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ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Ο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ1

Οί νεοπαγανιστες παρουσιάζονται ώς 
δηθεν λάτρεις του άρχαιοελληνικοΰ πολιτι
σμού. Μονοπωλούν την ιδιότητα του “μόνου 
γνησίου φορέα” του ελληνικού πολιτισμού

X X  x  s x  X S Ρ  /και τό χειρότερο από ολα την ιδιότητα του 
γνησίου Έλληνα. Οί νεοπαγανιστες οσο καί 
άν προσπαθούν νά άποδείξουν πως είναι 
άγνοί λάτρεις του Ελληνισμού δεν μπορούν 
νά γίνουν πιστευτοί. Οί νεοπαγανιστες κι
νούνται “οχι άπό ειλικρινη άγάπη γιά τόν 
Ελληνισμό, άλλά άπό φανατική προσήλωση 
στήν ειδωλολατρία” (π. Γεώργιος Μεταλλη-- 
νός).

Πρώτη επιδίωξη λοιπόν των “άρχαιο- 
λατρων” είναι νά συνειδητοποιήσουν οί 
Έλληνες οτι βρίσκονται σε “κατάσταση 
όμηρίας” άπό τήν “εβραϊκή αίρεση του Χρι
στιανισμού”, ο όποιος κατ’ αυτούς δεν έχει 
κανένα σημείο επαφής μέ τόν Ελληνισμό, άν- 
τίθετα είναι “ο νεκροθάφτης αύτοΰ καί τού 
πολιτισμού του”! “Άς άποτελέσει, εύχονται, 
η άποτίναξη τού εβραϊκού ζυγού στόν πολι
τισμό τό πρωτο βημα γιά τήν συνειδησιακή 
μετάλλαξη των συμπατριωτων μας καί τήν 
οικοδόμηση ενός Κράτους αύθεντικά Ελλη
νικού” (περ. Άπολλώνειον Φως, τ. 11, σελ. 
36). Επιχειρούν νά “άποδείξουν” καί νά 
κάνουν γνωστή τήν ύποτιθέμενη “διαστρο

1. Άπόσπασμα άπό τό βιβλίο “Νεοπαγανισμός - Ή  απειλή 
άπό τό παρελθόν”, Έ κδοση Άποστολικης Διακονίας.

έστω καϊ έαν έξωτερικα είναι βαμμένη- με 
άμέτρη-τα χρώματα. Κι δπως άκριβώς αύτοϊ 
που άλεί-φουν τα σαθρα μέρη- τών τοί-χων 
δεν μποροϋν με το βάψιμο να τα διορθώ
σουν, έτσι καϊ ό'σοι εξαπατοϋν τους άλλους, 
εύκολα έλέγχονται» (Είς Ίω. 68,1). Ό  δέ

φή” της ίστορίας, η οποία άποκρύπτει, όπως 
ισχυρίζονται τούς “φοβερούς διωγμούς” δε
καέξι αιώνων κατά τού Ελληνισμού! Ε πιτί
θενται μέ λύσσα εναντίον όλων εκείνων των 
ίστορικων, οί όποιοι δέν συμμερίζονται τίς 
άπόψεις τους, ιδιαίτερα εναντίον τού εθνι
κού μας ίστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρη- 
γόπουλου!

Ό  μεγάλος αύτός ίστορικός τού Γένους 
μας, τού οποίου η έπιστημονικότητα είναι 
άναγνωρισμένη, έγραψε τό έξης σημαντικό 
γιά τήν κατάρρευση της άρχαίας ειδωλολα
τρίας: “Εντός της σεσαθρωμένης παλαιάς 
κοινωνίας διεμορφώθη κοινωνία έρρωμε- 
νεστέρα, η χριστιανική. Ή  πτώση τού Ε λ
ληνισμού, ώς είδωλολατρικης θρησκείας, 
δέν ήταν άποτέλεσμα των αύτοκρατορικων 
μέτρων. Οί ναοί κατέπιπτον καί η πίστις έμα- 
ραίνετο καί εν γένει τό άρχαϊον θρήσκευμα 
έφθείρετο, άλλ’ έφθείρετο ήρεμα ώς εξ ορ
γανικού θανατηφόρου νοσήματος μάλλον, 
ή διά πληγων έξωθεν καταφερομένων” (Πα- 
παρρη-γοπούλου Κων. Ιστορία τοϋ Έλλη-νι- 
κοϋ ’Έθνους, τομ. 8, σελ. 204). Ή  σύγχρονη 
άρχαιολογία βεβαιώνει πώς οί εθνικοί ναοί

X X X X V Λ /κατερρευσαν κατά κύριο λόγο, οχι βίαια, 
άπό χέρι άνθρώπινο, άλλά άπό τήν εγκατά
λειψη! Αντίθετα οσοι σώθηκαν είναι άποτέ
λεσμα της φροντίδας των χριστιανων (π.χ. 
Παρθενώνας, Θησεϊο, κ.λπ.)!

