
Πύρινος Λόγιος 

O Χριστός 
ήταν...Έλληνας; 
Μιλάτε σοβαρά; 
 
Μια απάντηση σε κάποιους Χριστιανούς, που έχουν χάσει 
τον ... «δρόμο» 



Ομολογώ πως μερικές φορές, έρχομαι σε τρομερά δύσκολη θέση. Όπως προχτές, που 
ένας αρθρογράφος που εκτιμώ πολύ (επειδή τον παρακολουθώ και στα κείμενά του αλλά 
και στα βιντεάκια που δημιουργεί), χωρίς να υπάρξει ουσιαστικός λόγος, στράφηκε 
εναντίον μου και μάλιστα με ανεξήγητο, και ως εκ τούτου δυσκολοχώνευτο, μένος. 

Ο λόγος για τον συμπαθέστατο κατά τα άλλα και πολυγράφοντα GEWKWN, ο οποίος σε 
άρθρο του την 17η Νοεμβρίου με τίτλο «Οι πανίσχυροι σήμερα Εβραίοι μισούν και 
φοβούνται τους Έλληνες», παραθέτει μερικά σκόρπια εδάφια από το Ιερό βιβλίο των 
Εβραίων, το Ταλμούδ, το οποίο αναφέρεται σε εθνικούς και ειδωλολάτρες με τον όρο 
«Έλληνες». Εσφαλμένο το συμπέρασμα και εμφανώς παραποιημένο το κείμενο, κατά 
κάποιο τρόπο «προπαγανδίζει» ένα είδος μίσους και φόβου εναντίον της εβραϊκής 
θρησκείας αλλά και γενικότερα των Εβραίων, τονίζοντας κάποιες, όχι και τόσο...κομψές 
εκφράσεις εναντίων των Εθνικών, δηλαδή όσων ασπάζονταν διαφορετικούς θεούς από 
τον δικό τους και όσων είχαν θρησκείες που δεν είχαν καμμιά σχέση με την μονοθεϊστική 
την δική τους. Όταν δε του επισήμανα σε σχόλιό μου στο disqus (μαζί με κάποιον άλλον 
σχολιαστή) την πλάνη του σχετικά με το θέμα, επιστρέφει...δριμύτερος την επόμενη μέρα 
ανεβάζοντας νέο άρθρο με τίτλο «Επιστολή ενός Εβραίου προς Έλληνες» και με τόνο 
γραφής αρκετά ειρωνικό και προσβλητικό, αναφέρεται σε...δυο-τρείς σχολιογράφους 
μεν αλλά...επικεντρώνεται προσωπικά σε μένα, αντιγράφοντας επιλεκτικά κάποια σημεία 
του σχολίου μου και αντί οποιασδήποτε άλλης ανάλυσης, παρουσιάζει μία - υποτίθεται - 
«επιστολή» κάποιου Εβραίου ραββίνου ονόματι Marcus Eli Ravage, η οποία (κατά τον 
GEWKWN), απευθύνεται πρός τους...Έλληνες! Όχι πλέον τους «Εθνικούς», αλλά τους 
πραγματικούς Έλληνες! Νέο τραγικό ατόπημα, το οποίο και θα σχολιάσω παρακάτω. 

Προτού όμως προβώ σε οτιδήποτε, θέλω να επισημάνω τα εξής: 

1)Με τον όρο «Έλληνες», οι Εβραίοι ονόμαζαν και εννοούσαν τους ειδωλολάτρες κάθε 
εθνικότητας, οι οποίοι ασπάζονταν την Ελληνική Θρησκεία του Δωδεκάθεου σε διάφορες 
μορφές και παραλλαγές. Σπανίως απευθύνονταν σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Έλληνες, διότι με 
αυτούς κάποτε όχι απλά ...συγκατοίκησαν (επί Μεγάλου Αλεξάνδρου και επιγόνων του), 
αλλά είχαν και άγαστες σχέσεις μεταξύ τους, όπως μας λέει η ίδια η Ιστορία και τα 
ντοκουμέντα της. Αρκετοί Εβραίοι σπούδαζαν την ελληνική γραμματεία, πολλοί από 
αυτούς έπαιρναν ελληνικά ονόματα (Φίλιππος, Ανδρέας, Φλάβιος κλπ). Επίσης, είναι 
γνωστό και το ιστορικό «επεισόδιο» μεταξύ του Μ.Αλεξάνδρου και του ιερατείου των 
Εβραίων, όταν εκείνοι πήγαν να τον προϋπαντήσουν καθώς έμπαινε με τη συνοδεία του 
στην Ιερουσαλήμ. Ο ίδιος ο αρχιερέας Μελχεδέκ γονάτισε μπροστά του και του 
πρόσφερε χρυσά ιμάτια, ως δώρο ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωση της πόλης από  



Η έρημος Μασχάντα στη νότια Παλαιστίνη, όπου αποσύρθηκε για 40 ημέρες ο Ιησούς 

τους Πέρσες. Άλλως τε, ο όρος αυτός, δηλαδή «Έλλην/Εθνικός» δεν ήταν μόνο των 
Εβραίων, αλλά και των ίδιων των Ελλήνων Χριστιανών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 
ως περίπου και τα τέλη του 10ου αιώνα μ.Χ. όταν ο τσάρος Σαμουήλ των Βουλγάρων σε 
επιστολή του πρός τον Βασίλειο Β’ τον «Βουλγαροκτόνο», αποκαθιστούσε κατά κάποιο 
τρόπο την ...αλήθεια για το γένος των Βυζαντινών, αποκαλώντας τον επισήμως «Βασιλέα 
των Ελλήνων». Επίσης, μη ξεχνάμε πως ακόμη και στις μέρες μας, η επίσημη εκκλησία 
χρησιμοποιούσε τον όρο «Έλληνες» στα περίφημα «Αναθέματα κατά Ελλήνων», τα οποία 
βεβαίως και δεν είχαν καμμιά σχέση με τους ...ίδιους τους Έλληνες(!) αλλά με την πάσης 
φύσεως ειδωλολατρεία. Αυτό μάλιστα το γεγονός απασχολούσε ιδιαίτερα την ιεραρχία 
της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας ακόμη και μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Αυτό το 
ίδιο δε θέμα, έγινε αφορμή στο να γράψει ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως και Λιβύης 
Νεκτάριος, ο μετέπειτα πασίγνωστος Άγιος Νεκτάριος, την περίφημη επιστολή - 
υπόμνημα πρός τον Οικουμενικό Πατριάρχη και το συμβούλιο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος «περί του κοσμοϊστορικού ρόλου των Ελλήνων, ιδίως εν σχέσει με την 
διάδοσιν του Ευαγγελίου», καταδικάζοντας ευθαρσώς τα περίφημα «Αναθέματα». 
Τελικά, ο όρος αυτός εξαλείφθηκε με προεδρικό διάταγμα στις 28 Μαρτίου του 2002, επί 
προεδρίας Κωστή Στεφανόπουλου. 



2) Το παρόν «υπόμνημα», δεν έχει στόχο να θίξει κανέναν απολύτως, ιδίως τον ίδιο τον 
GEWKWN. Απλά θα προσπαθήσω με αποδείξεις και ντοκουμέντα, να αποκαταστήσω την 
ίδια την Αλήθεια, λόγω του ότι ζούμε σε πραγματικά πονηρούς καιρούς και η ελληνική 
Ορθοδοξία βάλλεται από παντού. Κυρίως όμως εκ των έσω, από εμάς τους ίδιους 
δηλαδή. 

Στο θέμα μας τώρα. Πρώτα απ’ όλα, να πώ ότι οργίζομαι ειλικρινά, όταν πρέπει να...εξηγώ 
και να αναλύω τα...αυτονόητα. Τα ίδια πράττω και όταν έρχομαι σε ...αντιπαράθεση με 
σλαβομακεδόνες, οι οποίοι όταν τους εξηγώ επ’ ακριβώς το τι συμβαίνει με την 
περίπτωσή τους, με κοιτάνε σαν ...χάνοι με το στόμα ορθάνοιχτο. Ή όταν αναγκάζομαι να 
προβαίνω σε ολόκληρες διαλέξεις επί της ουσίας, αναλύοντας σε «αδαείς» νεοΈλληνες, 
το πώς και το γιατί η Ελλάδα ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, δημιουργώντας μια θρησκεία 
εξ ολοκλήρου δική της, την Ορθοδοξία, την οποία και διέδωσε με μεγάλη επιτυχία 
αργότερα και σε άλλους λαούς (Βούλγαροι, Σλάβοι, Αρμένιοι κλπ). Κι αυτό διότι στις 
εποχές που ζούμε, ο Χριστιανισμός και ειδικότερα η ίδια η Ορθοδοξία, δηλαδή 
οΑΛΗΘΙΝΟΣ Χριστιανισμός, βάλλεται πανταχόθεν. 

