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διάλογος

Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ»
(β’ μέρος)
Τρόποι ἐγκαθίδρυσης τῆς 
“Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας”.
Γιά τήν ἐπιβολή καί τήν ἐγκαθίδρυ
ση τῆς “Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας” ἡ
Μπέϊλυ ὑποδεικνύει “τάς μεγάλας γενικάς
γραμμάς” καί μερικούς “πρακτικούς” τρό
πους, τούς ὁποίους θεωρεῖ ἀπαραίτητους.
Πρῶτο ὅμως μέλημα τῆς Μπέϊλ
 υ εἶναι
νά “ξεκαθαρίσει” ὅτι στήν “Νέα Παγκό
σμια Θρησκεία” δέν ἔχει θέση ἡ “προσευ
χή” καί ἡ “λατρεία”, ὅπως αὐτές ἀσκοῦν
ται μέχρι σήμερα. Ἀντ’ αὐτῶν εἰσάγεται
ἡ “ἐπιστήμη τῆς Ἐπικλήσεως” (“Μεγάλη
Ἐπίκλησις”, μέ τά τρία εἴδη της) καί τῆς
“Προκλήσεως”. Τό ἔργο τῆς “Ἐπικλήσε
ως”, τό ὁποῖο “εἶναι ἡ κλείς τῆς μελλούσης
παγκοσμίου θρησκείας”, θά ἐκτελεῖται μέν
ἀπό ἐξασκημένες πρός τοῦτο “μάζες ἀν
θρώπων”, ὅμως θά ἀποτελεῖ κυρίως ἔργο
ἐμπείρων ἀτόμων “πού ἔχουν ἐκγυμνάσει
τόν νοῦν των διά τοῦ ὀρθοῦ διαλογισμοῦ,
πού γνωρίζουν τήν δύναμιν τῶν μαγικῶν
τύπων, τῶν μάντραμς ἤ μαγικῶν ἐπωδῶν
καί τῶν ἐπικλήσεων καί οἱ ὁποῖοι ἐργάζον
1
ται συνειδητῶς” .
Ἡ ἀντικατάσταση τῆς προσευχῆς μέ τόν
διαλ
 ογισμό καί ἡ σύνδεση τούτου μέ τά ἰν
δουϊστικά “μάντραμς”, τούς “μαγικούς τύ
πους” καί τίς “μαγικές ἐπωδούς”, ἀποκαλύ
πτουν κατά τόν πλέον σαφῆ καί κατηγορη
ματικό τρόπο τόν μαγικό, ἀποκρυφιστικό
καί ἀντιχριστιανικό χαρακτήρα τῆς “Νέας
Παγκόσμιας Θρησκείας”.
Στήν συνέχεια ἡ Μπέϊλυ προτείνει καί
“πρακτικούς” τρόπους, μέ τούς ὁποίους
1. Ἀλ. Μπέϊλ
 υ, Ἡ ἐπανεμφάνισις τοῦ Χριστοῦ, σ. 163.

τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ,
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων

θά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς “Νέας
Παγκόσμιας Θρησκείας”. Μεταξύ αὐτῶν,
ἰδιαίτερη σημασία καί προτεραιότ ητα δίνει
στήν καθιέρωση τριῶν μεγάλων “κυρίων”
ἑορτῶν τῆς “Νέας Παγκόσμιας Θρησκεί
ας” καί βεβαίως, ὡς γνήσιο τέκνο τῆς “Νέ
ας Ἐποχῆς”, τίς συνδέει μέ τήν ἀστρολογία
καί τόν ζωδιακό κύκλο. “Ἡ θέσπισις μερι
κῶν μεγαλειτέρων ἑορτῶν ἐν σχέσει μέ τήν
Σελήνην καί, εἰς μικρότερον βαθμόν μέ τόν
Ζωδιακόν, θά προκαλέσῃ τήν ἐνίσχυσιν τοῦ
πνεύματος τῆς ἐπικλήσεως καί τήν, συνε
πείᾳ τούτου, εἰσροήν τῶν προκαλουμένων
ἐπιρροῶν”2. Ἡ θέσπιση αὐτῶν τῶν τριῶν
“κυρίων” καί παγκοσμίων ἑορτῶν θά δη
μιουργήσει μία “ὁμοιομορφία εἰς τά τυπικά
τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου”, λέει ἡ Μπέϊλυ,
“θά βοηθήσῃ τούς ἀνθρώπους παντοῦ νά
ἐνισχυθοῦν ἀμοιβαίως εἰς τό ἔργον των καί
νά ἰσχυροποιήσουν εἰς μέγαν βαθμόν τά ρεύ
ματα τῆς σκέψεως, πού κατευθύνονται πρός
τάς Πνευματικάς Ζωάς, πού ἀναμένουν. Ἐπί
τοῦ παρόντος, ἡ Χριστιανική θρησκεία ἔχει
τάς μεγάλας ἑορτάς, οἱ Βουδδισταί ἑορτά
ζουν τήν σειράν τῶν διαφόρων ἰδικῶν των
πνευματικῶν γεγονότων, καί οἱ Ἰνδουϊσταί
ἔχουν καί ἐκεῖνοι ἄλλον κατάλογον ἁγί
ων ἡμερῶν. Εἰς τόν κόσμον τοῦ μέλλοντος,
ὅταν θά ὀργανωθῇ, ὅλοι οἱ μέ πνευματικάς
προθέσεις καί τάσεις ἄνθρωποι παντοῦ, θά
ἑορτάζουν τάς ἰδίας ἁγίας ἡμέρας. Αὐτό θά
ἐπιφέρῃ τήν συγκέντρωσιν καί ἐναποθήκευ
σιν τῶν πνευματικῶν πόρων καί μίαν κοινήν
πνευματικήν προσπάθειαν, ἐπί πλέον δέ καί
τήν ταυτόχρονον πνευματικήν ἐπίκλησιν. Ἡ
2. Αὐτόθι, σ. 164.
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δυναμικότης ἑνός τοιούτου γεγονότος εἶναι
προφανής”3.
Μέ τό σχέδιο αὐτό, πού προτείνει ἡ Μπέ
ϊλυ, δέν θά ὑπάρχουν πλέον ξεχωριστές
ἑορτές γιά κάθε θρησκεία, ἀλλά ὅλοι μαζί
θά ἑορτάζουν “γεγονότα” τῶν διαφόρων
“παραδόσεων”, μέσα βεβαίως σέ ἕναν τε
ρατώδη θρησκευτικό συγκρητισμό-χοάνη,
ὁ ὁποῖος εἶναι προφανές ὅτι ἀνατρέπει
ὁλόκληρη τήν χριστιαν
 ική διδασκαλία καί
τήν πίστη στήν μοναδικότητα τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
Συγκεκριμένα, ἡ Μπέϊλυ “ὑποδεικνύ
ει” τρεῖς κατ’ ἔτος “κύριες ἑορτές” προ
σπαθώντας συγχρόνως νά “προφητεύσῃ”,
ὅπως γράφει, “τήν φύσιν τῶν παγκοσμίων
ἑορτῶν τοῦ μέλλοντος”. Οἱ “κύριες” αὐτές
ἑορτές θά συμπίπτουν μέ τρεῖς διαδ
 οχικές
πανσελήνους τῶν μηνῶν Ἀπριλίου, Μαΐ
ου καί Ἰουνίου. Μέ βάση αὐτές τίς “κύριες
ἑορτές” θά καθιερωθοῦν καί ἄλλες μικρό
τερες κοινές γιά ὅλους ἑορτές, οἱ ὁποῖες θά
καλύπτουν ὁλόκληρο τόν ζωδιακό κύκλο.
Οἱ τρεῖς “κύριες ἑορτές” θά εἶναι οἱ ἀκό
λουθες:
α) Ἡ “Ἑορτή τοῦ Πάσχα”. “Εἶναι ἡ
ἑορτή τοῦ ἀναστάντος, ζῶντος Χριστοῦ,
τοῦ Ἐκπαιδευτοῦ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τοῦ
Ἀρχηγοῦ τῆς Πνευματικῆς Ἱεραρχίας... Ἡ
ἑορτή καθορίζεται πάντοτε ἀπό τήν ἡμερο
μηνίαν τῆς πρώτης Πανσελήνου τῆς ἀνοίξε
ως καί ἀποτελεῖ τήν μεγάλην Χριστιαν ικήν
Ἑορτήν τῆς Δύσεως”4.
Βεβαίως, ἐδῶ ὁ ἀναγνώστης δέν πρέ
πει νά παραπλανηθεῖ ἀπό τήν χρήση τῶν
ὅρων “ἀναστάντος”, “Χριστός” καί “Χρι
στιανική Ἑορτή”. Ὁ ὅρος “Χριστός” τῆς
Μπέϊλυ συνοδεύεται ἀπό τόν κατηγορη
ματικό προσδιορισμό “ζῶν”. Τοῦτο σημαί
νει ὅτι δέν ἐννοεῖται ὁ ἱστορικός Ἰησοῦς
Χριστός, ἀλλά ὁ “ζῶν” σήμερα “Χριστός”
τῆς “Νέας Ἐποχῆς” -καί ἐν προκειμένῳ ὁ
3. Αὐτόθι, σ. 165.
4. Αὐτόθι, σ. 166.
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“Χριστός” τῆς Θεοσ
 οφίας καί τοῦ Ἀποκρυ
φισμοῦ- πού μπορεῖ νά εἶναι ὁ Μαϊτρέγια ἤ
κάποιος ἄλλος ζωντανός δῆθεν “Χριστός”,
δηλαδή μιά “χριστική κατάστασις”. Γι’ αὐ
τό καί ὁ “Χριστός” αὐτός προσδιορίζεται
ὡς “Ἐκπαιδευτής ὅλων τῶν ἀνθρώπων”
καί ὡς “Ἀρχηγός τῆς Πνευματικῆς Ἱεραρ
χίας”. Ἑπομένως, Ἡ “Ἑορτή τοῦ Πάσχα”
τῆς Μπέϊλ
 υ δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τό
Χριστιανικό Πάσχα καί τήν Ἀνάσταση τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τόσον ἡ χρήση τοῦ ὅρου
“Ἑορτή τοῦ Πάσχα”, ὅσο καί ἡ σύνδεσή
του μέ τήν πανσέληνο τῆς ἐαρ
 ινῆς ἰσημε
ρίας εἶναι παραπλανητικά.
β) Ἡ “Ἑορτή τοῦ Βεσάχ”. “Εἷναι ἡ ἑορτή
τοῦ Βούδδα, τοῦ Πνευματικοῦ Μεσολαβητοῦ
μεταξύ τοῦ ὑψίστου πνευματικοῦ κέντρου
τῆς Σαμπάλλας καί τῆς Ἱεραρχίας... Ἡ ἑορ
τή αὐτή θά καθορίζεται πάντοτε ἐν σχέσει
πρός τήν Πανσέληνον τοῦ Μαΐο υ, ὅπως συμ
βαίνει καί σήμερον. Εἶναι ἡ μεγάλη ἑορτή
5
τῆς Ἀνατολῆς” .
Κατά τήν ἑορτή αὐτή , λέει ἡ Μπέϊλ
 υ,
“ἀνά πᾶν ἔτος (κατά τήν ἑορτήν τοῦ Βεσάκ,
τῆς Πανσελήνου τοῦ Μαΐου), ὁ Βούδας ἐπι
κοινωνεῖ μέ τήν ἀνθρωπότητα, διά τοῦ Χρι
στοῦ καί τῆς συγκεντρωμένης καί μέ προσο
χήν παρακολουθούσης Ἱεραρχίας”6.
Ἡ Μπέϊλ
 υ μεταφέρει καί ἕνα “παλαιό
θρῦλο, ὁ ὁποῖος ἔχει σήμερον ἐφαρμογήν
καί παρέχει τήν κλεῖδα τῶν σχέσεων τοῦ
Χριστοῦ μέ τόν Βούδδαν”, σύμφωνα μέ τόν
ὁποῖο, “ὑπό συμβολικήν μορφήν”, ὁ Βούδ
δας, ὅταν ἔφθασε στήν φώτιση “προέβλε
ψε τήν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ὁ Ἀδελφός
Του, ὁ Χριστός, θά εἰργάζετο εἰς τό ἔργον
τῆς Μεγάλης Ὑπηρεσίας” καί γιά νά βοη
θήσει τόν “Χριστόν”, “ἀφῆκεν ὀπίσω Του
(πρός χρῆσιν τοῦ Χριστοῦ), ἐκεῖνο πού φέρει
τό μυστηριῶδες ὄνομα “τά ἐνδύματά Του”.
Ἐκληροδότησε καί ἀφῆκε εἰς κάποιο μέρος
ἀσφαλές, τό σύνολον τῆς συναισθηματικῆς5. Αὐτόθι.
6. Αὐτόθι, σ. 103.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 59

