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ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

'Ή άπειλη της νεοειδωλολατρίας είναι πλέον 
μιά πραγματικότητα οτην πατρίδα μας, την 
όποία δέν μπορουμε νά ξεπεράοουμε άναπάντη- 
τα.

Στην άρχη δειλά - δειλά καί τώρα μέ θράοος, 
άλλά καί μέ ύβρεις έπιτίθενται έναντίον της Εκ- 
κληοίας του Χριοτου.

Προοπαθουν νά άναοτηοουν μιά νεκρη πλέ
ον θρηοκεία διαοτρέφοντας, ύβρίζοντας καί 
άπειλώντας. Δέν ληομονουμε βέβαια, ότι, όταν 
είχαν την έξουοία βαοάνιοαν καί θανάτωναν 
τούς Χριοτιανούς. Καί τούς ύπενθυμίζουμε τά 
20.000.000 μάρτυρες τών πρώτων τριών αιώνων, 
γιά τούς όποίους καί μόνο επρεπε νά ζητηοουν 
πρώτα ουγγνώμην καί νά μην έπιτίθενται.

Δυοτυχώς παρόμοια είναι καί η έμπάθεια καί 
η κακότητα τών νέων είδωλολατρών.

Τό φάομα οτό όποΐο κινουνται ξεκινα άπό 
τόν έθνικιομό μέχρι τόν άποκρυφιομό καί τά 
άνατολικά θρηοκεύματα δυτικου τύπου. Καμμιά 
οχέοι μέ τόν άρχαΐο έλληνικό πολιτιομό, όπως 
εφθαοε μέχρι έμας άπό τούς Βυζαντινούς.

Ξεκινώντας άπό άποκρυφιοτικη καί νεοεποχί- 
τικη βάοη, προοπαθουν νά άποδώοουν παρόμοιο 
περιεχόμενο καί οτην άρχαιολατρεία τους.

Τούς έρωτουμε: Τί ξέρετε έοεΐς άπό άρχαΐο 
έλληνικό πολιτιομό; Αύτόν τόν γνωρίζουν μόνο 
οί Χριοτιανοί. Διότι η ’Εκκληοία ηταν αύτη πού 
μετέφερε μέχρι την έποχη μας καί ο’ όλο τό Χρι- 
οτιανικό κόομο τά έπιτεύγματα τών άρχαίων 
'Ελληνων. 'Ή ’Εκκληοία διά τών Πατέρων της 
διέοωοε καί μετέδωοε, ότι καλλίτερο είχαν οί 
άρχαΐοι. Καί οί άρχαΐοι, είναι γνωοτό ότι είχαν 
χίλιες - μύριες φιλοοοφίες, ό καθένας ηταν καί 
φολόοοφος. ’Άν οημερα γνωρίζουμε γιά τόν 
Πλάτωνα, τό Σωκράτη, τόν ’Αριοτοτέλη καί 
τούς τραγικούς ποιητές τό όφείλουμε οτην ’Εκ- 
κληοία.

Λρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, 
Πρωτοουγκέλλου Ίερας Μητροπόλεως Ίερισσοϋ, 

'Λγ. "Ορους καί ’Λρδαμερίου.

’Αλλά ποιά οχέοη εχουν οί άρχαιολάτρες μέ 
αύτά τά μεγάλα έπιτεύγματα της άρχαίας 'Ελλά- 
δος; "Ολο μέ τη μυθολογία καί μέ τά μυοτηρια 
τών άρχαίων άοχολουνται καί όλα τά έρμηνεύ- 
ουν άποκρυφιοτικά καί νεοεποχίτικα.

Βεβαίως καί οί άρχαιολάτρες δέν μπορουν νά 
ουμφωνηοουν μεταξύ τους. Κάθε ένας είναι καί 
ένας φιλόοοφος, πού εχει τη δικη του φιλοοοφία. 
Τελικά άς ουμφωνηοουν καί άς μας άπαντηοουν, 
οί άρχαΐοι ηταν πολυθεϊοτές η μονοθεϊοτές; ’Αν 
ηταν μονοθεϊοτές, γιατί κατεδίωξαν τούς χρι- 
οτιανούς μονοθεϊοτές;

’Ήδη οί νεοεποχίτες άρχαιολάτρες εχουν έξα- 
πολυθη οέ ουοτηματικό έπιρρεαομό της έλλη- 
νικης κοινωνίας μέοω διαφόρων τρόπων.

