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«Χαίπε ηων ειδώλων ηον δόλον ελέγξαζα» 
 

 πλερίδεηαη, αδειθνί κνπ, θαηά ηελ ζεκεξηλή Β΄ ηάζε ησλ 

Υαηξεηηζκώλ ηεο Τπεξαγίαο Θενηόθνπ, ην εγθώκην ηνπ νπξαλνύ θαη ηεο γεο 

πξνο ην πξόζσπό ηεο. πλερίδεηαη ε θαηάζεζε ηεο επγλσκνζύλεο ηνπ 

αλζξσπίλνπ γέλνπο γηα ηηο επεξγεζίεο ηηο νπνίεο επηδαςίιεπζε ζηελ ηαξαγκέλε 

αλζξσπόηεηα, απνδερόκελε ηνπ ζέιεκα ηνπ Θενύ, λα θαηαζηεί ην όρεκα ηεο 

ζσηεξίαο καο. Αλάκεζα ζηνλ επραξηζηηαθό απηόλ εγθσκηαζκό δεζπόδεη ν 

Υαηξεηηζκόο ηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιάλεο ησλ εηδώισλ, ν νπνίνο επεηεύρζε 

κε ηελ ελαλζξώπηζε ηνπ Τηνύ θαη Λόγνπ ηνπ Θενύ. 

 Γελ είλαη ακειεηέν γεγνλόο ε πιάλε ηεο εηδσινιαηξίαο, νύηε αθνξά 

κηαλ άιιε, καθξηλή από εκάο, επνρή. Δίλαη ε ρεηξόηεξε ζπλέπεηα ηεο πηώζεο 

ησλ πξσηνπιάζησλ θαη ηεο απνζηαζίαο από ηνλ Θεό, πνπ νδεγεί ζηελ απώιεηα 

θαη ηελ ζηέξεζε ηεο ζσηεξίαο. Ο άλζξσπνο, ζθνηηζκέλνο από ηηο ζπλερείο 

πηώζεηο ηνπ, ιεζκόλεζε ηνλ αιεζηλό Θεό θαη ηνλ ππνθαηέζηεζε κε ηα είδσια. 

Απηή ε επηινγή ζπληζηά παξαθξνζύλε. Σν νκνινγεί εύγισηηα ν Απόζηνινο 

Παύινο: «νη άλζξσπνη, λνκίδνληαο όηη είλαη ζνθνί, ηξειάζεθαλ θαη 

αληάιιαμαλ ηελ δόμα ηνπ άθζαξηνπ Θενύ, κε νκνηώκαηα θαη θηηζηά είδσια 

θζαξηώλ αλζξώπσλ θαη πεηεηλώλ θαη εξπεηώλ θαη ηεηξαπόδσλ»
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 Απηή ε παξαθξνζύλε έρεη θαηαιάβεη κία κεξίδα αλζξώπσλ ζηελ επνρή 

καο, νη νπνίνη αγσλίδνληαη γηα ηελ αλαβίσζε θαη λεθξαλάζηαζε, ζηελ παηξίδα 

καο θαη δηεζλώο, ησλ αξραίσλ παγαληζηηθώλ ζξεζθεηώλ θαη ηελ επαλαθνξά 

ηνπ πξνρξηζηηαληθνύ εηδσινιαηξηθνύ κνξθώκαηνο. Σν γεγνλόο απηό δελ είλαη 

ηπραίν, νύηε δεπηεξεύνλ. Φαίλεηαη γξαθηθό, αιιά είλαη άθξσο επηθίλδπλν. 

 Κεληξηθόο άμνλαο ησλ λέν-εηδσινιαηξώλ είλαη ε επηζηξνθή ζηελ 

αξραηνειιεληθή ζξεζθεία, ηελ νπνία πξνβάιινπλ σο ηελ γλήζηα ζξεζθεπηηθή 

παξάδνζε ηνπ ηόπνπ θαη ε πξνζβνιή, ε απνδπλάκσζε θαη ε πηώζε, εη 

δπλαηόλ, ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνύ. Η εξγαζία ηνπο είλαη ζπζηεκαηηθή. 

