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1. Εισαγωγή  
 

Πρόσφατα, συνάδελφος του πανεπιστημίου Αθηνών, προσκεκλημένη σε εκδήλωση του Δικτύου 
Ελληνισμού για την επέτειο της Άλωσης της Πόλης, μίλησε με απαξιωτικό και υβριστικό τρόπο, 
τόσο για ορισμένους αυτοκράτορες του Βυζαντίου όσο και για ορισμένους Πατέρες της Εκκλησίας. 
Στην ίδια κατεύθυνση τόσο η συνάδελφος αυτή του πανεπιστημίου Αθηνών όσο και πολλοί άλλοι 
αρχαιολάτρες και αρχαιοελληνίζοντες μιλούν βάσει πηγών της ιστορίας, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, 
πως οι χριστιανοί κατέστρεψαν την αρχαία Ελλάδα και εδίωξαν τους Έλληνες εθνικούς. Πως δηλαδή, 
οι χριστιανοί και ο Χριστιανισμός, ούτε λίγο ούτε πολύ, επιβλήθηκαν δια της βίας στον αρχαίο 
κόσμο. Είναι σαφές πως αυτές οι αντιλήψεις εναντίον του Χριστιανισμού εκπορεύονται από διαφορά 
σκοτεινά κέντρα, μασονικά και άλλα, τα οποία στο βάθος προάγουν την δαιμονολατρία και τη 
σατανολατρία, υπό μορφή επιστήμης και φιλοσοφίας ή και υπό μορφή πανθρησκείας.    
 
Από την άλλη μεριά βλέπουμε και πολλούς φανατικούς χριστιανούς, που είναι έτοιμοι να πετάξουν 
πέτρες στο Δίκτυο Ελληνισμού, το οποίο προσπαθεί αυτό τον καιρό να ενώσει πολιτικά τους Έλληνες 
για να σωθεί η Ελλάδα, να έχουν μια εντελώς αντιχριστιανική θεώρηση των πραγμάτων και να 
θεωρούν εχθρό των και να θέτουν υπό διωγμό κάθε άνθρωπο, διαφορετικής πίστης ή ακόμη και 
πνευματικά αιρετίζοντα και πεπλανημένο. Ξεχνώντας όλοι αυτοί οι φανατικοί χριστιανοί βεβαίως, 
πως ο Χριστός και η Εκκλησία του, μας διδάσκουν να αγαπάμε, ακόμη και τους εχθρούς μας. Διότι 
όπως είπε ο Κύριος στους μαθητές του επανειλημμένα, όταν μάλιστα πολλοί από αυτούς του 
ζητούσαν να ρίξει φωτιά και να κάψει όσες πόλεις δεν τον εδέχθησαν, ο κόσμος θα γνωρίζει πως 
είστε δικοί μου μαθητές εάν έχετε αγάπη ακόμη και στους εχθρούς σας. Οι φανατικοί αυτοί 
χριστιανοί προφανώς έχουν λησμονήσει την εντολή της αγάπης, την οποία έδωσε ο Χριστός προς 
τους μαθητές του, κρύβοντας την ανθρώπινη και πνευματική των πτωχεία πίσω από τον αμείλικτο 
«χριστιανισμό» των. Ταυτόχρονα όλοι οι αρχαιοελληνίζοντες και οι αρχαιολάτρες μισούν ό,τι το 
χριστιανικό καταλαμβανόμενοι από το δαιμονικό πνεύμα το οποίο δεν αντέχει να ακούει το όνομα 
του Χριστού. Ξεχνούν όλοι αυτοί οι σύγχρονοι διώκτες του Χριστιανισμού πως οι Έλληνες πάντα 
ανταγωνίζονταν μεταξύ των και πάντα ευρίσκονταν σε εμφύλιο πόλεμο πολύ πριν εμφανιστεί ο 
Χριστιανισμός.  
 
