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10. Νέ α Ἀ κρό πο λη.
Ἡ κί νη ση αὐ τή, πού ἱ δρύ θη κε ἀ πό τόν 

J o r ge A n g el L i v r a ga ἔ χει σάν στό χο τή δη μι
ουρ γί α ἑ νός «νέ ου ἀν θρώ που», μιᾶς «νέ ας 
φυ λῆς», προ κει μέ νου νά σώ σει τόν κό σμο 
ἀ πό βέ βαι η κα τα στρο φή καί νά τόν κυ βερ
νή σει.

Πρό κει ται γιά μιά «λα τρεί α τοῦ ἀρ χη
γοῦ», μέ αὐ στη ρές ἱ ε ραρ χι κές δο μές. Δι α θέ
τει τρεῖς φά λαγ γες, πού ὀ νο μά ζον ται «Λό
γοι». Ὁ πρῶ τος «Λό γος» εἶ ναι ἡ ὑ πη ρε σί α 
ἀ σφα λεί ας, πού φρον τί ζει γιά τήν ἀ σφά
λεια μέ σα στήν ὀρ γά νω ση γιά τή στε γα νο
ποί η σή της πρός τά ἔ ξω καί ἀ σχο λεῖ ται μέ 
τούς «ἐ χθρούς».

Στό «ἐγ χει ρί διο τοῦ Ἀρ χη γοῦ», πού δέν 
εἶ ναι προ σι τό στούς ἐ κτός τῆς ὀρ γά νω σης, 
ἀ να φέ ρε ται ὅ τι ὁ «πα λαι ός ἄν θρω πος», 
πού εἶ ναι ἰ δι αί τε ρα πα ρών στά συ ναι σθή
μα τα, πρέ πει νά κα τα στρα φεῖ χω ρίς οἶ κτο. 
Ὅ μως ἡ θέ ση αὐ τή δέν πρέ πει νά γί νει ἀν
τι λη πτή στήν προ πα γάν δα πρός τούς ἔ ξω.

11. Πο λι τι κά κόμ μα τα.
Ἕ να νέ ο φαι νό με νο πα ρα τη ρεῖ ται τόν 

τε λευ ταῖ ο και ρό: Οἱ ψευ δο μεσ σι α νι κές αἱ
ρέ σεις καί πα ρα θρη σκευ τι κές ὀρ γα νώ σεις, 
ἐμ φα νί ζον ται καί σάν κόμ μα τα. Μέ αὐ τόν 
τόν τρό πο ἐλ πί ζουν νά ἐ πι τύ χουν πε ρισ σό
τε ρη ἐ ξά πλω ση καί με γα λύ τε ρη ἐ πιρ ρο ή. 
Ὁ F. W. H a a ck, πού ἀ να φέρ θη κε σ’ αὐ τό τό 
φαι νό με νο, ὑ πο γράμ μι σε στό H i l d e s h e im:

«Σάν πε δί ο ἄ σκη σης προ σφέ ρε ται ἡ κοι
νο τι κή πο λι τι κή. Θρη σκευ τι κές Ὁ μά δες πού 
με τα κο μί ζουν μα ζι κά σέ μί α πε ρι ο χή, ἀ πο

1. Ἀ πό τό ἀ νέκ δο το ἔρ γο του: «Δι α βρω τι κή Ἐ πί δρα ση 
τῶν “Αἱ ρέ σε ων”. Ἀν τι αι ρε τι κή ποι μαν τι κή στή δε κα ε τί α 
τοῦ 1990».

τε λοῦν ἐ κεῖ σύν το μα με γά λο δυ να μι κό ἐ κλο
γέ ων. Πρέ πει λοι πόν νά πε ρι μέ νει κα νείς ὅ τι 
θά ἐ πι χει ρή σουν νά ἐ πι βάλ λουν τούς σκο
πούς τους στό Κοι νο τι κό Συμ βού λιο μέ σῳ 
τῶν ἐ κλο γῶν». Τέ τοι α πε ρι στα τι κά ἔ γι ναν 
ἤ δη γνω στά.

Ἡ ὀρ γά νω ση «Οἰ κου με νι κή Ζω ή» τῆς 
«προ φή τι δος» G a b r i e l le W i t t ek δή λω σε συμ
με το χή στίς δη μο τι κές ἐ κλο γές στό H e t t s t
a dt πλη σί ον του W u r z b u rg. Τό νέ ο κόμ μα 
ὀ νο μά ζε ται «Ἀρ χέ γο νοι Δη μο κρά τες γιά 
Δη μο κρα τί α καί Ἐ λευ θε ρί α». Ὅ πως ὀρ θά 
πα ρα τη ρεῖ ὁ F. W. H a a ck, μι κρές πε ρι ο χές 
κιν δυ νεύ ουν πε ρισ σό τε ρο νά πέ σουν στά 
χέ ρια τέ τοι ων ὁ μά δων.

Αὐ τό ἔ γι νε μέ τήν πε ρί πτω ση τοῦ χω
ριού A n t e l o pe (O r e g on, U SA), πού κα τα κλύ
στη κε ἀ πό ὀ πα δούς τοῦ γκου ρού Ραζ νίς, οἱ 
ὁ ποῖ οι πῆ ραν στά χέ ρια τους τή δι οί κη ση 
τῆς κοι νό τη τας καί με το νό μα σαν τό χω ριό 
σέ R a j n e e sh!

Αὐ τό μπο ρεῖ νά συμ βεῖ σέ κά θε στιγ μή 
καί στή χώ ρα μας· δέν χρει ά ζε ται νά πε
ρι μέ νου με τήν ἑ νο ποί η ση τῆς Εὐ ρώ πης. 
Ὑ πάρ χουν τό σα χω ριά πού εἶ ναι σχε δόν 
ἐ ρει πω μέ να. Ἡ ἐγ κα τά στα ση ἐ κεῖ με ρι κῶν 
ὀ πα δῶν μιᾶς ὁ μά δας ἀρ κεῖ.

Ποι ές Ὀρ γα νώ σεις δροῦν σή με ρα σάν 
πο λι τι κά κόμ μα τα; Θά προ σπα θή σου με 
νά ἀ παν τή σου με σ’ αὐ τό τό ἐ ρώ τη μα ἀ να
φε ρό με νοι στά πιό γνω στά κόμ μα τα στή 
δι ε θνῆ πο λι τι κή σκη νή.

Εὐ ρω πα ϊ κό Ἐρ γα τι κό Κόμ μα (A EP).
Πρό κει ται γιά τήν κί νη ση τοῦ ἄλ λο τε 

τρο τσκι στῆ L y n d on H e m y le L a R o u c he, πού 
ἔ βα λε ὑ πο ψη φι ό τη τα γιά τό προ ε δρι κό ἀ ξί
ω μα τῶν Η ΠΑ. Τώ ρα ἀ σκεῖ μί α ποι νή φυ
λά κι σης 15 χρό νων.

ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ ΤΟΥ 1990
τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( †)1
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Οἱ ὀ πα δοί του τόν θε ω ροῦν σω τή ρα τοῦ 
κό σμου, ἐκ πρό σω πο τῶν θε τι κῶν δυ νά με
ων τοῦ πλα νή τη, μό νο ἱ κα νό νά στα μα τή
σει τίς κα τα στρο φι κές δυ νά μεις πού ἐ πι δι
ώ κουν τούς κα τα στρο φι κούς σκο πούς τους 
μέ ναρ κω τι κά καί μου σι κή ρόκ.

Κα τά τόν F. W. H a a ck τό σύ στη μα τοῦ 
L a R o u c he μπο ρεῖ νά χα ρα κτη ρι σθεῖ «πο
λι τι κοθρη σκευ τι κή πα ρά νοι α». Οἱ ὀ πα δοί 
προ σφέ ρον ται ὁ λο κλη ρω τι κά γιά τήν ὑ πό
θε ση τοῦ πο λι τι κομεσ σί α τους, ἀ κό μη καί 
μέ βλά βη τῶν προ σω πι κῶν τους ἐν δι α φε
ρόν των.

Σέ ἔκ θε ση γιά τίς «θρη σκεῖ ες τῶν Νέ
ων» τοῦ ὑ πουρ γοῦ ἐρ γα σί ας, ὑ γεί ας καί 
κοι νω νι κῶν ὑ πο θέ σε ων τῆς Βο ρεί ου Ρη να
νί αςΒε στφα λί ας πε ρι λαμ βά νε ται καί τό 
A EP μέ ὅ λες τίς ὑ πόὀρ γα νώ σεις του. Ἐ κεῖ 
ἀ να φέ ρε ται ὅ τι στίς Η ΠΑ ἐκ δό θη κε ἕ να βι
βλί ο γι’ αὐ τή τήν ὀρ γά νω ση, μέ τόν τί τλο 
«N a z is w i t h o ut S w a s t i ka» (Να ζι στές χω ρίς 
ἀγ κυ λω τό σταυ ρό).

Ἡ κεν τρι κή ἰ δέ α τῆς κί νη σης ἀ να φέ ρε
ται σέ μί α συ νω μο σί α ἀρ νη τι κῶν δυ νά
με ων ἐ ναν τί ον τοῦ κόμ μα τος τῶν «ὀρ θο
λο γι στῶν» ἤ «οἰ κο δό μων τῶν πό λε ων», 
πού ἐμ φα νί ζε ται διά μέ σου ὁ λό κλη ρης τῆς 
ἱ στο ρί ας. Ὅ σοι ἀ σκοῦν κρι τι κή ἐ ναν τί ον 
τῆς ὀρ γά νω σης αὐ τῆς θε ω ροῦν ται φα να τι
κοί, πο λε μοῦν ται μέ ἐ πι θε τι κές με θό δους 
καί δυ σφη μί ζον ται.

Ἡ κί νη ση ἵ δρυ σε δε κά δες ὀρ γα νώ σεις μέ 
δι ά φο ρες ὀ νο μα σί ες, ὅ πως «Συ να σπι σμός 
ἐ ναν τί ον τῶν Ναρ κω τι κῶν» (A DK), «Χρι
στι α νι κή Μέ ση  Πα τρι ῶ τες γιά τή Γερ μα
νί α», C l ub of L i fe, «Γερ μα νο γαλ λι κή Ἐ πι
τρο πή γιά τήν προ στα σί α ἀ πό τήν Ἀ το μι
κή Ἐ νέρ γεια», «N a t i o n al D e m o c r a t ic P o l i cy 
C o m m i t t e es – N D PC» (Ἐ πι τρο πή Ἐ θνι κῆς 
Δη μο κρα τι κῆς Πο λι τι κῆς), «Πα τρι ῶ τες γιά 
τήν Γερ μα νί α», «Δη μό σια Ὑ πη ρε σί α Πα ρα
γω γῆς» κ. ἄ.

Ἀν θρω πι στι κό Κόμ μα.
Πρό κει ται γιά κί νη ση πού δη μι ούρ γη σε 

ὁ M a r io L u is R o d r i g u ez C o b os (ψευ δώ νυ μο 

S i lo). Ἱ δρύ θη κε στήν Ἀρ γεν τι νή μέ τό ὄ νο
μα «La R e l i g i on I n t e r i er» (ἐ σω τε ρι κή θρη
σκεί α). Ἀρ γό τε ρα ὀ νο μά σθη κε «C o m m u n i
d a de R e l i g i o sa». Τό 1969 ἱ δρύ θη κε ἡ «F r e n te 
U n i do de la J u v e n t ud» (Ἑ νω μέ νο Μέ τω πο 
Νε ο λαί ας). Ἄλ λες Ὀ νο μα σί ες: «La C o n m u
n i d ad», «T he C o m m u n i ty», «Κοι νό τη τα γιά 
ἰ σορ ρο πί α καί ἀ νά πτυ ξη τοῦ ἀν θρώ που» 
(Γερ μα νί α), «S y n t h e s is F o u n d a t i on» (U SA) 
κ.ο.κ.

Στά πλαί σια τῆς δρα στη ρι ό τη τας τῆς Σι
λο ϊ στι κῆς (ἀ πό τόν S i lo) αὐ τῆς ὀρ γά νω σης 
δη μι ουρ γή θη κε τό 1984 τό «Ἀν θρω πι στι
κό Κόμ μα» καί τό 1989 ἡ «Ἀν θρω πι στι κή 
Δι ε θνής». Ἡ ἱ δρυ τι κή φι έ στα, πού πραγ
μα το ποι ή θη κε στή Φλω ρεν τί α μέ συμ με
το χή 4000 ἀ τό μων χα ρα κτη ρί σθη κε ἀ πό 
συμ με τέ χον τες σ’ αὐ τήν, σάν «Γι ορ τή οὐρ
λια χτῶν», πού θύ μι ζε τά συ νέ δρια τοῦ να
ζι στι κοῦ κόμ μα τος στό τρί το Ρά ϊχ. Αὐ τό 
ἀ να φέ ρε ται σέ εἰ δι κή ἔ ρευ να, πού δη μο σι
εύ θη κε τόν Ἰ α νουά ριο τοῦ 1990 στό Βε ρο
λί νο. Ἡ ἔ ρευ να πραγ μα το ποι ή θη κε μέ τή 
φρον τί δα τῆς «AGαἱ ρέ σεις» τῆς «Γε νι κῆς 
Ἐ πι τρο πῆς Φοι τη τῶν τοῦ Ἐ λευ θέ ρου Πα νε
πι στη μί ου τοῦ Βε ρο λί νου». Δη μο σι εύ θη κε 
μέ τόν χα ρα κτη ρι στι κό τί τλο: «F u h r e r k u lt a ls 
P a r t e i p r o g r a mm “G r u ne Z u k u n ft”u nd “H u m a n
i s t i s c he P a r t ei”: L o ck v o g el d es s i l o i s t i s c h en O k k
u l t i s m us», δη λα δή: «Λα τρεί α τοῦ Φύ ρερ σάν 
πρό γραμ μα Κόμ μα τος: “Πρά σι νο Μέλ λον” 
καί “Ἀν θρω πι στι κό Κόμ μα”: Δό λω μα τοῦ 
Σι λο ϊ στι κοῦ Ἀ πο κρυ φι σμοῦ». Τό «Πρά σι νο 
Μέλ λον» ἱ δρύ θη κε ἀ πό τήν κί νη ση τοῦ S i lo 
τό 1986 σάν «Πρά σι νο Μέλ λον – Οἰ κο λο γι
κές Ὁ μά δες Βά σης». Τό 1989 ἱ δρύ θη κε στό 
R io de J a n e i ro ἡ «Πρά σι νη Δι ε θνής».

Ὅ πως μᾶς πλη ρο φο ρεῖ ἡ ἔ ρευ να τοῦ Βε
ρο λί νου, στήν κί νη ση κυ ρια ρχεῖ ἡ «ἀρ χή 
τοῦ Φύ ρερ». Γιά νά γί νει κα νείς μέ λος καί 
νά ἀ νέλ θει τά δι ά φο ρα ἐ πί πε δα ἱ ε ραρ χί ας, 
πρέ πει κα τ’ ἀρ χήν νά προ ω θη θεῖ ἀ πό τούς 
λε γό με νους «προ σα να το λι στές». Στα δια κά 
ὑ φί στα ται πραγ μα τι κή πλύ ση ἐγ κε φά λου 
μέ τή μέ θο δο τῆς «κα θο δη γού με νης ἐμ πει
ρί ας». Πρέ πει ἀ κό μη νά ἀ πο δει κνύ ει κά θε 
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φο ρά ἱ κα νό τη τα στό ἔρ γο τοῦ προ ση λυ
τι σμοῦ νέ ων ὀ πα δῶν καί τῆς ἀ πο δο τι κῆς 
προ σφο ρᾶς στά δι ά φο ρα ἐ πί πε δα τῆς ἱ ε
ραρ χί ας.

Μέ σω ψυ χογυ μνα σμά των τά μέ λη με
τα φέ ρον ται σέ δι α λο γι στι κή ἡ μι υ πνω τι κή 
κα τά στα ση, πού λει τουρ γεῖ σάν «ἐ σω τε
ρι κός ὁ δη γός». Τά ἄ το μα ὁ δη γοῦν ται σέ 
πραγ μα τι κό προ γραμ μα τι σμό στήν ὀρ γά
νω ση (εἶ δος m i nd c o n t r ol). Αὐ τό ἀ πο δει
κνύ ε ται ἀ πό τό γε γο νός ὅ τι τά μέ λη πα ρου
σιά ζουν τά χα ρα κτη ρι στι κά τῆς προ γραμ
μα τι σμέ νης ὁ μι λί ας σέ ὁ ρι σμέ να θέ μα τα, 
ὁ λο κλη ρω τι κή ἔλ λει ψη κρι τι κῆς στήν ὀρ
γά νω ση κ.ο.κ. Ἄς ρί ξου με ὅ μως μιά μα τιά 
στήν ἱ ε ραρ χι κή πυ ρα μί δα τοῦ «Κόμ μα τος»:

Στήν κο ρυ φή της βρί σκε ται ὁ ἴ διος ὁ S i lo, 
τό «Πρῶ το M a g i s t e r i um». Αὐ τός ἀ πο φα σί
ζει γιά τήν ἵ δρυ ση νέ ων κομ μά των σέ ἄλ
λες χῶ ρες καί ὁ ἴ διος κα θο ρί ζει τόν τρό πο 
λει τουρ γί ας τους. Κά τω ἀ πό τόν S i lo εἶ ναι 
οἱ «συν το νι στές», πού ἀ πο τε λοῦν τό «Συμ
βού λιο». Ὕ στε ρα ἔρ χον ται τά «Μέ λη τοῦ 
Τάγ μα τος» ἤ οἱ «Γε νι κοί Ἐκ πρό σω ποι».

Ἕ νας «Προ σα να το λι στής» ἤ «Μέ λος τῆς 
Σχο λῆς» ἀ νέρ χε ται στήν ἑ πό με νη «ἱ ε ραρ
χι κή βαθ μί δα», γί νε ται δη λα δή «Μέ λος 
τοῦ Τάγ μα τος» ἤ «Γε νι κός Ἐκ πρό σω πος», 
ἄν ἔ χει δι ευ θύ νει δέ κα ὁ μά δες ἤ «Σχο λές». 
«Προ σα να το λι στής» γί νε ται ὅ ποι ος προ ση
λυ τί σει δέ κα νέ ους ὀ πα δούς (οἱ γυ ναῖ κες 
χρει ά ζε ται νά προ ση λυ τί σουν μό νο ἑ πτά! ). 
Ὅ λες οἱ «προ ω θή σεις» συν δέ ον ται μέ ἀ πο
κρυ φι στι κά τε λε τουρ γι κά (F u h r e r k u lt, σ. 6).

Ἡ ἴ δια ἔ ρευ να μᾶς πλη ρο φο ρεῖ ὅ τι στόν 
προ ση λυ τι σμό τῶν νέ ων χρη σι μο ποι εῖ ται 
καί ἡ μέ θο δος F l i r ty F i s h i ng, πού εἶ ναι 
γνω στή ἀ πό τήν ὀρ γά νω ση «Τά παι διά 
τοῦ θε οῦ». Μί α ἐ φη με ρί δα τοῦ Βε ρο λί νου 
κά νει λό γο γι’ αὐ τή τή μέ θο δο προ ση λυ
τι σμοῦ ἀ πό μέ ρους τοῦ «Ἀν θρω πι στι κοῦ 
Κόμ μα τος», κά τω ἀ πό τόν ἐν τυ πω σια κό 
τί τλο: «Προ ση λυ τι σμός μέ σω σχέ σε ων στό 

κρε βά τι» (S c h o n b e r g er S t i c h el 44/1988, F u h r
e r k u lt, σ. 3). Πα ρ’ ὅ λα αὐ τά ἡ κί νη ση χα ρα
κτη ρί ζει τόν κό σμο ἔ ξω ἀ πό τίς τά ξεις της, 
«γου ρου νο κρα τί α»!

Κλεί νον τας πα ρα τη ροῦ με πώς τό φαι
νό με νο τῆς σύγ χυ σης ἀ νά με σα στήν πο
λι τι κή καί στή θρη σκεί α ἐ πι φυ λάσ σει γιά 
τό μέλ λον δει νά· θά συν δέ ε ται μέ ὅ λο καί 
με γα λύ τε ρη ἐ πι θε τι κό τη τα. Σχε τι κά μ’ αὐ
τό τό θέ μα ὁ F. W. H a a ck ὑ πο γράμ μι σε στή 
Συν δι ά σκε ψη τοῦ R o t h e n b u rg: 

«Ἡ δρά ση φα να τι κῶν πι στῶν, ἡ θρη σκευ
τι κά θε με λι ω μέ νη τρο μο κρα τί α καί ἡ ἵ δρυ ση 
θρη σκευ τι κῶν δι κτα το ρι ῶν δέν κι νοῦν ται 
πλέ ον στό χῶ ρο τῆς ἐ πι στη μο νι κῆς φαν
τα σί ας. Τά πο λι τι κο θρη σκευ τι κά σχή μα τα 
ἐκ φρά ζουν συ νο λι κά μιά ἀν τι στρο φή τοῦ 
δυ τι κοῦ δρό μου, τοῦ χω ρι σμοῦ ἀ νά με σα στή 
θρη σκεί α καί στήν πο λι τι κή. Τά σχή μα τα 
αὐ τά θά ἀλ λοι ώ σουν τήν πο λι τι κή καί τή 
θρη σκευ τι κή σκη νή, ἐ πει δή, καί οἱ κα τε στη
μέ νες θρη σκεῖ ες καί τά κόμ μα τα θά μπο
ροῦ σαν νά ἐν τα χθοῦν σ’ αὐ τή τήν τά ση».

«Θά μπο ρεῖ νά λε χθεῖ μέ βε βαι ό τη τα»,κα
τέ λη ξε ὁ H a a ck, «ὅ τι οἱ πα ρά γρα φοι τῶν 
Συν ταγ μά των τῶν νε ω τέ ρων Δη μο κρα τι ῶν 
πού ἐ ξα σφα λί ζουν τήν ἐ λευ θε ρί α τῆς θρη
σκεί ας, δέν πρέ πει νά χρη σι μο ποι η θοῦν, 
ὥ στε νά κα το χυ ρώ σουν θρη σκευ τι κές δι
κτα το ρί ες, νά ἀ πα λεί ψουν ἤ νά ἀ κυ ρώ σουν 
τόν σα φῆ δι α χω ρι σμό ἀ νά με σα στήν θρη
σκευ τι κή ἀ παί τη ση καί στήν πο λι τι κή πρά
ξη».

Στή χώ ρα μας δέν ἔ χει δυ στυ χῶς με λε
τη θεῖ τό ζή τη μα τῆς πα ρου σί ας πα ρα θρη
σκευ τι κῶν ὁ μά δων στήν πο λι τι κή σκη νή. 
Ἄν δεῖ κα νείς τόν κα τά λο γο τῶν κομ μά των 
πού ἔ λα βαν μέ ρος στίς βου λευ τι κές ἐ κλο
γές τοῦ Ἀ πρι λί ου 1990 θά συμ πε ρά νει πώς 
του λά χι στον 6 μι κρά κόμ μα τα ἀ φή νουν 
τήν ὑ πο ψί α πώς προ έρ χον ται ἀ πό τόν χῶ
ρο τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ.

(Συ νέ χεια στό ἑπόμενο).
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4. Ἡ ἐμ φά νι ση τοῦ Ἀν τι χρί στου.
Αὐ τή θά εἶ ναι τό ἀ πο κο ρύ φω μα τῆς 

ἀ πο στα σί ας καί ἠ θι κῆς ἀ θλι ό τη τος. Με τά 
τήν ἀ πο στα σί α, ση μει ώ νει ὁ Ἀπ. Παῦ λος, 
θά «ἀ πο κα λυ φθῆ ὁ ἄν θρω πος τῆς ἁ μαρ
τί ας, ὁ υἱ ός τῆς ἀ πω λεί ας, ὁ ἀν τι κεί με νος 
καί ὑ πε ραι ρό με νος ἐ πί πάν τα λε γό με νον 
Θε όν ἤ σέ βα σμα, ὥ στε αὐ τόν εἰς τόν να όν 
τοῦ Θε οῦ ὡς θε όν κα θί σαι, ἀ πο δει κνύν τα 
ἐ αυ τόν ὅ τι ἐ στί Θε ός. .. οὗ ἐ στιν ἡ πα ρου σί α 
κα τ’ ἐ νέρ γειαν τοῦ Σα τα νᾶ ἐν πά σῃ δυ νά
μει καί ση μεί οις καί τέ ρα σι ψεύ δους. . .» (Β΄ 
Θεσ. Β΄ 312).

Τό μο να δι κό προ φη τι κό βι βλί ο τῆς Κ. Δ. 
εἶ ναι καί τό τε λευ ταῖ ο. Ἡ «Ἀ πο κά λυ ψη» 
τοῦ Ἰ ω άν νου. Σ’ αὐ τό τό δύ σκο λο καί τα
λαι πω ρη μέ νο ἀ πό τούς ψευ δο προ φῆ τες βι
βλί ο πα ρου σι ά ζε ται, μέ συμ βο λι κό τρό πο, 
ἡ πρό τῆς Δευ τέ ρας Πα ρου σί ας προ ε τοι
μα σί α τοῦ κό σμου, τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τοῦ 
ἀν θρώ που, τά δει νά καί οἱ δο κι μα σί ες τῶν 
ἐν ἀ πο στα σί α χρι στια νῶν, ἡ ἔ λευ ση τοῦ 
Ἀν τι χρί στου, ἡ ἔ λευ ση τοῦ Κυ ρί ου ἠ μῶν 
Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, ἡ τε λι κή κρί ση καί τέ λος ἡ 
δό ξα τοῦ «Ἀρ νί ου».

Ἀ πο τε λεῖ ἀ γα πη μέ νη ἐ να σχό λη ση κά
θε ἐ πί δο ξου «προ φή τη» τῆς σύγ χρο νης 
ἐ πο χῆς νά προ σπα θεῖ νά ἑρ μη νεύ σει τό 
κεί με νο τῆς Ἀ πο κά λυ ψης καί νά ταυ τί σει 
τά γρα φό με να τοῦ Ἰ ω άν νου μέ σύγ χρο να 
πρό σω πα ἤ γε γο νό τα. Εἶ ναι γε γο νός ὅ τι 
τό ἐν λό γω βι βλί ο ἐ ξά πτει τή φαν τα σί α 
τοῦ ἀν θρώ που καί προ κα λεῖ τήν ἀ γω νί α 
γιά τά ἔ σχα τα. Ἡ ὕ παρ ξη καί μό νο τοῦ 
βι βλί ου τῆς Ἀ πο κά λυ ψης δί νει πρό σφο
ρο ἔ δα φος στόν κα θέ να πού θά ἤ θε λε νά 
ἐκ με ταλ λευ τεῖ τά πνευ μα τι κά κε νά τοῦ 
σύγ χρο νου ἀν θρώ που, νά δη μι ουρ γή σει τό 

κα τάλ λη λο κλῖ μα γιά κά θε εἴ δους με τα φυ
σι κή ἀ νο η σί α: Ἀ πο κα λυ πτι κές ὁ μά δες πού 
ἀ να μέ νουν τή Δευ τέ ρα πα ρου σί α, ψευ δο δι
δά σκα λοι καί ψευ δο προ φῆ τες, εὐ φάν τα στα 
βι βλί α πού δί νουν ἐ ξαι ρε τι κά σε νά ρια γιά 
ἀν τί στοι χες ται νί ες κ.ο.κ.

Στόν πει ρα σμό τῆς ἑρ μη νευ τι κῆς προ
σέγ γι σης τοῦ βι βλί ου τῆς Ἀ πο κά λυ ψης 
δέν εἶ ναι καί λί γοι αὐ τοί πού ὑ πο κύ πτουν 
ἀ κό μα καί μέ σα στό χῶ ρο τῆς Ἐκ κλη σί ας. 
Ἡ ἐ πι κρε μά με νη σπά θη τῶν δει νῶν, ὅ πως 
αὐ τά πε ρι γρά φον ται ἐν τός τοῦ βι βλί ου, 
ἀ πο τε λεῖ πρώ της τά ξε ως ὄρ γα νο χει ρα γώ
γη σης τῶν ἁ πλῶν καί πι στῶν χρι στια νῶν. 
Χω ρίς νά ἐ πε κτα θοῦ με πε ρισ σό τε ρο στό 
θέ μα, σί γου ρα ἡ προ σέγ γι ση τῆς Ἀ πο κά
λυ ψης χρει ά ζε ται ἄλ λα κρι τή ρια. Δι ά κρι ση 
κυ ρί ως καί ἅ γιοπνευ μα τι κή χά ρη.

