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Η Πρωτοχρονιά ήταν η κατ’ εξοχήν 
συμβολική γιορτή, γι’ αυτό συνδέεται με 
πλήθος εθίμων στα ελληνικά χωριά του 
Πόντου.

Επειδή είναι η πρώτη μέρα του χρό-
νου, η λαϊκή φαντασία και η λαϊκή ψυχή θέ-
λει να πιστεύει ότι μερικά γεγονότα, που 
θα γίνουν την Πρωτοχρονιά τυχαία ή σκό-
πιμα, θα έχουν την επίδρασή τους σ’ όλο 
το χρόνο. Γι’ αυτό η Πρωτοχρονιά είναι 
και μέρα «προφητική», ημέρα, από τα α-
σήμαντα επεισόδια της οποίας οι Έλλη-
νες του Πόντου προσπαθούσαν να μα-
ντέψουν, πώς θα πάει όλη η χρονιά. Αν 
θα έχει χαρές ή λύπες, ευτυχίες ή δυστυ-
χίες, ευχάριστα ή δυσάρεστα γεγονότα. Ο 
καθένας, λοιπόν, προσπαθεί να κάνει κά-
τι, που να έχει οπωσδήποτε ευνοϊκή επί-
δραση σ’ όλο το χρόνο, κάτι, που θ’ απο-
σπάσει την εύνοια του χρόνου.

Πολλά από τα έθιμα που αναφέρονται 
στην Πρωτοχρονιά, ζουν ακόμα κι εδώ 
στην ελεύθερη Ελλάδα και είναι ανάμνη-
ση των παλαιοτέρων μας. Πολλά από αυ-
τά διατηρούνται ανάμεσα στους Πό-
ντιους, παραμένουν όμως άγνωστα σε 
πολλούς και θα ξεχαστούν οπωσδήποτε 
σιγά – σιγά μαζί με τις άλλες περίεργες ό-
σο και ωραίες παραδόσεις του Ελληνικού 
λαού και ιδιαίτερα των Ποντίων, αν εμείς, 
η τελευταία φρουρά των ξερριζωμένων 
Ποντίων, δεν μεριμνήσουμε για την δι-
ατήρησή τους. Θα αναφέρουμε μερικά μό-
νο από τα έθιμα αυτά. 

Κάθε πρώτη του χρόνου οι κοπέλες 
του χωριού χύνουν το παλιό νερό, που έ-
μεινε στις στάμνες από την προηγούμενη 
χρονιά, και βγαίνουν στις βρύσες (κρονία: 
κρουνιά), τσεσμέδες , κοΐα (πηγάδια), για 

Πρωτοχρονιάτικα έθιμα 
στον Όφι του Πόντου

να πάρουν φρέσκο πρωτο-
χρονιάτικο νερό. Το ‘χουν μά-
λιστα σε καλό να φιλέψουν τη 
βρύση ή το πηγάδι με κάτι. 
Πηγαίνουν, λοιπόν, ρύζι, κά-
στανα, φουντούκια και άλλα 
και τ’ αφήνουν δίπλα στη βρύ-
ση. Πρώτ’ απ’ όλα όμως φρο-
ντίζουν, ποιος ή ποια θα πάει 
πρώτος στη βρύση. Γεμίζουν 
τις στάμνες ή τα κουκούμια 
και γυρίζουν στο σπίτι. Με αυ-
τό το νερό πλένονται, πλέ-
νουν και τα μαλλιά τους οι κο-
πέλες για να κάνουν πλού-
σιες κοτσίδες. Η σπιτονοικο-
κυρά ραντίζει, κ α λ α ν τ ι ά ζ’ 
τα ζώα στο μαντρί λέγοντας: 
«Κάλαντα, κάλαντα, καλώς 
τα καλαντάρα!. Αγούρα μω-
ρά και θελυκά μουσκάρα».

Τα μεσάνυχτα της Πρω-
τοχρονιάς έκοβαν  το ι σ τ ι ο 

ζ ύ μ’ (είδος πίττας με καλα-
μποκάλευρο ζυμωμένο με μι-
κρά κομματάκια καβουρντι-
σμένο κρέας) με το απαραί-
τητο τυχερό νόμισμα.

Θεωρούνταν μεγάλη χα-
ρά, όταν την Πρωτοχρονιά έ-
μπαινε στο σπίτι πρώτο μι-
κρό αγοράκι. Φρόντιζαν να 
βάλει πρώτα το δεξί του πο-
δαράκι. Αν οι δουλειές της 
χρονιάς εκείνης πήγαιναν κα-
λά, έλεγαν: «Πολλά καλό πο-
δαρικό είχε το μωρό».

Παλαιότερα, ένα από τα 
χαρακτηριστικότερα έθιμα 
της Πρωτοχρονιάς ήταν να 
καλαντιάζουν τα όπλα τους. 
Έπρεπε, δηλαδή, από κάθε 
όπλο να πέσει από μια ντου-
φεκιά, που ήταν ένας χαιρετι-
σμός του καινούργιου χρό-
νου.
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Αρχή Κάλαντα κι αρχή του χρόνου /
κι αρχή του χρόνου

Πάντα Κάλαντα, πάντα του χρόνου /
πάντα του χρόνου

Αρχή μήλον εν κι αρχή κυδών' εν /
κι αρχή κυδών' εν

Κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον /
το μυριγμένον

Εμυρίστεν άτο ο κόσμος όλεν /
ο κόσμος όλεν

Για μυρίστ' άτο κι εσύ αφέντα /
καλέ μ' αφέντα

Έρθαν καλά παιδία σην πόρτα σ΄ /
και ξαν σην πόρτα σ'

Άψον το κερί σ' κι έλα σην πόρτα σ' /
κι έλα σην πόρτα σ'

Χα μηλόπα, χα ξερά τζιρόπα /
ξερά τζιρόπα

Χα ξερά, μαύρα κοκκιμελόπα /
κοκκιμελόπα 

                        

  «Αρχή Κάλαντα»

ΠΟΝΤΙΑΚΑ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου "ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ"
εύχεται στους απανταχού Οφίτες 

και φίλους του Συλλόγου

Υείαν και Ευλοείαν
και Καληχρονίαν

"Εις έτη πολλά"
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Δίμηνη έκδοση  
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ"
 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο ο πρόεδρος του Συλλόγου 
ΥΨΗΛΑΝΤΗ : Βασίλης Παραδεισόπουλος 6937054415
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνο - Fax: 23510 91291,    E-mail: info@ipsilantis.gr
WEB SITE : www.ipsilantis.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Δ.Σ. Συλλόγου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βασίλης Παραδεισόπουλος
Σεϊταρίδης Δημοσθένης
Τερζίδης Βασίλειος
Φιλολογική επιμέλεια : Ζανέτα Κλεοπάτρα
Σελιδοποίηση : Σπύρος Κανελλάτος
Εκτύπωση : Τυπογραφείο "Παναγιωτής - 23510 23625 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  
Εσωτερικού 
Φυσικά πρόσωπα : 10 ευρώ
Σύλλογοι - Κοινότητες : 30 ευρώ
Τράπεζες - Επιχειρήσεις Α.Ε. 45 ευρώ
Εξωτερικού:  
Για χώρες Ευρώπης 25 ευρώ 
Για άλλες Ηπείρους 30 δολ. ΗΠΑ  
Επιταγές - εμβάσματα:  
Εφραιμίδης Βασίλης - Ταμίας (6976806391)
60100 Νέα Τραπεζούντα 
*Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται
*Τα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους 
και όχι του Συλλόγου "ΥΨΗΛΑΝΤΗ" 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μην ξεχνάτε να τακτοποιήσετε την συνδρομή 

σας για τα «ΟΦΙΤΙΚΑ ΝΕΑ»
στους ανταποκριτές μας: 

Σταυριανίδη Σταύρο, τηλ. 6973496145.
στον ταμία του συλλόγου: 

Εφραιμίδη Βασίλειο τηλ. 6976806391, 
Ταχυδρομικώς, με εντολή, με τα στοιχεία: 

Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος Αλέξανδρος 
Υψηλάντης Νέας Τραπεζούντας Πιερίας Τ.Θ. 8004  

ΤΚ 60100 Κατερίνη Πιερίας.
Μέσω τραπεζών για συνδρομητές εσωτερικού 

και εξωτερικού στους κάτωθι λογαριασμούς: 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδας: 

373/296174-11
ΙΒΑΝ: GR 6001103730000037329617411

Eurobank Εργασίας: 
0026-0210-15-0100477219

ΙΒΑΝ: GR 9402602100000150100477219
Στην κατάθεση μέσω τραπεζών θα πρέπει να 

αναγράφονται τα στοιχεία του καταθέτη για να 
αποσταλεί και η σχετική απόδειξη από το ταμείο 

του Συλλόγου. 
 Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου

1.

Τα κοινωνικά μας

Γεννήσεις:
Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, ο Κωνσταντίνος 
Μαντέλος και η Λάζου Τάνια (το γένος Γεωργιάδου-
Τελιώρ), απέκτησαν αγόρι.

Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, ο Τσενεκίδης Σάββας 
και η Τερζίδου Φωτεινή απέκτησαν κορίτσι.

Απεβίωσαν:
Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 απεβίωσε ο 
Ιωακειμίδης Απόστολος (σύζυγος Χαραλαμπίδου 
Ευτέρπης), σε ηλικία 78 ετών, κάτοικος Γερμανίας. 

Την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, απεβίωσε η 
Σεϊταρίδου Αικατερίνη (σύζυγος Γεωργίου), σε ηλικία 
91 ετών, κάτοικος Αθηνών.

Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 απεβίωσε ο 
Χαραλαμπίδης Χρήστος του Αναστασίου, σε ηλικία 83 
ετών, κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, απεβίωσε ο 
Γεωργίαδης Μιχαήλ του Πέτρου σε ηλικία 82 ετών, 
κάτοικος Νέας Τραπεζούντας Πιερίας.

Στις 30 Νοεμβρίου 2021 απεβίωσε η Ελένη 
Τοπουζίδου του Ιωάννη ετών 61 κάτοικος Κορινού.

Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, απεβίωσε η 
Λυκίδου Σόνια (Σονίκα) σε ηλικία 96 ετών, κάτοικος 
Νέας Τραπεζούντας Πιερίας.

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, απεβίωσε ο 
Αλχαζίδης Ιωάννης του Αναστασίου (σύζυγος 
Ιφιγένειας) σε ηλικία 81 ετών, κάτοικος Νέας 
Τραπεζούντας Πιερίας.

Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 απεβίωσε ο Τερζίδης 
Δημήτριος του Χρήστου, σε ηλικία 88 ετών, κάτοικος 
Κατερίνης.

Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022 απεβίωσε η 
Βασιλειάδου Άννα (σύζυγος Γεωργίου), σε ηλικία 83 
ετών, κάτοικος Κατερίνης.

Το Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022 απεβίωσε ο 
Κυριακάκης Γεώργιος (σύζυγος Ευγενίας Ιωαννίδου) 
σε ηλικία 85 ετών κάτοικος Κατερίνης.

Διόρθωση:
Από λάθος στη σύνταξη του κειμένου στη στήλη 
των κοινωνικών του προηγούμενου φύλλου και 
συγκεκριμένα στην ενότητα Γάμοι, γράφτηκε ο 
Αδαμίδης Δημήτριος και η Μπόγλου Μαρία 
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, ενώ το σωστό 
είναι ο Τουλίκας Δημήτριος και η Μπόγλου Μαρία 
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή 22 
Αυγούστου 2021 στον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής 
Νέας Τραπεζούντας. 

Σπύρου Γαλήνη-Βασίλειος                     10 €
Χατζηιωαννίδης Σάββας                        10 €
Γεωργιάδης Πετ. Χρήστος                     20 €
Αντωνιάδης Αναστάσιος                        20 €
Αθανασιάδου Ηλιάννα                           20 €
Σεϊταρίδης Χ. Αναστάσιος                      20 €
Δαφνοπατίδης Περικλής                        10 €
Σεϊταρίδης Ιωάννης-Ρεοζήλη                  10 €
Γεωργιάδου Μιχ. Κυριακή                      20 €
Ιακωβίδου Σοφία                                  25 €
Γεωργιάδης Μιχ. Πέτρος                        10 €
Σπανίδης Ιωάννης                                 20 €
Χαραλαμπίδης Ν. Κωνσταντίνος             10 €
Αδαμίδης Χ. Κωνσταντίνος                     10 €
Αραβίδης Αν. Ευθύμιος                          20 €
Ζαπουνίδης Χαράλαμπος                        30 €
Αραβίδης Αρ. Ανδρέας                            20 €
Εφραιμίδης Π. Μιχαήλ                             20 €
Γραμματόσής Χαρίλαος                           20 €
Αραπάκης Χρήστος                                 10 €
Μαλεζάς Χαρίτων                                   10 €
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος                    10 €
Γρηγοριάδης Δημοσθένης                        10 €
Γρηγοριάδης Δ. Ιωάννης                          10 €
Κυρμανίδης Ιωάννης-Σπανίδου Μαρία  10 €
Χατζηπαναγιωτίδου-Σπανίδου Βασιλική  10 €
Σπανίδου-Σαββίδου Χριστίνα                   10 €
Ταγκαλίδης Αμανάτιος                              50 €
Κοκκινίδου Μαριάνθη-Σταμάτης Βασ.   20 €
Σεϊταρίδου Γ.  Όλγα                                 10 €
Αθανασιάδης Ιωάννης                             10 €
Κοκκινίδης Ι. Γεώργιος                             10 €
Γιανταμίδης Χρήστος                                30 €
Αραβίδου Δ. Άννα                                     20 €

Συλλυπητήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά του 

συλλυπητήρια στους οικείους, για την απώλεια του Δημητρίου Τερζίδη γιου 
του αείμνηστου διδασκάλου Χρήστου Τερζίδη. Ο εκλιπών πέρα από την 
μεγάλη συνδικαλιστική του δράση και προσφορά κατά την επαγγελματική 
του σταδιοδρομία σαν οδοντίατρος, έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για την Νέα 
Τραπεζούντα το χωριό που γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά του χρόνια. Με 
συμμετοχή στην επιτροπή ανέγερσης του Ι. Ναού του Αποστόλου Θωμά 
που βρίσκεται στα κοιμητήρια του Χωριού, και στην επιτροπή αγώνα κατά 
της δημιουργίας χωματερής στις παρυφές του χωριού, αποτέλεσε τον 
κινητήριο μοχλό έχοντας την αμέριστη στήριξη των φορέων και κατοίκων 
του χωριού, τόσο ο Ι. Ναός του Αποστόλου Θωμά ανεγέρθη σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, όσο και το μέγα θέμα του σκουπιδότοπου να έχει αίσια 
έκβαση και να μην γίνει τελικά κοντά στη Νέα Τραπεζούντα.

Μεγάλο το ενδιαφέρον του επίσης και για τα πολιτιστικά δρώμενα της 
Νέας Τραπεζούντας, όπου κυρίως μετά την συνταξιοδότηση του η επαφή 
του με τον σύλλογο Υψηλάντη ήταν συνεχής και υποστηρικτική έως και τις 
τελευταίες μέρες της ζωής του.

Συλλυπητήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

συλλόγου μας εκφράζει τα 
θερμά του συλλυπητήρια στους 
οικείους για την απώλεια του 
Χρήστου Χαραλαμπίδη, του 
πρωτοχορευτή και υπεύθυνου 
εκμάθησης του χορευτικού 
συγκροτήματος του συλλόγου 
μας κατά την δεκαετία του 
1960, όπου μαζί με τους άξιους 
συγχορευτές του 
εκπροσώπησε τον σύλλογο σε 
φεστιβάλ στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία. 
Ο Χρήστος Χαραλαμπίδης 
εραστής της ποντιακής 
μουσικής παράδοσης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το 
ποντιακό τραγούδι, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν 
αξιόλογες δισκογραφικές δουλειές του με ιδιαίτερη 
αναφορά μέσα από τα τραγούδια του στην 
Τραπεζούντα του Πόντου και τον αλησμόνητο Όφι. 

Συλλυπητήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας 

εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους και 
συγγενείς του αποθανόντα Μιχαήλ Γεωργιάδη, και 
στους οικείους και συγγενείς του αποθανόντα Ιωάννη 
Αλχαζίδη για την απώλεια τους.

Οι εκλιπόντες ήταν από τα πιο ενεργά μέλη του 
συλλόγου και για πολλά χρόνια ήταν και μέλη της 
Παραδοσιακής και Βυζαντινής χορωδίας του συλλόγου.

Εισαχθέντες Σπουδαστές 
και Σπουδάστριες 
σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι με 
Οφίτικη Καταγωγή

Βασιλειάδου Αικατερίνη του Χρήστου, και της 
Σουντουλίδου Δέσποινας, εισαχθείσα στο Τμήμα 
Μηχανικών–Χωροταξίας και Ανάπτυξης της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Κουγιουμτζίδου Αναστασία του Γεωργίου, και της 
Χαραλαμπίδου Δώρας, εισαχθείσα στο Τμήμα 
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης – 
Ρέθυμνο.

Σεϊταρίδου Έλλη του Ιωάννου, και της Ελένης 
Τούρτα, εισαχθείσα στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Σπάρτη. 

Χαραλαμπίδης Ηλίας του Αγάπιου και της Ελένης 
Αδαμίδου, εισαχθείς στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – 
Καστοριά.

Μαυροπούλου Γεωργία του Σταύρου και της 
Αναστασίας Σκουτάριου, εισαχθείσα στο Τμήμα 
Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Συλλυπητήρια
Γνωρίζεται ότι,  η Πουλικίδου Χρυσούλα κάτοικος Περιβλέπτου και Χωριστής Δράμας απεβίωσε την 26η 
Οκτωβρίου 2021, λόγω  covid 19 σε ηλικία 83 ετών. Υπήρξε μια υποδειγματική σύζυγος, καλή μάνα και 

γιαγιά.Εμείς οι συγχωριανοί της θα την θυμόμαστε πάντα για την καλή της καρδιά και την ζεστή φιλοξενία της.
Στην οικογένειά της τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

Ο Θεός ας την αναπαύσει στον επουράνιο παράδεισο. Αιωνία σου η μνήμη αγαπητή Θεία.
Πλοίαρχος (ε) ε,α, Χρήστος Γιανταμίδης Π.Ν. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Σιναϊτική Χερσόνησος.
Το Σινά είναι σημείο συνάντησης δύο ηπείρων και διαχωριστική γραμμή δύο 

θαλασσών. Η χερσόνησος, είναι η πύλη μεταξύ Αφρικής και Ασίας και η γέφυρα 
μεταξύ Μεσογείου και Ερυθράς θαλάσσης, δηλαδή της συντομότερης οδού α-
πό την Ευρώπη πρός τόν Ινδικό ωκεανό και την άπω Ανατολή.

