
25ηΜαρτίου 1821- 25ηΜαρτίου2021
200 χρόνια από την έκρηξη της

Επανάστασης



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΑΓΩΝΑ

ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ



• Με την Επανάσταση του 1821 ο ελληνικός λαός
έμεινε στη βάση του πάντοτε ενωμένος στον
αγώνα για την ελευθερία του υπηρετώντας έναν
εθνικό και ιερό σκοπό. Αγωνίστηκε «για του
Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδας
την ελευθερία».



Ο Κολοκοτρώνης στον λόγο του στην
Πνύκα το 1838 τονίζει τον λόγο για τον
οποίο πολέμησαν



Έτσι, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός πρωτοστατεί
και κηρύσσει την Επανάσταση στις 25 Μαρτίου

1821 στην Μονή της Αγίας Λαύρας



• Η Εκκλησία συμμετείχε ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση του
1821 προβάλλοντας ως πρότυπα ζωής, ήθους και αυταπάρνησης,
τους αγίους και μάρτυρες της πίστης Της.
Από τους 200 λοιπόν αρχιερείς, που υπήρχαν σ' ολόκληρη την

Οθωμανική αυτοκρατορία, μαρτυρούνται να :
Έλαβαν ενεργό μέρος, στον αγώνα επώνυμα και αδιαμφισβήτητα, 73

ιεράρχες.
Είναι γνωστοί ότι δοκιμάσθηκαν, φυλακίσθηκαν, βασανίσθηκαν 42

αρχιερείς.
Μαρτυρείται ότι θυσιάσθηκαν για την ελευθερία, είτε από

βασανιστήρια και θανατώσεις των Τούρκων είτε στις πολεμικές
συρράξεις, 45 αρχιερείς.



Ο Γρηγόριος ο Ε΄ , Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως, είναι ο πρώτος

εθνομάρτυρας του Αγώνα



• Η Εκκλησία δεν προσέφερε ως πρωτεργάτης της
Ελληνικής Επανάστασης μόνο αγωνιστές
κληρικούς όλων των βαθμών, αρχιερείς,
πρεσβυτέρους, διακόνους και μοναχούς. Έδωσε
χρήματα, κτήματα και κάθε πολύτιμο είδος για
την οικονομική στήριξη και ενίσχυση του αγώνα.
Πρωταγωνίστησε ώστε να διασωθεί η ελληνική
γλώσσα και η παιδεία των Νεοελλήνων και
διατήρησε αναλλοίωτα τα ήθη, τα έθιμα και τις
τοπικές παραδόσεις.



Παρακάτω, θα παρουσιάσουμε
μερικούς από τους πιο γνωστούς ήρωες

– κληρικούς της Επανάστασης



Κατέλαβε τη γέφυρα της Αλαμάνας και στις 23 Απριλίου 1821 έδωσε
μάχη με τα στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη. Στη μάχη αυτή συνελήφθη

και αφού μεταφέρθηκε στη Λαμία δολοφονήθηκε, λογοτεχνικά
αναφέρεται ότι "σουβλίστηκε" από τους Τούρκους στις 24 Απριλίου

1821.



Ο Επίσκοπος των Ρωγών Ιωσήφ (1820-1826).
Οι αρετές και ο προσωπικός του αγώνας τον αναδεικνύουν ως ηγέτη. Το βράδυ
της Εξόδου του Μεσολογγίου, μαζί με τον αρχιμανδρίτη Γεράσιμο Ζαλογγίτη
και λίγους ανάπηρους και τραυματίες κλείσθηκαν στον μύλο και την
μπαρουταποθήκη. Κατόπιν προστέθηκαν και όσοι Έλληνες γύρισαν πίσω
κατά τη μάχη της Εξόδου και με τη σύμφωνη γνώμη όλων, όταν οι
εχθροί έφθασαν έξω, ο Ιωσήφ έβαλε φωτιά στο μπαρούτι στις 13
Απριλίου 1826.



Ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας (1780 - 23 Απριλίου 1821)
Ήταν Έλληνας κληρικός, Φιλικός και αγωνιστής του 1821. Ήταν ο πρώτος
επίσκοπος που έπεσε μαχόμενος κατά την Ελληνική Επανάσταση .
Ο Ησαΐας στην τέχνη.
Ο Βαλαωρίτης ως επίλογο στο τρίτο άσμα του Αιακού βάζει αυτούς τους
στίχους:
«... Στ' αγέρι κρεμασμένα ωσάν καντήλια τ' ουρανού, αποβραδίς δυο φώτα
εφάνηκαν στη σκοτεινιά... Κανείς δεν τάχε ανάψει... Κ' ένας που πέρασε
απεκεί, καλόγερος, διαβάτης, κ' είδε το θάμμα κ' έδραμε, στη λάμψη δυο
κεφάλια ηύρε που πλάγιαζαν γλυκά... τώνα του Παπαγιάννη και τάλλο του
Δεσπότη του. Γονατιστός εμπρός τους έμειν' ο γέρος κ' έκλαψε. Τους έρριξε
τρισάγιο τα φίλησε στο μέτωπο και με το δοκανίκι έσκαψε λάκκο κ' έθαψε τ'
αχώριστα τ' αδέρφια. Βλογάει το χώμα τρεις φοραίς... Έκαμε το σταυρό του και
χάνεται στην ερημιά... Εσβήστηκαν ταφώτα»...





Φεύγοντας, ο Παπαφλέσσας, τον Μάιο του 1825
να πιάσει το Μανιάκι
απαντά στον αδελφό του Νικήτα ,
ο οποίος τον μέμφεται γιατί δεν διαφεύγει στη Μάνη,
και του απαντά ως εξής :"Νικήτα ,
• ἔλαβα τὴν ἐπιστολή σου καὶ εἰς ἀπάντησιν σου λέγω ὅτι
• δὲν εἶμαι σὰν τὸν κουμπάρο σου τὸν Κεφάλα ὅπου τρέχετε
• ἀπό ράχη σὲ ράχη στοὺς Ἁηλιάδες .
• Ἐγώ ἅπαξὡρκίσθην νὰ χύσω τὸ αἷμα μου εἰς τὴν ἀνάγκην τῆς Πατρίδος ΚΑΙ
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ.

• Εὔχομαι εἰς τὸν θεόν ,ἡ πρώτη μπάλα τοῦ Ἰμβραήμ νὰ μὲ πάρει στὸ κεφάλι,
• διότι σοῦ γράφω νὰ ταχύνεις τὸν ἐρχομό σας
• καὶ μοῦ γράφεις ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ .
• Νικήτα, πρώτη καὶ τελευταία ἐπιστολή μου εἶναι αὐτή,
• βάστα τη ,νὰ τὴ διαβάζεις καμμιὰ φορά,
• νὰ μὲ θυμᾶσαι καὶ νὰ κλαῖς.
• ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ/ 16-ΜΑΪΟΥ-1825 "



Νεόφυτος ο Καρύστου (κοσμ. Ον. Νικόλαος Αδάμ)
1780 - 1851
Νεόφυτος: (κατά κόσμον Νικ. Αδάμ): Γεννήθηκε το 1780 στα Φύλλα Χαλκίδας.
Ιεράρχης της Ελληνικής Επανάστασης στην Εύβοια και πρόεδρος της Ιεράς
Συνόδου από 1843-1850. με άγιο και ιερό ζήλο πήρε μέρος στην Επανάσταση
εμψυχώνοντας τους Έλληνες στον αγώνα εναντίον των Οθομανών. Έγινε μέλος
της Φιλικής Εταιρίας το 1818 και έπαιξε ηγετικό ρόλο στην Επανάσταση στη Ν.
Εύβοια και στις Κυκλάδες. Το 1828 ήταν εκπρόσωπος της Καρύστου στη
Συνέλευση της Τροιζήνας. Πέθανε το 1851 και θάφτηκε δίπλα στο
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδας.