Γ. Σύγ χρο νοι προ φῆ τες  
καί ψευ δο προ φῆ τες.

Ἔ χου με κά νει ἤ δη ἀ να φο ρά σέ σύγ χρο
νες ἐ σχα το λο γι κές προ φη τεῖ ες ἡ πλει ο νο
ψη φί α τῶν ὁ ποί ων κι νεῖ ται στό χῶ ρο τῆς 
ἀ πά της καί θά ἦ ταν μα ται ο πο νί α νά γί νει 
λε πτο με ρής ἀ να φο ρά σέ ὅ λες τίς πα ρα
θρη σκευ τι κές ὁ μά δες ἤ τά πρό σω πα πού 
χρη σι μο ποι οῦν τήν «προ φη τεί α» ὡς μέ σον 
προ κει μέ νου νά πα γι δεύ σουν τά θύ μα τά 
τους. Θά πε ρι ο ρι στοῦ με ὅ μως σέ κά ποι ες 
χα ρα κτη ρι στι κές πε ρι πτώ σεις:

1. Ἡ πλέ ον γνω στή ὁ μά δα πού χρη σι
μο ποι εῖ τήν προ φη τεί α καί μά λι στα σέ 
ὑ πέρ τα το βαθ μό εἶ ναι οἱ «Μάρ τυ ρες τοῦ 
Ἰ ε χω βᾶ». Ἡ ἑ ται ρί α «Σκο πιά», ὁ «πι στός 
καί φρό νι μος δοῦ λος», πού δι οι κεῖ τίς ἀ νά 
τόν κό σμο ὁ μά δες, δι α τεί νε ται ὅ τι ὑ πάρ χει 
μί α προ φη τι κή τά ξη Χρι στια νῶν με τα ξύ 

ΠΡΟ ΦΗ ΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥ ΔΟ ΠΡΟ ΦΗ ΤΕΣ
τοῦ κ. Κων σταν τί νου Πα πα χρι στο δού λου, 

Προ έ δρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

(β’ μέ ρος)
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μας οἱ (144.000), ἡ ὁ ποί α στό ἄγ γελ μά της 
πού προ έρ χε ται ἀ πό τήν Ἁ γί α Γρα φή, κα
λεῖ ὅ λους τούς ὀ πα δούς της νά δε χθοῦν 
ὅ,τι ἀ ναγ γέλ λει ἡ τά ξη αὐ τή, ὄ χι ὡς λό γο 
ἀν θρώ πων, ἀλ λά ὡς λό γο Θε οῦ. Α ὐ το προ
βάλ λε ται, ὡς ὁ Ἱ ε ρε μί ας τῆς Πα λαι ᾶς Δι α
θή κης. Εἶ ναι ὅ μως γνω στό σέ ὅ λους, πώς 
ὁ τι δή πο τε ἔ χει προ φη τεύ σει αὐ τή ἡ ὁ μά δα 
δέν ἔ χει ἐκ πλη ρω θεῖ.1 Εἶ ναι δυ να τόν λοι
πόν νά δι α τεί νε ται ἡ ἑ ται ρί α ὅ τι ἀ πο τε λεῖ 
τό κα νά λι, τόν ἀ γω γό μέ σα ἀ πό τόν ὁ ποῖ ο 
ὁ Θε ός δι ο χε τεύ ει τό λό γο του καί ὁ λό γος 
αὐ τός νά μήν ἐκ πλη ρώ νε ται; Ἄ ρα ἡ ἑ ται
ρί α, μέ βά ση ὅ σα ἔ χου με ὑ π’ ὄ ψιν ἀ πό τήν 
Π. Δ. δέν εἶ ναι ὁ προ φή της τοῦ Θε οῦ ἀλ λά 
με γά λος ψευ δο προ φή της.

2. Οἱ Πεν τη κο στια νοί ἀ πο τε λοῦν ἐ πί σης 
ἕ ναν ἄλ λο κλά δο ὁ μά δων πού ἀ πο λυ το
ποι οῦν τήν προ φη τεί α ὡς ἀ πο δει κτι κό μά
λι στα στοι χεῖ ο ὅ τι φέ ρουν τό Ἅ γιο Πνεῦ μα. 
Ὅ μως, ἡ ἁ γί α Γρα φή δί νει τόν κα νό να γιά 
τό ποι ός εἶ ναι ἀ λη θι νός προ φή της. Ἀ κό μα 
καί ἄν λα λή σει κά ποι ος «ἐν τῷ ὀ νό μα τι 
Κυ ρί ου» , καί ὁ λό γος του «δέν γί νη οὔ
τε συμ βῆ», τό τε καί πά λι ἀ πο δει κνύ ε ται 
ψευ δο προ φή της (Δευ τερ. Ι Η’ 2022). Αὐ τό 
τόν κα νό να δέν φαί νε ται νά τόν σέ βε ται 
ἡ «Ἐ λευ θέ ρα Ἀ πο στο λι κή Ἐκ κλη σί α τῆς 
Πεν τη κο στῆς», για τί ὁ ἀρ χη γός της, κ. Λού
ης Φέγ γος, προ τρέ πει τούς πι στούς νά προ
φη τεύ σουν, δη λα δή νά μι λοῦν στό ὄ νο μα 
τοῦ Κυ ρί ου, ἀ κό μα καί ἄν «λα λοῦν λό γον» 
τόν ὁ ποῖ ο «δέν ἐ λά λη σε σ’ αὐ τούς ὁ Κύ
ριος». Ἔ τσι στό κή ρυγ μα τῆς 27/7/82 ἀ νέ φε
ρε: «Μή στα μα τᾶ τε νά προ φη τεύ ε τε ἔ στω 
καί νά σ’ ἐ λέγ ξει ἕ νας καί νά σοῦ πεῖ. .. δέν 
τό πες κα λά. Δέν πει ρά ζει, καί μεῖς δέν τά 
λέ με καί πο λύ κα λά πολ λές φο ρές». «Ἐ γώ 
ἀ κού ω τό μα γνη τό φω νο κα μιά φο ρά… νά 
δῶ πώς τά εἶ πα. Ὦ, τί λές τώ ρα ἐ κεῖ πέ ρα, 
λέ ω, τί εἶ ναι αὐ τό τό πράγ μα ποῦ λές! Τόν 
βρί ζω τόν ἑ αυ τό μου, ἔ τσι δέν εἶ ναι, ἀλ λά 
μ’ αὐ τό τόν δι ορ θώ νω, ἔ τσι δέν εἶ ναι;»2.

1.
 
Ἄν νας Μπουρ δά κου, «Μάρ τυ ρες τοῦ Ἰ ε χω βᾶ, ἀ πό τό 

Α στό Ω», Ἔκ δο ση Π.Ε.Γ., Ἀ θή να 2008, σ. 298.
2.

 
π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πού λου, Πεν τη κο στια νοί καί 

Μέ βά ση τά λό για τοῦ Λ. Φέγ γου συμ
πε ραί νει κα νείς ὅ τι πολ λές φο ρές ἀ πό τό 
στό μα τῶν πεν τη κο στια νῶν ἐ κτός ἀ πό τίς 
ἀ κα τά λυ πτες λέ ξεις τῆς γλωσ σο λα λιᾶς 
βγαί νουν καί λό γοι, τά χα Κυ ρί ου, πού δέν 
ἐ πα λη θεύ ον ται. Ἀλ λά καί τά λί γα πού λέ
νε λά θος «ἐν τῷ ὀ νό μα τι Κυ ρί ου», φτά νουν 
γιά νά ἀ πο δει χθοῦν ψευ δο προ φῆ τες.

Εἶ ναι γε γο νός ὅ τι ἡ προ φη τεί α ἀ πο τε
λοῦ σε ἕ να ἀ πό τά χα ρί σμα τα τοῦ Ἁ γί ου 
Πνεύ μα τος στούς πι στούς κα τά τούς πρώ
τους χρι στι α νι κούς χρό νους. Τό χά ρι σμα 
ὅ μως αὐ τό ὅ πως καί ἡ γλωσ σο λα λιά ἦταν 
ὑπαρκτό στήν ἀρχαία Ἐκκλησία καί ἐξυ
πη ρε τοῦ σε τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου 
στούς ἐθνικούς.

3. Οἱ Ὁ μά δες τῆς «Νέ ας ἐ πο χῆς» μπο ρεῖ 
νά μήν χρη σι μο ποι οῦν τόν ὅ ρο προ φή της 
καί προ φη τεί α μέ τήν στε νή θρη σκευ τι κή 
ἔν νοι α, ἐ πι δί δον ται ὅ μως, μέ δι ά φο ρα μέ
σα, σέ κά θε λο γῆς με τα φυ σι κές μελ λον το
λο γι κές προ βλέ ψεις: Μαν τεῖ ες δι ά φο ρες, 
Πνευ μα τι σμός, Μέν τιουμ, Τα ρώ, Ἀ στρο λο
γι κές προ βλέ ψεις. Γιά κά θε μί α ἀ πό αὐ τές 
τίς πρα κτι κές μπο ρεῖ νά χρεια στεῖ ἰ δι αί τε
ρη ἀ νά λυ ση. Θά πε ρι ο ρι στοῦ με γι’ αὐ τό σέ 
ἐ πι γραμ μα τι κές ἐ πι ση μάν σεις.

Εἶ ναι πο λύ γνω στό τό πε ρι στα τι κό ἀ πό 
τίς Πρά ξεις τῶν ἀ πο στό λων κα τά τό 
ὁ ποῖ ο ὁ Παῦ λος συ ναν τᾶ μί α μι κρή κο πέ
λα πού κα τέ χον ταν ἀ πό μαν τι κό πο νη ρό 
πνεῦ  μα:

«Κα θώς ἐ πη γαί να μεν εἰς τόν τό πον τῆς 
προ σευ χῆς μᾶς συ νήν τη σε κά ποι α ὑ πη ρέ
τρια πού εἶ χε πνεῦ μα μαν τι κόν, καί μέ τήν 
μαν τεί αν ἔ φερ νε πολ λά κέρ δη εἰς τούς κυ
ρί ους της. Αὐ τή ἀ κο λου θοῦ σε τόν Παῦ λον 
καί ἐ μᾶς καί ἐ φώ να ζε, «Αὐ τοί οἱ ἄν θρω ποι 
εἶ ναι δοῦ λοι τοῦ Θε οῦ τοῦ Ὑ ψί στου, καί σᾶς 
ἀ ναγ γέ λουν τόν δρό μο τῆς σω τη ρί ας». Αὐ
τό τό ἔ κα νε πολ λές ἡ μέ ρες. Ὁ Παῦ λος ἦ το 
πο λύ ἀ γα να κτι σμέ νος καί στρα φείς εἶ πε 
πρός τό πνεῦ μα, «Σέ δι α τάσ σω εἰς τό ὄ νο μα 
τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ νά βγεῖς ἀ πό αὐ τήν». Καί 

Ὀρ θο δο ξί α, Ἔκ δο ση: Δι εύ θυν ση Ὀρ θο δό ξου Ἀ πο λο γη τι
κῆς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς Ἀ θη νῶν, Ἀ θή να 1992, σ. 72.
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ἐ κεί νην τήν στιγ μήν ἐ βγῆ κε». (Πράξ. Ι ΣΤ’ 
16183).

Με ρι κές πα ρα τη ρή σεις ἐ πί τῆς πε ρι κο
πῆς:

α) Ἀ πό τήν πε ρι γρα φή γί νε ται ἀ πο λύ
τως σα φές, ὅ τι μαν τεί α ἔ κα νε τό πο νη ρό 
πνεῦ μα τοῦ Πύ θω νος καί ὄ χι ἡ νε α ρή κο
πέ λα ἀ φ’ ἑ αυ τῆς.

β) Τό ἀ πο τέ λε σμα τῆς μαν τεί ας ἦ ταν 
ὄ χι ἡ ὠ φέ λεια τῶν ἀν θρώ πων ἀλ λά ἡ 
ἀ πό δο ση χρη μά των –οἰ κο νο μι κοῦ κέρ δους 
δη λα δή σ’ αὐ τούς πού ἐκ με ταλ λεύ ον ταν 
τήν ἄ τυ χη κο πέ λα. Μή πως σή με ρα καί 
πάν το τε ὁ σκο πός αὐ τῶν πού συ νή θως 
πα ρα πλα νοῦν μέ τίς μαν τεῖ ες τους καί 
τίς ψευ δο προ φη τεῖ ες τους δέν εἶ ναι ἡ στυ
γνή ἐκ με τάλ λευ ση τῶν θυ μά των τους καί 
ὁ προ σπο ρι σμός ἀ θέ μι των πε ρι ου σια κῶν 
στοι χεί ων;

γ) Τά πο νη ρά πνεύ μα τα με τέρ χον ται 
κά θε μέ θο δο προ κει μέ νου νά πα ρα πλα
νή σουν τόν ἄν θρω πο καί νά ἐ πι τύ χουν τό 
σκο πό τους πού εἶ ναι ἡ ἀ πώ λεια τῆς ἀν
θρώ πι νης ψυ χῆς. Στήν πε ρι κο πή τό πο νη ρό 
πνεῦ μα δέν δι στά ζει νά ἐ παι νεῖ καί νά ἐ πε
φη μεῖ τούς Ἀ πο στό λους ὡς «δού λους τοῦ 
Θε οῦ». Ὡς εἶ ναι γνω στόν οἱ δαί μο νες ἔ χουν 
τή δύ να μη νά με τα μορ φώ νον ται ἀ κό μη καί 
σέ ἀγ γέ λους φω τός προ κει μέ νου νά πα ρα
πλα νή σουν ἀ κό μη καί τούς με γα λύ τε ρους 
ἀ σκη τές.

δ) Αὐ τό ὅ μως πού δέν ἀν τέ χουν εἶ ναι ἡ 
ὁ μο λο γί α πί στε ως στόν Ἰ η σοῦ Χρι στό καί ἡ 
προ σκύ νη ση τοῦ Πα τρός, τοῦ Υἱ οῦ καί τοῦ 
Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Γι’ αὐ τό ἡ πλέ ον σω στή 
καί ἐν δε δειγ μέ νη μέ θο δος εἶ ναι αὐ τή πού 
μᾶς προ τεί νει ὁ Εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω άν νης 
στήν Α΄ Ἐ πι στο λή του:

«Ἀ γα πη τοί, μή παν τί πνεύ μα τι πι στεύ ε τε, 
ἀλ λά δο κι μά ζε τε τά πνεύ μα τα εἰ ἐκ τοῦ Θε
οῦ ἐ στίν, ὅ τι πολ λοί ψευ δο προ φῆ ται ἐ ξε λη
λύ θα σιν εἰς τόν κό σμον. (Α΄ Ἰ ω αν. Δ΄ 1).

Ἄ ρα ἡ ὕ παρ ξη ἑ νός πο νη ροῦ πνεύ μα τος 
ἀ πο τε λεῖ ταυ τό χρο να καί τήν ἀ πό δει ξη ὅ τι 

3. Ἀ πο στο λι κή Δι α κο νί α τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, 
ΚΑΙ ΝΗ ΔΙ Α ΘΗ ΚΗ, Ἀ θή να 1977.

ὁ φε ρό με νος ὡς προ φή της, μάν της, μά γος 
κ.ο.κ. εἶ ναι Ψευ δο προ φή της.

ε) Ἀ πό τήν πε ρι κο πή τῶν Πρά ξε ων ἐ πι
συ νά γε ται καί τό τε λευ ταῖ ο συμ πέ ρα σμα. 
Ὅ τι ἐ νώ πιόν τῆς χρή σης καί τοῦ ὀ νό μα
τος μό νον τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ τά δαι μό νια 
φρίτ τουν καί ἐ ξα φα νί ζον ται. Ὁ Ἀ πό στο
λος Παῦ λος δέν ὑ πο κύ πτει στίς κο λα κεῖ ες 
τοῦ πο νη ροῦ πνεύ μα τος. Τό δι α τάσ σει, στό 
ὄ νο μα τοῦ Χρι στοῦ, νά βγεῖ ἀ πό τήν κο πέ
λα καί βέ βαι α αὐ τό ἀ μέ σως ἐ ξέρ χε ται.

4. Ἕ να ἄλ λο εἶ δος μελ λον το λο γί ας καί 
κα τ’ ἐ πέ κτα σιν «προ φη τεί ας», εἶ ναι καί οἱ 
Ἀ στρο λο γι κές προ βλέ ψεις. Ἀ πό ἀρ χαι ο τά
των χρό νων οἱ ἄν θρω ποι σα γη νεύ ον ταν 
ἀ πό τόν οὐ ρα νό καί τίς κι νή σεις τῶν ἄ πει
ρων ἀ στε ρι ῶν. Αὐ τό εἶ χε σάν ἀ πο τέ λε σμα 
οἱ ἀρ χαῖ οι λα οί νά ἀ πο δώ σουν στά οὐ ρά νια 
σώ μα τα ὑ περ φυ σι κές δυ νά μεις οἱ ὁ ποῖ ες, 
κα τ’ αὐ τούς, κα θό ρι ζαν τό πα ρόν καί τό 
μέλ λον τῶν ἀν θρώ πων. Σή με ρα, με τά ἀ πό 
χι λιά δες χρό νια, πλῆ θος ἀ στρο λό γων ἐ πι
δί δον ται σέ προ βλέ ψεις πού κρί νουν ἀ κό μη 
καί ἀ πο φά σεις ἀρ χη γῶν κρα τῶν. Ὁ ἄν
θρω πος πού δέν ἔ χει ἕ να στα θε ρό ση μεῖ ο 
ἀ να φο ρᾶς, μιά ἀ ξί α ζω ῆς καί βρί σκε ται μα
κριά ἀ πό τήν πνευ μα τι κή κα θο δή γη ση τῆς 
Ἐκ κλη σί ας ψά χνει ἀ πελ πι σμέ να νά στη ρι
χθεῖ σέ κά θε εἴ δους προ βλέ ψεις πού ἀ φο
ροῦν τό μέλ λον του. Δυ στυ χῶς ὑ πάρ χουν 
πολ λοί ἄν θρω ποι σή με ρα πού βρί σκον ται 
σέ πνευ μα τι κό τέλ μα καί ἔ τσι οἱ κά θε λο
γῆς ἀ στρο λό γοι κά νουν χρυ σές δου λει ές.

Δέν ὑ πάρ χει σή με ρα τη λε ο πτι κή ἐκ πομ
πή κυ ρί ως τῆς πρω ι νῆς ζώ νης ἤ πε ρι ο δι κό 
ποι κί λης ὕ λης, πού νά μήν ἔ χει ἀ στρο λο γι
κές προ βλέ ψεις. Μά λι στα μᾶς χρυ σώ νουν 
τό χά πι λέ γον τας ὅ τι ὁ τρό πος πού δι α
βά ζουν τούς ἀ στρο λο γι κούς χάρ τες εἶ ναι 
ἀ πο λύ τως ἐ πι στη μο νι κός, μέ χρή ση πλέ ον 
ἠ λε κτρο νι κῶν ὑ πο λο γι στῶν κ.ο.κ.

Δύ ο μό νο ἐ πι χει ρή μα τα ἀ πό τά πολ λά 
γιά τήν ἀ πό δει ξη τοῦ ἀ βά σι μου τῶν ἀ στρο
λο γι κῶν προ βλέ ψε ων:

1. πῶς εἶ ναι δυ να τόν ἡ ἀν θρώ πι νη ζω ή 
νά ἐ πη ρε ά ζε ται ἀ πό ἕ ναν μό νο, ἀ πό λυ τα 
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συγ κε κρι μέ νο ἀ στρι κό σχη μα τι σμό, ὅ ταν 
κά θε στιγ μή στόν οὐ ρά νιο θό λο βρί σκον ται 
δι σε κα τομ μύ ρια δι σε κα τομ μυ ρί ων ἄ στρα;

2. πῶς εἶ ναι δυ να τόν νά δί δον ται χα ρα
κτη ρι στι κά στόν ἄν θρω πο μέ βά ση τό ζώ
διό του –π.χ. ἡ ἐκ δι κη τι κό τη τα ὅ ταν εἶ ναι 
σκορ πιός στη ρι ζό με νοι σέ μιά ἀ πο λύ τως 
ὑ πο κει με νι κή ἄ πο ψη τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λή
νων πού φαν τά στη καν ἁ πλῶς ὅ τι συγ κε
κρι μέ νος ἀ στε ρι σμός στόν οὐ ρα νό εἶ χε τό 
σχῆ μα τοῦ σκορ πιοῦ; Οἱ κι νέ ζοι πού συ νέ
δε σαν τούς ἀ στε ρι σμούς μέ ἄλ λα ζῶ α προ
φα νῶς ἀ πο δί δουν ἄλ λα χα ρα κτη ρι στι κά 
στόν ἴ διο ἄν θρω πο.

Εἶ ναι γε γο νός ὅ τι μπο ρεῖ κα νείς νά ἀ να
φερ θεῖ σέ ἄ πει ρα ἐ πι χει ρή μα τα πού κα ταρ
ρί πτουν τό ἀ στρο λο γι κό οἰ κο δό μη μα. Αὐ τό 
ὅ μως πού πρέ πει νά ἔ χουν ὑ π’ ὄ ψιν κυ ρί ως 
οἱ χρι στια νοί εἶ ναι ἕ να: Ἡ ἀ στρο λο γί α ὅ ταν 
ἔ χει νά ἀν τι με τω πί σει τά λο γι κά ἐ πι χει ρή
μα τα τῆς ἐ πι στή μης καί τίς αἰ τιά σεις τῆς 
κοι νῆς λο γι κῆς ἀ παν τᾶ ὅ τι ἔ χει με τα φυ σι
κή δι ά στα ση. Ἄ ρα πα ρα δέ χε ται ὅ τι ἡ βά ση 
πά νω στήν ὁ ποί α κι νεῖ ται καί οἱ με θο δο λο
γί α της εἶ ναι θρη σκευ τι κῆς τά ξε ως. Φυ σι κά 
ἕ νας συ νει δη το ποι η μέ νος χρι στια νός δέν 
ἀ φή νει τή ζω ή του ἕρ μαι ο στίς κι νή σεις 
τῶν ἄ στρων. Ἔ χει ἀ πό λυ τη ἐμ πι στο σύ νη 
στή χά ρη καί τήν πρό νοι α τοῦ Θε οῦ καί 
προ σπα θεῖ μέ σα ἀ πό πνευ μα τι κή καί σω
μα τι κή ἄ σκη ση νά προ κό ψει πρός ὄ φε λος 
τοῦ ἰ δί ου καί τῶν ἀ δελ φῶν του.

Ὑ πάρ χουν προ φῆ τες σή με ρα;
Με τά ἀ πό τήν πε ρι πλά νη σή μας στήν 

ἱ στο ρί α τοῦ προ φη τι κοῦ λό γου ἀλ λά καί 
τήν ψη λά φη ση τοῦ φαι νο μέ νου τῶν ψευ δο
προ φη τῶν προ κύ πτει ἀ βί α στα τό ἐ ρώ τη μα. 
Ὑ πάρ χουν σή με ρα ἀ λη θι νοί προ φῆ τες;

Ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς δι δά σκει, 
ὅ τι ὅ πως οἱ Προ φῆ τες στήν Πα λαι ά Δι α
θή κη ἔ βλε παν τήν πρώ τη πα ρου σί α τοῦ 
Χρι στοῦ, τήν ἐ ναν θρώ πη σή Του, καί προ ε
τοί μα ζαν τόν λα ό γιά τήν συ νάν τη ση μα ζί 
Του, ἔ τσι καί οἱ Προ φῆ τες στήν Και νή Δι α
θή κη, οἱ θε ού με νοι καί θε ό πτες ἅ γιοι, βλέ

πουν τήν Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ, τήν Δευ τέ ρα 
ἔ λευ ση τοῦ Χρι στοῦ μέ ὅ λη Του τήν δό ξα 
καί κα θο δη γοῦν τόν λα ό πρός τήν κα τεύ
θυν ση αὐ τή.4

Με βά ση αὐ τό τό πλαί σιο καί ἄν λά βου
με ὑ π’ ὄ ψιν ὅ τι καί ὁ σύγ χρο νος κό σμος 
ἀ πο τε λεῖ προ έ κτα ση τῆς Κ.Δ. σί γου ρα ὁ 
Θε ός ἐ πι τρέ πει τήν πα ρου σί α καί σή με ρα 
ἁ γί ων καί προ φη τῶν μέ τήν εὐ ρύ τε ρη ἔν
νοι α.

Σί γου ρα ὅ λοι γνω ρί ζουν ὡς ἰ δι αί τε ρα 
ἁ γι α σμέ νες καί φω τι σμέ νες προ σω πι κό
τη τες τόν ἅ γιο Κο σμᾶ τόν Αἰ τω λό καί τόν 
π. Πα ΐ σιο. Καί οἱ δύ ο ὁ πρῶ τος ἔ ζη σε τόν 
17ο αἰ ώ να καί ὁ δεύ τε ρος τόν 20ο, ἐ κτός 
ἀ πό ἅ γι ες μορ φές πού δι α κρί θη καν γιά τόν 
ἐ νά ρε το βί ο τους ἔ κα ναν πολ λές προ φη
τεῖ ες πού ἀ φο ροῦ σαν θέ μα τα τῆς ἀν θρώ
πι νης ζω ῆς ἀλ λά καί προ φη τεῖ ες πού ἀ φο
ροῦ σαν τήν πο ρεί α τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ ἔ θνους 
μέ σα στό σύγ χρο νο κό σμο.

Σ’ αὐ τό τό ση μεῖ ο χρει ά ζε ται νά προ βοῦ
με σέ με ρι κές πα ρα τη ρή σεις καί δι ευ κρι νή
σεις: 

α) Ὅ σον ἀ φο ρᾶ τή δρά ση τοῦ ἁ γί ου 
Κο σμᾶ τοῦ Αἰ τω λοῦ ὁ ἀν τι κει με νι κός του 
σκο πός ἦ ταν νά ἀ φυ πνί σει τούς σκλα βω
μέ νους Ἕλ λη νες, νά δι α τη ρή σει ἄ σβε στη 
τή φλό γα τῆς πί στε ως στό Χρι στό καί μέ 
ὄ χη μα τήν ἑλ λη νι κή παι δεί α νά ἀ να βι
βά σει τό ἑλ λη νι κό ἔ θνος στό ὕ ψος πού 
ἀ πό ἀρ χαι ο τά των χρό νων τό εἶ χε το πο
θε τή σει ἡ ἱ στο ρί α. Σή με ρα γί νε ται ἀ πό 
κά ποι ους μί α ἄ γρια ἐκ με τάλ λευ ση τῶν 
ὁ ρα μά των καί τῶν προ φη τι κῶν λό γων 
τοῦ πα τρο Κο σμᾶ πού ἄλ λο σκο πό δέν 
ἔ χουν πα ρά νά δη μι ουρ γή σουν κλῖ μα 
τρό μου καί σύγ χυ σης μέ σα στό λα ό. Μά
λι στα ἡ ἐ πί δει ξη καί ἡ προ βο λή τῶν λό
γων του μέ σα ἀ πό ἐκ πομ πές καί βι βλί α 
ἀ πο βλέ πουν στό νά μπερ δέ ψουν τούς 
ἀ νυ πο ψί α στους πο λί τες καί νά νο μι
μο ποι ή σουν ἄλ λες δρα στη ρι ό τη τες. Δέν 
εἶ ναι δυ να τόν νά πλα σά ρε ται ὁ πα τρο 

4. Σεβ. Μη τρ. Ναυ πά κτου κ. Ἱ ε ρο θέ ου, h t tp: //w ww.p a
r e m b a s is.gr/2004/04_06_11.h tm



8

Κο σμᾶς καί οἱ δι δα χές του μέ σα σέ πα
κέ τα βι βλί ων πού μι λοῦν γιά δαί μο νες, 
ἐ λο χίμ, ἐ ξω γή ι νους καί δι ε θνεῖς συ νο μω
σί ες. Μο να δι κός σκο πός εἶ ναι νά πα γι δέ
ψουν καί ὄ χι νά φω τί σουν.