Ανέκαθεν τό Σινά ήταν ένα από τά σπουδαιότερα σταυροδρόμια του κό-
σμου.

Εκ πρώτης όψεως τό Σινά φαίνεται δυσπρόσιτο, γεμάτο άγονα και βραχώδη 
όρη. Η γη είναι ακατάλληλη γιά καλλιέργεια και οι βροχές πολύ λίγες, πολλή ζέ-
στη την ημέρα και πολύ κρύο τήν νύχτα.

Τό νοτιότερο τμήμα εντός της τριγωνικής απολήξεως τής χερσονήσου κατα-
λαμβάνεται από γρανιτώδη, απόκρημνα όρη, έκ τών οποίων τά σημαντικότερα 
είναι τό όρος Σινά, τό όρος της Άγ. Αικατερίνης, τό όρος της 'Αγ. Επιστήμης, τό ό-
ρος Σερμπάλ καί τό Ούμ Σωμάρ. Διά μέσου αυτής τής περιοχής διήλθε πριν ά-
πό 35 αιώνες ό λαός τού Ισραήλ.

Τό ερημικό μεγαλείο τού Σινά έχει μία σαγηνευτική ωραιότητα, πού παρέμει-
νε αμόλυντη άπό τόν σύγχρονο κόσμο. Λίγοι άνθρωποι ζουν σε αυτήν την έρη-
μο. 'Εκτός τών παραλιακών πόλεων, ή χερσόνησος κατοικείται άπό ολίγους Βε-
δουίνους, οί όποιοι κατορθώνουν νά ζόύν άπό τά μικρά κοπάδια τους, λίγα κη-
πευτικά και χουρμάδες, καθώς και  τους Μοναχούς τής Ί. Μ. Σινά.

2. Ή πνευματική κληρονομιά του Σινά.
Στο Σινά λατρεύονταν πολλοί άλλοι θεοί, μεταξύ των οποίων και ο Έλ Έλιόν 

(Ύψιστος θεός), του οποίου ιερέας στην Μαδιάμ ήταν ο Ίοθόρ (Έξ. Β', 16).
Κατά την αγία Γραφή, στην ηλικία των σαράντα ετών, ο Μωυσής εγκατέλειψε 

την Αίγυπτο και ήλθε στο όρος Χωρήβ καί εδώ βρήκε τις επτά θυγατέρες του Ίο-
θόρ νά ποτίζουν τό κοπάδι τους στην πηγή, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα στην 
βόρεια πλευρά τού Καθολικού τής Μονής.

Ο Μωυσής νυμφεύθηκε μία από τις θυγατέρας του Ίοθόρ και έζησε σαράντα 
έτη μέ τόν πεθερό του, ποιμαίνοντας τά κοπάδια του και καθαίροντας τήν ψυχή 
του στην ησυχία και απομόνωση τής ερήμου τού Σινά. Εδώ ο θεός αποκαλύ-
φθηκε στον Μωυσή στο θαύμα της φλεγόμενης Βάτου και τον διέταξε νά επι-
στρέψει στην Αίγυπτο καί νά φέρει τόν Ισραήλ στο όρος Χωρήβ γιά νά Τόν λα-
τρέψουν.

   Ό Ισραήλ διέσχισε τό Σινά τόν 13ο αιώνα π.Χ. καθ' οδόν άπό τήν δουλεία 
των Αιγυπτίων πρός τήν Χαναάν, τήν γή τής επαγγελίας.

Μετά από πορεία πενήντα ημερών έφθασε στο όρος Χωρήβ, όπου έλαβαν ά-
πό τόν θεό τόν Νόμο, τό θεμέλιο, επί τού οποίου εκλήθησαν νά οικοδομήσουν 
την θρησκευτική τους όργάνωση.

Τετρακόσια χρόνια αργότερα ένας άλλος μεγάλος προφήτης τού Ισραήλ, ό Η-
λίας, ήλθε σε αυτόν τον τόπο για νά σωθή άπό τήν οργή της βασίλισσας Ιεζάβελ. 
Σήμερα μέσα στο παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία, στο όρος Σινά, μπορεί κανείς 
να δει το σπήλαιο, όπου ο Ηλίας κατώκησε καί αξιώθηκε νά συνομιλήση μέ τόν 
θεό (Γ' Βασιλ. Ιθ' 9-15).

Προσκύνημα - οδοιπορικό 
στην Αγία Αικατερίνη του Σινά

Την εμπειρία του προσκυνηματικού οδοιπο-
ρικού, θα επιμεληθώ να την παρουσιάσω με 
την βοήθεια, της Αγίας Τριάδος και της Αγίας Αι-
κατερίνης, μέσω της εφημερίδας «Οφίτικα Νέ-
α», υπό την μορφή Ιστορικών, Αγιοπατερικών 
κειμένων και φωτογραφιών, εις ψυχική ωφέ-
λεια των φιλαναγνωστών 

Οι πρώτοι Μοναχοί του Σινά
Ο πόθος νά βρίσκονται κοντά στον θεό καί μακριά από τους διωγμούς της ειδωλολα-

τρικής Ρώμης έφερε στο Σινά πολλούς από τους πρώτους Χριστιανούς, οί οποίοι ζητού-
σαν ησυχία, σιωπή, απομόνωση και αγιότητα. Από τον 3ο αιώνα μ.Χ. και εξής δημιουρ-
γήθηκαν μικρές μοναστικές κοινότητες σε ιερούς τόπους περί τό όρος Χωρήβ, όπως ό τό-
πος τής φλεγόμενης Βάτου, στην Φαράν και άλλα μέρη του νοτίου Σινά. (Ή ακριβής το-
ποθεσία αυτών τών ιερών τόπων διατηρήθηκε στην μνήμη του ντόπιου πληθυσμού διά 
μέσου τών αιώνων).Ήταν ο ίδιος μυστικός πόθος, πού έφερε άλλους στους Αγίους Τό-
πους, στα άγονα όρη τής ερήμου τής Ιουδαίας, σε αναζήτηση της βαθυτέρας κατά Χρι-
στόν ζωής.

Οί πρώτοι μοναχοί υπέφεραν μονίμως στερήσεις, ή φύση ήταν εχθρική πρός τόν άν-
θρωπο καί πολλοί έπεσαν θύματα των επιδρομέων ληστών. Παρά ταύτα συνέχισαν να 
κατοικούν στο Σινά. Οι πρώτοι αυτοί μοναχοί ήταν αυτάρκεις ερημίτες, οι οποίοι ζούσαν 
μόνοι μέσα σε σπήλαια με άκρα φτώχεια, προσευχόμενοι μόνοι. Συνήρχοντο όμως όλοι 
κατά τις Κυριακες στον τόπο της φλεγόμενης Βάτου, στο Κυριακόν, για να ακούσουν 
πνευματικό λόγο άπό τόν ηγούμενο τους καί νά λάβουν την θεία Κοινωνία.

Έξ αιτίας του άγιου βίου τους οί Χριστιανοί ερημίτες ήταν φυσικοί ιεραπόστολοι μετα-
ξύ τών ειδωλολατρικών φυλών του Σινά.

Οί μοναχοί του Σινά ζήτησαν από την μητέρα του αγ. Κων/νου, την αυτοκράτειρα αγία 
Ελένη, να τους προστατεύει. Πράγματι, τό 330 μ.Χ. ή αγία Ελένη έκτισε στον τόπο της 
φλεγόμενης Βάτου ένα μικρό ναό αφιερωμένο στην Θεοτόκο και ένα πύργο γιά νά χρησι-
μευει ως καταφύγιο των μοναχών. Προσκυνητές του τέλους τού 4ου αιώνα αναφέρουν, ό-
τι υπήρχε σημαντική και ανθούσα κοινότητα μοναχών στο Σινά. Περίφημος μεταξύ αυ-
τών ήταν ένας πρώην ανώτατος αξιωματούχος του αυτοκράτορος στην Κων/πολη, ό 
΄Άγιος Νείλος του οποίου τα συγγράμματα αποτελούν θαυμάσιο πνευματικό εντρύφημα.

Ιστορικά δεδομένα
α)-Ιδρυτής, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός.
Μία  νέα περίοδος τού μοναχισμού στο Σινά αρχίζει τον 6ον αιώνα, οταν ο αυτοκρά-

τορας 'Ιουστινιανός (527-565 μ.Χ.) διέταξε την κατασκευή ενός μεγάλου και ισχυρού 
φρουρίου, πού νά περικλείη τά κτίσματα της Αγ. Ελένης, ενός μεγάλου ναού και κελιών 
για τους μοναχούς, καθώς και γιά επαρκή σιτηρέσια άπό τήν Αίγυπτο. Ελληνικές επιγρα-
φές στους δοκούς της στέγης του ναού μνημονεύουν τά ονόματα του Ιουστινιανού, τής 
συζύγου του Θεοδώρας καί τού αρχιτέκτονος Στεφάνου.

β) - Αφιέρωση.
΄Οπως η άγία Ελένη, έτσι καί ό Ιουστινιανός αφιέρωσε τον ναό και την Μονή στην Θε-

οτόκο, διότι κατά την ερμηνεία των Πατέρων τής Εκκλησίας, ή φλεγόμενη Βάτος είναι ένα 
σύμβολο τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου, καί όπως ή Βάτος εφλέγετο, άλλά δέν κατε-
καίετο, έτσι καί ή Παναγία, πού ήταν ένα ανθρώπινο πλάσμα, συνέλαβε εις τά σπλάχνα 
της τό πύρ τής θεότητος καί δέν κατεκάη, άλλά εγέννησε τον Κύριο και παρέμεινε παρθέ-
νος.

γ) - Μωσαϊκό κόγχης Ιερού Ναού.
Περί το τέλος τού 6ου αιώνα, μετά τον θάνατο τού Ιουστινιανού και μερικές δεκαετίες 

μετά την ανέγερση του Ναού, έγινε ένα περίφημο έργο τέχνης, μερίμνη των Πατέρων της 
Μονής: τό μωσαϊκό τής Μεταμορφώσεως τού Ιησού Χριστού (Ματθ. ΙΖ' 1-3, Λουκ. Θ' 28-
36). Ή θεωρία τής δόξης τού προσώπου τού Χριστού καί ή ευφροσύνη τού Πέτρου, πού 
τον κάνει να αναφωνήσει: «Έπιστάτα, καλόν έστιν ημάς ώδε είναι» (Λουκ. Θ' 33) είναι το 
απώτατο τέλος, στο οποίο αξιώθηκαν νά προσεγγίσουν μερικοί άπό τούς αγίους πατέ-
ρες ακόμη και σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή. Έτσι, ή σημασία τού μωσαϊκού γιά τους πα-
τέρες της Μονής είναι προφανής, και μάλιστα όταν σκεφτεί κανείς, ότι καί οι δύο Προφή-
τες πού μίλησαν μέ τόν Κύριο κατά τήν θεία Μεταμόρφωση, ο Μωυσής και ο Ηλίας, είχαν 
ακούσει τήν φωνή του καί είχαν άξιωθει νά Τόν δουν μέσα σε σύμβολα πριν από αιώνες 
πάνω σε αυτό εδώ τό όρος Χωρήβ. ́ Ετσι, ό Ναός ονομάσθηκε αργότερα «Ναός τής Με-
ταμορφώσεως τού Σωτήρος Χριστού» και ή ονομασία αυτή είναι καί σήμερα ή επίσημη.

δ) - Τό Ιερό Λείψανο τής Άγ. Αικατερίνης
Περί τό τέλος αυτής τής περιόδου ό θεός έκανε ενα αξιοζήλευτο δώρο στην Μονή: Τά 

άγια λείψανα τής Άγιας Αικατερίνης, τά όποια βρέθηκαν επί τού όρους, πού φέρει σήμε-
ρα τό όνομά της.

ε) – Μωάμεθ
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση οί Πατέρες τής Μονής εστειλαν μία πρεσβεία στην Μεδί-

να τό 625 μ.Χ. γιά νά ζητήσουν άπό τόν Μωάμεθ πολιτική προστασία. Ό Μωάμεθ ενέκρι-
νε τά αιτήματα και υπέγραψε με την παλάμη του «είς βοήθειαν τών Χριστιανών» τόν πε-
ρίφημο Άχτιναμέ, μέ τόν όποιον κήρυσσε, ότι οί Μουσουλμάνοι οφείλουν νά υπερασπί-
ζονται τους μοναχούς καί νά μήν εισπράττουν από αυτούς φόρους.

στ) – Άραβες
΄Ετσι όταν ή χερσόνησος Σινά περιήλθε στην κυριαρχία τών Αράβων τό 641 μ.Χ. ή 

Μονή συνέχισε τον βίο της ανενόχλητη, όμως ό αριθμός τών μοναχών άρχισε νά ελαττώ-
νεται· στήν άρχή τού 9ου αιώνα είχαν μείνει μόνο τριάντα.

ζ) - 'Οθωμανοί
Μετά από μία δύσκολη περίοδο υπό τους Μαμελούκους, ή 'Οθωμανική κατάκτηση 

τής Αιγύπτου καί τού Σινά άπό τόν σουλτάνο Σελήμ τόν Α' τό 1571 μ.Χ. έφερε στην Μονή 
έναν νέο προστάτη. Ή Τουρκική εξουσία σεβάσθηκε τά δικαιώματα τής Μονής, ό δέ Αρ-
χιεπίσκοπος της άπέλαυε ιδιαιτέρας τιμής.

η) - Βασιλείς τής Ευρώπης.
Οί Χριστιανοί βασιλείς τής Ευρώπης ακολούθησαν το παράδειγμα του Σουλτάνου και 

έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τήν Μονή, συνεισφέροντας χρηματικά ποσά και συμ-
βάλλοντας στην διατήρηση τών κτημάτων τής Μονής σε διάφορες χώρες του κόσμου. 
Κατά τον 17ο αιώνα ή Μονή είχε εκτεταμένη πολιτιστική και εκπαιδευτική δράση και ε-
κτός τής Σιναϊτικής χερσονήσου στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα π.χ. περίφημη ήταν ή 
Σχολή Γραμμάτων και Ζωγραφικής στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου εκπαιδεύθηκαν μερικοί 
από τους μεγαλύτερους άντρες τής εποχής. Αλλά και σε άλλες χώρες (Αίγυπτο, Τουρκία, 
Παλαιστίνη, Ρουμανία, Ρωσία, Ινδία κλπ.) που βρίσκονταν Σιναϊτικά μετόχια, εξελίσσο-
νταν σε αληθινά πνευματικά κέντρα.

θ) - Μέγας Ναπολέων.΄Οταν ò Ναπολέων κατέκτησε την Αίγυπτο (1797-1804) ελα-
βε και αυτός τήν Μονή υπό την προστασία του καί χορήγησε τό «Άσφαλιστήριον ́ Εγγρα-
φον», τό οποίο εκτίθεται σήμερα στην  Πινακοθηκη τής Μονής. Ανέλαβε επίσης και την α-

συνέχεια στη σελ. 4
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Θέατρο

νοικοδόμηση του βορείου τείχους τής Μονής, τό ό-
ποιον είχε καταπέσει τό 1798 μετά από καταρρακτώ-
δη βροχή.

ι) - 19ος και 20ός αιώνας.
Τό δεύτερο ήμισυ τού 19ου αιώνα καί τό πρώτο 

τού 20ού δεν ήταν περίοδοι ευνοϊκοί για την Μονή, διό-
τι έχασε όλην την περιουσία της στην Ρωσία, την Ρου-
μανία, τήν Τουρκία, την Κύπρο και άλλού. Εν τούτοις, 
κατορθώνει νά διατηρει την φιλανθρωπική και πνευ-
ματική της δράση. Τό 1966 γιορτασε την 1400η επέ-
τειο τής Ιδρύσεώς της, παρουσία αντιπροσώπων ό-
λων τών 'Ορθοδόξων Εκκλησιών ώς καί τού Βασιλέ-
ως τής Ελλάδος Κωνσταντίνου.

Η Αγία Αικατερίνη
Μεταξύ των ενδόξων μεγαλομαρτύρων τής χρι-

στιανικής Πίστης διακεκριμένη θέση κατέχει η νύμφη 
τού Χριστού, Αικατερίνη πολιούχος τού θεοβάδιστου 
Όρους Σινά.

Για την Αγία Αικατερίνη συνέγραψε ο αγιολόγος 
Συμεών ο Μεταφραστής στο εκτενέστατο «Μαρτύ-
ριο». Επιπλέον υπάρχουν και άλλα τρία στην ελληνι-
κή γλώσσα με αρκετές παραλλαγές μεταξύ τους. Το έ-
να από αυτά το αποδίδει στον εαυτό του ο Αθανάσιος 
ο ταχυγράφος, ονομάζοντας τον εαυτό του υπηρέτη 
τής Αγίας, ενώ τα άλλα δύο ανήκουν σε αγνώστους 
συγγραφείς. Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος, ε-
πίσκοπος Καισαρείας στο βιβλίο του «Εκκλησιαστική 
Ιστορία» αναφέρεται σε ανώνυμη Μάρτυρα. Ο δε Λα-
τίνος εκκλησιαστικός συγγραφέας Ρουφίνος (345-
408 μ.Χ.) στην ανώνυμη Μάρτυρα του Ευσεβίου δίνει 
το όνομα Δωροθέα. Όμως κατά τη γνώμη έγκυρων ε-
ρευνητών, η ανώνυμη Μάρτυρας τού Ευσεβίου ταυτί-
ζεται με την Αγία Αικατερίνη. Το όνομα Δωροθέα πρέ-
πει να ανήκει στην Αγία πριν εισέλθει στον Χριστιανι-
σμό. Όταν όμως προσχώρησε στην πίστη τού Χρι-
στού, τής δόθηκε το όνομα Αικατερίνη (Αικατερίνα: α-
εί + καθαίρειν) λόγω τής αγνοτητας της. 

