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Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας για την Επέτειο της Εθνεγερσίας 1821

’’Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή’’
Κ. Παλαμάς

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, επικός απελευθερωτικός αγώνας ολόκληρου του Ελληνισμού εναντίον της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας και ειδικός
σταθμός της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού. Συνετέλεσε στην ίδρυση του Ελληνικού Κράτους θέτοντας την
Ελλάδα, ύστερα από απουσία πολλών αιώνων, στον πολιτικό χάρτη του συγχρόνου κόσμου. Παράλληλα η
Ελληνική Επανάσταση απετέλεσε ένα πάρα πολύ σπουδαίο πολιτικό γεγονός και για την Ιστορία της
Ευρωπαϊκής Ηπείρου γιατί η έκρηξη της απέφερε το εκπληκτικό Κίνημα του Φιλελληνισμού η εκδήλωση του
οποίου ως «κίνημα» υπέρ των ιδανικών της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των Ελλήνων εναντίον των
κατακτητών τους, στάθηκε κριτικά απέναντι στο καθεστώς της Ιερής Συμμαχίας, προβάλλοντας τη σημασία της
Αρχής των Εθνοτήτων. Πολλοί από τους Φιλέλληνες ήρθαν και πολέμησαν για την ελευθερία των Ελλήνων.
Διασημότερος των Φιλελλήνων ήτο ο Λόρδος Βύρων, ο οποίος βοήθησε τον Αγώνα και έδωσε την περιουσία
του, το όνομα του και ζωή του στο πολιορκημένο από τους Τούρκους Μεσολόγγι.
Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας υπήρξε σωρευτικό αποτέλεσμα ενδογενών και διεθνών παραγόντων. Προέκυψε
ύστερα από μια αλληλουχία μικρότερων επαναστάσεων, τοπικών εξεγέρσεων και αδιάκοπου ανταρτοπόλεμου
εναντίον του Οθωμανού δυνάστη. Χρειάστηκε μακροχρόνια ιδεολογική προετοιμασία απορροφώντας
δημιουργικά τις επαναστατικές ιδέες της εποχής τις προερχόμενες από τις δύο σημαντικότερες επαναστάσεις
του 18ου αιώνα, την Αμερικανική Επανάσταση του 1776 και την Γαλλική Επανάσταση του 1789. Ο
Νεοελληνικός Διαφωτισμός, μέρος και αυτός του πανθέου των Ευρωπαϊκών Διαφωτισμών, ταρακούνησε
πνευματικά το Γένος και ξύπνησε ένδοξες καταγωγικές μνήμες δημιουργώντας απαρχές εθνικής συνείδησης
και βοηθώντας το έτσι στην αναζήτηση της Ελληνικής του ταυτότητας.
Μία εκπληκτική συνέργεια ιδεολογικών, πνευματικών, κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων και επαναστατικού
φρονήματος, αριστοτεχνικά προετοίμασαν την ιδέα και μεθοδικά ωρίμασαν τις συνθήκες για την Επανάσταση.
Οι Έλληνες ζώντας πολλούς αιώνες κάτω από τον σκληρό ζυγό των Οθωμανών, συσπειρώνονται γύρω από την
Ορθόδοξη Εκκλησία και κοινωνικά συνταγμένοι στο κοινοτικό τους σύστημα, επιτελούν ραγδαία πρόοδο στο
εμπόριο, τη ναυτιλία, χτίζουν σχολεία και εκπαιδευτικά κέντρα και εκδίδουν βιβλία, καθοδηγούμενοι από τους
Δασκάλους του Γένους. Αν και σημαντικοί όλοι αυτοί οι παράγοντες για την Ανάσταση του Γένους, είναι η
Φιλική Εταιρεία η κινητήρια δύναμη της Επανάστασης. Με έδρα την Οδησσό, επιβάλλει την ιδέα της
«ανάδελφης» εξέγερσης. Δρώντας με τη βαθειά μυστικοπάθεια των “Πνευματικών Εταιρειών” της εποχής στην
Ευρώπη, προσηλυτίζει και διαφωτίζει, οργανώνει και συντονίζει, ανώνυμους και επώνυμους, Λαό, Κλήρο και
Άρχοντες συντάσσοντας τους στην ιδέα της Επανάστασης και ορκίζοντας τους στο ιερό καθήκον του Αγώνα
και της Απελευθέρωσης.
