ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΑΝΙΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ …
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού
Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από
ορισμένους κύκλους να διαταραχθεί η διαχρονική πολιτιστική και
πνευματική ενότητα του Ελληνισμού, καθώς επίσης και να
διασπασθεί η εδώ και τέσσερις χιλιετίες αδιάκοπη ιστορική του
συνέχεια. Επιχειρείται με μια πρωτόγνωρη σφοδρότητα να
αφαιρεθεί από την ιστορία του Ελληνικού Έθνους μας η
δισχιλιόχρονη χριστιανική ιστορική του πορεία και να χαρακτηριστεί
αυτή ως μακραίωνη κατοχή! Υποστηρίζεται με στόμφο ότι ο
Χριστιανισμός δεν ανήκει στην ελληνική παράδοση και δημιουργία,
αλλά «ως εβραϊκό κατασκεύασμα» είναι ξένο σώμα στον ελληνικό
πολιτισμό και αιτία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κατάπτωσης
της φυλής μας, αφότου επεκράτησε (υποτίθεται) «δια πυρός και
σιδήρου» στον ευρύτερο ελληνικό χώρο! Εξωφρενικά πράγματα!
Υποστηρικτές και διακινητές αυτών των αλλοπρόσαλλων
απόψεων είναι διάφοροι κύκλοι «μοντέρνων διανοουμένων» και
αθεϊστικών κύκλων, καθώς επίσης και οπαδοί πολλών ομάδων
αρχαιοθρήσκων, οι οποίοι αρνήθηκαν το Χριστιανισμό και
στράφηκαν στη λατρεία της αρχαιοελληνικής θρησκείας και οι
οποίοι, κατά τρόπο περίεργο, τυγχάνουν της εύνοιας των αθεϊστών
(παρ’ όλο θρήσκοι)! Ορισμένες μάλιστα ομάδες των τελευταίων,
φτάνουν σε απερίγραπτες εχθρικές προθέσεις και ενέργειες κατά
της Εκκλησίας μας και ημών των χριστιανών, οι οποίες ξεπερνούν τα
όρια του πιο ακραίου φονταμενταλισμού, φτάνοντας στο σημείο να
επιβουλεύονται και αυτή τη ζωή μας, να ζητούν απροκάλυπτα τη
φυσική μας εξόντωση!
Ελληνισμός, κατ’ αυτούς, είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα και οι
σύγχρονοι «αρχαιολάτρες». Αντίθετα τα εκατομμύρια των προγόνων
μας και των τωρινών χριστιανών Ελλήνων δε λογίζονται Έλληνες,
πολλώ δε μάλλον η περίλαμπρη μεσαιωνική Ρωμανία, (το κακώς
λεγόμενο Βυζάντιο), η οποία μεσουράνησε για χίλια και πλέον χρόνια
και έδωσε πολύ περισσότερα στον παγκόσμιο πολιτισμό απ’ όσα
φαντάζονται οι ορκισμένοι εχθροί της. Συνεχίζουν δυστυχώς την ίδια
εχθρότητα και πολεμική των μισελλήνων Φράγκων, οι οποίοι από
τον 8ο κιόλας μ. Χ. αιώνα είχαν κηρύξει λυσσώδη πόλεμο κατά της

λαμπρής μας αυτοκρατορίας, η οποία είχε όλα τα στοιχεία και τα
γνωρίσματα του Ελληνισμού. Ομιλούν την ίδια γλώσσα με τους
προγόνους τους, των σφαγέων σταυροφόρων, αρνούμενοι την
ελληνικότητα της Ρωμανίας μας. Επιχειρούν να τσακίσουν τη
ραχοκοκαλιά του Έθνους μας, αρνούμενοι να δεχτούν την
αδιάσπαστη διαχρονικότητά του, αδιαφορώντας για τις ολέθριες
συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η άθλια τακτική!