Στη ουνέχεια οταχυολογουμε καί καταγρά
φουμε τούς τρόπους διαδόοεως τών ίδεών καί 
άλλοιώοεως του όρθοδόξου φρονηματος του λα- 
ου μας.

’Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τίς Δελφικές εορτές μέ συνέδρια, 
συναυλίες καί προσευχές στό Διόνυσο καί τόν Απόλλωνα.
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1) Περιοδικά

'Υπάρχουν περιοδικά νεοεποχίτικα, πού μαζί 
μέ τό Βουδισμό, ’Ινδουισμό, άποκρυφισμό η τούς 
έξωγήϊνους, φιλοξενούν καί άρθρα γιά τήν 
άρχαιολατρεία, π.χ. Τρίτο Μάτι, ’Ατραπός, ’Αβα- 
τον, ’Ανεξήγητο, Strange, Astra κ.ά.

'Υπάρχουν όμως καί περιοδικά καθαρά 
άρχαιολατρικά π.χ. Δαυλός, Δίαυλος, Έψιλον, Ι- 
χώρ, ’Ερμείον, ’Αεροπόρος, ’Απολλώνειο Φώς, Ε- 
λάνιον ’Ήμαρ, Διιπετές, ’Ιδεοθέατρον κ.ά.

2) Εκδόσεις - Βιβλία

Δεκάδες είναι οί έκδοτικοί οίκοι πού έκδί- 
δουν άρχαιολατρικά βιβλία π.χ. ’Αρχέτυπον, ’Ιδε- 
οθέατρον, Δίοδος, Δίον, ’Ανοιχτή Πόλη, Δόμος, 
Εκδόσεις Ψαράς, ALDEBARAN, Ομακοείον 
’Αθηνών, Κυβέλη, 'Ήλιοδρόμιο, ’Επιλογή, ’Απολ- 
λώνειο Φώς, Μάριος Βερέττας, Διμέλη, Νέα θέ- 
σις, Πελασγός, ’Απολλώνιος, 'Ήρώ, ’Ελεύθερη 
σκέψις, Βιβλιοθήκη τού Ρόδου, ’Εκδόσεις Πνευ
ματικού ’Ομίλου ’Αθηνών «Τό θείο φώς», ’Ενά- 
λιος, Μυστική βιβλιοθήκη Terra Nova, Έσο- 
πτρον, ’Ανατολικός τέτρακτυς, Κάδμος, Καθέδρα, 
Καφέ σχολείο, Νότος, Κονιδάρης, ’Εκδόσεις, ’Ι- 
χνηλάτης κ.ά.

3) Ειδωλολατρικές έκδηλώσεις

Τό πλέον σοβαρό είναι _ άναβίωση είδωλολα- 
τρικών τελετών σέ άρχαιολογικούς χώρους, σέ 
βουνά καί _ συμμετοχή καλλιτεχνών καί ό 
έγκλωβισμός Τοπικών ’Αρχών καί Τοπικών Πο
λιτιστικών Συλλόγων. Οί πολιτιστικοί αύτοί 
Σύλλογοι είτε ξεγιελιούνται μέ τήν υπόσχεση της 
δηθεν προβολης καί άνάπτυξης τών χωριών τους 
η είναι Σύλλογοι μαϊμούδες, πού άποτελούνται 
άπό τούς ίδιους.

’Αναφέρουμε χαρακτηριστικά,
-  τίς κατ’ ετος ειδωλολατρικές γιορτές στόν 

’Όλυμπο μέ έκδηλώσεις,
-  τίς γιορτές «Θέσμια» μέ τή συμμετοχή τού 

τραγουδιστή ’Αγάθωνα καί τό Τοπικό Σύλ
λογο τών ψαράδων,

-  τήν άνασύσταση άρχαίων έλληνικών έορτών 
Νίκης μέ έκδηλώσεις π.χ. στό μνημείο τού

Λεωνίδα στίς Θερμοπύλες μέ τήν συμμετο
χή της 'Ομάδος Πολιτών Λαμίας «ΑΜΦΙ- 
ΚΤΥΩΝΕΣ»,