Ο Νεοπαγανισμός, το νέο επικίνδυνο όπλο της Νέας Τάξης Πραγμάτων 

 Το κακό δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά πολύ παλαιότερα, κοντά στα τέλη της δεκαετίας του 
70, όταν και πρωτοεμφανίστηκαν διάφορες τάσεις, οι οποίες είχαν να κάνουν με την 
προσπάθεια «ανάστασης» της λεγόμενης «Πατρώας Θρησκείας», δηλαδή του 
Δωδεκαθεϊσμού από κάποιους οι οποίοι ισχυρίζονταν πως είναι...γνήσιοι Έλληνες! Η 
μαζική αυτή αμφισβήτηση του ελληνικού Χριστιανισμού, δεν είναι εγχώριο φρούτο, 
αλλά...εισαγόμενο καθαρά. Πρόκειται για μία από τις πρώτες απόπειρες της ελίτ της 
λεγόμενης Νέας Τάξης Πραγμάτων, να πλήξει ευθέως την ίδια την Ελληνική Ορθοδοξία. 
Γιατί όμως ειδικά την Ελληνική Ορθοδοξία και όχι ας πούμε...τη ρωσική ή τη 
ρουμανική ή την βουλγαρική; Μα για τον πιο απλό λόγο που μπορεί κανείς να φανταστεί. 
Διότι η ελληνική Ορθοδοξία, είναι η ΜΗΤΡΑ του ίδιου του Χριστιανισμού. Αν δηλαδή 
η Ελλάδα πέσει, θα πέσουν και οι άλλοι.  

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Κυριάκος Τσούρος, στο μνημειώδες έργο του «Ο 
Νεοπαγανισμός της Νέας Εποχής», σημειώνει: 

 «Το φαινόμενο του "Νεοπαγανισμού", ως μιας από τις πολλές "ατραπούς" της 
"Νέας Εποχής", δημιουργεί σύγχυση στους Ορθόδοξους Έλληνες και αποτελεί ένα 
σοβαρό ποιμαντικό πρόβλημα και όχι μόνο. Το σύνθημα, που ακούγεται στον 



"χώρο" αυτό: "ή Έλληνας ή Χριστιανός", καίτοι για μας ουσιαστικά είναι ένα 
ψευδεπίγραφο δίλημμα, δεν πρέπει να υπερεκτιμάται, αλλά ούτε και να 
υποβαθμίζεται. Πολύ δε περισσότερο, όταν τα Ελληνικά "αρχαιολατρικά" ρεύματα 
δραστηριοποιούνται ως ένας "νέος αντιχριστιανισμός" και, σε αρκετές περιπτώσεις, 
με έντονο εθνικιστικό χαρακτήρα. Η αντιπαράθεσή τους προς τον Χριστιανισμό 
συνοδεύεται συχνά από φανατισμό και ακρότητες, προκατάληψη, απειλές και 
ύβρεις, απαξιωτικές εκφράσεις, ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς, υπερβολές, 
διαστρεβλώσεις, αβάσιμους ισχυρισμούς και έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης 
των λεγομένων και γραφομένων. Χρησιμοποιούν διχαστικά συνθήματα, που 
απειλούν να πλήξουν την εθνική μας ομοψυχία και να διχάσουν τους Έλληνες σε... 
"Έλληνες" και "Χριστιανούς"...» 

Εδώ, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, γιατί ο 
Χριστιανισμός στο σύνολό του (Ορθοδοξία, Καθολικισμός και τα παρακλάδια του, 
χριστιανικές αιρέσεις κλπ) αποτυπώνεται πάντα με...κόκκινο χρώμα, ενώ ο 
Μουσουλμανισμός με πράσινο; Ο χάρτης αυτός που δημοσιεύω, είναι ο εκδοθείς από την 
αρμόδια υπηρεσία Θρησκευμάτων του ΟΗΕ σε ελληνική έκδοση. 

Αυτό που μας κάνει εντύπωση, είναι αυτή η ...κοσμοπλημμύρα του «κόκκινου», έναντι των 
άλλων χρωμάτων. Γιατί όμως κόκκινο για τον Χριστιανισμό;  

Το κόκκινο χρώμα, είναι κοινώς αποδεκτό, ως το χρώμα του ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Και όχι 
μόνο του ...απλού κινδύνου, αλλά του ΑΜΕΣΟΥ, δηλαδή του «Warning» 
αγγλοσαξωνιστί. Το χρώμα της φωτιάς, του πάθους, του πολέμου, της βίας, 
δηλαδή ό,τι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο Χριστιανισμός. Το αντίθετο όμως, συμβαίνει με 
τον...Ισλαμισμό. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο επικίνδυνος είναι, το πόσο βίαιος, 



ανελέητος, αυταρχικός, σκοταδιστικός. Δεν θα του ταίριαζε απόλυτα το κόκκινο 
χρώμα; Ασφαλώς και ναί. Κι όμως, αντιθέτως, αποτυπώνεται στους χάρτες με το 
χρώμα της...ελπίδας, δηλαδή το...πράσινο! Το Πράσινο σημαίνει άνοιξη, πλούσια 
και καρπερά λιβάδια, χαρά, ελπίδα, αναγέννηση, διέλευση. Πάνω απ’ όλα 
όμως...ελπίδα! Μήπως δεν πιάνουμε κάτι; Δεν καταλαβαίνουμε κάτι; Μήπως 
λοιπόν η Νέα Τάξη Πραγμάτων μας προετοιμάζει για κάτι άλλο; Διότι, αν 
συνδυάσουμε το γεγονός της επιβολής της λαθρομετανάστευσης η οποία 
απαρτίζεται στη συντριπτική της πλειοψηφία από μουσουλμανικούς λαούς και 
της...βίαιης επιβολής της από την παγκόσμια ελίτ της «κεντροαριστερής 
δημοκρατίας», αμέσως λύνεται η εξίσωση. Ο Χριστιανισμός πρέπει να εξαλειφθεί 
και να επικρατήσει η ουδετεροθρησκεία ή η α-θρησκεία, μαζί με το Ισλάμ. Αυτός 
είναι ο στόχος και αυτή θα είναι η αληθινή Νέα Τάξη Πραγμάτων.  

Σημείωσις: Μέχρι το 1989, οι παγκόσμιοι χάρτες θρησκειών απεικόνιζαν με 
κόκκινο χρώμα τις χώρες του Ορθόδοξου Τόξου (Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σοβιετική Ένωση), με μπλέ χρώμα τις χώρες 
του Καθολικισμού και με γαλάζιο τις χώρες που επικρατούσαν τα παρακλάδια 
του. Το Ισλάμ ήταν πάντα ...πράσινο και με άλλα, ουδέτερα χρώματα οι άλλες 
θρησκείες.  Μετά την πτώση του ανατολικού μπλόκ, ολόκληρος πλέον ο 
Χριστιανισμός απεικονίζεται με κόκκινο, αλλά...κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα 
πχ, είναι...πιο κόκκινες από τις άλλες, δηλαδή απεικονίζεται με βαθύ κόκκινο, 
όπως η Ρωσία, η Βουλγαρία κλπ. Δηλαδή, η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Η επικίνδυνη 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, η οποία πρέπει πάση θυσία, να περιθωριοποιηθεί. 

Συνεχίζουμε. 

Η Νέα Τάξη Πραγμάτων, κρυπτόμενη πίσω από την...βελούδινη ονομασία «Νέα Εποχή», 
βάζει σκοπό και στόχο να ξεριζώσει την θρησκεία του Θεανθρώπου, δημιουργώντας κατ’ 
αρχήν...σύγχυση στον ίδιο τον Έλληνα Χριστιανό, ο οποίος ευρισκόμενος μπροστά σε μια 
επέλαση στην κυριολεξία, από πληροφορίες, ταινίες, τραγούδια, τάσεις, λάιφ στάιλ κλπ, 
προσπαθεί να ξεδιαλύνει τι είναι και τι δεν είναι αποδεκτό. Και επειδή οι λεγόμενοι 
«ποιμένες» του αδυνατούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, που απαιτούν 
επαγρύπνηση και στελέχωση, χάνουν επί της ουσίας την επαφή με το ποίμνιό τους, 
αφήνοντάς το έρμαιο στις «ορέξεις» μιας πραγματικά εφιαλτικής επέλασης του Κακού. 