Ως
κύριο «παρείσακτο
πολιτισμικό
υποπροϊόν» του
Ελληνισμού θεωρούν τον Χριστιανισμό! Το μίσος και το μένος τους
εναντίον αυτού είναι απερίγραπτο. Παριστάνοντας τους «ειδικούς
επιστήμονες
και
ερευνητές»,
φέρνουν
στο
φως
(υποτίθεται) «φοβερά ντοκουμέντα», με τα οποία προσπαθούν
(ανεπιτυχώς ευτυχώς) να πείσουν ότι ο Χριστιανισμός είναι «εχθρός
του Ελληνισμού». Ότι δήθεν ευθύνεται για «εκατομμύρια
εγκλήματα» κατά των Ελλήνων από τα πρωτοβυζαντινά χρόνια ως
σήμερα και για την «πρωτοφανή καταπίεση» που υπέστη και
υφίσταται ο Ελληνισμός από την εβραϊκής προέλευσης αυτή
θρησκεία!
Πρέπει να επισημάνουμε πως η προπαγάνδα που ασκείται από
όλους αυτούς είναι πρωτοφανής. Κυκλοφορούν δεκάδες πολυτελή
περιοδικά με προπαγανδιστικό και σαφώς διχαστικό στον ελληνικό
λαό περιεχόμενο. Πλειάδα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
εκπομπών κάθε εβδομάδα ασκούν άθλια προπαγάνδα για τις
ύποπτες επιδιώξεις τους. Διάφορες «σχολές», σεμινάρια, λέσχες κλπ
προστίθενται ακόμη στον τομέα της ασφυκτικής τους προπαγάνδας.
Λαβυρινθώδεις ιστοσελίδες διακινούν απίστευτο αντιχριστιανικό
υλικό. Εκεί βέβαια, που η προπαγάνδα δεν έχει όριο και μέτρο
δεοντολογίας, είναι στον τομέα των εκδόσεων. Εκατοντάδες τίτλοι
βιβλίων με σαφώς αντιχριστιανικό περιεχόμενο και με αυθαίρετα
και γελοία επιχειρήματα επιδιώκουν να παγιώσουν μια νέα
κατάσταση στη χώρα μας. Έχει δημιουργηθεί ένας εκδοτικός
οργασμός και η ζήτηση (των φτηνών σε περιεχόμενο και ακριβών σε
τιμή) βιβλίων και περιοδικών του «χώρου» αποφέρει τεράστια
κέρδη. Δεν είναι πάντως τυχαίο ότι οι περισσότεροι ηγέτες του
αντιχριστιανικού μετώπου και ταυτόχρονα αυτόκλητοι «σωτήρες»
του Ελληνισμού, είναι εκδότες βιβλίων και περιοδικών!

Θέλουμε να πιστεύουμε πως οι λυσσώδεις αυτές επιθέσεις κατά
της πνευματικής ενότητας του Ελληνισμού δεν εντάσσονται στη
γενικότερη τακτική για την πρόκληση διχαστικών ερίδων στην
ελληνική κοινωνία, σε μια κρίσιμη εποχή, κατά την οποία η χώρα μας
χρειάζεται σύμπνοια, ομόνοια και κοινωνική γαλήνη, προκειμένου
να αντιμετωπισθούν τα οξυμένα μεγάλα οικονομικά, κοινωνικά και
εθνικά προβλήματα. Είναι βεβαίως απαράδεκτο, κάποιοι πολίτες να
μονοπωλούν τον τίτλο του έλληνα είτε με βάση τις θρησκευτικές
τους ιδιαιτερότητες, είτε με βάση τις πολιτιστικές τους επιλογές.