διαισθητικῆς Του φύσεως, ἐκεῖνο τό “ὁποῖον
μερικοί ὀνομάζουν ἀστρικόν σῶμα, καθώς
καί τό σύνολον τῆς γνώσεως καί τῆς σκέψε
ως Του, πού ὀνομάζεται ὁ νοῦς ἤ τό νοητ
 ικόν
7
Του σῶμα” .
Κατά συνέπεια, καί ἡ ἑορτή αὐτή τοῦ
βουδιστικοῦ Βεσάχ σχετίζεται καί συνδέε
ται μέ τόν “Χριστό”, ὅπως τόν θέλει καί τόν
φαντάζεται ἡ “Νέα Παγκόσμια Θρησκεία”
τῆς Μπέϊλυ.
γ) Ἡ τρίτη “κυρία” παγκόσμια ἑορτή εἶ
ναι ἡ “Ἑορτή τῆς Καλῆς Θελήσεως“. “Αὐ
τή θά εἶναι ἡ ἑορτή τοῦ Πνεύματος τῆς ἀν
θρωπότητος... καί θά εἶναι ἀφιερωμένη εἰς
τήν ἔκφρασιν ὀρθῶν σχέσεων μεταξύ τῶν
ἀνθρώπων. Ἡ Ἑορτή αὐτή θά καθορίζεται
κατ’ ἔτος ἐν σχέσει μέ τήν Πανσέληνον τοῦ
Ἰουνίου. Θά εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν
θ’ἀναγνωρίζωνται ἡ πνευματική καί ἡ θεία
φύσις τῆς ἀνθρωπότητος... Κατ’ ἔτος, κατά
τήν ἡμέραν αὐτήν, ὁ Χριστός κηρύσσει τήν
τελευταίαν ὁμιλίαν τοῦ Βούδδα ἐνώπιον τῆς
συγκεντρωμένης Ἱεραρχίας”8.
Κατά τήν ἑορτή αὐτή, λοιπόν, θά ἑορτά
ζεται “ἡ πνευματική καί ἡ θεία φύσις τῆς
ἀνθρωπότητος”. Δηλαδή θά λατρεύεται ἡ
θεοποιημένη ἀνθρώπινη φύση, ἀφοῦ, κατά
τήν “Νέα Ἐποχή”, ὁ ἄνθρωπος εἶναι κατ’
οὐσίαν “θεός”, “ἐκροή” ἤ “ἐκδήλωση” τοῦ
“θεοῦ”, μέρος τοῦ συμπαντικοῦ “Ἕνός” ἤ
“Ὅλου”.
Αὐτές οἱ τρεῖς ἑορτές , συμπληρώνει ἡ
Μπέϊλυ, ἄν καί δέν συσχετίζονται μετα
ξύ τους, ἤδη ἑορτάζονται σήμερα, ἀλλά
χωριστά ἡ καθεμιά. Ὅμως, “Ἡ ἡμέρα καθ’
ἥν καί αἱ τρεῖς αὐταί Ἑορταί θά τηροῦν
ται καθ’ ὅλον τόν κόσμον πλησιάζει καί δι’
αὐτῶν μία μεγάλη πνευματική ἑνότης θά
ἐπιτευχθῇ καί τά ἀποτελέσματα τῆς Με
γάλης Προσεγγίσεως, πού εὑρίσκεται τόσον
πλησίον μας κατ’ αὐτήν τήν ἐποχήν, θά στα
θεροποιηθ
 οῦν μέ τήν χρῆσιν τῆς ὁμαδικῆς
7. Αὐτόθι, σ. 107.
8. Αὐτόθι, σ. 166.
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ἐπικλήσεως τῆς ἀνθρωπότητος καθ’ ὅλον
τόν πλανήτην”9.
Μέ βάση αὐτές τίς “κύριες” ἑορτές θά
καθιερωθοῦν στήν συνέχεια καί ἄλλες
μικρότερες κοινές ἑορτές, συνδεδεμένες
πάντοτε μέ τήν πανσέληνο ἑκάστου μη
νός, ὥστε ἔτσι νά καλύπτεται ὁλόκληρος ὁ
ζωδιακός κύκλος. Ὅμως καί οἱ μικρότερες
αὐτές κοινές ἑορτές “θ’ ἀναγνωρίζωνται
ὡς ἔχουσαι ἐπίσης ζωτικήν σπουδαιότητα”.
Ὅλες αὐτές οἱ ἑορτές “Θά ἐμπεδώσουν εἰς
τήν συνείδησιν τῶν ἀνθρώπων τάς θείας
ἰδιότητας”. Στήν ἐμπέδωση καί κατάκτηση
αὐτῶν τῶν “θείων ἰδιοτήτων” θά φθάσουμε
“μέ τήν ἐνδελεχῆ μελέτην τῆς φύσεως κά
ποιου ἀστερισμοῦ ἤ ἀστερισμῶν, πού ἀσκοῦν
ἐπίδρασιν ἐπί τῶν μηνῶν αὐτῶν. Ὁ Αἰγόκε
ρως, π.χ. (τόν Δεκέμβριον), θά ἐφιστᾶ τήν
προσοχήν μας εἰς τήν πρώτην μύησιν, τήν
γέννησιν τοῦ Χριστοῦ εἰς τό σπήλαιον τῆς
καρδίας καί θά μᾶς ὑποδεικνύει τήν ἀναγ
καιοῦσαν ἐξάσκησιν διά νά ἐπέλθῃ τό μέγα
τοῦτο γεγονός εἰς τήν ζωήν τοῦ ἀτόμου…
Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον, αἱ δώδεκα ἐτήσιαι
ἑορταί θά ἀποτελέσουν τήν ἀποκάλυψιν
τῆς θεότητος… καί θά ἐκφράζεται πλήρως
ἡ σχέσις τοῦ Συνόλου πρός τό μέρος καί τοῦ
μέρους πρός τό Σύνολον τοῦτο”10.
Σέ ὅλη αὐτή τήν διαδικασία τοῦ καθο
ρισμοῦ τῶν κοινῶν παγκοσμίων ἑορτῶν
εἶναι φανερή ἡ στενή σχέση τῆς Μπέϊλυ
καί γενικώτερα τῆς Θεοσοφίας μέ τόν Ἀπο
κρυφισμό, ἀλλά καί μέ τήν Ἀστρολογία, ἡ
ὁποία ἀποτελεῖ τήν βάση καί τό ἰδεολογικό
ὑπόβαθρο τῆς “Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχό
ου”.
Οἱ δυσκολίες γιά τήν ἐγκαθίδρυσή της.
Ὑπάρχουν ὅμως καί δυσκολίες γιά τήν
ἐγκαθίδρυση τῆς “Νέας Παγκόσμιας Θρη
9. Αὐτόθι, σ. 167.
10. Αὐτόθι, σσ. 167-168. Ἐδῶ ἡ Μπέϊλυ ταυτίζεται μέ
τίς θέσεις τοῦ “Ὑδροχοϊκοῦ Εὐαγγελίου” τοῦ Levi Dow
ling, τό ὁποῖο κάνει λόγο γιά τίς πέντε “μυήσεις” τοῦ Χρι
στοῦ, ἀπό τίς ὁποῖες ἡ πρώτη εἶναι ἡ Γέννηση.
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σκείας”, τίς ὁποῖες ἡ Μπέϊλ
 υ δέν παρα
λείπει νά ἐπισημάνει. Κατά τήν Μπέϊλυ,
λοιπόν, δύο εἶναι οἱ συντελεστές πού δυ
σκολεύουν καί περιορίζουν τήν σημερινή
εὐκαιρία τῆς ἐπανεμφάνισης τοῦ “Χρι
στοῦ”: “1. Ἡ ἀδράνεια τοῦ συνήθους Χρι
στιανοῦ ἤ τοῦ πνευματικῶς σκεπτομένου
ἀνθρώπου, εἰς κάθε χώραν - τῆς Ἀνατολῆς ἤ
τῆς Δύσεως. 2. Ἡ ἔλλειψις τοῦ χρήματος διά
τό ἔργον τῆς προετοιμασίας”11. Μάλιστα,
θεωρεῖ ὅτι ὁ δεύτερος “συντελεστής”, “Ἡ
ἔλλειψις Οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τοῦ ἔρ
γου τοῦ Χριστοῦ”, εἶναι “ἴσως ἡ κυριωτέρα
δυσκολία καί εἰς πολλούς ἐνίοτε φαίνεται
ὅτι ἀποτελεῖ δυσκολίαν ἀνυπέρβλητον”. Καί
τοῦτο διότι “Περιλαμβάνει τό πρόβλημα τῆς
ἀληθοῦς οἰκονομικῆς κηδεμονίας καί τῆς δι
οχετεύσεως ἀναλόγων χρηματικῶν ποσῶν
εἰς ἀγωγούς, οἱ ὁποῖοι θά βοηθ
 ήσουν, κατά
τρόπον ὁριστικόν, εἰς τό ἔργον τῆς προετοι
μασίας διά τήν ἐπιστροφήν τοῦ Χριστοῦ”.
Πρός τόν σκοπόν αὐτόν, οἱ “πνευματικοί
ἐργάται... Ὀφείλουν νά συστήσουν τό συνδι
κάτον, τό ἵδρυμα ἤ τήν ὀργάνωσιν ἐκείνην,
ἡ ὁποία θά διαχειρίζεται τό προσφερόμενον
12
χρῆμα” .
Ἐάν λοιπόν δέν ἐργασθοῦν σωστά καί
ἐντατικά οἱ ὀπαδοί του, οἱ “πνευματικοί
ἐργάται”, δέν μπορεῖ νά “ἐπανεμφανισθῇ”
ὁ “Χριστός” τῆς “Νέας Παγκόσμιας Θρη
σκείας”, διότι -ὡς φαίνεται- ἡ ἐπανεμφά
νισή του δέν καθορίζεται ἀπό τήν δική του
ἐλεύθερη βούληση, ἀλλά “ἀπό τήν ἰδικήν
μας ἐργασίαν ἐξαρτᾶται ἡ ἔλευσίς Του”13.
Ἡ ἔλευσή του ἐξαρτᾶται ἀκόμη ἀπό τήν
ἐμπέδωση ὀρθῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ἀν
θρώπων, ἔργο στό ὁποῖο πρέπει νά ἀφοσι
ωθοῦν οἱ ὀπαδοί του.
Ἀντιθέτως, ἡ Ἐκκλησία στό θέμα αὐτό
“παρενέβαλε ἐμπόδια εἰς τό διάστημα τῶν
αἰώνων καί δέν τό ὑπεβοήθησε, λόγῳ τοῦ
11. Αὐτόθι, σ. 178.
12. Αὐτόθι, σ. 184.
13. Αὐτόθι, σ. 202.