Διάφορα περιοδικά εκδίδονται με πιο γνωστό το περίφημο «Δαυλός», τα οποία με χίλιες 
δυό διαστρεβλώσεις της ίδιας της Ιστορίας, παραποιούν τα πάντα όσα γνωρίζαμε μέσω 



των ιστορικών ντοκουμέντων και δημιουργούν μια νέα, ελληνοκεντρική κοσμοθεωρία 
σχετικά με την διάδοση του Χριστιανισμού, τον ίδιο τον Χριστό, τους Εβραίους, την 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τους διωγμούς των Χριστιανών κλπ, βασιζόμενοι πολλές φορές 
σε θεωρίες και δόγματα του λεγόμενου «Διαφωτισμού» του 18ου αιώνα, ο οποίος και 
ήταν επί της ουσίας, η αιχμή του δόρατος για να χτυπηθεί ο δυτικός δεσποτικός 
Χριστιανισμός, δηλαδή ο Καθολικισμός και τα παρακλάδια του.  
Αργότερα, περί τα τέλη της δεκαετίας του ‘80, αρχές ‘90, δημιουργείται μια εκδοτική 
«έκρηξη» νεοεποχίτικων αρχαιοελληνοκετρικών περιοδικών με υψηλή ποιότητα έκδοσης 
και εκπληκτικά γραφικά («Απολλώνειον Φώς», «Ιερά Ελλάς», «Διιπετές», «Ελλάνιον Ήμαρ» 
κλπ) τα οποία εξ αρχής είχαν ως στόχο να εντυπωσιάσουν τον αναγνώστη τους, 
φιλοξενώντας στις σελίδες τους άρθρα εντελώς «απίθανων» τύπων, οι οποίοι 
ενστερνίζονταν κάποιον πανεπιστημιακό τίτλο μαϊμού και επιδίδονταν σε κάθε λογής 
απίστευτων θεωριών και άρθρων σε γλώσσα εννοιολογικά δυσνόητη (όσο πιο δυσνόητο 
το κείμενο, τόσο μεγαλύτερη και η σύγχυση που προκαλεί) με διαστρεβλωμένες πηγές ή 
καθόλου πηγές, με αναφορές σε ανύπαρκτα έργα Ελλήνων φιλοσόφων κλπ. 
δημιουργώντας σε πρόσφορο έδαφος, τις νέες κοσμοθεωρίες που κινούνται γύρω από 
τον ελληνοκεντρικό παγανισμό, μηδενίζοντας τον ήδη ασθμαίνοντα ελληνικό 
Χριστιανισμό.  
Ασφαλώς και δεν ξεχνάμε την επέλαση ενός πραγματικά τυχάρπαστου τυχοδιώκτη 
ονόματι Ανέστη Κεραμυδά, ο οποίος με μια τεράστια συγγραφή βιβλίων υπό τον τίτλο 
«Ομάδα Έψιλον», δημιούργησε εκ του...μηδενός, έναν ψευτοθρύλο για μια υποτιθέμενη 
άκρως μυστική οργάνωση, την Ομάδα «Έψιλον», η οποία είχε ως στόχο και σκοπό 
την...άμυνα των Ελλήνων εναντίον των...Εβραίων! Για να γίνει ακόμη πιο πιστευτός ο 
θρύλος αυτός, επιστρατεύτηκαν ονόματα βαριά για την εποχή εκείνη, τα οποία και 
φέρονταν να έχουν σχέση με την μυστική οργάνωση αυτή, όπως του Αριστοτέλη Ωνάση, 
ο οποίος φερόταν μάλιστα να είναι και ο...πρόεδρος και από τους βασικούς 
χρηματοδότες. Απίστευτα πράγματα, τα οποία αναγκάστηκε να...πάρει πίσω, όταν και 
μηνύθηκε από δύο ιερωμένους καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για 
συκοφαντική δυσφήμιση.  
Το κατόρθωμα όμως του Κεραμιδά ήταν άλλο. Το ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 
πολλά έντυπα του λεγόμενου «εσωτερικού χώρου» («Τρίτο Μάτι», «Ιστοχώρος», 
«Εχέδωρος» κλπ) αλλά και εφημερίδες πολιτικές («Τα Νέα», «Ελεύθερος Τύπος») 
ασχολήθηκαν και μάλιστα εκτενώς για την περίφημη «Ομάδα Έψιλον», δημιουργώντας 
ατέρμονες συζητήσεις σε κύκλους τόσο του «εσωτερισμού», όσο και σε...παρέες τύπου 
«καφετέριας». Τα δε βιβλία του Κεραμυδά, «πούλησαν» σαν τρελά και θαρρώ πως ακόμη 
πουλάνε, παρά το γεγονός της καταδίκης του συγκεκριμένου τύπου. Επίσης, να 
υπογραμμίσω εδώ και την αποφασιστική συνεισφορά στο νεοπαγανιστικό ελληνικό 



κίνημα ενός άλλου απίθανου τύπου, αυτοαποκαλούμενου και... ιστορικού (άνευ πτυχίου), 
του Ιωάννη Φουράκη, ο οποίος μέσα από μια σειρά βιβλίων με πηχυαίους 
και ..πιασάρικους τίτλους («Ας μιλήσουμε για Εβραίους», «Η πρώτη σύγκρουση Ελλήνων - 
Εβραίων», «Πυραιθέριον Ελλήνων Όραμα» κλπ) , καταφέρονταν εναντίον των Εβραίων, 
εμπλέκοντάς τους με τον Σιωνισμό. Τόνοι ανυπόστατου ψεύδους και λάσπης, τους 
οποίους και πήρε πίσω τελικά και αυτός, λίγο πρίν πεθάνει. Εδώ θα βρείτε ένα βίντεο στο 
YouTube, στο οποίο και παραδέχεται πως όλη αυτή η «παρέα» των «αρχαιολατρών» και 
των «αντισημιτικών» δεν ήταν παρά...κοινοί απατεώνες! 

https://youtu.be/GOrbwZmJ5Fs 

Και το κακό δεν σταματάει ασφαλώς εδώ. Παράλληλα με τον ελληνικό νεοπαγανισμό, 
στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στη Γαλλία, ένας άλλος τυχάρπαστος και κομπογιαννίτης 
ονόματι Πιέρ Πλαντάρ, δημιουργούσε σάλο γύρω από μια θεωρητικά μυστική ομάδα 
που καλείται «Το Κοινό της Σιών», το οποίο και είχε ως στόχο την φύλαξη των 
λεγόμενων «Μυστικών Φακέλων» που αποτελούσαν ...«αδιάσειστη απόδειξη» ότι η 
δυναστεία των Μεροβιγγείων Βασιλέων της Γαλλίας, προερχόταν από την μήτρα 
της...Μαρίας Μαγδαληνής, η οποία φέρεται να ήταν...σύντροφος του ίδιου του 
Ιησού Χριστού και που αποτέλεσαν τη βάση για ένα παγκόσμιο Best Seller του 
συγγραφέα Ντάν Μπράουν με τίτλο «Κώδικας Ντα Βίντσι», το οποίο βιβλίο και 
αποτέλεσε τη βάση για το σενάριο της ομότιτλης ταινίας του Ρον Χάουαρντ (στη 
συγγραφή του σεναρίου μάλιστα, συμμετέχει και ο ίδιος ο Μπράουν, μαζί με τον Άκιβα 
Γκολντσμαν). Τόσο το βιβλίο, όσο και τα «θεωρήματα» του Πλαντάρ, αποτέλεσαν μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία της ΝΤΠ να χτυπήσουν καίρια αυτή τη φορά, το ίδιο το 
πρόσωπο του Χριστού και φυσικά τον ίδιο τον Χριστιανισμό ως θρησκεία. Το αποτέλεσμα 
όμως ήταν αρκετά δυσανάλογο με τη φήμη και το, «θρύλο» που δημιουργήθηκε γύρω 
από το βιβλίο και το στόρυ κι αυτό βεβαίως δεν οφείλονταν στη...κακή διαφήμιση, 
τουναντίον θα έλεγα. Απλά η ιστορία ήταν τόσο αδύναμη και ως ένα σημείο μάλιστα και 
γελοία, ούτως ώστε η πολυδιαφημισμένη ταινία να χαρακτηριστεί ως ...κάκιστη από όλη 
την υφήλιο (είναι χαρακτηριστικό ότι δεν πήρε καμμιά θετική κριτική ακόμη κι από αυτούς 
που στην αρχή την προωθούσαν) και να αποκαλυφθεί μαζί με την...θεαματική «πτώση» 
και ο ρόλος του Πλαντάρ από τη δημοσιογράφο Μαρί Φρανς Ετσεγκουάν η οποία και 
μετά από εκτενή έρευνα, τόσο στο ποιόν του Γάλλου, όσο και για τους...ανύπαρκτους 
(φυσικά) «Μυστικούς Φακέλους» αλλά καί στην...ταυτότητα που ήθελε να προσδώσει ο 
Πλαντάρ για το «Κοινό της Σιών», που τελικά, αντί για...μυστική ομάδα που κρατάει στα 
χέρια της το «μυστικό» που θα τίναζε στον αέρα τη χριστιανική θρησκεία, επρόκειτο 
για...ένα κλειστό κλάμπ, μια εταιρεία θα έλεγα, η οποία είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν 



