
                       Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

                              ΙΕΡΩΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  

 

                                                                 Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

     Το ότι είναι μύθος τα κρυφά σχολειά στην Τουρκοκρατία, εσείς  οι 

Αιτωλοακαρνάνες, πηγαίνετε στην μονή Μυρτιάς πάνω από την Τριχωνίδα. 

Εκεί  καταπίπτει άλλη μία συκοφαντία των Εβραίων και οι λεβέντες Έλληνες  

ιερείς και μοναχοί και μοναχές, εκεί αφήνουν  το στίγμα τους!! Εκεί η Ελλάδα 

που αναστήθηκε, έχει το κρυφό σχολειό, που οι Εβραίοι λένε ότι ήταν μύθος! 

Αλλά υπήρξαν ιερείς και πατριάρχες επίορκοι! Μόνο , που περιμένετε την 

ιστορία να αποκατασταθεί και θα δείτε ότι όλοι αυτοί ήταν κρυφοεβραίοι που 

ήθελαν να δολοφονήσουν  την Ελλάδα. 

 

                               Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

       Οι τέκτονες της Ευρώπης, με αρχές ελευθερίας και ισότητας, υποκινούν 

με τον Σκουφά την δημιουργία της Φιλικής Εταιρείας. Οι Εβραίοι, γνώριζαν ότι 

ο Αλή πασάς ήταν από τους Έλληνες γενίτσαρους και φρόντισαν να τον 

δολοφονήσουν , αφού ξύπνησε η Ελληνική φλέβα του! Οι  Έλληνες είχαν 

πλαισιώσει και το παλάτι και η αυλή θα έπεφτε ειρηνικά στα χέρια των 

Ελλήνων!  Μερικοί Εβραίοι, πλαισιώνουν την Ελληνική επανάσταση, 

προσδοκώντας σε μία ακόμη σφαγή των Ελλήνων, που πάλι τους ωθούσαν!! 

        Όμως σε μία σπηλιά της Ευρυτανίας, είχε ήδη ανδρωθεί το «μούλικο», ο 

Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατηγός στην ιστορία της 

ανθρωπότητας (ο πρώτος, ο μέγας Αλέξανδρος). Ο προύχοντας της Βόνιτσας 

Καραΐσκος, στο γυναικείο μοναστήρι της Τατάρνας, ξελογιάζει και αφήνει 

έγκυο την καλόγρια! Ντροπιασμένο το μοναστήρι, στέλνει την καλόγρια σε 



σπηλιά, όπου γέννησε τον ευεργέτη των Ελλήνων! (Καραΐσκος, 

Καραϊσκάκης!!) 

     Ήδη οι τέκτονες είχαν στείλει στα επτάνησα, τον τρίτο μεγαλύτερο 

μεγαλύτερο στρατηγό όλων των εποχών, τον Θεόδωρο  Κολοκοτρώνη!! 

 

                             Ο ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

 

     Στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας, ήταν ο καλόγηρος  Δαμιανός, μέλος της 

Φιλικής Εταιρείας. Φτιάξανε ένα στύλο , δήθεν να προσεύχεται ο Δαμιανός. 

Από εκεί ο Δαμιανός φύλαγε καραούλι και λειτουργούσε η Εταιρεία!  

      Στον Ζυγό, οι κλέφτες Βλαχόπουλος και Μακρής, περίμεναν το σύνθημα 

της επανάστασης!!  

      Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ευλογεί και δίνει το σύνθημα  της 

επανάστασης!! Ο επίσκοπος το πλήρωσε ακριβά, αλλά η Ελλάδα τον 

δικαιώνει!! 

 

                             Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ  ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

     Μαθαίνει ο Δαμιανός, το Μεσολόγγι πολιορκείται και κινδυνεύει να πέσει. 

Κινά και μπαίνει στο Μεσολόγγι!! Δεν υπάρχουν λόγια, υπάρχει το ποίημα του 

Γ. Αθανασιάδη- Νόβα, του Ναυπάκτιου, που παραθέτουμε: 

                             Στα  Κουτουλίστια εδώ μεριά 

                             Παληό ήταν μοναστήρι, 

                             Που ασκήτευε ο Δαμιανός 

                              Επάνω στην κολώνα 

 



                             Κρυφά μαζεύει τ’ άρματα  

                             Και τους Γραικούς διαγύρει. 

                             Το’ χει σε αυτό τον τόπο τάξει 

                             από  τον Τουρκικό ζυγό να απαλλάξει. 

 

                              Σήμανε η ώρα σήμανε 

                              Και αστράφτουν τα επουράνια, 

                              Κατέβα από την κολώνα καλόγηρε και κλέφτη! 

                               

                              Το κομποσχοίνι απαρατάει 

                               Και αρπάχνει γιαταγάνι. 

                               Στο Μεσολόγγι ακούγεται 

                               Στο Μεσολόγγι πέφτει 

 

                           Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

 

       Ο τέκτων και μέλος της Φιλικής Εταιρείας , Ιωάννης Καποδίστριας, 

υπουργός της Ρωσίας και Ελληνάκι, ξεκινά  να χτίσει την νέα Ελλάδα! Σαν 

αρχηγός κράτους, στέλνει την παρακάτω επιστολή, για τον μοναχό Δαμιανό. 

      « Η πατρίς ευγνωμονούσα  διά τας αόκνους και ανιδιοτελείς υπηρεσίες εις 

το έθνος…..»  . Η επιστολή χάθηκε!   

     Όμως εσείς έχετε όλα τα στοιχεία τώρα!!  Γιατί ο Καραϊσκάκης, έφαγε 

πισώπλατα την σφαίρα, από Εβραίο σε μάχη στην Αττική! Γιατί τον 

Κολοκοτρώνη τον έκλεισαν φυλακή οι Εβραίοι!! Γιατί οι Εβραίοι δολοφόνησαν  

τον Ιωάννη Καποδίστρια!!  