Δεύτερη επιδίωξη των “άρχαιολατρων”

άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνος διακηρύττει 
μέ άπόλυτη βεβαιότητα· «Ουδέποτε κάποια

es X  V S-T—I Λ X  _ C Λ /~- Xαίρεση- νικη-σε τη-ν Εκκλη-σια απλώς πάντο
τε μαί-νεται, άλλα με το πέρασμα τοϋ χρόνου 
γρήγορα καταλύεται» (Ίερα Παράλλη-λα, 
PG 95,1165,31).
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είναι νά αποδώσουν στό Χριστιανισμό σύγ
χρονη πνευματική και πολιτισμική κατά
πτωση του κόσμου. “Ζοΰμε”, τονίζουν, “σε 
μιά εποχή μαζικης ήθικης αλλοτρίωσης” 
(Διϊπετες 13 /  ‘95, 3). Ώς βασική αιτία θε
ωρούν τόν ιουδαιοχριστιανισμό καί γενικό
τερα τήν μονοθεϊστική αντίληψη. Αιτία της 
κατάπτωσης αποτελεϊ ή “αυθαίρετη κι ανι
στόρητη επιλογή... τοΰ εθνικά αλλότριου, 
μεσαιωνικοΰ, δουλοπρεποΰς, δεισιδαιμονι- 
κοΰ χριστιανοκρατισμοΰ καί πάνω απ'- ολα 
διεφθαρμένου βυζαντινοΰ ήθους” (Διϊπετες 
13 /  ‘95 ,3)! Διαλαλοΰν οτι τό ξεπέρασμα αύ- 
της της κατάπτωσης μπορεϊ νά γίνει μόνο μέ 
τήν “έπανελλήνιση” της ανθρωπότητας καί 
τήν βίωση της “πατρώας θρησκείας”!

Ευαγγελίζονται τήν αναβίωση τοΰ αρ- 
χαιοελληνικοΰ πολιτισμοΰ σέ όλες τους τίς 
διαστάσεις. Τονίζουν έμφαντικά πώς μόνο 
οί Έλληνες δημιούργησαν αληθινό πολιτι
σμό, σέ αντίθεση μέ τους άλλους λαούς, τών
e s  c Λ s ~  5 /  ç .  \  sοποίων ο πολιτισμός είναι ανάξιος λόγου. 
Επιτίθενται ιδαίτερα εναντίον τών Σημιτών
- Εβραίων, χαρακτηρίζοντάς τους ώς τούς 
καταστροφεϊς τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ.

Γνήσια πολιτισμικά στοιχεία τών άλλων 
λαών βρίσκουν μόνο στίς αρχαίες ειδωλο- 
λατρικές θρησκείες τους! Στήν ίδρυτική δι
ακήρυξη τοΰ Παγκοσμίου Συνεδρίου Ε θνι
κών Θρησκειών (World Congress of Ethnik 
Religions, Βίλνα της Λιθουανίας 20 εως 24 
Ιουνίου 1998), στό όποιο οί Έλληνες παγα
νιστές διεδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρό
λο, έξαίρεται ο ρόλος τών ειδωλολατρικών 
θρησκειών ώς φορέων ΰψηλης πολιτισμικης 
αξίας! “Οί αληθινές αύτόχθονες θρησκείες 
μποροΰν νά μάς προσφέρουν φιλότητα καί 
σεβασμό πρός ολα οσα βλέπουμε καί αισθα
νόμαστε γύρω μας, καθώς καί ανοχή πρός 
όλες τίς μορφές λατρείας πού προάγουν 
τήν συναισθηματική ειλικρίνεια, τήν καθα
ρότητα τών σκέψεων καί τήν εύγενη σχέση 
της κάθε στιγμή της ζωης μας πρός πάν ο,τι 
υπάρχει καίζεϊ. Άς είμαστε λοιπόν υπερήφα
νοι γιά τίς αναγεννηθεϊσες Εθνικές μας Θρη

σκείες καί γιά τήν ιδιαίτερη οικουμενικότη- 
τά μας πού παροτρύνει τούς ανθρώπους νά 
μήν παραμένουν άλλο κλεισμένοι μέσα στά 
τείχη μίσους καί φθόνου εναντίον εκείνων 
πού βρίσκονται εκτός τών συγκεκριμένων 
τειχών. Άς σπάσουμε ολα αυτά τά τείχη 
διευρύνοντας τόν οπτικό ορίζοντα καί τήν 
θέαση τοΰ ανθρωπίνου είδους”! Κατά τούς 
“αρχαιολάτρες” μέ τήν εμφάνισή του ο Χρι
στιανισμός καί κατέστρεψε... τούς λαμπρούς 
πολιτισμούς αυτών τών λαών!

