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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)
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(ζ’ μέρος)
10. Νέα Ἀκρόπολη.
Ἡ κίνηση αὐτή, πού ἱδρύθηκε ἀπό τόν
Jorge Angel Livra ga ἔχει σάν στόχο τή δημι
ουργία ἑνός «νέου ἀνθρώπου», μιᾶς «νέας
φυλῆς», προκειμένου νά σώσει τόν κόσμο
ἀπό βέβαιη καταστροφή καί νά τόν κυβερ
νήσει.
Πρόκειται γιά μιά «λατρεία τοῦ ἀρχη
γοῦ», μέ αὐστηρές ἱεραρχικές δομές. Διαθέ
τει τρεῖς φάλαγγες, πού ὀνομάζονται «Λό
γοι». Ὁ πρῶτος «Λόγος» εἶναι ἡ ὑπηρεσία
ἀσφαλείας, πού φροντίζει γιά τήν ἀσφά
λεια μέσα στήν ὀργάνωση γιά τή στεγανο
ποίησή της πρός τά ἔξω καί ἀσχολεῖται μέ
τούς «ἐχθρούς».
Στό «ἐγχειρίδιο τοῦ Ἀρχηγοῦ», πού δέν
εἶναι προσιτό στούς ἐκτός τῆς ὀργάνωσης,
ἀναφέρεται ὅτι ὁ «παλαιός ἄνθρωπος»,
πού εἶναι ἰδιαίτερα παρών στά συναισθή
ματα, πρέπει νά καταστραφεῖ χωρίς οἶκτο.
Ὅμως ἡ θέση αὐτή δέν πρέπει νά γίνει ἀν
τιληπτή στήν προπαγάνδα πρός τούς ἔξω.
11. Πολιτικά κόμματα.
Ἕνα νέο φαινόμενο παρατηρεῖται τόν
τελευταῖο καιρό: Οἱ ψευδομεσσιανικές αἱ
ρέσεις καί παραθρησκευτικές ὀργανώσεις,
ἐμφανίζονται καί σάν κόμματα. Μέ αὐτόν
τόν τρόπο ἐλπίζουν νά ἐπιτύχουν περισσό
τερη ἐξάπλωση καί μεγαλύτερη ἐπιρροή.
Ὁ F. W. Haack, πού ἀναφέρθηκε σ’ αὐτό τό
φαινόμενο, ὑπογράμμισε στό Hildesh
 eim:
«Σάν πεδίο ἄσκησης προσφέρεται ἡ κοι
νοτική πολιτική. Θρησκευτικές Ὁμάδες πού
μετακομίζουν μαζικά σέ μία περιοχή, ἀπο
1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετ ία
τοῦ 1990».

τελοῦν ἐκεῖ σύντομα μεγάλο δυναμικό ἐκλο
γέων. Πρέπει λοιπόν νά περιμένει κανείς ὅτι
θά ἐπιχειρήσουν νά ἐπιβάλλουν τούς σκο
πούς τους στό Κοινοτικό Συμβούλιο μέσῳ
τῶν ἐκλογῶν». Τέτοια περιστατικά ἔγιναν
ἤδη γνωστά.
Ἡ ὀργάνωση «Οἰκουμενική Ζωή» τῆς
«προφήτιδος» Gabrielle Wittek δήλωσε συμ
μετοχή στίς δημοτικές ἐκλογές στό Het tst
adt πλησίον του Wurz burg. Τό νέο κόμμα
ὀνομάζεται «Ἀρχέγονοι Δημοκράτες γιά
Δημοκρατία καί Ἐλευθερία». Ὅπως ὀρθά
παρατηρεῖ ὁ F. W. Haack, μικρές περιοχές
κινδυνεύουν περισσότερο νά πέσουν στά
χέρια τέτοιων ὁμάδων.
Αὐτό ἔγινε μέ τήν περίπτωση τοῦ χω
ριού Antelope (Oregon, USA), πού κατακλύ
στηκε ἀπό ὀπαδούς τοῦ γκουρού Ραζνίς, οἱ
ὁποῖοι πῆραν στά χέρια τους τή διοίκηση
τῆς κοινότητας καί μετονόμασαν τό χωριό
σέ Rajneesh!
Αὐτό μπορεῖ νά συμβεῖ σέ κάθε στιγμή
καί στή χώρα μας· δέν χρειάζεται νά πε
ριμένουμε τήν ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης.
Ὑπάρχουν τόσα χωριά πού εἶναι σχεδόν
ἐρειπωμένα. Ἡ ἐγκατάσταση ἐκεῖ μερικῶν
ὀπαδῶν μιᾶς ὁμάδας ἀρκεῖ.
Ποιές Ὀργανώσεις δροῦν σήμερα σάν
πολιτικά κόμματα; Θά προσπαθήσουμε
νά ἀπαντήσουμε σ’ αὐτό τό ἐρώτημα ἀνα
φερόμενοι στά πιό γνωστά κόμματα στή
διεθνῆ πολιτική σκηνή.
Εὐρωπαϊκό Ἐργατικό Κόμμα (AEP).
Πρόκειται γιά τήν κίνηση τοῦ ἄλλοτε
τροτσκιστῆ Lyndon Hemyl e LaRo
 uche, πού
ἔβαλε ὑποψηφιότητα γιά τό προεδρικό ἀξί
ωμα τῶν ΗΠΑ. Τώρα ἀσκεῖ μία ποινή φυ
λάκισης 15 χρόνων.
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Οἱ ὀπαδοί του τόν θεωροῦν σωτήρα τοῦ
κόσμου, ἐκπρόσωπο τῶν θετικῶν δυνάμε
ων τοῦ πλανήτη, μόνο ἱκανό νά σταματή
σει τίς καταστροφικές δυνάμεις πού ἐπιδι
ώκουν τούς καταστροφικούς σκοπούς τους
μέ ναρκωτικά καί μουσική ρόκ.
Κατά τόν F. W. Haack τό σύστημα τοῦ
LaRo
 uc he μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ «πο
λιτικο-θρησκευτική παράνοια». Οἱ ὀπαδοί
προσφέρονται ὁλοκληρωτικά γιά τήν ὑπό
θεση τοῦ πολιτικο-μεσσία τους, ἀκόμη καί
μέ βλάβη τῶν προσωπικῶν τους ἐνδιαφε
ρόντων.
Σέ ἔκθεση γιά τίς «θρησκεῖες τῶν Νέ
ων» τοῦ ὑπουργοῦ ἐργασίας, ὑγείας καί
κοινωνικῶν ὑποθέσεων τῆς Βορείου Ρηνα
νίας-Βεστφαλίας περιλαμβάνεται καί τό
AEP μέ ὅλες τίς ὑπό-ὀργανώσεις του. Ἐκεῖ
ἀναφέρεται ὅτι στίς ΗΠΑ ἐκδόθηκε ἕνα βι
βλίο γι’ αὐτή τήν ὀργάνωση, μέ τόν τίτλο
«Nazis witho
 ut Swastika» (Ναζιστές χωρίς
ἀγκυλωτό σταυρό).
Ἡ κεντρική ἰδέα τῆς κίνησης ἀναφέρε
ται σέ μία συνωμοσία ἀρνητικῶν δυνά
μεων ἐναντίον τοῦ κόμματος τῶν «ὀρθο
λογιστῶν» ἤ «οἰκοδόμων τῶν πόλεων»,
πού ἐμφανίζεται διά μέσου ὁλόκληρης τῆς
ἱστορίας. Ὅσοι ἀσκοῦν κριτική ἐναντίον
τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς θεωροῦνται φανατι
κοί, πολεμοῦνται μέ ἐπιθετικές μεθόδους
καί δυσφημίζονται.
Ἡ κίνηση ἵδρυσε δεκάδες ὀργανώσεις μέ
διάφορες ὀνομασίες, ὅπως «Συνασπισμός
ἐναντίον τῶν Ναρκωτικῶν» (ADK), «Χρι
στιαν
 ική Μέση - Πατριῶτες γιά τή Γερμα
νία», Clu
 b of Life, «Γερμανογαλλική Ἐπι
τροπή γιά τήν προστασία ἀπό τήν Ἀτομι
κή Ἐνέργεια», «Nationa l Democ ra tic Poli c y
Commit tee s – NDP
 C» (Ἐπιτροπή Ἐθνικῆς
Δημοκρατικῆς Πολιτικῆς), «Πατριῶτ ες γιά
τήν Γερμανία», «Δημόσια Ὑπηρεσία Παρα
γωγῆς» κ. ἄ.
Ἀνθρωπιστικό Κόμμα.
Πρόκειται γιά κίνηση πού δημιούργησε
ὁ Mario Luis Rodriguez Cobos (ψευδώνυμο
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Silo). Ἱδρύθηκε στήν Ἀργεντινή μέ τό ὄνο
μα «La Rel i gio
 n Int erie r» (ἐσωτερική θρη
σκεία). Ἀργότερα ὀνομάσθηκε «Communi 
dade Rel i gio
 sa». Τό 1969 ἱδρύθηκε ἡ «Fren
 te
Uni do de la Juvent ud» (Ἑνωμένο Μέτωπο
Νεολαίας). Ἄλλες Ὀνομασίες: «La Conm
 u
nid
 ad», «The Com
 munity», «Κοινότητα γιά
ἰσορροπία καί ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου»
(Γερμανία), «Synthe si s Foundatio
 n» (USA)
κ.ο.κ.
Στά πλαίσια τῆς δραστηριότητας τῆς Σι
λοϊστικῆς (ἀπό τόν Sil o) αὐτῆς ὀργάνωσης
δημιουργήθηκε τό 1984 τό «Ἀνθρωπιστι
κό Κόμμα» καί τό 1989 ἡ «Ἀνθρωπιστική
Διεθνής». Ἡ ἱδρυτική φιέστα, πού πραγ
ματοποιήθ
 ηκε στή Φλωρεντία μέ συμμε
τοχή 4000 ἀτόμων χαρακτηρίσθηκε ἀπό
συμμετέχοντες σ’ αὐτήν, σάν «Γιορτή οὐρ
λιαχτῶν», πού θύμιζε τά συνέδρια τοῦ να
ζιστικοῦ κόμματος στό τρίτο Ράϊχ. Αὐτό
ἀναφέρεται σέ εἰδική ἔρευνα, πού δημοσι
εύθηκε τόν Ἰαν
 ουάριο τοῦ 1990 στό Βερο
λίνο. Ἡ ἔρευνα πραγματοποιήθηκε μέ τή
φροντίδα τῆς «AG-αἱρέσεις» τῆς «Γενικῆς
Ἐπιτροπῆς Φοιτητῶν τοῦ Ἐλευθέρου Πανε
πιστημίου τοῦ Βερολίνου». Δημοσιεύθηκε
μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο: «Fuhrerkult als
Parteiprogramm “Grune Zukunft”und “Human
istische Partei”: Lock vogel des siloistischen Okk
ultism
 us», δηλαδή: «Λατρεία τοῦ Φύρερ σάν
πρόγραμμα Κόμματος: “Πράσινο Μέλλον”
καί “Ἀνθρωπιστικό Κόμμα”: Δόλωμα τοῦ
Σιλοϊσ
 τικοῦ Ἀποκρυφισμοῦ». Τό «Πράσινο
Μέλλον» ἱδρύθηκε ἀπό τήν κίνηση τοῦ Silo
τό 1986 σάν «Πράσινο Μέλλον – Οἰκολογι
κές Ὁμάδες Βάσης». Τό 1989 ἱδρύθηκε στό
Rio de Janei ro ἡ «Πράσινη Διεθ
 νής».
Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ ἔρευνα τοῦ Βε
ρολίνου, στήν κίνηση κυριαρχεῖ ἡ «ἀρχή
τοῦ Φύρερ». Γιά νά γίνει κανείς μέλος καί
νά ἀνέλθει τά διάφ
 ορα ἐπίπεδα ἱεραρχίας,
πρέπει κατ’ ἀρχήν νά προωθ
 ηθεῖ ἀπό τούς
λεγόμενους «προσανατολιστές». Σταδιακά
ὑφίσταται πραγματική πλύση ἐγκεφάλου
μέ τή μέθοδο τῆς «καθοδηγούμενης ἐμπει
ρίας». Πρέπει ἀκόμη νά ἀποδεικνύει κάθε
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φορά ἱκανότητα στό ἔργο τοῦ προσηλυ
τισμοῦ νέων ὀπαδῶν καί τῆς ἀποδοτικῆς
προσφορᾶς στά διάφορα ἐπίπεδα τῆς ἱε
ραρχίας.
Μέσω ψυχο-γυμνασμάτων τά μέλη με
ταφέρονται σέ διαλογιστική ἡμιυπνωτική
κατάσταση, πού λειτουργεῖ σάν «ἐσωτε
ρικός ὁδηγός». Τά ἄτομα ὁδηγοῦνται σέ
πραγματικό προγραμματισμό στήν ὀργά
νωση (εἶδος mind control). Αὐτό ἀποδει
κνύεται ἀπό τό γεγονός ὅτι τά μέλη παρου
σιάζουν τά χαρακτηριστικά τῆς προγραμ
ματισμένης ὁμιλίας σέ ὁρισμένα θέματα,
ὁλοκληρωτική ἔλλειψη κριτικῆς στήν ὀρ
γάνωση κ.ο.κ. Ἄς ρίξουμε ὅμως μιά ματιά
στήν ἱεραρχική πυραμίδα τοῦ «Κόμματος»:
Στήν κορυφή της βρίσκεται ὁ ἴδιος ὁ Silo,
τό «Πρῶτο Magisterium». Αὐτός ἀποφασί
ζει γιά τήν ἵδρυση νέων κομμάτων σέ ἄλ
λες χῶρες καί ὁ ἴδιος καθορίζει τόν τρόπο
λειτουργίας τους. Κάτω ἀπό τόν Silo εἶναι
οἱ «συντονιστές», πού ἀποτελοῦν τό «Συμ
βούλιο». Ὕστερα ἔρχονται τά «Μέλη τοῦ
Τάγματος» ἤ οἱ «Γενικοί Ἐκπρόσωποι».
Ἕνας «Προσανατολιστής» ἤ «Μέλος τῆς
Σχολῆς» ἀνέρχεται στήν ἑπόμενη «ἱεραρ
χική βαθμίδα», γίνεται δηλαδή «Μέλος
τοῦ Τάγματος» ἤ «Γενικός Ἐκπρόσωπος»,
ἄν ἔχει διευθύνει δέκα ὁμάδες ἤ «Σχολές».
«Προσανατολιστής» γίνεται ὅποιος προση
λυτίσει δέκα νέους ὀπαδούς (οἱ γυναῖκες
χρειάζεται νά προσηλυτίσουν μόνο ἑπτά!).
Ὅλες οἱ «προωθήσεις» συνδέονται μέ ἀπο
κρυφιστικά τελετουργικά (Fuhr erkult, σ. 6).
Ἡ ἴδια ἔρευνα μᾶς πληροφορεῖ ὅτι στόν
προσηλυτισμό τῶν νέων χρησιμοποιεῖται
καί ἡ μέθοδος Flirty Fishing, πού εἶναι
γνωστή ἀπό τήν ὀργάνωση «Τά παιδιά
τοῦ θεοῦ». Μία ἐφημερίδα τοῦ Βερολίνου
κάνει λόγο γι’ αὐτή τή μέθοδο προσηλυ
τισμοῦ ἀπό μέρους τοῦ «Ἀνθρωπιστικοῦ
Κόμματος», κάτω ἀπό τόν ἐντυπωσιακό
τίτλο: «Προσηλυτισμός μέσω σχέσεων στό
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κρεβάτι» (Schonberger Stichel 44/1988, Fuhr
erku
 lt, σ. 3). Παρ’ ὅλα αὐτά ἡ κίνηση χαρα
κτηρίζει τόν κόσμο ἔξω ἀπό τίς τάξεις της,
«γουρουνοκρατία»!
Κλείνοντας παρατηροῦμε πώς τό φαι
νόμενο τῆς σύγχυσης ἀνάμεσα στήν πο
λιτική καί στή θρησκεία ἐπιφυλάσσει γιά
τό μέλλον δεινά· θά συνδέεται μέ ὅλο καί
μεγαλύτερη ἐπιθετικότητα. Σχετικά μ’ αὐ
τό τό θέμα ὁ F. W. Haack ὑπογράμμισε στή
Συνδιάσκεψη τοῦ Rothenbu
 rg:
«Ἡ δράση φανατικῶν πιστῶν, ἡ θρησκευ
τικά θεμελιωμένη τρομοκρατία καί ἡ ἵδρυση
θρησκευτικῶν δικτατοριῶν δέν κινοῦνται
πλέον στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς φαν
τασίας. Τά πολιτικοθρησκευτικά σχήματα
ἐκφράζουν συνολικά μιά ἀντιστροφή τοῦ
δυτικοῦ δρόμου, τοῦ χωρισμοῦ ἀνάμεσα στή
θρησκεία καί στήν πολιτική. Τά σχήματα
αὐτά θά ἀλλοιώσουν τήν πολιτική καί τή
θρησκευτική σκηνή, ἐπειδή, καί οἱ κατεστη
μένες θρησκεῖες καί τά κόμματα θά μπο
ροῦσαν νά ἐνταχθοῦν σ’ αὐτή τήν τάση».
«Θά μπορεῖ νά λεχθεῖ μέ βεβαιότητα»,κα
τέληξε ὁ Haack, «ὅτι οἱ παράγραφοι τῶν
Συνταγμάτων τῶν νεωτέρων Δημοκρατιῶν
πού ἐξασφαλίζουν τήν ἐλευθερία τῆς θρη
σκείας, δέν πρέπει νά χρησιμοποιηθοῦν,
ὥστε νά κατοχυρώσουν θρησκευτικές δι
κτατορίες, νά ἀπαλείψουν ἤ νά ἀκυρώσουν
τόν σαφῆ διαχωρισμό ἀνάμεσα στήν θρη
σκευτική ἀπαίτηση καί στήν πολιτική πρά
ξη».
Στή χώρα μας δέν ἔχει δυστυχῶς μελε
τηθεῖ τό ζήτημα τῆς παρουσίας παραθρη
σκευτικῶν ὁμάδων στήν πολιτική σκηνή.
Ἄν δεῖ κανείς τόν κατάλογο τῶν κομμάτων
πού ἔλαβαν μέρος στίς βουλευτικές ἐκλο
γές τοῦ Ἀπριλίου 1990 θά συμπεράνει πώς
τουλάχιστον 6 μικρά κόμματα ἀφήνουν
τήν ὑποψία πώς προέρχονται ἀπό τόν χῶ
ρο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.
(Συνέχεια στό ἑπόμενο).
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ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ
(β’ μέρος)
4. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου.
Αὐτή θά εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς
ἀποστασίας καί ἠθικῆς ἀθλιότ ητος. Μετά
τήν ἀποστασία, σημειώνει ὁ Ἀπ. Παῦλος,
θά «ἀποκαλυφθῆ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρ
τίας, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος
καί ὑπεραιρόμενος ἐπί πάντα λεγόμενον
Θεόν ἤ σέβασμα, ὥστε αὐτόν εἰς τόν ναόν
τοῦ Θεοῦ ὡς θεόν καθίσαι, ἀποδεικνύντα
ἐαυτόν ὅτι ἐστί Θεός... οὗ ἐστιν ἡ παρουσία
κατ’ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνά
μει καί σημείοις καί τέρασι ψεύδους...» (Β΄
Θεσ. Β΄ 3-12).
Τό μοναδικό προφητικό βιβλίο τῆς Κ. Δ.
εἶναι καί τό τελευταῖο. Ἡ «Ἀποκάλυψη»
τοῦ Ἰωάννου. Σ’ αὐτό τό δύσκολο καί τα
λαιπωρημένο ἀπό τούς ψευδοπροφῆτες βι
βλίο παρουσιάζεται, μέ συμβολικό τρόπο,
ἡ πρό τῆς Δευτέρας Παρουσίας προετοι
μασία τοῦ κόσμου, τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ
ἀνθρώπου, τά δεινά καί οἱ δοκιμασίες τῶν
ἐν ἀποστασία χριστιανῶν, ἡ ἔλευση τοῦ
Ἀντιχρίστου, ἡ ἔλευση τοῦ Κυρίου ἠμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ τελική κρίση καί τέλος ἡ
δόξα τοῦ «Ἀρνίου».
Ἀποτελεῖ ἀγαπημένη ἐνασχόληση κά
θε ἐπίδοξου «προφήτη» τῆς σύγχρονης
ἐποχῆς νά προσπαθεῖ νά ἑρμηνεύσει τό
κείμενο τῆς Ἀποκάλυψης καί νά ταυτίσει
τά γραφόμενα τοῦ Ἰωάννου μέ σύγχρονα
πρόσωπα ἤ γεγονότα. Εἶναι γεγονός ὅτι
τό ἐν λόγω βιβλίο ἐξάπτει τή φαντασία
τοῦ ἀνθρώπου καί προκαλεῖ τήν ἀγωνία
γιά τά ἔσχατα. Ἡ ὕπαρξη καί μόνο τοῦ
βιβλίου τῆς Ἀποκάλυψης δίνει πρόσφο
ρο ἔδαφος στόν καθένα πού θά ἤθελε νά
ἐκμεταλλευτεῖ τά πνευματικά κενά τοῦ
σύγχρονου ἀνθρώπου, νά δημιουργήσει τό
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τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου,
Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

