
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ΟΙ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΘΙΑΣ 
Έτσι δημιούργησε ο Θεός την Ελλάδα, και την ονόμασε Γη του Φωτός, γιατί «ελ» σημαίνει Φως 

και «λαδ» σημαίνει πέτρα έδαφος-Γη.  
Και από την γη του Φωτός, την Γη που πρώτη αντίκρισε το φως του Ήλιου γεννήθηκαν οι Έλληνες 

φωτοδότες των αρετών και του πολιτισμού. Και σκόρπησαν αυτοί τον Πολιτισμό των εις όλη την 
Οικουμένη - καθώς και επαχθή! 

Η Γέννηση της Ελλάδας, και της Ελληνικής Γλώσσας : «Ιστορία Ενέσεως της Ελληνικής Γλώσσας» 
Η. Τσατσόμηρος.  

Όπως σημειώνει η επιστήμη της γεωλογίας και των άλλων συναφών κλάδων, προ 140.000.000 
ετών, όταν ολόκληρος ο πλανήτης σκεπαζόταν από νερά και χέρσος γη δεν εφαίνετο πουθενά, μια 
γιγαντιαία ανοδική ορογενετική κίνησις ανύψωσε υπέρ την επιφάνεια της υδρόσφαιρας προς τον Ήλιο, 
την λεγόμενη «Πελαγονική Οροσειρά» μια στενή ζώνη ξηράς που περιελάμβανε την βορειότερη 
Μακεδονία (Πελαγονία), τον Όλυμπο, την ανατολική πλευρά της μετέπειτα Θεσσαλίας και την βόρεια 
Εύβοια… 

Επί 115.000.000 χρόνια αυτή η μοναδική νησίδα, η Ελλάδα μας εν μέρει, αντίκρυζε ολομόναχη την 
πανθάλασσα που την περιτριγύριζε. Εις αυτήν την νησίδα για ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) έτη 
πριν ακόμα αναδυθούν άλλες οροσειρές, άρχισε η διαδικασία των νέων μορφών της γεννέσεως όντων. 

Πριν 35.000.000 έτη, δηλαδή 105.080.000 έτη μετά την άνοδο της Πελαγονικής Οροσειράς στην 
επιφάνεια, αναδύονται ως άλλα νησιά οι ορεινοί όγκοι όπως η Πίνδος, οι Δειναρικές Άλπεις, τα 
Πυρηναία, τα Ιμαλάϊα … 

Η λογική λοιπόν παρουσία του ανθρώπου, σε όποια εποχή κι αν εμφανίσθηκε αυτός ο άνθρωπος 
στον πλανήτη, πρέπει να αναζητείται στον Όλυμπο. 

Είναι δε αδύνατον ποτέ σε μία περιοχή που για λόγους ανερμήνευτους, αναδύεται η πρώτη χέρσος 
γη, ο άνθρωπος της προνομιούχου αυτής γης να σχηματίση γλώσσα αργότερα, από ότι οι άλλοι 
άνθρωποι, που η ανάδυση της γης τους καθυστερούσε κατά πάρα πολλά εκατομμύρια έτη. 

Χώρος και άνθρωπος εδώ μεταξύ Ολύμπου και Πίνδου εσχημάτισαν την Πανάρχαια Ελληνική 
Γλώσσα, η οποία και εδάνεισε τις λέγεις του πολιτισμού της εις όλους τους άλλους λαούς. Αυτή δε η 
Ελληνική Γλώσσα περικλείει τις λύσεις στα οικουμενικά προβλήματα της ανθρωπότητος. 

Πληθώρα ερευνών και μελετών προσκομίζουν συντριπτικά στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι 
ποτέ δεν υπήρξε Ινδοευρωπαϊκή μητέρα γλώσσα, αλλά αντιθέτως, η γονιμοποιός γλωσσική επίδραση η 
οποία εισήγαγε στις διάφορες γλώσσες παγκοσμίως τα γνωστά λεκτικά στοιχεία, κοινά σήμερα σε αυτές, 
ασκήθηκε από την Πανάρχαια Ελληνική Γλώσσα. 

Η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στο φως ολοένα και περισσότερα, και πειστικώτερα τεκμήρια, που 
επιβεβαιώνουν το τεράστιο ιστορικό βάθος της ανθρώπινης παρουσίας στον Ελλαδικό χώρο. 

Αυτά τα τεκμήρια επίσης αποδεικνύουν πως οι πολιτισμικές ρίζες της Ελλάδας χάνονται στα βάθη 
του απωτάτου παρελθόντος και ταυτόχρονα αχρηστεύουν αυθαίρετες θεωρίες και δόγματα περί 
εμφανίσεως του ανθρώπου και του πολιτισμού στην Ανατολή και στην Αφρική.  

Η Ελληνική Γλώσσα υπήρξε και είναι η τελειότερη μέχρι σήμερα ανθρώπινη γλώσσα επί της γης.  
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Οι Έλληνες διέθεταν όχι μόνον ένα αλλά είκοσι - συν αλφάβητα -. Το Χαλκιδικό (εκ του οποίου 

προέρχεται το Λατινικό), το Ιωνικό, το Κορινθιακό, … κ.λ.π.  
Μια θεωρεία που εκτρέπεται της λογικής - το τερατογεννές ψεύδος περί Φοινικικού αλφαβήτου -

δέχεται την σύνδεση της τελειώτερης γραφής (της Ελληνικής), με τον πολιτισμό των Φοινίκων, οι οποίοι 
είχαν έναν χαμηλοτάτης στάθμης πολιστισμόν.  

Αρχαιολογική σκαπάνη αποδεικνύει ότι το Ιωνικό Αλφάβητο, ένα από τα είκοσι - συν Ελληνικά 
αλφάβητά μας - που ψευδώς θεωρείται Φοινικικής προελεύσεως, είναι τουλάχιστον 4.000 έτη 
παλαιότερον των Φοινίκων.  

Υπάρχουν δηλαδή πολλά κείμενα, όπως υπάρχουν και πολλά αρχαιολογικά ευρήματα που 
βεβαιώνουν την ύπαρξη γραφής στην Ελλάδα για τουλάχιστον 7.000 χρόνια, δηλαδή χιλιάδες χρόνια πριν 
εμφανισθούν στην ιστορία οι Σημίτες/Φοίνικες.  

Ποιο δε είναι το βάθος της Ελληνικής Γλώσσας;  
Με προτροπή της Ελληνίστριας  Mary McDonald και με πρόεδρο τον καθηγητή T. Brunnr, ξεκινά 

το 1972 στο Πανεπιστήμιο Καλιφορνίας (UCLA) το πρόγραμμα «Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας»   το 
περίφημο TLG. Μετά 13 χρόνια, το 2000, ο 5ος δίσκος κυκλοφόρησε  (TLGΕ) που περιλαμβάνει 
90.000.000 (εννενήντα εκατομμύρια) λεκτικούς τύπους, εν συγκρίσει με τους λεκτικούς τύπους άλλων 
γλωσσών, Γαλλικής, Αγγλικής κ.λπ. που φθάνουν όχι περισσότεροι από 500.000 ή 600.000 και λιγότεροι. 

Οι 90.000.000 ελληνικοί λεκτικοί τύποι ελήφθησαν από 11.000 έργα τριών χιλιάδων συγγραφέων, 
από τον 8ο αι. π.Χ. έως τον 15ο αι. μ. Χ. Μόνον 2.000 από τους 3.500 συγγραφείς είναι καθαρά Έλληνες. 
Και από τα 11.000 έργα μόνον 3.500 έργα ολόκληρα ή γραμμές είναι συγγράμματα των αρχαίων 
Ελλήνων προγόνων μας. Αυτά δε τα 3.500 έργα ολόκληρα ή γραμμές αποτελούν το ένα εκατομμυριοστό 
των επισήμων Αρχαίων Ελληνικών συγγραμμάτων που επέζησαν (που μας απόμειναν) μετά τους 
εμπρησμούς όλων των βιβλιοθηκών της Ελληνικής Επικρατείας, κατά τα Βυζαντινά χρόνια από το μένος 
των Χριστιανών.  

Οι εμπρησμοί αυτοί κατέστρεψαν και αφάνισα τα θαυματουργά επιτεύγματα του μεγαλύτερου 
λαμπρότερου Παγκόσμιου Πολιτισμού των Ελλήνων προγόνων μας. Έτσι κατεστράφη η Ελληνική 
Γραμματεία.  

Όταν η μητέρα μου, δεκαέξι χρονών κοπελιά - έναν χρόνο μεγαλύτερή μου - ήλθε στην Αμερική, σε 
μια τάξη της στο γυμνάσιο στο οποίο εσπούδαζε της έθεσαν την ερώτηση Αμερικανοί συμμαθητές της : 
«Γιατί στην αρχαία εποχή (στην Αρχαία Ελλάδα) η δημιουργικότητα των Ελλήνων ήταν ασύλληπτη και 
αμίμητη, μα αυτή η ιδιαιτερότητά τους λες και έχει πεθάνει, εφ΄ όσον για 2.000 χρόνια σχεδόν τίποτε πια 
δεν δημιουργούν, ούτε πια ακούγονται»?  Η μητέρα μου τα έχασε! Δεν ήξερε την απάντηση.  

Τελικά θα μπορέσω εγώ σήμερα, μετά αμερόληπτης μελέτης και έρευνας να δώσω απάντηση σε 
εκείνη την ερώτηση που θα πρέπει έχει απασχολήσει και τον δικό σας νου!  

Γιατί, λοιπόν, οι Έλληνες δεν δημιουργούν; 
Γιατί σταμάτησαν να δημιουργούν; 
Πότε σταμάτησαν να δημιουργούν; 
Η δημιουργικότητα των Ελλήνων ήταν θρέμμα της Ελληνικής των Παιδείας. Τι λοιπόν συνέβη 

στην Παιδεία των Αρχαίων Ελλήνων; 
Ω! Έλληνες, ψυχής της ψυχής μου, πανάκριβο Γένος, ταλαίπωρον Γένος. 
Θα ανοίξω σε εσάς τους πόνους και τα δάκρυα από τα βάθη της παιδικής ψυχής μου και θα σας τι 

κατέστρεψε τον Πανάρχαιο Ελληνικό Πολιτισμό και Λόγο, και γιατί! 
Τώρα για μας «Περασμένα Μεγαλεία και διηγόντας τα να κλαις» παιδί αθανάτων θεών και αθανάτων 

ηρώων. Είναι δύσκολο για μένα να παραμείνω αλύγιστη και να καταπνίξω τον πόνο μου όταν μιλάω γι’ 
αυτές τις ανεπανάληπτες θηριωδίες που κατέστρεψαν το Ελληνικό Έθνος και τα φώτα του Ελληνικού 
πνεύματος, που κατέστρεψαν την Ελληνική ασύλληπτη Γραμματεία, και δημιούργησαν την μετέπειτα 
λανθάνουσα πορεία του Έθνους μας.  

Επί αιώνες διώχθηκε μέχρις ιστορικού θανάτου ο Ελληνισμός. (Πολιτισμός, Γραμματεία, Παιδία). 
Ποίος ο λόγος; Πώς; Πότε;  

Περί της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων (Εθνικών), την θρησκεία του Ελληνικού Έθνους - την 
«Εθνική Θρησκεία».  
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Την Εθνική Θρησκεία οι Χριστιανοί ονόμαζαν περιφρονητικά «ειδωλολατρεία» από την λέξη 

«είδωλον» =  το ομοίωμα, το απεικόνισμα, η εικόνα, το άγαλμα. Σημ. : Και οι εικόνες των Χριστιανών 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι είδωλα.  

Διέδιδαν οι Χριστιανοί ότι οι Εθνικοί είχαν αισχρή θρησκεία, φέρνοντας ως παράδειγμα τους 
έρωτες των θεών, αποκρύπτοντας δε τους συμβολισμούς των αρχαίων ελληνικών κειμένων σχετικά με 
την εθνική θρησκεία, την θρησκεία του Ελληνικού Έθνους. 

Οι συμβολισμοί των αρχαίων Ελλήνων, όσον αφορά την εθνική θρησκεία ήσαν ποιητικώτατοι και 
αριστουργηματικοί. Στην «Θεογονία» όπου οι συμβολισμοί αφθονούν, βρήκαν έδαφος για να 
συκοφαντήσουν οι απολογητές Χριστιανοί, χρησιμοποιώντας κάθε ψεύδος.  

Γράφει η Θεογονία του Ησιόδου (56-57) : «Εννέα γαρ οι νύκτες εμίσγετο μητίετα Ζεύς νόσφιν απ’ 
αθανάτων ιερόν λέχος εισαναβαίων», που ερμηνεύεται «Διότι εννέα ήσαν οι νύχτες και με αυτές ο 
βαθυστόχαστος Ζεύς έσμιγε κρυφά από τους αθανάτους στο ιερό κρεββάτι ανεβαίνοντας». Με αυτούς τους 
ιερούς στίχους οι Χριστιανοί απομονώνοντάς τους, έφεραν τον Δία ως ηδονολάτρη και ερωτόληπτο, ενώ 
η Θεογονία πιο κάτω γράφει (Θεογ. 104) : «Χαίρετε τέκνα Διός, δότε δε ιμερόεσσαν αοιδήν» που 
ερμηνεύεται  : «Χαίρετε γεννήματα (δημιουργήματα) του Θεού δώστε το τραγούδι που φέρνει την 
έμπνευση», τονίζοντας εδώ ότι τα γεννήματα των εννέα νυχτών ήταν οι εννέα μούσες (όπου κάθε μούσα 
αντιπροσώπευε κάποια επιστήμη). Η έμπνευση γεννά τις επιστήμες, εφ΄ όσον όλα απορρέουν από την 
θεία βούληση.  

Οι Χριστιανοί φέρουν τον Δία ως ανθρωποφάγο, βασιζώμενοι στην Θεογονία 886 όπου ο Ησίοδος 
γράφει : «Ζεύς δε θεών πρώτην άλοχον θέτο Μήτιν …» (την οποία καταβρόχθησε) το οποίο απλώς εννοεί 
ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε την σοφία, έγινε πάνσοφος, αφού Μήτις = σοφία στα αρχαία ελληνικά.  

Όσον αφορά την πολυγαμία του Δία γράφει η Θεογονία (901) : «Δεύτερον ηγάγετο λιπαρήν Θέμιν ή 
τέκεν Ώρας, Ευνομίην τε Δίκην τε και Ειρήνην …» που ερμηνεύεται «Δεύτερη γυναίκα πήρε την λαμπρή 
Θέμιδα, η οποία του γέννησε τις Ώρες, την Ευνομία, την Δίκη και την Ειρήνη …»  υπονοώντας ότι από τον 
Θεό προέρχεται η συμπαντική τάξη (οι Ώρες ήσαν θεότητες της εν τη φύσει τάξεως), η Δικαιοσύνη = 
Θέμις, η Ευνομία, η Δίκη, η Ειρήνη, όλα δηλαδή τα αγαθά που δίνει ο Θεός στην ανθρωπότητα και 
επιβλέπει για την σωστή εφαρμογή τους.  

Αδίκως λοιπόν οι Χριστιανοί έφεραν τον Δία (Ζεύ) που σημαίνει Θεός, ηδυπαθή, να μην αφήνει γυναί-
κα για γυναίκα, αποσιωπώντας (σκοπίμως!)  τους βαθύτερος συμβολισμούς της θρησκείας των Ελλήνων.   

Η Ελληνική φιλοσοφία ήταν το κόκκινο πανί για τους Χριστιανούς οι οποίοι ακολουθούν τον 
δρόμο, που χάραξε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος επετέθη με σφοδρότητα εναντίον της. Η 
επίθεση αυτή του Παύλου εναντίον της Φιλοσοφίας πέρασε ως επιταγή στο ευαγγέλιο και απετέλεσε 
εντολή για τους Χριστιανούς : Κολοσ. 8-8 : «βλέπετε μη τις ημάς έσται ο συλαγωγών δια της φιλοσοφίας και 
κενής απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν». Το 
οποίο μεταφράζεται : «Προσέχετε μη σας εξαπατήσει κάποιος μέσω της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης 
κατά την παράδοση των ανθρώπων και σύμφωνα με τα κοσμικά στοιχεία και όχι σύμφωνα με το Χριστό». 

Χριστιανοί που είχαν μόρφωση έγραψαν ειδικά κείμενα με σκοπό να ανατρέψουν τις θεωρείες της 
φιλοσοφίας και τις θέσεις των αρχαίων σοφών. Αυτοί οι Χριστιανοί ονομάσθηκαν απολογηταί 
υπερασπιστές του Χριστιανισμού. Αυτοί οι απολογηταί εστρέφοντο κυρίως εναντίον των Ελλήνων 
Σοφών, οι οποίοι είχαν γεννηθεί αιώνες πριν την ίδρυση του Χριστιανισμού. 

Θα παραθέσω μερικούς μόνο, από τον άπειρο αριθμό των απολογητών για να κατανοηθή η μέθοδος 
του αφελληνισμού, με στόχο τους την καταστροφή του Ελληνισμού. 

Ο απολογητής Θεόφιλος (επίσκοπος Αντιοχείας - 180 μ.Χ.), έγραψε τρία βιβλία με τον τίτλο «Προς 
Αυτόλυκον» όπου δηλώνει πώς «περιφρονεί αφάνταστα την ελληνική φιλοσοφία». Αυτός δε γράφει ότι ο 
Πλάτων και οι άλλοι Έλληνες φιλόσοφοι είναι κενόδοξοι, ματαιόδοξοι … χαρακτηρίζει δε ο Θεόφιλος 
όλα τα ελληνικά συγγράμματα ανωφελή. 

Άλλος απολογητής (Β΄αιών μ.Χ.) ο Τατιανός (Σύριος στην καταγωγή) έγραψε «Προς Έλληνες» στο οποίο 
υποστηρίζει ότι : «Οι Έλληνες δεν δημιούργησαν τίποτε δικό τους, διότι όλα τα παρέλαβαν από τους 
βαρβάρους». Αυτός χαρακτηρίζει τον Ηράκλειτο (επί λέξει) «αμαθή», τον Αριστοτέλη «κόλακα», τον 
Πλάτωνα «κοιλιόδουλο» κλπ.  

Ο Ερμείας (β΄ αιώνας μ.Χ.) στην συγγραφή του με τίτλο «διασυρμός των έξω (ειδωλολάτρες) 
φιλοσόφων» γράφει ότι : «Η φιλοσοφία έχει την αρχή της στους Δαίμονας συνεπώς ο σατανάς είναι ο 
αρχηγός των Φιλοσόφων». 
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Ο απολογητής Κλήμης (280~μ.Χ.)  με το προσωνύμιον «Αλεξανδρεύς», στο έργο του «Στρωματείς» 

γράφει : «Οι Έλληνες σοφοί επωφελήθησαν από τους Προφήτας και τον Μωϋσή», καταλήγοντας 
χαρακτηριστική με την απίθανη επωδό «Έλληνες κλέπται πάσης γραφής».  

Ο Λατίνος απολογητής Τερτυλλιανός δεν πάει πίσω στην πολεμική εναντίον του Ελληνισμού. 
Γράφει αυτός στα έργα του : «Περί παραγραφής αιρετικών», «Απολογητικός» και «Περί Ψυχής» ότι : «Η 
ελληνική φιλοσοφία και γραμματεία έχουν διαβολική επιρροή» και συνεχίζει : δεν είναι δυνατόν «να 
συγκριθεί η Αθήνα με την Ιερουσαλήμ, διότι η Αθήνα είναι υποδεέστερη». Για να επιβληθεί ο 
Χριστιανισμός ολοκληρωτικά στη βυζαντινή αυτοκρατορία, ήταν ανάγκη να εξαφανισθούν οι λέξεις 
Έλλην, Ελλάς, Ελληνισμός. Η λέξη «Έλλην» έφθασε να θεωρείται υβριστική για ένα Χριστιανό, ακόμα 
και αν αυτός καταγόταν από την ένδοξη Αθήνα ή την ιστορική Σπάρτη. Μόνον οι λέξεις Ρωμαίος, 
Ρωμαϊκόν κράτος και άλλα παράγωγά τους είχαν θέση μέσα στον Χριστιανισμό. 

Γι’ αυτό άλλωστε μέχρι και σήμερα έχει επικρατήσει να λέμε «Ρωμιοί», «Ρωμιοσύνη», «Ρωμαίϊκο» 
αντί να χρησιμοποιούμε αντίστοιχα, αποκλειστικά και μόνο, τις λέξεις Έλληνες, Ελληνισμός, Ελλάς.  

Quotes from :  «Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας» του χριστιανικού εκδοτικού οίκου «Γρηγόριος 
Παλαμάς» 1980 - Πολύτομη έκδοση - .  

Οι Πατέρες της Εκκλησίας. 
Ιωάννης Χρυσόστομος. «Ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους Επιστολήν» : «Πού είναι τώρα οι σοφοί 

των Ελλήνων με τα πυκνά τους γένεια, με τους έξωμους χιτώνες τους και με τα παραφουσκωμένα λόγια; 
Όλην την βάρβαρον Ελλάδα ο σκηνοποιός (ο Παύλος) επέστρεψε (=εκχριστιάνισε). Ας είναι κι αυτός 
ανάμεσά τους ο περιβόητος Πλάτων, που τρεις φορές πήγε στην Σικελία, γεμάτος επίδειξη και 
κομπορρημοσύνη, μα κανείς δεν του έδωσε προσοχή. Όμως εκείνος ο σκηνοποιός όχι μόνον στη Σικελία, 
όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και σ’ όλη την οικουμένη πέταξε και δεν σκανδάλισε, κι είναι φυσικά γιατί οι 
διδάσκαλοι δεν καταφρονούνται από την εργασία τους αλλά απ’ τα ψέματά τους» … «Δεν βλέπετε στους 
αγώνες, όταν ο αγωνοθέτης βαδίζη δια μέσου της αγοράς, πόση ευταξία και σιωπή υπάρχει στον λαό; Πως 
λοιπόν εκεί που ο Διάβολος πομπεύει υπάρχει τέτοια σιωπή, κι εδώ που είναι ο Χριστός έχει τόσο θόρυβο»; 
Ο Ιωάννης Χρυσόστομος στην ομιλία του «Εις Τεσσαρακοστήν» αναφέρει : «Ας ντραπούν οι Έλληνες 
βλέποντας την αγάπη με την οποία αποδεχόμεθα και ασπαζόμεθα τον ερχομό της Αγίας Τεσσαρακοστής κι 
ας ονομάζουν εκείνοι γιορτές και πανηγύρια τη μέθη κι όλες τις άλλες ακολασίες και ασχήμιες». 

Ιωάννης Χρυσόστομος (Ι). Από την πολύτομη έκδοση «Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας» του 
Χριστιανικού εκδοτικού οίκου «Γρηγόριος Παλαμάς» (1980) χαρακτηρίζει τους Έλληνες  

- «Μωρούς» : τόμος 18, σελ. 17 
- Εκφέροντες «λόγους ματαίους κι ακαθάρτους» : τόμος 18, σελ. 113 
- «κυλιόμενους μαζί με πόρνους και μοιχούς ….» Τόμος 18, σελ. 115 
- «αιμομείκτες μετά μητέρων και αδελφών» : Τόμος 34, σελ. 459 
- «ασοφωτέρους από τα ζώα» : τόμος 34, σελ. 497 
Church is against mathematics -  my pride and joy for God speaks mathematics! 
Στην «Εις την Α΄ Κορινθίους Δ΄ομιλίαν» τόμος 18, σελ. 92 αναφέρει ο Ι. Χρυσόστομος : «πόσον 
εκοπίασεν ο Πλάτων με τους μαθητάς του με το να μας συζητή περί γραμμής και γωνίας και σημείου 
και περί αριθμών αρτίων και περιττών και ίσων μεταξύ των και άνισων, και δια τέτοια θέματα 
λεπτεπίλεπτα ως ο ιστός της αράχνης - διότι αυτά είναι δια την ζωήν περισσότερον άχρησα από εκείνα 
τα υφάσματα - και χωρίς να ωφελήση πολύ ή ολίγον με τας συζητήσεις αυτάς εγκατέλειψε έτσι την 
ζωήν, …». 
Ιωάννης Χρυσόστομος (ΙΙ) 
- Στην παρ. β της ομιλίας «Ότι ο Θεός είναι ο Χριστός» γράφει ότι οι απόστολοι «βαρβάρους και 

Έλληνας και κάθε άλλο έθνος κατετρόπωσαν». 
- «Οι Έλληνες είναι βρωμεροί και πανάθλιοι», «μιαροί και παμμίαροι» (Εις τον μακάριον Βαβύλαν 

λόγος Β, παρ. α) 

- «Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός … είπε και τούτο : «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, αυτός που πιστεύει 
σ’εμένα, τα έργα τα οποία κάνω εγώ κι εκείνος θα κάμη και μεγαλύτερα απ’αυτά θα κάμη». 
Βέβαια πολλοί άλλοι και διδάσκαλοι ήσαν και μαθητές είχαν και θαύματα φανέρωσαν, όπως 
καυχιώνται οι παίδες των Ελλήνων. Κι όμως ουδέποτε κανείς απ’αυτούς εσκέφθηκε τίποτε τέτοιο 
ούτε τόλμησε να πή. Ούτε μπορούσε ποτέ κανείς Έλληνας, κι ας ήταν τελείως αδιάντροπος («καν 
πάντα αναισχυντοίεν») να παρουσιάση προφητεία ή τέτοιο λόγο δοσμένο σ’αυτούς … ενώ για όλα τ’ 
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άλλα ομιλούν αδιάντροπα και λένε ψέματα, όσα τους κατέβουν στο κεφάλι, τίποτα τέτοιο δεν 
τόλμησαν να πλάσουν ποτέ … Είδαν με πολλή πονηρία οι εκμεταλλευτές («λυμεώνες») εκεί 
(Έλληνες), ότι αυτός που θέλει να εξαπατήση, πρέπει να κατασκευάση μερικά πράγματα πιθανά και 
καλοστολισμένα και τόσο καλοπλεγμενα που ν’ αποδειχθη» η ψευτιά τους. ΄Επλασαν κι έφτιαξαν 
όσα μπορούσαν για να ξεγελάσουν τους πιο αφελείς». («Εις τον μακάριον Βαβύλαν» λόγος β΄ και «Κατά 
Ιουλιανού και προς Έλληνας» παρ. α).  

- «Πόση είναι η διαφορά ανάμεσα στην ανωτερότητα των Χριστιανών και στην απρέπεια 
(«αισχύνην») των Ελλήνων» (ένθ. ανωτ. παρ. ζ). Είναι δυνατόν ρωτούσε, το ποίμνιό του οι 
Χριστιανοί να είναι «χειρότεροι απ’ τους Έλληνες; Διότι αν εκείνοι (οι Έλληνες) για την δόξα 
επέδειξαν τόσο κενή φιλοσοφία, πόσο περισσότερο πρέπει εμείς οι Χριστιανοί για τον Θεόν να 
είμεθα ενάρετοι» («Ομιλία ΠΔ΄ περί της αυτής πραγματείας και ότι οι Έλληνες τους Χριστιανούς εν πολλοίς 
υπερακοντίζουσι»). 

- «Έτσι έκαμε και ο Παύλος βρίσκοντας το επίγραμμα (ενν. το «τω αγνώστω θεώ») γραμμένο στο βωμό 
σαν σε παράταξι εχθρική … Γιατί ήταν εκείνο το επίγραμμα ξίφος των Αθηναίων, μαχαίρι των 
εχθρών, μα αυτό το μαχαίρι απέκοψε το κεφάλι των εχθρών» («Πάνω στις Πράξεις των Αποστόλων» Α΄) 

- «Ποιήσομε δε τον αγώνα προς Έλληνας πρώτον» («΄Ότι ο Θεός είναι ο Χριστός», ομιλία) 
- «Ταύτα ούν εννοήσαντες και την άνοιαν και παραπληξίαν των Ελλήνων» («Εις τον πτωχόν Λάζαρον»,  

λόγος Ε΄ παρ. γ) 

- «… εντρέπει Έλληνας … Ημείς γαρ εσμέν αίτιοι, ημείς του μένειν αυτούς επί της πλάνης» (Ομιλία 
ΟΒ΄ «Περί της αγάπης και βίου ορθού και ότι ταύτα μάλιστα τους Έλληνας εντρέπει») 

- Ο Άγιος Βαβύλας «διήλεγξε (=φανέρωσε) την των Ελλήνων απάτην» («Εις μακάριον Βαβύλαν» Β΄παρ. κγ) 

- «Ο Απόστολος Παύλος εσκόρπισε το χριστιανικό κήρυγμα και η Ελληνική πλάνη πήρε δρόμο» 
(«Εις τον Απόστολον Παύλον» Ομιλία Δ΄). 

- «Καταγελώντας με της Ελληνικής πλάνης»  («Περί μοίρας και προνοίας» Β΄)/ 
- «Φλυαρίες και γελοιότητες είναι όλ’ αυτά της Ελληνικής ανοησίας …» («Εις τον Μακάριον Βαβύλαν» 

λόγος Β΄,  παρ. δ). 

- «Αληθώς Έλληνες αεί παίδες, γέρων δε ουδείς. Δέον γαρ την οικείαν άνοιαν θρηνείν …» (ένθ. 
ανωτ. παρ. ιθ) 

- «Από πού διδαχθήκατε τα αριστοτελικά διδάγματα; Ποιος προτίμησε τον Πλάτωνα από τα 
ευαγγέλια; Ποιος πέταξε έξω το κήρυγμα της (χριστιανικής) πίστης και έφερε μέσα την άπιστη 
αναζήτηση; πού έμαθες το αγέννητος και το γεννητός;» ( Στο «Εν αρχή ήτο ο λόγος», παρ. β) 

- «Και γάρ άπαντα ταύτα από της κατά την φιλοσοφίαν την έξωθεν άνοιας ετίκετο, και αύτη (η 
Ελληνική φιλοσοφία) ήν των κακών η μήτηρ …» («Ομιλία εις Α΄ Κορινθίους» ΕΠΕ, τ. 18 σελ. 16) 

- «Κανένα όφελος καθαρού βίου δεν υπάρχει από δόγματα διεφθαρμένα. ΄Αν λοιπόν την έξωθεν 
(=ελληνικήν) σοφία ακολουθούν, δεν πρέπει να τους θαυμάζουμε, αλλά να τους περιφρονούμε, που 
ακολουθούν ανόητους διδασκάλους (=Έλληνες σοφούς) «μωρούς κέχρηνται διδασκάλοις». ( «Περί 
αναστάσεως κατά αιρετικών και φιλοσόφων», παρ. γ) 

- «Ούτε γαρ περί Θεού ούτε περί κτίσεως τι υγιές ευρείν ηδυνήθησαν εκείνοι (οι Έλληνες σοφοί),  
αλλ’ άπερ ή παρ’ημίν χήρα επίσταται, τάτα Πυθαγόρας ουδέποτε ήδει (=εγνώριζε) αλλ’έλεγον ότι 
θάμνος εστι και ιχθύς, και κύων γίνεται η ψυχή. Τούτοις ούν ειπέ μοι, προσέχειν δεί; Μεγάλοι 
εισίν εν τη κώμη εκείνοι, καλούς βοστρύχους (=κοτσίδες) τρέφουσι, και τρίβωνας αναβέβληνται - 
μέχρι τούτων αυτοίς η φιλοσοφία. Αν δε τα ένδοθεν ίδης, τέφρα και κόνις και υγιές ουδέν, αλλά 
τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών, πάντα ακαθαρσίας έσω γέμοντα και ιχώρος (=δηλητήριο φιδιού) 
και τα δόγματα (=Ελληνική φιλοσοφία) πάντα σκωλήκων» («Εις τους Ανδριάντας», ιζ΄).  

- «Αν ξεκινήσουμε να παραθέτουμε τά δόγματά τους, θα ακολουθήση πολύ γέλιο («πολύς έψετε 
γέλως») … «Που νυν εισί οι τους τρίβωνας αναβεβλημένοι και βαθύ γένειον δεικνύοντες, και 
ρόπαλα τη δεξιά φέροντες, οι των έξωθεν φιλόσοφοι (=Έλληνες), τα κυνικά καθάρματα, οι των 
επιτραπέζιων κυνών αθλιώτεροι διακείμενοι και γαστρός ένεκεν πάντα ποιούντες;» («Εις τους 
Ανδριάντας», ιζ΄) 

- Οι Έλληνες φιλόσοφοι «ποτέ δεν έκαμαν το σωστό, αλλά ήσαν δειλοί, φιλόδοξοι, αλλαζόνες και 
είχαν ασυλλόγιστα πάθη». 

- Οι απόστολοι κατάφεραν «των φιλοσόφων την γλώσσα να δένουν, των ρητόρων τα στόματα να 
κλείνουν» («΄Ότι ο Θεός είναι Χριστός» παρ. ε΄) 
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-  Οι Έλληνες φιλόσοφοι και οι ρήτορές τους είναι : «καταγέλαστοι και δεν διαφέρουν από τα 

παιδιά που λένε ανοησίες. Γιατί δεν μπόρεσαν να πάρουν με το μέρος τους ούτε ένα σοφό ή 
άσοφο, ούτε άνδρα ή γυναίκα, ούτε ένα μικρό παιδί από τόσα έθνη και τόσους λαούς»  Η σοφία 
των Ελλήνων έφθασε στα πέρατα (άκρα) της οικουμένης, έφερε την Αναγέννηση και μελετάται 
απ’ όλα τα έθνη της γής σήμερα. «αλλά προκαλούσαν τόσα γέλια τα βιβλία που είχαν γράψει 
ώστε μόλις τα παρουσίαζαν, να  εξαφανίζωνται, γι’ αυτό χάθηκαν τα περισσότερα, …» Οι 
Χριστιανοί έκαναν εμπρησμούς εις όλες τις βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας, … 
Κωνσταντινουπόλεως -αυτή δε από τον Αυτοκράτορα Λέοντα Γ΄ τον ΄Ισαυρον όπου 
κατεστράφησαν 300.000 τόνοι ελληνικών συγγραμμάτων ως «αιρετικά» - όλες οι βιβλιοθήκες 
της Ελληνικής επικρατείας κατεστράφησαν  από Χριστιανούς μισέλληνες ζηλωτές. «τόσο δεν 
φοβόμαστε μη πάθωμε κάποιο κακό από την έχθρα τους, τόσο περιφρονούμε την πολυμήχανη 
δραστηριότητά τους» («Εις τον μακάριον Βαβύλαν και κατά Ιουλιανού και προς Έλληνας», λόγος Β΄ παρ. β).  

- «… Πλάτωνα εξέβαλεν ουχί δι’ ετέρου φιλοσόφου, αλλά δια αλιέως αμαθούς» (Ομιλία Δ΄ εις Α΄ 
Κορ. 2.21). 

- -« …. Δεν πάνε να κρεμασθούνε (οι Έλληνες σοφοί)  πουθενά ή να γκρεμοτσακιστούνε, αφού δεν 
ξέρουν τι τους γίνεται;» («Εις τον μακάριον Βαβύλαν και κατά Ιουλιανού και προς Έλληνας» λόγος β΄ παρ. γ). 

- «Τίποτε δεν κατόρθωσαν, διότι τέτοια είναι η πλάνη (των Ελλήνων φιλοσόφων) και κανείς να μην 
την ενοχλή διαλύεται». (Εις τον Απόστολον Παύλον ομιλία Δ΄). 

- «Και ο μεν πολλά ληρήσας (=λήρος=μωρολογία) Πλάτων σεσίγηκεν, ούτος (=Πέτρος) δε φθέγγεται … 
πανταχού γής και εις τα πέρατα της οικουμένης. Πού νυν της Ελλάδος ο τύφος; Πού των Αθηνών 
το όνομα; Πού των φιλοσόφων ο λήρος (=μωρολογία); Τι ούν ουκ εις Πλάτωνα ενήργησεν ο 
Χριστός, ουδέ εις Πυθαγόραν φησιν; ότι πολλώ φιλοσοφοτέρα ήν η Πέτρου ψυχή των ψυχών 
εκείνων (Πυθαγόρας, Πλάτων, Αριστοτέλης). Εκείνοι (οι Έλληνες φιλόσοφοι) μεν γαρ παίδες όντως ήσαν 
υπό της κενής δόξης περιτρεπόμενοι πανταχού … Ούτος (=Πλάτων) ούν πάντα τον χρόνον ανάλωσε 
περί δόγματα στρεφόμενος ανόητα και περιττά. Τι γαρ όφελος εκ του μαθείν, ότι μυίαν μετέπιπτεν, 
αλλ’ επέβαινε την εν Πλάτωνι οικούση ψυχή; Ποίας ταύτα ου ματαιολογίας; Πόθεν δή τοιαύτα 
ληρείν επεβάλετο; Ειρωνίας μεστόν ήν ο ανήρ (Πλάτων), και ζηλότυπος προς άπαντα διακείμενος 
… παρά δε αυτού την πολιτείαν εισήγαγεν ένθα της πολλής αισχρότητος γέμοντα ενομοθέτησε …; 
Αλλ’ο κορυφαίος των φιλοσόφων, ως εδόκει, και όπλα ταις γυναιξί περιτίθησι και κράνη, και 
κνημίδας, και κυνών ουδέν διαφέρειν, το ανθρώπινον γένος … Αεί γαρ δι’ αυτών εσπούδασε ο 
διάβολος». («Κατά των Ελλήνων και σύγκρισις του Πλάτωνος προς τον Πέτρον», παρ. γ΄) 

- «Αλλά να ανατρέφετε τα παιδιά με την παιδεία και την νουθεσία του Κυρίου … Διότι η ηλικία 
αυτή έχει πολλή ανοησία, και στην ανοησία αυτή έρχοναι να προστεθούν και των Ελλήνων τα 
λόγια, όταν τα παιδιά μάθουν, ότι οι (Έλληνες) ήρωες που θαυμάζουν, αυτοί είναι δούλοι στα πάθη 
και δειλοί στον θάνατο. Όπως ο Αχιλλέας όταν αλλάζη γνώμη, όταν πεθαίνη για μια ερωμένη, 
όταν άλλος μεθά κι άλλα τέτοια πολλά. Χρειάζονται λοιπόν στο παιδί αυτά τά φάρμακα». (ένθ. 
ανωτ.) 

- «Τα παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου … όμως όταν ο 
γονέας είναι ΄Ελλην ή αιρετικός, τότε το παιδί δεν πρέπει να υπακούση». (Επιστολή προς Εφεσίους, 
ομιλία 21, παρ. α)  

- «Γιατί ο άγιος Βαβύλας παρεκάλεσε τον Θεό να ρίξη φωτιά στον ναό (τον ναό του Απόλλωνος στην 
Δάφνη) και η φωτιά αυτή κατέκαψε όλη την οροφή, αφάνισε το είδωλο μέχρι το τελευταίο κομμάτι, 
έκαμε τα πάντα στάχτη και σκόνη» («Εις τον μακάριον Βαβύλαν», Λόγος β΄ παρ. ιζ΄) Άγιος Βέβυλος 
indeed! 

Γι’ αυτό και αγιοποιήθηκε ο Βαβύλας, ως και το πλήθος των Αγίων. Δια την συνεισφορά τους στην 
καταστροφή  του Ελληνικού πολιτισμού, παιδείας και κατά των Ελλήνων ως φυλή.  

- «Δεν επιτρέπεται κανείς να ζή ανεξέλεγκτα, όπως συνέβαινε με τους Έλληνες σε αισχρότητα και 
μέθη κι αδηφαγία και απολαύσεις και πολυτέλεια». («Περί της αναστάσεως των νεκρών»). 

Μέγας Βασίλειος 
- «Είναι δε εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχρίζοντας με ορθάνοιχτο το στόμα τον 

Ισραήλ. Στόμα δε λέγει εδώ ο προφήτης την σοφιστικήν του λόγου δύναμη, η οποία τα πάντα 
εχρησιμοποίησε για να παραπλανήση τους εν απλότητι στον Θεόν πιστεύσαντας». 
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- «Ανάμεσα στους Θεούς των Ελλήνων υπάρχουν φανεροί έρωτες και μοιχίες μ’επικεφαλής τον 

ύπατο Δία».  
΄Εχω κάνει μια περιληπτική μελέτη περί του Δία, τους έρωτες! πολυγαμία! κλπ., … Θα 

ασχοληθούμε με τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και το θέμα της μοιχίας!!!, στο τέλος του θέματος 
εδώ περί των Πατέρων της Εκκλησίας.  

Ας δούμε τι λένε κι’ άλλοι Πατέρες της Εκκλησίας. 
- Ο Κύριλλος Ιεροσολύμων «Προκατηχήσεις» : «΄Εχεις πολλούς εχθρούς και πρέπει να έχης πολλά 

τα βέλη, γιατί προς πολλούς θ’ ακοντίζης και πρέπει να μάθης πώς να κατακοντίζης τους 
΄Ελληνες».  

- Τα παρακάτω λόγια είναι του Εφραίμ του Σύρου : «Ας τιμήσουμε τις εορτές του Κυρίου όχι με 
αυλούς και κιθάρες, σαν Χριστιανοί κι όχι σαν ΄Ελληνες με δάφνες και άνθη ή κάτι άλλο που θα 
προδίδεται Ελληνικό».  

- Λέει ο Αναστάσιος ο Σιναίτης : «Να μην είμαστε με τα λόγια ευσεβείς και με τον τρόπο 
΄Ελληνες. Είναι τιποτένιοι εκείνοι οι Χριστιανοί που τηρούν μύθους Ελληνικούς. Πως τολμούν να 
μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια αυτοί που είναι χειρότεροι των Ελλήνων»; 

- Ο Θεοφάνης ο Μοναχός ο οποίος θεωρείται λογιώτατος και σοφώτατος γράφει :  «Να ακούμε 
λόγους καλούς και όχι τραγούδια, γιατί στην ώρα του θανάτου μας αυτά θάναι εμπόδιο στην 
σωτηρία μας. Θα εμποδίσουν (τα τραγούδια) τους αγγέλους να πάρουν την ψυχή μας και θα μας την 
πάρουν οι δαίμονες».  

- Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει : «Τις Κυριακές και τις γιορτές ούτε να παίζης ούτε να χορεύης, 
γιατί τα παιχνίδια και οι χοροί έργα διαβόλου είναι. Οι ΄Ελληνες, οι άθεοι και οι πεπλανημένοι, 
που δεν πίστευαν Θεό, που δεν ήλπιζαν μήτε Ανάσταση μήτε Κρίση, εκείνοι τα έκαμναν αυτά και 
εχόρευαν και έπιναν και εχαίροντο με τα παιχνίδα. ΄Όμως εμείς οι Χριστιανοί δεν είναι σωστό να 
τα κάνουμε στις γιορτές μας, αλλά να θυμάσαι σε τι έφταιξες του Θεού (guilt trip!!!), να θυμάσαι τον 
θάνατο κι ότι μέλλεις να τιμωρηθής αν δεν μετανοήσης. Αυτά να θυμάσαι κι αναστέναξε, κλάψε, 
δάκρυσε, λυπήσου και θρήνησε και θα σε λυπηθή ο Θεός».  

- Γράφει ο Τερτυλλιανός : «ποία η ομοιότης μεταξύ ενός φιλοσόφου και ενός Χριστιανού; μεταξύ 
ενός μαθητού της Ελλάδος και ενός μαθητού του ουρανού; Τι κοινόν μεταξύ Αθηνών και 
Ιερουσαλήμ; Μεταξύ Ακαδημίας και Εκκλησίας, μεταξύ στοάς του Ζήνωνος και στοάς του 
Σολομώντος»;  

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος αναφέρει στην εφημερίδα 
«Απογευματινή» της Αθήνας 29 Αυγούστου 2005 στην σειρά άρθρων με τον τίτλο «Η συνάντηση του 
Αρχαίου Ελληνισμού με τον Χριστιανισμό. - Ο προσηλυτισμός των Ελλήνων» :  «Η αρχαία ελληνική 
θρησκεία δεν κατελύθη δια διατάγματος ούτε κατόπιν επιθέσεων φανατισμένου όχου» … «Δεν είναι εύκολο 
να αντιληφθή κανείς πως ο Ελληνικός λαός απέρριψε την θρησκεία του και ασπάσθηκε μιαν άλλη 
θρησκεία». «Τι τον ώθησε (τον Ελληνικό λαό) σε μια τόσο δραματική απόφαση; (να ασπασθή δηλαδή μια 
ξενόφερτη θρησκεία;)». 

Μετά αυτών των λόγων ο κ. Χριστόδουλος επιτίθεται ασυγκράτητα κατά : «των 
παραμηθολογούντων, οι οποίοι με απίστευτο θράσος προσπαθούν να ζέψουν την Ιστορία στο άρμα τους», 
ενώ αποσιωπεί δια τα στοιχεία και τις αποδείξεις, απάριθμα ντοκουμέντα, και κείμενα αφοσιωμένα στην 
αληθή τραγική βίαη εκχριστιάνιση των Ελλήνων, και επιμένει να λέη πως «δεν υπάρχει διάταγμα» που να 
«ώθησε» το ελληνικό έθνος να απορρίψη την θρησκεία του.  

Κατά πόσον ειλικρινής είναι ο κ. Χριστόδουλος; 
Ποία είναι η επίσημη θέση της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας εις το θέμα : «Η συνάντηση του 

Αρχαίου Ελληνισμού με τον Χριστιανισμό …»;  και ας απαντήσουμε στον κ. Χριστόδουλο που ρωτάει : 
«Τι τον ώθησε τον Ελληνικό λαό να πάρη την δραματική απόφαση να αλλαξοπιστίση»;  20  
1η διάψευσις εις τους ισχυρισμούς του κ. Χριστόδουλου από την Εκκλησία της Ορθοδοξίας. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ - ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
ΕΤΟΣ ΙΘ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1899 ΑΡΙΘ. 9 

ΤΑ ΕΙΔΩΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ ΑΥΤΩΝ 
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Το μηνιαίο περιοδικό «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 28 Φεβρουαρίου 1899 ΄Ετος ιθ΄ Αριθ. 9, με ένα 

από τα θέματα που ασχολείται είναι το κείμενο : «Τα ειδωλεία και η τύχη αυτών». 
Ας μετρήσουμε μαζί στο κείμενο που ακολουθεί (υπογεγραμμένα με κόκκινη γραμμή και κίτρινο 

φόντο πόσες φορές επαναλαμβάνονται οι φράσεις : «λειφθέντα μέτρα», «προστάγματα», «ανατροπή», 
«τεθεσπισμένων», «θέσπισμα», «επετάχθη», «αύθις η κατάλυσις των ειδωλικών ιερών», «θέσπισμα 
επιτάσσον την οριστικήν αυτών κατάλυσιν», «νέον θέσπισμα», «πρόσταγμα», «μυστικαί οδηγίαι», 
«εφωδιασμένοι πράκτορες», «μετ’ άκρου ζήλου εκτέλεσιν»,  «των θεσπισμάτων», «την σθεναράν (των 
Ελλήνων) αντίπραξιν ήτις ανέστειλε την κατ’αυτών ορμήν» :  

«Τα ειδωλεία και η τύχη αυτών» : 
»[Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας] Μεθ’ όλην την τοιαύτην, κατ’επίφασιν πως, ανεξίθρησκον πολιτείαν, ήν 

μετήρχετο, πάντα τα επί των χρόνων αυτού ληφθέντα μέτρα έτεινον εις την βαθμιαίαν των πολυθεϊστικών 
ιδεών εξαφάνισιν και την των δογμάτων του νέου θρησκεύματος επικράτησιν. Η δε το πρώτον φαινομενική 
ηπιότης μετεβλήθη εις αυστηρότητα έκδηλον επί τέλους. Τα εν τω κέντρω ειδωλικά ιερά απεστερήθησαν 
των εις αυτά αφιερωμένων προσόδων, αφού δε επί τινα χρόνον αφέθησαν υλικώς απροστάτευτα, 
κατεκλείσθησαν. Πολλά δ’ εξ αυτών κατελύθησαν και επί των ερειπίων αυτών οίκοι του αληθινού Θεού 
ανηγέρθησαν. Τα είδωλα δε κα τα ξόανα και τα μορμολύκεια και τ’ ανδρείκελα αντικαθίστων εικόνες 
χριστιανικαί ως η του Καλού Ποιμένος και η του Δανιήλ εν τω λάκκω λεόντων. (Και οι δύο Εβραίοι το 
γένος)».  […] 

»Εν δε ταις επαρχίαςι της ΄Εω η ακίνητος των ειδωλείων περιουσία κατελήφθη επ’ ωφελεία των νέων 
ιερών ναών, ούτω δ’ εκείνα, ουδέ της των αρχών αντιλήψεως τυγχάνοντα και των μέσων της συντηρήσεως 
συνεπώς αποστερηθέντα, ηρημούντο. Ως δε ο Ευσέβιος διηγείται : «εγυμνούντο … των κατά πόλιν ναών τα 
προπύλαια, θυρών έρημα γινόμενα.  … ετέρων δ’ η επί τοις ορόφοις στέγη, των καλυπτηρίων 
αφαιρουμένων εφθείρετο, άλλω τα σεμνά χαλκουργήματα, εφ’ οις η των παλαιών απάτη μακροίς 
εσεμνολογείτο χρόνοις, έκδηλα τοις πάσιν εν αγοραίς πάσσαις της Βασιλέως πόλεως προυτίθετο … τα 
πλήθη της πλάνης τα μορμολύκεια, ύλη χρυσού και αργύρου πεπλασμένα, και ταύτα εκποδών ώετο δειν 
άρασθαι, ώσπερ τινά λίθων εγκόμματα τοις εν σκότει βαδίζουσι προ των ποδών ερριμένα». […] 

»Σκοπός δε της από των ειδωλείων αφαιρέσεως των καλυπτήρων ήν βεβαίως ουχί η αποκατάστασις 
ναών υπαιθρίων, εάν αληθώς υπαίθριοι ναοί το πάλαι, ως πολλοί φρονούσιν, υπήρχον. Αφηρούντο οι 
καλυπτήρες επί φθορά της οικοδομής. […] 

»Επί εν τω χρόνω τω μετά ταύτα την αρχήν αναλαβόντων έτι αυστηρότερα κατά των εθνικών 
(Ελλήνων που αρνούντο να προσηλυτισθούν στον Χριστιανισμό)  ελήφθησαν μέτρα. Και πάλιν όμως μεθ’ όλον το 
δρακόντειον των προκηρυχθέντων τούτων μέτρων, οι ειδωλικοί ναοί αφίεντο απαραβίαστοι εν πολλαίς της 
Εσπερίας ιδία χώραις. Ενίοτε εκλείοντο προς καιρόν, αλλ’αύθις εις την λατρείαν του πολυθεϊσμού 
παρεδίδοντο». […] 

»Κατά το 356 έτος ο Κωνστάντιος (Κωνστάντιος ο Β΄ κατά την ηγεμονία του οποίου ιδρύθηκε το «Σφαγείο της 
Σκυθούπολης») ηβουλήθη να θέση τέρμα εις την τοιαύτην κατάστασιν, προστάξας απαξαπάντων των 
ειδωλείων το κλείσιμον και δια της εσχάτης των ποινών (θάνατος διά βασανιστηρίων εις Σκυθούπολιν) τους 
παραβάτας απειλήσας». 