4

φανατικοῦ της ζήλου νά κάμῃ ὅλους τούς
λαούς “Χριστιανούς” καί ὄχι ὀπαδούς τοῦ
Χριστοῦ. Ἐξῆρε τήν Χριστιανικήν διδασκα
λίαν καί ὄχι τήν ἀγάπην καί τήν στοργικήν
κατανόησιν, ὅπως τήν παρουσίασε μέ τό πα
ράδειγμά Του ὁ “Χριστός”. Ἡ Ἐκκλησία ἐκή
ρυξε τόν φλογερόν Σαούλ τόν Ταρσέα, καί
ὄχι τόν πρᾶον ξυλουργόν τῆς Γαλιλαίας”14.
Ἡ Μπέϊλυ κατηγορεῖ ἀκόμη τήν Ἐκκλη
σία καί τούς θεολόγους της ὅτι ἔδωσαν
ἐσφαλμένες ἑρμηνεῖες τῆς ἱστορίας τῶν
Εὐαγγελίων καί διαστρέβλωσαν τήν “ἀρ
χική, κρυσταλλίνη ἁγνότητά της”. Ἔτσι,
“Ὁ Χριστός παρίσταται σήμερον ὡς γεν
νηθείς κατά τρόπον οὐχί φυσιολογικόν,
ὡς διδάξας καί κηρύξας ἐπί τρία ἔτη καί
κατόπιν σταυρωθείς καί τέλος ὡς ἀνα
στηθείς καί ἐγκαταλείψας τήν ἀνθρω
πότητα διά νά “καθίσῃ ἐκ δεξιῶν τοῦ
Πατρός” ἐν ἐπιβλητικῇ πομπῇ εἰς τόπον
ἄγνωστον. Ἐπίσης, ὅλαι αἱ ἄλλαι προ
σεγγίσεις πρός τόν Θεόν ἀπό οἱονδήποτε
ἄλλον λαόν, καί εἰς οἱανδήποτε ἐποχήν
καί χώραν, θεωροῦνται παρά τῶν ὀρ
θοδόξων Χριστιανῶν ὡς προσεγγίσεις
ἐσφαλμέναι, ὡς ἐκτελούμεναι ἀπό τούς
ὑποτιθεμένους “ἐθνικούς” καί ὡς ἔχουσαι
ἀνάγκην τῆς Χριστιανικῆς παρεμβάσεως…
Ὁλόκληρος ἡ σπουδαιότης ἀπεδόθη, ὅπως
ὅλοι γνωρίζομεν, εἰς τήν “δι’ αἵματος θυ
σίαν τοῦ Χριστοῦ” ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί εἰς
τήν σωτηρίαν, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται ἀπό τήν
ἀναγνώρισιν καί ἀποδοχήν τῆς τοιαύτης
θυσίας. Ἡ διά μεσολαβήσεως συνταύτισις
μέ τήν Θεότητα, ἀντικατέστησε τήν πε
ποίθησιν, τήν ὁποίαν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς
συνέστησε νά ἔχωμεν εἰς τήν ἰδικήν μας
θεότητα”(sic)15.
Μέ αὐτή τήν “ἐσφαλμένη” διδασκαλία
της ἡ Ἐκκλησία συνετέλεσε στήν καθυστέ
ρηση τῆς ἐπανεμφάνισης τοῦ “Χριστοῦ”,
καταστρέφοντας μέσα στίς ψυχές τῶν ἀν
14. Αὐτόθι, σ. 15, (ἡ ὑπογράμμιση δική μας).
15. Αὐτόθι, σσ. 68-69, (ἡ ὑπογράμμιση δική μας).
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θρώπων τήν “πεποίθηση” γιά τήν δική τους
“θεότητα”.
Παρ’ ὅλα ταῦτα, ἡ Μπέϊλυ εἶναι αἰσιό
δοξη ὅτι ὅλα τά ἐμπόδια μποροῦν νά ὑπερ
πηδηθοῦν. Ἔτσι, θά ἔλθει ἡ ἐποχή κατά
τήν ὁποία “ἡ διοίκησις θά εἶναι εἰς χεῖρας
ἑνός λαοῦ πεφωτισμένου· οἱ ἄνθρωποι αὐ
τοί δέν θά ἀνέχονται νά ὑπάρχῃ αὐθεντία
εἰς καμμίαν Ἐκκλησίαν ἤ ὁλοκληρωτισμός
εἰς οἱονδήποτε πολιτικόν σύστημα· δέν θ’
ἀνέχωνται, οὔτε θά ἐπιτρέπουν νά διοικῇ
οἱονδήποτε σῶμα ἀποτελούμενον ἀπό ἀν
θρώπους, πού ἀναλαμβάνουν νά τούς πεί
σουν ὅτι ὀ φ ε ί λ ο υ ν νά πιστεύουν διά νά
σωθοῦν ἤ ποίαν κυβέρνησιν ὀ φ ε ί λ ο υ ν νά
16
δεχθοῦν” .
Μέ τήν παρέμβαση τῆς “Πνευματικῆς
Ἱεραρχίας”, ἀλλά καί τοῦ ἴδιου τοῦ “Χρι
στοῦ”, ὑπάρχουν ἤδη “πεφωτισμένοι ἄν
θρωποι”, ὅπως εἶναι ὁ “Νέος Ὅμιλος τῶν
Ἐξυπηρετητῶν τοῦ Κόσμου”, καί ἐργά
ζονται σ’αὐτό τό ἔργο. “Ἄνδρες καί γυναῖ
κες παντοῦ καί εἰς κάθε τομέα τῆς ζωῆς,
ἐξαγγέλλουν τάς νέας αὐτάς ἀληθείας,
πού εἰς τό μέλλον θά διέπουν τήν ζωήν
τῶν ἀνθρώπων·συνιστοῦν τάς νέας ἐκείνας
ὀργανώσεις, τάς κινήσεις καί τάς ὁμάδας
–τάς μεγάλας καί τάς μικράς- πού θά ἐξοι
κειώσουν τάς μάζας τῶν ἀνθρώπων μέ τήν
πραγματικότητα τῆς ἀνάγκης καί μέ τόν
τρόπον, μέ τόν ὁποῖον θ’ἀντιμετωπισθῇ”17.
Ὁ “ἐργάτης” τῆς “Νέας Παγκόσμιας Θρη
σκείας” θά ἀντιληφθεῖ σύν τῷ χρόνῳ, ὅτι
“ὑπάρχει ἐπί τῆς Γῆς μία καλῶς ὀργανωμέ
νη καί ὁλοκληρωμένη Ὁμάς, εἰς τήν ὁποίαν
μπορεῖ νά δοθῇ τό ὄνομα τοῦ Νέου Ὁμίλου
Ἐξυπηρετητῶν τοῦ Κόσμου. Θά διαπιστώσῃ
ὅτι τά μέλη του ὑπάρχουν παντοῦ καί ἐρ
γάζονται εἰς κάθε χώραν καί εἰς ὅλας τάς
ὀργανωμένας θρησκευτικάς καθώς καί
ὅλας τάς ἄλλας ὁμάδας, πού εἶναι ἀφιερω
μέναι εἰς τήν εὐημερίαν τῆς ἀνθρωπότητος
16. Αὐτόθι, σ. 176.
17. Αὐτόθι, σ. 52.
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καί εἰς τήν προετοιμασίαν διά τήν ἐπιστρο
φήν τοῦ Χριστοῦ”18.
Ἡ Μπέϊλυ ὑποστήριζε, ἐξ ἄλλου, ὅτι
ἤδη κατά τά δέκα τελευταῖα ἔτη πρό τῆς
συγγραφῆς τοῦ βιβλίου της “Ἡ ἐπανεμ
φάνισις τοῦ Χριστοῦ”, εἶχε διοργανωθεῖ ὁ
“Νέος Ὅμιλος τῶν Ἐξυπηρετητῶν τοῦ κό
σμου” καί ἀποτελοῦσε “ὁμάδα ἀπό ἄνδρας
καί γυναῖκας κάθε ἔθνους καί φυλῆς, κάθε
θρησκευτικῆς ὀργανώσεως καί ἀνθρωπι
στικῆς κινήσεως, πού εἶναι βασικῶς προση
νατολισμένοι ἤ ἀρχίζουν τώρα νά προσανα
τολίζωνται πρός τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Εἶναι μαθηταί τοῦ Χριστοῦ, πού ἐργάζονται
συνειδητῶς καί κάποτε ἀσυνειδήτως διά τήν
ἐπανεμφάνισίν Του”19.
Ἡ Μπέϊλυ, τέλος, θεωρεῖ τόν ἀριθμό καί
τήν ἀκτίνα δράσης τῶν μελῶν τοῦ “σώμα
τος” αὐτοῦ ἐπαρκῆ γιά νά ἐπιφέρουν τίς
μεταβολές, πού εἶναι ἀναγκαῖες γιά νά
δώσουν στόν “Χριστό” τήν εὐκαιρία “νά πε
ριπατήσῃ καί πάλιν μεταξύ μας”. Αὐτό θά
ἐπιτευχθεῖ ἄν τά ἄτομα αὐτά εἶναι πρόθυ
μα “νά ὑποτάξουν τάς ἐθνικάς, θρησκευτι
κάς καί τάς μεταξύ τῶν ὀργανώσεών των
διαφοράς… νά ἐξοικειώσουν τήν ἀνθρω
πότητα μέ τήν σκέψιν τῆς ἐπανεμφανίσεως
τοῦ Χριστοῦ… καί νά δώσουν μίαν σύνοψιν
τοῦ ἔργου τῶν δύο Υἱῶν τοῦ Θεοῦ: τοῦ
Βούδδα καί τοῦ Χριστοῦ, καί νά τό κατα
στήσουν ἀποτελεσματικόν”20.
Ἔτσι ὀραματιζόταν καί ὀνειρευόταν τήν
“Νέα Παγκόσμια Θρησκεία” ἡ “σχισμα
τική” θεοσοφίστρια καί ἀποκρυφίστρια
Ἀλίκη Μπέϊλυ. Αὐτή τήν ἴδια “Παγκόσμια
Θρησκεία” ἐξακολουθοῦν νά ἐπαγγέλλον
ται οἱ συνεχιστές ἐκείνης καί πολλές ἄλλες
σύγχρονες παραθρησκευτικές ὁμάδες τῆς
“Νέας Ἐποχῆς”. Μιά “θρησκεία” πού θά
ἔχει τόν δικό της “Χριστό”, ὁ ὁποῖος ἀσφα
λῶς οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τόν ἀληθινό
18. Αὐτόθι, σ. 194 , (ὑπογράμμιση δική μας).
19. Αὐτόθι, σ. 197.
20. Αὐτόθι, σ. 199, (ὑπογράμμιση δική μας).
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)

1

(θ’ μέρος)

6

Ἀναφερθήκαμε ἰδιαίτερα στίς κινήσεις
«Καφέ Σχολειό» καί «ἀνθρωποσοφία» καί
στίς διασυνδέσεις τους μέ τό Ὑπουργεῖο
Παιδείας γιά νά ὑπογραμμίσουμε ἀκριβῶς
τόν κίνδυνο τῆς διάβρωσης καί τίς τρομα
κτικές συνέπειες πού ἔχει στήν ἀγωγή τῶν
παιδιῶν μας. Τό γεγονός ὅτι οἱ κινήσεις αὐ
τές δέν παρουσιάζονται σάν ἀντιχριστιανι
κές καί ὑποστηρίζουν πώς συνεργάζονται
μέ ἐπίσημους φορεῖς, ἀκόμη καί μέ ἐκκλη
σιαστικούς, πολλαπλασιάζει ἀσφαλῶς τή
σύγχυση.
Ἄν τώρα σκεφτοῦμε πώς ὑπάρχουν
πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι μέ τέτοιου
εἴδους διασυνδέσεις, τότε ἀντιλαμβανό
μαστε τό μέγεθος τοῦ κινδύνου. Σήμερα
ὑπάρχουν περιπτώσεις φοιτητῶν τῶν θε
ολογικῶν μας Σχολῶν, πού εἶναι μέλη τέ
τοιων ὀργανώσεων. Δέν ἀποκλείεται μελ
λοντικά, αὐτοί οἱ ἄνθρωποι νά ἀναλάβουν
τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα
μας.
Ἐξάλλου καί οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας
δέν εἶναι πάντοτε σέ θέση νά «διακρίνουν
τά πνεύματα». Ὅταν πρόσφατα ὀργανώ
σαμε εἰδική ὁμιλία στήν Ἐκάλη, τήν ὁποία

παρακολούθησαν 30 περίπου πρώην μέλη
ἀποκρυφιστικῆς ὀργάνωσης, ἕνα ζευγάρι
πού ἦλθε εἰδικά γι’ αὐτή τήν ὁμιλία ἀπό
τήν Κρήτη μᾶς εἶπε: «Τί θά γίνει μέ τούς
ἱερεῖς στήν Κρήτη, πού μᾶς λένε: εἶστε τυ
χεροί πού μελετᾶτε τά βιβλία τοῦ Θεοφάνη
Μπούκα»2;
Πολλές ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἰδι
αίτερα νεογ
 νωστικές, γκουρουϊστικές καί
«ψυχολατρεῖες» ὀργανώνουν ἐκδηλώσεις
σέ ἐπίσημες αἴθουσες, ἰδιαίτερα σέ Πνευ
ματικά Κέντρα Δήμων ἤ ἀκόμη καί στό
Πνευματικό Κέντρο τῆς Ρωμαιοκαθολι
κῆς Ἐκκλησίας (Μιχαήλ Βόδα) καί στή
συνέχεια τό χρησιμοποιοῦν αὐτό γιά νά
δηλώσουν πώς οἱ ἐπίσημοι αὐτοί φορεῖς
ἀναγνωρίζουν τήν συμβολή τους στήν
ἀνόρθωση τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας καί τή
«σοβαρότητα» τῆς ἐργασίας τους.
Ἐδῶ πρέπει ἰδιαίτερα νά ἀναφέρουμε τό
Ἐκπαιδευτικό Κέντρο τοῦ «Σώματος Ἑλ
ληνίδων Ὁδηγῶν» (Βάρη), στό ὁποῖο πραγ
ματοποιοῦνταν σεμινάρια πολλῶν τέτοιων
ὁμάδων, ὅπως τῆς «Ἀνάντα Μάργκα», τοῦ
«Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ» τοῦ Μαχαρί
σι Μάχες Γιόγκι, τοῦ Θεοφάνη Μπούκα καί

1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετία
τοῦ 1990».

2. Σημ. τῆς Σύνταξης: Τό ἄρθρο εἶχε γραφεῖ πρό τῆς Ζ΄
Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως τοῦ 1995.

ἱστορικό Ἰησοῦν Χριστόν. Ἀντιθέτως, εἶναι
ἡ πλήρης ἀναίρεση Ἐκείνου, μιά “πιθηκί
ζουσα” ἀντιγραφή Του, μιά “ἀντίχριστη”
“καρικατούρα” Του, τήν ὁποία πεισματικά
προσπαθοῦν νά κατασκευάσουν καί νά
ἐπιβάλουν οἱ διάφορες ἀποκρυφιστικές
ὁμάδες.