από τον ίδιο και κάποιον Αντρέ Μπονόμ η οποία και ήταν αφιερωμένη στην Προστασία 
και την Ελευθερία Οικισμών Χαμηλού Κόστους και ενεργούσε σαν ομάδα στήριξης του 
αντίπαλου υποψήφιου των τοπικών Κοινοτικών Εκλογών. Όλα αυτά και άλλα πολλά, 
ξετρύπωσε η Μαρί Φράνς και τα δημοσίευσε στο περιοδικό «Nouvel Observateur». Μετά 
από ενδελεχή έρευνα του Εισαγγελέα, αποκαλύφθηκε ότι ο πραγματικός σκοπός του 
Πλαντάρ ήταν να...μπορέσει να αποδείξει ότι ο ίδιος αποτελούσε μέρος της «Ιερής 
βασιλικής γενιάς των Μεροβιγγίων» και να οικειοποίηθεί τον τίτλο του ...Κόμη! Ασφαλώς 
μετά από μια τέτοια κατηγορία, όλο το δικαστικό σώμα της Γαλλίας «ανατρίχιασε» στη 
σκέψη και μόνο ότι ένας...τυχάρπαστος θα μπορούσε να επαναφέρει τρόπον τινά 
τη...μισητή βασιλεία και ο ίδιος ασφαλώς ο Πλαντάρ να καταδικαστεί σε βαριές ποινές 
για απάτη και πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση. 
Γιατί τα ανέφερα όλα αυτά; Μα για τον απλούστατο λόγο ότι και ο Κεραμιδάς, αλλά καί ο 
Πλαντάρ, είχαν κάτι...πολύ κοινό. Ήταν και οι δύο...εθνικιστές και αντισημίτες! Βίοι 
παράλληλοι, βασισμένοι στην απάτη; Προφανώς! Άλλως τε, δυό συμπτώσεις, μόνο 
σύμπτωση δεν είναι. 

Τελικά τι γίνεται; Είναι ο Χριστός...Έλληνας; 

Για να επιστρέψουμε και πάλι στα ...δικά μας, το κίνημα του νεοπαγανισμού στην Ελλάδα, 
έχει δύο συνιστώσες. Η μία, που απορρίπτει εντελώς τον Χριστιανισμό ως «εβραϊκό 
μίασμα», που σκοπό είχε να πλήξει την αιώνια ελλάνια θρησκεία και τους ίδιους τους 
Έλληνες ως γένος, οι οποίοι και - κατά την θεωρία τους - μετατράπηκαν από περήφανοι 
και ελεύθεροι στοχαστές, σε ...υπόδουλα μισθαρνά ανθρωπάρια, που ανέβαιναν 
γονυπετείς τα σκαλιά της εκκλησίας μιας «εβραίας ιερόδουλης» (υβρίζουν την ίδια την 
Παναγία) για να προσκυνήσουν την εικόνα της (αναφέρονται στην ταπείνωση των πιστών 
που γονυπετείς ανεβαίνουν με οδυνηρό τρόπο όλη την οδό πρός την εκκλησία της 
Παναγίας της Τήνου κάθε 15αύγουστο). Σε αυτή τη συνιστώσα, ο Χριστός 
χαρακτηρίζεται ως ο ....περιτετμημένος ραββίνος Γιεσούα, ο σημιτικής κατασκευής 
Δικτατορίσκος του Ουρανού, (από το περιοδικό «Διιπετές»), ο κήρυκας μίσους, διχασμού 
και ανθελληνισμού (περιοδικό «Δαυλός») και με σειρά άλλων παρόμοιων χαρακτηρισμών, 
που συνοδεύονται από ιδιαίτερα υβριστικούς τίτλους. 
Η άλλη συνιστώσα, η οποία είναι δυό φορές πιο επικίνδυνη και αγγίζει ή και ξεπερνάει 
ακόμη τα όρια του φαιδρού και του παράλογου, παρεμβάλλεται ανάμεσα στην αληθινή 
Ορθοδοξία και στην «Ελλάνια θρησκεία», δημιουργώντας μια «μέσοβέζικη» και πιό 
ελληνιστική θέση, δηλαδή μια ...εναλλακτική Ορθοδοξία, πιο ελληνοκεντρική και κατ’ 
επέκταση πιο...εθνικιστική, η οποία παραδέχεται τον Ιησού ως Σωτήρα μεν, αλλά...με 
ελληνική καταγωγή! Έναν Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι κρυφός...Έλλην! 



Οι εκπρόσωποι της γραμμής αυτής προσπαθούν να στηρίξουν την θέση τους στο χωρίο 
του Ευαγγελίου του Ιωάννου ιβ' 20, 23 στο οποίο ο Ιησούς βλέποντας τους Έλληνες που 
είχαν έρθει να τον επισκεφθούν και να Τον γνωρίσουν στην είσοδο του σπιτιού του 
Ματθαίου όπου βρισκόταν, αναφωνεί με φανερό συναίσθημα χαράς πως «Ελήλυθεν η 
ώρα ίνα δοξασθεί ο Υιός του Ανθρώπου».  

                «Ο Ιησούς και οι Έλληνες». Αγιογραφία στον Ναό της Αγ. Αικατερίνης στο Μεσολόγγι 

Η φράση όμως αυτή, δεν αρκούσε. Έπρεπε και να...συμπληρωθεί κατά κάποιον τρόπο, 
ώστε να φανερώνει ακόμη πιο καθαρά την...εθνολογική «προτίμηση» του Θεανθρώπου. 
Έτσι, επινοήθηκε και η θεωρία «του κρυμμένου ημιτελούς κειμένου» που αποκόπηκε 
εντέχνως από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και που βρίσκεται στη μεγάλη και γνωστή 
Συναγωγή της Ζυρίχης (κατ’ άλλους στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού) και που 
συμπληρώνεται ως εξής: 

«Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του άνθρωπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογέννει (ή 
ανθρωπογονεί) φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον, ηκριβωμένον, λογισμόν 
αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην. Νυν εδοξάσθη ο υιός του ανθρώπου» ενώ το 
αληθινό και γνήσιο είναι το εξής:  

(Κατά Ιωαν.12, 23-24) «(Οι Έλληνες’ Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. ἔρχεται ὁ Φίλιππος 
καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς 
ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. ἀμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος 
μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει» 



Ασφαλώς, ουδείς είδε, έστω και σε φωτοτυπία που λέει ο λόγος, αυτό το...απόκρυφο 
κείμενο. Και βεβαίως, καμμία απολύτως ιστορική απόδειξη δεν επισημάνθηκε έστω και για 
αμυδρή υποστήριξη. Το απόλυτο κενό, για το οποίο φυσικά, υπεύθυνοι θεωρούνται - 
ποιοί άλλοι; - μα οι Εβραίοι ...Σιωνιστές, που συνομωτούν εναντίον των ...χριστιανών 
Ελλήνων και τους αποκρύπτουν την...πραγματική καταγωγή του Ιησού (γιατί αν την 
αποκάλυπταν, προφανώς, δεν θα μπορούσαν να ισχυριστούν αυτά που τσαμπουνάει ο 
Marcus Eli Ravage, στην περίφημη «επιστολή» του, που δεν είναι καν επιστολή... Ντροπή 
μας...) 

Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτό το χωρίο της Καινής Διαθήκης το οποίο και αλλοιώθηκε 
προς στήριξη της «θεωρίας» αυτής. Πολλά χωρία, ακόμη και μέσα από τις Πράξεις των 
Αποστόλων, αλλοιώθηκαν ή παραλλάχτηκαν για να δημιουργηθεί ο...Έλλην Ιησούς! 