»Οι μετά τον Ιουλιανόν άρξαντες Ιοβιανός και Ουαλεντιανός και Ουάλης (Αυτοκράτορες) ανέτρεψαν τα 
επ’ εκείνου υπέρ του πολυθεϊσμού και των ξοάνων θεσπισπένα. Αλλά πάλιν επί Θεοδοσίου Α΄ εθνικά ιερά  
υφίσταντο και η των ειδώλων λατρεία δημοσία ετελείτο. Ο Θεοδόσιος δια μετρημένης πολιτικής, κατ’αρχάς 
των ειδωλείων την εξαφάνισιν υποθάλπων, προεκήρυξε επί τέλους θέσπισμα επιτάσσον την οριστικήν 
αυτών (εθνικά ιερά) κατάλυσιν. Η μετ’άκρου ζήλου την φοράν ταύτην εκτέλεσις του θεσπίσματος τούτου 
προυκάλεσε σθεναράν των πολυθεϊστών την αντίπραξιν, ήτις επί οκτώ έτη άνέστειλε την κατ’ αυτών ορμήν. 
(Οι Έλληνες λοιπόν δεν ήθελαν να ασπασθούν την εβραιογενή θρησκεία - τον Χριστιανισμό - ούτε θεληματικά απέρριψαν την 
πατρώα εθνική τους θρησκεία). […] 

»Κατά το 399 επετάχθη αύθις η κατάλυσις των ειδωλικών ιερών των εν ταις κωμοπόλεσι και των εν 
διαφόροις άλλοις τόποις, οί πόλεσιν εγειτνίαζαν. Τότε δε «τα πανταχού γης και θαλάττης των δαιμόνων 
κατελύθησαν τεμένη» ως ο Θεδώρητος ιστορεί.  Τα ειδωλικά ιερά της Φοινίκης, της χώρας των Απαμέων, 
της Πέτρας και της Ηλιουπόλεως κατελύθησαν ωσαύτως μετ’ ου πολύ, των ιερέων και των επισκόπων εις 
την κατάλυσιν συντρεχόντων». ( Η αρχαία Ελληνική θρησκεία κατελύθηκε, καταδιώχθηκε δια πολλών διαταγμάτων και 
με την εξ άκρου ζήλου φανατικότητα των χριστιανών ιερέων και επισκόπων της εβραιογενούς χριστιανικής θρησκείας). […] 

»Επί δε Θεοδοσίου του Β΄, εν έτει 435, νέον προεκηρύχθη θέσπισμα επικτακτικώς πλέον ορίζον των 
υπολειπομένων ειδωλείων την κατάλυσιν. Το πρόσταγμα τούτου εξετελέσθη μετ’άκρας αυστηρότητος, ού 
ένεκεν οι εις τα δόγματα αυτών εμμένοντες εθνικοί ηναγάσθησαν να τελώσιν εν κρυπτώ τας ιεροπραξίας 
αυτών». (Οι συνεχεί διωγμοί κατά των εθνικών από αυτοκράτορα σε αυτοκράτορα, ηνάγκασαν τους ΄Ελληνες να τελούν τις 
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ιεροπραξίες τους εν κρυπτώ και να διδάσκουν τους παίδας αυτών εν κρυπτώ. ΄Ετσι αρχίζουν τα «κρυφά σχολειά» τα μόνα που 
ποτέ υπήρξαν στην Ελλάδα και ουδέποτε κατά την Τουρκοκρατία).  […] 

»Η των ειδωλικών ιερών κατάλυσις ήν αναμφιβόλως πράξις βιαία, δι’ ης ο Χριστιανισμός επρόκειτον 
ν’ αντικατασήση του πολυθεϊσμού τα δόγματα, ούχ ήττον δ’επιζήμιος και τη τέχνη απέβη, διότι εξηφανίσθη-
σαν ούτω πολλά αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, άτινα θα περιεσώσοντο ίσως μέχρις ημών». […] 

»Πάσαι δ’αι ανακαλύψεις (κρυφών αρχαίων εθνικών ναών) εγένοντο ως επί το πολύ υπό πρακτόρων 
(Χριστιανών) ανά τας διαφόρους χώρας επίτηδες εκπεμφθέντων, οις παν σκοτεινόν άντρον και πας 
απόρρητος μυχός βατός ήν. Οι δια μυστικών οδηγιών εφωδιασμένοι πράκτορες εκείνοι άβατά τε και άδυτα 
ιερών τε τα ενδοτάτω καταπατούντες κατέλυαν τα ειδωλεία, του λαού και των ιερέων και των επισκόπων 
συνεργούντων, και παρελάμβανον τους εις φως αγομένους θησαυρούς, ούς απεκόμιζον μετά των εκ χρυσού 
και αργύρου ξοάνων και ανδρεικέλων και μορμολυκείων και μεθ’ετέρων εκ πολυτίμων μετάλλων 
εξειργασμένων σκευών». (Ο λαός λοιπόν - ο όχλος - οδηγημένος από ιερείς και επισκόπους συνετέλεσαν στην αφάνιση 
των εθνικών, της εθνικής θρησκείας, και στην καταστοφή του Ελληνικού Πολιτισμού). 

»Ου μην αλλά και λόγοι προς σωφροσύνης επιβολήν και ηθικών αρχών επικράτησιν σχετιζόμενοι 
συνετέλουν, φαίνεται, εις την κατάλυι ειδωλίων τινών, ως το αισχρώ δαίμονι Αφροδίτης καθιερωμένον και 
«τιόδων τε και λεωφόρων εκτός, εν ακρωρείας μέρει του Λιβάνου, εν Αφάκοις ιδρυμένον» κατά τον 
Ευσέβιον. Εφ’ ώ και αυτής (Αφροδίτης) αφιερώμασιν εκ βάθρων το παν ηφανίσθη». […] 

»Οποίαι δ΄ήσαν αι εις τους ειδωλικούς ναούς επενεχθείαι μεταλλαγαί; Τούτο θέλομεν εννοήσει, εάν 
εξετάσωμεν τας εις τον ναόν της Παρθένου Αθηνάς (Τη Υπερμάχω Στρατηγώ) γενομένας τοιαύτας. Ο 
περιλάλητος ούτος ναός, ο Παρθενών, ελειτούργει κατά τάς αρχάς έτι του στ΄αιώνος ως πολυθεϊστικός 
ναός, συνήρχοντο δ’ εις αυτόν ακωλύτως οι πολυθεϊσταί και των ξοάνων θεραπευταί.  Εν έτει 529 
Ιουστινιανός ο Α΄ εξέδωκε θέσπισμα επιτάσσον το κλείσιμον αυτού (του ναού Παρθενώνος) και την εις την 
Νέαν Ρώμην μεταγωγήν του εν αυτώ αγάλματος της Παρθένου Αθηνάς» (΄Οπου και κατεστράφη ολοσχερώς). 
[…] 

»Ευόνητον όμως, ότι εξ όλων των ειδωλικών ναών, οίτινες εις ναούς χριστιανών μετετράπησαν … 
άλλα δε κατηρειπώθησαν (τους έκαμαν οι χριστιανοί ερείπια)  και άλλοι τέλειον εξηγνίσθησαν». (Ιδού λοιπόν το 
μένος των φανατικών Χριστιανών). 

»Τοιαύτη εν ολίγοις υπήρξεν η των ειδωλείων τύχη». (Τραγική και βίαιη)! 
Η «Μητέρα Εκκλησία» του κ. Χριστόδουλου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δια του επισημοτάτου 

οργάνου του, της «Εκκλησιαστικής Αληθείας» χρόνο 28 Φεβρουαρίου 1899 εξευτελιστικά διαψεύδει τα 
σοφίσματά του.  

Δεν είναι μόνον η «Εκκλησιαστική Αλήθεια» αλλά χιλιάδες άλλα (νόμοι, θεσπίσματα, κανόνες, 
ιστορικά έγγραφα) που αποδεικνύουν πώς επί αιώνες διώχθηκε μέχρις ιστορικού θανάτου ο Ελληνισμός. 

Διαβάζουμε αυτήν την τραγική αλήθεια στα : «Ιουστινιάνειος Κώδιξ», «Θεοδοσιανός Κώδιξ», 
στους «Κανόνες Οικουμενικών Συνόδων»(τους νόμους του βυζαντινού κράτους) κλπ, κλπ… 

Όσο αφορά τα άρθρα του κ. Χριστόδουλου είναι και αυτά αντικείμενα της φοβερής διαστρέβλωσης 
της Ελληνικής Ιστορίας και του Ελληνικού Πολιτισμού, παραχαράξεις και αποκρύψεις του αληθινού 
παρελθόντος τους Ελληνικού Λαού. Αυτές δε οι διαστρεβλώσεις, αποσιωπήσεις και παραποιήσεις της 
Ελληνικής Ιστορίας, αυτά τα πολλαπλά ψεύδη έχουν ανατραπή «σύρριζα» από τα γραπτά, ιστορικά και 
Πατριαρχικά κείμενα.  

Παρουσιάζω μία περιληπτική εισήγηση στον Ιουστινιάνειο Κώδικα και εις τον Θεοδοσιανό 
Κώδικα. Θα μιλήσω περισσότερα για αυτούς τους αυτοκράτορες αργότερα.  

- «Διατάσσουμε, όλα τα ιερά και οι ναοί τους (των Ελλήνων), όσα βρίσκονται ακόμη άθικτα, να 
καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της 
σεβαστής χριστιανικής θρησκείας … Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανι-
στή κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθή με την ποινή του θανάτου». (Αυτό-
κράτορες Θεοδόσιος και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, ΄Επαρχον του Πρατωρίου, 14 του Νοεμβρίου 435 μ.Χ.) 

- «Να κλείσουν όλοι οι ναοί σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της οικουμένης … Αν 
κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβή (αυτόν τον νόμο) θα τιμωρηθή με αποκεφαλισμό». 
(Ιουστιάνειος Κώδικας 1.11. Αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Α΄ προς Ταύρον, ΄Επαρχον του Πραιτωρίου, Δεκέμβριος 
του 534 μ. Χ.) 

- «Τέτοιου είδους πράξεις («ειδωλολατρίας»), αν εξακολουθούν να συμβαίνουν (ή καταγγελθή ότι 
συμβαίνουν) ακόμα και σε κάποιο λιβάδι ή σπίτι, το λιβάδι ή το σπίτι αυτό θα προσαρτηθή στο 
ταμείο των ιερωτάτων ανδρών (δηλαδή των ιερέων της Χριστιανικής Εκκλησίας), ενώ ο ιδιοκτήτης τους, 
που έδωσε την συγκατάθεσή του να μιανθή ο τόπος θα αποπεμφθή από το (οποιοδήποτε) αξίωμά 
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του, θα χάση την περιουσία του και αφού υποστή σωματικό βασανισμό με μεταλλικά όργανα, θα 
οδηγηθή σε διαρκή εξορία». (Ιουστιάνειος Κώδικας 1.11.8. αυτοκράτορες Λέων και Ανθέμιος προς 
Διόσκουρον ΄Επαρχον του Πραιτωρίου, παρεδόθη το 472 μ.Χ.) 

- «Διατάσσουμε τους άρχοντές μας, αλλά και όσους διδάσκονται από τους θεοφιλέστατους 
επισκόπους, να αναζητούν σύμφωνα με τον νόμο όλες τις περιπτώσεις ασέβειας υπέρ της 
ελληνικής θρησκείας έτσι, ώστε να μην συμβαίνουν, αλλά και αν συμβαίνουν, να τιμωρούνται … 
Με την παρούσα ευσεβή νομοθεσία να διατηρηθούν σε ισχύ όλες οι τιμωρίες, με τις οποίες οι 
προηγούμενοι βασιλείς είχαν απειλήσει να τιμωρήσουν την ελληνική πλάνη, με τις οποίες 
προσπαθούσαν (οι προγενέστεροι Χριστιανοί βασιλείς) να διασφαλίσουν την Ορθόδοξον Πίστη». 
(Ιουστιάνειος Κώδικας 1.11.9 επίσης Β1, 1.19 και Νομοκάνων 6.3. Ο συγκεκριμένος νόμος θεωρείται νομοθέτημα 
του Ιουστινιανού). 

2η διάψευσις εις τους ισχυρισμούς του κ. Χριστόδουλου από την Εκκλησία της Ορθοδοξίας. 
«Χαίρε, Ελλήνων ο καθαιρέτης». 
Οι παρατιθέμενοι ανθελληνικοί «Χαιρετισμοί» των αγίων που ψάλλονται καθημερινά στις 

εκκλησίες λήφθηκαν από το «Υμνολόγιο το Χαρμόσυνον» της Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου.  
Πάμπολλοι είναι οι χαιρετισμοί εις αυτό το υμνολόγιο που εξυμνούν την Σιών, το Ισραήλ και τους 

Εβραίους προπάτορες των Χριστιανών. Δεν καταφέρεται ούτε ένας χαιρετισμός εναντίον του Ισραήλ, και 
εθνών εκτός του Ισραήλ. Αλλά υπάρχουν πάμπολλα χαιρετίσματα που στοχεύουν κατά της Ελλάδος, των 
Ελλήνων, και κατά του Ελληνικού Πολιτισμού :  

- «Χαίρε, της ειδώλων θρησκείας κατήγορε».  (Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρα Χαραλάμπους του 
θαυματουργού, 10 Φεβρουαρίου).  

- «Χαίρε, ο ειδώλων εκτίλας την άκανθαν. ΄Ηκουσας αθλοφόρε, των βεβήλων δογμάτων, ά 
έγραψαν οι ειδωλολάτραι. Χαίρε Ελλήνων ο καθαιρέτης. Χαίρε, ο συντρίψας τα άψυχα είδωλα. 
Χαίρε, πολυθείας πλατυσμόν ο συστείλας. Χαίρε, πρηστήρ βωμών φλογερώτατε». (Αγίου ενδόξου 
μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπαιοφόρου, 23 Απριλίου).  

- «Χαίρε, φθορά ειδώλων και θρήνημα». ( Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαίου) 

- «Χαίρε, των σοφών σοφίας ή κατάργησις». (Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 29 
Ιουνίου. Εβραίοι και οι δύο (κατά της Ελληνικής σοφίας) προπάτορες της Χριστιανικής θρησκείας) 

- «Χαίρε, ότι σφόδρα ήλγησαν των ειδώλων λατρευταί». (Αγίας ενδόξου παρθενομάρτυρος Μαρίνας, 17 
Ιουλίου) 

- «Χαίρε, ότι κατηδάφισας των ειδώλων τους βωμούς». (Χαιρετισμός εις την νοητήν κλίμακα του Τιμίου 
και ζωοποιού Σταυρού του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, 14 Σεπτεμβρίου) 

- «Χαίρε, πρηστήρ ειδώλων και χαύνωμα». (Αγίου Αρτεμίου 20 Οκτωβρίου) 
- «Θεόν όντα γιγνώσκων, την Τριάδα παμμάκαρ, θεούς ελληνικούς εβδελύξω. Χαίρε, ότι 

εφιμώθησαν οι ειδώλων ζηλωταί». (Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου) 

- «Χαίρε, αράς της αρχαίας η λύσις. Χαίρε, αράς της αρχαίας αναίρεσις». (Αγίας Σκέπης, 28 
Οκτωβρίου) 

- «Των ειδώλων δεινού σκοτασμού». (Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των Ασιατών, 14 Νοεμβρίου) 

- «Χαίρε, των ειδώλων ανήλεον ράπισμα. Χαίρε, ο των Ελλήνων τους θεούς μυκτηρίσας. Χαίρε, δι’ 
ού Ολύμπιοι ήττηνται». (Αγίου μεγαλομάρτυρα Μηνά, 14 Νοεμβρίου) 

- «Χαίρε, των ειδώλων της πλάνης ο έλεγχος. Χαίρε, σοφών ασόφων ή σόφισις». (Αγίας και πανσόφου 
μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, 25 Νοεμβρίου) 

- «Χαίρε, των ειδώλων σκοτίσας την πλάνην. Ρήτορας μυθολόγους ως αθυρματολόγους απέδειξας. 
Χαίρε, ότι κατελύθησαν των ειδώλων οι βωμοί. Χαίρε, ότι κατηργήθησαν των Ελλήνων 
ραψωδοί». (Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, 30 Νοεμβρίου) 

- «Χαίρε, των ειδώλων το ψεύδος πατήσασα». (Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, 4 Δεκεμβρίου) 

- «Χαίρε, ο εκτεφρώσας τους βωμούς των ειδώλων». (Αγίου Νικολάου θαυματουργού, 6 Δεκεμβρίου) 

Το «Υμνολόγιον το Χαρμόσυνον» - η έκδοση των οποίων έτυχε οικονομικής συνδρομής των 
πολιτιστικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, - κυκλοφορεί ευρέως σε όλες τις 
εκκλησίας της Ελλάδας και διαβάζεται μαζί με τά άλλα επίσημα λειτουργικά βιβλία της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. 
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3η διάψευσις εις τους ισχυρισμούς του κ. Χριστόδουλου από την Εκκλησία της Ορθοδοξίας. 

Τα «Μηναία» είναι το λειτουργικό βιβλίο των Ελλήνων κληρικών.  
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Το λειτουργικό βιβλίο των κληρικών με τίτλο «Μηναία» αποτελείται από δώδεκα (12) τόμους, ένα 

για κάθε μήνα. Περιέχουν όλη την ακολουθία μετά της προσθήκης του τυπικού και διαβάζονται 
καθημερινά από τους ιερείς σε όλους τους χριστιανικούς ναούς της Ελλάδος. 

Το λειτουργικό βιβλίο των κληρικών «Μηναία» περιλαμβάνει ένα ακατάσχετο ΥΒΡΕΟΛΟΓΙΟ κατά 
των Ελλήνων και του Ελληνικού Πολιτισμού. Ας ξεφυλλίσουμε μαζί τα «Μηναία» της Ορθοδοξίας μας : 
Θα μείνετε κατάπληκτοι από τις ύβρεις που εμείς οι ΄Ελληνες δεχόμαστε ψαλμικώς και υμνολογικώς, 
απαθέστατοι δεχόμενοι την «Ελληνική;»ορθοδοξία να εκτοξεύη μύριες ύβρεις κατά ημών των Ελλήνων 
μέσα στο σπίτι μας, στην πατρίδα μας. 

Τα «Μηναία» 
Ιανουάριος 
17 του μηνός, Τιμοθέου αποστόλου & Αναστασίου οσιομάρτυρος. Στιχηρά Εσπερινού σελ. 186 

«… θεόφρων Τιμόθετε, … το της πλάνης (των Ελλήνων)  κράτος ευχερώς διέλυσας …». 
23 του μηνός, Κλήμεντος ιερομάρτυρος και Αγαθαγγέλου μάρτυρος. Εις τον «Οίκον» σελ. 196 «Υιός φωτός 

αναδειχθείς, … Κλήμη σοφέ, …. Ελλήνων τους πρωτεύοντας εν λό και αληθεία ενήκησας».  
25 του μηνός,  Γρηγορίου του Νανζιανζηνού. Μικρός Εσπερινός, σελ. 203 : 

«Θεολόγω σου στόματι, θεολόγε Γρηγόρε, … εξήρανας την μωρίων Ελλήνων και ψεύδος …». 
30 του μηνός, των Τριών Ιεραρχών (΄Ελληνες; Πατέρες της Παιδείας) Κανών του ΄Ορθρου, Ωδή ζ΄ σελ.252: «Ψευδείς 

μεν εξέκλιναν Ελλήνων άθλους, πειθώ δε την τύραννον ανθρώποις μόνην είκοντο …». 
Φεβρουάριος  
10 του μηνός, Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος Απόστιχα Μικρού Εσπερινού : «Σύμπασα η Ελλάς, ενθέως νύν 

αγάλλου, κατέχουσα εν κόλποις την σεβάσμιον κάραν την του ιερομάρτυρος». 
Ωδή ε΄του Κανόνος, σελ. 65 : «Εξέστησαν δαίμονες και ΄Ελληνες οι άθεοι …» 
Δοξαστικό των Αίνων, σελ. 69 : «Η τίμια κάρα σου την δυσώδη πλάνην (των Ελλήνων) καταπαύσασα».  
σελ. 69 : «Λαμπροφανής και πανένδοξος ανατέταλκεν εν τη Ελλάδι πάση η πανέορτος μνήμη του θείου 

Χαραλάμπους …». 
16 του μηνός, Παμφίλου μάρτυρος και των συν αυτώ. 

Εις τον Κανόνα, Ωδή α΄ σελ. 91 : «Μανίας Ελληνικής το φρύαγμα κατεπατήσατε ….».  
Μάρτιος 
10 του μηνός, Κορδάτου του εν Κορίνθω μάρτυρος και των συν αυτώ.  

Κανόνα, Ωδή γ΄, σελ. 41 : «Τη σοφία Κορδάτος, τη θεοσδότω, κατήργει Ελληνικής σοφίας …». 
22 του μηνός, ιερομάρτυρος Βασιλείου πρεσβυτέρου. Κανόνα, Ωδή δ΄ σελ. 84:  

«Σοφία κρείττονι καλλωπιζόμενος, τους σοφούς των Ελλήνων, θεαρχικώ σθένει απεμώρανας…»  
Απρίλιος 
28 του μηνός, των εν Κυζίκω εννέα μαρτύρων. Εσπερινόν, σελ. 11 :  
«Μάρτυρες Χριστού πανεύφημοι, κατακρατούσης ποτέ της Ελλήνων σκαιότητος και ωθούσης άπαντας 

προς αθέμιτα βάραθρα, οδόν ευθείαν ου κατελίπετε …» 
Μάϊος 
10 του μηνός,  Σίμωνος αποστόλου του ζηλωτού. Κάθισμα του Όρθρου, σελ. 42 :  

«Θείου Πνεύματος τη φωταυγία σκότος έλυσας πολυθείας .. και κατήργησας Ελλήνων μυθεύματα …». 
28 του μηνός, Ευτυχούς ιερομάρτυρος  Κανόνα, Ωδή ζ΄ σελ. 104 : «Σταθερώς επιδεικνύμενος την ένστανσιν 

Μάρτυς Ευτύχιε, τους των Ελλήνων σοφούς ανδρείως κατήσχυνας …»  
Ιούνιος 
1η του μηνός, Ιουστίνου μάρτυρος, του φιλοσόφου. Κανόνα, Ωδή ζ΄ σελ. 8 : «Σοφία Θεού, Ιουστίνος ο σοφός, 

κεκοσμημένος την των Ελλήνων απεμώρανε φιλοσοφίαν εν χάριτι…». 
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18 του μηνός, Λεοντίου μάρτυρος  Εις το Κοντάκιον του Κανόνος, σελ. 69 : «Των τυράννων ήλεγξας  τας 

πονηράς επινοίας και Ελλήνων ήσχυνας την αθεώτατον πλάνην …»  
30 του μηνός, των 12 Αποστόλων. Εσπερινόν, σελ. 118 : «Αλιέων ο κάλαμος φιλοσόφων (Ελλήνων) το 

φρύαγμα και ρητόρων (Ελλήνων) ρεύματα διετάραξε …» . 
Εις Κανόνα, Ωδή ς΄ σελ. 121 : «Στηρίξας τους μαθητάς σοφία και χάριτι, δυνατωτέρους ειργάσα της των 

Ελλήνων, Σώτερ, ερεσχελίας και τα τούτων απατηλά κατήργησας δόγματα …». 
Συναξάριον σελ. 122 : «Φίλιππος ο από Βησθαϊδά της Γαλιλαίας … υπό Ελλήνων σταυρωθείς 

τελειούται».  
Προς τιμή του Αποστόλου Παύλου. Εσπερινόν, σελ. 126 : «Συ γαρ ως φως ημίν επέστης, τοις εν σκότει και 

σκιά της πλάνης καθημένοις … και αξίους εξ αναξίων ημάς αναδείξας,  …. όθεν η εν Αθήναις Εκκλησία 
καυχάται και συν αυτή άπασα η Ελλάς».  

Ιούλιος  
17 του μηνός, Μαρίνας μεγαλομάρτυρος, Αίνους σελ. 94 : 

«ανδρικώ φρονήματι ηυτομόλησας και των Ελλήνων σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας». 
23 του μηνός, Φωκά ιερομάρτυρος Κανόνα, Ωδή η΄ σελ. 122 : «΄Ερρει (=πήγαν στο διάβολο) των Ελλήνων τα 

σαθρά πλάνης σεβάσματα και σεσιγήκασι της ματαιότης άπασαι αι διπλόαι και το ψεύδος αυτών». 
26 του μηνός Παρασκευής οσιομάρτυρος Απόστιχα Εσπερινού, σελ. 134 :  

«… και των Ελλήνων σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας …».  
Αύγουστος 
23 του μηνός, Λούπου μάρτυρος, Κανόνα, σελ. 126 : 

«… και θεούς εξηφάνισας των Ελλήνων, δυνάμει του πνεύματος». 
25 του μηνός, Βαρθολομαίου του Αποστόλου, Κανόνα, Ωδή α΄ σελ. 134 :  

«… σοφίαν ευράμενος, την ενυπόστατον απεμώρανας Ελλήνων την σοφίαν …»  
Σεπτεμβριος 
17 του μηνός, Πίστεως - Ελπίδος - Αγάπης; και Σοφίας; μητρός αυτών Κοντάκιον, σελ. 117 :  

«… Σοφίας της σεμνής, ιερώτατοι κλάδοι, … σοφίαν απεμώραναν των Ελλήνων εν χάριτι …»  
22 του μηνός, Φωκά ιερομάρτυρος, Κανόνα, Ωδή, σελ. 134 : « λαμπρώς κατήσχυνας Ελλήνων σεβάσματα …» 
Ωδή ε΄, σελ. 137 :  «οι των Ελλήνων σοφοί, ηττηθέντες τοις σοφοίς δόγμασιν …»  
Οκτώβριος 
2 του μηνός Κυπριανού, Ωδή η, σελ. 15 : «Σοφώτατα της Ελληνικής κατεφρόνησας σοφίας  ένδοξε …». 
3 του μηνός, Διονυσίου Αρεοπαγίου, Δοξαστικό Εσπερινού σελ. 16 :  

«Καταπτύσας των Στωϊκών φιλοσόφων (Ελλήνων) των απορρήτων μυστηρίων γνώστης εγένετο …». 
14 του μηνός, Ναζαρίου - Γερβασίου … μαρτύρων.   

Εις τον Οίκον, σελ. 82 : «… ότι πάσαν Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν …»  
15 του μηνός, Λουκιανού Πρεσβυτέρου. Κανόνα, Ωδή ζ΄, σελ. 88 : «Νενεκρωμένους και βυθώ της Ελληνικής 

αθείας καταποθέντας τους λαούς, ζωηφόροις σου λόγοις ανείλκυσας …»  
Εις Εξαποστειλάριον του ιδίου, σελ. 88 : «…πάσαν πλάνην των Ελλήνων έλεγξας την πολύθεον και 

ψευδώνυμον γνώσιν …».  
22 του μηνός, Των εν Εφέσω επτά μαρτύρων, Κάθισμα, σελ. 122 : «… όθεν προ του θανάτου την Ελλήνων 

μανίαν, πάλιν δε μετά πότμον, της αιρέσεως ζάλην ελάσαντες». 
30 του μηνός, Ζηνοβίου & Ζηνοβίας, Κανόνα, Ωδή α΄ σελ. 182 :  

«… Αίγλην φωτιζόμενος, σοφέ, της τρισηλίου λάμψεως σκότος διέλυσας Ελλήνων δυσφημίας…». 
Νοέμβριος 
10 του μηνός, Ωρέστου μάρτυρος, Κανόνα, Ωδή ε΄, σελ. 69 : «Αφανισμώ τους θεούς των Ελλήνων σύ 

παραπέμψας …»  
15 του μηνός, Γουρία, Σαμωνά & Αβίδου μαρτύρων. Στιχηρά Εσπερινού, σελ. 106 : «Μονάδα τρισάριθμον 

ομολογήσαντες, άγιοι, των Ελλήνων ελύσατε πολύθεον φρόνημα και μωράν σοφίαν». 
18 του μηνός, Πλάτωνος και Ρωμανού, μαρτύρων, Δοξαστικόν Εσπερινού, σελ. 122 :  
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«… Των γαρ αλιέων ζηλώσας την παρρησίαν και την σκηνορράφων θεολογίαν, την Πλάτωνος 

μυθολογίαν και την Στοϊκήν φλυαρίαν λόγοις και έργοις κατέρραγε …». 
Εις τον Οίκον, σελ. 124 : «Των Ελλήνων λιπών άπασαν την ματαιότητα …»  
Δεκέμβριος 
13 του μηνός, Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου & Ορέστου μαρτύρων. Εις τους Αίνους τέταρτον ποίημα 

Ιωάννου Μοναχού (Δαμασκηνού) σελ. 98 : «… Ευστράτιος, ο της Ελλήνων μυθοπλασίας στηλιτευτής και της 
χριστιανών θεοσοφίας κήρυξ …»  

Ο Νείλος ο Βυζαντινός που εορτάζεται από την Εκκλησίας στις 12 Νοεμβρίου ως άγιος, γράφει :  
Απόσπασμα παρμένο από έκδοση της Αποστολικής Διακονίας (1992) 
«Πολλοί ΄Ελληνες … επιχείρησαν να φιλοσοφήσουν … Οι πρώτοι, οι ΄Ελληνες, σαν ηθοποιοί που 

παίζουν δράμα στην σκηνή, στόλισαν τον εαυτό τους με ξένη προσωπίδα. Υποδύθηκαν δηλαδή ένα κούφιο 
όνομα, στερημένοι ουσιαστικά την αληθινή σοφία. Παρουσίαζαν την φιλοσοφική ιδιότητα με τον τρίβωνα 
(τραχύ ρούχο), τη γενειάδα και το ραβδί. ΄Εδειχναν πολύ φροντίδα για το σώμα και υπηρετούσαν τις επιθυμίες 
τους σαν αφέντισσές τους, γιατί ήταν δούλοι της κοιλιάς τους και δέχονταν  τις υπογάστριες ηδονές ως έργο 
της φύσεως. ΄Ηταν έρμαια της οργής και τους ωδηγούσε η σφοδρή λαχτάρα της δόξας. ΄Ετρεχαν ακράτητοι 
με λαιμαργία στα λαμπρά φαγοπότια σαν τα σκυλάκια, μη γνωρίζοντας πως η συμπεριφορά του φιλοσόφου 
πρέπει να είναι προ πάντων ταιριαστή σε ελεύθερον άνθρωπο και να αποφεύγη να είναι σκλάβος παθών, ή 
δούλος σπιτικός με χρήματα αγορασμένος. Το να είναι βέβαια κανένας σκλάβος ανθρώπων ίσως δεν 
βλάπτει εκείνον, που ζή με τον σωστό τρόπο. Το να υπηρετή όμως κανένας τις ηδονές με αφεντικά τα πάθη, 
ντροπιάζει συνήθως και γελοιοποιεί πολύ. Υπάρχουν λοιπόν ανάμεσά τους κάποιο που έχουν παραμελήσει 
εντελώς την πράξη, επιχειρώντας όπως νομίζουν, τη θεωρητική (λογική) φιλοσοφία. ΄Όμως ουσιαστικά 
φλυαρούν για τα ουράνια φαινόμενα και εξηγούν τα αναπόδεικτα. Διαβεβαιώνουν πως ξέρουν το μέγεος 
του ουρανού, τις διαστάσεις του ήλιου, και τις ενέργειες των άστρων και μερικές φορές μάλιστα επιχειρούν 
και να θεολογήσουν. Ασχολούνται δηλαδή με πράγματα, όπου άφταστη είναι η αλήθεια και ο στοχασμός 
επικίνδυνος. Και οι ίδιοι ζούν με τρόπον που είναι πιο ατιμωτικός από τον τρόπο ζωής των γουρουνιών, 
που κυλιούνται στον βόρβορο. Κι αν κάποιοι φρόντισαν για την πράξη, έγιναν χειρότεροι απ’αυτούς, γιατί 
έχουν πουλήσει τους κόπους τους με αντάλαγμα δόξες και επαίνους. Πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο 
αμυαλωσύνης ο περιορισμός σε τούτης της ζωής τα σύνορα, των βραβείων, της αρετής και το να 
αναλαβαίνει κα΄νεας αγώνα, που δεν έχει καιρό στεφάνων και επιβραβεύσεων, πάλη αδιάκοπη χωρίς 
βραβεία, αγωνίσμα και γυμνάσματα που τίποτε περισσότερο από ίδρωτα δεν έχουν …». (Άγιος) Νείλος 
Βυζαντινός «Ασκητικόν Λόγον»  εκδ. Αποστολικής Διακονίας 1992. Σημείωσις : Ο άγιος Νείλος υπήρξε θαυμαστής του αγίου 
Ιωάννου Χρυσοστόμου! Ισως και μαθητής του.  
4η διάψευσις εις τους ισχυρισμούς του κ. Χριστόδουλου από την Εκκλησία της Ορθοδοξίας. 

Τα «Συναξάρια» ανήκουν στις «βιογραφίες» των αγίων, αλλά επίσης αποτελούν εγκώμια αυτών.  
Τα «Συναξάρια» απαρτίζουν τα λεγόμενα : «ιερά γράμματα» μαζί με το «Ψαλτήρι» τους ψαλμούς 

της «Παλαιάς Διαθήκης». 
Τα «Συναξάρια» της Ελλαδικής Εκκλησίας παρέχουν πολίτιμη βιβλιογραφία. Θα παρουσιάσω εδώ 

ένα απόσπασμα, για να θαυμάσουμε μαζί τους αγίους της Ορθοδοξίας μας, τους καταστροφείς του 
Ελληνικού Πολιτισμού, όπως αφηγούνται οι βανδαλικοί άθλοι τους στα επίσημα συναξάρια της 
Ελλαδικής Εκκλησίας.  

- Ο άγιος Κορδάτος (7 Μαίου)  : «εμβήκεν εις τον ναό των ειδώλων και κατεσύντριψεν όλα τα εκεί 
ευρισκόμενα είδωλα».  

- Ο όσιος Αχίλλειος, επίσκοπος Λαρίσης (16 Μαίου) που έλαβε μέρος στην Οικουμενική Σύνοδο της 
Νίκαιας το 325 : «Πολλούς ναούς κατεκρήμνισε των ειδώλων, πολλάς δε εκκλησίας έκτισε εκ 
θεμελίων και με πάντα στολισμόν τας εστόλισεν».  

- Τον άγιο μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο Τήρωνα τιμά η Εκκλησία στις 17 Φεβρουαρίου, διότι «έκαμε έν μέγα 
κατόρθωμα, επειδή λαβών το είδωλον της μητρός των θεών Ρέας, ως φλυαρούσιν οι ΄Ελληνες, 
έρριψεν εις την φωτιάν και το κατέκαυσεν».  

- Ο άγιος Ανδρόνικος και η υπερθαύμαστος Ιουνία (17 Μαίου), η οποία είχε νεκρωθή για τον κόσμο 
και ζούσε μόνο για τον Χριστό, γύριζαν την οικουμένη ωσάν να είχαν πτερά και «τους μεν 
ναούς των ειδώλων κατέστρεφαν, εκκλησίας δε θείας έκτισαν πανταχού». 
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- Ο άγιος Μάρκος, Επίσκοπος Αρεθουσίων (σημερινή Ρεντίνα Μακεδονίας) κατά τους χρόνους του 

βασιλέως Κωνσταντίνου (328) «εκρήμνισεν έναν ναόν των ειδώλων και εποίησεν αυτόν 
εκκλησίαν». 

- Ο άγιος Αδριανός ο νέος (17 Απριλίου) μία μέρα που οι ΄Ελληνες έκαναν θυσίες «έτρεξε και 
εκρήμνισε τον βωμόν και τας θυσίας όσαι ήσαν επάνω εις αυτόν έχυσε και την φωτιάν 
διεσκόρπισεν».  

- Ο όσιος Μάρων (14 Φεβρουαρίου) πήγε να ζήση στην κορυφή ενός βουνού στην Αντιόχεια, όπου 
υπήρχε ναός τον  οποίο τιμούσαν οι «Παλαιοί Έλληνες». «΄Οθεν και τον ναόν των δαιμόνων, 
όστις ήτο εκεί κτισάμενος από εκείνους, καθιερώσας εις τον Θεόν εν αυτω εκατοίκησε». 

- Ο άγιος Θεσπέσιος (1η Ιουνίου) γκρέμισε ένα βωμό.  
- Η αγία Μαγέλθα (5 Οκτωβρίου), καίτοι Περσίδα και Ιέρεια του ναού της Αρτέμιδος, διδάχθηκε τα 

μυστήρια των χριστιανών. Τότε οι ΄Ελληνες(;) έγιναν πυρ και μανία και την σκότωσαν δια 
λιθοβολισμού. Τέλος ο Επίσκοπος πήγε στον βασιλέα των Περσών «και έλαβε από αυτήν 
εξουσία να κρημνίση μεν τον ναόν της Αρτέμιδος, να οικοδομήσε δε αυτόν εκκλησίαν της αγίας 
μάρτυρος ταύτης Μαγέλθας. Τούτο ουν ποιήσας απεθησαύρισεν εν τη νεοκτίστω εκκλησία το 
τίμιον αυτής λείψανον».  

- Ο άγιος Πορφύριος (26 Φεβρουαρίου) έδωσε στη Βασίλισσα Ευδοκία την προφητεία πως θα 
γεννήση αγόρι κι εκείνη του έδωσε χρυσάφι για να κτίση εκκλησίες. ΄Όταν εκείνος γύρισε στην 
ενορία του, στη Γάζα, τους ναούς των ειδώλων και «τον ναόν του Θεού Μαρνά (έτσι αποκαλούσαν 
οι Γαζαίοι τον Δία) κατέκαυσεν και έκτισεν αυτόν εκκλησίαν κατά το σχήμα το οποίον διώρισεν η 
βασίλισσα Ευδοξία».  

- Ο άγιος Λούκος (20 Αυγούστου) κλώτσησε τον βωμό και σκόρπισε τις θυσίες που βρίσκονταν πάνω 
του.  

- Ο άγιος Καισάριος (7 Οκτωβρίου) έφθασε κάποτε από την Αφρική στην πόλη Ταρακηνή. Κι όταν 
είδε «τας μυσαράς θυσίας των Ελλήνων, έπτυσε επάνω εις αυτάς και τας κατεπάτησεν». Τον 
έρριξαν στην φυλακή και λίγες μέρες αργότερα τον έβγαλαν, για να τον πάνε στον Ρωμαίο 
ανθύπατο. Μόλις όμως πέρασαν μπροστά από τον ναό του Απόλλωνος «προσηυχήθη ο άγιος και 
ευθύς έπεσεν ο ναός από τα θεμέλια και κατεπλάκωσε μέσα τον αρχιερέα των ειδώλων και άλλους 
πολλούς».  

- Ο άγιος Πασικράτης (24 Απριλίου) μόλις είδε το άγαλμα του Απόλλωνα «επήγε πλησίον και το 
έπτυσεν, ειπών ότι αυτή η τιμή πρέπει εις αυτόν». 

- Ο άγιος ιερομάρτυς Μάρκελλος (14 Αυγούστου) στην Απάμεια της Συρίας «επολιτεύθη δικαίως και 
οσίως» και έγινε «θερμός της του Χριστού πίστεως ζηλωτής, εκκλησίας μεν και θείους ναούςεις 
δόξαν Θεού κτίζων, τους δε ναούς των ειδώλων κατακρημνίζων». Υπήρχε όμως ένας «ειδωλικός 
ναός» του Διός, που ο «δαίμων» που κατοικούσε μέσα σ’αυτόν δεν άφηνε ούτε να καή ούτε να 
γκρεμιστή με μηχανή. Λοιπόν ο άγιος παίρνει ύδωρ, το ευλογεί και ραντίζει μ’αυτό τα ξύλα που 
είχε στοιβάξει μέσα στον ναό. «Επειδή δε ο δαίμων δεν εδυνήθη πλέον να φέρη εμπόδιον, 
ήναψαν τα ξύλα και κατεύκασαν τον ναόν».  

- Ο άγιος Ευψύχιος (9 Απριλίου) «ανάψας υπό θεϊκού ζήλου και πολλούς χριστιανούς παραλαβών 
επήγε και εκρήμνισεν εκ θεμελίων τον ελληνικόν ναόν, όστις επωνομάζετο της Τύχης, εις τον 
οποίον είχε προσπάθειαν και αγάπην ο επάρατος Ιουλιανός προσφέρων εις αυτόν καθ’ εκάστην 
ημέραν θυσίας».  

- Ο άγιος απόστολος Ιάκωβος του Αλφαίου (9 Οκτωβρίου), ένας από τους 12 αποστόλους «εξελθών εις 
το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατέστρεφε τους βωμούς των ειδώλων, υπό θείου ζήλου 
πυρπολούμενος».  

- Ο άγιος Σωκράτης (21 Οκτωβρίου) «έλαβε ο τρισμακάριστος τον στέφανον του μαρτυρίου» όταν 
αποκεφαλίστηκε, επειδή μία μέρα που «οι Έλληνες είχον μίαν πάνδημον εορτήν και επροσκύνουν 
τα είδωλα, τότε, λέγω, ο θείος Σωκράτης γεμίσας από έναν θεϊκό ζήλον, επήγε και κατεκρήμνισε 
τον βωμόν και τας εν τω βωμώ θυσίας».  

- Ο άγιος Μαρίνος (17 Μαρτίου) «βλέπων τους ειδωλολάτρας προσφέροντας θυσίας … άναψεν από 
θεϊκόν ζήλον και ενώ οι ΄Ελληνες ετέλουν εορτήν εις τα άψυχα είδωλα ώρμησε και κατεκρήμνισε 
τον βωμό και τας εν αυτώ θυσίας κατεπάτησε».  
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- Ο άγιος μάρτυς Αντώνιος (9 Νοεμβρίου) βλέποντας τους ΄Ελληνας να έρχωνται στον ναό των 

ειδώλων, τους συμβούλευσε να αφήσουν την πλάνη τους … έφυγε για την έρημο, βρήκε έναν 
αναχωρητή … Κατόπιν παίρνοντας την «ευχή» του κατέβηκε στην πόλη, όπου κατοικούσε «ο 
πεπλανημένος εκείνος λαός των ειδωλολατρών Ελλήνων» και ενώ «εώρταζαν τους δαίμονας» 
μπήκε στον ναό «και συνέτριψεν όλα τα είδωλα». 

- Ο άγιος μάρτυς Υάκινθος (18 Ιουλίου) «βλέπων τους ειδωλολάτρας ΄Ελληνας ότι επροσκύνουν έν 
δένδρον της καλουμένης πτελέας,  το οποίον ήτο τρυπημένον και κούφιον, ζήλω θείω κινηθείς ο 
αίδιμος, πήγε και έκοψε αυτό». … ο άγιος Υάκινθος δεν έκανε του κεφαλιού με την πράξη 
αυτήν. Ακολούθησε τις ρητές εβραϊκές εντολές «… και τα άλση τους θα κόψετε…» όπως γράφει 
το «Δευτερονόμιον» (7,5) … κλπ. 

Ο στολισμός του σήμερα αποκαλύμενου «χριστουγενιάτικου» δένδρου, ήταν μία πανάρχαια 
ελληνική παράδοση. Ο αρχαίος ΄Ελληνας στόλιζε το δένδρο το οποίον συμβόλιζε το Σύμπαν. Ο Κορμός του 
δένδρου ήταν ο άξωνας του κόσμου, οι μπάλλες ήταν οι πλανήτες και οι κορδέλλες ήτο ο γαλαξίας (ε5).  

Επεμβαίνει η Εκκλησία χαρακτηρίζοντας το έθιμον ειδωλολατρικό και επιβάλλει τον στολισμός 
ενός καραβιούς. ΄Ετσι καταστρέφεται ο συμβολισμός που υπάρχει στο συλλογικό ασυνείδητο και 
ταυτόχρονα επιβάλλεται ως δήθεν ελληνικό το νεκρικό έθιμο του καραβιού. Όπως όμως ξέρουμε για τον 
αρχαίο ελληνικό κόσμο το καράβι συμβόλιζε τον θάνατο του ανθρώπου και την μετάβαση της ψυχής του 
στον κάτω κόσμο. Ο Χάροντας οδηγούσε τις ψυχές με βάρκα στον Άδη.  

Εικόνα του Αγίου Νικολάου που τον παρουσιάζει να κατακρημνίζει ένα άγαλμα τραβώντας το με 
ένα σκοινί ενώ δύο άλλοι με τσεκούρια κατακερματίζουν δυό άλλα αγάλματα. Κάτωθεν της εικόνος 
υπάρχει η λεζάντα : Μέχρι σήμερα στα μοναστήρια επιβιώνει η απέχθεια προς τον Ελληνικό Πολιτισμό 
και τα κλασικά έργα. Ανωτέρω σύγχρονη εικόνα του αγίου Νικολάου, ο οποίος καταστρέφει ελληνικά 
γλυπτικά καλλιτεχνήματα. (Μονή Εσφιγμένου, ΄Αγιον Όρος). 

5η διάψευσις εις τους ισχυρισμού του κ. Χριστόδουλου από την Εκκλησία της Ορθοδοξίας. 
Το βιβλίο που η Εκκλησία σου δεν θέλει να διαβάσης!!!     Έτος 1864 

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ 
ΠΑΤΡΟΣ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ 
ΠΗΔΑΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΝΟΗΤΗΣ ΝΗΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ 
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΗΤΟΙ 
ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕ 
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΈΡΟΣ ΘΕΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΜΕΝ ΧΑΡΙΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑ ΔΕ ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ 
ΠΑΡΑ 

ΑΓΑΠΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΘΕΝΤΕΣ 

ΨΗΦΩ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ 

ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΠΑΡΝΑΣΟΣ 
ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. ΡΑΦΤΑΝΗ  ΑΩΞΔ 

Η προδοσία του 1821 
Εις την έκδοση του «Πηδαλίου» του 1864 διαβάζει τις την Εισαγωγή του Αρχιμ. Ερηναίου 

Δεληδήμου :  
«Εάν επραγματοποιούντο πλήρως τα όνειρα των οπαδών του Διαφωτισμού, οι Ορθόδοξοι λαοί θα 

εξήρχοντο εκ της θλιβεράς των αμαθείας, θα εισήρχοντο εις τον φωτεινόν δρόμον της προόδου, θα ηγάπων 
τας επιστήμας και την δύναμιν του ορθού λόγου, θα προέκοπτον κοινωνικώς και οικονομικώς, συγχρόνως 
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όμως θα επεκόπτοντο από τας ρίζας των και αντί της Ορθοδόξου πνευματικότητος πηγαζούσης εκ της 
ταπεινώσεως του ανθρώπου ενώπιον της αγάπης του Θεού, επεκράτει και εις αυτούς η αλαζονική 
αυτοπεποίθησις της ανθρωπίνης διανοίας». Ας θυμηθούμε πως οι διαφωτιστές ήθελαν να διδαχθούνε οι 
υπόδουλοι «Ελληνική Παιδεία», Κλασσική Ελληνική Γραμματεία. Ιδού λοιπόν το αληθές! Πράγματι η 
Εκκλησία επολέμησε σφοδρά τους Διαφωτιστές του 1821!! Εδώ η εισαγωγή του Ειρηναίου Δεληδήμου 
φανερώνει τους λόγους δια τους οποίους έπρεπε να καταστραφή η Ελληνική Παιδεία που έφερον και 
ονειρεύοντο να φέρουν στο υπόδουλο Γένος οι Διαφωτιστές. Αξιοσημείωτον είναι πως παραδέχεται ο 
Αρχιμ. την θλιβερά, μα σκόπιμη! αμάθεια των Ορθοδόξων. Ιδού λοιπόν πως δεν υπήρχε ποτέ «κρυφό 
σχολειό» εφ΄όσον σκοπός της ορθοδόξου Εκκλησίας ήταν να κρατή τους υπόδουλους αμαθείς έτσι ώστε 
να μένουν ταπεινοί, αιωνίως, ενώπιον της αγάπης του Θεού, σύμφωνα με την εισαγωγή του Αρχιμ. 
Ειρηναίου Δεληδήμου στο «ΠΗΔΑΛΙΟΝ» της Ορθοδόξου Εκκλησίας.  

