
Νεομάρτυρες, οι όντως επαναστάτες 

Ηλία Λιαμή 

Μπορεί η εθνική ταυτότητα να αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη του ανθρώπου και να 

συγκινεί βαθύτατα τον άνθρωπο κάθε εποχής. Μπορεί, επίσης, η ανάγκη αυτή να 

αποτελεί όντως το μεγάλο ανάχωμα στις δυνάμεις που επιθυμούν μία 

παγκοσμιοποιημένη ανθρώπινη κοινωνία χωρίς συνείδηση και χωρίς οράματα. Δεν 

παύει, όμως, η ανάγκη αυτή να αποτελεί χαρακτηριστικό του κόσμου τούτου. Με 

την έννοια αυτή δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, αν και οι ιστορικές συγκυρίες φέρνουν 

εθνική και θρησκευτική συνείδηση σε προσωρινή συμπόρευση, η χριστιανική πίστη 

δείχνει στον άνθρωπο μία άλλη πολιτεία άλλων προδιαγραφών και άλλων 

συνθηκών, μία πολιτεία όπου ο λύκος θα συνυπάρχει με το αρνί, όπως 

οραματίστηκε ο προφήτης Ησαΐας, και ο θάνατος δεν θα έχει πια εξουσία. Με το 

δεδομένο αυτό, η πίστη δεν μπορεί να είναι ομοούσιο συστατικό της φιλοπατρίας 

και, πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να είναι περιεχόμενο της φιλοπατρίας. 

Αυτό δεν σημαίνει πως οι αγώνες και το αίμα περιφρονούνται από την Εκκλησία. 

Αντιθέτως, κάτω από κάθε Αγία Τράπεζα, ματωμένα λείψανα Μαρτύρων έχουν 

τοποθετηθεί και θυμίζουν θάρρος ανείπωτο, θάρρος μεγαλειώδες από εποχές που, 

όταν χρειάστηκε, η Εκκλησία, και αντιστάθηκε και συγκρούστηκε. Μόνον που τα 

αίματα αυτά δεν προήλθαν από αγώνες εναντίον σαρκός και αίματος ορατών 

εχθρών, αλλά εναντίον των κοσμοκρατόρων του κόσμου τούτου, όπως αναφέρει ο 

Απόστολος των Εθνών, εναντίον δυνάμεων αυτοκαταστροφής, εναντίον των 

θανατηφόρων συνεπειών της μεγάλης ανθρώπινης αποστασίας. 

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη στους εορτασμούς αυτούς η έννοια «αγώνας» να 

κρατήσει τις μεγαλειώδεις διαστάσεις του αγώνα των Μαρτύρων της Εκκλησίας, 

αγώνα σταθερότητος και ανεξικακίας μαζί, αγώνα πίστης σε μία σχέση με τον 

εσφαγμένο Θεάνθρωπο και αγάπης προς τον σφαγέα μαζί. Αυτή είναι η μόνη οδός 

ανάδειξης του συνολικού δράματος του ανθρώπινου γένους, που κατήντησε να 

αλληλοσπαράζεται. Δεν πρέπει επ’ ουδενί ο πόλεμος να πάψει να θεωρείται αίσχος 

και πλήρης ανθρώπινη κατάπτωση, όπου λίγη σημασία έχει ποιος προκαλεί και 

ποιος προκαλείται. Η ανθρώπινη ιστορία είναι πορεία δια μέσω της κοιλάδας των 

κλαυθμών και κανένας θρίαμβος στο πεδίο της μάχης δεν είσαι σε θέση να 

εξαλείψει τις γοερές κραυγές και τον επιθανάτιο ρόγχο των ανθρώπων, όποια 

στολή και αν φορούν. 

Ανεξάρτητα από ιστορικές συγκυρίες, η Εκκλησία δεν πρέπει να πάψει να θυμίζει 

προς κάθε κατεύθυνση πως, απάντηση στην κτηνωδία της ιστορίας είναι το ήθος 

του Εσταυρωμένου. Όντως, είναι τραγικά τα διλήμματα αυτής της ζωής και ο Θεός 

να φυλάει από τη στιγμή όπου η ανάγκη της ιστορίας συγκρούεται το όραμα της 

Βασιλείας. Το σταυρικό, όμως, ήθος δεν πρέπει να χαθεί. Και το ήθος αυτό 

διασώζεται στα πρόσωπα των Νεομαρτύρων. Των απλών αυτών ψυχών, που 



κατάφεραν να δουν αυτό που μένει κρυμμένο από τους στρατηλάτες και τους 

πολιτικούς αναλυτές της ιστορίας: 

Απάντηση στο πρόβλημα της ανθρωπότητας, διαχρονικά, είναι το ήθος του 

Σταυρού. 

Χωρίς αυτό το ήθος, που ουσιαστικά αποτελεί την και πεμπτουσία του ήθους των 

Νεομαρτύρων, η Εκκλησία θα ρέπει διαρκώς προς την εκκοσμίκευση, δηλαδή προς 

την ασφυκτική εμπλοκή της με τις υποθέσεις αυτού του κόσμου και, ενίοτε, θα 

ταυτίζεται με δομές και πολιτικοκοινωνικούς χώρους, υπονομεύοντας την 

καθολικότητα του μηνύματός της. Αντίθετα, όσο κρατάει σε προτεραιότητα τις 

μορφές αυτών των νεοφανών Αγίων, θα εξοπλίζεται με διάκριση, όταν η ιστορική 

ανάγκη θα την καλεί να σταθεί στο πλάι όλων των αδικημένων και καταπιεσμένων 

του κόσμου τούτου, όπως έκανε και κατά την επανάσταση του ’21. Θα 

συμπαρίσταται, χωρίς, όμως, να απορροφάται, θα συμμετέχει, χωρίς, όμως, να 

αλλοιώνεται. Οι Νεομάρτυρες θα τής θυμίζουν διαρκώς πως τα σώματά τους 

δόθηκαν ως θυσία στη σύγκρουση, όχι ενός λαού εναντίον άλλου, αλλά της 

αγιότητας εναντίον της βαρβαρότητας, της αγάπης εναντίον του μίσους, της 

συγχώρεσης εναντίον της μισαλλοδοξίας. 

Οι Νεομάρτυρες υπερασπίστηκαν μέσα στον κόσμο αυτό ένα ουράνιο πολίτευμα 

και ανέδειξαν τη δύναμη του απλού και του αθώου ισχυρότερη από τη δύναμη του 

σφαγέα. 

Είναι βέβαιο πως οι κατά τόπους Εκκλησίες, αλλά και η ελληνική ορθόδοξη 

Εκκλησία στο σύνολό της δεν θα χάσει την ευκαιρία να αναδείξει αυτά τα ιστορικά 

και συγχρόνως υπέρ-ιστορικά πρόσωπα ως τη δική της πνευματική απάντηση στις 

εφόδους της βαρβαρότητας και της τυραννίας που διαρκώς μεταλλάσσονται, αλλά 

διατηρούν πάντα τον ίδιο στόχο: 

Την άλωση των αισθήσεων, τον σκοτισμό του νου και την πλήρη υποταγή της ψυχής 

στις δυνάμεις του θανάτου. 
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