 
Επειδή το Δίκτυο Ελληνισμού πραγματικά εργάζεται για την ενότητα όλων των Ελλήνων και  
προκειμένου να σωθεί η Ελλάδα και ο Ελληνικός λαός, θα δώσουμε εδώ μια σύντομη απάντηση και 
έναν σύντομο σχολιασμό σε όλες αυτές τις σύγχρονες διενέξεις και θα αντικρούσουμε τον σύγχρονο 
αυτό διωγμό του Χριστιανισμού στο όνομα της αρχαίας Ελλάδας.  
 
Στόχος μας είναι  να βοηθήσουμε τους σκεπτόμενους Έλληνες να χαράξουν τον ορθό δρόμο για το 
μέλλον της Ελλάδας αλλά και όλου του κόσμου. Διότι σήμερα διαλύεται η Ελλάδα και διώκεται από 
αυτήν και ο Έλληνας αλλά και ο Χριστός και η Ορθόδοξος Εκκλησία του, δυστυχώς και με ευθύνη 
εκτός άλλων και των διοικούντων τα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος. Όμως η Ελλάδα είναι 
προορισμένη να μείνει τόπος Φωτός, Αλήθειας και Δικαιοσύνης. Είναι προορισμένη να λειτουργήσει 
ως παγκόσμιο και οικουμενικό σχολείο Ανθρωπιάς, Δημοκρατίας και Πολιτισμού. Τη στιγμή 
μάλιστα που τα ίδια αυτά σκοτεινά κέντρα, που διώκουν και την Ελλάδα και τον Ορθόδοξο 
Χριστιανισμό, θέλουν να μεταλλάξουν τον άνθρωπο σε μεταάνθρωπο και να προάγουν μια σύγχρονη 



σκοτεινή φεουδαρχία και έναν σύγχρονο μεσαιωνισμό με σύγχρονες ιερές πυρές και ιερές εξετάσεις,  
για κάθε σκεπτόμενο και ελεύθερο άνθρωπο, χριστιανό ή μη. 
 
 
2. Τεκμηρίωση 
 
Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν όσοι των συγχρόνων αρχαιολατρών, τόσο της συναδέλφου 
στο πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και πολλών άλλων, οι οποίοι  κατηγορούν τον Χριστιανισμό και την 
Εκκλησία ως καταστροφέα της αρχαίας Ελλάδος είναι τα εξής:  
 
Γιατί οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες επέλεξαν να γίνουν χριστιανοί; Διότι δεν μπορούμε και για αυτούς 
να πούμε πως κάποιος τους ανάγκασε δια της βίας. Ποιος αλήθεια ανάγκασε του Εθνικούς Ρωμαίους 
αυτοκράτορες από διώκτες του Χριστιανισμού να γίνουν υπερασπιστές του ακόμη και ενδεχομένως 
παραβιάζοντας ορισμένες στιγμές, από υπερβολή ή και αμαρτωλότητα, τη χριστιανική αλήθεια της 
αγάπης;  
 
Διότι έχουμε παραδείγματα πατριαρχών και επισκόπων που έβαζαν επιτίμια και τιμωρούσαν ακόμη 
και τους χριστιανούς αυτοκράτορες, όταν αυτοί έβγαιναν από τα όρια τα χριστιανικά και 
εγκληματούσαν απέναντι σε ανθρώπους και λαούς. Η απάντηση είναι απλή. Διότι, όπως οι απλοί 
πολίτες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας των, είδαν και αυτοί το όντως νέο και άξιο να ακολουθήσουν. 
Αυτό δεν ήταν άλλο από τον Ιησού Χριστό, τον Ναζωραίο και Εσταυρωμένο Βασιλέα των ανθρώπων 
και Σωτήρα του κόσμου. 
 
