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1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ	
			Ως	προς	τη	μέθοδο	πρέπει	να	τονιστεί	πως	είναι	ποιοτική	και	ποσοτική	
και	μάλλον	η	δεύτερη	αρμόζει	κι	εδώ	αφού	τα	γεγονότα	της	ιστορίας	που	
καλύπτουν	το	φαινόμενο	πανανθρώπινα	αλλά	και	εξαιρετικώς	ορθόδοξα	
χριστιανικά.	 Όσοι	 λοιπόν	 ανακηρύχτηκαν	 από	 την	 εκκλησία	 μας	
νεομάρτυρες	 και	 εορτάζονται	 στα	Μηναία	 μας	 και	 έχουν	 και	 εκκλησίες	
επ᾽ονόματί	 τους	 και	 βέβαια	 θαυματουργούν	 στους	 πιστούς	 του	 Χριστού	
μας	 φέρνουν	 στο	 νου	 τα	 λόγια	 μεγάλου	 ιστορικού	 των	 ημερών	 μας	 που	
έλεγε	 στα	 έργα	 του	 και	 πως	 η	 εκκλησία	 έσωσε	 τον	 ελληνισμό	 επί	
τουρκοκρατίας	 και	 ενετοκρατίας/φραγκοκρατίας	 και	 παπισμού	
γενικότερα	 αλλά	 και	 πως	 οι	 άγιοι	 αυτοί	 της	 εκκλησίας	 μας	 είναι	
ταυτόχρονα	 ήρωες	 και	 της	 εκκλησίας	 όπως	 και	 της	 εθνικής	 μας	
αντίστασης.		
	
			Και	επομένως	συνωδά	τούτοις	ο	διττός	τους	και	 ιδιαίτερα	σημαντικός	
και	 σπουδαίος	 ρόλος	 που	 διαδραμάτισαν	 στη	 νεότερη	 και	 σύγχρονη	
ιστορία	 μοναδικός	 ολότελα	 και	 αν	 σκεφούμε	 πως	 η	 παρουσία	 τους	
εντελώς	 απομονωμένων	 ατόμων	 αλλά	 με	 θεία	 δύναμη	 έπαιζε	 τεράστιο	
ρόλο	 κι	 η	 αξία	 τους	 ανυπολόγιστη	 στη	 διατήρηση	 υψηλού	 ηθικού	 των	
καταδυναστευομένων	 και	 καταπιεζομένων	 χριστιανών	 ορθοδόξων	 γιατί	
όντως	Χριστός	και	καρδιά	μόνο	αν	κρατήσουμε	δε	θα	χαθούμε...αλλά	και	η	
απουσία	 τους	 και	 ταυτόχρονη	 παρουσία	 κρυπτοχριστιαν´νν	 όσο	 κι	 αν	
῾βόλεψε῾	 τα	 πράγματα	 κάτω	 από	 φρικτές	 συνθήκες	 δουλείας	 και	
βασανιστηρίων	 και	 στερήσεων	 οδήγησε	 είτε	 εκ	 του	 ασφαλούς	 στην	
απώλεια	 αναρίθμητων	 χριστιαν´ών	 ορθοδόξων	 εν	 συνεχεία	 (δες	 και	
Κονδυλάκη,	 Κακό	 συναπάντημα,	 ιστορικώς	 επιβεβαιωθέν	 πως	 μετά	 μια	
δυο	γενιές	χάθηκαν	μια	για	πάντα	για	το	γένος	και	ενσωματώθηκαν	στο	
τουρκικό	 στοιχείο	 έως	 τη	 ´ηημερον	 όπως	 λχ	 οι	 τουρκοκρητικοί)	 όπως	
έχουμε	 κι	 άλλοτε	 ερευνητικά	 τονίσει	 τόσο	 σε	 συγγραφές	 όπως	 λχ	 Οι	
Κρυπτοχριστιανοί	 όσο	 και	 σε	 συνέδρια	 όπως	 λχ	 Θεολόγων	 Κρήτης	 στο	
Ρέθυμνο,	Οι	νεομάρτυρες	και	το	Πατριαρχείο.		
	
			Και	το	φαινόμενο	εξακολουθεί	αφού	άρχισε	πολύ	νωρίς	ήδη	από	τον	11ο	
αιώνα	και	εξής	και	θα	εξακολουθεί	έως	συντελείας	γιατί	οι	άγιοι	αυτοί	με	
το	ίδιο	όνομα	με	τους	πρώτους	μάρτυρες	όπως	λχ	Γεώργιος	και	Δημήτριος	
κοκ	 έρχονται	 να	 μας	 υπογραμμίσουν	 τη	 συνέχεια	 του	 δρόμου	 του	
μαρτυρίου	που	ήδη	ο	Κύριός	μας	άνοιξε	όπως	μας	το	θυμίζει	ο	μακαριστός	
γέρων	Γεώργιος	Καψάνης	κατά	το	ει	Εμέ	εδίωξαν	και	υμάς	διώξουσι...και	
οι	 θέλοντες	 ευσεβώς	 ζην	 διωχθήσονται...κι	 έχουμε	 βεβαίως	 και	 προ	
Χριστού	διωχθέντες	δικαίους	ευαρεστήσαντες	τω	Κυρίω...και	ως	ιστορικό	
γεγονός	 όμως	 δείχνει	 και	 τη	 μεγάλη	 σημασία	 που	 χει	 η	 διατήρηση	 της	
῾θρησκευτικής῾	 ταυτότητας	 των	 ορθοδόξων	 στα	 χρόνια	 που	 εξετάζουμε	
γιατί	ταυτίζονταν	και	με	την	᾽εθνική῾	και	αντίστροφα.	Και	μάλλον	πολύ	
ευρύτερα	αγκάλιαζε	πολύ	περισσότερους	ορθοδόξους...όπως	θα	φανεί	και	
από	την	καταμέτρηση	και	αναφορά	στους	νεομάρτυρες.		