Ἐ μεῖς, ἀ πό τόν ἅ γιο Κο σμᾶ τίν Αἰ τω λό, 
πρέ πει νά κρα τή σου με τήν ἀ γω νι στι κή δι
ά θε ση, τό πνεῦ μα τῆς τα πεί νω σης καί τό 
ἑλ λη νι κό φρό νη μα. Κά θε προ σπά θεια ἑρ
μη νεί ας τῶν προ φη τι κῶν του λό γων ἔ ξω 
ἀ πό αὐ τά τά κρι τή ρια μπο ρεῖ νά ὁ δη γή σει 
σέ ἐ πι κίν δυ νες ἀ τρα πούς.

β) Ὅ σον ἀ φο ρᾶ τόν π. Πα ΐ σιο μί α ἁ γί α 
μορ φή τοῦ σύγ χρο νου κό σμου, ὅ σες φο
ρές ἔ κα νε κά ποι α θαυ μα τουρ γι κή πρά ξη 
ἤ προ φή τευ σε ὁ ,τι δή πο τε, δέν εἶ χε ἄλ λο 
σκο πό πα ρά τή σω τη ρί α τοῦ ἀν θρώ που· 
αὐ τό γιά τό ὁ ποῖ ο εἶ ναι ταγ μέ νοι οἱ ἅ γιοι. 
Ἡ προ φη τεί α καί τό θαῦ μα στόν πραγ μα
τι κά ἅ γιο δέν εἶ ναι αὐ το σκο πός. Τά θαύ
μα τα δέν γί νον ται γιά νά δεί ξει κά ποι ος 
πό σο δυ να τός εἶ ναι ἤ σέ τί πνευ μα τι κό 
ὕ ψος ἔ χει φτά σει. Καί φυ σι κά οἱ προ φη τι
κοί λό γοι καί οἱ θαυ μα τουρ γι κές πρά ξεις 
δέν γί νον ται ἀ πό τούς ἀν θρώ πους καί 
τίς δι κές τους δυ νά μεις ἀλ λά ἐ φό σον τό 
ἐ πι τρέ ψει ἡ χά ρις τοῦ Θε οῦ. Μο να δι κός 
σκο πός εἶ ναι ἡ ἀ φύ πνι ση τοῦ ἁ μαρ τω λοῦ 
ἀν θρώ που καί ἡ με τά νοι α. Μό νο σέ αὐ τή 
τή συ νά φεια μπο ρεῖ νά δοῦ με καί τόν προ
φη τι κό λό γο τοῦ π. Πα ϊ σί ου. Ἀλ λι ῶς ἀ πο
μο νώ νον τας τούς λό γους του καί ἑρ μη νεύ
ον τάς τους αὐ θαί ρε τα ἔ ξω ἀ πό τό πνεῦ μα 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, δέν ἔ χου με μπρο στά μας 
ἕ ναν ἅ γιο ἀλ λά ἕ ναν μά γο –θαυ μα το ποι ό. 
Σί γου ρα κά τι τέ τοι ο δέν τό ἐ πε δί ω κε ὁ γέ
ρον τας. 

Ἀ πό τά ἀ νω τέ ρω, γί νε ται σα φές τό με
γά λο χά σμα πού ὑ πάρ χει με τα ξύ τοῦ ἀ λη
θι νοῦ προ φή τη καί τοῦ ψευ δο προ φή τη. 
Δυ στυ χῶς ζοῦ με σέ και ρούς ὅ που οἱ ψευ
δο προ φῆ τες μέ κά θε μορ φή καί μέ κά θε 
μέ σον προ σπα θοῦν νά ὁ δη γή σουν τόν ἄν

θρω πο στήν ἀ πώ λεια. Τό μο να δι κό μέ σον 
ἀν τί στα σης εἶ ναι ἡ πί στη στήν ἐκ κλη σί α. 
Ἡ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ, ἡ Ὀρ θο δο ξί α, 
δι δά σκει ξε κά θα ρα πώς κα νείς ἄλ λος δέν 
μπο ρεῖ νά προ γνω ρί ζει τό μέλ λον ἐ κτός 
ἀ πό τόν Θε ό, ἀ φοῦ Αὐ τός εἶ ναι ὁ δη μι ουρ
γός καί προ νο η τής τοῦ παν τός. Ἔ τσι μό νο 
οἱ θε ω μέ νοι καί φω τι σμέ νοι ἅ γιοι μπο ροῦν 
με τά ἀ πό θεί α πα ρα χώ ρη ση νά γί νουν στό
μα τα τοῦ Θε οῦ καί νά μι λή σουν γιά τά μέλ
λον τα. Οὔ τε τά πο νη ρά πνεύ μα τα θε ω ρεῖ ἡ 
Ἐκ κλη σί α μας ὅ τι μπο ρεῖ νά προ βλέ ψουν 
τό μέλ λον. Ὁ Χρι στια νός ὀ φεί λει νά ἀ κο
λου θεῖ ἐ νά ρε τη ζω ή μέ σα ἀ πό πνευ μα τι κή 
καί σω μα τι κή ἄ σκη ση καί νά προ κό πτει 
στήν ἀ ρε τή καί τήν ἀ γά πη. Ὁ Χρι στια νός 
ὀ φεί λει νά εἶ ναι ἕ τοι μος γιά τή Δευ τέ ρα 
Πα ρου σί α τήν κά θε στιγ μή. Δέν ἔ χει ση
μα σί α ἄν τό τέ λος ἔρ θει σέ ἕ να χρό νο ἤ σέ 
100 χρό νια. Ἄς ἀ φή σου με τό μέλ λον καί 
τά ἔ σχα τα στά χέ ρια τοῦ Θε οῦ καί ἄς μή 
σκο τί ζου με τό νοῦ μας πε λα γο δρο μών τας 
μέ σα σέ ἐ πι κίν δυ νες ἀ τρα πούς. Σέ ἀν τί θε
τη πε ρί πτω ση, τό ἀ πο τέ λε σμα θά εἶ ναι ἡ 
σύγ χυ ση, ἴ σως καί ἡ ἀ πώ λεια.

Πο λύ χα ρα κτη ρι στι κοί εἶ ναι οἱ λό γοι τοῦ 
ἐ πι σκό που Καλ λί στου W a re ἐ πί τοῦ θέ μα
τος αὐ τοῦ:

«Ὅ μως ἡ Δευ τέ ρα Πα ρου σί α δέν εἶ ναι 
ἁ πλῶς ἕ να γε γο νός τοῦ μέλ λον τος, ἐ πει δή 
στή ζω ή τῆς Ἐκ κλη σί ας ὁ Μέλ λον τας Αἰ ώ
νας ἔ χει ἤ δη προ βά λει μέ σα στόν πα ρόν τα 
αἰ ώ να. Γιά τά μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας, οἱ “Ἔ σχα
τοι Χρό νοι” ἔ χουν ἤ δη τε θεῖ σέ ἐ νέρ γεια, κα
θό τι ἐ δῶ καί τώ ρα οἱ χρι στια νοί ἀ πο λαμ βά
νουν τούς πρώ τους καρ πούς τῆς Βα σι λεί ας 
τοῦ Θε οῦ. Ναί, ἔρ χου, Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ. Ἔ χει ἤ δη 
ἔρ θει, στή Θεί α Λει τουρ γί α καί στή λατρεία 
τῆς Ἐκκλησίας»5.

5. Σεβ. Ἐπ. κ. Κάλ λι στου W a re, Ἡ Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη
σί α, Ἔκ δο ση Ἀ κρί τας, Ἀ θή να 1998.
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Ποι κί λες θρη σκευ τι κές συ νή θει ες καί 
τά σεις ἀ να πτύ χθη καν στή ζω ή τῶν δι α φό
ρων ἐ θνῶν τῆς γῆς. Μιά σύν το μη ἐ νη μέ
ρω ση γιά με ρι κές χα ρα κτη ρι στι κές πε ρι
πτώ σεις ἐλ πί ζου με νά βο η θή σει τό σο στήν 
προ σέγ γι ση τῆς νο ο τρο πί ας ἄλ λων λα ῶν, 
ὅ σο καί στήν κα τα τό πι σή μας πά νω σε δι
ά φο ρα ρεύ μα τα πού ἔ χουν εἰσ δύ σει στόν 
τό πο μας.

Γυ μνα στι κή.
Στό δυ τι κό κό σμο ἡ γι όγ κα ἀρ χι κά 

πα ρου σι ά στη κε σάν ἕ να εἶ δος «γυ μνα
στι κῆς», σάν μέ θο δος χα λα ρώ σε ως καί 
ψυ χο λο γι κῆς ἠ ρε μή σε ως. Ἡ βα σι κή της 
δι α φο ρά ἀ πό τή γνω στή γυ μνα στι κή βρί
σκε ται, ἐ κτός τῶν ἄλ λων, στή χα ρα κτη
ρι στι κή της ἀ κι νη σί α. Ἀρ κε τές ἀ πό τίς 
ἀ σκή σεις τῆς γι όγ κα πα ρου σιά ζουν αὐ τές 
κα θαυ τές ὁ ρι σμέ να θε τι κά ἀ πο τε λέ σμα
τα πά νω σέ με ρι κά ἄ το μα πράγ μα πού, 
ἄλ λω στε, συμ βαί νει καί μέ ἀ σκή σεις ἄλ
λων συ στη μά των. Γε νι κά ὅ μως οἱ ἀ σκή
σεις αὐ τές το πο θε τοῦν ται μέ σα σ’ ἕ να 
πλαί σιο ἰν δου ι στι κῶν ἀν τι λή ψε ων καί 
ἀ πο τε λοῦν στά δια ἑ νός εὐ ρύ τε ρου ὅ λου, 
μιᾶς γε νι κό τε ρης πνευ μα τι κῆς πο ρεί ας. 
Στήν πλή ρη τους ἀ νέ λι ξη ἀ πο σκο ποῦν 
πο λύ μα κρύ τε ρα ἀ πό τά ὅ ρια μιᾶς σω
μα τι κῆς εὐ ε ξί ας. Αὐ τά πού προ η γοῦν ται 
στίς ἀ σκή σεις γι όγ κα ὅ πως κι αὐ τά πού 
ἕ πον ται τά ὅ ποι α κα τά κα νό να οἱ πολ λοί 
ἀ γνο οῦν σχε τί ζον ται στε νά μέ συ στή
μα τα «δι α λο γι σμοῦ» καί ἐμ πει ρι ῶν, πού 
βρί σκον ται φορ τι σμέ να μέ ἰν δου ϊ στι κές 
φι λο σο φι κόθρη σκευ τι κές θε ω ρί ες καί 

1.
 
http://www.apostolikidiakonia.gr/gr_main/catehism/

theologia_zoi/themata.asp?cat=hist&contents=contents.
asp&main=AT_1&file=1.1.htm

ἀ ξι ώ μα τα, κυ ρί ως μέ τή δι δα σκα λί α πε ρί 
με τεν σαρ κώ σε ως.

Καί γιά νά γί νου με πε ρισ σό τε ρο πα ρα
στα τι κοί: ὅ πως οἱ γο νυ κλι σί ες (οἱ «με τά
νοι ες» τῆς μο να χι κῆς μας πα ρα δό σε ως) 
δέν εἶ ναι ἁ πλές κι νή σεις τοῦ σώ μα τος, 
ἀλ λ’ ἔ χουν σχέ ση μέ ἕ να γε νι κό τε ρο πι
στεύ ω καί ἐκ φρά ζουν μιά συγ κε κρι μέ νη 
δι ά θε ση καί τά ση ψυ χῆς ἀ πο βλέ πον τας 
σέ πνευ μα τι κούς σκο πούς, κα τά πα ρό μοι ο 
τρό πο τη ρου μέ νων, βε βαί ως, πάν το τε τῶν 
ἀ να λο γι ῶν οἱ συν θε τό τε ρες ἀ σκή σεις τῆς 
γι όγ κα ἔ χουν συ νάρ τη ση μέ Ἰν δου ϊ στι κές 
πα ρα στά σεις καί σκο πεύ ουν τε λι κά σέ 
πνευ μα τι κές θρη σκευ τι κές ἐμ πει ρί ες.

Ζεύ ξη, ἕ νω ση.
Ἡ λέ ξη «γι όγ κα» (y o ga) εἶ ναι μί α ἀ πό 

τίς πιό πο λυ σή μαν τες μέ σα στό ἰν δι κό λε
ξι λό γιο. Ἐ τυ μο λο γι κά ση μαί νει «ζεύ ξη», 
«ἕ νω ση», «σύν δε ση», «ἄ σκη ση». Τήν χρη
σι μο ποι οῦν εὐ ρύ τα τα οἱ Ἰν δοί γιά νά προσ
δι ο ρί σουν τό μυ στι κό δε σμό τοῦ ἀν θρώ που 
μέ τήν ὑ περ βα τι κή πραγ μα τι κό τη τα· ἀλ λά 
καί γιά νά κα θο ρί σουν τόν τρό πο, τό δρό
μο καί τίς με θό δους πού ὁ δη γοῦν στήν 
«ἕ νω ση» αὐ τή, στήν «ἀ πε λευ θέ ρω ση» τῆς 
ἀν θρώ πι νης ὑ πάρ ξε ως ἀ πό τά πο λύ μορ φα 
δε σμά καί τίς ψευ δαι σθή σεις τοῦ πα ρόν τος 
κό σμου.

Ὡς «γι όγ κα» ἐ πί σης χα ρα κτη ρί ζον ται 
οἱ δι ά φο ρες κα τευ θύν σεις καί μέ θο δοι, τίς 
ὁ ποῖ ες ἔ χει δι α μορ φώ σει ἡ ἰν δι κή πα ρά δο
ση στό πέ ρα σμα τῶν αἰ ώ νων, γιά νά ἐ πι
τύ χει τή λύ τρω ση τοῦ ἀν θρώ που καί τήν 
ἕ νω σή του μέ τό Ἀ πό λυ το. Οἱ τρεῖς βα σι κοί 
τύ ποι Ἰν δι κῆς θρη σκευ τι κό τη τας γιά τήν 
ἐ πι δί ω ξη τῆς σω τη ρί ας, τῶν ἔρ γων, τῆς 
γνώ σε ως, τῆς ἀ φο σι ώ σε ως, ἀ πο κα λοῦν ται 

ΓΙ ΟΓ ΚΑ
τοῦ Ἐ πι σκό που Ἀν δρού σης κ. Ἀ να στα σί ου Γι αν νου λά του 

νῦν Ἀρ χι ε πι σκό που Τι ρά νων καί πά σης Ἀλ βα νί ας
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ἀν τί στοι χα «κάρ μαγι όγ κα», «τζνά ναγι
όγ κα», «μπά κτιγι όγ κα».

Ἡ ἴ δια αὐ τή λέ ξη χρη σι μο ποι εῖ ται καί 
γιά τόν προσ δι ο ρι σμό μιᾶς ἀ πό τίς ἕ ξι 
κλα σι κές «ὀρ θό δο ξες» σχο λές (ντάρ σα νας) 
τοῦ Ἰν δου ι σμοῦ. Ἔ τσι στό δυ τι κό κό σμο, ἡ 
σύγ χυ ση πού δη μι ουρ γεῖ ἡ πο λυ ση μί α τῆς 
λέ ξε ως «γι όγ κα» ἐ πι τεί νε ται.

Συ νο πτι κά, ἡ κλα σι κή Γι όγ κα, ὡς Σχο
λή, ἀ να γνω ρί ζει μέν ἕ ναν αἰ ώ νιο Θε ό, τόν 
Ἰ σβά ρα (Κύ ριο), δέν πα ρα δέ χε ται ὅ μως 
ὅ τι αὐ τός ἐ πεμ βαί νει στά ἀν θρώ πι να. Οἱ 
ἀν τι λή ψεις γιά ἕ ναν τέ τοι ο Θε ό δέν θά 
μπο ροῦ σαν βέ βαι α μέ κα νέ να τρό πο νά 
ταυ τι στοῦν μέ τή χρι στι α νι κή θε ο λο γι κή 
δι δα σκα λί α.

Βα σι κά στά δια τῆς Γι όγ κα.
Ἡ πρα κτι κή τῆς γι όγ κα δι δά σκε ται 

σέ μα κρά σει ρά μα θη μά των. Μο λο νό τι 
ὑ πάρ χουν πολ λές πα ραλ λα γές, πού δι α
μορ φώ θη καν στήν πά ρο δο τοῦ χρό νου, τά 
συ νη θέ στε ρα στά δια τῶν με θό δων αὐ τῶν 
αὐ το βυ θι σμοῦ εἶ ναι ὀ κτώ. (α) Ἡ αὐ το συγ
κρά τη ση: συμ μόρ φω ση πρός ὁ ρι σμέ νες 
ἐ πι τα γές, ὅ πως εἶ ναι ἡ ἀ πο φυ γή γε νε τη
σί ων σχέ σε ων, κλο πῆς, φι λαρ γυ ρί ας. (β) 
Ἡ αὐ το καλ λι έρ γεια: ἐ πι δί ω ξη ἀ τα ρα ξί ας, 
κα θα ρι ό τη τος, συ νε πεί ας στήν ἄ σκη ση 
κ.λπ.

Ὕ στε ρα ἀ πό αὐ τά τά δύ ο στά δια ὁ 
ἀ σκού με νος μυ εῖ ται καί παίρ νει ἀ πό τό 
δά σκα λο του (γκου ρού) ἕ να νέ ο ὄ νο μα καί 
μί α τε λε τουρ γι κή φρά ση (μάν τρα), τήν 
ὁ ποί α ὀ φεί λει νά ἐ πα να λαμ βά νει ἐ πί μο
να, γιά νά ἐ πι τα χυν θεῖ ἡ πο ρεί α του πρός 
τή λύ τρω ση. (γ) Ὁ ἔ λεγ χος τοῦ σώ μα τος: 
μέ εἰ δι κές στά σεις τοῦ σώ μα τος ἐ πι δι ώ κε
ται ἡ ἐ πι βο λή πά νω στίς ζω τι κές ἐ νέρ γει ες 
τοῦ ἀν θρω πί νου ὀρ γα νι σμοῦ. (δ) Ἡ ρύθ
μι ση τῆς ἀ να πνο ῆς: μέ τήν ἐ φαρ μο γή τῶν 
ἀ σκή σε ων αὐ τῶν ὁ ἀ να πνευ στι κός ρυθ μός 
ἐ πι βρα δύ νε ται, τό σῶ μα καί ὁ νοῦς ἠ ρε
μοῦν καί ὁ λό κλη ρη ἡ νο η τι κή δύ να μη τοῦ 
ἀν θρώ που προ ε τοι μά ζε ται γιά τά τε λι κά 
στά δια τῆς γι όγ κα.

(ε) Ἡ συγ κρά τη ση τῶν αἰ σθή σε ων: μέ 
τήν πα ρα τε τα μέ νη ἐ να τέ νι ση ἑ νός ἀν τι
κει μέ νου, ὁ «γι όγ κι» (δηλ. ὁ ἀ σκού με νος 
στή γι όγ κα) ἐ πι δι ώ κει νά ἐ πι βλη θεῖ πά νω 
στίς αἰ σθή σεις του. (στ) Ἡ συγ κέν τρω ση 
τῆς προ σο χῆς: ἡ κα θή λω ση αὐ τή τοῦ νοῦ 
ἀ πο βλέ πει στή δη μι ουρ γί α ἑ νός μο νω τι κοῦ 
φραγ μοῦ ἀ πό τά γύ ρω φαι νό με να καί τίς 
ἐ σω τε ρι κές φαν τα σί ες. Γιά νά τό ἐ πι τύ χει, 
ἡ ἰν δου ϊ στι κή πα ρά δο ση ἔ χει δι α μορ φώ σει 
δι ά φο ρες τε χνι κές, στίς ὁ ποῖ ες δε σπό ζουν 
ἡ ἐ πα νά λη ψη τῆς ἰν δου ϊ στι κῆς ἱ ε ρῆς συλ
λα βῆς «Ὤμ», σι ω πη λά ἤ μέ μα κρό συρ το 
ψαλ μι κό ρυθ μό, ἡ ἐ να τέ νι ση ἰ δι ό τυ πων 
σχη μά των κ. ἄ.

Τά ἑ πό με να δύ ο τε λευ ταῖ α στά δια ὁ δη
γοῦν στόν τε λι κό σκο πό τῆς γι όγ κα, πού 
εἶ ναι: (ζ) Ὁ στο χα σμός, ἡ ἐ να τέ νι ση καί ἡ 
θε ω ρί α. (η) Ὁ φω τι σμός, ἡ ἀ πε λευ θέ ρω ση: 
Μέ τήν ἀ πό λυ τη πε ρι συλ λο γή ὁ γι όγ κι πι
στεύ ει ὅ τι πραγ μα τώ νει τήν ἕ νω σή του, τή 
ζεύ ξη μέ τήν ὑ περ βα τι κή πραγ μα τι κό τη τα. 
Ὅ ποι ος φθά σει στό τε λι κό στά διο ξε φεύ γει 
λέ νε, ἀ πό τήν ὑ παρ κτι κή σφαῖ ρα καί κα
τορ θώ νει νά βρεῖ τή λύ τρω ση.

Ἐ νῶ στίς πρῶ τες φά σεις δι α τη ροῦν ται 
ὁ ρι σμέ να στοι χεῖ α συ νει δη τό τη τος, στήν 
τε λευ ταί α ὁ γι όγ κι κα τα λή γει σέ μιά κα
τά στα ση ὑ περ βά σε ως κι αὐ τῆς ἀ κό μη τῆς 
αὐ το συ νει δη σί ας. Δέν ἀν τι λαμ βά νε ται πιά 
οὔ τε χρῶ μα, οὔ τε ὀ σμή, οὔ τε ἦ χο, οὔ τε ἁ φή, 
οὔ τε τόν ἑ αυ τό του, οὔ τε κα νέ ναν ἄλ λο. Τό 
πνεῦ μα του «ἐ λευ θε ρώ νε ται» σύμ φω να 
μέ τήν ἔκ φρα ση τῶν με μυ η μέ νων ἀ πό τή 
μνή μη καί τή λή θη. Αὐ τό θε ω ρεῖ ται ἐ πί
γνω ση, φω τι σμός.

Πρό κει ται, τε λι κά, γιά μιά τε χνι κή πού 
ἀ πο σκο πεῖ στή σύν δε ση μέ τό Ἀ πό λυ το. Γι’ 
αὐ τήν ὅ μως ὅ πως θά δοῦ με στό ἑ πό με νο 
ση μεί ω μα δέν ἔ χουν κα νέ να νό η μα οἱ κεν
τρι κές χρι στι α νι κές ἀ λή θει ες πε ρί Χρι στοῦ
Σω τῆ ρος, χά ρι τος, ἀ νι δι ο τε λοῦς ἀ γά πης, 
Σταυ ροῦἈ να στά σε ως.

Ὑ πάρ χουν ποι κί λες κα τευ θύν σεις, κλά
δοι, ἀ πο χρώ σεις καί ἐ φαρ μο γές τῆς γι όγ κα. 
Οἱ δι ά φο ρες σχο λές δέν πα ρου σιά ζουν τά 



διάλογος

11

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 57

πράγ μα τα ὅ λες μέ τόν ἴ διο τρό πο. Στήν Εὐ
ρώ πη μά λι στα καί τήν Ἀ με ρι κή δροῦν καί 
προ πα γαν δί ζουν τή γι όγ κα ἀ να ρίθ μη τες 
ὁ μά δες, μέ ἰ δι ορ ρυθ μί ες καί ἰ δι ο κα τα σκευ
ά σμα τα, τά ὁ ποῖ α ἀ πο δο κι μά ζουν οἱ γκου
ρού τῆς Ἰν δί ας. Ὅ λα πάν τως αὐ τά τά συ
στή μα τα στο χα σμοῦ, ἀ σκή σε ως καί πνευ
μα τι κῆς ἐμ πει ρί ας κι νοῦν ται κα τά κα νό να 
μέ σα στίς κα τη γο ρί ες σκέ ψε ως καί τίς θρη
σκευ τι κές προ ϋ πο θέ σεις τοῦ Ἰν δου ι σμοῦ, 
οἱ ὁ ποῖ ες εἶ ναι ρι ζι κά δι α φο ρε τι κές ἀ πό τήν 
δι δα σκα λί α τοῦ χρι στι α νι κοῦ Εὐ αγ γε λί ου 
πά νω σε θε με λι ώ δη θέ μα τα, ὅ πως εἶ ναι 
τά πε ρί Θε οῦ, κό σμου, ἀν θρώ που, ἐ σχά
των, σω τη ρί ας κ. ἄ. Κυ ρί ως δέ ὁ δη γοῦν σέ 
μιά φο βε ρή καί ἐ πι κίν δυ νη σύγ χυ ση καί σέ 
συγ κρη τι σμό, πού ἀρ νεῖ ται τήν οὐ σί α τοῦ 
χρι στι α νι κοῦ μη νύ μα τος.

Γι όγ κα σέ χρι στι α νι κό πλαί σιο;
Με ρι κοί δυ τι κοί δι α νο ού με νοι ἀν τι με

τώ πι σαν τό ἐν δε χό με νο νά ἀ πο μο νω θοῦν 
ὁ ρι σμέ νοι κα νό νες τῆς γι όγ κα, γιά νά χρη
σι μο ποι η θοῦν μέ σα σ’ ἕ να χρι στι α νι κό 
πλαί σιο. Ἡ προ σπά θεια, ἐν τού τοις, νά 
ἀ πο σπα σθοῦν οἱ ἀ σκή σεις αὐ τές ἀ πό τίς 
ἰν δου ϊ στι κές θε ω ρί ες, μέ τίς ὁ ποῖ ες βρί
σκον ται σέ σύ ζευ ξη, μοιά ζει μέ ἀ πό πει ρα 
δι α χω ρι σμοῦ τοῦ μυ ϊ κοῦ συ στή μα τος τοῦ 
ἀν θρώ που ἀ πό τό νευ ρι κό. Γιά νά πραγ μα
το ποι η θεῖ ἡ ἀ νε ξαρ τη το ποί η σή τους ἀ πό 
τήν ἔν το νη ἰν δου ϊ στι κή ἀ τμό σφαι ρα καί τό 
ἰν δου ϊ στι κό τους ἦ θος προ ϋ πο τί θε ται μί α 
νέ α, πρω τό τυ πη δη μι ουρ γί α. 

Σέ μιά τέ τοι α πε ρί πτω ση, ἡ χρι στι α νι
κή ἐ φαρ μο γή τῆς γι όγ κα θά σή μαι νε ἕ να 
εἶ δος ἀ σκή σε ως πού θά δι ευ κό λυ νε τόν 
ἄν θρω πο νά ὁ δη γη θεῖ σέ μιά βα θιά σι ω πή· 
ὄ χι μό νο ἀ πό ἐ ξω τε ρι κούς θο ρύ βους, ἀλ λά 
κυ ρί ως ἀ πό τούς ἐ σω τε ρι κούς κρα δα σμούς 
πού προ κα λοῦν οἱ ἐ πι θυ μί ες, οἱ ἀ νη συ χί ες, 
οἱ φαν τα σί ες. Μιά σι ω πή μέ σα στήν ὁ ποί α 
τό ἀν θρώ πι νο πνεῦ μα θά ἦ ταν δυ να τό, 
βι ώ νον τας τήν τα πεί νω ση, νά ἀ κού σει εὐ
κρι νέ στε ρα τά μη νύ μα τα τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ
μα τος. Ἀλ λά γι’ αὐ τό, τε λι κά, δέν χρει ά

ζε ται νά ἀ να ζη τη θοῦν μέ θο δοι πού ἔ χουν 
χρη σι μο ποι η θεῖ μέ ἀ πο τέ λε σμα νά ὁ δη γή
σουν ἀ κρι βῶς στό ἀν τί θε το: σέ μιά ἀ πό
λυ τη δη λα δή αὐ το νο μί α τοῦ ἀν θρω πί νου 
πνεύ μα τος καί σέ μιά ἀ πί θα νη σύγ χυ ση. 
Ἡ πνευ μα τι κή ζω ή καί τε λεί ω ση, σύμ φω
να μέ τή χρι στι α νι κή πί στη, εἶ ναι δῶ ρο τῆς 
χά ρι τος τοῦ Θε οῦ καί ὄ χι ἐ πί τευγ μα μιᾶς 
αὐ τό νο μης ἀν θρω πο κεν τρι κῆς τε χνι κῆς. 
Ἄλ λω στε, γιά μᾶς τούς Ὀρ θο δό ξους ὑ πάρ
χει ὁ λό κλη ρη ἡ ἡ συ χα στι κή ἐμ πει ρί α τῆς 
χρι στι α νι κῆς Ἀ να το λῆς, ἡ ὁ ποί α ἀ πό προ ϋ
πο θέ σεις κα θα ρά χρι στι α νι κές ὁ δη γή θη κε 
στήν «ἐν Χρι στῷ» ἁ γι ο πνευ μα τι κή ζω ή, 
γα λή νη, ἐν ἀ γά πη «ἡ συ χί α».