Απώτερος καί υψηλός σκοπός τών “αρ- 
χαιολατρών” είναι ή αναβίωση της αρχαι- 
οελληνικης ειδωλολατρικης θρησκείας καί 
μάλιστα στή λαϊκή παγανιστική της μορφή! 
Τήν αποκαλοΰν “πατρώα θρησκεία”, όμως, 
όπως είπαμε, ή μακραίωνη εξελισσόμενη 
αρχαιοελληνική θρησκεία ουδέποτε ειχε στα
θερή καί ενιαία μορφή γιά ολους τούς Έ λ 
ληνες. Κατά βάση θέλουν νά αναβιώσουν 
τή θρησκεία τοΰ δωδεκαθέου. Κατακρίνουν 
δέ τό δίλημμα μεταξύ μονοθεϊσμού καί πο- 
λυθεϊσμοΰ, αποδίδοντάς το στήν “σκοτεινή” 
προπαγάνδα τών ιουδαιοχριστιανών καί 
τών ισλαμιστών. Ό  μονοθεϊσμός γι'- αυτούς 
αντιπροσωπεύει τήν απόλυτη εξάρτηση, τή 
δουλικότητα στό ενα απόκοσμο ον. Αντίθε
τα ο πολυθεϊσμός αντιπροσωπεύει τήν αντί
ληψη της ελευθερίας τοΰ λάτρη!

Πιστοί απόλυτα στίς νεοεποχίτικες αρχές 
τους διατυμπανίζουν τό βασικό δόγμα της 
“Νέας Έποχης”, οτι “ολοι οί δρόμοι όδηγοΰν 
στό Θεό” (περιοδικό “Διάλογος”, Ιανουά
ριος - Μ άρτιος 1999, σελ. 11). Έ νας από 
αυτούς είναι καί ο νεοπαγανισμός.

Καί μέ τόν ελληνικό νεοπαγανισμό επιδι
ώκεται ή συγχώνευση όλων τών θρησκειών 
τοΰ κόσμου σέ μιά τερατώδη παν-θρησκεία, 
(βλ. Αρσενίου Βλιαγκόφτη- “Τό Πανθρη-- 
σκειακό "Οραμα (Έφιάλτη-ς) της Νέας Επο
χής”, περ. “Διάλογος;”, Ίανουάριος-Μάρτιος 
1999, σελ. 11). Βρισκόμαστε μπροστά σ'- ενα 
θρησκευτικό συγκρητισμό πού είναι “ή μεγα
λύτερη πλάνη της έποχης μας, ο μεγαλύτερος 
καί ισχυρότερος πειρασμός” (Μη-τροπολίτου-
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Ναυπάκτου Ίεροθεον, Εφ. Όρθόδοξος Τύ
πος, φ. 1445, 8-2-2002). Γιά νά επιτευχθεί 
όμως αυτό είναι ανάγκη νά φθαρούν οί μεγά
λες μονοθεϊστικές θρησκείες και ιδιαίτερα ο 
Χριστιανισμός. Έ να  αποτελεσματικό όπλο 
με τό όποιο μπορούν νά πληγούν αυτές καί 
ιδιαίτερα οί μεγάλες υπερεθνικές θρησκείες 
ο Χριστιανισμός καί τό Ίσλάμ, είναι η αναβί
ωση των έθνικων παγανιστικων θρησκειων. 
Οί Γδιοι οί άνθρωποι του διεθνισμού καί της 
παγκοσμιοποίησης έρριξαν τό σύνθημα γιά 
την επιστροφή στήν εθνικιστική θρησκευτι
κότητα, προκειμένου νά εξυπηρετηθούν οί 
δόλιοι σκοποί τους. Γι’ αύτό καί προβάλλε
ται τεχνηέντως τό σύνθημα της “έπιστροφης 
στίς ρίζες” μέ τήν διαγραφή της ίστορικης 
περιόδου τού Χριστιανισμού καί τήν άμεση 
άναγωγή στήν άρχαία ειδωλολατρία, τόν 
σατανισμό, τούς άρχαίους γερμανικούς ή ελ
ληνικούς ή άλλους θεούς, κ.λπ.

Οί Έλληνες, κατ’ αύτούς, οφείλουμε νά 
άπαρνηθούμε τά “ξένα θρησκευτικά μορφώ
ματα” καί νά εκφραστούμε μέσω της “πατρώ
ας θρησκείας μας”, ώστε μέσω αύτης νά ίκα- 
νοποιήσουμε τίς εύγενεϊς θρησκευτικές μας
s /  /  /  ç. /  <\ανάγκες και νά ξαναδημιουργήσουμε πολι
τισμό! Ό  Χριστιανισμός κατ’ αύτούς δέν ται
ριάζει στήν ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων μέ 
τόν αύστηρό καταπιεστικό χαρακτήρα του, 
σέ άντίθεση μέ τήν “πατρώα θρησκεία”, η 
οποία είναι θρησκεία της χαράς, τού κεφιού, 
τού έρωτα καί της αισιοδοξίας.

