
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ἩΦωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, 93 χρόνια στὴν ὑπηρε-
σία τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας µὲ ἄρθρα ἐνηµε-

ρωτικὰ καὶ πνευµατικά, µὲ µελέτες ποὺ µορφώνουν 
τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦµα. Μὲ Συνοδικὲς Ἀνακοινώ-
σεις καὶ νέα ἀπὸ τὶς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γ.Ο.Χ. ∆ιαβάζετε καὶ διαδίδετε τὴν Φωνὴ τῆς 
Ὀρθοδοξίας τὸ ἔγκυρο καὶ ἀγωνιστικὸ περιοδικό.

Ἀρχεῖο παλαιῶν τευχῶν:
http://sites.google.com/site/thevoiceoforthodoxy/

93 χρόνια
Ἡ Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας
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Ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἀποτελεῖ ση-
µεῖον ἀντιλεγόµενον γιὰ τοὺς νεοέλληνες, οἱ 

ὁποῖοι εἶναι ἀνίκανοι νὰ διακρίνουν στὸ κοσµοϊστο-
ρικὸ αὐτὸ γεγονὸς τὸ στοιχεῖο ἐκεῖνο τῆς ἱερότητας, 
ὅπως ἔλεγε ὁ Φώτης Κόντογλου, ποὺ ἀναδεικνύει τὴν 
ἐπανάσταση σὲ κάτι τὸ ξεχωριστό, τὸ µοναδικὸ καὶ 
τὸ ἀνυπέρβλητο. Καὶ εἶναι σηµεῖο ἀντιλεγόµενο, διότι 
συνδέεται πολὺ στενὰ µὲ τὴν ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὄχι 
µόνο πρωτοστάτησε στὴν ἐπανάσταση, ἀλλὰ οὐσια-
στικὰ τὴν προκάλεσε καὶ τὴν καθοδήγησε, τιθεµένη 
ἐπικεφαλῆς της.
Ἡ ἐκκλησία στὸ διάβα τῶν αἰώνων κράτησε ἄσβε-

στη τὴ φλόγα τοῦ ἑλληνισµοῦ καὶ τὴ δίψα του γιὰ 
ἐλευθερία. Τὸ οἰκουµενικὸ πατριαρχεῖο ἀµέσως µετὰ 
τὴν ἅλωση τοῦ 1453 φρόντισε νὰ ἀναδιοργανώσει 

! Ἐκκλησία καὶ ὁ ρόλος της 
στὴν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821
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σε νὰ στείλει ἱεροκήρυκες ἀκόµη καὶ στὶς πιὸ ἀποµα-
κρυσµένες περιοχὲς τῆς χώρας, γιὰ νὰ χτίσουν µο-
ναστήρια, τὰ ὁποῖα θὰ λειτουργοῦσαν ὡς πνευµατικὰ 
κέντρα τῶν περιοχῶν αὐτῶν.
Ἔτσι ὁ δέκατος ἕκτος αἰῶνας εἶναι ὁ αἰῶνας τῆς 