Για όσους είναι ενήμεροι ιστορικά και φιλοσοφικά, είναι σαφές πως η αρχαία κλασική Ελλάδα είχε 
τελειώσει ως πολιτισμική επιρροή και ζωτικότητα πολύ πριν τον Χριστιανισμό. 
Ο Μέγας Αλέξανδρος θα διαδώσει το ελληνικό πνεύμα στην Ασία και ακόμη πιο πέρα, όπου θα 
δημιουργήσει ελληνικές πόλεις και ελληνικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. Έτσι δημιούργησε μια 
Οικουμενική Ελληνική Πολιτεία στην Ανατολή. Όμως τα αρχαία ελληνικά κέντρα πνεύματος, 
παιδείας και γραμμάτων είχαν σαφώς καταρρεύσει πριν την εμφάνιση του Χριστιανισμού. Ο 
ασιατισμός, η μαγεία, η αστρολογία και η δαιμονολογία είχαν αναμιχθεί επικίνδυνα με το γνήσια 
ελληνικό, επιστημονικό και φιλοσοφικό πνεύμα.   
 
Το γνήσια ελληνικό πνεύμα, επιστημονικό και φιλοσοφικό, θα βρει νέα ικμάδα και ζωτικότητα όταν 
οι Έλληνες και οι Ελληνιστές αποδέχονται, εγκολπώνονται και αναπτύσσουν το Χριστιανικό 
Πνεύμα. Μάλιστα ο γνήσια Ορθόδοξος Χριστιανισμός θα διασωθεί και θα αναπτυχθεί σε περιοχές 
και από πρόσωπα όπου κυριαρχούσε το γνήσια ελληνικό κλασικό πνεύμα, που ερχόταν μέσα από τον 
Όμηρο, τους προσωκρατικούς φιλοσόφους και τους τραγικούς ποιητές και πήρε την τελική του 
έκφραση στην Αθήνα του Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. 
Βέβαια ο Χριστιανισμός δεν ακολούθησε τον αρχαίο δρόμο της ανθρώπινης και κτιστής γνώσης 
μέσω της οποίας επεβλήθη το κακό στον κόσμο. Διότι όπως θα πει ο πολύς και θείος Πλάτωνας, 
«πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται». 
Αυτό το ζούμε στο έπακρο στις ημέρες μας με την κορωνοκρατία και το δαιμονιώδες κίνημα της 
επανεκκίνησης και του μετανθρωπισμού. Διότι όλα αυτά τα σύγχρονα εκφυλιστικά και δαιμονιώδη 
κινήματα σαφώς στηρίζονται στη δυτική επιστήμη και τεχνολογία, που αυτονομήθηκε από την 
γνήσια ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία, αλλά και από την Ελληνική Ορθόδοξη Θεολογία. 
 
Ο Χριστός έδειξε και επανέφερε  τον άνθρωπο στον αρχαίο προπτωτικό τρόπο της Άκτιστης γνώσης 
και επιστήμης, η οποία οδηγεί στην Θέωση και την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Έτσι οι 
χριστιανοί ως γνήσιοι Έλληνες και εραστές της όντως Αλήθειας και Δικαιοσύνης δεν μπορούσαν να 
αφήσουν το μείζον και να επιλέξουν το ελάσσον. Δηλαδή να λατρέψουν το κτίσμα και να 
περιφρονήσουν τον Κτίσαντα. Για αυτό μολονότι εσέβοντο τα αρχαία γράμματα και την αρχαία 
γνώση, δεν παγιδεύτηκαν σε αυτά αλλά κινήθηκαν σε πολύ ευρύτερη γνωσιολογική περιοχή από 



αυτήν της κτιστής ανθρώπινης ή και πολλές φορές δαιμονιώδους γνώσης. Κινήθηκαν στην περιοχή 
της Ακτίστου και Θείας γνώσης και Αληθούς «θεουργίας». Δηλαδή στην περιοχή όπου ο άνθρωπος 
ενώνεται με τον Θεό δια του Χριστού και εν τη Εκκλησία του και καθίσταται κατά χάριν Θεός. 
 
Αν δεν εμφανιζόταν ο Χριστός και ο Χριστιανισμός, σαφώς ο ελληνικός πολιτισμός θα είχε 
εξαφανιστεί αφού και η Ρώμη μολονότι ήταν φορέας ελληνικού πολιτισμού είχε εκφυλιστεί παρόλες 
τις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων αυτοκρατόρων της και κάποιων Ελληνιστών φιλοσόφων, όπως ο 
Πλωτίνος, ο Πλούταρχος και άλλοι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι.   
 