Ἡ γι όγ κα στόν τό πο μας.
Τά τε λευ ταῖ α χρό νια αὐ ξά νον ται στή 

χώ ρα μας τά δι ά φο ρα κέν τρα «γι όγ κα». Οἱ 
γνώ σεις ὅ μως καί οἱ ἀν τι λή ψεις γι’ αὐ τήν 
πα ρα μέ νουν πε νι χρές, γε νι κές καί συγ κε
χυ μέ νες. Δη μό σια, ἡ γι όγ κα προ βάλ λε ται 
σάν «εἶ δος γυ μνα στι κῆς» καί συ νή θως γί
νε ται λό γος ἀ πο κλει στι κά καί μό νο γιά τίς 
ἀ σκή σεις τῶν μυ ϊ κῶν καί νευ ρο φυ τι κῶν 
κέν τρων, γιά τίς ἀ σκή σεις ἀ να πνο ῆς καί 
τά πα ρό μοι α. Δη λα δή ἀ πό τά στά δια πού 
ἀ να φέ ρα με στό προ η γού με νο ση μεί ω μα 
πε ρι ο ρί ζον ται στό τρί το, ἔ λεγ χος σώ μα
τος, καί τό τέ ταρ το, ρύθ μι ση ἀ να πνο ῆς, 
ἐ νῶ με ρι κές φο ρές προ χω ροῦν καί στό 
πέμ πτο στά διο, συγ κρά τη ση τῶν αἰ σθή
σε ων, καί τό ἕ κτο, συγ κέν τρω ση τῆς προ
σο χῆς. Ἀρ κε τές ἰ δι ω τι κές σχο λές προ σπα
θοῦν κά πως νά ἀ πο θρη σκευ τι κο ποι ή σουν 
αὐ τά τά γυ μνά σμα τα ἀ πό τόν ἰν δου ϊ στι κό 
χα ρα κτή ρα τους, ὥ στε νά γί νον ται εὐ κο
λό τε ρα ἀ πο δε κτά ἀ πό τό μέ σο Ἕλ λη να. 
Ἄλ λοι ἐ πι χει ροῦν νά βε βαι ώ σουν ὅ τι ἡ 
«γι όγ κα» δέν εἶ χε πο τέ οὔ τε καί ἔ χει θρη
σκευ τι κό χα ρα κτή ρα καί μι λοῦν ἁ πλῶς 
γιά «ἐ πι στή μη», «πνευ μα τι κή ἐ πί γνω ση», 
ψυ χο σω μα τι κή ἄ σκη ση. Ὅ σο ὅ μως κι ἄν 
ἐ πι στρα τεύ ον ται ἰ δι ό μορ φες καί με γα
λο πρε πεῖς λέ ξεις, γιά νά κα λύ ψουν τήν 
πραγ μα τι κό τη τα, γε γο νός πα ρα μέ νει ὅ τι 
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ὁ κα θό λου προ σα να το λι σμός τῆς ἰν δι κῆς 
αὐ τῆς τε χνι κῆς ἦ ταν καί εἶ ναι θρη σκευ τι
κός ἤ πα ρα θρη σκευ τι κός. Ὅ σοι μυ οῦν ται 
στό «δι α λο γι σμό» τῆς γι όγ κα κα θο δη
γοῦν ται σέ μιά κα τεύ θυν ση σα φῶς ἰν
δου ϊ στι κή. Μέ ὁ δη γούς τίς Βέ δες καί τά 
ἄλ λα ἱ ε ρά ἰν δι κά κεί με να (Οὐ πα νι σάντ, 
Που ρά νας, Σού τρας, Τάν τρας), κυ ρί ως δέ 
ἔ χον τας ἕ να «δά σκα λο» (γκου ρού), ἐ πι δι
ώ κουν νά ἀ φο μοι ώ σουν καί νά βι ώ σουν 
τίς θε ω ρί ες πε ρί τοῦ νό μου τοῦ «κάρ μα» 
(k a r ma) βά σει τοῦ ὁ ποί ου κα θο ρί ζε ται ἡ 
με τεν σάρ κω ση, τῆς «σαμ σά ρα» (s a m s a ra) 
δη λα δή τῆς ἀ να κυ κλή σε ως τῶν με τα βι ώ
σε ων, ἀ να ζη τών τας σέ τε λευ ταί α ἀ νά λυ
ση τή λύ τρω ση, «μό ξα» (m o k sa), ἀ πό αὐ τό 
τόν κό σμο, τόν μή πραγ μα τι κό (m a ya), σέ 
«ὁ δούς» πού ἔ χει κα θο ρί σει ἡ ἰν δου ϊ στι κή 
πα ρά δο ση, ὅ πως εἶ ναι οἱ «κάρ μαγι όγ κα», 
«τζνά ναγι όγ κα», «μπά κτιγι όγ κα» (πού 
ἀ να φέ ρα με στό πρῶ το μέ ρος τοῦ ἄρ θρου) 
καί οἱ ποι κί λες πα ραλ λα γές τους, ὅ πως 
ἡ «μάν τραγι όγ κα», ἡ «χά θαγι όγ κα», ἡ 
«ρά τζαγι όγ κα» κ.λ.π.

Αὐ τό τό «θρη σκευ τι κό πυ ρή να» ἀ πο σι
ω ποῦν καί κα λύ πτουν τά δι ά φο ρα κα τα
στα τι κά τῶν Κέν τρων Γι όγ κα μέ γε νι κές 
φρά σεις. Π.χ. ἰ σχυ ρί ζον ται ὅ τι σκο πός τούς 
εἶ ναι «ἡ δη μι ουρ γί α ἀν θρώ πων ὁ λο κλη ρω
μέ νων φυ σι κά, δι α νο η τι κά καί πνευ μα τι
κά». Τά προ σφε ρό με να στή δη μο σι ό τη τα 
κεί με να συ χνά ἐμ φα νί ζον ται κά τω ἀ πό 
δῆ θεν ἁ πλό κοι νω νι κό καί φι λο σο φι κό ἔν
δυ μα, συ χνά μά λι στα ἐ πι κα λύ πτον ται μέ 
ἀ πο φθέγ μα τα ἀρ χαί ων ἑλ λή νων σο φῶν ἤ 
καί. .. πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας. Γι’ αὐ τούς 
ὅ μως πού ἔ χουν γνώ ση τοῦ πράγ μα τος οἱ 
θε ω ρί ες καί οἱ ἀ πό ψεις τους εἶ ναι δι α φα
νεῖς σάν φύλ λα ἀ πό πλα στι κή ὕ λη, πού 
ἐ πι τρέ πουν νά δι α κρί νε ται ὁ βα θύ τε ρος 
ἰν δου ϊ στι κός χα ρα κτή ρας τους.

Ἄλ λω στε, τά ἔν τυ πα πού κυ κλο φο ροῦν 
σέ ἑλ λη νι κή με τά φρα ση φα νε ρώ νουν τίς 
θρη σκευ τι κοφι λο σο φι κές θέ σεις τους. 
(Λ.χ. σ’ ἕ να πε ρι ο δι κό μέ τόν τί τλο «Γι όγ κα» 
συ νω θεῖ ται ἀ πί θα νο ὑ λι κό ἰν δου ϊ στι κῶν δι

δα σκα λι ῶν, ἀ κό μα καί προ σκλή σεις γιά 
συμ με το χή σέ ἰν δου ϊ στι κές γι ορ τές, ὅ πως 
τῆς Σι βα ράρ τι, 15.2.80). Οἱ σκο ποί πού πε
ρι γρά φον ται στά κα τα στα τι κά τῶν σω μα
τεί ων αὐ τῶν εἶ ναι γε μᾶ τοι ἀ πό προ ση λυ
τι στι κό ἐν θου σια σμό, ὅ πως «ἡ ἐ ξά πλω σις 
καί ἡ δι ά δο σις τῆς Γι όγ κα σέ ὅ λους τούς 
ἀν θρώ πους ἀ νε ξαρ τή τως φύ λου, ἐ θνι κό
τη τος, θρη σκεί ας καί κοι νω νι κῆς τά ξε ως», 
«ἡ δη μι ουρ γί α στε ρε ῶν θε με λί ων διά τήν 
ἐ φαρ μο γήν τῆς Γι όγ κα εἰς τήν κα θη με ρι
νήν ζω ήν».

Θρη σκευ τι κή ἐ λευ θε ρί α  
καί πα ρα πλά νη ση.

Στήν Ἑλ λά δα βέ βαι α κα το χυ ρώ νε ται 
ἀ πό τό Σύν ταγ μα «ἡ ἀ νε ξι θρη σκεί α καί 
ἐ λευ θε ρί α τῆς θρη σκευ τι κῆς συ νει δή σε
ως». Αὐ τό ὅ μως δέν ση μαί νει ὅ τι ἐ πι τρέ πε
ται ἡ πα ρα πλά νη ση τοῦ ἑλ λη νι κοῦ λα οῦ 
ἀ πό δι ά φο ρες ὁ μά δες, μέ πα ρα πει στι κές 
δη λώ σεις γιά τήν ταυ τό τη τά τους καί τούς 
ἐ πι δι ω κό με νους σκο πούς τους.

Ἡ Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α φο ρεύς τῆς αἰ
ώ νιας ἀ λή θειας τοῦ ζῶν τος Λό γου τοῦ Θε
οῦ αἰ ῶ νες τώ ρα ἀν τι με τω πί ζει γα λή νια, 
δί χως φό βο κά θε εἴ δους ἀ να μέ τρη ση μέ τά 
δι ά φο ρα θρη σκευ τι κοφι λο σο φι κά ἀν θρώ
πι να κα τα σκευ ά σμα τα. Ἀλ λά δι και οῦ ται 
νά ἀ παι τή σει ἀ πό κά θε ἁρ μό δια ἀρ χή, εἰ
δι κό τε ρα δέ ἀ πό τά μέ σα μα ζι κῆς ἐ νη με ρώ
σε ως, νά δεί χνουν κα θα ρά τό πρό σω πο καί 
τήν ἱ στο ρί α τους οἱ κα τά και ρούς προ πα
γαν δι στές δι α φό ρων ξέ νων θρη σκευ τι κῶν 
ἰ δε ῶν. Μοιά ζει μέ ἐμ παιγ μό ὁ ἰ σχυ ρι σμός 
ὅ τι θέ λουν νά μᾶς προ ε τοι μά σουν γιά νά 
«λει τουρ γή σου με ὑ πεύ θυ να καί δη μι ουρ
γι κά μέ σα στό κοι νω νι κό σύ νο λο» (ὅ πως 
γρά φει τό κα τα στα τι κό κά ποι ου Κέν τρου 
Y o ga), μέ θε ω ρί ες καί με θό δους πού ἔ χουν 
τό σο κα θυ στε ρή σει τήν ἀ νά πτυ ξη ἐ κλε
κτῶν ἀ σι α τι κῶν λα ῶν.

Συγ χρό νως ὅ μως, ὅ λοι ὅ σοι ἔ χου με μιά 
μι κρή ἤ με γά λη εὐ θύ νη στήν Ἐκ κλη σί α 
εἶ ναι ἀ νάγ κη νά συ νει δη το ποι ή σου με ὅ τι, 
σέ μιά ἐ πο χή ἐ λεύ θε ρης δι α κι νή σε ως τῶν 
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Ὁ λο κλη ρώ νον τας τήν ἀ να φο ρά μας γιά 
τίς ἀ πό πει ρες ἀ πο κρυ φι στι κῆς ἑρ μη νεί ας 
τοῦ Ἡ συ χα σμοῦ μέ τά δι ά φο ρα ἀν τι προ σω
πευ τι κά καί ὄ χι τά μο να δι κά πα ρα δείγ μα τα 
πού ἀ να φέ ρα με, θά θέ λα με νά ἐ πι ση μά
νου με ὁ ρι σμέ να βα σι κά ση μεῖ α πού δι α πι
στώ νει κά ποι ος σέ ὅ λες αὐ τές τίς κι νή σεις.

α) Ἡ ὅ λη ἐ πι χει ρη μα το λο γί α τῶν ἀ πο
κρυ φι στι κῶν προσπα θει ῶν ἐ πι χει ρεῖ νά 
πα ρου σιά σει τόν Ἡ συ χα σμό ἐν τός τῶν 
ἐ σω τε ρι στι κῶν πλαι σί ων ὡς μί α μυ στι κή, 
ἀ πόρ ρη τη δι δα σκα λί α καί τε χνι κή πού 
ἀ πευ θύ νε ται σέ κά ποι ο στε νό κύ κλο μυ η
μέ νων.

β) Ἡ δι δα σκα λί α τοῦ ἁγ. Γρη γο ρί ου τοῦ 
Πα λα μᾶ κα κοποι εῖ ται στήν κυ ρι ο λε ξί α, 
κα θώς τίς θε ο λο γι κές θέ σεις του ἐ πι χει
ροῦν νά τίς πα ρου σιά σουν καί νά τίς νο η
μα το δο τή σουν μέ πε ρι ε χό με νο πού συ ναν
τᾶ κά ποι ος σέ ἀ πο κρυ φι στι κά κεί με να καί 
χώ ρους.

γ) Τό πρό σω πο καί ἡ δι δα σκα λί α τοῦ ἁγ. 
Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ πα ρου σι ά ζε ται ἄλ
λο τε ὡς μιά μορ φή δι δα σκα λί ας καί τε χνι
κῆς ἐ σω τε ρι στι κοῦ χα ρα κτή ρα καί ἄλ λο τε 
ἐ πι χει ροῦν νά τά ἐ ξι σώ σουν μέ πρα κτι κές 
ἐ ξω χρι στι α νι κῶν θρη σκευ μά των (Ἰν δου ϊ
σμοῦ Βου δι σμοῦ).

δ) Ἡ ἡ συ χα στι κή δι δα σκα λί α πα ρου
σι ά ζε ται ἔ ξω ἀ πό κά θε ἱ στο ρι κή, ἐκ κλη
σι α στι κή καί θε ο λο γι κή βά ση. Συ νέ πεια 
αὐ τοῦ, εἶ ναι τό γε γο νός, ὁ ἅγ. Γρη γό ριος 
ὁ Πα λα μᾶς νά πα ρου σι ά ζε ται ὡς ἕ νας 
ἐ σω τε ρι στής πού δι α τύ πω σε τήν ἀν τί στοι
χη δι κή του προ σω πι κοῦ τύ που ἐμ πει ρί α 
στά πλαί σια τῆς ὑ πο τι θέ με νης ἐ σω τε ρι κῆς 
ἀ να ζή τη σής του.

ε) Σύμ πα σα ἡ ἡ συ χα στι κή πα ρά δο ση, 
νη πτι κοί Πα τέ ρες καί φι λο κα λι κά κεί με να, 
ἀ πο τε λοῦν στά πλαί σα τῆς ἀ πο κρυ φι στι
κῆς ἑρ μη νεί ας τοῦ Ἡ συ χα σμοῦ μιά μορ φή, 
με τα ξύ τῶν πολ λῶν, τῆς χω ρο χρο νι κῆς ἔκ
φρα σης καί ἐ ξέ λι ξης τοῦ ἐ σω τε ρι σμοῦ.

Ἄν θέ λα με νά χα ρα κτη ρί σου με ὅ λες αὐ
τές τίς ἀ πο κρυ φι στι κές προ σπά θει ες ἑρ μη
νεί ας τοῦ Ἡ συ χα σμοῦ, θά πρέ πει νά ἐ πα
να λά βου με μιά ἐ πι σή μαν ση πού ὑ πάρ χει 
στό Μή νυ μα τῆς Συ νό δου τῶν ἐν ἐ νερ γεί α 
Ἱ ε ραρ χῶν τοῦ σε πτοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Θρό
νου τό 1998 πού ἰ σχύ ει ἐν προ κει μέ νω καί 
στήν δι κή μας πε ρί πτω ση, ὅ τι ὅ λες αὐ τές οἱ 
ἀ πο κρυ φι στι κές ἀ πό πει ρες «κα τά τήν δι
δα σκα λί α τῶν νη πτι κῶν Πα τέ ρων γέ μουν 
ἀ χυ ρο λο γί ας»1.

1. Περιοδ. Ἐπίσκεψις, Ἀρ. 561, 30.9.1998, σελ. 5.

Α ΠΟ ΠΕΙ ΡΕΣ Α ΠΟ ΚΡΥ ΦΙ ΣΤΙ ΚΗΣ ΕΡ ΜΗ ΝΕΙΑΣ 
ΤΟΥ Η ΣΥ ΧΑ ΣΜΟΥ

τοῦ Πρω το πρ. Βα σι λεί ου Γε ωρ γο πού λου Δρ. Θ.

(γ΄ μέρος)

ἰ δε ῶν σέ παγ κό σμια κλί μα κα, τό ἀ νή συ χο 
ἐ ρευ νη τι κό πνεῦ μα τῶν Ἑλ λή νων εἶ ναι φυ
σι κό νά δεί χνει πε ρι έρ γεια καί ἐν δι α φέ ρον 
γιά ἰ δέ ες νε ο φα νεῖς στόν τό πο μας, δυ τι κῆς 
ἤ ἀ να το λι κῆς προ ε λεύ σε ως. Θά χρεια στεῖ 
συ νε πῶς σο βα ρή κα τάρ τι ση τῶν κλη ρι κῶν, 
τῶν θε ο λό γων, τῶν χρι στια νῶν δι α νο ου

μέ νων καί, γε νι κό τε ρα, νη φά λια ἐ νη μέ
ρω ση τοῦ ἑλ λη νι κοῦ λα οῦ. Ἡ κα λύ τε ρη, 
τέ λος, ἀν τί στα ση στά ποι κί λα πνευ μα τι κά 
ρεύ μα τα πα ρα μέ νει ἡ συ νε χής, δυ να μι κή 
προ σφο ρά ὁ λο κλή ρου τοῦ φά σμα τος τῆς 
Ὀρ θο δό ξου πα ρα δό σε ως, ἡ προ σω πι κή καί 
κοι νω νι κή βί ω σή της.
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Τό ἐ ρώ τη μα ποι ός εἶ ναι ὁ με γα λύ τε ρος 
πό νος στή ζω ή μας ἀ πα σχό λη σε ἀ πό ἀρ
χαι ο τά των χρό νων πολ λούς ἐ πι στή μο νες, 
ψυ χο λό γους καί ψυ χιά τρους, καί πνευ μα
τι κούς στο χα στές, ὅ πως φι λο σό φους καί 
θε α τρι κούς συγ γρα φεῖς καί ποι η τές, ἀλ λά 
καί ὅ λους τούς κοι νούς ἀν θρώ πους, πού 
ὑ πέ φε ραν ἤ ὑ πο φέ ρουν ἀ πό σω μα τι κούς 
ἤ ψυ χι κούς πό νους σέ κά ποι α στιγ μή ἤ καί 
σέ ὅ λη τους τή ζω ή. Πολ λοί μί λη σαν γιά 
ἀν τι κει με νι κούς ἤ ὑ πο κει με νι κούς πό νους, 
γιά ὑ παρ κτούς ἤ ἀ νύ παρ κτους (κα τά φαν
τα σί α), γιά ὁ ρα τούς ἤ ἀ ό ρα τους, γιά σω μα
τι κούς ἤ ψυ χι κούς κ.ο.κ.

Στό ἄρ θρο μας αὐ τό δέν θ’ ἀ σχο λη θοῦ
με μέ τούς σω μα τι κούς πό νους, πού εἶ ναι 
κοι νοί γιά ὅ λους μας καί μᾶς συ νο δεύ ουν 
καί τα λαι πω ροῦν, λι γό τε ρο ἤ πε ρισ σό τε ρο, 
σέ πολ λές στιγ μές τῆς ζω ῆς μας, θά ἐ πι
κεν τρώ σου με τή σκέ ψη μας σέ κά ποι ους 
ψυ χι κούς πό νους γιά νά πα ρου σι ά σου με 
τήν ἰ δι αι τε ρό τη τά τους καί γιά νά κα θο ρί
σου με τή στά ση μας, τή στά ση τῆς ἀ γά πης 
μας πρός ἐ κεί νους πού ὑ πο φέ ρουν ἀ φό ρη
τα καί κλυ δω νί ζον ται στό τρο με ρό πέ λα
γος τῆς ὀ δύ νης καί τοῦ σπα ραγ μοῦ.

Ἄν ρω τή σου με κά ποι ο δι πλα νό μας νά 
μᾶς ἀ παν τή σει στό ἐ ρώ τη μα πού θέ σα με 
στήν ἀρ χή θά μᾶς πεῖ, χω ρίς πολ λή σκέ
ψη ὅ τι ὁ χω ρι σμός μας ἀ πό ἀ γα πη μέ να 
πρό σω πα πού πε θαί νουν προ κα λεῖ στόν 
ἄν θρω πο τό με γα λύ τε ρο ψυ χι κό πό νο. Φαί
νε ται βέ βαι α αὐ τό, κα ταρ χήν, μιά ὀρ θή 
ἀ πάν τη ση. Ὁ μα κα ρί της, με γά λος δη μο
σι ο γρά φος Π. Πα λαι ο λό γος, πού ἔ γρα φε 
γιά χρό νια πολ λά «Τό χρο νι κό τῆς ἡ μέ ρας» 
στήν ἐ φη με ρί δα «Τό Βῆ μα» γιά δι ά φο ρα 
ἐ πί και ρα γε γο νό τα, ἔ γρα ψε μιά ἡ μέ ρα τό 
ἄρ θρο «Πιό πά νω ἀ πό τό αἷ μα». Πε ρι έ γρα

ψε σ’ αὐ τό τόν ἀ βά στα χτο πό νο πού ἔ νι ω σε 
τήν ὥ ρα τοῦ ἀ πο χω ρι σμοῦ του ἀ πό τή σύν
τρο φο τῆς ζω ῆς του λό γω τοῦ θα νά του της. 
Δέν ἔ χω δι α βά σει πιό συγ κι νη τι κό γρα πτό 
ἀ πό ἐ κεῖ νο τοῦ Π. Πα λαι ο λό γου.

Ὅ μως ὁ θά να τος εἶ ναι ἀ να πό φευ κτος καί 
δέν φο ρᾶ, ἐ κτός ἀ πό τή λύ πη, ἄλ λους ὀ δυ
νη ρούς συ νειρ μούς, ὅ πως συμ βαί νει, ὅ πως 
θά δοῦ με πα ρα κά τω, μέ ἄλ λους ψυ χι κούς 
πό νους, πού δέν εἶ ναι κοι νοί γιά ὅ λους, ἀλ
λά ἐ πι πί πτουν, ἄν ἐ πι τρέ πε ται ἡ ἔκ φρα ση, 
σέ ὁ ρι σμέ να ἄ το μα καί ὁ ρι σμέ νες οἰ κο γέ νει
ες. Κά πο τε κά ποι οι εἶ παν σέ μιά χή ρα μη τέ
ρα πού κή δευ σε τό μο νά κρι βο πα λι κά ρι της : 
«κα λύ τε ρα νά μήν τό εἶ χες γεν νή σει, γιά νά 
μήν ὑ πο φέ ρεις τό σο πο λύ ἀ πό τό χω ρι σμό 
σου μ’ αὐ τό». Αὐ τή ἀ πάν τη σε χω ρίς δι σταγ
μό: «Ὄ χι, κα λύ τε ρα πού τό γέν νη σα, τό ἀ νά
θρε ψα, τό με γά λω σα, ἔ ζη σα τούς πό νους 
του καί τίς ἀ γω νί ες του ἀλ λά καί τίς χα ρές 
του καί τώ ρα θά προ σεύ χο μαι στό Θε ό γιά 
τήν ψυ χού λα του καί θά ζῶ μέ τήν ἀ να μο νή 
τῆς συ νάν τη σής μας στήν ἄλ λη ζω ή».

Ἔ χω ὅ μως ἀ κού σει καί δι α φο ρε τι κή φω
νή, ἤ μᾶλ λον κραυ γή σπα ραγ μοῦ, ἀ πό
γνω σης καί ἔ σχα της ἀ πελ πι σί ας. Πρίν ἀ πό 
κά ποι α χρό νια, μοῦ εἶ χε ἐκ μυ στη ρευ τεῖ ἕ νας 
γνω στός μου, συν τε τριμ μέ νος, ὅ τι τό παι δί 
του ἔ παιρ νε ναρ κω τι κά. «Ὅ ταν τό ἔ μα θα», 
μοῦ εἶ πε, «ἤ θε λα ν’ ἀ νοί ξει ἡ γῆ νά μέ κα
τα πι εῖ. Ζοῦ με στό σπί τι μου ἕ να με γά λο 
δρά μα. Βλέ πω τό σπλά χνο μου νά ἔ χει ἕ να 
πρό σω πο σάν κι μω λί α καί νά ἔ χει νε κρω θεῖ 
ἀ πό κά θε συ ναί σθη μα, ἀ πό κά θε ἀν θρώ πι
νη ἐ πι κοι νω νί α καί σπα ρά ζει ἡ καρ διά μου. 
Εἶ ναι ἕ να ὄρ θιο πτῶ μα, πού τό μό νο πού τό 
ἐν δι α φέ ρει εἶ ναι ἡ δό ση του. Ζοῦ με μέ τή γυ
ναί κα μου κα θη με ρι νά ἕ ναν ἀ πί θα νο ἐ φιάλ
τη. Κα λύ τε ρα νά μήν τό εἴ χα με γεν νή σει, ἤ 

Ο ΠΙΟ ΜΕ ΓΑ ΛΟΣ ΠΟ ΝΟΣ
τοῦ κ. Ἀ θα να σί ου Νε ο φώ τι στου, 
Ἐ πί τι μου Προ έ δρου τῆς Π. Ε. Γ.
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νά μᾶς εἶ χε πε θά νει, ὅ ταν ἦ ταν ἕ να ζων τα
νό, χα μο γε λα στό, χα ρού με νο κι εὐ τυ χι σμέ
νο παι δί καί μᾶς γεν νοῦ σε ὄ νει ρα γιά ἐ πι τυ
χί ες στή ζω ή του». Ἔ χω ὑ πό ψη μου κι’ ἄλ λες 
πε ρι πτώ σεις, πού τά παι διά κλέ βουν ἀ πό τό 
σπί τι τους χρή μα τα ἤ χρυ σα φι κά, χτυ ποῦ νε 
βά ναυ σα τούς γο νεῖς τους γιά νά τούς δώ
σουν λε φτά γιά νά πά ρουν τή δό ση τους καί 
πολ λά ἄλ λα φο βε ρά πε ρι στα τι κά. Ὑ πάρ χει 
με γα λύ τε ρη τρα γω δί α; Συμ πέ ρα σμα: Δέν 
ὑ πάρ χει με γα λύ τε ρος πό νος, γιά τούς γο νεῖς 
κυ ρί ως, ὅ ταν ἀν τι με τω πί ζουν κα τα στά σεις 
πού ὁ δη γοῦν τά παι διά τους στόν ὄ λε θρο καί 
στήν ἀ πώ λεια τῆς ψυ χῆς τους.