ἵδρυσης ἑνὸς πλήθους σηµαντικῶν µοναστηριῶν 
στὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Ἡ µονὴ Βαρλαὰµ στὰ Μετέωρα, 
ἡ µονὴ Σταυρονικήτα στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἡ µονὴ Φλα-
µουρίου στὸ Πήλιο, ἡ µονὴ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
κοντὰ στὴν Καστοριὰ εἶναι µερικὰ µόνο ἀπὸ τὰ ση-
µαντικὰ µοναστικὰ κέντρα ποὺ δηµιουργοῦνται τὴν 
ἐποχὴ αὐτὴ µὲ πρωτοβουλία τοῦ πατριαρχείου βάσει 
ἑνὸς κεντρικοῦ σχεδιασµοῦ. Τότε ἐµφανίζονται κι’ οἱ 
πρῶτοι φλογεροὶ ἱεροκήρυκες ποὺ ὀργώνουν τὴν 
Ἑλλάδα, διδάσκοντας Χριστὸ καὶ πατρίδα. Ὁ ἅγιος 
νεοµάρτυς Ἰάκωβος ὁ Νέος εἶναι ὁ πιὸ σηµαντικὸς 
ἀπὸ αὐτούς. Ἀφοῦ ἀσκήτεψε γιὰ πολλὰ χρόνια στὴν 
σκήτη Ἰβήρων στὸ Ἅγιον Ὄρος, µετέβη στὴ συνέχεια 
στὴν Αἰτωλοακαρνανία µὲ τοὺς µαθητές του, γιὰ νὰ 
διδάξει τοὺς ὑποδούλους. Ἐκεῖ τελικὰ τὸν συνέλα-
βαν καὶ ὑπέστη τὸ µαρτύριο στὴν Ἀδριανούπολη. Ὁ 
ὅσιος ∆αυὶδ ὁ Γέρων, ἱδρυτὴς τῆς ὁµώνυµης µονῆς 
στὴν Εὔβοια εἶναι ἕνας ἄλλος ἱεροκήρυκας, ὁ ὅσιος 
∆ιονύσιος ὁ ἐν Ὀλύµπῳ ἀνανεώνει τὸν µοναχισµὸ 
στὸν Ὄλυµπο, ἐνῶ ὁ ἅγιος Θεωνᾶς, µαθητὴς τοῦ 

τὴν παιδεία τοῦ ὑποδούλου γένους, µὲ τὴν πεποίθη-
ση ὅτι ἡ παιδεία θὰ διασφάλιζε τὴν ἐθνικὴ συνέχεια 
καὶ θὰ ἐπέτρεπε στοὺς Ἕλληνες νὰ ἀποκτήσουν τὴν 
ἀπαιτουµένη αὐτοπεποίθηση, γιὰ νὰ διεκδικήσουν 
µὲ πιθανότητες ἐπιτυχίας τὴν χαµένη ἐλευθερία τους. 
Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς παιδείας θὰ ἦταν 
ὅµως ὁπωσδήποτε µακρὺς καὶ ἐπώδυνος. Ἡ πα-
τριαρχικὴ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολὴ δηµιουργήθηκε 
ἤδη τὰ πρῶτα χρόνια µετὰ τὴν ἅλωση. Τὸ πατριαρ-
χεῖο φρόντισε νὰ συγκεντρώσει ἐκεῖ τὰ πιὸ φωτεινὰ 
µυαλὰ τοῦ ἔθνους, γιὰ νὰ µεταλαµπαδεύσουν τὶς 
γνώσεις τους στοὺς ὑπόδουλους. Παράλληλα φρόντι-
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Καλλιπολίτη. Ὁ ἅγιος ἱεράρχης µας, Χρυσόστοµος 
πρώην Φλωρίνης, ὅταν σπούδαζε στὴ Σχολὴ τῆς 
Χάλκης, ἔγραψε ἐκτενῆ διατριβή, γιὰ νὰ ἀποδείξει τὴν 
ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἁγιότητα τοῦ Κυρίλλου Λούκαρη, 
ὑπερασπιζόµενος τὴν µνήµη του ἔναντι τῶν ἀνίερων 
συκοφαντῶν του. 
Τὸν δέκατο ὄγδοο αἰῶνα τὸ ἔθνος βρίσκεται σὲ 

κατάσταση ἀναβρασµοῦ, ἐνῶ ἡ ἐκκλησία ἐντείνει τὶς 
προσπάθειές της γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωµανικοῦ 
ζυγοῦ. Ἡ ἵδρυση τῆς Ἀθωνιάδος σχολῆς στὸ Ἅγιον 
Ὄρος ἐντάσσεται στὴν ὅλη προσπάθεια τῆς ἐκκλησίας 
νὰ προετοιµάσει τὸν ἀγῶνα. Ὁ Εὐγένιος Βούλγα-
ρης, µέγας διδάσκαλος 
τοῦ Γένους, ἦταν ἕνας 
ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες 
τῆς πνευµατικῆς ἀνα-
γεννήσεως τοῦ ἔθνους 
τὴν ἐποχὴ αὐτή.
Στοὺς σκοτεινοὺς 