Είναι επίσης απαράδεκτο να ορίζεται ως έλληνας ο οπαδός της
αρχαίας θρησκείας, την οποία είχαν αποκηρύξει οριστικά οι έλληνες
εδώ και δεκαέξι αιώνες και να απαιτείται η αφαίρεση της
ελληνικότητας από τον πιστό της Ορθοδοξίας, η οποία υπάρχει, ως
δευτέρα φύση στον ελληνικό λαό, χωρίς διακοπή εδώ και χίλια
εξακόσια χρόνια! Όλοι ανεξαιρέτως οι δημιουργοί του νεοελληνικού
κράτους, με προεξάρχοντες τους αγωνιστές της Εθνικής μας
Παλιγγενεσίας, ήταν συνειδητοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτοί δεν
ήταν Έλληνες; Το ακούσαμε και το διαβάσαμε και αυτό: με γελοία
επιχειρήματα επιχειρούν να αμφισβητήσουν τη χριστιανική ιδιότητα
του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Κανάρη, του Παπαφλέσσα
και του Διάκου! Όσο για τον θρυλικό Μακρυγιάννη, του οποίου η
θρησκευτική πίστη δε μπορεί να αμφισβητηθεί, του προσάπτουν την
κατηγορία του δεισιδαίμονα και ανισόρροπου!
Θα ήταν περιττό και συνάμα κουραστικό, να αναφέραμε ξανά το
χιλιοειπωμένο: ο Ελληνισμός ζει εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια στην
Ορθοδοξία, σε ένα αδιαίρετο σώμα! Δεν το ισχυριζόμαστε εμείς, αλλά
το αποδεικνύει περίτρανα η ίδια η ιστορία. Το έχουν αποδείξει
χιλιάδες
ερευνητές
και
διακεκριμένοι
επιστήμονες
με
αδιαμφισβήτητη τεκμηρίωση, σε μυριάδες γραπτά τους κείμενα.
Αυτή η αγαστή δισχιλιόχρονη συμπόρευση ενοχλεί σοβαρά τους
εχθρούς της Εκκλησίας μας και της Ελλάδος και γι’ αυτό θέλουν να
τη διασπάσουν και να την αποδυναμώσουν!
Θέλουμε να πληροφορήσουμε τους λογίς «ελληναράδες» πως, αν
ήταν επιτρεπτό να κάνουμε αξιολογική κρίση στον πατριωτισμό των
Ελλήνων, οι ορθόδοξοι χριστιανοί θα κατείχαμε την πρωτοπορία. Η
ιστορία, όπως προαναφέραμε, είναι ο αψευδής μάρτυρας αυτής της
αλήθειας. Οι ποταμοί των αιμάτων των Νεομαρτύρων επί

τουρκοκρατίας, οι οποίοι μαρτύρησαν για το Χριστό και την Ελλάδα,
πότιζαν για τετρακόσια χρόνια το δένδρο της ελευθερίας, σε
αντίθεση με την πλειάδα των «διανοουμένων», τύπου Κοραή, οι
οποίοι προτίμησαν την ασφαλή Εσπερία για να «πολεμούν» δήθεν με
τη γραφίδα τους για την πατρίδα! Αποδείχτηκε όμως περίτρανα πως
το μόνο που έκαναν ήταν να μέμφονται τους εξαθλιωμένους
ελλαδίτες χριστιανούς, ως δήθεν «άξεστους» και «δεισιδαίμονες»,
όπως έκανε εκείνος ο δειλός «Ανώνυμος» συντάκτης - ψευδολόγος
της «Ελληνικής Νομαρχίας». Σε αντίθεση με αυτούς οι ορθόδοξοι
αγωνιστές έδωσαν τον αδιάκοπο τιτάνιο αγώνα τους και υπέμειναν
τα πάνδεινα, για την επιβίωση του Έθνους μας, ώσπου το
ελευθέρωσαν!
Ως ορθόδοξοι χριστιανοί έχουμε δώσει, επίσης, άπειρα δείγματα
σεβασμού προς την πανάρχαια και διαχρονική πολιτιστική μας
παράδοση. Η διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι
αποκλειστικά έργο ημών των ορθοδόξων, οι οποίοι είμαστε οι
φυσικοί και πνευματικοί απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και
δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει ούτε την καταγωγή
μας, ούτε τον πολιτισμό μας και ούτε την ελληνικότητά μας. Ο
ορθόδοξος Μακρυγιάννης γράφει στα «Απομνημονεύματά» του:
«πολεμήσαμε και γι’ αυτές εδώ τις πέτρες» δείχνοντας τα αρχαία
μνημεία! Όταν είδαν οι Έλληνες Ορθόδοξοι υπερασπιστές των
Αθηνών να γκρεμίζουν οι Τούρκοι τις κολώνες του Παρθενώνα,
προκειμένου με το μολύβι των συνδέσμων να φτιάξουν πυρομαχικά,
τους έστειλαν πυρομαχικά, για να σώσουν το λαμπρό μνημείο! Αυτό
θα πει ελληνορθόδοξος τρόπος σκέψεως και ήθος!