	
	



2.Η	ΕΡΕΥΝΑ	ΕΠΙ	ΤΗ	ΒΑΣΕΙ	ΤΟΥ	ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ	ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ	
ΚΥΡΙΩΣ	ΤΟΥ	ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ	ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ	

																											11ος	αι=1	νεομάρτυς	
13ος			=1	
14ο				=2	
15ος		=9	
16ος			=22	
17ος			=38	
18ος		=50	
19ος		=58*	

	(*ως	τα	μέσα	του	αιώνος	γιατί	τα	πράγματα	όπως	φαίνεται	ξεκαθάρισαν	
έκτοτε	 όπως	 λχ	 με	 το	 Χάττι	 χουμαγιούν	 και	 άλλους	 τρόπους	 που	
παγίωσαν	τη	θέση	των	ορθοδόξων	και	με	βάση	τούτο	το	στοιχείο	θα	γίνει	
και	 η	 ανταλλαγή	 των	 πληθυσμών	 αργότερα...)	 Σύμφωνα	 με	 τα	 στοιχεία	
της	 παραπάνω	 έρευνας(ΔΡΑΜ	 2018)	 βλέπουμε	 πως	 όσο	 λοιπόν	
κλιμακώνεται	 το	 αίμα	 των	 νεομαρτύρων	 άλλο	 τόσο	 πυκνώνουν	 κι	 οι	
ελπίδες	για	εθνική	αποκατάσταση	και	θρησκευτική	ελευθερία	
	

3.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	
			το	 λάθος	 της	 εξωμοσίας	 παλαιό	 ήδη	 με	 τον	 Ιούδα	 ανάμεσα	 στους	
μαθητές	 του	 Κυρίου	 αλλά	 στους	 αιώνες	 επαναλαμβανόμενο	
ανατριχιαστικά	 μας	 φέρνει	 στο	 νου	 γιατί	 πολλές	 περιοχές	 δεν	
απελευθερώθηκαν	 από	 τον	 ξένο	 ζυγό	 ή	 και	 άργησαν	 πολύ	 να	
απελευθερωθούν	 σε	 σχέση	 μετ	 τον	 βασικό	 κορμό	 του	 ελλαδικού	 χώρου	
που	 απελευθερώθηκε	 με	 τον	 Αγώνα	 της	 εθνικής	 μας	 Ανεξαρτησίας	 του	
1821	όπως	έχει	ήδη	επισημανθεί	και	με	σχετική	δημοσιευμένη	έρευνα	στο	
ως	 άνω	 συνέδριο	 με	 Ανάλυση	 Περιεχομένου	 όπου	 βλέπουμε	 ότι	 ειδικώς	
στην	περίπτωση	της	Κρήτης	όπου	τα	πράγματα	ήταν	πολύ	άγρια	και	 οι	
κρητικοί	 έεπσευδαν	 να	 αλλαξοπιστήσουν	 όπως	 και	 σε	 άλλες	 περιοχές	
σωρηδόν	 ακόμα	 και	 επίσκοποι	 με	 το	 ποίμνιο	 ολόκληρο	 προκειμένου	 να	
γλιτώσουν	 τα	 χειρότερα	ώστε	 όταν	 έγινε	 απογραφή	 σε	 50	 μόλις	 χρόνια	
σκλαβιάς	 τουρκικής	 να	 δηλώσουν	 μωαμεθανοί	 τούρκοι	 πάνω	 από	 τους	
μισούς	 κατοίκους	 του	 νησιού	 που	 ήταν	 βέβαια	 αλλαξοπιστήσαντες	
συγγενείς	που	έφτασαν	να	καταδιώκουν	τους	αδελφούς	τους	επί	αιώνες	
για	 υλικούς	 συμφεροντολογικούς	 λόγους	 όπως	 βλέπουμε	 και	 με	 τους	
τουρκοκρητικούς	 που	 επανέρχονται	 και	 αναζητούν	 τα	 περιουσιακά	
τους(!)	στοιχεία	στο	νησί	και	όταν	ξέσπασε	ο	Αγώνας	του	1821	και	πάλι	
απέτυχαν	 αλλά	 το	 ρεύμα	 των	 νεομαρτύρων	 δυνάμωνε	 και	 επιτέλους	
απελευθερώθηκε	 κι	 αυτό	 το	 κομμάτι	 του	 ελληνισμού	 ενώ	 άλλα	 ακόμα	
αναμένουν	 ενσωμάτωση	 ή...χωρίς	 ίχνος	 αλυτρωτισμού	 ή	
μεγαλοϊδεατισμού	που	λανθασμένως	τοποθετείται	στα	π´οοσφατα	χρόνια	
γιατί	η	πληγή	είναι	τόσο	παλιά	όσο	και	η	μορφή	του	δικέφαλου	αετού	στα	
λάβαρα	και	στα	διάσημα	των	ηγετών	εθνικών	και	θρησκευτικών	εναλλάξ	
ή	 και	 μεμιάς	 όπου	 γης	 κυματίζει	 και	 σε	 όποια	 έθνη	 κι	 αν	 πέρασε	
κατακερματισμένη	όπως	στους	ομόδοξους	ρώσους	και	σέρβους	και	άλλους	
αποσχισθέντες	από	αυτούς	και	αλβανούς	και	άλλους	και	α´λλους...	
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