
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ:
ΠΗΓΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Φέτος πού συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως, καλό εἶναι νά ἀναρωτηθοῦμε: Πῶς ἐπιβίωσε τό

Ἔθνος μας μετά ἀπό αἰῶνες Τουρκοκρατίας; Οἱ ἀπαντήσεις περιέχουν χρήσι-
μα μηνύματα γιά τή δύναμη ἐπιβιώσεως καί γιά τήν ἀναζήτηση τῶν νέων στό-
χων καί ὁραμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

1) Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία  διαφύλαξε τήν Πίστη, τήν ἐθνική συνείδηση καί
καλλιέργησε ἀγωνιστικό πνεῦμα. Ἐπί Τουρκοκρατίας ὅποιος χανόταν γιά τήν
Ὀρθοδοξία χανόταν καί γιά τόν Ἑλληνισμό. Οἱ ἐξισλαμισμένοι τούρκευαν καί
μετετρέποντο σέ διῶκτες τοῦ Ἔθνους μας. Ἡ Ἐκκλησία μέ τούς ἱεροκήρυκες,
τά μοναστήρια-σχολεῖα καί, κυρίως, μέ τούς Νεομάρτυρες διέσωσε τή σπίθα
πού ἄναψε τή φλόγα τῆς Ἐλευθερίας.

2) Ὑπῆρχε πίστη στή διαχρονική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Λόγιοι καί κλη-
ρικοί, ἀγωνιστές καί ἁπλός λαός, ὅλοι εἶχαν τήν συνείδηση ὅτι πρέπει νά ἐλευ-
θερωθοῦν, διότι εἶναι ἀπόγονοι τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων καί τῆς Ἑλληνορθόδο-
ξης Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁ Κολοκοτρώνης δηλώνει στόν Ἄγγλο Χάμιλ-
τον ὅτι συνεχίζει τόν ἀγῶνα τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ὁ Στρατηγός
Μακρυγιάννης ἀπαγορεύει στούς στρατιῶτες του νά πουλήσουν ἀρχαία ἀγάλ-
ματα λέγοντας: «Γι’ αὐτά πολεμήσαμε».

3) Ἡ Μεγάλη Ἰδέα ἦταν τό ὅραμα καί ἡ πηγή ἐλπίδας. Τίποτε σημαντικό
δέν ἐπιτυγχάνεται χωρίς ὅραμα. Ὁ Ἑλληνισμός οὐδέποτε ἐγκατέλειψε τήν ἐλπί-
δα γιά ἀπελευθέρωση ὅλων τῶν ἐδαφῶν πού τοῦ ἀνῆκαν ἐπί Βυζαντίου/Ρωμα-
νίας. Σήμερα μία ἀπό τίς αἰτίες τῆς πολύπλευρης κρίσης εἶναι τό γεγονός ὅτι
ὡς Ἕλληνες δέν ἔχουμε βρεῖ μία νέα Μεγάλη Ἰδέα γιά νά μᾶς συναρπάσει καί
νά μᾶς ἀνυψώσει πνευματικά.

4) Μᾶς κράτησε ὄρθιους ἡ ἀγάπη τῶν Ἑλλήνων γιά τά γράμματα. Ἄλλοτε
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σέ Κρυφά Σχολειά καί ἄλλοτε –κυρίως μετά τό 1650– σέ φανερά ἐκπαιδευτή-
ρια, οἱ ὑπόδουλοι μάθαιναν γράμματα μέ βασικά ἐγχειρίδια τό Ψαλτήρι, τήν
Ὀκτώηχο καί τό Εὐαγγέλιο. Στά ἀνώτερα μαθήματα ἐδιδάσκοντο  οἱ Ἀρχαῖοι
Ἕλληνες συγγραφεῖς καί κείμενα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου.

5) Μᾶς βοήθησε πολύ ἡ ἱκανότητα τῶν Ἑλλήνων στό ἐμπόριο καί στή ναυ-
τιλία. Ἔμποροι ἀπό τήν ὑπόδουλη Ἑλλάδα ἔφευγαν γιά τή Δυτική καί Ἀνατο-
λική Εὐρώπη, συγκέντρωναν χρήματα καί ἐπέστρεφαν γιά νά ἀνοικοδομήσουν
ἐκκλησίες καί σχολεῖα. Τό ναυτικό των νησιῶν καί τῶν παραλίων πόλεων ξεκί-
νησε ὡς ἐμπορικό, ἀλλά τό 1821 μετετράπη σέ πολεμικό.

