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Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

(Απάντηση στήν έπικίνδυνη κίνηση των «άρχαιολατρών»)

Είναι γνωστό πώς τόν τελευταίο καιρό γίνεται 
προσπάθεια από όρισμένους κύκλους νά διασπα- 
σθεί η διαχρονική πολιτιστική ένότητα τού 'Ελλη
νισμού. 'Υποστηρίζεται ότι δηθεν ό Χριστιανισμός 
δέν ανήκει στήν έλληνική παράδοση καί δημιουρ
γία, αλλά «ώς έβραϊκό κατασκεύασμα» είναι ξέ
νο σώμα στόν έλληνικό πολιτισμό καί αίτία της 
πολιτιστικης καί θρησκευτικης κατάπτωσης της 
φυλης μας, αφότου έπεκράτησε «διά πυρός καί 
σιδήρου» στόν εύρύτερο έλληνικό χώρο!

Διάφοροι απίθανοι τύποι οί όποίοι αρέσκον- 
ται νά αύτοαποκαλούνται «ελληνες», διαχωρίζο-
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ντας τόν έαυτό τους από όλους τούς άλλους ... 
μή ελληνες, περιφέρονται στά διάφορα τηλεοπτι
κά παράθυρα, προκειμένου νά «ένημερώσουν» 
καί νά «διαφωτίσουν» τόν κόσμο ότι είναι πιά 
καιρός νά αναστηθεί η έλληνική αρχαιότητα καί 
νά έκλείψουν «τά παρείσακτα πολιτιστικά ύπο- 
προϊόντα» πού καταπιέζουν τά γνήσια έλληνικά 
στοιχεία καί αναστέλλουν τήν όρμή τού έλληνι- 
σμού γιά μιά νέα «πολιτισμική (καί όχι μόνο) 
κοσμοκρατορία»!

'Ως κύριο «παρείσακτο πολιτισμικό ύποπροϊ- 
όν» θεωρούν τόν Χριστιανισμό! Τό μίσος καί τό

’Από αύτές τίς λεπτομέρειες καί πληθώρα 
άλλων, μέσα στή σειρά τών τεσσάρων βιβλίων, ό 
μικρός αναγνώστης ένθαρρύνεται στήν ανάπτυξη 
τών πιό χαμηλών του ένστίκτων, ένώ η ηθική 
αντιμετωπίζεται φαρισαϊκά. Στήν πραγματικότη
τα, πουθενά μέσα στά βιβλία δέν ύπάρχει κάποιο 
σύστημα απολύτων αξιών, μέ βάση τό όποίο νά 
μετριούνται οί πράξεις. Μέ μιά λέξη, αύτή είναι 
η προβολή μιάς μαγείας στό απόλυτα ύλιστικό 
έπίπεδο. 'Η μαγεία σάν δύναμη ανθρώπινη στήν 
ύπηρεσία τού ύλισμού. "Οταν τό ανθρώπινο πρό
σωπο προσδιορίζεται μέ μόνα τά ύλικά του χα
ρακτηριστικά, τότε τό Κακό ταυτίζεται μέ κά- 
ποια αφηρημένα λάθη η προβλήματα στό ψυχι
κό δυναμικό. «Οί σύγχρονοι άνθρωποι», ση
μειώνει ό Gabriele Amorth, ειδικός έρευνητής έπί 
τών αίρέσεων, «χάνουν τήν αίσθηση της πραγμα
τικότητας σχετικά μέ τό μεταφυσικό Κακό. Σάν 
αποτέλεσμα, εχουν γίνει περισσότερο τρωτοί στήν 
έπιρροή πονηρών πνευμάτων, πού ζητούν νά δια- 
φθείρουν καί νά καταστρέψουν ψυχές».

Συνοψίζοντας τά ανωτέρω μπορούμε εύκολα 
νά διακρίνουμε, ότι η Ρόουλινγκ δίνει μέ τή σει-

ρά τού «Χάρι Πότερ», ενα ακαταμάχητο όπλο 
στήν Νέα ’Εποχή τού 'Υδροχόου, στόν ιδιαίτερα 
εύαίσθητο χώρο τού προσηλυτισμού της νέας γε
νιάς της ανθρωπότητας, τών παιδιών μας ...