-  τίς Δελφικές έορτές μέ συνέδρια, συναυλίες 
καί προσευχές στό Διόνυσο καί τόν ’Απόλ- 
λωνα,

-  τά «Δωδώνεια» στό χωριό Φαρμάκη Σαρα- 
νταπόρου Θεσσαλίας μέ τή συμμετοχή τού 
Πολιτιστικού Συλογου «Δωδωναίος»,

-  τά «Προμήθεια» στό Λιτόχωρο Πιερίας,
-  τά «Λύκαια» στήν ’Ανω Καρυές ’Αρκαδίας 

σέ συνεργασία με τήν Κοινότητα καί τόν 
Πολιτιστικό Σύλλογο,

-  τά «Νέμεα» στή Νεμέα σέ συνεργασία μέ 
τόν Πολιτιστικό Σύλλογο.

4) Εμπλοκή τών πολιτικών αρχών

’Αναφέραμε τήν συμμετοχή Τοπικών ’Αρχών 
σέ είδωλολατρικές έκδηλώσεις, άλλά εχουμε καί 
τήν έμπλοκή π.χ. τού 'Υπουργείου Πολιτισμού.

Δυστυχώς άπ’ αύτό τό υπουργείο δόθηκε 
έντολή κάθε φορά πού υπάρχει πανσέληνος, 
άνοίγουν οί άρχαιολογικοί χώροι καί τελούνται 
είδωλολατρικές τελετές.

5) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσις

Συχνά - πυκνά κάποια κανάλια προβάλουν 
τίς άρχαιολατρικές έκδηλώσεις σέ κάποια ντοκυ- 
μαντέρ π.χ.

-  τό Ραδιόφωνο, π.χ. _ έκπομπή «Μυθιστο
ρία» στό Ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3,

-  τό διαδίκτυο χρησιμοποιείται άπό άρκετές 
κινήσεις άνεξάρτητες η συνασπισμένες, π.χ. 
Δαυλός, 'Ελληνική ’Εστία, Κυβέλη, ’Απολ- 
λώνιο, Μεταεκδοτική ΑΝΕΓ, ’Αρχαίος πο
λιτισμός, Τρίτο Μάτι, κ.ά.

6) Συνέδρια, Συμπόσια

Συχνά άπό τίς άρχαιολατρικές κινήσεις οργα
νώνονται Συνέδρια σέ Ξενοδοχεία η ’Αρχαιολο- 
γικούς χώρους π.χ.

-  'Ή κίνηση φιλοσοφικών καί Μεταφυσικών 
όμάδων γιά έλεύθερη εκφραση, πού οργα
νώνει Πανελλήνια Συμπόσια. Σ’ αύτή τήν
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κίνηοη εχουν ουναοπιοθεΐ όλοι οί άρχαιο- 
λάτρες,
Συνέδριο γιά τά ’Αρχαΐα Θρακικά μυοτηρια 
οτην ’Αλεξανδρούπολη, πού οτεγάοθηκε οτό 
Μουοεΐο του Συλλόγου ’Αρχαιοφίλων.

-  ’Εργαοτηριο 'Ελληνικης Παραδοοιακης 
Μουοικης,

-  Μαθηματα όρθοφωνίας οτό Ίδεοθέατρο,
-  Μουοικό ούνολο «Δαιμονία Νύμφη»,
-  Μουοικό ούνολο «ΟΡΦΙΚΟΙ».

7) Εκδρομές, διακοπές

’Εχει καταγγελθεΐ έπανειλλημένα η ουμπερι- 
φορά ξεναγών οτά μουοεΐα καί τούς άρχαιολο- 
γικούς χώρους, πού έπιδίδονται οέ κάποια, τρό
πον τινά, μύηοη οτην άρχαία έλληνικη θρηοκεί- 
α καί προβαίνουν οέ άπαράδεκτους παραλληλι- 
ομούς καί ουγκρητιομούς, έρμηνεύοντας αύθαί- 
ρετα την Χριοτιανικη πίοτη.