Πιήζνο βηβιίσλ θαη πεξηνδηθώλ, ζρεηηθώλ πξνο ην ζέκα, ηππώλνληαη θαη 

θπθινθνξνύλ απμαλόκελα, ηόζν ζηελ ηελ Διιάδα, όζν θαη ζην εμσηεξηθό. Οη 

ζεσξεηηθνί ηνπ θηλήκαηνο ηεο λέν-εηδσινιαηξίαο πξνζπαζνύλ λα ζπγθηλήζνπλ 

ηνπο αθξναηέο ηνπο κε θεξύγκαηα ειιελνιαηξείαο. Τπνηηκνύλ ή θαη 

ακθηζβεηνύλ ηελ Παιαηά Γηαζήθε, από ηελ απνδνρήλ ηεο νπνίαο, σο πεγήο 

απνθαιύςεσο ηεο Υξηζηηαληθήο Πίζηεσο, απνθιείνπλ ηνπο Έιιελεο. 

Δπηηίζεληαη κε ζθνδξόηεηα θαηά ηεο Δθθιεζίαο καο, δηαηππώλνληαο 

θαηεγνξίεο γηά δήζελ δησγκνύο θαη θαηαζηξνθέο, ηηο νπνίεο ππέζηεζαλ 

ζπνπδαία κλεκεία ηεο αξραίαο ζξεζθείαο από ηνλ Υξηζηηαληζκό.   

 Πνηά ήηαλ, όκσο, πξαγκαηηθά ε αξραηνειιεληθή ζξεζθεία; Μειεηώληαο 

ηηο πάκπνιιεο κπζνινγίεο θαη ζενγνλίεο ησλ αξραίσλ, νη νπνίεο απνηεινύλ ηηο 

πεγέο ηεο αξραίαο ζξεζθείαο, δηαπηζηώλεη θαλείο ηεξαηώδεηο αληηθξνπόκελεο 

απόςεηο πάλσ ζε ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο. πλαληά απαξάδεθηεο δηεγήζεηο γηα 

ηνπο «ζενύο», όπσο πξάμεηο βίαο, κίζνπο, αληηδειίαο, αληεθδηθήζεσο θαη 
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αθάληαζηεο ερζξόηεηαο κεηαμύ ηνπο. Οη «ζενί» θέξνληαη λα δηαπξάηηνπλ 

αλείπσηεο εζηθέο παξεθηξνπέο, κνηρείεο, πνξλείεο, βηαζκνύο, παηδεξαζηίεο, 

αηκνκημίεο, νκνιπινθηιίεο, απάηεο, θινπέο, θόλνπο, αδηθίεο, πνιέκνπο θ.άι. Οη 

αξραίνη «ζενί» απνδεηθλύνληαη αξλεηηθά πξόηππα γηα ηε δηακόξθσζε ησλ 

αλζξώπηλσλ ραξαθηήξσλ.  

 Οη ζνθνί πξόγνλνί καο αληηιήθζεθαλ λσξίο ηελ πξσηόγνλε θαη 

παξάινγε κνξθή ηεο ζξεζθείαο ηνπο θαη γη’ απηό άζθεζαλ ζθιεξή θξηηηθή γηα 

ηνπο θαηαζθεπαζκέλνπο «ζενύο» θαη ηε δεηζηδαηκνλία ηεο επνρήο. 

Πξνζσπηθόηεηεο ηεο αξραηόηεηαο όπσο ν Ηξάθιεηηνο, ν Αλαμαγόξαο, ν 

σθξάηεο, ν Πιάησλ, ν Αξηζηνηέιεο, ν Γεκόθξηηνο, ν νθνθιήο, ν 

Δπίθνπξνο, νη ησηθνί θαη πνιινί άιινη, είηε ζηάζεθαλ επηθξηηηθνί θαη 

θαπζηηθνί απέλαληη ζηελ αξραία ζξεζθεία, είηε ηελ αξλήζεθαλ εληειώο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη γλσζηό, θαζώο πνιινί απ’ απηνύο δηώρζεθαλ, 

ηαιαηπσξήζεθαλ ή βξήθαλ ηξαγηθό ζάλαην. Η παξαθκή ηεο αξραηνειιεληθήο 

ζξεζθείαο άξρηζε πνιύ λσξίο, γηα λα θνξπθσζεί κεηά ηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο 

θαη ηδηαίηεξα ζηα ειιεληζηηθά ρξόληα. Με ηελ εκθάληζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ε 

αξραία ζξεζθεία ήηαλ ήδε ζε θαηάπησζε θαη έπλεε ηα ινίζζηα.  

