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Εις Αθήνας
Eν πρώτοις συγχαίρω τον κ. Πρωθυπουργό και την Κυβέρνησι για την εκλογή τους
και εύχομαι εγκαρδίως επιτυχία στο έργο τους.
Εν συνεχεία θα ήθελα, κινούμενος από πόνο για την πορεία της Πατρίδος μας, να
αναφερθώ στο θέμα των παγανιστικών εκδηλώσεων που ως μή ώφειλε συνοδεύουν
τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η τέλεσις των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα αποτελεί αναμφίβολα γεγονός
μεγάλης σημασίας, του οποίου η επιτυχία εξαρτάται και από την αποδοχή και
υποστήριξί τους από την πλειοψηφία του Ελληνικού λαού.
Πώς όμως οι πιστοί Ορθόδοοι Έλληνες θα τους αποδεχθούν, όταν αυτοί
χρησιμοποιούνται για να προβληθή και διαδοθή η νεοειδωλολατρία και η
πανθρησκεία της Νέας Εποχής, όπως φάνηκε και από τις εκδηλώσεις της
Πολιτιστικής Ολυμπιάδος;
Πώς θα αποδεχθούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τους Ολυμπιακούς Αγώνες που
αρχίζουν με επικλήσεις στον Απόλλωνα και συνοδεύονται από προσευχές στον Δία
και σε άλλους ‘‘θεούς’’, τους οποίους είχαν απορρίψει ακόμη και επιφανείς αρχαίοι
Έλληνες σοφοί, γνωστοί για την μονοθεΐα τους και για την αυστηρή κριτική τους στή
ανήθικη και αισχρή πολιτεία των ψευδοθεών; (ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος, ο
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Παρμενίδης, ο ιστορικός Ηρόδοτος, ο ποιητής Πίνδαρος, ο Σωκράτης, ο Ξενοφών, ο
Πλάτων, ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης, ο Αριστοτέλης κ.ά., βλ. Νεοπαγανισμός, έκδ.
Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2002).
Δεν σκέπτονται οι αρμόδιοι ότι η Πατρίδα μας είναι ποτισμένη με αποστολικά και
μαρτυρικά αίματα;
Δεν σκέπτονται ότι το νέο ελληνικό Κράτος ανέστησαν οι ήρωες που θυσιάσθηκαν
όχι μόνο για της Πατρίδος την ελευθερία αλλά και για του Χριστού την Πίστι την
αγία;
Γιατί τόση περιφρόνησι στην ελληνορθόδοξο Παράδοσι και πολιτισμό μας, που
εδόξασε το Γένος μας;
Απευθύνουμε ουρανομήκη κραυγή διαμαρτυρίας για την βεβήλωσι της Ορθοδόξου
Πατρίδος μας από την επιχειρούμενη επαναφορά των ψευδών θεών του δωδεκαθέου.
Παρακαλούμε τους αρμοδίους παράγοντας της Πολιτείας να διατάξουν την αφαίρεσι
κάθε παγανιστικού στοιχείου από τις εκδηλώσεις της υποδοχής της ολυμπιακής
φλόγας στις διάφορες πόλεις και από τις υπόλοιπες τελετές κατά τή διάρκεια των
Ολυμπιακών Αγώνων.
Ευελπιστούμε ότι ο κ. Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησίς του, που έδωσαν δείγματα
σεβασμού προς την Ορθόδοξο Εκκλησία μας, θα λάβουν σοβαρώς υπ’ όψιν τις
διαμαρτυρίες των Ορθοδόξων Χριστιανών.
Το ζήτημα δεν είναι μικροτέρας σημασίας από το ζήτημα της διαγραφής του
θρησκεύματος από τις ταυτότητες, για το οποίο ο κ. Πρωθυπουργός είχε λάβει την
ορθή στάσι, την οποία εξετίμησαν και έλαβαν υπ’ όψιν τους πολλοί Ορθόδοξοι
Έλληνες.
Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν νεοέλληνες που θα ζηλώσουν δόξαν Ιουλιανού του
Παραβάτου.
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής
τού Οσίου Γρηγορίου Αγίου `Ορους
Αρχιμ. Γεώργιος
καί οι σύν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Εν Αγίω Όρει τή 17η /30η Mαρτίου 2004 (Πηγή: "Ορθόδοξος Λόγος")
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