Εάν λάβουμε υπόψιν πως τα μόνα κέντρα πολιτισμού, που παρέμειναν στην ιστορία την πρώτη  
χιλιετία μ.Χ. και δεν διαλύθηκαν από τις ορδές των βαρβάρων, ήταν πόλεις και κέντρα χριστιανικά 
στην Ανατολή, κατανοούμε ότι χωρίς τον Χριστιανισμό θα είχε εξαφανιστεί κάθε τι το Ελληνικό. 
Αυτό απεδείχθη με όσους των Ελλήνων έμειναν εθνικοί και δεν έγιναν χριστιανοί στις ανατολικές 
περιοχές που υποτάχθηκαν στο Ισλάμ. Αλλά και χριστιανοί που ακολούθησαν αιρετικές παραδόσεις, 
όπως οι μονοφυσίτες της Ανατολής, και αυτοί αφομοιώθηκαν από το Ισλάμ και άλλες ανατολικές 
θρησκείες. Το μόνο κανάλι ελληνικότητας και ελληνισμού που διεσώθη στην ιστορία, ήταν εκεί όπου 
διεσώθη ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός. Αυτό μάλιστα ισχύει και αντιστρόφως. Όπου δηλαδή διασωθεί 
ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός εκεί είχαμε και έντονο το κλασικό ελληνικό πνεύμα, κάτι που δείχνει 
ποσό βαθιά είναι η συγγένεια του κλασικού ελληνικού πνεύματος με το ορθόδοξο χριστιανικό 
πνεύμα. Αυτό γίνεται σαφές όταν δούμε πως στην Δύση όπου κυριάρχησε ο γερμανισμός χάθηκε η 
Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και Εκκλησία και κυριάρχησε ο μονοφυσιτικός αιρετικός Παπισμός 
και αργότερα ο προτεσταντισμός. 
 
Μια άλλη απόδειξη πως ο ελληνισμός χωριστά του γνήσιου ελληνικού και ορθόδοξου  χριστιανισμού 
θα καταντούσε σίγουρα μια μάστιγα της ανθρωπότητας είναι η σημερινή δυτική επιστήμη και 
τεχνολογία, η οποία μετά τη δυτική αναγέννηση και τον δυτικό διαφωτισμό, δηλαδή τη μη 
χριστιανική επάνοδο της αρχαίας Ελλάδας, κατέληξε στη μοντέρνα νεοταξική τεχνολογική 
βαρβαρότητα και καταστροφή του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Εδώ, ας θυμηθούμε την 
προκλητική διατύπωση του Άγγλου ιστορικού Στήβεν Ράνσιμαν, πως η Ορθόδοξη Ελληνική 
Ανατολή, δηλαδή το Βυζάντιο, είναι η υψηλότερη μορφή δημοκρατίας, ακόμη υψηλότερη και από 
αυτήν της αρχαίας Αθήνας, που υπήρξε ποτέ στην ιστορία.  Αυτή η ιστορική πείρα επίσης επαληθεύει 
τη διαπίστωσή μας, πως χωρίς την ελληνική και Ορθόδοξη Ανατολή θα είχε εξαφανιστεί ο ελληνικός 
πολιτισμός. 
 
Ας έρθουμε τώρα στο μέγιστο ζήτημα. Τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Είτε οι αρχαιοελληνίζοντες 
είτε οι ασιατίζοντες, σύγχρονοι δωδεκαθεϊστές, μονοθεϊστές, βουδιστές, πανθεϊστές, εσωτεριστές, 
πνευματιστές και κάθε άλλη μορφή πανθρησκείας και γνωστικισμού, όλοι πάσχουν φιλοσοφικά και 
θεολογικά από ανίατη πνευματική ασθένεια. Αδυνατούν δηλαδή να κατανοήσουν ή να αντιληφθούν, 
κάτι που οι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας περιγράφουν πολύ σαφώς και που η σύγχρονη φυσική 
επιστήμη επαληθεύει. 
 
