούμε σ· ολόκλπρο το Έθνος: σ' όλους τους 

Έλλπνες που ζουν σιiμερα, στους αγέννπτους που θάρθουν και που τους οφείλου

με μια πατρίδα ελεύθερπ, καθώς και στους νεκρούς των εθνικών μας αγώνων, οι 

οποίοι εκείνο που ίσως θα επιθυμούσαν θα ιiταν να τους λέγαμε τι τπν κάναμε τπν 

ελευθερία που μας παρέδωσαν, αν φανιiκαμε άξιοι κλπρονόμοι τπς και αν θα μπο

ρέσουμε περιφρουρώντας τπν να τπν παραδώσουμε και εμείς με τπ σειρά μας στους 

επερχομένους. 