Ἄραγε, εἶναι δυνατό, μετά ἀπό ὅλα αὐτά,
νά ὑπάρξουν ποτέ Χριστιανοί καί μάλιστα
Ὀρθόδοξοι, πού θά παραπλανηθοῦν ἀπό
τέτοια συνθήματα, ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς
εἰρηνικῆς συνύπαρξης καί συνεργασίας
τῶν ἀνθρώπων καί τῆς “καλῆς θέλησης”
καί κατανόησης μεταξύ τῶν λαῶν τῆς γῆς;
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ἀσφαλῶς καί ἄλλων ὁμάδων3. Μάλιστα
μερικές φορές οἱ ὁμάδες αὐτές, στά ἔντυπά
τους, ἔδωσαν καί τό τηλέφωνο τοῦ ΣΕΟ μέ
τήν παρατήρηση πώς δίδονται καί ἀπό αὐ
τό οἱ ἀπαραίτητες πληροφορίες.
Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς τά γεγονό
τα αὐτά φέρουν μεγάλη σύγχυση σέ οἰκο
γένειες καί σέ νέους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι
ἐμπιστεύονται τούς φορεῖς αὐτούς καί δέν
μποροῦν νά ὑποπτευτοῦν πώς θά μποροῦ
σαν νά συνεργαστοῦν μέ κάποια ὁμάδα
πού διεθ
 νῶς χαρακτηρίζεται σάν «Σέκτα»
καί μάλιστα ὄχι ἀπό κάποιους θρησκευ
τικούς κύκλους, ἀλλά ἀπό ὑπεύθυνους
Ὑπουργούς Παιδείας σέ χῶρες τῆς ΕΟΚ,
ἀπό κοινοβούλια καί ἀκόμη ἀπό τό ἴδιο το
4
Εὐρωκοινοβούλιο .
Κλείνοντας πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε
πώς οἱ ὁμάδες αὐτές καλλιεργοῦν σήμερα
τή θρησκευτική σύγχυση, μέ ἐκπομπές στά
ραδιόφ
 ωνα καί στήν τηλεόραση, καθώς
ἐπίσης καί ἀπό τόν καθημερινό καί περιο
δικό Τύπο. Δύο τουλάχιστον ραδιοφωνικοί
σταθμοί στή χώρα μας εἶναι ἀποκρυφι
στικοί, ἐνῶ ἀποκρυφιστικά προγράμματα
προβάλλονται ὄχι μόνον ἀπό ἰδιωτικούς,
ἀλλά καί ἀπό κρατικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς. Ὁλόκληρος ὁ καθημερινός καί
περιοδικός Τύπος ἀσχολεῖται μέ τέτοια
θέματα, ἐνῶ ὑπάρχουν ἀρκετά περιοδικά
ἐκδιδόμενα ἀπό ἀποκρυφιστικούς φορεῖς.
Τό τί πρόκειται νά συμβεῖ μετά τήν ἑνο
ποίηση τῆς Εὐρώπης5 μποροῦμε νά τό ἀντι
ληφθοῦμε ἀπό αὐτό πού συμβαίνει στή Γερ
μανία. Ἀπό 20 περίπου τηλεοπτικούς σταθ
μούς πού ὑπάρχουν σήμερα σ’ αὐτή τή χώρα,
5 προέρχονται ἀπό τό χῶρο τῶν αἱρέσεων
καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς».
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Εἰδικώτερα γιά τή χώρα μας πρέπει νά
μνημονεύσουμε καί τά δορυφορικά κανά
λια. Οἱ σχετικές ἐκπομπές ἀποτελοῦν τήν
πρώτη βαθμίδα γιά μιά πιό συστηματική
ἐπεξεργασία τῶν «ἐνδιαφερομένων» μέ
τήν ἀποστολή ἐντύπων, κασετῶν, βίντεο,
μέ τήν πρόσκλησή τους σέ «συνέδρια» καί
«φεστιβάλ νεότητας». Ἀργότερα, ὅταν δη
μιουργηθοῦν οἱ «προϋπ
 οθέσεις», ὁ γκου
ρού ἤ «μεσσίας» ἐπισκέπτεται τή χώρα
μας καί ἔτσι ὀργανώνονται νέες ὁμάδες μέ
«σταθερές δομές»6.
2. Οἱ φουνταμενταλ ισ τές.
Οἱ φουνταμενταλιστικές ὁμάδες δροῦν
στή χώρα μας κυρίως σάν «ἀδογμάτιστες»
ἤ καί ἐμφανίζονται σάν «Ὀρθόδοξες κι
νήσεις» καί «Ἱεραποστολές» πού, ὅπως
ἰσχυρίζονται, «καλύπτονται» καί ἀπό τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Τέτοιες ὁμάδες, οἱ ὁποῖες προέρχονται
ἀπό τόν ἀμερικανικό χῶρο, σημείωσαν
τόν τελευταῖο καιρό στή χώρα μας ἐπιτυ
χία μέ ἀποτέλεσμα νά φέρουν σύγχυση.
Αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι παρουσιάζονται
σάν «ὀρθόδοξες» καί «καλύπτονται», δυ
στυχῶς, ἀπό ἀπληροφόρητους κληρικούς
καί ἐφημέριους, πού βρίσκονται οἱ ἴδιοι σέ
σύγχυση καί τήν πολλαπλασιάζουν στίς
συνειδήσεις τῶν πιστῶν. Τέτοιες κινήσεις
εἶναι ἡ «Π.Α.Χ.Α.», ἡ «Ἑλληνική Ἱεραπο
στολική Ἕνωση», «οἱ Νικητές» κ. ἄ.
Οἱ φουνταμενταλιστικές ἀμερικανικές
κινήσεις, πού διαθέτουν τεράστια μέσα καί
πολιτική δύναμη, θά προσπαθήσουν στή
δεκαετία τοῦ 1990 νά κάνουν πιό αἰσθητή
τήν παρουσία τους στή χώρα μας καί νά
αὐξήσουν τή θρησκευτική σύγχυση.
3. Ἡ κίν ησ η τοῦ Μούν.

3. Σημ. τῆς Σύνταξης: Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου
ἀναφέρεται στή ἐποχή ἐκείνη, σέ περιπτώσεις πού
σήμερα δέν εἶναι δυνατόν νά ἐλεγχθοῦν.
4. βλ. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, Πνευματικός βιασμός· Νέες
αἱρέσεις μιά πραγματική ἀπειλή.
5. Σημ. τῆς Σύνταξης: Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου
ἀναφέρεται στήν πρό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως περίοδο.

Ἡ κίνηση αὐτή εἶναι ἡ πλέον ὕπουλη
καί ἡ πλέον ἐπικίνδυνη. Κάνει συστηματι
6. Περισσότερα βλ. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, Ἀποκρυφισμός,
γκουρουϊσμός, «Νέα Ἐποχή», Πρέβεζα, 1990.
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O ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
(α’ μέρος)
Ἡ καταφυγή πολλῶν πιστῶν στή μα
γεία, τό σατανισμό καί τά συμπαραμαρ
τοῦντα, ἡ ἐντυπωσιακή αὔξηση τῶν θυμά
των τέτοιων ἐπενεργειῶν, ἡ προσέλευση
στό ἐξομολογητήριο πολλῶν πού ζητοῦν
βοήθεια γιά ν’ ἀπαλλαγοῦν ἤ καί πληρο
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τοῦ Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τριανταφυλλοπούλου,
Πρωτοσυγ. τῆς Ἱ. Μ. Σισανίου καί Σιατίστης

1. Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἱ. Μ. Σερρῶν
καί Νιγρίτης, Νοέμ. 2009.

φορίες λόγω ὑποσυνείδητης ἤ συνειδητῆς
ἀνησυχίας καί ἡ ἔλλειψη ἐνημέρωσης ἀκό
μη καί στούς ἱερατικούς κύκλους, τῶν βα
σικῶν παραμέτρων πού συνιστοῦν τά περί
Σατανᾶ καί μαγικοῦ φαινομένου, ὑπῆρξε
ἀφορμή γιά τήν παροῦσα εἰσήγηση.
Εἶναι ἕνα πεδίο ἡ σχέση μέ τόν πλησίον,
ὅπου ἡ ἀνθρώπινη συμπεριφορά λαμβά
νει δραματική ἐκτροπή πολλές φορές καί

κή προσπάθεια διάβρωσης τῆς Ἐκκλησίας
καί ὅλων τῶν θρησκειῶν. Γι’ αὐτό τό σκοπό
ἵδρυσε πολλές ὀργανώσεις καί διαθέτει τε
ράστια οἰκονομικά μέσα. Θεωροῦμε ἀπα
ραίτητο νά ἀναφερθοῦμε διεξοδικώτερα σ΄
αὐτή τήν ὀργάνωση.
Τό 1985 ὁ Μούν ἵδρυσε τήν ὀργάνωση
«Διεθνές Ἵδρυμα Θρησκειῶν - IRF» μέ
σκοπό νά διαβ
 ρώσει τά οἰκουμενικά καί
οἰκουμενιστικά κινήματα καί νά τά ὑποτά
ξει στήν «Ἑνωτική Ἐκκλησία». Πρόεδρος
αὐτῆς τῆς κίνησης εἶναι ὁ Chu
 ng Hwan
Kwak, ἐνῶ στό προεδρεῖο ἀνήκει καί ὁ John
Mania tis.
Αὐτή ἡ ὀργάνωση, περιλαμβάνει με
γάλο ἀριθμό ἐπί μέρους ὀργανώσεων τοῦ
Μούν, πού ἐξυπηρετοῦν: α) τήν διάβρωση
ὅλων τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί
ὅλων τῶν θρησκειῶν καί β) τήν «ἑνότητα»
κάτω ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Μούν μέ βάση
τήν ἰδεολογία τῆς «Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας».
Ἡ κίνηση «New Era» εἶναι μία ἀπό αὐ
τές τίς ὀργανώσεις γιά ἐντεταλμένους τοῦ
Μούν καί γιά χριστιανούς κληρικούς καί
θρησκειολόγους. Στά πλαίσια συνεδρίων
καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια

ἐπηρεασμοῦ ἤ καί ἐξάρτησης ἀξιωματού
χων τῆς Ἐκκλησίας, καθηγητῶν τῆς θεο
λογίας καί ἄλλων παραγόντων. Ἀπό τά
ἡγετικά στελέχη αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης
ἀναφέρουμε τό ὄνομα τοῦ Chun
 g Hwan
Kwak, τοῦ M. Darrol Bryant καί τοῦ Francis
Clark.
Παρομοίους σκοπούς ἐπιδιώκουν καί οἱ
ὀργανώσεις τοῦ Μούν «Διεθνές Σεμινάριο
γιά τήν Ἑνωτική Κίνηση - ISU
 M», «Διαθρη
σκευτικές Συνδιασ
 κέψεις γιά Κληρικούς
- ICC», «Θρησκευτική Ὑπηρεσία Νεότη
τας - RYS», «Σεμινάριο Θεότητας Διεθνῶν
Θρησκειῶν - YSWR», «Συνδιάσκεψη Παγ
κοσμίων Θρησκειῶν - AWR», «Παγκόσμιο
Συμβούλιο Θρησκειῶν - CWR» κ. ἄ.
Σέ ἔντυπα τῆς RUS ἀναφέρεται πώς ἡ
κίνηση αὐτή ἀποσκοπεῖ στήν πραγματική
εἰρήνη «μέσω πνευματικῆς ἄσκησης τῆς
ἀνθρώπινης ὑπηρεσίας». Νέοι πού συμ
μετέχουν στά προγράμματα τῆς κίνησης
πρέπει νά εἶναι ἀφοσιωμ
 ένοι «στά ἰδανικά
τῆς κοινωνικῆς ὑπηρεσίας καί τῆς οἰκουμε
νικῆς κατανόησης μέσῳ διαθρησκευτικῆς
καί διαπολιτιστικῆς ἐπικοινωνίας».
(Συνέχεια στό ἑπόμενο).
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σίγουρα, ἡ ἐλαττωματική, νοσηρή σχέση
πρός τόν πλησίον μας, εἶναι λογικό ἐξαγό
μενο μιᾶς νοσηρῆς, μᾶλλον κίβδηλης, σχέ
σης μέ τόν ἑαυτό μας καί μέ τό Θεό.
Ὁ διάβολος εἶναι ὁ ἐπικεφαλής τῶν πο
νηρῶν πνευμάτων πού ξέπεσαν ἀπό τή
Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἐπιδιώκουν τήν ἀπώ
λεια τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ὄν προσωπικό,
ἀόρατο πού δρᾶ ἤ ἐπιδρᾶ, καθώς φανερώ
νεται στή δραστηριότητα τῶν δαιμόνων. Ὁ
Ἰησοῦς ἦρθε γιά νά καταργήσει τόν κύριο
τοῦ θανάτου, δηλαδή τό διάβολο (Ἑβρ. 2,
14). Ἀπελευθέρωσε δαιμονισμένους καί
ἰάτρευσε ἀσθενεῖς. Ὁ Λουκᾶς συνδέει τό
πάθος τοῦ Χριστοῦ μέ τούς πειρασμούς
(22, 53: ὅταν βρισκόμουν μαζί σας στό ἱερό,
δέν ἁπλώσατε χέρι πάνω μου. Ἤρθατε γιά
νά μέ συλλάβετε νύχτα. Αὐτή ἡ νύχτα πα
ραχωρήθηκε ἀπό τό Θεό γιά νά πετύχετε
τό ἐγκληματικό σας σχέδιο). Στό σκοτάδι
δηλαδή φανερώνει ὁ Σατανᾶς τήν ἐξουσία
του καί στό σκοτάδι διαπράττονται συνή
θως οἱ ἁμαρτίες, στά κρυφά δηλαδή. Στόν
Ἰωάννη (13,30) δίνεται ἐμφατικά ἡ πληρο
φορία ὅτι ἦταν νύκτα ὅταν πῆγε ὁ Ἰούδας
νά προδώσει τό Χριστό. Νύχτα μαζεύονται
συνήθως οἱ σατανιστές γιά τίς τελετουρ
γίες τους, νύχτα, συνήθως μέ πανσέληνο,
δραστηριοποιοῦνται καί οἱ μάγοι.
Ὁ διάβολος χρησιμοποιεῖ πονηρές με
θοδεῖες, δηλαδή παγίδες, τεχνάσματα καί
δόλο (Β΄ Κορ. 2, 11 / Ἐφεσ. 6, 11). Μετασχη
ματίζεται σέ ἄγγελο φωτός (Β΄ Κορ. 11, 14).
Τέκνα του ἡ ἁμαρτία καί τό ψεῦδος (Ἰω. 8,
44), ἀλλά καί ὁ κάθε συνειδητά ἀμετανό
ητος. Οἱ ἄνθρωποι ρέπουν πρός τό κακό
καί ὁ κόσμος ὅλος βρίσκεται μέσα στήν
πονηρία (Α΄ Ἰωά. 5, 19). Ἡ καθολικότητα
τῆς ἁμαρτίας ὀφείλεται στό διάβολο. Αὐ
τός στέκεται πίσω ἀπό κάθε ἀνθρώπινη
ἁμαρτία καί μισεῖ τόν ἄνθρωπο, ζητώντας
διά παντός νά τόν καταστρέψει ὡς ἀνέκα
θεν ἀνθρωποκτόνος (Ἰωά. 8, 44). Ἀποτελεῖ
τό κέντρο τοῦ κράτους τοῦ θανάτου (Ἑβρ.