κατάλληλο κλῖμα γιά κάθε εἴδους μεταφυ
σική ἀνοησία: Ἀποκαλυπτικές ὁμάδες πού
ἀναμένουν τή Δευτέρα παρουσία, ψευδοδι
δάσκαλοι καί ψευδοπροφῆτες, εὐφάνταστα
βιβλία πού δίνουν ἐξαιρετικά σενάρια γιά
ἀντίστοιχες ταινίες κ.ο.κ.
Στόν πειρασμό τῆς ἑρμηνευτικῆς προ
σέγγισης τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκάλυψης
δέν εἶναι καί λίγοι αὐτοί πού ὑποκύπτουν
ἀκόμα καί μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἐπικρεμάμενη σπάθη τῶν δεινῶν, ὅπως
αὐτά περιγράφονται ἐντός τοῦ βιβλίου,
ἀποτελεῖ πρώτης τάξεως ὄργανο χειραγώ
γησης τῶν ἁπλῶν καί πιστῶν χριστιανῶν.
Χωρίς νά ἐπεκταθοῦμε περισσότερο στό
θέμα, σίγουρα ἡ προσέγγιση τῆς Ἀποκά
λυψης χρειάζ εται ἄλλα κριτήρια. Διάκριση
κυρίως καί ἅγιο-πνευματική χάρη.
Γ. Σύγχρονοι προφῆτες
καί ψευδοπροφῆτες.
Ἔχουμε κάνει ἤδη ἀναφορά σέ σύγχρο
νες ἐσχατολογικές προφητεῖες ἡ πλειονο
ψηφία τῶν ὁποίων κινεῖται στό χῶρο τῆς
ἀπάτης καί θά ἦταν ματαιοπονία νά γίνει
λεπτομερής ἀναφορά σέ ὅλες τίς παρα
θρησκευτικές ὁμάδες ἤ τά πρόσωπα πού
χρησιμοποιοῦν τήν «προφητεία» ὡς μέσον
προκειμένου νά παγιδεύσουν τά θύματά
τους. Θά περιοριστοῦμε ὅμως σέ κάποιες
χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
1. Ἡ πλέον γνωστή ὁμάδα πού χρησι
μοποιεῖ τήν προφητεία καί μάλιστα σέ
ὑπέρτατο βαθμό εἶναι οἱ «Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ». Ἡ ἑταιρία «Σκοπιά», ὁ «πιστός
καί φρόνιμος δοῦλος», πού διοικεῖ τίς ἀνά
τόν κόσμο ὁμάδες, διατείνεται ὅτι ὑπάρχει
μία προφητική τάξη Χριστιανῶν μεταξύ
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μας οἱ (144.000), ἡ ὁποία στό ἄγγελμά της
πού προέρχεται ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, κα
λεῖ ὅλους τούς ὀπαδούς της νά δεχθοῦν
ὅ,τι ἀναγγέλλει ἡ τάξη αὐτή, ὄχι ὡς λόγο
ἀνθρώπων, ἀλλά ὡς λόγο Θεοῦ. Α ὐτοπρο
βάλλεται, ὡς ὁ Ἱερεμίας τῆς Παλαιᾶς Δια
θήκης. Εἶναι ὅμως γνωστό σέ ὅλους, πώς
ὁτιδήποτε ἔχει προφητεύσει αὐτή ἡ ὁμάδα
δέν ἔχει ἐκπληρωθεῖ.1 Εἶναι δυνατόν λοι
πόν νά διατείνεται ἡ ἑταιρία ὅτι ἀποτελεῖ
τό κανάλι, τόν ἀγωγό μέσα ἀπό τόν ὁποῖο
ὁ Θεός διοχετεύει τό λόγο του καί ὁ λόγος
αὐτός νά μήν ἐκπληρώνεται; Ἄρα ἡ ἑται
ρία, μέ βάση ὅσα ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν ἀπό τήν
Π. Δ. δέν εἶναι ὁ προφήτης τοῦ Θεοῦ ἀλλά
μεγάλος ψευδοπροφήτης.
2. Οἱ Πεντηκοστιανοί ἀποτελοῦν ἐπίσης
ἕναν ἄλλο κλάδο ὁμάδων πού ἀπολυτο
ποιοῦν τήν προφητεία ὡς ἀποδεικτικό μά
λιστα στοιχεῖο ὅτι φέρουν τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Ὅμως, ἡ ἁγία Γραφή δίνει τόν κανόνα γιά
τό ποιός εἶναι ἀληθινός προφήτης. Ἀκόμα
καί ἄν λαλήσει κάποιος «ἐν τῷ ὀνόματι
Κυρίου» , καί ὁ λόγος του «δέν γίνη οὔ
τε συμβῆ», τότε καί πάλι ἀποδεικνύετ αι
ψευδοπροφήτης (Δευτερ. ΙΗ’ 20-22). Αὐτό
τόν κανόνα δέν φαίνεται νά τόν σέβεται
ἡ «Ἐλευθέρα Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς
Πεντηκοστῆς», γιατί ὁ ἀρχηγός της, κ. Λού
ης Φέγγος, προτρέπει τούς πιστούς νά προ
φητεύσουν, δηλαδή νά μιλοῦν στό ὄνομα
τοῦ Κυρίου, ἀκόμα καί ἄν «λαλοῦν λόγον»
τόν ὁποῖο «δέν ἐλάλησε σ’ αὐτούς ὁ Κύ
ριος». Ἔτσι στό κήρυγμα τῆς 27/7/82 ἀνέφε
ρε: «Μή σταματᾶτε νά προφητεύετε ἔστω
καί νά σ’ ἐλέγξει ἕνας καί νά σοῦ πεῖ... δέν
τόπες καλά. Δέν πειράζει, καί μεῖς δέν τά
λέμε καί πολύ καλά πολλές φορές». «Ἐγώ
ἀκούω τό μαγνητόφωνο καμιά φορά… νά
δῶ πώς τά εἶπα. Ὦ, τί λές τώρα ἐκεῖ πέρα,
λέω, τί εἶναι αὐτό τό πράγμα ποῦ λές! Τόν
βρίζω τόν ἑαυτό μου, ἔτσι δέν εἶναι, ἀλλά
2
μ’ αὐτό τόν διορθώνω, ἔτσι δέν εἶναι;» .
1. Ἄννας Μπουρδάκου, «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἀπό τό
Α στό Ω», Ἔκδοση Π.Ε.Γ., Ἀθήνα 2008, σ. 298.
2. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Πεντηκοστιανοί καί
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Μέ βάση τά λόγια τοῦ Λ. Φέγγου συμ
περαίνει κανείς ὅτι πολλές φορές ἀπό τό
στόμα τῶν πεντηκοστιανῶν ἐκτός ἀπό τίς
ἀκατάλυπτες λέξεις τῆς γλωσσολαλιᾶς
βγαίνουν καί λόγοι, τάχα Κυρίου, πού δέν
ἐπαληθεύονται. Ἀλλά καί τά λίγα πού λέ
νε λάθος «ἐν τῷ ὀνόματι Κυρίου», φτάνουν
γιά νά ἀποδειχθοῦν ψευδοπροφῆτες.
Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ προφητεία ἀποτε
λοῦσε ἕνα ἀπό τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στούς πιστούς κατά τούς πρώ
τους χριστιανικούς χρόνους. Τό χάρισμα
ὅμως αὐτό -ὅπως καί ἡ γλωσσολαλιά- ἦταν
ὑπαρκτό στήν ἀρχαία Ἐκκλησία καί ἐξυ
πηρετοῦσε τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου
στούς ἐθνικούς.
3. Οἱ Ὁμάδες τῆς «Νέας ἐποχῆς» μπορεῖ
νά μήν χρησιμοποιοῦν τόν ὅρο προφήτης
καί προφητεία μέ τήν στενή θρησκευτική
ἔννοια, ἐπιδίδονται ὅμως, μέ διάφορα μέ
σα, σέ κάθε λογῆς μεταφυσικές μελλοντο
λογικές προβλέψεις: Μαντεῖες διάφορες,
Πνευματισμός, Μέντιουμ, Ταρώ, Ἀστρολο
γικές προβλέψεις. Γιά κάθε μία ἀπό αὐτές
τίς πρακτικές μπορεῖ νά χρειαστεῖ ἰδιαίτε
ρη ἀνάλυση. Θά περιορ
 ιστοῦμε γι’ αὐτό σέ
ἐπιγραμματικές ἐπισημάνσεις.
Εἶναι πολύ γνωστό τό περιστατικό ἀπό
τίς Πράξεις τῶν ἀποστόλων κατά τό
ὁποῖο ὁ Παῦλος συναντᾶ μία μικρή κοπέ
λα πού κατέχονταν ἀπό μαντικό πονηρό
πνεῦμα:
«Καθώς ἐπηγαίναμεν εἰς τόν τόπον τῆς
προσευχῆς μᾶς συνήντησε κάποια ὑπηρέ
τρια πού εἶχε πνεῦμα μαντικόν, καί μέ τήν
μαντείαν ἔφερνε πολλά κέρδη εἰς τούς κυ
ρίους της. Αὐτή ἀκολουθοῦσε τόν Παῦλον
καί ἐμᾶς καί ἐφώναζε, «Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι
εἶναι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, καί σᾶς
ἀναγγέλουν τόν δρόμο τῆς σωτηρίας». Αὐ
τό τό ἔκανε πολλές ἡμέρες. Ὁ Παῦλος ἦτο
πολύ ἀγανακτισμένος καί στραφείς εἶπε
πρός τό πνεῦμα, «Σέ διατάσσω εἰς τό ὄνομα
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νά βγεῖς ἀπό αὐτήν». Καί
Ὀρθοδοξία, Ἔκδοση: Διεύθυνση Ὀρθοδόξου Ἀπολογητι
κῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1992, σ. 72.

5

ἐκείνην τήν στιγμήν ἐβγῆκε». (Πράξ. ΙΣΤ’
16-183).
Μερικές παρατηρήσεις ἐπί τῆς περικο
πῆς:
α) Ἀπό τήν περιγραφή γίνεται ἀπολύ
τως σαφές, ὅτι μαντεία ἔκανε τό πονηρό
πνεῦμα τοῦ Πύθωνος καί ὄχι ἡ νεαρ
 ή κο
πέλα ἀφ’ ἑαυτῆς.
β) Τό ἀποτέλεσμα τῆς μαντείας ἦταν
ὄχι ἡ ὠφέλεια τῶν ἀνθρώπων ἀλλά ἡ
ἀπόδοση χρημάτων –οἰκονομικοῦ κέρδους
δηλαδή- σ’ αὐτούς πού ἐκμεταλλεύονταν
τήν ἄτυχη κοπέλα. Μήπως σήμερα καί
πάντοτε ὁ σκοπός αὐτῶν πού συνήθως
παραπλανοῦν μέ τίς μαντεῖες τους καί
τίς ψευδοπροφητεῖες τους δέν εἶναι ἡ στυ
γνή ἐκμετάλλευση τῶν θυμάτων τους καί
ὁ προσπορισμός ἀθέμιτων περιουσιακῶν
στοιχείων;
γ) Τά πονηρά πνεύματα μετέρχονται
κάθε μέθοδο προκειμένου νά παραπλα
νήσουν τόν ἄνθρωπο καί νά ἐπιτύχουν τό
σκοπό τους πού εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς ἀν
θρώπινης ψυχῆς. Στήν περικοπή τό πονηρό
πνεῦμα δέν διστάζει νά ἐπαινεῖ καί νά ἐπε
φημεῖ τούς Ἀποστόλους ὡς «δούλους τοῦ
Θεοῦ». Ὡς εἶναι γνωστόν οἱ δαίμονες ἔχουν
τή δύναμη νά μεταμορφώνονται ἀκόμη καί
σέ ἀγγέλους φωτός προκειμένου νά παρα
πλανήσουν ἀκόμη καί τούς μεγαλύτερους
ἀσκητές.
δ) Αὐτό ὅμως πού δέν ἀντέχουν εἶναι ἡ
ὁμολογία πίστεως στόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἡ
προσκύνηση τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτό ἡ πλέον σωστή
καί ἐνδεδειγμένη μέθοδος εἶναι αὐτή πού
μᾶς προτείνει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωά
 ννης
στήν Α΄ Ἐπιστολή του:
«Ἀγαπητοί, μή παντί πνεύματι πιστεύετε,
ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θε
οῦ ἐστίν, ὅτι πολλοί ψευδοπροφῆται ἐξελη
λύθασιν εἰς τόν κόσμον. (Α΄ Ἰωα
 ν. Δ΄ 1).
Ἄρα ἡ ὕπαρξη ἑνός πονηροῦ πνεύματος
ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καί τήν ἀπόδειξη ὅτι
3. Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘ
 ΗΚΗ, Ἀθήνα 1977.

6

ὁ φερόμενος ὡς προφήτης, μάντης, μάγος
κ.ο.κ. εἶναι Ψευδοπροφήτης.
ε) Ἀπό τήν περικοπή τῶν Πράξεων ἐπι
συνάγεται καί τό τελευταῖο συμπέρασμα.
Ὅτι ἐνώπιόν τῆς χρήσης καί τοῦ ὀνόμα
τος μόνον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τά δαιμόνια
φρίττουν καί ἐξαφανίζονται. Ὁ Ἀπόστο
λος Παῦλος δέν ὑποκύπτει στίς κολακεῖες
τοῦ πονηροῦ πνεύματος. Τό διατάσσει, στό
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, νά βγεῖ ἀπό τήν κοπέ
λα καί βέβαια αὐτό ἀμέσως ἐξέρχεται.
4. Ἕνα ἄλλο εἶδος μελλοντολογίας καί
κατ’ ἐπέκτασιν «προφητείας», εἶναι καί οἱ
Ἀστρολογικές προβλέψεις. Ἀπό ἀρχαιοτά
των χρόνων οἱ ἄνθρωποι σαγηνεύονταν
ἀπό τόν οὐρανό καί τίς κινήσεις τῶν ἄπει
ρων ἀστεριῶν. Αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα
οἱ ἀρχαῖοι λαοί νά ἀποδώσουν στά οὐράνια
σώματα ὑπερφυσικές δυνάμεις οἱ ὁποῖες,
κατ’ αὐτούς, καθόριζαν τό παρόν καί τό
μέλλον τῶν ἀνθρώπων. Σήμερα, μετά ἀπό
χιλιάδες χρόνια, πλῆθος ἀστρολόγων ἐπι
δίδονται σέ προβλέψεις πού κρίνουν ἀκόμη
καί ἀποφάσεις ἀρχηγῶν κρατῶν. Ὁ ἄν
θρωπος πού δέν ἔχει ἕνα σταθερό σημεῖο
ἀναφορᾶς, μιά ἀξία ζωῆς καί βρίσκεται μα
κριά ἀπό τήν πνευματική καθοδήγηση τῆς
Ἐκκλησίας ψάχνει ἀπελπισμένα νά στηρι
χθεῖ σέ κάθε εἴδους προβλέψεις πού ἀφο
ροῦν τό μέλλον του. Δυστυχῶς ὑπάρχουν
πολλοί ἄνθρωποι σήμερα πού βρίσκονται
σέ πνευματικό τέλμα καί ἔτσι οἱ κάθε λο
γῆς ἀστρολόγοι κάνουν χρυσές δουλειές.
Δέν ὑπάρχει σήμερα τηλεοπ
 τική ἐκπομ
πή -κυρίως τῆς πρωινῆς ζώνης- ἤ περιοδικό
ποικίλης ὕλης, πού νά μήν ἔχει ἀστρολογι
κές προβλέψεις. Μάλιστα μᾶς χρυσώνουν
τό χάπι λέγοντας ὅτι ὁ τρόπος πού δια
βάζουν τούς ἀστρολογικούς χάρτες εἶναι
ἀπολύτως ἐπιστημονικός, μέ χρήση πλέον
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν κ.ο.κ.
Δύο μόνο ἐπιχειρήματα ἀπό τά πολλά
γιά τήν ἀπόδειξη τοῦ ἀβάσιμου τῶν ἀστρο
λογικῶν προβλέψεων:
1. πῶς εἶναι δυνατόν ἡ ἀνθρώπινη ζωή
νά ἐπηρεάζεται ἀπό ἕναν μόνο, ἀπόλυτα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 57

συγκεκριμένο ἀστρικό σχηματισμό, ὅταν
κάθε στιγμή στόν οὐράνιο θόλο βρίσκονται
δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ἄστρα;
2. πῶς εἶναι δυνατόν νά δίδονται χαρα
κτηριστικά στόν ἄνθρωπο μέ βάση τό ζώ
διό του –π.χ. ἡ ἐκδικητικότητα ὅταν εἶναι
σκορπιός- στηριζόμενοι σέ μιά ἀπολύτως
ὑποκειμενική ἄποψη τῶν ἀρχαίων Ἑλλή
νων πού φαντάστηκαν ἁπλῶς ὅτι συγκε
κριμένος ἀστερισμός στόν οὐρανό εἶχε τό
σχῆμα τοῦ σκορπιοῦ; Οἱ κινέζοι πού συνέ
δεσαν τούς ἀστερισμούς μέ ἄλλα ζῶα προ
φανῶς ἀποδίδουν ἄλλα χαρακτηριστικά
στόν ἴδιο ἄνθρωπο.
Εἶναι γεγονός ὅτι μπορεῖ κανείς νά ἀνα
φερθεῖ σέ ἄπειρα ἐπιχειρήματα πού καταρ
ρίπτουν τό ἀστρολογικό οἰκοδόμημα. Αὐτό
ὅμως πού πρέπει νά ἔχουν ὑπ’ ὄψιν κυρίως
οἱ χριστιανοί εἶναι ἕνα: Ἡ ἀστρολογία ὅταν
ἔχει νά ἀντιμετωπίσει τά λογικά ἐπιχειρή
ματα τῆς ἐπιστήμης καί τίς αἰτιάσεις τῆς
κοινῆς λογικῆς ἀπαντᾶ ὅτι ἔχει μεταφυσι
κή διάσταση. Ἄρα παραδέχεται ὅτι ἡ βάση
πάνω στήν ὁποία κινεῖται καί οἱ μεθοδολο
γία της εἶναι θρησκευτικῆς τάξεως. Φυσικά
ἕνας συνειδητοποιημένος χριστιανός δέν
ἀφήνει τή ζωή του ἕρμαιο στίς κινήσεις
τῶν ἄστρων. Ἔχει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη
στή χάρη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί
προσπαθεῖ μέσα ἀπό πνευματική καί σω
ματική ἄσκηση νά προκόψει πρός ὄφελος
τοῦ ἰδίου καί τῶν ἀδελφῶν του.
Ὑπάρχουν προφῆτες σήμερα;
Μετά ἀπό τήν περιπλάνησή μας στήν
ἱστορία τοῦ προφητικοῦ λόγου ἀλλά καί
τήν ψηλάφηση τοῦ φαινομένου τῶν ψευδο
προφητῶν προκύπτει ἀβίαστα τό ἐρώτημα.
Ὑπάρχουν σήμερα ἀληθινοί προφῆτες;
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς διδάσκει,
ὅτι ὅπως οἱ Προφῆτες στήν Παλαιά Δια
θήκη ἔβλεπαν τήν πρώτη παρουσία τοῦ
Χριστοῦ, τήν ἐνανθρώπησή Του, καί προε
τοίμαζαν τόν λαό γιά τήν συνάντηση μαζί
Του, ἔτσι καί οἱ Προφῆτες στήν Καινή Δια
θήκη, οἱ θεούμενοι καί θεόπτες ἅγιοι, βλέ
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πουν τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν Δευτέρα
ἔλευση τοῦ Χριστοῦ μέ ὅλη Του τήν δόξα
καί καθοδηγοῦν τόν λαό πρός τήν κατεύ
4
θυνση αὐτή.
Με βάση αὐτό τό πλαίσιο καί ἄν λάβου
με ὑπ’ ὄψιν ὅτι καί ὁ σύγχρονος κόσμος
ἀποτελεῖ προέκταση τῆς Κ.Δ. σίγουρα ὁ
Θεός ἐπιτρέπει τήν παρουσία καί σήμερα
ἁγίων καί προφητῶν μέ τήν εὐρύτερη ἔν
νοια.
Σίγουρα ὅλοι γνωρίζουν ὡς ἰδιαίτερα
ἁγιασμένες καί φωτισμένες προσωπικό
τητες τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί τόν
π. Παΐσιο. Καί οἱ δύο -ὁ πρῶτος ἔζησε τόν
17ο αἰώνα καί ὁ δεύτερος τόν 20ο-, ἐκτός
ἀπό ἅγιες μορφές πού διακρίθηκαν γιά τόν
ἐνάρετο βίο τους ἔκαναν πολλές προφη
τεῖες πού ἀφοροῦσαν θέματα τῆς ἀνθρώ
πινης ζωῆς ἀλλά καί προφητεῖες πού ἀφο
ροῦσαν τήν πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους
μέσα στό σύγχρονο κόσμο.
Σ’ αὐτό τό σημεῖο χρειάζεται νά προβοῦ
με σέ μερικές παρατηρήσεις καί διευκρινή
σεις:
α) Ὅσον ἀφορᾶ τή δράση τοῦ ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ὁ ἀντικειμενικός του
σκοπός ἦταν νά ἀφυπνίσει τούς σκλαβω
μένους Ἕλληνες, νά διατηρήσει ἄσβεστη
τή φλόγα τῆς πίστεως στό Χριστό καί μέ
ὄχημα τήν ἑλληνική παιδεία νά ἀναβι
βάσει τό ἑλληνικό ἔθνος στό ὕψος πού
ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων τό εἶχε τοπο
θετήσει ἡ ἱστορία. Σήμερα γίνεται ἀπό
κάποιους μία ἄγρια ἐκμετάλλευση τῶν
ὁραμάτων καί τῶν προφητικῶν λόγων
τοῦ πατρο Κοσμᾶ πού ἄλλο σκοπό δέν
ἔχουν παρά νά δημιουργήσουν κλῖμα
τρόμου καί σύγχυσης μέσα στό λαό. Μά
λιστα ἡ ἐπίδειξη καί ἡ προβολή τῶν λό
γων του μέσα ἀπό ἐκπομπές καί βιβλία
ἀποβλέπουν στό νά μπερδέψουν τούς
ἀνυποψίαστους πολίτες καί νά νομι
μοποιήσουν ἄλλες δραστηριότητες. Δέν
εἶναι δυνατόν νά πλασάρεται ὁ πατρο
4. Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, htt p://www.pa
rembasis.gr/2004/04_06_11.htm
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Κοσμᾶς καί οἱ διδαχές του μέσα σέ πα
κέτα βιβλίων πού μιλοῦν γιά δαίμονες,
ἐλοχίμ, ἐξωγήινους καί διεθνεῖς συνομω
σίες. Μοναδικός σκοπός εἶναι νά παγιδέ
ψουν καί ὄχι νά φωτίσουν.
Ἐμεῖς, ἀπό τόν ἅγιο Κοσμᾶ τίν Αἰτωλό,
πρέπει νά κρατήσουμε τήν ἀγωνιστική δι
άθεση, τό πνεῦμα τῆς ταπείνωσης καί τό
ἑλληνικό φρόνημα. Κάθε προσπάθεια ἑρ
μηνείας τῶν προφητικῶν του λόγων ἔξω
ἀπό αὐτά τά κριτήρια μπορεῖ νά ὁδηγήσει
σέ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς.
β) Ὅσον ἀφορᾶ τόν π. Παΐσιο -μία ἁγία
μορφή τοῦ σύγχρονου κόσμου-, ὅσες φο
ρές ἔκανε κάποια θαυματουργική πράξη
ἤ προφήτευσε ὁ,τιδήποτε, δέν εἶχε ἄλλο
σκοπό παρά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου·
αὐτό γιά τό ὁποῖο εἶναι ταγμένοι οἱ ἅγιοι.
Ἡ προφητεία καί τό θαῦμα στόν πραγμα
τικά ἅγιο δέν εἶναι αὐτοσκοπός. Τά θαύ
ματα δέν γίνονται γιά νά δείξει κάποιος
πόσο δυνατός εἶναι ἤ σέ τί πνευματικό
ὕψος ἔχει φτάσει. Καί φυσικά οἱ προφητι
κοί λόγοι καί οἱ θαυματουργικές πράξεις
δέν γίνονται ἀπό τούς ἀνθρώπους καί
τίς δικές τους δυνάμεις ἀλλά ἐφόσον τό
ἐπιτρέψει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Μοναδικός
σκοπός εἶναι ἡ ἀφύπνιση τοῦ ἁμαρτωλοῦ
ἀνθρώπου καί ἡ μετάνοια. Μόνο σέ αὐτή
τή συνάφεια μπορεῖ νά δοῦμε καί τόν προ
φητικό λόγο τοῦ π. Παϊσίου. Ἀλλιῶς ἀπο
μονώνοντας τούς λόγους του καί ἑρμηνεύ
οντάς τους αὐθαίρετα ἔξω ἀπό τό πνεῦμα
τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἔχουμε μπροστά μας
ἕναν ἅγιο ἀλλά ἕναν μάγο –θαυματοποιό.
Σίγουρα κάτι τέτοιο δέν τό ἐπεδίωκε ὁ γέ
ροντας.
Ἀπό τά ἀνωτέρω, γίνεται σαφές τό με
γάλο χάσμα πού ὑπάρχει μεταξύ τοῦ ἀλη
θινοῦ προφήτη καί τοῦ ψευδοπροφήτη.
Δυστυχῶς ζοῦμε σέ καιρούς ὅπου οἱ ψευ
δοπροφῆτες μέ κάθε μορφή καί μέ κάθε
μέσον προσπαθοῦν νά ὁδηγήσουν τόν ἄν
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θρωπο στήν ἀπώλεια. Τό μοναδικό μέσον
ἀντίστασης εἶναι ἡ πίστη στήν ἐκκλησία.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθοδοξία,
διδάσκει ξεκάθαρα πώς κανείς ἄλλος δέν
μπορεῖ νά προγνωρίζει τό μέλλον ἐκτός
ἀπό τόν Θεό, ἀφοῦ Αὐτός εἶναι ὁ δημιουρ
γός καί προνοητής τοῦ παντός. Ἔτσι μόνο
οἱ θεωμένοι καί φωτισμένοι ἅγιοι μποροῦν
μετά ἀπό θεία παραχώρηση νά γίνουν στό
ματα τοῦ Θεοῦ καί νά μιλήσουν γιά τά μέλ
λοντα. Οὔτε τά πονηρά πνεύματα θεωρεῖ ἡ
Ἐκκλησία μας ὅτι μπορεῖ νά προβλέψουν
τό μέλλον. Ὁ Χριστιανός ὀφείλει νά ἀκο
λουθεῖ ἐνάρετη ζωή μέσα ἀπό πνευματική
καί σωματική ἄσκηση καί νά προκόπτει
στήν ἀρετή καί τήν ἀγάπη. Ὁ Χριστιανός
ὀφείλει νά εἶναι ἕτοιμος γιά τή Δευτέρα
Παρουσία τήν κάθε στιγμή. Δέν ἔχει ση
μασία ἄν τό τέλος ἔρθει σέ ἕνα χρόνο ἤ σέ
100 χρόνια. Ἄς ἀφήσουμε τό μέλλον καί
τά ἔσχατα στά χέρια τοῦ Θεοῦ καί ἄς μή
σκοτίζουμε τό νοῦ μας πελαγοδρομώντας
μέσα σέ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς. Σέ ἀντίθε
τη περίπτωση, τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι ἡ
σύγχυση, ἴσως καί ἡ ἀπώλεια.
Πολύ χαρακτηριστικοί εἶναι οἱ λόγοι τοῦ
ἐπισκόπου Καλλίστου Ware ἐπί τοῦ θέμα
τος αὐτοῦ:
«Ὅμως ἡ Δευτέρα Παρουσία δέν εἶναι
ἁπλῶς ἕνα γεγονός τοῦ μέλλοντος, ἐπειδή
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὁ Μέλλοντας Αἰώ
νας ἔχει ἤδη προβάλει μέσα στόν παρόντα
αἰώνα. Γιά τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, οἱ “Ἔσχα
τοι Χρόνοι” ἔχουν ἤδη τεθεῖ σέ ἐνέργεια, κα
θότι ἐδῶ καί τώρα οἱ χριστιανοί ἀπολαμβά
νουν τούς πρώτους καρπούς τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ. Ναί, ἔρχου, Κύριε Ἰησ
 οῦ. Ἔχει ἤδη
ἔρθει, στή Θεία Λειτουργία καί στή λατρεία
5
τῆς Ἐκκλησίας» .