Η Αγία Αικατερίνη γεννήθηκε στην πόλη τής Αλε-
ξάνδρειας το 294 μ.Χ. από ειδωλολατρική οικογένεια 
και πήρε το όνομα Δωροθέα. Έζησε την εποχή τού α-
σεβούς και χριστιανομάχου βασιλέως Μαξεντίου ή 
του Μαξιμίνου Β', απόλυτου άρχοντα της Αιγύπτου. 
Είχε αριστοκρατική καταγωγή, καθώς ήταν κόρη τού 
βασιλέως Κώνστα ή Κέστου. Ήταν αξιοζήλευτη ως 
προς την ομορφιά, την ευγένεια, τη μόρφωση, τον 
πλούτο. Από μικρή έτυχε μεγάλης μόρφωσης και ή-
ταν κάτοχος της λατινικής γλώσσας και της ελληνικής 
φιλολογίας, ενώ γνώριζε πολλές ξένες γλώσσες τής ε-
ποχής της. Σπούδασε στις εθνικές σχολές τής εποχής 
Φιλοσοφία, Ρητορική, Ποίηση, Μουσική, Μαθηματι-
κά, Αστρονομία και Ιατρική. Μελέτησε τον Όμηρο, τον 
Βιργίλιο, τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, αλλά και 
τις μεθόδους και τις θεωρίες των ιατρών Ασκληπιού, 
Γαληνού και Ιπποκράτη. Από νεαρή ηλικία προσελ-
κύσθηκε από τη χριστιανική διδασκαλία, την οποία με-
λέτησε, και, αφού ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό, ερ-
γάστηκε με έντονη δράση και ενθουσιασμό για τη διά-
δοσή του, επιτυγχάνοντας πολλά χάριν τής ρητορι-
κής της δεινότητας και των πολλών γνώσεών της. 

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην Αγία Αικατε-
ρίνη, το απαράμιλλο σωματικό της κάλλος, η εκπλη-
κτική της μόρφωση, η αριστοκρατική της καταγωγή 
και η αρετή με τη οποία ήταν στολισμένη, την έκαναν 
περιζήτητη νύφη. Αυτή όμως αρνιόταν κάθε παρό-
μοια πρόταση, έως ότου κάποιος Μοναχός τής γνώ-
ρισε τον αληθινό Νυμφίο των ψυχών, τον Ιησού Χρι-
στό. Βαπτίστηκε και ονομάσθηκε Αικατερίνα, που κα-
τά μία εκδοχή σημαίνει Στεφανία ή Πολυστεφανία.

«...Και πολλοί πλουσιότατοι άρχοντες της Συγκλή-
του ζήτησαν να συμπεθερεύσουν με τη μητέρα τής Αι-
κατερίνης, η οποία ήταν κρυφά Χριστιανή και δεν το 
εκδήλωνε εξαιτίας τού μεγάλου διωγμού που κίνησε 
τον καιρό εκείνο εναντίον των πιστών ο Μαξέντιος. Οι 
συγγενείς, λοιπόν και η μητέρα της τη συμβούλευαν 
να παντρευτεί, για να μην πάει η βασιλεία τού πατέρα 
της σε ξένο άνθρωπο και αποξενωθούν τελείως από 
αυτήν. Η Αικατερίνη, όμως, αγαπούσε την παρθενία 
πολύ ως φιλόσοφος και, προφασιζόμενη διάφορες αι-
τίες, έλεγε ότι δεν συμφωνούσε καθόλου να παντρευ-
τεί.

Από την πηγή: «Περιγραφή Ιερά του Αγίου και Θε-
οβάδιστου Όρους Σινά», που περιέχει στοιχεία για 
την Αγία Αικατερίνη, παραθέτουμε τον εξής διάλογο 
και το ενύπνιο, που αφορά στην πνευματική της ανα-
γέννηση.

«-Βρείτε μου έναν νέο που να είναι όμοιός μου στα 

τέσσερα Χαρίσματα που ομολογείτε πως υπερέχω α-
πό τις άλλες κοπέλες, και τότε θα τον πάρω για σύζυγό 
μου, διότι δεν καταδέχομαι να πάρω κάποιον αναξιότε-
ρό μου. Ερευνήστε λοιπόν παντού αν υπάρχει κάποιος 
όμοιός μου στην ευγένεια, στον πλούτο, στη σοφία και 
στην ωραιότητα. Και αν του λείπει και ένα από αυτά τα 
Χαρίσματα, δεν μου είναι άξιος.

Και αυτοί, γνωρίζοντας ότι ήταν αδύνατον να βρεθεί 
τέτοιος άνθρωπος, αποκρίθηκαν ότι ο γιος τού βασιλιά 
τής Ρώμης και κάποιοι άλλοι ευγενείς και πλουσιότεροι 
από αυτήν μόνο στη σοφία και την ωραιότητα δεν της έ-
μοιαζαν. Και εκείνη έλεγε ότι δεν καταδεχόταν να πάρει 
για σύζυγο κάποιον κατώτερό της.

Η μητέρα της είχε ως Πνευματικό της έναν αγιότατο 
άνθρωπο, που κατοικούσε έξω από την πόλη, κρυμμέ-
νος. Πήρε, λοιπόν, την Αικατερίνη και πήγαν σε αυτόν 
να συμβουλευθούν. Ο ασκητής, βλέποντας την ευταξία 
τής κόρης και ακούγοντας τα γνωστικά και μέτρια λόγια 
της, έβαλε στον νου του να την οδηγήσει προς την επί-
γνωση του Ουράνιου Βασιλιά Χριστού. Της λέει, λοι-
πόν:

-Γνωρίζω έναν θαυμάσιο άνθρωπο, ο οποίος σε υ-
περβαίνει ασύγκριτα σε όλα τα Χαρίσματα που είπες 
και σε άλλα αμέτρητα. Η ωραιότητά του υπερνικά σε 
λάμψη τον Ήλιο, η σοφία του κυβερνά όλα τα αισθητά 
και νοητά κτίσματα, ο πλούτος των θησαυρών του μοι-
ράζεται σε όλο τον κόσμο και ποτέ δεν λιγοστεύει, αλλά, 
καθώς διαδίδεται, αυξάνεται. Η ευγένειά του είναι απε-
ρίγραπτη και ανεκλάλητη.

Αυτά και άλλα περισσότερα λέγοντας ο ασκητής, νό-
μισε η κόρη ότι έλεγε για κάποιον επίγειο άρχοντα, για 
αυτό άλλαξε γνώμη και ρωτούσε λεπτομέρειες, αν ήταν 
αληθινά όλα τα εγκώμια και οι τόσοι έπαινοι που είπε 
προς αυτήν για τον άνθρωπο εκείνο. Εκείνος βεβαίωνε 
όσα είπε και διηγούταν και τις υπόλοιπες χάρες του. Τό-
τε τού λέει η κόρη:

-Τίνος γιος είναι αυτός που τόσο επαινείς;
Και ο ασκητής τής αποκρίθηκε:
-Αυτός δεν έχει πατέρα πάνω στη γη, αλλά γεννήθη-

κε απερίγραπτα και υπερφυσικά από μια ευγενέστατη 
Υπεραγία και Χαριτωμένη Παρθένο, η οποία αξιώθηκε 
για την υπερβολική της αγιότητα να μείνει αθάνατη 
στην ψυχή και το σώμα, αναλαμβανόμενη υπεράνω 
των ουρανών και προσκυνείται από όλους τους αγίους 
αγγέλους ως βασίλισσα όλης τής κτίσεως.

Του λέει τότε η Αικατερίνη:
-Είναι δυνατόν να δω αυτόν τον νέο, για τον οποίο δι-

ηγείσαι τέτοια θαυμάσια πράγματα;
Και της απάντησε ο γέροντας:
-Αν κάνεις όπως θα σου πω, θα αξιωθείς να δεις το υ-

πέρλαμπρο και πάμφωτο πρόσωπό του.
Του είπε τότε εκείνη:
-Σε βλέπω άνθρωπο γνωστικό και σεβάσμιο γέρο-

ντα και πιστεύω ότι δεν ψεύδεσαι σε όσα είπες. Είμαι, 
λοιπόν, έτοιμη να πράξω όλα όσα θα μου προστάξεις.

Ο ασκητής τής έδωσε μια εικόνα στην οποία ήταν ζω-
γραφισμένη η Παναγία Θεοτόκος, που είχε αγκαλιά της 
το Θείο Βρέφος και της λέει:

-Αυτή είναι η Αειπάρθενος Μητέρα εκείνου για τον ο-
ποίο σου είπα τέτοια θαυμάσια πράγματα. Πάρ' την, λοι-
πόν, στο σπίτι σου και κλείνοντας την πόρτα τού δωμα-
τίου σου κάνε ολονύκτια προσευχή με ευλάβεια προς 

αυτήν, η οποία ονομάζεται Μαρία και παρακάλεσε την 
να καταδεχτεί να δείξει σε εσένα τον Υιό της και ελπίζω ό-
τι, αν προσευχηθείς με πίστη, θα σε υπακούσει να δεις ε-
κείνον που ποθεί η ψυχή σου.

Τότε η κόρη, παίρνοντας την ιερή εικόνα, έφυγε για 
το παλάτι και τη νύχτα κλείστηκε μόνη στην κάμαρα και 
προσευχόταν, όπως τής είχε εξηγήσει ο γέροντας. Έτσι, 
λοιπόν, καθώς προσευχόταν, από τον κόπο την πήρε ο 
ύπνος και βλέπει στο όραμά της τη Βασίλισσα των αγγέ-
λων, όπως ήταν ζωγραφισμένη με το Άγιο Βρέφος, το Ο-
ποίο ακτινοβολούσε πιο πολύ από τον Ήλιο, όμως έ-
στρεφε το πρόσωπό Του προς τη Μητέρα Του. Για αυτό, 
η κόρη έβλεπε μόνο την πλάτη Του. Και, επιθυμώντας 
να Το δει και στο πρόσωπο, πήγε από το άλλο μέρος. Ο 
Χριστός, όμως, έστρεφε και πάλι το πρόσωπό Του από 
την άλλη μεριά. Όταν αυτό έγινε τρεις φορές, ακούει την 
Παναγία να Του λέει:

-Δες τέκνο μου τη δούλη Σου Αικατερίνη πόσο ωραία 
και πάγκαλος είναι.

Και Εκείνος αποκρίθηκε:
-Είναι μάλιστα τόσο σκοτεινή και άσχημη, που δεν 

μπορώ να τη βλέπω.
Του λέει η Θεοτόκος:
-Δεν είναι σοφή περισσότερο από όλους τους ρήτο-

ρες, πλούσια και ευγενής περισσότερο από όλες τις νέ-
ες όλων των πόλεων;

Και ο Χριστός αποκρίθηκε:
-Μητέρα μου, σου λέω ότι είναι άγνωστη, φτωχή και 

τόσο άξια περιφρονησης, εφόσον βρίσκεται σε τέτοια 
διάθεση, που δεν καταδέχομαι να με δει στο πρόσωπο.

Κι εκείνη Τού είπε:
-Σε παρακαλώ, γλυκύτατο Τέκνο μου, μην καταφρο-

νήσεις το πλάσμα Σου, αλλά νουθέτησε την και εξήγησέ 
της τι να πράξει, για να απολαύσει τη δόξα Σου και να δει 
το υπέρλαμπρο και πολυπόθητο πρόσωπό Σου, το ο-
ποίο επιθυμούν να βλέπουν οι άγγελοι.

Ο Χριστός τότε αποκρίθηκε:
-Ας πάει στον γέροντα, από τον οποίο πήρε την εικό-

να, και ας κάνει όπως τη συμβουλέψει, και τότε, αφού 
βαπτισθεί, θα με δει και θα λάβει πολλή αγαλλίαση και ω-
φέλεια.

Όταν τα είδε αυτά η κόρη, ξύπνησε. Και, θαυμάζο-
ντας για αυτήν την οπτασία έφυγε το πρωί με λίγες γυ-
ναίκες και πήγε στο κελί τού γέροντα και πέφτοντας με 
δάκρυα στα πόδια του, του διηγήθηκε το όραμα και τον 
παρακαλούσε θερμά να τη νουθετήσει τι να πράξει, για 
να απολαύσει αυτό που ποθεί. Και ο όσιος της διηγήθη-
κε λεπτομερώς όλα τα μυστήρια της αληθινής μας Πί-
στεως, αρχίζοντας από τη δημιουργία τού κόσμου και 
την πλάση τού Αδάμ μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία τού 
Δεσπότου Χριστού. Και για την απερίγραπτη δόξα τού 
Παραδείσου και για τη γεμάτη ωδίνες και ατελείωτη Κό-
λαση. Και την κατήχησε σε τέτοιο βαθμό, που γνώριζε 
σε λίγο διάστημα όλες τις λεπτομέρειες της Πίστεως, ε-
πειδή γνώριζε Γράμματα και είχε μεγάλη σοφία. Έτσι, πι-
στεύοντας με όλη της την καρδιά, έλαβε από αυτόν το 
Άγιο Βάπτισμα. Μετά τής παρήγγειλε να παρακαλέσει 
και πάλι με πόθο την Υπεραγία Θεοτόκο για να της εμ-
φανιστεί όπως και πριν. Αφού, λοιπόν, με το Βάπτισμα 
απέβαλε τον «παλαιό» άνθρωπο και ενδύθηκε αδιά-
φθορη στολή, επέστρεψε στα ανάκτορα και όλη τη νύ-
χτα παρακαλούσε νηστική και προσευχόταν με δάκρυα, 



σελ. 5

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

μέχρι που και πάλι την έπιασε ο ύπνος. Και τότε βλέπει 
την ουράνια Βασίλισσα με το Θείο Βρέφος, το Οποίο έ-
βλεπε την Αικατερίνη με πολλή ευσπλαχνία και ιλαρό-
τητα. Και η μεν Θεομήτωρ ρώτησε τον Δεσπότη αν Του 
είναι αρεστή η Παρθένος, ο δε Υιός αποκρίθηκε:

-Τώρα έγινε ολόλαμπρη και ένδοξη, αυτή που πριν 
ήταν σκοτεινή και άχαρη· η φτωχή και άγνωστη έγινε 
πλούσια και πάνσοφη· η καταφρονεμένη και άσημη έ-
γινε ευγενής και φημισμένη και είναι πλήρης με τόσα α-
γαθά και χάριτες και τόσο την επιθυμώ, που συμφωνώ 
να τη μνηστευθώ και να την πάρω για άφθορη νύφη 
μου.

Τότε η Αικατερίνη έπεσε στη γη με δάκρυα λέγο-
ντας:

-Δεν είμαι άξια, Υπερένδοξε Δέσποτα, να βλέπω τη 
Βασιλεία Σου, αλλά αξίωσέ με να είμαι κι εγώ μαζί με 
τους δούλους Σου.

Και η Θεοτόκος πήρε το δεξί χέρι τής κόρης και λέει 
στον Χριστό:

-Τέκνο μου, δως της για αρραβώνα δαχτυλίδι για να 
τη νυμφευθείς και να την αξιώσεις τής Βασιλείας Σου.

Τότε ο Δεσπότης Χριστός τής έδωσε ένα ωραιότατο 
δαχτυλίδι, λέγοντάς της:

-Από σήμερα θεωρείσαι άφθορη και αιώνια Νύμφη 
μου και φύλαξε με ακρίβεια αυτή τη συμφωνία και να μη 
λάβεις ποτέ επίγειο νυμφίο.

Και μετά από αυτό τελείωσε το όραμα. Και όταν ξύ-
πνησε η Κόρη, βλέπει ότι αληθινά υπήρχε στο δεξί της 
χέρι το δαχτυλίδι. Και γέμισε από μεγάλη ευφροσύνη 
και αγαλλίαση, που αιχμαλωτίστηκε η καρδιά της από 
την ώρα εκείνη από τον Θείο Έρωτα. Και τόσο αλλοιώ-
θηκε με την «καλή αλλοίωση», που δεν φρονούσε πλέ-
ον επίγεια πράγματα, αλλά μόνο τα άφθαρτα κάλλη τού 
ποθουμένου Χριστού φανταζόταν. Αυτόν ποθούσε, Αυ-
τόν μελετούσε, όταν κοιμόταν και όταν ήταν ξύπνια».

Σύμφωνα με την Παράδοση και τα Συναξάρια τής Α-
γίας Αικατερίνης, κατά τη διάρκεια των διωγμών τού Αυ-
τοκράτορα Μαξιμίνου, στις αρχές τού 4ου αιώνα, σε η-
λικία 18 ετών, ομολόγησε την πίστη της στον Ιησού Χρι-
στό και δημοσίως κατηγόρησε τον Αυτοκράτορα για τις 
θυσίες του προς τα είδωλα. Εκείνος ανέθεσε σε πενή-
ντα ή, κατ' άλλους, σε εκατόν πενήντα περίφημους ρή-
τορες (ο αριθμός εξ αντιθέτου χαρακτηρίζει τη ρητορική 
δεινότητα της Αγίας), προκειμένου, συζητώντας μαζί 
της να της αποδείξουν το αβάσιμο και στρεβλό των ιδε-
ών (δοξασιών) της. Αποτέλεσμα, όμως, υπήρξε το α-
ντίθετο. Ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος ήλθε από τον ουρανό 
και της είπε: «μη φοβού η παις τού Κυρίου. Ιδού γαρ ο 
Κύριος θέλει δώση σοι σοφίαν εις την σοφίαν σου, να νι-
κήσης τους ρήτορας. Και ου μόνον αυτοί, αλλά και πολ-
λοί να πιστεύσωσι δια σου, και να λάβετε πάντες τού 
Μαρτυρίου τον στέφανον».

Πράγματι, η Αικατερίνη με την κομψότητα του λόγου 
της και των επιχειρημάτων της «εφήμωσε λαμπρώς 
τους κομψούς των ασεβών, του πνεύματος την μαχαί-
ραν» (σύμφωνα με το Απολυτίκιο της Αγίας). Έχουσα 
μελετήσει σε βάθος το έργο τού μεγάλου Έλληνα ποιη-
τή, του Ομήρου, αναφέρεται στους στοχασμούς και τις 
δοξασίες του. Ο Όμηρος αναφέρει, για τον μέγιστο Θεό 
Δία πως είναι ψεύτης, απατεώνας και πανούργος και 
πως ήθελαν να δέσουν αυτόν η Ήρα, ο Ποσειδώνας 
και η Αθηνά, αν δεν έφευγε να κρυφτεί. Ομοίως, γράφει 
και άλλα παρόμοια προς καταφρόνηση των Θεών αυ-
τών. Επιπλέον, η Αγία Αικατερίνη αναφέρει και τη θέση 
τής σοφής Σίβυλλας, που μαρτυρεί την ένθεη σάρκω-
ση και τη σωτήρια Σταύρωση. Ο Θεός είναι αληθής, δη-
μιουργός ουρανού και γης και θαλάσσης, ηλίου και σε-
λήνης, και παντός ανθρωπίνου γένους, ακατάληπτος, 
ανεξιχνίαστος και άρρητος.