Κύριος δε εκφραστής αυτής της «θεωρίας» είναι κάποιος δικηγόρος, ονόματι Ευάγγελος 
Τρίγκας, ο οποίος γράφει από το ...πουθενά σχεδόν, ένα βιβλίο με τίτλο «Ο Ιησούς ήταν 
Έλληνας» το οποίο και γίνεται σχεδόν viral τη δεκαετία του 2000 και που βρίθει απίθανων 
θεωριών, ιστορικών παραποιήσεων, διαστρεβλωμένων βιβλικών στίχων και ...μυστικών 
«ευαγγελίων» που....χάθηκαν από προσώπου γης για αιώνες (επειδή κυνηγήθηκαν 
από ...σιωνιστές Εβραίους) και...ανακαλύφθηκαν από αυτόν. Κατά τον Τρίγκα, το αληθινό 
όνομα του Χριστού ήταν... Ιάσων Πανδίρας, ο οποίος και μιλούσε (ασφαλώς) πάντα 
ελληνικά και τα ...αραμαϊκά ούτε που τα είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ούτε κάν τα ...ήξερε!, 
Επί της ουσίας φυσικά, ο Τρίγκας ξαναφουρνίζει την παλιά και βλάσφημη θεωρία του 
Κέλσου περί νόθου δήθεν καταγωγής του Ιησού από έναν Έλληνα στην καταγωγή 
Ρωμαίο στρατιώτη τον Πανθήρα που εβίασε τη Μαρία την μητέρα του Ιησού, ιστορία που 
βρίσκουμε και στο Ταλμούδ, αφού από εκεί, και από τους Εβραίους, παρέλαβε το μύθο 
αυτό ο πολύς Κέλσος... Ε, ο Τρίγκας και οι συν αυτώ, έπλασαν τον δικό τους «μύθο» πάνω 
στον βλάσφημο μύθο. 
Το βιβλίο επίσης, περιέχει και το ...γενεαλογικό δένδρο «Έλληνα» Χριστού, ο οποίος 
καταγόταν από την... Πανδιονίδα φυλή, ο πατέρας του ήταν Σαμαρείτης και Εσσαίος, 
σημειώνοντας μάλιστα ότι ο Ιησούς ήταν γαλανομάτης με ξανθά μαλλιά (σε αυτό δεν έχει 
και πολύ άδικο, γιατί έτσι περιγράφεται και στην αγιογραφία, ως καστανόξανθος δηλαδή 
με γαλάζια μάτια). Επίσης γράφει ότι ο Ιησούς Χριστός, άνηκε στο Αθηναϊκό γένος των 
Πανδιονίδων, με αρχηγό τον Λύκο! 

Τις θεωρίες του αυτές επίσης τις ανέπτυξε και τις συμπλήρωσε με άρθρα στο περιοδικό 
«Ελλάνιον Ήμαρ», σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Απολλώνειον Φώς» καθώς και στην 
εφημερίδα του ...νεοναζί Μιχαλολιάκου, δηλαδή τη «Χρυσή Αυγή» στις 27 Μαρτίου του 



2003! Να λοιπόν γιατί οι περισσότεροι «εθνικιστές» (συμπεριλαμβανομένων ασφαλώς και 
των κατακαθιών της κοινωνίας που μάζεψε ο Μιχαλολιάκος στη «Χρυσή Αυγή», που 
εν...μία νυκτί πέταξαν αμέσως τη προβιά του Παγανιστή-Δωδεκαθεϊστη και 
έγιναν...χριστιανοί Ορθόδοξοι αλά γκρέκ) αποδέχτηκαν τόσο εύκολα τις θεωρίες του 
Τρίγκα και όσων τον ακολουθούσαν. Μα διότι είχαν...εθνικιστικό χαρακτήρα αφ’ ενός και 
αφ’ ετέρου, εξωστράκιζαν και κάθε τι ...εβραϊκό από πάνω, που όσο ναναι, ελαφρύνει και 
τη θέση τους. Διότι δεν μπορεί να καθυβρίζουν τους Εβραίους νυχθημερόν κι από πάνω 
να ...υμνούν και να αποδέχονται τον Ιησού ως Σωτήρα!  
Να μιλήσω τώρα για το «γελοίον του πράγματος» ή «για το τραγικόν της κατάντιας 
ημών»; 

Εν πάσει περιπτώσει, η καλπάζουσα και αυθαίρετη φαντασία του συγγραφέα 
κατασκευάζει μύθους που καταγράφονται ως «ιστορία», χωρίς βέβαια κάποια σοβαρή 
πηγή προέλευσης. Για την ακρίβεια, ο Τρίγκας ενοχοποιεί ακόμη μια φορά τους 
Εβραίους, ρίχνοντας το...φταίξιμο της απάτης και της ...πλαστογραφίας σε αυτούς 
υποστηρίζοντας πως «Η μεγαλύτερη απάτη των αιώνων, η μεγαλύτερη πλαστογραφία 
των Εβραίων ήταν ότι ο Χριστός ήταν ...τάχα Εβραίος! Όταν τυφλώνει το μίσος τους 
ανθρώπινους εγκέφαλους, όλα είναι πλέον πιθανά... 

Μήπως τα ίδια δεν έκανε κι ο ίδιος ο παράφρων αυτοκράτορας Νέρων, όταν ο ίδιος 
έβαλε φωτιά στη Ρώμη για να...εμπνευστεί μουσικά και μετά την κατακραυγή όλων, έριξε 
το φταίξιμο στους ....πρώτους Χριστιανούς με αποτέλεσμα έναν ανηλεή και παντελώς 
άδικο διωγμό εναντίον τους; Μήπως ο Χίτλερ; Δεν έριξε το φταίξιμο στους Εβραίους για 
την κακή οικονομική κατάσταση της Γερμανίας το 1932 και μόλις αναρριχήθηκε στην 
εξουσία, εξαπέλυσε σχεδόν αμέσως προγκρόμ εναντίον τους, που κατέληξε στο φοβερό 
Ολοκαύτωμα; Είναι λοιπόν δυνατόν, εμείς όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να...μιμούμεθα 
όλους αυτούς τους στυγερούς εγκληματίες και να ενστερνιζόμεθα τις μεθόδους τους; 
Κατηγορηματικά ΟΧΙ! 

Ας πάμε τώρα και στην ιστορία του...εβραϊκού άρθρου που παρουσίασε ο GEWKWN και  
που «βαπτίστηκε» ...επιστολή εναντίον των...Ελλήνων, θέλοντας έτσι να με «αποκρούσει» 
για το... «κακό» μου σχόλιο. Το άρθρο αυτό, δημοσιεύτηκε πράγματι στο περιοδικό «THE 
CENTURY MAGAZINE» με τίτλο, όχι φυσικά αυτόν που αναφέρει ο αρθρογράφος, αλλά 
με τον αγγλικό τίτλο «A Real Case Against Jews» και με υπότιτλο «Οne of them Points out 
the Full Depth of Their Guilt», ελληνιστί «Η πραγματική υπόθεση εναντίον των Εβραίων» 
και υπότιτλο «Μία από αυτές, επισημαίνει το πλήρες βάθος της ενοχής τους» και 



αναφέρεται στο ότι οι Εβραίοι είναι...ένοχοι, επειδή ενέπλεξαν τους...Χριστιανούς σε μια 
μεγάλη «αίρεση», τον Χριστιανισμό. Δηλαδή, κουραφέξαλα. 

Το «ΤΗΕ CENTURY MAGAZINE» ήταν ένα 
περιοδικό εβραϊκών συμφερόντων που 
προωθούσε κυρίως θρησκευτικά 
θέματα και απευθυνόταν στην εβραϊκή 
κοινότητα των ΗΠΑ και της Ευρώπης με 
μεγάλη απήχηση και κυκλοφορία το 
δεύτερο μισό του 19ου και αρχές του 
20ού αιώνα (μέχρι και την δεκαετία του 
‘20). Και επειδή τότε η εβραϊκή διασπορά 
στερούνταν πατρίδας και κάθε τόσο 
αντιμετώπιζε διωγμούς και γενοκτονίες, 
ο λόγος που χρησιμοποιούσαν οι 
αρθρογράφοι του περιοδικού ήταν 
γεμάτος από φανατισμό και μίσος προς 
τους άλλους «εθνικούς» λαούς, κυρίως 
τους Χριστιανούς της Δύσης. Το 
περιεχόμενο λοιπόν της επιστολής, δεν 
έχει καμμιά σχέση με οτιδήποτε 
ελληνικό, δεν είναι εν ολίγοις...επί 
προσωπικού, όπως το παρουσιάζει ο 
συγκεκριμένος αρθρογράφος. 
Δεν απευθύνεται πρός...Έλληνες, αλλά 
πρός όλους τους Χριστιανούς της 
οικουμένης. Φυσικά λέγοντας και 
γράφοντας αρλούμπες, οι οποίες στόχο 
είχαν να δημιουργήσουν μίσος, να 

τροχίσουν το φρόνημα των καταπιεσμένων Εβραίων όπου γής και ασφαλώς να μείνουν 
συσπειρωμένοι. Έχω αντίγραφο της αυθεντικής «επιστολής» το οποίο το βρήκα και το 
φωτοτύπησα για να το παρουσιάσω. Η αυθεντική λοιπόν επιστολή είναι αυτή που 
παραθέτω στη φώτο πιο πάνω. Όσοι γνωρίζετε αγγλικά, μπορείτε και να το 
μεταφράσετε. 