5. Σεβ. Ἐπ. κ. Κάλλιστου Ware, Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη
σία, Ἔκδοση Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1998.
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διάλογος

ΓΙΟΓΚΑ
τοῦ Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Ἀναστασίου Γιαννουλάτου
νῦν Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας

Ποικίλες θρησκευτικές συνήθειες καί
τάσεις ἀναπτύχθηκαν στή ζωή τῶν διαφό
ρων ἐθνῶν τῆς γῆς. Μιά σύντομη ἐνημέ
ρωση γιά μερικές χαρακτηριστικές περι
πτώσεις ἐλπίζουμε νά βοηθήσει τόσο στήν
προσέγγιση τῆς νοοτροπίας ἄλλων λαῶν,
ὅσο καί στήν κατατόπισή μας πάνω σε δι
άφορα ρεύματα πού ἔχουν εἰσδύσει στόν
τόπο μας.
Γυμναστική.
Στό δυτικό κόσμο ἡ γιόγκα ἀρχικά
παρουσιάστηκε σάν ἕνα εἶδος «γυμνα
στικῆς», σάν μέθοδος χαλαρώσεως καί
ψυχολογικῆς ἠρεμήσεως. Ἡ βασική της
διαφορά ἀπό τή γνωστή γυμναστική βρί
σκεται, ἐκτός τῶν ἄλλων, στή χαρακτη
ριστική της ἀκινησία. Ἀρκετές ἀπό τίς
ἀσκήσεις τῆς γιόγκα παρουσιάζουν αὐτές
καθαυτές ὁρισμένα θετικά ἀποτελέσμα
τα πάνω σέ μερικά ἄτομα -πράγμα πού,
ἄλλωστε, συμβαίνει καί μέ ἀσκήσεις ἄλ
λων συστημάτων. Γενικά ὅμως οἱ ἀσκή
σεις αὐτές τοποθετοῦνται μέσα σ’ ἕνα
πλαίσιο ἰνδουιστικῶν ἀντιλήψεων καί
ἀποτελοῦν στάδια ἑνός εὐρύτερου ὅλου,
μιᾶς γενικότερης πνευματικῆς πορείας.
Στήν πλήρη τους ἀνέλιξη ἀποσκοποῦν
πολύ μακρύτερα ἀπό τά ὅρια μιᾶς σω
ματικῆς εὐεξίας. Αὐτά πού προηγοῦνται
στίς ἀσκήσεις γιόγκα ὅπως κι αὐτά πού
ἕπονται -τά ὅποια κατά κανόνα οἱ πολλοί
ἀγνοοῦν- σχετίζονται στενά μέ συστή
ματα «διαλογισμοῦ» καί ἐμπειριῶν, πού
βρίσκονται φορτισμένα μέ ἰνδουϊστικές
φιλοσοφικό-θρησκευτικές θεωρίες καί
1. http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/
theologia_zoi/themata.asp?cat=hist&contents=contents.
asp&main=AT_1&file=1.1.htm

ἀξιώματα, κυρίως μέ τή διδασκαλία περί
μετενσαρκώσεως.
Καί γιά νά γίνουμε περισσότερο παρα
στατικοί: ὅπως οἱ γονυκλισίες (οἱ «μετά
νοιες» τῆς μοναχικῆς μας παραδόσεως)
δέν εἶναι ἁπλές κινήσεις τοῦ σώματος,
ἀλλ’ ἔχουν σχέση μέ ἕνα γενικότερο πι
στεύω καί ἐκφράζουν μιά συγκεκριμένη
διάθεση καί τάση ψυχῆς ἀποβλέποντας
σέ πνευματικούς σκοπούς, κατά παρόμοιο
τρόπο -τηρουμένων, βεβαίως, πάντοτε τῶν
ἀναλογιῶν- οἱ συνθετότερες ἀσκήσεις τῆς
γιόγκα ἔχουν συνάρτηση μέ Ἰνδουϊστικές
παραστάσεις καί σκοπεύουν τελικά σέ
πνευματικές θρησκευτικές ἐμπειρίες.
Ζεύξη, ἕνωση.
Ἡ λέξη «γιόγκα» (yog
 a) εἶναι μία ἀπό
τίς πιό πολυσήμαντες μέσα στό ἰνδικό λε
ξιλόγιο. Ἐτυμολογικά σημαίνει «ζεύξη»,
«ἕνωση», «σύνδεση», «ἄσκηση». Τήν χρη
σιμοποιοῦν εὐρύτατα οἱ Ἰνδοί γιά νά προσ
διορ
 ίσουν τό μυστικό δεσμό τοῦ ἀνθρώπου
μέ τήν ὑπερβατική πραγματικότητα· ἀλλά
καί γιά νά καθορίσουν τόν τρόπο, τό δρό
μο καί τίς μεθόδους πού ὁδηγοῦν στήν
«ἕνωση» αὐτή, στήν «ἀπελευθέρωση» τῆς
ἀνθρώπινης ὑπάρξεως ἀπό τά πολύμορφα
δεσμά καί τίς ψευδαισθήσεις τοῦ παρόντος
κόσμου.
Ὡς «γιόγκα» ἐπίσης χαρακτηρίζονται
οἱ διάφορες κατευθύνσεις καί μέθοδοι, τίς
ὁποῖες ἔχει διαμορφώσει ἡ ἰνδική παράδο
ση στό πέρασμα τῶν αἰών
 ων, γιά νά ἐπι
τύχει τή λύτρωση τοῦ ἀνθρώπου καί τήν
ἕνωσή του μέ τό Ἀπόλυτο. Οἱ τρεῖς βασικοί
τύποι Ἰνδικῆς θρησκευτικότητας γιά τήν
ἐπιδίωξη τῆς σωτηρίας, τῶν ἔργων, τῆς
γνώσεως, τῆς ἀφοσιώσεως, ἀποκαλοῦνται
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ἀντίστοιχα «κάρμα-γιόγκα», «τζνάνα-γι
όγκα», «μπάκτι-γιόγκα».
Ἡ ἴδια αὐτή λέξη χρησιμοποιεῖται καί
γιά τόν προσδιορισμό μιᾶς ἀπό τίς ἕξι
κλασικές «ὀρθόδοξες» σχολές (ντάρσανας)
τοῦ Ἰνδουισμοῦ. Ἔτσι στό δυτικό κόσμο, ἡ
σύγχυση πού δημιουργεῖ ἡ πολυσημία τῆς
λέξεως «γιόγκα» ἐπιτείνεται.
Συνοπτικά, ἡ κλασική Γιόγκα, ὡς Σχο
λή, ἀναγνωρίζει μέν ἕναν αἰώνιο Θεό, τόν
Ἰσβάρα (Κύριο), δέν παραδέχεται ὅμως
ὅτι αὐτός ἐπεμβαίνει στά ἀνθρώπινα. Οἱ
ἀντιλήψεις γιά ἕναν τέτοιο Θεό δέν θά
μποροῦσαν βέβαια μέ κανένα τρόπο νά
ταυτιστοῦν μέ τή χριστιανική θεολογική
διδασκαλία.
Βασικά στάδια τῆς Γιόγκα.
Ἡ πρακτική τῆς γιόγκα διδάσκεται
σέ μακρά σειρά μαθημάτων. Μολονότι
ὑπάρχουν πολλές παραλλαγές, πού δια
μορφώθηκαν στήν πάροδο τοῦ χρόνου, τά
συνηθέστερα στάδια τῶν μεθόδων αὐτῶν
αὐτοβυθισμοῦ εἶναι ὀκτώ. (α) Ἡ αὐτοσυγ
κράτηση: συμμόρφωση πρός ὁρισμένες
ἐπιταγές, ὅπως εἶναι ἡ ἀποφυγή γενετη
σίων σχέσεων, κλοπῆς, φιλαργυρίας. (β)
Ἡ αὐτοκαλλιέργεια: ἐπιδίωξ
 η ἀταραξίας,
καθαριότητος, συνεπείας στήν ἄσκηση
κ.λπ.
Ὕστερα ἀπό αὐτά τά δύο στάδια ὁ
ἀσκούμενος μυεῖται καί παίρνει ἀπό τό
δάσκαλο του (γκουρού) ἕνα νέο ὄνομα καί
μία τελετουργική φράση (μάντρα), τήν
ὁποία ὀφείλει νά ἐπαναλαμβάνει ἐπίμο
να, γιά νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ πορεία του πρός
τή λύτρωση. (γ) Ὁ ἔλεγχος τοῦ σώματος:
μέ εἰδικές στάσεις τοῦ σώματος ἐπιδιώκε
ται ἡ ἐπιβολή πάνω στίς ζωτικές ἐνέργειες
τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ. (δ) Ἡ ρύθ
μιση τῆς ἀναπνοῆς: μέ τήν ἐφαρμογή τῶν
ἀσκήσεων αὐτῶν ὁ ἀναπνευστικός ρυθμός
ἐπιβραδύνεται, τό σῶμα καί ὁ νοῦς ἠρε
μοῦν καί ὁλόκληρη ἡ νοητική δύναμη τοῦ
ἀνθρώπου προετοιμάζεται γιά τά τελικά
στάδια τῆς γιόγκα.
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(ε) Ἡ συγκράτηση τῶν αἰσθήσεων: μέ
τήν παρατεταμένη ἐνατένιση ἑνός ἀντι
κειμένου, ὁ «γιόγκι» (δηλ. ὁ ἀσκούμενος
στή γιόγκα) ἐπιδιώκ
 ει νά ἐπιβληθεῖ πάνω
στίς αἰσθήσεις του. (στ) Ἡ συγκέντρωση
τῆς προσοχῆς: ἡ καθήλωση αὐτή τοῦ νοῦ
ἀποβλέπει στή δημιουργία ἑνός μονωτικοῦ
φραγμοῦ ἀπό τά γύρω φαινόμενα καί τίς
ἐσωτερικές φαντασίες. Γιά νά τό ἐπιτύχει,
ἡ ἰνδουϊστική παράδοση ἔχει διαμορφώσει
διάφ
 ορες τεχνικές, στίς ὁποῖες δεσπόζουν
ἡ ἐπανάληψη τῆς ἰνδουϊστικῆς ἱερῆς συλ
λαβῆς «Ὤμ», σιωπ
 ηλά ἤ μέ μακρόσυρτο
ψαλμικό ρυθμό, ἡ ἐνατένιση ἰδιότυπων
σχημάτων κ. ἄ.
Τά ἑπόμενα δύο τελευταῖα στάδια ὁδη
γοῦν στόν τελικό σκοπό τῆς γιόγκα, πού
εἶναι: (ζ) Ὁ στοχασμός, ἡ ἐνατένιση καί ἡ
θεωρ
 ία. (η) Ὁ φωτισμός, ἡ ἀπελευθέρωση:
Μέ τήν ἀπόλυτη περισυλλογή ὁ γιόγκι πι
στεύει ὅτι πραγματώνει τήν ἕνωσή του, τή
ζεύξη μέ τήν ὑπερβατική πραγματικότητα.
Ὅποιος φθάσει στό τελικό στάδιο ξεφεύγει
λένε, ἀπό τήν ὑπαρκτική σφαῖρα καί κα
τορθώνει νά βρεῖ τή λύτρωση.
Ἐνῶ στίς πρῶτες φάσεις διατηροῦνται
ὁρισμένα στοιχεῖα συνειδητότητος, στήν
τελευταία ὁ γιόγκι καταλήγει σέ μιά κα
τάσταση ὑπερβάσεως κι αὐτῆς ἀκόμη τῆς
αὐτοσυνειδησίας. Δέν ἀντιλαμβάνεται πιά
οὔτε χρῶμα, οὔτε ὀσμή, οὔτε ἦχο, οὔτε ἁφή,
οὔτε τόν ἑαυτό του, οὔτε κανέναν ἄλλο. Τό
πνεῦμα του «ἐλευθερώνεται» -σύμφωνα
μέ τήν ἔκφραση τῶν μεμυημένων- ἀπό τή
μνήμη καί τή λήθη. Αὐτό θεωρ
 εῖται ἐπί
γνωση, φωτισμός.
Πρόκειται, τελικά, γιά μιά τεχνική πού
ἀποσκοπεῖ στή σύνδεση μέ τό Ἀπόλυτο. Γι’
αὐτήν ὅμως -ὅπως θά δοῦμε στό ἑπόμενο
σημείωμα- δέν ἔχουν κανένα νόημα οἱ κεν
τρικές χριστιανικές ἀλήθειες περί ΧριστοῦΣωτῆρος, χάριτος, ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης,
Σταυροῦ-Ἀναστάσεως.
Ὑπάρχουν ποικίλες κατευθύνσεις, κλά
δοι, ἀποχρώσεις καί ἐφαρμογές τῆς γιόγκα.
Οἱ διάφ
 ορες σχολές δέν παρουσιάζουν τά
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πράγματα ὅλες μέ τόν ἴδιο τρόπο. Στήν Εὐ
ρώπη μάλιστα καί τήν Ἀμερική δροῦν καί
προπαγανδίζουν τή γιόγκα ἀναρίθμητες
ὁμάδες, μέ ἰδιορρυθμίες καί ἰδιοκατασκευ
άσματα, τά ὁποῖα ἀποδοκιμάζουν οἱ γκου
ρού τῆς Ἰνδίας. Ὅλα πάντως αὐτά τά συ
στήματα στοχασμοῦ, ἀσκήσεως καί πνευ
ματικῆς ἐμπειρίας κινοῦνται κατά κανόνα
μέσα στίς κατηγορίες σκέψεως καί τίς θρη
σκευτικές προϋποθέσεις τοῦ Ἰνδουισμοῦ,
οἱ ὁποῖες εἶναι ριζικά διαφορετικές ἀπό τήν
διδασκαλία τοῦ χριστιανικοῦ Εὐαγγελίου
πάνω σε θεμελιώδη θέματα, ὅπως εἶναι
τά περί Θεοῦ, κόσμου, ἀνθρώπου, ἐσχά
των, σωτηρίας κ. ἄ. Κυρίως δέ ὁδηγοῦν σέ
μιά φοβερή καί ἐπικίνδυνη σύγχυση καί σέ
συγκρητισμό, πού ἀρνεῖται τήν οὐσία τοῦ
χριστιανικοῦ μηνύματος.
Γιόγκα σέ χριστιανικό πλαίσιο;
Μερικοί δυτικοί διανοούμενοι ἀντιμε
τώπισαν τό ἐνδεχόμενο νά ἀπομονωθοῦν
ὁρισμένοι κανόνες τῆς γιόγκα, γιά νά χρη
σιμοποιηθοῦν μέσα σ’ ἕνα χριστιανικό
πλαίσιο. Ἡ προσπάθεια, ἐν τούτοις, νά
ἀποσπασθοῦν οἱ ἀσκήσεις αὐτές ἀπό τίς
ἰνδουϊστικές θεωρίες, μέ τίς ὁποῖες βρί
σκονται σέ σύζευξη, μοιάζει μέ ἀπόπειρα
διαχωρισμοῦ τοῦ μυϊκοῦ συστήματος τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τό νευρικό. Γιά νά πραγμα
τοποιηθεῖ ἡ ἀνεξαρτητοποίησή τους ἀπό
τήν ἔντονη ἰνδουϊστική ἀτμόσφαιρα καί τό
ἰνδουϊστικό τους ἦθος προϋποτίθεται μία
νέα, πρωτότυπη δημιουργία.
Σέ μιά τέτοια περίπτωση, ἡ χριστιανι
κή ἐφαρμογή τῆς γιόγκα θά σήμαινε ἕνα
εἶδος ἀσκήσεως πού θά διευκόλυνε τόν
ἄνθρωπο νά ὁδηγηθεῖ σέ μιά βαθιά σιωπή·
ὄχι μόνο ἀπό ἐξωτερικούς θορύβους, ἀλλά
κυρίως ἀπό τούς ἐσωτερικούς κραδασμούς
πού προκαλοῦν οἱ ἐπιθυμίες, οἱ ἀνησυχίες,
οἱ φαντασίες. Μιά σιωπή μέσα στήν ὁποία
τό ἀνθρώπινο πνεῦμα θά ἦταν δυνατό,
βιώνοντας τήν ταπείνωση, νά ἀκούσει εὐ
κρινέστερα τά μηνύματα τοῦ Ἁγίου Πνεύ
ματος. Ἀλλά γι’ αὐτό, τελικά, δέν χρειά

διάλογος

ζεται νά ἀναζητηθοῦν μέθοδοι πού ἔχουν
χρησιμοποιηθεῖ μέ ἀποτέλεσμα νά ὁδηγή
σουν ἀκριβῶς στό ἀντίθετο: σέ μιά ἀπό
λυτη δηλαδή αὐτονομία τοῦ ἀνθρωπίνου
πνεύματος καί σέ μιά ἀπίθανη σύγχυση.
Ἡ πνευματική ζωή καί τελείωση, σύμφω
να μέ τή χριστιανική πίστη, εἶναι δῶρο τῆς
χάριτος τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἐπίτευγμα μιᾶς
αὐτόνομης ἀνθρωποκεντρικῆς τεχνικῆς.
Ἄλλωστε, γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους ὑπάρ
χει ὁλόκληρη ἡ ἡσυχαστική ἐμπειρία τῆς
χριστιανικῆς Ἀνατολῆς, ἡ ὁποία ἀπό προϋ
ποθέσεις καθαρά χριστιαν
 ικές ὁδηγήθηκε
στήν «ἐν Χριστῷ» ἁγιοπνευματική ζωή,
γαλήνη, ἐν ἀγάπη «ἡσυχία».
Ἡ γιόγκα στόν τόπο μας.
Τά τελευταῖα χρόνια αὐξάνονται στή
χώρα μας τά διάφορα κέντρα «γιόγκα». Οἱ
γνώσεις ὅμως καί οἱ ἀντιλήψεις γι’ αὐτήν
παραμένουν πενιχρές, γενικές καί συγκε
χυμένες. Δημόσια, ἡ γιόγκα προβάλλεται
σάν «εἶδος γυμναστικῆς» καί συνήθως γί
νεται λόγος ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τίς
ἀσκήσεις τῶν μυϊκῶν καί νευροφυτικῶν
κέντρων, γιά τίς ἀσκήσεις ἀναπνοῆς καί
τά παρόμοια. Δηλαδή ἀπό τά στάδια πού
ἀναφέραμε στό προηγούμενο σημείωμα
περιορίζονται στό τρίτο, ἔλεγχος σώμα
τος, καί τό τέταρτο, ρύθμιση ἀναπνοῆς,
ἐνῶ μερικές φορές προχωροῦν καί στό
πέμπτο στάδιο, συγκράτηση τῶν αἰσθή
σεων, καί τό ἕκτο, συγκέντρωση τῆς προ
σοχῆς. Ἀρκετές ἰδιωτικές σχολές προσπα
θοῦν κάπως νά ἀποθρησκευτικοποιήσουν
αὐτά τά γυμνάσματα ἀπό τόν ἰνδουϊστικό
χαρακτήρα τους, ὥστε νά γίνονται εὐκο
λότερα ἀποδεκτά ἀπό τό μέσο Ἕλληνα.
Ἄλλοι ἐπιχειροῦν νά βεβαιώσουν ὅτι ἡ
«γιόγκα» δέν εἶχε ποτέ οὔτε καί ἔχει θρη
σκευτικό χαρακτήρα καί μιλοῦν ἁπλῶς
γιά «ἐπιστήμη», «πνευματική ἐπίγνωση»,
ψυχοσωματική ἄσκηση. Ὅσο ὅμως κι ἄν
ἐπιστρατεύονται ἰδιόμορφες καί μεγα
λοπρεπεῖς λέξεις, γιά νά καλύψουν τήν
πραγματικότητα, γεγονός παραμένει ὅτι
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ὁ καθόλου προσανατολισμός τῆς ἰνδικῆς
αὐτῆς τεχνικῆς ἦταν καί εἶναι θρησκευτι
κός ἤ παραθρησκευτικός. Ὅσοι μυοῦνται
στό «διαλογισμό» τῆς γιόγκα καθοδη
γοῦνται σέ μιά κατεύθυνση σαφῶς ἰν
δουϊστική. Μέ ὁδηγούς τίς Βέδες καί τά
ἄλλα ἱερά ἰνδικά κείμενα (Οὐπανισάντ,
Πουράνας, Σούτρας, Τάντρας), κυρίως δέ
ἔχοντας ἕνα «δάσκαλο» (γκουρού), ἐπιδι
ώκουν νά ἀφομοιώσ
 ουν καί νά βιώσουν
τίς θεωρ
 ίες περί τοῦ νόμου τοῦ «κάρμα»
(kar ma) βάσει τοῦ ὁποίου καθορίζεται ἡ
μετενσάρκωση, τῆς «σαμσάρα» (sams ara)
-δηλαδή τῆς ἀνακυκλήσεως τῶν μεταβιώ
σεων-, ἀναζητώντας σέ τελευταία ἀνάλυ
ση τή λύτρωση, «μόξα» (moks a), ἀπό αὐτό
τόν κόσμο, τόν μή πραγματικό (maya), σέ
«ὁδούς» πού ἔχει καθορίσει ἡ ἰνδουϊστική
παράδοση, ὅπως εἶναι οἱ «κάρμα-γιόγκα»,
«τζνάνα-γιόγκα», «μπάκτι-γιόγκα» (πού
ἀναφέραμε στό πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου)
καί οἱ ποικίλες παραλλαγές τους, ὅπως
ἡ «μάντρα-γιόγκα», ἡ «χάθα-γιόγκα», ἡ
«ράτζα-γιόγκα» κ.λ.π.
Αὐτό τό «θρησκευτικό πυρήνα» ἀποσι
ωποῦν καί καλύπτουν τά διάφορα κατα
στατικά τῶν Κέντρων Γιόγκα μέ γενικές
φράσεις. Π.χ. ἰσχυρίζονται ὅτι σκοπός τούς
εἶναι «ἡ δημιουργία ἀνθρώπων ὁλοκληρω
μένων φυσικά, διανοητικά καί πνευματι
κά». Τά προσφερόμενα στή δημοσιότητα
κείμενα συχνά ἐμφανίζονται κάτω ἀπό
δῆθεν ἁπλό κοινωνικό καί φιλοσοφικό ἔν
δυμα, συχνά μάλιστα ἐπικαλύπτονται μέ
ἀποφθέγματα ἀρχαίων ἑλλήνων σοφῶν ἤ
καί... πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτούς
ὅμως πού ἔχουν γνώση τοῦ πράγματος οἱ
θεωρίες καί οἱ ἀπόψεις τους εἶναι διαφα
νεῖς σάν φύλλα ἀπό πλαστική ὕλη, πού
ἐπιτρέπουν νά διακ
 ρίνεται ὁ βαθύτερος
ἰνδουϊστικός χαρακτήρας τους.
Ἄλλωστε, τά ἔντυπα πού κυκλοφοροῦν
σέ ἑλληνική μετάφραση φανερώνουν τίς
θρησκευτικο-φιλοσοφικές θέσεις τους.
(Λ.χ. σ’ ἕνα περιοδικό μέ τόν τίτλο «Γιόγκα»
συνωθεῖται ἀπίθανο ὑλικό ἰνδουϊστικῶν δι
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δασκαλιῶν, ἀκόμα καί προσκλήσεις γιά
συμμετοχή σέ ἰνδουϊστικές γιορτές, ὅπως
τῆς Σιβαράρτι, 15.2.80). Οἱ σκοποί πού πε
ριγράφονται στά καταστατικά τῶν σωμα
τείων αὐτῶν εἶναι γεμᾶτοι ἀπό προσηλυ
τιστικό ἐνθουσιασμό, ὅπως «ἡ ἐξάπλωσις
καί ἡ διάδ
 οσις τῆς Γιόγκα σέ ὅλους τούς
ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως φύλου, ἐθνικό
τητος, θρησκείας καί κοινωνικῆς τάξεως»,
«ἡ δημιουργία στερεῶν θεμελίων διά τήν
ἐφαρμογήν τῆς Γιόγκα εἰς τήν καθημερι
νήν ζωήν».
Θρησκευτική ἐλευθερία
καί παραπλάνηση.
Στήν Ἑλλάδα βέβαια κατοχυρώνεται
ἀπό τό Σύνταγμα «ἡ ἀνεξιθρησκεία καί
ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσε
ως». Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι ἐπιτρέπε
ται ἡ παραπλάνηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
ἀπό διάφορες ὁμάδες, μέ παραπειστικές
δηλώσεις γιά τήν ταυτότητά τους καί τούς
ἐπιδιωκ
 όμενους σκοπούς τους.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία -φορεύς τῆς αἰ
ώνιας ἀλήθειας τοῦ ζῶντος Λόγου τοῦ Θε
οῦ- αἰῶνες τώρα ἀντιμετωπίζει γαλήνια,
δίχως φόβο κάθε εἴδους ἀναμέτρηση μέ τά
διάφορα θρησκευτικο-φιλοσοφικά ἀνθρώ
πινα κατασκευάσματα. Ἀλλά δικαιοῦται
νά ἀπαιτήσει ἀπό κάθε ἁρμόδια ἀρχή, εἰ
δικότερα δέ ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώ
σεως, νά δείχνουν καθαρά τό πρόσωπο καί
τήν ἱστορία τους οἱ κατά καιρούς προπα
γανδιστές διαφόρων ξένων θρησκευτικῶν
ἰδεῶν. Μοιάζει μέ ἐμπαιγμό ὁ ἰσχυρισμός
ὅτι θέλουν νά μᾶς προετοιμάσουν γιά νά
«λειτουργήσουμε ὑπεύθυνα καί δημιουρ
γικά μέσα στό κοινωνικό σύνολο» (ὅπως
γράφει τό καταστατικό κάποιου Κέντρου
Yoga), μέ θεωρ
 ίες καί μεθόδους πού ἔχουν
τόσο καθυστερήσει τήν ἀνάπτυξη ἐκλε
κτῶν ἀσιατ ικῶν λαῶν.
Συγχρόνως ὅμως, ὅλοι ὅσοι ἔχουμε μιά
μικρή ἤ μεγάλη εὐθύνη στήν Ἐκκλησία
εἶναι ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσ
 ουμε ὅτι,
σέ μιά ἐποχή ἐλεύθερης διακινήσεως τῶν
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ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου Δρ. Θ.