Το πηδάλιο, ως γνωστόν είναι το εργαλείο-μηχανισμός, μέσω του οποίου οδηγούμε ένα πλοίο προς 
μια συγκεκριμένη πορεία. 

Η Ορθόδοξος Εκκλησία, ως «νοητή ναύς» (πνευματικό πλοίο), έχει το δικό της «ΠΗΔΑΛΙΟ», την 
«ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ», η οποία περιέχει τους θείους και ιερούς Κανόνες των Αγίων Αποστόλων, 
των Οικουμενικών Συνόδων και τοπικών συνόδων και των Θείων Πατέρων, στους οποίου (κανόνες) 
προσφεύγουν οι κληρικοί της για να ασκήσουν «κανονικά» τα ιερατικά τους καθήκοντα. 

Αντιγράφω εδώ, και παραθέτω ασχολίαστους, ορισμένους θείους κανόνας από το «Πηδάλιον» δια 
να φανερώσω τις σχέσεις Χριστιανισμού και Ελληνισμού.. 

ΚΑΝΩΝ ΞΒ΄ 

«Καλάνδαι ονομάζονται αι πρώται ημέραι του κάθε μηνός, εις τας οποίας οι Έλληνες εσυνήθιζον να 
εορτάζουν, δια να περνούν τάχα όλον τον μήνα με ευθυμίαν (2) και τα Βοτά δε, και Βρουμάλια, ελληνικαί 
ήταν εορταί, τα μεν Βοτά, ήτοι βοσκήματα και πρόβατα, εις τιμήν του θεού Πανός, ός τις ενομήζετο από 
τους Έλληνας ότι είναι έφορος των προβάτων και των λοιπών ζώων, τα δε Βρουμάλια, εις τιμήν του 
Διονύσου. Βρόμος γαρ ήτο του Διονύσου επίθετον κοντά εις τους ΄Ελληνας από τον βρομόν, οπού σημαιν 
τον ήχον και την βροντήν, ονομαζόμενος. Τούτο δε οι Ρωμάνοι (οι Ρωμαίοι, όχι οι Έλληνες) βρουμάλιον 
ονόμαζον, ήγουν τον βρόμον, και την εορτήν Βρουμάλια, πληθυντικώς, οπού είναι το ίδιον, ωσάν τα 
Διονύσια, καθώς τα έλεγαν οι Έλληνες. Προστάζει λοιπόν ο παρών Κανών, ότι τα τοιαύτα Ελληνικά, αλλά 
δη και η κατά την πρώτην Μαρτίου τελούμενη πανήγυρις δια την ευκρασίαν τάχα του έαρος, να ασηκωθούν 
ολοτελώς από την πολιτείαν των Χριστιανών. Μήτε χοροί απλώς δημόσιοι γυναικών να γίνωνται, ούτε 
εορταί, και χοροί από άνδρας ή γυναίκας εις όνομα των Ελλήνων ψευδοθεών. Ορίζει δε προς τούτοις, ότι 
μήτε άνδρας να φορή ρούχα γυναικεία, ούτε γυναίκα ρούχα ανδρίκια. Αλλά μήτε να μουρόνωνται με 
μουτσούνας και προσωπίδας (μάσκες θεάτρου) Κωμικάς, ήτοι παρακινούσας εις γέλωτας ή Τραγικάς, ήτοι 
παρακινούσας εις θρήνους και δάκρυα, ή Σατυρικάς, ήτοι ιδίας των Σατύρων και Βάκχων, οίτινες εις τιμήν 
του Διονύσου, ως εκστατικοί και δαιμονισμένοι, εχόρευον (1) και ότι τινάς να μην  επικαλήται το όνομα του 
συχαμερού Διονύσου (ος τις ενομίζετο πως ήτο δοτήρ του οίνου και έφορος), (και ο Ιησούς είναι δοτήρ οίνου: Το 
πρώτο του θαύμα ήταν να κάνει κρασί, για χάρι ευτυχίας γάμου) όταν πατώνται τα σταφύλια εις τους ληνούς, μήτε να 
γελά και να καγχάζη, όταν βάλλεται ο νεός οίνος εις τα πιθάρια. Λοιπόν όποιος από του νυν και εις το εξής, 
αφ’ού έμαθε περί τούτων, εν γνώσει επιχειρήσει να κάμη κανένα από τα προρρηθέντα ταύτα δαιμονιώδη 
και Ελληνικά, ει μεν είναι κληρικός, ας καθαίρεται, ει δε λαϊκός άς αφορίζεται.» 

Λόγοι για τις Γενοκτονίες, διώξεις, βασανισμούς και σφαγές εναντίων των Ελλήνων.  
ΚΑΝΩΝ ΗΔ’ 

«Οι των Ελλήνων συνήθειαις πρέπει να μισούνται από τους Χριστιανούς, δια τούτο ο παρών Κανών 
αφορίζει εκείνους τους Χριστιανού οπού κατά την συνήθειαν των Ελλήνων ομνύουν, ή εις τους 
ψευδωνύμους θεούς εκείνων, λέγοντες μά τον Δία, ή εις τα στοιχεία , οίον μα τον ΄Ηλιον, μα τον Ουρανόν, 
και άλλα παρόμοια, καθώς και ο ΠΑ΄ του Βασιλείου Κανών εις επιτίμια (επιτίμια=ποινές) υποβάλλει αυτούς. 
Πλήν ο μεν Βασίλειος ένδεκα χρόνους κανονίζει εκείνους οπού χωρίς μεγάλη ανάγκην βασάνων αρνηθούν 
την πίστιν, και φάγουν ειδωλόθυτα, και ομόσουν όρκους των Ελλήνων, καθώς αυτοί δηλ. τους πιστεύουν. Ο 
δε παρών Κανών της Συνόδου αφορίζει, ως λέγει ο Βαλσαμών, όχι μόνον τούτους αλλά και τους μη 
αρνηθέντας την πίστιν Χριστιανούς, ομνύοντας δε όρκους κατά την συνήειαν των Ελλήνων. Δι’ ό και ο 
τοιούτος όρκος, αλλά δε και πας ο κατά αδοκίμου θρησκείας ομοθείς, ου φυλάττεται, κατά το ιθ΄ κεφ. του 
ιγ΄ τιτλ. Φωτίου».  

Λοιπόν! Έλλην ή Χριστιανός. 
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Ξεκάθαρα φαίνεται ότι άνθρωπος με κοσμοαντίληψη «Ελληνοχριστιανισμού» δηλαδή 

«Ελληνοχριστιανός» δεν δικαιολογαίται από τους πιο πάνω θείους Κανόνες, όπου «Οι των Ελλήνων 
συνήθειες πρέπει να μισούνται από τους Χριστιανούς». 

Τότε όσοι μιλούν σήμερα ή άλλοτε, περί του ιδεολογήματος αυτού - του Ελληνοχριστιανισμού -  
πρέπει σύμφωνα με τους θείους Κανόνες να ΑΦΟΡΙΖΩΝΤΑΙ!  

Στο «Πηδάλιον», όπως αναδεικνύεται από το περιεχόμενό του, είναι η απαξίωση της ανθρώπινης 
ζωής. Είναι η απάλειψη της αξιοπρέπειας κι ευτυχίας, είναι η επιβολή του σκοταδισμού, της 
μισαλλοδοξίας και ιδιαιτέρως της πολιτιστικής οπισθοδρόμησις των Ελλήνων. Είναι καταστροφή των 
Ελληνικών παραδόσεως. Η Ελλάδα ερείπια.  

- Το «ες έδαφος φέρειν» εκφράζει το «Πηδάλιον» ως εξής : «Ειδώλων ναοί και βωμοί και ξόανα 
πρέπει να κατακρημνίζωνται». Οι «θεόπνευστες» αυτές εντολές παρουσιάζονται με κάθε λεπτομέρεια σε 
τέσσερις πυκνογραμμένες σελίδες. Πρόκειται για αποφάσεις που λ΄φθηκαν από την Ζ’ Οικουμενική 
Σύνοδο, που συγκροτήθηκε το 783 μ.Χ. στη Νίκαια της Βιθυνίας επί Κωνσταντίνου και της μητέρας του 
Ειρήνης. Σε αυτήν την Σύνοδο συμμετείχαν 367 ορθόδοξοι Πατέρες. 

- Στον Κανόνα ΟΖ΄ της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήλθε το 691 μ.Χ. στην 
Κωνσταντινούπολη, συνιστάται στους πιστούς να μην πλένωνται : «Είναι ανδρείον και σωφρονέστατον 
πράγμα το να απέχη τινας από λουτρά … Η ηδονική εκείνη υγρασία του λουτρού χαυνώνει και εκθηλύνει το 
σώμα, και η εν τω λουτρώ γύμνωσις φέρει εις ενθύμησιν την άδοξον εκείνη γύμνωσιν, οπού έπαθεν ο Αδάμ 
μετά την παρακοήν. Και απλώς ειπέιν, τα λουτρά άλλο καλόν δεν προξενούσι, πάρεξ ηδονάς σαρκικάς και 
φαντασίας ατόπους, έξω μόνον αν λούεται τινάς δι’ ανάγκην ασθενείας». 

Στο «Πηδάλιον» λοιπόν παρουσιάζεται η ακαθαρσία του σώματος ως προσόν. Οι φυσιολογικές, 
βιολογικές λειτουργίες βαπτίζονται «αμαρτίες». 

- «Να μην πλησιάζει κανείς εις τα θέατρα, ότι ταύτα κάμνουσι τους ανθρώπους μοιχούς τελείους.»  
Πρόκειται για απόφαση της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου Κανών ΚΔ΄ Στην ερμηνεία των αποφάσεων του 
Νικοδήμου (ο Αγιορείτης που συνέγραψε με την βοήθεια του Αγαπίου του ιερομονάχου, το «Πηδάλιον») 
αναφέρονται οι σχετικές διδαχές του Ιωάννη του Χρυσόστομου : «Πομπή του σατανά τα θέατρα. Η εν τοις 
θεάτροις διατριβή πορνείας, ακολασίας, ασελγείας απάσας έτεκε». Ο Κανόνας ΟΕ εναντιώνεται και στην 
μουσική :  «Σφοδρότατα μεν ελέγχει εκείνους, όπου ανακατόνουσι με τα πνευματικά άσματα τα εξωτερικά 
των θεάτρων σχήματα, και θέσεις, και ασήμους φωνάς (οποία είναι και τώρα τα τερερίσματα, και 
νενανίσματα, και τα άλλα άσημα λόγια. Και λέγει ταύτα είναι ίδια, όχι των δοξολογούντων τον Θεόν, αλλά 
των παιζόντων και ανακατονόντων τα των δαιμόνον παίγνια». Ο Χρυσόστομος που είναι ο συντάκτης του 
Κανόνα αυτού (ΟΕ΄), έχει ανακηρυχθή προστάτης της Παιδείας μας και η μνήμη του τιμάται στα σχολεία 
του νεοελληνικού κρατιδίου κατά την επίσημη αργία των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. 

Ο Κανόνας ΝΑ΄ απαγορεύει και τους μίμους : «Καθόλου απαγορεύει η αγία και οικουμενική 
σύνοδος τους λεγομένους μίμους». Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και ο Κανών ΝΓ΄ της τοπικής συνόδου της 
Καρθαγένης (418 μ.Χ.) : «Ούτε εκείνους οπού στήνουν σκηνάς και τέντας και μέσα εις αυτάς υποκρίνονται 
διάφορα πρόσωπα».  

- Δεν είναι μόνον οι τέχνες στο στόχαστρο των Πατέρων. Ο Κανόνας ΛΣΤ΄ της συνόδου της 
Λαοδικείας (364 μ.Χ.) στρέφεται κατά των μαθηματικών και των επιστημόνων. (Ελληνική Γραμματεία). 

- Στον Κανόνα Θ΄ του Μεγάλου Βασιλείου περιγράφονται οι σχέσεις των δύο φύλων στο πλαίσιο 
της ορθόδοξης οικογένειας : «Η γυναίκα δεν έχει την άδειαν να αφήνη τον άνδρα της, αλλά καν δέρνη 
αυτήν εκείνος, πρέπει να υπομένη κι όχι να χωρίζεται, καν την προίκα της εξοδεύη, καν εις άλλας γυναίκας 
πορνεύη, αυτή πρέπει να καρτερή … ΄Ώστε η μεν γυναίκα, αφήσασα τον άνδρα της μοιχαλίς είναι αν πάρη 
άλλον, ο δε αφεθείς αυτός άνδρας, αν πάρη άλλην, συγχωρείται». 

Επομένως, σύμφωνα με την Ορθοδοξία, η εκμετάλλευση, ο ξυλοδαρμός και η υποβάθμιση της 
συζύγου (γυναίκας) είναι έργο ευλογημένο. 

Ή όπως λέμε στην Αμερική, physical Abuse, shovenisme, misogynes, gender discrimination, arere 
praiseworthy attributes, virtues pleasing the Christian Heavenly Father. Not’ surprised!!! 

«Πρέπει να εμποδίζωνται εκείναι αι γυναίκες, ή ανδρες, οπού πηγαίνουν επάνω εις τα μνήματα των 
συγγενών τους και κλαίουν, ωσάν να μην είχαν ελπίδα, ότι θέλουν αναστηθούν, μη νοούντες οι άγνωστοι, 
ότι ο θάνατος των ορθοδόξων χριστιανών δεν είναι θάνατος, αλλά είναι ύπνος, από τον οποίον έχουν να 
εξυπνήσουν εν τη ημέρα της αναστάσεως». Από τον Κανόν ΠΓ΄της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου.   
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 Χωρισμός από τις ρίζες, από τους απογόνους. Κάθε μνήμη με το Ελληνικό παρελθόν, με τον 

Ελληνικό Λόγο, με την Απολλώνια Αλήθεια πρέπει να μισείται να αποφεύγεται. «Cultural disintegration». 
6η διάψευσις εις τους ισχυρισμούς του Χριστόδουλου 

 είναι τα λέγομενα του Παύλου και όλων των «Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας» της Ορθοδοξίας 
που διαβάζουμε εις την πολύτομη έκδοση [«Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας» του Χριστιανικού 
εκδοτικού οίκου «Γρηγόριος Παλαμάς» 1980]. Τα λόγια τους εναντίον των Ελλήνων και του Ελληνικού 
Πολιτισμού και της Ελληνικής Γραμματείας και Παιδείας = ένας οχετός ύβρεων.  ΄Εχω ήδη παρουσιάσει 
κείμενα των Πατέρων εις την αρχή!  

7η διάψευσις εις τους ισχυρισμούς του κ. Χριστόδουλου : 
Οι απάνθρωποι διωγμοί και γενοκτονίες κατά των Ελλήνων όπως διασώζονται από ιστορικά 

κείμενα και Εκκλησιαστικές Συνόδους ως επίσης και αυτοκρατορικά διατάγματα, όλα δε αυτά κατά την 
διάρκεια της επικράτησης της Νέας Ρώμης την αποκαλούμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

Θα ασχοληθώ με τους διωγμούς που υπέστησαν οι Έλληνες που αρνήθηκαν να προσηλυτιστούν. 
Οι Γενοκτονίες - ο βίαιος προσηλυτισμός των Ελλήνων - η βίαιη εγκαθίδρυση του Χριστιανισμού. 

Θα ασχοληθώ  με τις ακόλουθες γενοκτονίες (όχι όλες) εναντίον των Ελλήνων Εθνικών (των 
Ελλήνων που αρνούντο να γίνουν οπαδοί της εβραιογενούς χριστιανικής θρησκείας). 

Οι Γενοκτονίες των Ελλήνων :  
1. της Αρμενίας : (252 μ.Χ.) 
2. της Νέας Ρώμης (Σκυθόπολη) : (341 μ.Χ.) 
3. της Πελοποννήσου : (397 μ.Χ.) 
4. των Ελλήνων επί Ιουστινιανού : (530 μ.Χ.) 
5. της Κρήτης, 9ος αι. μ.Χ. (960 μ.Χ.) 
Η τακτική της γενοκτονίας δεν επινοήθηκε όμως από τους Χριστιανούς, ούτε από τους 

Μουσουλμάνους οι οποίοι εξανδραποδίζουν και σφάζουν ανηλεώς όλον τον αραβικό κόσμο υπό την 
ηγεσία του Μωάμεθ και των διαδόχων αυτού. 

Την τακτική της γενοκτονίας την έλαβαν αμφότεροι ακέραιη σε θεωρία και πράξη από την ιουδαϊκή 
Βίβλο. Μέσα στην Ιουδαϊκή Βίβλο έχει την μήτρα του ο κάθε «ιερός πόλεμος». 

Ο λαός του Ισραήλ, μετά την έξοδό του από την Αίγυπτο με αρχηγό του τον Ιησού του Ναυή 
προχωρεί σε διαδοχικές γενοκτονίες όλων των πέριξ του Ιορδάνη ποταμού περιοχών, με την ευλογία του 
Θεού των του Ιεχωβά.  

«Και λέγει Κύριος προς τον Ιησούν του Ναυή : πας άνθρωπος όστις εναντιωθή εις τας προσταγάς σου 
και δεν υπακούση εις τους λόγους σου κατά πάντα όσα προστάξης αυτόν, ας θανατώνηται». (Ιησούς του Ναυή 
α΄ 18). Αμέσως μετά ο αρχηγός του Ισραήλ (Ιησούς του Ναυή) φέρει τη βούληση του Κυρίου του στο λαό 
του : «Και είπεν ο Ιησούς, εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Θεός ο Ζων είναι εν τω μέσω υμών και ότι κατά 
κράτος θέλει εξολοθρεύσει ….»  

Η Γενοκτονία των Ελλήνων της Αρμενίας από Χριστιανούς.  
Το έτος 252 μ.Χ. ο βασιλιάς της Αρμενίας Τιριδάτης ο Γ΄ μέσω ενός καλοστημένου σχεδίου 

χριστιανών προσηλυτίσθηκε και με ένα αυτοκρατορικό διάταγμά του ανακήρυξε τον Ορθόδοξο 
Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους.  

Υπό την ηγεσία του πατριάρχη τους Γρηγορίου του λεγόμενου και «Φωτιστή» ο στρατός του 
Τιριδάτη και οι ορδές των μοναχών του Γρηγορίου, θα γενοκτονήσουν τους Έλληνες της Αρμενίας και 
των γύρω περιοχών και θα ισοπεδώσουν όλα τα ελληνικά μνημεία και τους αρχαίους ναούς της χώρας, 
χτίζοντας επάνω τους ως ταφόπλακες τις χριστιανικές εκκλησίες. Πρόκειται για την βίαιη εγκαθίδρυση 
του πρώτου θεοκρατικού κράτους στον κόσμο και την δοκιμή για την ισοπέδωση του αρχαίου ελληνικού 
κόσμου, που ακολούθησε λίγα χρόνια μετά. Ο χριστιανός συγγραφέας Φαύστος ο Βυζάντιος στην 
«Εκκλησιαστική Ιστορία», κεφ. 3 παρ. 20, αναφέρει ότι οι εκχριστιανισμένοι Αρμένιοι «κατέστρεφαν για 
έξι (6) συναπτά έτη όλη την Ελληνική Επικράτεια σφάζοντας όλους τους Έλληνες, μην αφήνοντας κανέναν 
να τους ξεφύγει», και πως «ήταν απερίγραπτο το μέγεθος των θησαυρών που λεηλάτησαν απ’ αυτούς» (κεφ. 
4 παρ. 11).  
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Το χριστιανικό σχέδιο προέβλεπε τρόμο, θάνατο, καταστροφή, φυλακίσεις, εκτελέσεις, 

βασανιστήρια, καταλήστευση, δημεύσεις … : «Οίτινες όλοι (και μάλιστα ο βασιλεύς και οι πρόκριτοι), ίνα 
φανερώσουν, ότι επίστευσαν ολοψύχως εις τον Χριστόν, εχάλασαν από τα θεμέλια όλους τους ναούς των 
ειδώλων και λαβόντες από τα σκευοφυλάκια όλους τους θησαυρούς, ήτις χρυσίον, αργύριον, σκεύη αργυρά 
και χρυσοϋφαντα ιμάτια, τα αφιέρωσαν εις τας Εκκλησίας, τα οποίας εις δόξαν Χριστού οικοδόμησαν, και 
όχι μόνον τα κινητά αλλά και τα άκίνητα, ήτοι χωράφια και άλλα όμοια, και έκαμαν την άτιμον ύλην και 
ανωφελή, ύλην ψυχοφελή και πολύτιμον». (Συναξαριστής σελ. 673). 

Οι Αρμένιοι υπό τις ευλογίες πλέον της Ορθοδόξου Εκκλησίας διεξήγαγαν τους πρώτους ιερούς 
θρησκευτικούς πολέμους της Παγκοσμίου Ιστορίας, με σκπό το βίαιο εκχριστιανισμό των γύρω λαών και 
ειδικά στα εδάφη που κατοικούσαν οι τόσο μισητοί για τους χριστιανούς, οι «ειδωλολάτρες» Έλληνες. 

Η γενοκτονία γινόταν υπό την επίβλεψη και την συνεργία του βυζαντινού κράτους και 
Πατριαρχείου (Ιεροσολύμων). 

Η Ελληνική γενοκτονία και η ολοκληρωτική πολιτισμική καταστροφή της Αρμενίας ήταν 
χριστιανική συνωμοσία, σχέδιο, που όπως φαίνεται είχα μελετήσει και συμφωνήσει από κοινού προ 
ολίγων χρόνων ο Γρηγόριος και ο Τιριδάτης με τον Μέγαν Κωνσταντίνον.  

Αξίζει εδώ να διαβάσουμε το απόσπασμα του έργου του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δοσιθέου από 
την «Δωδεκάβιβλον», σελ. 1218, όπου ο Δοσίθεος αναφέρεται στην στιγμή που ο Γρηγόριος και ο 
Τιριδατης πήγαν να ανακοινώσουν επίσημα στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, τα αποτελέσματα της 
Ελληνικής γενοκτονίας, επισκέπτες του Μέγα Κωνσταντίνου. Γράφει ο Δοσίθεος : «Προ της 
αναχωρήσεως αυτού, ό τε Γρηγόριος και ο Τιριδάτης επήγαν εις Κωνσταντινούπολιν προς τον Μέγαν 
Κωνσταντίνον και εφιλοξενήθησαν παρ’ αυτού ικανώς. Γενομένης δε της Αγίας Α΄ Συνόδου, επέμφθη προς 
αυτήν υπό του Τιριδάτου ο Αριστάνης, αγωνισάμενος δε μετά των εν αυτή συνελθόντων αγίων τιη΄ (318) 
θεοφόρων Πατέρων κατά του Αρείου, επέστρεψεν εις Αρμενίαν, φέρων και την απόφασιν της Συνόδου».  

Στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, όπως αποδείχθηκε, αποφασίσθηκε από κοινού η ολοκληρωτική 
πολιτισμική καταστροφή και γενοκτονία του Ελληνισμού όχι απλώς στην Αρμενία, αλλά σε όλα τα 
εδάφη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  

Η επιβολή του Χριστιανισμού ως επισήμου θρησκείας της Αρμενίας αποτελεί την δημιουργία του 
πρώτου θεοκρατικό κράτους στον κόσμο, αλλά και την πρώτη παγκοσμίως οργανωμένη καταστροφή και 
εκθεμελίωση ενός ολόκληρου πολιτισμού, του Ελληνικού, από την ιουδαιοχριστιανική θρησκεία.  

Κατά τα επόμενα χρόνια η πλήρης υποταγή όλων των λαών της αυτοκρατορίας στην Θεοκρατία και 
στον αυτοκράτορα θα επιτευχθή απόλυτα και ολοκληρωτικά.  

Η γέννηση του καισαροπαπικού και του βυζαντινού Ιμπεριαλισμού με την στήριξη και την ευλογία 
της Εκκλησίας είναι πλέον ιστορικό γεγονός.  

Η γενοκτονία των Ελλήνων - Σκυθόπολης. 
Οι Γενοκτονίες κατά των Ελλήνων :η καταστροφή του Ελληνικού ΄Εθνους, του Ελληνικού 

Πολιτισμού, της Ελληνικής Γραμματείας και της Ελληνικής Παιδείας.  
Ένα άλλο αποτρόπαιο έγκλημα κατά της Ελλάδος και σε συνέπεια κατά της ανθρωπότητας, ένα 

τραγικό θέατρο μίσους που και σήμερα αποκρύπτεται διασώζει ο Ρωμαίος ιστορικός Αμμιανός 
Μαρκελλίνος στο 19ο βιβλίο του έργου του («Rerum Gestarum Libri XXXI») 31 τόμων.  

Ο Αμμιανός Μαρκελλίνος ήταν ο ιστορικός του Ρωμαίου Χριστιανού αυτοκράτορα Κωνστάντιου 
του Β΄, κατά την εποχή του οποίου άρχισαν οι πιο αποτρόπαιοι διωγμοί εναντίον των Ελλήνων.  

Στην σημερινή πόλη του Δυτικού Ισραήλ την Beth Sian, γνωστή στους ΄Ελληνες όλους εκείνων των 
αιματοβαμένων χρόνων ως Σκυθόπολις, τον 4ο αι. μ.Χ. γύρω στο 341 λειτούργησε το πρώτο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης για δύο δεκαετίες (20 έτη), δηλαδή καθ’όλην την διάρκεια της κατοχής του βυζαντινού 
θρόνου από τον δευτερότοκο γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον Κωνστάντιο τον Δεύτερο.  

Η Σκυθόπολις υπήρξε ο τόπος συγκέντρωσης βασανισμού και θανάτωσης των Ελλήνων, όλων 
όσων δηλαδή αρνήθηκαν να ασπασθούν το δόγμα του Χριστιανισμού. Αναφερόμενος ο Εμμανουήλ 
Ροίδης στου Αμμιανού Μαρκελλίνου τα Ιστορικά, γράφει στο έργο του «Πάπισσα Ιωάννα» σημ. 200 : 
«Ήρκει να κατηγορηθή τις (κάποιος Έλληνας-Εθνικός) υπό κακόβουλου κατασκόπου ότι έφερε περί τον 
τράχηλο φυλακτήριον κατά του πυρετού, ή εφάνη παρακαθήμενος πλησίον τάφου ή ερειπίου ίνα 
καταδικασθή εις θάνατον ως ειδωλολάτρης ή νεκρομάντις. Εκ των απωτάτων άκρων της αυτοκρατορίας 
εσύροντο αλυσόδετοι πάσης τάξεως και ηλικίας πολίται (Έλληνες) ων οι μέν απέθνησκον καθ’ οδόν, οι δε εν 
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τοις δεσμοτηρίοις, οι δε επιζώντες εστέλλοντο εις Σκυθόπολιν … πόλιν όπου είχον στηθή τα βασανιστήρια 
και το σφαγείον». Ammianus Marcellinus History Books 14-19 (Laesae Maiestatis multi arcessiti damnati (12) Constantius 
et Gallus. Harvard University Press. John C. Polfe). 

Το σφαγείον της Σκυθόπολις υπήρξε επινόηση ενός νοσηρού εγκεφάλου, του Επισκόπου 
Αλεξανδρίας Γεωργίου. Σκοπός του Γεωργίου ήταν η καθολική εξόντωση των Ελλήνων - η γενοκτονία 
αυτών - καθώς εκείνοι εστέκοντο ως αρνητές του Χριστιανισμού.  

Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος Β΄ δέχθηκε και έστειλε στην Ανατολή τον αρχιγραμματέα της 
Αυλής του τον Παύλο, περιβόητο για την σκληρότητά του, αποκαλούμενο και «Τάρταρο».  

Αυτός ο Παύλος και ο Γεώργιος σε συνεργασία οργάνωσαν το στρατόποδε συγκέντρωσης της 
Σκυθόπολης. Γράφει ο Αμμιανός Μαρκελλίνος : Το ανθρωπόμορφο αυτό κτήνος, ο Παύλος, διέθετε τόση 
εξουσία και δύναμη ώστε «με μία κίνηση του κεφαλιού του, με ένα νεύμα του μόνο εξηρτάτο η ζωή όλων 
όσων περπατούσαν στην γή». 19:12,13 Αναφέρει ο Ροίδης ανακαλώντας τα ιστορικά του Αμμιανού 
Μαρκελλίνου, μεθόδους βασανιστηρίων εναντίον των Ελλήνων : «Εις την Σκυθόπολιν όπου είχε στηθή το 
χριστιανικό κρεουργίον … Εκεί συνεδρίαζαν ευσεβεις δικασταί (χριστιανοί ευσεβείς) αμιλλώμενοι τους 
πλοίονας ειδωλολάτρας (Έλληνες Εθνικούς) να οπτήση επί σχάρας, να βράση εντός ζέοντος ελαίου, ή να 
κατακόψη μεληδόν». 

Η Σκυθόπολις και τα απάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκεί επί 20 συνεχή έτη 
αποκαλύπτουν : 

1ον : Τον τρόπο με τον οποίο επεβλήθη ο Χριστιανισμός στον Ελληνικό κόσμο, 
2ον : Τον λόγο, και τον βάρβαρο απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο κατεστράφη ο λαμπρότερος 

πολιτισμός της γης και οι δημιουργοί αυτού - οι Έλληνες, 
3ον : Αποκαλύπτουν επίσης γιατί τα μετέπειτα Ρωμαϊκά (Βυζαντινά) αυτοκρατορικά διατάγματα 

που θεσμοθετούσαν την «επί Ελληνισμού θανατική καταδίκη» εφαρμόσθησαν χωρίς καμία αντίδραση ή 
εξέγερση, όπως χωρίς καμία αντίσταση από τους Έλληνες, επήλθε ο αφανισμός 80 και πλέον πόλεων της 
κυρίως Ελλάδος από τον Χριστιανό Αλάριχο, μετά βυζαντινής αυτοκρατορικής διαταγής, σαράντα (40) 
χρόνια αργότερα.  

4ον : Αποκαλύπτουν επίσης, αυτά τα απάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Σκυθόπολη 
ότι : δεν υπήρξε ποτέ Ελληνικότητα του Βυζαντίου, ούτε ποτέ Ελληνορωμαϊκό Κράτος, εφ’όσον ήταν οι 
εκχριστιανισμένοι Ρωμαίοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου που άρχισαν τους διωγμούς κατά των Ελλήνων. 
Ούδε δε ποτέ υπήρξε Ελληνοχριστιανισμός, εφ΄ όσον ήταν οι ταγοί της χριστιανοσύνης και το 
εβραιογενές χριστιανικό δόγμα που έσβησαν τα Φώτα του Ελληνικού Πνεύματος, κατέστρεψαν την 
Ελληνική Παιδεία, κατεδάφισαν τα αμίμητα αρχαία Ελληνικά αριστουργήματα, χωρίς να αφήσουν ούτε 
μία πόλη όρθια, έκαψαν τις βιβλιοθήκες και εκατοντάδες χιλιάδες τόνων Ελληνικά επιτεύγματα εις όλους 
τους κλάδους των επιστημών, κατά 99,97% κατέστρεψαν ολάκερη την Ελληνική Γραμματεία, σχεδόν 
αφάνησαν την Ελληνική Φυλή από τον πλανήτη γή, επιφέροντας της πολλές γενοκτονίες, παρέδωσαν την 
σβήνουσα Ελλάδα στους Τούρκους, και κατάντησαν τους Έλληνες πολιτιστικά στείρους. 

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, εκείνων των Ρωμαιοβυζαντινών χρόνων οι συνεχείς διώξεις και 
γενοκτονίες κατά των Ελλήνων πήραν την ζωή 19.000.000 +Ελλήνων από τα 20.000.000. Λιγότεροι από 
1.000.000 επέζησαν εφ’όσον μετά βίας και τρόμου έσκυψαν κεφαλή προς τον εβραιογενή Θεό και το 
χριστιανικό του δόγμα, όπου η κυρία εντολή αυτού ήταν και είναι :  

Λέγει ο Ιησούς Χριστός : «Όσο για τους εχθρούς μου, αυτούς που δεν με θέλησαν για βασιλιά τους, φέρτε 
τους εδώ και κατασφάξτε τους μπροστά μου». «Κατά Λουκάν» ιθ΄27 

Και προστάζει ο Πατέρας του Ιεχωβά του οποίου εκλεκτός λαός είναι οι Εβραίοι : «εξεγερώ τα 
τέκνα σου Σιών επί τα τέκνα των Ελλήνων» («Ζαχαρίας» θ΄ 13-15). 

Note : Σημείωση 
Για λόγους φορολογικούς, κυρίως, από τον αυτοκράτορα Καρακάλλα, το έτος 212 μ.Χ. με την  

«Constitutio Anoniana» απονεμήθηκε η ιδιότης του Ρωμαίου πολίτου σε όλους ανεξαιρέτως τους 
κατοίκους της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.  

Έτσι οι Έλληνες εθεωρούντο πια Ρωμαίοι υπήκοοι, και η ταυτότητά τους εκτός του ότι 
καταδιώχθηκε και κατεστράφηκε «δια ποινής θανάτου» από το χριστιανικό κατεστημένο, υπέφερε και 
την ρωμαϊκή πολιτική αλλοίωση.  
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Ammianus Marcellinus with an English translation by John C. Rolfe PHD LITT.D University of 
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Γενοκτονία των Ελλήνων της Πελοποννήσου.  
Γράφει ο Λιβάνιος «Υπέρ των Ελληνικών ιερών» εκδόσεις «Θύραθεν» 1998. 
«Στην ενταύθα Ελλάδα με την προτροπή της Κωνσταντινούπολης εισέβαλαν οι ορδές των 

νεοφώτιστων χριστιανών Γότθων καθοδηγούμενες από ομάδες φανατικών καλόγερων. Τότε, το έτος 
δηλαδή 397 μ.Χ. έγινε στην Πελοπόννησο η μεγαλύτερη γενοκτονία που γνώρισαν ποτέ οι Έλληνες, ΄Ετσι 
άνοιξε ο δρόμος για την επιβολή του νέου δόγματος. Όπως γράφει ο Ζώσιμος : προς βοήθειαν των 
Ελλήνων έσπευσε από την Ιταλία ένα Βάνδαλος (!) στρατηγός του ρωμαϊκού στρατού, ο Στηλίζων. Όμως 
έφθασε πολύ αργά. Ήδη είχε σφαγή ανηλεώς ή εξανδραποδιστή ο μη χριστιανικός πληθυσμός όλων των 
πόλεων της Πελοποννήσου. Όλοι όσοι δεν πρόλαβαν να καταφύγουν στα βουνά της Λακωνίας και της 
Αρκαδίας, ηβηδόν (ως και οι έφηβοι) εσφάγησαν». 

Την γενοκτονία των Ελλήνων περιγράφουν πολλοί Χριστιανοί χρονογράφοι της εποχής, ο 
Ευνάπιος, ο Ζώσιμος, ο Σωζόμενος κ.α. 

Ο Προκόπιος γεννήθηκε γύρω στο 500 μ.Χ. Άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, του ρήτορα, του 
νομικού συμβούλου του στρατηγού Βελισσαρίου. Ανέλαβε σημαντικές αποστολές στην υπηρεσία της 
Ρώμης. Γνώρισε μεγάλες τιμές στην αυτοκρατορική αυλή της Νέας Ρώμης (Βυζάντιο). Το 560 μ.Χ. του 
αποδόθηκε ο τιμητικόν τίτλος του «Illustris» (Επιφανής). Το 562 γίνεται έπαρχος. 

Τα στοιχεία αυτά μαρτυρούν ότι ήταν ένα πρόσωπο που γνώριζε καλά τα όσα συνέβαιναν στα 
ανώτατα κλιμάκια της εκχριστιανισμένης ρωμαϊκής διοίκησης η οποία έδρευε στην Κωνσταντινούπολη. 

Έγραψε το έργο «Ιστορία» όπου περιγράφονται οι πολεμικές επιχειρήσεις του Ιουστινιανού 
αυτοκράτορα, και «Περί κτισμάτων» όπου με στομφώδη γλώσσα κολακεύει το αυτοκρατορικό ζεύγος 
Ιουστινιανό και Θεοδώρα.  

Ωστόσο ο επίσημος ιστορικός του αυτοκράτορα, αυτός ο Προκόπιος που ανέλαβε να αφήση αιώνιο 
και δοξασμένο το όνομα του Ιουστινιανού, είναι ο ίδιος ο οποίος εν αγνοία όλων των συγχρόνων του, 
κρυφά και προσεκτικά αποφάσισε (για χάρη των επόμενων γενιών) να γράψη και ένα τρίτο βιβλίο, το 
λεγόμενο «Ανέκδοτα», το περιεχόμενο του οποίου είναι ο αληθινός βίος του Ιουστινιανού, της Θεοδώρας, 
των συνεργατών τους … Γράφει ο Προκόπιος στον πρόλογο αυτού του ιστορικού του βιβλίου «… σε 
πολλές περιπτώσεις αναγκάστηκα να αποκρύψω τις αιτίες των γεγονότων, που έχω αναφέρει στα 
προηγούμενα βιβλία μου … Ο λόγος είναι, ότι ήταν αδύνατο να καταγραφούν οι πράξεις με τον πρέποντα 
τρόπο, όσο οι αυτουργοί τους ήταν ακόμη στη ζωή, γιατί αν με ανακάλυπταν δεν θα μπορούσα να γλιτώσω 
από τον πιο οικτρό θάνατο και δεν θα μπορούσα να είμαι σίγουρος ούτε καν για την ασφάλεια των πιο 
στενών μου συγγενών … ». 

Γενοκτονίες Ελλήνων επί Ιουστινιανού. 
Τις σφαγές των Ελλήνων που άρχισαν προγενέστεροι του αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β΄ (όπως ο 

πατέρας αυτού ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος - υπεύθυνος για την γενοκτονία των Ελλήνων της 
Αρμενίας με την συμμετοχή του βασιλιά Τιριδάτη Γ΄ και του πατριάρχη Γρηγορίου) συνέχισαν και 
μεταγενέστεροι όμοιοί του. 

Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός - ο Σλαυοεβραίος το γένος, το όνομα του οποίου αρχικά ήταν 
Γιουτπράδα, αυτός ο αυτοκράτορας σύμβολο της ορθοδοξίας, εκείνος που οικοδόμησε την Αγία Σοφία - 
«το μέγα μοναστήρι» και ανακηρύχθηκε από τον Χριστιανισμό «Μέγας»,  αποκαλύπτεται μέσα από τα 
«Ανέκδοτα» κείμενα του επισήμου ιστορικού του Προκοπίου ως ένας αιμοβόρος τύραννος ο οποίος 
βύθισε ολόκληρους πληθυσμούς στην σφαγή και στο αίμα.  

Σύμφωνα με τον Προκόπιο, ο Ιουστινιανός άρχισε τις σφαγές στο όνομα της «μιάς και αληθούς 
πίστεως της Ορθοδοξίας». Σημαντικές επίσης είναι οι μαρτυρίες του Προκοπίου γύρω από τους 
διωγμούς, σφαγές και γενοκτονίες Ελλήνων (όσων Ελλήνων επέμεναν στους πατρώους ελληνικούς 
τρόπους) από την αιμοσταγή και αλαζονική διακυβέρνηση του Ιουστινιανού. 

Το «Ελληνοχριστιανικό» πλαστογράφημα καταρέει μπροστά στα κείμενα των ιστορικών εκείνης 
της εποχής. Αναφέρει ο Προκόπιος : «Μετά τους Σαμαρείτες άρχισε (ο Ιουστινιανός) να καταδιώκη τους 
αποκαλούμενους ΄Ελληνες υποβάλλοντάς τους σε σωματικά βασανιστήρια και αρπάζοντας τα χρήματά 
τους». Ο Προκόπιος αδυνατεί να θεωρήση τον τύραννο Ιουστινιανό ως ανθρώπινον όν και τον θεωρεί 
«ενσαρκωμένο δαίμονα». Αναφέρει ο Προκόπιος στα «Ανέκδοτα» : «Ότι ο Ιουστινιανός δεν ήταν 
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ανθρώπινο πλάσμα αλλά ήταν … κάποιος δαίμονας ανθρωπόμορφος θα μπορούσε κανείς να το αποδείξη 
σταθμίζοντας το μέγεθος των κακών που έκανε στους ανθρώπους, γιατί η δύναμη του ανθρώπου που δρα 
φανερώνεται στο υπέρμετρο μέγεθος των πράξεών του. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει σκοτώσει τόσους 
πολλούς, ώστε … πιο γρήγορα νομίζω μα μετρούσε κανείς τους κόκκους της άμμου όλου του κόσμου, παρά 
όσους σκότωσε ο αυτοκράτωρ αυτός. Υπολογίζοντας όμως κατά προσέγγιση τις περιοχές που κατήντησαν 
τελικά ακατοίκητες, λέω ότι χάθηκαν πολλά εκατομμύρια ανθρώπων ». (Προκόπιος «Ανέκδοτα» ιη΄ 1-6, 
μετάφραση Αλόης Σιδέρη, έκδ. «ΑΓΡΑ»), 

Σε ότι αφορά σε εμάς τους Έλληνες, ο Ιουστινιανός αποδείχθηκε μεγάλος διώκτης του Ελληνισμού, 
σφαγέας των Ελλήνων που αρνούνταν τον Χριστιανισμό εμμένοντες στις ελληνικές παραδόσεις. Άφησε 
δε αυτός την Ελλάδα απροστάτευτη στις βαρβαρικές επιδρομές, και ήταν ληστής του δημοσίου χρήματος 
των Ελληνικών πόλεων τις οποίες κατεδίκασε σε οικονομικό μαρασμό.  

Ο Ιουστινιανός ήταν εκείνος που έκλεισε την Πλατωνική Αδαδημία Αθηνών μετά από συνεχή 
λειτουργία 900 περίπου ετών. Ο ίδιος δε έσφαξε τους φιολοσόφους καθηγητές ή τους ανάγκασε να 
φύγουν από την Ελλάδα.  

Νηπιοβαπτισμός. 
Το χριστιανικό ιερατείο, την εποχή του αυτοκράτορα της Νέας Ρώμης (Βυζαντίου) Θεοδοσίου 

συνέλαβε την μέθοδο του ολοκληρωτικού αφελληνισμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 
Το χριστιανικό ιερατείο δηλαδή, κατά την διάρκεια της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου (392 μ.Χ.) όπου 

ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος μετείχε αυτής, ανάμεσα στις πολλές δόλιες και εγκληματικές αποφάσεις 
εναντίον του Ελληνισμού, συνέλαβαν τον νηπιοβαπτισμόν.  

Με ειδικό διάταγμα από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, όλοι οι κάτοικοι της Ρωμαϊκής επικράτειας 
έπρεπε να βαπτίσουν τα παιδιά τους χριστιανούς. Όσοι δεν δέχονταν, θα έχαναν τα πολιτικά τους 
δικαιώματα, και τα παιδιά τους θα έχαναν το δικαίωμα της κληρονομιάς από τους γονείς τους. 

Τότε χιλιάδες ανυπότακτοι Έλληνες πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα ως δούλοι και αμέτρητες 
περιουσίες κατασχέθηκαν από την Εκκλησία. Παρά τα σκληρά μέτρα που επεβλήθησαν, οι Έλληνες 
αρνούνταν τον αφελληνισμό τους. 

Τότε ένα νέο διάταγμα ώρισε την θανατική ποινή τους παραβάτες. Οι διωγμοί συνεχίσθηκα με 
αμείωτη ένταση μέχρι την εποχή του Γιουτπράδα (Σλαυοεβραίου το γένος Ιουστινιανού).  

Διαβάζουμε εις τον «Ιουστιάνιος Κώδιξ» 1.11, ο οποίος ήταν σε ισχύ μέχρι της εποχής του Λέοντος 
του Θρακός : «Γνωρίζουμε, ότι αυτοί οι ειδωλολάτρες [Έλληνες] εγκατέλειψαν την προσκύνηση του μόνου 
και αληθινού Θεού και προσέφεραν θυσίες στα είδωλα εξ αιτίας ενός ασυλλόγιστου σφάλματος και 
πραγματοποίησαν ανόσιες εορτές. 

Αν αυτοί διέπραξαν αυτά τα αμαρτήματα, ενώ είχαν αξιωθή το άγιο βάπτισμα, θα υποβληθούν στην 
αντίστοιχη τιμωρία. Με τον παρόντα όμως νόμο ανακοινώνουμε, ότι εκείνοι μεν που έχουν γίνει χριστιανοί 
και έχουν αξιωθή το άγιο και σωτήριο βάπτισμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αν φανούν ότι επιμένουν 
στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποβληθούν στην εσχάτη των ποινών. ΄Οσοι δε δεν έχουν αξιωθή ακόμη το 
σεβαστό βάπτισμα, θα πρέπει να φανερωθούν στην βασιλεύουσα πόλη μας, είτε στις επαρχίες και να πάνε 
στις ιερώτατες εκκλησίες μαζί με τους συζύγους τους και τα παιδιά τους και όλα τα μέλη του οίκου τους και 
να διδαχθούν την αληθινή πίστη των χριστιανών. Αν δεν το κάνουν, θα χάσουν τα πολιτικά τους 
δικαιώματα και την κινητή και ακίνητη περιουσία τους. Θα τους αφαιρεθούν τα πάντα και θα 
εγκαταλειφθούν στην ένδεια και θα υποβληθούν στις έσχατες τιμωρίες (…) όσοι πάσχουν απ’ την νόσο των 
ανόσιων Ελλήνων». 

Το 530 μ.Χ. ο Σλαυοεβραίος αυτοκράτωρ της Νέας Ρώμης ο Γιουτπράδα-Ιουστινιανός έδωσε την 
χαριστική βολή στον Ελληνικό Πολιτισμό και στους «αλιτήριους Έλληνες» όπως τους αποκαλεί ο 
Κώδικας του. Αυτός ο αυτοκράτωρ καθιέρωσε τον θεσμό του «νονού». Ο νονός ήταν κυριολεκτικά ένας 
χριστιανός πράκτορας, που τον όριζε αποκλειστικά και μόνον η Εκκλησία και αφιέρωνε την ζωή του 
στην παρακολούθησε του βίου του νεοβαπτισθέντος νηπίου.  

Αν οι γονείς και το νήπιο δεν τελούσαν τα χριστιανικά τους καθήκοντα, το κατέδιδε στην 
Εκκλησία, και τότε το παιδί και οι γονείς θανατώνονταν χωρίς δίκη και δημευόταν η περιουσία τους. Η 
βυζαντινή ταφόπλακα επί του Ελληνισμού είχε πλέον οριστικά θεμελιωθή. Εκατομμύρια Ελλήνων 
αφελληνίστηκαν ή κατακρεουργήθηκαν, κάτω από την χριστιανοβυζαντινή «Ιερά Εξέταση». 

Ο Ιουστινιανός στα διατάγματά του απαιτεί την εκτέλεση αυτών που εφαρμόζουν «… την 
ειδωλολατρία» (Corpus Juris Civilis). Στην νομοθεσία του Ιουστινιανού  «Codex Justinianus» 1.11.8 
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διαβάζουμε : «κανείς να μην τολμήση να αποπειραθή αυτά που απαγορεύονται στους ανθρώπους που 
φυλάγονται από ειδωλολατρικές δεισιδαιμονίες, γνωρίζοντας ότι διαιωνίζει πράξη, που αποτελεί δημόσιο 
έγκλημα. Θέλουμε τέτοιες πράξεις να αποτραπούν, έτσι ώστε (ο ένοχος) (…) να αποπεμφθή από το αξίωμά 
του και να μην χάση μόνον την περιουσία του (…) αλλά αφού υποστή σωματικό βασανισμό με μεταλλικά 
όργανα (…) να οδηγηθή σε διαρκή εξορία». 

1.11.9 «Διατάζουμε τους άρχοντές μας (…) να αναζητούν σύμφωνα με τον νόμο όλες τις περιπτώσεις 
ασέβειας υπέρ της Ελληνικής Θρησκείας (…) και αν συμβαίνουν, να τιμωρούνται (…). Να μην έχει κανένας 
το δικαίωμα να κληροδοτή με διαθήκη ή να χαρίζη με δωρεά κάτι σε πρόσωπα ή τόπους, που έχει 
επισημανθή ότι διαπράττουν την ασέβεια του Ελληνισμού (…). Να διατηρηθούν (…) εν ισχύι όλες οι 
τιμωρίες με τις οποίες οι προηγούμενοι βασιλείς είχαν απειλήσει να τιμωρήσουν την Ελληνική πλάνη». 

 1.11.10 «Επειδή έχουν συλληφθή μερικοί οι οποίοι διακατέχονται από την πλάνη των ανόσιων και 
μιαρών Ελλήνων (…) εκείνοι που έχουν γίνει χριστιανοί (…) αν φανούν και επιμένουν στην πλάνη των 
Ελλήνων, θα υποβληθούν στην εσχάτη των ποινών (…) θα παρεμποδίσουμε δε κάθε μάθημα που 
διδάσκεται από αυτούς, που πάσχουν από την νόσο των ανόσιων Ελλήνων (…) θεσπίζουμε τους ίδιους 
νόμους και για τους αλιτήριους Έλληνες ». «Codex Novellae, Constitutiones». 