6) Τό κοινοτικό σύστημα ὑπῆρξε αὐτοφυής δημοκρατικός θεσμός καί
ἔνδειξη ἀλληλεγγύης πρός τούς πάσχοντες. Τῶν Ἑλλήνων οἱ κοινότητες ἦταν
ἡ προέκταση τῆς ἐνορίας, ἐξέλεγαν τούς δημογέροντες, φρόντιζαν γιά τήν παι-
δεία καί βοηθοῦσαν τίς χῆρες καί τά ὀρφανά.

7) Οὐδέποτε ξεριζώθηκε τό ἀντιστασιακό πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δεκά-
δες ἐξεγέρσεις ὀργανώθηκαν πρίν ἀπό τό 1821.

Μέ πυξίδα ἀλάνθαστη τά διδάγματα αὐτά, ὁ Ἑλληνισμός πρέπει σήμερα
νά ἐπιδείξει πνεῦμα ἀντίστασης καί ὄχι ὑποταγῆς ἀπέναντι στήν τουρκική
προκλητικότητα, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέ τόν Νέο Ὀθωμανισμό τοῦ Ἐρντογάν.
Δυστυχῶς μία μειοψηφία ἐπιχειρεῖ τήν ἀναθεώρηση τῆς Ἱστορίας  μέ πρόθεση
νά ἐξωραϊσθεῖ ἡ Ὀθωμανική τυραννία καί νά ξεχαστοῦν οἱ σφαγές τῶν Νεο-
τούρκων κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου. Τό πνεῦμα
τῶν ἀναθεωρητῶν εἶναι: Ἀφοῦ οἱ Ὀθωμανοί Τοῦρκοι ἦσαν «καλοί», ἄρα καί
τώρα εἶναι καλοί γείτονες καί δικαιοῦνται μερίδιο ἀπό τό Αἰγαῖο, τήν Κύπρο,
ἴσως καί συνδιοίκηση στή Θράκη. Πρόκειται γιά ἀπαράδεκτη νοοτροπία, ἡ
ὁποία ἀλλοιώνει τό παρελθόν σκοπίμως.

Ὁ Ἑλληνισμός καί σήμερα πρέπει νά διατηρήσει τήν αἰσιοδοξία του καί νά
μήν παρουσιάζει συμπτώματα ἐθνικῆς κατάθλιψης. Ἡ πορεία τοῦ Γένους ἦταν
καί εἶναι Σταυροαναστάσιμη. Ἡ Τουρκοκρατία ἦταν ἡ Σταύρωση. Ἡ Ἐπανά-
σταση τοῦ 1821 ἦταν ἡ Ἀνάσταση. Ἀναστηθήκαμε διότι δέν χάσαμε τίς ρίζες
μας καί τήν ταυτότητά μας. Ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ἑλληνική γλῶσσα, ἡ ἱστορική
συνείδηση θά μᾶς βοηθήσουν νά ἔχουμε ὁδοδεῖκτες καί ὅραμα γιά τό μέλλον.

Ἀκοῦμε ἀπό πολλούς τήν ἔνσταση ὅτι τά ἔθνη καί οἱ ἐθνικές ταυτότητες
θά ἰσοπεδωθοῦν ἀπό τήν παγκοσμιοποίηση. Ὡς Χριστιανοί γνωρίζουμε ὅτι
μόνον ὁ Θεός ὁρίζει τίς νομοτέλειες στή ζωή μας. Τά ἀνθρώπινα ἀλλάζουν
εὔκολα, ἔρχονται καί παρέρχονται. Εἰδικά δέ γιά τήν Παγκοσμοποίηση ἔχουμε
τήν παραδοχή καί ἀπό σοβαρούς μελετητές τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων ὅτι μπορεῖ
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νά ἀνατραπεῖ ἤ νά παραμείνει στάσιμη καί νά μήν ἰσοπεδώσει τά ἔθνη καί τά
ἐθνικά κράτη.