(γ΄ μέρος)
Ὁλοκληρώνοντας τήν ἀναφορά μας γιά
τίς ἀπόπειρες ἀποκρυφιστικῆς ἑρμηνείας
τοῦ Ἡσυχασμοῦ μέ τά διάφορα ἀντιπροσω
πευτικά καί ὄχι τά μοναδικά παραδείγματα
πού ἀναφέραμε, θά θέλαμε νά ἐπισημά
νουμε ὁρισμένα βασικά σημεῖα πού διαπι
στώνει κάποιος σέ ὅλες αὐτές τίς κινήσεις.
α) Ἡ ὅλη ἐπιχειρηματολογία τῶν ἀπο
κρυφιστικῶν προσπαθειῶν ἐπιχειρεῖ νά
παρουσιάσει τόν Ἡσυχασμό ἐντός τῶν
ἐσωτεριστικῶν πλαισίων ὡς μία μυστική,
ἀπόρρητη διδασκαλία καί τεχνική πού
ἀπευθύνεται σέ κάποιο στενό κύκλο μυη
μένων.
β) Ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ κακοποιεῖται στήν κυριολεξία,
καθώς τίς θεολογικές θέσεις του ἐπιχει
ροῦν νά τίς παρουσιάσουν καί νά τίς νοη
ματοδοτήσουν μέ περιεχόμενο πού συναν
τᾶ κάποιος σέ ἀποκρυφιστικά κείμενα καί
χώρους.
γ) Τό πρόσωπο καί ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγ.
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ παρουσιάζεται ἄλ
λοτε ὡς μιά μορφή διδασκαλίας καί τεχνι
κῆς ἐσωτεριστικοῦ χαρακτήρα καί ἄλλοτε
ἐπιχειροῦν νά τά ἐξισώσουν μέ πρακτικές
ἐξωχριστιανικῶν θρησκευμάτων (Ἰνδουϊ
σμοῦ- Βουδισμοῦ).

δ) Ἡ ἡσυχαστική διδασκαλία παρου
σιάζεται ἔξω ἀπό κάθε ἱστορική, ἐκκλη
σιαστική καί θεολογική βάση. Συνέπεια
αὐτοῦ, εἶναι τό γεγονός, ὁ ἅγ. Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς νά παρουσιάζεται ὡς ἕνας
ἐσωτεριστής πού διατύπωσε τήν ἀντίστοι
χη δική του προσωπικοῦ τύπου ἐμπειρία
στά πλαίσια τῆς ὑποτιθέμενης ἐσωτερικῆς
ἀναζήτησής του.
ε) Σύμπασα ἡ ἡσυχαστική παράδοση,
νηπτικοί Πατέρες καί φιλοκαλικά κείμενα,
ἀποτελοῦν στά πλαίσα τῆς ἀποκρυφιστικῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἡσυχασμοῦ μιά μορφή,
μεταξύ τῶν πολλῶν, τῆς χωροχρονικῆς ἔκ
φρασης καί ἐξέλιξης τοῦ ἐσωτερισμοῦ.
Ἄν θέλαμε νά χαρακτηρίσουμε ὅλες αὐ
τές τίς ἀποκρυφιστικές προσπάθειες ἑρμη
νείας τοῦ Ἡσυχασμοῦ, θά πρέπει νά ἐπα
ναλάβουμε μιά ἐπισήμανση πού ὑπάρχει
στό Μήνυμα τῆς Συνόδου τῶν ἐν ἐνεργεία
Ἱεραρχῶν τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό
νου τό 1998 πού ἰσχύει ἐν προκειμένω καί
στήν δική μας περίπτωση, ὅτι ὅλες αὐτές οἱ
ἀποκρυφιστικές ἀπόπειρες «κατά τήν δι
δασκαλία τῶν νηπτικῶν Πατέρων γέμουν
ἀχυρολογίας»1.

ἰδεῶν σέ παγκόσμια κλίμακα, τό ἀνήσυχο
ἐρευνητικό πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων εἶναι φυ
σικό νά δείχνει περιέργεια καί ἐνδιαφέρον
γιά ἰδέες νεοφανεῖς στόν τόπο μας, δυτικῆς
ἤ ἀνατολικῆς προελεύσεως. Θά χρειαστεῖ
συνεπῶς σοβαρή κατάρτιση τῶν κληρικῶν,
τῶν θεολόγων, τῶν χριστιανῶν διανοου

μένων καί, γενικότερα, νηφάλια ἐνημέ
ρωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ καλύτερη,
τέλος, ἀντίσταση στά ποικίλα πνευματικά
ρεύματα παραμένει ἡ συνεχής, δυναμική
προσφορά ὁλοκλήρου τοῦ φάσματος τῆς
Ὀρθοδόξου παραδόσεως, ἡ προσωπική καί
κοινωνική βίωσή της.

1. Περιοδ. Ἐπίσκεψις, Ἀρ. 561, 30.9.1998, σελ. 5.
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Ο ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΝΟΣ
τοῦ κ. Ἀθανασίου Νεοφώτιστου,
Ἐπίτιμου Προέδρου τῆς Π. Ε. Γ.

Τό ἐρώτημα ποιός εἶναι ὁ μεγαλύτερος
πόνος στή ζωή μας ἀπασχόλησε ἀπό ἀρ
χαιοτάτων χρόνων πολλούς ἐπιστήμονες,
ψυχολόγους καί ψυχιάτρους, καί πνευμα
τικούς στοχαστές, ὅπως φιλοσόφους καί
θεατ ρικούς συγγραφεῖς καί ποιητές, ἀλλά
καί ὅλους τούς κοινούς ἀνθρώπους, πού
ὑπέφεραν ἤ ὑποφέρουν ἀπό σωματικούς
ἤ ψυχικούς πόνους σέ κάποια στιγμή ἤ καί
σέ ὅλη τους τή ζωή. Πολλοί μίλησαν γιά
ἀντικειμενικούς ἤ ὑποκειμενικούς πόνους,
γιά ὑπαρκτούς ἤ ἀνύπαρκτους (κατά φαν
τασία), γιά ὁρατούς ἤ ἀόρατους, γιά σωμα
τικούς ἤ ψυχικούς κ.ο.κ.
Στό ἄρθρο μας αὐτό δέν θ’ ἀσχοληθοῦ
με μέ τούς σωματικούς πόνους, πού εἶναι
κοινοί γιά ὅλους μας καί μᾶς συνοδεύουν
καί ταλαιπωροῦν, λιγότερο ἤ περισσότερο,
σέ πολλές στιγμές τῆς ζωῆς μας, θά ἐπι
κεντρώσουμε τή σκέψη μας σέ κάποιους
ψυχικούς πόνους γιά νά παρουσιάσουμε
τήν ἰδιαιτερότητά τους καί γιά νά καθορί
σουμε τή στάση μας, τή στάση τῆς ἀγάπης
μας πρός ἐκείνους πού ὑποφέρουν ἀφόρη
τα καί κλυδωνίζονται στό τρομερό πέλα
γος τῆς ὀδύνης καί τοῦ σπαραγμοῦ.
Ἄν ρωτήσουμε κάποιο διπλανό μας νά
μᾶς ἀπαντήσει στό ἐρώτημα πού θέσαμε
στήν ἀρχή θά μᾶς πεῖ, χωρίς πολλή σκέ
ψη ὅτι ὁ χωρισμός μας ἀπό ἀγαπημένα
πρόσωπα πού πεθαίνουν προκαλεῖ στόν
ἄνθρωπο τό μεγαλύτερο ψυχικό πόνο. Φαί
νεται βέβαια αὐτό, καταρχήν, μιά ὀρθή
ἀπάντηση. Ὁ μακαρίτης, μεγάλος δημο
σιογράφος Π. Παλαιολόγος, πού ἔγραφε
γιά χρόνια πολλά «Τό χρονικό τῆς ἡμέρας»
στήν ἐφημερίδα «Τό Βῆμα» γιά διάφορα
ἐπίκαιρα γεγονότα, ἔγραψε μιά ἡμέρα τό
ἄρθρο «Πιό πάνω ἀπό τό αἷμα». Περιέγρα
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ψε σ’ αὐτό τόν ἀβάσταχτο πόνο πού ἔνιωσε
τήν ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ του ἀπό τή σύν
τροφο τῆς ζωῆς του λόγω τοῦ θανάτου της.
Δέν ἔχω διαβ
 άσει πιό συγκινητικό γραπτό
ἀπό ἐκεῖνο τοῦ Π. Παλαιολόγου.
Ὅμως ὁ θάνατος εἶναι ἀναπόφευκτος καί
δέν φορᾶ, ἐκτός ἀπό τή λύπη, ἄλλους ὀδυ
νηρούς συνειρμούς, ὅπως συμβαίνει, ὅπως
θά δοῦμε παρακάτω, μέ ἄλλους ψυχικούς
πόνους, πού δέν εἶναι κοινοί γιά ὅλους, ἀλ
λά ἐπιπίπτουν, ἄν ἐπιτρέπεται ἡ ἔκφραση,
σέ ὁρισμένα ἄτομα καί ὁρισμένες οἰκογένει
ες. Κάποτε κάποιοι εἶπαν σέ μιά χήρα μητέ
ρα πού κήδευσε τό μονάκριβο παλικάρι της :
«καλύτερα νά μήν τό εἶχες γεννήσει, γιά νά
μήν ὑποφέρεις τόσο πολύ ἀπό τό χωρισμό
σου μ’ αὐτό». Αὐτή ἀπάντησε χωρίς δισταγ
μό: «Ὄχι, καλύτερα πού τό γέννησα, τό ἀνά
θρεψα, τό μεγάλωσα, ἔζησα τούς πόνους
του καί τίς ἀγωνίες του ἀλλά καί τίς χαρές
του καί τώρα θά προσεύχομαι στό Θεό γιά
τήν ψυχούλα του καί θά ζῶ μέ τήν ἀναμονή
τῆς συνάντησής μας στήν ἄλλη ζωή».
Ἔχω ὅμως ἀκούσει καί διαφορετική φω
νή, ἤ μᾶλλον κραυγή σπαραγμοῦ, ἀπό
γνωσης καί ἔσχατης ἀπελπισίας. Πρίν ἀπό
κάποια χρόνια, μοῦ εἶχε ἐκμυστηρευτεῖ ἕνας
γνωστός μου, συντετριμμένος, ὅτι τό παιδί
του ἔπαιρνε ναρκωτικά. «Ὅταν τό ἔμαθα»,
μοῦ εἶπε, «ἤθελα ν’ ἀνοίξει ἡ γῆ νά μέ κα
ταπιεῖ. Ζοῦμε στό σπίτι μου ἕνα μεγάλο
δράμα. Βλέπω τό σπλάχνο μου νά ἔχει ἕνα
πρόσωπο σάν κιμωλία καί νά ἔχει νεκρωθεῖ
ἀπό κάθε συναίσθημα, ἀπό κάθε ἀνθρώπι
νη ἐπικοινωνία καί σπαράζει ἡ καρδιά μου.
Εἶναι ἕνα ὄρθιο πτῶμα, πού τό μόνο πού τό
ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ δόση του. Ζοῦμε μέ τή γυ
ναίκα μου καθημερινά ἕναν ἀπίθανο ἐφιάλ
τη. Καλύτερα νά μήν τό εἴχαμε γεννήσει, ἤ
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νά μᾶς εἶχε πεθάνει, ὅταν ἦταν ἕνα ζωντα
νό, χαμογελαστό, χαρούμενο κι εὐτυχισμέ
νο παιδί καί μᾶς γεννοῦσε ὄνειρα γιά ἐπιτυ
χίες στή ζωή του». Ἔχω ὑπόψη μου κι’ ἄλλες
περιπτώσεις, πού τά παιδιά κλέβουν ἀπό τό
σπίτι τους χρήματα ἤ χρυσαφικά, χτυποῦνε
βάναυσα τούς γονεῖς τους γιά νά τούς δώ
σουν λεφτά γιά νά πάρουν τή δόση τους καί
πολλά ἄλλα φοβερά περιστατικά. Ὑπάρχει
μεγαλύτερη τραγωδία; Συμπέρασμα: Δέν
ὑπάρχει μεγαλύτερος πόνος, γιά τούς γονεῖς
κυρίως, ὅταν ἀντιμετωπίζουν καταστάσεις
πού ὁδηγοῦν τά παιδιά τους στόν ὄλεθρο καί
στήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς τους.
Συμβαίνει ὅμως κι ἕνας ἄλλος πολύ με
γάλος, βαθύς, ἀνέκφραστος πόνος, πού
δοκιμάζουν ὁρισμένοι γονεῖς, ὅταν διαπι
στώνουν ὅτι κάποιο τέκνο τους ἔχει ἐθιστεῖ
σ’ ἄλλου εἴδους ναρκωτικά, πού στή διεθνῆ
ὁρολογία ὀνομάζονται ψυχοναρκωτικά. Ὁ
πόνος αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι μό
νο μεγάλος, ἴσως ὁ μεγαλύτερος ψυχικός
πόνος, ἀλλά εἶναι καί βουβός, διότι ἡ εὐρύ
τερη κοινωνία δέν ἔδωσε τή δέουσα προσο
χή στόν τομέα αὐτό, γιατί προφανῶς, δέν
τήν ἐνδιαφέρει, ἐφόσον δέν τήν «ἐνοχλεῖ»
φανερά, δέν τῆς δημιουργεῖ «φωναχτά»
προβλήματα. Ὅσοι ὅμως γνώρισαν τήν
τραγική θέση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, λόγῳ
τῆς διακονίας τους στό σχετικό πρόβλημα,
μποροῦν νά δώσουν πραγματική μαρτυρία
τῶν ὅσων τρομερῶν καταστάσεων συμ
βαίνουν σέ ἄτομα καί οἰκογένειες, θύματα
τῶν ψυχοναρκωτικῶν. Ὅσοι μέ ἀποστολι
κό ζῆλο ἀσχολοῦνται μέ τίς αἱρέσεις, τίς
ψυχολατρεῖες, τίς νεοσατανιστικές ὁμάδες
καί ὅλες τίς ὁλοκληρωτικές κινήσεις τῆς
«Νέας Ἐποχῆς», πού προσβάλλουν μέ
λη τῆς Ἐκκλησίας μας καί τά ὁδηγοῦν σέ
πνευματική πλάνη καί σύγχυση, στήν ἀπο
στασία ἀπό τό Θεό καί τήν ἀπώλεια τῆς
αἰώνιας ζωῆς, βιώνουν καθημερινά ἀπί
στευτες ἱστορίες τοῦ ψυχικοῦ βιασμοῦ τους
καί τῆς ἄφατης θλίψης τῶν ἄλλων μελῶν
τοῦ περιβάλλοντός τους. Πρωτοπόρος στόν
ἀγώνα ἐνάντια στίς ποικιλώνυμες κατα
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στροφικές νεοφανεῖς ὁμάδες πού δροῦν
ἀνεμπόδιστα σέ πολλές χῶρες καί στή χώ
ρα μας ὑπῆρξε ὁ ἀείμνηστος γέροντάς μας
καί ἱδρυτής τῆς Ἑνώσεώς μας (Π.Ε.Γ.) π.
Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὁ ὁποῖος πολλές
φορές μόνος του ἤ μέ ἕναν οἱ δύο ποιμένες
συνεργάτες του, ἐβάστασε στό ἀσθενικό
του σῶμα, ὅλο «τόν καύσωνα τῆς ἡμέρας»,
γιά νά προστατεύσει τή ζωή τῶν πιστῶν
ἀπό τίς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου.
Πρῶτος αὐτός εἰσήγαγε στή χώρα μας
τόν ὅρο «ψυχοναρκωτικά» κι ἀπεκάλυψε
τό -πίσω ἀπό ἠχηρά ὀνόματα, ὅπως «Ἀκα
δημίες», «Φιλοσοφικές Σχολές», «Φιλαν
θρωπικές Ὀργανώσεις», «Θεραπευτικές
Ὑγιεινιστικές Κινήσεις» κ.ο.κ.- πραγμα
τικό πρόσωπο τῶν ἱδρυτῶν τῶν ὁμάδων
τῶν νεοφ
 ανῶν αὐτῶν αἱρέσεων τῆς «Νέας
Ἐποχῆς», δηλαδή τῶν ἐμπόρων τῶν «ψυχο
ναρκωτικῶν».
Οἱ ἔμποροι τῶν «ψυχοναρκωτικῶν»,
ὅπως καί οἱ «συνάδελφοί» τους, ἔμποροι
τῶν οὐσιῶν, πού ὑπόσχονται στούς ὑπο
ψήφιους χρῆστες παραδείσους εὐδαιμονί
ας, «ἐμπορεύονται» «ἰδέες» καί «τεχνικές»,
πού ὁδηγοῦν δῆθεν στήν ἀπόκτηση δυνά
μεων, ἀκόμη καί ὑπερβατικῶν, ἐνῶ στήν
πραγματικότητα ἐπιφέρουν «πλύση ἐγκε
φάλου» ἤ «πλύση ψυχῆς», ὅπως ἀποκαλεῖ
τό φαινόμενο τῆς προσβολῆς τῆς ψυχικῆς
ὑγείας τῶν θυμάτων τους δυτικός ἐρευ
νητής καί ὁδηγοῦν τελικά στήν ἀπόλυτη
ὑποταγή τους στά κελεύσματα τοῦ θεοποι
ημένου ἀρχηγοῦ καί στίς ἰδιορρυθμίες του.
Ὁ κάθε ἀρχηγός τῶν ὁμάδων αὐτῶν, ὅπως
γράφει ὁ Κλάους Κένεθ στό συγκλονιστικό
αὐτοβιογραφικό βιβλίο του: «Χιλιάδες μί
λια πρός τόν τόπο τῆς καρδιᾶς. Ἀπό τό σκο
τάδι τοῦ μίσους στό γέροντα Σωφρόνιο»,
ἐπιζητεῖ τή δύναμη τῆς ἐξουσίας στούς
ἀνθρώπους, τούς ὁποίους μισεῖ θανάσιμα.
Ἡ ἔνταξη κάποιου σέ μιά ἀπό τίς ὁμάδες
καί αἱρέσεις ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας,
σημαίνει ὄχι μόνο ἀλλαγή σκέψης καί τρό
που ζωῆς, ἀλλά καί πλήρη ἀποξένωση ἀπό
τό προηγούμενο περιβάλλον του, τό ὁποῖο
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ἀπαξιώνεται καί θεωρεῖται ἐχθρικό καί
ἐνάντιο στήν «πνευματική του ἀνέλιξη». Ὁ
π. Ἀντώνιος πού γνώρισε ὁ ἴδιος τόν βαθύ
πόνο τῶν ἀνθρώπων, πού ἀγαπημένα τους
πρόσωπα εἶχαν μπλεχτεῖ στά δίχτυα τῶν
αἱρέσεων, ἀλλά καί τῶν ἴδιων τῶν πλα
νεμένων καί ἔζησε τή φοβερή τραγωδία
τους, ἀγωνίστηκε μέ ὅλες του τίς δυνάμεις
καί διεξ
 ήγαγε ἕναν πολυχρόνιο ἀγώνα, ἐν
μέσῳ ἐπιθέσεων, δοκιμασιῶν καί διωγμῶν
γιά νά βοηθήσει κατά τήν ἐπίπονη πορεία
ἀπεξάρτησής τους καί ἔνταξής τους στήν
Ἐκκλησία, ὅσους παρασύρθηκαν ἀπό τίς
μεθοδεῖες τοῦ πονηροῦ καί ἀκολούθησαν
τό δρόμο τῆς ἀποστασίας ἀπό τό Χριστό
καί τήν Ἐκκλησία Του, ἀλλά καί τούς γο
νεῖς τους ἤ ἄλλα ἀγαπημένα τους πρόσω
πα, προσφέροντάς τους γνώση τοῦ ἀντικει
μένου καί ὁδηγίες συμπεριφορᾶς, ἀλλά καί
συμπαράσταση, στήριξη καί παρηγοριά.
Ἔνιωσα κι ἐγώ κοντά του τόν βαθύ πόνο
του, ὅταν κάποιος γονέας τοῦ ἐξιστοροῦσε
τό δράμα του καί τήν κατάσταση τοῦ παι
διοῦ του, πού ἔπεσε θῦμα τῶν παραπλα
νητικῶν διδασκαλιῶν νεοφ
 ανοῦς ἤ παλιᾶς
αἵρεσης. Ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ‘90 ἦταν
ὅταν ἕνας πονεμένος πατέρας ἦρθε στό
σπίτι του καί μᾶς ἀνέφερε μέ συντριβή, ὅτι
ὁ γιός του εἶχε μπλέξει σέ μιά ἰνδουισ
 τική
ὀργάνωση πού δροῦσε στήν Ἑλλάδα κι αὐ
τό εἶχε τραγικές συνέπειες καί γι’ αὐτόν καί
γιά τούς γονεῖς του. Στήν ἀρχή, ὅπως μᾶς
εἶπε, δέν ἔδωσε σημασία, δέν κατάλαβε,
δέν γνώριζε. Ὅταν ὅμως τό παιδί του στα
μάτησε τίς σπουδές του καί κάθε ἄλλη δρα
στηριότητα κι ἀπομακρύνθηκε τελείως ἀπό
τό οἰκογενειακό καί κοινωνικό περιβάλλον
του, τόν «ἔζωσαν τά φίδια» καί προσπά
θησε νά μάθει τί συμβαίνει. Ἦταν ὅμως
ἀργά. Τό παιδί ἐντάχθηκε καί κλείστηκε σ’
ἕνα κοινόβιο τῆς αἵρεσης στίς Ἰνδίες. Μετά
ἀπό ἐπίπονες προσπάθειες, κατόρθωσε μέ
σῳ τοῦ Προξενείου μας νά τόν συναντήσει.
«Εἶδα», ὅπως μᾶς εἶπε, «ἕνα ἄβουλο ὄν μέ
ἄδεια μάτια καί ἄδεια ψυχή. Τό ἔχασα τό
παιδί μου» εἶπε μέ σπαραγμό καί ἀναφιλη
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τά ὁ τραγικός πατέρας. «Καλύτερα νά μᾶς
εἶχε πεθάνει, πρίν τό δοῦμε ζωντανό πτῶ
μα ἐγώ καί ἡ μητέρα του, πού γέρασε πρίν
τήν ὥρα της, δηλαδή ἕνα χαμένο ἄτομο,
ἀναίσθητο, ἀλλόκοτο, ἀλλιώτ ικο».
Μιά πονεμένη μητέρα μᾶς ἀνέφερε τήν
τρομάρα πού πῆρε καί τό βαθύ πόνο πού
ἔνιωσε, ὅταν κατόρθωσαν μαζί μέ τόν ἄν
δρα της νά δοῦν τό γιό τους ὕστερα ἀπό
ἐπίπονες προσπάθειες, ἔξω ἀπό τό κοινό
βιο τῶν «Χάρε Κρίσνα», σέ κάποιο μέρος
τῆς Ἰταλίας. «Φοροῦσε», εἶπε, «ἕνα κόκκινο
μανδύα, εἶχε ξυρισμένο τό κεφάλι καί μᾶς
κοιτοῦσε σάν ἐχθρούς του. Τοῦ ἄλλαξαν τό
ὄνομα, τοῦ ἄλλαξαν τήν πίστη, τοῦ ἄλλα
ξαν τήν ψυχή του. Δέν εἶστε γονεῖς μου μᾶς
εἶπε, ἀλλά τό ὄχημα πού χρησιμοποίησε τό
Ἐγώ μου καί τό κάρμα μου γιά τή χιλιοσ
 τή
μετενσάρκωσή του».
Ἐπισημαίνουμε συμπερασματικά ὑπο
γραμμίζοντας ἰδιαίτερα τό σημεῖο αὐτό, ὅτι
οἱ ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί οἱ πάσης
φύσεως καί ὀνομασίας ὁλοκληρωτικῆς νο
οτροπίας αἱρέσεις, μέ τήν ἐπικίνδυνη ἐκ
παίδευσή τους, μετατρέπουν τά μέλη τους
σέ «πρόθυμους σκλάβους». Γιά τό σκοπό
αὐτό χρησιμοποιοῦν εἰδικές τεχνικές. Βά
ζουν τούς ὀπαδούς νά ἐξομολογοῦνται καί
χρησιμοποιοῦν τά «μυστικά» τους γιά ἐκ
βιασμό, ἄν θελήσουν νά φύγουν. Ρίχνουν
ἀρκετή λάσπη στό περιβάλλον τοῦ θύμα
τος, γονεῖς, φίλους, δασκάλους κ.λ.π. καί
κυρίως στήν Χριστιαν
 ική Ἐκκλησία γιά νά
μισήσει τόν «πρότερο βίο» καί νά ἀποκοπεῖ
ἀπ’ αὐτό πού ἀγαποῦσε καί ἐμπιστευόταν.
Ἔτσι ἐπιτυγχάνουν τήν «ἐναντίωση»
τῶν θυμάτων πρός τούς γονεῖς κυρίως, τούς
ὁποίους θεωροῦν, ὅπως εἴπαμε, ἐχθρούς
τους, τούς συκοφαντοῦν δημόσια γιά ἀνάρ
μοστες συμπεριφορές, ὅπως ἡ περίπτωση
κοριτσιῶν πού κατηγόρησαν ψευδῶς σέ
τηλεοπτική ἐκπομπή τόν πατέρα τους γιά
σεξουαλ
 ική παρενόχληση, ὅταν ἦταν μι
κρές, ἄλλοτε τούς σύρουν στά δικαστήρια,
ὅταν ἀρνοῦνται νά τούς παραδώσουν ὡς
κληρονομιά περιουσίες τους, ἐπειδή γνω
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ρίζουν οἱ γονεῖς ὅτι θά περιέλθουν οἱ περι
ουσίες αὐτές στόν ἀρχηγό τῆς ὀργάνωσης.
Ὁ «Κώδικας τιμῆς» νεοφανοῦς ὀργάνωσης
λέγει: «μή διστάσεις νά προξενήσεις πόνο
γιά ἕνα δίκαιο(!) -ὅπως φυσικά τόν ἐννοεῖ
ἡ ὀργάνωση- σκοπό». Αὐτό ἔχοντας ὑπόψη
του ὁ γιός τῆς Gabriel Hubert, στή Γερμανία,
σκότωσε τή μητέρα του, γιατί ἐναντιώθ
 ηκε
στήν ὀργάνωση πού ἀνῆκε. Ὑπάρχει ἄραγε
πιό μεγάλος πόνος ἀπ’ αὐτόν πού νιώθ
 ουν
οἱ γονεῖς, ὅταν τά παιδιά τους, τούς ἐγκατα
λείπουν καί ἀκολουθοῦν τό δρόμο τῆς ἀπώ
λειας, πού δυστυχῶς πολλές φορές δέν ἔχει
ἐπιστροφή; Ἡ Wendy Ford, μέσα ἀπό τήν
προσωπική της ἐμπειρία, ἀπευθύνει συμ
βουλές πρός τίς οἰκογένειες νά ἔχουν ὑπο
μονή καί νά μήν ἀπελπίζονται, γιατί ὑπάρ
χει ἐλπίδα ἐπιστροφῆς τους. «Ὡς γονεῖς,
λέγει, εἴχατε ὄνειρα γιά τά παιδιά σας κι
ὅλα αὐτά σᾶς τά ἔκλεψε ἡ αἵρεση. Ἐπίσης
σᾶς ἔκλεψε καί τό χρόνο πού θά εἴχατε μέ
τά παιδιά σας ἤ τά ἐγγόνια σας. Εἶναι πολύ
σκληρό νά αἰσθάνεστε ἀπομακρυσμένοι
ἀπό κάποιον μέ τόν ὁποῖο εἴχατε ἕνα πολύ
ζεστό δεσμό ἀγάπης. Μήν ἀπογοητ εύεστε»
ἐπαναλαμβάνει, «ἀλλά ἀγωνιστεῖτε γιά
τήν ἐπανάκτησή τους».
Ἀλλά καί πολλά θύματα τῶν αἱρέσεων,
πού καί ἡ ἐλάχιστη σπίθα αὐτογνωσίας
ἔχει ἀπομείνει μέσα τους, νιώθουν ἀφάν
ταστο πόνο γιά τήν κατάντια τους. Καί
ὅταν κάποιοι κατορθώσουν νά ξεφύγουν
ἀπό τό «θανάσιμο ἐναγκαλισμό» τοῦ ἀρ
χηγοῦ καί τῆς «ἰδεολογίας» τῆς αἵρεσης,
ἀρχίζει ἕνας ἐπίπονος καί ἐπώδυνος δρό
μος ἀπεξάρτησης ἀπό τό «ψυχοναρκω
τικό», πού συνεχίζεται γιά πολύ καιρό.
«Ὅποιος βγαίνει ἀπό ἐκεῖ» λέει ἡ Wen
 dy
Ford, «εἶναι γεμάτος μώλωπες. Ὁ πόνος
βέβαια εἶναι ψυχολογικός καί δέν φαίνεται
ἐξωτερικά, ἀλλά τά τραύματά τους εἶναι
βαθειά» καταλήγει. Διέρχεται ἡ ἀπεξάρτη
ση τῶν θυμάτων καί ἡ «ἀποκατάσταση τοῦ
ἑαυτοῦ τους καί τῆς ζωῆς τους» μέσα ἀπό
ἀφάνταστο «βασανισμό» πού προέρχεται
ἀπό τήν ἀνάμνηση τραυματικῶν ἐμπειρι
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ῶν, ἀκόμη καί ἐγκληματικῶν πράξεων καί
τή μεταμέλειά τους γιά τή «χαμένη ζωή».
Κι ἐδῶ ὑπάρχει μεγάλος, πολύ μεγάλος
πόνος. Ἡ Ἀλεξάνδρα Stein πού ὑπῆρξε
θῦμα ὁλοκληρωτικῆς αἵρεσης, ὅταν κα
τόρθωσε, ὕστερα ἀπό μυθιστορηματική
προσπάθεια, νά ἀπεγκλωβιστεῖ ἀπό τήν
ὁλοκληρωτική ἐπιρροή τῆς ὁμάδας καί ἀπό
τήν κηδεμονία τοῦ «ἡγέτη» ἐπάνω της καί
νά διαφύγει τόν κίνδυνο νά παραμείνει σ’
ὅλη της τή ζωή «πνευματικό φυτό» ἀναφω
νεῖ στή δραματική της ἐξομολόγηση σέ βι
βλίο της: «Πῶς μπόρεσα νά εἶμαι τόσο βλά
κας;…! πῶς μπόρεσα νά παραιτηθῶ ἀπό
τά προσωπικά μου ἀνθρώπινα δικαιώματα
καί νά συμμετάσχω σ’ ἕνα ὁλοκληρωτισμό
πού ἄσκησε ἐπάνω μου ψυχολογικό βια
σμό καί ζητοῦσε ἀνεξέλεγκτο ἔλεγχο καί
ὑπακοή; Καί τώρα πῶς θά μπορῶ νά πο
ρευθῶ μέσα ἀπό τήν ντροπή καί τόν τρόμο
πού θά μέ ἀκολουθοῦν γιά ἀρκετά χρόνια
καί θά μέ βαραίνουν τόσο πολύ;». Μελε
τώντας ὅμως τό πρόβλημα γενικά, βεβαι
ώθηκε ὅτι σ’ ὅλο τόν κόσμο ἑκατοντάδες
χιλιάδες ἄτομα ἔχουν ὑποστεῖ μεθόδους
πού χρησιμοποιοῦνται ἀπό χιλιάδες λα
τρεῖες, ὅπως ἔλεγχο τῆς σκέψης, ἀπομόνω
ση, οἰκονομική ἐκμετάλλευση, φυσική καί
ψυχολογική ἐξάντληση κ.λ.π. καί θέλησε
νά βοηθήσει, γράφοντας ἄρθρα καί βιβλία
καί κάνοντας διαλέξεις σ’ ὅλο τόν κόσμο.
Μεγάλα, λοιπόν, τά δράματα, βαθύς ὁ
πόνος ἀπό τή λεηλασία τῆς ζωῆς ἀδελφῶν
μας. Τήν κατάσταση αὐτή ὁ Ἀμερικανός ψυ
χίατρος John Clark τήν ἀποκαλεῖ «ἀναίρεση
ὕπαρξης» καί τή θεωρεῖ μή ἀναστρέψιμη.
Ἐμεῖς δέν συμφωνοῦμε μέ τήν ἄποψη τοῦ
Cla rk, ὅτι δέν ὑπάρχει ἐλπίδα ἐπιστροφῆς
καί σωτηρίας. Ὅταν βρεθοῦν ἄνθρωποι
πού θά προσπαθήσουν νά ἐντάξουν πλα
νεμένους ἀδελφούς στήν κοινωνία ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι θά μετέχουν τῶν σω
στικῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, τό
θαῦμα τῆς ἀπεξάρτησης ἀπό τό «ψυχοναρ
κωτικό» μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ τήν χάρη
τοῦ Θεοῦ. Γράφει σέ κάποιο ἀπό τά πολλά
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βιβλία του ὁ ἀείμνηστος π. Ἀντώνιος, ὅτι
ἀποδεικνύεται στήν περίπτωσή τους, ὅτι
«ἀκόμη καί στόν πυθμένα τῆς ἀβύσσου ἄν
φθάσει κανείς, ὁ Θεός ἔρχεται καί τόν ἀγ
γίζει καί τόν σηκώνει βαθμιαῖα. Ἄν συνερ
γαστεῖ μέ τόν Θεό, ἄν ζητήσει τό ἔλεός του,
τότε μπορεῖ νά ξεφύγει ἀπό τό θανάσιμο
ἀγκάλιασμα τοῦ πονηροῦ καί νά πλησιάσει
πρός τό Θεό, νά γίνει ἀπό ληστής, πολίτης
τοῦ Παραδείσου, ἀπό τελώνης, ἅγιος, ἀπό
πόρνη, ὁσία καί ἀπό θῦμα τοῦ Ἑωσφόρου,
Ἀπόστολος τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χρι
στοῦ δέν ξεγράφει κανένα ἄνθρωπο».
Πρέπει ὅμως νά βρεθοῦν ἀχθοφόροι τῆς
ἀγάπης πού θά βοηθήσουν τούς ἀδελφούς
μας, ὅσους θά βρεθοῦν στό δρόμο τῆς ἐπι
στροφῆς τους στό Χριστό. Νά τούς κρατή
σουν τό χέρι καί νά τούς βοηθήσουν νά ἀνα
σηκωθοῦν. Ἡ πιό ἰσχυρή γέφυρα πού σώζει
τόν πλανεμένο ἀπό τήν ὁδό τῆς πλάνης καί
τῆς ἀπώλειας εἶναι ἡ ζεστή ἀγκαλιά τῆς
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Π.Ε.Γ. ἔχει ἐντάξει
στούς σκοπούς της, πέραν τῆς ἐνημέρωσης
καί τό διακόνημα τῆς παροχῆς βοηθείας
στά θύματα καί στά μέλη τῶν οἰκογενει
ῶν τους. Θεωροῦμε τό διακόνημα αὐτό μιά
μεγάλη προσφορά πρός τόν πλησίον μας.
Ἴσως εἶναι ἡ σημαντικότερη διακονία πρός
τόν ἀδελφό μας. Ἔλεγε σέ ὁμιλίες του ὁ μα
καριστός γέροντάς μας: «οἱ ἄνθρωποι “συγ
κινοῦνται” -ὅσοι συγκινοῦνται- ἀπό διάφ
 ο
ρες φυσικές ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων
τους. Ἕνα “ζεστό πιάτο φαγητό” σέ ὅσους
τό στεροῦνται εἶναι ὡραῖο ἔργο καί εὐάρε
στο στόν Κύριό μας. Προέχ
 ει ὅμως ἡ σωτη
ρία τῶν ψυχῶν μας. Ὁ δρόμος τῆς πλάνης
ἀκυρώνει τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ σωτη
ρίας καί γι’ αὐτό χρειάζεται συστράτευση
στό διακόνημα τῆς προσφορᾶς βοήθειας σέ
πλανεμένους ἀδελφούς μας».
Ἡ προσφορά λοιπόν, ὅλων μας στόν το
μέα αὐτόν εἶναι, ὄχι μόνο ἀναγκαία, ἀπα
ραίτητη, ἀλλά καί πολύ-πολύ ἁγιοπνευμα
τική. Καί ὅσοι δέν ἔχουμε τήν γνώση ἤ τήν
ἐμπειρία νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θεάρεστο
αὐτό ἔργο, ἄς προσευχόμαστε γι’ αὐτά τά
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παιδιά, γι’ αὐτές τίς οἰκογένειες στόν Κύριο
νά βοηθήσει. «Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Χριστοῦ»
λέγει ὁ πατήρ Πορφύριος στό βιβλίο του
«Βίος καί Λόγοι» «ὅλοι νά κάνουν προσευ
χή». Στό ἴδιο βιβλίο ἀναφέρει τήν περίπτω
ση μιᾶς μητέρας πού εἶχε παράπονα γιά τό
γιό της -ξενυχτοῦσε, ἔκανε κακές παρέες,
μεθοῦσε κ.λ.π. Σκέφτηκε λίγο καί τῆς εἶπε
ξαφνικά: «γιά νά ἰδῶ τά γόνατά σου»;
Ὅσοι ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔχετε τήν εὐ
λογημένη συνήθεια νά ἀναφέρετε στίς
προσευχές σας πρός τόν Κύριο ὀνόματα,
ἄς περιλάβετε κι αὐτούς τούς ἀδελφούς
μας πού βρίσκονται στήν πιό ὀδυνηρή
κατάσταση τῆς ζωῆς τους, προσωπικά ἤ
ἀπρόσωπα. Θά εἶναι αὐτό ἡ πιό μεγάλη
προσφορά ἀγάπης πρός τούς ἀδελφούς
μας πού κινδυνεύουν νά ἀπολέσουν τήν
ἐλπίδα τῆς σωτηρίας.
Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, ὅσοι θά ἔχετε
τήν εὐγενῆ καλοσύνη νά διαβάσετε τίς
ἁπλές, λιτές, πρακτικές ἀλλά βιωματικές
σκέψεις αὐτοῦ τοῦ γραπτοῦ, σᾶς παρακα
λῶ νά συστρατευθεῖτε στήν προσπάθεια
ποιμένων τῆς ἐκκλησίας μας καί συνεργα
τῶν τῆς Π. Ε. Γ. στό διακόνημα πού ἐκθέσα
με σ’ αὐτό μέ προσωπικό πόνο.
Κι ἄλλες φορές ἔχουμε μιλήσει γιά τά
θέματα αὐτά, ἐπ’ εὐκαιρία ἄλλου εἴδους
παρουσίασ
 ης. Τώρα τελευταῖα ὅμως πα
ρατηροῦμε, ἴσως λόγῳ τοῦ γενικοῦ «εὐρω
παϊκοῦ κλίματος», μιά ἰδιαίτερη ἐνασχό
ληση στήν Ἀκαδημαϊκή προσέγγιση τοῦ
φαινομένου τῶν αἱρέσεων. Οἱ ἐπιστήμονες
θεολόγοι, δυστυχῶς καί οἱ διάφ
 οροι στο
χαστές παρουσιάζουν «θρησκειολογικά»
τίς αἱρέσεις καί ἀδυνατοῦν ν’ ἀντιληφθοῦν
τήν τρομερή παράμετρο, δηλαδή πῶς ἀντι
μετωπίζει ἕνας κληρικός τά δράματα πού
δημιουργοῦνται ἀπό τή δραστηριότητα τῶν
διαφόρων λατρειῶν στίς ψυχές τῶν ἀνθρώ
πων καί μάλιστα σέ ἀνθρώπους πού ἔχουν
δεχτεῖ τό Ὀρθόδοξο Βάπτισμα. Ὁ πατήρ Ἀν
τώνιος γνώριζε ὅσο λίγοι τό Ἐκκλησιαστικό
αὐτό ζήτημα, γι’ αὐτό ἀγωνιοῦσε, ἔκλαιγε,
πονοῦσε, ὑπέφερε τόσο πολύ, πού ὁ νοῦς
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Η «ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ» ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου,
μέλους τοῦ Π.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ «Σκοπιά» μέ πειστικό ὕφος προβάλλει
τήν ἀξιοπιστία τοῦ «πιστοῦ οἰκονόμου».
2009. Εσωτερική «Σκοπιά», 15-2-09, σελ. 24:
«Ακολουθούν το “Αρνί”. Οι αληθινοί μαθητές
του Ιησού αρνήθηκαν να σταματήσουν να τον
ακολουθούν. Όταν χρίστηκαν με άγιο πνεύμα
συνέχισαν να υποτάσσονται στην κατεύθυνση
του Ιησού. Τι μπορεί να λεχθεί για τους
χρισμένους χριστιανούς στους σύγχρονους
καιρούς; Στην προφητεία του σχετικά με το
“σημείο της παρουσίας [του] και της τελικής
περιόδου του συστήματος πραγμάτων”
ο Ιησούς αναφέρθηκε στο σύνθετο σώμα
των χρισμένων χριστιανών με το πνεύμα
ακολούθων του στη γη ως τον “πιστό και
φρόνιμο δούλο” ή αλλιώς τον “πιστό οικο
νόμο” (Ματθ. 24:3, 45. Λουκάς 12:42). Ως
ομάδα ή τάξη του δούλου έχει δημιουργήσει