διάλογος

2, 14) καί τοῦ κακοῦ. Παρεμβαίνει μεταξύ
Θεοῦ καί ἀνθρώπων, προσπαθώντας νά
ἐμποδίσει τή σωτηρία μας. Ἡ τάξη τῶν δαι
μόνων περιλαμβάνει τίς ἀρχές καί τούς κο
σμοκράτορες τοῦ σκότους αὐτοῦ τοῦ αἰώνα
(Ἐφεσ. 6, 12), τῆς ἐποχῆς μας. Αὐτεξούσια
δέν μπορεῖ νά μᾶς πειράξει, ὅταν κάνουμε
προσεκτική πνευματική ζωή καί φυλαγό
μαστε ἀπό τήν ἁμαρτία. Δέν ἔχει καμμία
δύναμη ἐπάνω μας (Α΄ Ἰωά. 5, 18), γιατί τό
τε ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ γίνεται καί δική μας
ζωή, φανερώνεται καί στήν ψυχή καί στό
σῶμα μας. Ὁ ἀντίχριστος διάβ
 ολος θά νι
κηθεῖ ἀπό τό ἐσφαγμένο ἀρνίο. Αὐτός θά
εἶναι ὁ δεύτερος θάνατός του, δηλ. ὁ αἰώ
νιος χωρισμός του ἀπό τό Θεό καί τοῦ ἰδίου
καί ὅσων τόν ἀκολουθήσουν (Ἀποκ. 20, 14).
Ὁ Σατανᾶς πειράζει τούς ἀνθρώπους
μέ ἐπιθυμίες πονηρίας οἱ ὁποῖες τούς βυθί
ζουν στόν ὄλεθρο, πρός ἱκανοποίησή του,
ἐπειδή ὁ ἴδιος ὡς πνεῦμα ἄσαρκο δέν μπο
ρεῖ νά τίς ἱκανοποιήσει καί τίς ὑλοποιεῖ μέ
σω τοῦ ἀνθρώπου (Τρεμπέλα, ὑπόμνημα
στό κατά Ἰωάννη, σελ. 318-319). Ζητάει νά
βλάψει τόν ἄνθρωπο σωματικῶς μέ ἀσθέ
νειες, μύρια βάσανα, ἀκόμη καί διά σωμα
τικοῦ θανάτου. Μπορεῖ νά δημιουργήσει
καί φυσικό πόνο ὅπως στή συγκύπτουσα
(Λουκ. 13, 16) ἀπό φθόνο πρός τόν ἄνθρω
πο. Φθόνῳ διαβ
 όλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς
τόν κόσμον. Τό μῖσος του καί ἡ φθοροποιός
διάθεση ἐναντίον μας ἔχει διάφορες μορ
φές καί δέν τερματίζεται στόν φυσικό θά
νατο, ἀλλά ἀγωνίζεται νά μᾶς παρασύρει
σέ αἰώνιο χωρισμό ἀπό τό Θεό (δεύτερος
θάνατος).
Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά κα
ταργήσει μέ τά ἔργα Του τόν διάβ
 ολο. Τά
κείμενα τῆς Κ. Δ περιγράφουν διάφ
 ορες
μορφές δαιμονισμοῦ πού βλάπτουν τούς
ἀνθρώπους σωματικά καί ψυχικά, ἤ ἀκόμη
κυριαρχώντας στόν ἄνθρωπο, τόν καθι
στοῦν βλαπτικό κι ἐπικίνδυνο στούς ἄλ
λους (Ματθ. 8, 28, Μάρκ. 5, 12, Λουκ. 8, 26).
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Ἡ συγκύπτουσα πάσχει, ψυχικά ὅμως
εἶναι ὑγιής καί δέν ἐμποδίζεται ἀπό τίς
πνευματικές της ὑποχρεώσεις. Εἶναι κι
αὐτή παροῦσα στή συναγωγή. Ὁ Χριστός
ἀποκαλύπτει δαιμονική ἐπενέργεια σ’ αὐ
τή καί τήν θεραπεύει. Ἡ παρουσία Του
κάνει νά ὑποχωρεῖ ὁ Σατανᾶς καί ν’ ἀπο
δεσμεύονται τά θύματά του.
Ὁ Ματθαῖος (12, 22) καί ὁ Λουκᾶς (11, 14)
μιλοῦν γιά θεραπεία δαιμονιζόμενου τυ
φλοῦ καί κωφοῦ, ὅπως καί κωφοῦ καί ἄλα
λου. Καί στίς δύο περιπτώσεις ὁ Χριστός
ἔδιωξε τό δαίμονα μέ ἀποτέλεσμα ν’ ἀπο
κατασταθοῦν καί ἡ ὅραση καί ἡ ἀκοή καί ἡ
ὁμιλία τῶν ἀσθενῶν. Τό ἴδιο καί ὁ Μάρκος
(7, 32) κάνει λόγο γιά τυφλό καί μογιλάλο
πού θεραπεύτηκε ἀπό τό Χριστό. Σ’ αὐτές
τίς περιπτώσεις οἱ παθήσεις τῶν ἀσθενῶν
δέν ἔχουν φυσική τήν αἰτία, ἀλλά ἀποτε
λοῦν ἐπιβολή τοῦ δαίμονα.
Στό περιστατικό μέ τή Χαναναία καί τή
θυγατέρα της (Ματθ. 15, 21-28) μέ τή φρά
ση «κακῶς δαιμονίζεται» ὁ εὐαγγελιστής
ὑπονοεῖ ψυχοσωματική ἀσθένεια βαρύ
τατη, ἀπό ἐπιβουλή τοῦ δαίμονα, ἀπό τήν
ὁποία ἡ θυγατέρα «ἰάθη» (15, 28).
Καί οἱ τρεῖς συνοπτικοί (Ματθ. 8, 28,
Μάρκ. 5, 1-20, Λουκ. 8, 26-39) περιγράφουν
τή συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μέ τόν ἕνα ἤ
τούς δύο δαιμονιζόμενους στά Γάδαρα.
Ἐδῶ ἔχουμε περίπτωση κυριαρχίας ἀνθρώ
που ἀπό λεγεώνα ἀκαθάρτων πνευμάτων.
Ὁ Λουκᾶς μάλιστα, γιατρός ὁ ἴδιος δέν μι
λάει γιά σωματική ἀσθένεια, ἀλλά γιά κυ
ριαρχία ἀπό ἀκάθαρτα πνεύματα. Ὁ δαι
μονισμένος βρίσκεται σέ οἰκτρή κατάστα
ση. Ἐδῶ δέν ὁμιλεῖ ὁ ἄνθρωπος ἁπλῶς ὑπό
τήν ἐπήρεια τοῦ δαίμονος, ἀλλά οἱ ἴδιοι δι
αλέγονται μέ τόν Χριστό. Ἀναγνωρίζουν τή
θεότ ητά Του, ὁμολογοῦν ὅτι μεταξύ τους
δέν ὑπάρχει σχέση καί τρέμουν τήν παν
τοδυναμία Του παρακαλώντας Τον νά μήν
τούς βασανίσει. Οἱ δαίμονες κυριαρχοῦν
ἐφ’ ὅλης τῆς ψυχοσωματικῆς ὑποστάσεως
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τοῦ δυστυχοῦς ἀνθρώπου. Ἄν ἦταν αὐτός
παράφρων ἤ ψυχοσωματικά ἀσθενής, δέν
θά μποροῦσε νά ἔχει γνώση τῆς θεανθρω
πότητας τοῦ Χριστοῦ καί νά τήν ὁμολογεῖ.
Ὁ Λουκᾶς ἀλλοῦ (Πράξ. 16, 16) περι
γράφει μία παιδίσκη πού ἔχει πνεῦμα
πύθωνος, πνεῦμα μαντικό. Ἐδῶ ὑπάρχει
ὀργανική ὑγεία ἀλλά ἀνελεύθερη ψυχή καί
βούληση. Ἡ παιδίσκη χρησιμοποιεῖ καί τήν
ψυχή καί τήν βούλησή της πού βρίσκονται
ὑπό δαιμονική κατοχή, γιά νά ἐξαπατᾶ
τούς ἀνθρώπους. Ὁ δαίμονας πού βρίσκε
ται μέσα της ἀναγνωρίζει τήν ἰδιότητα
τῶν ἀποστόλων, ὄχι γιά καλό, ἀλλά γιά νά
προκαλέσει ἀναταραχή μέσα στήν πόλη
ἐναντίον τοῦ Παύλου. Μετά τό θαῦμα, ἡ
μαντική ἱκανότητα χάθηκε.
Σέ δύο περιπτώσεις ὁ Σατανᾶς χρησι
μοποιεῖται ὡς τιμωρός; 1) στήν περίπτωση
τῆς αἱμομιξίας, ὅπου κάποιος ἁμάρτησε
μέ τήν μητριά του (Α΄ Κορ. 5, 5) καί ὅπου
ὁ Παῦλος προτρέπει τούς Κορινθίους νά
συγκαλέσουν τήν Ἐκκλησία καί νά πα
ραδώσουν αὐτόν πού ἁμάρτησε ἔτσι στό
Σατανᾶ, δηλαδή νά τόν ἀποκόψουν ἀπό
τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία ὥστε νά σω
φρονιστεῖ. Σκοπός εἶναι ἡ μετάνοιά του, ἡ
σωτηρία του. 2) Ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος (Β΄ Κορ.
12, 7) ἀναφέρει, ὅτι ὁ Θεός παραχώρησε σέ
ἄγγελο τοῦ Σατανᾶ νά τόν ταλαιπωρεῖ καί
νά τόν κτυπάει καθημερινά, γιά νά μήν
ὑπερηφανεύεται λόγω τῶν πολλῶν ἀπο
καλύψεων πού ἔλαβε. Τό εἶδος τῆς παθήσε
ως τοῦ Παύλου ἀποτελεῖ θεολογούμενο. Ὁ
Παῦλος μιλάει γιά ὀδυνηρή ἀσθένεια, τήν
ὁποία συνδέει μέ τήν παρουσία σατανικοῦ
ἀγγέλου.
Δυστυχῶς σήμερα, δέν εἶναι λίγες οἱ πε
ριπτώσεις πού οἱ ἄνθρωποι, συνάνθρωποί
μας μάλιστα, καί δή καί ὀρθόδοξοι χριστια
νοί, καταφεύγουν στίς δαιμονικές/μαγικές
πρακτικές μέ σκοπούς καί μεθόδους πού
κρύβουν ἰδιοτ ελεῖς ὑπολογισμούς. Ἐπιθυ
μοῦν, ἐπηρεασμένοι ἀπό ἕνα ἐκκοσμικευ
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μένο πνεῦμα, μακριά ἀπό τόν ἀσκητικό
χαρακτήρα τῆς Ὀρθοδοξίας, πρόσκαιρες
ἐπιτυχίες, βελτίωση τῆς κοινωνικοοικονο
μικῆς τους θέσης, ἐκδικήσεις καί τιμωρίες
ἐναντίον συνανθρώπων τους, ἀπονομή
«δικαιοσύνης», ἔρωτες, διαλύσεις οἰκογε
νειῶν, προκλήσεις ψυχασθενειῶν, φθό
νων, φόνων, κ.λ.π.
Βέβαια μελετώντας κανείς τήν ἱστορία
τῶν μορφῶν τοῦ μαγικοῦ φαινομένου καί
τῶν σατανιστικῶν πρακτικῶν ἀνά τούς
αἰῶνες, διαχρονικά, βλέπει ὅτι καί στούς
πρωτόγονους καί στήν ἀρχαία Ἑλλάδα,
στούς χρόνους ἐπίσης τῆς Παλαιᾶς Διαθή
κης (Πέρσες, Αἰγύπτιοι, Χαλδαῖοι, λαοί τῆς
Χαναάν), στούς ἑλληνιστικούς ρωμαϊκούς
χρόνους, τό βυζάντιο καί τό δυτικό μεσαί
ωνα, μέ μικρές ἤ μεγάλες παραλλαγές, ἡ
συνεργασία τῶν ἀνθρώπων μέ τά βύθια,
σκότια πνεύματα εἶναι ἀειθαλέστατη καί
πολύ καρποφόρα. Σέ ἐπίπεδο συγχρονίας
ἡ σατανιστική/μαγική πρακτική ἔχει τρεῖς
ἐπιμέρους λειτουργίες: τό ξόρκι ἤ μαγική
ἐπωδή, τήν τελετή ἤ μαγική διαδικασία καί
τήν κατάσταση ἐκείνου πού τήν ἀσκεῖ,
ὁ ὁποῖος ὄχι σπάνια ὑφίσταται διαδ
 ικασί
ες καθαρμοῦ μέ σκοπό τήν ἀλλοίωση τῆς
συνείδησής του, βλέπε Πυθία (νηστεία,
εἰσπνοή καπνοῦ, παραισθησιογόνα, τρα
γούδι, χορός κ.λ.π.).
Οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐ
στηρότατοι: ξα΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς,
κδ΄ τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, λστ΄ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ
(πού προβλέπει καθαίρεση γιά κληρικούς
πού κατασκευάζουν μαγικά, δεισιδαίμονος
προελεύσεως φυλακτά), πγ΄/ξε΄ τοῦ Μ. Βα
σιλείου, γ΄ τοῦ Νύσσης.
Οἱ μάγοι/σατανιστές πιστεύουν ὅτι ὁρι
σμένα μέρη τοῦ σώματος ἔχουν μαγικές
ἰδιότητες, ἐπίσης ὁρισμένοι ἀριθμοί, γράμ
ματα, ἦχοι καί ἡμέρες. Ἄλλοτε ἡ θέλη
ση καί ἡ ἐπιμονή τους ἐπιδροῦν μαγικά
ἐπί τοῦ ἀντικειμένου. Ἡ μεταβίβαση τῆς
μαγικῆς δυνάμεως πραγματοποιεῖται ἐξ