Τό 1993 ὁ διάσημος Ἀμερικανός πολιτειολόγος Φράνσις Φουκουγιάμα μέ τό
βιβλίο του «Τό τέλος τῆς Ἱστορίας καί ὁ τελευταῖος Ἄνθρωπος» προέβλεπε
τήν ἐπικράτηση τῆς οἰκονομικῆς καί πολιτιστικῆς παγκοσμοποίησης καί τήν
διάδοση τοῦ ἀμερικανικοῦ πολιτικοῦ καί οἰκονομικοῦ προτύπου σέ ὅλον τόν
κόσμο. Τώρα ἀναθεωρεῖ τίς ἀπόψεις του. Μέ τό βιβλίο του «Ταυτότητα» ζητεῖ
συγγνώμη καί δέχεται ὅτι ἡ παγκοσμιοποίηση δέν εἶναι νομοτέλεια καί ὅτι
πέραν ἀπό τήν οἰκονομία ὑπάρχουν δυνάμεις πού κινοῦν τά ἔθνη, ὅπως εἶναι
ἡ ἐθνική ταυτότητα, ὁ πολιτισμός, ἡ θρησκεία. Τό μήνυμα τοῦ νέου βιβλίου
του εἶναι ὅτι τά ἔθνη θά συνεχίσουν νά βασίζονται στή γλωσσική καί θρησκευ-
τική ταυτότητά τους. Καί μάλιστα τονίζει ὅτι αὐτό εἶναι καλό, ἀρκεῖ νά σεβό-
μαστε τή Δημοκρατία καί τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, δηλαδή νά μήν συνδέε-
ται ἡ θρησκευτική πίστη μέ αὐταρχισμό καί φανατισμό.

Εἶναι χαρακτηριστική ἡ συνηγορία τοῦ Φουκουγιάμα, πρώην θεωρητικοῦ
τῆς παγκοσμοποιήσεως, ὑπέρ τῶν ἐθνικῶν κρατῶν. Γράφει σχετικά:

«Ἡ ἰδέα ὅτι τά κράτη εἶναι παρωχημένα καί ὅτι θά πρέπει νά ἀντικατα-
σταθοῦν ἀπό διεθνεῖς φορεῖς πάσχει, διότι κανένας δέν κατάφερε νά σκεφθεῖ
μία καλή μέθοδο ὥστε αὐτοί οἱ διεθνεῖς φορεῖς νά ὑπόκεινται σέ δημοκρατική
λογοδοσία. Ἡ λειτουργία τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν ἐξαρτᾶται ἀπό κοινές
νόρμες, ἀπό κοινές προοπτκιές καί ἐν τέλει ἀπό κοινή κουλτούρα, καί ὅλα
αὐτά μπορεῖ νά ὑπάρχουν στό ἐπίπεδο ἑνός ἐθνικοῦ κράτους, ἀλλά δέν ὑπάρ-
χουν διεθνῶς»1.

Τήν ἴδια πρόβλεψη γιά τήν ὑποχώρηση τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί γιά
τήν ἐπιβίωση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν καί τῶν ἐθνικῶν ταυτοτήτων κάνει καί ὁ
Ἕλληνας Καθηγητής τῆς Γεωπολιτικῆς σέ γαλλικά πανεπιστήμια Γεώργιος
Πρεβελάκης. Γράφει σχετικά:

«Ἡ ἐθνική κλίμακα θά παραμείνει ὡς ὑποδομή τοῦ παγκοσμίου συστήμα-
τος. Ἀπό ὁρισμένες ἀπόψεις θά ἐνισχυθεῖ... Ταυτοχρόνως ἡ «ὑπαρκτή» παγκο-
σμιοποίηση, χωρίς νά ἐξαφανιστεῖ τελείως, θά ὑποχρεωθεῖ νά ὑποχωρήσει.
Ἕνα τόσο εὐρύ διασυνδεδεμένο σύστημα δέν εἶναι βιώσιμο. Αὐτό ἀπέδειξαν
διαδοχικά ἡ οἰκονομική κρίση τοῦ 2008 καί ἡ ὑγειονομική του 2020»2.

1 Φράνσις Φουκουγιάμα: Ταυτότητα, ἐκδόσεις Ροπή, Ἀθήνα 2020, σ. 198.
2 Γεώργιος Πρεβελάκης: «Ὁ κόσμος καί τά σύνορα στήν μετά κορωνοϊό ἐποχή», ἐπίλογος στό
βιβλίο τοῦ Ἀλέξανδρου Μαλλιᾶ, Σύνορα, ἐκδόσεις Σιδέρη, Ἀθήνα 2020, σ. 205.
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Τά ἔθνη, λοιπόν, θά ἐπιβιώσουν. Εἶναι δικαίωμα καί ὑποχρέωση κάθε λαοῦ
νά διατηρήσει τήν ἐθνική του ταυτότητα. Ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες θά διαφυλάξουμε
τήν ἱερή παρακαταθήκη πού κληρονομήσαμε ἀπό τούς προγόνους μας. Τό
ἐρώτημα εἶναι ποιό θά εἶναι τό ὅραμα γιά τό μέλλον. Ποιά θά εἶναι ἡ νέα
Μεγάλη Ἰδέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Μέχρι τό 1922 ἀπελευθερώναμε ἐδάφη καί
πληθυσμούς πού εἶχαν ριζωμένη τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλληνικότητα. Σήμε-
ρα τό ὅραμα γιά τό Ἔθνος καί ἰδίως γιά τούς νέους μας πρέπει νά ἔχει ἐπί-
κεντρο τήν Παιδεία, τίς Ἀξίες, τήν οἰκουμενική καλλιέργεια τῶν Ἑλληνορθο-
δόξων Γραμμάτων καί τά πανανθρώπινα μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν
Πατέρων.