 Η Οξζόδνμε Δθθιεζία καο ζεκλύλεηαη γηαηί πέηπρε ηε ζπλάληεζε θαη 

ζπληαύηηζε Διιεληζκνύ θαη Υξηζηηαληζκνύ ζε απηό πνπ νλνκάδεηαη 

Οξζνδνμία θαη είλαη Δθείλε πνπ δηαθύιαμε, δηά κέζνπ ησλ αηώλσλ, ηελ 

Διιεληθή γιώζζα, ηελ Διιεληθή απηνζπλεηδεζία θαη ηε δηαρξνληθόηεηα ηνπ 

Διιεληθνύ γέλνπο θαη ηεο ηζηνξίαο καο. Οη Οξζόδνμνη Έιιελεο δελ είκαζηε 

ιηγόηεξν Έιιελεο από εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα κνλνπσιήζνπλ ην έλδνμν απηό 

όλνκα ηαπηίδνληάο ην κε κηα ζπγθερπκέλε, πιαλεκέλε, πνιπζετζηηθή, 

εηδσινιαηξηθή θαη πνιύκνξθε έθθξαζή ηνπ, πνπ απνξξίθζεθε ήδε 

αλεπηζηξεπηί από ηνπο πην ιακπξνύο εθπξνζώπνπο ηεο αξραηνειιεληθήο 

δηαλόεζεο. Γηθαηνινγείηαη ε θαύρεζε γηα ην έλδνμν αξραηνειιεληθό 

πνιηηηζηηθό παξειζόλ καο. Γελ δηθαηνινγείηαη, όκσο, ε επηζηξνθή ζε 

πξσηόγνλεο κνξθέο θάπνηαο δήζελ «παηξώαο» ζξεζθείαο, ε νπνία, εμάιινπ, 

δελ ππήξμε πάληνηε παηξώα, εληαία θαη θαζαξά Διιεληθή, νύηε πάληνηε θαη 

από όινπο ηνπο Έιιελεο ήηαλ ζεβαζηή.  

 Η Δθθιεζία κάο θαιεί λα κελ ελδίδνπκε ζηελ δόιηα, αληζηόξεηε θαη 

ςεπδή παξαπιεξνθόξεζε ησλ ζηξαηεπκέλσλ εθθξαζηώλ ηεο λέν-

εηδσινιαηξίαο. Οη Οξζόδνμνη Έιιελεο δηαζώζακε ηνλ αξραηνειιεληθό 

πνιηηηζκό από ηελ πιήξε θαηάξξεπζή ηνπ, κέζσ ηεο Δθθιεζηαζηηθήο γιώζζαο 

θαη πκλνινγίαο, ησλ Παηεξηθώλ θεηκέλσλ θαη ηεο Δθθιεζηαζηηθήο καο 

αηζζεηηθήο θαη ηεο αλάδεημεο ησλ αξραηνειιεληθώλ θεηκέλσλ.  

 Σν έζλνο ησλ Διιήλσλ, αγαπεηνί κνπ, δελ έρεη αλάγθε από ηνπο 

αλύπαξθηνπο «ζενύο» ηεο εηδσινιαηξίαο. Σν πξνζηαηεύεη ν Αιεζηλόο 

δσληαλόο Σξηαδηθόο Θεόο, ν νπνίνο απνθαιύθζεθε, δηά ηεο Τπεξαγίαο 

Θενηόθνπ, ελ Υξηζηώ Ιεζνύ, ζην πξόζσπν ηνπ Οπνίνπ εθπιεξώζεθε ε 

παγθόζκηα πξνζδνθία ηνπ Θεαλζξώπνπ Λπηξσηνύ. ΑΜΗΝ!  