Ποιά είναι λοιπόν η...καταγωγή του Ιησού; Τι λένε οι πηγές 

Για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή θέση τους, θα πρέπει να πούμε πως: 
1) Ο Ιησούς, είναι Υιός του Θεού, μέρος της Ιεράς Αγίας Τριάδος και μαζί με το Άγιο 
Πνεύμα, αποτελούν την Τριαδική Υπόσταση του Ενός και Μόνο Αληθινού Θεού. Το 
συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το ίδιο το Σύμβολο της Πίστεως, το οποίο και τελικά 
ολοκληρώθηκε μέσα από διεργασίες ετών και τριών Οικουμενικών Συνόδων (Οι δύο 
πρώτες το διαμόρφωσαν και η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος το επικύρωσε.) Σημείωσις: Οι 
τρείς λεγόμενοι Πατέρες της Εκκλησίας Μ.Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος εκ Νύσσης 
και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν Έλληνες, σπουδαγμένοι και γαλουχημένοι από την 
ελληνική παιδεία.  

2) Το όνομα «Ιησούς», είναι αραμαϊκής και ιουδαϊκής προέλευσης και σημαίνει «ο Θεός 
Σωτήρ». Στα εβραϊκά το όνομα αυτό μεταφράζεται ως «Εμμανουήλ», δηλαδή «ο Θεός 
μαζί μας». Το δε όνομα του Σωτήρος και Υιού του Θεού, αποκαλύπτει πρώτος ο 
προφήτης Ησαΐας («....και θα γεννήσει έναν Υιό, και το όνομά Του θα είναι Εμμανουήλ.» — 
Ησαΐα 7:14), ενώ πολλά χρόνια πρίν, ένας άλλος προφήτης, ο Μιχαίας είχε προβλέψει 
ακόμη και την πόλη στην οποία θα γεννιόταν, καθώς και τη μητέρα Του («Εσύ, Βηθλεέμ, 
αν και η μικρότερη ανάμεσα στα χωρία της Ιουδαίας, μέσα από σένα θα εξέλθει για 
Εμένα Αυτός ο Οποίος θα κυβερνήσει τον Ισραήλ, του Οποίου η ύπαρξη ήταν από την 
αρχή, από τις μέρες της Αιωνιότητας.» — Μιχαίας 5:2). Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε 
προφήτες προερχόμενοι από το εβραϊκό έθνος, προφητεύουν σχετικά με το μέλλον των 
Εβραίων προφητείες που επαληθεύονται κατά γράμμα. 

3) Ο Θεός, δεν ανήκει ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΘΝΟΤΗΤΑ ´Η ΦΥΛΗ Ή ΓΕΝΟΣ. Το ένα 
μέρος αυτού που ονομάζουμε ΥΙΟ, προϋπήρχε της αιωνιότητας ως μέρος μιας ενιαίας και 
αδιαίρετης Τριάδας, που ονομάζουμε εμείς οι Χριστιανοί «Αγία Τρίαδα». Επομένως, ο Υιός 
που ενανθρωπίστηκε, προέρχεται από ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΟΥ, δηλαδή του Άλλου Μέρους του 
Εαυτού Του και έλαβε σάρκα και οστά, μέσω μιας αγνής και αμόλυντης κοπέλας, ονόματι 
Μαριάμ ή ελληνιστί/λατινιστί «Μαρία». Κατά τον Άγιο Αμβρόσιο, Επίσκοπο 
Μεδιολάνων, το όνομα «Μαρία» σημαίνει «πέλαγος» και λατινικά Maria σημαίνει 
«θάλασσα». Και τούτο είναι συμβολικό, διότι, όπως η θάλασσα περιέχει το σύνολο των 
υδάτων και όλοι οι ποταμοί χύνονται σε αυτή, έτσι και η πάναγνος κόρη της Ναζαρέτ 
ονομάσθηκε Μαρία, διότι αναδείχθηκε ταμείο των χαρισμάτων του Θεού και χώρεσε 
όλους τους ποταμούς των δωρεών του Θεού. 



4) Ο Θεός, κατά τον θεολόγο και ιστορικό Norman Geisler, («Philosophy of Religion, 
1988) παρουσιάστηκε στους Εβραίους ως Σωτήρ και Μεσσίας με τη μορφή του Ιησού 
διότι ως Παντοδύναμο Ον με τη μορφή που υφίσταται, ήταν αδύνατο να παρουσιαστεί 
οπουδήποτε σε γήινο επίπεδο. Και η παραμικρή οπτική επαφή Του, θα ισοδυναμούσε (με 
βάση τα κριτήρια που γνωρίζουμε ως τώρα) με την έκρηξη εκατό πυρηνικών βομβών. Εξ’ 
όσων επίσης γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός επικοινωνούσε ηχητικά μόνο, 
με όσους ήθελε να Τον ακούσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες Του (Νώε, Αβραάμ, 
Ισαάκ, Ιακώβ, Μωϋσής, Ηλίας, Ενώχ) με εξαίρεση την λαμπερή ημέρα της βαπτίσεως του 
Υιού από τον προφήτη Ιωάννη Βαπτιστή, όπου η φράση του «Ιδού ο Υιός μου ο αγαπητός 
εν ώ ευδόκησα» ακούστηκε τη στιγμή της βαπτίσεως και ακολούθησε η εμφάνιση του 
Αγίου Πνεύματος ως λευκή περιστέρα εμφανίστηκε πάνω από το κεφάλι του Υιού. Ήταν η 
πρώτη φορά και η τελευταία, στην οποία εμφανίστηκε η Αγία Τριάδα με τρείς 
διαφορετικούς και...γήινους τρόπους. Ηχητική (Πατήρ), Ανθρώπινη (Ιησούς-Υιός) και Άγιο 
Πνεύμα (Περιστέρι-Πτηνό).  
Γιατί όμως στους Εβραίους και όχι εξ’ αρχής στους...Έλληνες πχ.; Μα διότι μόνο με 
αυτούς είχε αυτό που λέμε «πάρε-δώσε». Τους είχε επιλέξει, διότι ήταν ένας λαός χωρίς 
πατρίδα, χωρίς γή δική του (δηλαδή κάτι σαν «άνθρωποι της Γης»), νομάδες και φυσικά, 
διότι αποτελούσαν την αλυσσίδα με καταγωγή τους πρωτόπλαστους Αδάμ και Εύα. Ό,τι 
γνωρίζουμε για τον Ένα και μοναδικό Θεό, τον γνωρίζουμε μέσα από την εβραϊκή Ιερά 
Ιστορία και παράδοση.  

Με βάση λοιπόν το γενεαλογικό δέντρο μέσα από το οποίο προέρχονται ο θετός πατέρας 
του Εμμανουήλ-Ιησού, Ιωσήφ και η μητέρα Του Μαριάμ/Μαρία, ο Ευαγγελιστής και 
Απόστολος Ματθαίος, μας παραθέτει στις πρώτες σειρές του Ευαγγελίου του, δηλαδή 
της μαρτυρίας του, την δική του εκδοχή. Κι αυτή ξεκινάει από τον ίδιο τον Αβραάμ, 
περνάει από τον βασιλιά Δαυΐδ και καταλήγει στον...Ιωσήφ, τον θετό πατέρα του. Ο 
δεύτερος και πιό ακριβής στις περιγραφές του ευαγγελιστής Λουκάς, ανιχνεύει το 
γενεαλογικό δέντρο της μητέρας του Ιησού Μαρίας, και μάλιστα από τα μπρός προς τα 
πίσω. Μέσα και από τις δύο γενεαλογίες, αποδεικνύεται πως ο Ιησούς είναι απόγονος του 
Δαβίδ, συνεπώς είναι ο Μεσσίας, που προφήτευσαν οι προφήτες τον ερχομό Του. Οι 
άνθρωποι της εποχής Του νόμιζαν/πίστευαν πως ήταν γιος του Ιωσήφ, ενώ στη 
πραγματικότητα ήταν Υιός Θεού.  

Επομένως, ο Ιησούς, σύμφωνα με τις Γραφές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αλλά 
και των Πράξεων των Αποστόλων, προήλθε ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ, όχι ως Θεός ο ίδιος, το υπογραμμίζω με κεφαλαία γράμματα, από το έθνος 
των Εβραίων. Ο θετός του πατέρας Ιωσήφ είναι απόγονος του βασιλιά Δαυΐδ και η 



μητέρα του εβραιοπούλα, θυγατέρα του Ιωακείμ και της Άννας (Χάνναχ). Επίσης, ο 
Ιωακείμ ήταν γιος του Ελιακείμ από τη φυλή του Ιούδα και απόγονος του βασιλιά Δαυΐδ. 
Το όνομα «Ιωακείμ» είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει «ο υπό του Θεού ανυψωθείς». 
Έκπτωτος βέβαια του θρόνου, ιδιώτευε στην Ιουδαία και το περισσότερο διάστημα στην 
Ιερουσαλήμ, όπου είχε μέγαρο με βασιλικό κήπο. Παντρεύτηκε την Άννα, θυγατέρα του 
Ματθάν, ιερέως από τη φυλή του Λευί και της Μαρίας, από τη φυλή του Ιούδα. Άρα 
λοιπόν, ακόμη και από μητρός γένους, ο Ιησούς ως σώμα, προέρχεται από τη γενιά του 
Δαυΐδ, εκπληρώνοντας άλλη μία σημαντική παράμετρος των προφητειών «...από του 
Οίκου σου Δαυΐδ θέλει γεννηθεί Μεσσίας...» 