διάλογος

ἐπαφῆς ἤ ἐξ ἀποστάσεως καί εἶναι θετική
ἤ ἀρνητική, ἤ μέ χρήση ἀναλογίας (ὅπως
λιών
 ει τό κερί νά λιώσει...). Ἔχει ὁμοιοπα
θητικό χαρακτήρα μέ τήν ἔννοια ὅτι ἕνα
πρᾶγμα παράγει ἕνα ὅμοιό του: π. χ. ἕνα
καρφί στά μάτια μιᾶς κούκλας καθιστᾶ
τυφλό ἐκεῖνον πού παριστάνει ἡ κούκλα,
ἤ τοποθετώντας τό ὁμοίωμα ἑνός βρέφους
στή ρίζα ἑνός δέντρου ἐκβιάζεται ἡ καρπο
φορία του. Ἔχει καί μεταδοτικό χαρακτήρα
μέ τήν ἔννοια τοῦ νόμου τῆς συνάφειας:
κατέχω μιά τρίχα ἀπ’ τό κεφάλι κάποιου,
σημαίνει ὅτι ἐπιδρῶ ἄν θέλω σ’ αὐτόν ἀπό
μακριά, διότ ι ἡ τρίχα καί τό κεφάλι ἐπειδή
κάποτε ἦρθαν σέ ἐπαφή, βρίσκονται ἔκτο
τε σέ μιά συμπαθητική σχέση. Μιά μαγική
ἀντίληψη: μετά τή θεία Κοινωνία νά πάρω
μιά... τρίχα πάνω ἀπό τό ράσο τοῦ γέροντα
γιά εὐλογία!
Γιά τούς ἐπιστήμονες θά ποῦμε πώς ἡ
μαγεία θεωρεῖται νηπιακή φάση τῆς ἐπι
στήμης, μιά μορφή συσχετισμοῦ συνειρμι
κῶν παραστάσεων, μέ συνεκτική λογική,
ἀλλά ἐσφαλμένα θεμέλια. Αὐτοί οἱ συνειρ
μοί ἐφαρμόζονται σέ λάθος πραγματικό
τητες. Γι’ αὐτό καί ἡ μαγεία χαρακτηρίζε
ται ἀπό τό Fri edrich Heil e r ὡς παρεκτρεπό
μενη φυσική.
Ὑπάρχουν πολλά εἴδη μάγων, σύμφωνα
μέ μιά παλαιότερη κατηγοριοποίηση:
1) ΜΑΝΤΕΙΣ: λέγονται αὐτοί πού μέ τήν
παλάμη (παλαμοσκόποι) ἤ μέ λεκάνες ἤ
καί μέ θυσίες (π.χ. πετεινῶν) νομίζουν ὅτι
προβλέπουν τό μέλλον. ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΣ,
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΣ ἐπίσης.
2) ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΙ: ὀνομάζονται οἱ γη
ραιότεροι, σεβασμιότεροι καί σοφότεροι
τῶν μάντεων.
3) ΝΕΦΟΔΙΩΚΤΕΣ: παρατηροῦν τό σχῆ
μα τῶν νεφῶν κατά τή δύση καί ἀναλόγως
προλέγουν τό μέλλον, διώκουν ἐπίσης τά
νέφη μέ τή βοήθεια δαιμόνων γιά νά βρέ
ξει ἤ νά ρίξει χαλάζι, ἀλλοῦ (βλ. εὐχές Ἁγί
ου Κυπριανοῦ).

11

4) ΓΗΤΕΥΤΕΣ: στά ξόρκια τους ἀνακα
τώνουν καί ψαλμούς τοῦ Δαυίδ, ὀνόματα
ἁγίων, τῆς Παναγίας κ.λ.π.
5) ΓΟΗΤΕΣ: θρηνοῦν γοερά πάνω ἀπ’ τά
μνήματα ἐπικαλούμενοι τούς δαίμονες γιά
νά παραλύσουν κάποιον, νά τόν τυφλώ
σουν, κουφάνουν ἤ ἀρρωστήσουν, ἀκόμη
καί ἰσοβίως. Ὑποτίθεται ὅτι «βγάζουν νε
κρούς» ἀπό τόν Ἅδη, βλέπουν φαντασιώ
σεις στούς τάφους, τούς ἀνοίγουν καί καῖ
νε τούς «βρυκόλακες».
6) ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΙ: φτιάχνουν φυλαχτά,
τά τυλίγουν μέ μεταξωτή κλωστή καί γρά
φουν μέσα ἐπικλήσεις δαιμόνων.
7) ΛΕΥΚΟΙ ΜΑΓΟΙ: ἐπικαλοῦνται δαίμο
νες τάχατες γιά καλό.
8) ΕΠΑΟΙΔΟΙ: τραβοῦν τούς δαίμονες μέ
ἐπωδές καί καλέσματα, πιάνουν τά φίδια
μέ τά χέρια τούς χωρίς νά τούς δαγκώνουν,
δένουν τά ἀντρόγυνα. Κατά τό Λευϊτικό
(κεφ. 27) πρέπει νά λιθοβολοῦνται.
9) ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ.
10) ΦΑΡΜΑΚΟΙ: μέ μαγική τέχνη κατα
σκευάζουν φαρμακερά ποτά γιά νά θανα
τώσουν κάποιον, νά σκοτίσουν τόν ἐγκέ
φαλό του ἤ νά τόν ἑλκύσουν στήν ἀγάπη
τους.
11) ΟΙΩΝΟΣΚΟΠΟΙ: παρατηροῦν τό πέ
ταγμα τῶν πουλιῶν, πιστεύουν σέ μοίρα,
τύχη, συναπαντήματα, ποδαρικά, καλές/
κακές μέρες (εἰδικά τίς Τρίτες), νεραϊδικά,
καλλικαντζάρους, φαγοῦρες χεριῶν-μύ
της, βουητά αὐτιῶν, παίξιμο ματιοῦ γιατί
κάποιον θά δοῦν ἤ θ’ ἀκούσουν, σφάζουν
πετεινούς σέ θεμελιώσεις οἴκων ἤ ἄλλων
κτιρίων κ.λ.π.
12) ΟΝΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΣ.
13) ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΕΣ ἤ ΝΕΚΡΟΜΑΝ
ΤΕΙΣ: χαρακτηριστική περίπτωση νεκρο
μάντη στό βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου ἦταν ὁ μάγος Κύνωψ, ὁ ὁποῖ
ος ἔκαμε σημεῖα καί τέρατα φανταστικά,
«ἔβγαζε» «ψυχές πεθαμένων» ἀπό τή θά
λασσα, ἐξαφανιζόταν ὁ ἴδιος κ.λ.π. Πλα
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νοῦσε ὁμαδικῶς ὅλα ἐκεῖνα τά πλήθη,
γιατί μέ τή θέλησή τους τόν πίστεψαν, τοῦ
ἔδωσαν τήν καρδιά τους, μέ ἀποτέλεσμα
νά τούς πλανήσει καί νά ἐκλαμβάνουν τά
φανταστικά γιά πραγματικά. Ὁ Ἅγιος Ἰω
άννης ὅμως, φωτισμένος καθώς ἦταν ἀπό
τό Θεό, κατάλαβε τήν ὁμαδική πλάνη τους
καί στό τέλος τόν ἔριξε στή θάλασσα τόν
Κύνωπα, πραγματικά βεβαίως.
Ὁ Χρῆστος ἀπό τό Γάζωρο Σερρῶν εἶναι
χαρακτηριστική περίπτωση πνευματιστή.
Γνωστός σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί στή Σιάτι
στα βεβαίως.
Κάποτε 8 παιδάκια ἡλικίας 13-14 ἐτῶν,
μαζεύτηκαν ὑπό τήν πίεση καί προτροπή
ἑνός ἐξ’ αὐτῶν στό σπίτι του, τάχατες γιά
νά δοῦν τηλεόραση, νά παίξουν, νά μελε
τήσουν κ.λ.π. Ἐκεῖ ἐπιχείρησαν πνευματι
στικό πείραμα, θέλησαν νά καλέσουν «τό
νεκρό πνεῦμα τοῦ παπποῦ» του ἐν ὀνόματι
τοῦ διαβόλου, δηλαδή σατανολατρεία. Ἀπ’
ὅ,τι ἀπεδείχθη ἀργότερα, οἱ γονεῖς τοῦ παι
διοῦ αὐτοῦ, συχνά συμμετεῖχαν σέ πνευ
ματιστικές συγκεντρώσεις, γιά τίς ὁποῖες
μιλοῦσαν μπροστά στό παιδί. Κάθισαν
γύρω-γύρω, πιάσ
 τηκαν ἀπ’ τά χέρια, ἄνα
ψαν κεριά καί ἕνα παιδάκι, ὁ Νικολάκης,
ξάπλωσε στή μέση του κύκλου. Κλείνουν
τά μάτια, τό παιδί πού ὀργάνωσε ὅλ’ αὐτά
κι ἔδινε τίς ὁδηγίες ὡς μέντιουμ, ἐνδιάμεσο
δηλαδή, κάνει τήν ἐπίκληση. Ὁ Νικολάκης
βρέθηκε στόν ἀέρα. Ἕν’ ἄλλο παιδί, ἔνιωσε
ἕνα ψυχρό ρεῦμα ἀέρα πάνω του κι ἄνοιξε
τά μάτια του. Μόλις εἶδε τό Νικολάκη στόν
ἀέρ
 α, φώναξε: Χριστέ μου! Παναγία μου!
Βοήθεια! Τίς κουβέντες δηλαδή πού ἄκουγε
κι αὐτό στό σπίτι του ἀπό τούς γονεῖς του.
Μέ τήν κραυγή σπᾶνε πολλά πράγματα
μέσα στό δωμάτιο, καπνός, βρῶμα καί τό
παιδάκι τό ὑπερυψωμένο πέφτει μέ πάτα
γο κάτω· αὐτό τό παιδάκι ἀπό δαιμονικό
τρόμο βουβάθηκε. Τό 1989 βρέθηκε στό
πετραχήλι τοῦ πνευματικοῦ, ὅπου καί τοῦ
διαβάστηκαν ἐξορκισμοί. Καί μιά λεπτο
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΓΥΜΝΟ ΝΕΑΝΙΣΚΟ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ»
τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου-Καθηγητοῦ

Κάθε φορά, κατά τίς μεγάλες ἑορτές
τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ἄσπονδοι καί ὁρ
κισμένοι ἐχθροί Της σκαρώνουν καί ἀπό
ἕνα «πυροτέχνημα», προκειμένου νά προ
καλέσουν πλῆγμα κατά τοῦ αἰώνιου καί

ἀναμφισβήτητου κύρους Της. Θλιβεροί καί
συνάμα φθονεροί ρυπαρογράφοι, οἱ ὁποῖ
οι αὐτοαποκαλοῦνται «ἐπιστήμονες» καί
«ἐρευνητές», παίρνουν ὡς θέμα κάποια
δυσνόητα χωρία ἀπό τήν Ἁγία Γραφή,

μέρεια: ὅλα τα παιδάκια πού συμμετεῖχαν
στό πείραμα ὑπέστησαν νευρικό κλονισμό,
ἐκτός ἀπό ἐκεῖνο πού κάλεσε σέ βοήθεια τό
Χριστό καί τήν Παναγία!
Κι ὅλ’ αὐτά στήν πατρίδα μας πολύ πρίν
τόν Χάρι Πότερ!
14) ΚΛΗΔΟΝΕΣ: ἐκ τοῦ καλῶ. Γίνονται
στά νησιά συνήθως κατά τήν ἑορτή τοῦ Γε
νεσίου τοῦ Προδρόμου καί προμαντεύουν
τύχες καί ριζικά, ἀνάβουν πυρκαγιές καί
τίς πηδοῦν.
15) Οἱ ΕΓΓΑΣΤΡΙΜΥΘΟΙ ἐπίσης, ὅταν
ἐπιτηδεύονται στήν ἐξαπάτηση τοῦ κό
σμου, γίνονται ὄργανα τοῦ διαβόλου, κα
λοῦνται καί ἐντερομάντεις.
16) ΗΠΑΤΟΣΚΟΠΟΙ: μαντεύουν ἀνα
τέμνοντας τά σπλάχνα τῶν ζώων. Ἄλλοι
πάλι μαντεύουν μέ κριθάρι, μέ κουκιά,
χύνοντας κάρβουνα, φυσοῦν, φτύνουν, χα
σμουριῶνται, ξεματιάζουν κ.λ.π.
17) ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ: πιστεύουν σέ θρη
σκευτικές ἀντιλήψεις καί συνήθειες, κατά
λοιπα πρωτόγονων φόβων καί συνηθειῶν
λαϊκῆς πίστεως κ.λ.π. χωρίς νά στηρίζον
ται στήν ἐπίσημη ἐκκλησιαστική πράξη.
Ἡ δεισιδαιμονία βέβαια, συναντιέται σέ
ὅλο το μῆκος καί τό πλάτος τῶν μαγικῶν/
σατανικῶν συνηθειῶν.
18) ΠΥΡΟΒΑΤΕΣ: περπατοῦν ξυπόλη
τοι πάνω σε ἀναμμένα κάρβουνα, χωρίς