Ενώ μεν είναι γνωστό ότι ο Ιουστινιανός ήταν αυτός που καθιέρωσε τον θεσμό της «Ιεράς 
Εξέτασης» και το αξίωμα του Εξεταστού, ο ιστορικός Θεοφάνης εις «Χρονογραφία» μας πληροφορεί ένα 
λιγότερο σε εμάς γνωστό τρόπο μαρτυρίου, ως μέθοδος επιβολής του χριστιανισμού. Αναφέρει αυτός ο 
ιστορικός ότι αρκετές φορές παρεδίδοντο «αιρετικοί» κρατούμενοι σε κομπογιαννίτες για να γίνουν 
ζωντανά πειραματόζωα σε θανατηφόρες αποτρόπαιες χειρουργικές επεμβάσεις. «… όν εν τω μώλω του 
Θωμά χειροκοπήσαντες και ποδοκοπήσαντες ήνεγκαν τοις ιατροίς και τούτον ανέτεμον ζώντα από ήβης 
έως του θώρακος προς το κατανοήσαι την του ανθρώπου κατασκευήν». («Χρονογραφία» σ. 436)  

Μαζικές εξοντώσεις Ελλήνων (Ελληνιστών) με σαδιστικό θάνατο διασώζει στα «Ανέκδοτα» ο 
ιστορικός Προκόπιος (20, 10-16) ως επίσης και ειδήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι αίθουσες βυζαντινών 
δικαστηρίων γίνονταν και αίθουσες βασανιστηρίων. 

Ο Νικηφόρος Σκευοφύλαξ και ο Ιωάννης Λυδός (6ος αιών) αναφέρουν τις εξής αποτρόπαιες 
μεθόδους επιβολής του Χριστιανισμού : «απτέσθω πυρά, ετοιμαζέσθω στρεβλωτήριον και πρόθεσιν άπασα 
εκνικώσα και τρόπους μηχανημάτων παρατρέχοντα». Νικηφόρος Σκευοφύλακας «Βίος εν επιτόμω και εγκώμιον του 
Θεοφάνους της Σιγριανής» έκδ. Debour Λειψία σ. 24 

Την νομική κάλυψη για ακρωτηριασμούς, τύφλωση και κάψιμο στην πυρά μας την έδωσε ο ίδιος ο 
Ιησούς με το : «εάν σκανδαλίζη σε η χείρ σου απόκοψον αυτήν … εάν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζη σε, 
έκβαλε αυτόν» (Μάρκος θ΄ 43-47).  

Και τι λέει ο Ιησούς για την φωτιά; «Φωτιά ήρθα να βάλω πάνω στην γη και πόσο θα ήθελα να είχε 
ήδη ανάψει» («Κατά Λουκάν» ιβ 49-50) και εξηγεί ο Ιησούς :  «Μην νομίσετε ότι ήλθα να βάλω ειρήνη στη Γή. 
Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα» (Ματθαίος, ι΄34-38).  

Και θα ρωτήσετε, γιατί οι Χριστιανοί τόσο μισούσαν τους Έλληνες και εξειγέρθηκαν εναντίον τους 
και χρησιμοποίησαν τις πιο απάνθρωπες μεθόδους ποινής εναντίον των Ελλήνων, ακόμη και την 
γενοκτονία αυτών; Διότι «εξεγερώ τα τέκνα σου, Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων» μας λέει ο («Ζαχαρίας», 
θ΄ 13-15). Διαβάζουμε δε στις («Πράξεις» κα΄28-29) : «Μέχρι και Έλληνες έβαλε μέσα στο ιερό και μόλυνε τον 
άγιο τούτο τόπο». Λέει δε ο Ιησούς Χριστός : «Όσο για τους εχθρούς μου, αυτούς που δεν με θέλησαν για 
βασιλιά τους, φέρτε τους εδώ και κατεσφάξτε τους μπροστά μου». («Κατά Λουκάν», ιθ΄27). 

Η τραγικώτερη αναφορά για την ποινή του «καυθήναι» δηλαδή κάψιμο των ζωντανών θυμάτων 
(Ελλήνων, Ελληνιστών, αιρετικών, ειδωλολατρών …) αναφέρεται στην «Αλεξιάδα» της Άννης Κομνηνής, με 
θύμα τον Βασίλειο Βογομίλων που μερικοί τον ταυτίζουν με τον ήρωα Βασίλειο Διγενή-Ακρίτα. 

Οι Χριστιανοί αυτοκράτορες του Βυζαντίου (της Νέας Ρώμης) παρέδιδαν στην πυρά ακόμη και 
αναπήρους. Νικήτας Χωνιάτης «Χρονολογία» vi 404, 405 και 332). 

Για την «αγάπη του Χριστού» δεν έλειψαν και οι ομαδικές καύσεις στον Ιππόδρομο του Βυζαντίου : 
«τους δε μεγιστάνας των Αρμενίων σωρεύσας εν τόπω ενί ζωοκαύστους εποίησε» (Θεοφάνης σ. 372, 18), και 
έχω ήδη μιλήσει περί της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Αρμενίας. 

Ο δε Ιουστινιανός μέσω των ιεροεξεταστών του εξόντωσε μαζικά Έλληνες της αυτοκρατορίας 
ρίχνοντάς τους ζωντανούς στην πυρά, μαζί με τα βιβλία και τα αγάλματα : «…. μηνί ινδικτιώνι τη αυτή 
συσχεθέντες Έλληνες περιεβωμίσθησαν, και τα βιβλία αυτών κατεκαύθησαν εν τω Κυνηγίω» (Ιωάννης 
Μαλάλας «Χρονογραφία» σελ. 491).  
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Οι ιστορικοί Βυζαντινοί με κίνδυνο της ζωής τους έγραψαν μέχρι πού έφθανε η πολυδιαφημισμένη 

αγάπη του Χριστού για τον κόσμο και ιδιαιτέρως για τους Έλληνες. Και τελειώνω με αυτά τα λόγια του 
Ιησού Χριστού : «Εάν κάποιος έρχεται προς τα μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και την μητέρα του και 
την γυναίκα και τα παιδιά και τους αδελφούς και τις αδελφές, ακόμα και την ψυχήν του, δεν γίνεται να είναι 
μαθητής μου» (Κατά Λουκάν, ιδ’ 26). «… όποιος δεν έχει, ας πουλήση το πανωφόρι του κι ας αγοράση 
μαχαίρι» (Κατά Λουκάν, κβ’ 36-37).  «…. ήλθα να διχάσω τον άνθρωπο από τον πατέρα του και την κόρη από 
την μάνα και τη νύφη από την πεθερά της» (Ματθαίος, ε’ 34-38).   

Κατά την βασιλεία του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου ο Χριστιανισμός γίνεται η επιβληθείσα θρησκεία 
της Ρωμαϊκής Βυζαντινής αυτοκρατορίας εις την οποία οι Έλληνες ήσαν υπόδουλοι. Επ’ αυτού του 
Θεοδοσίου, εναντίον των Ελλήνων εφαρμόστηκαν επί αιώνες πολλούς, μέτρα που πήραν τον χαρακτήρα 
πραγματικών διώξεων.  

Το Μαντείο των Δελφών υποχρεώθηκε να σιγήση. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Ελευσίνια 
Μυστήρια απαγορεύθησαν, τα ιερά των προγόνων μας λεηλατήθηκαν, κατεδαφίσθηκαν. Τα δε 
πανέμορφα γλυπτά που διακοσμούσαν τα ιερά και τας πόλεις των Ελλήνων κατεστραφήκανε από το 
μένος και το μίσος των χριστιανών. 

Έτσι τα βλέπουμε σήμερα στα μουσεία μας διαμελισμένα, αποκεφαλισμένα, ακρωτηριασμένα, με 
σφυριά σπασμένα, σιωπηλοί μάρτυρες και αυτά ενός πανέμορφου κόσμου, χαμένου κόσμου πια στην 
αιματοβαμένη λήθη, όπου βρίσκονται θαμένα, σκορπισμένα, ολότελα ξεχασμένα τα ιερά κόκκαλα 
εκατομμυρίων βασανισμένων δολοφονημένων Ελλήνων, θύματα πολλαπλών γενοκτονιών. 

Οι ναοί κατεδαφήσθηκαν. Πάνω τους και από τα ερείπια αυτών ως ταφόπλακες χτίστηκαν οι 
εκκλησίες των νέων χριστιανών δοξάζουσιν τον ξενόφερτο για τους ΄Ελληνες τότε εβραϊκό Θεό Ιεχωβά. 
Και το άγαλμα κάθε θεού εις τον οποίον οι Έλληνες έχτιζαν τον κάθε τους ναό τοποθετούτντο μετά 
ασυλύτπου μίσους από τους χριστιανούς εις τους βόθρους των νεοκτιζωμένων χριστιανικών εκκλησιών. 
Οι δε Έλληνες εθνικοί ιερείς όπως γράφει με κάποιαν πικρίαν ο Λιβάνιος υποχρεώθηκαν : «να σιγήσουν ή 
να αποθάνουν». 

Έτσι πέθανε ο μεγαλύτερος Παγκόσμιος Πολιτισμός του κόσμου, αυτός που είδε πρώτος το φως 
του ήλιου στην γή, αυτός που εκπολίτησε όλους τους λαούς της οικουμένης. 

Έτσι πέθανε ο Μέγας Φωτοδότης Ελληνικός πολιτισμός και οι Έλληνες δημιουργοί του, με μία 
τραγική φωνή, πνιγμένη στο αίμα της ανθρώπινης αχαριστίας και μιαρής αδικίας.  

Έτσι απάνθρωπα έσβησε ο Μέγας Φωτοδότης Ελληνικός Λόγος. Και λέει ο Γερμανός φιλόσοφος 
Νιέτσε : «Δεν αποκάμνω να αναπολώ αυτούς τους (Έλληνες) στοχαστές που κάθε ένας τους είχε μια 
ασύλληπτη ιδιαιτερότητα … και φαίνεται πως οι Έλληνες στα κατοπινά χρόνια λησμόνησαν το καλλίτερο 
μέρος της πνευματικής τους πορείας. Και ποιος λαός θα μπορούσε να ισχυρισθή ότι το ξαναβρήκε; Όπως 
και να ‘ναι νομίζω πως όλα αυτά τελειώνουν με μία κραυγή : Πόσο ωραίοι υπήρξαν!». 

Ας εξετάσουμε τον μισελληνισμό των βυζαντινών κατά τον 9ο αιώνα. 
Το 842 μ.Χ. χρονιά που έγινε η οριστική αναστήλωση των εικόνων, οι εορτασμοί των Ορθοδόξων 

συνοδεύτηκαν από μία «φρικτήν τελετήν» αναθεματισμών - όπως την χαρακτηρίζει ο καθηγητής Νικ. 
Τωμαδάκης «Τριώδιον» όπου μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής : «Τοις τα Ελληνικά δεξιούσι μαθήματα, 
και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις και 
ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε και ετέρους, ποτέ μεν 
λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυτοίς και διδάσκειν ανενδοιάστως ΑΝΑΘΕΜΑ». Εδώ λοιπόν 
αναθεματίζονται όσοι διδάσκουν/διδάσκονται την Ελληνική Παιδεία.  

Ο θεωρούμενος ως κλασσικός ιστορικός της Ορθοδόξου Θεολογίας Βασίλειος Στεφανίδης 
παραθέτει το «Συνοδικόν» της 7ης Οικουμενικής Συνόδου : «Ανάθεα εις τους ευσεβεία επαγγελομένους τα 
των Ελλήνων δυσώδη και δυσσεβή δόγματα». Εδώ πάλι αναθεματίζονται οι διδάσκαλοι της Ελληνικής 
Παιδείας. 

Την ίδια εποχή ο Θεόδωρος Στουδίτης στον «Κανόνα» (πού ψάλλεται στο «Συνοδικόν της Ορθοδοξίας») 
εξαπολύει μύδρους σφοδρούς κατά των Ελλήνων και στρέφεται κατά του Ιωάννη Γραμματικού ο οποίος 
αρχικά ήταν ηγούμενος στην Μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, αλλά αργότερα ενστερνίστηκε το 
αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα τόσο, ώστε να αποστασιοποιηθή από την χριστιανική διδασκαλία.  

Τον Ιωάννη Γραμματικό ονομάζει ο Θεόδωρος Στουδίτης «ίσον των Ελλήνων» και τον κατηγορεί 
ότι «περηφανευόταν για τα έργα τους, που η φωνή των δικαίων (ο Χριστιανισμός) δίκαια τα σκόρπισε στους 
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ανέμους» και συνεχίζει : «Ουκ έδει σε, ώ παράνομε, ονομάζεσθαι τοιαύτην κλήσιν, μάλλον Πυθαγόραν και 
Κρόνον και Απόλλων ή τινα των άλλων θεών, ών τον βίον εζήλωσας τερπόμενος ταις ασελγείαις αυτών». 

Στις αρχές του 10ου αι. ο Κωνσταντίνος ο Σικελός γράφει ένα ποίημα κατά του αυτοκράτορα 
Λέοντα του Σοφού και τον κατηγορεί, ότι «λάτρεψε το αμέτρητο πλήθος των θεών και αρνήθηκε την Αγία 
Τριάδα», και επιθυμεί να τον δει τον αυτοκράτορα να καίγεται στον Άδη με τους αγαπημένους του 
αρχαίους φιλοσόφους.  

Σε ένα άλλο του ποίημα ο Κωνσταντίνος ο Σικελός στρέφεται κατά των Ελλήνων : «Να χαθούν 
αυτοί που αρνιούνται την θεότητα και αυτή που ασπάζονται την πλάνη του Μάνη (η Μέσα Μάνη της ένδοξης 
Σπάρτης δεν είχε ακόμα εκχριστιανιστή μέχρι και τάς αρχάς του 10ου αι. μ.Χ.) κι αυτοί που λατρεύουν τους θεούς των 
Ελλήνων. Κάτω όσοι δεν λατρεύουν τον Θεό, που είναι νοητός σε τρία πρόσωπα και τιμάται σε μία φύσι … 
(Οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν τον Ένα Θεό - την μία φύσι - σε 12 πρόσωπα) Οι Έλληνες να σκάσουν απ’ το κακό τους». 

Το κείμενο αυτό γράφτηκε στις αρχές του 10ου αι. μ.Χ. και σύμφωνα με την συμβατική ιστορία η 
Ελληνική θρησκεία και ο Ελληνικός Πολιτισμός είχαν προ πολλού εκλείψει. Ποιοι λοιπόν ήσαν αυτοί οι 
Έλληνες οποίοι πρέπει «να σκάσουν από το κακό τους» επειδή λατρεύουν τους θεούς των Ελλήνων; 

Υπήρχαν δε «ελληνίζοντες» Έλληνες που κατοικούσαν στην Μάνη κατά τον 10ο αι. μ.Χ. και μέχρι 
τον 13ον αι. μ.Χ. στην Θεσσαλονίκη, και αυτός δε ο Ελληνικός Πολιτισμός ήτο αναγκασμένος να ζη 
υπόγεια = (κρυφά σχολειά).  

Μέσα στα πλαίσια του σφοδρού μισελληνισμού των βυζαντινών, τον 9ο και 10ο αιώνα μ.Χ. 
διενεργείται ο βίαιος εκχριστιανισμός των κατοίκων της Μέσα Μάνης από τον Νίκωνα. Ο Κωνσταντίνος 
Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος στο «Περί Διοικήσεως Αυτοκρατορίας» γράφει τα εξής : «Ιστέον ότι οι του 
κάστρου Μάϊνης οικήτορες ουκ εισίν από της γενεάς των προρρηθέντων Σλαύων, αλλ’ εκ των παλαιοτέρων 
Ρωμαίων, προ παλαιοίς χρόνοις ειδωλολάτρας είναι και προσκυνητάς των ειδώλων κατά τους παλαιούς 
κατά τους παλαιούς Έλληνας, οίτινες επί της βασιλείας του αοιδίμου Βασιλείου βαπτισθέντες Χριστιανοί 
γεγόνασιν». Ο Νίκων θανάτωσε τον έφορο της περιοχής Αντίοχο, σκότωσε όλους τους ιερείς της αρχαίας 
θρησκείας και τους αμετάπιστους, ισοπέδωσε ιερά και βάπτισε τους υπόλοιπους με σωματική και 
ψυχολογική βία.  

Ο επόμενος στόχος των χριστιανών ήταν η Κρήτη, το νησί του βασιλέα Μίνωα του οποίου οι 
κάτοικοι έμεναν με πείσμα στις «Ελληνικές παραδοσιακές αξίες» τους. 

Η Σφαγή των Κρητικών, γιατί αρνήθηκαν την Χριστιανική θρησκεία. 9ος μ.Χ. αιών. 
Το μίσος των βυζαντινών και του Πατριαρχείου υπήρξε άφθονο, και συνεχίστηκε και μετά την 

Άλωση. Η Υψηλή Πύλη και το Πατριαρχείο οργάνωναν μαζί εκστρατείες, για να εξολοθρεύσουν τους 
αρνησίθρησκους Κρήτες. Η σφαγή μεγάλου μέρους των κατοίκων της Κρήτης από τους βυζαντινούς 
υπήρξε μία άγνωστη ιστορική πτυχή του ανθελληνισμού του Βυζαντίου, που εσκεμμένα απέκρυψε η 
επίσημη ιστορία και το επίσημο «Ελληνοχριστιανικό» κατεστημένο.  

Ο ιστορικός Νικ. Αγγελής (στο υπ’ αρ. 7 τεύχος του περιοδικού «Ιστορία Εικονογραφημένης» Ιανουάριος 1969)  
γράφει τα εξής γεγονότα για την σφαγή των Κρητικών - αυτούς τους γνήσιους απόγονους των Πελασγών 
και των Δωριέων, που ποτέ δεν «χώνεψαν» τους Βυζαντινούς, τους Κρητικούς συντηρητικούς που η 
ψυχή τους δεν μπορούσε να δεχθή το νέο δόγμα (τον Χριστιανισμό) που ζητούσε δουλεία, ταπείνωση και 
υποταγή, αυτούς τους Κρήτες τους γενναίους, πολεμοχαρείς, άνδρες και γυναίκες, που αγαπούσαν την 
ζωή με πάθος και δεν έσκυβαν κεφάλι.  

Αυτά λοιπόν εξιστορεί ο Αγγελής : «Οι σχέσεις του Βυζαντίου με τους Κρήτες δεν ήταν ποτέ 
αρμονικές. Ο λαός, ατίθασος και πολεμικός, δεν υποτασσόταν στους βυζαντινούς Φεουδάρχες και 
στρατηγούς. Κάθε τόσο ξεσπούσαν ταραχές και στάσεις. Κατά την διάρκεια μιας τέτοιας ανταρσίας τον 9ο 
αιώνα μ.Χ. … μωαμεθανοί της Ισπανίας αποβιβάσθηκαν στην Κρήτη και έκτισαν ένα οχυρό φρούριο στον 
Χάνδακα … Πολλοί νέοι της Κρήτης συνεταιρίστηκαν με τους «Σαρακηνούς» … Οι μεγάλοι αρχηγοί των 
λεγομένων Σαρακηνών της Κρήτης είναι Έλληνες, Φώτιος, Λέων Τριπολίτης … Ύστερα από πολλές άτυχες 
απόπειρες ο Νικηφόρος Φωκάς (ο Βυζαντινός) με τρομερό στόλο από τρεις χιλιάδες πλοία χτυπά τον 
Χάνδακα το 960 μ.Χ. … νικά ο Φωκάς και περνά μαχαίρι επί δικαίους και αδίκους … οι νικητές σφάζουν 
σαράντα χιλιάδες άντρες της Κρήτης. Το νησί ερημώνεται.  

Μόνον στα χωριά και στα βουνά γλυτώνουν λίγες χιλιάδες κάτοικοι. Το Βυζάντιο μοιράζει το νησί σε 
Φέουδα και εγκαθιστά στην Κρήτη διαλεχτές οικογένειες της Κωνσταντινουπόλεως, Φωκάδες, 
Μελισσηνούς, Μουσούρους, Χορτάτζηδες, Σκορδίληδες, Γαβαλάδες, κλπ. και ο Νίκων αγωνίζεται να 
ξαναφέρη τους Κρητικούς στην θρησκεία του Χριστού». 
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Γράφει δε ο Νικόαλος Β. Τωμαδάκης, καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιου 

Αθηνών 1956, στο έργο του («Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Φιλολογίαν» Τόμος Α΄ Τεύχος Α΄, έκδ. δευτέρα, Αθήναι 
1956 σελ. 23-24) : «Κατά τα τελευταία έτη συνηθίσαντες, υπό τα ανθρωπιστικά συνθήματα να ενώνωμεν τους 
δύο αυτούς διαφορωτάτους κόσμους, τον ελληνικόν και τον χριστιανικόν, συγχέομεν εις την σφαίραν του 
πνεύματος δύο διακρινομένας αλλήλων και πολλάκις αντιμαχόμενας καταστάσεις ών εκάστη είχε και την 
ιδίαν (δική της) θεώρησιν … Ο χριστιανισμός υπήρξε πολέμιος κατά κύριον λόγον του Ελληνισμού ως ζωής 
και ως σκέψεως. Έβλεπε εις αυτόν … το φιλέρευον πνεύμα το οποίον ήγεν εις την φιλοσοφίαν. Το ότι δια 
τους Έλληνας η αλήθεια δεν ήτο σταθερά και εξ αποκαλύψεως, αλλ’ εύρημα της ανθρωπίνης διανοίας, 
τούτο δεν συνεχώρει ο Χριστιανισμός. Η μεγαλύτερη διαβολή την οποίαν ενήργησε (ο χριστιανισμός) κατά 
του κλασσικού κόσμου είναι η εμφάνισις αυτού ως ειδωλολατρικού … το όνομα Έλλην ταχύτατα συνέπεσε 
με την έννοιαν του ειδωλολάτρης, μη Χριστιανός … Αυτό το πνεύμα της εχθρότητος προς τον πνευματικόν 
Ελληνισμόν διετηρήθη έως ότου η νέα θρησκεία κατωχυρώθη, επροστατεύθη ως επίσημος κρατική και 
απέκτησε τον αδιαπέραστον δογματικόν κλοιόν ως δακτύλιον προστασίας». 

Κάτω από την βαθειά λοιπόν επήρεια του Εβραϊκού Πνεύματος οι πνευματική ηγέτες του 
Βυζαντινού Κράτους σκυλεύουν το Ελληνικό Πνεύμα, αλλά ταυτόχρονα συκοφαντούν και προσπαθούν 
να εξευτιλίσουν κάθε επίτευγμα (του Ελληνικού Πολιτισμού) του σε τομείς που δεν έχουν καμμιά άμεση 
σχέση με την θρησκευτική σύγκρουση μεταξύ Ελληνισμού και Εβραϊσμού, όπως η ρητορική, τα 
μαθηματικά, η ιατρική κλπ.  

«Τι φυσώσι και βαμβεύουσιν οι Έλληνες; τι πλανώνται προς Πλάτωνα; τι Δημοσθένη στέργουσιν τον 
ασθενή; τι Πυθαγόραν θρυλλούσι τον δικαίως φιμωθέντα; τι δε μη τρέχουσι και σέβουσιν οις ενεφανίσθη το 
Πανάγιον Πνεύμα»; γράφει ο μεγαλύτερος βυζαντινός ποιητής ο Ρωμανός, τρόφιμος της Πατριαρχικής 
Αυλής, εις («Ύμνος εις Πεντηκοστήν» οίκος ιζ΄).  

Συνεχίζει ο Ν. Τωμαδάκης : «Αν ο Μέγας Βασίλειος συνέγραψε πραγματείαν περί του πως θα 
ωφελούντο οι παίδες εκ των ελληνικών συγγραμμάτων δεν πρέπει να νομισθή ότι συνεβούλευεν εκεί ο 
πατήρ της Εκκλησίας την νεότητα να εγκολπωθή τον στοχασμόν των κλασσικών. Κάθε άλλο. Εις βιβλία 
γέμοντα κακοδοξιών και μυθευμάτων εύρισκε πολλά επεισόδια, τα οποία είχον ηθικήν αξίαν και ηδύνατο 
να παιδαγωγήσουν και τους Χριστιανούς παίδας, ουδέν πλέον. Ο Βασίλειος και οι άλλοι μεγάλοι Πατέρες 
εσπούδασαν βεβαίως λαμπρά ελληνικά εις ελληνικάς σχολάς των Αθηνών και της Ανατολής αλλ’ η επήρεια 
του εβραϊκού πνεύματος επ’ αυτών υπήρξε βαθεία. Από την κλασσικήν φιλολογίαν, χρησιμώτατος υπήρξεν 
εις αυτούς ο οπλισμός της ρητορικής, της τέχνης, δι’ ής καθίστοντο ικανοί να αναπτύξουν την νέα θρησκεία, 
να πείσουν περί των δογμάτων της τους προσηλύτους. 

»Χάριν της ρητορικής εμελέτησαν (οι Πατέρες) τους Έλληνας συγγραφείς. Επιτηδειώτατον δ΄όργανον 
εύρον προς διάδοσιν των ιδεών των την Ελληνικήν γλώσσα προκειμένου να επικοινωνήσουν προς την 
εξελληνισμένην πλήρως (διάδωσις του Ελληνισμού επί του Μέγα Αλεξάνδρου) Ανατολήν. Επομένως η προσέγγισις 
προς τον Όμηρον, τους τραγικούς, τον Πίνδαρον, τον Πλάτωνα, τους κατ’ εξοχήν ποιητάς δεν είχε να τους 
δώση σχεδόν τίποτε, ειμή μόνον μυθολογούμενα αποκρουστικά και ψευδή. Το ωραίον, το αισθητικώς καλόν 
δεν τους ενδιέφερε … ». (Νικολάου Β. Τωμαδάκη «Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Φιλολογίαν» ένθ. ανωτ. σελ. 25). 

Αυτό το πνεύμα του σκοταδισμού και του βαθύτατου φανατισμού, της προλήψεως και του μίσους 
κατά του Ελληνισμού διέπει την σκέψη του Βυζαντίου. Τα δραστικά μέτρα των βυζαντινών 
αυτοκρατόρων κατά του Ελληνισμού είχαν ως αποτέλεσμα να καταστρέψουν και να εξοστρακίσουν κάθε 
Ελληνική πνευματική εκδήλωση. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί 
διωγμοί, καταδίκες, βασανιστήρια, γενοκτονίες είναι φαινόμενα συνηθισμένα και χαρακτηρίζουν τους 
βυζαντινούς αιώνες από το 200 περίπου μ.Χ. μέχρι και τον 15ο αι. μ.Χ., όπου η κορύφωσις των διωγμών 
χαρακτηρίζει κυρίως την βασιλεία από τον Μέγα Κωνσταντίνο μέχρι και τον Θεοδόσιο τον Α΄. 
Κατατρεγμένος, λοιπόν από την νέα θρησκεία ο αρχαιπρεπής ΄Ελληνας υποχρεώθηκε να υποταχθή στην 
τρομοκρατία (που επέβαλε η νέα θρησκεία με την συνδρομή του Κράτους) και έκτοτε «τους ιερείς δει σιγάν ή 
τεθνάναι …». Η εβραιολατρεία του (πνευματικού και πολιτικού) Βυζαντίου συνεχίζεται μέχρι του τέλους του. 

Στο Ψαλτήριον του Δαβίδ που τυπώθηκε το 1494, σαράντα χρόνια μετά την άλωση, περιέχονται και 
οι ακόλουθοι «Στίχοι εις τον θείον Δαβίδ» :  

    «Σίγησον Ορφεύ! Ρίψον, Ερμή, την λύραν, 
      τρίπους ο Δελφοίς, δύνον εις λήθην έτι, 
                                         Δαβίδ (ο Εβραίος) γαρ ημίν πνεύματος κρούων λύραν, 
      τυρανοί τα κρυπτά των Θεού μυστηρίων, 
      πληθύν παλαιών ιστορεί τεραστίων».  
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Το Βυζάντιο δολοφόνησε και εξάλειψε την Ελληνικότητα από τον κόσμο, και έθαψε τον Ελληνισμό 

σαν τρόπο ζωής, σκέψεως και θεωρήσεως της αληθείας.  
Η πολιτική ελευθερία και η ιδέα της δικαιοσύνης, αυτές οι κύριες ιδεολογικές βάσεις της Ελληνικής 

αντιλήψεως (φιλοσοφίας) για την πολιτεία, εξοβελίζονται από τον εξουσιαστικό, δογματικό και ανελεύθερο 
σχηματισμό που συγκρότησε το αυτοκρατορικό και θεοκρατικό βυζαντινό πολίτευμα και εξουθένωσε τον 
Έλληνα σαν υπεύθυνο, ιδεολογικά αυτοδύναμο και ελεύθερο πολίτη.  

Το Βυζάντιο εξάλειψε βίαια και δόλια το Ελληνικό Πνεύμα από την γεωγραφική του κοιτίδα. Ο 
Έλληνας του μοναρχικού θεοκρατικού βυζαντινού πολιτεύματος αισθάνεται ξένος. Ο Βασιλεύς και ο 
Πατριάρχης σημαίνουν την ύπατη εξουσία (έξω από τον χρόνο), και πέρα από κάθε έλεγχο και κριτική, πέρα 
από κάθε λογοκρισία. Ο Έλληνας ήταν συνηθισμένος να δρά και να αντιδρά σύμφωνα με τις αρχές που 
είχε ο ίδιος επεξεργασθή και που πάντα μπορούσε να υποβάλλη στην αντικειμενική κριτική του λόγου.  

Η οργανική συνεργασία των αρχηγών του Κράτους (του Βυζαντίου) και της Ορθόδοξης Εκκλησίας (το 
Πατριαρχείο) θεμελιώνει το θεοκρατικό συγκεντρωτικό και μοναρχικό βυζαντινό πολίτευμα. Έτσι η 
μετάβαση από την αρχαία Ελληνική Δημοκρατία της Ελλάδος, προς την θεοπρόβλητη και θεοστήρικτη 
παγκόσμια χριστιανική αυτοκρατορία, από την δημουκρατούμενη αρχαία πόλη στην μοναρχούμενη 
οικουμένη γίνεται η σημερινή μας πραγματικότητα - η τραγωδία μας! 

Είναι ιστορικό γεγονός ότι η βυζαντινή αυτοκρατορία δεν γεννήθηκε ποτέ, γιατί η ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία πέθανε το 1453 μετά την Άλωση της δεύτερης Ρώμης της Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή δε 
η αυτοκρατορία, η «Νέα Ρώμη» δεν είχε καμμία συνείδηση Ελληνικότητος και αποκαλούταν «Νέα 
Σιών», «Νέα Ιερουσαλήμ», «Ρωμαϊκόν», «Νέα Ρώμη», «Ρωμανία» … αλλά ουδέποτε «Νέα Αθήνα» ή 
«Νέα Ελλάδα» … 

Ο Ελληνισμός σαν φυλή, σαν τρόπος ζωής, σαν Έθνος ζούσε κάτω από την εξουθενωτική 
εθνοκτόνο εβραιορωμαϊκή ιδεολογική και πολιτική τυραννία - την βυζαντινή τυραννία, 
τρομοκρατημένος, καταπιεσμένος, αναθεματισμένος, αφορισμένος, κουρσεμένος, εκμηδενισμένος, 
υβριζόμενος, χλευαζόμενος, συκοφαντούμενος, σκυλευόμενος, καταδιωκόμενος. Αυτή είναι η 
αμερόληπτος ιστορική ΑΛΗΘΕΙΑ! 

Κατά την Ρωμαιοβυζαντινή εποχή, ο μεγαλύτερος αριθμός των Ελλήνων που σίγουρα ήσαν 
υψηλού, πνευματικού, ηθικού αλλά και οικονομικού επιπέδου εξοντώθηκαν και μαζί τους χάθηκε και ο 
μεγάλος ιδιοφυής νους του Γένους. Μετά τον χαμό των Ελλήνων και τον θάνατο του ιδιοφυούς 
πνεύματός των έπεσε το σκότος εις όλην την Γη και βυθίστηκε η ανθρώπινη ιστορία στον «Μεσαίωνα» = 
The Dark Ages.  

Αυτός δε ο ανθρώπινος ξεπεσμός ωφείλετο στην προηγηθείσα απάνθρωπη βίαιη εξάλειψη, του 
Ελληνικού Πολιτισμού και των δημιουργών αυτού του Φωτοδότη Πολιτισμού. Σωστά λοιπόν παρατηρεί 
ο Νίετσε πώς «οι Έλληνες στα κατοπινά χρόνια λησμόνησαν το καλλίτερο μέρος της πνευματικής τους 
πορείας», εννοώντας πρωτίστως την αμίμητη Ελληνική Φιλοσοφία, τον Αληθή Ελληνικόν Λόγο! Όταν 
άρχισαν δε οι απάνθρωποι διωγμοί κατά των Ελλήνων και οι θηριώδεις γενοκτονίες εναντίον των, 
εκατομμύρια Έλληνες δολοφονήθηκαν, πολλοί δε εξ αυτών μετά μαρτυρικών βασανιστηρίων. Εκεί μέσα 
σε αυτό το τραγικό θέατρο μίσους απωλέσθησαν οι φιλόσοφοι και η φιλοσοφία του Ελληνικού Γένους, 
και μαζί τους χάθηκε η Ελληνική Παιδεία. 

Σε ότι αφορά την ελληνικότητα του Βυζαντίου, φρονώ ότι η συγγραφή από βυζαντινούς βιβλίων 
στην Ελληνική Γλώσσα και η σύνταξη των βυζαντινών νόμων στα Ελληνικά, είναι εξαιρετικά ευτελούς 
ποιότητος και δεν αντέχουν σε καμία σύγκριση ακόμη και με τα πιο ασήμαντα ελληνικά έργα της 
Προκλασικής, Κλασικής και Αλεξανδρινής ή έστω και Ρωμαϊκής περιόδου. Και ποίος ο λόγος; Ιδού η 
εύλογη ερώτηση! 

Διότι η σκληρή ιστορική αλήθεια είναι ότι δια αυτών των στα Ελληνικά μεταφρασθέντων ή 
καταρτισθέντων βυζαντινών νόμων και διαταγμάτων, απαγορεύθηκε, εδιώχθηκε απηνώς και 
εξαφανίσθηκε κάθε τι το ελληνικό : η Επιστήμη, η Φιλοσοφία, το Θέατρο, ο Αθλητισμός, οι νομοθεσίες, 
η θρησκεία, κλπ. κλπ. Αυτή η πραγματική αλήθεια, η τεκμηριωμένης σκληρή ιστορική αλήθεια, βλέπει 
τις στα πλήρη κείμενα των νόμων της Ιουστινιανείου νομοθεσίας, δυνάμει των οποίων κατεδιώχθησαν οι 
Έλληνες. Ως επίσης βλέπει τις εις τα κείμενα του Ιουστινιανείου Κώδικος, εξοντωτικές ποινές κατά των 
«αλιτηρίων και μιαρών Ελλήνων» ότε απαγορεύτηκε και αυτό τούτο το εθνικό μας όνομα «Έλλην», και η 
δίωξη «επί ελληνισμώ» προέβλεπε την εσχάτη των ποινών. 

Είναι επίσης ιστορική σκληρή αλήθεια ότι σε πλείστα εκ των βυζαντινών κειμένων που εγράφησαν 
στην Ελληνική Γλώσσα υπάρχουν οι εμπαθέστερες ύβρεις και οι χυδαιότερες συκοφαντίες που 
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εξεστομίσθηκαν ποτέ κατά των Ελλήνων, της Παιδείας των, της Γραμματείας των και του Ελληνικού 
Πολιτισμού αυτών των προγόνων μας.  

Η Ελληνική Γλώσσα μόνον εξ ανάγκης εχρησιμοποιήθη από την θρησκευτική και πολιτική εξουσία 
του Βυζαντίου. Αλλοίωθηκε δε η Ελληνική Γλώσσα εννοιολογικά ώστε να προσαρμοσθή στις 
σκοπιμότητες της Διοικήσεως ή οποία φυσικά ήταν Ρωμαϊκή, πολιτικά και θρησκευτικά εβραιογενής, 
χριστιανική ως θρησκεία.  

Η Ρωμαϊκή πολιτική και θρησκεία, αμφότερες ήταν πολιτικά αντιμέτωπες σε αγώνα μέχρι θανάτου 
με την ελληνική αντίληψη περί πολιτικής, πολίτου, τρόπου ζωής, και τρόπου θεωρήσεως του κόσμου. 
Ενώ δε στο Βυζάντιο, σε κάποιοες ιστορικές φάσεις, οι ελληνικοί πληθυσμοί πιθανώς αποτελούσαν την 
πλειονότητα των υπηκόων του, αυτοί οι υπήκοοι δυστυχώς ενώ μεν επιβίωναν ως άνθρωποι είχαν παύσει 
να υπάρχουν συνειδησιακά, ιστορικά και πολιτισμικά ως Έλληνες. 

Οι υπήκοοι της Νέας Ρώμης (της Νέας Σιών) του Βυζαντίου.  
Η εθνικότητά τους ήταν απηγορευμένη δια νόμου, και δεν τολμούσαν να την αποκαλύψουν ή και 

την είχαν λησμονήσει. Η συνειδησιακή, ιστορική και πολιτισμική σημασία της λέξεως «Έλλην» είχε 
συκοφαντηθή τόσο ώστε το «Έλλην» στην αντίληψη του Ελληνικού λαού ήταν περίπου ταυτόσημο με το 
διαβολικό, το ειδωλολατρικό, το άκρον άωτον της διαφθοράς, της μωρίας, και της μανίας.  

Λίγες δε οι εξαιρέσεις.  
Το θλιβερό συμπέρασμα είναι : Οι Έλληνες μέχρι τον βίαιο εκχριστιανισμό και μετέπειτα 

βυζαντινισμό τους, ήταν οι μοναδικοί γεννήτορες όλων των υπερεθνικών και υπερχρονικών στοιχείων 
του Παγκοσμίου Πολιτισμού (Λογικής, Επιστημών, Θεωρίας, Μαθηματικών, Θεάτρου, Αθλητισμού, Ελέγχου, 
Δημοκρατίας κλπ.). Μετά τον βίαιο εκβυζαντινισμό τους δεν παρήγαγαν πια τίποτε απολύτως, που να 
αποτελέση διαχρονικό και υπερτοπικό στοιχείο του νεώτερου Παγκόσμιου Πολιτισμού.  

Το πάρσιμο της Πόλης σήμανε το επίσημο τέλος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στο 
θρόνο της Νέας Ρώμης κάθισε ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής. Αυτός φρόντισε να διατηρήση όλους τους 
προγενέστερους ρωμαϊκούς θεσμούς που διευκόλυναν την διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας του. 
Διατήρησε φυσικά τον ισχυρότερο θεσμό της πρώην Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας - την Εκκλησία. ΄Ετσι 
στις 6 Ιανουαρίου του 1954 ο Μωάμεθ παρέδωσε την πατριαρχική ράβδο στον Γεννάδιο Σχολάριο, ο 
οποίος εκτός από θρησκευτικός ηγέτης, βρέθηκε ενισχυμένος και με πολιτικές εξουσίες, εθνάρχης 
δηλαδή των Ρωμαίων υπηκόων της πρώην Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας - τους Ορθοδόξους Χριστιανούς 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως εθνικότητας.  

Αυτός ο Σχολάριος που αρνιόταν ότι ήταν Έλληνας, μας αποκαλύπτει τους πραγματικούς λόγους, 
που η Εκκλησία διέσωσε κάποια έργα της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Αντίθετα με την προπαγάνδα 
της νεώτερης Εκκλησίας, η οποία θέλει να ισχυρίζεται ότι εκείνη διέσωσε και φύλαξε την Ελληνική 
Παιδεία ο πρώτος Πατριάρχης μετά την Άλωση, ο Γεννάδιος Σχολάριος, είναι ειλικρινής και γράφει : 
«Γιατί προσκολλήθηκες σε δόγματα σάπια και ξεπερασμένα και τα οποία από πολλούς δεν έχουν πια καμιά 
ισχύ στις ανθρώπινες ψυχές, σαν να είχες μόνο εσύ φυλάξει τα ελληνικά βιβλία; Αυτά τα διέσωσαν οι 
πατέρες μας για χάρη της γλώσσας και για να ελέγχουν τον παραλογισμό αυτών που τα διετήρησαν και για 
να διαλάμψη η καθαρότητα της χριστιανικής θεολογίας». Γενναδίου Πατριάρχου «Περί του βιβλίου του Γεμιστού και 
κατά της Ελληνικής πολυθείας» ή «Επιστολή προς Έξαρχον Ιωσήφ» έκδ. «Πλήθωνος Νόμοι», «Ελεύθερη Σκέψις» Αθήνα 1997. 

Και επέπεσε σαν μάστιγα η Τουρκία επάνω στην Ελλάδα, και θέρισε η Τουρκοκρατία την Γη του 
Φωτός και τους Έλληνες. Τα Ρωμαιοβυζαντινά διατάγματα κατά των Ελλήνων παίρνουν και πάλι μορφή 
διωγμών δια μέσου του Ορθοδόξου Οικουμενικού Πατριαρχείου. Καταδιώκεται η Ελληνική Παιδεία, που 
άρχισαν να εισαγάγουν οι διαφωτιστές εις την Ελλάδα για να αφυπνίσουν τους υπόδουλους.  

Εζητήθη από εμέ να κάνω ομιλία προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών τους οποίους η Ελληνική 
Εκπαίδευση και των τριών βαθμίδων τιμάται με εορτή και αργία στις 30 Ιανουαρίου. Ας 
ξαναεπισκεφθούμε το θέμα. Ας παρακολουθήσουμε μαζί μερικά αποσπάσματα από τις ομιλίες τόσο του 
αποκληθέντος «Χρυσοστόμου», όσο και του άλλου - «μεγάλου» και αυτού - του Βασιλείου Καισαρείας 
για να δούμε μέσω αυτών των κειμένων μέσα από τα πατερικά τους κείμενα, ποία ήταν η σχέση τους με 
την Ελληνική Παιδεία και κατά πόσον ήταν Έλληνες ή μη! 

Ο Χρυσόστομος λοιπόν Ιωάννης λέγει : «Όπου παλαιότερα εφιλοσόφουν οι της ελληνικής συμμορίας 
άπαντες και εκεί αυτός των δαιμόνων ήγουν των Ελλήνων γίνεται φόβος, εν μέσω των εχθρών διαλάμπει 
και τον ζόφον αυτών (δηλαδή των Ελλήνων) σβήνει και την ακρόπολιν των δαιμόνων καταλύει ,,, και ενώ τα 
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μεν των Ελλήνων τα πάντα σβήνουν και αφανίζονται τούτου του βαρβάρου καθ’εκάστην λαμπρότερα 
γίνονται». (Ι. Χρυσόστομος «Εις τον Ιωάννην τον Ευαγγελιστήν»). 

Συνεχίζει παρακάτω ο Χρυσόστομος Ιωάννης : «…Αυτά εγέννησαν και αύξησαν οι Έλληνες από των 
φιλοσόφων λαβόντες … Ημείς δεν παραιτούμεθα της κατ’ αυτών μάχης … Αν μάλιστα στα ενδότερα 
κοιτάξης θα ιδής τέφρα και κονιορτό και υγιές ουδέν αλλά τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ τούτων (των Ελλήνων 
φιλοσόφων), τα πάντα ακαθαρσίας γέμοντα και ιχώρ (πύον) και τα δόγματα τούτων βρίθουν πάντα 
σκωλήκων». (Ι. Χρυσόστομος «Εις τον Ιωάννην τον Ευαγγελιστήν»). 

Αυτός λοιπόν είναι προστάτης της Ελληνικής Παιδείας; Αυτόν ταυτίζουμε με τον Ελληνισμό; 
Αυτόν που κατέστρεψε τον ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο (ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου), και πού 
πλήρωνε συμμορίες τραμπούκων με την εντολή του να διατρέχουν Μικρά Ασία και όπου ευρίσκουν τα 
«καταραμένα» ελληνικά κτίσματα, «εις έδαφος φέρειν» - άπαντα έργα απαράμμιλης τέχνης - αυτός είναι 
ο προστάτης της Ελληνικής Παιδείας;  

Φρονώ ότι είναι ανάγκη να αντικρύσουμε κατάματα και άφοβα την αλήθεια όσο οδυνηρή και πικρή 
κι αν είναι.  

Ήταν λοιπόν οι Πατέρες της Εκκλησίας που άρχισαν το «θεάρεστον» έργο της καταστροφής του 
ανεπανάληπτου Ελληνικού Πολιτισμού, ήταν οι Πατέρες της Εκκλησίας που άρχισαν την στυγνή 
αφελλήνιση του λαού, και κατάντησαν τον Ελληνισμό, δηλαδή τους Έλληνες, συγκεχυμένους, 
διχασμένους, σχιζοφρενικούς και ανίκανους να έχουν σήμερα οικουμενική ακτινοβολία.  

Είναι τραγικό και κωμικό, οι καταστροφείς του Ελληνικού Πολιτισμού, οι ζοφεροί αυτοί 
αφελληνιστές να ταυτίζωνται με τον Ελληνισμό, να χαίρουν τιμών, αυτοί που όχι μόνον δεν ήταν 
γεννήτορες αυτού του λαμπρού πολιτισμού αλλά αντιθέτως καταστροφείς αυτού.  

Οι Έλληνες λοιπόν, γενόμενοι δια της ωμής βίας Χριστιανοί, απώλεσαν την ταυτότητά των.  
Γράφει ο Χρυσόστομος εις «Α΄ Λόγον κατά Ιουδαίων» : «Κι αν ακόμη φονεύση κάποιος κατά το θέλημα 

του Θεού, ο φόνος αυτός είναι από κάθε φιλανθρωπία καλύτερος ενώ αν κάποιος από λύπη δείξη 
ευσπλαχνία και φιλανθρωπία παρά το θέλημα του Θεού, θα μπορούσε η φειδώ αυτή να αποβή πιο μιαρή 
από οποιονδήποτε φόνο».  

Εδώ αναφέρεται «κατά το θέλημα του Θεού». Πού είναι δε το «θέλημα» αυτό; Είναι η καταστροφή 
των εχθρών του Θεού. (Λουκάς 19,27). Ποίοι είναι οι εχθροί του Θεού;  Όλοι όσοι δεν δέχονται την 
βασιλεία του. Η αυτού του είδους νοημοσύνη εξηγεί τις διώξεις κατά των Ελλήνων και την γενοκτονία 
αυτών από τους Χριστιανούς και τον κλήρο.  

Λέει δε ο Χρυσόστομος για την δουλείαν : «… Αλλά και αν ημπορείς να γίνης ελεύθερος, 
χρησιμοποίησε περισσότερο την δουλεία, δηλαδή να είσαι περισσότερο δούλος». Αναφερόμενος στα λόγια 
του Παύλου συνεχίζει : «Και διατί τέλος πάντων αυτόν που δύναται να ελευθερωθή τον συμβουλεύει (ο 
Παύλος) να μείνη δούλος; Διότι θέλει (ο Παύλος) να δείξη ότι καθόλου δεν βλάπτει η δουλεία αλλ’ ωφελεί 
μάλιστα». (Εις Α΄ Κορινθίους Ομιλία ιθ΄ σελ. 535). 

Είναι φανερόν πως ο Έλλην, το κατά δύναμιν, προτιμά τον θάνατον από την δουλεία.  
Αυτή δε η νόησις του Χριστιανισμού ότι «δεν κερδίζει τίποτε περισσότερον αυτός που γίνεται 

ελεύθερος και επομένως, λέγει (ο Παύλος), και αν ακόμη εξαρτάται από εσένα να ελευθερωθής, μάλλον μένε 
δούλος» (Εις Α΄ Κορινθίους Ομιλία ιθ΄ σελ. 535) εξηγεί γιατί η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία - εξαιρέσει 
πολλών μεμονωμένων ανωτέρων και κατωτέρων κληρικών - δεν ετάχθη της Επαναστάσεως του 1821, 
και αντιθέτως ήταν ένθερμος υπερασπιστής της «κοινής ημών ευεργέτιδος και τροφού κραταιάς και 
αητήτου βασιλείας (του Σουλτάνου)», υπερασπιστής της δουλείας μας. Αυτή η ίδια νόησις επίσης 
δικαιολογεί γιατί το Πατριαρχείο είχε αφορίσει τον Ρήγα Φεραίο το 1798 (επί της Πατριαρχίας 
Γρηγορίου του Ε΄), τους Σουλιώτες το 1805 και το 1820, τους αρματολούς το 1806, και επίσης γιατί, 
μόλις εξεράγη το 1821 η επανάσταση στην Μολδοβλαχία από τον Μιχαήλ Βόδα Σούτσο και τον 
Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ (ήτο δε εκείνη η Τρίτη πατριαρχία του) εξέδωσε τρεις 
αφοριστικές εγκυκλίους. (Μία σε όλους τους πιστούς του, μία επίσημη ανοιχτή προς τους κληρικούς, και 
μία προσωπική-εμπιστευτική προς τους μητροπολίτες εν αγνοία δε αυτή των τουρκικών αρχών, και η 
οποία εκφράζει την αυθεντική πολιτική της Ορθοδοξίας χωρίς την πίεση της σουλτανικής εξουσίας και 
που αποδεικνέι ότι ο Γρηγόριος ο Ε΄ αυτοβούλως συμφωνούσε με την πράξη του αφορισμού). Η δε 
εκτέλεσις του Γρηγορίου του Ε΄ δεν ήταν λοιπόν λόγω των φιλοεπαναστατικών φρονημάτων του.  