Η Αγία Αικατερίνη, απευθυνόμενη στους συνομιλη-
τές της, έκανε μνεία σε ποιητές και φιλοσόφους, τον 
Πλάτωνα, τον Ορφέα και τον Απόλλωνα, οι οποίοι κα-
θαρά και σαφέστατα, αν και χωρίς να το επιδιώκουν, ο-
μολόγησαν την πίστη τους στον Θεό και Χριστό, τον ο-
ποίο αυτός ο παντοδύναμος Κύριος οικονόμησε.

Αλλά ακόμη και τα σοφά της επιχειρήματα, με την 
πειστική ανάπτυξη των ιδεών της, κατάφεραν να προ-
σηλυτίσουν αυτούς οι οποίοι τελικά ασπάστηκαν τον 
Χριστιανισμό. Όταν ο Αυτοκράτορας έμαθε το αποτέ-
λεσμα, οργίστηκε τόσο που διέταξε την θανατική κατα-
δίκη όλων στην πυρά στο μέσον τής πόλης, τη δε Αικα-
τερίνη σε μαρτύρια μέχρι θανάτου. Η Αγία βασανίσθη-
κε σκληρά, αλλά αντί να καμφθεί το ηθικό της, κατόρ-
θωσε με το ένθεο παράδειγμά της να προσελκύσει στη 
χριστιανική Πίστη τη σύζυγο του Αυτοκράτορα, Φαυ-
στίνα, η οποία θαύμασε τις αρετές και την καρτερικότη-
τά της, γνώρισε την Αγία και την αγάπησε. Όταν, λοι-

πόν, έλειπε ο σύζυγός της από την πόλη, ζήτησε να 
την επισκεφθεί με συνοδεία 200 στρατιωτών υπό τον 
Φρούραρχο Πορφυρίωνα ή Πορφύριο, άνθρωπο άξιο 
και έμπιστο, λέγοντας σε αυτόν:

«-Την περασμένη νύχτα είδα σε όραμα την Αικατε-
ρίνη καθισμένη μεταξύ πολλών παρθένων. Όταν με εί-
δε, με κάθισε κοντά της και μου έβαλε στο κεφάλι χρυ-
σό στεφάνι λέγοντας: «Ο Δεσπότης Χριστός σού στέλ-
νει αυτό το στεφάνι». Σε παρακαλώ, λοιπόν, Πορφυρί-
ωνα, να βρεις έναν τρόπο να συναντήσω απόψε την 
κόρη αυτή.»

«-Θα εκπληρώσω την επιθυμία σου, δέσποινα», α-
πάντησε ο Πορφυρίων.

Όταν νύχτωσε, λοιπόν, πήρε διακόσιους στρατιώ-
τες και πήγαν στη φυλακή με τη βασίλισσα.

Έδωσαν χρήματα στον δεσμοφύλακα και εκείνος 
τους άνοιξε την πόρτα τής φυλακής. Η Αυγούστα έπε-
σε με δάκρυα στα πόδια τής Μάρτυρος, λέγοντας:

«-Τώρα είμαι καλότυχη και ευτυχισμένη, γιατί σε 
γνώρισα. Ποθούσα να δω το βασιλικό σου πρόσωπο 
και διψούσα ν' ακούσω τα μελίρρυτα λόγια σου. Τώρα 
και αν στερηθώ τη ζωή και τη βασιλεία μου, δεν θα λυ-
πηθώ καθόλου. Είσαι ζηλευτή συ, που προσκολλήθη-
κες σε τέτοιο Δεσπότη, που σου χαρίζει τόσες δωρεές 
και χαρίσματα».

«-Κι' εσύ είσαι ευτυχισμένη, βασίλισσά μου, γιατί 
βλέπω, το στεφάνι που σου βάζουν στο κεφάλι οι Άγιοι 
Άγγελοι. Μετά τρεις μέρες θα το πάρεις, αφού υπομεί-
νεις μαρτύριο. Τότε θα πας κοντά στον Αληθινό Βασι-
λέα, για να βασιλεύσεις αιώνια», της απάντησε η Αγία 
Αικατερίνη.

«-Φοβάμαι τα βασανιστήρια και τον σύζυγό μου, 
γιατί είναι πολύ σκληρός και απάνθρωπος», της είπε η 
Φαυστίνα.

«-Έχε θάρρος. Στην καρδιά σου θα βρίσκεται ο Χρι-
στός, που θα σε δυναμώνει στη δύσκολη ώρα τού μαρ-
τυρίου. Πολύ λίγο θα πονέσει το σώμα σου εδώ, για να 
αναπαύεται εκεί αιώνια», της αποκρίθηκε εκείνη.

Ενώ οι δύο γυναίκες έλεγαν αυτά, ρώτησε ο Πορ-
φυρίων την Αγία:

«-Τι χαρίζει ο Χριστός σε όσους πιστεύουν; Θέλω 
και εγώ να τον γνωρίσω και να γίνω οπαδός του».

«-Δεν διάβασες ποτέ καμιά Γραφή των Χριστια-
νών; Ούτε έχεις ακούσει τίποτε για αυτά;»

«-Από παιδί βρίσκομαι στους πολέμους και μόνο μ' 
αυτούς ασχολούμαι. Δεν έχω φροντίσει για άλλα 
πράγματα. «Δεν μπορεί η γλώσσα να διηγηθεί τα αγα-
θά, που ο Θεός ετοιμάζει για όσους Τον Αγαπούν και 
τηρούν τις εντολές του», τού απάντησε η Αγία.

Τότε η Θεία Χάρη γέμισε την καρδιά τού Πορφυρί-
ωνα. Πίστεψε με όλη του την καρδιά στον Χριστό μαζί 
με τους διακόσιους στρατιώτες του και, αφού πήραν ό-
λοι δύναμη από τη Μεγαλομάρτυρα, έφυγαν.

Όταν το έμαθε ο Αυτοκράτορας, οργίστηκε και διέ-
ταξε τον αποκεφαλισμό τής Φαυστίνας και της ακο-
λουθίας της και την τελική πλέον εκτέλεση της Αγίας. 
Μέσο θανάτωσης ήταν ο «βασανιστικός τροχός», που 
έμοιαζε με τροχό, η περιφέρεια του οποίου έφερε καρ-
φιά (ήλους), που ετίθετο σε κίνηση με σχοινιά και τρο-
χαλίες, πλησιάζοντας αργά το ιστάμενα δεμένο σώμα 
τού κατάδικου, με συνέπεια τις αρχικές εκδορές μέχρι 
διαμελισμού. Ο θρύλος στο σημείο αυτό αναφέρει 
πως τα καρφιά τού τροχού, όταν πλησίασαν το σώμα 
τής Αγίας αυτά ένα-ένα απόσπονταν ή θραύονταν. 

Κατ' άλλο θρύλο, ο εν λόγω τροχός, πριν πλησιάσει το 
σώμα τής Αγίας, διαλύθηκε «στα εξ ων συνετέθη». Έτσι 
και αποφασίστηκε τελικά ο αποκεφαλισμός τής Αγίας.

Κατά την Παράδοση, μετά από τον αποκεφαλισμό 
της (αρχές τού 4ου αιώνα) το πάναγνο σώμα τής Αγίας 
μεταφέρθηκε υπό «πτερύγων αγγέλων» στην κορυφή 
τού ψηλότερου όρους τού Σινά, στην κορυφή Χωρήβ, ύ-
ψους 1990 μέτρων, όπου ο Μωυσής είχε παραλάβει α-
πό τον Θεό τις Δέκα Εντολές, το οποίο σήμερα φέρει και 
το όνομά της, αφού επί αιώνες το σώμα της έμεινε άτα-
φο, κατά τούς βιογράφους της και την ιερή Παράδοση, 
μέχρι τον 6ο αιώνα, όπου ερημίτες μοναχοί τής περιο-
χής μέσω οράματος ειδοποιήθηκαν και κατέβασαν από 
το όρος το σώμα τής Αγίας, το οποίο και εναπόθεσαν σε 
μαρμάρινη λάρνακα. Σύμφωνα με τους βιογράφους και 
τους συναξαριστές της Αγίας Αικατερίνης δύο θαύματα 
έγιναν την ώρα του αποκεφαλισμού της. Πρώτον, αντί 
για αίμα έτρεξε από το λαιμό της γάλα και, δεύτερον, το 
άγιο σκήνωμά της εξαφανίστηκε αμέσως από το σημείο 
του μαρτυρίου. Κατά άλλη Παράδοση, Χριστιανοί Αιγύ-
πτιοι Μοναχοί βρήκαν το ιερό σκήνωμα της Αγίας και το 
μετέφεραν στο Άγιο Βήμα τού Καθολικού τής Μονής Σι-
νά, μέσα σε μία μαρμάρινη λάρνακα. Στη συνέχεια, ενη-
μερώθηκε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, ο οποίος και έ-
κτισε τη γνωστή ιερή Μονή τής Αγίας Αικατερίνης τού Σι-
νά και τον ναό (καθολικό) τής Μεταμορφώσεως του Σω-
τήρος (που κτίσθηκε μεταξύ 548-565), εντός τού οποί-
ου και τοποθετήθηκε η μαρμάρινη λάρνακα, εξ ου και το 
όνομα της εκκλησίας «Αγία Αικατερίνη». 

Αξιοζήλευτο δώρο τού Θεού στην ιερά Μονή Σινά α-
ποτελούν τα Ιερά Λείψανα της αγίας Αικατερίνης, τα ο-
ποία βρέθηκαν στο Παρεκκλήσι της κορυφής τού ό-
ρους, που φέρει σήμερα το όνομά της. Ο τόπος, όπου α-
νακαλύφθηκε το Άγιο Λείψανο, είναι ακριβώς κάτω από 
την Αγία Τράπεζα. Δίπλα στο Παρεκκλήσι υπάρχουν δύ-
ο δωμάτια για τους προσκυνητές. Η θέα από εδώ είναι 
θαυμάσια. Ο προσκυνητής μπορεί να δει την Ερυθρά 
Θάλασσα νοτίως, και τον Κόλπο τού Εϊλάτ ανατολικά.

Το μύρο, που ανάβλυζε και ακόμη αναβλύζει από τη 
Αγία Κάρα τής αγίας, είναι ένα συνεχές θαύμα. Η ευλά-
βεια προς την Αγία Αικατερίνη και το όνομά της διαδό-
θηκε στη Δύση από τους Σταυροφόρους, και από τον 
11ο αιώνα και μετά η Μονή τού Θεοβάδιστου Όρους Σι-
νά άρχισε να γίνεται γνωστή και ως Μονή τής Αγίας Αι-
κατερίνης.Η μαρμάρινη Λάρνακα, στην οποία φυλάσ-
σεται σήμερα το τίμιο λείψανο της Αγίας Αικατερίνης, 
βρίσκεται στη νότια πλευρά τού Αγίου Βήματος του Κα-
θολικού. Είναι έργο που συνέθεσε ο λιθοξόος και 
Σκευοφύλακας της Μονής Προκόπιος, αξιοποιώντας 
παλαιοχριστιανικά θωράκια. Όλοι οι προσκυνητές έ-
χουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν τα τίμια λείψανα 
της Αγίας μετά το πέρας των ιερών Ακολουθιών. Τότε τα 
τίμια λείψανα εκτίθενται για προσκύνηση και δίνεται σε 
κάθε προσκυνητή ως ευλογία αργυρό ομοίωμα του δα-
χτυλιδιού τής Αγίας. Το δακτυλίδι αυτό συμβολίζει τον 
πνευματικό αρραβώνα τής Αγίας με τον Χριστό (βλ. «ιε-
ρό γάμο») και τον σύνδεσμο κάθε προσκυνητή με τη 
Μονή· θεωρείται δε μεγάλο φυλακτό, το οποίο οι προ-
σκυνητές συνήθως φορούν δια βίου.

Ιερά λείψανα, όμως, τής Αγίας Αικατερίνης τής Με-
γαλομάρτυρος φέρονται να επιδεικνύονται από τα μέ-
σα τού 11ου αιώνα και στη νορμανδική πόλη Ρουάν, ό-
που, κατά τους Ρωμαιοκαθολικούς, τα έφερε εκεί περί 
το 1027 ο ερημίτης μοναχός Συμεών.



σελ. 6

Η σύγχρονη Ελλάδα τιμά για άλλη μία φορά την 28η 
Οκτωβρίου 1940, την ημέρα εκείνη που ο ελληνικός 
στρατός απώθησε τη φασιστική εισβολή στη χώρα μας. 
Αυτές οι 24 ώρες της 28ης Οκτωβρίου 1940 διήρκεσαν 
τελικά για τους Έλληνες τέσσερα ολόκληρα χρόνια και 
τελείωσαν στις 12 Οκτωβρίου 1944, όταν οι ναζί εισβο-
λείς αποχώρησαν από την Αθήνα. Η αποχώρηση των 
δυνάμεων κατοχής ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1945 
από την Κρήτη. Ο ελληνικός λαός βρέθηκε να πολεμά 
στο Μέτωπο δύο εχθρούς τους πρώτους έξι μήνες. Και 
από τις 27 Απριλίου 1941 έζησε σκλαβωμένος νικητής.

Η 28η Οκτωβρίου 1940, Κυρίες και Κύριοι, έχει απο-
κτήσει στο πέρασμα των δεκαετιών περισσότερες ό-
ψεις. Είναι η άμεση και συναισθηματική όψη των αν-
θρώπων που έδρασαν τις ημέρες του πολέμου και ά-
φησαν σε εμάς τις μαρτυρίες τους. Είναι και η όψη των 
σημερινών νέων που γνωρίζουν αυτή τη μεγάλη ημέρα 
από τα βιβλία.

Όσο περνούν τα χρόνια τόσο δυσκολότερη γίνεται η 
ανακάλεση της εποχής και των γεγονότων, καθώς η 
σκόνη του χρόνου τα έχει σκεπάσει. Κι εδώ είναι η δική 
μας ευθύνη. Να μην αφήσουμε τίποτα να ξεχαστεί. Να 
μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές το μήνυμα του 
«ΟΧΙ» και να αντισταθούμε σε μία εποχή ρευστή, σε ό-
λες εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να αποκόψουν τον 
ελληνισμό από το ένδοξο παρελθόν του.

Στο άκουσμα της 28ης Οκτωβρίου 1940 στοχαζόμα-
στε τον αγώνα και τη δοκιμασία των Ελλήνων στρατιω-
τών πάνω στην παγωμένη Αλβανία, τη μεγάλη νίκη 
που ακολούθησε, μα και την ατελείωτη νύχτα της σκλα-
βιάς, της πείνας και της αντίστασης. Είναι ένας αγώνας 
που μόνο με αυτόν του 1821 μπορεί να συγκριθεί. Αλλά 
με μια μεγάλη διαφορά. Το 1821 οι υπόδουλοι έγιναν ε-
λεύθεροι. Το 1941 οι νικητές σκλαβώθηκαν.

Την τραγικότητα εκείνης της ημέρας μπορούμε να 
τη διαβάσουμε και στα απομνημονεύματα του Ιταλού 
πρέσβη στην Αθήνα Γκράτσι: «Αναμένοντας να φθάσει 
η καθορισμένη στιγμή της αναχωρήσεώς μας για την 
Κηφισιά, τα λεπτά στο διάστημα από τα μεσάνυχτα μέ-
χρι της 3ης πρωινής περνούσαν αργά σαν ώρες, ώρες 
που, αναμφίβολα, υπήρξαν οι πιο οδυνηρές της ζωής 
μου». Και συνεχίζει: «Μόλις καθίσαμε (ο Μεταξάς και ο 
Γκράτσι), του είπα ότι η Κυβέρνησή μου μού είχε ανα-
θέσει να του κάμω μια άκρως επείγουσα ανακοίνωση 
και χωρίς άλλα λόγια του έδωσα το κείμενο. Ο Μεταξάς 
άρχισε να το διαβάζει. Τα χέρια που κρατούσαν το χαρτί 
έτρεμαν ελαφρά και μέσα από τα γυαλιά έβλεπα τα μά-
τια να βουρκώνουν, όπως συνήθιζε όταν ήταν συγκινη-
μένος. Όταν τελείωσε την ανάγνωση, με κοίταξε κατά 
πρόσωπο και μου είπε με φωνή λυπημένη αλλά σταθε-
ρή: «Έχουμε πόλεμο, λοιπόν». Μετά από ένα σύντομο 
διάλογο ο Μεταξάς απάντησε στον Γκράτσι: «Η ευθύνη 
του πολέμου αυτού βαρύνει αποκλειστικά την ιταλική 
κυβέρνηση. Η κυβέρνησή σας ήξερε κάλλιστα ότι η Ελ-
λάδα το μόνο που επιθυμούσε ήταν να παραμείνει ου-
δετέρα, αλλ’ ότι είμεθα αποφασισμένοι να υπερασπι-
στούμε το εθνικό έδαφος εναντίον οιουδήποτε». Και συ-
νεχίζει ο Γκράτσι: «Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος 
στον κόσμο, ο οποίος τουλάχιστον μία φορά στη ζωή 
του να μην αισθάνθηκε απέχθεια για το επάγγελμά του. 
Αν στη μακρά σταδιοδρομία μου στην υπηρεσία του 
κράτους υπήρξε ποτέ μια στιγμή κατά την οποίαν εμί-
σησα το δικό μου, μια στιγμή κατά την οποίαν το καθή-
κον του αξιώματός μου φάνηκε σταυρός όχι μόνο θλι-
βερός, αλλά και ταπεινωτικός, η στιγμή αυτή ήταν όταν 

Το 1941 
οι νικητές 
σκλαβώθηκαν

άκουσα εκείνα τα αποκαρδιωμένα λόγια που πρόφερε 
ο πρεσβύτης εκείνος, που είχε καταναλώσει ολόκληρη 
τη ζωή του αγωνιζόμενος και υποφέροντας για τη χώρα 
του και τους Βασιλείς του και που, και κατά την υπέρτα-
τη εκείνη στιγμή, προτιμούσε να διαλέξει για την πατρί-
δα του τον δρόμο της θυσίας και όχι τον δρόμο της ατι-
μώσεως. Υποκλίθηκα μπροστά του με τον βαθύτερο σε-
βασμό και βγήκα από το σπίτι του». 

Τον μάταιο πόλεμο της Αλβανίας δεν τον προκαλέ-
σαμε, δεν τον επιζητήσαμε. Μας επιβλήθηκε. Προκαλεί 
σκέψεις και θαυμασμό η ανδρεία των στρατιωτών μας, 
που μπήκαν βαθιά σε μία χώρα άγρια, κάτω από δύ-
σκολες και απάνθρωπες συνθήκες. Πολέμησαν νικη-
φόρα έξι μήνες και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. 
Γράφει ένας συγγραφέας της εποχής: «Τα βουνά της Αλ-
βανίας είναι μία κατάρα του Θεού. Θα ‘λεγε κανείς ότι, α-
φού κοσκίνησε ο Θεός τα υλικά της γης για να τα μοιρά-
σει, πέταξε τα αποκοσκινίδια όλα εκεί πάνω και τα ‘κανε 
σωρούς. Κι ο ήλιος ακόμη, όταν φαίνεται, δεν φέγγει ού-
τε λάμπει. Απλώς φωτίζει τη μαυρίλα και τη σκοτεινιά». 
Είναι η όψη της χειμωνιάτικης Αλβανίας, η όψη των ημε-
ρών του πολέμου.