Δηλαδή τη δημιουργία εκ του μηδενός ή εκ του «απόλυτου τίποτε» (absolute nothing). Αυτό 
σχετίζεται άμεσα και με τη διάκριση κτιστού Ακτίστου αλλά και με την τριπλή διάκριση, Ουσίας, 
Ενέργειας και Ουσίας Υπόστασης και Πρόσωπο, την οποία πάλι οι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας 
θα αναδείξουν. Μάλιστα εδώ οι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας θα βελτιώσουν, θα διορθώσουν και 
θα αναδείξουν την ορθή σημασία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής διάκρισης, αισθητό, νοητό, 
μεταβλητό, αμετάβλητο, αγαθό, κακό, όπου το κακό ταυτίζεται με το υλικό ως αισθητό και 
μεταβλητό. Διότι η διάκριση αυτή αισθητό - νοητό οδηγεί την ταύτιση του καλού με το αόρατο, το 
νοητό, το αμετάβλητο, το άχρονο και το αιώνιο και επιτρέπει, χωρίς βέβαια να είναι και αναγκαίο, 
την ταύτιση του κακού με το ορατό, το χρονικό, το μεταβλητό, το αισθητό, το υλικό, το σωματικό. 
Για αυτό στον Πλάτωνα δεν έχουμε ακόμη ταύτιση του σώματος με το κακό κάτι που θα συμβεί 
αργότερα με τους νεοπλατωνικούς. Επιπλέον η φιλοσοφική αυτή διάκριση αισθητού - νοητού είναι 



μια διάκριση εντός του κτιστού κόσμου. Έτσι το Θείον ταυτίζεται με το νοητό ως αγαθό και το κακό 
με το αισθητό σωματικό υλικό. Δυστυχώς πολλοί χριστιανοί ακόμη και σήμερα είναι παγιδευμένοι 
σε αυτήν την διάκριση μετατρέποντας τον χριστιανισμό σε μια ακόμη αρχαία θρησκεία. Εδώ 
εντοπίζονται και τα όρια της ανθρώπινης γνωσιολογίας, η οποία δεν μπορούσε να αντιληφθεί την 
θεμελιώδη διάκριση κτιστού Ακτίστου, πριν την αποκάλυψη του ιδίου του Ζώντος Θεού κατά τη 
Σάρκωση του Θεού Λόγου στο πρόσωπο του Χριστού, του Υιού του Θεού, που γίνεται και υιός του 
ανθρώπου. Έτσι κατανοούμε πως οι Έλληνες Πατέρες είναι οι μόνοι αυθεντικοί συνεχιστές της 
αρχαίας Ελλάδας ως νόστος, ως έρως και ως πάθος  του Θείου και του Αληθούς. Δηλαδή οι Έλληνες 
Πατέρες της Εκκλησίας θα αντικαταστήσουν την αρχαιοελληνική αυτή φιλοσοφική διάκριση 
νοητού-αισθητού, είναι και γίγνεσθαι, με την ριζική διάκριση, κτιστού (αισθητό ή νοητό) και 
Ακτίστου. Έτσι η ύλη, η κίνηση, η μεταβολή, το αισθητό, και το γίγνεσθαι, μολονότι κτιστά εκ του 
μηδενός, αποκτούν θετικό νόημα. Το κακό πλέον δεν ταυτίζεται με την ύλη και το σώμα, όπως 
συνέβαινε με τον νεοπλατωνισμό, αλλά με τη βούληση. Το κακό δηλαδή δεν έχει ουσία και υπόσταση 
αλλά είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης των αγγέλων και των ανθρώπων.  Έτσι η ύλη και το σώμα 
αποκτούν εντελώς θετικό νόημα και μπορούν όντως να μετέχουν της Θέωσης, όπως είχε διαισθανθεί 
ο κλασικός ελληνισμός. Μάλιστα η Χριστιανική Θέωση είναι πραγματική κατά χάριν και εν Χριστώ 
μετοχή στη Θεία πραγματικότητα δια των Ακτίστων Θείων Ενεργειών. Αντίθετα η αρχαία ελληνική 
αντίληψη περί θεώσεως είναι κάτι πολύ χλωμό σκιώδες και αδύναμο, υποκείμενο στην ανατολικής 
και ασιατικής προέλευσης ειμαρμένη και ανάγκη. Οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας μετέχοντες οι 
ίδιοι της εν Χριστώ  και όντως Θεώσεως, θα διορθώσουν τους προγόνους των ταυτίζοντας τη Θέωση 
με την εν Χριστώ ελευθερία από κάθε ανάγκη, ειμαρμένη και θάνατο. Για αυτό οι Έλληνες Πατέρες 
της Εκκλησίας, έχοντας πλέον βεβαιότητα της εν Χριστώ Αναστάσεως των νεκρών σωμάτων, είναι 
οι μόνοι αληθινοί και πραγματικοί Έλληνες, αν ο «Έλληνας» ταυτιστεί με την αιώνια αξία του 
σώματος και της ύλης και με  τη νοσταλγία-έρως και την επιθυμία της αιώνιας ζωής.  
   