Διαβάζουμε εις την ειδική εγκύκλιο στις μητροπόλεις : «Γρηγόριος Ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης. … η πρώτη βάσις της ηθικής είναι η 
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προς τους ευεργετούντας (Οθωμανούς) ευγνωμοσύνη …, και όστις ευεργετούμενος αχαριστεί (εναντίον της 
Τουρκικής κατοχής), είναι ο κάκιστος πάντων ανθρώπων. Αυτήν την κακίαν βλέπομεν πολλαχού 
στηλιτευομένης παρά των ιερών Γραφών και παρ’ αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ασυγχώρητον, 
καθώς έχομεν το παράδειγμα του Ιούδα. 

»Όταν η αχαριστία είναι συνδεδεμένη και με πνεύμα κακοποιόν και αποστατικόν εναντίον της κοινής 
ημών ευεργέτιδος και τροφού κραταιάς και αηττήτου βασιλείας (την Οθωμανική εξουσία), τότε εμφαίνει και 
τρόπον αντίθετον, επειδή ουκ έστι, φησί, βασιλεία και εξουσία ει μη υπό Θεού τεταγμένη, και πας ο 
αντιτασσόμενος αυτή τη θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένη κραταιά βασιλεία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκε. 
(δηλαδή η Οθωμανική Τυραννία ήταν θέλημα Θεού και όποιος αντιστέκεται αυτής της τυραννίας αντιτάσσεται του Θεού). 
Αυτά τα δύο ουσιώδη και βασικά ηθικά και θρησκευτικά χρέη κατεπάτησαν με απαραδειγμάτιστον 
θρασύτητα και αλαζονείαν ό τε προσδιορισθείς της Μολδαβίας ηγεμών, ως μη ώφειλε, Μηχαήλ και ο 
Αλέξανδρος Υψηλάντης … Με τοιαύτας ραδιουργίας εσχημάτισαν την ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και οι 
τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, ή μάλλον ειπείν μισελεύθεροι και επεχείρησαν εις έργον μιαρόν, 
θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας, πιστών 
ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας, την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαρή σκιάν αυτής με τόσα 
προνόμια ελευθερίας, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενον. … 

»Και δη γράφοντες εντελλόμεθα και παραγγέλομεν τη αρχιερωσύνη σου … να διακηρύξης την απάτην 
των ειρημένων κακοβούλων ανθρώπων και να καταρτίσης τους υπό την πνευματικήν προστασίαν σου 
Χριστιανούς εκάστης τάξεως εις την διατήρησιν του πιστού ρεαγιαλικίου και της άκρας υποταγής και 
δουλικής ευπειθείας προς αυτήν την θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένην κραταιάν βασιλείαν. … 

»Ως παραβάται …, αφωρισμένοι υπάρχουσι και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και άλυτοι μετά 
θάνατον και τω αιωνίων υπόδικοι αναθέματι και τυμπανιαίοι … πατάξαι Κύριος αυτούς τω ψύχει, τω 
πυρετώ, τη ανεμοφθορία και τη ώχρα. Γεννηθήτω ο ουρανός, ο υπέρ την κεφαλήν αυτών χαλκούς, και η γη 
υπό τους πόδας αυτών σιδηρά … Επιπεσάτωσαν επί τας κεφαλάς αυτών κεραυνοί της θείας αγανακτήσεως. 
Είησαν τα κτήματα αυτών εις παντελή αφανισμόν και εις εξολόθρευσιν. Γεννηθήτωσαν τα τέκνα αυτών 
ορφανά και αι γυναίκες αυτών χήραι … Άγγελος Κυρίου καταδιώξαι αυτούς εν πυρίνη ρομφαία. … αωκα 
(1821) εν Μαρτίω» Υπεγράφη συνοδικώς επί της Αγίας Τραπέζης παρά της ημών μετριότητος και της 
μακαριότητός του και πάντων των αγίων αρχιερέων. Ο Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος αποφαίνεται, ο 
Ιεροσολύμων Πολύκαρμος συναποφαίνεται, ο Καισαρίας Ιωαννίκιος, Ο Ηρακελίας Μελέτιος, ο Κυζίκου 
Κωνσταντίνος, ο Νικομηθείας Αθανάσιος, ο Νικαίας Μελέτιος, ο Χαλκδόνος Γρηγόριος, ο Δέρκων Γρηγόριος, ο 
Θεσσαλονίκης Ιωσήφ κτλ. κτλ.». 

Αυτή δε η νόησις του Χριστιανικού δόγματος ότι η δουλεία δεν βλάπτει καθόλου, εξηγεί γιατί 
γράφει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην «Πατρική Διδασκαλία» του : «Εδώ όμως πάλιν, αγαπητοί 
χριστιανοί, πρέπει να ιδώμεν και να θαυμάσωμεν την άπειρον του Θεού προς ημάς αγάπην. Ιδέτε 
λαμπρότατα τι οικονόμησεν ο άπειρος εν ελέει και πάνσοφος ημών Κύριος, δια να φυλάξη και αύθις 
αλώβητον την αγίαν και ορθόδοξον πίστιν ημών των ευσεβών και να σώση τους πάντα. ΄Ηγειραν εκ του 
μηδενός την ισχυράν αυτήν βασιλείαν των Οθωμανών, αντί της των Ρωμαίων ημών βασίλείας, η οποία 
είχεν αρχίσει, τρόπον τινά, να χωλαίνει εις τα της ορθοδόξου πίστεως φρονήματα». 

Η υποδούλωση των Ελλήνων λοιπόν από τον τύραννο Τούρκο ήταν θέλημα του Θεού, μία ευλογία 
έτσι ώστε ο Κύριος ημών να διαφυλάξη αλώβητον την ορθόδοξο πίστη μας. Η εκκλησία λοιπόν για να 
διασώση την Ορθόδοξο πίστη έγινε ταφόπλακα του Ελληνισμού και των Ελλήνων καθώς παρέδωσε το 
έθνος μας στον οθωμανικό ζυγό και βοήθησε ώστε να παραμείνη ο Λαός μας αμόρφωτος και δούλος, 
υποταγμένος στους Τούρκους. «Η δουλεία δεν βλάπτει». 

Κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821 η Ορθόδοξος Εκκλησία συγκρούσθηκε σφοδρά με 
τους επαναστάτες. Το όραμα της παλιγγενεσίας και αναδημιουργίας του Ελληνικού Έθνους κατά το 
κλασσικό πρότυπο ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο με τις απόψεις και τα συμφέροντα της Εκκλησίας, όπως 
και ήταν εξ αρχής κατά τά Ρωμαιοβυζαντινά χρόνια. 

Με αφορισμούς, απειλές και προδοσίες η Εκκλησία προσπαθούσε να ματαιώση το Ελληνικό 
Επαναστατικό κύμα, που από τις αρχές του δέκατου αιώνα εσάρωνε ολόκληρη την Χερσόνησο του 
Αίμου. Το 1805 ο Πατριάρχης Καλλίνικος εξαπέλυσε αφοριστική εγκύκλιο κατά των επαναστατών. 
Πολλοί δε ήρωες βρήκαν μαρτυρικό θάνατο εξ αιτίας της Εκκλησίας της Ελλάδας. Ας εξετάσουμε μαζί 
ορισμένα παραδείγματα δια να εννοήσουμε την αλήθεια, να καταλάβουμε πως συστηματικά η 
Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία πρόδωσε πάμπολες φορές το Ελληνικό Έθνος.  
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Ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης, ο μικρότερος αδελφός του Γέρου του Μοριά, και πέντε παληκάρια μαζί 

του, εις εκτέλεσιν της αφοριστικής εγκυκλίου του Πατριαρχείου σκοτώθηκαν από τους Τούρκους, την 1η 
Φεβρουαρίου του 1806 ύστερα από προδοσία των καλόγερων της Μονής «Παναγίας των Αιγυαλών» εις 
την οποίαν είχαν πάει οι ήρωες γυρεύοντας καταφύγιο. Οι Τούρκοι τους έκοψαν τα κεφάλια, τα έμπηξαν 
σε κοντάρια και τα περιέφεραν στην Δημητσάνα, το Ζυγοβύτσι και την Τρίπολη, όπου και τα κρέμασαν 
στον μεγάλο πλάτανο της πόλεως. Ο αδελφός του Ιωάννη Κολοκοτρώνη, ο Γέρος του Μοριά, ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, έβαλε και έκοψαν τον πλάτανο αυτό «γιατί 
με αρκετό αίμα της γενιάς του ήταν ποτισμένος» όπως είπε.  

Ο Κατσαντώνης (=ο Αετός της Ρούμελης)  και ο αδελφός του Χασιώτης, μαζί με άλλα πέντε παληκάρια 
προδώθηκαν από τον καλόγερο Καρδερίνη εις εκτέλεσιν της αφοριστικής εγκυκλίου του Πατριαρχείου. 
300 Τούρκοι τους επιτέθησαν. Τα 5 παληκάρια σκοτώθηκαν. Τα αδέλφια παραδόθηκαν στην Αλή Πασσά 
Ιωαννίνων, όπου και βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, κατακρεουργήθηκαν.  

Η προδοσία των Αγιορειτών (των μοναχών, καλόγερων του Αγίου Όρους) στην επανάσταση του 1821. 
Ο διακεκριμένος Σερραίος πατριώτης Εμμανουήλ Παπάς αγωνίσθηκε και έδωσε όλη του την 

περιουσία, για τις ανάγκες του αγώνος για την Ελληνική ελευθερία. Τον Οκτώβριο του 1820 ο 
Αλέξανδρος Υψηλάντης ανήγγειλε στον Εμμανουήλ Παπά την έναρξι της Επαναστάσεως. Το 1821 στις 
23 Μαρτίου ο Ε. Παπάς μαζί με τον Ιωάννη Χατζηπέτρο αποπλέει για την χερσόνησο του Άθω με όπλα 
και πολεμοφόδια.  

Οι Τούρκοι φοβούμενοι την επέκταση της επαναστάσεως και στην Μακεδονία επετέθησαν στην 
αγορά του Πολυγύρου για να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό. Οι κάτοικοι του Πολυγύρου όμως 
οπλίστηκαν και επετέθησαν κατά των Τούρκων, φονεύοντας την φρουρά 18 Τούρκους και τον διοικητή. 
Αυτό το γεγονός απετέλεσε την έναρξη της Επαναστάσεως στην Μακεδονία.  

Οι Τούρκοι προέβησαν σε συλλήψεις, εκτελέσεις, διαπομπεύσεις. Σε αυτές δε τις επιθέσεις των 
Τούρκων κατά των Ελλήνων συνέβαλαν και συνήργησαν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και της 
Χαλκιδικής. Η επανάσταση με την πάροδο του χρόνου δείχνει να σβήνη λόγω ελλείψεως πολεμοφοδίων 
και τροφών. Το ιδιαίτερον (προσωπικόν) ταμείου του Εμμανουήλ Παπά εξηντλήθη. 

Είναι άξιον λόγου εδώ να αναφέρω ότι καθ’ όλην την διάρκεια της Τουρκοκρατίας η «Ιερά 
Κοινότης του Αγίου Όρους» είχε επιβάλει στο ποίμνιό της (τους υπόδουλους Έλληνες) τον φόρο της «δεκάτης» 
(Παλαιά Διαθήκη), δηλαδή 10% της περιουσίας κάθε Χριστιανού να δίδεται στην Εκκλησία, και τα 
«δοσίματα» δωρεές.  Επίσης κάθε χριστιανός γαιοκτήμονας υποχρεωτικά μετά τον θάνατό του άφηνε 1/3 
της γης του στην Εκκλησία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει επίσης το δικαίωμα εκτός των 
προηγουμένων να φορολογή εκτάκτως και κατά βούλησιν το ποίμνιό του.  

Ο Εμμανουήλ Παπάς στρέφεται για βοήθεια στις πάμπλουτες μονές του Αγίου Όρους. Μάταιος 
κόπος! Παρά τις εκκλήσεις του ιδίου του Υψηλάντου οι μοναχοί δεν εννοούν να θίξουν τους 
πλουσιώτατους θησαυρούς του Αγίου Όρους, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή σοβαράς 
ενισχύσεως όχι μόνον του Μακεδονικού αλλά και του Πανελλήνιου αγώνος.  

Ο Κ. Παπαρηγόπουλος («Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» τόμος 5, σελ. 507) μας παραδίδει την 
ακόλουθη επιστολή του οπλαρχηγού Ρήγα Μάνθου προς Εμμανουήλ Παπά, με ημερομηνία 19 Ιουνίου 
1821 : «Κατά την παραίνεσίν της εξακολουθώ φυλάττων τον στρατόν εντός των οχυρωμάτων … Μα τι να 
κάμη κανείς την μικρολογίαν των Αγίων Πατέρων; Αυτή η στυγερά ανελευθεριότης και μικροπρέπεια αυτών 
μας εμπόδισαν από πολλά ωφέλιμα και πολλά αναγκαία … Επάσχισα να τους διαθέσω διαφορετικά με 
λόγον. Όμως αυτοί από τον σκοπό των δεν εβγαίνουν. Έχουν τα φρονήματά των, τα οποία μόνα εγκρίνουν 
δια καλά, και τα προσκυνούν και τα λατρεύουν, και φροντίζουν μόνον δια την συντήρησιν των ιδίων των 
υποκειμένων, και μόνον δια την ασφάλειά των. Φοβούμαι μήπως ο λαός από την πείναν και τας πολλάς 
θλίψεις του, εφορμήση εναντίον των (των μοναχών του Αγίου Όρους) και δεν δυνηθώμεν να απαντήσωμεν εις 
την ορμήν των». 

Οι Τούρκοι συνέχιζον τις σφαγές στα γύρω χωριά του αμάχου πληθυσμού. Πείνα και επιδημίες 
ακολούθησαν. Τον Μάϊο του 1822 ο πασάς Θεσσαλονίκης ο Αβδούλ Αμπούδ ξεκινά εκστρατεία 
εναντίον της Κασσάνδρας συνοδευόμενος από μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Η Κασσάνδρα μεταβλήθη σε 
σφαγείο και σε στάχτη. Τα χωριά επυρπολήθησαν, και όσοι κάτοικοι δεν εσφάγησαν πουλήθηκαν ως 
δούλοι. Απέμενεν ο Άθως όπου οι μοναχοί ζούσαν ήρεμοι στην πανθάλασσα των πλούτων τους.  

Ο πασάς τους υπεσχέθη να σεβασθή το προαιώνιον προνόμιο των Μονών, της απαγορεύσεως 
εισόδου Τουρκικού στρατού στην γη των Αγιορειτών, εφ’ όσον παρέδιδαν όπλα, κανόνια και ομήρους σε 
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αυτόν, καθώς και χρηματικό ποσό δυόμισυ εκατομμυρίων γροσίων. Οι Αγιορείτες εδέχθησαν χωρίς 
διαπραγματεύσεις να παραδώσουν τον ακόμη στην Μονή ευρισκόμενο Εμμανουήλ Παπά.  

Η παράδοσις του Εμμανουήλ Παπά από τους Αγιορείτες εζητήθη από τον Αβδούλ Αμπούδ. Οι 
Αγιορείτες όχι μόνον δεν διαπραγματεύθηκαν καν την παράδοσή του, αντιθέτως τον κατεδίωξαν αμέσως 
οι ίδιοι. Ακολουθεί το έγγραφο της προδοσίας των ηγουμένων των δεκαεννέα υπολοίπων προς τους 
μοναχούς της Μονής του Εσφιγμένου : «Εις την πανοσιότητά σας, Άγιοι Πατέρες, του ιερού Κοινοβίου 
Εσφιγμένου. Χθές ο ενδοξότατος ημών Χασεκή Αγάς μας, σας έγραψε μουρασελόν, δια να πιάσετε 
ενέχειρον τον Άρχοντα Παπά (τον Εμμανουήλ Παπά) και τους λοιπούς καθώς και ο ίδιος σας έγραψε. Λοιπόν 
σας γράφομεν και ημείς οι των είκσο Ιερών Μοναστηρίων Προϊστάμενοι, εν τη Ιερά Συνάξει, να κάμετε το 
ίδιον, ομοφώνως, δηλαδή να μας τους φέρετε ενταύθα αναμφιβόλως και τους ζητούμεν από εσάς εφεύκτως. 
Και ιδού όπου στέλλομεν επίτηδες ανθρώπους, δια να τους πάρουν. Και όσοι ακολουθούν τον Άρχοντα από 
τους εντοπίους Πατέρες, να τον αφήσουν και να επιστρέψουν εις τα κελλιά τους. Ειδε και φανούν παρήκοοι, 
θέλουν υποπέσει εις οργήν μεγάλην, και θέλουν χάσει και τα οσπίτιά των. Ομοίως και όσοι άλλοι πιασθούν 
έχουν να παιδεύωνται. Ταύτα προς είδησίν σας και εμμένομεν. 1821-18 Νοεμβρίου. Άπαντες οι εν τη Κοινή 
Συνάξει των δεκαεννέα ιερών Μοναστηρίων του Αγίου Όρους Προϊστάμενοι». 

Εφ’ όσον δεν υπήρχαν στο Άγιον Όρος Τούρκοι, οι Αγιορείτες μπορούσαν να φυγαδεύσουν τον Ε. 
Παπά. Προτίμησαν όμως να τον παραδώσουν. Το μόνον που διαπραγματεύθηκαν οι Αγιορείτες ήταν τα 
χρήματα. Ο Εμμανουήλ Παπάς καταδιωκόμενος από τους Τούρκους και τους Αγιορείτες καλογήρους 
κατόρθωσε να επιβιβασθή με λίγους πιστούς συντρόφους στο πλοίο του Χ. Βισβίζη για την Ύδρα. Κατά 
την διαδρομή εξαντλημένος από τις κακουχίες και τις συγκινήσεις της τραγικής του περιπέτειας πέθανε, 
στο πλοίο, από καρδιακή προσβολή. Το σώμα του κηδεύθηκε στην Ύδρα με τιμές ΗΡΩΟΣ! 

Το μόνο που διαπραγματεύθηκαν οι Αγιορείτες ήταν το χρηματικό ποσόν των δυόμισυ 
εκατομμυρίων γροσίων, για το οποίο ζήτησαν 40 ημέρες χρονικά διάστημα για την παράδοση τελικά 
στους Τούρκους αυτού του ποσού.  

Ο ρόλος του ανώτερου κληρικού - του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Ιεροθέου - κατά την περίοδο του 
ηρωικού αγώνα των Σουλιωτών εναντίον του τυράννου των Ιωαννίνων Αλή Πασσά, αποκαλύπτεται στο 
βιβλίο του Χριστόφορου Περραιβού «Ιστορία του Σουλίου και Πάργας» έκδ. 1857. Ο Περραιβός ο οποίος έπαιξε 
σημαντικό ρόλο κατά την εν λόγω περίοδο, καταγράφει ντοκουμέντα, επιστολές του Μητροπολίτη 
Ιωαννίνων Ιερόθεου, στις οποίες καταφαίνεται ότι δρούσε ως εκτελεστικό όργανο και συνεργάτης του 
Τούρκου σατράπη, παρακινώντας με απειλές του Παργινούς (που ήταν το βασικό στήριγμα των 
Σουλιωτών εις τον τομέα του ανεφοδιασμού τους μέσω του λιμανιού της Πάργας) να στραφούν εναντίον 
των «κακούργων (Σουλιωτών) φιρμανλήδων» εχθρών του Αλή Πασσά και του «κραταιοτάτου Σουλτάνου», 
αλλοιώς «ο Θεός μέλλει να τους παιδεύση για την παρακοήν των». Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος απειλιτικά 
τους υπενθυμίζει και το πάθημα του Ρήγα Φερραίου, ο οποίος πριν τρία χρόνια (1798) είχε αφορισθή από 
το Πατριαρχείο και στραγγαλισθή στο Βελιγράδι.   

Οι Παργινοί (το ποίμνιο) του Ιεροθέου απέρριψε με σαρκαστικάς και ειρωνικάς απαντήσεις τις 
«πατρικές νουθεσίες» του προδότη «ποιμένος» του, αλλά και ο υιφστάμενός του ο Επίσκοπος Πάργας δεν 
συμμορφώθηκε προς τις εντολές του Μητροπολίτη, με αποτέλεσμα να εξοντωθούν συγγενικά του 
πρόσωπα. Γράφει ο Ιερόθεος Μητροπολίτης στον Χρύσανθο (ένας εξαίρετος Έλληνας!!!) Επίσκοπο 
Παραμυθίας, Σουλίου και Πάργας :  «Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Παραμυθίας, εν αγίω πνεύματι αγαπητέ 
αδελφέ και συλλειτουργέ κυρ Χρύσανθε, χάρις είη σοι τη θεοφιλία και ειρήνη παρά Θεού. Φαίνεται οι 
επαρχιώται οι Παργινοί πως έχασαν τον νούν τους και δεν ηξεύρουν τι κάμουν. Όθεν ιδού οπού τους 
γράφω δια να απέχουν από τους Σουλιώτας, και να μη τους βοηθούν και με ανθρώπους και με μπαρούτια 
και με Ταϊρέδες. Να τους συμβουλεύσης και η θεοφιλία σου, καθώς γράφω, διατί ύστερον, ό,τι ακολουθήση 
ας όψονται. Μου κακοφαίνεται όμως, οπού κοντά εις αυτούς κακοπαθαίνεις ύστερον και η θεοφιλία σου. Η 
δε του Θεού χάρις είη μετά σου, 1801 Ιουλίου 5 Ιωάννινα, ο Ιωαννίνων Ιερόθεος και εν Χριστώ αδελφός. 

»Ευγενείς προεστώτες και λοιποί κάτοικοι της Πάργας σας εύχομαι και σας ευλογώ πατρικώς. Ένας 
καλός και άγρυπνος ποιμήν, χρεωστεί να προφυλάττη πάντοτε τα πρόβατά του από κρημνούς, βράχους και 
άγρια θηρία, και τότε τα κερδίζει και τα χαίρεται. Και εγώ λοιπόν ως καλός ποιμήν των λογικών μου 
προβάτων, χρεωστώ να προφυλάττω αυτά (τα πρόβατά μου) από πάσαν βλάβην και απώλειαν. … να 
τραβήξετε χέρι από τους Σουλιώτας, να μην τους δίδετε καμμίαν βοήθειαν, ούδε εις τον τόπον σας να τους 
δέχησθε, επειδή είναι κακούργοι και φερμανλίδες από το δεβλέτι, και όποιος δέχεται τοιούτους κακούργους 
πίπτει κι αυτός εις την ιδίαν οργήν του υψηλού δεβλετίου, και εις το τέλος αφανίζεται από το πρόσωπον της 
γής. Και τέλος … δεν εδώκατε ποτέ ακρόασιν και κλίσιν εις τας πατρικάς και σωτηριώδεις δια την πατρίδα 
σας νουθεσίας μου. Ακούτε και ακολουθείτε, ως μανθάνω τας συμβουλάς του Περραιβού, ο οποίος σας 
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απατά. Δεν ηξεύρετε ότι αυτός με κάποιον Θεσσαλόν (τον Ρήγα Φεραίο εννοεί) και άλλους μερικούς 
παρομοίους λογιωτάτους συνεννοημένοι με τους Φραντζέζους εσκόπευον να κάμνουν επανάστασιν κατά 
του κραταιοτάτου Σουλτάνου. Αλλ’ο μεγαδύναμος Θεός τους επαίδευσε, κατά τας πράξεις των με τον 
θάνατον όπου τους έπρεπε … Αν θέλετε την σωτηρίαν και ευτυχίαν σας, τραβάτε χέρι, ως προείπα από την 
φιλίαν των Σουλλιωτών και συμβουλάς του Περραιβού, και ζητήσατε το γρηγορότερον την χάριν και 
σκέπην του υψηλοτάτου Βεζύρη (Αλή Πασσά), την οποίαν ελπίζω να την λάβετε, επειδή, όταν ιδώ την 
μετάνοιάν σας, θέλει προσπέσω εις τα γόνατά του να το παρακαλέσω να συγχωρήσει τα απερασμένα 
σφάλματά σας … εάν όμως μείνητε αμετανόητοι, … τότε ο Θεός μέλλη να σας παιδεύση για την παρακοή 
σας, και το κρίμα των φαμελιών σας ας ήναι εις τον λαιμό σας και εις τούτον και εις τον άλλον κόσμον … 
Ιωάννινα 1801 Ιουλίου 5  Ιερόθεος Μητροπολίτης Ιωαννίνων και εν Χριστώ ευχέτης».  

Απάντησις :  
«Πανιερώτατε Μητροπολίτα υικώς προσκυνούμεν. Την σεβαστήν επιστολήν σας ελάβομεν. Ηθέλαμεν 

βέβαια παραδεχθή τας συμβουλάς σας, εάν αυταί ήσαν σύμφωνοι με τας περιστάσεις και συμφέροντα της 
πατρίδας μας. Ορθή τω όντι και κατάλληλος η παραβολή του ποιμένος … αλλ’ όταν ο ποιμήν πάσχη κατά 
δυστυχίαν, από οφθαλμίαν, και βραδυποδίαν, πως δύναται τότε, Πανιερώτατε, να προφυλάξη τα πρόβατά 
του …; μας συμβουλεύετε να μη δεχώμεθα ούτε βοηθούμε τους Σουλιώτας κακούργους …., διό τους 
δεχόμεθα εις την πατρίδα μας όχι ως κακούργους και φερμανλίδες, αλλ’ ως υπέρμαχους της πατρίδος των 
…. βεβαιωθήτε, ότι και ημείς πάντες γνωρίζομεν της πατρίδος τα συμφέροντα και ο Περραιβός τα αυτά 
αισθήματα τρέφει. όθεν ουδ’ αυτός ημάς απατά, ούτε ημείς παρ’ αυτού πλανώμεθα … 1801 Ιουλίου 10, της 
υμετέρας πανιερότητος τέκνα εν Χριστώ ευπειθή, οι προεστώτες και άπας ο λαός της Πάργας». 

Εις όλας αυτάς τας εγγράφους και διαφόρους άλλας προφορικάς παρακινήσεις του μητροπολίτου 
Ιερόθεου δεν έδωσε την παραμικρήν ακρόαση ο επίσκοπος Χρύσανθος, εξ εναντίας, τους με Σουλιώτας 
και Παργίους αδιακόπως ενεθάρρυνε, προς δε τον μητροπολίτην Ιερόθεο απεκρίνετο ότι δεν εισακούεται 
… Ο Αλή Πασσάς έριξε εις φυλακήν τους συγγενείς του Επισκόπου, την μητέρα του, τους δύο αδελφούς 
του και δύο αδελφές του και τους συζύγους αυτών. Η μητέρα του και ένας από τους αδελφούς του μετά 
πέντε μηνών βασανιστηρίων μην υποφέροντες τα τρομερά κολαστήρια πέθαναν. Οι άλλοι μετά ενός 
έτους φυλάκιση, δια μεσιτειών και χρημάτων αφέθησαν.  

Τα κείμενα του Περραιβού αποσιωπήθηκαν από τους περισσότερους ιστορικούς του Ρωμαίϊκου για 
να μη θιγή ο μύθος ότι η αναγέννηση του Ελληνισμού έγινε δήθεν «για του Χριστού την πίστη την αγία» 
και να εδραιωθή το καλκευμένο ιδεολόγημα του «ελληνοχριστιανισμού», η επίσημη ιδεολογία του 
Κράτους σήμερα. (Χριστόφορος Περραιβός «Ιστορία του Σουλίου και Πάργας» τόμος Α΄, εν Αθήναις 1857, Βιβλιοθήκη 
Ιστορικών Μελετών 230 τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα).  

Τα δε περί Αγίας Λαύρας, Παλαιών Πατρών Γερμανού και περί ανυψώσεως Λαβάρου στο Σπήλαιο, 
είναι απολύτως ψευδή, εφ’ όσον ο Γερμανός ήταν μετωπικά αντίθετος προς την έκρηξη της 
Επαναστάσεως και προς τους αγωνιστές.  

Από την πρώτη σιγμή της ενθρονίσεώς του ο Αρχιεπίσκοπος Γερμανός προσήγγισε το κύκλωμα του 
Βελή Πασά, ο οποίος εν συνεχία τον αναβιβάζει τον Γερμανό σε «πρωτόθρονο» Αρχιεπίσκοπο. Ο 
Γερμανός χαρακτηριζόταν από την άμετρη φιλοδοξία του, την φιλοτουρκική συμπεριφορά του και συχνά 
αναφερόταν στον Καλλινίκιο αφορισμό εναντίον των επαναστατών ως «κείμενο καθοδηγητικό της 
πορείας του Ελληνο-ορθοδόξου λαού μας». Όμως αυτή η αφοριστική εγκύκλιος κατά των επαναστατών 
ήθελε τους Έλληνες υπόδουλους αιωνίως των Τούρκων.  

Λανθασμένα δοξάζουμε στις εθνικές επετείους Πατριάρχες ως «εθνομάρτυρες» και καλόγηρος ως 
«δασκάλους της Ελληνικής Παιδείας». Αυτούς που έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να 
παραμείνη η Πατρίδα σκλαβωμένη. Αυτοί που βάσει σχεδίου διωγμών, αφορισμών και προδοσίας 
προσπάθησαν να εμποδίσουν τους ραγιάδες (Ρωμιούς=ρωμαίους υπήκοους υπόδουλους των Τούρκων) να 
ξαναγίνουν ελεύθεροι, μορφωμένοι και πάλι Έλληνες.  

Οι τιμές και η δόξα στις ενικές μας επετείους ανήκουν σε όσους πρώτοι μίλησαν για ελευθερία. Σε 
εκείνους που έχτισαν τα σχολεία και δίδαξαν το υπόδουλο γένος «Ελληνική Παιδεία». Οι τιμές και η δόξα 
στις εθνικές μας επετείους ανήκουν στους αρχαιολάτρες διαφωτιστές, αυτούς τους ξενητεμένους 
Έλληνες, και σε όλους όσους πολέμησαν για την ανεξαρτησία, αυτούς τους ήρωες του λαού, που το 
όραμά τους για μια Αναγεννημένη Ελλάδα προδόθηκε από το Ρωμαίϊκο Κρατίδιο και την Ορθόδοξο 
Εκκλησία, ένα όρα που ακόμα κρατείται όμηρος μέχρι και σήμερα.  
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Καταστροφή της Ελληνικής Γραμματείας, από την Εκκλησία. Ολική πτώση της Ελληνικής 

Παιδείας κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. «Το ξεπούλημα των αρχαίων βιβλίων από τους 
καλογήρους». 

Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, όταν το υπόδουλο ελληνικό έθνος εξαθλιωμένο, ταπεινωμένο 
και αδύναμο από την χιλιόχρονη «βυζαντινή» κατοχή, έσκυβε τον τράχηλο στον νέο ζυγό τους (τους 
Τούρκους), οι κληρικοί σε ρόλο εισπρακτόρων για λογαριασμό των Οθωμανών, κατοικούσαν σε μέγαρα 
και απολάμβαναν αμύθητο πλούτο. Αναφέρει ο περιηγητής St Clair στο  έργο του («Lord Elgin and the marbles» 
σελ. 65) : «Το παλάτι που έμενε ο Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη έμοιαζε στην πολυτέλεια και την 
χλιδή με τις χίλιες και μια αραβικές νύχτες». Οι περιγραφές των Ευρωπαίων περιηγητών, που έρχονταν 
στην πάλαι ποτέ Ελλάδα για να γνωρίσουν τους θαυμαστούς Έλληνες του παρελθόντος, έμεναν άναυδοι 
από τον ξεπεσμό του Ελληνικού λαού, αλλά και από την σήψη των κληρικών.  

Οι ξένοι περιηγητές κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήσαν είτε φιλέλληνες περιηγητές που 
σκοπό είχαν να εξερευνήσουν τον αρχαίο Ελληνικό χώρο και να καταγράψουν τα συμβάντα της εποχής ή 
ήσαν αρχαιοκάπηλοι, που σκοπός τους ήταν η λαθροθηρία αρχαιοτήτων. Τα γραπτά αυτών των ξένων 
περιηγητών φανερώνουν την πραγματική ιστορία της εποχής εκείνης που διαφέρει απόλυτα από τις 
ιστορίες του Παπαρηγόπουλου και άλλων αναβιωτών ιστορικών της Ρωμιοσύνης, εκείνης δηλαδή της 
ψεύτικης ιστορίας που διδάσκεται για ενάμισυ αιώνα στα χριστιανορωμαίϊκα σχολεία στην πατρίδα και 
έξω.  

Οι ξένοι περιηγητές αρχαιοκάπηλοι είχαν οργανώσει, με την αγαστή συνεργασία των κληρικών 
συστηματική λαφυραγώγηση και λεηλασία των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και αγορές χειρογράφων 
και παπύρων από τα μοναστήρια. Ας δούμε τον ρόλο-κλειδί που έπαιξε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
Γρηγόριος στην κλοπή και μεταφορά των μαρμάρων του Παρθενώνος (τα «Ελγίνεια» μάρμαρα) στην Αγγλία. 
Το «αλισβερίσι»  του αρχιεπισκόπου ξεκίνησε με την πώληση στον λόρδο Έλγιν του μεγαλοπρεπούς 
μαρμάρινου θρόνου «γυμνασιάρχου» που έφερε μορφές του Αρμοδίου και του Αριστογείτονος να 
θανατώνουν μία λέαινα με μαχαίρια και βρισκόταν στην Αρχιεπισκοπή. Το μνημείο κοσμεί σήμερα το 
μουσείο της Σκωτίας.  

Οι άνθρωποι του Έλγιν με την ανοχή των Τούρκων και την βοήθεια των κληρικών απέσπασαν 
εκατοντάδες σπάνια βιβλία και χειρόγραφα. Άλλα μεν τα έκλεψαν, τα αγόρασαν ανοικτά και άλλα τα 
πήραν με δωροδοκίες και λαθραίες ενέργειες, εκμεταλευόμενοι, εκτός από την απληστία και την 
αγραμματοσύνη των μοναχών, την αμάθεια και το μίσος της μεγάλης πλειονότητος των ρασοφόρων κατά 
του Ελληνικού Πολιτισμού. Η συλλογή των μαρμάρων που έκλεψε ο Έλγιν (2.500 κομμάτια περίπου) με την 
συμφωνία του ίδιου του αρχιεπισκόπου Γρηγορίου. Αυτό δε διατυμπάνιζε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής 
του, ως στοιχείο της αθωότητός του ο Έλγιν.  

Γράφει ο Άγγλος αββάς Philip Hunt («An account of the Monastic Institution and the Libraries of the Holy 
Mountain (Άγιο Όρος)» σελ. 198) στον λόρδο Έλγιν : «Οι κάτοικοι συναγωνίζονται, ποιος θα 
πρωτοϊκανοποιήση τις επιθυμίες σας, ο Βοϊβόδας, ιδίως ο Μητροπολίτης και ο υποπρόξενος της Αγγλίας 
Λογοθέτης. Οι τρεις δηλαδή που εξουσιάζουν τον τόπο.» 

Αναφέρει ο περιηγητής Στ. Κλαίρ σε επιστολή του στον επίσκοπο Λίνκολν της Αγγλίας για το 
ξεπούλημα των αρχαίων ελληνικών χειρογράφων από τους ορθοδόξους κληρικούς : «Όλες οι απ’ ευθείας 
προσφορές για την αγορά χειρογράφων πρέπει να αποκλείωνται, διότι ως τέτοιες απορρίπτονται απ’ τις 
κοινότητες των μοναχών. Είναι εύκολο όμως ν’ αποκτηθή η κυριότητα παλαιών βιβλίων και συγγραμμάτων 
αν οι διαπραγματεύσεις γίνουν με μυστικότητα και σοβαρότητα. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν για 
παράδειγμα να γίνουν μέσα στα πλαίσια ανταλλαγής δώρων και σαν δωρεά προς την Παναγία. Οι 
υποδείξεις αυτές είναι εφαρμόσιμες στις πλείστες των περιπτώσεων από έναν ταξιδιώτη, που αναζητεί 
αρχαία ελληνικά χειρόγραφα. Σε αρκετές όμως κοινότητες σε τούτη την χώρα, τόσο άσχημα βυθισμένες 
στην αμάθεια και στην βαρβαρότητα, συμβαίνει να επιτρέπουν σ’ έναν ταξιδιώτη να βάζη στην τσέπη του 
ένα τετραβάγγελο ή ένα πανάρχαιο χειρόγραφο με την ίδια σχεδόν αδιαφορία, σαν να επρόκειτο για ένα 
μάτσο άχρηστου χαρτιού». (Στ. Κλαίρ «Lord Elgin and the marbles» σελ. 224) . 

Για την χλιδή και τον πλουτισμό των κληρικών γράφει ο Βρετανός περιηγητής Γουίλυ Τζελ, 
αρχαιολόγος και τοπογράφος το επάγγελμα, στην εισαγωγή του έργου του «The Itinerary of Greece», 
λίγο πριν από την επανάσταση του 1821 : «Σήμερα ο Ελληνικός λαός δουλεύει για τρεις μεγάλες μάστιγες, 
τους παπάδες, τους κοτζαμπάσηδες και τους Τούρκους». 

Την ίδια εποχή ο Πωλ Ρισάρ πρόξενος της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη και συγγραφέας της 
«Ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», αναφέρει στην εισαγωγή του : «Είναι να κλαίη κανείς βλέποντας 
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αυτόν τον άλλοτε ένδοξο λαό (τον Ελληνικό) να στενάζη κάτω από την εκμετάλλευση της Εκκλησίας και των 
ιερωμένων της, η οποία ξεριζώνει τα σπλάχνα της και τα ρίχνει βορά στους γύπες, στα κοράκια». Τι εννοεί 
ο Πωλ Ρισάρ όταν λέει ότι η Εκκλησία και οι ιερωμένοι της ξεριζώνουν τα σπλάχνα της;  

Οι περιπτώσεις χλιδής, διαφθοράς των κληρικών και τα περιστατικά της εξαγοράς του 
πατριαρχικού θρόνου, ατιμωτικών συναλλαγών με τον τύραννο (τον Οθωμανικό ζυγό) αποτελούν τους 
καρπούς της εθνικής δουλείας και του ραγιαδισμού του λαού.  

Γράφει ο βυζαντινός ιστορικός Φραντζής : «Ο Μωάμεθ έδωσε προστάγματα έγγραφα στον 
πατριάρχη, με εξουσία βασιλική, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον σουλτάνο, ποτέ και κανείς να μην 
ενοχλήση ή αντισταθή αυτού και να είναι αυτός κυρίαρχος και απόλυτος επί παντός εναντίου. Τέλος και 
από φόρους ελεύθερος να είναι και αυτός και οι πατριάρχες του αιωνίως, καθώς και οι υπόλοιποι, που 
ανήκουν σ’ αυτόν αρχιερείς». (Κυριάκου Σιμόπουλου «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα» σελ. 168). Έτσι ο κλήρος 
έγινε το αστυνομικό όργανο και μέσο για την ολοκληρωτική υποταγή ενός έθνους.  

Αμέσως λοιπόν μετά την άλωση, οι μνηστήρες των θρόνων των πατριαρχών και μητροπολιτών 
συναγωνίζονταν μεταξύ τους με προσφορές χιλιάδων φλουριών προς τους Τούρκους κατακτητές 
διοικητές. Οι αιώνες που θα ακολουθήσουν αποτελούν μια άλλη μαύρη εποχή των κληρικόν και της 
Εκκλησίας που αποσιωπώνται από τα βιβλία της ιστορίας μας.  

Οι αγοραπωλησίες των αξιωμάτων των κληρικών, ταπεινωτικές δημοπρασίες για τους θρόνους, 
δωροδοκίες, συνωμοσίες και ελεεινή εκμετάλευση του υπόδουλου χριστιανικού ποιμνίου αποτελούν 
γεγονότα της εποχής. Ο Αθ. Κομνηνός Υψηλάντης εις το έργο του «Τα μετά την άλωσιν» έτος 1870 σελ. 85 
γράφει : «Οι περί τον πατριάρχην αρχιερείς ουδέν άλλο εσυλλογίζοντο παρά το φατριάζειν περί το 
αλλαξοπατριαρχεύειν». 

Παραθέτει δε μία σειρά από σκανδαλώδεις περιπτώσεις δωροδοκιών και εξαγορών για την αρπαγή 
της «χρυσοφόρου» ηγεσίας της Εκκλησίας από το 1476 έως το 1513 (37 έτη διάστημα) : «1482 :Ο Συμεών ο 
Τραπεζούντιος ανήχθη επί του οικουμενικού θρόνου τίσας δύο χιλιάδες φλωρίων», «1486 :Ελήλυθεν εις 
την Κωνσταντινούπουλιν εκ της Σερβίας ιερομόναχος τις, Ραφαήλ το όνομα και κατ’ άλλους Θεοφάνης, 
ανήρ χαμερπής και μέθυσος, όλος έκδοτος, όστις και βλακώδης ών, γνωρίμους τινάς των εν τέλει εκτήσατο, 
οις προσελθών υπέσχετο έρανον κατ΄ έτος τίειν τω βασιλέως καίστορι (ταμία) φλωρίων δύο χιλιάδας, και εν 
τη προβλήσει αυτού επί του πατριαρχικού θρόνου φλωρία πεντακόσια, ει πατριάρχην αυτόν αναδείξουσιν» 
(σελ. 25-26). Αξιοσημείωτον είναι ότι από το 1623 μέχρι το 170, σε διάστημα δηλαδή 77 ετών, έγιναν 50 
(πενήντα) αλλαξοπατριαρχίες.  

Ο Άγγλος περιηγητής Τζώρτζ Γουέλερ στο έργο του («A journey into Greece», London 1862 σελ. 192) 
γράφει :  «Ο Ορθόδοξος κλήρος είναι τόσο φιλόδοξος, που οι μητροπολίτες αγοράζουν τον πατριαρχικό 
θρόνο πίσω από τις πλάτες των ανταγωνιστών του απ’ τον Μεγάλο Βεζύρη. Κι εκείνος χαίρεται να τους 
βλέπει να αλληλοσπαράσσωνται για το ποιος θα του προσφέρη τα περισσότερα πεσκέσια. Για την εξαγορά 
του αξιώματος καταβάλλουν τεράστια ποσά. Και για να τα εισπράξουν, καταπιέζουν και καταληστεύουν 
τους φτωχούς χριστιανούς». 

Ο Γάλλος Ντε Λακρουά στο έργο του («Mémoires contenant diverses relations très curieuse de l’ Empire 
Otoman», Paris 1680 σελ. 287-288) γράφει : «Η αλλαγή πατριαρχών είναι τόσο γρήγορη, που εγώ είδα μέσα σε 
ένα χρόνο πέντε νέους Πατριάρχες ν’ ανεβαίνουν στον θρόνο :τον Παίσιον, τον Διονύσιο, τον Παρθένιο, 
τον Μεθόδιο και τον Διονύσιο της Λάρισας. Ο ένας αναθεμάτιζε τον άλλο με τέτοιες σκανδαλώδεις 
μεθόδους, που ο Βεζύρης Ομάρ Κιοπρουλή αναγκάσθηκε να τους επιβάλει σιωπή για να κατευνάση τα μίση 
μεταξύ τους ». 

Το 1700 το πεσκέσι για την εξαγορά του πατριαρχικού αξιώματος είχε φθάσει τα 60.000 τάλληρα. 
Γράφει ο περιηγητής Πιτόν ντε Τορνεφόρτ : «Είναι θλιβερό να βλέπη κανείς τον αρχηγό της Εκκλησίας να 
διορίζεται από τον σουλτάνο (έτσι είναι και σήμερα στην Ελλάδα τον 21ον αιώνα) ή από τον Μεγάλο Βεζύρη, απ’ 
τους δυνάστες δηλαδή του (Ελληνικού) λαού και της χριστιανοσύνης. Αρχικώς οι Τούρκοι είχαν αξιώσει ένα 
ποσόν συμβολικό κατά την ανάρρηση του νέου Πατριάρχη για την επικύρωση της εκλογής. Οι ορθόδοξοι 
ιεράρχες έκαναν το αξίωμα του πατριάρχη δημοπρασία, και η τιμή του θρόνου έφθασε σήμερα τα 60.000 
τάλληρα. Ο ένας πατριάρχης εκδιώκει με την δωροδοκία τον άλλον ».  

Στην τουρκοκρατούμενη Ρωμιοσύνη «άγια λείψανα» και «ιερά κειμήλια», τα εφευρήματα αυτά της 
καλογερικής πανουργίας, περιφέρονταν από χωριό σε χωριό ή επιδεικνυόνταν στα μοναστήρια με σκοπό 
την πλήρη υποταγή του ποιμνίου, την εκμετάλλευση και τον πλουτισμό. Η μεσαιωνική αυτή τύφλωση 
κυριαρχεί απόλυτα στην Ελλάδα μας μέχρι και σήμερα.   
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Για τα συγχωροχάρτια, την κοκκαλολατρία και τα «τυχερά» των κληρικών γράφει ο Φρίσμαν στο 

έργο του  («Description Historique et Géographique» σελ. 87) :  «Ο Αγάς που σφραγίζει τα συγχωροχάρτια, 
εισπράττει ένα τάλληρο από κάθε φορολογούμενο και οι παπάδες, που ανακατεύονται σε όλα, 
αναλαμβάνουν την διανομή των χαρτιών και εισπράτουν και αυτοί δέκα σολδία. Η πιο αποδοτική όμως 
πηγή πόρων και ταυτόχρονα πανίσχυρο μέσον για την διατήρηση του λαού σε μία κατάσαση δουλείας, μέσω 
των απειλών και του φόβου, είναι ο αφορισμός και τα αγιολείψανα». 

Οι ιστορικές αναφορές των ξένων περιηγητών για την μεσαιωνική ιστορία (τραγωδία) του 
διπλοσκλαβωμένου έθνους μας μαζί με το έργο των Ελλήνων Διαφωτιστών πρέπει να αντικαταστήσουν 
την ψευτοπαιδεία που μας παρέχουν μέχρι και σήμερα οι ταγοί της Ρωμιοσύνης. Την ψευτοπαιδεία για 
ανύπαρκτα γεγονότα (κρυφά σχολειά, όρκους σε λάβαρα και σημαίες, φτωχούς συνετούς και ηρωϊκούς ιερείς που έπεσαν 
πολεμώντας, ιερείς της Ορθοδοξίας που «φύλαγαν Θερμοπύλες», κληρικοί ως στυλοβάτες του Έθνους κατά τα δύσκολα χρόνια 
της τουρκικής σκλαβιάς και άλλα τερατουργήματα). 

Πρέπει να αντικαταστήσουμε τα ιστορικά ψεύδη που διδάσκονται στα Ελληνόπουλα πανταχού με 
την ιστορική αλήθεια. Ο Ιουδαιοχριστιανισμός σαν γάγγραινα κατέφαγε και εξαφάνισε δια τουλάχιστον 
1800 έτη το Ελληνικό Έθνος, τον αμίμητο πολιτισμό του και εν συνεχεία την ίδια την Ανατολική 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Βυζάντιο) που τον ανέδειξε, παραδίδοντάς την στους Τούρκους.  

Αυτή δε η Εκκλησία συνεχίζει το καταστροφικό της έργο έως σήμερα υποβαθμίζοντας και 
οικονομικά και πνευματικά τον Ελληνικό λαό.  

Αν δεν επιτευχθή ο χωρισμός της Εκκλησίας από το Κράτος και παράλληλα δεν αναθεωρηθή η 
κακοποιημένη ιστορία μας, το όνομα Έλλην θα εξαφανισθή, θα εξαφανισθή η Ελλάδα σαν έθνος και ο 
λαός αυτής οι Έλληνες. «Εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων» («Ζαχαρίας» θ΄ 13-15 
Παλαιά Διαθήκη). 

Απορίας άξιον είναι πως οι καλόγηροι εδίδαξαν σε «κρυφά Σχολεία» την Ελληνική Γλώσσα και 
διέσωσαν την Ελληνική Παιδεία και την αρχαία Γραμματεία, κατά την περίοδο του Οθωμανικού ζυγού 
όταν ήταν φαινόμενον σχεδόν καθολικό η αμάθειά τους.  

Το έτος 1546 έφτασε στο Άγιο Όρος ο Γάλος ιατρός και βοτανολόγος Pierre Belon. (Κυριάκος 
Σιμόπουλος «Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα» τόμος Α έκδ. Στάχυ). Γράφει ο  Pierre Belon : «Από τους 6.000 (έξι 
χιλιάδες) καλογήρους που ζουν στον Άθω μονάχα δύο ή τρεις από κάθε μοναστήρι (20 Μοναστήρια) γνωρίζουν 
ανάγνωση και γραφή. Κι αυτό γιατί οι αρχιερείς της Ελληνικής Εκκλησίας και οι Πατριάρχες είναι εχθροί 
της φιλοσοφίας και αφορίζουν κάθε κληρικό που μελετάει βιβλία μη θεολογικά. Οι κληρικοί τιμωρούνται με 
αφορισμό για ένα τέτοιο παράπτωμα. Και είναι αδύνατον να λάβουν συγχώρεση εάν δεν κάνουν μεγάλες 
νηστείες, εάν δεν πληρώσουν χρήματα, ή εάν δεν δεχθούν ραβδισμούς κατά την περίοδο της μετανοίας!». 

Οι Ευρωπαίοι έχοντας στα χέρια τους χειρόγραφα που είχαν καταφέρει να φυγαδεύσουν μετά την 
άλωση της Πόλης, οι νεοπλατωνικοί του Μυστρά (δηλαδή οι μαθητές του Πλήθωνα Γεμιστού) και άλλοι 
Έλληνες λόγιοι, υπολόγιζαν πως σε έναν τόσο μεγάλο όγκο βιβλίων θα έπρεπε λογικά να αντιστοιχούν 
πολλά περισσότερα, στη Ελλάδα, αιχμάλωτα στα χέρια των Οθωμανών. 