Οι ίδιοι οι πολεμιστές του 1940-1941 βάζοντας στο 
χαρτί τις μέρες που έζησαν εκεί πάνω διέσωσαν την 
πραγματικότητα, που τους τάραζε στα όνειρά τους. 
Ήταν η εξομολόγησή τους για το αίμα που χύθηκε, για 
τη φρίκη που έζησαν, για τους συντρόφους που έθα-
ψαν, για την ήττα της ανθρώπινης δικαιοσύνης.

Είχαν περάσει τρεις ημέρες από την κήρυξη του πο-
λέμου και ο Κωστής Παλαμάς διαλάλησε στα νιάτα που 
ανέβαιναν στο μέτωπο:

«Αυτόν τον λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλον κανένα,
μεθύσετε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα».
Η εαρινή επίθεση του φασισμού άρχισε στις 9 Μαρ-

τίου και τελείωσε στις 24. Έως τις 21 την παρακολου-
θούσε ο Μουσολίνι. Ο σκοπός των Ιταλών ήταν τα Ιω-
άννινα αλλά έπρεπε να περάσουν μέσα από τις γραμ-
μές μας. Το κύριο εμπόδιο, το ύψωμα 731, δέχτηκε είκο-
σι επιθέσεις από έναν εχθρό που πολέμησε γενναία και 
απελπισμένα. Όλες κατέληξαν στον όλεθρό του. Δώδε-
κα χιλιάδες άντρες οι απώλειές τους, πέντε χιλιάδες 
τριακόσιες εικοσιμία οι δικές μας. Η Νέμεση έδωσε τέ-
λος στην ύβρη του. Ο Παλαμάς γράφει:

«Κι αν είναι, και στον πόλεμο μέσα, η Ζωή θυσία,
ο τάφος είναι πέρασμα προς την Αθανασία».
Για αυτήν την αθανασία πολέμησε ο Ανθυπολοχα-

γός της Αλβανίας στα βουνά, τα χιόνια, τη λάσπη και τον 
θάνατο: «Κι ότι ήμασταν σιμά πολύ στα μέρη όπου δεν έ-
χει καθημερινά και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, 
μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί κι 
ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, 
δυνάμωνε ολοένα, τόσο που καθαρά στο τέλος να δια-
βάζουμε το αργό και το βαρύ των κανονιών, το ξερό και 
το γρήγορο των πολυβόλων. Ύστερα και γιατί, ολοένα 
πιο συχνά, τύχαινε τώρα ν’ απαντούμε, απ’ τ’ άλλο μέ-
ρος να ‘ρχονται, οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμέ-
νους. Όπου απιθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, 
με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέ-
σα στις παλάμες, και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Κι ό-
που κατόπι σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κου-
νούσαν το κεφάλι, αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέ-
ρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες 
οι φωνές μέσα στα σκοτεινά, που ανέβαιναν, καυτές α-
κόμη από την πίσσα του βυθού ή το θειάφι. «Όι, όι, μάνα 
μου», «όι, όι μάνα μου», και κάποτε, πιο σπάνια, ένα 

πνιχτό μουσούνισμα, ίδιο ροχαλητό, που ́ λεγαν, όσοι 
ξέρανε, είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου».

Υπήρξε και μία άλλη όψη του πολέμου, εκείνη που 
ζούσαν οι αστράτευτοι πολίτες στα μετόπισθεν, στις 
πόλεις, στα χωριά. Οι φίλοι, οι συγγενείς των πολεμι-
στών, γονείς, σύζυγοι, παιδιά, αδέρφια. Το ηθικό των 
αμάχων έπρεπε να είναι, όσο γινόταν δυνατό, ακμαίο. 
Είχαν κι αυτοί ένα μέτωπο, την αγωνία για τους δικούς 
τους, που βρίσκονταν στα βουνά, τους βομβαρδι-
σμούς, την καθημερινή επιβίωση χωρίς προστάτες. 
Και σκεφτείτε και εκείνους που έπαιρναν ξαφνικά, σ’ έ-
να φάκελο, την αναγγελία του θανάτου του δικού τους 
ανθρώπου.

Η λογοκρισία της εποχής δεν άφηνε να φτάνουν έ-
ως τον πολύ κόσμο ειδήσεις για τις κακουχίες των φα-
ντάρων. Οι εφημερίδες τα παρουσίαζαν όλα σύμφωνα 
με το δίκαιο και τη θέληση του Θεού που μας παραστε-
κόταν. Τη στήριξη του ηθικού των πολιτών ανέλαβε η 
Κυβέρνηση με τη βοήθεια των λογίων και των καλλιτε-
χνών. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, ζωγράφοι, λογοτέ-
χνες, ποιητές, όλοι επιστρατεύτηκαν στη μάχη κατά 
του φασισμού, με πρώτο όπλο τη γελοιοποίησή του 
και την αποθέωση των φαντάρων μας. Πολλοί στις πό-
λεις εργάζονταν στη θέση εκείνων που βρίσκονταν 
στα βουνά του πολέμου. Πρώτες οι γυναίκες, μανά-
δες, σύζυγοι, αδερφές, γίνονταν νοσοκόμες, δού-
λευαν εθελοντικά σε υπηρεσίες, έπλεκαν μάλλινα για 
τους φαντάρους. Οι Ηπειρώτισσες ανέλαβαν πολεμι-
κά καθήκοντα, μεταφορά πυρομαχικών και τροφίμων 
πάνω στα βουνά. Οι νίκες μας πανηγυρίζονταν με πο-
λύχρωμες εικόνες που στόλιζαν κάθε σπίτι, κάθε γρα-
φείο. Ερσέκα, Κορυτσά, η νίκη των νικών, Πόγραδετς, 
Άγιοι Σαράντα. Και ακολούθησαν το Αργυρόκαστρο, η 
Κλεισούρα.

Αλλά ο Θεός αλλιώς θέλησε, καθώς ένα δεύτερο 
μαχαίρι, αυτό των ναζί, καρφώθηκε στο σώμα της Ελ-
λάδας. Νικητές, εμείς δεχτήκαμε, χωρίς εξήγηση, επί-
θεση από το δίδυμο δύσμορφο αδέρφι του φασισμού. 
Η μαχαιριά άνοιξε θανάσιμες πληγές στη Μακεδονία 
και τη Θράκη. Πέντε και τέταρτο το πρωί, πριν μας κη-
ρύξουν τον πόλεμο, χτυπήθηκε το Μπέλες. Το πολυ-
βολείο Π9 κράτησε ως τις επτάμιση το βράδυ. Ο Γερ-
μανός διοικητής που έκανε την επίθεση συνεχάρη τον 
αρχηγό του και κατόπιν έβαλε και τον τουφέκισαν ως α-
νταπόδοση για όσους στρατιώτες είχε χάσει. Ακολού-
θησαν τα οχυρά Ιστίμπεη, Περιθώρι, Κελκαγιά. Αλλά η 
κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας έφερε τους ναζί σε 
τρεις ημέρες στη Θεσσαλονίκη ενώ το Ρούπελ και άλ-
λα κάστρα μας έμεναν απόρθητα. Έπαψαν να πολε-
μούν στο τέλος και αυτά αλλά δεν ηττήθηκαν.

Στις 20 Απριλίου ο στρατηγός διοικητής των τμη-
μάτων των Στρατιών Ηπείρου και Μακεδονίας υπο-
γράφει από μόνος του συνθηκολόγηση με τους Γερ-
μανούς. Την επομένη υπογράφει και με τους νικημέ-
νους Ιταλούς, πράξη μοναδική στην Ιστορία. Και οι πο-
λεμιστές επάνω στο μέτωπο, που είχαν περάσει με τη 
λόγχη χιόνια και βούρκο, που είχαν κυριέψει κορφές 
και κλεισούρες, σκάβοντας τάφους και μπήγοντας 
σταυρούς, σημάδια του νικηφόρου διάβα τους, τ’ αφή-
νουν όλα, παίρνουν τον δρόμο του γυρισμού, ακολου-
θώντας την πεθαμένη νίκη τους.

Και ο Άγγελος Τερζάκης γράφει: «Εκεί στην οροθε-
τική γραμμή σαν έφτασαν, έγιναν πράγματα απίστευ-
τα. Άντρες άξεστοι, που ίσαμε χτες δεν είχανε γνοια-
στεί για τίποτα, σωριάζουνταν χάμου, έβαζαν τις χού-
φτες τους στο χώμα, έσκυβαν κι ανασπάζονταν τη γη. 
Άλλοι όρθιοι, αμίλητοι, κοίταζαν κατά πίσω με μάτι πο-
θεινό, τα κορφοβούνια που είχαν παρατήσει, εκεί που 
τους πήγε φτερουγίζοντας τ’ όνειρο μιας αυγής. Τον εί-
χανε πλάσει με το νου τους αλλιώς τούτο τον γυρισμό: 
σε γραμμές πυκνές, με το βήμα, λόγχες ν’ αστρά-
φτουν, σάλπιγγες να κελαϊδάνε, άλογα να χλιμιντρί-
ζουν, καμπάνες να σημαίνουν, μαντήλια να τους κα-
λωσορίζουν. Και να φυσάει παντού ο άνεμος της νί-
κης, ο ήλιος να λάμπει μέσα σε καταγάλανο, ειρηνικό 
ουρανό. Αυτό θα ήταν δικαιοσύνη. Αυτό θα ήταν νίκη 
του Θεού. Αυτό θ’ αναπλήρωνε για την αδικία, θα γιά-
τρευε όλες τις πληγές. Και οι νεκροί θ’ αναστέναζαν τό-
τε ξαλαφρωμένοι κάτω από το χώμα τους, κι όσοι μαυ-
ροφορέθηκαν στην πατρίδα, όσοι απόμεναν με αδεια-
νή αγκαλιά, όσοι δε θα ‘βλεπαν τον πολεμιστή τους να 
γυρίζει πίσω, θα ήξεραν πως αυτοί που έρχονται αντί 
για εκείνον, είναι οι εκδικητές». 

Σε εικοσιμία μέρες οι ναζί βρέθηκαν στην Αθήνα. 
Στις 27 Απριλίου, μετά την Τσεχοσλοβακία, την Πολω-
νία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, 

Πανηγυρική ομιλία στον Μητροπολιτικό Ναό 
Θείας Αναλήψεως Κατερίνης
την ημέρα της Εθνικής Επετείου από τον 
Ιστορικό - Φιλόγογο 
Θεόδωρο Ζαπουνίδη

Αφιερωμένο στα θύματα και όσους πολέμησαν στο Έπος του 1940
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τη Γαλλία και τη Γιουγκοσλαβία, άρχισε και για εμάς η 
μεγάλη νύχτα. Και όλα τελείωσαν με τη μεγάλη πολυ-
ματωμένη και πολυθρήνητη μάχη της Κρήτης, το τε-
λευταίο οχυρό μας. 

Όλα άλλαξαν από την πρώτη άνοιξη της δουλείας. 
Η ζωή μεταβλήθηκε σε εφιάλτη. Πρώτη και πρώιμη σε 
όλη την Ευρώπη αναλαμπή της 30ης προς την 31η 
Μαΐου του 1941. Οι δύο νέοι, ο Μανώλης Γλέζος και ο 
Λάκης Σάντας, γαντζωμένοι στα βράχια της Ακρόπο-
λης φτάνουν έως επάνω. Κατεβάζουν τη ναζιστική ση-
μαία που βεβήλωνε τον Παρθενώνα και την ίδια την 
Ελλάδα. Η Ελένη Περράκη-Θεοχάρη γράφει: «Ο χει-
μώνας του ́ 41, κι ολόκληρη η χαροκαμένη εκείνη χρο-
νιά θα μείνει σαν ο τρομερότερος 
σταθμός μέσα στην ιστορία και στο 
αιωνόβιο μαρτυρολόγιο του ελληνι-
κού λαού. Δεν πρέπει να τον ξεχά-
σουμε. Πολιτείες έγιναν αγνώριστες, 
κι αυτή η Αθήνα, το φως της υφηλίου, 
είδε στους δρόμους της να κατεβαί-
νουν τα νεκροταφεία. Έτυχε μέρα, μέ-
ρα μεσημέρι, που για να πας από την 
πλατεία της Ομόνοιας στο Σύνταγ-
μα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, έ-
πρεπε να σταματάς κάθε λίγο, για να 
μη σκοντάψεις πάνω στους πεθαμέ-
νους της πείνας. Οι Ιταλοί και οι Γερ-
μανοί περνούσαν στητοί, οδοστρω-
τήρες της κτηνωδίας. Ο άνθρωπος εί-
χε πεθάνει μέσα στους». 

Ούτε η πείνα, ούτε η τρομοκρατία 
όμως λύγισαν το φρόνημα των Ελλή-
νων. Μέσα στο σκοτάδι οι Έλληνες 
κρατούσαν άγρυπνα τα μάτια της ψυ-
χής τους. Δεν ξεχνούσαν ότι ήταν νι-
κητές. Υπόφεραν, πεινούσαν, πά-
γωναν από τον χειμώνα. Δεκάδες χι-
λιάδες άφησαν την ψυχή τους στο πε-
ζοδρόμιο, θύματα θηριωδίας και μίσους. Αλλά πρό-
σμεναν.

Η αντίσταση δυνάμωνε. Στις 14 Απριλίου 1942 γί-
νεται η πανελλαδική απεργία των Δημοσίων Υπαλλή-
λων για τη ματαίωση της βίαιης στράτευσης των Ελ-
λήνων. Στις 28 Οκτωβρίου μέγας ο λαϊκός εορτασμός 
της επετείου και στις 25 Νοεμβρίου ανατινάζεται η γέ-
φυρα του Γοργοποτάμου. 

Κύριο χαρακτηριστικό των κατακτητών ήταν η ευ-
χαρίστηση που τους προκαλούσε ο φόνος, ο θάνατος 
των Ελλήνων, όχι των πολεμιστών, που δεν τους δά-
μασαν, αλλά των αθώων ομήρων, των χωρικών, των 
γυναικών, των παιδιών. Η αντίληψή τους για τον πό-
λεμο και τους νόμους του, ήταν η κατάκτηση της γης 
για πλουτισμό και η εξόντωση κάθε ψυχής. Πυρπόλη-

ση των σπιτιών μαζί με τους ανθρώπους τους. Επα-
ληθεύονταν τα λόγια ενός μεγάλου συγγραφέα της ε-
ποχής: «Η ευρωπαϊκή ήπειρος είχε ήδη φτάσει στο 
σημείο όπου μπορούσες να πεις σε κάποιον, χωρίς ί-
χνος ειρωνείας, ότι θα έπρεπε να νιώθει ευτυχισμέ-
νος, που ντουφεκίζεται αντί να στραγγαλιστεί, να α-
ποκεφαλιστεί ή να δαρθεί μέχρι θανάτου». Οι σφαγές 
αρχίζουν στην Κάνδανο της Κρήτης. Ακολουθούν η 
Δράμα και το Δοξάτο, η Αθήνα με τις εκτελέσεις στο 
Σκοπευτήριο της Καισαριανής και στο Χαϊδάρι, το 
Κομμένο της Άρτας, η Βιάννο της Κρήτης, τα πολυ-
θρήνητα Καλάβρυτα και το Δίστομο. Το φρόνημα ό-
μως των αγωνιστών στις πόλεις και στα βουνά μένει α-

γέρωχο και ο αγώνας κατά των κατακτητών δε σταμα-
τάει.

Πέρασαν 1444 ημέρες κατοχής. Έμεινε η τελευ-
ταία, της λευτεριάς. Μέρα ηλιόλουστη και θριαμβική. 

Η 28η Οκτωβρίου διήρκεσε 1445 ημέρες. Είναι ό-
λος ο πόλεμος, η πείνα, η αντίσταση, τα μπλόκα, το ξε-
κλήρισμα, ο θάνατος και η ανάσταση. Η 28η Οκτω-
βρίου 1940 συμπυκνώνει σε μία ιστορική στιγμή τις 
μνήμες, τα βιώματα και τις αξίες που καθοδήγησαν 
πάντοτε τον εθνικό μας βίο. Συμβολίζει την άρνηση, 
την αντίσταση στην τυραννία, την κατάφαση στην ε-
λευθερία και την εθνική αξιοπρέπεια. Ο πολλαπλός 
αυτός συμβολισμός καθιστά την 28η Οκτωβρίου δια-
χρονικά επίκαιρη και παιδευτικά αναγκαία στις νεότε-
ρες γενιές που –ευτυχώς– άφησαν οριστικά πίσω 

ΙΣΙΟΛΕΞΟ

Η λύση 
του προηγούμενου
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10Α ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ
11Α ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ
12Α ΞΑΛΜΥΡΙΖΩ

τους τα τραύματα της εποχής του Β΄ Παγκοσμίου πο-
λέμου και του μετεμφυλιακού διχασμού. Τις γενιές του 
σήμερα και του αύριο, που καλούνται να διδαχθούν α-
πό τις εμπειρίες των προηγουμένων, όχι για να μά-
θουν να μισούν, αλλά για να αρνηθούν το μίσος που έ-
σπειρε τον όλεθρο στην Ευρώπη πριν από οκτώ δεκα-
ετίες.

Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου, Κυρίες και Κύριοι, 
είναι ξεκάθαρο: ο τόπος είναι μεγάλος στη δημιουργία 
όταν ο λαός μας είναι μονιασμένος. Όταν διχάζεται, αυ-
τός ο τόπος γίνεται μικρός και πολλαπλά ευάλωτος. Αυ-
τό το μήνυμα το έχουμε σήμερα ανάγκη περισσότερο α-
πό κάθε άλλη φορά, γιατί γύρω μας, τα πάντα αλλά-

ζουν. Γιατί η Ευρώπη που μέχρι 
χθες ήταν ένα απέραντο πεδίο μα-
χών ανάμεσα σε αυτοκρατορίες, ι-
δεολογίες και κάθε είδους φανατι-
σμό, προσπαθεί να γίνει μία ο-
ντότητα, βασισμένη στις αξίες 
που ταυτίζονται με την ύπαρξή 
της: τη δημοκρατία, την ελευθερί-
α του πνεύματος και του λόγου, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την α-
νεκτικότητα στην πολιτισμική δια-
φορά. Τα διδάγματα της εποχής 
του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου ας α-
ποτελούν πάντοτε οδηγό μας 
στον τρόπο με τον οποίο αντιμε-
τωπίζουμε άλλους πολιτισμούς 
και νοοτροπίες: η βία ποτέ δεν α-
ποκαθιστά αδικίες, ποτέ δεν απε-
λευθερώνει τον άνθρωπο. Η ε-
λευθερία του ανθρώπου βρίσκε-
ται στην ειρήνη, τη δημοκρατία, 
τη συμφιλίωση και τη συναδέλ-
φωση των λαών. Τιμώντας την 
28η Οκτωβρίου 1940, ας ενώ-
σουμε τις προσπάθειές μας και 

ας εντείνουμε τον αγώνα μας να επικρατήσει παντού 
στον κόσμο η ελευθερία. Με αυτές τις σκέψεις, με συ-
ναισθήματα υπερηφάνειας για το χθες και αισιοδοξίας 
για το σήμερα και το αύριο, ας γιορτάσουμε και φέτος, 
σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας, 
την 28η Οκτωβρίου και ας ανανεώσουμε την υπόσχε-
σή μας να παραμείνουμε όρθιοι στις επάλξεις του αγώ-
να για την ελευθερία και την πρόοδο. Ας αποτελέσει η 
28η Οκτωβρίου 1940 το αιώνιο έμβλημα αδιάσπαστης 
ενότητας και σύμπνοιας και αιώνια πηγή των υψηλότε-
ρων και ευγενέστερων υπέρ της ανθρωπότητας ε-
μπνεύσεων.

Ας εκπληρώσουμε, λοιπόν, για άλλη μία φορά το 
χρέος μας σε όλους αυτούς τους ήρωες.

Σας ευχαριστώ.
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Η Συνθήκη της Λωζάνης της 24ης Ιουλίου 1923, προέ-
βλεπε την εξαίρεση της υποχρεωτικής ανταλλαγής των 
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης  και της μουσουλμανι-
κής μειονότητας της ελληνικής Θράκης.

Ευθύς αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης, άρ-
χισε να εφαρμόζεται μεθοδευμένα μια πολιτική διαδικασί-
α εκτουρκισμού της τουρκικής οικονομίας και όχι μόνο,   
εις βάρος των μειονοτήτων  και ειδικότερα εις βάρος ευη-
μερούσας ελληνικής μειονότητας, η οποία και λόγω των 
μέτρων αυτών, από 298.000 Έλληνες το 1924, το 1927 α-
ριθμούσαν  130.000. Ενώ σήμερα αριθμεί μόνο 2.000 
Έλληνες.

Παρά τις προσπάθειες του Ε. Βενιζέλου για δημιουρ-
γία φιλικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, μεταξύ αυ-
τών και με την Τουρκία, (με την οποία οικοδόμησε την λε-
γόμενη Ελληνοτουρκική Φιλία το 1930). Η φιλία αυτή  α-
πό πλευράς της Τουρκίας υπήρξε φαινομενικά μόνο στα 
χαρτιά, γιατί το 1932 η τουρκική κυβέρνηση με νόμο, δεν ε-
πέτρεψε την άσκηση ενός συνόλου επαγγελμάτων στους 
Έλληνες υπηκόους , με αποτέλεσμα να φύγουν από την 
Πόλη 10.000 Έλληνες.

Κατά την διάρκεια του Β΄Π.Π., η Τουρκία εκμεταλλευό-
μενη την τριπλή κατοχή της Ελλάδας από Γερμανία, Ιταλί-
α, Βουλγαρία, εφάρμοσε ένα βρώμικο σχέδιο εξόντωσης 
των Ελλήνων της Πόλης, επιστράτευσε το 1941 όλους 
τους άνδρες ηλικίας 18-45 ετών και τους απέστειλε σε τάγ-
ματα εργασίας(τάγματα θανάτου). Στην συνέχεια το 1942 
εφάρμοσε σχέδιο υφαρπαγής και λεηλασίας των περιου-
σιών της ελληνικής ομογένειας  με νόμο του 1942 (varlik 
vergisi).  Ήταν μια έκτακτη περιουσιακή φορολόγηση, 
που για τους Έλληνες ήταν δέκα φορές μεγαλύτερη από 
τον φόρο περιουσίας  που αντιστοιχούσε στους μουσουλ-
μάνους. Αν και οι Έλληνες της Κων/λης αποτελούσαν το 
0,5% του συνολικού πληθυσμού της Τουρκίας, θα έπρεπε 
να πληρώσουν το 20% του έκτακτου περιουσιακού φό-
ρου, δηλαδή να πλήρωναν 80 από τα συνολικά 430 εκα-
τομμύρια τουρκικές λίρες.

Αν ο φορολογούμενος εντός 15 ημερών δεν κατέβαλε 
τον υπέρογκο και άδικο  φόρο , τότε κατάσχονταν κάθε κι-
νητή και ακίνητη περιουσία του με αργοπορία 30 ημερών, 
εκτοπίζονταν σε στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων, ό-
που πολλοί πέθαναν από τις κακές συνθήκες διαβίωσης. 
Με τον σκόπιμο αυτόν νόμο, πολλές περιουσίες Ελλήνων 
δημεύτηκαν .

Εν κατακλείδι, η Τουρκία με τα αναφερόμενα μέτρα 
που έλαβε εναντίον της ελληνικής ομογένειας, έπληξε καί-
ρια τους κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς  και οικο-
νομικούς θεσμούς της.

Παρ’ όλα τα ανωτέρω εξοντωτικά μέτρα εις βάρος της 
ελληνικής κοινότητας, και μετά την χαλάρωση των μέ-
τρων με την λήξη του Β! Π.Π., οι Έλληνες της πόλης ση-
μείωσαν εντυπωσιακή πρόοδο, ιδιαίτερα στον οικονομικό 
τομέα. Με την δραστηριότητά τους  αναδείχθηκαν σε ση-
μαντικό οικονομικό παράγοντα της οικονομίας της 
Κων/λης. Η οικονομική αυτή ανάπτυξη της ομογένειας και 
η ευημερία της, δημιούργησε έντονα εχθρικά αισθήματα   

Χρήστος Γιανταμίδης
Πλοίαρχος (ε)ε.α. 
Πολεμικού Ναυτικού

Τα Σεπτεµβριανά του 1955

Προµελετηµένο Σχέδιο Εξόντωσης

Των Ελλήνων της Πόλης
στην κυβέρνηση Μεντερές και στους εξαθλιωμένους 
Τούρκους.

Τα εχθρικά αισθήματα της κυβέρνησης Μεντερές εκ-
δηλώθηκαν το 1954 με το κυπριακό ζήτημα, και με την υ-
ποκίνηση της Αγγλίας, η Τουρκία, έθεσε θέμα αν όχι επι-
στροφής της Νήσου  στην Τουρκία, τουλάχιστον την διχο-
τόμησή της, για λόγους προστασίας της μουσουλμανικής 
μειονότητας την οποία  ονόμασε  τουρκική κοινότητα.

Το προγκρόμ  εναντίον της ελληνικής ομογένειας συ-
νεχίστηκε και το 1964 με μαζικές απελάσεις Ελλήνων και 
δήμευση της περιουσίας τους, τόσο των Κων/των   όσο 
και των Ιμβρίων. Το 1974 με την τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο και στην συνέχεια με την δημιουργηθείσα κρίση 
στο Αιγαίο το 1975-1976 απελάθηκαν και οι τελευταίοι ο-
μογενείς.

Όλα τα ανωτέρω δραματικά – εξοντωτικά μέτρα εις βά-
ρος της ελληνικής ομογένειας συνδέονται με την πολιτική 
διαδικασία της εθνικής  ομοιογενοποίησης που αποτελεί 
συνέχεια του τουρκικού εθνικισμού που άρχισε με την ε-
πανάσταση των Νεοτούρκων το1908.

Τα Σεπτεμβριανά γεγονότα έχουν ως εξής :
Τα μεσάνυχτα της 5ης προς την 6η  Σεπτεμβρίου ε-

ξερράγη αυτοσχέδια βόμβα στην οικία του Κεμάλ Ατα-
τούρκ-Προξενείο της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη. Αυ-
τουργός της βομβιστικής επίθεσης ήταν ο Οκτάι Ενγκίν, 
φοιτητής στην νομική σχολή της Θεσσαλονίκης, εγγονός 
μουφτή και γιος μειονοτικού βουλευτή, που εργάζονταν  
ως υπάλληλος της Τουρκίας στο Προξενείο. Ο εκρηκτικός 
μηχανισμός μεταφέρθηκε από την Τουρκία.

Η βομβιστική αυτή επίθεση στην οικία του Κεμάλ, έ-
δωσε την αφορμή για να ξεκινήσει μια ογκώδης διαδήλω-
ση στην πλατεία Ταξίμ. Το γεγονός αυτό στην συνέχεια έ-
δωσε το έναυσμα για την έναρξη και με πρωτοφανή α-
γριότητα οργανωμένων ανθελληνικών βιαιοτήτων στην 
Πόλη η οποία έμεινε στην ιστορία ως΄΄ Σεπτεμβριανά του 
1955΄΄.

Ο μαινόμενος τουρκικός όχλος που είχε συγκεντρωθεί 
στην πλατεία Ταξίμ, μόλις έλαβε το σύνθημα, ξεχύθηκε 
στους δρόμους, καταστρέφοντας και λεηλατώντας κάθε τι 
το ελληνικό.

Κατά την διαδήλωση ο όχλος φωνασκούσε συνθήμα-
τα όπως : <<Θάνατος στους γκιαούριδες, σπάστε, γκρε-
μίστε, είναι γκιαούρης, σφάξτε τους Έλληνες προδότες, 
θάνατος στον Μακάριο, η Κύπρος είναι τουρκική, τουρκι-
κή θα παραμείνει…>> Στα επεισόδια έλαβαν μέρος περί-
που 100.000, αλλά τις καταστροφές τις έκαναν ομάδες 20 
έως 30 ατόμων με αρχηγούς σε κάθε ομάδα. Οι αρχηγοί ο-
μάδων έχοντας  στα χέρια τους τις διευθύνσεις των ελλη-
νικών και αρμενικών περιουσιών που έπρεπε να κατα-
στραφούν- λεηλατηθούν τα μαρκάριζαν με φωσφορίζων 
χρώμα, στην συνέχεια οι καταστροφείς εξοπλισμένοι με 
κάθε είδους καταστροφικών μέσων εκτελούσαν άμεσα 
την καταστροφή των μαρκαρισμένων στόχων-
περιουσιών των Ελλήνων και των Αρμενίων. Στόχος των  
επιθέσεων έγιναν  και οι χριστιανικοί ναοί και τα κοιμητή-
ρια

Κατά την διάρκεια των φοβερών καταστροφών – λεηλα-
σιών η αστυνομία παρέμενε θεατής των γεγονότων , ενώ 
κάποιοι  από αυτούς υποβοηθούσαν , συμμετείχαν και αυ-
τοί στην καταστροφή. 

Καταστράφηκαν 1004 σπίτια, 2.500 υπέστησαν σοβα-
ρές ζημιές, 4348 καταστήματα, 27 φαρμακεία, 26 σχολεία, 
5 πολιτιστικοί σύλλογοι, 3 εγκαταστάσεις εφημερίδων, 12 
ξενοδοχεία, 11 κλινικές, 21 εργοστάσια , 110 ζαχαροπλα-
στεία και εστιατόρια, 73 εκκλησίες, και 2 κοιμητήρια κατα-
στράφηκαν.

Οι τραυματίες ανήλθαν συνολικά σε 300-600 εκ των ο-
ποίων οι 32 σοβαρά.60-200 Ελληνίδες βιάστηκαν, οι νε-
κροί ανήλθαν σε 11 σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, σύμ-
φωνα με το Helsinki watch  οι νεκροί ήταν 15 εκ των οποίων 
οι 5 ορθόδοξοι κληρικοί.

Επεισόδια υπήρξαν ταυτόχρονα και στην Σμύρνη. Το ελ-
ληνικό Προξενείο και το ελληνικό περίπτερο διεθνούς έκθε-
σης πυρπολήθηκαν , οι κατοικίες Ελλήνων Αξιωματικών 
στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ  και κατοικίες  Ελλήνων υπηκό-
ων λεηλατήθηκαν, μια ορθόδοξη εκκλησία πυρπολήθηκε. 
Και στην Σμύρνη η αστυνομία παρέμεινε αδρανής.

Τούρκος συγγραφέας Αζιζι Νασίμ  και  ο Ρωμιός Ανδρέ-
ας Λαμπίκης (εκδότης της εφημερίδας ‘’Ελεύθερη Φωνή’’ , 
χαρακτήρισαν τα Σεπτεμβριανά γεγονότα  ως  ́ ΄Νύχτα του 
Αγίου Βαρθολμαίου’’ της πόλης. Επίσης δύναται να παρο-
μοιαστεί  με την νύχτα των κρυστάλλων κατά των Εβραίων 
στην ναζιστική Γερμανία το 1938.

Η αντίδραση της χώρας μας στα Σεπτεμβριανά γεγονό-
τα ήταν ανύπαρκτη και τούτο ίσως να οφείλεται  και στην βα-
ριά  αρρώστια του Πρωθυπουργού Αλ. Παπάγου. Επιπρό-
σθετα υπήρξαν έντονες πιέσεις από το ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα α-
πό τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζων Φόστερ Ντάλ-
λες, ο οποίος κάλεσε και τις δύο πλευρές να δείξουν αυτο-
συγκράτηση και να συμφιλιωθούν.  Στη συνέχεια επί πρω-
θυπουργίας Κ. Καραμανλή,  σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Ελ-
λάς δεν έλαβε μέρος σε γυμνάσια του ΝΑΤΟ στην Μεσόγειο 
στις 6 Οκτωβρίου 1955. Τότε η Άγκυρα υποχρεώθηκε να α-
ποδώσει μια στοιχειώδη ηθική ικανοποίηση στην Ελλάδα, 
με το να υψώσει ο Υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας την 
ελληνική σημαία σε μια ειδική τελετή στο στρατηγείο του ΝΑ-
ΤΟ στην Σμύρνη-Τα αναφερόμενα γεγονότα μας θυμίζουν 
την αποχώρηση του Κ. Καραμανλή από το ΝΑΤΟ το 1974 
λόγω της εισβολής  και κατοχής τουρκικών δυνάμεων στην 
Κύπρο, και το  no troops, no guns, no ships on rocks Imia 
islands το 1996…

Βλέπετε  η ΙΣΤΟΡΙΑ επαναλαμβάνεται – διδάσκει, και τι-
μωρεί αυτούς που δεν διδάσκονται.

Η ιστορία είναι σαν τον καθρέπτη του αυτοκινήτου, κοι-
τάμε πίσω για να πάμε μπροστά.

Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι :Ο Πρωθυπουργός της 
Τουρκίας, ο ιθύνων νους των Σεπτεμβριανών γεγονότων ο 
Αντναν Μεντερές  και ο Υπουργός εξωτερικών Ζορλού  κα-
ταδικάστηκαν και απαγχονίστηκαν τον Νοέμβριο του 
1961….όχι για τα Σεπτεμβριανά….αλλά απαγχονίστη-
καν…

΄΄Μάχαιρα έδωσες Μάχαιρα θα λάβεις’’
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Ο φραγκισμός καταστρέφοντας την θρησκεία επενόησε τις ιδεολογίες, όλες 
ανεξαιρέτως τις ιδεολογίες ως ανάγκη, σε αντικατάσταση, του κενού που είχε 
δημιουργήσει ο «ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ». Ο φιλελευθερισμός του καπιταλισμού, 
με την Γαλλική Επανάσταση του 1780, μέσω των μασονικών στοών, δημιούργησε 
τον κοσμοπολιτισμό (ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ) και τον εθνικισμό.

Η εθνικιστική ιστορία κατέκλυσε όλα τα υπό οικοδόμηση κράτη-έθνη και ο 
τρισχιλιετής ελληνικός πολιτισμός κατεστράφη ολοσχερώς από την εθνικιστική 
ιστορία.

Η όλη δομή της διδασκαλίας της ιστορίας στο πλήρες 
δυτικοποιημένο ελληνικό κράτος, απέρριψε τις βασικές έννοιες του 
αρχαίου και βυζαντινού πολιτισμού, για να τις αντικαταστήσει με μία 
φραγκικής επινοήσεως αρχαιότητα και φραγκικής εμπνεύσεως 
βυζαντινισμό. 

Τυπικό παράδειγμα φραγκισμού είναι ο ιστορικός Νίκος 
Σβορώνος (1911-1990) που ισχυρίζεται πως το ελληνικό έθνος ως 
«νεοελληνικό» εδημιουγήθη μετά το 1204, ουσιαστικά με την 
κάθοδο των Φράγκων.

Αν και μαρξιστής – συνεπώς διεθνιστής ως προς την πάλη των 
τάξεων – υποκύπτει στον δυτικό μύθο του – ΕΘΝΟΚΡΑΤΟΥΣ-. 

Όλες οι ιδεολογίες ή και οι πολιτικοποιημένες θρησκείες χωρίς 
εξαίρεση, προέρχονται από την Δύση. Έτσι, πολύ γρήγορα οι 
φραγκοεμπνευσμένοι θα εισάγουν στον ελληνικό χώρο, μετά το 
1821, την απολυτότητα και τον πολιτικό φανατισμό 
δεξιάς–αριστεράς, μακριά από την διαλεκτική σκέψη του 
παραδοσιακού ελληνισμού.

Τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων δυτικόφιλων ιστορικών – 
φιλελευθέρων ή κομμουνιστών, καπιταλιστών ή σοσιαλιστών – 
έχουν τα εξής κοινά σημεία: 

α)Πιστεύουν στην έννοια της υλικής προόδου ως ή ατμομηχανή 
της ιστορίας.

β)Περιφρονούν την παράδοση, την οποίαν συντηρούν μόνον ως φολκλόρ.
γ)Δεν αποδέχονται την διαχρονικότητα του ελληνισμού από τον Όμηρο μέχρι 

σήμερα, αυτήν που υποστήριξε ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος 
(1815-1891).

δ)Επεκτείνουν στην γλώσσα την έννοια της κατευθυνόμενης προόδου, 
δηλαδή, αντί να βάλουν τροχοπέδη στην ανεξέλεγκτη αφηνίαση της γλώσσας που 
κόβει τον μίτο της Αριάδνης και μας αποξενώνει από την γλώσσα των προγόνων 
μας, φθάνουν να ισχυρίζονται ότι όχι μόνον το ελληνικό έθνος είναι καινούργιο 
αλλά και πως η γλώσσα του είναι καινούργια. 