Κάνουν προσπάθειες νά άποδείξουν πώς 
ο άρχαιοελληνικός παγανισμός δέν έσβησε 
ποτέ άπό τήν ελληνική ψυχή στήν χώρα 
μας, παρ’ όλες τίς “θηριώδεις διώξεις” τού 
Χριστιανισμού. Θεωρούν τούς κατοίκους 
των άπομακρυσμένων περιοχων, οί όποιοι 
διατήρησαν τόν παγανισμό γιά κάποιους αί- 
ωνες “ήρωες καί μάρτυρες τού ελληνισμού”, 
παραβλέποντας τό άδιάψευστο γεγονός οτι 
η έμμονή τους στήν ειδωλολατρία έγινε μόνο 
έξαιτίας της άμάθειάς τους! “Βλέπουν” στά 
διάφορα κοινωνικά επαναστατικά κινήμα-

A A r\ Ce A A S / /  3 Aτα, κατά τους βυζαντινους χρόνους, τήν “αέ

ναη πάλη μεταξύ έλλήνων καί χριστιανων”!
Κάθε λαϊκή εκδήλωση, που έχει τίς ρίζες της 

στό προχριστιανικό παρελθόν θεωρείται άπό 
τους νεοπαγανιστες “άπόδειξη” ότι η “πατρώα 
θρησκεία ζεΐ στήν ελληνική ψυχή”. Γι’ αυτό 
κάνουν ο,τι μπορούν γιά νά διατηρήσουν, νά 
προβάλουν καί νά προάγουν αυτές τίς εκδη
λώσεις. Ώς η κυριώτερη μορφή επιβίωσης τού 
άρχαιοελληνικού παγανισμού καί ώς “επιβίω
ση της λατρείας τού Διονύσου” θεωρούνται 
τά σύγχρονα καρναβαλικά δρώμενα. Άλλη 
παρόμοια εκδήλωση τά άναστενάρια, θεω
ρούνται ώς άναβίωση της άρχαίας θρακικης 
οργιαστικης θρησκείας. Επίσης τά “κουρμπά-

·,·, H f \  S S S S S Sνια”, οί θυσίες ζωων, που γίνονται σε κάποιες 
περιοχές της Έλλάδος σε πανηγυρεις χριστια- 
νικων εορτων, τά διάφορα έθιμα των μεγάλων 
χριστιανικων εορτων, τά κάλαντα, οί φωτιές 
τού Άϊ-Γιαννιού καί άλλα λαϊκά δρώμενα εί
ναι κατά τους νεοπαγανιστές η “επιβίωση της 
πατρώας θρησκείας στό λαό μας”.

Υπάρχουν βέβαια καί κάποιοι μετριο
παθείς “άρχαιολάτρες”, οί όποιοι δείχνουν 
ότι σέβονται ή τουλάχιστον άνέχονται τήν 
Όρθοδοξία, γιατί αύτή έχει δηθεν ελληνικές 
καταβολές. Δείχνουν επίσης ότι σέβονται τό 
πρόσωπο τού Χριστού, όμως ύπό προϋπο
θέσεις. Πρωτα άπ’ όλα επιχειρούν άκομψα 
νά τόν παρουσιάσουν ώς... Έλληνα. Ανα
μασούν κάποιες τετριμμένες άπόψεις τού 
παρελθόντος, κυρίως ναζιστικές άντιλήψεις 
της έποχης τού Χίτλερ, ότι δηθεν ώς Γαλι
λαίος, κάτοικος της “Γαλιλαίας των Έθνων” 
ήταν έθνικης καταγωγης, δηλαδή Έλληνας. 
Μερικοί μάλιστα φτάνουν στό σημείο νά 
συμμερίζονται τήν άνόητη ιουδαϊκή ταλ- 
μουδική συκοφαντία, ότι δηθεν ο Ιησούς 
ύπηρξε γιός κάποιου Έλληνα στρατιώτη 
ονόματι... Πανδήρα! Κάποιοι συνδυάζουν 
τό όνομα Ιησούς μέ τό όνομα Ίάσων. Άλλοι 
τόν ταυτίζουν μέ τόν περιβόητο άπατεώνα 
μάγο της έποχης Απολλώνιο Τυανέα (περ. 
GO, 19-8-’97, σελ. 29)! Άλλοι πάλι τόν ταυ
τίζουν μέ τόν... Διόνυσο, ξεχνώντας πώς η 
ύπέροχη θεία προσωπικότητα τού Χριστού
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