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Τὸ 2021 συμπληρώνονται 200 ἔτη ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 
1821. Σύσσωμο τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων (ἐντὸς καὶ ἐκτὸς συνόρων) ἑορτάζει τὴν σημαντικὴ αὐτὴ ἐπέτειο 
μὲ πλῆθος ἐκδηλώσεων καὶ δράσεων. 
Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἐκδήλωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης στὴ Μακεδονία καὶ εἰδικότερα στὴ 
Χαλκιδικὴ συγκίνησε σφοδρῶς τοὺς Ἁγιορεῖτες. Πολλοὶ ἄλλωστε ἀπὸ αὐτούς, ὅπως ὁ δραστήριος 
Νικηφόρος Ἰβηρίτης χαρτοφύλαξ, εἶχαν ἀπὸ χρόνια μυηθεῖ στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία. Τὸν Μάιο τοῦ 1821, μὲ 
πανηγυρικὴ συνάθροιση στὸν ναὸ τοῦ Πρωτάτου, ὁ Ἄθως προσχώρησε στὸ κίνημα τοῦ Ἐμμανουὴλ Παπᾶ. 
Ὡστόσο, ἡ Ἐπανάσταση στὸν βορειοελλαδικὸ χῶρο ἔληξε σύντομα καὶ ἄδοξα καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες κλήθηκαν 
νὰ πληρώσουν τὸ βαρὺ τίμημα τῆς συμμετοχῆς τους. Ὀθωμανικὰ στρατεύματα ἐγκαταστάθηκαν 
στὶς μονὲς οἱ ὁποῖες ὑποχρεώθηκαν νὰ ἀναλάβουν τὴ συντήρησή τους. Ἔκτακτος βαρύτατος φόρος 
ἐπιβλήθηκε συλλογικὰ καὶ οἱ τακτικοὶ φόροι κατεβάλλοντο εἰς διπλοῦν. Τὰ μετόχια τῆς Χαλκιδικῆς 
ὑπέστησαν βαριὲς ζημιὲς καὶ ἡ εἴσπραξη τῶν ἐσόδων ἀπὸ τὰ προσοδοφόρα μετόχια τῆς Μολδοβλαχίας 
διακόπηκε τουλάχιστον γιὰ μιὰ πενταετία. Τὰ χρέη διογκώθηκαν, μεγάλος ἀριθμὸς μοναχῶν ἐγκατέλειψε 
τὸ Ἅγιον Ὄρος, πολλὲς μονὲς βρέθηκαν σὲ κατάσταση ὁλοκληρωτικῆς ἔνδειας καὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ 
ἐκποιήσουν μεγάλο ἀριθμὸ κειμηλίων, ἂν καὶ τὰ πολυτιμότερα ἀπὸ αὐτὰ φυγαδεύτηκαν στὰ νησιὰ τῆς 
ἐπαναστατημένης Ἑλλάδος, ἐνῶ ὁ ἀριθμὸς τῶν μοναχῶν μειώθηκε δραματικά. Κανένα μεγάλο ἔργο 
οἰκοδομικὸ ἢ καλλιτεχνικὸ δὲν πραγματοποιεῖται στὰ δέκα χρόνια τῆς δυσπραγίας. Τὰ μέτρα κατὰ τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους ἤρθησαν τὸ 1830.
Ἡ Ἁγιορειτικὴ Ἑστία θεώρησε χρέος της νὰ συμμετάσχει ἐνεργὰ στοὺς ἐθνικοὺς ἑορτασμοὺς καὶ μέσω 
τοῦ δικοῦ της προγράμματος δράσεων καὶ ἐκδηλώσεων νὰ προβάλει μιὰ πολὺ ἰδιαίτερη πτυχὴ τῆς 
Ἀθωνικῆς ἱστορίας, αὐτὴ τῆς συμμετοχῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὴν Ἐπανάσταση, ποὺ δὲν εἶναι γνωστὴ στὸ 
εὐρὺ κοινό. 