Ο προλεταριακός διεθνισμός ο οποίος είναι το αντίστοιχο ιδεολόγημα με τον 
(αστικό διεθνισμό) ή κοσμοπολιτισμό βασίζεται, όπως και ο εθνικισμός στον μύθο 
«λαός». 

Εθνικισμός και διεθνισμός είναι προϊόντα της Γαλλικής Επαναστάσεως του 
1789 που στο όνομα του διαλεκτικού κοινωνικού ζεύγους αστού–προλετάριου 
εφορμούν με την έννοια του προοδευτισμού και την άκρατη αισιοδοξία προς το 
–φωτεινό υλικό μέλλον-. Οιοσδήποτε αντιστέκεται θεωρείται αντιδραστικός, 
ξεπερασμένος από την ιστορία, κοινωνικό και πνευματικό απολίθωμα του 
παρελθόντος. 

Ο πατέρας αυτού του εθνικιστικού ρομαντισμού στην Γαλλία του (19ου) 
αιώνος, υπήρξε ο μέγιστος ιστορικός Ιούλιος Μισέλε: (Jules Michelet) 1798-1874).

Πνευματικό παιδί του Μισελέ υπήρξε ο στρατηγός ντε Γκωλ, ο οποίος εξεθείαζε 
την Γαλλία αλλά όχι τους Γάλλους. Παρομοίαζε την Γαλλία με γυναίκα που την είχε 
ερωτευθή. Ο έντονος μυστικισμός έφθανε στον Μισελέ στο σημείο να 
χρησιμοποιεί ευθέως θρησκευτικό λεξιλόγιο όπως στο βιβλίο του για την ιστορία 
των θρησκειών που επονομάζει La Bible de l' hummanite (Η βίβλος της 
ανθρωπότητας)1864. 

Παρά ταύτα, ο φανατισμός της εθνικιστικής ιστορίας κατά των αντιπάλων 
λαών, ενόχλησε τον πατέρα του γαλλικού αναρχισμού Proudhon (1809-1865), ο 
οποίος και ανεφώνησε «Γιατί απουσιάζει  στην ιστορία της Γαλλίας του Μισελέ, η 
ιστορία των ηττημένων λαών;».

Ο ίδιος όμως, ως δυτικός σοσιαλιστής, δεν υστερεί σε φανατισμό και ακραίο 
αντισημιτισμό, όταν γράφει στο σημειωματάριο του: «Εβραίοι: πρέπει να γράψω 
ένα άρθρο εναντίον αυτής της φυλής που δηλητηριάζει τα πάντα, αναμιγνυόμενη 
στα πάντα χωρίς ποτέ να ενσωματώνεται  με κανέναν λαό. Πρέπει να ζητηθεί η 
απέλαση τους από την Γαλλία με εξαίρεση αυτούς που είναι νυμφευμένοι με 
Γαλλίδες.

Να ανεχθούμε τους γέρους που δεν κάνουν παιδιά (δηλαδή, σχεδόν 
γενοκτονία). 

Το μίσος κατά του Εβραίου όπως και του Άγγλου πρέπει να είναι το πρωταρχικό 
άρθρο της πολιτικής μας πίστεως-Carnets, 26 Δεκεμβρίου 1847).

Οι ιδεολογίες, οι οποίες όλες ξεκίνησαν από την Δύση και κατόπιν 
εξαπλώθηκαν σε όλον τον πλανήτη, μετέφεραν μαζί τους την (δυτική 
αντιδιαλεκτική απολυτότητα), τον φανατισμό, την λογοκρισία και τον μη σεβασμό 

του ΗΛΙΑ ΣΠΑΝΟΥ  

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

της αντιθέτου γνώμης μέσα στην καρδιά της Ενδιάμεσης Περιοχής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα  είναι το παρακάτω απόσπασμα άρθρου του 

Ιουλίου 2008, του διευθυντού της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά, για την Κύπρο, 
όπου έσμιγαν στο πρόσωπο του Μακαρίου, το διεθνιστικό ΑΚΕΛ με τον κυπριακό 
εθνικισμό: «Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήταν ένας σημαντικός ηγέτης του 
ελληνισμού, ο οποίος έγραψε ιστορία. Είναι όμως απίστευτο το πείσμα με το 
οποίο υπερασπίζονται το αλάθητο του Αρχιεπισκόπου ορισμένοι απόστολοι του, 
από τον πρώην πρόεδρο Τάσσο Παπαδόπουλο 2003-2008 έως τον κ. Πάτροκλο 
Σταύρου.

Ο Μακάριος επέλεξε την άτυχη κρίση με τα 13 σημεία του Συντάγματος, ο 
Μακάριος απέρριψε το σχέδιο Άτσεσον, που ήταν το καλύτερο το οποίο είχε ποτέ 
προσφερθεί στην Κύπρο, ο Μακάριος πήγε στο  Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
λίγες ημέρες πριν από την τουρκική εισβολή και ζήτησε την επέμβαση των 
εγγυητριών δυνάμεων (δηλαδή και της Τουρκίας ) για την αποκατάσταση του 
στάτους κβο.

Τα ταμπού και τα κλισέ βοηθούν στην συντήρηση των μύθων, αλλά όχι  στην 
κατανόηση της ιστορίας. Λάθος είναι η πεισματώδης προσπάθεια κάποιων να 
κρατήσουν ζωντανούς ταριχευμένους ιστορικούς μύθος, εξαναγκάζοντας όλους 
εμάς να τους προσκυνούμε με σεβασμό, χωρίς απορίες ή ερωτήσεις». 

Μία αναμφισβήτητη απόδειξη της πλήρους επικρατήσεως και στο ελληνικό 

κράτος των δυτικών ιδεολογιών του ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ και του ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΥ και του 
δυτικού μύθου ότι το ελληνικό γένος είναι καινούργιο, είναι η απλή αλλά 
εκπληκτική διαπίστωση ότι δεν έχει στηθεί στην Αθήνα ούτε ένας ανδριάντας 
βυζαντινών αυτοκρατόρων και ότι η Αλεξιάς της Άννας Κομνηνής δεν 
περιλαμβάνεται σε καμία διδακτική Ανθολογία.

Χαρακτηριστικό δείγμα του εκφραγκισμένου τρόπου που διδάσκεται η ιστορία 
και στην Ελλάδα, αποτελεί το γεγονός ότι σε ολόκληρη την Αθήνα υπάρχει 
στημένος μόνο ένας ανδριάντας βυζαντινού αυτοκράτορα (αυτός του 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην Μητρόπολη). Το γεγονός αποτελεί μέρος της 
προσπάθειας να αποκοπεί ο σύγχρονος ελληνισμός από τις βυζαντινές του 
ρίζες… (Αντίστοιχα στην Αθήνα δεν υπάρχει και κανένας ανδριάντας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου!)

Πρέπει να γνωρίζουν οι κρατούντες πως όλες οι ανθρώπινες παραδόσεις και 
θρησκείες διατηρούν την ανάμνηση μιας χρυσής εποχής της ανθρωπότητας και 
αποκαλούν την εποχή μίας Μεταπτωτική κατάσταση. Σιδηρούν γένος, καλι 
γιούγκα, κτλ. Όσο πιο πολύ απομακρύνεται από την χρυσή εποχή, ένας 
πολιτισμός και μία κοινωνία, τόσο ζητά «αντικειμενικότητα», «ακρίβεια», 
εκλογίκευση…

Αυτή η στάση είναι φανερή και στον τρόπο που ένας πολιτισμός αποτυπώνει, 
συντηρεί και θυμάται τις αξίες του. Είτε ως Μυθολογία (που αδιαφορεί για 
χρονολογικές και άλλες λεπτομέρειες, αλλά είναι γεμάτη ζωή και αλήθειες), είτε ως 
νεκρή εκδυτικισμένη ιστορία… (Lucas Cranach (1473-1553) Χρυσή εποχή )

Τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στην Ελλάδα σχετικά με το περιβόητο βιβλίο της 
ιστορίας της Στ' Δημοτικού, συμβαίνουν και αλλού: Τον Ιούνιο του 2004, το 
αμερικανικό υπουργείο Παιδείας επανεξέδωσε, «βελτιωμένο», ένα εγχειρίδιο του 
1993, που ετιτλοφορείτο, βοηθώντας το παιδί σας να μάθει ιστορία προς χρήσιν 
των γονέων. 

Για τρεις μόνον  «αντιπατριωτικές» αναφορές, η Λιν Τσέινι, σύζυγος του τέως 
αντιπροέδρου των Η.Π.Α θεώρησε το βιβλίο απαράδεκτο και τηλεφώνησε στο 
υπουργείο Παιδείας να το απαγορεύσει, το υπουργείο πολτοποίησε  τα 300.000 
χιλ. αντίτυπα, το εκκαθάρισε από τα «μιάσματα» και το επανεξέδωσε.

Η βιογραφία στην ιστορία έχει τεράστια σημασία διότι εισάγει στην ιστορική 
επιστήμη την γνώση της υποκειμενικότητας, της ψυχολογίας και της 
ψυχαναλύσεως. Χωρίς την βιογραφία, η ιστορία απομακρύνεται από τον 
ανθρώπινο παράγοντα του προσώπου. Καταντά τεχνολογία, δηλαδή νεκρή 
γνώση. Οι δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές αναλύσεις χάνουν την 
αξιοπιστία τους όταν δεν συνδέονται με την διαχρονικότητα του ανθρώπινου 
προσώπου. 

Ωστόσο, αυτός ο ελληνικός φραγκισμός έχει καταστεί μπούμερανγκ για τους 
φράγκους, διότι οι φραγκοποιημένοι Έλληνες έχουν γίνει πιο φανατικοί κι από 
τους φράγκους και δεν επιτρέπουν στους τελευταίους, δηλαδή στους δασκάλους 
τους, να παρεκκλίνουν από τους μύθους που οι ίδιοι επέβαλλαν στην ελληνική 
ιστορία!
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2. 3.

1. Οι Έλληνες δεν ήταν οι πρώτοι που 
επαναστάτησαν ενάντια στους Οθωμανούς
Η Ελληνική Επανάσταση, που ξεκίνησε το 1821 και τε-

λείωσε το 1830 με την αναγνώριση εθνικού ανεξάρτητου 
κράτους με το όνομα Ελλάς, είναι η δεύτερη στα Βαλκά-
νια. Την πρώτη την έκαναν οι Σέρβοι το 1804. Είχαν αρ-
χηγό τους τον Γεώργιο Πέτροβιτς Καραγκεόργεβιτς, τον 
Καραγιώργη της Σερβίας, τον οποίον τιμούμε με δρόμο 
στην πρωτεύουσά μας επειδή υπήρξε σημαντική προ-
σωπικότητα που έπαιξε ρόλο και στα ελληνικά πράγμα-
τα. Η σερβική επανάσταση ήταν μακρόσυρτη, ολοκλη-
ρώθηκε το 1830, αλλά με αυτονομία. Δηλαδή προέκυψε έ-
να αυτόνομο κράτος και όχι ανεξάρτητο, όπως αργότερα 
το ελληνικό.

Ο Καραγιώργης στο κέντρο της Συνέλευσης του Όρα-
σατς στις 14 Φεβρουαρίου 1804, όταν οι Σέρβοι προύχο-
ντες συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν ε-
ξέγερση εναντίον των διοικητών των γενιτσάρων. Η επα-
νάστασή τους δεν έμοιαζε πολύ με τη δική μας, διότι αυ-
τών ξεκίνησε ως εξέγερση και εξελίχθηκε σε επανάστα-
ση. Κατά την έκρηξη, δηλαδή, των γεγονότων, δεν είχαν ε-
θνικό διακύβευμα στον νου τους, καθώς ξεκίνησαν δια-
μαρτυρόμενοι για την αθέτηση προνομίων που τους είχε 
παραχωρήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τελικά η δια-
μαρτυρία έγινε επανάσταση. Αντίθετα, η ελληνική ξεκίνη-
σε προετοιμασμένη ως τέτοια. Τέλος η σερβική συνέβη μέ-
σα στους ναπολεόντειους πολέμους ενώ η ελληνική μετά 
τους ναπολεόντειους πολέμους. Έχει σημασία αυτό, μια 
και το συνολικό σκηνικό ήταν διαφορετικό στις δύο περι-
πτώσεις.

2. Η Ελλάδα ήταν το πρώτο ανεξάρτητο εθνικό
 κράτος στην ανατολική Μεσόγειο
Η Ελλάδα υπήρξε το πρώτο ανεξάρτητο εθνικό κρά-

τος που δημιουργήθηκε αποκοπτόμενο από την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία. Αυτό ήταν μεγάλη τομή, αν σκεφθεί 
κανείς ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία επί αιώνες ήταν νι-
κηφόρα, κι αν έχανε εδάφη ─που έχανε δύσκολα─ ήταν 
προς όφελος μιας άλλη χώρας, που έπαιρνε τις περιοχές. 
Και τώρα έρχεται ένα τμήμα της –όχι μεγάλο βέβαια, διότι 
ήταν μικρά τα σύνορα του πρώτου ελληνικού κράτους– 
και γίνεται ανεξάρτητο κράτος. Αυτό το γεγονός επηρέα-
σε τις εξελίξεις διότι οι υπόλοιποι Βαλκάνιοι θεώρησαν το 
ελληνικό παράδειγμα πρότυπο για την δική τους εθνική 
πορεία κατά το δεύτερο μισό του 19ου και το πρώτο μισό 
του 20ού αιώνα.

Μαρία Ευθυμίου
10 πράγματα για την Ελληνική Επανάσταση 
που πιθανόν δεν γνωρίζεις

Ο 19ος αιώνας ονομάζεται «ο αιώνας του εθνισμού», 
της τάσης των λαών να αποκοπούν από τις αυτοκρατορί-
ες και να δημιουργήσουν δικά τους ανεξάρτητα κράτη. Σε 
αυτό οι Έλληνες είναι μπροστά παγκοσμίως, καθώς στην ί-
δια περίπου εποχή, με αρχηγούς άτομα σαν τον Σιμόν 
Μπολιβάρ επαναστατικά γεγονότα γίνονται και στη Λατινι-
κή Αμερική, ενάντια στους Ισπανούς, και διαμορφώνονται 
τα σημερινά εθνικά κράτη στην εκεί περιοχή.

3. Κύρια αιτία της ελληνικής πρωτοπορίας: 
η παιδεία
Καίριος λόγος για το γεγονός ότι οι Έλληνες προηγή-

θηκαν ως προς την εθνική τους επανάσταση είναι ότι εί-
χαν την πιο διαδεδομένη και σημαντική παιδεία στα Βαλ-
κάνια, και μία γλώσσα με θαυμαστά χαρακτηριστικά 
πλούτου και διάρκειας. Η ελληνική γλώσσα, η κινεζική και 
η χίντι των Ινδών είναι οι μοναδικές ζώσες γλώσσες ανά-
μεσα στις περισσότερες από τις σημερινές περίπου 6.000 

γλώσσες της γης, που την πορεία τους παρακολουθεί κα-
νείς γραπτά επί σχεδόν 4.000 χρόνια. Υπήρξε δε, και α-
κόμα είναι, η γλώσσα της Ορθοδοξίας. Ξεκίνησε ως 
γλώσσα ολόκληρου του Χριστιανισμού και παρέμεινε για 
πολλούς αιώνες η κύρια γλώσσα της Ορθοδοξίας, γι’ αυ-
τό και οι Ορθόδοξοι, ανεξαρτήτως καταγωγής, λέγονται 
παγκοσμίως Greek Orthodox, μια και τα τέσσερα πα-
τριαρχεία της Ανατολής μιλούσαν ελληνικά – και ακόμα μι-
λούν, εκτός από αυτό της Αντιοχείας που πρόσφατα υιο-
θέτησε τα αραβικά, Το λέω αυτό διότι η Οθωμανική Αυτο-
κρατορία ήταν θεοκρατική, σε χώριζε ανάλογα με το θρή-
σκευμά σου. Εξ αυτού, το γεγονός ότι τα εκατομμύρια των 
Χριστιανών Ορθοδόξων των Βαλκανίων, της Μικράς Ασί-
ας και της Μέσης Ανατολής διοικούνταν από ελληνόφωνα 
Πατριαρχεία προσέθετε μεγάλο ειδικό βάρος στη σπου-
δαία αυτή γλώσσα. Και στην παιδεία της.

Κατά τον 17ο, 18ο και 19ον αιώνα, οι Έλληνες είχαν τα 
περισσότερα και καλύτερα σχολεία από κάθε άλλον Χρι-
στιανικό Ορθόδοξο λαό στη Βαλκανική. Όχι κρυφά σχο-
λεία, αντίθετα, ολοφάνερα, και δυναμικά. Εξ αυτού είχαν 
εγγράμματους, μορφωμένους και λογίους. Πίσω από το ε-
πίτευγμα αυτό, κατά τους ίδιους αιώνες, κρύβεται η επί-
δοσή τους στο χερσαίο και το θαλασσινό εμπόριο που 
τους έφερνε σε επαφή με Δύση και με Ανατολή, ενισχύο-
ντας την αυτοπεποίθησή τους, την ώρα που έφερνε γνώ-
σεις και εμπειρίες, στον καιρό του εθνισμού.

4. Επαναστατήσαμε λόγω υπεροχής
Αυτό που συνήθως λέγεται είναι πως οι Έλληνες ξεκί-

νησαν το 1821 την επανάστασή τους απελπισμένοι από 
τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Τούτο φυσικά ισχύει, αλλά πα-
ράλληλα ίσχυαν και άλλες πραγματικότητες. Αυτές υπο-
γραμμίζει και ο Σπυρίδωνας Τρικούπης, ο πατέρας του 
Χαριλάου Τρικούπη, ο οποίος ήταν στέλεχος της Επανά-
στασης του 1821, λόγιος από το Μεσολόγγι, που όταν τε-
λείωσε η Επανάσταση συνέγραψε την Ιστορία της. Στο 
προοίμιο του πολύτιμου αυτού έργου του ο Τρικούπης, α-
ναφερόμενος στα αίτια της Επανάστασης, τα τοποθετεί 
στο γεγονός ότι οι Έλληνες, παρότι «δεσποζόμενοι», υ-
περείχαν και προόδευαν, ενώ οι Τούρκοι, παρότι «δε-
σπόζοντες» παρέμεναν στάσιμοι. Στο γεγονός δηλαδή ό-
τι οι Έλληνες είχαν αποκτήσει αυτοπεποίθηση λόγω των 
επιδόσεών τους στα γράμματα, στο εμπόριο κ.λπ. και εξ 
αυτού αισθάνθηκαν ότι ήρθε ή ώρα να κάνουν την Επα-
νάσταση. Ότι μπορούσαν να κάνουν την Επανάσταση. 
Και ότι είχαν πιθανότητες να τα βγάλουν επιτυχώς πέρα.