αἰῶνες τῆς δουλείας ὁ 
κληρικὸς ἦταν λοιπὸν 
ἐκεῖνος ποὺ µετα-
λαµπάδευε τὴ γνώση 
στὶς διψασµένες ψυχὲς τῶν ραγιάδων καὶ τοὺς ἔδινε 
τὴν ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο, κρατῶντας ζω-

ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἰβηροσκητιώτου, ἵδρυσε τὴ µονὴ 
τῆς Ἀγίας Ἀναστασίας κοντὰ στὴ Γαλάτιστα τῆς Χαλ-
κιδικῆς κι’ ἔγινε ἀργότερα ἀρχιεπίσκοπος Θεσσα-
λονίκης. Ὁ ἅγιος Βησσαρίων ἐπίσκοπος Λαρίσης καὶ 
ὁ ἅγιος νεοµάρτυς Σεραφεὶµ ἐπίσκοπος Φαναρίου 
καὶ Νεοχωρίου, ἀναδεικνύονται σὲ ἡγέτες τοῦ δούλου 
γένους, ἀντιστεκόµενοι µὲ θάρρος καὶ παρρησία στὶς 
αὐθαιρεσίες τῆς τουρκικῆς διοίκησης καὶ ὀργανώνο-
ντας σιγὰ σιγὰ τὴν αντίσταση τοῦ ὑπόδουλου γένους. 
Ὁ δέκατος ἕβδοµος αἰῶνας εἶναι ὁ αἰῶνας 

κατὰ τὸν ὁποῖον οἱ προσπάθειες τῆς ἐκκλησίας γιὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση µέσῳ τῆς ἐνίσχυσης τῆς παι-
δείας ἐντείνονται. Ὁ µάρτυρας πατριάρχης Κύριλ-

λος Λούκαρης, ἵδρυσε στὴν 
Κωνσταντινούπολη τὸ πρῶτο 
τυπογραφεῖο ἐλεγχόµενο ἀπο-
κλειστικὰ ἀπὸ Ἕλληνες. Οἱ 
Ἰησουίτες κατηγόρησαν τὸν 
πατριάρχη ὡς προτεστάντη 
καὶ οἱ Τοῦρκοι τὸν ἀπαγχόνι-
σαν, ἐνῶ τὸ τυπογραφεῖο 
ἔκλεισε. Πρόλαβε ὅµως νὰ 
τυπωθεῖ ἡ πρώτη µετάφραση 
τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης στὰ νέα 
ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸν Μάξιµο τὸν 
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ὁ πιὸ ἐπιφανὴς ἐθνεγέρτης, ἐκεῖνος ποὺ δίδαξε στὰ 
σκοτεινὰ χρόνια τὴν ἀξία τῆς παιδείας γιὰ τὴ δια-
τήρηση τῆς ἐθνικῆς µας συνείδησης.
Ἡ παρουσία τῶν κληρικῶν ἦταν ἰδιαίτερα αἰσθητὴ 

στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία, τὴν ὀργάνωση ποὺ ἀποτέλε-
σε σὲ πρώτη φάση τὸ ἐπιτελεῖο τοῦ 
ἀγῶνα. Ὁ Οὑγγροβλαχίας Ἰγνά-
τιος, ὁ Γρηγόριος ∆ικαῖος ἤ Πα-
παφλέσσας ἦταν µερικοὶ µόνο 
ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς ἐκείνους 
ποὺ ἔθεσαν ὅλη τὴ θέρµη τῆς 
ψυχῆς τους στὴν ὑπηρεσία τοῦ 
ἔθνους, φλογίζοντας τὶς καρ-
διὲς τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων καὶ 

ντανὴ τὴν ἀνάµνηση ἑνὸς 
ἐνδόξου παρελθόντος. Τὸ 
νέφος τῶν νεοµαρτύρων 
ποὺ τόσο παραστατικὰ πε-
ριγράφει τὴν ἁγία ζωή τους 
στὸ Νέον Μαρτυρολό γιον 
ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιο-
ρείτης πότισαν µὲ τὸ αἷµα 
τους τὸ δένδρο τῆς ἐλευ-
θερίας τοῦ ἔθνους, ποὺ 