Συμ βαί νει ὅ μως κι ἕ νας ἄλ λος πο λύ με
γά λος, βα θύς, ἀ νέκ φρα στος πό νος, πού 
δο κι μά ζουν ὁ ρι σμέ νοι γο νεῖς, ὅ ταν δι α πι
στώ νουν ὅ τι κά ποι ο τέ κνο τους ἔ χει ἐ θι στεῖ 
σ’ ἄλ λου εἴ δους ναρ κω τι κά, πού στή δι ε θνῆ 
ὁ ρο λο γί α ὀ νο μά ζον ται ψυ χο ναρ κω τι κά. Ὁ 
πό νος αὐ τῶν τῶν ἀν θρώ πων δέν εἶ ναι μό
νο με γά λος, ἴ σως ὁ με γα λύ τε ρος ψυ χι κός 
πό νος, ἀλ λά εἶ ναι καί βου βός, δι ό τι ἡ εὐ ρύ
τε ρη κοι νω νί α δέν ἔ δω σε τή δέ ου σα προ σο
χή στόν το μέ α αὐ τό, για τί προ φα νῶς, δέν 
τήν ἐν δι α φέ ρει, ἐ φό σον δέν τήν «ἐ νο χλεῖ» 
φα νε ρά, δέν τῆς δη μι ουρ γεῖ «φω να χτά» 
προ βλή μα τα. Ὅ σοι ὅ μως γνώ ρι σαν τήν 
τρα γι κή θέ ση αὐ τῶν τῶν ἀν θρώ πων, λό γῳ 
τῆς δι α κο νί ας τους στό σχε τι κό πρό βλη μα, 
μπο ροῦν νά δώ σουν πραγ μα τι κή μαρ τυ ρί α 
τῶν ὅ σων τρο με ρῶν κα τα στά σε ων συμ
βαί νουν σέ ἄ το μα καί οἰ κο γέ νει ες, θύ μα τα 
τῶν ψυ χο ναρ κω τι κῶν. Ὅ σοι μέ ἀ πο στο λι
κό ζῆ λο ἀ σχο λοῦν ται μέ τίς αἱ ρέ σεις, τίς 
ψυ χο λα τρεῖ ες, τίς νε ο σα τα νι στι κές ὁ μά δες 
καί ὅ λες τίς ὁ λο κλη ρω τι κές κι νή σεις τῆς 
«Νέ ας Ἐ πο χῆς», πού προ σβάλ λουν μέ
λη τῆς Ἐκ κλη σί ας μας καί τά ὁ δη γοῦν σέ 
πνευ μα τι κή πλά νη καί σύγ χυ ση, στήν ἀ πο
στα σί α ἀ πό τό Θε ό καί τήν ἀ πώ λεια τῆς 
αἰ ώ νιας ζω ῆς, βι ώ νουν κα θη με ρι νά ἀ πί
στευ τες ἱ στο ρί ες τοῦ ψυ χι κοῦ βια σμοῦ τους 
καί τῆς ἄ φα της θλί ψης τῶν ἄλ λων με λῶν 
τοῦ πε ρι βάλ λον τός τους. Πρω το πό ρος στόν 
ἀ γώ να ἐ νάν τια στίς ποι κι λώ νυ μες κα τα

στρο φι κές νε ο φα νεῖς ὁ μά δες πού δροῦν 
ἀ νεμ πό δι στα σέ πολ λές χῶ ρες καί στή χώ
ρα μας ὑ πῆρ ξε ὁ ἀ εί μνη στος γέ ρον τάς μας 
καί ἱ δρυ τής τῆς Ἑ νώ σε ώς μας (Π.Ε.Γ.) π. 
Ἀν τώ νιος Ἀ λε βι ζό που λος, ὁ ὁ ποῖ ος πολ λές 
φο ρές μό νος του ἤ μέ ἕ ναν οἱ δύ ο ποι μέ νες 
συ νερ γά τες του, ἐ βά στα σε στό ἀ σθε νι κό 
του σῶ μα, ὅ λο «τόν καύ σω να τῆς ἡ μέ ρας», 
γιά νά προ στα τεύ σει τή ζω ή τῶν πι στῶν 
ἀ πό τίς με θο δεῖ ες τοῦ δι α βό λου.

Πρῶ τος αὐ τός εἰ σή γα γε στή χώ ρα μας 
τόν ὅ ρο «ψυ χο ναρ κω τι κά» κι ἀ πε κά λυ ψε 
τό πί σω ἀ πό ἠ χη ρά ὀ νό μα τα, ὅ πως «Ἀ κα
δη μί ες», «Φι λο σο φι κές Σχο λές», «Φι λαν
θρω πι κές Ὀρ γα νώ σεις», «Θε ρα πευ τι κές 
Ὑ γι ει νι στι κές Κι νή σεις» κ.ο.κ. πραγ μα
τι κό πρό σω πο τῶν ἱ δρυ τῶν τῶν ὁ μά δων 
τῶν νε ο φα νῶν αὐ τῶν αἱ ρέ σε ων τῆς «Νέ ας 
Ἐ πο χῆς», δη λα δή τῶν ἐμ πό ρων τῶν «ψυ χο
ναρ κω τι κῶν».

Οἱ ἔμ πο ροι τῶν «ψυ χο ναρ κω τι κῶν», 
ὅ πως καί οἱ «συ νά δελ φοί» τους, ἔμ πο ροι 
τῶν οὐ σι ῶν, πού ὑ πό σχον ται στούς ὑ πο
ψή φιους χρῆ στες πα ρα δεί σους εὐ δαι μο νί
ας, «ἐμ πο ρεύ ον ται» «ἰ δέ ες» καί «τε χνι κές», 
πού ὁ δη γοῦν δῆ θεν στήν ἀ πό κτη ση δυ νά
με ων, ἀ κό μη καί ὑ περ βα τι κῶν, ἐ νῶ στήν 
πραγ μα τι κό τη τα ἐ πι φέ ρουν «πλύ ση ἐγ κε
φά λου» ἤ «πλύ ση ψυ χῆς», ὅ πως ἀ πο κα λεῖ 
τό φαι νό με νο τῆς προ σβο λῆς τῆς ψυ χι κῆς 
ὑ γεί ας τῶν θυ μά των τους δυ τι κός ἐ ρευ
νη τής καί ὁ δη γοῦν τε λι κά στήν ἀ πό λυ τη 
ὑ πο τα γή τους στά κε λεύ σμα τα τοῦ θε ο ποι
η μέ νου ἀρ χη γοῦ καί στίς ἰ δι ορ ρυθ μί ες του. 
Ὁ κά θε ἀρ χη γός τῶν ὁ μά δων αὐ τῶν, ὅ πως 
γρά φει ὁ Κλά ους Κέ νεθ στό συγ κλο νι στι κό 
αὐ το βι ο γρα φι κό βι βλί ο του: «Χι λιά δες μί
λια πρός τόν τό πο τῆς καρ διᾶς. Ἀ πό τό σκο
τά δι τοῦ μί σους στό γέ ρον τα Σω φρό νιο», 
ἐ πι ζη τεῖ τή δύ να μη τῆς ἐ ξου σί ας στούς 
ἀν θρώ πους, τούς ὁ ποί ους μι σεῖ θα νά σι μα.

Ἡ ἔν τα ξη κά ποι ου σέ μιά ἀ πό τίς ὁ μά δες 
καί αἱ ρέ σεις ὁ λο κλη ρω τι κῆς νο ο τρο πί ας, 
ση μαί νει ὄ χι μό νο ἀλ λα γή σκέ ψης καί τρό
που ζω ῆς, ἀλ λά καί πλή ρη ἀ πο ξέ νω ση ἀ πό 
τό προ η γού με νο πε ρι βάλ λον του, τό ὁ ποῖ ο 
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ἀ πα ξι ώ νε ται καί θε ω ρεῖ ται ἐ χθρι κό καί 
ἐ νάν τιο στήν «πνευ μα τι κή του ἀ νέ λι ξη». Ὁ 
π. Ἀν τώ νιος πού γνώ ρι σε ὁ ἴ διος τόν βα θύ 
πό νο τῶν ἀν θρώ πων, πού ἀ γα πη μέ να τους 
πρό σω πα εἶ χαν μπλε χτεῖ στά δί χτυ α τῶν 
αἱ ρέ σε ων, ἀλ λά καί τῶν ἴ δι ων τῶν πλα
νε μέ νων καί ἔ ζη σε τή φο βε ρή τρα γω δί α 
τους, ἀ γω νί στη κε μέ ὅ λες του τίς δυ νά μεις 
καί δι ε ξή γα γε ἕ ναν πο λυ χρό νιο ἀ γώ να, ἐν 
μέ σῳ ἐ πι θέ σε ων, δο κι μα σι ῶν καί δι ωγ μῶν 
γιά νά βο η θή σει κα τά τήν ἐ πί πο νη πο ρεί α 
ἀ πε ξάρ τη σής τους καί ἔν τα ξής τους στήν 
Ἐκ κλη σί α, ὅ σους πα ρα σύρ θη καν ἀ πό τίς 
με θο δεῖ ες τοῦ πο νη ροῦ καί ἀ κο λού θη σαν 
τό δρό μο τῆς ἀ πο στα σί ας ἀ πό τό Χρι στό 
καί τήν Ἐκ κλη σί α Του, ἀλ λά καί τούς γο
νεῖς τους ἤ ἄλ λα ἀ γα πη μέ να τους πρό σω
πα, προ σφέ ρον τάς τους γνώ ση τοῦ ἀν τι κει
μέ νου καί ὁ δη γί ες συμ πε ρι φο ρᾶς, ἀλ λά καί 
συμ πα ρά στα ση, στή ρι ξη καί πα ρη γο ριά.

Ἔ νι ω σα κι ἐ γώ κον τά του τόν βα θύ πό νο 
του, ὅ ταν κά ποι ος γο νέ ας τοῦ ἐ ξι στο ροῦ σε 
τό δρά μα του καί τήν κα τά στα ση τοῦ παι
διοῦ του, πού ἔ πε σε θῦ μα τῶν πα ρα πλα
νη τι κῶν δι δα σκα λι ῶν νε ο φα νοῦς ἤ πα λιᾶς 
αἵ ρε σης. Ἀρ χές τῆς δε κα ε τί ας τοῦ ‘90 ἦ ταν 
ὅ ταν ἕ νας πο νε μέ νος πα τέ ρας ἦρ θε στό 
σπί τι του καί μᾶς ἀ νέ φε ρε μέ συν τρι βή, ὅ τι 
ὁ γιός του εἶ χε μπλέ ξει σέ μιά ἰν δου ι στι κή 
ὀρ γά νω ση πού δροῦ σε στήν Ἑλ λά δα κι αὐ
τό εἶ χε τρα γι κές συ νέ πει ες καί γι’ αὐ τόν καί 
γιά τούς γο νεῖς του. Στήν ἀρ χή, ὅ πως μᾶς 
εἶ πε, δέν ἔ δω σε ση μα σί α, δέν κα τά λα βε, 
δέν γνώ ρι ζε. Ὅ ταν ὅ μως τό παι δί του στα
μά τη σε τίς σπου δές του καί κά θε ἄλ λη δρα
στη ρι ό τη τα κι ἀ πο μα κρύν θη κε τε λεί ως ἀ πό 
τό οἰ κο γε νεια κό καί κοι νω νι κό πε ρι βάλ λον 
του, τόν «ἔ ζω σαν τά φί δια» καί προ σπά
θη σε νά μά θει τί συμ βαί νει. Ἦ ταν ὅ μως 
ἀρ γά. Τό παι δί ἐν τά χθη κε καί κλεί στη κε σ’ 
ἕ να κοι νό βιο τῆς αἵ ρε σης στίς Ἰν δί ες. Με τά 
ἀ πό ἐ πί πο νες προ σπά θει ες, κα τόρ θω σε μέ
σῳ τοῦ Προ ξε νεί ου μας νά τόν συ ναν τή σει. 
«Εἶ δα», ὅ πως μᾶς εἶ πε, «ἕ να ἄ βου λο ὄν μέ 
ἄ δεια μά τια καί ἄ δεια ψυ χή. Τό ἔ χα σα τό 
παι δί μου» εἶ πε μέ σπα ραγ μό καί ἀ να φι λη

τά ὁ τρα γι κός πα τέ ρας. «Κα λύ τε ρα νά μᾶς 
εἶ χε πε θά νει, πρίν τό δοῦ με ζων τα νό πτῶ
μα ἐ γώ καί ἡ μη τέ ρα του, πού γέ ρα σε πρίν 
τήν ὥ ρα της, δη λα δή ἕ να χα μέ νο ἄ το μο, 
ἀ ναί σθη το, ἀλ λό κο το, ἀλ λι ώ τι κο».

Μιά πο νε μέ νη μη τέ ρα μᾶς ἀ νέ φε ρε τήν 
τρο μά ρα πού πῆ ρε καί τό βα θύ πό νο πού 
ἔ νι ω σε, ὅ ταν κα τόρ θω σαν μα ζί μέ τόν ἄν
δρα της νά δοῦν τό γιό τους ὕ στε ρα ἀ πό 
ἐ πί πο νες προ σπά θει ες, ἔ ξω ἀ πό τό κοι νό
βιο τῶν «Χά ρε Κρίσ να», σέ κά ποι ο μέ ρος 
τῆς Ἰ τα λί ας. «Φο ροῦ σε», εἶ πε, «ἕ να κόκ κι νο 
μαν δύ α, εἶ χε ξυ ρι σμέ νο τό κε φά λι καί μᾶς 
κοι τοῦ σε σάν ἐ χθρούς του. Τοῦ ἄλ λα ξαν τό 
ὄ νο μα, τοῦ ἄλ λα ξαν τήν πί στη, τοῦ ἄλ λα
ξαν τήν ψυ χή του. Δέν εἶ στε γο νεῖς μου μᾶς 
εἶ πε, ἀλ λά τό ὄ χη μα πού χρη σι μο ποί η σε τό 
Ἐ γώ μου καί τό κάρ μα μου γιά τή χι λι ο στή 
με τεν σάρ κω σή του».

Ἐ πι ση μαί νου με συμ πε ρα σμα τι κά ὑ πο
γραμ μί ζον τας ἰ δι αί τε ρα τό ση μεῖ ο αὐ τό, ὅ τι 
οἱ ὁ μά δες τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς» καί οἱ πά σης 
φύ σε ως καί ὀ νο μα σί ας ὁ λο κλη ρω τι κῆς νο
ο τρο πί ας αἱ ρέ σεις, μέ τήν ἐ πι κίν δυ νη ἐκ
παί δευ σή τους, με τα τρέ πουν τά μέ λη τους 
σέ «πρό θυ μους σκλά βους». Γιά τό σκο πό 
αὐ τό χρη σι μο ποι οῦν εἰ δι κές τε χνι κές. Βά
ζουν τούς ὀ πα δούς νά ἐ ξο μο λο γοῦν ται καί 
χρη σι μο ποι οῦν τά «μυ στι κά» τους γιά ἐκ
βια σμό, ἄν θε λή σουν νά φύ γουν. Ρί χνουν 
ἀρ κε τή λά σπη στό πε ρι βάλ λον τοῦ θύ μα
τος, γο νεῖς, φί λους, δα σκά λους κ.λ.π. καί 
κυ ρί ως στήν Χρι στι α νι κή Ἐκ κλη σί α γιά νά 
μι σή σει τόν «πρό τε ρο βί ο» καί νά ἀ πο κο πεῖ 
ἀ π’ αὐ τό πού ἀ γα ποῦ σε καί ἐμ πι στευ ό ταν.

Ἔ τσι ἐ πι τυγ χά νουν τήν «ἐ ναν τί ω ση» 
τῶν θυ μά των πρός τούς γο νεῖς κυ ρί ως, τούς 
ὁ ποί ους θε ω ροῦν, ὅ πως εἴ πα με, ἐ χθρούς 
τους, τούς συ κο φαν τοῦν δη μό σια γιά ἀ νάρ
μο στες συμ πε ρι φο ρές, ὅ πως ἡ πε ρί πτω ση 
κο ρι τσι ῶν πού κα τη γό ρη σαν ψευ δῶς σέ 
τη λε ο πτι κή ἐκ πομ πή τόν πα τέ ρα τους γιά 
σε ξου α λι κή πα ρε νό χλη ση, ὅ ταν ἦ ταν μι
κρές, ἄλ λο τε τούς σύ ρουν στά δι κα στή ρια, 
ὅ ταν ἀρ νοῦν ται νά τούς πα ρα δώ σουν ὡς 
κλη ρο νο μιά πε ρι ου σί ες τους, ἐ πει δή γνω
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ρί ζουν οἱ γο νεῖς ὅ τι θά πε ρι έλ θουν οἱ πε ρι
ου σί ες αὐ τές στόν ἀρ χη γό τῆς ὀρ γά νω σης. 
Ὁ «Κώ δι κας τι μῆς» νε ο φα νοῦς ὀρ γά νω σης 
λέ γει: «μή δι στά σεις νά προ ξε νή σεις πό νο 
γιά ἕ να δί και ο( !) ὅ πως φυ σι κά τόν ἐν νο εῖ 
ἡ ὀρ γά νω ση σκο πό». Αὐ τό ἔ χον τας ὑ πό ψη 
του ὁ γιός τῆς G a b r i el H u b e rt, στή Γερ μα νί α, 
σκό τω σε τή μη τέ ρα του, για τί ἐ ναν τι ώ θη κε 
στήν ὀρ γά νω ση πού ἀ νῆ κε. Ὑ πάρ χει ἄ ρα γε 
πιό με γά λος πό νος ἀ π’ αὐ τόν πού νι ώ θουν 
οἱ γο νεῖς, ὅ ταν τά παι διά τους, τούς ἐγ κα τα
λεί πουν καί ἀ κο λου θοῦν τό δρό μο τῆς ἀ πώ
λειας, πού δυ στυ χῶς πολ λές φο ρές δέν ἔ χει 
ἐ πι στρο φή; Ἡ W e n dy F o rd, μέ σα ἀ πό τήν 
προ σω πι κή της ἐμ πει ρί α, ἀ πευ θύ νει συμ
βου λές πρός τίς οἰ κο γέ νει ες νά ἔ χουν ὑ πο
μο νή καί νά μήν ἀ πελ πί ζον ται, για τί ὑ πάρ
χει ἐλ πί δα ἐ πι στρο φῆς τους. «Ὡς γο νεῖς, 
λέ γει, εἴ χα τε ὄ νει ρα γιά τά παι διά σας κι 
ὅ λα αὐ τά σᾶς τά ἔ κλε ψε ἡ αἵ ρε ση. Ἐ πί σης 
σᾶς ἔ κλε ψε καί τό χρό νο πού θά εἴ χα τε μέ 
τά παι διά σας ἤ τά ἐγ γό νια σας. Εἶ ναι πο λύ 
σκλη ρό νά αἰ σθά νε στε ἀ πο μα κρυ σμέ νοι 
ἀ πό κά ποι ον μέ τόν ὁ ποῖ ο εἴ χα τε ἕ να πο λύ 
ζε στό δε σμό ἀ γά πης. Μήν ἀ πο γο η τεύ ε στε» 
ἐ πα να λαμ βά νει, «ἀλ λά ἀ γω νι στεῖ τε γιά 
τήν ἐ πα νά κτη σή τους».

Ἀλ λά καί πολ λά θύ μα τα τῶν αἱ ρέ σε ων, 
πού καί ἡ ἐ λά χι στη σπί θα αὐ το γνω σί ας 
ἔ χει ἀ πο μεί νει μέ σα τους, νι ώ θουν ἀ φάν
τα στο πό νο γιά τήν κα τάν τια τους. Καί 
ὅ ταν κά ποι οι κα τορ θώ σουν νά ξε φύ γουν 
ἀ πό τό «θα νά σι μο ἐ ναγ κα λι σμό» τοῦ ἀρ
χη γοῦ καί τῆς «ἰ δε ο λο γί ας» τῆς αἵ ρε σης, 
ἀρ χί ζει ἕ νας ἐ πί πο νος καί ἐ πώ δυ νος δρό
μος ἀ πε ξάρ τη σης ἀ πό τό «ψυ χο ναρ κω
τι κό», πού συ νε χί ζε ται γιά πο λύ και ρό. 
«Ὅ ποι ος βγαί νει ἀ πό ἐ κεῖ» λέ ει ἡ W e n dy 
F o rd, «εἶ ναι γε μά τος μώ λω πες. Ὁ πό νος 
βέ βαι α εἶ ναι ψυ χο λο γι κός καί δέν φαί νε ται 
ἐ ξω τε ρι κά, ἀλ λά τά τραύ μα τά τους εἶ ναι 
βα θειά» κα τα λή γει. Δι έρ χε ται ἡ ἀ πε ξάρ τη
ση τῶν θυ μά των καί ἡ «ἀ πο κα τά στα ση τοῦ 
ἑ αυ τοῦ τους καί τῆς ζω ῆς τους» μέ σα ἀ πό 
ἀ φάν τα στο «βα σα νι σμό» πού προ έρ χε ται 
ἀ πό τήν ἀ νά μνη ση τραυ μα τι κῶν ἐμ πει ρι

ῶν, ἀ κό μη καί ἐγ κλη μα τι κῶν πρά ξε ων καί 
τή με τα μέ λειά τους γιά τή «χα μέ νη ζω ή».

Κι ἐ δῶ ὑ πάρ χει με γά λος, πο λύ με γά λος 
πό νος. Ἡ Ἀ λε ξάν δρα S t e in πού ὑ πῆρ ξε 
θῦ μα ὁ λο κλη ρω τι κῆς αἵ ρε σης, ὅ ταν κα
τόρ θω σε, ὕ στε ρα ἀ πό μυ θι στο ρη μα τι κή 
προ σπά θεια, νά ἀ πεγ κλω βι στεῖ ἀ πό τήν 
ὁ λο κλη ρω τι κή ἐ πιρ ρο ή τῆς ὁ μά δας καί ἀ πό 
τήν κη δε μο νί α τοῦ «ἡ γέ τη» ἐ πά νω της καί 
νά δι α φύ γει τόν κίν δυ νο νά πα ρα μεί νει σ’ 
ὅ λη της τή ζω ή «πνευ μα τι κό φυ τό» ἀ να φω
νεῖ στή δρα μα τι κή της ἐ ξο μο λό γη ση σέ βι
βλί ο της: «Πῶς μπό ρε σα νά εἶ μαι τό σο βλά
κας;  …! πῶς μπό ρε σα νά πα ραι τη θῶ ἀ πό 
τά προ σω πι κά μου ἀν θρώ πι να δι και ώ μα τα 
καί νά συμ με τά σχω σ’ ἕ να ὁ λο κλη ρω τι σμό 
πού ἄ σκη σε ἐ πά νω μου ψυ χο λο γι κό βια
σμό καί ζη τοῦ σε ἀ νε ξέ λεγ κτο ἔ λεγ χο καί 
ὑ πα κο ή; Καί τώ ρα πῶς θά μπο ρῶ νά πο
ρευ θῶ μέ σα ἀ πό τήν ντρο πή καί τόν τρό μο 
πού θά μέ ἀ κο λου θοῦν γιά ἀρ κε τά χρό νια 
καί θά μέ βα ραί νουν τό σο πο λύ; ». Με λε
τών τας ὅ μως τό πρό βλη μα γε νι κά, βε βαι
ώ θη κε ὅ τι σ’ ὅ λο τόν κό σμο ἑ κα τον τά δες 
χι λιά δες ἄ το μα ἔ χουν ὑ πο στεῖ με θό δους 
πού χρη σι μο ποι οῦν ται ἀ πό χιλιά δες λα
τρεῖ ες, ὅ πως ἔ λεγ χο τῆς σκέ ψης, ἀ πο μό νω
ση, οἰ κο νο μι κή ἐκ με τάλ λευ ση, φυ σι κή καί 
ψυ χο λο γι κή ἐ ξάν τλη ση κ.λ.π. καί θέ λη σε 
νά βο η θή σει, γρά φον τας ἄρ θρα καί βι βλί α 
καί κά νον τας δι α λέ ξεις σ’ ὅ λο τόν κό σμο.

Με γά λα, λοι πόν, τά δρά μα τα, βα θύς ὁ 
πό νος ἀ πό τή λε η λα σί α τῆς ζω ῆς ἀ δελ φῶν 
μας. Τήν κα τά στα ση αὐ τή ὁ Ἀ με ρι κα νός ψυ
χί α τρος J o hn C l a rk τήν ἀ πο κα λεῖ «ἀ ναί ρε ση 
ὕ παρ ξης» καί τή θε ω ρεῖ μή ἀ να στρέ ψι μη. 
Ἐ μεῖς δέν συμ φω νοῦ με μέ τήν ἄ πο ψη τοῦ 
C l a rk, ὅ τι δέν ὑ πάρ χει ἐλ πί δα ἐ πι στρο φῆς 
καί σω τη ρί ας. Ὅ ταν βρε θοῦν ἄν θρω ποι 
πού θά προ σπα θή σουν νά ἐν τά ξουν πλα
νε μέ νους ἀ δελ φούς στήν κοι νω νί α ἀ γά πης 
τοῦ Χρι στοῦ, οἱ ὁ ποῖ οι θά με τέ χουν τῶν σω
στι κῶν μυ στη ρί ων τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, τό 
θαῦ μα τῆς ἀ πε ξάρ τη σης ἀ πό τό «ψυ χο ναρ
κω τι κό» μπο ρεῖ νά ἐ πι τευ χθεῖ μέ τήν χά ρη 
τοῦ Θε οῦ. Γρά φει σέ κά ποι ο ἀ πό τά πολ λά 
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βι βλί α του ὁ ἀ εί μνη στος π. Ἀν τώ νιος, ὅ τι 
ἀ πο δει κνύ ε ται στήν πε ρί πτω σή τους, ὅ τι 
«ἀ κό μη καί στόν πυθ μέ να τῆς ἀ βύσ σου ἄν 
φθά σει κα νείς, ὁ Θε ός ἔρ χε ται καί τόν ἀγ
γί ζει καί τόν ση κώ νει βαθ μια ῖα. Ἄν συ νερ
γα στεῖ μέ τόν Θε ό, ἄν ζη τή σει τό ἔ λε ός του, 
τό τε μπο ρεῖ νά ξε φύ γει ἀ πό τό θα νά σι μο 
ἀγ κά λια σμα τοῦ πο νη ροῦ καί νά πλη σιά σει 
πρός τό Θε ό, νά γί νει ἀ πό λη στής, πο λί της 
τοῦ Πα ρα δεί σου, ἀ πό τε λώ νης, ἅ γιος, ἀ πό 
πόρ νη, ὁ σί α καί ἀ πό θῦ μα τοῦ Ἑ ω σφό ρου, 
Ἀ πό στο λος τοῦ Κυ ρί ου. Ἡ ἀ γά πη τοῦ Χρι
στοῦ δέν ξε γρά φει κα νέ να ἄν θρω πο».

Πρέ πει ὅ μως νά βρε θοῦν ἀ χθο φό ροι τῆς 
ἀ γά πης πού θά βο η θή σουν τούς ἀ δελ φούς 
μας, ὅ σους θά βρε θοῦν στό δρό μο τῆς ἐ πι
στρο φῆς τους στό Χρι στό. Νά τούς κρα τή
σουν τό χέ ρι καί νά τούς βο η θή σουν νά ἀ να
ση κω θοῦν. Ἡ πιό ἰ σχυ ρή γέ φυ ρα πού σώ ζει 
τόν πλα νε μέ νο ἀ πό τήν ὁ δό τῆς πλά νης καί 
τῆς ἀ πώ λειας εἶ ναι ἡ ζε στή ἀγ κα λιά τῆς 
ἀ γά πης τοῦ Χρι στοῦ. Ἡ Π.Ε.Γ. ἔ χει ἐν τά ξει 
στούς σκο πούς της, πέ ραν τῆς ἐ νη μέ ρω σης 
καί τό δι α κό νη μα τῆς πα ρο χῆς βο η θεί ας 
στά θύ μα τα καί στά μέ λη τῶν οἰ κο γε νει
ῶν τους. Θε ω ροῦ με τό δι α κό νη μα αὐ τό μιά 
με γά λη προ σφο ρά πρός τόν πλη σί ον μας. 
Ἴ σως εἶ ναι ἡ ση μαν τι κό τε ρη δι α κο νί α πρός 
τόν ἀ δελ φό μας. Ἔ λε γε σέ ὁ μι λί ες του ὁ μα
κα ρι στός γέ ρον τάς μας: «οἱ ἄν θρω ποι “συγ
κι νοῦν ται” ὅ σοι συγ κι νοῦν ται ἀ πό δι ά φο
ρες φυ σι κές ἀ νάγ κες τῶν συ ναν θρώ πων 
τους. Ἕ να “ζε στό πιά το φα γη τό” σέ ὅ σους 
τό στε ροῦν ται εἶ ναι ὡ ραῖ ο ἔρ γο καί εὐ ά ρε
στο στόν Κύ ριό μας. Προ έ χει ὅ μως ἡ σω τη
ρί α τῶν ψυ χῶν μας. Ὁ δρό μος τῆς πλά νης 
ἀ κυ ρώ νει τό μυ στή ριο τῆς ἐν Χρι στῷ σω τη
ρί ας καί γι’ αὐ τό χρει ά ζε ται συ στρά τευ ση 
στό δι α κό νη μα τῆς προ σφο ρᾶς βο ή θειας σέ 
πλα νε μέ νους ἀ δελ φούς μας».