5. Ο Φιλελληνισμός και η σύνδεση 
της Επανάστασης με τη Δύση
Ο Φιλελληνισμός που εκδηλώθηκε κατά την περίοδο 

της Ελληνικής Επανάστασης είναι ένα τεράστιο κεφά-
λαιο, μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Κανένας λαός 
δεν θα μπορούσε, σε τέτοια κρίσιμη ώρα, να έχει το προ-
νόμιο που είχαν οι Έλληνες, οι οποίοι ήσαν γνωστοί χάρη 
στους προγόνους τους, που οι λαοί της Ευρώπης από 
τον 14ο ήδη αιώνα θαύμαζαν και μελετούσαν. Ο αγώνας 
των Σέρβων για παράδειγμα, δεν προξένησε τέτοιο κίνη-
μα, γιατί οι Σέρβοι ήταν σχεδόν άγνωστοι για τους Ευρω-
παίους. Αντίθετα, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί, όταν πλη-
ροφορήθηκαν τον Αγώνα των Ελλήνων, συγκινήθηκαν 
βαθιά νιώθοντας ότι τους αφορούσε, μια και οι αρχαίοι 
Έλληνες θεωρούνταν από τον δυτικό κόσμο η βάση των ι-
δεών και του πολιτισμού τους. Το γεγονός ότι όσο πιο μορ-
φωμένος –άρα, κατά κανόνα, και κοινωνικά πιο ισχυρός 
και πιο ευκατάστατος– τόσο πιο ελληνομαθής, είχε σημα-
σία στα πράγματα γιατί ισχυρά άτομα στάθηκαν στο 
πλευρό των Ελλήνων σε πολλές κοινωνίες της Ευρώπης 
και της Αμερικής την εποχή αυτή. Αυτό έκανε τη διαφορά 
στην Ελληνική Επανάσταση μια και, από ένα σημείο και 
πέρα, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία στάθηκαν υπέρ των Ελ-
λήνων και αποφάσισαν πως θα δημιουργηθεί ένα ελληνι-
κό κράτος που θα είναι ανεξάρτητο. Κάτι που δεν έζησαν 
οι Σέρβοι, με αποτέλεσμα να γίνουν ανεξάρτητοι πολύ αρ-
γότερα, προς το τέλος του 19ου αιώνα, αρχές του 20ού.

Το πιο θερμό φιλελληνικό κίνημα παρατηρήθηκε στη 
Γερμανία (κυρίως στη Βαυαρία), στην Ελβετία, στη Γαλλί-
α, στην Αγγλία, στις ΗΠΑ. Εκείνο της Αγγλίας ήταν το πιο 
καίριο γιατί η Αγγλία την εποχή εκείνη ήταν η ισχυρότερη 
δύναμη του κόσμου και, επομένως, από αυτήν αναμενό-
ταν να δοθεί η λύση –όπως και δόθηκε, τελικά– στο ελλη-
νικό θέμα. Και δάνεια. Και προστασία. Και επαγγελματίες 
στρατιωτικοί για να διοικήσουν τον ελληνικό Αγώνα – ό-
πως και έγινε, με απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της 
Τροιζήνας, με τον Τσερτς και τον Κόχραν(10ος κόμης του 
Ντάντοναλντ) το 1826 και 1827, που τοποθετήθηκαν αρ-
χηγοί των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, της ξηράς και 
της θάλασσας αντιστοίχως. Δεν είναι εξ άλλου τυχαίο ότι ε-
κείνος που, μετά το 1823, άλλαξε την αρνητική στάση των 
Ευρωπαίων απέναντι στην ελληνική υπόθεση ήταν ο υ-
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Σε συνέντευξή της στο περιοδικό insidestory, η καθηγήτρια Ιστορίας Μαρία Ευθυμίου 
μιλά για τις αλήθειες και τους μύθους της Επανάστασης του 1821 και επισημαίνει 10 
πράγματα που θα έπρεπε οπωσδήποτε να πει σε κάποιον που δεν γνωρίζει απολύτως τί-
ποτα για την Ελληνική Επανάσταση.

Η Μαρία Ευθυμίου είναι καθηγήτρια Ιστορίας, ερευνήτρια Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
συγγραφέας ιστορικών βιβλίων, επιμελήτρια και συνεργάτης συλλογικών έργων και αρ-
θρογράφος στην Ελληνική, Γαλλική και Αγγλική γλώσσα. Η ίδια είναι Βραβευμένη με το 
βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημονικής Διδασκαλίας. Στον ελεύθερo της χρόνο δίνει διαλέ-
ξεις σε όλη την Ελλάδα, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να την έχουν παρακολουθήσει. Η 
Μαρία Ευθυμίου μιλά για τα διαχρονικά δυνατότερα σημεία του Ελληνισμού τα 4.000 τε-
λευταία χρόνια.
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πουργός Εξωτερικών της Αγγλίας Τζώρτζ Κάνινγκ, επη-
ρεασμένος από φιλέλληνες Βρετανούς που έπεισαν αυ-
τόν και την αγγλική κυβέρνηση ότι συνέφερε στην Αγγλία 
και τη δράση της στην Ανατολική Μεσόγειο η δημιουργία ε-
νός ελληνικού κρατικού μορφώματος.

Η αλλαγή στάσης της Αγγλίας συμπαρέσυρε και τη 
Γαλλία και τη Ρωσία, με το γνωστό θετικό τελικό αποτέλε-
σμα για την Ελλάδα, το 1830. Εξ αυτού, δεν είναι μη εξη-
γήσιμο το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία –χάρη κυρίως 
στους δυτικότροπους λογίους της που οραματίζονταν τη 
δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους εναρμονισμένου με 
το πιο προχωρημένο τμήμα της γης, τη Δυτική Ευρώπη– 
στράφηκε, κατά την Επανάστασή της, προς την Αγγλία και 
τη Δύση, αντί προς τη Ρωσία, με την οποία συνδεόταν επί 
αιώνες συναισθηματικά λόγω κοινού θρησκευτικού δόγ-
ματος και λόγω του γεγονότος ότι η μεγάλη αυτή δύναμη 
του Βορρά συγκρουόταν επί αιώνες με τους Οθωμανούς.

6. Το λαϊκό αίσθημα ήταν φιλορωσικό, 
όχι φιλοδυτικό
Η σύνδεσή μας με την Αγγλία κατά την Επανάσταση 

του 1821 είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της νεότερης 
Ιστορίας μας, γιατί ερμηνεύει και μία εθνική σχιζοφρένεια 
που ακόμη μάς συνοδεύει, μετά από 200 χρόνια ζωής. Το 
γεγονός δηλαδή ότι από το ’21 συνδεθήκαμε με τη Δύση, ε-
νώ ο μέσος Έλληνας ήταν –και σε έναν βαθμό εξακολου-
θεί να είναι– κατά βάση φιλορώσος και αντιδυτικός. Την ί-
δια στιγμή όμως ήθελε να θεωρείται δυτικός, αφενός για 
να προστατεύεται από την ισχυρή Δύση και αφετέρου για 
να συγκαταλέγεται στους ισχυρούς, πρωτοπόρους, και ε-
πιτυχημένους του σύγχρονου κόσμου.

7. Η εχθρότητα «πολιτικών» – 
«στρατιωτικών»
Eπί 200 χρόνια υπηρετούμε ως κοινωνία ένα σχήμα 

που δημιουργήθηκε στην Επανάσταση: αυτό της εχθρό-
τητας μεταξύ «πολιτικών» και «στρατιωτικών». Την επε-
ξεργασία αυτής της πόλωσης ανέλαβαν αργότερα, στο 
πρώτο μισό του 20ού αιώνα, κατά κύριο λόγο αριστερής 
κατεύθυνσης συγγραφείς, σαν τον Γιάννη Κορδάτο, οι ο-
ποίοι εξήγησαν ότι οι «κακοί πολιτικοί» πήραν στα χέρια 
τους την επανάσταση και αδίκησαν τους «καλούς στρα-
τιωτικούς». Και αυτό είναι το αφήγημα που έχει περάσει 
για την Επανάσταση του ’21. Αν ρωτήσει κανείς τον μέσο 
Έλληνα ποιος ήταν ο καλός της επανάστασης, θα πει ο Θε-
όδωρος Κολοκοτρώνης. Ποιος ήταν ο κακός, θα πει ο Αλέ-
ξανδρος Μαυροκορδάτος.

Η αντίληψη αυτή πρώτα πρώτα βασίζεται σε κάτι 
πραγματικό: ότι κατά την επανάσταση, υπήρξε σύγκρου-
ση μεταξύ «πολιτικών» και «στρατιωτικών». Έπειτα, στην 
επανάσταση την ίδια, ο μέσος απλός άνθρωπος καταλά-
βαινε περισσότερο τον Κολοκοτρώνη και τη στάση του, 
παρά τον Μαυροκορδάτο, μια και ο δεύτερος ήταν ένας 
Ευρωπαίος πολιτικός ενώ ο Κολοκοτρώνης ένας δικός 
του άνθρωπος, σαν τον ίδιο.

Όμως στο γεγονός ότι γίναμε ανεξάρτητο κράτος με-
γάλο ρόλο έπαιξαν τόσο οι στρατιωτικοί όσο και οι πολιτι-
κοί. Ανάμεσα στα άλλα, οι «πολιτικοί» κράτησαν και το δι-
πλωματικό σκέλος των πραγμάτων του Αγώνα. Αν δεν ή-
ταν αυτοί, πιθανόν θα είχαμε γίνει αυτόνομο κράτος, όχι α-
νεξάρτητο. Θα ανήκαμε, δηλαδή, στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία, θα της πληρώναμε φόρους, στα εσωτερικά μας 
θα είχαμε ευρείες ελευθερίες, δεν θα είχαμε δικό μας 
στρατό ούτε δική μας εξωτερική πολιτική.

Γενικά, η Επανάσταση του 1821 ιδεολογικοποιήθηκε 
πολύ τα 200 χρόνια που κύλησαν. Όλες οι πολιτικές πλευ-
ρές τη διεκδίκησαν ως δική τους και, φυσικά, το ίδιο έκανε 
η Εκκλησία.

8. Οι εμφύλιοι πόλεμοι
Βασικό χαρακτηριστικό της Επανάστασης του ’21 εί-

ναι και οι μεγάλης κλίμακας εσωτερικές συγκρούσεις, που 
πήραν τον χαρακτήρα εμφυλίου –Ελληνικός εμφύλιος πό-
λεμος (1823–1825). Στην ουσία, όλο το 1824 ήταν χρονιά 
εμφυλίου πολέμου. Αυτό που οδήγησε την επανάσταση 
σε δύο κύκλους εμφυλίων ήταν η επιδίωξη του Θ. Κολοκο-
τρώνη να την ελέγξει πολιτικά. Τελικά, ο Κολοκοτρώνης 
και οι Πελοποννήσιοι ηττήθηκαν, γι’ αυτό και φυλακίστη-
καν.

Ο Κολοκοτρώνης μπήκε στη διαδικασία διεκδίκησης 
της εξουσίας εκ μέρους των «στρατιωτικών» στηριγμένος 
στο γεγονός ότι είχε νικήσει, το καλοκαίρι του 1822, τον 
Δράμαλη στα Δερβενάκια κάτι που εκτίναξε το κύρος και 
τη δύναμη του ίδιου, αλλά και των «στρατιωτικών» απένα-
ντι στους «πολιτικούς».

Εδώ έχουμε μία πραγματικότητα που αξίζει προβλη-
ματισμού: το γεγονός δηλαδή ότι ένας άνθρωπος, ο οποί-
ος πράγματι στα Δερβενάκια έσωσε την Επανάσταση, 
δρα μετά με τρόπο βλαπτικό για αυτήν, όπως αργότερα έ-

πραξε και ο Ανδρέας Μιαούλης, ο μέγιστος των Ελλή-
νων ναυτικών της Επανάστασης, ο οποίος, αντιπολι-
τευόμενος τον Καποδίστρια, έκαψε στον Πόρο τον ελ-
ληνικό στόλο το 1831.

Στην πραγματικότητα ο Εμφύλιος δεν σταμάτησε το 
1825, παρά υπέβοσκε και τα επόμενα χρόνια, αναζω-
πυρώθηκε μετά το 1830 ως αντιπολίτευση στον Καπο-
δίστρια, κορυφώθηκε το 1831 μετά τη δολοφονία του 
Κυβερνήτη, για να πάψει το 1833 με την έλευση της Α-
ντιβασιλείας και του ενόπλου βαυαρικού σώματος που 
τη συνόδευε.

9. «Ετερόχθονες» και «αυτόχθονες»
Άλλη μία πόλωση της Επανάστασης υπήρξε εκείνη 

μεταξύ «αυτοχθόνων» και «ετεροχθόνων». Ετερόχθο-
νες θεωρούνταν οι Έλληνες που ήρθαν από αλλού στα 
σημεία που κρατήθηκε η Επανάσταση – δηλαδή στην 
Πελοπόννησο, στη Στερεά και σε κάποια νησιά. Αυτοί 
ήρθαν να πολεμήσουν, μαζί με τους αδελφούς τους, 
για την ελληνική υπόθεση, ωστόσο Πελοποννήσιοι και 
Στερεοελλαδίτες τους θεωρούσαν «ετερόχθονες», δη-
λαδή από άλλη χθόνα, άλλη γη, και τους αντιμετώπιζαν 
εχθρικά κατηγορώντας τους ότι ήρθαν ακόπως για να 
τους πάρουν τις δουλειές και τα αξιώματα.

Η διάσταση αυτή διατηρήθηκε επί μακρόν στην ελ-
ληνική πολιτική ζωή, μέχρι και τη δεκαετία του 1840. Πά-
ντως, έχει ενδιαφέρον ότι στην Εθνοσυνέλευση της Ε-
πιδαύρουΑ’ τον Ιανουάριο του 1822, οι Έλληνες ψήφι-
σαν ως πρώτο πρωθυπουργό τους έναν «ετερόχθο-
να», τον μεγάλης μόρφωσης και ικανοτήτων Φαναριώ-
τη Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Το δε 1827, στην Εθνο-
συνέλευση της Τροιζήνας, ως πρώτο Κυβερνήτη τους 
επέλεξαν τον επτανήσιο Ιωάννη Καποδίστρια, επίσης 
«ετερόχθονα», άνθρωπο εντυπωσιακών ικανοτήτων, 
παιδείας και ήθους.

10. Αποκοπή από το Πατριαρχείο
Μεγάλης σημασίας είναι τέλος η αποκοπή των Ελλήνων 

από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Τούτο, όπως 
και η σύνδεση των Ελλήνων με τη Δύση καθώς και τα εντυ-
πωσιακά, δυτικού τύπου, Συντάγματα που ο Αγώνας υιοθέ-
τησε, δικαιολογούν το γεγονός ότι ο Πόλεμος της Ελληνικής 
Εθνικής Ανεξαρτησίας θεωρείται Επανάσταση, μια και συνι-
στούν πολιτικές ανατροπές μεγάλης κλίμακας και εύρους.

Η αποκοπή της Εκκλησίας των επαναστατημένων πε-
ριοχών συνέβη αμέσως με την έκρηξη του Αγώνα, σαν να ή-
ταν αυτονόητη, και διατηρήθηκε όλα τα χρόνια μέχρι και το 
1833, οπότε το πράγμα έγινε επίσημο με την αναγνώριση 
το 1850 της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος – με την ο-
ποία και πορευόμαστε μέχρι σήμερα. Στη διάρκεια του Αγώ-
να, τα θέματα της Εκκλησίας λύνονταν από το κράτος μέσω 
του «Μινιστερίου της Λατρείας» και τον αντίστοιχο υπουρ-
γό, τον Μινίστρο της Λατρείας. Με τον τρόπον αυτό, η θρη-
σκεία υπετάγη στο κράτος –στο εθνικό κράτος– κάτι που συ-
νοδεύει τα πράγματα μέχρι σήμερα.

Οι Έλληνες στην επανάστασή τους δημιούργησαν ένα ε-
θνικό σχήμα ελέγχου της Εκκλησίας τους. Τούτο συνέβη, 
στη συνέχεια, με όλα τα Χριστιανικά Ορθόδοξα κράτη της 
Βαλκανικής όταν απέκτησαν την ανεξαρτησία τους, καθώς 
έσπευσαν –και αυτά– να αποκοπούν από το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, με δικούς τους, μάλιστα, Πατριάρ-
χες. Στη βάση των εξελίξεων αυτών βρίσκεται το γεγονός ότι 
πολιτικός προϊστάμενος του Πατριαρχείου Κωνσταντινου-
πόλεως ήταν επί Βυζαντίου ο αυτοκράτορας, επί δε Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας ο σουλτάνος. Έχοντας δημιουργή-
σει δικό σου ανεξάρτητο εθνικό κράτος, εάν ο κλήρος σου 
παρέμενε διοικητικά συνδεδεμένος με το Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως, τότε, εμμέσως, ο σουλτάνος θα είχε λό-
γο στα δικά σου πράγματα. Και τούτο δεν επιθυμούσε κανέ-
να βαλκανικό κράτος την ώρα της εθνικής δημιουργίας του.



σελ. 12

Φωτογραφικο ταξιδι στο χρονο μεσα από το πλουσιο 
φωτογραφικο αρχειο του συλλογου μας

Από το άλµπουµ της Γιαγιάς

Αρχείο: Σύλλογος «Υψηλάντης»

3

2

1

4

5

1.  23 Απριλίου 1950
 Χορός στην πλατεία και αυλή του παλιού σχολείου

2.  1940-50
 Συγκέντρωση Οφιτών στη Νέα Τραπεζούντα

3. 1950-1960
 Πανηγύρι Ζωοδόχου  Πηγής στην πλατεία του χωριού
 Στη μέση του χορού ο λυράρης Αλέκος Αδαμίδης

4. 20-7-1933
 Πανηγύρι Προφήτη Ηλία στη Σφενδάμη Πιερίας
 Από αριστερά Βασίλειος Μαυρόπουλος, 
 Ιωάννης Βασιλειάδης, Αλέκος Πανόπουλος, 
 Νικόλαος Αλχαζίδης, Σωτήριος Αδαμίδης

5. Αρχές 1950
 Ημέρα εθνικής γιορτής παρέλαση 
 τμήματος προσκόπων στην πλατεία του χωριού