Επομένως και με βάση όλα τα ιστορικά στοιχεία, τις μαρτυρίες και τις επιστημονικές 
μελέτες, ο Ιησούς Χριστός ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ από ...Έλληνες, ούτε και ως 30ού βαθμού 
συγγενείας.  

Τώρα, όσον αφορά την πράγματι «αδελφική» του σχέση με τους Έλληνες, αυτό είναι 
πασίγνωστο και πασιφανές. Εξ αρχής ο στόχος Του ήταν οι Έλληνες και αυτό το έδειξε 
στην πρώτη ευκαιρία που παρουσιάστηκε, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε από τις 
Γραφές και την επιστημονική έρευνα. Και εννοώ φυσικά την γνωστή συνάντηση που 
περιγράφει ο ευαγγελιστής Λουκάς με τους τρείς Έλληνες εμπόρους από την Σαμάρεια 
που είχαν πάει να Τον γνωρίσουν.. Το ότι είχε δε δύο ελληνοτραφείς στην...παρέα Του, 
τον Φίλιππο και τον Ανδρέα, αυτό είναι ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που επιβεβαιώνει 
τον...εξ υπαρχής στόχο Του. Δηλαδή τους Έλληνες.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε άφοβα πως η προσωπικότητα του Υιού του 
Ανθρώπου, υπήρξε πραγματικά καταλυτική για όλη την Ανθρωπότητα. Αμφιγνωμίες, 
αντιγνωμίες, αμφισβητήσεις, διαστρεβλώσεις των Γραφών και της Ιστορίας... Τόσες 
πολλές και αντιφατικές μεταξύ τους καταστάσεις για ένα και μοναδικό ιστορικό και 
θρησκευτικό πρόσωπο, δεν έχει απαντηθεί ποτέ άλλοτε στην παγκόσμια σκηνή. 
 Εδώ να σημειώσω και κάτι που θυμήθηκα την τελευταία στιγμή. Το ότι θα γινόταν όλα 
αυτά, το είχε ήδη προβλέψει κάποιος. Κι αυτός ήταν ο πρεσβύτης Συμεών λίγο μετά την 
γέννηση του Χριστού. Ξέρετε, εκείνος που τον έπιασε στα χέρια του μωράκι και 
αναφώνησε «Νυν απολύεις τον Δούλον Σου Δέσποτα». Το περιστατικό το αναφέρει και 
πάλι ο ευαγγελιστής Λουκάς (Λουκ. 2:34). Η φράση του πρίν τη γνωστή «κραυγή», ήταν 
πως «θα είναι εν ζωή και αεί σημείον αντιλεγόμενον». Και τελικά η Ιστορία επικύρωσε 
πολυτρόπως την προφητεία αυτή. Είναι γεγονός, ότι όταν εμφανίστηκε και έδρασε ο 
Ιησούς, αλλιώς είδαν και ερμήνευσαν το πρόσωπό του. Αλλιώς οι μαθητές και οι φίλοι 
του, αλλιώς οι Σαδουκαίοι, αλλιώς οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς που τον σταύρωσαν, 



αλλιώς οι Ρωμαίοι, αλλιώς οι Χριστιανομάχοι θεωρητικοί (Κέλσος, Πορφύριος, Ιουλιανός) 
αλλιώς οι αιρετικοί του 1ου και 2ου αι. κ.λπ. Πόσω δε μάλλον στις μέρες μας, που είναι σε 
έξαρση η αρχαιολατρεία και ο νεοπαγανισμός, είναι φυσικό να τον βλέπουν τον Ιησού με 
διαφορετικά μάτια οι αρχαιοελληνιστές. 
 Το γεγονός ότι η Γαλιλαία και η Δεκάπολις είχαν κάποιους κατοίκους εθνικούς και είχαν 
εξελληνισθεί σ' ένα βαθμό κάποιοι άλλοι, χρησιμοποιώντας μάλιστα ελληνικά ονόματα 
(όπως Φίλιππος και Ανδρέας), αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα από μόνο του. Ο εξελληνισμός 
είχε επιτευχθεί σ' όλη την Παλαιστίνη και σχεδόν σ' όλη τη λεκάνη της Μεσογείου αφού 
μετά τις κατακτήσεις του Μέγα Αλέξανδρου η lingua franca ήταν η Ελληνική γλώσσα. 
Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμμιά περίπτωση, ότι ο Ιησούς είχε καταγωγή...ελληνική και 
όλα τα αστεία και φαιδρά που επικαλούνται και που ανέφερα πιο πάνω. Σημασία έχει το τι 
αποκαλύπτουν οι πηγές και οι αρχαίες μαρτυρίες για την καταγωγή του Ιησού. Και όχι οι 
ανυπόστατες θεωρίες, που μερικές μπορώ να πώ ότι έχουν και βάση στις μπούρδες ενός 
άλλου «ηλιθίου», ονόματι Χόλμπαχ (Βαρώνος του 18ου αιώνα), ο οποίος στο έργο του 
«Περί Τριών απατεώνων: Μωυσής - Χριστός - Μωάμεθ» αναφέρει με περισσή 
«εξυπνακιδοσύνη» ότι και καλά δήθεν, ο Ιησούς, γνώριζε τους Πυθαγόρα, Πλάτωνα, 
Αριστοτέλη κ.λπ., κι απ' αυτούς "έκλεψε" τη διδασκαλία του.  
Αυτά λένε οι νεοπαγανιστές σήμερα και οι χριστοελληνολάγνοι τα αντίθετα, δηλαδή ότι 
επειδή ήταν Έλληνας, γνώριζε τους τρείς φιλοσόφους και με βάση αυτούς δίδαξε. Άρες 
μάρες...κουκουνάρες. 
 
Ο GEWKWN και οι...άλλοι 
 
Βασικά, ουδέποτε έχω ασχοληθεί με το ποιόν οποιουδήποτε αρθρογράφου στο λεγόμενο 
«Διαδίκτυο». Κι αυτό διότι - κατά γενική...ομολογία - τα περισσότερα που γράφονται η 
λέγονται «από τον καθένα», δηλαδή από τον κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να εκφραστεί 
και να πεί τη γνώμη του, είναι απόψεις ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ εφ’ όσον σε αυτές δεν υπάρχει η 
κατάλληλη τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να εκφράσει την 
άποψή του είτε για πολιτικά θέματα, είτε για κοινωνικά, είτε για θρησκευτικά. Επομένως, 
το να ασχοληθώ με κάποιον ή κάποιους, εφ’ όσον αυτοί έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα 
της προσωπικής έκφρασης και άποψης και μάλιστα υπό καθεστώς ανωνυμίας, είναι σαν 
να...κυνηγάω ανεμόμυλους ως άλλος Δόν Κιχώτης. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να σηκωθεί 
ένα πρωί, να ανοίξει τον υπολογιστή του, να μπεί σε ένα κατάλληλο πρόγραμμα writing 
και να αρχίζει να γράφει....ό,τι του καπνίσει. Από προσωπικές εμπειρίες, πολιτική, 
γεωπολιτική μέχρι...μαγειρική και κοπτοραπτική. Όλα τα έχει ο «μπαξές» 
της ...πολυφωνίας. 
Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Ένα πολύ σοβαρό και άκρως ανησυχητικό θέμα. Ότι τα 