θαυμάσιο υπόμνημα στο να ακολουθεί το
Αρνί όπου και αν πηγαίνει” (Αποκάλυψη
14:4, 5). Τα μέλη της παραμένουν παρθένοι
με πνευματική έννοια μη μολύνοντας τους
εαυτούς, με τις δοξασίες και τις συνήθειες της
“Βαβυλώνας της Μεγάλης” της παγκόσμιας
αυτοκρατορίας της ψεύτικης θρησκείας».
Σελ. 26-28: «Επί πρόσθετα ο Ιησούς
Χριστός, έχει διορίσει τον πιστό και φρόνιμο
δούλο υπεύθυνο σε όλα τα υπάρχοντά
του- δηλαδή σε όλα τα συμφέροντα της
Βασιλείας στη γη (Ματθ. 24: 47). Αυτά τα
υπάρχοντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων,
τις εγκαταστάσεις στα παγκόσμια κεντρικά
γραφεία των μαρτύρων του Ιεχωβά, τα γρα
φεία τμήματος σε διάφορες χώρες και στις
αίθουσες Συνελεύσεων και αίθουσες Βασι
λείας σε όλο τον κόσμο. Θα ανέθετε κανείς
σε κάποιον που δεν εμπιστεύεται να κρατάει
και να χειρίζεται τα πολύτιμα πράγματά
του; Πώς μπορούν, λοιπόν, εκείνοι που έχουν
την επίγεια ελπίδα να υποστηρίζουν τους
αδελφούς του Χριστού; Κυρίως βοηθώντας

μας ἀδυνατεῖ νά τό συλλάβει. Τό ἄρθρο αὐ
τό τελείωσε καί παραδόθηκε στή Συντακτι
κή Ἐπιτροπή τοῦ «Διαλ
 όγου» στίς 3 Μαΐου
ἡμέρα τοῦ θανάτου τοῦ ἀειμνήστου πατρός
μας. Ἄς εἶναι τοῦτο εἰς μνημόσυνό του.
Θά κλείσω τό πόνημα αὐτό μέ τά λόγια
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπά
κτου κ. Ἱερ
 οθέου, σέ ἄρθρο του γιά τόν π.
Ἀντώνιο: «Ὁ ἀείμνηστος μακάριος ἐκκλη
σιαστικός ἀνήρ ὁμολόγησε τήν εἰς Χριστόν
πίστη μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί
ὁ Χριστός θά τόν συστήσει στόν Πατέρα
Του, ἀφοῦ ἔλαβε ἀπό αὐτόν τίς ἀφορμές,
δηλαδή τόν ζῆλο, τόν ἀγώνα, τούς ἱδρῶ
τες καί τούς διωγμούς, πού δέχτηκε ὑπέρ

τοῦ Ὀνόματός Του. Κοιμήσου μακάριε καί
εὐλογημένε δοῦλε τοῦ Θεοῦ τόν ὕπνο τοῦ
δικαίου μέ τήν ἐλπίδα ὅτι «μείζων ἐστίν ὁ
ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» μέ τήν πίστη ὅτι
ἡ Ἐκκλησία διά τῶν συνεχιστῶν τοῦ ἔργου
της θά λύσει τίς μηχανές τοῦ πονηροῦ καί
μέ τήν βεβαιότητα τῆς τελικῆς νίκης τοῦ
Χριστοῦ ἐπί τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους,
τότε πού θά κληθεῖς νά λάβεις τόν ἀμά
ραντον τῆς δόξης στέφανον, γιά ὅλους
τούς κόπους καί μόχθους πού κατέβαλες
καί τούς πειρασμούς πού δέχτηκες κατά
τήν διάρκεια τῆς πολυτάραχης ζωῆς σου,
ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἁγίου Ὀνό
ματός Του καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ».

Η «ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ» ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου,
μέλους τοῦ Π.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.
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τους στο έργο κηρύγματος της Βασιλείας
(Ματθ. 24: 14, Ιωαν. 14: 12).
Ενώ ο αριθμός των χρισμένων στη γη έχει
μειωθεί στο διάβα των δεκαετιών, ο αριθμός
των άλλων προβάτων έχει αυξηθεί. Δεν πρέπει
να παραβλέψουμε ... να υποστηρίζουμε αυτό
το έργο κάνοντας οικονομικές συνεισφορές με
διάφορου τρόπους.
Ο πιστός και φρόνιμος δούλος σήμερα
εκπροσωπείται από το Κυβερνών Σώμα το
οποίο αναλαμβάνει την ηγεσία και συντονίζει
το έργο κηρύγματος της Βασιλείας σε όλη
τη γη. Τα μέλη του Κυβερνώντος Σώματος
είναι έμπειροι χρισμένοι με το πνεύμα
πρεσβύτεροι. Το να ακούμε την τάξη του
δούλου σημαίνει να συνεργαζόμαστε πλή
ρως με το Κυβερνών Σώμα».
Θέμα τοῦ «πιστοῦ καί φρόνιμου δού
λου» στήν παροῦσα «Σκοπιά» εἶναι τά
ἐπιτεύγματα τοῦ «δούλου» καί ἡ πιστό
τητά του πρός τόν Ἰεχωβά. Γενικά, δέν
κυκλοφορεῖ «Σκοπιά», ἐσωτερική ἤ γιά τό
εὐρύ κοινό, ἡ ὁποία νά μήν ἀναφέρεται
στό θέμα αὐτό. Αἰτία ἴσως νά εἶναι ἡ
ἀνασφάλεια πού διακατέχει τόν «δοῦλο»
γιά τό κῦρος του, λόγῳ τῶν διαφόρων
ἀντιφατικῶν διδασκαλιῶν του.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μᾶς πληροφορεῖ ὁ
«πιστός οἰκονόμος» γιά πολλοστή φορά, τόν
ἔχει διορίσει ὑπεύθυνο σέ ὅλα τά ὑπάρχοντά
Του. Ποιά εἶναι τά ὑπάρχοντα τοῦ Ἰησοῦ
στή γῆ, μᾶς τό ἀναλύει: Οἱ ἐγκαταστάσεις
τῶν διαφόρων κτηρίων σέ ὅλο τόν κόσμο,
τά γραφεῖα, οἱ αἴθουσες. Ἔτσι ἁπλᾶ καί
χωρίς συστολή μᾶς παρουσιάζει ὁ «δοῦλος»
ὅλα τα περιουσιακά στοιχεῖα του, τά γήινα
ἀποκτήματα, τά φθαρτά, τά ὑλικά!
Περιμένοντας τήν ἐπιβεβαίωση, ἐρωτᾶ
τόν ἀναγνώστη: πῶς θά ἀνέθετε ὁ Ἰησοῦς
ὅλα αὐτά τά πολύτιμα πράγματα σέ
κάποιον μή ἀξιόπιστο; Βεβαίως, ὅλα αὐτά
τά ἀναφερόμενα πολύτιμα ὑπάρχοντα,
εἶναι τά περιουσιακά στοιχεῖα τῆς ἑταιρίας
καί μόνον...
Ἡ ἀπορία εἶναι: ποιά ἡ σχέση μεταξύ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων
τῆς «Σκοπιᾶς»; Ποιά ἡ μέριμνα τοῦ Ἰησοῦ γιά
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ὅλα αὐτά τά τεράστια οἰκοδομήματα τῆς
ἑταιρίας, τά κέρδη καί γενικά ὅλες αὐτές τίς
ἐμπορικές της δραστηριότητες, ὥστε νά τήν
διορίσει καί οἰκονόμο ἐπ’ αὐτῶν; Ποιές οἱ
εὐθύνες τοῦ «πιστοῦ οἰκονόμου» τίς ὁποῖες
ἐκτελεῖ μέ ἀξιοπιστία; Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι
ὁ κάτοχος τῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρίας ἤ μήπως
εἰσπράττει τά κέρδη τῶν ἐπιχειρήσεων; Εἶναι
ἀστεῖο ἕως βλάσφημο καί μόνο νά σκεφθεῖ
κάποιος αὐτά τά φαιδρά τῆς ἑταιρίας. Ὅλη
αὐτή ἡ παρέλαση τῶν διδασκαλιῶν της, τό
πνεῦμα καί οἱ στόχοι της δείχνουν ποιός εἶναι
πράγματι «ὁ πιστός οἰκονόμος». Ὅμως καμία
ἀναφορά δέν γίνεται γιά τίς ἀνθρώπινες
ὑπάρξεις τίς ὁποῖες σέρνει στήν ἀπώλεια.
Αἰδώς! Αὐτές οἱ ψυχές εἶναι τά πολύτιμα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά τίς ὁποῖες καί προσέφερε
τό πανάγιο Σῶμα καί Αἷμα Του. Ὁμιλεῖ περί
ἀξιοπιστίας, αὐτό εἶναι καί τό πρόβλημα τοῦ
«δούλου» καί ὅσο περισσότερο δίνει ἔμφαση
σ’ αὐτό, ὄχι μόνο δέν γίνεται ἁπλούστερο,
ἀλλά ἀποδεικνύεται καί ποιό παράξενο.
Διότι γνωρίζει πολύ καλά ὅτι δέν διαθέτει
ἴχνος ἀξιοπιστίας, ἀφοῦ συνεχῶς μέσῳ τῶν
διδασκαλιῶν του, προβάλλει τό πρόσωπο τοῦ
ψευδοπροφήτη.
Ζητᾶ τήν συνεργασία τῶν ὀπαδῶν μέ τό
«κυβερνῶν σῶμα», τήν ἐπιλεγμένη αὐτή
ὁμάδα μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ «πιστοῦ καί
φρόνιμου δούλου». Αὐτή ἡ συνεργασία
ἔγκειται στήν ἀπόλυτη ὑποταγή τῶν ὀπαδῶν
σέ ὅ,τι κηρύττει τό «κυβερνῶν σῶμα» ὅπως
ἡ προσέλευση νέων ὀπαδῶν μέσῳ τοῦ ἔργου
κηρύγματος καί ἡ διάθεση τῶν ἐκδοτικῶν
προϊόντων τῆς «Σκοπιᾶς». Φυσικά δέν
ὑπολογίζει ὅτι ἀπό αὐτά τά προϊόντα,
βιβλία, φυλλάδια, κ. ἄ. διαγράφεται τό ἀνα
ξιόπιστο, τό καταστροφικό ἔργο της, ἐφόσον
καταργεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου με
τατρέποντάς τον σέ σκλάβο.
Βεβαίως, αὐτό δέν ἀπασχολεῖ τόν
«πιστό οἰκονόμο»· ἀπόδειξη ὅτι ἀποκρύπτει
ἐπιμελῶς τήν ἱστορική του πορεία καί
ἀδιαφορεῖ γιά τό ὅτι κάποιος ἄνετα θά
ἀποκαλύψει τά διάφορα ψεύδη του, ἄν
ἀνασύρει παλαιά του ἔντυπα. Τότε πού ὁ
«δοῦλος», σέ προηγούμενα ἔντυπά του,
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ἐδήλωνε, ἀναγκασμένος ἐκ τῶν πραγμά
των, -ἐφ’ ὅσον ἕνας ἀριθμός ἀπό τό ὑπό
λοιπο τῶν πιστῶν χρισμένων ἐφάνησαν
ἄπιστοι καί ἐξέπεσαν- ὅτι τήν θέση αὐτή
τῶν ἀπίστων κατέλαβαν ἄλλοι. Χρειάζεται
λοιπόν ἔρευνα γιά τόν ἐντοπισμό τῶν
πιστῶν, ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἴσως μέ τήν σειρά
τους θά γίνουν καί αὐτοί ἄπιστοι καί ἄρα θά
μποροῦν νά θεωρηθοῦν ὡς ἀναξιόπιστοι.
Ἄς συνεχίσουμε ὅμως τήν παρουσίαση τῶν
κειμένων τῆς «Σκοπιᾶς» γιά τήν βεβαίωση
τῆς «ἀξιοπιστίας» τοῦ «δούλου».
2009. Εσωτερική «Σκοπιά», 15-5-09, σελ.
18. Ερωτήσεις από αναγνώστες:
«Πότε εκδιώχθηκε ο Σατανάς από τον
ουρανό; Αποκ. 12: 1-9».
«Παρότι το γραφικό βιβλίο της Αποκ. Δεν
δηλώνει επαρκώς το χρόνο απομάκρυνσης
του Σατανά1, αναφέρει ωστόσο μια σειρά
γεγονότων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να
υπολογίσουμε πότε εκδιώχθηκε εκείνος από
τον ουρανό. Το πρώτο από αυτά τα γεγονότα
είναι η γέννηση της Μεσσιανικής Βασιλείας.
Στη συνέχεια ξέσπασε πόλεμος στον ουρανό,
ο οποίος οδήγησε στην ήττα του Σατανά και
τελικά την εκδίωξή του από τον ουρανό.
«Οι Γραφές προσδιορίζουν σαφώς το
1914 ως το έτος κατά το ποίον τελείωσαν
“οι προσδιορισμένοι καιροί των εθνών” και
ιδρύθηκε η Βασιλεία (Λουκά 21: 24). Πόσο
σύντομα έπειτα ξέσπασε ο πόλεμος στον
ουρανό με αποτέλεσμα την απομάκρυνση
του Σατανά;».
«Ο δράκοντας (Σατανάς) στεκόταν
μπροστά στη γυναίκα που επρόκειτο να
γεννήσει (Αποκ. 12: 4) ώστε όταν γεννήσει να
καταβροχθίσει το παιδί της ... τη νεογέννητη
Βασιλεία ... Συνεπώς είναι λογικό ότι ο
Μιχαήλ και οι άγγελοί του θα δρούσαν
... να απομακρύνουν τον δράκοντα και
τους αγγέλους του από την ουράνια σκηνή
ώστε να μην υποστεί βλάβη η Βασιλεία.
Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι η ήττα και
η απομάκρυνση του Σατανά έλαβε χώρα,
λίγο μετά τη γέννηση της Βασιλείας το
1. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