κατάφερε νὰ φουντώσει καὶ νὰ δώσει καρποὺς τὸ 
1821. Οἱ ρίζες ὅµως τοῦ δένδρου ποτίζονταν ἀδιάκο-
πα µὲ τὸ αἷµα καὶ τὸν ἱδρῶτα τῶν κληρικῶν στοὺς 
αἰῶνες τῆς δουλείας. Ὁ ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶναι 
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ὀργανώνοντας τὸ ἔθνος γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθει στὴν 
τιτάνια προσπάθεια γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ τουρκι-
κοῦ ζυγοῦ καὶ τῆς βαρβαρότητας. ∆ὲν ἦταν φυσικὰ 
ὅλοι οἱ κληρικοὶ σύµφωνοι στὸν χρόνο ἔναρξης 
τοῦ ἀγῶνα. Τὸ οἰκουµενικὸ πατριαρχεῖο, ὅπως καὶ 
πολλοὶ διδάσκαλοι τοῦ Γένους, 
σὰν τὸν κατασυκοφαντηµένο 
Ἀδαµάντιο Κοραή, πίστευαν ὅτι 
ἡ ἐπανάσταση ἀπαιτοῦσε προ-
παρασκευὴ ἱκανή, ἡ ὁποία θὰ 
ἀπαιτοῦσε ἀρκετὸ χρόνο, δια-
φορετικὰ οἱ κίνδυνοι γιὰ τοὺς 
ὑπόδουλους  Ἕλληνες, ἰδιαίτερα 
ἐκείνους ποὺ βρίσκονταν κοντύτε-
ρα στὰ κέντρα ἐξουσίας τῶν Ὀθωµανῶν, θὰ ἦταν 
µεγάλοι. Κι’ ἦταν φυσικὴ ἡ ἐφεκτικὴ αὐτὴ στάση, 
ἐφόσον τὸ οἰκουµενικὸ πατριαρχεῖο δὲν ἦταν διατε-
θειµένο τότε νὰ ἀποσείσει τὴν ποιµαντική του µέρι-
µνα, ἡ ὁποία συνίστατο καὶ στὴ διαφύλαξη τῆς ζωῆς 
τοῦ ποιµνίου του. Οἱ σφαγὲς ποὺ ἀκολούθησαν τὴν 
ἔκρηξη τῆς ἐπαναστάσεως ἀπέδειξαν πόσο δίκαιο 
εἶχαν οἱ ἱεράρχες τοῦ οἰκουµενικοῦ θρόνου, ποὺ δὲν 
εὐνοοῦσαν τὴν ἄµεση ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα. 
Τελικὰ ὁ ἀγώνας ξεκίνησε µὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ 

κινήµατος τοῦ Ὑψηλάντη στὶς Παραδουνάβειες ἡγε-
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µονίες. Πολλοὶ προβάλλουν ὡς ἐπι-
χείρηµα κατὰ τῆς ἐκκλησίας τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ 
ἀφόρισε τοὺς ἐπαναστάτες, χωρὶς 
νὰ ἀναλογίζονται ὅτι αὐτὸ ἀπο-
τελοῦσε ἐπιβεβληµένη ἐνέργεια, 
προκειµένου νὰ διαφυλαχθοῦν οἱ 
ὑπόδουλοι Ἕλληνες ἀπὸ τὴν µανία 