Τὸ πρόγραμμα δράσεων καὶ ἐκδηλώσεων περιλαμβάνει: τὴν ὀργάνωση Διεθνοῦς Συνεδρίου μὲ τὴ 
συμμετοχὴ Ἑλλήνων καὶ ξένων εἰσηγητῶν (σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν), 
τὴν ἔκδοση ἀφιερωματικοῦ τόμου γιὰ τὴ συμβολὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὴν Ἐπανάσταση, μὲ πρωτότυπα 
κείμενα ἐρευνητῶν καὶ ἐπιστημόνων ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ συμβάλουν σὲ μία συνθετική, κατὰ τὸ δυνατόν, 
ἀπάντηση στὰ ἐρευνητικὰ αἰτούμενα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος στὰ χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπανάστασης, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀθωνικὴ πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς, τὴν παραγωγὴ φωτοαναστατικής 
ἔκδοσης, στὴν ὁποία θὰ περιλαμβάνονται μὲ τὴν μορφὴ variorum, ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ Ἰωάννη Μαμαλάκη, 
κατ’ ἐξοχὴν κατὰ τὸ παρελθὸν μελετητῆ τῆς  Ἐπανάστασης στὸ Ἅγιον Ὄρος, τὴν ὀργάνωση ἔκθεσης στὴν 
ὁποία θὰ παρουσιαστοῦν τὰ δύο μεγάλα καλλιτεχνικὰ ἐργαστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ ἔδρασαν τὴν 
περίοδο ἐκείνη στὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία – Γαλατσιάνοι & Καρπενησιῶτες – (σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐφορεία 
Ἀρχαιοτήτων Χαλκιδικῆς καὶ Ἁγίου Ὄρους) καί, τέλος,  τὴν ὀργάνωση ὁμαδικῆς εἰκαστικῆς ἔκθεσης καὶ 
ἔκδοση καταλόγου μὲ πρωτότυπα ἔργα ποὺ θὰ παρουσιάζουν τοὺς Νεομάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν καθ’ 
ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, τόσο στὸ Ἅγιον Ὄρος ὅσο καὶ στὴν ὑπόλοιπη ἑλληνικὴ 
ἐπικράτεια. 

Ἡ Ἐπιστημονικὴ – Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Προγράμματος
«Τὸ Ἅγιον Ὄρος στὰ χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης» 

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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«Νέφος φαεινότατον, τὴν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, πᾶσαν ἐπεσκίασε, τῶν Νεομαρτύρων νῦν, καὶ 
ἐφαίδρυνεν, ἀρετῶν λάμψεσι, καὶ ταῖς τῆς ἀθλήσεως, καλλοναῖς λίαν ἐκάλλυνε, καὶ κατελάμπρυνε, ταῖς ἐκ 
τῶν ἀγώνων λαμπρότησι, βασάνων δὲ τοῖς στίγμασι, νοητῶς αὐτὴν κατεκόσμησε ταῖς δὲ τῶν θαυμάτων, 
ἀκτῖσί τε καὶ αἴγλαις νοητόν, τῇ οἰκουμένῃ ἀνέδειξεν, οὐρανὸν πολύφωτον».
Μὲ τὸν ὕμνον αὐτὸν τοῦ ὁσίου Νικοδήμου ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καὶ ἐν ταὐτῷ, 
μὲ ἰδιαιτέραν χαρὰν καὶ πνευματικὴν εὐφροσύνην χαιρετίζει τὰ ἐγκαίνια τῆς ἀφιερωμένης εἰς τοὺς 
Νεομάρτυρας ἐκθέσεως ζωγραφικῆς καὶ ἁγιογραφίας, ἥτις σηματοδοτεῖ καὶ τὴν ἐπίσημον ἔναρξιν 
τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς 
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ τῆς ἀναδείξεως τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου εἰς αὐτήν.