Ἡ ἰδέα δέν εἶναι δική μου. Τήν ἀντλῶ ἀπό τόν Ἅγιο Νεκτάριο, ἀλλά καί
ἀπό τόν Ἰωάννη Καποδίστρια, τόν πρῶτο Κυβερνήτη τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδος. 

Ἔγραφε τό 1896 ὁ Ἅγιος Νεκτάριος: «Ἐάν ἡ φιλοσοφία ἐγένετο παιδαγω-
γός εἰς Χριστόν, ἕπεται ὅτι ὁ Ἕλλην πλασθείς φιλόσοφος ἐπλάσθη Χριστια-
νός, ἐπλάσθη ἵνα γνωρίσῃ τήν ἀλήθειαν καί διαδῷ (νά διαδώσει) αὐτήν τοῖς
ἔθνεσι. Ναί, ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατά Θείαν Πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς Ἀνθρω-
πότητος»3.

Κάτι ἀντίστοιχο πρότεινε ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ εὐλαβής Ὀρθόδοξος
διπλωμάτης καί πολιτικός, λίγα χρόνια πρίν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Ὁ Γιῶργος Καραμπελιᾶς παραθέτει τήν ἔκθεση ἑνός Αὐστριακοῦ στρατιωτι-
κοῦ πού τόν παρακολουθοῦσε τό 1816: 

«Ἡ Ἑλλάς πρέπει κατά τόν Καποδίστρια νά κηρυχθεῖ ὁμοφώνως ὑφ᾽ ὅλων
τῶν Δυνάμεων χώρα ἀφιερωμένη ἀποκλειστικῶς καί μόνον εἰς τάς ἐπιστήμας
καί εἰς τήν διαφώτισιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους... Κειμένη μεταξύ Ἀσίας καί
Εὐρώπης εὐκόλως θά κατανοῆ ἡ Ἑλλάς τό νόημα τῆς μυστικοπαθοῦς ἐπιστή-
μης τῆς Ἀνατολῆς, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλην πλευράν θά δέχεται τό ἐκλεπτυσμένον
πνεῦμα τῶν Εὐρωπαίων, δημιουργοῦσα κατ’ αὐτόν τόν τρόπον μίαν δι᾽ ὁλό-
κληρον τήν ἀνθρωπότητα σωτήριον ἰσορροπίαν»4.

Ἄς γίνει, λοιπόν, ἡ ἐπέτειος τοῦ 1821 ἐφαλτήριο γιά μία νέα δημιουργική
πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δυσκολίες θά ὑπάρχουν πάντα. Ἀλλά δέν πρέπει νά
ἀπογοητευόμαστε. Νά θυμόμαστε τήν ἐλπίδα πού καλλιεργοῦσε ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Στά δύσκολα χρόνια τῆς δουλείας, ὅταν εἶχαν ἀποτύχει

3 Ἅγιος Νεκτάριος, Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως, «Ἡ Ἑλληνική Φιλοσοφία ὡς Προπαίδεια τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ», ὁμιλία τοῦ 1896, ἀνθολογεῖται στό Συλλογικό Ἔργο Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση,
Ἀθήνα 2003, ἐπιμέλεια Κωνσταντίνου σσ. 47-48.
4 Γιῶργος Καραμπελιᾶς, 1821- Ἡ Παλιγγενεσία, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, Ἀθήνα 2015, σσ. 278-279.
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δεκάδες κινήματα γιά τήν ἀπελευθέρωση, ὁ Πατροκοσμᾶς μιλοῦσε γιά τό
Ποθούμενον, τήν Ἀπελευθέρωση πού θά ἔλθει ὁπωσδήποτε, ἀρκεῖ νά κρατή-
σουν οἱ Ἕλληνες τήν Ὀρθόδοξη Πίστη,  τήν ἑλληνική γλῶσσα καί τήν ἱστορική
συνείδηση. Ἔτσι θά ἐπιβιώσουμε! Ὁ Ἑλληνισμός ἔχει μέλλον, ἀρκεῖ νά ἀξιο-
ποιήσει δημιουργικά το παρελθόν του. 

53

Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ

ΧΟΛΕΒΑΣ 49-54.qxp_Layout 1  12/11/2021  19:52  Page 53