τοῦ κατακτητῆ στὰ ἐδάφη ἐκεῖνα ποὺ δὲν τὰ ἄγγιξε 
ἡ ἐπανάσταση. Ὁ πατριάρχης Γρηγόριος πλήρωσε µὲ 
τὴ ζωή του τὴν ἔµµεση ἀλλὰ οὐσιαστικὴ ὑποστήρι-
ξη ποὺ προσέφερε στὸ ἔθνος τὴν κρίσιµη ἐκείνη 
ὥρα τῆς ἐπανάστασης. Τὸν ἀκολούθησε µία πλειάδα 
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κληρικῶν. Ὁ Κύριλλος ὁ ΣΤ΄, πρώην οἰκουµενικὸς 
πατριάρχης, ἀπαγχονίστηκε στὴν Ἀδριανούπολη, οἱ 
Χῖοι ἱεράρχες Ἀδριανουπό λεως ∆ωρόθεος Πρώϊος 
καὶ Ἐφέσου ∆ιονύσιος ὁ Καλλιάρχης ἀπαγχονίστη-
καν τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1821 στὸ Μέγα Ῥεῦµα, οἱ Ἄν-
δριοι ἱεράρχες Βάρνης Παΐσιος Νέρης καὶ Μεθώνης 
Γρηγόριος Μπίστης πλήρωσαν ἐπίσης µὲ τὴ ζωή 
τους τὴν ἐπανάσταση, ὁ Μεθώνης Γρηγόριος κα-
τακρεουργήθηκε µάλιστα µπροστὰ στὰ µάτια τοῦ 
ποιµνίου του. Ἡ ἐπανάσταση ἤδη στὴν ἔναρξή της 
λοιπὸν βάφτηκε µὲ τὸ ἱερὸ αἷµα τοῦ κλήρου. Ὁ Πα-
λαιῶν Πατρῶν Γερµανὸς µὲ τὴ συµβολικὴ ὕψωση τοῦ 
λαβάρου τῆς ἐπαναστάσεως στὴν Ἁγία Λαύρα ἔγινε 
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ὁ µπροστάρης καὶ ὁ καθοδηγητὴς τοῦ ἀγῶνα στὰ 
πρῶτα κρίσιµα βήµατά του.
Ἀµέτρητοι εἶναι οἱ κληρικοὶ ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή 

τους στὸν βωµὸ τοῦ ἀγῶνα. ∆ὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶµε 
ὅτι βάσει τοῦ ἐθναρχικοῦ θεσµοῦ οἱ ἐπίσκοποι ἦταν 
ὑπεύθυνοι ἔναντι τῆς τουρκικῆς διοικήσεως γιὰ τὴν 
«καλὴ» συµπεριφορὰ τοῦ ποιµνίου τους. Ὁ Σαλώνων 
Ἠσαΐας µαρτύρησε µαζὶ µὲ τὸν Ἀθανάσιο ∆ιάκο, ποὺ 
ὑπέστη φρικτὰ µαρτύρια µέχρι νὰ παραδώσει τὴν 
ἁγία του ψυχὴ στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύπρου Κυ-
πριανὸς µαζὶ µὲ ἄλλους κληρικοὺς ἀπαγχονίσθη-
καν στὶς 9 Ἰουλίου στὴν Λευκωσία, ἀφοῦ πρῶτα 
διατράνωσαν τὴν πίστη τους στὰ πεπρωµένα τοῦ 
ἔθνους, ὅπως ἀποδίδει τὰ λόγια τους ὁ λαϊκὸς ποι-
ητὴς Μιχαηλίδης: «Ἡ Ρωµιοσύνη ἒν φυλὴ συνότζαιρη 
τοῦ κόσµου/ κανένας δὲν εὑρέθηκε γιὰ νὰ τὴν ἐξα-
λείψει,/ κανένας γιατὶ σκέπει την ἀπ' τ' ἅψῃ ὁ Θεός 
µου,/ ἡ Ρωµιοσύνη θὰ χαθεῖ, ὄντας ὁ κόσµος λείψει». 
Μαρτυρικὰ τελειώνει τὸν βίο του στὴν Χίο ὁ µητρο-
πολίτης τῆς νήσου Πλάτων Φραγκιάδης τὸ 1822, τὶς 
µέρες τῆς καταστροφῆς. Αὐτοὶ εἶναι οἱ πραγµατικοὶ 
ἅγιοι τοῦ νέου ἑλληνισµοῦ, ὄχι διάφοροι ἀµφίβολης 
ὀρθοδοξίας ὑποστηρικτὲς τῶν νεωτερισµῶν τοῦ εἰκο-
στοῦ αἰῶνος, ποὺ προβάλλονται πρόσφατα ἀπὸ δια-
φόρους ὡς πρότυπα ἐν Χριστῷ βιοτῆς.
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λαµβάνουν τὰ βάρη τῆς διοικήσεως. Φυσικὸ ἦταν οἱ 
κληρικοὶ νὰ ἐπικεντρωθοῦν στὰ θέµατα τῆς παιδείας. 
Ὁ Νεόφυτος Βάµβας, Χίος κληρικός, µὲ µεγάλη ἐθνικὴ 
δράση, εἶναι ο ὀργανωτὴς τῆς σύγχρονης παιδείας καὶ 
ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστηµίου 
Ἀθηνῶν, ὅταν αὐτὸ ἀνοίγει τὶς πύλες του τὸ 1837. Ὁ 
Παπαφλέσσας ἀναλαµβάνει καὶ στρατιωτικὰ καθήκο-
ντα καὶ χύνει το αἷµα του στὴ µάχη στὸ Μανιάκι, πο-
λεµῶντας ἡρωϊκὰ ἐνάντια στὶς αἰγυπτιακὲς ὀρδὲς τοῦ 
Ἰµπραήµ, ποὺ λυµαίνονταν τὴν Πελοπόννησο.
Ὁ κλῆρος ἦταν, ἑποµένως, ὁ πρωτεργάτης καὶ ὁ 