Ἀναμφιβόλως οἱ Ἁγιορεῖται Νεομάρτυρες ἦσαν καὶ ἡ μεγαλυτέρα προσφορὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τὸ 
Γένος ἡμῶν κατὰ τὴν σκοτεινὴν περίοδον τῆς δουλείας, καθ᾽ ὅτι διὰ τῆς ἐκχύσεως τοῦ τιμίου αἵματός των 
ἐκράτησαν ζωντανὴν τὴν χριστιανικὴν πίστιν εἰς καιροὺς λίαν δυσχειμέρους καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἐπότισαν τὸ 
δένδρον τῆς ἐλευθερίας, ὥστε έν καιρῷ τῷ δέοντι νὰ ἀποδώσῃ τοὺς γλυκεῖς καρποὺς αὐτοῦ.
Διότι οἱ Νεομάρτυρες ἦσαν ὁ ἀνακαινισμὸς ὅλης τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ἡ δόξα τῆς Ἀνατολικῆς 
᾿Εκκλησίας, ἡ καταισχύνη καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν ἀλλοπίστων καὶ τῶν αἱρετικῶν, τὸ παράδειγμα τῆς ὑπομονῆς 

εἰς τοὺς πιστοὺς χριστιανούς κατὰ τὸν καιρὸν τῆς αἰχμαλωσίας, ἡ παρακίνησις τῶν ἀδελφῶν των, καὶ 
μάλιστα τῶν ἀρνησιχρίστων, εἰς τὸ μαρτύριον, ἡ παραμυθία, τὸ καύχημα καὶ ἡ χαρὰ τῶν Ὀρθοδόξων.
Διὰ τοῦτο ὁ Ἁγιορείτης ὅσιος Νικόδημος ἐδόξαζε τὸν Θεόν, βλέπων εἰς τοὺς Νεομάρτυρας «θαῦμα 
παρόμοιον, ὡσὰν νὰ βλέπη τινὰς μέσα εἰς τὴν καρδιὰν τοῦ χειμῶνος, ἐαρινὰ ἄνθη καὶ τριαντάφυλλα, 
μέσα εἰς τὴν βαθυτάτην νύκτα, ἡμέραν καὶ ἥλιον, μέσα εἰς τὸ ψηλαφητὸν σκότος, φῶτα λαμπρότατα, ἐν 
τῷ καιρῶ τῆς αἰχμαλωσίας νὰ βλέπη ἐλευθερίαν, καὶ ἐν τῶ καιρῶ τῆς τωρινῆς ἀσθενείας ὑπερφυσικὴν 
δύναμιν».
Ὅθεν συγχαίρομεν τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας διὰ τὴν ἀνάληψιν τῆς 
πρωτοβουλίας αὐτῆς νὰ τιμηθοῦν οἱ Νεομάρτυρες, ὡς καὶ τοὺς συμμετέχοντας καλλιτέχνας, οἱ ὁποῖοι, 
μὲ τὸν ἐνθουσιασμόν, τὴν καλλιτεχνικὴν ἔμπνευσιν καὶ τὴν εὐλάβειάν των ἀποτυπώνουν τὸν ἀγῶνα, τὸ 
φρόνημα καὶ τὴν πνευματικὴν προσφορὰν τῶν νέων μαρτύρων, τῶν εὐόσμων αὐτῶν ἀνθῶν τοῦ νοητοῦ 
παραδείσου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Εὐχόμεθα δὲ ὅπως ἡ ἐγκαινιαζομένη Ἔκθεσις, ὑπὸ τὴν δαψιλῆ εὐλογίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐφόρου 
τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, καὶ ταῖς πρεσβείαις τῶν ἐν γραφίδι εἰκονιζομένων ἁγίων, ἀποδώσῃ πολλοὺς καὶ 
εὐχύμους πνευματικοὺς καρπούς.