Για αυτό οι σύγχρονοι αρχαιοελληνίζοντες και αρχαιολάτρες  αλλά και κάθε άλλης εκδοχής 
πανθεϊστές, μασόνοι και λοιποί θεοσοφιστές πάσχουν από φιλοσοφική και θεολογική μυωπία, ενώ 
κινούνται ουσιωδώς εναντίον της γνήσιας Ελληνικότητας και εναντίον της ιστορικής Ελλάδας που 
διεσώθη ως Χριστιανική Ελλάδα. Διότι συγχέουν τον Άκτιστο και εντελώς Ελεύθερο Θεό με τα 
κτιστά όντα νοητά και αισθητά, ανθρώπους, αγγέλους, δαίμονες κλπ. Έτσι καταλήγουν με τη σοφία 
τους εντελώς άσοφοι, αφού λατρεύουν τα κτίσματα παρά τον Κτίσαντα. Όλοι τους, έμμεσα ή άμεσα 
αρνούνται τον Χριστό, αλλά  αρνούνται και την αληθινή αρχαία Ελλάδα, αλλά και την ορθόδοξη 
χριστιανική Ελλάδα. Διότι  λατρεύουν δαίμονες που θεωρούν θεούς και θεό. Διότι ο Χριστός μας 
αποκάλυψε όλη την Αλήθεια. Πως δηλαδή ο Θεός είναι Τριάς Ακτίστων, Θείων και 
αλληλοπεριχωρουμένων Υποστάσεων, που δημιουργούν εκ του μη όντος και εκ του μηδενός κτιστά 
σύμπαντα και όντα, αισθητά ή νοητά, μόνο από αγάπη, ελεύθερα και όχι από ανάγκη. Αγνοούν πως 
ο Χριστός είναι ο Είς της Τριάδος, ο Σαρκωμένος Θεός-Λόγος και ο μόνος αληθινός Θεάνθρωπος 
και Σωτήρας του κόσμου. Αγνοούν πως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή και πνεύμα αλλά και σώμα 
και σάρκα. Και πως αν δεν αναστηθεί το νεκρό σώμα έχουμε άρνηση της αληθινής Ελλάδας που 
νοστάλγησε εξ αρχής την ανάσταση των νεκρών σωμάτων. Για αυτό οι αρχαιοελληνίζοντες, 
δωδεκαθεϊστές, βουδιστές, μασόνοι, πανθεϊστές, γνωστικιστές, αθεϊστές και όσοι άλλοι που 
αρνούνται τον Χριστό ως τον Όντως Σαρκωμένο Θεό Λόγο, όλοι αυτοί στην ουσία αρνούνται και 
αγνοούν και ό,τι το γνήσια Ελληνικό, από τον Όμηρο και τους τραγικούς ποιητές, έως τους 
προσωκρατικούς φιλοσόφους, Πλάτωνα, Αριστοτέλη κλπ. 
Διότι όλος αυτός ο γνήσια ελληνικός και κλασικός Ελληνισμός είναι προχριστιανικά «χριστιανικός», 
αφού τιμά το σώμα και την ύλη και αποζητά κατά βάθος να σωθεί το σώμα και η ύλη και να 
αναστηθούν όλοι οι νεκροί.  
 