’Αποδέχεται κάτι πού έπί γενεές η Θεοσοφία 
της Μπλαβάτσκη, της Μπαιζάν, της Μπέιλη καί 
τών άλλων αποκρυφιστικών έκπροσώπων της 
προσπαθεί νά μάς πείσει, μέ όλους τούς δυνα
τούς τρόπους: Θεάματα, Φιλολογία, Διαφήμιση: 
"Οτι η Μαγεία εχει δύο όψεις. "Οτι ύπάρχει μέ 
δύο μορφές: Τήν «Λευκή», τήν κατ’ αύτούς όνο- 
μαζόμενη καί «Θεουργία», μέ τήν όποία κανείς 
μπορεί νά έπιτελεί δηθεν «καλά» εργα. Καί τή 
«Μαύρη», τή Σκοτεινή, τή γνωστή καί σάν Σα- 
τανισμό.

’Από τή στιγμή, πού κάποιος πεισθεί στή 
αντίθεη καί αντιεκκλησιαστική αύτή κοσμοθεω
ρία, εχει ηδη ασυνείδητα αποδεχθεί τήν ενταξή 
του στίς δυνάμεις τού Σκότους καί η έπιστροφή 
είναι πολύ δύσκολη. Αύτό είναι τό «δώρο» της 
J. K. Rowling στή Νέα ’Εποχή τού 'Υδροχόου 
καί σέ όσους συμπορεύονται μέ αύτήν, γιά 
όποιοδήποτε λόγο.
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μένος τους έναντίον αύτού είναι απερίγραπτο. 
Παριστάνοντας τούς «είδικούς έπιστήμονες καί 
έρευνητές», φέρνουν στό φώς (υποτίθεται) «φο
βερά ντοκουμέντα», μέ τά όποΐα προσπαθούν 
(ανεπιτυχώς εύτυχώς) νά πείσουν ότι ό Χριστια
νισμός είναι «έχθρός τού 'Ελληνισμού». "Οτι 
δηθεν εύθύνεται γιά «έκατομμύρια έγκλήματα» 
κατά τών 'Ελλήνων από τά πρωτοβυζαντινά χρό
νια ώς σήμερα καί γιά τήν «πρωτοφανή κατα
πίεση» πού υπέστη καί υφίσταται ό 'Ελληνισμός 
από τήν έβραϊκης προέλευσης αύτή θρησκεία! 
Βεβαίως είναι όλοφάνερο ότι απευθύνονται 
στούς αδαεΐς, διότι οί εχοντες στοιχειώδη γνώ
ση της ίστορίας μπορούν νά έντοπίσουν εύκολα 
τίς σκόπιμες παραποιήσεις τών ίστορικών γεγο
νότων.

Κύρια έπιδίωξη όλων αύτών είναι η νεκρανά
σταση της αρχαιοελληνικης είδωλολατρικης πα- 
γανιστικης θρησκείας. Γραφικός έκδότης τών ’Α- 
θηνών καί συγγραφέας από παλιά αντισχριστια- 
νικών βιβλίων (έμετικά αναμασήματα τού 
παρελθόντος), ό όποΐος έπαίρεται γιά τήν ... νε- 
οπαγανιστική του πίστη, δέν παραλείπει σέ κά
θε του δημόσια έμφάνιση νά τονίζει «τά κακά 
πού σώρευσε στόν 'Ελληνισμό ό Χριστιανισμός» 
καί παραπονεΐται εντονα ότι οί χριστιανοί κα
τέλαβαν τά ίερά τών αρχαίων, απαιτεΐ μάλιστα 
νά τά αποδώσουμε τό συντομότερο, γιά νά δο
θούν ξανά στήν λατρεία τού παγανισμού! "Ετε
ρος φανατικός έκδότης σέ πρόσφατη τηλεοπτι
κή του έμφάνιση αποκήρυξε μέ βδελυγμία τή 
χριστιανική πίστη καί όμολόγησε ότι είναι πιά ... 
ελληνας (προφανώς νεο-παγανιστής)!