διάλογος

1914. Ένας άλλος παράγοντας ... είναι η
ανάσταση των χρισμένων Χριστιανών, η
οποία όπως δείχνουν οι Γραφικές αποδείξεις
άρχισε λίγο μετά την ίδρυση της Βασιλείας
(Αποκ. 20: 6) ... Επομένως η Αγία Γραφή δεν
αποκαλύπτει πότε ακριβώς αποπέμφθηκαν
από τον ουρανό ο Σατανάς και οι δαίμονές
του. Εντούτοις είναι προφανές ότι αυτό το
γεγονός έλαβε χώρα λίγο μετά την ενθρόνιση
του Ιησού Χριστού στον ουρανό το 1914».
Τό παραλήρημα τοῦ «δούλου» συνεχίζεται
μέ ἕνα ἀπό τά προσφιλῆ του θέματα, τίς
χρονολογίες, ἐπιδιώκοντας κάθε φορά νά
ἀποδείξει ὅτι πράγματι εἶναι τό κανάλι τοῦ
Θεοῦ, ἡ προφητική τάξη ἐν μέσῳ ἡμῶν,
ὅπως μέ ἔπαρση καυχᾶται. Νέες εἰκασίες,
καινούργια συμπεράσματα, μέ κατά φαν
τασία χρονολογίες, χωρίς νά ὑπολογίζει τί
ἔχει κηρύξει στό παρελθόν γιά τό ἴδιο θέμα
περί Σατανᾶ. Γι’ αὐτό ἔχουμε ὑποχρέωση
νά ὑπενθυμίσουμε στούς ἀναγνῶστες, τίς
ξεχασμένες διδαχές τοῦ «πιστοῦ οἰκονόμου»
περί ἐκδιώξεως τοῦ Σατανᾶ ἀπό τόν οὐρανό.
1950. «Ἔστω ὁ Θεός Ἀληθής», σελ. 62:
«Καί ἔγινε πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῶ: Ὁ Μιχαήλ
καί οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐπολέμησαν κατά τοῦ
δράκοντος ... Καί ἐρρίφθη ὁ δράκων ὁ μέγας,
ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὁ καλούμενος Διάβολος καί
ὁ Σατανᾶς... ἐρρίφθη εἰς τήν γῆν... ὑπάρχουν
ἄφθονες ἀποδείξεις ὅτι αὐτό τό ὅραμα
ἐπραγματοποιήθη το 1914-1918 μ. Χ.».
Ἔνῶ πρίν ἔλεγε ὅτι ἦταν ἄγνωστος ὁ
χρόνος τῆς ἀπομάκρυνσης τοῦ Σατανᾶ,
τώρα λέει ὅτι «ὑπάρχουν ἄφθονες ἀποδείξεις
ὅτι αὐτό τό ὅραμα ἐπραγματοποιήθη το
1914-1918 μ. Χ.».
Ἄλλη μιά διδασκαλία τοῦ «δούλου» πού
ἀποδεικνύει ὅτι δέν εἶναι «ἀγωγός» τοῦ Θε
οῦ. Ὁ Θεός δέν ψεύδεται...
1964. «Γεννηθήτω τό θέλημά σου», σελ.
353: «Ὁ Διάβολος ἡττήθη ἀπό τόν Μιχαήλ
καί ὑπάρχει Γραφικός λόγος νά πιστεύωμε
ὅτι τόν καιρό τοῦ ἐτησίου ἑορτασμοῦ τοῦ
δείπνου τοῦ Κυρίου στίς 26-3-1918 ὁ Σατανᾶς
κατερρίφθη στή γῆ».
Στό ὡς ἄνω κείμενο ἡ ἑταιρία ἐπι
καλεῖται ὅπως πάντα τήν Ἁγία Γραφή
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(ὅταν ἰσχυρίζεται ὅτι ὑπάρχει Γραφικός
λόγος) γιά τήν ἄφιξη τοῦ Σατανᾶ στή γῆ
καί μάλιστα αὐτή τή φορά μέ συγκεκριμένη
ἡμερομηνία τήν 26-3-1918. Μετά ἀπό ὅλα
αὐτά ἔρχεται σήμερα, τό 2009, νά γράψει
ὅτι δέν δηλώνει ἡ Ἁγία Γραφή τό πότε
ἐκδιώχθηκε ὁ Σατανᾶς ἀπό τόν οὐρανό.
Πότε διδάσκει στούς ὀπαδούς της, τήν
ἀλήθεια καί πότε τό ψέμα; Τό 1950; Τό
1964; ἤ τώρα τό 2009; Τό βέβαιο εἶναι
ὅτι ψεύδεται, ἀφοῦ οἱ χρονολογίες πού
παραθέτει ἡ μία ἀντικρούει τήν ἄλλη.
Φυσικά τίποτα δέν τήν πτοεῖ, οὔτε κἄν
ὑπολογίζει τούς ὀπαδούς της, μόνο ἀπαιτεῖ
ὑπακοή στά ἐντάλματά της. Γιά τόν λόγο
αὐτό κηρύττει ὅ,τι τήν ἐξυπηρετεῖ σέ κάθε
περίσταση, χωρίς δισταγμό. Ἀκριβῶς μέ
τήν ἴδια λογική ἐξακολουθεῖ νά ὑπολογίζει
μέ χρονολογίες, ἐκτός Ἁγίας Γραφῆς, τό
πότε ἔπεσε ὁ Σατανᾶς, πότε γεννήθηκε
ἡ «Βασιλεία» καί πότε ἔλαβε χώρα ἡ
ἀνάσταση τῶν ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτό τό τελευταῖο, ἡ ἀνάσταση κατά τήν
«Σκοπιά», ἔγινε τό 1918, ὅταν ἦλθε ὁ Ἰησοῦς
στή γῆ. Ὁ «δοῦλος», ἀδιαφορώντας γιά τήν
ἱστορία του, θίγει πάλι ἕνα ἀπό τά θέματα
τά ὁποῖα δέν εἶναι δυνατόν νά καλύψει
ἁγιογραφικά. Γιά τόν Κάρολο Ρῶσσελ,
λοιπόν, ἡ ἀνάσταση ἔγινε τό 1918 μ.Χ.
1890. «Γραφικαί Μελέται», Τόμος Γ’, σελ.
340: «Ὁ Ρῶσσελ διεκήρυττε ὅτι ἡ ἀνάσταση
(πού ἀφορᾶ τούς 144.000) ἔγινε τό θέρος τοῦ
1878 μ. Χ.». Ὅμως στήν συνέχεια τό:
1958-60. «Ἀπό τόν ἀπολεσθέντα πα
ράδεισο...», σελ. 192, παράγραφος 30,
διαπιστώνομε ὅτι: «Μία ἀπό τίς πολλές
διαφωτιστικές ἀλήθειες πού ἔδωσε τώρα ὁ
Θεός στούς μάρτυρές Του ἦταν ἀναφορικά
μέ τά μέλη τοῦ πνευματικοῦ ἔθνους τοῦ
Θεοῦ, πού εἶχαν πεθάνει φυσικῶς. Αὐτό
συνέβη τό 1927. Σ’ ἐκεῖνο τό ἔτος οἱ μάρτυρες
κατενόησαν ὅτι οἱ πνευματικοί Ἰσραηλίται
ἠγέρθησαν τό ἔτος 1918, σέ ζωή στόν οὐρανό
μέ τόν Χριστό Ἰησοῦ. Ἦταν μιά ἀόρατη
ἀνάσταση βέβαια».
Ὅπως βλέπουμε, ὁ «ἀγωγός» τοῦ Θεοῦ
χρειάστηκε μερικά χρόνια (1918-1927) γιά
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νά ἀντιληφθεῖ αὐτή τήν «διαφωτιστική
ἀλήθεια» τοῦ Θεοῦ. Γιά τό ἴδιο ἔτος 1918
κηρύττει ὅτι συνέβησαν καί πολλά ἄλλα
γεγονότα, κατά τήν φαντασία του, ὅπως
ὅτι: «Τό 1918 ἦλθε ὁ Ἰησοῦς στό ναό του
καί πολλοί ἐκδιώχθησαν, ἀπό τοῦ καιροῦ
ἐκείνου ὁ καθαρισμός τοῦ ναοῦ ἐξακολουθεῖ
καί πολλοί ἔπεσαν» (1928. «Κυβέρνησις».
σελ. 207). Ἐπίσης, στό:
1940. «Θρησκεία», σελ. 286, ὑποστηρίζει
ὅτι: «Ἐν ἔτει 1918 οἱ τότε πιστοί ἐπισυνήχθη
σαν εἰς τόν ναόν καί ἔλαβον τήν ἔκχυσιν τοῦ
ἁγίου πνεύματος».
1958. «Ἀπό τόν ἀπολεσθέντα παράδει
σο...», σελ. 213: «Στό ἔτος 1918 ἐκαθάρισε
(ὁ Ἰησοῦς) τόν πνευματικό ναό τοῦ Ἰεχωβά...
μάλιστα τό ἔτος 1918 ἔγινε ἡ ἀνάσταση τῶν
πιστῶν χριστιανῶν ἀόρατη σέ μᾶς καί τά
μέλη τοῦ πνευματικοῦ ἔθνους ἄρχισαν νά
ζοῦν μέ τόν Χριστό».
1983. «Βιβλίο τοῦ ἔτους 1983», σελ. 91: «Ὁ
Ἰεχωβά καί ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης του, ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, ἦρθαν νά ἐπιθεωρήσουν τόν
πνευματικό ναό τό 1918 μ. Χ. Τότε ἄρχισε ἡ
κρίση στόν “οἶκο τοῦ Θεού” καί ξεκίνησε μία
περίοδος καθαρισμοῦ καί ἐξαγνισμοῦ».
1999. «Σκοπιά», 1-3-99, σελ. 15: «η ιστορία
δείχνει ότι ο Ιεχωβά κάθησε ως “χωνευτής”
στον πνευματικό ναό του εξετάζοντας
την χρισμένη ιερατική τάξη (Μαλ. Γ’ 1-5).
Σε εκείνους που κρίθηκαν πνευματικά
καθαροί, δηλαδή μετανόησαν για την ειδω
λολατρία την οποία ασκούσαν στο παρελ
θόν, επιτράπηκε να συνεχίσουν να έχουν
προνόμια υπηρεσίας στον πνευματικό ναό».
Μέ αὐτά τά ἐλάχιστα ἀπό τό παραλή
ρημα τῆς «Σκοπιᾶς» γιά τόν «πιστό καί
φρόνιμο δοῦλο» γίνεται ἀντιληπτό ὅτι
ὁ «ἀγωγός» -ὅπως τό ἔχομε ἐπισημάνει
πολλές φορές- μόνο τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι καί
ὅσο κι ἐάν προσπαθεῖ νά ἑδραιώσει αὐτή
τήν θέση του, δέν πείθει. Τόν διαψεύδει
ἡ ἴδια ἡ ἱστορία, τήν ὁποία ἐπικαλεῖται.
Ἄς ἀναλογιστοῦν λοιπόν οἱ ἀδελφοί μας
«μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», ἄν μποροῦν νά
θεωρηθοῦν ἀξιόπιστοι αὐτοί στούς ὁποίους
ἐναποθέτουν τήν ἐλπίδα τους γιά ζωή.
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«ΠΑΙΔΙΑ INDIGO» ΚΑΙ «ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΄83»
(β΄ μέρος)
Ἡ «θεωρία» περί «παιδιῶν indigo», κατά
μία ἄποψη, ξεκίνησε, ὅταν τό 1982, ἡ Ἀμε
ρικανίδα ἀποκρυφίστρια Nancy Ann Tappe
δημοσίευσε στό βιβλίο της «Underst andin
g
your Life Through Col ou
 r» («Κατανοώντας
τή ζωή σου μέσῳ τοῦ χρώματος»), τήν θεω
ρία, πώς τό ὑποτιθέμενο «ἀνθρώπινο ἐνερ
γειακό πεδίο», ἡ «αὔρα», δηλαδή, πολλῶν
παιδιῶν -τουλάχιστον ἀπό τήν δεκαετία τοῦ
1970 καί μετά- παρουσίαζε μιά συγκεκριμέ
νη ἀπόχρωση τοῦ μπλέ, γνωστή στή χρωμα
τολογία σάν «indi go». Ἡ συγγραφέας θεώ
ρησε πώς τό χρῶμα αὐτό θά κυριαρχήσει
σταδιακά στίς αὖρες τῶν ἀνθρώπων, δη
λώνοντας ἔτσι τήν οὐσιαστική μεταμόρ
φωση τοῦ εἴδους μας καί τήν γενικότερη
«στροφή μας πρός τήν πνευματικότητα».
Ἀρκετά χρόνια ἀργότερα, τό 1999, τό ζεῦ
γος Lee Carroll καί Jan Tober, θά συγγρά
ψουν τό «The indigo Children: The New Kids
Have Arrived» («Τά παιδιά indigo: Τά Νέα
Παιδιά ἔχουν ἀφιχθεῖ»), ἐπισημαίνοντας,
πώς μιά νέα γενιά ἀνθρώπων ἐνσαρκώνον
ται στόν κόσμο μας. Δηλαδή, παιδιά μέ μπλέ
αὔρα, ἰδιαίτερης εὐφυΐας μέ ἀνεπτυγμένες
παραψυχικές δυνάμεις -διαίσθηση, τηλε
πάθεια, πρόγνωση κ.λπ. παραθέτοντας
καί ἕνα κατάλογο μέ «τά χαρακτηριστι
κά» πού ἔχουν δῆθεν τά παιδιά αὐτά, «ὥστε
νά μπορέσει κανείς νά τά ἀναγνωρίσει».
Τό γεγονός αὐτό -τῶν παιδιῶν indig
 o-,
ἀποκαλύφτηκε στούς Carr o
 ll καί Tobe r,
κατά δηλώσεις τους, «κατά τίς “συνομιλί
ες” τους μέ τό πνεῦμα Kryon»1!
Κατά ἄλλη ἄποψη, τό θέμα ξεκίνησε
στό τέλος τῆς προηγούμενης δεκαετίας μέ
τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου «Children of ligh
 t»
(«Παιδιά τοῦ Φωτός»), πού ἀποτελεῖ ἔκτοτε
1. Βλέπε καί: περιοδικό «Διάλογος», τ. 55, σ. 21-29.
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τή «Βίβλο» τῶν ἁπανταχοῦ Indigo
 s. Τό βι
βλίο, λίγο πολύ ἰσχυρίζεται ὅτι τά παιδιά,
πού γεννήθηκαν καί συνεχίζουν νά γεννι
οῦνται μετά τό ‘90, ἀποτελοῦν μέρος μιᾶς
νέας γενιᾶς, μέ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά,
πού θά σώσει τόν πλανήτη.
Ἴσως γιά πολλούς ἀνθρώπους, ὅλοι αὐ
τοί οἱ ἰσχυρισμοί νά ἀκούγονται ἀναξιόπι
στοι ἤ καί δαιμονικοί, στήν οὐσία ὅμως ἡ
θεωρία «τῶν παιδιῶν μέ τήν μπλέ αὔρα,
πού θά σώσουν τόν κόσμο» βρῆκε σημαν
τικό ἀντίκτυπο, κερδίζοντας ὅλους σχεδόν
τούς ὀπαδούς τῆς New Age (Νέας Ἐποχῆς).
Σύντομα, κυκλοφόρησαν τά πρῶτα βι
βλία «μελέτες» γιά τό ὅλο θέμα: «The Cry
stal Chil dren» («Τά Κρυσταλλένια Παιδιά»)
τῆς Doreen Virtue, τό 2003, σχετικά ντοκι
μαντέρ, ὅπως τό «The indigo Evolu
 tion»
(«Ἡ Ἐξέλιξη indigo»), τοῦ James Twyman
καί σχετικές κινηματογραφικές ταινίες,
ὅπως τό «indigo», τό 2003. Ἀκόμη, εἶδαν
τό φῶς σχετικές ἀναφορές σέ τηλεοπτικές
ἐκπομπές, ὅπως στήν CSI File s («Crime Sc
ene Investigation», «Ἔρευνα τῆς Σκηνῆς τοῦ
Ἐγκλήματος») -στό ἐπεισόδιο «The Unusual
Suspect» («Ὁ Ἀσυνήθης Ὕποπτος»)- καί κυ
κλοφόρησαν video games, ὅπως τό παιχνίδι
Fahrenheit (Φαρενάιτ) τῆς Atari, τό 2005.
Πολύ γρήγορα, τό ὅλο θέμα θά ἀναμει
χθεῖ μέ ἀκόμη περισσότερα μυστήρια, ὅπως
τήν πολυσυζητημένη θεωρία τῶν «Other
kins» (τῶν «ἀνθρώπων», πού δεν εἶναι ἄν
θρωποι), πού ἀφορᾶ τήν «ἀνεξήγητη ἐνσάρ
κωση μαγικῶν πλασμάτων ἀπό τόν ἀστρι
κό κόσμο» (περιοδικό Mystery, τ. 25), ἀλλά
καί τήν πολυδιαφημισμένη περίπτωση τῶν
«παιδιῶν, πού γεννήθηκαν τόν Ἀπρίλιο τοῦ
1983» καί φέρουν δῆθεν στό κορμί τους «ἕνα
ἰδιαίτερο σημάδι, μαζί καί μιά κληρονομημένη
ἀνώτερη φύση». Τά παιδιά αὐτά, σύμφωνα
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μέ τίς new age ἀντιλήψεις, ὅπως ἤδη ἀναφέ
ραμε, ἔχουν αὔρα χρώματος «λουλακί» καί
ἀποτελοῦν τή νέα γενιά παιδιῶν, πού «κατέ
βηκαν στή γῆ μέ ἕναν εἰδικό σκοπό».
Κατά τούς νεοεποχίτες, οἱ indigo «ἐπι
κοινωνοῦν μέ παράλληλες πραγματικότη
τες» καί μέ «ὀντότητες», πού ὑπάρχουν σέ
«ἄλλες συχνότητες», κάτι πού δέν μπο
ροῦμε ἐμεῖς νά τό προσεγγίσουμε.
Οἱ πιστοί τῶν «θεωριῶν» αὐτῶν δέχον
ται ὅτι οἱ «ind
 igo», ἀρχίζουν πλέον νά ἐνη
λικιώνονται καί περιμένουν νά ἀφήσουν
τό ἀποτύπωμά τους στήν ἀνθρωπότητα.
Βέβαια ἡ θεωρία παραλείπει νά ἀναφέ
ρει πῶς ἐξηγοῦνται αὐτά τά φαινόμενα,
δηλαδή, τό πῶς θά μποροῦσαν νά προκύ
πτουν μαζικά «ἀφυπνισμένα παιδιά» καί
ἀρκεῖται στό νά ἀναφέρει ὅτι χάσαμε τήν
ἐπαφή μας μέ «τό θεῖο» -σημειῶσ
 τε, «τό
θεῖο», ὄχι τόν Θεό- καί τά παιδιά αὐτά ἦρ
θαν νά τήν ἐπαναφέρουν. Εἶναι ὅμως ἔτσι
τά πράγματα; Μιά ματιά στήν γενικότερη
προοπτική μέ τήν ὁποία βλέπουν αὐτά τά
παιδιά τόν κόσμο εἶναι διαφωτιστική.
Βασικό μέρος τῆς κοσμοθεωρίας τους
εἶναι ὅτι ἀποτελοῦν τήν νέα ἄρια φυλή, οὐ
σιαστικά καί ὅτι ἡ ὑπόλοιπη ἀνθρωπότητα
θά πρέπει νά τούς σέβεται γιά τίς ἐξαιρε
τικές τους ἱκανότητες καί τίς δυνατότητες
πού κρύβουν.
Τί συμβαίνει ὅμως στήν πραγματικότητα;
Σχετικά μέ ὅλα τα ἀνωτέρω, ἀξίζει νά
ὑπογραμμιστεῖ, ὅτι δέν στηρίζονται σέ ἐπι
στημονικά δεδομένα, ἀλλά ἀποτελοῦν «δόγ
ματα» τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου»!
Μεμονωμένα περιστατικά χαρισματικῶν
παιδιῶν ἀσφαλῶς καί ὑπάρχουν, αὐτό δέ
σημαίνει ὅμως πώς πρόκειται γιά μαζικό
φαινόμενο. Αὐτό πού χρειάζεται πάντως
νά τονιστεῖ εἶναι ἡ εὐαίσθητη ψυχολογία
τῶν γονιῶν. Τό τέστ μέ τίς 21 ἐρωτήσεις, πού
παρουσιάστηκε στήν ἑλληνική τηλεόραση
παραπλανᾶ τελείως τούς ἀνήσυχους γονεῖς
καθώς ἀπό τήν σύνταξή του, τό ἐρωτηματο
λόγιο αὐτό προσδιορίζει σάν «παιδιά indigo»,
ἄτομα μέ γνωστές στούς ψυχιατρικούς κύ
κλους διαταραχές ὅπως μαθησιακῆς δυσχέ
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ρειας, -συμπεριφορᾶς καί μάθησης- ἤ ἐλατ
τωματικῆς προσοχῆς καί ὑπερκινητικότητας.
Κι ἐνῶ ὑπάρχουν γονεῖς, πού μέ κάθε
εὐκαιρία βλέπουν στά παιδιά τους ἕναν
ἐνσαρκωμένο ἄγγελο καί ἕνα μελλοντικό
«θεό» καί μέ τίς ὑψηλές προσδοκίες τους
ὑπερφορτώνουν τό παιδί, πνίγοντας συχνά
τήν προσωπικότητά του, ὑπάρχουν ἄλλοι,
πού ἀναζητοῦν ἀπαντήσεις καί πρακτικές
λύσεις, προβληματισμένοι ἀπό τήν ἐξαν
τλητική, μή προσαρμοστική, ἀρνητική συμ
περιφορά τοῦ παιδιοῦ τους. Οἱ γονεῖς αὐτοί
ἀντί νά ζητήσουν ἐπιστημονική βοήθεια
-στίς ἀκραῖες περιπτώσεις- ἀποδέχονται
τίς θεωρίες περί «παιδιῶν indig
 o», μετα
φράζοντας τήν ἀδιαφορία γιά τό σχολεῖο
σάν ἔνδειξη πνευματικῆς ἀνωτερότητας,
ἐπιτείνοντας τό πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ!
Ἀξίζει νά τονιστεῖ καί πάλι ὅτι οἱ γονεῖς
τῶν παιδιῶν αὐτῶν, πεπεισμένοι γιά τήν
ἰδιαιτερότητα τῶν παιδιῶν τους -μερικοί
φτάνουν σέ σημεῖο νά ἰσχυριστοῦν ὅτι τά
παιδιά ἔχουν τηλεκινητικές, τηλεπαθητικές
ἤ κάποιου ἄλλου εἴδους ψιονικές (psion
 ic
«παραψυχικές») δυνάμεις- δέν ἀποβλέπουν
στό συνετισμό ἤ στήν φυσιολογική διαπαι
δαγώγηση τοῦ παιδιοῦ. Ὅταν γιά παράδειγ
μα ἕνα τέτοιο παιδί δείχνει ἀντικοινωνική
συμπεριφορά ἤ μειωμ
 ένη προσοχή στό σχο
λεῖο, οἱ γονεῖς, ἀντί νά λάβουν μέτρα πού
θά βοηθήσουν τήν κατάσταση, ἀρκοῦνται
στή διαβ
 εβαίωση κάποιων «εἰδικῶν», ὅτι τά
παιδιά τους «εἶναι indi go καί δέν πρέπει νά
τά συνετίσουν γιατί αὐτά ξέρουν ἀπό μόνα
τους τί κάνουν». Ἐπιπλέον σέ ὁρισμένες
περιπτώσεις τό γνωστό σύνδρομο A.D.H.D.
(«Attention Defic it Hyp
 eractivi ty Disorder»),
δηλαδή τό «Σύνδρομο Μειωμένης Προσο
χῆς καί Ὑπερκινητικότητας», μπορεῖ κάλ
λιστα νά παρερμηνευθεῖ ὡς παρουσία ἰδι
οτήτων τῶν παιδιῶν indi go, σύμφωνα μέ
τό ἐρωτηματολόγιο, πού παρουσίασαν οἱ
συγγραφεῖς τοῦ «Chil dren of light».
Τό κωμικό -ἀλλά καί συγχρόνως τραγι
κό- τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι, ἄν ἀπαντήσει
κανείς στό ἐρωτηματολόγιο, θά «διαπιστώ
σει» ὅτι «μᾶλλον εἶναι κι ὁ ἴδιος ind
 igo».
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Τελικά, μόνο ἐλάχιστοι φαίνεται, κατά τό
σχετικό τέστ, νά μήν ἀνήκουν στήν «κατη
γορία» αὐτή! Ἔτσι καί ἀλλιῶς δέν δίνεται
-ὅπως τουλάχιστον ἰσχυρίζονται οἱ ἀπο
κρυφιστικοί κύκλοι- σημασία στό βασικό
στοιχεῖο, τό «χρῶμα τῆς αὔρας», γιά τήν
δῆθεν ἀναγνώριση ἑνός παιδιοῦ indigo.
Ἀλλά, ἄς μελετήσουμε καί τό ἐρωτημα
τολόγιο, ἀπό το ὁποῖο, κατά τούς συντάκτες
του, ἀναγνωρίζονται τά «παιδιά indigo».
1. Συμπεριφέρεται τό παιδί σας μέ τρόπο
αὐτοκρατορικό ἀπό μικρή ἡλικία;
2. Ἀρνεῖται νά ὑπακούσει σέ τυπικότητες
ἐκδηλώνοντας θυμό ὅταν π.χ. πρέπει νά
ἐπισκέπτεται κάποιους συγγενεῖς;
3. Ἔχει πλήρη συναίσθηση τοῦ ἑαυτοῦ του
ἀπό μικρή ἡλικία;
4. Ἔχει μεγάλη δυσκολία νά ἀποδεχτεῖ
τήν πειθαρχία καί τήν ἄσκηση ἐξουσίας;
5. Ἀρνεῖται κατηγορηματικά νά κάνει
ἀκόμη καί ἁπλᾶ πράγματα πού τοῦ ζητᾶνε;
6. Δείχνει νά βασανίζεται ἔντονα ὅταν
πρέπει νά περιμένει τή σειρά του σέ κάποια
οὐρά;
7. Μοιάζει νά ἐνοχλεῖται ὅταν ζεῖ σέ συν
θῆκες ρουτίνας πού δέν περιέχουν καμιά
δημιουργική δραστηριότητα;
8. Βρίσκει πάντα δικούς του τρόπους νά
κάνει πράγματα στό σχολεῖο ἤ στό σπίτι πέ
ρα ἀπό τούς συνηθισμένους;
9. Ἐκδηλώνει ἀπό πολύ νωρίς σημάδια
ἀνεξαρτησίας;
10. Παραμένει ἀδιάφορο σέ ἐνοχική συμ
περιφορά, π.χ. «θά τό πῶ στόν πατέρα σου
καί θά δεῖς»!
11. Βαριέται γρηγορότερα ἀπό τά ἄλλα
παιδιά ὅταν εἶναι ὑποχρεωμένο νά κάνει
κάτι;
12. Ἔχει δείξει ποτέ συμπτώματα δυσκο
λίας συγκέντρωσης ἤ ὑπερκινητικότητα;
13. Εἶναι ἐντυπωσιακά δημιουργικό;
14. Ἔχει ἀνεπτυγμένη διαίσθηση;
15. Σᾶς δίνει συχνά τήν ἐντύπωση μέσα
στήν ἡμέρα ὅτι εἶναι ἰδιαίτερα ἀφηρημένο;
16. Ἔχει δείξει σημάδια ἰδιαίτερης εὐφυΐας;
17. Εἶναι προικισμένο μέ κάποιο ἰδιαίτερο
ταλέντο;
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18. Θά τό χαρακτηρίζατε ὀνειροπόλο;
19. Ἔχει τό παιδί σας βαθύ ὥριμο καί σο
φό βλέμμα ἀπό πολλή μικρή ἡλικία;
20. Ἔχει ἀνεπτυγμένη τήν συναισθηματι
κή εὐφυΐα
 , π.χ. ἐπικοινωνεῖ ἀπό μωρό μέ τή
φύση καί ζῶα;
21. Σᾶς δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι διαβάζει
τίς σκέψεις τίς δικές σας ἤ τῶν ἄλλων πού
εἶναι κοντά του;
Τό παραπάνω ἐρωτηματολόγιο δημιουρ
γήθηκε ἀπό τή Wen
 dy H. Chapmen, στηρι
ζόμενη στήν «προσωπική της ἐμπειρία
μέ παιδιά indigo» καί στά στοιχεῖα πού
παρουσιάζονται στό βιβλίο «The indigo
Children: The New Kids Have Arriv
 ed» τῶν
Jan Tob
 er καί Lee Carrol l καί παρουσιάστη
κε στήν ἐκπομπή «Πῦλες τοῦ Ἀνεξήγητου»
στόν τηλεοπτικό σταθμό Alt er.
Γενικά, τό θέμα τῶν ἐν λόγῳ παιδιῶν ἐν
τάσσεται στήν ἐκτός Ἐκκλησίας «ἐσχατολογι
κή» θεματολογία πού ἀναμένει «Σωτῆρες θε
ούς», «σωτῆρες ἐξωγήινους», «παιδιά τοῦ ‘83»,
«παιδιά indigo» κ.λπ. καί πού ἀντικατοπτρίζει
τήν ἀνάγκη τοῦ μακράν τῆς Ἐκκλησίας ἀν
θρώπου γιά ἀλλαγή, ἐπαναπροσδιορισμό τῆς
ζωῆς καί γιά πίστη σέ «ἔξωθεν βοήθεια». Δέν
ὑπάρχει τίποτα τό παράδοξο σέ ὅλα αὐτά,
λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τό ἰδεολογικό μπέρδε
μα πού ἐπικρατεῖ στίς μέρες μας.
Ἀκόμη, ἀπό τά ἀνωτέρω προκύπτει τό
συμπέρασμα ὅτι οἱ ἐν λόγῳ «θεωρίες» δέν
στηρίζονται σέ κάποια ἐπιστημονικά δεδο
μένα, ἀλλά ὅτι γιά τήν ἀποδοχή «θεωριῶν»
περί «παιδιῶν τοῦ ‘83» ἤ «παιδιῶν ind
 i
go» ἀπαιτεῖται ἤ παραδοχή ἑνός μοντέλου
ἀποκρυφιστικοῦ ἤ νεοεπ
 οχίτικου τύπου,
δηλαδή, μία θεολ
 ογία, κοσμολογία καί ἀν
θρωπολογία διαφορετική καί ἀντίθετη ἀπό
τήν θεολογία, κοσμολογία καί ἀνθρωπο
λογία τῆς Ἐκκλησίας.
Φυσικά, ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος
νά διαλέξει ποῦ θά ἐναποθέσει τίς ἐλπίδες
του γιά τήν προσωπική του σωτηρία ἤ γιά
ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ὅμως θά πρέπει νά γνω
ρίζει ὅτι εἶναι ἀσυμβίβαστη ἡ ἰδιότητα τοῦ
βαπτισμένου Ὀρθόδοξου χριστιανοῦ καί τοῦ
«πιστοῦ» τῶν παραπάνω κοσμοθεωριῶν.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ
τοῦ κ. Γεωργίου Κρίππα, Δρ. Συντ. Δικαίου.