Ωστόσο το Οθωμανικό κράτος - τουλάχιστον επίσημα - απαγόρευε την πώληση και εξαγωγή 
αρχαίων ελληνικών βιβλίων από τις κρατικές και μοναστικές βιβλιοθήκες. Υπήρχε μάλιστα και σχετικός 
νόμος, που είχε θεσπίσει ο ίδιος ο Μωάμεθ ο Πορθητής, σύμφωνα με τον οποίον «Οι θησαυροί της 
βιβλιοθήκης φυλάσσονται με προσοχή από τους Τούρκους, μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, εξ 
αιτίας ειδικούς εντολής του Μωάμεθ του Β΄»1. 

1Απόσπασμα επιστολής του Αββά Sevin από την Κωνσταντινούπολη προς την Γαλλική Κυβέρνηση 
όπου περιγράφεται η διαπραγμάτευση του Ζάϊντ Αγά με τον Αββά Bignon κατά το έτος 1777, ώστε να 
πετύχη ο δεύτερος πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Σουλτάνου. 

Στην Δυτική Ευρώπη είχε δημιουργηθή η εντύπωση πως στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα υπήρχαν 
πλούσιες βιβλιοθήκες που φύλασσαν θησαυρούς αρχαιοελληνικής γνώσεως. Έτσι αρχίζει το εμπόριο 
αρχαίων ελληνικών βιβλίων σε τιμές ευκαιρίας! Απεσταλμένοι των Ευρωπαϊκών βασιλέων εις την 
κατεχόμενη Ελλάδα, είχα επιδοθή σε ένα άνευ προηγουμένου κυνήγι αρχαίων ελληνικών χειρογράφων.  

Η Αυστριακή Αυλή είχε πρωτοπορήσει στην αρπαγή και λαθραία εξαγωγή από την Ελλάδα 
ελληνικών βιβλίων, αρχαιοτήτων και χειρογράφων. 240 αρχαία Ελληνικά βιβλία τοποθετήθησαν στην 
Αυστριακή Αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη μας αναφέρει ο Chiselin de Busberg, πρεσβευτής Αυστρίας 
1503-1564, κατά την βασιλεία του Φερδινάνδου.  
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Ο Sevin - 1729 - για λογαριασμό της Γαλλικής κυβέρνησις προμηθευόταν βιβλία από έναν παπά σε 

συνεργασία με τον δεσπότη Ξάνθης για 10 τάλληρα τον τόμο. 600 τόμοι εστάλθηκαν στην Γαλλία 
διαμέσου του Γάλλου προξένου Espanet και του de Brocas. Ο Δεσπότης Ξάνθης είχε καταλεηλατήσει τα 
μοναστήρια της Λιμνοθάλασσας του Πόρτο-Λάγο (Βιστωνία). 

Ο Αδαμάντιος Κοραής - ο μέγας διαφωτιστής και Διδάσκαλος του Γένους μας - στηλίτευσε με 
σκληρή γλώσσα το εμπόριο αρχαίων χειρογράφων θεωρώντας το μοναστήρι του Αγίου Όρους και της 
Πάτμου υπεύθυνα για το ξεπούλημα της Εθνικής μας γνώσης, της κληρονομιάς μας : «Και όμως  αι δύο 
πηγαί των καλών (σαρκαστικώς) τούτων γραμματικών εγύμνωσαν όλην Ελλάδα από τα πολύτιμά της 
αντίγραφα και επρόδωσαν εις έθνος αλλότριον, δια πολλά, ολίγον ίσως, αργυρίων, τα προγονικά κτήματα». 
(Στίλπων Κυριακίδης «Η εξαγωγή χειρογράφων εξ Αγίου Όρους» Μακεδονικά, Τόμος Δ). 

Όσα βιβλία δεν είχαν ακόμη πουληθή ή καταστραφή βρίσκονταν παραμελημένα στις μοναστικές 
βιβλιοθήκες και σάπιζαν υπό τα αδιάφορα βλέμματα των καλογήρων. Γράφει ο περιβόητος Αββάς 
Fourmont, ο Γάλλος ρασοφόρος που εκθεμελίωσε και κατέστρεψε την Αρχαία Σπάρτη : «Η αμάθειά τους 
(των καλογήρων) σου προκαλεί οίκτο. Εύρισκα βιβλία μισοκαμένα χωρίς αρχή και τέλος, σάπια, 
σαρακοφαγωμένα … οι μοναχοί ζουν άνετα αλλά οι συγγραφείς πανάθλια. Τους καίνε, τους 
ακρωτηριάζουν, τους ανασκολοπίζουν, τους μαχαιρώνουν. Είδα βιβλία μέσα σε υγρές τρύπες βράχων … 
Άλλα βρίσκονται στο υπόγειο σαπισμένα πια ολότελα σβησμένα γράμματα». 

Ο Γάλλος περιηγητής  Pouqueville ρώτησε τον ηγούμενο της Μονής του Αγίου Ιακώβου αν 
υπήρχαν αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα στο Μοναστήρι. Έντρομος ο καλόγερος απάντησε : «Θεός 
φυλάξοι! Εμείς είμαστε ορθόδοξοι κι όσον έγραφαν αυτοί οι Ελληνοβριοί άλα αιρετικά πράγματα, τα 
κάψαμε. Κι αν πέση στο χέρι μου καμμιά περγαμηνή θα την πετάξω στην φωτιά». 

Γράφει ο καθηγητής του  Cambridge Carlyle - 1801 - για τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων στην 
Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος : «τα βιβλία σωριασμένα το ένα πάνω στο άλλο σε απερίγραπτη αταξία, 
βορά των σκώρων, ρυπαρά, και σκωληκόβρωτα». 

Ο Άγγλος Edward Daniel Clarke διδάκτωρ του Cambridge, σε ένα μοναστήρι στην Πάτμο βρήκε 
μέσα σε ένα σωρό παραπεταμένων ανεκτίμητης αξίας περγαμηνών, τον 24ο διάλογο του Πλάτωνα, …, 
και δύο τόμους με αρχαίους Ελληνικούς ύμνους, με νότες αρχαίας ελληνικής μουσικής. Ο ηγούμενος 
πούλησε στον Άγγλο τα εν λόγω βιβλία, για ένα καλό μπαξίσι.  

Το «κρυφό σχολειό» δεν ήταν απαραίτητο εφ’ όσον οι Τούρκου δεν εμπόδιζαν την μόρφωση των 
υποδούλων Χριστιανών και παντελώς αδιαφορούσαν στο ζήτημα αυτό. Έτσι, τα πρώτα 100 χρόνια 
οθωμανικής κατοχής ο έλεγχος της Εκκλησίας επί των εκπαιδευτικών ζητημάτων είναι πλήρης. Οι 
δάσκαλοι έπρεπε όχι μόνον να είναι ιερείς αλλά και διορίζονταν από τους κατά τόπους Επισκόπους, και 
δίδασκαν αποκλειστικά και μόνον το μάθημα των θρησκευτικών. Η εκπαίδευση περιοριζόταν σε 
ανάγνωση και γραφή, αμφότερες δε διδάσκονταν μόνο μέσα από τα θρησκευτικά βιβλία. 

Το μάθημα γινόταν σε ιεροδιδασκαλεία, τα οποία στεγάζονταν σε εκκλησίες και μοναστήρια. «Εν 
μεν ταις μεγαλουπόλεσι (τα σχολεία) στεγάζονταν παρά τοις μητροπολιτικοίς μεγάροις, εν δε ταις 
κωμοπόλεσι και τοις χωρίοις παρά τοις ιεροίς ναοίς και ταις παρακειμένας Μοναίς, ως αναφέρεται εν τοις 
σωζομένοις εγγράφοις παρά των Μαρτίνω Κρουσίω και Στεφάνω Γερλαχίω, οίτινε εν τη Τουρκογραικία 
πλείστας όσας πληροφορίας περί των σχολείων παρά τοις Έλλησιν έχουσιν, οίον ότι, ως επί το πολύ τα 
σχολεία ταύτα διευθύνοντο υπό ιερέων ή μοναχών, διδασκόντων, μετά την επί πινακίδος και της φυλλάδος 
διδασκαλίαν της αλφαβήτου και του συλλαβισμού εκκλησιαστικά τινα βιβλία ως αναγνωστικά ». (Τρύφωνος 
Ε. Ευαγγελίου Δ.Φ. «Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας» Τόμος Α΄ σελ. LXXXI Αθήνα 1936 από «Αναστατικές Εκδόσεις - 
Διονυσίου Νότη Καραβία» σειρά «Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών»). 

Αυτό το καθεστώς συνεχίστηκε μέχρι το πρώτο μισό του 18ου αιώνα. Οι ιδέες του διαφωτισμού και 
η άνθηση των θετικών επιστημών αρχίζουν να φτάνουν στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα με τους 
ξενητεμένους Έλληνες, διότι οι ξενητεμένοι Έλληνες είχαν προσανατολιστή στην Πατρώα Ελληνική 
Παιδεία και Φιλοσοφία.  

Είναι επίσημη ιδεολογία η θέση του νεοελληνικού κράτους, πως η Εκκλησία διέσωσε τον 
Ελληνισμό, την Ελληνική Γλώσσα και την Ελληνική Παιδεία στα μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 
Ωστόσο ο μελετητής της ιστορίας διαπιστώνει ότι κατά την διάρκεια του οθωμανικού ζυγού, η ιεραρχία 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας ακολούθησε μία πολιτική που κρατούσε αμόρφωτο και υποτεταγμένο στους 
Τούρκους τον Ελληνικό λαό.  

Ο μύθος του «Κρυφού Σχολειού» και η υποτιθέμενη προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
καταρρέουν μέσα από αδιάψευστα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα και κείμενα. 
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Τα ίδια αυτά ιστορικά στοιχεία αποδεικνύουν ως μοναδικό μοχλό πίεσης προς την πολυπόθητη 

ελευθερία των υποδούλων Ελλήνων και της παιδείας τους, τον ηρωϊσμό και την αυταπάρνηση των 
ξενητεμένων Ελλήνων Διαφωτιστών, οι οποίοι με την συστηματική σπουδή της αρχαίας ελληνικής φιλο-
σοφίας βάλθηκαν να ξυπνήσουν και τους υπόδουλους. Θα επικαλεσθώ τον αρχιστράτηγο της Επανάστα-
σης Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ο οποίος σε ομιλία του στα παιδιά του Γυμνασίου της Αθήνας, Νοέμβρη  
του (1838) χιλια-οχτακόσια-τριάντα-οχτώ επισήμανε : «Ο Σουλτάνος διόρισε έναν βιτσαρέ δηλαδή ως αντι-
βασιλέα έναν Πατριάρχη και έδωσε την εξουσία της Εκκλησίας, Αυτός (ο Πατριάρχης) και ο λοιπός κλήρος 
έκαμαν ότι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερα έγιναν οι Κοτζαμπάσηδες (Προεστοί) εις όλα τα μέρη. Η τρίτη 
τάξις οι έμποροι και οι προκομένοι, το καλύτερος μέρος των πολιτών, μη υποφέροντας τον ζυγό έφευγαν, και 
οι γραμματισμένοι επήραν και έφυγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι έμεινε ο λαός, όστις στε-
ρημένος από τα μέσα της προκοπής εκατήντησεν εις αθλίαν κατάστασιν, και αυτή αύξαινε κάθε μέρα χειρό-
τερα διότι αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθησιν, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε 
προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του, ή εγένετο γραμματικός του προεστού. 

»Και μερικοί, μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντες τες δόξες και τες ηδονές, 
όπου απελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Και τοιουτοτρόπως κάθε 
μέρα ελίγνευε και επτώχαινε ο λαός. Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάστασιν μερικοί από τους φυγάδες 
γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία! Και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε 
ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς, όπου κανένας από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα 
βιβλία και έβλεπε ποιους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και οι άλλοι παλαιοί 
μας, και εβλέπαμεν και εις ποίαν κατάστασιν ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις τον νού να του 
μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι». 

Ανάμεσα λοιπόν στην εσκεμμένη επιβολή αμορφωσιάς στην συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνι-
κού λαού, και στα ιεροδιδασκαλεία της Εκκλησίας, στα οποία φρόντιζαν να παράγωνται αποκλειστικά 
και μόνον γραμματικοί και θεολόγοι ώστε να στελεχώνουν ως κρατικοί υπάλληλοι ή ως κληρικοί για τον 
Οθωμανικό και Εκκλησιαστική διοικητικό μηχανισμό, στέκονταν οι Έλληνες διαφωτιστές. Αυτοί οι 
Έλληνες - ξενητεμένοι Έλληνες - με την υποστήριξη πολλών εκ των Ελλήνων εμπόρων και των 
καπεταναίων άρχισαν να ιδρύουν σε όλη την υπόδουλη Ελλάδα σχολεία, στα οποία διδάσκονται θετικές 
επιστήμες και φιλοσοφία, δηλαδή σχολεία στα οποία διδάσκονταν «Ελληνική Παιδεία».  

Ο Κούμας σχολιάζοντας το κυνήγι των διαφωτιστών από την Εκκλησία γράφει : «Κατ’ εκείνους 
τους χρόνους και μόνη η διδασκαλία των μαθηματικών εθεωρείτο ως πηγή της αθείας, της οποίας πρώτο 
αποτέλεσμα ήταν η κατάργησις της νηστείας». Τον Κούμα επιβεβαιώνει η εγκύκλιος που εξέδωσε ο 
Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ και η Ιερά Σύνοδος το 1819. Η Εκκλησία καταδικάζει τις επιστήμες, διότι 
αποσπούσαν τους υπόδουλους Έλληνες από τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις, όπως η νηστεία. Οι 
διδάσκαλοι που δίδασκαν θετικές επιστήμες θεωρούνταν από τους ιεράρχες «διεφθαρμένα ανδράρια». 

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Άνθιμος ξεσήκωσε τον όχλο της πόλης και γκρέμισαν το σχολείο όπου 
δίδασκε ο Κούμας και ο Οικονόμου. Το έτος 1819 ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ και η Ιερά Σύνοδος 
έβγαλαν μία εγκύκλιο, με την οποία στράφηκαν εναντίον των θετικών επιστημών και της φιλοσοφίας, 
υπεραμεινόμενοι της στείρας γραμματικής. Γράφουν : «Επιπολάζει ενιαχού μία καταφρόνησις περί τα 
Γραμματικά μαθήματα και διόλου παράβλεψις περί τας Λογικάς και Ρητορικάς τέχνας, και περί αυτήν επί 
πάση την διδασκαλίαν της υψηλοτάτης θεολογίας, προερχομένη εκ της ολοτελούς αφοσιώσεως μαθητών 
ομού και διδασκάλων εις μόνα τα μαθηματικά και τας επιστήμας, και αδιαφορία εις τας παραδεδομένας 
νηστείας, προκύπτουσα εκ τινων διεφθαρμένων ανδραρίων, τα οποία καθώς τα ζιζάνια μεταξύ του καθαρού 
σίτου, ούτω και αυτά μεταξύ των πεπαιδευμένων του Γένους ανεφύησαν, πλανώμενα υφ’ αυτών και 
πλανώντα τους αφελεστέρους και απεριφράκτους την διάνοιαν».  

Οι ραγιάδες Ρωμιοί συνειδητοποίησαν την Ελληνική τους καταγωγή μόνον όταν ήλθαν σε επαφή με 
τα έργα της Ελληνικής Γραμματείας, Ιστορίας των προγόνων τους και Φιλοσοφία. Τα βιβλία των 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ήταν άγνωστα στην Τουρκοκατεχόμενη Ελλάδα εξ αιτίας των 
εκκλησιαστικών απαγορεύσεων.  

Αυτά τα βιβλία Ελλήνων φιλοσόφων, επιστημόνων, ιστορικών … έφτασαν στα χέρια των 
υποδούλων εξ αιτίας των φιλότιμων προσπαθειών και τας θυσίας των ξενητεμένων (στις χώρες της Δύσης) 
Ελλήνων τους οποίους αποκαλούμε «Διαφωτιστές του Γένους». Όταν πια αντιλήφθηκαν και 
συνειδητοποίησαν οι υπόδουλοι την Ελληνική τους καταγωγή, ότι ήταν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων 
και κληρονόμοι του μεγαλύτερου Παγκόσμιου Πολιτισμού, αυτών των Ελλήνων που φημίζονταν για 
μεγάλα αμίμητα κατορθώματα, θέλησαν να τους μοιάσουν και βάλθηκαν να απελευθερωθούν, γι’ αυτό 
και επαναστάτησαν.  
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Ο πρόδρομος του Ελληνικού διαφωτισμού θεωρείται ο Νικόλαος Σοφιανός που σπούδασε στην 

Ρώμη φιλολογία, μαθηματικά και αστρονομία. Αφού περιόδεψε δύο φορές την Ελλάδα, 
συνειδητοποίησε, ότι για να αντιμετωπιστή η αμορφωσία του απλού λαού, ώφειλε να εκδώση τα έργα της 
αρχαίας ελληνικής γραμματείας σε γλώσσα κατανοητή, ώστε να γίνουν προσιτά στους υπόδουλους «και 
να αναπτερυγιάση από την τόση απαιδευσία το ελεεινό γένος». Οι Έλληνες που σπούδαζαν στη Δύση και 
επέστρεφαν στην υπόδουλη Ελλάδα υποχρεούνταν «εις ομολογίαν πίστεως, ενώπιον του ορθοδόξου 
εκκλησιάσματος απ’ άμβωνος». Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου. 

Είναι γεγονός (το γνωστόν λίβελλον) ότι όσοι Ελληνικής καταγωγής Ρωμιοί ήταν φορείς των νέων 
επιστημονικών ιδεών με βάση την Ελληνική Φιλοσοφία υποχρεούνταν σε εξευτελιστικές ομολογίες 
πίστεως ωσάν να ήσαν κοινοί εγκληματίες. Αυτό δε διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, θεωρού μεγάλο 
έγκλημα την ενασχόληση με την Ελληνική Επιστήμη, Φιλοσοφία, και Ελληνική Παιδεία.  

Ένας ήρωας εθνομάρτυρας που ήταν πιο Έλληνας απ’ ότι του επέτρεπε η Εκκλησία. 
Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις - Οικουμενικός Πατριάρχης 1620. Σπούδασε στην Βενετία, φιλικά 

προσκείμενος στον Προτεσταντισμό προσπάθησε να μεταρρυθμίση την Ανατολική Εκκλησία. Ίδρυσε το 
πρώτο ελληνικό τυπογραφείο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετέφρασε το Ευαγγέλιο στην δημοτική 
γλώσσα και το τύπωσε. Στα κείμενά του διακρίνεται η «Ελληνοκεντρική» θεώρηση των πραγμάτων, και 
αποκαλεί τους υπόδουλους Έλληνες και όχι Ρωμιούς.  Σε αντίθεση με τον Γεννάδιο Σχολάριο που 
αρνιόταν ότι ήταν Έλληνας, ο Λούκαρις παινευόταν ως απόγονος Ελλήνων για την αρχαία σοφία. 

Παρ’ όλο που οι εκδοτικές του απόπειρες κινήθηκαν σε αυστηρά θρησκευτικά πλαίσια, και 
κράτησε ο Λούκαρις αποστάσεις ασφαλείας από την αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Φιλοσοφία 
θεωρήθηκε επικίνδυνος. Οι Ιησουίτες της Πόλης και αντιδραστικά στοιχεία του ορθοδόξου παπαδαριού 
έπεισαν τους Τούρκους, πως το τυπογραφείο του Λούκαρι ήταν χυτήριο όπλων και κάλπικων 
νομισμάτων. Το κατηγόρησαν το 1637 στον Βεζύρη Μπαϊράμ Πασά ότι σχεδίαζε επανάσταση κατά των 
Τούρκων. Ο Λούκαρις συνελήφθη και δολοφονήθηκε δια πνιγμού στον Βόσπορο από γενίτσαρους.  

Παπάς Μεθόδιος Ανθρακίτης - Ηπειρώτης. Αυτός ο ιερέας είναι ο πρώτος διαφωτιστής που 
πραγματικά συγκρούστηκε με την εκκλησιαστική ιεραρχία και πλήρωσε ακριβά τον πόθο του να δώση 
στους ραγιάδες Ελληνική  Παιδεία. Σπούδασε στην Ιταλία και έφερε στην Ελλάδα τας γεωμετρικάς 
επιστήμας, τα μαθηματικά και τις ιδέες των Γάλλων φιλοσόφων. Όταν ήταν δάσκαλος στην Καστοριά, 
ξεσήκωσε εναντίον του τον σκοταδισμό, επειδή δίδασκε θετικές επιστήμες. Ο Μακάριος ο Πάτμιος 
γράφει υποτιμητικά για τον Ανθρακίτη : «Ο κυρ Μεθόδιος τρίγωνα και τετράγωνα διδάσκει τους μαθητάς 
του και την άλλην πολυάσχολον ματαιοπονίαν της Μαθηματικής». Bite your tongue! Ενοχλημένη η ιεραρχία 
με του Ανθρακίτη την διδασκαλία θετικών επιστημών, προώθησε την Ιερά Σύνοδο των Πατριαρχείων η 
οποία προσκάλεσε τον Ανθρακίτη να παρουσιαστή και να απολογηθή ενώπιόν της για την ασέβειά του, 
παρά την αντίδραση των Προκρίτων των Ιωαννίνων. 

Η Ιερά Σύνοδος καθήρεσε τον Ανθρακίτη από το ιερατικό του αξίωμα, του απαγόρευσε να διδάσκη 
και αναθεμάτισε τα έργα του. Στην Κωνσταντινούπολη οι πατέρες της Εκκλησίας έκαψαν τα τετράδια 
της διδασκαλίας του, «ανάβουν φωτιά σε τρία μέρη της αυλής των Πατριαρχείων», Συναθροίζουν σε 
σωρούς «λογικάς και φυσικάς και Ευκλείδην και έτερα μαθηματικά», τα ρίχνουν στην φωτιά και τα καίνε. 
Στο σωτήριο αυτό θέαμα, βρίσκονταν κληρικοί «και λαός άπειρος έξω, γεμιτζήδες, παπουτσήδες, 
ραφτάδες». Είχαν σύρει δε τον Ανθρακίτη μπροστά ωσάν αυτόπτη μάρτυρα στον σκοταδισμό και την 
μεσαιωνική ανοησία τους. Του απαιτήσανε δε, οι πατέρες της Εκκλησίας, οι «άγιοι» διώκτες του να 
υπογράψη ομολογία, σύμφωνα με την οποία «επαρακινήθη να τα γράψη εκ σατανικής συνεργείας και 
εθελοκακίας και φρονοβλάβειας» και να αναθεματίση τα μαθηματικά, την αρχαία επιστήμη και τις δικές 
του διδασκαλίες ως «δυσσεβή και πάσης βλασφημίας γέμοντα». Του έβαλαν και όρο να μην διδάξη ξανά 
μαθηματικά, γιατί διαφορετικά θα ήταν «υπόδικος τω αιωνίω αναθέματι». 

Ζήτησε να τον αφήσουν λίγες μέρες να το σκεφτή και τους ξεγλύστρησε κρυμμένος για μήνες σε 
μία υπόγειο «ανήλειον γούβαν». Οι άγιοι διώκτες του, οι «άγιοι πατέρες» λύσαξαν και έκαναν την Πόλη 
άνω κάτω για να τον βρούν. Μα αυτός απέδρασε, στα Ιωάννινα όπου και πέθανε ερείπιον ψυχικό και 
σωματικό. Την δίκη του από την Ιερά Σύνοδο των Πατριαρχείων στην Κωνσταντινούπολη, ο Μεθόδιος Ανθρακίτης 
περιγράφει σε επιστολή του στους προκρίτους των Ιωαννίνων. Ο Άλκης Αγγέλου βρήκε το αντίγραφο του γράμματος αυτού 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη σε φάκελλο με αριθμό 316, σ. 55-64 «ανάμεσα στα βιογραφικά στοιχεία που είχε συγκεντρώσει ο 
Φιλητάς για τον Μεθόδιο Ανθρακίτη». Ο Αγγέλου παρουσίασε αυτό το γράμμα στο βιβλίο του, «Η δίκη του Μεθοδίου 
Ανθρακίτη όπως την αφηγείται ο ίδιος». 

Η μεγαλύτερη μορφή του προ-επαναστατικού Ελληνικού διαφωτισμού ήταν ο «Διδάσκαλος του 
Γένους» ο Αδαμάντιος Κοραής ο Σμυρναίος. Η αφύπνιση του Κοραή πηγάζει απευθείας από τα γεγονότα 
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της Γαλλικής Επαναστάσεως, καθώς παρακολουθεί από το παράθυρο του σπιτιού στο Παρίσι την 
μεγαλειώδη πομπή που ακολουθούσε τα λείψανα του φιλοσόφου Βολταίρου. Και όπως λέει ο ίδιος ο 
Κοραής, δεν τον συγκίνησε η μεγαλοπρέπεια της πομπής άλλά «Όταν είδον τα βιβλία του Βολταίρου 
φερόμενα εις θρίαμβον και περικυκλωμένα από πλήθος ακαδημαϊκών, τότε ήθελον να σε έχω πλησίον μου 
μάρτυρα και της αγανακτήσεως μου και των δακρύων φίλε μου, αληθινών δακρύων απαρηγορήτων τα 
οποία δάκρυα με έκαμε να χύσω η ανάμνησις ότι ούτως και οι (Έλληνες) προπάτορές μου, οι αμίμητοι 
Έλληνες, ήξευρον να τιμώσι την σοφία.» 

Η αποθέωση του φιλοσόφου Βολταίρου κάνει τον Κοραή να θυμηθή ακόμα περισσότερο το 
κατάντημα των υποδούλων Ελλήνων και τότε στρέφεται η οργή του ενάντια στους καλόγερους που 
θεωρεί κυρίως υπεύθυνους για την αμορφωσιά των ραγιάδων, και γράφει ο Κοραής : «Και υμείς άθλιοι 
καλόγηροι, αντί να ζητήτε να ιατρεύσητε τας πληγάς του γένους, εγίνετε χείρονες και αυτών των Τούρκων, 
υμείς οι οποίοι έπρεπε να είσθε το άλας και το φως των κοσμικών, εμφράνθητε, εσκτοτίσθητε και 
παντάπασιν ηχρειώθητε … Έπειτα ζητείτε σέβας και ευλάβειαν παρά του λαού …». 

Ο Κοραής απέβλεπε στην ανασύσταση της Ελλάδας, και στην αναβίωση του αρχαίου 
δολοφονημένου λαμπρού πολιτισμού της. Σύμφωνα με τον Κοραή ο πολιτισμός έπρεπε να επανέλθη 
στην κοιτίδα του την Ελλάδα. Τα πνευματικά, τα ιδεολογικά και τα πατριωτικά τους ιδανικά οι Έλληνες 
έπρεπε να τα αναζητήσουν στην Αρχαία Ελλάδα, στην Ελληνική Παιδεία, και όχι στα ιερατεία της 
εβραιογενούς χριστιανικής θρησκείας, και εις τα εβραιογενή βιβλία τους την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, 
θρέμα και δημιουργία Εβραίων μόνον.  

Αυτήν την πραγματικότητα αποδοκιμάζει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός ο οποίος γράφει : «Στις 
ευρωπαϊκές αυλές … καθωρίσθηκε ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επαναστάσεως, που δεν θα έχει πιά 
ρωμαίϊκο οικουμενικό χαρακτήρα, αλλά στενά εθνικό (δηλαδή Ελληνικό) και κατ’ ουσίαν «αρχαιο-Ελληνικό». 
Θα είναι επανάσταση των Ελλήνων του Ελλαδικού θέματος, όχι μόνον εναντίον των Τούρκων, αλλά και 
εναντίον της Ρωμαίϊκη Εθναρχίας .. των Βυζαντινών». Αποδοκιμάζει λοιπόν ο Γ. Μεταλληνός την 
επανάσταση των Ελλήνων για μία ελεύθερη Ελλάδα.  

Ο Κωνσταντίνος Κούμας («Ιστορία Ανθρωπίνων Πράξεων» 12ος Τόμος) γράφει : «Εκ των πολλών καλών τα 
οποία ενήργησεν η γλώσσα του Κοραή, έν είναι η σύστασις νέων σχολείων, τα οποία ωφέλησαν όλον το 
γένος». 

Γράφει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην «Πατρική Διδασκαλία» του ότι : «… Ο Κύριος δια να φυλάξη 
και αύθις αλώβητον την αγίαν και ορθόδοξον πίστιν ημών των ευσεβών και να σώση τους πάντας … 
Ήγειρεν εκ του μηδενός την ισχυράν αυτήν βασιλεία των Οθωμανών, αντί της των Ρωμαίων ημών 
βασιλείας, η οποία είχεν αρχίσει, τρόπον τινά, να χωλαίνη εις το της ορθοδόξου πίστεως φρόνημα». 

Και απαντάει στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ο Αδαμάντιος Κοραής : «Ή τάχα δεν εύρηκεν ο 
Χριστός άλλο μέσον παρά την μισόχριστον των Οθωμανών θρησκείαν, δια να στηρίξη την ιδικήν του; Δεν 
εύρηκεν άλλο μέσο να σώση τα πρόβατά του πλην του να τα παραδώση εις αυτό το στόμα του λύκου»; (Α. 
Κοραής : «Αδελφική Διδασκαλία», «Άπαντα» Εκδόσεις Βαλέτα).  

Έχει καλλιεργηθή η πεποίθηση πως οι Τούρκοι εμπόδιζαν την ίδρυση σχολείων. Η αλήθεια είναι 
ότι ούτε καν ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό. Αντιθέτως το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν εκείνο που 
κήρυξε αμέσως «ιερό πόλεμο» κατά της γνώσης, τρομοκρατώντας με αφορισμούς και διώξεις τους 
δασκάλους που δίδασκαν θετικές επιστήμες και ελληνική φιλοσοφία στην υπόδουλη Ελλάδα. Ας 
μιλήσουμε λοιπόν για τις επεμβάσεις της Εκκλησίας στην Παιδεία του Ελληνισμού.  

Από το στόχαστρο της αντίδρασης της Εκκλησίας δεν γλύτωνε κανένας Έλληνας διαφωτιστής. 
Όποιος πρέσβευε την ελληνική φιλοσοφία, όποιος τολμούσε να την διδάξει παράλληλα με τις θετικές 
επιστήμες έμπαινε στην μαύρη λίστα τω αιρετικών και κατέληγε αφορισμένος. Από αυτήν την μιαρά 
μεταχείρηση δεν γλύτωσε ούτε ο Βενιαμίν ο Λέσβιος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες 
διαφωτιστές. Ο Βενιαμίν χειροτονήθηκε μοναχός στο Άγιο Όρος, σε ηλικία 17 ετών. Αργότερα ανέλαβε 
την τοπική σχολή στις Κυδωνιές.  

Η φήμη του Λεσβίου και της σχολής των Κυδωνιών εξαπλώθηκε σε όλη την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία ως ένα από τα ανώτατα ιδρύματα της Ανατολής. Εναντίον του Βενιαμίν στράφηκαν με 
μένος ο Αθανάσιος Πάριος, βαθύτατα μισέλληνας και ο μέγας Ιεροκήρυξ του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου Δωρόθεος Βουλησμάς. Ο βαθύτατα θρησκόληπτος Πάριος - ο οποίος αργότερα 
αγιοποιήθηκε - κατηγόρησε τον μεγάλο Λέσβιο στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η 
οποία τον καταδίκασε. Μετά οι ιερείς στις Κυδωνιές ισχυρίστηκαν στους Τούρκους ότι ο Βενιαμίν 
διέδιδε επαναστατικές ιδέες. Ο Οθωμανός ναύαρχος Σεβδαλή Πασάς διέταξε το κλείσιμο της σχολής. 
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Μετά την έναρξη της Επαναστάσεως ο Βενιαμίν από κοινού με τον πρώην ιερέα Παπαφλέσσα 

συγκέντρωσαν πολεμοφόδια για τον αγώνας της απελευθέρωσης και βοήθησαν εις την οργάνωση της 
εξέγερσης των νησιών μας.  

Ο Στέφανος Δούγκας με δικά του χρήματα αγόρασε όργανα φυσικής αστρονομίας και χημείας με 
την ιδέα να ανοίξη πανεπιστήμιο. Το Πατριαρχείο τον κατηγόρησε πώς «επιχειρεί ο τολμητίας ούτος εν 
τοιούτω προσχήματι, τη φιλοσοφική εγκαθιδρυθείς ου μετ’ ολίγας φαντασίας έδρα την φυσικήν μετά της 
αλγεβραϊκο-μαθηματικής παράδοσιν ασυμβιβάστως πάντη και πάντως τη θεοπνεύστω συμβιβάζειν Γραφή». 
Η απειλή του αφορισμού τον λύγισε και παραιτήθη του σκοπού του.  

Ο ιστορικός της Αθήνας Διονύσιος Σουρμελής  μας γράφει πως ο μητροπολίτης Γρηγόριος 
πρωτοστάτησε στο κλείσιμο της σχολής της Φιλομούσου Εταιρείας των Αθηνών και στον διωγμό των 
διδασκάλων πατριωτών. Όμως οι πατριώτες δεν το έβαζαν κάτω, συνέχιζαν να χτίζουν σχολεία. 

Οι εύποροι Έλληνες έμποροι και αστοί δαπανούσαν αμύθητα ποσά για την ίδρυση σχολείων στην 
Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Οι υπόδουλοι άρχισαν να αποκηρύτουν τα χριστιανικά τους ονόματα και να 
παίρνουν ελληνικά εθνικά ονόματα. Ο Τερτσέτης αναφέρει πως ο ναύαρχος Κανάρης «εδιάβαζεν έργον 
και βίον του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εις την ανάγνωσιν έτρεχαν δάκρυα βρύση οι οφθαλμοί του». 

Από τα 59 υδραϊκά καράβια που ναυμαχούσαν τους Τούρκους τα 56 είχαν ονόματα αρχαίων θεών 
και ηρώων. Το ίδιο ισχύει για τα 37 από τα 45 σπετσιώτικα καράβια, και για τα 36 από τα 40 ψαριανά 
καράβια. Οι προκηρύξεις της Επαναστάσεως που άναβαν φωτιές στα στήθη των αγωνιστών 
επικαλούνταν συνεχώς την αρχαιότητα και τα επαναστατικά κείμενα μνημονεύουν αδιάκοπα τις 
Θερμοπύλες, την Σαλαμίνα, τον Μαραθώνα, τις Πλαταιές και τους ήρωες της Αρχαίας Ελλάδας.  

Η Εκκλησία ουδέποτε αγκάλιασε την «Ελληνική Παιδεία». Αντιθέτως την πολέμησε με κάθε μέσο 
και σε κάθε εποχή αν και υπήρξαν ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις. Μία από αυτές τις εξαιρέσεις ήταν και 
ένας από τους πιο αγαπημένους μου ήρωες ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος γνωστός σε εμάς ως 
Παπαφλέσσας. Αυτός δε ο Παπαφλέσσας μαζί με τον Λέσβιο Βενιαμίν βοήθησαν από κοινού εις την 
οργάνωση της εξέγερσης των νησιών μας.  

Αυτόν τον ήρωα Παπαφλέσσα το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποκαλούσε «ανέντιμον …, 
εξωλέστατον …, αλιτήριον …, πορνικόν αρχιμανδρίτην …» διότι αγάπησε την Πατρίδα Ελλάδα, ως ένας 
αληθής Έλληνας. Αυτός δε ο Παπαφλέσσας ήταν ο κινητήρας της Ελληνικής Επαναστάσεως, γιατί χωρίς 
τις πιέσεις του δεν θα έβγαινε η Επαναστατική Διακήρυξη της Βοστίτσας! 

Μετά την απελευθέρωση του πρώτου τμήματος της Ελλάδας, ο Οικουμενικός θρόνος συνέχιζε τις 
φιλότιμες προσπάθειες του δια την, δια της Εκκλησίας, επαναφοράν εις υποταγήν των πληθυσμών της 
κάτω (μόνης τότε ελευθέρας) Ελλάδας. Ο Πατριάρχης για να επηρεάση τους ελευθερωθέντες και τον ίδιο τον 
κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, έπεμψε στο ελεύθερο τμήμα της Ελλάδας τον Μάϊο του 1828 τους 
μητροπολίτες Νικαίας, Χαλκηδόνος, Ιωαννίνων και Λαρίσσης, ως και τον Πρωτοσύγκελλον του 
Πατριαρχείου, κομίζοντας συνοδικήν επιστολήν την οποία παρέλαβε ο Καποδίστριας.  

Ο Μιχαήλ Οικονόμου αναφερόμενος στο περιεχόμενος της επιστολής γράφει : «δι ης επιστολής οι 
Έλληνες ως υποταγμένοι ήδη θεωρούμενοι, ενουθετούντο, προυτρέποντο και εσυμβουλεύοντο εις πιστήν 
υποταγήν, εξ’άλλου δε και ηπειλούντο»! 

Αυτή ήταν η απάντηση του μεγάλου άνδρα Καποδίστρια : «Πάμπολυ αίμα εχύθη, πάμπολλαι ουσίαι 
εφθάρησαν εις διάστημα οκτώ ετών πολέμου και δυστυχιών, καθ’ ούς ο τόπος ούτος κατηφανίσθη ώστε 
όλως διόλου αδύνατον είναι να επανέλθη οποιαδήποτε κατάστασις πραγμάτων, βάσιν έχουσαν το παρελθόν 
… Εν Πόρω την εικοστή ογδόη Μαΐου 1828 υπογράφοντες οι : Ιωάννης Καποδίστριας -Κυβερνήτης, - 
Σπυρίδων Τρικούπης -Γραμματεύς της Επικρατείας». 

Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται σε εκκλησία του Ναυπλίου. Ήταν πιο πολύ 
Έλληνας απ’ όσο έπρεπε για να του επιτρέψουν να ζήση.  

Θεόφιλος Καΐρης (1784-1853).  
Γεννήθηκε στην Άνδρο. Σπούδασε στις Κυδωνιές της Μ. Ασίας, «παρά τω σοφωτάτω αρχιμανδρίτη 

και σχολάρχη της περιβοήτου Σχολής Σωφρονίω Καμπανάκη, αδελφώ της μητρός αυτού». Ευμοίρισε να 
έχει σοφώτατους δασκάλους όπως τον θείο του Καμπανάκη, τον Βενιαμίν τον Λέσβιο, τον Γρηγόριο 
Σαράφη και επίσης με τον ηγέτη του σκοταδισμού Αθανάσιο τον Πάριο με τον οποίον ήλθε σε μεγάλη 
σύγκρουση. Αφού αποφοίτησε πήγε στην Πάτμο όπου μελέτησε θεολογικές σπουδές και έγινε μοναχός 
στην Πατριαρχική Μονή της Πάτμου. Πήγε στην Ιταλία και σπούδασε Μαθηματικά και Φυσική και ως 
υπότροφος στην Σορβώνη σπούδασε Ελληνική κλασική φιλοσοφία.  
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Με την υποστήριξη του Αδαμάντιου Κοραή τοποθετήθηκε στην Σχολή Αθηνών που τελούσε υπό 

την επίβλεψη της Φιλομούσου Εταιρείας, τον οποίο διορισμό είχε εγκρίνει και ο Μέγας Διδάσκαλος της 
Σχολικής Εφορίας ο Ιωάννης Καποδίστριας από την Βιέννη. Ο τότε στην Αθήνα αρχιερέας, ο δεσπότης 
Γρηγόριος εξεμάνη και κραδαίνων την επισκοπική ράβδο, απειλώντας τον Καΐρη ότι θα πάθη τα ίδια με 
τον Βενιαμίν τον Λέσβιο. 

Ο Καΐρης μας λέγει σχετικώς τα εξής : «Έδωσα τόπον εις την οργήν και ουδόλως προεκάλεσα, ως 
ανέμενεν ο θηριώδης ούτος τοπάρχης και δεσπότης (ο δεσπότης Αθηνών Γρηγόριος). Η αγνόησίς μου αυτή 
τον εξηρέθισε και την επομένην ημέρα, με την έναρξιν του πρώτου μαθήματός μου -«Εισαγωγή εις την 
αριστοτελικήν Λογική» - βλέπω δύο ραβδούχους Τουρκαλβανούς να ελέγχουν και να ποιούν σωματικήν 
έρευναν εις το εισερχόμενον ακροατήριον, τους «ακουστικούς», όπως τους αποκαλούσα κατά μίμησιν του 
Πυθαγόρου. Το εκπαιδευτικόν ακροατήριον, μετά το τέλος του πρώτου και τελευταίου μαθήματος, εφοβείτο 
πλέον να εξέλθη άνευ της δικής μου εμπροσθοφυλακής … Όντως η ταπεινότης μου προεπορεύθην και πριν 
ν’ αντιληφθώ τι ακριβώς συνέβη, με ανήρπασαν τέσσερις χειροδύναμοι ραβδούχοι και τη επιβλέψει του 
δεσπότου με ανεβίβασαν εις ένα κάρρον και με ωδήγησαν εις τον Πειραιά…». 

Ηγκυροβόλησαν τον Καΐρη εις την Σμύρνην, όπου «πεινών και τρέμων εκ του κρύου μετέβην εις την 
φιλόξενον Ευαγγελικήν Σχολήν Σμύρνης. Εκεί συνήντησα τον πεφιλημένο μοι διδάσκαλον και σχολάρχην 
Ιωάννην Καλογεράν εις προκεχωρημένην ηλικίαν. Με περιέθαλψεν λέγων μοι περιπαικτικά :- Υιέ μου κατά 
πνεύμα, ναυαγός έγινες; - Όχι, του απαντώ σεβαστικά. Είμαι ναυαγός εις την διδασκαλικήν μου 
επιτήδευσιν. - Ελπίζω, απάντησε με πολλήν καχυποψίαν και νόημα ο πεφιλημένος άμα και αυστηρός 
παλαιός μου διδάσκαλος, να μη έχης ναυαγήσει και κατά το ορθόδοξον πνεύμα. - Όχι, του απαντώ, είμαι 
πιστός, αλλά και επιστήμων μαθηματικός. Συνεκινήθη ο Σχολάρχης και μου απαντά μετά εντιμότητος : - Το 
επ’εμού, ενόσω ζω και αναπνέω και σωφρονώ, εσύ θα διδάσκης υπό την φιλόξενον και ανθεκτικήν στέγην 
της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, η οποία συντηρείται δαπάναις της Σχολικής Εφορείας των Πατριαρχικών 
της Πόλεως Ιδρυμάτων, συνδρομαίς πολλών ευπόρων ομογενών ». 

Έτσι ο Καΐρης σχολάρχευσε στην Ευαγγελική Σχολή για τρία έτη, ενώ παρακολουθούσε με ζήλο 
την φωνή της αιμάσσουσας πατρίδος. Έλαβε μέρος στην πρώτη κατά των Τούρκων εξέγερση στο Ιάσιον 
της Μολδοβλαχίας όπου και τραυματίσθηκε σοβαρά στο πόδι. Το 1826, βλέποντας τα παιδιά των 
τιμημένων αγωνιστών ορφανά πια να γυρίζουν στους δρόμους και να ζητιανεύουν, αποφάσισε να ιδρύση 
το 1ο Εθνικόν Ορφανοτροφείο με την γενναία αρωγή του Κόμητος Ιωάννη Καποδίστρια και άλλων 
ομογενών, οι οποίοι προσέτρεξαν στην πρόσκλησή του για την περάτωση του ανθρωπιστικού και 
πατριωτικού αυτού έργου. Όντως σε δύο χρόνια και έξι μήνες το εθνικόν ορφανοτροφείο στέγαζε 125 
παιδιά σε δύο μεγάλα κτίρια και με τις αδιάκοπες φροντίδες του ιδρυτή του Καΐρη, ο οποίος έλεγε : «Το 
να ταΐζης, να ντύνης και να σπουδάζης τα ρημαγμένα παιδάκια, είναι η υψίστη θεολογία και θεοσέβεια». 

Το έργο του Καΐρη ήταν υποδειγματικό για όλη την Ευρώπη, απ’ όπου κατέφθαναν οι γενναίες 
εισφορές ομογενών και φιλελλήνων πανεπιστημιακών και ακαδημαϊκών, ιδίως Γάλλων, οι οποίοι 
εγνώριζαν τον Καΐρη προσωπικά ή εξ ακοής. Ταυτοχρόνως όμως άρχισαν να εκδηλώνονται και οι πρώτες 
αντιδράσεις εναντίον του Καΐρη. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν από φήμες περί απουσίας ορθοδόξου αγωγής 
στους 120 τροφίμους του Ορφανοτροφείου. Αρχίσανε δημοσιογραφικές επιθέσεις, προφανώς 
πληρωμένων κονδυλοφόρων, για να ξεσηκώσουν τα αφώτιστα λαϊκο-ορθόδοξα στρώματα, την φθισική 
πλειοψηφία των ορθοδοξο-ταλιμπάν, ως θα λέγαμε στις ημέρες μας.  

Είναι πολλά δε τα εγκλήματα που έχει κάνει αυτή η φθισική πλειοψηφία, κατά του Ρήγα Φεραίου, 
του Υψηλάντη, του Γενναίου Κολοκοτρώνη, του Κ. Κούμα, του Ευ. Βούλγαρη, του Ν. Θεοτόκη, του Θ. 
Καΐρη, του Ελ. Βενιζέλου, του Ν. Καζαντζάκη, του Αντ. Τρίτση, του Ευ. Παπανούτσου, του Μ. 
Θεοδωράκη … και πολλών άλλων.  

Φυλάκιση και θάνατος του Καΐρη. 
Κατηγορήθηκε ο Καΐρης ότι διδάσκει και εισηγείται γαλλικο-επαναστατικό-αντιβασιλικό κίνημα 

(ιδού η συμμαχία θρησκευομένων και βασιλικών). Η Ιερά Σύνοδος τον κατηγόρησε επίσης ως άθεον και ζήτησε 
στον Καΐρη να εμφανισθή ενώπιόν της και να απολογηθή. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, τις οποίες 
χαρακτήρισε κακόβουλες και υποβολιμαίες, που σκοπό είχαν την εξόντωσιν του ίδίου και την 
καταστροφή του έργου του.  

Μετά την απολογία του αυτή, συνελήφθη και εφυλακίσθη. Το 1839 καθαιρέθηκε από 
αρχιμανδρίτης και μάλιστα πανηγυρικά. Οι στρατοχωροφύλακες τον πέταξαν σε ένα κελί στην Σύρο και 
του απαγόρευσαν κάθε επίσκεψη. Το παλαιό τραύμα στο πόδι του μολύνθηκε. Χωρίς νοσηλευτική 
φροντίδα απέθανε από σηψαιμία θάνατο αργό και οδυνηρό. Δεν επετράπη στους συγγενείς του να τον 
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ενταφιάσουν. Τα οστά του τα έρριξαν στον ασβέστη για να εξαφανιστούν. Όσον αφορά το 
Ορφανοτροφείο, αυτό έκλεισε αμέσως και τα ορφανά των αγωνιστών του Έθνους βρέθηκαν στους 
δρόμους. Ιδού ένας άλλος άθλος του χριστιανικού σκοταδισμού μέσα σε τόσους άλλους.  

Η συνεργασία της Ρωσίας με τον κλήρο δια την εξόντωση του Θεοφίλου (Θωμά) Καΐρη. 
Η εφημερίδα «Αθηνά» 28 Οκτωβρίου 1839 κατήγγειλε ότι το φιλορωσικό κατεστημένο και ο 

κλήρος επιχειρούν να καταστρέψουν την παιδεία στην Ελλάδα. Το δημοσίευμά της είναι άκρως 
αποκαλυπτικό. «Μέχρι τούδε δεν εδημοσιεύθη η κατά του Διδασκάλου Θεοφίλου Καΐρου απόφασις της 
Ιεράς Συνόδου. Η φυλακή του όμως εξακολουθεί εις το πλοίον, το οποίον τον περιφέρει τήδε κακείσε, 
επειδή φαίνεται ότι ο κύριος Γλαράκης, ως ιατρός, θέλει να τον διασκεδάζη (εις τα αμπάρια του τα 
σκοτεινά, χωρίς φαγητό ούτε θέρμανση) με τα ταξείδια, ως ωφέλιμα μάλιστα και εις την πάσχουσαν ήδη 
υγείαν του. Χθές μάλιστα, επανήλθε το πλοίον εις τον Πειραιά δια να λάβη ίσως τας περί Καΐρου τελευταίας 
της Γραμματείας διαταγάς». 

Και σε άλλο σχόλιό της η ίδια η εφημερίδα καταγγέλλει ευθέως τις μυστικές διαβουλεύσεις μεταξύ 
του υπουργού Γλαράκη και των Συνοδικών για την παύση κάθε ουσιαστικής παιδείας στην Ελλάδα. «Αν 
ο σκοπός των Ανύτων και Μελήτων, καθώς και του Γραμματέως μας, δεν ήτον η καταδρομή της παιδείας, 
διατί να ζητήσουν να παραλύσουν αμέσως το Ορφανοτροφείον της Άνδρου; Διατί, αφού εσήκωσαν τον 
Θεόφιλον Καΐρην, δεν εφρόντισαν καν να στείλουν άλλους διδασκάλους, δια να εξακολουθήσουν την 
εκπαίδευσιν των ορφανών και των άλλων μαθητών αυτού; Χάρις εις την διαγωγήν των κυρίων τούτων, ήτις 
δεν μας αφήνει τουλάχιστον τον παραμικρόν δισταγμόν ως προς τους σκοπούς και τα σχέδιά των». 