 Ἐν Καρυαῖς τῇ στ΄ Ἰουνίου βκα΄

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
 
Τὸ φετινὸς ἔτος εἶναι ἕνα ἔτος ἑορταστικό, καθὼς ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἀπὸ τὴν μία γωνιὰ τῆς Ἑλλάδος 
ἕως τὴν ἄλλη, γιορτάζουμε τὴν ἐπέτειο τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ τὴν ἐν 
συνεχείᾳ ἀπελευθέρωση τῆς χώρας ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό. Σημαντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ 
τόπου μας θὰ ἔρθουν στὸ φῶς καὶ θὰ μᾶς ὑπενθυμίσουν ἡρωικὲς στιγμὲς ποὺ πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ 
ἕναν μικρὸ λαὸ ποὺ εἶχε στὴ διάθεσή του ὅμως μεγάλους ἀνθρώπους. Καὶ ὅταν αὐτοὶ ἑνώθηκαν ὅλοι 
μαζί, κατάφεραν νὰ πραγματοποιήσουν ἕναν ἀληθινὸ ἆθλο καὶ νὰ ἐλευθερώσουν τὴν πατρίδα μας. 
Ἡ Ἁγιορειτικὴ Ἑστία, συμμετέχοντας στοὺς ἐθνικοὺς ἑορτασμούς, ἔχει σχεδιάσει  - καὶ ὑλοποιεῖ ἤδη - 
ἕνα μεγάλο πρόγραμμα δράσεων μὲ τίτλο «Τὸ Ἅγιον Ὄρος στὰ χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης», 
θέλοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ προβάλει μιὰ πολὺ ἰδιαίτερη πτυχὴ τῆς Ἀθωνικῆς ἱστορίας, αὐτὴ τῆς 
συμμετοχῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ποὺ δὲν εἶναι γνωστὴ στὸ εὐρὺ κοινό. Τὸ 
πρόγραμμα περιέχει τὴν παραγωγὴ ἐκδόσεων καὶ ἐκθέσεων, τὴν διεξαγωγὴ ἐρευνητικοῦ προγράμματος, 
καθὼς καὶ τὴν ὀργάνωση ἑνὸς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου καὶ εἴμαστε ἰδιαίτερα χαρούμενοι, 
ποὺ στὴν προσπάθεια αὐτή, συνεργαζόμαστε μὲ δύο σημαντικοὺς φορεῖς τῆς πόλης μας, τὴν Ἑταιρεία 
Μακεδονικῶν Σπουδῶν καὶ τὴν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Χαλκιδικῆς καὶ Ἁγίου Ὄρους. 
Ἡ ἔκθεση γιὰ τοὺς Νεομάρτυρες, ποὺ παρουσιάζεται στοὺς ἐκθεσιακούς μας χώρους, ἀποτελεῖ μέρος 
τοῦ ἐπετειακοῦ μας προγράμματος καὶ μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν Νεομαρτύρων ἔχουμε τὴν δυνατότητα 
νὰ θαυμάσουμε, τόσο τὴν εἰκαστικὴ ἀποτύπωση τοῦ κάθε καλλιτέχνη, ἀλλὰ νὰ λάβουμε ἐπίσης καὶ 
σημαντικὲς πληροφορίες γιὰ τοὺς ἡρωικοὺς βίους τῶν ἁπλῶν καὶ λαϊκῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀποφάσισαν νὰ 
θυσιάσουν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν πίστη στὸν Χριστὸ καὶ τὴν πατρίδα τους καὶ νὰ χαράξουν τὴν δική τους 
πορεία πρὸς τὴν Ἐλευθερία. 
Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω ὅλες καὶ ὅλους τοὺς συμμετέχοντες εἰκαστικοὺς ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὸ 
κάλεσμά μας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ στελέχη τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας ποὺ γιὰ ἀκόμα μία φορὰ σχεδιάζουν 
καὶ ὀργανώνουν μία σημαντικὴ ἔκθεση, ἐνῶ χάρη στὸν ἀνὰ χεῖρας καλαίσθητο κατάλογο ποὺ τὴν 
συνοδεύει, ἡ εἰκαστικὴ καὶ πνευματικὴ διαδρομὴ τῶν Νεομαρτύρων θὰ συνεχίσει τὴν πορεία της ἀκόμα 
καὶ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἔκθεσης. 