Παρ’ όλο που τιμούμε την 25Η Μαρτίου 1821 ως την ημέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης και συμβολικά
την αναγάγουμε στο Μήνυμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για την σωτηρία
του ανθρωπίνου Γένους και την απελευθέρωση του από τον ζυγό της αμαρτίας,-πρέπει πιστοί στα ιστορικά
δρώμενα να δεχθούμε και την 24η Φεβρουαρίου 1821 ως την πρωταρχική ημερομηνία της Ελληνικής
Επανάστασης. Η κήρυξη της στο Ιάσιο της Μολδαβίας από τον αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρο
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Υψηλάντη και η καθαγιασμένη θυσία των Ιερολοχιτών στο Δραγατσάνι πρέπει να μας παραπέμπουν στο
«Σχέδιον Γενικόν» της Φιλικής Εταιρίας ότι η Ελληνική Επανάσταση είχε κηρυχθεί ως γενική εξέγερση και
αφορούσε όλον τον Ελληνισμό εντός και εκτός της Οθωμανικής Επικράτειας. Η Επανάσταση ολοκληρώνεται,
ουσιαστικά, στις 3 Φεβρουαρίου 1830 με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου όταν το
Επαναστατημένο Ελληνικό Έθνος δημιουργεί επίσημα και ιδιομορφικά το δικό του Κράτος, θέτοντας έτσι
παρακαταθήκες για άλλους πετυχημένους ή αποτυχημένους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες, ένας εκ των
οποίων είναι και ο Κυπριακός εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, την ημερομηνία έναρξης του οποίου,
γιορτάζουμε την 1η Απριλίου 1955, μαζί με την επέτειο έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, γιατί οι
Αγωνιστές είχαν σαν προτύπο τους την Επανάσταση του 1821.
Έχοντας αυτά στο μυαλό μας και αντλώντας διδάγματα και μηνύματα όχι μόνο από το αποτέλεσμα της
εξέγερσης των ραγιάδων αλλά και από τις παλινωδίες τους, τις απαράδεκτες εμφυλιοπολεμικές τους
συγκρούσεις, τις λιποψυχίες τους, αλλά και από τα απαράμιλλα κατορθώματα τους, τις θυσίες τους και το
χυμένο για την λευτεριά της Πατρίδος αίμα τους, καλούμε όλους σας ξεχωριστά ο καθένας αλλά και συλλογικά
δρώντας να τιμήσουμε-με την συμμετοχή μας στις επίσημες παροικιακές εκδηλώσεις-εκείνους που
ξεσηκώθηκαν εναντίον του Οθωμανού Κατακτητή πετυχαίνοντας αυτό που μέχρι τότε έμοιαζε ακατόρθωτο και
καταθέτοντας το ως παράδειγμα έμπνευσης και μίμησης.
Η επίσημη Δοξολογία της Εθνικής παλιγγενεσίας θα λάβει χώρα την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 στον Ιερό
Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας Λονδίνου, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας κ. Γρηγορίου και τον πανηγυρικό της Ημέρας θα εκφωνήσει ο Εξοχώτατος Πρέσβης της Ελλάδος κ.
Δημήτριος Καραμήτσος-Τζιράς. Δοξολογίες σε όλους τους Ναούς μας και εορταστικές εκδηλώσεις στα Σχολεία
μας θα τιμήσουν την λαμπροτάτη Επέτειο και θα μνημονεύσουν τους Ήρωες και τους συντελεστές του Αγώνα
για την ελευθερία της Πατρίδας μας. Το απόγευμα στις 3.30 η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου
Βασιλείου με επικεφαλή τα Ελληνικά μας Σχολεία διοργανώνει Παμπαροικιακό Εορτασμό για τις δύο Εθνικές
Επετείους, 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 στο Ashmole Academy (Cecil Road, Southgate, London N14
0GA). Ο πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνηθεί από τον Εξοχώτατο Πρέσβη της Ελλάδος κ. Δημήτριο
Καραμήτσο-Τζιρά.
Ευχόμενος σε όλους όπως με υγεία και με ευλάβεια και ιερή κατάνυξη περάσουμε την Αγία και Μεγάλη
Τεσσαρακοστή διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, 25 Μαρτίου 2017
Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων &
Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος
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