Ἡ προ σφο ρά λοι πόν, ὅ λων μας στόν το
μέ α αὐ τόν εἶ ναι, ὄ χι μό νο ἀ ναγ καί α, ἀ πα
ραί τη τη, ἀλ λά καί πο λύπο λύ ἁ γι ο πνευ μα
τι κή. Καί ὅ σοι δέν ἔ χου με τήν γνώ ση ἤ τήν 
ἐμ πει ρί α νά ἀ σχο λη θοῦ με μέ τό θε ά ρε στο 
αὐ τό ἔρ γο, ἄς προ σευ χό μα στε γι’ αὐ τά τά 

παι διά, γι’ αὐ τές τίς οἰ κο γέ νει ες στόν Κύ ριο 
νά βο η θή σει. «Οἱ ἄν θρω ποι τοῦ Χρι στοῦ» 
λέ γει ὁ πα τήρ Πορ φύ ριος στό βι βλί ο του 
«Βί ος καί Λό γοι» «ὅ λοι νά κά νουν προ σευ
χή». Στό ἴ διο βι βλί ο ἀ να φέ ρει τήν πε ρί πτω
ση μιᾶς μη τέ ρας πού εἶ χε πα ρά πο να γιά τό 
γιό της ξε νυ χτοῦ σε, ἔ κα νε κα κές πα ρέ ες, 
με θοῦ σε κ.λ.π. Σκέ φτη κε λί γο καί τῆς εἶ πε 
ξαφ νι κά: «γιά νά ἰ δῶ τά γό να τά σου»;

Ὅ σοι ἀ γα πη τοί ἀ δελ φοί, ἔ χε τε τήν εὐ
λο γη μέ νη συ νή θεια νά ἀ να φέ ρε τε στίς 
προ σευ χές σας πρός τόν Κύ ριο ὀ νό μα τα, 
ἄς πε ρι λά βε τε κι αὐ τούς τούς ἀ δελ φούς 
μας πού βρί σκον ται στήν πιό ὀ δυ νη ρή 
κα τά στα ση τῆς ζω ῆς τους, προ σω πι κά ἤ 
ἀ πρό σω πα. Θά εἶ ναι αὐ τό ἡ πιό με γά λη 
προ σφο ρά ἀ γά πης πρός τούς ἀ δελ φούς 
μας πού κιν δυ νεύ ουν νά ἀ πο λέ σουν τήν 
ἐλ πί δα τῆς σω τη ρί ας.

Ἀ γα πη τοί ἀ να γνῶ στες, ὅ σοι θά ἔ χε τε 
τήν εὐ γε νῆ κα λο σύ νη νά δι α βά σε τε τίς 
ἁ πλές, λι τές, πρα κτι κές ἀλ λά βι ω μα τι κές 
σκέ ψεις αὐ τοῦ τοῦ γρα πτοῦ, σᾶς πα ρα κα
λῶ νά συ στρα τευ θεῖ τε στήν προ σπά θεια 
ποι μέ νων τῆς ἐκ κλη σί ας μας καί συ νερ γα
τῶν τῆς Π. Ε. Γ. στό δι α κό νη μα πού ἐκ θέ σα
με σ’ αὐ τό μέ προ σω πι κό πό νο.

Κι ἄλ λες φο ρές ἔ χου με μι λή σει γιά τά 
θέ μα τα αὐ τά, ἐ π’ εὐ και ρί α ἄλ λου εἴ δους 
πα ρου σί α σης. Τώ ρα τε λευ ταῖ α ὅ μως πα
ρα τη ροῦ με, ἴ σως λό γῳ τοῦ γε νι κοῦ «εὐ ρω
πα ϊ κοῦ κλί μα τος», μιά ἰ δι αί τε ρη ἐ να σχό
λη ση στήν Ἀ κα δη μα ϊ κή προ σέγ γι ση τοῦ 
φαι νο μέ νου τῶν αἱ ρέ σε ων. Οἱ ἐ πι στή μο νες 
θε ο λό γοι, δυ στυ χῶς καί οἱ δι ά φο ροι στο
χα στές πα ρου σιά ζουν «θρη σκει ο λο γι κά» 
τίς αἱ ρέ σεις καί ἀ δυ να τοῦν ν’ ἀν τι λη φθοῦν 
τήν τρο με ρή πα ρά με τρο, δη λα δή πῶς ἀν τι
με τω πί ζει ἕ νας κλη ρι κός τά δρά μα τα πού 
δη μι ουρ γοῦν ται ἀ πό τή δρα στη ρι ό τη τα τῶν 
δι α φό ρων λα τρει ῶν στίς ψυ χές τῶν ἀν θρώ
πων καί μά λι στα σέ ἀν θρώ πους πού ἔ χουν 
δε χτεῖ τό Ὀρ θό δο ξο Βά πτι σμα. Ὁ πα τήρ Ἀν
τώ νιος γνώ ρι ζε ὅ σο λί γοι τό Ἐκ κλη σι α στι κό 
αὐ τό ζή τη μα, γι’ αὐ τό ἀ γω νι οῦ σε, ἔ κλαι γε, 
πο νοῦ σε, ὑ πέ φε ρε τό σο πο λύ, πού ὁ νοῦς 
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μας ἀ δυ να τεῖ νά τό συλ λά βει. Τό ἄρ θρο αὐ
τό τε λεί ω σε καί πα ρα δό θη κε στή Συν τα κτι
κή Ἐ πι τρο πή τοῦ «Δι α λό γου» στίς 3 Μα ΐ ου 
ἡ μέ ρα τοῦ θα νά του τοῦ ἀ ει μνή στου πα τρός 
μας. Ἄς εἶ ναι τοῦ το εἰς μνη μό συ νό του.

Θά κλεί σω τό πό νη μα αὐ τό μέ τά λό για 
τοῦ Σε βα σμι ω τά του Μη τρο πο λί τη Ναυ πά
κτου κ. Ἱ ε ρο θέ ου, σέ ἄρ θρο του γιά τόν π. 
Ἀν τώ νιο: «Ὁ ἀ εί μνη στος μα κά ριος ἐκ κλη
σι α στι κός ἀ νήρ ὁ μο λό γη σε τήν εἰς Χρι στόν 
πί στη μέ τήν δύ να μη τοῦ Χρι στοῦ, ἀλ λά καί 
ὁ Χρι στός θά τόν συ στή σει στόν Πα τέ ρα 
Του, ἀ φοῦ ἔ λα βε ἀ πό αὐ τόν τίς ἀ φορ μές, 
δη λα δή τόν ζῆ λο, τόν ἀ γώ να, τούς ἱ δρῶ
τες καί τούς δι ωγ μούς, πού δέ χτη κε ὑ πέρ 

τοῦ Ὀ νό μα τός Του. Κοι μή σου μα κά ρι ε καί 
εὐ λο γη μέ νε δοῦ λε τοῦ Θε οῦ τόν ὕ πνο τοῦ 
δι καί ου μέ τήν ἐλ πί δα ὅ τι «μεί ζων ἐ στίν ὁ 
ἐν ἡ μῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κό σμῳ» μέ τήν πί στη ὅ τι 
ἡ Ἐκ κλη σί α διά τῶν συ νε χι στῶν τοῦ ἔρ γου 
της θά λύ σει τίς μη χα νές τοῦ πο νη ροῦ καί 
μέ τήν βε βαι ό τη τα τῆς τε λι κῆς νί κης τοῦ 
Χρι στοῦ ἐ πί τῶν δυ νά με ων τοῦ σκό τους, 
τό τε πού θά κλη θεῖς νά λά βεις τόν ἀ μά
ραν τον τῆς δό ξης στέ φα νον, γιά ὅ λους 
τούς κό πους καί μό χθους πού κα τέ βα λες 
καί τούς πει ρα σμούς πού δέ χτη κες κα τά 
τήν διά ρκεια τῆς πο λυ τά ρα χης ζω ῆς σου, 
ὑ πέρ τῆς δό ξης τοῦ Θε οῦ, τοῦ Ἁ γί ου Ὀ νό
μα τός Του καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ».

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 οι κο
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 
δού λο υπεύθυνο σε όλα τα υπάρχοντά 
του δηλαδή σε όλα τα συμφέροντα της 
Βα σιλείας στη γη (Ματθ. 24: 47). Αυτά τα 
υπάρ χοντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, 
τις εγκαταστάσεις στα παγκόσμια κεντρικά 
γρα φεία των μαρτύρων του Ιεχωβά, τα γρα
φεία τμήματος σε διάφορες χώρες και στις 
αίθουσες Συνελεύσεων και αίθουσες Βα σι
λεί ας 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 
αδελ φούς του Χριστού; Κυρίως βοηθώντας 

Η «Α ΞΙ Ο ΠΙ ΣΤΙΑ» ΤΟΥ ΔΟΥ ΛΟΥ
τῆς κ. Ἄν νας Μπουρ δά κου, 
μέ λους 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 πι στό
τη τά του πρός τόν Ἰεχωβά. Γενικά, δέν 
κυ κλο φορεῖ «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 

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
ξιό πιστο, τό καταστροφικό ἔργο της, ἐφόσον 
καταργεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου με
τα τρέποντάς 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 πραγ μά
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: 19».

«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.

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 19141918 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 
19141918 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 2631918 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-
ρά δεισο...», σελ. 192, παράγραφος 30, 
δια πιστώνομε 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 (19181927) γιά 

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 ἐπι συ νήχ θη
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’ 15). 
Σε εκείνους που κρίθηκαν πνευματικά 
καθαροί, δηλαδή μετανόησαν για την ει δω
λολατρία την οποία ασκούσαν στο παρελ
θόν, επιτράπηκε να συνεχίσουν να έχουν 
προνόμια υπηρεσίας στον πνευματικό ναό».

Μέ αὐτά τά ἐλάχιστα ἀπό τό παραλή
ρη μα 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.



διάλογος

23

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 57

Ἡ «θε ω ρί α» πε ρί «παι δι ῶν i n d i go», κα τά 
μί α ἄ πο ψη, ξε κί νη σε, ὅ ταν τό 1982, ἡ Ἀ με
ρι κα νί δα ἀ πο κρυ φί στρια N a n cy A nn T a p pe 
δη μο σί ευ σε στό βι βλί ο της «U n d e r s t a n d i ng 
y o ur L i fe T h r o u gh C o l o ur» («Κα τα νο ών τας 
τή ζω ή σου μέ σῳ τοῦ χρώ μα τος» ), τήν θε ω
ρί α, πώς τό ὑ πο τι θέ με νο «ἀν θρώ πι νο ἐ νερ
γεια κό πε δί ο», ἡ «αὔ ρα», δη λα δή, πολ λῶν 
παι δι ῶν του λά χι στον ἀ πό τήν δε κα ε τί α τοῦ 
1970 καί με τά πα ρου σί α ζε μιά συγ κε κρι μέ
νη ἀ πό χρω ση τοῦ μπλέ, γνω στή στή χρω μα
το λο γί α σάν «i n d i go». Ἡ συγ γρα φέ ας θε ώ
ρη σε πώς τό χρῶ μα αὐ τό θά κυ ρι αρ χή σει 
στα δια κά στίς αὖ ρες τῶν ἀν θρώ πων, δη-
λώ νον τας ἔ τσι τήν οὐ σι α στι κή με τα μόρ-
φω ση τοῦ εἴ δους μας καί τήν γε νι κό τε ρη 
«στρο φή μας πρός τήν πνευ μα τι κό τη τα».

Ἀρ κε τά χρό νια ἀρ γό τε ρα, τό 1999, τό ζεῦ
γος L ee C a r r o ll καί J an T o b er, θά συγ γρά
ψουν τό «T he i n d i go C h i l d r en: T he N ew K i ds 
H a ve A r r i v ed» («Τά παι διά i n d i go: Τά Νέ α 
Παι διά ἔ χουν ἀ φι χθεῖ» ), ἐ πι ση μαί νον τας, 
πώς μιά νέ α γε νιά ἀν θρώ πων ἐν σαρ κώ νον
ται στόν κό σμο μας. Δη λα δή, παι διά μέ μπλέ 
αὔ ρα, ἰ δι αί τε ρης εὐ φυ ΐ ας μέ ἀ νε πτυγ μέ νες 
πα ρα ψυ χι κές δυ νά μεις -δι αί σθη ση, τη λε-
πά θεια, πρό γνω ση κ.λπ. πα ρα θέ τον τας 
καί ἕ να κα τά λο γο μέ «τά χα ρα κτη ρι στι-
κά» πού ἔ χουν δῆ θεν τά παι διά αὐ τά, «ὥ στε 
νά μπο ρέ σει κα νείς νά τά ἀ να γνω ρί σει».

Τό γε γο νός αὐ τό τῶν παι δι ῶν i n d i go, 
ἀ πο κα λύ φτη κε στούς C a r r o ll καί T o b er, 
κα τά δη λώ σεις τους, «κα τά τίς “συ νο μι λί
ες” τους μέ τό πνεῦ μα K r y on»1!

Κα τά ἄλ λη ἄ πο ψη, τό θέ μα ξε κί νη σε 
στό τέ λος τῆς προ η γού με νης δε κα ε τί ας μέ 
τήν ἔκ δο ση τοῦ βι βλί ου «C h i l d r en of l i g ht» 
(«Παι διά τοῦ Φω τός» ), πού ἀ πο τε λεῖ ἔ κτο τε 

1. Βλέ πε καί: πε ρι ο δι κό «Δι ά λο γος», τ. 55, σ. 2129.

τή «Βί βλο» τῶν ἁ παν τα χοῦ I n d i g os. Τό βι
βλί ο, λί γο πο λύ ἰ σχυ ρί ζε ται ὅ τι τά παι διά, 
πού γεν νή θη καν καί συ νε χί ζουν νά γεν νι
οῦν ται με τά τό ‘ 90, ἀ πο τε λοῦν μέ ρος μιᾶς 
νέ ας γε νιᾶς, μέ ἰ δι αί τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά, 
πού θά σώ σει τόν πλα νή τη.

Ἴ σως γιά πολ λούς ἀν θρώ πους, ὅ λοι αὐ
τοί οἱ ἰ σχυ ρι σμοί νά ἀ κού γον ται ἀ να ξι ό πι
στοι ἤ καί δαι μο νι κοί, στήν οὐ σί α ὅ μως ἡ 
θε ω ρί α «τῶν παι δι ῶν μέ τήν μπλέ αὔ ρα, 
πού θά σώ σουν τόν κό σμο» βρῆ κε ση μαν
τι κό ἀν τί κτυ πο, κερ δί ζον τας ὅ λους σχε δόν 
τούς ὀ πα δούς τῆς N ew A ge (Νέ ας Ἐ πο χῆς).

Σύν το μα, κυ κλο φό ρη σαν τά πρῶ τα βι
βλί α «με λέ τες» γιά τό ὅ λο θέ μα: «T he C r y
s t al C h i l d r en» («Τά Κρυ σταλ λέ νια Παι διά») 
τῆς D o r e en V i r t ue, τό 2003, σχε τι κά ντο κι
μαν τέρ, ὅ πως τό «T he i n d i go E v o l u t i on» 
(«Ἡ Ἐ ξέ λι ξη i n d i go» ), τοῦ J a m es T w y m an 
καί σχε τι κές κι νη μα το γρα φι κές ται νί ες, 
ὅ πως τό «i n d i go», τό 2003. Ἀ κό μη, εἶ δαν 
τό φῶς σχε τι κές ἀ να φο ρές σέ τη λε ο πτι κές 
ἐκ πομ πές, ὅ πως στήν C SI F i l es («C r i me S c
e ne I n v e s t i g a t i on», «Ἔ ρευ να τῆς Σκη νῆς τοῦ 
Ἐγ κλή μα τος») στό ἐ πει σό διο «T he U n u s u al 
S u s p e ct» («Ὁ Ἀ συ νή θης Ὕ πο πτος» ) καί κυ
κλο φό ρη σαν v i d eo g a m es, ὅ πως τό παι χνί δι 
F a h r e n h e it (Φα ρε νά ιτ) τῆς A t a ri, τό 2005.

Πο λύ γρή γο ρα, τό ὅ λο θέ μα θά ἀ να μει
χθεῖ μέ ἀ κό μη πε ρισ σό τε ρα μυ στή ρια, ὅ πως 
τήν πο λυ συ ζη τη μέ νη θε ω ρί α τῶν «O t h e r
k i ns» (τῶν «ἀν θρώ πων», πού δεν εἶ ναι ἄν
θρω ποι), πού ἀ φο ρᾶ τήν «ἀ νε ξή γη τη ἐν σάρ-
κω ση μα γι κῶν πλα σμά των ἀ πό τόν ἀ στρι-
κό κό σμο» (πε ρι ο δι κό M y s t e ry, τ. 25), ἀλ λά 
καί τήν πο λυ δι α φη μι σμέ νη πε ρί πτω ση τῶν 
«παι δι ῶν, πού γεν νή θη καν τόν Ἀ πρί λιο τοῦ 
1983» καί φέ ρουν δῆ θεν στό κορ μί τους «ἕ να 
ἰ δι αί τε ρο ση μά δι, μα ζί καί μιά κλη ρο νο μη μέ νη 
ἀ νώ τε ρη φύ ση». Τά παι διά αὐ τά, σύμ φω να 

«ΠΑΙ ΔΙΑ I N D I GO» ΚΑΙ «ΠΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΄83»
τοῦ κ. Ἰ ω άν νου Μη λι ώ νη

(β΄ μέρος)
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μέ τίς n ew a ge ἀν τι λή ψεις, ὅ πως ἤ δη ἀ να φέ
ρα με, ἔ χουν αὔ ρα χρώ μα τος «λου λα κί» καί 
ἀ πο τε λοῦν τή νέ α γε νιά παι δι ῶν, πού «κα τέ
βη καν στή γῆ μέ ἕ ναν εἰ δι κό σκο πό».

Κα τά τούς νε ο ε πο χί τες, οἱ i n d i go «ἐ πι-
κοι νω νοῦν μέ πα ράλ λη λες πραγ μα τι κό τη-
τες» καί μέ «ὀν τό τη τες», πού ὑ πάρ χουν σέ 
«ἄλ λες συ χνό τη τες», κά τι πού δέν μπο
ροῦ με ἐ μεῖς νά τό προ σεγ γί σου με.

Οἱ πι στοί τῶν «θε ω ρι ῶν» αὐ τῶν δέ χον
ται ὅ τι οἱ «i n d i go», ἀρ χί ζουν πλέ ον νά ἐ νη
λι κι ώ νον ται καί πε ρι μέ νουν νά ἀ φή σουν 
τό ἀ πο τύ πω μά τους στήν ἀν θρω πό τη τα. 

Βέ βαι α ἡ θε ω ρί α πα ρα λεί πει νά ἀ να φέ
ρει πῶς ἐ ξη γοῦν ται αὐ τά τά φαι νό με να, 
δη λα δή, τό πῶς θά μπο ροῦ σαν νά προ κύ
πτουν μα ζι κά «ἀ φυ πνι σμέ να παι διά» καί 
ἀρ κεῖ ται στό νά ἀ να φέ ρει ὅ τι χά σα με τήν 
ἐ πα φή μας μέ «τό θεῖ ο» ση μει ῶ στε, «τό 
θεῖ ο», ὄ χι τόν Θε ό καί τά παι διά αὐ τά ἦρ
θαν νά τήν ἐ πα να φέ ρουν. Εἶ ναι ὅ μως ἔ τσι 
τά πράγ μα τα; Μιά μα τιά στήν γε νι κό τε ρη 
προ ο πτι κή μέ τήν ὁ ποί α βλέ πουν αὐ τά τά 
παι διά τόν κό σμο εἶ ναι δι α φω τι στι κή.

Βα σι κό μέ ρος τῆς κο σμο θε ω ρί ας τους 
εἶ ναι ὅ τι ἀ πο τε λοῦν τήν νέ α ἄ ρια φυ λή, οὐ
σι α στι κά καί ὅ τι ἡ ὑ πό λοι πη ἀν θρω πό τη τα 
θά πρέ πει νά τούς σέ βε ται γιά τίς ἐ ξαι ρε
τι κές τους ἱ κα νό τη τες καί τίς δυ να τό τη τες 
πού κρύ βουν.

Τί συμ βαί νει ὅ μως στήν πραγ μα τι κό τη τα; 
Σχε τι κά μέ ὅ λα τα ἀ νω τέ ρω, ἀ ξί ζει νά 

ὑ πο γραμ μι στεῖ, ὅ τι δέν στη ρί ζον ται σέ ἐ πι
στη μο νι κά δε δο μέ να, ἀλ λά ἀ πο τε λοῦν «δόγ
μα τα» τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς τοῦ Ὑ δρο χό ου»!

Με μο νω μέ να πε ρι στα τι κά χα ρι σμα τι κῶν 
παι δι ῶν ἀ σφα λῶς καί ὑ πάρ χουν, αὐ τό δέ 
ση μαί νει ὅ μως πώς πρό κει ται γιά μα ζι κό 
φαι νό με νο. Αὐ τό πού χρει ά ζε ται πάν τως 
νά το νι στεῖ εἶ ναι ἡ εὐ αί σθη τη ψυ χο λο γί α 
τῶν γο νι ῶν. Τό τέ στ μέ τίς 21 ἐ ρω τή σεις, πού 
πα ρου σι ά στη κε στήν ἑλ λη νι κή τη λε ό ρα ση 
πα ρα πλα νᾶ τε λεί ως τούς ἀ νή συ χους γο νεῖς 
κα θώς ἀ πό τήν σύν τα ξή του, τό ἐ ρω τη μα το
λό γιο αὐ τό προσ δι ο ρί ζει σάν «παι διά i n d i go», 
ἄ το μα μέ γνω στές στούς ψυ χι α τρι κούς κύ
κλους δι α τα ρα χές ὅ πως μα θη σια κῆς δυ σχέ

ρειας, συμ πε ρι φο ρᾶς καί μά θη σης ἤ ἐ λατ
τω μα τι κῆς προ σο χῆς καί ὑ περ κι νη τι κό τη τας.

Κι ἐ νῶ ὑ πάρ χουν γο νεῖς, πού μέ κά θε 
εὐ και ρί α βλέ πουν στά παι διά τους ἕ ναν 
ἐν σαρ κω μέ νο ἄγ γε λο καί ἕ να μελ λον τι κό 
«θε ό» καί μέ τίς ὑ ψη λές προσ δο κί ες τους 
ὑ περ φορ τώ νουν τό παι δί, πνί γον τας συ χνά 
τήν προ σω πι κό τη τά του, ὑ πάρ χουν ἄλ λοι, 
πού ἀ να ζη τοῦν ἀ παν τή σεις καί πρα κτι κές 
λύ σεις, προ βλη μα τι σμέ νοι ἀ πό τήν ἐ ξαν
τλη τι κή, μή προ σαρ μο στι κή, ἀρ νη τι κή συμ
πε ρι φο ρά τοῦ παι διοῦ τους. Οἱ γο νεῖς αὐ τοί 
ἀν τί νά ζη τή σουν ἐ πι στη μο νι κή βο ή θεια 
στίς ἀ κραῖ ες πε ρι πτώ σεις ἀ πο δέ χον ται 
τίς θε ω ρί ες πε ρί «παι δι ῶν i n d i go», με τα
φρά ζον τας τήν ἀ δι α φο ρί α γιά τό σχο λεῖ ο 
σάν ἔν δει ξη πνευ μα τι κῆς ἀ νω τε ρό τη τας, 
ἐ πι τεί νον τας τό πρό βλη μα τοῦ παι διοῦ!

Ἀ ξί ζει νά το νι στεῖ καί πά λι ὅ τι οἱ γο νεῖς 
τῶν παι δι ῶν αὐ τῶν, πε πει σμέ νοι γιά τήν 
ἰ δι αι τε ρό τη τα τῶν παι δι ῶν τους με ρι κοί 
φτά νουν σέ ση μεῖ ο νά ἰ σχυ ρι στοῦν ὅ τι τά 
παι διά ἔ χουν τη λε κι νη τι κές, τη λε πα θη τι κές 
ἤ κά ποι ου ἄλ λου εἴ δους ψι ο νι κές (p s i o n ic 
«πα ρα ψυ χι κές») δυ νά μεις δέν ἀ πο βλέ πουν 
στό συ νε τι σμό ἤ στήν φυ σι ο λο γι κή δι α παι
δα γώ γη ση τοῦ παι διοῦ. Ὅ ταν γιά πα ρά δειγ
μα ἕ να τέ τοι ο παι δί δεί χνει ἀν τι κοι νω νι κή 
συμ πε ρι φο ρά ἤ μει ω μέ νη προ σο χή στό σχο
λεῖ ο, οἱ γο νεῖς, ἀν τί νά λά βουν μέ τρα πού 
θά βο η θή σουν τήν κα τά στα ση, ἀρ κοῦν ται 
στή δι α βε βαί ω ση κά ποι ων «εἰ δι κῶν», ὅ τι τά 
παι διά τους «εἶ ναι i n d i go καί δέν πρέ πει νά 
τά συ νε τί σουν για τί αὐ τά ξέ ρουν ἀ πό μό να 
τους τί κά νουν». Ἐ πι πλέ ον σέ ὁ ρι σμέ νες 
πε ρι πτώ σεις τό γνω στό σύν δρο μο A.D.H.D. 
(«A t t e n t i on D e f i c it H y p e r a c t i v i ty D i s o r d er» ), 
δη λα δή τό «Σύν δρο μο Μει ω μέ νης Προ σο
χῆς καί Ὑ περ κι νη τι κό τη τας», μπο ρεῖ κάλ
λι στα νά πα ρερ μη νευ θεῖ ὡς πα ρου σί α ἰ δι
ο τή των τῶν παι δι ῶν i n d i go, σύμ φω να μέ 
τό ἐ ρω τη μα το λό γιο, πού πα ρου σί α σαν οἱ 
συγ γρα φεῖς τοῦ «C h i l d r en of l i g ht».

Τό κω μι κό ἀλ λά καί συγ χρό νως τρα γι
κό τῆς ὑ πό θε σης εἶ ναι ὅ τι, ἄν ἀ παν τή σει 
κα νείς στό ἐ ρω τη μα το λό γιο, θά «δι α πι στώ
σει» ὅ τι «μᾶλ λον εἶ ναι κι ὁ ἴ διος i n d i go». 
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Τε λι κά, μό νο ἐ λά χι στοι φαί νε ται, κα τά τό 
σχε τι κό τέ στ, νά μήν ἀ νή κουν στήν «κα τη
γο ρί α» αὐ τή! Ἔ τσι καί ἀλ λι ῶς δέν δί νε ται 
ὅ πως του λά χι στον ἰ σχυ ρί ζον ται οἱ ἀ πο
κρυ φι στι κοί κύ κλοι ση μα σί α στό βα σι κό 
στοι χεῖ ο, τό «χρῶ μα τῆς αὔ ρας», γιά τήν 
δῆ θεν ἀ να γνώ ρι ση ἑ νός παι διοῦ i n d i go.

Ἀλ λά, ἄς με λε τή σου με καί τό ἐ ρω τη μα
το λό γιο, ἀ πό το ὁ ποῖ ο, κα τά τούς συν τά κτες 
του, ἀ να γνω ρί ζον ται τά «παι διά i n d i go».