 

Κωνσταντῖνος Ζέρβας
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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Oἱ περισσότεροι Νεομάρτυρες ἦσαν ἁπλοὶ ἄνθρωποι, ἀγράμματοι, νέοι, παιδιὰ τοῦ λαοῦ. ̓́ Αλλος ἦταν κηπουρὸς, 
ἄλλος γεωργός, ἄλλος χρυσοχόος· ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Οἱ ἀφορμὲς ποὺ τοὺς ὁδήγησαν στὸ μαρτύριο ἦσαν 
τυχαῖες, ἢ μποροῦσαν νὰ προκληθοῦν ἀπὸ ὁποιονδήποτε Μουσουλμάνο. Ἄν, π.χ., ἕνας Τοῦρκος πέταγε στὸ 
κεφάλι κάποιου Χριστιανοῦ σαρίκι μουσουλμανικό, μποροῦσε νὰ τὸν κατηγορήση ὅτι αὐτὸς ἔβαλε τὸ σαρίκι, 
καὶ εἶπε ὅτι θὰ γίνη Μουσουλμάνος. Τότε δὲν μποροῦσε νὰ γλιτώση· βρισκόταν στὸ δίλημμα: ἢ θὰ θυσιαστῆ γιὰ 
τὸν Χριστὸ ἢ θὰ γίνη Μουσουλμάνος. Στὴν περίπτωσι ποὺ ἕνας ραγιὰς γινόταν Μουσουλμάνος -μάλιστα ἂν 
εἶχε κάποια προσόντα καὶ ἱκανότητες- ἐτιμᾶτο παραδειγματικὰ ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι νέοι 
πολλοὶ ἔμειναν πιστοί.
Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς σταθεροὺς στὴν πίστι, ποὺ δὲν ὑπέκυψαν, εἶναι κι ἄλλοι ποὺ ἀλλαξοπίστησαν. Τότε ὅμως 
κατάλαβαν τὴν ἀξία τῆς πίστεως, καὶ γύρισαν. Αὐτοὶ ἀποτελοῦν μιὰ συγκινητικὴ χορεία τῶν Νεομαρτύρων.
Πηγαίνοντας στὴν Πόλι καὶ μπαίνοντας στὴν Ἁγια-Σοφιὰ ἔνοιωσα μιὰ στιγμὴ γιατὶ οἱ Νεομάρτυρες ἔχυναν τὸ 
αἷμα τους.  Ἐφ᾿ ὅσον χτίστηκε αὐτὸς ὁ ναός, ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχει αὐτὴ ἡ πίστι, αὐτὸ τὸ ἦθος, δὲν μπορεῖ κανείς νὰ 
ζήση ἔξω ἀπὸ αὐτό. Ἡ ὁποιαδήποτε σταδιοδρομία ἔξω ἀπὸ τοῦτο τὸν χῶρο, γι᾿ αὐτὸν ποὺ ὑπῆρξε Ὀρθόδοξος, 
εἶναι ἀτιμία καὶ θάνατος. Προτιμᾶ νὰ πεθάνη. Κι ὁ θάνατος γι᾿ αὐτὸν εἶναι ζωή. ῎Ετσι, ἐπέστρεφαν.
 Ἐὰν τυχὸν κάποιος θέλη νὰ μὲ σκοτώση (ὑπάρχη ἕνας ἀγώνας, ποὺ ἐγὼ τὸν σκοτώνω καὶ αὐτὸς μὲ σκοτώνει), 
τότε ἐγὼ ἀποφεύγω τὸ σκότωμα. ῞Οταν ὅμως ἀνήκης στὴν  Ἐκκλησία  Ἐκείνου ποὺ χύνει τὸ αἷμα Του «εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» τῶν πολλῶν, τότε, ἂν σὲ αξιώση, ἂν σοῦ κάνη τὴν τιμὴ νὰ χύσης τὸ αἷμα σου γιὰ τὴν ἀγάπη 
Του, αὐτὸ δὲν τὸ θεωρεῖς τιμωρία ἢ θάνατο, ἀλλὰ τὸ ζῆς ὡς ἐλευθερία καὶ παράδεισο. Γι᾿ αὐτό, ζητοῦσαν αὐτὴ 
τὴ χάρι. ῞Οπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «ἡμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς Αὐτὸν πιστεύειν, 
ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ Αὐτοῦ πάσχειν». 