Τέλος, για όσους, φανατικούς χριστιανούς ή καλύτερα χριστιανίζοντες και όχι γνήσια χριστιανούς, 
που κατηγορούν το Δίκτυο Ελληνισμού πως συνομιλεί με όλους και δέχεται και αγωνιά για όλους 
τους Έλληνες, χριστιανούς ή μη, αδυνατούν να δουν την ουσία του Χριστιανισμού και του 
Ελληνισμού. Ότι δηλαδή, το γνήσια Ελληνικό και το γνήσια Χριστιανικό είναι συγχρόνως γνήσια 



οικουμενικό και γνήσια παγκόσμιο. Αδυνατούν να κατανοήσουν πως ο Χριστός έδωσε στην Ελλάδα 
το χάρισμα του Λόγου. Δηλαδή το χάρισμα να ενώσει τον κόσμο ἐν ἀληθείᾳ. Δηλαδή να φέρει τον 
κόσμο σε επίγνωση της όντως Αλήθειας, που είναι ο Χριστός. 
 
Για αυτό το Δίκτυο Ελληνισμού αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο, χριστιανό ή μη, Έλληνα ή μη, 
προκειμένου όλους να τους φέρει κοντά στο Φως, στη Χαρά, στην Αλήθεια και στη Ζωή, που δεν 
είναι κάτι άλλο από τον Ζώντα Χριστό, τον Σαρκωμένο Θεό Λόγο και τον Υιό της Παρθένου. Έτσι 
το Δίκτυο Ελληνισμού, εμπνεόμενο από την Ορθόδοξη Εκκλησία και τη Θεία Λειτουργία και 
μιμούμενο την ορθόδοξη πνευματική παράδοση θέλει να ενώσει όλους τους Έλληνες σε μια όντως 
Ελληνική και Δημοκρατική πολιτεία, σεβόμενο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο και την ελευθερία του.   
Το Δίκτυο Ελληνισμού αγωνίζεται η Ελλάδα να μείνει Ελληνική και Ορθόδοξη, χωρίς όμως να 
αναγκάζει ουδέναν και σε τίποτε. Αγωνίζεται σε όλους να εμπνεύσει το Ελληνικό και το Ορθόδοξο, 
σεβόμενο απολύτως το ανθρώπινο αυτεξούσιο και το ανθρώπινο πρόσωπο. Όπως δείχνει ο Σωτήρας 
Χριστός, ο όντως Θεός και ο Όντως Έρως. Δηλαδή σεβόμενο την αληθή Δημοκρατία που πηγάζει 
από την βαθιά παιδεία και τον βαθύ έρωτα του Καλού, του Αληθούς και του Ωραίου.      
 
Για αυτό το Δίκτυο Ελληνισμού εμπνεόμενο από την όντως Ελληνική και Ορθόδοξη Ελλάδα και 
παράδοση, ενώ απορρίπτει αποφασιστικά και αμετάκλητα την αίρεση και το ψεύδος, συγχρόνως δεν 
απορρίπτει τον άνθρωπο ως άνθρωπο και νοιάζεται τον κάθε αιρετικό και πλανεμένο σύγχρονο 
Έλληνα. Αυτό είναι δυσκόλως κατανοητό στον φανατικό αρχαιολάτρη αλλά και στον φανατικό και 
δήθεν χριστιανό, οι οποίοι αμφότεροι κατηγορούν και  συκοφαντούν το Δίκτυο Ελληνισμού. 
Τέλος, πιστεύουμε πως στις ημέρες μας οι όντως Έλληνες και οι όντως Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα 
ανοίξουν έναν καινοτομικό δρόμο  ενότητας των Ελλήνων και υπεράσπισης της Δημοκρατίας και 
της ελευθερίας του Έλληνα από κάθε εξωτερική ή εσωτερική δουλεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