Τά Εὐρωπαϊκ
 ά κράτη δέν ἔχουν
ὑποχρέωση νά ἀναγνωρίσουν μιά
ὀργάνωση ὡς θρησκεία παρά μόνον
ὡς ἁπλό σωματεῖο.
Τήν 1ην Ὀκτωβρίου τό Εὐρωπαϊκ
 ό Δι
καστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐξέ
δωσε τήν ὑπό ἰδίαν ἡμερομηνίαν ἀπόφα
σή του (ὑπόθεση KIMLYA κατά Ρωσσίας,
προσφυγή Νο 79836/01 καί 32782/03). Ἡ ἐν
λόγῳ ἀπόφαση εἶναι πολύ σημαντική, δι
ότι ἀποτελεῖ στροφήν τῆς νομολογίας του
καί ἐπιλύει ἕνα πολύ σπουδαῖο θέμα. Ἡ
ὑπόθεση τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως ἔχει ὡς
ἑξῆς. Στήν Ρωσσία ἡ ὀργάνωση τῆς Σαη
εντολογίας δέν ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἀπό τό
ρωσσικό κράτος οὔτε ὡς θρησκεία, οὔτε ὡς
νομικό πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δικαίου (δηλ.
σωματεῖο). Διά τοῦτο καί προσέφυγε εἰς τό
ἐν λόγῳ Εὐρωπ. Δικαστήριο. Τό Δικαστήριο
αὐτό δέχεται εὐθέως καί ἀπροκαλύπτως,
ὅτι τά εὐρωπαϊκά κράτη δέν ὑποχρεοῦν
ται νά ἀναγνωρίσουν μία ὀργάνωση ὡς
θρησκεία (δηλ. μποροῦν νά ἀπορρίψουν
τό αἴτημά της αὐτό) ἀρκεῖ μόνον, νά τήν
ἀναγνωρίσουν ὡς ἁπλό νομικό πρόσωπο
ἰδιωτικοῦ δικαίου (σωματεῖο). Ἔτσι ἡ ἐν
λόγῳ ἀπόφαση καταδικάζει μέν τήν Ρωσ
σία, ὄχι ὅμως διότι δέν ἀνεγνώρισε τήν
σαηεντολογία ὡς θρησκεία, ἀλλά ἁπλῶς
διότι δέν τήν ἀνεγνώρισε ὡς σωματεῖο.
Κατόπιν τούτου καί οἱ ἑλληνικές ἁρμόδι
ες ὑπηρεσίες πρέπει νά πληροφορηθοῦν τό
περιεχόμενο τῆς σπουδαίας αὐτῆς ἀποφά
σεως καί νά πράττουν ἑκάστοτε ἀναλόγως
καί φυσικά νά μή σπεύδουν νά ἀναγνωρί
ζουν ὡς θρησκεία ὁποιανδήποτε ὀργάνωση
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καί νά τῆς χορηγοῦν τά ἀντίστοιχα προνό
μια (π.χ. ἄδειες ἱδρύσεως ναῶν καί εὐκτηρί
ων οἴκων, φορολογικές ἀπαλλαγές κ.λ.π.).
Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀλεξανδρουπόλεως
κ. Ἄνθιμου γιά τά «Καβείρια».
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί ἀδελφές μου,
κάτοικοι τῆς εὐλογημένης Νήσου Σαμοθρά
κης, ἀπευθύνομαι σέ σᾶς γιά νά σᾶς ἐπιστή
σω τήν προσοχή καί νά σᾶς προφυλάξω ἀπό
τίς συνέπειες ἑνός Συνεδρίου σχετικοῦ μέ τά
Καβείρια μυστήρια, τά φρικτά ἐκεῖνα μυστή
ρια πού τελοῦνταν στόν τόπο μας πρίν ἀπό
2000 χρόνια, καί σήμερα κάποιοι νέο-εἰδω
λολάτρες προσπαθοῦν νά τά ἀναβιώσουν,
ἀφοῦ πρῶτα ἐξιχνιάσουν τόν ἀκριβῆ προ
σανατολισμό καί τίς ἐπιδιώξεις πού εἶχαν.
Σέ καθαρά ἐπιστημονικό ἐπίπεδο, μόνο
ὑποθέσεις μποροῦμε νά κάνουμε γιά τό τί
συνέβαινε κατ’ ἐκεῖνες τίς τελετές, ἐπειδή
ὅπως καί στά ἄλλα μυστήρια τοῦ ἀρχαί
ου κόσμου, οἱ μυημένοι φρόντισαν νά μήν
ἀποκαλύψουν τά τεκταινόμενα, ἐπειδή
ἀκριβῶς ὁ λαός δέν θά τά ἀποδέχονταν ὡς
τρόπους λατρείας.
Ἔρχεται λοιπόν μιά Ἑταιρεία Θεοσοφι
κή, ὅπως λέγεται, καί ἀπό τίς 26 μέχρι τίς
28 Ἰουνίου, θά πραγματοποιήσει Συνέδριο
στή Σαμοθράκη, μέ στόχο τήν μύησ
 η στά
Καβείρια μυστήρια. Ἡ Ἑταιρεία αὐτή ἔχει
σκοπό νά δημιουργήσει ἕνα συνοθύλευμα
ὑπαρξιακῶν ἀναζητήσεων καί θεολογικῶν
ἐνατενίσεων μέ συγκριτιστικές μεθόδους.
Τό ἔμβλημα τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας εἶ
ναι δύο μασωνικά τρίγωνα, μία σβάστικα,
ἕνα βραχμανικό φίδι πού καταπίνει τήν
οὐρά του, ἕνας αἰγυπτιακός σατανικός
σταυρός, καί ἕνα ἰνδουιστικό ἀπόρρητο
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σύμπλεγμα λέξεων. Βασικό «πιστεύω» τῆς
Ἑταιρείας εἶναι ὅτι «καμμιά θρησκεία δέν
γνωρίζει τήν ἀλήθεια».
Τό Συνέδριο διοργανώνεται ἀπό τά πα
ραρτήματα τῆς Ἑταιρείας αὐτῆς στήν Ἑλ
λάδα, πού ὀνομάζονται «στοές».
Τό ἐρώτημα γιά μᾶς εἶναι: Οἱ ἄνθρωποι
αὐτοί, γιατί ματαιοπονοῦν; Δέν γνωρίζουν
ὅτι καί μόνο ἡ ἀναφορά τους στά «Καβεί
ρια», μειώνει ὁποιαδήποτε πνευματική τά
χα ἐπιδίωξη ἔχουν;
Δέν γνωρίζουν ὅτι ὁ μεγάλος ἐθνικός
φιλόσοφος Λιβάνιος, παραδέχθηκε πώς,
ἡ ἀρχαία ἑλληνική θρησκεία ἄρχισε νά
σβήνει ὅταν ἐπέτρεψε νά παρεισφρύσει
μέσα της ὅλο τό πάνθεο τοῦ μεσογειακοῦ
κόσμου;
Δέν γνωρίζουν ὅτι γιά τούς ἕλληνες φι
λοσόφους ἡ κομματιασμένη ἀλήθεια δέν
εἶναι ἀλήθεια;
Δέν ἔμαθαν ποτέ ὅτι τό ἀρχέγονο ἐρώ
τημα γιά τό «τί εἶναι ἀλήθεια» ἀπαντήθη
κε ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅταν δίδαξε ὅτι ἡ
ἀλήθεια δέν εἶναι κατάσταση ἀλλά εἶναι
πρόσωπο καί μέ αὐτοσυνειδησία εἶπε: «Ἐ
γώ εἶμαι ἡ ἀλήθεια»;
Βέβαια εἶναι δικαίωμά τους νά μή θέ
λουν νά δοῦν τήν ἀποκαλυμμένη στόν
κόσμο ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί νά ψά
χνουν ἀκόμα νά τήν βροῦν.
Ἀλλά εἶναι καί δικό μας ἠθικό δικαίωμ
α
νά ἀποροῦμε:
Ποιός τούς κάλεσε στόν τόπο μας, προ
καλώντας τήν εὐσέβεια τῶν χριστιανῶν
κατοίκων τοῦ Νησιοῦ;
Ποιός τούς φιλοξενεῖ στήν πατρίδα τῶν
πέντε συμπατριωτῶν μας Νεομαρτύρων;
Ποιός τούς παροτρύνει νά προσκαλοῦν
ὀπαδούς τῶν ἀπόψεών τους, στό Νησί τῆς
Παναγίας τῆς Κρημνιώτισσας;
Ποιός ἐθελοτυφλεῖ μπροστά στό σαρω
τικό πέρασμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό
τή Σαμοθράκη;
Τά Καβείρια μυστήρια ἤδη βρίσκονταν
σέ παρακμή καί σέ ἀπαξία, ὅταν ὁ Ἀπόστο
λος τῶν Ἐθνῶν καθαγίασε τόν τόπο μας
μέ τόν ἐρχομό του σ’ αὐτόν.
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Αὐτό δέν τό βλέπουν καί ἐκεῖνοι πού
σκιαμαχόντας, χωρίς ἴχνος σεβασμοῦ πρός
τόν πολιτισμό, καῖνε τά ἐξωκκλήσια μας
κάθε καλοκαίρι.
Ὅμως, ἡ ἁγία Παρασκευή στήν Παλιά
πολη καί στήν Ἄνω μεριά, καθώς καί ἡ Πα
ναγία ἡ Κρημνιώτισσα, θά συνεχίσουν νά
γαληνεύουν τίς ψυχές τῶν σαμοθρακιτῶν
καί νά ἀναπαύουν τίς συνειδήσεις τους.
Θά συνεχίσουν νά φέρνουν εὐσεβεῖς
προσκυνητές στό Νησί, ἄπ΄ὅλο τόν κόσμο,
γιά νά ἐμβαθύνουν στό πρῶτο βῆμα πού
ἔκανε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καθώς ἔφερνε
στήν Εὐρώπη τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἀπέναντι σ’ αὐτό τό χριστιανικό μας βίω
μα, τό ὁποῖο οἰκοδόμησε ἑκατοντάδες ἐξωκ
κλήσια στό Νησί μας, ἔρχεται ἡ Θεοσοφική
Ἑταιρεία, ἡ ὁποία εἶναι: ἀποκρυφιστική
ὀργάνωση πού χρησιμοποιεῖ μεθόδους ἀνα
τολικῶν θρησκειῶν, προσπαθεῖ νά ὑπερβεῖ
τά στεγανά τῶν θρησκειῶν καί νά δημι
ουργήσει μιά παγκόσμια ἀδελφότητα, ἡ
ὁποία διατείνεται ὅτι: μελετᾶ συγκριτικά τίς
θρησκεῖες καί τίς φιλοσοφίες, ἐρευνᾶ τούς
ἀνερμήνευτους νόμους τῆς φύσης, καθώς
καί τίς κρυμμένες δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου.
Γιά μᾶς τούς χριστιανούς, ὅλοι οἱ ἄνθρω
ποι τῆς γῆς, ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ, ἔχουν θέ
ση κάτω ἀπό τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου.
Γιά μᾶς τούς χριστιανούς, οἱ διάφορες
φιλοσοφίες εἶναι προσπάθειες τῆς ἀνθρώ
πινης σκέψης νά ἀνακαλύψουν τό Θεό.
Γιά μᾶς τούς χριστιανούς, οἱ φυσικοί νό
μοι εἶναι καθορισμένοι ἀπό τό Δημιουργό
Θεό καί δέν εἶναι ἀνερμήνευτοι. Ἁπλᾶ δέν
εἶναι ἀκόμα ὅλοι προσπελάσιμοι ἀπό τόν
ἄνθρωπο.
Γιά μᾶς τούς χριστιανούς, ὁ ἄνθρωπος
δέν ἔχει κρυμμένες δυνάμεις μέσα του,
ἁπλῶς εἶναι πεπερασμένα τά ὅριά του, καί
μπορεῖ νά κατασταθεῖ δυνατότερος ὅταν
ἐλεύθερα ἑνωθεῖ μέ τήν παντοδυναμία τοῦ
Θεοῦ.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ἀγαπητοί μου
ἀδελφοί, πόσο φτωχές εἶναι γιά μᾶς τούς
χριστιανούς, αὐτές οἱ ἐπιδιώξεις τῶν ὀπα
δῶν τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας, οἱ ὁποῖοι
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ἔρχονται στόν εὐλογημένο ἀπό τήν Πανα
γία τόπο μας, τόν καθαγιασμένο ἀπό τό
αἷμα τῶν πέντε Νεομαρτύρων μας, γιά νά
μᾶς προτείνουν νά γυρίσουμε πίσω! Πο
λύ πίσω! Στά Καβείρια μυστήρια καί στίς
ἀνηθικότητές τους. Στά Καβείρια μυστήρια
καί στίς αἱματοχυσίες τους. Στά Καβείρια,
τά ὁποῖα ἡ λαϊκ
 ή εὐσέβεια τῶν ἀρχαίων
ἑλλήνων προγόνων μας εἶχε παντελῶς
ἀπορρίψει, καί εἶχαν ἀπομείνει μόνο γιά
μιά κλειστή «κάστα» τάχα διανοουμένων
καί ἀξιωματούχων, οἱ ὁποῖοι περιφρονοῦ
σαν τήν πίστη τοῦ λαοῦ.
Δέν τούς θέλουμε αὐτούς τούς ἀρρω
στημένους θιασῶτες τοῦ πεθαμένου πα
ρελθόντος μας. Δέν θέλουμε τά λυχνάρια
τους, ἐμεῖς πού ζοῦμε κάτω ἀπό τό φῶς τῆς
χάριτος τοῦ Χριστοῦ. Δέν χρειαζόμαστε τίς
μυστικοπαθεῖς ἑρμηνεῖες τους, οὔτε τούς
φαντασμένους ἀποκρυφισμούς τους, ἐμεῖς
πού καί κάποια Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια τά
πετάξαμε ἔξω ἀπό τίς Ἐκκλησίες μας, καί
εἶναι μόνη ἡ ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς μας,
πού καθορίζει τίς σχέσεις μας μέ τό Θεό.
Ἐμεῖς παρακολουθοῦμε αὐτές τίς ὀπι
σθοδρομικές προσπάθειες, δέν ἀντιστρα
τευόμαστε, δέν παρακινοῦμε σέ βίαιες ἐκ
δηλώσεις ἀπέναντί τους, ἀνεχόμαστε τήν
πολεμική τους ἐναντίον μας καί προσευ
χόμαστε νά τούς φωτίσει ὁ Θεός ὥστε νά
ἀνακαλύψουν τήν δεδομένη νίκη τοῦ Εὐ
αγγελίου ἐπάνω στή ζωή καί στό θάνατο.
Γι’ αὐτό, ἀδελφοί μου Χριστιανοί, σᾶς
ζητῶ νά περιφρονήσετε αὐτές τίς ὕποπτες
«Ἑταιρεῖες» πού ἔρχονται στόν τόπο μας
γιά νά μειώσουν τή νοημ
 οσύνη μας, μέ
τίς ἀνώτερες τάχα ἀναζητήσεις τους. Ἔρ
χονται νά μᾶς προτείνουν αἱματηρούς καί
ἀνήθικους τρόπους λατρείας τοῦ Θεοῦ.
Ὅμως ἐφιστῶ τήν προσοχή σας, μήπως
συμβεῖ ὁποιοσδήποτε βανδαλισμός σέ Να
ούς ἤ παρεκκλήσια μας. Καί τότε ἡ εὐθύνη
θά πέσει βαρειά ἐπάνω σε ὅσους προσκά
λεσαν ἤ καί ἀποδέχτηκαν τήν πραγμάτω
ση αὐτοῦ τοῦ εἰδωλολατρικοῦ συνεδρίου
στό Νησί μας. Ἡ ἴδια εὐθύνη θά βαρύνει
καί τήν Ἀστυνομική δύναμη τοῦ Νησιοῦ.
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Τό σημαντικότερο γιά μᾶς εἶναι ἡ συ
νέχεια τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς καί τῆς
λατρευτικῆς πορείας μας. Γιά τήν ὁποία, οἱ
σαμοθράκες, ἐδῶ καί αἰῶνες, κτίζουν ἐκ
κλησίες καί τίς συντηροῦν, διαλαλώντας
ἔτσι τό χριστιανικό πνεῦμα πού διαπνέει
τόν πολιτισμό μας καί χαρακτηρίζει τήν
εὐλογημένη αὐτή ἰδιαίτερη πατρίδα μας.
Ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας τή βοήθεια
τοῦ Χριστοῦ μας καί τῆς Παναγίας μας.
Ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας τήν ἐνίσχυ
ση τῶν πέντε Νεομ
 αρτύρων μας καί τοῦ
Προφήτη Ἠλία. Νά μᾶς φυλάξει ὁ Θεός
ἀπό τέτοιες, ἐκ προοιμίου καταδικασμέ
νες, προσπάθειες, σάν αὐτή τῶν ὀπαδῶν
τῆς Θεοσ
 οφικῆς Ἑταιρείας, πού ξυπόλυτοι
«κλωτσοῦν τά καρφιά» καί ἔτσι, χωρίς νά
τό θέλουν, στερεώνουν καλύτερα τό οἰ
κοδόμημα τῆς Χριστιαν
 ικῆς Πίστεως στή
Σαμοθράκη.
Εὐχέτης γιά ὅλους σας πρός τό Χριστό μας.
ὁ Μητροπολίτης,
ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος.
ΠΑΙΔΟΦΙΛΙΑ κ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;
Σέ προηγούμενο τεῦχος τοῦ «Διαλόγου»
εἴχαμε σχολιάσει τή διαβόητη σέκτα: «Παι
διά τοῦ Θεοῦ» (Children of God - COG), τοῦ
ψευδομεσσία Μῶ (Μωυσ
 ῆ-Δαβίδ) ἤ Ντέ
1
ηβιντ Μπέργκ (David Berg) καί τήν περι
πέτεια τῆς πρώην ὀπαδοῦ Σελέστ Τζόουνς
(Cel est e Jon
 es). Στό ἴδιο σχόλιο εἶχε ἀνα
φερθεῖ τό ὄνομα τοῦ Ρίκι Ροντρίγκεζ (Ric
hard Peter Rodrig
 uez), τοῦ θετοῦ γιοῦ τοῦ
Ντέιβιντ Μπέργκ, τοῦ ὁποίου ἡ τραγική
ἱστορία ἀποτελεῖ κραυγαλέο ντοκουμέντο
γιά τά τεκταινόμενα στίς ὁμάδες αὐτές, τίς
γνωστές σάν «Καταστροφικές Λατρεῖες»
(Dest ru
 ctiv
 e Cults), πού δραστηριοποιοῦν
ται στά πλαίσια τῆς «Νέας Ἐποχῆς».
Ὁ Ρίκι Ροντρίγκεζ2 γεννήθηκε στίς 25-011975, στή Τενερίφη τῶν Καναρίων Νήσων,
1. Βλέπε: «Διάλογος», τ. 56, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2009, σ.
28-29.
2. http://www.xfamily.org/index.php/Ricky_Rodriguez
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ἀπό τήν Κάρεν Ζέρμπη (Kare n Zerby) καί
τόν «Carlos», ἕναν ξενοδοχοϋπάλληλο. Ἡ
μητέρα του, Κάρεν, ἦταν ἡ μόνιμη σύντρο
φος τοῦ Ντέιβιντ Μπέργκ.
Ὁ Ρίκι, πού τοῦ δόθηκε τό χαϊδευτικό
ὄνομα «Νταβιντίτο» (Davidito, σάν ὑποκο
ριστικό τοῦ ὀνόματος: Μωυσῆς Δαβίδ Ζέρ
μπη), πέρασε τήν παιδική ἡλικία καί τήν
ἐφηβεία του, ζώντας καί ταξιδεύοντας μέ
τή μητέρα του καί τόν Μπέργκ στήν Εὐρώ
πη, Ἀσία καί Καναδά. Θεωρεῖται σάν ὁ υἱ
οθετημένος γιός τοῦ Μπέργκ, ἄν καί ποτέ
δέν ἔγινε αὐτό ἐπίσημη πράξη. Εἶχε ἀκόμη
καί μία ἑτεροθαλῆ ἀδελφή, τήν Techi.
Ἀπό τή γέννησή του, ὁ Μπέργκ καί ἡ
Κάρεν ἦταν ἀποφασισμένοι νά κάνουν τόν
Ρίκι ἕνα ἀγόρι πρότυπο γιά τούς ὀπαδούς
τους. Ὁ Ρίκι ἦταν, κατά τήν ἄποψή τους, ὁ
θεϊκός πρίγκιπας, πού προοριζόταν νά ὁδη
γήσει τά «Παιδιά τοῦ Θεοῦ» διά μέσου των
βιβλικῶν «ἔσχατων καιρῶν». Στήν ἀνατρο
φή του ἔδωσαν ἐκτενῆ δημοσιότητα, ὥστε
νά γίνει τό πρότυπο, πού θά ἀκολουθοῦ
σαν ὅλοι οἱ γονεῖς στήν «Οἰκογένεια». Ὡς
ἐκ τούτου, ὁ Ρίκι ἔζησε τήν παιδική ἡλικία
καί τήν νεότητά του σέ ἕνα ἀπόλυτα ἐλεγ
χόμενο περιβάλλον, μέ χαρακτηριστικά
τήν ἔντονη κατήχηση, τήν αὐστηρή πει
θαρχία καί τήν πρακτική σεξουαλική δια
παιδαγώγησή του ἀπό ἐνήλικες.
Ὅμως, καθώς ὁ Ρίκι μεγάλωνε ἀνέ
πτυσσε μιά βαθιά δυσαρέσκεια πρός τόν
Μπέργκ καί τή μητέρα του, λόγῳ καί τῆς
σεξουαλικῆς κακοποίησ
 ης, πού εἶχε ὑπο
στεῖ σάν παιδί καί λόγῳ τῶν μεθόδων τους
καί τοῦ ἀφύσικου τρόπου μέ τόν ὁποῖο εἶχε
διαπαιδαγωγηθεῖ. Περί τό τέλος τῆς ἐφη
βείας του, ὁ Ρίκι ἄρχισε νά ἐπαναστατεῖ
κατά τῶν πεποιθήσεων καί τῶν πρακτικῶν
τῆς Κάρεν.
Στίς ἀρχές τοῦ 2001, μαζί μέ τήν μνη
στή του, Eli xc ia Munumel, προκάλεσε τήν
τελική ρήξη καί μέ τή μητέρα του -ἡ ὁποία
εἶχε πλέον ἀναλάβει τήν ἡγεσία, μετά τόν
θάνατο τοῦ Μπέργκ- καί μέ τήν «Οἰκο
γένεια», δηλώνοντας ὅτι: «δέν μπορῶ νά
συνεχίσω νά συμμετέχω ἤ νά δικαιολ
 ογῶ
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αὐτό πού αἰσθάνομαι ὅτι εἶναι μιά διεφθαρ
μένη, δόλια ὀργάνωση, πού διδάσκει ψευδῆ
δόγματα... Ἔχετε καταφάει τά πρόβατα τοῦ
Θεοῦ, καταστρέφοντας τή ζωή τῶν ἀνθρώ
πων, διασπείροντας ψευδεῖς δοξασίες καί
ὑποστηρίζοντας ἐπιζήμιες πρακτικές στό
ὄνομα τοῦ Θεοῦ κι ἀπ’ ὅσο μπορῶ νά δῶ, δέν
δείχνετε οὔτε λύπη οὔτε τύψεις γι’ αὐτή σας
τήν στάση».
Ἡ παιδική ζωή τοῦ Ρίκι Ροντρίγκεζ ἱστο
ρεῖται σ’ ἕνα βιβλίο 762 σελίδων, συνήθως
ἀναφερόμενο ὡς «Τό βιβλίο τοῦ Νταβιν
3
τίτο» ἤ «Ἡ ἱστορία τοῦ Νταβιντίτο», πού
δημοσιεύθηκε καί κυκλοφόρησε ἀπό τήν
«Διεθνή Οἰκογένεια» (The Famil y Internat i
onal - TFI) στήν Ἱσπανία τό 1982.
Τό βιβλίο ἀποτελεῖται ἀπό μιά σειρά
ἐπιστολῶν, γνωστῶν ὡς «ἐπιστολῶν τοῦ
Νταβιντίτο», πού κυκλοφόρησαν σέ 2.700
ἀντίτυπα, ἀπό τό 1975 μέχρι τό 1981 καί
διενεμήθησαν σέ «Σπίτια»4 τῆς «Οἰκογέ
νειας» σέ ὅλο τόν κόσμο. Ὡς στόχο εἶχε νά
καταστεῖ τό μοντέλο τῆς ἀνατροφῆς τῶν
παιδιῶν. Μέ αὐτό τό βιβλίο σάν βάση δια
παιδαγωγήθηκαν τά παιδιά τῶν ὀπαδῶν.
«Τό βιβλίο τοῦ Νταβιντίτο» ἐπικεντρώνε
ται στήν σεξουαλική ἐλευθεριότητα σάν
βασικό μέρος τῆς βρεφικῆς καί παιδικῆς
ἡλικίας τῆς δεύτερης γενιᾶς τῶν ὀπαδῶν,
βέβαια, σέ διαφορετικό βαθμό, ἀνάλογα μέ
τήν ἐπιδεκτικότητα τῆς κάθε κοινότητας
τῆς ὀργάνωσης.
Ἐνῶ, ὅπως ἀναφέρεται: «τό βιβλίο δέν
ἔχει τήν πρόθεση νά βλάψει τά παιδιά, ἤ νά
ὑποστηρίξει καί νά ἐκθειάσει τήν παιδοφι
λία», ὅμως τελικά σφυρηλάτησε διαβρωμέ
νους χαρακτῆρες καί προκάλεσε βλάβη σέ
πολλά παιδιά.
Στήν «ἱστορία τοῦ Νταβιντίτο», ὁ Ντέη
βιντ Μπέργκ ἀναπτύσσει τίς θεωρίες του
γιά τό πῶς πρέπει νά πραγματοποιεῖται ἡ
3. http://www.xfamily.org/index.php/Story_of_Davidito
4. Ὅρος πού προσδιορίζει μιά κοινότητα, κοινόβιο ἤ
«ἀποικία». Κέντρα συγκατοίκησης, ἐπανδρωμένα ἀπό
μέλη τῆς ὀργάνωσης, θεωρούμενα καί «ἱεραποστολικά»
φυλάκια. Ριζοσπαστική ἀνατροπή τοῦ παραδοσιακοῦ
μοντέλου τῆς οἰκογένειας.