Η ιερά Σύνοδος ελεγχόμενη κατά το πλείστον από τους Ρωμιούς και τους Ρωσόφιλους συνεδρίασε 
με άκρα μυστικότητα στις 23 Οκτωβρίου και αποφάσισε την καθαίρεση του Καΐρη από το εκκλησιαστικό 
σχήμα. Όταν τελικά διέρρευσε στον Τύπο, η «Αθηνά» έγραψε περί αναβίωσης της ιεράς εξέτασης και 
έθεσε το ερώτημα τι απέγιναν οι θυσίες και τα ιδανικά της Επανάστασης με αυτά τα λόγια : «Έμελλεν 
άρα ο κατά του Καΐρη αφορισμός ν’ ανανεώση παρ’ ημίν κατά τα μέσα του ΙΘ΄ αιώνος τας θρησκευτικάς 
έριδας και να αναγεννηθή εις την Ελλάδα μετά την πολιτικήν αποκατάστασίν της η ανάκρισις της 
συνειδήσεως, δηλ. τα ιεροδικαστήρια της Ισπανίας και της Ρώμης, τα οποία μόνον εξιχνιάζουν κατά τον 
μεσαίωνα την ανεξιχνίαστον του ανθρώπου συνείδησιν, κατεδίωκον, εδίκαζον επ’ αυτής και κατεδίκαζον 
τους ανθρώπους. Δεν μας μένει λοιπόν πλέον άλλο ει μη να ετοιμάσωμεν και τας πυράς, αφού μάλιστα 
έχομεν και αγίους ετοίμους δια να καίουν τους ενόχους κατά την συνείδησιν». 

Στις 28 Οκτωβρίου 1839 ο Όθωνας εκδίδει βασιλικό διάταγμα, με το οποίον δίνεται εντολή για τον 
εγκλεισμό του φιλοσόφου Καΐρη στην μονή Ευαγγελιστρίας της Σκιάθου, ένα από τα πιο αναχρονιστικά 
μοναστήρια στην Ελλάδα. Ο άσπλαχνος ηγούμενος Φλαβιανός διέταξε τους καλόγερους δεσμοφύλακες 
του Καΐρη να του φερθούν όσο πιο σκληρά γινόταν μέχρι ο Καΐρης να αποκηρύξη τις πεποιθήσεις του. 
Το κελί του ήταν υπόγειο, κάθυγρο και ανήλιαγο. «Γέρος και άρρωστος ο Καΐρης, τρέμοντας από το κρύο 
και την υγρασία, χωρίς ρούχα για να προφυλαχθή ή σκεπάσματα για να ζεσταθή τις παγωμένες νύχτες, 
περνούσε μαρτυρικές ώρες στο κελί της μονής Φανερωμένης. Αλλά δεν λύγισε ούτε στιγμή και υπέφερε 
περήφανα το μαρύριό του, προτιμώντας την τρομερή καταδίκη από την εγκατάλειψη και την προδοσία των 
αρχών του». (Τάσος Βουρνάς «Θεόφιλος Καΐρης», σειρά «Οι αφορισμένοι από το Κατεστημένο» σελ. 122 εκδ. «Κώστας 
Μπούζας», Αθήνα 1979). 

Η εφημερίδα «Αθηνά» με άρθρο της (14 Νοεμβρίου 1839), που φέρει τον τίτλον «Ο διωγμός του 
Καΐρου είναι κατά της παιδείας και όχι υπέρ της θρησκείας» επιτίθεται κατά των σκοταδιστών και 
προσωπικά κατά του Γλαράκη, καταγγέλοντάς τον ως φωτοσβέστη που ακολουθεί διατεταγμένη 
αποστολή, εφ’ όσον κλείνει σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Θα παρουσιάσω το εν λόγω δημοσίευμα που 
αποτελεί σημαντικώτατο ντοκουμέντο, διότι δείχνει την μεθοδευμένη και υπό του Πατριαρχείου 
υποδεικνυόμεν γραμμή, ότι τα σχολεία των διαφωτιστών έπρεπε να εκλείψουν.  

Ο Καΐρης ήτο μεν το κραυγαλέο γεγονός εξαιτίας της πανελλήνια εμβέλειάς του, ωστόσο η 
εφημερίδα «Αθηνά» μαρτυρεί ότι σε όλη την Ελλάδα εκείνη την περίοδο έκλειναν σχολεία, διώκονταν 
δάσκαλοι και χτυπιόταν με κάθε μέσον η Ελληνική Παιδεία. Η δε συνωμοσία της «Φιλορθοδόξου 
Εταιρείας» δεν είχε ακόμη αποκαλυφθή. 

 Γράφει η «Αθηνά» με άρθρο της (14 Νοεμβρίου 1839), που φέρει τον τίτλον «Ο διωγμός του Καΐρου 
είναι κατά της παιδείας και όχι υπέρ της θρησκείας» : «Δεν ηξεύρομεν αν παίζοντες ή σπουδάζοντες θέλουν 
να μας πείσουν οι διώκται της παιδείας, ότι η καταδρομή του Καΐρου έχει σκοπόν άλλον, παρά την 
καταδρομήν της παιδείας αυτής. Ημείς τουλάχιστον, εξετάζοντες τα πράγματα, τα μόνα μέσα επί των 
οποίων πρέπει να στηρίζεται πας άνθρωπος, οδηγούμενος και από αυτόν τον κοινόν νουν, ευρίσκομεν ότι 
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αυτά ταύτα προδίδουν τον σκοπόν των αυτόν και όπου τα πράγματα φωνάζουσιν, οι λόγοι είναι περιττοί. Ο 
Καΐρης λέγουν εδίδασκε θεοσέβειαν, και να σέβεται τις τον Θεόν, τον ποιητήν του ουρανού και της γης, 
είναι κατ’ αυτούς ασέβημα ή και αδίκημα εσχάτης προδοσίας, δεδόσθω. Αλλ’ ερωτώμεν, και αν υποτεθή ότι 
ο Καΐρης είναι θεοσεβής, έπρεπε να εξαλειφθή από το πρόσωπον της γης; Το εκπαιδευτικόν ή κοινοβιακόν 
κατάστημα, το Ορφανοτροφείον της Άνδρου, τι πταίει κατά τούτο; Αν η Ιερά Σύνοδος ή μάλλον ο επί της 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και επί των Εκκλησιαστικών Γραμματεύς δεν ήτο όργανον της καταδρομής της 
παιδείας, δεν ήθελε φροντίσει άρα γε, ώστε σηκώνων απ’ εκεί τον θεοσεβή Καΐρην να τον αντικαταστήση 
από άλλον μη θεοσεβή ή θεοβλαβή Χριστιανόν, δια να εξακολουθήση την εκπαίδευσιν της εκεί νεολαίας, 
και τοιουτοτρόπως όχι μόνον να μας κλείσουν το στόμα, αλλά και την παιδείαν να ικανοποιήσουν, και 
συγχρόνως να δείξουν και εις τον έξω κόσμον, ότι είναι μεν Ζηλωταί της Χριστιανικής Θρησκείας, αλλά και 
της Παιδείας αυτής, της αχωρίστου από την λογικήν του Χριστού λατρείαν, την λατρείαν του Πατρός των 
Φώτων; Αλλ’ όχι! Καταδιώκεται ο Καΐρης, και μόλις σηκώνεται από την Άνδρον, και αμέσως διαλύεται το 
σχολείον, και μένουν τόσοι μαθηται και ορφανά εγκαταλελειμένα και απορστάτευτα. Και το περιεργότερον 
ακόμη, ο κύριος Διοικητής Τήνου και Άνδρου σχολάζει και αυτούς τους κτίστας και λειτουργούς και ουδέ 
συγχωρεί τους επιστάτας του καταστήματος να εξακολουθήσουν την τόσον προχωρημένην επισκευήν ή 
εποικοδομήν αυτού, αλλ’ ουδέ να το σκεπάσουν κατά μέρος, δια να προφυλαχθή καν από τας βροχάς και 
τας κακοκαιρίας του χειμώνος. Τιουτοτρόπως λοιπόν, δια να διαλυθή έν σχολείον, εν εκπαιδευτικόν 
κατάστημα, αρκεί να σφάλη, κατ’ αυτούς, εις διδάσκαλος, και όχι μόνον αυτό το ηθικόν πρόσωπον, αλλά 
και το οικοδόμημα πρέπει να κατεδαφισθή. Ιδού οι φίλοι της Παιδείας, του Έθνους, ιδού οι σκοποί και τα 
φρονήματά των». 

Μετά η εφημερίδα αρχίζει να περιγράφη πως η «συμμορία» όπως αποκαλεί, αυτή, τους ρωμιο-
ρωσόφιλους, έκλεισε τα ελληνικά σχολεία όπου μπορούσε : «Αλλ’ η κατά της παιδείας συμμορία … 
εφρόντιζε και φροντίζει καθ’ εκάστην, ώστε και αυτά τα παρά της Κυβερνήσεως συσταθέντα σχολεία και 
Γυμνάσια να παραλύη και μάλιστα, όπου ευρίσκει αναισθήτους απειροκάλους πολίτας, και όπου οι 
Διοικηταί και Δήμαρχοι, οδηγούνται από το πνεύμα της καταδιωκτικής ταύτης συμμορίας». 

Πρώτο θύμα των Ρωμιών ήταν το Γυμνάσιο του Ναυπλίου. Οι καθηγητές του, Θεοδόσιος 
Περγαμηνός φιλόλογος, Βερνάρδος μαθηματικός, Ψύχας ψυσικοχημικός, Φαβρίκιος λατινικής 
φιλολογίας και άλλοι εκδιώχτηκαν κακήν κακώς : «Επί της κεφαλής του Γυμνασίου τούτου είχε διορισθή 
δι΄ έλλειψιν διδασκάλων, ο σχολαστικός Λεόντιος. Ο άνθρωπος ούτος, οδηγούμενος από το πνεύμα του 
τάγματος … εφρόντισεν, ώστε κανείς αληθώς πεπαιδευμένος να μη μείνη εις το Γυμνάσιο τούτο. Μυρίους 
τρόπους εμηχανεύθη … εωσού να μεταθέση τον ενάρετον και αρκετά πεπαιδευμένον, ως προς την Ελλ. 
Φιλολογίαν μάλιστα, Θεοδόσιον Περγαμηνόν, και να τον αντικαταστήση με την εσχάτην αλογίαν και 
αμάθειαν. Αφού δ’εκατόρθωσεν \, ως ομολογούν ομοφώνως όλοι οι καθηγηταί, τον σκοπόν του τούτον, 
εκίνησε πάντα λίθον δια να τους φέρη εις τοιαύτας δυσαρεσκείας, ώστε να βιασθούν να ζητήσουν ή την 
απαλλαγήν του Γυμνασίου από τον ευσυνείδητον Γραμματιστήν τούτον ή να ζητήσουν την παραίτησίν των. 
Αλλά μήπως ευρήκε καμμίαν δυσκολίαν ο κ. Γλαράκης δια να απομακρύνη και από την Ελλάδα αυτόν 
ακόμη τον χρηστόν και σπάνιον εις το έθνος μας μαθηματικόν Βαρνάρδον, και να απολύση τον 
φυσικοχημικόν Ψύχαν ομού με τον Λατινοδιδάσκαλον Φαβρίκιον και άλλους; Τοιουτοτρόπως λοιπόν 
κατήντησε το Γυμνάσιον σήμερον της Ναυπλίας αληθινόν σχολαστήριον ή μάλλον κολαστήριον». 

Εν τω μεταξύ οι τοπικές αρχές του Ναυπλίου, διορισμένες από τον Γλαράκη, έκαναν τα πάντα για 
να πειθαρχούν στις υποδείξεις του υπουργού. Και αν κανείς αναρωτιέται πως ήταν δυνατόν όλοι αυτοί οι 
κυβερνητικοί λειτουργοί να σαμποτάρουν την παιδεία, σας υπενθυμίσω ότι τότε κυριαρχούσε η άποψη 
της Εκκλησίας, πως η μόρφωση και η ενασχόληση με τις θετικές επιστήμες οδηγούν στην αθεΐα. Για 
να σώσουν λοιπόν τις ψυχές των Ελλήνων έκλειναν ή απαξίωναν τα σχολεία! 

Σωστά λοιπόν αναφέρει η εφημερίδα «Αθηνά» : «… η εντολή την οποία του επιβάλλει, του κυρίου 
Γλαράκη, η συμμορία του είναι το να σκοτίση και όχι να φωτίση τους Έλληνες». 

Θύματα των Ρωμιών είναι στην σειρά τα σχολεία της Πελοποννήσου, τα Δημοδιδασκαλεία, αλλά 
και τα σχολεία εις την Στερεάν Ελλάδα. «δια δε τον διοργανισμόν και τας προόδους αυτών, αφήνομεν τους 
ιδίους κατοίκους της Ελλάδος να ομολογήσουν. Ώστε εξ απάντων τούτων ημπορούμεν να είπωμεν, ότι η 
παιδεία την οποίαν οποσούν εμψύχωσαν οι προκάτοχοι του κυρίου Γλαράκη (προκάτοχοι διαφωτιστές), 
βαθμηδόν παραλύεται παντού εις τας ημέρας τούτου και η κοινωνία μας προετοιμάζεται να γίνη κοινωνία 
Μουζίκων και Τσαράνων και όχι κοινωνία λογικών ανθρώπων … ». 

Και εν κατακλείδι του άρθρου της η εφημερίδα «Αθηνά», επιστρέφει στην δίωξη του Καΐρη, που 
στάθηκε αφορμή για το εν λόγω δημοσίευμά της και γράφει : «Δεν κατεδιώχθη λοιπόν ο Καΐρης διότι 
προσέβαλε την Χριστιανικήν θρησκείαν, διότι οι διώκται του τόσον σέβας έχουν προς την θρησκείαν 
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τούτην, όσον ο πρακτικός των βίος είναι όλως διόλου αντιχριστιανικός. Κατεδιώχθη διότι εφώτιζε την 
νεολαίαν, και διότι απαρνήθη τον εαυτόν του, και αφιερώθη όλως διόλου εις την λογικήν των Ελλήνων 
ανάπτυξιν. Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι της καταδιώξεώς του. Πλήν ημπορούμεν να βεβαιώσωμεν τους 
επιτετραμμένους τον διωγμόν της παιδείας μας, ότι προς κέντρα λακτίζουν και ότι άλλο δεν κατορθώνουν 
με τας ενεργείας των, ειμί να διεγείρουν επί πλέον την όρεξιν των Ελλήνων προς την παιδείαν αυτήν». 

Ας υπενθυμίσω εδώ πως οι Βαυαροί αντιβασιλείς του ανήλικου Όθωνα απρόθυμοι να δαπανήσουν 
χρήματα από το δημόσιο ταμείο για την Παιδεία του Ελληνικού λαού, ανέθεσαν στην Εκκλησία την 
χρηματοδότηση και την παιδεία. Έτσι η Εκκλησία λαμβάνει τον έλεγχο του περιεχομένου της 
διδασκαλίας. Βέβαια, η βαυαρική αντιβασιλεία είχε κάθε λόγο να συμμαχική με την Εκκλησία και να της 
παραχωρήσει τον πλήρη έλεγχο της εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων, διότι έτσι «κλείδωνε» την ασφαλή 
διαιώνιση του καθεστώτος της «ελέω Θεού» μοναρχίας. Διότι ένας μονάρχης που κυβερνά «ελέω Θεού» 
χρειάζεται και ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο να πείθει από νωρίς τους υπηκόους του για την 
θεόθεν εξουσία του. Και η Εκκλησία, που στα προεπαναστατικά χρόνια στήριζε «ισχύσαν βασιλείαν των 
Οθωμανών», επιστρατεύτηκε να υπηρέτηση κατ’ αναλογία την ξενόφερτη βασιλεία των Βαυαρών.  

Τον Δεκέμβριο του 1839 αποκαλύπτεται η συνωμοτική δράση της «Φιλορθοδόξου Εταιρείας» της 
παρακρατικής οργάνωσης υπεύθυνης για την διάλυση της Παιδείας, και την δίωξη του Καΐρη.  Το 
ξεσκέπασμα της συνωμοσίας έδωσε αφορμή στους φοιτητές της Αθήνας να εκφράσουν την δυσαρέσκειά 
τους προς τον Γλαράκη. Την νύχτα της 30ης Δεκεμβρίου οι φοιτητές περικύκλωσαν το σπίτι του 
υπουργού, άναψαν ολόγυρα φωτιές και φώναζαν συνθήματα εναντίον του και υπέρ του Συντάγματος. Ο 
Στρατηγός Μακρυγιάννης στα «Απομνημονεύματά» δίνει την εξής μαρτυρία : «Το 1839 Δεκέμβριος μήνα 
ξεσκέπασαν μίαν εταιρειών ολεθρίαν δια την πατρίδα και τον Βασιλέα. Δούλευε εδώ - μέσα εις το κράτος 
κιχ έξω εις την Τουρκία - κι εδώ είς την πρωτεύουσα ήταν οι αρχηγοί της … Η εταιρεία εκείνη ονομάζεται 
Φιλορθόδοξος … Στο μυστικόν ήταν κι ο υπουργός Γλαράκης, ο Οικονόμος …». 

Επειδή δε το φιλοκαϊρικό κλίμα γινόταν όλο και πιο έντονο, η κυβέρνηση αποφάσισε να τον βγάλη 
από το κολαστήριο της Σκιάθου και να τον μεταφέρη σε άλλη μονή, όπου οι συνθήκες διαβίωσής του θα 
ήταν καλύτερες. Τον Μάρτιο του 1840 βάλθηκε μία κανονιοφόρος του βασιλικού ναυτικού να τον 
μεταφέρη στην νέα του φυλακή σε μονή της Σαντορίνης. Το πλοίο λόγω παλίρροιας αναγκάστηκε να 
αγκυροβολήση για λίγο στην Χαλκίδα, και γράφει η εφημερίς «Αθηνά» φύλο 769/1840 «αμέσως 
συνέρευσαν εκεί οι κάτοικοι της Χαλκίδος, κατέλαβαν την γέφυραν και τας παραλίους όχθας του πορθμού, 
και εχαιρετούσαν τον διδάσκαλον, τον στρατιώτην του αγώνα μας, τον βουλευτήν, τον πρόεδρον των 
προκαταρκτικών συνελεύσεων των εκλεξασών τα μέλη του Εκτελεστικού της Γ΄ περιόδου, τον ένθερμον της 
ελευθερίας μας υπερασπιστήν, τον εθνικόν ρήτορα, τον απόστολον της ιεράς φιλοσοφίας και των υπέρ 
πατρίδος πεσόντων ορφανών προστάτην, τον εχαιρετούσαν λέγομεν, με τας πλέον ειλικρινείς και 
εγκαρδίους ευχάς». 

Παρά την αγάπη του λαού, του απλού λαού, η υγεία του φιλοσόφου είχε διαταραχθή επικίνδυνα 
εξαιτίας της φυλάκισίς του στην Σκιάθο. Δεν άκουε, δεν έβλεπε καλά και η μια του πλευρά είχε σχεδόν 
παραλύσει. Βασιλικό διάταγμα τον Οκτώβριο του 1841 του επιτρέπει να φύγη έξω από τα σύνορα της 
Ελλάδος. Πήγε στην Λυών του Παρισίου. (;) 

Γράφει η εφημερίδα της Κωνσταντινουπόλεως η «Εφημερίς» 1η Μαΐου 1894 «Μετά τους Τούρκους 
έρχονται οι Έλληνες οίτινες ανέλαβον… την πρώτην θέσιν ήν είχον άλλοτε,… κατακρατούσιν εις χείρας των 
μετά των Αρμενίων το εμπόριο και τον κινητόν πλούτον». Μπροστά λοιπόν στον κίνδυνο του εξελληνι-
σμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο που ήλεγχε όλα τα ορθόδοξα 
σχολεία, ως ιδανικό μέσον για την απώλεια της Ελληνικής Γλώσσας και κάθε ελληνικής ανάμνησης, 
εξέδωσε το 1894 ειδική εγκύκλιο «περί υποχρεωτικής διδασκαλίας της Τουρκικής Γλώσσας» σε όλα τα 
σχολεία των ορθοδόξων εις βάρος της ήδη διδασκόμενης Ελληνικής Γλώσσας. Ας θυμηθούμε πως η 
Εκκλησία ήταν επικεφαλής όλων των σχολείων από το 1832 όταν ο Όθωνας έγινε βασιλιάς της Ελλάδος.  

Η έλευση του ανηλίκου Όθωνα και των Βαυαρών αντιβασιλέων συνοδών του, στην Ελλάδα το 
1832 εγκαινίασε μία νέα περίοδο ξενοκρατίας, την Βαυαρική, την οποία το Ελληνικό Έθνος αντιμετώπιζε 
στην συντριπτική του πλειοψηφία ως συνέχεια της τουρκικής κατοχής. Οι Βαυαροί αντιβασιλείς 
απρόθυμοι να δαπανήσουν χρήματα από το δημόσιο ταμείο για την παιδεία του Ελληνικού λαού, 
αποφάσισαν να αναθέσουν στην Εκκλησία την χρηματοδότηση. 

Η εφημερίδα «Αθηνά», 16 Μαΐου 1836 γράφει τα εξής για αυτό το Βαυαρικό διάταγμα : «Ας 
ενθυμηθώμεν τι ήσαν επί της τουρκικής τυραννίας οι αρχιερείς μας. Εάν εξαιρέσωμεν ολίγους τινάς, όλοι οι 
άλλοι ήσαν δεσπόται, τύραννοι των χριστιανών. Εψηφίζοντο αρχιερείς όχι κατ’ εκλογήν αρετής και 
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παιδείας, αλλά με κολακείας ανδραποδώδεις και με παχείας προσφοράς χρημάτων, αρπάζοντες δε ούτως 
την ποιμαντορικήν ράβδον εφορολογούσαν ασπλάγχνως τα δυστυχή των ποίμνια, επωλούσαν καπηλικώς 
την ιεροδιακονίαν και ιερωσύνην, τους εγκαινιασμούς, τους αγιασμούς, τας λειτουργίας και όλας τας υπέρ 
των χριστιανών γινομένας τελετάς. Εξέδιδαν με βαρείαν χρηματικήν τιμήν τους σκληρούς εκείνους 
απανθρώπους αφορισμούς, επεριφρόνουν την Παιδείαν και κατέτρεχαν τους πεπαιδευμένους». 

Η δυάδα Όθωνας-Κωλέτης, και ο υπό Κωλέτην κ. Παπαρηγόπουλος εισάγουν λίγο πρίν από το 
1850 την «Μεγάλη Ιδέα», ένα πολιτικοπνευματικό κατεστημένο των Αθηνών το οποίο ενσωματώνει 
ορμητικά την ανθελληνική ιστορία του Βυζαντίου με την ιστορία του Ελληνισμού δίνοντας ισότιμη θέση 
στην Βυζαντινή αυτοκρατορία με την Κλασσική Ελλάδα και εισάγει την βυζαντινή τυραννία στην 
νεοελληνική συνείδηση σαν κυρίαρχο ευεργετικό στοιχείο της επίσημης ελληνικής ιδεολογίας. 

Αυτό το ψέυδος, αυτή η αντιεπιστημονική και κατά βάθος ανθελληνική επιχείρηση στρατεύθυκε 
διανοούμενους που ζούσαν κάτω από την εύνοια της Βαυαρικής Αυλής ώστε να πλαστή «επιστημονική» 
και «ιστορική» εδραίωση της «Μεγάλης Ιδέας». Πλαστογραφία δηλαδή της ιστορίας. 

Την ουσιαστική ηγεσία της πολεμικής κατά του Αυτοκεφάλου, εναντίον του Ελληνικού Έθνους, 
ανέλαβεν ένας πρώην διαφωτιστής, ο Κ. Οικονόμου, η «Ευαγγελική Σάλπιξ» του Ιερομονάχου Γερμανού, 
και ο «Αιών» του Ι. Φιλήμονος. Ο Οικονόμου έμμισθος συνταξιούχος της Ρωσικής κυβέρνησης μαζί με 
τον Αρχιμανδρίτη Ανατόλιο ανέλαβαν την οργάνωση των Ρωσόφιλων λαϊκών και κληρικών. (Ιωάννης Α. 
Πετρόπουλος «Πολιτική και Συγκρότηση Κράτους στον Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843», σελ. 328, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ. Αθήνα Ι985). 

Στην Αθήνα ο Οικονόμου θα φροντίση να οργανώση τους ομοϊδεάτες του, πηγαίνοντας σε συχνά 
ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη για να «παίρνει γραμμή» από το Φανάρι. :  «Η κάθοδος λοιπόν, του Κ. 
Οικονόμου από τη Ρωσία ενίσχυσε το κλίμα της μεταστροφής από τον αστικό φιλελευθερισμό του Α. Κοραή 
στην απόλυτη θρησκευτική πολιτική και κοινωνική Ορθοδοξία. Δημοσιογραφώντας σε φίλα προσκείμενες 
εφημερίδες (Ευαγγελική Σάλπιξ εφημερίδα, εκδότης της ο φανατικός ιερομόναχος Γερμανός) μαζί με 
άλλους, μεγέθυνε ακόμη και την παραμικρή αρνητική συγκυρία. Η επίθεση αυτή του συντηρισμού ήταν 
πολυμέτωπος και μακροχρόνια. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η αλλαγή του φιλελληνικού 
κλίματος στην Ευρώπη ενδυνάμωναν την εθνική εσωστρέφεια, καλλιεργούσαν το μίσος με την Δύση και 
έκτιζαν έναν άλλο μύθο, το μύθο το «Περιούσιου Λαού». Όμως κάθε λαός θέλει και την ιστορία του. Επειδή 
όμως η ιστορία διαμορφώνει συνειδήσεις πρέπει να ανταποκρίνεται στο επιδιωκόμενον». (Κώστας Π. 
Μανδηλάς «Ο Θεόφιλος Καΐρης και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός», σελ. 60 - Αθήνα 2002 εκδ. «Ανοιχτή Πόλη»). 

Έτσι λοιπόν οι Ρωμιοί δημιούργησαν το μύθο του «Ελληνοχριστιανισμού». Ήταν αναγκασμένοι να 
κρατήσουν το συνθετικό «Ελληνο-» στο ιδεολόγημα που κατασκεύαζαν, εφ’ όσον στις συνδέσεις του 
απελευθερωμένου Έθνους η έννοια του «Έλληνα» ήταν ταυτισμένη με εκείνη του επαναστάτη και του 
ελεύθερου, ενώ ρωμιός σήμαινε στην καλύτερη περίπτωση τον υπόδουλο χριστιανό στους Τούρκους. 

Για να μπορέσουν όμως να θεμελιώσουν οι Ρωμιοί το ρωμαίϊκο Μεγαλοϊδεατισμό τους έπρεπε να 
τον ταυτίσουν με την Ελλάδα και τους Έλληνες. Έτσι, εντελώς ανιστόρητα, η Ανατολική Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία ξαφνικά έγινε μεσαιωνική ελληνική αυτοκρατορία με το ανύπαρκτο ιστορικό όνομα 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η δε οικουμενική ορθοδοξία έγινε ξαφνικά εθνική θρησκεία των Ελλήνων 
(παρότι ο εθνικισμός καταδικάσθηκε από τους χριστιανούς βυζαντινούς ως αίρεση εις ποινή θανάτου).  

Ξαφνικά δε οι Έλληνες έγιναν ο περιούσιος λαός του Θεού (αυτοί οι Έλληνες που επί χρόνια πολλά 
γενοκτονούντο και οδηγούντο σε σφαγεία διότι ήταν και ήθελαν να παραμείνουν Έλληνες), ένα νέο τώρα Ισραήλ, το 
καλύτερο και ευγενέστερο ορθόδοξο χριστιανικό έθνος.  

Η Ελλάδα έτσι ξαφνικά ταυτίζεται με τα τιμημένα άμφια (το θύμα ταυτίζεται με τον δήμιό του). Έτσι 
εφευρέθηκε ανύπαρκτη εθνική επέτειος με ανύπαρκτα γεγονότα, η ύψωση δηλαδή του λαβάρου στην 
Μονή της Αγίας Λαύρας την 25η Μαρτίου του 1821, που τόσο βολικά συμπίπτει με τον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου. Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε λόγο για το ψεύδος της υψώσεως του Λαβάρου της Αγίας 
Λαύρας από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό. Πρώτος ξεκαθάρισε το ζήτημα ο Σπ. Τρικούπης : «Ψευδής 
είναι η επικρατούσα εν Ελλάδι ιδέα, ότι εν τη Μονή της Αγίας Λαύρας ανυψώθη κατά πρώτον η σημαία της 
Ελληνικής Επαναστάσεως». («Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», Τόμος Α΄ σελ. 229). 

 Ένας άλλος ιστορικός της Επαναστάσεως, ο Ι. Φιλήμων, ονομάζει την ιστορία αυτή «παχυλόν 
ψεύδος». («Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως», τόμος γ΄ κεφ. 21). Οι νεώτεροι ιστορικοί του 
1821, όπως ο Δ. Φωτιάδης, δεν αναφέρονται στο γεγονός, «γιατί απλούστατα είναι παραμύθι». Ουδείς εκ 
των απομνημονευματογράφων το αναφέρει. Το αγνοούσε ακόμη και ο ίδιος ο Γερμανός αφού δεν το 
αναφέρει στα δικά του απομνημονεύματα.  
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Ο καλλιτέχνης ζωγράφος Γύζης που συνέβαλλε στην καθιέρωση του ιστορικού ψεύδους που είχε 

ολέθριες συνέπειες στην ιστορική ελληνική αυτοσυνειδησία σπούδαζε στην Σχολή Καλών Τεχνών του 
Μονάχου με υποτροφία του «Ορθοδόξου Ιδρύματος της Τήνου». Αυτός επίσης ζωγράφισε το «Κρυφό 
Σχολειό». ανταποδίδοντας με τον τρόπον αυτόν την βοήθεια της Εκκλησίας. Άλλα έργα του είναι : 
«Κιβωτός του Νώε», «Ιωσήφ και Φαραώ», «Ιουδήθ και Ολοφέρνης» και «Θρίαμβος της Θρησκείας». 

Ας επιστρέψουμε εις την δημιουργία του μυθολογικού Ελληνοχριστιανικού ιδεολογήματος. 
Ολόκληρες γενιές Ελλήνων ανατράφηκαν με τα εν λόγω ψεύδη, με παραμύθια που αποσκοπούσαν στην 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ρωμαίϊκου ιμπεριαλισμού, οδηγώντας την πατρίδα σε τραγωδίες που 
βάφτηκαν πολλάκις με το αίμα του Ελληνικού λαού. Ένας λαός υποχείριο της Μοναρχίας ή της δήθεν 
δημοκρατίας, των δεσποτάδων των ξένων συμφερόντων, ένας λαός που βαθιά μέσα του έψαχνε να βρη 
τρόπους να αντιδράση, αλλά, αγνοώντας την αλήθεια, και στερημένος ολοκληρωτικά από το Φως της 
Ελληνικής Φιλοσοφίας και Παιδείας γινόταν συνεχώς έρμαιο -ισμών και δημαγωγωγών.  

Και δεν είναι μόνον οι λογιώτατοι διαφωτιστές που αμφισβητούσαν έντονα την προσπάθεια των 
Ρωμιών να δημιουργήσουν το ελληνοχριστιανικό ιδεολόγημα, αυτό το ψευδές ιδεολόγημα που 
θεμελίωσαν ως ταφόπλακα του Ελληνισμού ο Σπυρίδων Ζεμπέλιος και ο Κωνσταντίνος 
Παπαρηγόπουλος κατά το 1860.  

Διαπρεπείς θεολόγοι αναγκάστηκαν να παραδεχθούν δημοσίως το ανιστόρητο του 
ελληνοχριστιανικού ιδεολογήματος : «Ας μας συγχωρηθή η έκφρασις, αλλά νομίζω, ότι μόνον δια 
πνευματικής αλχημείας είναι δυνατόν να προέλθη η σύνθεσις και παράνομος, μάλλον δ΄ ειπείν αφύσικος, 
αυτή σύζευξις (Ελληνισμού συν Χριστιανισμού). Αν πλανώμεθα, ας διαφωτισθώμεν. Οι Πατέρες οσάκις 
βλέπουν την ελληνικήν εν αντιπαραβολή και συγκρίσει προς τον Χριστιανισμόν, δεν πλέκουσι δι’αυτήν 
στεφάνους αλλά μαστίγια, δεν ευρίσκουν εις αυτήν σοφίαν, αλλά μωρίαν και άνοιαν, δεν ετοιμάζουσι δι’ 
αυτήν θρόνους παρά ή έστω, υπό τον θρόνον του Χριστιανισμού (ως πράττομεν ημείς δια των 
ελληνοχριστιανικών συνθέσεων), αλλά βάραθρα … ». (Αρχιμανδρίτης Επιφάνειος Θεοδωρόπουλος «Άρθρα, Μελέται, 
Επιστολαί» Τόμος Α΄, Αθήνα 1986. Μάριου Δημόπουλου «Ελληνισμός-Χριστιανισμός στο Βυζάντιο. Το Συνέδριο στη 
Φιλοσοφική Αθηνών», έκδ. «Ελεύθερη Σκέψις», σελ. 11 Αθήνα 1998). 

Φορέας των σχεδίων για την έμμεση επιβολή της Ρωμαίϊκης συνείδησις στον λαό αντί της 
Ελληνικής υπό την μάσκα του Ελληνοχριστιανισμού ήταν η παρακρατική οργάνωση που ονομάστηκε 
«Φιλορθόδοξος Εταιρεία». Επί κεφαλής της ήταν οι κορυφαίοι των Ναπαίων όπως ό Νικήτας 
Σταματελόπουλος, ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, ο αδελφός του δολοφονημένου Κυβερνήτη Αυγουστίνος 
Καποδίστριας (που επισήμως ηγούνταν και του Ρωσόφιλου κόμματος), ο Γλαράκης υπουργός 
Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαίδευσης, ο πρέσβυς της Ρωσίας στην Ελλάδα Κατακάζης και η 
πλειοψηφία των δεσποτάδων της Συνόδου. Ιδρυθείσα το 1839 (Ιούνιο). 

Μέσω των υπουργών Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως επαναφέρουν στα σχολεία την 
υποχρεωτική προσευχή, και φέρουν την Φυλλάδα, την Οκτώηχο και το Ψαλτήρι, ως «διδακτικά 
αναγνώσματα» όλα εκείνα δηλαδή τα όργανα του σκοταδισμού που είχαν πασχίσει να καταργήσουν οι 
διαφωτιστές του Γένους. 

Το 1854 έγινε υποχρεωτική η ανάγνωση θρησκευτικών ακολουθιών στα σχολεία, όταν υπουργός 
των Εκκλησιαστικών ήταν ο Σταύρος Βλάχος. Δύο χρόνια πριν, 10 Ιουλίου 1839 ο Θεόφιλος Καΐρης 
κατηγορήται ως αιρετικός και καταδικάζεται σε θάνατο (1852). 

Το 1848 ο καθηγητής του Βασιλικού Πανεπιστημίου Θ. Μαντούσης ύστερα από καταγγελίες 
κληρικού μέσα από τις στήλες της εφημερίδος «Αιών», παραιτείται από την έδρα του.  

Το 1856 αφορίζεται ο συγγραφέας των «Μυστηρίων της Κεφαλονιάς», Α. Λασκαράτος.  
Το 1857 γίνεται υποχρεωτικός ο εκκλησιασμός των μαθητών Κυριακές και αργίες.  
Το 1866 αφορίζεται ο Εμμανουήλ Ροΐδης για το έργο του «Πάπισσα Ιωάννα». 
Το 1870 εισάγεται νομοσχέδιο, βάσει του οποίου ο ιερεύς δύναται να είναι και δημοδιδάσκαλος.  
Το 1874 αφαιρέθησαν οι προτομές του Αδαμάντιου Κοραή και του Ρήγα Φεραίου από την δημόσια 

θέα την ημέρα της Εθνικής Επετείου, από την αστυνομία. Ακολουθεί σειρά διώξεων για πολλαπλά χρόνια. 
Η Ελληνική Παιδεία εξωρίστηκε και διώχθηκε μαζί με τους φορείς της και διαφωτιστές και στην 

θέση της επανέφεραν την στείρα διδασκαλία αποσπασμάτων αρχαίων κειμένων, που αποσκοπούσαν 
μόνον στη γραμματική και συντακτική εκμάθηση της γλώσσας και απαγόρευαν την επαφή των μαθητών 
με την ουσία των περιεχομένων τους. «Έτσι όχι μόνον ως Κλασσική Παιδεία καταντά «κενό γράμμα», 
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αλλά επί πλέον αποσυνδέει την εκπαίδευση από την κοινωνική της αποστολή». (Μαρία Τζάνη «Το Ελληνικό 
Εκπαιδευτικό Σύστημα - Ταυτόν και αλλοτριομορφοδίαιτον». σελ. 55 Αθήνα 1998). 

Η κατασκευή του ιδεολογήματος του «Ελληνοχριστιανισμού», μία από τις επεμβάσεις της 
Εκκλησίας στην Παιδεία του Ελληνισμού.  

Θεόκλητος Φαρμακίδης. 
Αν και κληρικός, αρχιμανδρίτης, υποστήριξε μέχρι το τέλος της ζωής του τις ιδέες του διαφωτισμού 

και το όνειρο των διαφωτιστών του 1821 που επιθυμούσαν και εργάστηκαν σκληρά για το 
«Αυτοκέφαλο». Αυτός δε ο αρχιμανδρίτης, - ένας από τους λίγους προοδευτικούς άνδρες - προσπάθησε 
να κατοχυρώση τους αγώνες του Έθνους για ανεξαρτησία βάζοντας υπεράνω πάντα πρώτη την Ελληνική 
του εθνική συνείδηση.  

Το Αυτοκέφαλο ήταν απόλυτα συνυφασμένο με την έννοια του Έθνους και δη του Ελληνικού 
Έθνους, το οποίο πάσχιζε να απαγκιστρωθή από τα δίχτυα της Ρωμιοσύνης - κατάλοιπο της Ανατολικής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ρωμαίϊκο γένος των ορθοδόξων με ηγεσία του το Πατριαρχείο. Το 
αφυπνισμένο Ελληνικό Έθνος αγωνιζόταν να αποσχισθή από την οικουμενικότητα των Ρωμαίων (Ρωμιών) 
και να συγκοινωνήση με τις πατρώες ρίζες του.  

Οι αγώνες όμως των Ελλήνων για εθνική, πολιτιστική και πολιτική αποκατάσταση δεν εύρισκαν 
σύμφωνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους Φαναριώτες.  Αυτοί (η παλιά αριστοκρατία της Ανατολικής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) είχαν συνείδηση ρωμαϊκή και όχι ελληνική, και έβλεπαν το ελληνικό κράτος ως 
εμπόδιο στα δικά τους φιλόδοξα σχέδια. Γράφει ο Σάββας Αγουρίδης («Τα ελατήρια της Εκκλησιαστικής 
Πολιτικής του Θ. Φαρμακίδη», «Ιστορικά» Τεύχος 38, σελ. 26) :  «Πρόκειται για ένα σχέδιο, πως την πτώση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα ακολουθήση, με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
ισχυρών Φαναριωτών, ένα νέο κρατικό μέγεθος, πολυεθνικό και αυτό όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
με συνδετικό κρίκο όμως όχι το έθνος αλλά την θρησκεία και την Ορθοδοξία. Πρόκειται για την περίφημη 
εικόνα περί «Ρωμανίας», στην οποία θα υπάγωνται όλα τα ορθόδοξα έθνη της Βαλκανικής, με πνευματική 
και πολιτική εξουσία στην Κωνσταντινούπολη. Η ιδέα αυτή εκφραζόταν όχι μόνο σε ένα σενάριο. Καθώς 
αργοπέθαινε η γείτων μεγάλη χώρα, πολλοί έκαναν διαφόρων ειδών όνειρα για μία ανασύσταση του 
Βυζαντίου και της Αυτοκρατορίας …». 

Οι διαφωτιστές λοιπόν, αγωνίζονταν για την Ελλάδα και το Ελληνικό Έθνος και οι αρχιερείς την 
Κωνσταντινούπολης και οι Φαναριώτες για την ανασύσταση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
και για το ρωμαίϊκο γένος - την Μεγάλη Ιδέα -. Ο μέγας άνδρας ο Θεόκλητος Φαρμακίδης εξέφρασε τους 
φόβους του για την καπήλευση της «Μεγάλης Ιδέας» που προβαλλόταν από τους Ρωμιούς που 
επιχειρούσαν να μετατρέψουν τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα σε βυζαντινό ιμπεριαλισμό : «Αλλά 
οφείλομεν να απαντήσωμεν ενταύθα και εις την συκοφαντίαν ότι, φρονούντες και δοξάζοντες, όπως 
φρονούμεν και δοξάσομεν, περί της Ελληνικής Εκκλησίας, θραύομεν και συνθλώμεν τον θεμέλιον λίθον της 
Μεγάλης Ιδέας. Τι εστί Μεγάλη Ιδέα; Η από δουλείας απελευθέρωσις όλων των έτι δούλων ορθοδόξων 
Χριστιανών, και όλων τούτων εις μίαν χριστιανικήν επικράτειαν ένωσις. Μεγάλη τω όντι ιδέα. Και, καθ’ην 
ευρίσκεται η Τουρκία πολιτικήν, ηθικήν και φυσικήν κατάστασιν, η πραγματοποίησις αυτής συμφέρει εις 
όλην την Ευρώπην. Αλλ’ εσκέφθησαν οι πατέρες αυτής, αν είναι ποτέ δυνατόν να γενή πράγμα η Μεγάλη 
αύτη Ελληνική Ιδέα;». (Γεωργίου Δ. Μεταλληνού «Αυτοκεφάλου Παραλειπόμενα» σελ. 44). 

Ο Γ. Τυπάλδος-Ιακωβάτος υπέρμαχος της Ρωμιοσύνης και εχθρός του Ελληνισμού και του 
Αυτοκεφάλου γράφει : « α) Ο λογιώτατος γεννιέται Ρωμαίος κι εκείνος στρεβλώνοντας το είδος της 
σπουδής του, κατανταίνει Έλληνας. Αλησμονάει πλέον το γένος του, την πατρίδα του, τ΄ όνομά του. 
Αλησμονάει ότι όπου πατεί Τούρκος είναι Ρωμιοσύνη και θεωρεί την επαρχία της Ελλάδας σαν την μοναχή 
και καθαυτό πατρίδα του. Οι λογιώτατοι των Ιωαννίνων και της Πόλης, της Σμύρνης και του 
Βουκουρεστίου γυρίζουνε με πρόσωπο κατά την Αθήνα, σαν οι μουσουλμάνοι κατά τη Μέκκα, και 
προσκυνούνε μεγαλειότητα που δεν υπήρξε. β) Ο χριστιανός δεν έχει χρέος ν’ αναβεί εις Ακροπόλεις δια να 
λάβει το πνεύμα και την αύραν της ελευθερίας, διότι αυτό είναι άντικρυς εναντίον του Ευαγγελίου, το 
οποίον κηρύττει ότι, όπου πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Όχι λοιπόν εις την Ακρόπολιν την σημερινήν, 
αλλ’ ουδέ των αρχαίων Ελλήνων υπήρξε ποτέ η ελευθερία, η εθνική και η θρησκευτική … και σείς αν είσθε 
ελεύθεροι, και εγώ μεθ’ υμών, δεν το χρεωστώ εις την Ακρόπολιν των Αθηνών, αλλ’ εις την Ακρόπολιν της 
Σιών (του Ισραήλ) από την οποίαν προήλθε το πνεύμα της ελευθερίας». ( α) «Ιστορία», β) «Αγορεύσεις» του Γ. 
Τυπάλδου-Ιακωβάτου. Σ. Ασδραχάς «Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας», Αθήνα, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη 1982). 

Διαβάζουμε εις το έργο «ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ». Θεοκλήτου Φαρμακίδου (έκδ. Αγγ. Αγγελίδου, Αθήναι 1840) 
πως οι Οικουμενικοί Πατριάρχες επεδίωκαν εμφυλίους πολέμους στην Ελλάδα (απόπειρες Αγαθαγγέλου 1828 
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και Γρηγορίου ΣΤ΄ 1840). Παραθέτω κάποια αποσπάσματα της «Απολογίας» του Θ. Φαρμακίδου (αυτούσια, με 
την σύνταξη και την ορθογραφία τους) ως παρατίθενται εκτενέστατα στην εν αρχή έκδοση 1840. 

«… Ότι και οι παναγιώτατοι και οικουμενικοί πατριάρχαι και η σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως 
εμβαίνουσι παρά τον οποίον φέρουσι ιερόν χαρακτήρα και παρά τα ιερά αυτών καθήκοντα εις πολιτικήν 
ραδιουργίαν και όργανα αυτής γινόμενοι τυφλά συμπράττουσι και συνεργούσιν ασυνειδήτως εις όλεθρον 
άλλων, δεν είναι καμμία περί τούτου αμφιβολία. Αλλά δεν είναι καμμία αμφιβολία και ότι ήθελον γίνεσθαι 
ευκολώτερον όργανα πολιτικής ραδιουργίας προς βλάβην της οικονομίας και ανεξαρτησίας της Ελλάδος, 
εάν η βλάβη αυτή συνέφερεν εις άλλους, εάν η Εκκλησία της Ελλάδος υπέκειτον υπό τον αρχιεπίσκοπον της 
Κωνσταντινουπόλεως. Αυτοκέφαλος είναι η Εκκλησία της Ελλάδος και όμως τόση και οποία επιβουλή 
γίνεται υπό το πρόσχημα της Θρησκείας και της Εκκλησίας κατ’ αυτής ταύτης της εθνικής ημών υπάρξεως! 
Αλλ’ αν τις αμφιβάλη περί της πολιτικής ραδιουργίας, η οποία εδύνατο να γίνηται δια της εν 
Κωνσταντινουπόλει συνόδου κατά της Ελλάδος, θέλει πεισθή αναντιρρήτως εκ της ακολούθου διηγήσεως 
ιστορίας αληθούς και γνωστής. 

»Κατά τον Φεβρουάριον του 1828 έτους αυθόρμητος ο τότε αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως 
Αγαθάγγελος, εζήτησε την άδειαν παρά της Οθωμανικής εξουσίας εις το να μεταχειρισθή και αυτός τα 
οποία έδιδε εις χείρας αυτού η θρησκεία όπλα προς όλεθρον των Ελλήνων, και λαβών ταύτην απέστειλεν 
εις την Ελλάδα τέσσαρας επισκόπους και τον μέγαν προωτοσύγκελλον (Γεν. Εφημ. Αριθ. 39 του 1828 έτους) δια 
να διαιρέσωσι τους Έλληνας, και υπό το πρόσχημα θρησκευτικών παραινέσεων ν΄ αποτοξεύσωσιν εις 
αυτούς εμφύλιον πόλεμον, ό έστιν εν τω τέλει ήδη του ιερού ημών αγώνος να φέρωσι δια της θρησκείας τον 
παντελή ημών όλεθρον! Ιδού καταχθόνιον επινόημα! Οι απεσταλμένοι ήλθον εις την Ελλάδα κατά τον 
Μάϊον του αυτού έτους, αλλ’ εάν δεν εδυνήθησαν να φέρωσιν εις πέρας τον ολεθριώτατον της εαυτών 
αποστολής σκοπόν, τούτο χρεωστείται εις τας τότε περιστάσεις. Αλλ΄ είναι περίεργον ν’ ακούη τις την 
εφημερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως, λαλούσαν περί τούτου, ή μάλλον αυτόν τον Κυβερνήτην Ι. Α. 
Καποδίστριαν λαλούντα δι’ αυτής περί αυτού : «Ο ζόφος εις τον οποίον ευρίσκεται το Οθωμανικόν 
υπουργείον μετά την αποφαιστικήν αποποίησιν της συνθήκης της 6 Ιουλίου, φαίνεται μεν και εξ άλλων 
συγκεχυμένων βαδισμάτων της Πόρτας» (σημ.: της Κυβέρνησης του Σουλτάνου), «ουχ’ ήττον δε και εκ του 
τρόπου, με τον οποίον ήλπισεν εσχάτως ήδη να δελεάση του Έλληνας δια μέσου του εν Κωνσταντινουπόλει 
Πατριάρχου Αγαθαγγέλου. Απίθανος θέλει φανή η διήγησις των βάσεων του σχεδίου τούτου, είναι όμως 
αληθής, εξαχθείσα υπό πηγής ειδήμονος. Μετά την από Κωνσταντινουπόλεως αναχώρησιν των τριών 
πρέσβεων ο Ρας Εφέντης εις μίαν συνέντευξίν του μετά του Πατριάρχου εφάνη παρωργισμένος, και ήλεγξεν 
αυτόν, ότι δεν εκπληροί τα πατριαρχικά χρέη του. Ο Πατριάρχης φοβηθείς μήπως εκπέση του θρόνου του ή 
μήπως ευρεθή εις ανάγκην να εκκενώση τον συναχθέντα πλούτον του, σκεφθείς επενόησε και επρόβαλεν εις 
την Πόρταν ότι, αν τω εδίδετο η άδεια, ηδύνατο να μεταχειρισθή τινά μέσα, δια διαιρέση τους Έλληνες και με 
το πρόσχημα θρησκευτικών παραινέσεων να αποτοξεύση εις αυτούς εμφύλιον πόλεμον». (ένθ. αν. σελ. 220-222). 