1. Συμ πε ρι φέ ρε ται τό παι δί σας μέ τρό πο 
αὐ το κρα το ρι κό ἀ πό μι κρή ἡ λι κί α;

2. Ἀρ νεῖ ται νά ὑ πα κού σει σέ τυ πι κό τη τες 
ἐκ δη λώ νον τας θυ μό ὅ ταν π.χ. πρέ πει νά 
ἐ πι σκέ πτε ται κά ποι ους συγ γε νεῖς;

3. Ἔ χει πλή ρη συ ναί σθη ση τοῦ ἑ αυ τοῦ του 
ἀ πό μι κρή ἡ λι κί α;

4. Ἔ χει με γά λη δυ σκο λί α νά ἀ πο δε χτεῖ 
τήν πει θαρ χί α καί τήν ἄ σκη ση ἐ ξου σί ας;

5. Ἀρ νεῖ ται κα τη γο ρη μα τι κά νά κά νει 
ἀ κό μη καί ἁ πλᾶ πράγ μα τα πού τοῦ ζη τᾶ νε;

6. Δεί χνει νά βα σα νί ζε ται ἔν το να ὅ ταν 
πρέ πει νά πε ρι μέ νει τή σει ρά του σέ κά ποι α 
οὐ ρά;

7. Μοιά ζει νά ἐ νο χλεῖ ται ὅ ταν ζεῖ σέ συν
θῆ κες ρου τί νας πού δέν πε ρι έ χουν κα μιά 
δη μι ουρ γι κή δρα στη ρι ό τη τα;

8. Βρί σκει πάν τα δι κούς του τρό πους νά 
κά νει πράγ μα τα στό σχο λεῖ ο ἤ στό σπί τι πέ
ρα ἀ πό τούς συ νη θι σμέ νους;

9. Ἐκ δη λώ νει ἀ πό πο λύ νω ρίς ση μά δια 
ἀ νε ξαρ τη σί ας;

10. Πα ρα μέ νει ἀ δι ά φο ρο σέ ἐ νο χι κή συμ
πε ρι φο ρά, π.χ. «θά τό πῶ στόν πα τέ ρα σου 
καί θά δεῖς»!

11. Βα ρι έ ται γρη γο ρό τε ρα ἀ πό τά ἄλ λα 
παι διά ὅ ταν εἶ ναι ὑ πο χρε ω μέ νο νά κά νει 
κά τι;

12. Ἔ χει δεί ξει πο τέ συμ πτώ μα τα δυ σκο
λί ας συγ κέν τρω σης ἤ ὑ περ κι νη τι κό τη τα;

13. Εἶ ναι ἐν τυ πω σια κά δη μι ουρ γι κό;
14. Ἔ χει ἀ νε πτυγ μέ νη δι αί σθη ση;
15. Σᾶς δί νει συ χνά τήν ἐν τύ πω ση μέ σα 

στήν ἡ μέ ρα ὅ τι εἶ ναι ἰ δι αί τε ρα ἀ φη ρη μέ νο;
16. Ἔ χει δεί ξει ση μά δια ἰ δι αί τε ρης εὐ φυ ΐ ας;
17. Εἶ ναι προι κι σμέ νο μέ κά ποι ο ἰ δι αί τε ρο 

τα λέν το;

18. Θά τό χα ρα κτη ρί ζα τε ὀ νει ρο πό λο;
19. Ἔ χει τό παι δί σας βα θύ ὥ ρι μο καί σο

φό βλέμ μα ἀ πό πολ λή μι κρή ἡ λι κί α;
20. Ἔ χει ἀ νε πτυγ μέ νη τήν συ ναι σθη μα τι

κή εὐ φυ ΐ α, π.χ. ἐ πι κοι νω νεῖ ἀ πό μω ρό μέ τή 
φύ ση καί ζῶ α;

21. Σᾶς δί νει τήν ἐν τύ πω ση ὅ τι δι α βά ζει 
τίς σκέ ψεις τίς δι κές σας ἤ τῶν ἄλ λων πού 
εἶ ναι κον τά του;

Τό πα ρα πά νω ἐ ρω τη μα το λό γιο δη μι ουρ
γή θη κε ἀ πό τή W e n dy H. C h a p m en, στη ρι
ζό με νη στήν «προ σω πι κή της ἐμ πει ρί α 
μέ παι διά i n d i go» καί στά στοι χεῖ α πού 
πα ρου σι ά ζον ται στό βι βλί ο «T he i n d i go 
C h i l d r en: T he N ew K i ds H a ve A r r i v ed» τῶν 
J an T o b er καί L ee C a r r o ll καί πα ρου σι ά στη
κε στήν ἐκ πομ πή «Πῦ λες τοῦ Ἀ νε ξή γη του» 
στόν τη λε ο πτι κό σταθ μό A l t er.

Γε νι κά, τό θέ μα τῶν ἐν λό γῳ παι δι ῶν ἐν
τάσ σε ται στήν ἐ κτός Ἐκ κλη σί ας «ἐ σχα το λο γι
κή» θε μα το λο γί α πού ἀ να μέ νει «Σω τῆ ρες θε
ούς», «σω τῆ ρες ἐ ξω γή ι νους», «παι διά τοῦ ‘ 83», 
«παι διά i n d i go» κ.λπ. καί πού ἀν τι κα το πτρί ζει 
τήν ἀ νάγ κη τοῦ μα κράν τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀν
θρώ που γιά ἀλ λα γή, ἐ πα να προσ δι ο ρι σμό τῆς 
ζω ῆς καί γιά πί στη σέ «ἔ ξω θεν βο ή θεια». Δέν 
ὑ πάρ χει τί πο τα τό πα ρά δο ξο σέ ὅ λα αὐ τά, 
λαμ βά νον τας ὑ π’ ὄ ψη τό ἰ δε ο λο γι κό μπέρ δε
μα πού ἐ πι κρα τεῖ στίς μέ ρες μας.

Ἀ κό μη, ἀ πό τά ἀ νω τέ ρω προ κύ πτει τό 
συμ πέ ρα σμα ὅ τι οἱ ἐν λό γῳ «θε ω ρί ες» δέν 
στη ρί ζον ται σέ κά ποι α ἐ πι στη μο νι κά δε δο
μέ να, ἀλ λά ὅ τι γιά τήν ἀ πο δο χή «θε ω ρι ῶν» 
πε ρί «παι δι ῶν τοῦ ‘83» ἤ «παι δι ῶν i n d i
go» ἀ παι τεῖ ται ἤ πα ρα δο χή ἑ νός μον τέ λου 
ἀ πο κρυ φι στι κοῦ ἤ νε ο ε πο χί τι κου τύ που, 
δη λα δή, μί α θε ο λο γί α, κο σμο λο γί α καί ἀν
θρω πο λο γί α δι α φο ρε τι κή καί ἀν τί θε τη ἀ πό 
τήν θε ο λο γί α, κο σμο λο γί α καί ἀν θρω πο
λο γί α τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Φυ σι κά, ὁ κά θε ἄν θρω πος εἶ ναι ἐ λεύ θε ρος 
νά δι α λέ ξει ποῦ θά ἐ να πο θέ σει τίς ἐλ πί δες 
του γιά τήν προ σω πι κή του σω τη ρί α ἤ γιά 
ὁ, τι δή πο τε ἄλ λο, ὅ μως θά πρέ πει νά γνω
ρί ζει ὅ τι εἶ ναι ἀ συμ βί βα στη ἡ ἰ δι ό τη τα τοῦ 
βα πτι σμέ νου Ὀρθόδοξου χριστιανοῦ καί τοῦ 
«πιστοῦ» τῶν παραπάνω κο σμο θεω ρι ῶν.
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ΣΗ ΜΑΝ ΤΙ ΚΗ Α ΠΟ ΦΑ ΣΗ ΤΟΥ  
ΕΥ ΡΩ ΠΑ Ϊ ΚΟΥ ΔΙ ΚΑ ΣΤΗ ΡΙΟΥ  

ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΝΩΝ ΔΙ ΚΑΙ Ω ΜΑ ΤΩΝ 
ΠΟΥ Α ΦΟ ΡΑ ΤΗΝ ΣΑ Η ΕΝ ΤΟ ΛΟ ΓΙΑ

τοῦ κ. Γε ωρ γί ου Κρίπ πα, Δρ. Συντ. Δι καί ου.

Τά Εὐ ρω πα ϊ κά κρά τη δέν ἔ χουν  
ὑ πο χρέ ω ση νά ἀ να γνω ρί σουν μιά  
ὀρ γά νω ση ὡς θρη σκεί α πα ρά μό νον  
ὡς ἁ πλό σω μα τεῖ ο.

Τήν 1ην Ὀ κτω βρί ου τό Εὐ ρω πα ϊ κό Δι
κα στή ριο Ἀν θρω πί νων Δι και ω μά των ἐ ξέ
δω σε τήν ὑ πό ἰ δί αν ἡ με ρο μη νί αν ἀ πό φα
σή του (ὑ πό θε ση K I M L YA κα τά Ρωσ σί ας, 
προ σφυ γή Νο 79836/01 καί 32782/03). Ἡ ἐν 
λό γῳ ἀ πό φα ση εἶ ναι πο λύ ση μαν τι κή, δι
ό τι ἀ πο τε λεῖ στρο φήν τῆς νο μο λο γί ας του 
καί ἐ πι λύ ει ἕ να πο λύ σπου δαῖ ο θέ μα. Ἡ 
ὑ πό θε ση τῆς ἐν λό γῳ ἀ πο φά σε ως ἔ χει ὡς 
ἑ ξῆς. Στήν Ρωσ σί α ἡ ὀρ γά νω ση τῆς Σα η
εν το λογίας δέν ἔ χει ἀ να γνω ρι σθεῖ ἀ πό τό 
ρωσ σι κό κρά τος οὔ τε ὡς θρη σκεί α, οὔ τε ὡς 
νο μι κό πρό σω πο ἰ δι ω τι κοῦ δι καί ου (δηλ. 
σω μα τεῖ ο). Διά τοῦ το καί προ σέ φυ γε εἰς τό 
ἐν λό γῳ Εὐ ρωπ. Δι κα στή ριο. Τό Δι κα στή ριο 
αὐ τό δέ χε ται εὐ θέ ως καί ἀ προ κα λύ πτως, 
ὅ τι τά εὐ ρω πα ϊ κά κρά τη δέν ὑ πο χρε οῦν-
ται νά ἀ να γνω ρί σουν μί α ὀρ γά νω ση ὡς 
θρη σκεί α (δηλ. μπο ροῦν νά ἀ πορ ρί ψουν 
τό αἴ τη μά της αὐ τό) ἀρ κεῖ μό νον, νά τήν 
ἀ να γνω ρί σουν ὡς ἁ πλό νο μι κό πρό σω πο 
ἰ δι ω τι κοῦ δι καί ου (σω μα τεῖ ο). Ἔ τσι ἡ ἐν 
λό γῳ ἀ πό φα ση κα τα δι κά ζει μέν τήν Ρωσ
σί α, ὄ χι ὅ μως δι ό τι δέν ἀ νε γνώ ρι σε τήν 
σα η εν το λο γί α ὡς θρη σκεί α, ἀλ λά ἁ πλῶς 
δι ό τι δέν τήν ἀ νε γνώ ρι σε ὡς σω μα τεῖ ο.

Κα τό πιν τού του καί οἱ ἑλ λη νι κές ἁρ μό δι
ες ὑ πη ρε σί ες πρέ πει νά πλη ρο φο ρη θοῦν τό 
πε ρι ε χό με νο τῆς σπου δαί ας αὐ τῆς ἀ πο φά
σε ως καί νά πράτ τουν ἑ κά στο τε ἀ να λό γως 
καί φυ σι κά νά μή σπεύ δουν νά ἀ να γνω ρί
ζουν ὡς θρη σκεί α ὁ ποι αν δή πο τε ὀρ γά νω ση 

καί νά τῆς χο ρη γοῦν τά ἀν τί στοι χα προ νό
μια (π.χ. ἄ δει ες ἱ δρύ σε ως να ῶν καί εὐ κτη ρί
ων οἴ κων, φο ρο λο γι κές ἀ παλ λα γές κ.λ.π. ).

Ἐγ κύ κλιος τοῦ Σεβ. Μη τρο πο λί του 
Ἀ λε ξαν δρου πό λε ως 

κ. Ἄν θι μου γιά τά «Κα βεί ρια».

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙ ΣΤΙΑ ΝΟΥΣ 
ΤΗΣ ΣΑ ΜΟ ΘΡΑ ΚΗΣ

Ἀ γα πη τοί μου ἀ δελ φοί καί ἀ δελ φές μου, 
κά τοι κοι τῆς εὐ λο γη μέ νης Νή σου Σα μο θρά
κης, ἀ πευ θύ νο μαι σέ σᾶς γιά νά σᾶς ἐ πι στή
σω τήν προ σο χή καί νά σᾶς προ φυ λά ξω ἀ πό 
τίς συ νέ πει ες ἑ νός Συ νε δρί ου σχε τι κοῦ μέ τά 
Κα βεί ρια μυ στή ρια, τά φρι κτά ἐ κεῖ να μυ στή
ρια πού τε λοῦν ταν στόν τό πο μας πρίν ἀ πό 
2000 χρό νια, καί σή με ρα κά ποι οι νέ οεἰ δω
λο λά τρες προ σπα θοῦν νά τά ἀ να βι ώ σουν, 
ἀ φοῦ πρῶ τα ἐ ξι χνιά σουν τόν ἀ κρι βῆ προ
σα να το λι σμό καί τίς ἐ πι δι ώ ξεις πού εἶ χαν.

Σέ κα θα ρά ἐ πι στη μο νι κό ἐ πί πε δο, μό νο 
ὑ πο θέ σεις μπο ροῦ με νά κά νου με γιά τό τί 
συ νέ βαι νε κα τ’ ἐ κεῖ νες τίς τε λε τές, ἐ πει δή 
ὅ πως καί στά ἄλ λα μυ στή ρια τοῦ ἀρ χαί
ου κό σμου, οἱ μυ η μέ νοι φρόν τι σαν νά μήν 
ἀ πο κα λύ ψουν τά τε κται νό με να, ἐ πει δή 
ἀ κρι βῶς ὁ λα ός δέν θά τά ἀ πο δέ χον ταν ὡς 
τρό πους λα τρεί ας.

Ἔρ χε ται λοι πόν μιά Ἑ ται ρεί α Θε ο σο φι
κή, ὅ πως λέ γε ται, καί ἀ πό τίς 26 μέ χρι τίς 
28 Ἰ ου νί ου, θά πραγ μα το ποι ή σει Συ νέ δριο 
στή Σα μο θρά κη, μέ στό χο τήν μύ η ση στά 
Κα βεί ρια μυ στή ρια. Ἡ Ἑ ται ρεί α αὐ τή ἔ χει 
σκο πό νά δη μι ουρ γή σει ἕ να συ νο θύ λευ μα 
ὑ παρ ξια κῶν ἀ να ζη τή σε ων καί θε ο λο γι κῶν 
ἐ να τε νί σε ων μέ συγ κρι τι στι κές με θό δους. 
Τό ἔμ βλη μα τῆς Θε ο σο φι κῆς Ἑ ται ρεί ας εἶ
ναι δύ ο μα σω νι κά τρί γω να, μί α σβά στι κα, 
ἕ να βραχ μα νι κό φί δι πού κα τα πί νει τήν 
οὐ ρά του, ἕ νας αἰ γυ πτια κός σα τα νι κός 
σταυ ρός, καί ἕ να ἰν δου ι στι κό ἀ πόρ ρη το 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
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σύμ πλεγ μα λέ ξε ων. Βα σι κό «πι στεύ ω» τῆς 
Ἑ ται ρεί ας εἶ ναι ὅ τι «καμ μιά θρη σκεί α δέν 
γνω ρί ζει τήν ἀ λή θεια».

Τό Συ νέ δριο δι ορ γα νώ νε ται ἀ πό τά πα
ραρ τή μα τα τῆς Ἑ ται ρεί ας αὐ τῆς στήν Ἑλ
λά δα, πού ὀ νο μά ζον ται «στο ές».

Τό ἐ ρώ τη μα γιά μᾶς εἶ ναι: Οἱ ἄν θρω ποι 
αὐ τοί, για τί μα ται ο πο νοῦν; Δέν γνω ρί ζουν 
ὅ τι καί μό νο ἡ ἀ να φο ρά τους στά «Κα βεί
ρια», μει ώ νει ὁ ποι α δή πο τε πνευ μα τι κή τά
χα ἐ πι δί ω ξη ἔ χουν;

Δέν γνω ρί ζουν ὅ τι ὁ με γά λος ἐ θνι κός 
φι λό σο φος Λι βά νιος, πα ρα δέ χθη κε πώς, 
ἡ ἀρ χαί α ἑλ λη νι κή θρη σκεί α ἄρ χι σε νά 
σβή νει ὅ ταν ἐ πέ τρε ψε νά πα ρει σφρύ σει 
μέ σα της ὅ λο τό πάν θε ο τοῦ με σο γεια κοῦ 
κό σμου;

Δέν γνω ρί ζουν ὅ τι γιά τούς ἕλ λη νες φι
λο σό φους ἡ κομ μα τι α σμέ νη ἀ λή θεια δέν 
εἶ ναι ἀ λή θεια;

Δέν ἔ μα θαν πο τέ ὅ τι τό ἀρ χέ γο νο ἐ ρώ
τη μα γιά τό «τί εἶ ναι ἀ λή θεια» ἀ παν τή θη
κε ἀ πό τόν Ἰ η σοῦ Χρι στό, ὅ ταν δί δα ξε ὅ τι ἡ 
ἀ λή θεια δέν εἶ ναι κα τά στα ση ἀλ λά εἶ ναι 
πρό σω πο καί μέ αὐ το συ νει δη σί α εἶ πε: «Ἐ
γώ εἶ μαι ἡ ἀ λή θεια»;

Βέ βαι α εἶ ναι δι καί ω μά τους νά μή θέ
λουν νά δοῦν τήν ἀ πο κα λυμ μέ νη στόν 
κό σμο ἀ λή θεια τοῦ Εὐ αγ γε λί ου καί νά ψά
χνουν ἀ κό μα νά τήν βροῦν.

Ἀλ λά εἶ ναι καί δι κό μας ἠ θι κό δι καί ω μα 
νά ἀ πο ροῦ με:

Ποι ός τούς κά λε σε στόν τό πο μας, προ
κα λών τας τήν εὐ σέ βεια τῶν χρι στια νῶν 
κα τοί κων τοῦ Νη σιοῦ;

Ποι ός τούς φι λο ξε νεῖ στήν πα τρί δα τῶν 
πέν τε συμ πα τρι ω τῶν μας Νε ο μαρ τύ ρων;

Ποι ός τούς πα ρο τρύ νει νά προ σκα λοῦν 
ὀ πα δούς τῶν ἀ πό ψε ών τους, στό Νη σί τῆς 
Πα να γί ας τῆς Κρη μνι ώ τισ σας;

Ποι ός ἐ θε λο τυ φλεῖ μπρο στά στό σα ρω
τι κό πέ ρα σμα τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ λου ἀ πό 
τή Σα μο θρά κη;

Τά Κα βεί ρια μυ στή ρια ἤ δη βρί σκον ταν 
σέ πα ρακ μή καί σέ ἀ πα ξί α, ὅ ταν ὁ Ἀ πό στο
λος τῶν Ἐ θνῶν κα θα γί α σε τόν τό πο μας 
μέ τόν ἐρ χο μό του σ’ αὐ τόν.

Αὐ τό δέν τό βλέ πουν καί ἐ κεῖ νοι πού 
σκι α μα χόν τας, χω ρίς ἴ χνος σε βα σμοῦ πρός 
τόν πο λι τι σμό, καῖ νε τά ἐ ξωκ κλή σια μας 
κά θε κα λο καί ρι.

Ὅ μως, ἡ ἁ γί α Πα ρα σκευ ή στήν Πα λι ά
πο λη καί στήν Ἄ νω με ριά, κα θώς καί ἡ Πα
να γί α ἡ Κρη μνι ώ τισ σα, θά συ νε χί σουν νά 
γα λη νεύ ουν τίς ψυ χές τῶν σα μο θρα κι τῶν 
καί νά ἀ να παύ ουν τίς συ νει δή σεις τους.

Θά συ νε χί σουν νά φέρ νουν εὐ σε βεῖς 
προ σκυ νη τές στό Νη σί, ἄπ΄ὅ λο τόν κό σμο, 
γιά νά ἐμ βα θύ νουν στό πρῶ το βῆ μα πού 
ἔ κα νε ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος κα θώς ἔ φερ νε 
στήν Εὐ ρώ πη τό μή νυ μα τοῦ Εὐ αγ γε λί ου.

Ἀ πέ ναν τι σ’ αὐ τό τό χρι στι α νι κό μας βί ω
μα, τό ὁ ποῖ ο οἰ κο δό μη σε ἑ κα τον τά δες ἐ ξωκ
κλή σια στό Νη σί μας, ἔρ χε ται ἡ Θε ο σο φι κή 
Ἑ ται ρεί α, ἡ ὁ ποί α εἶ ναι: ἀ πο κρυ φι στι κή 
ὀρ γά νω ση πού χρη σι μο ποι εῖ με θό δους ἀ να
το λι κῶν θρη σκει ῶν, προ σπα θεῖ νά ὑ περ βεῖ 
τά στε γα νά τῶν θρη σκει ῶν καί νά δη μι
ουρ γή σει μιά παγ κό σμια ἀ δελ φό τη τα, ἡ 
ὁ ποί α δι α τεί νε ται ὅ τι: με λε τᾶ συγ κρι τι κά τίς 
θρη σκεῖ ες καί τίς φι λο σο φί ες, ἐ ρευ νᾶ τούς 
ἀ νερ μή νευ τους νό μους τῆς φύ σης, κα θώς 
καί τίς κρυμ μέ νες δυ νά μεις τοῦ ἀν θρώ που.

Γιά μᾶς τούς χρι στια νούς, ὅ λοι οἱ ἄν θρω
ποι τῆς γῆς, ὡς παι διά τοῦ Θε οῦ, ἔ χουν θέ
ση κά τω ἀ πό τό φῶς τοῦ Εὐ αγ γε λί ου.

Γιά μᾶς τούς χρι στια νούς, οἱ δι ά φο ρες 
φι λο σο φί ες εἶ ναι προ σπά θει ες τῆς ἀν θρώ
πι νης σκέ ψης νά ἀ να κα λύ ψουν τό Θε ό.

Γιά μᾶς τούς χρι στια νούς, οἱ φυ σι κοί νό
μοι εἶ ναι κα θο ρι σμέ νοι ἀ πό τό Δη μι ουρ γό 
Θε ό καί δέν εἶ ναι ἀ νερ μή νευ τοι. Ἁ πλᾶ δέν 
εἶ ναι ἀ κό μα ὅ λοι προ σπε λά σι μοι ἀ πό τόν 
ἄν θρω πο.

Γιά μᾶς τούς χρι στια νούς, ὁ ἄν θρω πος 
δέν ἔ χει κρυμ μέ νες δυ νά μεις μέ σα του, 
ἁ πλῶς εἶ ναι πε πε ρα σμέ να τά ὅ ριά του, καί 
μπο ρεῖ νά κα τα στα θεῖ δυ να τό τε ρος ὅ ταν 
ἐ λεύ θε ρα ἑ νω θεῖ μέ τήν παν το δυ να μί α τοῦ 
Θε οῦ.

Κα τα λα βαί νε τε, λοι πόν, ἀ γα πη τοί μου 
ἀ δελ φοί, πό σο φτω χές εἶ ναι γιά μᾶς τούς 
χρι στια νούς, αὐ τές οἱ ἐ πι δι ώ ξεις τῶν ὀ πα
δῶν τῆς Θε ο σο φι κῆς Ἑ ται ρεί ας, οἱ ὁ ποῖ οι 



28

ἔρ χον ται στόν εὐ λο γη μέ νο ἀ πό τήν Πα να
γί α τό πο μας, τόν κα θα γι α σμέ νο ἀ πό τό 
αἷ μα τῶν πέν τε Νε ο μαρ τύ ρων μας, γιά νά 
μᾶς προ τεί νουν νά γυ ρί σου με πί σω! Πο
λύ πί σω! Στά Κα βεί ρια μυ στή ρια καί στίς 
ἀ νη θι κό τη τές τους. Στά Κα βεί ρια μυ στή ρια 
καί στίς αἱ μα το χυ σί ες τους. Στά Κα βεί ρια, 
τά ὁ ποῖ α ἡ λα ϊ κή εὐ σέ βεια τῶν ἀρ χαί ων 
ἑλ λή νων προ γό νων μας εἶ χε παν τε λῶς 
ἀ πορ ρί ψει, καί εἶ χαν ἀ πο μεί νει μό νο γιά 
μιά κλει στή «κά στα» τά χα δι α νο ου μέ νων 
καί ἀ ξι ω μα τού χων, οἱ ὁ ποῖ οι πε ρι φρο νοῦ
σαν τήν πί στη τοῦ λα οῦ.

Δέν τούς θέ λου με αὐ τούς τούς ἀρ ρω
στη μέ νους θι α σῶ τες τοῦ πε θα μέ νου πα
ρελ θόν τος μας. Δέν θέ λου με τά λυ χνά ρια 
τους, ἐ μεῖς πού ζοῦ με κά τω ἀ πό τό φῶς τῆς 
χά ρι τος τοῦ Χρι στοῦ. Δέν χρει α ζό μα στε τίς 
μυ στι κο πα θεῖς ἑρ μη νεῖ ες τους, οὔ τε τούς 
φαν τα σμέ νους ἀ πο κρυ φι σμούς τους, ἐ μεῖς 
πού καί κά ποι α Ἀ πό κρυ φα Εὐ αγ γέ λια τά 
πε τά ξα με ἔ ξω ἀ πό τίς Ἐκ κλη σί ες μας, καί 
εἶ ναι μό νη ἡ ἐ λευ θε ρί α τῆς βου λή σε ώς μας, 
πού κα θο ρί ζει τίς σχέ σεις μας μέ τό Θε ό.

Ἐ μεῖς πα ρα κο λου θοῦ με αὐ τές τίς ὀ πι
σθο δρο μι κές προ σπά θει ες, δέν ἀν τι στρα
τευ ό μα στε, δέν πα ρα κι νοῦ με σέ βί αι ες ἐκ
δη λώ σεις ἀ πέ ναν τί τους, ἀ νε χό μα στε τήν 
πο λε μι κή τους ἐ ναν τί ον μας καί προ σευ
χό μα στε νά τούς φω τί σει ὁ Θε ός ὥ στε νά 
ἀ να κα λύ ψουν τήν δε δο μέ νη νί κη τοῦ Εὐ
αγ γε λί ου ἐ πά νω στή ζω ή καί στό θά να το.

Γι’ αὐ τό, ἀ δελ φοί μου Χρι στια νοί, σᾶς 
ζη τῶ νά πε ρι φρο νή σε τε αὐ τές τίς ὕ πο πτες 
«Ἑ ται ρεῖ ες» πού ἔρ χον ται στόν τό πο μας 
γιά νά μει ώ σουν τή νο η μο σύ νη μας, μέ 
τίς ἀ νώ τε ρες τά χα ἀ να ζη τή σεις τους. Ἔρ
χον ται νά μᾶς προ τεί νουν αἱ μα τη ρούς καί 
ἀ νή θι κους τρό πους λα τρεί ας τοῦ Θε οῦ.

Ὅ μως ἐ φι στῶ τήν προ σο χή σας, μή πως 
συμ βεῖ ὁ ποι οσ δή πο τε βαν δα λι σμός σέ Να
ούς ἤ πα ρεκ κλή σια μας. Καί τό τε ἡ εὐ θύ νη 
θά πέ σει βα ρειά ἐ πά νω σε ὅ σους προ σκά
λε σαν ἤ καί ἀ πο δέ χτη καν τήν πραγ μά τω
ση αὐ τοῦ τοῦ εἰ δω λο λα τρι κοῦ συ νε δρί ου 
στό Νη σί μας. Ἡ ἴ δια εὐ θύ νη θά βα ρύ νει 
καί τήν Ἀ στυ νο μι κή δύ να μη τοῦ Νη σιοῦ.