δηµιουργὸς τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Πόσο ἔχουν 
ἀλλάξει τὰ πράγµατα σήµερα! Οἱ νεωτερισµοί, ἡ εἰσα-
γωγὴ τοῦ νέου ἡµερολογίου καὶ ἡ παναίρεση τοῦ 
οἰκουµενισµοῦ ἔχουν φέρει τὴν κρατοῦσα ἐκκλησία σὲ 
ἀπόλυτα µειονεκτικὴ θέση στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ 
ἄλλοτε ἐθναρχοῦσα ἐκκλησία εἶναι σήµερα οὐραγὸς 
τῶν ἐξελίξεων, παρακολουθεῖ µοιραία καὶ ἄβουλη τὴν 
δραµατικὴ εξέλιξη της κοινωνίας καὶ τοῦ ἔθνους ἐπὶ 
τὰ χείρω. Ἂς ἐλπίσουµε ὁ Κύριος, διακόσια χρόνια 
µετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821, νὰ συνεφέρει τοὺς 
ταγοὺς τῆς ἐπίσηµης ἐκκλησίας, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν 
στὴ γνήσια ὀρθοδοξία, καὶ τὸ ἔθνος νὰ βαδίσει ξανὰ 
ἀγέρωχο στὸν δρόµο τῶν πεπρωµένων του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Μὲ τὴ συγκρότηση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους οἱ 
κληρικοὶ βρέθηκαν ἐνώπιον ἑνὸς κολοσσιαίου καθή-
κοντος, νὰ δηµιουργήσουν ἀπὸ τὸ χάος ποὺ ἄφησαν 
πίσω τους οἱ Τοῦρκοι ἕναν βιώσιµο κοινωνικὸ ὀργανι-
σµό, προκειµένου τὸ ἔθνος νὰ βαδίσει στὸν δρόµο τῶν 
πεπρωµένων του. Οἱ κληρικοὶ ἦταν καλύτερα προετοι-
µασµένοι ἀπὸ τὸν καθένα νὰ ἀναλάβουν τὸ καθῆκον 
αὐτό, διότι καὶ µόρφωση διέθεταν καὶ γνώση τῆς ἰδιο-
µορφίας τοῦ ποιµνίου καὶ τῶν ἀναγκῶν κάθε περιοχῆς 
εἶχαν. Ἔτσι βλέπουµε κληρικούς, ὅπως ὁ Ἀνδρούσης 
Ἰωσήφ, ὁ Βρεσθένης Θεοδώρητος καὶ ὁ Παπαφλέσσας 
νὰ ἔχουν ἐνεργὸ ρόλο στὴ διοίκηση. Συµµετέχουν στὶς 
ἐθνικὲς συνελεύσεις, διαµορφώνουν µαζὶ µὲ τοὺς ἀγω-
νιστὲς τὰ δηµοκρατικὰ συντάγµατα τοῦ ἀγῶνα καὶ ἀνα-