Λίγο παρακάτω (ένθ. αν. σελ. 223-224) : «Αλλά - σημειωθήτω εν παρόδω - αν τις γράψη σήμερον 
(σ.:1833) περί του νυν πανευκλεώς πατριαρχεύοντος Γρηγορίου του στ΄, όπως έγραφε τον Σεπτέμβριον του 
1828 έτους ο Καποδίστριας περί του Αγαθαγγέλου, όλοι οι σφόδρα ζηλωταί θέλουσι κραυγάσει κατ’ αυτού 
«ως ασεβεστάτου, ως άκρον υβριστού και καταφρονητού της Εκκλησίας, ως θέλοντος να φέρη ως 
πρόβατον επί σφαγήν τον παναγιώτατον και οικουμενικόν πατριάρχην»! Και όμως ο Καποδίστριας έγραφε 
περί του Αγαθαγγέλου, όπως έγραφεν, ότε ο σουλτάνος δεν εδυσκολεύετο παντελώς από του να κόψη την 
κεφαλήν αυτού! Αλλ’ είναι ο Γρηγόριος (ο στ΄) ολιγώτερον του Αγαθαγγέλου ένοxoς ως προς την Ελλάδα; 
Εκείνος επενόησεν εναντίον αυτής - μηκέτι αναγνωρισμένης και παρά των Κυβερνήσεων των άλλων εθνών 
αυτονόμου και ανεξαρτήτου - ολέθριον σχέδιον και ούτος επιβουλεύει αυτήν, αυτόνομον ήδη και 
ανεξάρτητον υπάρχουσαν, διότι απαιτούσι τούτο άλλοι απ’ αυτού, ως εκ της διηγήσεως θέλει φανή. 

»Και ΕΚΕΙΝΟΣ υπό το πρόσχημα θρησκευτικών παραινέσεων, εμελέτησε ν’ αποτοξεύση μεταξύ των 
Ελλήνων ΕΜΦΥΛΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ και ΟΥΤΟΣ, υπό πρόσχημα της διατηρήσεως ακεραίου και απαραγχαράκτου 
της Ορθοδοξίας, επενόησε ή ανεδέχθη να εκτελέση παρ’ άλλων επινοημένον ολεθριώτατον σχέδιον! 

»ΕΛΛΗΝΕΣ! ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ από των ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ!». 
Αυτή είναι η συμβουλή του Μέγα άνδρα Θ. Φαρμακίδη προς όλους τους Έλληνες. Τα άνω 

«ολέθρια σχέδια» και οι «ιστορίες» αποδεικνυόμενα πλήρως ιστορικώς σ’ αυτήν, περιγράφονται 
γλαφυρώτατα και παρατίθενται εκτενέστατα στην έν αρχή έκδοση (1840) της «ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ» Θ. Φαρμακίδου. 

Του Θ. Φαρμακίδη τα λόγια επαληθεύονται στις ημέρες μας όπως γράφω εδώ παρακάτω! 
«Η έννοια Πατρίδα είναι απαράδεκτη από χριστιανικής απόψεως». Η φράση αυτή ανήκει στον 

μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Αμβρόσιο Γιακαλή. Αυτήν την φράση και άλλες ανακοίνωσε μέσω 
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της εισήγησής του προς την ολομέλεια της ιεραρχίας. Αυτός δε προσβλέπει με ελπίδα στην μετατροπή 
της Ελλάδος σε «μία πολυπολιτισμική, πολυφυλετική και πολυγλωσσική χώρα». Γι’ αυτόν αυτή είναι μία 
«εξαιρετική ευπρόσδεκτη και θεάρεστη κατάσταση». Δήλωσε δε πως «κάθε έννοια πατρίδας δεν 
συμβιβάζεται με την ουσία του χριστιανικού κηρύγματος», αλλά αντιθέτως λέει πως έννοιες όπως «το 
έθνος και η φυλή μόνον ως νόσημα μπορεί να ιδωθούν από την εκκλησία μας : ως αίρεση, επίσημα 
διαγνωσμένη και καταδικασμένη». Υπενθύμισε δε ο Μητροπολίτης πως «… μεγάλα πατερικά αναστήματα 
όπως αυτά του Ιωάννου Χρυσοστόμου δεν ήσαν Έλληνες στην καταγωγή». 

Αναρωτιέμαι γιατί ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος αντί να καταδικάση το κείμενο αυτής της 
εισήγησης, το απέκρυψε από τους εκκλησιαστικούς συντάκτες; Ίσως δε, διότι αυτή ήταν πάντα ή άποψη 
της Εκκλησίας παρά τις παραπλανητικές κατά καιρούς δηλώσεις της για το αντίθετο.  

«ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ» του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
«Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ»! 

Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως εκδίδει κάθε χρόνο το «Ημερολόγιον του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου», στο οποίο αναφέρονται όλα τα θέματα που το αφορούν (τυπολογικά, διοικητικά, κλπ.). Επίσης 
καταγράφονται μέσα στις σελίδες του και οι «Εθνικές Εορτές» των Τούρκων τις οποίες το Πατριαρχείο 
τιμά, με αργεία των Πατριαρχικών Γραφείων.  

Μία από αυτές τις Τουρκικές Εθνικές Εορτές που τιμά το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και η 
Ορθόδοξος Εκκλησία μας είναι η «Νίκη του Αρχιστρατήγου» της 30 Αυγούστου, και αφορά τις σφαγές 
του Ελληνισμού κατά την Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγουστος 1922), όπου και τιμάται ο 
«Αρχιστράτηγος» της γενοκτονίας μας «Κεμάλ Ατατούρκ»! 

Η αντίστοιχη Ελληνική Εθνική επέτειος «Νίκης» των Ελλήνων επί των Τούρκων, η 25η Μαρτίου, 
δεν αναφέρεται πουθενά μεταξύ των αναγραφομένων στο επίσημο «Ημερολόγιο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου» εθνικών επετείων του. (Φωτοτυπία) :  

 Ημέραι Αργίας 
Των Πατριαρχικών Γραφείων 
Α. Κατά τας Εθνικάς Εορτάς 

23 Απριλίου: Επέτειος της Εθνικής Κυριαρχίας. 
19 Μαΐου: Εορτή της Νεολαίας και του Αθλητισμού. 
30 Αυγούστου: Επέτειος την Νίκης του Αρχι- 
  Στρατήγου και Εορτής της Αεροπλοΐας. 
29 Οκτωβρίου: Εορτή της Δημοκρατίας. 
31 Δεκεμβρίου μ.μ.: 1 Ιανουαρίου: Πρώτη 
         του έτους.  
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ - ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 
ΕΤΟΣ ΙΕ΄ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΙΘ. 25 

Η Κ΄ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ Α. Α. ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ  

ΤΟΥ  ΣΟΥΛΤΑΝ 
ΑΠΤΟΥΛ ΧΑΜΙΤ ΧΑΝ ΤΟΥ Β΄ 

«Χάρμα δ’ ουκ αλλότριον ευτυχίη πατέρας» (Π? Α΄ 115) 

Χαίρετε και αγαλλιάσθε λαοί της αχανούς οθωμανικής αυτοκρατορίας! Χαίρε και συναγάλλου ορθόδοξον των 
Ρωμαίων έθνος! Ο καθήμενος επί του ενδόξου θρόνου των Οσμανιδών, ο μεγαλόφρων, μεγάθυμος και λαοφιλής Άναξ Σου, ο 
μεγαλεπήβουλος εν τη διακυβερνήσει της τιμαλφούς σταδιοδρομίας πάντων των υπό το φιλειρηνικόν και φιλόλαον  σκήπτρον 
αυτού διαβιούντων λαών, ο ανεξάντλητος εν τη ευποιΐα και τη φιλανθρωπία άρχων και ηγεμών, ο θερμουργός μοχλός της 
προόδου και προαγωγής της χώρας εις τον εμπρέποντα του πολιτισμού βαθμόν, η Α.Α.Μ. ο Κραταιότατος και Γαληνότατος 
Μονάρχης Σουλτάν Απτούλ Χαμήτ Χαν ο Β΄ άγει σήμερον την εικοστήν επετηρίδα της εις τον περίκλυτον αυτοκρατορικόν 
των Οσμανιδών Θρόνον αισιωτάτης Αυτού αναρρήσεως. Χαίρετε πάντες επί τω ευσημωτάτω τούτω γεγονότι, διότι «χάρμα 
ουκ αλλότριον ευτυχίη πατέρος», θνητού μεν τη φύσει, αθανάτου δε τοις έργοις και τοις φιλανθρώποις αισθήμασιν αυτού 
γενομένου.  
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Πανηγύρισον πιστόν και αφωσιωμένον των Ρωμαίων έθνος επί τη παναισίω ταύτη εορτή του σεπτού άνακτός σου 

Σουλτάν Απτούλ Χαμήτ του Β΄ και χείρας  ικέτιδας συν τη Μητρί σου Εκκλησία υψούν προς τον Ύψιστον δεήθητι όπως επί 
μήκιστον χαρίζηταί σοι τον μεγαλοφυά και περινούστατον Μονάρχην σου. Ου ευμενούς στοργής και ευνοίας δαψιλή και 
τρανά τεκμήρια απέλαυσας αείποτε, υγιά και ακλόνητον επί του τρισενδόξου Θρόνου Αυτού, αφ’ ού τηλικαύται ακτίνες 
φιλανθρώπων αισθημάτων και χαρίτων επί πάντας τους λαού εκπέμπονται και φώνησον εκ μυχίων  ψυχής «Θεέ σώζε τον 
Άνακτα ημών Σουλτάν Απτούλ Χαμήτ Χαν τον Β΄ αυθέντην ημών». 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΤΩ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩ ΝΑΩ 
Μεγαλοπρεπεστάτη και επιβάλλουσα είπερ ποτέ ετελέσθη σήμερον εν τω πανσέπτω πατριαρχικώ ναό η προαγγελθείσα  

δοξολογία επί των πανευφροσύνω γεγονότι της εικοστής αμφιετηρίδος της εις τον αυτοκρατορικόν θρόνον αναρρήσεως της 
Α.Α.Μ. του τρισεβάστου ημών άνακτος ημών Σουλτάν Απτούλ Χαμήτ Χαν του Β΄. Ολίγον προ της ορισθείσης ώρας 
προσήλθον εις τα Πατριαρχεία πάντες οι σεβασμιώτατοι άγιοι συνοδικοί, οι παρεπιδημούντες μητροπολίται, οι 
πανοσιολογιώτατοι αρχιμανδρίται αντιπρόσωποι των αγίων Τόπων, οι Σχολάρχαι της Θεολογ. και Μ. του Γ. Σχολής, φέροντες 
πάντες τα παράσημα αυτών, πάμπολλοι ομογενείς βαθμούχοι και λογάδες εν μεγάλη στολή και τα μέλη του Δ.Ε.Μ. 
Συμβουλίου. Οι προσερχόμενοι ωδηγούντο υπό επί τούτω διορισθέντων τελεταρχών εις την αίθουσαν του Μ. Συνοδικού, ένθα 
δεξιάν μεν της Α.Θ. Παναγιότητος παρεκάθησαν πάντες οι σεβασμιώτατοι αρχιερείς, αριστερά δε οι βαθμούχοι και λογάδες 
του Γένους. 

Της ώρας επιστάσης η επίσημος συνοδία, ηγουμένου της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου Ανθίμου του Ζ΄  
κατήλθεν εις τον πάνσεπτον ναόν, ός ήδη είναι υπέρπλεως εκκλησιάσματος και εν μέσω επιβαλλούσης εκκλησιαστικής 
ευπρεπείας ήρξατο η δοξολογία κατά το επόμενον πρόγραμμα.  

Η δοξολογία 
Ο Μ. Αρχιδ. Ευλόγησον Δέσποτα. 
Ο Πατριάρχης, Ευλογητός ο Θεός … 
Ο Δευτερεύων, Το Τρισάγιον. 
Ο Πατριάρχης, Ότι Σου εστιν … 
Ο Α΄ χορός, το απολυτίκιον του αγίου του Ναού.  
Ο Β΄ χορός, Τη Θεοτόκω εκτενώς … 
Ο Μ. Αρχιδιάκονος, Ελέησον ημάς ο Θεός. 
Ο Δευτερεύων, Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών. 
Ο Τρισεύων, Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, 
Ο Διάκονος, Έτι δεόμεθα υπέρ των αγίων αρχιερέων. 
Ο Πατριάρχης, Έτι δεόμεθα υπέρ του Γαληνοτάτου Κραταιοτάτου και Ευχπλαγχνικωτάτου ημών Άνακτος Σουλτάν 

Απτούλ Χαμήτ Χαν, Αυθέντου ημών, Όν Κύριος ο Θεός κραταιοί επί του υψηλού και ενδόξου αυτοκρατορικού Αυτού 
θρόνου, αποστέλλων εξ αγίου αυτού κατοικητηρίου Άγγελον φύλακα της πολυτίμου Αυτού ζωής, και ενισχύει εν παντί έργω 
αγαθώ υπέρ των πιστών και αφωσιωμένων Αυτού υπηκόων, βίον ειρηνικόν, τρισόλβιον και μακροχρόνιον Αυτώ δωρούμενος. 

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος υπάρχεις Χριστέ ο Θεός ημών και Σοί την δόξαν αναπέμπομεν συν τω ανάρχω Σου 
Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.  

Είτα η Α.Θ.Π. απήγγειλε την επομένην προσφώνησιν. 
Η προσφώνησις 

Αεί μεν, μάλιστα δε εν τη επισήμω ταύτη ημέρα, εύκαιρον επιτελέσαι το ιερόν  και επιβεβλημένον ημίν τοις πιστοίς και 
αφωσιωμένοις υπηκόοις της Θεόθεν ταχθείσης εφ’ ημάς κραταιάς βασιλείας καθήκον του δέεσθαι προς τον Ύψιστον υπέρ του 
λαοφιλούς  ημών Άνακτος. Διό, φόρον ευγνωμοσύνης προς σεπτόν Μονάρχην, αλλά δε και προς μέγαν ευεργέτην 
αποτίνοντες, αθρόοι συνήλθομεν εν τω οίκω τούτω του Κυρίου, δοξολογήσαντες τον Ύψιστον ότι εν τη αφάτω Αυτού 
ευσπλαγχνία και τη ακοιμήτω προνοία ηυδόκησε διαφυλάξαι και κατά το έτος τούτο ασινή από παντός ανιαρού, υγιά, 
κραταιόν, έντιμον και ένδοξον, τον φιλόλαον και λαοφιλή Άνακτα Σουλτάν Απτούλ Χαμίτ Χαν Αυθέντην ημών, ημάς δε 
αξιώσαι ίνα εν αγαλλιάσει πανηγυρίσωμεν και ταυτηνί την εικοστήν αμφιετηρίδα της εις τον περίδοξον Οσμανικόν θρόνον 
αισίας Αυτού αναρρήσεως. Λαοί, έθνη, γλώσσαι και φυλαί της αχανούς Αυτού Αυτοκρατορίας δικαίως αγάλλονται και 
ευφραίνονται σήμερον επί τω παναισίω τούτω γεγονότι. Και ημείς δε συν πάσι τούτοις φαιδρυνόμενοι, το μεν την 
ευγνωμοσύνην του ορθοδόξου ημών Γένους εκδηλούμεν, εφ’ οίς αείποτε η Αυτού Αυτοκρατορική Μεγαλειότης ο σεπτός 
ημών Άναξ επιβραβεύσατεο ημίν αγαθοίς, και την χαράν ημών εκφράζομεν ότι εις πλήθος εστίν η αγαθότης Αυτού και εις 
περίσσειαν η πρόνοια Αυτού, το δε χείρας ικέτιδας προς τον ουράνιον ημών Πατέρα υψούντες θερμάς αναπέμπομεν δεήσεις 
και ευχάς καθικευτεύοντες ίνα χαρίζηται τη Αυτού Μεγαλιότητι υγείαν αμετάπτωτον, ισχύν και δόξαν αμάραντον όπως επί 
πλείστας όσας ετών περιόδους κοσμή και λαμπρύνη τον περίοπτον Οσμανικόν Θρόνον και κατεργάζηται εν ειρήνη την 
πρόοδον και ευημερίαν των υπό το αγλαόν αυτού σκήπτρον λαών. Τοιούτων τοίνην αισθημάτων και ευχών πεπληρωμένοι την 
καρδίαν εκ βάθους ψυχής και εν ενότητι πνεύματος αναφωνήσωμεν : Ζήτω η Αυτού Αυτοκρατορική Μεγαλειότης ο 
Σουλτάνος ημών! Ζήτω! 

Ο χορός, τον πολυχρονισμόν του Σουλτάνου 
Ο Πατριάρχης, την απόλυσιν.  
Ο χορός, Τον Δεσπότην και Αρχιερέα …. 
Το τέλος της προσφωνήσεως της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου εκάλυψαν ζωηρόταται και επανειλημμέναι 

ζητωκραυγάσεις υπέρ του σεπτού Άνακτος και της Α.Θ.Παναγιότητος, αίτινες, της 
Το δε ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στηρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό-

λεως, το τουρκικό αυτό ίδρυμα, το οποίο, συνεχίζοντας την τουρκική και ανθελληνική (επί αιώνες) 
ιστορική και πολιτική του διαδρομή, ταυτίζεται και σήμερα με το τουρκικό κράτος ακόμη και σε 
ζητήματα που αντιπροσωπεύουν βαρέα ιστορικά κακουργήματα των Τούρκων εις βάρος των Ελλήνων, 
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όπως η σφαγή και ο ξεριζωμός των αμμάχων συμπατριωτών μας της Μικράς Ασίας το 1922 από τον 
Κεμάλ Ατατούρκ. 

Πώς το Ελληνικό Κράτος  «στηρίζει» τους εορταστές της μεγαλύτερης συμφοράς του Ελληνισμού 
στην σύγχρονη ιστορία του; Η καθημερινή ειδησεογραφία μας πληροφορεί, ότι η στήριξη αυτή γίνεται μ’ 
όλους τους τρόπους και απ’ όλους τους φορείς της δημόσιας ζωής την Ρωμιοσύνης (πολιτικούς, 
διπλωματικούς, προπαγανδιστικούς, θρησκευτικούς κλπ.).  

Σε έναν μόνο τομέα - τον οικονομικό - απουσιάζει η πληροφόρηση. Πουθενά δεν δημοσιεύθηκε 
είδηση που να αναφέρη με πόσα χρήματα το Ρωμαίϊκο κρατίδιο επιχορηγεί κάθε χρόνο τους δοξαστές 
του Κεμάλ (Το Πατριαρχείο).  Χρήματα τα οποία εισπράττει από ανυποψίαστους φορολογούμενος μεταξύ 
των οποίων είναι και τα παιδιά και τα εγγόνια εκείνων που κατέσφαξε ο Κεμάλ, των Μικρασιατών 
Ελλήνων, εκείνων που ξερίζωσε από τις προαιώνιες πανάρχαιες εστίες τους και τους έστειλε ως 
κοινωνικά, οικονομικά και ψυχικά ναυάγια στην «Ελλάδα», για να δυστυχήσουν, για να ζήσουν επί 
δεκαετίες αβοήθητοι σε παράγκες, να αρχίσουν αστήριχτοι τον αγώνα επιβίωσης, ενώ το ίδιο το 
Ρωμαίϊκο κρατίδιο τους άφηνε στο χάλι τους, στέλνοντας τα δισεκατομμύρια του Δημόσιου Ελληνιού 
Ταμείου στους ολίγους του Φαναρίου, αυτοι οι λίγοι (του Οικουμενικού Πατριαρχείου) που επίσης εκμεταλ-
λεύωνται τα τεράστια («χρυσορυχεία») του αποδήμου Ελληνισμού υπό την αιγίδα των Αρχιεπισκοπών 
όπως της Β. και Ν. Αμερικής, της Αυστραλίας κλπ., κλπ! 

Πόσες δε είναι οι «δόσεις» (όχι δε σε επιταγές αλλά σε «ζωντανό χρήμα») που αποστέλλονται κάθε χρόνο 
στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως - το Τουρκικό Ίδρυμα - και πόσο είναι για τον Έλληνα 
φορολογούμενο το ετήσιο κόστος που πληρώνει για την συντήρηση της «πνευματικής και ιδεολογικής» 
σκλαβιάς του;  

Ποία δε είναι η αληθής σχέση Πατριαρχείου και Τουρκίας; Θα παρουσιάσω εδώ μία φωτοτυπία της 
«Εκκλησιαστικής Αλήθειας» του επισήμου περιοδικού που εξεδίδετο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
από την πρώτη (1η) Οκτωβρίου του 1880 μέχρι το 1923, να διαβάσετε μαζί μου πώς η «Μητέρα 
Εκκλησία» της Ελλάδος εξέφραζε επί παντός τις θέσεις της.  

Στο πρώτο τεύχος «Εκκλησιαστική Αλήθεια» καταγράφεται η πληροφορία, ότι η Κωνσταντινούπολη 
παραδόθηκε ύστερα από συμφωνία (του κλήρου) με τους Τούρκους. Στο τεύχος αυτό, 1ης Οκτωβρίου 1880, 
στην στήλη : «Μνημείων Γραπτών Περισυναγωγή (Δωρητήριον του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμίου 
του Α΄ 1539)», αναφέρεται επίσης ότι επί πατριαρχείας του Ιωακείμ του Γ΄ εδόθη εντολή να γίνη 
συγκέντρωμα των ιστορικών γραπτών στοιχείων των μετά την άλωση της Πόλεως. Κατά την μελέτη 
αυτών των συγκεντρωθέντων στοιχείων βρέθηκε κι ένα «δωρητήριον» του Πατριάρχη Ιερεμία του Α΄ 
προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το οποίο διώριζε την ιδιόκτητη κατοικία του σε αυτό. Σημειώνει η 
«Εκκλησιαστική Αλήθεια» τούτο : «Επί πατριαρχείας του Ιερεμίου του Α΄ κλύδων δεινός εξηγέρθη κατά της 
Εκκλησίας Χριστού, απειληθείσης να απορφανισθή των απομεινάντων ευκτηρίων της, έτει δωδεκάτη της 
βασιλείας του Σουλτάν Σουλεϊμάνου Α΄ του Κιανσυνή, του Μεγαλοπρεπούς επωνυμουμένου … Και 
προστησάμενος (ο Ιερεμίας) δύο Μωαμεθανούς ηλικίας ετών 102, καταθέσαντας ενόρκων ότι άπασα η 
Κωνσταντινούπολις δεν εγένετο δορυάλωτος, καιτοι πολιορκηθείσα, αλλά το ήμισυ αυτής εκουσίως 
παρεδόθη εις τον πορθητήν μετά συμφωνιών, έλαβε δικαστικήν απόφασιν, εφ’ ής ο Σουλτάν Σουλεϊμάνης 
εξέδωσε διάταγμα, διακελεύον να τηρηθώσιν ανέπαφοι αι των Χριστιανών εν Κωνσταντινουπόλει 
εκκλησίαι». Ατταβύριος.  

«Εκουσίως» λοιπόν το Πατριαρχείο μας παρέδωσε «το ήμισυ της Κωνσταντινουπόλεως», στο τότε 
Τουρκικό Κράτος, όπως το ίδιο επίσημα ομολογεί και καυχάται. Εκουσίως λοιπόν το Πατριαρχείο μας, 
παρέδωσε την Ελλάδα στον Τούρκο κατακτητή, και σχεδόν αφανίστηκαν οι Έλληνες και το Έθνος υπό 
τον ζυγό. 

Φωτοτυπία του επισήμου απορρήτου εγγράφου-ντοκουμέντου του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Ελλάδος προς το Γενικό Προξενείο Κωνσταντινουπόλεως. 
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                                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Δ/ΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ                       Αθήναι, 5 Ιουλίου 2005 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ                         Α.Π. 9372.15/14/ΑΣ 376 
 
                                                        ΠΡΟΣ; Γεν. Προξενίο Κων/πόλεως 
ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση Οικουμενικού Πατριαρχείου έτους 2005 
      Αποστέλλομε, συνημμένως, εντός δύο σφραγισμένων φακέλλων, ποσό τριών 
εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, σε χαρτονομίσματα, το οποίον αποτελεί την 2η δόση 
της οικονομικής ενισχύσεως του έτους 2005, προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο.  
      Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε λήψη του αποστελλομένου ποσού, και 
προωθήσετε αυτό αρμοδίως. 
                                                                       Ο Διευθυντής 
                                                                         (υπογραφή) 
                                                                Παναγιώτης Β. Καρακάσης 
                                                                Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ 
Συνημμένως:  
Δύο φάκελλοι με 3.000.000 ευρώ (περιέχουν έξη σφραγισμένες και καταμετρημένες 
Από την Τράπεζα της Ελλάδος δεσμίδες των 500.000 €). 

 
Η βαρβαρότης της Σύγχρονης - δήθεν Ελληνικής γλώσσης - της Ψευδο-διαλέκτου. 

Γλωσσικό Πραξικόπημα - η νέα Άλωση του Ελληνισμού 
Η εγκαθίδρυσι του μονοτονικού - αυτό το γλωσσικό πραξικόπημα είναι το πρώτο βήμα προς τον 

εκλατινισμό της Ελληνικής Γλώσσας. Αυτή η νέο-δημοτική κακοφωνία - έκτρωμα - έκφρασις εκπεσμού 
αποτελεί το κύριο μέσον για την πολιτιστική και πολιτισμική ισοπέδωση και το στραγγαλιστικό έλεγχο 
των συλλογικών μνημών του κοινωνικού σώματος όπου διακυβεύεται το νοείν και το σκέπτεσθαι.  

Αυτή η βάναυσος μετατόπισις του τονισμού των λέξεων - ο παρατονισμός - αποσκοπεί εις την 
εκρίζωσιν της Ελληνικής Γλώσσας - το μόνον ακέραιο λείψανο του κατεστραμένου Ελληνικού 
Πολιτισμού - αποσκοπεί στην τελική εκρίζωσιν της Ελληνικής Καρδιάς. Ιδού λοιπόν ο κίνδυνος της Νέας 
Αλώσεως του Ελληνισμού - γλωσσική αφασία, παραλυτική αποβλάκωσι. Η επιβαλλόμενη δυσδιάλεκτος 
μονοτονική δεν είναι ούτε δημοτική, ούτε καθαρεύουσα. Είναι ψευδο-γλώσσα, κρατικό εργαλείο για την 
αλλοίωσι της Ελληνικής Ταυτότητας, και την ένταξη της Ελλάδας μας στον διεθνή θεαματικό 
καταμερισμό, και την ένταξη των Ελλήνων στο «Οικουμενικό Μαντρί». 

Είναι επιτακτική βιωματική ανάγκη να «πολεμήσουμε» αυτήν την επιβαλλομένη γλωσσική νοητική 
νάρκωση. Ας θυμόμαστε ότι η γλώσσα είναι τρόπος εκαλύψεως της Αλήθειας, της αναδύσεως εκ της 
λήθης. Είναι ζωοδόχος πηγή προς αφουγκρασμό του «Είναι». Αν περιοριστεί η Ελληνική Γλώσσα 
δεσμεύεται ο Ελληνικός Λόγος. Όταν δε περιορίζεται ο Ελληνικός Λόγος ποίες είναι οι συνέπειες;  

Βλέπουμε την φανερή πρόοδο των θετικών επιστημών ιδίως στις εφαρμογές των, που θάμπωσαν 
τους ανθρώπους, αλλά επίσης βλέπουμε την εγκατάλειψη, υπό των κυβερνήσεων των λαών, των 
ανθρωπιστικών κλασσικών (Ελληνική Γραμματεία) σπουδών. Δηλαδή έχουμε θαύματα τεχνολογίας από την 
μια μεριά και έλλειψη σταθερών αξιών από την άλλη. Θαύματα από την μια μεριά, αθλιότητες από την 
άλλη. Οι άνθρωποι της σημερινής εποχής είναι πολιτισμένοι και απολίτιστοι ταυτοχρόνως. Αυτό το 
παράλογο συμβαίνει επειδή ο Ελληνικός λόγος περιορίστηκε εις τον επιστημονικό χώρο. Βλέπουμε 
άλογες δηλαδή παραστρατήματα λογικά να κυριαρχούν στον χώρο της ηθικής και της κοινωνικής ζωής των 
λαών σήμερα. Βλέπουμε ωμό υλισμό και αγνωστικισμό από των οποίων την παρουσία τρέφεται ο μηδενισμός. 

Πρέπει λοιπόν να δοθή το πρέπον βάρος στην μελέτη των μοναδικών, των Ελληνικών κλασσικών 
ανθρωπιστικών έργων, ώστε να ανθήση και πάλι η ηθική, και να επανέλθουν στην «λευκοίσιν φάρεσσι 
Αιδώς και Νέμεσις», ώστε να παύσουν πιά «ανθρώποις άλγεα λυγρά» όπως μας λέει ο Ισίοδος, που 
προκαλούν την καταβύθιση της ψυχής στον βόρβορο των διαστροφών.  
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Είναι εγκληματική η παράλειψη των αρχαίων Ελληνικών κειμένων των αρχαίων Ελλήνων. Μα 

επίσης το ίδιο πρέπει να θεωρείται και η παράλειψη τόνων στην Νέα Ελληνική γραφή. Μέσα στα βιβλία 
της σημερινής εποχής δεν υπάρχουν ούτε πρότυπα ούτε ιδανικά.  

Εις την Ελλάδα, η εκπαίδευση αντί να οικοδομεί, γκρεμίζει. Ο Λόγος δεν είναι απλώς η Αττική 
αρχαία γλώσσα, αυτή που χρησιμοποιήθηκε όπως όπως για την γραφή των εβραιοχριστιανικών κειμένων, 
τα οποία αντικατέστησαν την δίδαξη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στην πατρίδα.  

Ο Λόγος είναι η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα όπως αυτή αναπτύχθηκε και τελειοποιήθηκε για την 
γραφή της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Αυτή και μόνον αυτή η Γλώσσα, η ζωτική πανάρχαια πηγή, 
μπορεί να ξεδιψάση την ανθρώπινη ψυχή και την ανθρώπινη διάνοια.  

Και εις ποίαν κατάσταση οδηγείται η Πατρίδα μας, η μακρινή μητέρα Ελλάδα, ρόδο αμάραντο, 
αφού εκεί πιά δεν διδάσκεται ή «Ελληνική Παιδεία»;Η σημερινή κατάσταση στην πατρίδα είναι τραγική. 
Και αυτό διότι η Επανάσταση του 1821 προδόθηκε, γιατί το όνειρο των διαφωτιστών καταπατήθηκε, 
γιατί μετά την τυπική πια απελευθέρωση της Ελλάδας, η Ελλάδα δεν είναι των Ελλήνων δεν είναι 
ελεύθερη. Ουδέποτε ήταν ελεύθερη. Το σημερινό, δήθεν «ελληνικό» κρατίδιο ουδέποτε ανάπτυξε κάποιο 
επίπεδο δημόσιες εκπαίδευσις που θα άρμοζε στην ιστορία της Ελλάδας, που θα συνέδεε την προγονική 
κληρονομιά με τους νέους Έλληνες.  

Η κυρίαρχη εκκλησιαστική ή μάλλον ελληνοχριστιανική ψευδοϊδεολογία και οι πανίσχυροι 
εκφραστές της [Κράτος-Εκκλησία] αποτελούν τον οδοστρωτήρα, όπου πάτησαν και έλυωσαν τις φωνές 
όλων όσων τόλμησαν να ζητήσουν «Παιδεία Ελληνική» από τα χρόνια της Εθνοεγερσίας έως σήμερα. Η 
σημερινή ολοκληρωτική εξαθλίωση της «Ρωμαίϊκης», σημειώνω! όχι Ελληνικής! εκπαίδευσις είναι 
απαγοητευτικά επικίνδυνη.  

Και προσέξετε σας παρακαλώ! Οι νέες γενιές των Ελλήνων υφίστανται έναν ιδιότυπο και σκληρό 
εκβιασμό! : Όποιος επιθυμεί να μορφωθή ή να σπουδάση δεν έχει θέση στην Ελλάδα, πρέπει να 
μεταναστεύση. Και αν επιθυμή να σταδιοδρομήση αξιοπρεπώς, πρέπει να μείνη οριστικά μετανάστης. 
Χιλιάδες γηγενείς (Έλληνες) νέοι εγκαταλείπουν κάθε χρόνο την Ελλάδα και οι περισσότεροι από αυτούς 
δεν επιστρέφουν μονίμως ποτέ. Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες Βαλκάνιοι μεταναστεύουν Ελλάδα 
μας, και ομοίως, οι περισσότεροι από αυτούς δεν επιστρέφουν ποτέ στην πατρίδα τους.  

Η εκπαίδευση της Ελλάδος λοιπόν αντί να οικοδομεί την Πατρίδα την ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ  και σκορπίζει 
τους Έλληνες στους πέντε ανέμους της Γης όπου αφομοιώνονται και χάνονται οριστικά, ενώ η πατρίδα 
γίνεται καφενείο των ξένων! 

Τι κρύβεται πίσω από την κατάπτωση της Ελληνικής Παιδείας;  
Η εξουδετέρωση του «ατίθασου» ελληνικού λαού είναι δυνατή μόνον δια αποκοπής αυτού από την 

παράδοσή του, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο εβραιογενής καθηγητής Henry Kissinger. 
«Μακριά οι Έλληνες από τους Αρχαίους Έλληνες. - Αρχαία Γραμματεία». Τι λοιπόν βλέπουμε να 
συμβαίνη στην πατρίδα; Βλέπουμε : Απεργίες δασκάλων, καταλήψεις σχολείων, καταστροφές σχολείων, 
όλα αυτά υποκινούμενα γεγονότα.  

Βλέπουμε την διαμόρφωση μιάς καινούργιας γενιάς Ελλήνων χωρίς Ελληνική Συνείδηση. Αυτό 
είναι φανερό αν αναλογισθούμε τι έχει συμβή στην Παιδεία τα τελευταία είκοσι χρόνια - κατάργηση των 
Αρχαίων, αλλαγή στο σύστημα διδασκαλίας, αλλαγή και περιεχόμενον των διδασκομένων βιβλίων.  

Μέσα εις την Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, εις τα έργα των Πατέρων της Εκκλησίας και 
ειδικώτερα της Ορθοδοξίας, δηλαδή εις τους Κανόνας των Οικουμενικών Συνόδων, των λειτουργικών 
της βιβλίων και επίσημων κειμένων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Αρχιερέων της, Συναξαριστών 
της και Αγίων της, που γράφτηκαν επί Βυζαντινού Μεσαίωνα, επί Τουρκοκρατίας, κατά και μετά την 
Επανάσταση του 1821 και εξακολουθούν να γράφωνται έως σήμερα, γίνεται καταγραφή ενός ατελείωτου 
οχετού ύβρεων, συκοφαντιών, απειλών, στρεβλώσεων, επισήμων καταδικαστικών κειμένων 
αναθεματισμού, αφορισμού …. που ξεχειλίζουν από μίσος, άρνηση, απέχθεια και ολοκληρωτική 
απόρριψη παντός Ελληνικού. Είναι δηλαδή συλλογή δηλητηριωδών κειμένων που στρέφονται κατά των 
Ελλήνων ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΣ, δηλαδή των Ελλήνων ως φυλετική οντότητα, ως μεγάλων διανοητών, ως 
δημιουργών του Ελληνικού πολιτισμού, ως επίσης και εναντίον των ως πολιτιστικών επιστημονικών 
δημιουργών, ως και εναντίον των ιστορικών αγώνων τους για την εθνική τους ανεξαρτησία ως έθνους 
και πολιτικής ύπαρξης. 

Οι Έλληνες ως Έθνος και ως Φυλή υπήρξε ο κύριος στόχος του Χριστιανισμού. Ο Χριστιανισμός 
εστράφη, πολέμησε και διέπραξε το ιστορικό έγκλημα της εξαφανίσεως του Ελληνισμού για δεξαέξι (16) 
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αιώνες, ή πιο σωστά δια εικοσιδύο (22) αιώνες, εφ’ όσον ο χριστιανικός ανθελληνισμός διατηρεί την ισχύ 
του και την εχθρική έντασή του ακέραια ως σήμερα.  

Ο χριστιανισμός - ο ασιατικός δογματισμός - η μήτρα του οποίου ήταν το Ισραήλ, επικράτησε και 
επικρατεί, χωρίς καμία εξέλιξη ή πολιτική πρόοδος να σταθούν ικανές να τον αμβλύνουν, να τον 
μετριάσουν ή να τον σταματήσουν.  

Ο Ελληνισμός, δηλαδή ο τρόπος σκέψης και ζωής που δημιούργησαν οι Αρχαίοι Έλληνες πρόγονοί 
μας, υπήρξε το μοναδικό εμπόδιο για την επιβολή αυτού του ασιατικού δογματισμού - τον Χριστιανισμό 
- κατά την εμφάνισή του και την επικράτησή του.  

Αυτός δε ο Ελληνισμός - ο Φωτοδότης Μέγας Πολιτισμός - αποτελεί και σήμερα τον μοναδικό 
κίνδυνο - που αν σταματήση ο διωγμός και η απαξίωσή του - μπορεί να ανασυγκροτηθή και να κλονίση, 
να κατεδαφίση το ασιατικό εβραϊκό δόγμα - Χριστιανισμό. Επομένως η επαγρύπνηση και η συνεχής 
πολεμική του Χριστιανισμού κατά του Ελληνισμού (του πανανθρώπινου πολιτισμού) αποτελούν ζωτικής 
σημασίας πολιτική του Χριστιανισμού δια την επιβίωσή του και την ολεθρική κυριαρχία του.  

Ας σημειώσω όμως εδώ, ότι Έλλην - Ελλάδα σημαίνουν Φως=Πνεύμα, και το Πνεύμα ποτέ δεν 
νικήθηκε. Το Φως πάντα νικά! 

Επίλογος 
Στο όνομα του εβραϊκού θεού - αυτού του μεταφυσικού μορμολυκείου - διαπράχθηκε το 

μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, η καταστροφή του Ελληνικού Πολιτισμού, η καταστροφή 
δηλαδή του πολυτιμότερου αγαθού που είχε κατακτήσει ο άνθρωπος, από τότε που είχε αρχίσει να βγαίνη 
από την κατάσταση του κτήνους. Επιστήμη, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Τέχνη, Ιατρική, Θέατρο, Αθλητισμός 
και ότι άλλο διακρίνει τον πολιτισμένο άνθρωπο, τον προηγμένο άνθρωπο όχι μόνον χάθηκαν (με την 
βίαιη εισβολή του Χριστιανικού δόγματος (των Εβραίων προπατόρων αυτού) αλλά και συκοφαντήθηκαν, 
και διαβολοποιήθηκαν. Το χειρότερο είναι δε ότι αλλοιώθηκαν τόσο με τις πολλές δόσεις εκατοντάδων 
χρόνων μεταφυσικού παραλογισμού και αιματηρές δόλιες καταδιώξεις, έτσι, ώστε όταν κάποτε η 
ανθρωπότητα - κατά την περίοδο της Αναγέννησής της - αναγκάστηκε να ψάξη και να βρή τον χαμένο 
αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό - την οικουμενική κληρονομιά όλων των ανθρώπων -βρήκε τον εαυτό της να 
κινήται σε πνευματικά ναρκοθετημένο πεδίο, και να αγωνίζεται ανεπιτυχώς έστω και σήμερα να 
ξαναπροσεγγίση την φυσική, πνευματική και ιστορική πραγματικότητα που είχε δημιουργήσει ο 
προδογματικός «Έλληνας» δημιουργός άνθρωπος, με την καθαρή του, ελεύθερη και αδογμάτιστη ματιά.  

Αυτή δε η πνευματική υπόσταση του σημερινού ανθρώπου παραμένει αιχμαλωτισμένη, και ούτε ο 
στοχασμός του, ούτε η οποιαδήποτε τέχνη του δύναται να φθάσουν σε δημιουργικότητα την τελειότητα 
στην οποία είχαν φθάσει οι προ-χριστιανικής εποχής Έλληνες.  

Ο Ελληνικός Πολιτισμός θάφτηκε και εξαφανίσθηκε γιατί εναντίον του Ελληνισμού ως δημιουργού 
στράφηκε αποκλειστικά το μένος της εβραιογενούς θρησκείας, το μένος των εγκληματιών της Ιστορίας, 
και όχι εναντίον άλλων. Με αυτήν την «θεάρεστη βαναυσότητα» γράφτηκε η μαύρη βίβλος, η οποία και 
ακόμη κρατά όμηρον όλον τον κόσμο. Και τα μεγαλύτερα θύματα της καταστροφικής αγριότητάς της 
είμασταν, και είμαστε ακόμα, εμείς οι Έλληνες, που από πρωτοπόροι του πολιτισμού μας καταντήσανε 
πρωτοπόροι εθνικής και ηθικής εξαθλίωσης γιατί όχι μόνον δεν συνειδητοποιούμε την τραγική μας θέση 
της αποσυνθέσεως, αλλά γινόμαστε και συνεργοί των εγκληματιών των προγόνων μας, καθώς 
επιβραβεύουμε τους καταστροφείς του γένους μας, τους καταστροφείς του Ελληνικού Πολιτισμού μας, 
της Ελληνικής Ιστορίας μας και ταυτότητάς μας. Τραγικό πράγματι, είναι το χάλι ενός Έθνους (του Έθνους 
μας), που του άξιζε καλύτερη τύχη μεταξύ των πολιτισμένων λαών της Γης.  

Σε εμάς που θέλουμε μια εξαληθευτική και αδογμάτιστη μόρφωση των Ελλήνων παίδων,  
Σε εμάς που ενδιαφερόμαστε να επιβιώση η Ελλάδα σαν σκέψη, σαν επιστήμη, σαν γλώσσα και 

πολιτισμός, 
Σε εμάς που αντιλαμβανόμαστε την υπέρτατη αξία της Αλήθειας,  
Σε εμάς που καταλαβαίνουμε την αξία της ατομικότητας που τόσο συκοφαντείται, πολεμείται και 

περιφρονείται, 
Σε εμάς που τόσο πολύ καταλαβαίνουμε την αξία της Ελευθερίας,  
Σε εμάς λοιπόν, στην δική μας παλλότητα και αποφασιστικότητα εξαρτάται η ίαση της Ελλάδας, η 

οποία καταπνίγεται μέσα στο πέλαγος του μαζισμού, του εξουσιασμού, του δογματισμού, του ψεύδους 
και της αποσυνθέσεως. Γιατί η πατρίδα, ακριβοί μου Έλληνες, ελεύθερη δεν είναι! 
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Σε εμάς τους Έλληνες ανήκει η πάλη, γιατί όπως και παλαιά στις Θερμοπύλες, στις Πλαταιές, στον 

Μαραθώνα, στην Σαλαμίνα, οι πιο φοβεροί και αήττητοι μαχητές ήταν οι Έλληνες γιατί αυτοί ήθελαν 
πάντοτε να είναι «ελεύθεροι άνθρωποι», και οι «ελεύθεροι άνθρωποι» είναι οι πιο αήττητοι μαχητές. Ενώ 
οι δούλοι, αδιάφορο αν είναι δούλοι Θεού ή ανθρώπου, είναι καταδικασμένοι να παραμείνουν πάντα 
στην ίδια κατάσταση - δούλοι.  

Ας ξαναπούμε μαζί, δυνατά τους αθάνατους στίχους, τον «Παιάνα των Ελλήνων» :  
«Ω παίδες Ελλήνων, ίτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας, νέων τε 

πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων, νυν υπέρ πάντων αγών!». Αισχύλος «Πέρσες» 
Βιβλιογραφικές Συλλογές : From the Library of Athens 
Εκκλησιαστικά Κείμενα 
1. «Πηδάλιον», Εν Ζακύνθω εκ του Τυπογραφείου Ο Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. 
2. «Μηναία», 12 Τόμοι. έκδ. της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
3. «Υμνολόγιον το Χαρμόσυνον», έκδ. Μονής Σταυροβουνίου Κύπρος, 1996 
4. «Δευτερονόμιον». 
5α. «Πράξεις». 5β «Παλαιά Διαθήκη». 5γ «Καινή Διαθήκη». 
6. «Πεντηκοστάριον». 
7. «Δίπτυχα», έκδ. Αποστολικής Διακονίας 2005 
8. «Ιωάννης Χρυσόστομος», - «Λόγοι κατά Ιουδαίων». 
9. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς : «Προτρεπτικός προς Έλληνας». 
Ιστορικά Κείμενα 
10. Μενέλαος Α. Χρόνης : «Ολυμπιακοί Αγώνες, 28 αιώνες ιστορία, αθλητισμός, πολιτισμός», έκδ. 

«Λαμπρόπουλος» Αθήνα 2002 
11. Πλούταρχος «Περί της Ηροδότου κακοηθείας», «Plutarchi Moralia» LOEB CLASSICAL LIBRARY 

12. Στίλπων Κυριακίδης : «Η εξαγωγή χειρογράφων εξ Αγίου Όρους» Μακεδονικά 1959-1960 Τόμος Δ΄ 
13. Ανωνύμου «Ελληνική Νομαρχία» : Βιβλιοπωλείον Βαγιωνάκη Ε.Γ. Ιταλία 1806 
14. Voyage dans la Grèce ... Paris 1820 Πηγή : Κυριάκος Σιμόπουλος «Ξένοι Ταξιδιώτες στην 

Ελλάδα», έκδ. «Στάχυ» 9η έκδ. Αθήνα 1999 
15. Παναγιωτόπουλος Ι. Μ. «Κωστής Παλαμάς» Εκδόσεις των Φίλων Αθήνα 1981 
16. Κ. Τσάτσος «Κ. Παλαμάς» Βιβλ. Εστία, Αθήνα 1943 
17. A. A. Vasiliev, «History of Byzantine Empire 324-1453» Wiscossin 1951 
18. Νικολάου Β. Τωμαδάκη «Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Φιλολογίαν» Αθήναι 1956 
19. «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» Εκδοτική Αθηνών 
20. Γ. Γρηγορομιχελάκης «Βίοι Αγίων» Πρότυπα … έκδ «Δαδούχος» Θεσσαλονίκη 2004 
21. Μ. Κορρέ. «Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα» έκδ. «Μέλισσα» 1994 
22. Εφημερίδα «Μάχιμο Βήμα». Ιανουάριος 2006 
23. Βασιλείου Βέλλα «Εβραϊκοί Αρχαιολογία» έκδ. «Αποστολικής Διακονίας» 1996 Εκκλησιαστική 

έκδοση. Εκκλησιαστικό κείμενο.  
24. Σέργιος Αλεξιάδης «Αναστάσιος Πολυζωίδης, 1802-1873» Λόγος Πανηγυρικός Δημοκράτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης. Κομοτηνή 1980 
25. Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή «Η δίκη του στρατηγού Κολοκοτρώνη» 1999 
26. Ντίνος Κονόμος «Γεώργιος Τερτσέτης, Ανέκδοτοι Λόγοι», Διεθνή Βιβλία, 1969 
27. Κ. Β. Χιώλος «Αναστάσιος Πολυζωίδης (Ο δικαστής, ο λόγιος, ο πολιτικός)». Αθήναι 1994 
28. Προκόπιος : «Ανέκδοτα» Μετάφραση Αλόης Σιδέρη, έκδ. «Άγρα». 
29. Πρόκλος «Περί της Κατά Πλάτωνα Θεολογίας» έκδ. Κάκτος 
30. 230 :Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών. Ιστορία του Σουλίου και Πάργας του Χριστοφόρου 

Περραιβού Τόμος Α΄ Εν Αθήναις 1857 Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία Αθήναι MCMCXCVII. 
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31. Κ. Σάθα : «Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη» έκδ. «Βασ. Ν. Γρηγοριάδης» Αθήναι 1972 
32. Κ. Σάθα : «Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα» έκδ.  «Νέα Σύνορα» Αθήναι 1995 
33. Κ. Σάθα : «Ελληνικά Ανέκδοτα» έκδ. Καραβία Αθήνα 1982 
34. Κ. Σάθα : «Έλληνες στρατιώται εν τη Δύσει και αναγέννησις της Ελληνικής Τακτικής» εκδ. 

«Καραβία» Αθήνα 1986 
35. Κ. Σάθα : «Ιστορική διατριβή» εκδ. «Καραβία» Αθήνα 1994 
36. Κ. Σάθα : «Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη». Βενετία 1872 
37. Κ. Σάθα : «Περί του θεάτρου και της Μουσικής των Βυζαντινών». Βενετία 1878 
38. Έλλη Αλεξίου (Επιμέλεια) «Άπαντα Κολοκοτρώνη». Ιστορικές Εκδόσεις 
Ευχαριστών ένθερμα τους επώνυμους και ανώνυμους συγγραφείς που έγραψαν παρουσίασαν και 

κατάγγειλαν πολλά από τα κείμενα που συμπεριελήφθησαν στην ομιλία μου, που δίδαξαν και διδάσκουν 
τους Έλληνες, τα διαχρονικά πάθη του Ελληνισμού! ώστε να μην ξεχάσουμε ποτέ την δαφνοστεφανωμένη 
Ιστορία των Ελλήνων προγόνων μας.  

Αφιερώνω την ομιλία μου αυτή σε όλους τους Έλληνες, στην αθάνατη φλόγα της ψυχής τους, 
στους Έλληνες, την ψυχή της ψυχής μου. Είθε να συνεγείρω τους σκεπτόμενους ανθρώπους σε δράση 
ενημέρωσης και πληροφόρησης των υπνωτισμένων από την θρησκευτική νάρκωση Ελλήνων.  

Προμηθέα Πυθία 
       Συγνώμη για τυχόν αβλεψίες κατά την αντιγραφή - Ακομινάτος - Λευκωσία - Μάρτιος 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