Οἱ Νεομάρτυρες δὲν εἶχαν ἕνα πεῖσμα, ἕνα φανατικὸ δεσμὸ μὲ μιὰ ἰδεολογία, ἀλλὰ εἶχαν μιὰ χάρι, ποὺ φανερώνει 
ἕναν ἄλλο τρόπο ζωῆς· τὸ μήνυμά τους δὲν εἶναι ἁπλῶς ὅτι μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ φθάση στὸ σημεῖο νὰ θυσιάση 
τὴ ζωή του γιὰ τὴ δοξασία του, ἀλλὰ ὅτι καταργήθηκε ὁ θάνατος, ὑπάρχει δυνατότης νὰ ζήση ὁ ἄνθρωπος, νὰ 
περάση πέρα ἀπὸ τὸν θάνατο, πέρα ἀπὸ ὁποιαδήποτε σκλαβιὰ καὶ ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε δοκιμασία. Αὐτὸ εἶναι 
τὸ μεγάλο γεγονός· δείχνουν μιὰ θύρα ζωῆς, «ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι». 
Γι’ αὐτό, ὁ τρόπος ποὺ ἀντιδροῦν στὸν κατακτητὴ δὲν ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν λογικὴ καὶ τὴν δύναμι τοῦ παρόντος 
αἰῶνος· δὲν κάνουν ὁμάδες ἀντάρτικες, γιὰ νὰ τὸν χτυπήσουν. Ἁπλῶς μένουν ἐκεῖ ὅπου εἶναι, καὶ ὁμολογοῦν 
τὴν πίστι τους. Δὲν σκοτώνουν τὸν ἄλλο, γιὰ νὰ ζήσουν αὐτοὶ πρόσκαιρα, ἀλλὰ δέχονται νὰ σκοτωθοῦν, ὅταν 
ἔλθη ἡ ὥρα τους, γιὰ νὰ σωθῆ ἡ δυνατότης νὰ ἐλευθερωθῆ ὁ ἄνθρωπος, νὰ θεωθῆ, νὰ μπῆ στὴν αἰώνια ζωή. 
Ἀκριβῶς γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο, ὅταν πέθαιναν οἱ Ἅγιοι, τότε ἄρχιζε ἡ πραγματική τους ζωή, τότε φανερωνόταν ἡ 
δύναμί τους. Ὁ ἅγιος ᾿Ιγνάτιος ὁ Θεοφόρος, ὅταν πλησίαζε στὴν Ρώμη, γιὰ νὰ κατασπαραχθῆ ἀπὸ τὰ θηρία, 
ἔλεγε: «Ὁ τοκετός μοι ἐπίκειται», πλησιάζει ἡ γέννα μου. Καὶ πρόσθετε: «Ἐκεῖ παραγενόμενος ὄντως ἄνθρωπος 
ἔσομαι», ὅταν φτάσω ἐκεῖ μετὰ τὸ μαρτύριο, τότε θὰ εἶμαι ἀληθινὰ ἄνθρωπος.

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ. 