29

φροντίδα τῶν παιδιῶν. Μεταξύ ἄλλων λέ
ει: «Στήν “Οἰκογένεια” μπορεῖ νά κάνουμε
ἕνα μικρό ὄργιο σέξ, πού καί πού. Ὅμως δέν
τό δημοσιοποιοῦμε οὔτε τό κάνουμε μπρο
στά στούς δημοσιογράφους, ἄν καί μπορεῖ
νά τό κάνουμε μπροστά σε λίγους ἐπισκέ
πτες! Ὅσο εἶναι ὅλα μέσα στήν οἰκογένεια,
γιατί ὄχι;
Δέν ἔκρυψα τόν Νταβιντίτο· τόν ἔκανα
παράδειγμα γιά ὅλο τόν κόσμο! Δέν προ
σπαθῶ νά τό κρύψω αὐτό, δέν τό ἀρνοῦμαι
καί σᾶς ἐνθαρρύνω νά ἔχετε τήν ἴδια ἐλευ
θερία».
Ἄς δοῦμε ὅμως καί μερικές ἀναφορές
ἀπό τή Sara, πού ὑπῆρξε ἡ βασική ἀπό τίς
«νταντάδες» πού διαπαιδαγώγησαν τόν
Νταβιντίτο μέ βάση τή θεωρία τῆς «ἐνθάρ
ρυνσης τῆς παιδικῆς σεξουαλικότητας»
τοῦ Ντέηβιντ Μπέργκ: «Τό ἑπόμενο πρωί
μίλησε γιά τήν “Οἰκογένεια” καί... τή φρον
τίδα τῶν παιδιῶν. Ἡ Ἐπανάσταση ἄρχισε! Σέ
εὐχαριστοῦμε Ἰησοῦ! Ἔχουμε μπροστά μας
μιά νέα πρόκληση...
Ἐπίσης, ὁ “μπαμπάς” (ὁ Ντέηβιντ
Μπέργκ) μᾶς συμβούλευσε, ὅσους ἔχουμε
τή φροντίδα τοῦ Νταβιντίτο, γιά τή σημασία
διατήρησης καθημερινοῦ ἡμερολογίου τῶν
δραστηριοτήτων σχετικά μέ τόν χειρισμό
τοῦ Νταβιντίτο, “ἐπειδή” εἶπε “κάποια μέ
ρα, ξέρετε, θά σᾶς ζητηθεῖ νά γράψετε τήν
ἱστορία του γιά νά τήν μοιραστεῖτε μέ τήν
οἰκουμένη. Εἶναι μία εὐθύνη κι ἐσεῖς πρέπει
νά εἶστε συνεπεῖς, ἐπειδή πολλοί νέοι γο
νεῖς, πού ἀνατρέφουν παιδιά θά πρέπει νά
περιμένουν νά ἀκούσουν γιά τό τί κάναμε μέ
τό δικό μας παιδί”».
Μέ βάση τό ἡμερολόγιο αὐτό, γιά τή
φροντίδα τοῦ Νταβιντίτο, ἡ Sara, ἡ Sal
ly, ἡ Susan καί οἱ ἄλλες «νταντάδες» εἶ
χαν λάβει συγκεκριμένες ὁδηγίες ἀπό τόν
Μπέργκ ὥστε νά κυκλοφοροῦν στό «Σπίτι»
χωρίς ροῦχα, νά παίρνουν τόν μικρό, ἀπό
ἡλικίας λίγων μηνῶν, στό κρεβάτι τους
καί νά συμπεριφέρονται μαζί του ὅπως
μέ ἕναν ἐρωτικό σύντροφο –τηρουμένων
τῶν ἀναλογιῶν- ἀνάλογα μέ τήν ἑκάστο
τε ἡλικία τοῦ ἀγοριοῦ. Ἀκόμη ἐπέτρεπαν
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στόν μικρό Ρίκι νά παρακολουθεῖ τά ὁμα
δικά ὄργια, πού πραγματοποιοῦνταν στά
πλαίσια τῶν «πιστεύω» τῆς ὀργάνωσης
γιά «προσφορά ἀγάπης πρός τόν πλησίον»
καί ἐνθάρρυναν τήν συναναστροφή του
μέ μικρά κοριτσάκια, ἀπό βρεφική ἡλικία,
γιά τήν ἀνταλλαγή φιλιῶν στό στόμα, θω
πειῶν καί ἀναπαράσταση τῆς σεξουαλικῆς
πράξης χωρίς ροῦχα.
Ὁ Ρίκι Ροντρίγκεζ διαπαιδαγωγήθηκε
μέ αὐτά τά συστήματα μέσα ἀπ’ τά ὁποῖα
ἀποκαλύπτονται τά τραγικά ἀδιέξοδα στά
ὁποῖα ὁδηγοῦνται οἱ ὀπαδοί, ὥστε νά θε
ωροῦν τό ἐλεύθερο σέξ, τήν ἀνταλλαγή
ζευγαριῶν, τήν πορνεία, τήν αἱμομιξία καί
τήν παιδεραστία, σάν ἔνδειξη ἀγάπης πρός
τόν πλησίον.
Ὁ Ρίκι καί ἡ Ἐλιξία παντρεύτηκαν καί
ἐγκαταστάθηκαν στήν Οὐάσ
 ιγκτον ἐλπί
ζοντας νά ἀφήσουν πίσω τους τό παρελ
θόν· ὡστόσο, ὅλο καί περισσότερο ἔνοιωθε
ὁ νέος νά καταλαμβάνεται ἀπό ὀργή γιά
τήν κακοποίηση, πού εἶχε ὑποστεῖ τόσον ὁ
ἴδιος ὅσον καί πολλές ἑκατοντάδες ἄλλα
παιδιά, πού μεγαλώνουν μέσα στήν «Οἰ
κογένεια». Βαθιά ἀποκαρδιωμένος, ἔνιωθ
ε
ὅτι ἀποστολή του ἦταν νά βρεῖ τή μητέρα
του καί νά τήν ὁδηγήσει στή Δικαιοσύνη.
Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2004, μετακόμισε στό
Tucso
 n τῆς Ariz ona καί ἐργάστηκε ὡς ἠλε
κτρολόγος. Σύμφωνα μέ δηλώσεις φίλων
καί συγγενῶν του, μετακόμισε ἐκεῖ, θέλον
τας νά βρεῖ τή μητέρα του, γιά τήν ὁποία
ἔμαθε ὅτι εἶχε ἐπισκεφθεῖ τήν πόλη.
Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2005, κανόνισε μί
α συνάντηση στό διαμ
 έρισμά του μέ τήν
Angela Smith (πρώην Susa n Joy Kaute n),
παλαιό μέλος τῆς «Οἰκογένειας», στενή
συνεργάτιδα τῆς μητέρας του καί μία ἀπό
τίς πρώην «νταντάδες» του καί τήν μαχαί
ρωσε μέχρι θανάτου.
Ὁ Νταβιντίτο, δολοφόνησε τή Susan καί
στή συνέχεια ἀφοῦ ὁδήγησε μέχρι τό Blyt 
he τῆς Καλιφόρνια, ἀφαίρεσε τή ζωή του μέ
μία σφαῖρα στό κεφάλι. Ἄφησε μιά βιντε
οκασέτα γιά νά διανεμηθεῖ στούς φίλους,
τήν οἰκογένειά του καί πρώην μέλη τῆς
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ὀργάνωσης, ὅπου ἐξηγοῦσε τίς ἐνέργειές
του. Στό βίντεο αὐτό, ὁ Ρίκι λέει ὅτι εἶδε τόν
ἑαυτό του ὡς ἐκδικητή γιά παιδιά σάν κι
αὐτόν καί τίς ἀδελφές του, πού εἶχαν ὑπο
στεῖ βιασμούς καί ξυλοδαρμούς. «Ὑπάρχει
αὐτή ἡ ἀνάγκη πού ἔχω», εἶπε. «Δέν εἶναι
μιά ἁπλῆ ἐπιθυμία. Εἶναι μιά ἀνάγκη γιά
ἐκδίκηση. Εἶναι μιά ἀνάγκη γιά δικαιοσύνη,
ἐπειδή δέν μπορῶ νά συνεχίσω ἔτσι».
Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ Ρίκι Ροντρίγ
κεζ, τοῦ «Μικροῦ Πρίγκιπα» τῶν «Παιδιῶν
τοῦ Θεοῦ». Εἶναι ἡ ἱστορία ἑνός παιδιοῦ,
μέσα σέ χιλιάδες παιδιά πού ὑφίστανται
παρόμοιες καταστάσεις, λιγότερο ἤ πε
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ρισσότερο, παιδιῶν τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός
θά αὐξάνει –ἄσχετα ἄν ἀνήκουν στή συγ
κεκριμένη σέκτα ἤ ὄχι- καθώς ἡ κοινωνία
μας κατρακυλᾶ ὅλο καί χαμηλότερα καί ἡ
παιδοφιλία ἀκούγεται νά στηρίζεται κι ἀπό
ἐπώνυμα χείλη καί καθώς ἡ «σεξουαλική
ἐνημέρωση» εἰσβάλει καί στή δική μας κοι
νωνία καί στά δικά μας σχολεῖα.
Θά μᾶς προβληματίσουν ἄραγε οἱ λόγοι
Ἐκείνου πού εἶπε: «ἄφετε τά παιδία καί μή
κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με τῶν γάρ τοιού
των ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ.
19, 14) καί ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα καί
καταφυγή γιά μᾶς καί τά παιδιά μας;

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκη
νικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας:
1. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Ἑταιρίας
«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Κάθε Πέμπτη, 5.30΄-6.30΄ μ.μ.
2. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῶν Πεντηκο
στιανῶν. Κάθε Δευτέρα, 6.00΄-8.00΄ μ.μ.
3. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Νεοειδωλο
λατρίας. Κάθε Δευτέρα, 6.30΄-8.30΄ μ.μ.
4. Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι
στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστικές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη,
7.00΄-9.00΄ μ.μ.
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπικοι
νωνίας: 210 6396 665.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM, μεταδίδεται ἡ
ἐκπομπή: «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00. Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν
ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e mail: ierasynodos@ecclesia.gr
Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM
e mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 7272240-3, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου
καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2. «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3. «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and
Life».
4. « Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5. « Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς
παραθρησκείας».
6. «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν
ὁμάδων», (ἔκδ. Γ΄).
7. « Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8. « Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη
ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9. «Ἀποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, “Νέα Ἐποχή”»,
(ἔκδ. Γ΄).
10. «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11. «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Α΄).
12. «Μία δικτατορία στὸ Μπρούκλιν», (τόμος Β΄)
(ἐξαντλήθηκε).
13. «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος
Γ΄).
14. «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους
τοῦ Ἑωσφόρου».
15. « Νεοφανεῖς αἱρέσεις-Καταστροφικὲς Λατρεῖες
στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
16. «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σατανι
στῶν».
17. « Ντοκουμέντα γιὰ αἱρέσεις καὶ παραθρησκεία».
18. «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη»,
ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως (Ἁλίαρτος
20-26/9/1995).
19. «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο
κληρωτικῶν αἱρέσεων καὶ παραθρησκευτικῶν
ὁμάδων».
20. « Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ
στρατηγική».
21. « Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη θεώρηση καὶ ἀντι
μετώπιση».
22. «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρη
σκείας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰκογένεια».
23. «Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
24. «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξί
ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».
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25. « Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
26. «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ
θοδοξία».
27. « Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
28. Μ
 οναχῆς Ἀντωνίας, «Νεοπεντηκοστιανοὶ στὴν
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
29. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θρησκευτικὴ Ἐλευθε
ρία», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
30. Νικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
31. Κ
 ωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρθοδό
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
32. Ἰ
 ωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;»,
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).
33. Λεωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ
δοκία Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
34. Κ
 ωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
35. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε
νικὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο).
36. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
Καμπάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο).
37. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ
χημεία» (τεῦχος 3ο).
38. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀποκρυφιστικὲς Ὁμάδες», Ροδόσταυροι κ.λπ.
(τεύχη 4ο-10ο).
39. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νε
οαποκρυφισμὸς», (τεύχη 11ο-15ο).
40. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο).
41. « Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄).
42. Κ
 υριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
43. Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμφι
σβητοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
44. Ἄννας Μπουρδάκου, «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Ἀπό τό Α στό Ω».
45. π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, «Ὁ Νεοπαγανισμός τῆς
“Νέας Ἐποχῆς”».
Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1. «Ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρ
θόδοξη Πίστη», ἔκδ. Π.Ε.Γ Βορείου Ἑλλάδος,
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει στήν ἰστοσελίδα: www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41
2. Μ
 οναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, «Σύγχρονες
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή», ἔκδ. Παρα
καταθήκη (τηλ. 2310 222511).
3. M. E. Johnes, «Ὁ Νὶκ Μάρβελ καὶ ὁ πόλεμος μὲ
τὸ θηρίο», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πα
τρῶν (τηλ. 2610 275022).
Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ,
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν
ἐπὶ ἀντικαταβολή.