Η Ορθοδοξία, ως η μόνη γνήσια έκφανση του Χριστιανισμού,
συνάντησε τον Ελληνισμό, στους πρώτους βυζαντινούς χρόνους,
ημιθανή, απόλυτα παρηκμασμένο. Διέγνωσε τα αξιολογικά του
στοιχεία, τα οποία προσέλαβε, αφού απόρριψε κάθε σαθρότητα και
απαξία. Ένα από τα σαθρά στοιχεία του ήταν η αρχαιοελληνική
παγανιστική θρησκεία, μια από τις πιο πρωτόγονες θρησκείες της
ιστορίας, την οποία ήδη είχαν αποκηρύξει πρωτύτερα οι σοφοί
πρόγονοί μας, ως εντελώς αταίριαστη γι’ αυτούς, και η οποία, όπως
θα αποδείξουμε σε προσεχή εργασία μας, δεν ήταν ελληνική και είχε
επιβληθεί από τους Αρίους εισβολείς στους λαμπρούς προγόνους μας
με ανείπωτη βία και φρικτή γενοκτονία, όπως για παράδειγμα

επιβλήθηκε η λατρεία του φρυγικού «θεού» Σαβάζιου - Διόνυσου! Η
αξιολογική επιλεκτικότητα του Χριστιανισμού είναι άλλωστε το
μόνιμο θαύμα στην ιστορία του πνεύματος και του πολιτισμού της
ανθρωπότητας, η οποία δεν έχει προηγούμενο σε καμιά θρησκεία και
φιλοσοφία. Μάλιστα αυτή η καταπληκτική αξιολογική
επιλεκτικότητα παρεξηγήθηκε από πολλούς ως δήθεν «κλοπή»
πολιτιστικών στοιχείων από τον Ελληνισμό! Αγνοούν ή (το
χειρότερο) αποσιωπούν το γεγονός ότι ο παγκόσμιος πολιτισμός
είναι σύνθεση των επί μέρους πολιτισμικών στοιχείων των λαών, με
προεξάρχοντα τον πολιτισμό των προγόνων μας!
Η Ορθοδοξία μας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Ελληνισμού και
τον κυριότερο συνεκτικό του δεσμό, χωρίς να χάνει τον παγκόσμιο
και πανανθρώπινο χαρακτήρα της. Όσοι επιχειρούν για οποιοδήποτε
λόγο να πλήξουν αυτό το θεμελιώδες στήριγμα του Έθνους μας,
προσφέρουν τις χειρότερες υπηρεσίες σ’ αυτό. Το ένδοξο Έθνος μας
δε θα σβήσει από καμιά οικονομική κρίση και από καμιά εξωτερική
επιβουλή, αλλά από την ενδεχόμενη απώλεια της πνευματικής του
ταυτότητας, η οποία φέρει τη σφραγίδα της ορθοδόξου χριστιανικής
πίστεως. Θα κινδυνεύσει να χαθεί από τη διατάραξη της εσωτερικής
συνοχής του. Η ελληνορθοδοξία αποτελεί την τελειότερη πνευματική
σύνθεση και ενότητα της ιστορίας, η οποία παρήγαγε τον πιο
λαμπρό πολιτισμό και προσέφερε τις πιο ανεκτίμητες υπηρεσίες στο
Έθνος και στην ανθρωπότητα. Γι’ αυτό δε θα επιτρέψουμε σε
κανέναν να εκτελέσει τον φρικώδη και ανίερο διαμελισμό της…