Τό ση μαν τι κό τε ρο γιά μᾶς εἶ ναι ἡ συ
νέ χεια τῆς πνευ μα τι κῆς μας ζω ῆς καί τῆς 
λα τρευ τι κῆς πο ρεί ας μας. Γιά τήν ὁ ποί α, οἱ 
σα μο θρά κες, ἐ δῶ καί αἰ ῶ νες, κτί ζουν ἐκ
κλη σί ες καί τίς συν τη ροῦν, δι α λα λών τας 
ἔ τσι τό χρι στι α νι κό πνεῦ μα πού δι α πνέ ει 
τόν πο λι τι σμό μας καί χα ρα κτη ρί ζει τήν 
εὐ λο γη μέ νη αὐ τή ἰ δι αί τε ρη πα τρί δα μας.

Ἐ πι κα λοῦ μαι σέ ὅ λους σας τή βο ή θεια 
τοῦ Χρι στοῦ μας καί τῆς Πα να γί ας μας. 
Ἐ πι κα λοῦ μαι σέ ὅ λους σας τήν ἐ νί σχυ
ση τῶν πέν τε Νε ο μαρ τύ ρων μας καί τοῦ 
Προ φή τη Ἠ λί α. Νά μᾶς φυ λά ξει ὁ Θε ός 
ἀ πό τέ τοι ες, ἐκ προ οι μί ου κα τα δι κα σμέ
νες, προ σπά θει ες, σάν αὐ τή τῶν ὀ πα δῶν 
τῆς Θε ο σο φι κῆς Ἑ ται ρεί ας, πού ξυ πό λυ τοι 
«κλω τσοῦν τά καρ φιά» καί ἔ τσι, χω ρίς νά 
τό θέ λουν, στε ρε ώ νουν κα λύ τε ρα τό οἰ
κο δό μη μα τῆς Χρι στι α νι κῆς Πί στε ως στή 
Σα μο θρά κη.
Εὐ χέ της γιά ὅ λους σας πρός τό Χρι στό μας.

ὁ Μη τρο πο λί της,
ὁ Ἀ λε ξαν δρου πό λε ως Ἄν θι μος.

ΠΑΙ ΔΟ ΦΙ ΛΙΑ κ ΑΥ ΤΟ ΚΤΟ ΝΙΑ 
ΣΤΟ Ο ΝΟ ΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ;

Σέ προ η γού με νο τεῦ χος τοῦ «Δι α λό γου» 
εἴ χα με σχο λιά σει τή δι α βό η τη σέ κτα: «Παι
διά τοῦ Θε οῦ» (C h i l d r en of G od  C OG), τοῦ 
ψευ δο μεσ σί α Μῶ (Μω υ σῆΔα βίδ) ἤ Ντέ
η βιντ Μπέργκ (D a v id B e rg)1 καί τήν πε ρι
πέ τεια τῆς πρώ ην ὀ πα δοῦ Σε λέ στ Τζό ουνς 
(C e l e s te J o n es). Στό ἴ διο σχό λιο εἶ χε ἀ να
φερ θεῖ τό ὄ νο μα τοῦ Ρί κι Ρον τρίγ κεζ (R i c
h a rd P e t er R o d r i g u ez), τοῦ θε τοῦ γιοῦ τοῦ 
Ντέ ι βιντ Μπέργκ, τοῦ ὁ ποί ου ἡ τρα γι κή 
ἱ στο ρί α ἀ πο τε λεῖ κραυ γα λέ ο ντο κου μέν το 
γιά τά τε κται νό με να στίς ὁ μά δες αὐ τές, τίς 
γνω στές σάν «Κα τα στρο φι κές Λα τρεῖ ες» 
(D e s t r u c t i ve C u l ts), πού δρα στη ρι ο ποι οῦν
ται στά πλαί σια τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς».

Ὁ Ρί κι Ρον τρίγ κεζ2 γεν νή θη κε στίς 2501
1975, στή Τε νε ρί φη τῶν Κα να ρί ων Νή σων, 

1.
 
Βλέπε: «Διάλογος», τ. 56, ἈπρίλιοςἸούνιος 2009, σ. 

2829.
2.
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ἀ πό τήν Κά ρεν Ζέρ μπη (K a r en Z e r by) καί 
τόν «C a r l os», ἕ ναν ξε νο δο χο ϋ πάλ λη λο. Ἡ 
μη τέ ρα του, Κά ρεν, ἦ ταν ἡ μό νι μη σύν τρο
φος τοῦ Ντέ ι βιντ Μπέργκ.

Ὁ Ρί κι, πού τοῦ δό θη κε τό χα ϊ δευ τι κό 
ὄ νο μα «Ντα βιν τί το» (D a v i d i to, σάν ὑ πο κο
ρι στι κό τοῦ ὀ νό μα τος: Μω υ σῆς Δα βίδ Ζέρ
μπη), πέ ρα σε τήν παι δι κή ἡ λι κί α καί τήν 
ἐ φη βεί α του, ζών τας καί τα ξι δεύ ον τας μέ 
τή μη τέ ρα του καί τόν Μπέργκ στήν Εὐ ρώ
πη, Ἀ σί α καί Κα να δά. Θε ω ρεῖ ται σάν ὁ υἱ
ο θε τη μέ νος γιός τοῦ Μπέργκ, ἄν καί πο τέ 
δέν ἔ γι νε αὐ τό ἐ πί ση μη πρά ξη. Εἶ χε ἀ κό μη 
καί μί α ἑ τε ρο θα λῆ ἀ δελ φή, τήν T e c hi.

Ἀ πό τή γέν νη σή του, ὁ Μπέργκ καί ἡ 
Κά ρεν ἦ ταν ἀ πο φα σι σμέ νοι νά κά νουν τόν 
Ρί κι ἕ να ἀ γό ρι πρό τυ πο γιά τούς ὀ πα δούς 
τους. Ὁ Ρί κι ἦ ταν, κα τά τήν ἄ πο ψή τους, ὁ 
θε ϊ κός πρίγ κι πας, πού προ ο ρι ζό ταν νά ὁ δη
γή σει τά «Παι διά τοῦ Θε οῦ» διά μέ σου των 
βι βλι κῶν «ἔ σχα των και ρῶν». Στήν ἀ να τρο
φή του ἔ δω σαν ἐ κτε νῆ δη μο σι ό τη τα, ὥ στε 
νά γί νει τό πρό τυ πο, πού θά ἀ κο λου θοῦ
σαν ὅ λοι οἱ γο νεῖς στήν «Οἰ κο γέ νεια». Ὡς 
ἐκ τού του, ὁ Ρί κι ἔ ζη σε τήν παι δι κή ἡ λι κί α 
καί τήν νε ό τη τά του σέ ἕ να ἀ πό λυ τα ἐ λεγ
χό με νο πε ρι βάλ λον, μέ χα ρα κτη ρι στι κά 
τήν ἔν το νη κα τή χη ση, τήν αὐ στη ρή πει
θαρ χί α καί τήν πρα κτι κή σε ξου α λι κή δι α
παι δα γώ γη σή του ἀ πό ἐ νή λι κες.

Ὅ μως, κα θώς ὁ Ρί κι με γά λω νε ἀ νέ
πτυσ σε μιά βα θιά δυ σα ρέ σκεια πρός τόν 
Μπέργκ καί τή μη τέ ρα του, λό γῳ καί τῆς 
σε ξου α λι κῆς κα κο ποί η σης, πού εἶ χε ὑ πο
στεῖ σάν παι δί καί λό γῳ τῶν με θό δων τους 
καί τοῦ ἀ φύ σι κου τρό που μέ τόν ὁ ποῖ ο εἶ χε 
δι α παι δα γω γη θεῖ. Πε ρί τό τέ λος τῆς ἐ φη
βεί ας του, ὁ Ρί κι ἄρ χι σε νά ἐ πα να στα τεῖ 
κα τά τῶν πε ποι θή σε ων καί τῶν πρα κτι κῶν 
τῆς Κά ρεν.

Στίς ἀρ χές τοῦ 2001, μα ζί μέ τήν μνη
στή του, E l i x c ia M u n u m el, προ κά λε σε τήν 
τε λι κή ρή ξη καί μέ τή μη τέ ρα του ἡ ὁ ποί α 
εἶ χε πλέ ον ἀ να λά βει τήν ἡ γε σί α, με τά τόν 
θά να το τοῦ Μπέργκ καί μέ τήν «Οἰ κο
γέ νεια», δη λώ νον τας ὅ τι: «δέν μπο ρῶ νά 
συ νε χί σω νά συμ με τέ χω ἤ νά δι και ο λο γῶ 

αὐ τό πού αἰ σθά νο μαι ὅ τι εἶ ναι μιά δι ε φθαρ
μέ νη, δό λια ὀρ γά νω ση, πού δι δά σκει ψευ δῆ 
δόγ μα τα. .. Ἔ χε τε κα τα φά ει τά πρό βα τα τοῦ 
Θε οῦ, κα τα στρέ φον τας τή ζω ή τῶν ἀν θρώ
πων, δι α σπεί ρον τας ψευ δεῖς δο ξα σί ες καί 
ὑ πο στη ρί ζον τας ἐ πι ζή μι ες πρα κτι κές στό 
ὄ νο μα τοῦ Θε οῦ κι ἀ π’ ὅ σο μπο ρῶ νά δῶ, δέν 
δεί χνε τε οὔ τε λύ πη οὔ τε τύ ψεις γι’ αὐ τή σας 
τήν στά ση».

Ἡ παι δι κή ζω ή τοῦ Ρί κι Ρον τρίγ κεζ ἱ στο
ρεῖ ται σ’ ἕ να βι βλί ο 762 σε λί δων, συ νή θως 
ἀ να φε ρό με νο ὡς «Τό βι βλί ο τοῦ Ντα βιν
τί το»3 ἤ «Ἡ ἱ στο ρί α τοῦ Ντα βιν τί το», πού 
δη μο σι εύ θη κε καί κυ κλο φό ρη σε ἀ πό τήν 
«Δι ε θνή Οἰ κο γέ νεια» (T he F a m i ly I n t e r n a t i
o n al  T FI) στήν Ἱ σπα νί α τό 1982.

Τό βι βλί ο ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πό μιά σει ρά 
ἐ πι στο λῶν, γνω στῶν ὡς «ἐ πι στο λῶν τοῦ 
Ντα βιν τί το», πού κυ κλο φό ρη σαν σέ 2.700 
ἀν τί τυ πα, ἀ πό τό 1975 μέ χρι τό 1981 καί 
δι ε νε μή θη σαν σέ «Σπί τια»4 τῆς «Οἰ κο γέ
νειας» σέ ὅ λο τόν κό σμο. Ὡς στό χο εἶ χε νά 
κα τα στεῖ τό μον τέ λο τῆς ἀ να τρο φῆς τῶν 
παι δι ῶν. Μέ αὐ τό τό βι βλί ο σάν βά ση δι α
παι δα γω γή θη καν τά παι διά τῶν ὀ πα δῶν. 
«Τό βι βλί ο τοῦ Ντα βιν τί το» ἐ πι κεν τρώ νε
ται στήν σε ξου α λι κή ἐ λευ θε ρι ό τη τα σάν 
βα σι κό μέ ρος τῆς βρε φι κῆς καί παι δι κῆς 
ἡ λι κί ας τῆς δεύ τε ρης γε νιᾶς τῶν ὀ πα δῶν, 
βέ βαι α, σέ δι α φο ρε τι κό βαθ μό, ἀ νά λο γα μέ 
τήν ἐ πι δε κτι κό τη τα τῆς κά θε κοι νό τη τας 
τῆς ὀρ γά νω σης.

Ἐ νῶ, ὅ πως ἀ να φέ ρε ται: «τό βι βλί ο δέν 
ἔ χει τήν πρό θε ση νά βλά ψει τά παι διά, ἤ νά 
ὑ πο στη ρί ξει καί νά ἐκ θειά σει τήν παι δο φι
λί α», ὅ μως τε λι κά σφυ ρη λά τη σε δι α βρω μέ
νους χα ρα κτῆ ρες καί προ κά λε σε βλά βη σέ 
πολ λά παι διά.

Στήν «ἱ στο ρί α τοῦ Ντα βιν τί το», ὁ Ντέ η
βιντ Μπέργκ ἀ να πτύσ σει τίς θε ω ρί ες του 
γιά τό πῶς πρέ πει νά πραγ μα το ποι εῖ ται ἡ 

3.
 
http://www.xfamily.org/index.php/Story_of_Davidito
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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.
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φρον τί δα τῶν παι δι ῶν. Με τα ξύ ἄλ λων λέ
ει: «Στήν “Οἰ κο γέ νεια” μπο ρεῖ νά κά νου με 
ἕ να μι κρό ὄρ γιο σέξ, πού καί πού. Ὅ μως δέν 
τό δη μο σι ο ποι οῦ με οὔ τε τό κά νου με μπρο
στά στούς δη μο σι ο γρά φους, ἄν καί μπο ρεῖ 
νά τό κά νου με μπρο στά σε λί γους ἐ πι σκέ
πτες! Ὅ σο εἶ ναι ὅ λα μέ σα στήν οἰ κο γέ νεια, 
για τί ὄ χι;

Δέν ἔ κρυ ψα τόν Ντα βιν τί το· τόν ἔ κα να 
πα ρά δειγ μα γιά ὅ λο τόν κό σμο! Δέν προ
σπα θῶ νά τό κρύ ψω αὐ τό, δέν τό ἀρ νοῦ μαι 
καί σᾶς ἐν θαρ ρύ νω νά ἔ χε τε τήν ἴ δια ἐ λευ
θε ρί α».

Ἄς δοῦ με ὅ μως καί με ρι κές ἀ να φο ρές 
ἀ πό τή S a ra, πού ὑ πῆρ ξε ἡ βα σι κή ἀ πό τίς 
«νταν τά δες» πού δι α παι δα γώ γη σαν τόν 
Ντα βιν τί το μέ βά ση τή θε ω ρί α τῆς «ἐν θάρ
ρυν σης τῆς παι δι κῆς σε ξου α λι κό τη τας» 
τοῦ Ντέ η βιντ Μπέργκ: «Τό ἑ πό με νο πρω ί 
μί λη σε γιά τήν “Οἰ κο γέ νεια” καί. .. τή φρον
τί δα τῶν παι δι ῶν. Ἡ Ἐ πα νά στα ση ἄρ χι σε! Σέ 
εὐ χα ρι στοῦ με Ἰ η σοῦ! Ἔ χου με μπρο στά μας 
μιά νέ α πρό κλη ση. ..

Ἐ πί σης, ὁ “μπαμ πάς” (ὁ Ντέ η βιντ 
Μπέργκ) μᾶς συμ βού λευ σε, ὅ σους ἔ χου με 
τή φρον τί δα τοῦ Ντα βιν τί το, γιά τή ση μα σί α 
δι α τή ρη σης κα θη με ρι νοῦ ἡ με ρο λο γί ου τῶν 
δρα στη ρι ο τή των σχε τι κά μέ τόν χει ρι σμό 
τοῦ Ντα βιν τί το, “ἐ πει δή” εἶ πε “κά ποι α μέ
ρα, ξέ ρε τε, θά σᾶς ζη τη θεῖ νά γρά ψε τε τήν 
ἱ στο ρί α του γιά νά τήν μοι ρα στεῖ τε μέ τήν 
οἰ κου μέ νη. Εἶ ναι μί α εὐ θύ νη κι ἐ σεῖς πρέ πει 
νά εἶ στε συ νε πεῖς, ἐ πει δή πολ λοί νέ οι γο
νεῖς, πού ἀ να τρέ φουν παι διά θά πρέ πει νά 
πε ρι μέ νουν νά ἀ κού σουν γιά τό τί κά να με μέ 
τό δι κό μας παι δί” ».

Μέ βά ση τό ἡ με ρο λό γιο αὐ τό, γιά τή 
φρον τί δα τοῦ Ντα βιν τί το, ἡ S a ra, ἡ S a l
ly, ἡ S u s an καί οἱ ἄλ λες «νταν τά δες» εἶ
χαν λά βει συγ κε κρι μέ νες ὁ δη γί ες ἀ πό τόν 
Μπέργκ ὥ στε νά κυ κλο φο ροῦν στό «Σπί τι» 
χω ρίς ροῦ χα, νά παίρ νουν τόν μι κρό, ἀ πό 
ἡ λι κί ας λί γων μη νῶν, στό κρε βά τι τους 
καί νά συμ πε ρι φέ ρον ται μα ζί του ὅ πως 
μέ ἕ ναν ἐ ρω τι κό σύν τρο φο –τη ρου μέ νων 
τῶν ἀ να λο γι ῶν ἀ νά λο γα μέ τήν ἑ κά στο
τε ἡ λι κί α τοῦ ἀ γο ριοῦ. Ἀ κό μη ἐ πέ τρε παν 

στόν μι κρό Ρί κι νά πα ρα κο λου θεῖ τά ὁ μα
δι κά ὄρ για, πού πραγ μα το ποι οῦν ταν στά 
πλαί σια τῶν «πι στεύ ω» τῆς ὀρ γά νω σης 
γιά «προ σφο ρά ἀ γά πης πρός τόν πλη σί ον» 
καί ἐν θάρ ρυ ναν τήν συ να να στρο φή του 
μέ μι κρά κο ρι τσά κια, ἀ πό βρε φι κή ἡ λι κί α, 
γιά τήν ἀν ταλ λα γή φι λι ῶν στό στό μα, θω
πει ῶν καί ἀ να πα ρά στα ση τῆς σε ξου α λι κῆς 
πρά ξης χω ρίς ροῦ χα.

Ὁ Ρί κι Ρον τρίγ κεζ δι α παι δα γω γή θη κε 
μέ αὐ τά τά συ στή μα τα μέ σα ἀ π’ τά ὁ ποῖ α 
ἀ πο κα λύ πτον ται τά τρα γι κά ἀ δι έ ξο δα στά 
ὁ ποῖ α ὁ δη γοῦν ται οἱ ὀ πα δοί, ὥ στε νά θε
ω ροῦν τό ἐ λεύ θε ρο σέξ, τήν ἀν ταλ λα γή 
ζευ γα ρι ῶν, τήν πορ νεί α, τήν αἱ μο μι ξί α καί 
τήν παι δε ρα στί α, σάν ἔν δει ξη ἀ γά πης πρός 
τόν πλη σί ον.

Ὁ Ρί κι καί ἡ Ἐ λι ξί α παν τρεύ τη καν καί 
ἐγ κα τα στά θη καν στήν Οὐ ά σιγ κτον ἐλ πί
ζον τας νά ἀ φή σουν πί σω τους τό πα ρελ
θόν· ὡ στό σο, ὅ λο καί πε ρισ σό τε ρο ἔ νοι ω θε 
ὁ νέ ος νά κα τα λαμ βά νε ται ἀ πό ὀρ γή γιά 
τήν κα κο ποί η ση, πού εἶ χε ὑ πο στεῖ τό σον ὁ 
ἴ διος ὅ σον καί πολ λές ἑ κα τον τά δες ἄλ λα 
παι διά, πού με γα λώ νουν μέ σα στήν «Οἰ
κο γέ νεια». Βα θιά ἀ πο καρ δι ω μέ νος, ἔ νι ω θε 
ὅ τι ἀ πο στο λή του ἦ ταν νά βρεῖ τή μη τέ ρα 
του καί νά τήν ὁ δη γή σει στή Δι και ο σύ νη.

Τόν Ὀ κτώ βριο τοῦ 2004, με τα κό μι σε στό 
T u c s on τῆς A r i z o na καί ἐρ γά στη κε ὡς ἠ λε
κτρο λό γος. Σύμ φω να μέ δη λώ σεις φί λων 
καί συγ γε νῶν του, με τα κό μι σε ἐ κεῖ, θέ λον
τας νά βρεῖ τή μη τέ ρα του, γιά τήν ὁ ποί α 
ἔ μα θε ὅ τι εἶ χε ἐ πι σκε φθεῖ τήν πό λη.

Τόν Ἰ α νουά ριο τοῦ 2005, κα νό νι σε μί
α συ νάν τη ση στό δι α μέ ρι σμά του μέ τήν 
A n g e la S m i th (πρώ ην S u s an J oy K a u t en), 
πα λαι ό μέ λος τῆς «Οἰ κο γέ νειας», στε νή 
συ νερ γά τι δα τῆς μη τέ ρας του καί μί α ἀ πό 
τίς πρώ ην «νταν τά δες» του καί τήν μα χαί
ρω σε μέ χρι θα νά του.

Ὁ Ντα βιν τί το, δο λο φό νη σε τή S u s an καί 
στή συ νέ χεια ἀ φοῦ ὁ δή γη σε μέ χρι τό B l y t
he τῆς Κα λι φόρ νια, ἀ φαί ρε σε τή ζω ή του μέ 
μί α σφαῖ ρα στό κε φά λι. Ἄ φη σε μιά βιν τε
ο κα σέ τα γιά νά δι α νε μη θεῖ στούς φί λους, 
τήν οἰ κο γέ νειά του καί πρώ ην μέ λη τῆς 
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ὀρ γά νω σης, ὅ που ἐ ξη γοῦ σε τίς ἐ νέρ γει ές 
του. Στό βίν τε ο αὐ τό, ὁ Ρί κι λέ ει ὅ τι εἶ δε τόν 
ἑ αυ τό του ὡς ἐκ δι κη τή γιά παι διά σάν κι 
αὐ τόν καί τίς ἀ δελ φές του, πού εἶ χαν ὑ πο
στεῖ βια σμούς καί ξυ λο δαρ μούς. «Ὑ πάρ χει 
αὐ τή ἡ ἀ νάγ κη πού ἔ χω», εἶ πε. «Δέν εἶ ναι 
μιά ἁ πλῆ ἐ πι θυ μί α. Εἶ ναι μιά ἀ νάγ κη γιά 
ἐκ δί κη ση. Εἶ ναι μιά ἀ νάγ κη γιά δι και ο σύ νη, 
ἐ πει δή δέν μπο ρῶ νά συ νε χί σω ἔ τσι».

Αὐ τή εἶ ναι ἡ ἱ στο ρί α τοῦ Ρί κι Ρον τρίγ
κεζ, τοῦ «Μι κροῦ Πρίγ κι πα» τῶν «Παι δι ῶν 
τοῦ Θε οῦ». Εἶ ναι ἡ ἱ στο ρί α ἑ νός παι διοῦ, 
μέ σα σέ χι λιά δες παι διά πού ὑ φί σταν ται 
πα ρό μοι ες κα τα στά σεις, λι γό τε ρο ἤ πε

ρισ σό τε ρο, παι δι ῶν τῶν ὁ ποί ων ὁ ἀ ριθ μός 
θά αὐ ξά νει –ἄ σχε τα ἄν ἀ νή κουν στή συγ
κε κρι μέ νη σέ κτα ἤ ὄ χι κα θώς ἡ κοι νω νί α 
μας κα τρα κυ λᾶ ὅ λο καί χα μη λό τε ρα καί ἡ 
παι δο φι λί α ἀ κού γε ται νά στη ρί ζε ται κι ἀ πό 
ἐ πώ νυ μα χεί λη καί κα θώς ἡ «σε ξου α λι κή 
ἐ νη μέ ρω ση» εἰ σβά λει καί στή δι κή μας κοι
νω νί α καί στά δι κά μας σχο λεῖ α.

Θά μᾶς προ βλη μα τί σουν ἄ ρα γε οἱ λό γοι 
Ἐ κεί νου πού εἶ πε: «ἄ φε τε τά παι δί α καί μή 
κω λύ ε τε αὐ τά ἐλ θεῖν πρός με τῶν γάρ τοι ού
των ἐ στίν ἡ βα σι λεί α τῶν οὐ ρα νῶν» (Ματθ. 
19, 14) καί ὁ Ὁ ποῖ ος εἶ ναι ἡ μό νη ἐλ πί δα καί 
κα τα φυ γή γιά μᾶς καί τά παιδιά μας;

Ο ΜΑ ΔΕΣ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗ ΝΙ ΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ
Λει τουρ γοῦν καί ἐ φέ τος, στά πλαί σια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑ ξῆς Ὁ μά δες Με λέ της τοῦ Σκη

νι κοῦ τῶν Αἱ ρέ σε ων καί τῆς Πα ρα θρη σκεί ας:
1.  Ὁ μά δα Με λέ της τῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῆς Ἑ ται ρί ας 

«Σκο πιά» τῶν «Μαρ τύ ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ». Κά θε Πέμ πτη, 5.30΄6.30΄ μ.μ.
2.  Ὁ μά δα Με λέ της τῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῶν Πεν τη κο-

στια νῶν. Κά θε Δευ τέ ρα, 6.00΄8.00΄ μ.μ.
3.  Ὁ μά δα Με λέ της τῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῆς Νε ο ει δω λο-

λα τρί ας. Κά θε Δευ τέ ρα, 6.30΄8.30΄ μ.μ.
4.  Ὁ μά δα Με λέ της τοῦ σκη νι κοῦ τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς» (Γκου ρου ϊ στι κές, Ἀ πο κρυ φι

στι κές, Ἐ ναλ λα κτι κές, Νε ο Γνω στι κές, Σα τα νι στι κές κ.λπ. ὁ μά δες). Κά θε Πέμ πτη, 
7.00΄9.00΄ μ.μ.

Τά Μα θή μα τα πραγ μα το ποι οῦν ται σέ αἴ θου σα τοῦ Ἐ νο ρια κοῦ Κέν τρου τῆς Ἁ γί ας 
Πα ρα σκευ ῆς (Ἀ πο στό λου Παύ λου 10, δύ ο δρό μους δε ξιά, με τά τήν Ε. Ρ. Τ. ). Τηλ. ἐ πι κοι
νω νί ας: 210 6396 665.

ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
Ἀ πό τό Ρα δι ο φω νι κό Σταθμό τῆς Πει ρα ϊ κῆς Ἐκ κλη σί ας, 91,2 FM, με τα δί δε ται ἡ 

ἐκ πομ πή: «Ἀν τι αι ρε τι κή Δρά ση». Σάβ βα το, 14.1515.00. Ἐ πι με λοῦν ται καί πα ρου σι ά ζουν 
ὁ Πρω το πρ. π. Κυ ρια κός Τσου ρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκ κο ρης.

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 72722403, 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 

ὁμά δων», (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 Ά ).
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  Λα τρεῖ ες 

στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
16.  «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σα τα νι-

στῶν».
17.  «Ντοκουμέντα γιὰ αἱρέσεις καὶ πα ρα θρη σκεί α».
18.  «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη», 

ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συν δι α σκέ ψε ως (Ἁλίαρτος 
20-26/9/1995).

19.  «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο-
κλη ρωτικῶν  αἱρέσεων  καὶ  πα ρα θρη σκευ τι κῶν 
ὁμάδων».

20.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ 
στρατηγική».

21.  «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη  θεώρηση  καὶ  ἀν τι-
με τώ πι ση».

22.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς πα ρα θρη-
σκεί ας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰ κο γέ νεια».

23.  «Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί ας».
24.  «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί-

ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».

25.  «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
26.  «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ-

θο δο ξί α».
27.  «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
28.  Μοναχῆς  Ἀντωνίας,  «Νεοπεντηκοστιανοὶ  στὴν 

Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
29.  Νικολάου  Σταυριανίδη,  «Θρησκευτικὴ  Ἐ λευ θε-

ρί α», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
30.  Νικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο-

χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
31.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρ θο δό-

ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
32.  Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;», 

ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).
33.  Λεωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ-

δο κί α Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
34.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 

Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε-

νι κὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο).
36.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας», 

Καμ πάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο).
37.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-

χη μεία» (τεῦχος 3ο).
38.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 

Ἀ πο κρυ φι στι κὲς  Ὁμάδες»,  Ροδόσταυροι  κ.λπ. 
(τεύχη 4ο-10ο).

39.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νε-
ο α πο κρυ φι σμὸς», (τεύχη 11ο-15ο).

40.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο).

41.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄).
42.  Κυριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
43.  Κωνσταντίνου  Χολέβα,  «Ποιοὶ  καὶ  γιατί  ἀμ φι-

σβη τοῦν  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 
“Νέ  ας Ἐποχῆς”».

Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1.  «Ἡ  Ὁμοιοπαθητικὴ  ἀσυμβίβαστη  μὲ  τὴν  Ὀρ-

θό δο ξη  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.  Μοναχοῦ  Ἀρσενίου  Βλιαγκόφτη,  «Σύγχρονες 
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή»,  ἔκδ. Πα ρα-
κα τα θή κη (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.