-  άρχαιολογικές έκδρομές οέ άρχαιολογικούς 
χώρους 'Ελλάδος καί έξωτερικου άπό την 
«'Ελληνικη 'Εοτία ’Επιοτημονικών ’Ερευνών
- ΙΧΩΡ» μέ ξεναγούς άρχαιολάτρες π.χ. 
έκδρομη οτη Μάλτα,

-  τό ΑΕΝΑΟΝ TRAVEL όργανώνει τά τα
ξίδια οτη Σαμοθράκη,

-  η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ
ΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «ΑΤΡΑΠΟΣ»,

-  διακοπές οτό οπίτι τών «Κενταύρων» οτό 
Πηλιο.

8) Αναβίωση αρχαίων αθλητικών αγώνων

Είναι βέβαιο ότι όλοι οί άρχαΐοι άθλητικοί 
άγώνες έτελουντο πρός τιμην άρχαίων Θεών. 
Στην προοπάθειά τους νά άλλάξουν την όρθόδο- 
ξη ψυχη προβάλλουν την άναβίωοη δηθεν του 
άρχαίου άθλητιομου καί της άρχαίας παράδοοης, 
π.χ. ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ οτό Λιτόχωρο Πιερίας, ΔΩ- 
ΔΩΝΕΙΑ οτό χωριό Φαρμάκη, ΛΥΚΑΙΑ οτην 
’Αρκαδία, ΝΕΜΕΑ οτην ’Αργολίδα.

9) Μουσικά Σύνολα καί θεατρικοί θίασοι

-  Θεατρικό γυναικεΐο ούνολο «’Επιγιγνόμε- 
νες» μέ τό εργο «ό κύκλος της Σεληνης» μέ 
υμνους πρός την Περοεφόνη, ’Αρτέμιδα καί 
'Εκάτη,

-  «’Ολυμπικός θίαοος» οτά «Θέομια» οτη λί
μνη τών Μουοών Βέρροιας οτόν ’Αλιάκμο- 
να,

10) Σύλλογοι, έταιρείες, κέντρα

Είναι πληθώρα οέ άριθμό τά διάφορα έμφα- 
νιζόμενα καί μεταμφιεζόμενα οωματεΐα, έται- 
ρεΐες καί κέντρα. ’Αναφέρω κάποια ένδεικτικά: 
Θεοοοφικη έταιρεία, Νέα ’Ακρόπολη, Κέντρο 
Μεταφυοικης ’Ενημέρωοης, Χείρων Κένταυρος, 
'Εταιρεία Μυητικης Παράδοοης, Σωματεΐον Ό 
λυμπος, Φιλοοοφικη Σχολη ’Ολύμπου, "Ενωοη 
έκδοτών ουντακτών περιοδικών Πολιτιοτικών 
’Αναζητηοεων (ΕΕΣΠΠΑΝ).

’Από τά έλάχιοτα άναφερθέντα προκύπτει, 
ότι η ποιμαντικη μέριμνα τών ποιμένων της ’Εκ- 
κληοίας πρέπει νά οτραφεΐ οτην άντιμετώπιοη 
αύτης της νέας άπειλης. Δυοτυχώς μέ την διορ- 
γάνωοη τών ’Ολυμπιακών άγώνων οτην πατρίδα 
μας, οί άρχαιολάτρες θά θεληοουν να ελθουν οτό 
προοκηνιο μέ την βοηθεια καί τών ξένων 
άρχαιολατρών.

’Επιπλέον έμας τούς "Ελληνες πανε νά μας 
χτυπηοουν οτό πατριωτικό μας φιλότιμο. ’Αλλά 
άλλο η άγάπη οτην πατρίδα καί οτόν πολιτιομό 
της καί άλλο η πίοτη οτόν άληθινό Θεό.

Αύτά όλα άπαιτουν έγρηγοροη, μελέτη ένδε- 
λεχης του φαινομένου, άπάντηοη οτούς νεοειδω- 
λολάτρες καί οτηριξη τών άδυνάτων άδελφών.

Ποιά σχέση έχουν οί άρχαιολάτρες μέ αυτά τά μεγάλα 
έπιτεύγματα τής άρχαίας 'Ελλάδος; "Ολο μέ τη μυθολογία 

καί μέ τά μυστήρια των άρχαίων άσχολοϋνται 
καί όλα τά ερμηνεύουν άποκρυφιστικά καί νεοεποχίτικα.