νά καίγονται, κατά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κρατώντας τίς
εἰκόνες τους καί κραυγάζοντας ἄναρθρα,
ἡ πίστη τους εἶναι ἔντονη ἀλλά ἀρρω
στημένη, ὁδηγοῦνται στήν ἔκσταση καί
τήν αἰσθητηριακή ἀπάθεια μέ τή βοήθεια
τῆς αὐθυποβολῆς καί τῆς αὐστηρῆς προ
ετοιμασίας, πράγμα πού συναντιέται καί
στούς γιόγκι. Ἡ Ἐκκλησία μας καταδικά
ζει τή συνήθεια αὐτή ὡς μαγική καί εἰδω
λολατρική.
19) ΒΑΣΚΑΝΟΙ: ἐκπέμπουν ἔντονη ἠλε
κτρομαγνητική ἀκτινοβολία ἀπό τά μάτια
τους σέ κάποιον πού ζηλεύουν, φθονοῦν
ἤ θαυμάζουν ἄρρωστα, μέσω τῆς ὁποίας
αὐτός παθαίνει κάποιο ἀτύχημα. Στήν
οὐσία πρόκειται γιά δαιμόνιο φθόνου κυ
ρίως, τό ὁποῖο βλάπτει πρόσωπα, ζῶα, ἀν
τικείμενα. Συχνά, τά ἀποτελέσματα αὐτά
δέν τά ἐπιδιώκει συνειδητά ὁ βάσκανος.
Τά «μάτια» πάλι, σκόρδα, πέταλα, ρόδια
καί τά ξεματιάσματα μέ νερό, ἁλάτι, κάρ
βουνο, λάδι κ.λ.π., ἀπορρίπτει ἡ Ἐκκλησία
μας ὡς ἐμπνεύσεις πονηρῶν πνευμάτων
τά ὁποῖα προξενοῦν καί τή βασκανία. Γιά
τή βασκανία ὑπάρχει εἰδική εὐχή πού δι
αβάζεται μόνον ἀπό ἱερεῖς στούς πάσχον
τες, στούς ὁποίους συνιστᾶται καί καθαρή
ἐξομολόγηση.
(Τό τέλος στό ἑπόμενο).
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κατασκευάζουν βάσει αὐτῶν αὐθαίρετα
σενάρια, τούς δίνουν ἐπιστημονικοφανῆ
μορφή καί κατόπιν τά στρέφουν κατά τῆς
ἀξιοπιστίας τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτή τή φορά, κατά τήν Μεγάλη Τεσ
σαρακοστή, «ἀνάλαβαν δράση» κάποιοι
«ἀρχαιολάτρες», οἱ ὁποῖοι ἑρμηνεύοντας
αὐθαίρετα καί κατά τρόπο ἀνοίκειο ἕνα
χωρίο ἀπό τό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο,
προκειμένου νά ὑβρίσουν τόν Κύριο ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστό καί νά κατηγορήσουν τήν
Ἐκκλησία ὅτι κακῶς ἀντιτίθεται στήν ὁμο
φυλοφιλία!
Πρίν δώσουμε τή σωστή ἑρμηνεία τοῦ
«ἐπίμαχου» χωρίου, θά θέλαμε νά ἐπιση
μάνουμε τό γεγονός πώς οἱ ὅποιες αὐθαί
ρετες φαντασιώσεις τοῦ ὁποιουδήποτε,
ἀντικατοπτρίζουν τό δικό του ψυχικό καί
διανοητικό κόσμο. Ὅπως, γιά παράδειγμα,
ὅποιος ἔχει ἀσθενική ὅραση βλέπει παρα
μορφωμένα τά γύρω του ἀντικείμενα, ἔτσι
καί ὅποιος εἶναι ψυχικά καί διανοητικά δι
εφθαρμένος, ἔχει ἀναμφίβολα διεφθαρμέ
νη ἀντίληψη γιά τόν γύρω του κόσμο. Στήν
προκείμενη περίπτωση ἡ «λασπολογία»
κατά τοῦ Θείου Προσώπου τοῦ Λυτρωτῆ
μας Χριστοῦ χαρακτηρίζει τόν ἐμπαθῆ ψυ
χισμό τῶν «λασπολόγων» καί φανερώνει
τά ταπεινά κίνητρά τους.
Τό χωρίο, πού «σκανδάλισε» τούς «ἀρ
χαιολάτρες» ἀνήκει στό περιστατικό τῆς
συλλήψεως τοῦ Κυρίου στό ὄρος τῶν Ἐλαι
ῶν καί τό ὁποῖο ἔχει ὡς ἑξῆς: «Καί ἀφέντες
αὐτόν ἔφυγον πάντες. Καί εἷς τις νεανί
σκος ἠκολούθησεν αὐτῶ, περιβεβλημέ
νος σινδόνα ἐπί γυμνοῦ· καί κρατοῦ
σιν αὐτόν οἱ νεανίσκοι· ὁ δέ καταλιπών
τήν σινδόνα γυμνός ἔφυγεν ἀπ’ αὐτῶν»
(Μάρκ. 14, 51-52).
Τό χωρίο αὐτό φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψε
ως ἀστήρικτο, ἐξιστορώντας μιά ἀσήμαν
τη λεπτομέρεια σέ σχέση μέ τά δραματι
κά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα ἐκείνη τή
βραδιά. Γιά κάποιον ἡμιμαθῆ ἑρμηνευτή
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-καί τό χειρότερο γιά κάποιον κακόβου
λο ἑρευνητή-, τό συγκεκριμένο βιβλικό
ἐδάφιο μπορεῖ νά ἀποτελέσει σκάνδαλο.
Ὅμως γιά ὅλους ὅσους γνωρίζουμε ἀπό
ἐπιστημονική καί μεθοδική ἑρμηνευτι
κή τῶν ἱερῶν κειμένων, τό συγκεκριμένο
ἐδάφιο, ὄχι μόνο δέν ἀφήνει περιθώρια
σκανδαλισμοῦ, ἀλλά τό ἀντίθετο, ἀπο
δεικνύει μέ τόν πιό σαφῆ τρόπο τήν ἀξι
οπιστία καί τή φυσικότητα τῆς εὐαγγελι
κῆς διήγησης. Ἀποδεικνύει μέ σαφήνεια
τίς δραματικές σκηνές τῆς σύλληψης τοῦ
Κυρίου καί ὅλα τα ἐπακόλουθα μέ λεπτο
μέρειες.
Ὅλες οἱ διηγήσεις τῶν ἱερῶν εὐαγγελι
στῶν γιά τά τελευταῖα γεγονότα τῆς ζωῆς
τοῦ Κυρίου ἐνέχουν τό στοιχεῖο τῆς τραγι
κότητας καί ὡς ἐκ τούτου ἔχουν τό χαρα
κτήρα τῆς ἀκρίβειας καί τῆς σοβαρότητας.
Αὐτό συμβαίνει καί μέ τή διήγηση περί τῆς
συλλήψεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος μέ τούς
ἕντεκα μαθητές Του, ἀμέσως μετά τό Μυ
στικό Δεῖπνο, «ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τό
ὄνομα Γεθσημανῆ, καί λέγει τοῖς μαθη
ταῖς αὐτοῦ· καθίσατε ὧδε ἕως προσεύ
ξωμαι» (Μάρκ. 14, 32). Ὁ Χριστός (καί) ὡς
ἀληθινός καί τέλειος ἄνθρωπος, εἶχε τήν
ἀνάγκη τῆς προσευχῆς στόν Οὐράνιο Πα
τέρα Του, ἐπιζητώντας τήν ἄνωθεν στήρι
ξη στά δραματικά γεγονότα πού θά ἀκο
λουθοῦσαν. Ὁ τόπος ἦταν ἰδανικός γιά
περισυλλογή καί προσευχή. Ἦταν ἄλλω
στε «ἔθος εἰς τό ὄρος τῶν ἐλαιῶν» (Λουκ.
22, 39) οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι τῆς Ἱερουσα
λήμ νά μεταβαίνουν καί νά προσεύχονται
στήν ἡσυχία τῶν εἰδυλλιακῶν κήπων. Σέ
«αὐτόν τόν τόπον πολλάκις συνήχθη ὁ
Ἰησοῦς ἐκεῖ μετά τῶν μαθητῶν αὐτοῦ»
(Ἰωάν. 18, 2).
Ἡ κώμη Γεθσημανῆ βρισκόταν πο
λύ κοντά στήν Ἱερουσαλήμ, κτισμένη σέ
λόφο δυτικά τῆς μεγάλης καί πολύβου
ης πόλεως, «πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν
κέδρων» (Ἰωάν. 18, 1), περιστοιχισμένη
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ἀπό ἰδιωτικούς περιφραγμένους ἐλαιῶ
νες, καρποφόρα δένδρα καί καλλιέργειες,
πού ὀνομάζονταν, ὅπως καί σήμερα, κῆ
ποι. Εἶναι εὐνόητο πώς ὁ Χριστός μπῆκε μέ
τούς μαθητές Του σέ συγκεκριμένο κῆπο,
γνωστοῦ του ἰδιοκτήτη, προφανῶς μέ τήν
ἄδεια ἐκείνου, διαφορετικά θά ἦταν ἄτοπο
νά παραβιάσει τό φράκτη ξένου κήπου. Εἶ
ναι πολύ πιθανό νά ἀνῆκε στόν ἰδιοκτήτη
τοῦ ὑπερώου ὅπου «ἔφαγαν τό Πάσχα»
(Μάρκ. 14, 15). Πολλοί μελετητές ὑποστη
ρίζουν ὅτι ἀνῆκε στήν οἰκογένεια τοῦ κα
τοπινοῦ εὐαγγελιστῆ Μάρκου, τῆς ὁποίας
ὅλα τα μέλη ἦταν μαθητές τοῦ Ἰησ
 οῦ καί
εἶχαν κάθε λόγο νά διευκολύνουν καί νά
εὐχαριστήσουν τό Διδάσκαλο.
Οἱ πολλοί κῆποι τῆς περιοχῆς ὑποδη
λώνουν πολλούς ἰδιοκτῆτες καί περισσό
τερους ἀκόμη ἐργάτες, φροντιστές καί φύ
λακες. Ἡ διαμονή στούς χώρους ἐργασίας,
ἰδιαίτερα σέ ἀγροτοκτηνοτροφικές περιο
χές εἶναι σύνηθες φαινόμενο. Σύμφωνα μέ
μαρτυρίες ἀρχαίων ἱστορικῶν καί κυρίως
τοῦ Ἰώσηπου, στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ὑπῆρ
χαν πολλά ἐλαιοτριβεῖα, ὅπου ὑπῆρχαν
καταλύματα γιά τούς ἐργαζομένους σέ
αὐτά. Ἄλλωστε ἡ λέξη Γεθσημανή σημαί
νει ἐλαιοτριβεῖο.
Ἔχοντας ὅλα αὐτά ὑπόψη μας μποροῦ
με εὔκολα νά κατανοήσ
 ουμε τή διήγηση
περί τοῦ «γυμνοῦ νεανίσκου» τοῦ εὐαγ
γελιστῆ Μάρκου. Ὁ «μυστηριώδης» αὐτός
νέος ἦταν προφανῶς κάποιος ἐργαζόμε
νος σέ ἕνα ἀπό τά παρακείμενα ἐλαιοτρι
βεῖα, ἤ ἀκόμη καί ἐργαζόμενος στόν κῆ
πο ἤ τό ἐλαιοτριβεῖο τοῦ ἰδίου κήπου πού
μπῆκε ὁ Ἰησοῦς. Μπορεῖ νά ἦταν καί ὁ ἴδ
ιος ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος, στήν οἰκογέ
νεια τοῦ ὁποίου ἀνῆκε ὁ κῆπος, σύμφωνα
μέ ἀρχαία παράδοση (βλ. Π. Τρεμπέλα:
Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέ
λιον, Ἀθῆναι 1972, σελ. 282). Οἱ εὐαγγελι
κές διηγήσεις ἀναφέρουν πώς ἡ σύλληψη
τοῦ Κυρίου ἔγινε μέ ἐπεισοδιακό καί θορυ