πάντα που γράφονται ψηφιακά και καταχωρούνται στο διαδίκτυο, είναι ευκόλως 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ από όλους και επηρεάζουν αναμφίβολα πολλούς, οι οποίοι με τη σειρά 
τους μπορούν να τους επικαλεστούν και να δημιουργηθεί σύγχυση. Είναι τυχαίο άλλως 
τε, που η σημερινή μηδενιστική εποχή επιτρέπει, για να μη πώ προτρέπει, να υφίσταται το 
παρόν φαινόμενο, «φροντίζοντας» παράλληλα με τον κατάλληλο τρόπο την συστηματική 
έλλειψη ολοκληρωμένης μόρφωσης και εκπαίδευσης; Όχι βέβαια! Διότι με αυτόν τον 
τρόπο μπορούν πανεύκολα να προωθηθούν ιδέες, απόψεις και θεωρίες, ακόμη και οι πιο 
ριζοσπαστικές και ακραίες, εντελώς δωρεάν και χωρίς κανένα απολύτως κόστος.  
Παλαιότερα, όταν το διαδίκτυο υπήρχε μόνο στη φαντασία κάποιων φουτουριστικών 
κύκλων, ο μόνος τρόπος για να γραφτεί και να διαδοθεί μια θεωρία ή άποψη, ήταν να 
δημοσιευτεί σε κάποιο έντυπο (που εξυπηρετούσε κάποιους σκοπούς ή στόχους) ή να 
εκδοθεί σε βιβλίο. Ή στην τελική, να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συναλλαγής 
μεταξύ εντύπου και συγγραφέα. Δηλαδή, ελάχιστες επιλογές, που η κοινή τους 
συνισταμένη ήταν το χρήμα. Ενώ τώρα, με τη χρήση του Διαδικτύου, ο οποιοσδήποτε 
κάτοχος ενός κινητού τηλεφώνου, τάμπλετ ή σταθερού υπολογιστή, μπορεί να «σηκώσει» 
ένα blog ή να ανοίξει κάποιο λογαριασμό σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής επικοινωνίας ή 
κοινωνικής δικτύωσης και να...αρχίσει να γράφει. Και γαία πυρί μειχθήτω ή αλλιώς όποιον 
πάρει ο Χάρος.  
Ας πάμε τώρα στο θέμα του GEWKWN. Δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά να μάθω ποιός είναι. 
Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι ΜΠΟΡΕΙ να γράφει ό,τι θέλει χωρίς 
έλεγχο. Και ο έλεγχος αυτός δεν έχει να κάνει με την οποιασδήποτε μορφής «λογοκρισία» 
και άλλα τέτοια τρομακτικά. Καμμιά σχέση. Το θέμα είναι ότι μπορεί να γράφει ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Και με τρόπο τέτοιο, που να μπορεί να «περνάει» τα 
μηνύματά του σε κόσμο που το επίπεδο μόρφωσής του είναι κάτω του μετρίου ή και να 
αγγίζει τα όρια της αμορφωσιάς. Κάποτε υπήρχε το δόγμα του «Πίστευε και μη ερεύνα» 
των άφρονων ιεραρχών και της διεφθαρμένης εκκλησιαστικής νομενκλατούρας κατά 
του «πόπολου» ποιμνίου, που νόμιζε πως αιωνίως θα μπορεί να επιβάλλεται, 
διαστρεβλώνοντας πάντα κατά το δοκούν, σημαντικότατες θέσεις της Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Πίστης, δημιουργώντας έτσι κερκόπορτες για να μπούν οι εχθροί εντός των 
τοιχών και να αλωνίσουν τα πάντα. Σήμερα η άφρων αυτή Ιεραρχία, πληρώνει τα 
απίστευτα σφάλματα του παρελθόντος, με αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση της άλλοτε 
κραταιάς θέσης της Εκκλησίας και τον εξαιρετικά μειωμένων αμυντικών μεθόδων της 
εναντίον κάθε εχθρικής και αιρετικής επίθεσης. Κάποτε ήταν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, 
σχετικά πανεύκολος «εχθρός» που αντιμετωπιζόταν με ένα απλό κλείσιμο της πόρτας στα 
μούτρα. Σήμερα είναι η ΝΤΠ, ο Νεοπαγανισμός, οι Αρχαιολάτρες, οι Άθεοι, οι Ελληνιστές, 
οι εναλλακτικοί Έλλην-Ορθόδοξοι, οι πανθρησκειαστές, οι μοντέρνοι νεοχριστιανοί 
και ...ούκ έστιν αριθμός ακριβής.  



Είναι ντροπή και όνειδος για την Εκκλησιαστική Ιεραρχία, να αναγκαζόμαστε εμείς, οι 
απλοί πολίτες ή έστω εμείς που έχουμε μεν έναν πανεπιστημιακό τίτλο, αλλά ΔΕΝ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ή ΚΛΗΡΙΚΟΙ ή ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΣ ή ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟΙ ιεροκήρυκες, 
δηλαδή με απλά λόγια ΕΙΔΙΚΟΙ επί των θεμάτων αυτών, να καλούμαστε να βγάζουμε τα 
κάστανα απ’ τη φωτιά και να υπερασπιζόμαστε τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό τον 
Σωτήρα και την πραγματική του «ταυτότητα» αλλά και τις διδαχές Του. Όχι γιατί δεν 
μπορούμε, αλλά γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ. Και ως επιστήμονες ασφαλώς, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούμε αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία μόνο από τη δική μας 
εμπεριστατωμένη έρευνα και μελέτη, μπορούν να προκύψουν και ως εκ τούτου να 
χρησιμοποιηθούν ως αντίλογος στις φαιδρότητες των «άλλων». Είναι σαν να δεχόμαστε 
επίθεση από τους Τούρκους και ο στρατός μας να ...ποιεί την νήσσαν και οι απλοί πολίτες, 
έφεδροι ή άκληροι, να πέρνουμε τα όπλα για να αποκρούσουμε την όποια επίθεση 
εναντίον ενός πάνοπλου εχθρικού στρατού.  
Αυτό όμως φαίνεται να είναι και το θέλημα του Θεού στις μέρες μας, μιας - καθώς λέει και 
ο Μέγας Γέρων Άγιος Παΐσιος - και ο Θεός αυτήν την εποχή της καθολικής επίθεσης του 
Διαβόλου, μετράει τα «παιδιά» Του. Ας ευχηθούμε τουλάχιστον, τα «παιδιά» αυτά να είναι 
πολλά. Χιλιάδες. Για το καλό όλων μας. 

Όσο για τον GEWKWN και τους... «άλλους», θαρρώ πως η απάντηση που έδωσε πρίν από 
κάποιους μήνες ο γνωστός σε όλους μας γιατρός Κων/νος Βαρδάκας μέσω ενός άρθρου 
του ως αντίλογος σε αντίστοιχο άρθρο του GEWKWN στον ιστοτόπο «Τρικλοποδιά», 
αρκεί για να βγούν κάποια συμπεράσματα. Ο Κώστας ο Βαρδάκας δεν είναι τυχαίο 
πρόσωπο. Είναι ένας σύγχρονος ΜΑΧΗΤΗΣ της Ορθοδοξίας, ένας εκλεκτός από τον ίδιο 
τον Άγιο Παΐσιο ο οποίος τον «επισκέφθηκε» πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του και του 
έδωσε ευλογία στο να μαρτυρήσει πράγματα και καταστάσεις που δεν είναι εύκολο για 
τον καθένα να τα πεί. Έχει λοιπόν την ευλογία στο να κηρύττει όχι μόνο τον Λόγο του 
Θεού, αλλά και να τον τεκμηριώνει μέσα από τις ίδιες τις εξελίξεις των σημερινών 
γεγονότων.  
Ο Βαρδάκας λοιπόν, έδωσε μια αποστομωτική απάντηση στον GEWKWN σε άρθρο του 
δεύτερου που ισχυριζόταν μεγαλοστόμως και εριστικώς ότι η Παναγία ήταν...Ελληνίδα 
στη ...καταγωγή! Και μάλιστα έθετε εαυτόν στη διαδικασία της ...Ιεράς Εξετάσεως και 
στα...βασανιστήρια προκειμένου να στηρίξει τα...αστήρικτα! (Είναι τελικά απίστευτοι 
αυτοί οι τύποι που δικαίως προκαλούν ιδιόμορφες και λαϊκής μορφής απαντήσεις στις 
προκλήσεις τους, του στύλ «Σιγά ρε μεγάλε, θα σου σκιστεί το καλτσόν») 



Το άρθρο του Βαρδάκα, βρίσκεται 
εδώ https://www.triklopodia.gr/δρ-
κ-βαρδακασ-συμφέρει-σε-
κάποιους-κύκ/ 
και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. 
Όπως εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν 
και τα σχόλια επί του άρθρου, που 
αποδεικνύουν το του λόγου μου το 
αληθές, δηλαδή μια γενικότερη 
σύγχυση  σε μεγάλο βαθμό, που 
δείχνει τόσο την αμορφωσιά μας 
ως λαού, αλλά και την έλλειψη 
στοιχειώδους εκκλησιαστικής 
παιδείας αλλά και λογικής. Η 
επιστήμη παντελώς απουσιάζει και 
ο καθένας ερμηνεύει στοιχεία όπως 
του καπνίσει και όπως τον βολεύει. 
Αν αυτό μπορούμε να το 
ονομάσουμε «Ελληνική Βαβέλ», θα 
έχουμε απόλυτο δίκιο. Όσο για τον 
Χριστό και Θεό μας, θα πρέπει να 
κουνάει με αποδοκιμασία την Άγια 
Κεφαλή Του βλέποντας την 
κατάντια μας.... 
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