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Γενέθλιος ἡμέρα καὶ τῶν Νεομαρτύρων εἶναι ἡ μέρα τοῦ θανάτου καὶ τοῦ μαρτυρίου των. Κι εἶναι χαρακτηριστικὸ 
ὅτι τὰ σώματά τους, κρεμασμένα πάνω στὴν φούρκα, ἔλαμπαν μέρα καὶ νύχτα, φώτιζαν τοὺς πιστούς, τρόμαζαν 
τοὺς ἀπίστους, παρηγοροῦσαν τὰ πλήθη. Καὶ τὰ μπουντρούμια, οἱ σκοτεινὲς φυλακὲς μὲ τὴν ὑγρασία καὶ τὴν 
ἀποφορὰ τῆς δυσοσμίας, γέμιζαν ἀπὸ θεία εὐωδία. Αὐτὴ εἶναι ἡ δωρεὰ καὶ τὸ μήνυμα τῶν Νεομαρτύρων: 
῾Υπάρχει ζωὴ ποὺ δὲν συγκλείεται στὸν τάφο, δὲν καταλύεται μὲ τὸν θάνατο, ἀλλ’ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέθορε καὶ 
ἀναθρώσκει. Ἀναδύεται παντοδύναμη. Κι αὐτὸ μᾶς βεβαιώνει ὅτι οἱ Νεομάρτυρες εἶναι κατὰ χάριν χριστοί, 
καὶ συνεχίζουν τὴν ἴδια πορεία καὶ παρέχουν τὴν ἴδια εὐλογία τοῦ πρωτομάρτυρος καὶ ἀρχιμάρτυρος ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος, μετὰ τὴν Ἀνάστασι, «τὰ σύμπαντα ἐπλήρωσεν εὐωδίας»· γέμισε οὐρανὸ καὶ γῆ καὶ τὰ 
καταχθόνια μὲ τὸ θαυμαστὸν Αὐτοῦ φῶς· ἐνέκρωσε τὸν ῞Αδη «τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος».
῾Ο Κύριος μένει ἀσάλευτος, ὅταν ἔλθη ἡ ὥρα Του. παραδίδεται νὰ σταυρωθῆ. Καὶ οἱ μάρτυρες σταυρώνονται, 
ἀπαγχονίζονται, καὶ ξέρουν ὅτι ἀπὸ τὸ σῶμα τους θὰ ἀνατείλη φῶς ποὺ δὲν σβήνει· καὶ θὰ ἁπλωθῆ ἄρρητη 
εὐωδία σ᾿ ὅλο τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο θὰ κοιμηθοῦν. Αὐτὸ εἶναι ξεχείλισμα τῆς ἀγαλλιάσεως ποὺ ὑπῆρχε μέσα 
τους, πρὶν μαρτυρήσουν.
Στὸ συναξάρι τῆς ἁγίας Κυράννας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ διαβάζομε: «Εἰς ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ὁποὺ ἦτον ἀκόμη 
ἡ ἁγία κρεμασμένη, ὢ τοῦ θαύματος! ἔξαφνα ἔλαμψε φῶς μέγα εἰς τὴν φυλακὴν καὶ ἐφώτιζεν αὐτὴν ὡσὰν νὰ 
ἔμπαινεν μέσα ὅλος ὁ ἥλιος (ἦτον δὲ τότε τετάρτη ἢ πέμπτη ὥρα τῆς νυκτὸς) καὶ οἱ μὲν Χριστιανοὶ ἐφώναζαν 
τὸ “Κύριε, ἐλέησον”, οἱ δὲ Ἑβραῖοι ἔπεσαν προύμητα, νὰ μὴ βλέπουν τὸ φῶς, οἱ δὲ Τούρκισσες ἐφώναζαν: ῎Ωχ, 
ὤχ, τὸ κρίμα τῆς πτωχῆς Ρωμαίας μᾶς ἔφθασε καὶ ἔπεσεν ἀστραπὴ νὰ μᾶς καύση! ὁ δὲ δεσμοφύλαξ ἀπὸ τὸν 
φόβον του ἤρχισε νὰ τρέμη ὅλος καὶ εἶπεν εἰς ἐκεῖνον τὸν Χριστιανὸν νὰ ξεκρεμάση τὴν ἁγίαν. Ὁ δὲ Χριστιανὸς 
πηγαίνοντας εὗρεν αὐτὴν τελειωμένην. Τὸ δὲ φῶς ἔφυγε καὶ ἔμεινεν ὕστερον μία ἄρρητος εὐωδία εἰς ὥραν 
πολλήν».