Πρέπει νά έπισημάνουμε πώς η προπαγάνδα 
πού ασκεΐται από όλους αύτούς είναι πρωτοφα
νής. Κυκλοφορούν δεκάδες πολυτελη περιοδικά 
μέ προπαγανδιστικό καί σαφώς διχαστικό στόν 
έλληνικό λαό περιεχόμενο. Πλειάδα τηλεοπτικών 
καί ραδιοφωνικών έκπομπών κάθε έβδομάδα 
ασκούν άθλια προπαγάνδα γιά τίς ύποπτες έπι- 
διώξεις τους. Διάφορες «σχολές», σεμινάρια, λέ
σχες κ.λ.π. προστίθενται ακόμη στόν τομέα της 
ασφυκτικης τους προπαγάνδας. ’Εκεΐ βέβαια, 
πού η προπαγάνδα δέν εχει όριο καί μέτρο δε
οντολογίας, είναι στόν τομέα τών έκδόσεων. 'Ε- 
κατοντάδες τίτλοι βιβλίων μέ σαφώς αντιχριστια- 
νικό περιεχόμενο καί μέ αύθαίρετα καί γελοΐα

έπιχειρήματα έπιδιώκουν νά παγιώσουν μία νέ
α κατάσταση στή χώρα μας. Μία έπίσκεψη σέ 
έκδοτικό οίκο γνωστού νεαρού «αρχαιολάτρη» 
στήν όδό ’Ακαδημίας μπορεΐ να βεβαιώσει κάλ- 
λιστα τά παραπάνω.

Είναι ανάγκη, νομίζω, νά γίνει συνείδηση ότι 
πίσω από τέτοιου είδους κινήσεις κρύπτονται συ
χνά ύποπτα σχέδια. Οί αύτόκλητοι σωτηρες απο
δεικνύονται δυστυχώς σχεδόν πάντα φτηνοί 
ώφελημιστές. Στήν περίπτωσή μας οί όψιμοι 
αύτόκλητοι σωτηρες της 'Ελλάδος «αρχαιολά- 
τρες», παραμένουν άμοιροι ίδιοτελών σκοπιμοτή
των; Πάντως δέν νομίζω ότι είναι τυχαΐο τό γε
γονός ότι αύτών τών κινήσεων ηγούνται συνή
θως έκδότες βιβλίων καί περιοδικών. 'Ο έκδοτι- 
κός οργασμός καί η ζήτηση αύτών ( τών φτηνών 
σέ περιεχόμενο καί ακριβών σέ τιμή) βιβλίων καί 
περιοδικών από τούς φανατικούς νεο-παγανιστές 
αποφέρει τεράστια κέρδη. 'Ή οργάνωση έκ- 
δρομών σέ αρχαιολογικούς τόπους τού έσωτερι- 
κού καί τού έξωτερικού από αρχαιολατρικές λέ
σχες, είναι έπίσης μιά αρκετά έπικερδής έπιχεί- 
ρηση.

Τό έρώτημα παραμένει άν πίσω καί πέρα από 
τήν καθαρά προσωπική ίδιοτέλεια κρύβονται καί 
άλλου είδους σκοπιμότητες. Κοινή διαπίστωση 
είναι ότι οί δραστηριότητες αύτών τών κινήσε
ων προκαλούν διαχωριστικές γραμμές καί διχα
στικές εριδες στή έλληνική κοινωνία σέ μιά κρί
σιμη έποχή, κατά τήν όποία η χώρα μας χρειά
ζεται σύμπνοια, όμόνοια καί κοινωνική γαλήνη, 
προκειμένου νά αντιμετωπισθούν τά οξυμένα 
μεγάλα κοινωνικά καί έθνικά προβλήματα.

Είναι απαράδεχτο καί έν πολλοΐς ύποπτο κά
ποιοι πολίτες νά μονοπωλούν τόν τίτλο τού 
ελληνα είτε μέ βάση τίς θρησκευτικές τους ίδιαι- 
τερότητες, είτε μέ βάση τίς πολιτιστικές τους 
έπιλογές. Είναι απαράδεκτο νά όρίζεται ώς 
"Ελληνας ό οπαδός της είδωλολατρίας, τήν 
όποία αποκήρυξαν όριστικά οί "Ελληνες έδώ καί 
χίλια έξακόσια χρόνια καί νά αφαιρεΐται η ίδιό- 
τητα από τόν πιστό της ’Ορθοδοξίας, η όποία 
δεσπόζει στόν έλληνικό λαό από τόν τέταρτο 
μ.Χ. αίώνα μέχρι σήμερα.

Πληροφορούμε όλους αύτούς τούς κακόβου
λους έπικριτές πώς, άν ηταν έπιτρεπτό νά κά
νουμε αξιολογική κρίση στόν πατριωτισμό τών