Καὶ βλέπομε, στὴ συνέχεια, ὅτι, μετὰ ἀπὸ τὸ τέλος τῆς θυσίας αὐτῆς καὶ τοῦ μαρτυρίου, οἱ Μάρτυρες λάμπουν, 
εὐωδιάζουν τὴν περιοχή, καὶ συγκρατοῦν τὴν πίστι ὅλου τοῦ κόσμου.
Μιὰ τροφὴ σώζει τὸν ἄνθρωπο, κι εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. ῞Ενα πόμα σβήνει τὴν δίψα του, κι εἶναι τὸ 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Μέσα στὴ θεία Λειτουργία ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ γίνη κατὰ χάρι χριστός. ῾Η ζωή του, 
προσφερόμενη χριστοπρεπῶς, χορταίνει καὶ ξεδιψᾶ τὸν ἄλλον. Κι ὅταν χορταίνη καὶ ξεδιψᾶ ὁ ἄλλος, τότε 
χορταίνω καὶ ξεδιψῶ ἐγὼ ἀληθινά.
Αὐτὸ ἔγινε μὲ τοὺς Νεομάρτυρες. Δὲν ἔχομε τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιστρέφωμε «ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα». 
Ὁ τόπος αὐτός, ἂν ἔζησε, ἔζησε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι. Καὶ ἂν ζήση, θὰ ζήση ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι.
Οἱ Νεομάρτυρες μᾶς δίδουν ἕνα μήνυμα: ῾Υπάρχει δυνατότης νὰ ζήση ὁ ἄνθρωπος τὴν αἰώνια ζωὴ ἀπὸ σήμερα. 
῍Ας δώσωμε τὸν ἑαυτό μας στὸν Χριστό, καὶ ἡ εὐλογία Του θὰ ἔρθη σ’ ἐμᾶς καὶ στὰ σπίτια μας, καὶ δι᾿ ἡμῶν σ’ 
ὅλο τὸν κόσμο.

Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος  Ἰβηρίτης
Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων
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Ἱερομόναχος Ἀναστάσιος Διονυσίου ἐκ Φουρνᾶ 
Μοναχὸς Λουκᾶς Ξενοφωντινός 
Μοναχὸς Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης 
Δημήτρης Ἅγιος 
Σοφία Ἀμπερίδου 
Φώτης Βάρθης
Χρῆστος Γουσίδης 
Μᾶρκος Καμπάνης 
Γιῶργος Κόρδης 
Κωνσταντῖνος Κουγιουμτζῆς
Κώστας Λάβδας 
Γιαννούλης Λυμπερόπουλος 
Νεκτάριος Μαμάης 
Κωνσταντῖνος Μάντζαρης 
Γιάννης Μαστερόπουλος 
Γεώργιος Μίχος 
Χρῆστος Μπακόλας
Κωνσταντῖνος Ξενόπουλος 
Κωνσταντῖνος Παντελάκης 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
Χριστῖνα Παπαθέου - Δουληγέρη 
Μπάμπης Πυλαρινός
 Ἰωάννης Σαρηγιαννίδης 
Ἀνέστης Τενίδης 
Μαρία Χατζοπούλου 
Δήμητρα Ψυχογυιοῦ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
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Ἱερομόναχος Ἀναστάσιος Διονυσίου ἐκ Φουρνᾶ
«Ἅγιος Ἰωσὴφ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης»
Ξυλομπογιές, 2021
25 × 18,5 ἑκ.

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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Ἱερομόναχος Ἀναστάσιος Διονυσίου ἐκ Φουρνᾶ
«Ἅγιος Μιχαὴλ τῶν Ἀγράφων»
Τέμπερες, μεικτὴ τεχνική, 2021
27,5 × 20,5 ἑκ.

Ἱερομόναχος Ἀναστάσιος Διονυσίου ἐκ Φουρνᾶ
«Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ ἐν Ἠπείρῳ»
Τέμπερες, μεικτὴ τεχνική, 2021
26,5 × 17,5 ἑκ.