διάλογος

βώδη τρόπο, ἀφοῦ «παραγίνεται Ἰούδας
ὁ Ἰσκαριώτης, εἷς τῶν δώδεκα, καί μετ’
αὐτοῦ ὄχλος πολύς μετά μαχαιρῶν καί
ξύλων» (Μάρκ. 14, 43). Οἱ φωνασκίες τῶν
ρωμαίων στρατιωτῶν καί τοῦ φανατισμέ
νου ὄχλου τάραξαν τήν ἡσυχία τῆς γαλή
νιας περιοχῆς καί ἀσφαλῶς θά ξύπνησαν
τούς λιγοστούς κοιμωμένους. Ὁ νεανίας
τῆς εὐαγγελικῆς διήγησης σαστισμένος
ἔτρεξε νά δεῖ τί συμβαίνει, τυλιγμένος μέ
τό σεντόνι τοῦ ὕπνου του, ἀφοῦ δέν πρό
λαβε νά ντυθεῖ.
Φαίνεται πώς ἡ περιέργειά του τόν ὁδή
γησε πολύ κοντά στό συμβάν καί κάπου
κρυμμένος περίμενε νά δεῖ τό τέλος. Ἐνῶ
οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ σκόρπισαν μέσα
στή νύχτα, ἀφήνοντας τό Διδάσκαλο μό
νο Του, στά χέρια τῶν ἀδίστακτων στρα
τιωτῶν καί δούλων τῶν ἀρχιερέων, αὐτός
παρέμεινε μόνος κοντά Του. Κάποιοι ἀπό
τούς νεαρούς τοῦ ὄχλου τόν εἶδαν καί τόν
συνέλαβαν, διότ ι προφανῶς θεωρήθηκε
ἄνθρωπος τοῦ «ἐγκληματία». Ὅμως κα
τόρθωσε νά ξεφύγει ἀπό τά χέρια τους,
ἀφήνοντας σέ αὐτούς τό σεντόνι καί ἐξα
φανίστηκε μέσα στή νύχτα.
Θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ περιττή ἡ
ἀναφορά στήν παρουσία τοῦ νεαροῦ αὐ
τοῦ στή δραματική σκηνή τῆς συλλήψεως
τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως ἄν σύμφωνα μέ τήν
παράδοση ὁ νεαρός εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Μᾶρκος,
τότε ἡ ἀναφορά αὐτή μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ
ὡς ἕνα εἶδος ἀπολογίας του, ἀφοῦ ὅλοι ἐγ
κατέλειψαν τόν Κύριο, ἀκόμη καί αὐτός μέ
αὐτό τόν ἐπεισοδιακό τρόπο.
Φυσικά πουθενά δέν ὑπάρχει ἡ παρα
μικρή νύξη γιά «πονηρές» σκέψεις. Ὁ Κύ
ριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ σαρκωμένος
Θεός μας, ὑπῆρξε ἀκέραιος καί ἀπόλυτα
ἀπαθής, σέ ἀντίθεση μέ ὅσα θέλουν οἱ
ἀνά τούς αἰῶν
 ες διεφθαρμένοι νόες νά Τοῦ
προσάψουν. Εἶναι ὁ μόνος στήν ἀνθρώπι
νη ἱστορία πού διακήρυξε: «τίς ἐξ’ ὑμῶν
ἐλέγχει με περί ἁμαρτίας;» (Ἰωάν. 8, 46).
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Μόνος Αὐτός «Ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν,
οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ»
(Α΄ Πέτρ. 2, 22). Αὐτό σημαίνει πώς (ὡς ἄν
θρωπος) ὄντας πιστός Ἰσραηλ
 ίτης δέν θά
μποροῦσε νά παραβεῖ τό μωσαϊκό νόμο.
Ὁ Νόμος ἀπαγόρευε ρητά: «Μετά ἄρσε
νος οὐ κοιμηθήση κοίτην γυναικός, βδέ
λυγμα γάρ ἐστίν» (Λευιτ. 18, 22). Αὐτός
διαλαλοῦσε: «μή νομίσητε ὅτι ἦλθον κα
ταλύσαι τόν νόμον καί τούς προφήτας·
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλά πληρῶσαι.
Ἀμήν λέγω ὑμῖν… ὅς ἐάν οὖν λύσῃ μί
αν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων
καί διδάξῃ οὕτω τούς ἀνθρώπους, ἐλά
χιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
οὐρανῶν» (Ματθ. 5, 17-19). Πῶς θά μπο
ροῦσε λοιπόν νά παραβεῖ ὁ Ἴδιος μιά τέ
τοια ἐντολή; Γιά μιά «ἐλάχιστη» παράβαση
κάποιος θά κατακριθεῖ· σκεφτεῖτε γιά μιά
«μείζονα», σάν τόν κιναιδισμό, τί συνέπει
ες θά εἶχε! Ὁ Χριστός ὑπῆρξε τό μοναδικό
παράδειγμα στόν κόσμο ἀπόλυτου συν
δυασμοῦ λόγων καί πράξεων, ἀνεπανάλη
πτη περίπτωση ἀπόλυτης συνέπειας ἕως
«θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ» (Φιλιπ.
2, 8).
Ὁ ἀστίρηκτος καί ὑβριστικός ἰσχυρισμός
τῶν «ἀρχαιολατρῶν» καταρρέει ὅμως ἀπό
μόνος του. Ποιός στ’ ἀλήθεια μελλοθάνα
τος μποροῦσε νά ἔχει στό νοῦ του τέτοιες
ὧρες ἠθικῶς ἐπιλήψιμες διαθέσεις; Οἱ ἱε
ροί εὐαγγελιστές τονίζουν μέ ἔμφαση τήν
ἐπιθανάτια ἀγωνία τοῦ Χριστοῦ. Ὁμολό
γησε στούς μαθητές Του ὅτι «περίλυπος
ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου» (Μάρκ.
14, 32). Ὁ ἱερός εὐαγγελιστής ἀναφέρει γι’
Αὐτόν: «Γενόμενος ἐν ἀγωνία ἐκτενέστε
ρον προσηύχετο. Ἐγένετο δέ ὁ ἱδρώς αὐ
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τοῦ ὡσεί θρόμβοι αἵματος καταβαίνον
τες ἐπί τήν γῆν» (Λουκ. 22, 44). Γνωρίζουν
πολλούς οἱ «κύριοι» αὐτοί, ὄντας σέ τέτοια
ψυχολογική κατάσταση, νά ἔχουν διάθεση
γιά τέτοιου εἴδους ἐπιθυμίες; «Μωροί καί
τυφλοί» (Ματθ. 23, 17) στήν καρδιά καί τό
μυαλό!
Ἡ ἀποστροφή καί ἡ ἀπόρριψη τῆς ὁμο
φυλοφιλίας ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀπορρέει
ἀπό τήν ἁγιογραφική καί ἁγιοπατερική δι
δασκαλία Της, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό
πάθος αὐτό εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρ
τίας, ἡ ὁποία εἰσῆλθε στήν ἀνθρωπότητα
καί ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο σέ κάθε εἴδους
παρεκτροπή τῆς αὐθεντικότητάς του. Δέν
εἶναι τυχαῖο πώς θώπευση τῶν ἁμαρτω
λῶν ἀνθρωπίνων παθῶν ἔχουμε σέ ὅλα τα
ἐξωχριστιανικά θρησκεύματα. Δέν εἶναι
ἐπίσης τυχαῖο πώς τό πάθος τῆς ὁμοφυ
λοφιλίας, καθώς καί ὅλων τῶν ἀνθρωπί
νων παθῶν, εἶναι ἐνταγμένα ἐπίσημα στίς
«θεολ
 ογίες» τῶν ἀρχαίων καί σύγχρονων
παγανιστικῶν θρησκειῶν, στίς ὁποῖες, οἱ
διάφορες «θεότ ητες» κυριαρχοῦνται ἀπό
κάθε εἴδους ἀνομολόγητα πάθη.
Τό Θεῖο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰη
σοῦ Χριστοῦ βάλλεται ἐδῶ καί δύο χιλιά
δες χρόνια μέ οἶστρο πού ἀγγίζει τά ὅρια
τῆς ψυχοπαθολογίας καί μέ τρόπους δαι
μονικῆς ἐμπνεύσεως. Παρά τόν βρώμικο
καί ἐλεεινό αὐτό πόλεμο, ὁ Λυτρωτής μας
παραμένει ἀλώβητος καί συνάμα εἶναι τό
ἀλάθητο μέτρο σύγκρισης μέ τίς σκοτει
νές καί «παθιασμένες» παγανιστικές «θε
ότητες», τίς ὁποῖες θέλουν καί ἐπιχειροῦν
ἀνεπιτυχῶς νά νεκραναστήσουν κάποιοι
νοσταλγοί τοῦ ἐφιαλτικοῦ παγανιστικοῦ
παρελθόντος.
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«ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ...»
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου,
μέλους τοῦ Π.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» τελεῖ τό «Κυριακόν
Δεῖπνον», τό ὁποῖον ὀνομάζει ἀνάμνηση,
μία φορά τόν χρόνο τήν ἡμερομηνία πού
συμπίπτει τό Ἰουδαϊκό Πάσχα, τήν 14η τοῦ
μηνός Νισάν.
Τελοῦν λοιπόν αὐτή τήν ἀνάμνηση μετά
τήν δύση τοῦ ἡλίου μέ ἄζυμα καί κόκκινο
κρασί. Αὐτά τά χαρακτηρίζει ἡ «Σκοπιά»,
«σύμβολα» ἤ «ἐμβλήματα» καί ἀπό αὐτά
λαμβάνει μόνο τό «ὑπόλοιπον» ἀπό τούς
144.000. Οἱ «ὄχλοι» παρίστανται σάν παρα
τηρητές, γιατί αὐτοί δέν εἶναι μέλη τοῦ σώ
ματος τοῦ Χριστοῦ, δέν εἶναι «πνευματικός
Ἰσραήλ». Μάλιστα, ἐνῶ παρακολουθοῦν
αὐτή τήν τελετή ψάλουν τόν 87ο ὕμνο, ἀπό
τό ὑμνολόγιο τῆς «Σκοπιᾶς»: «Κρασί ἁγνό
εἶναι στό τραπέζι καί ἄζυμο ψωμί ἐπίσης,
εἶναι σύμβολα δείπνου, ἀνάμνηση καί τροφή
τοῦ πιστοῦ γιά ζωή». Παρατηροῦμε ὅτι ὁ
«πολύς ὄχλος» ἐδῶ, ψάλει τήν ἀπιστία του.
Αὐτή ἡ ἀνάμνηση θά τελεῖται ἕως ὅτου
πεθάνει καί ὁ τελευταῖος ἀπό τούς χρισμέ
νους.
Ὅμως, αὐτοί οἱ «χρισμένοι» ἀντί λογικά
νά λιγοστεύουν, σύν τῷ χρόνῳ αὐξάνον
ται. Ἄς δοῦμε στή συνέχεια καί αὐτή τήν
παράλογη διδασκαλία τῆς «Σκοπιᾶς».
2010. «Σκοπιά» 15-1-2010, σελ. 31, 32:
«Το 1914, ο Ιεχωβά ίδρυσε την Βασιλεία του
στους ουρανούς, υπό τον διορισμένο1 Βασι
λιά του, τον Ιησού Χριστό.
Τα λίγα χρισμένα μέλη του “Ισραήλ του
Θεού” που απομένουν σήμερα, οι αδελφοί
του Ιησ
 ού, συνεχίζουν να ενεργούν ως “πρε
σβευτές που αναπληρώνουν τον Χριστό” (2
Κορ. 5: 20). Αυτοί έχουν διοριστεί να αποτε
1. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

λέσουν την τάξη του πιστού και φρόνιμου
δούλου, με την ευθύνη να φροντίζουν και να
τρέφουν πνευματικά τους χρισμένους κα
θώς και ένα αυξανόμενο πλήθος Χριστια
νών, οι οποίοι έχουν την ελπίδα να ζήσουν για
πάντα στη γη και ανέρχονται τώρα σε εκα
τομμύρια (Ματθ. 24: 45- 47. Αποκ. 7: 9- 15)».
«Ως ομάδα, (ο πολύς όχλος) υποτασσό
μαστε πρόθυμα στην κατεύθυνση του Κυ
βερνώντος Σώματος και συνεργαζόμαστε
με τους διορισμένους πρεσβυτέρους των εκ
κλησιών. Με αυτούς τους τρόπους δείχνου
με ότι δεχόμαστε την διακυβέρνηση του Θε
ού…».
Μόλις διαβάσαμε μία δήλωση νομιμο
φροσύνης καί πλήρους ὑποταγῆς στίς ἐν
τολές τοῦ «δούλου» καί τοῦ κυβερνῶντος
σώματός του. Εἶναι λοιπόν ἀναγκασμένοι
οἱ ὀπαδοί νά δέχονται τήν ὁποιανδήποτε
«πνευματική τροφή τοῦ δούλου» -ἔστω καί
ἐάν ὁρισμένες διδασκαλίες δέν γίνονται
ἀποδεκτές-, γιά νά εἶναι ὁ ὅσιος λαός τοῦ
Ἰεχωβᾶ.
2010. «Σκοπιά» 15-3-2010, σελ. 24, 25:
«Εσείς είστε εκλεγμένο γένος, βασιλικό
ιερατείο, άγιο έθνος, λαός για ειδική ιδιο
κτησία, για να διακηρύξετε εκτεταμένα τις
αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκο
τάδι στο θαυμαστό φως (1 Πέτρου 2: 9)».
Επομένως αυτό το νέο έθνος απαρτίζε
ται από χρισμένους Χριστιανούς, οι οποίοι
έχουν ουράνια ελπίδα. Αυτοί αποτελούν τον
«Ισραήλ του Θεού». (Γαλ. 6: 16). Ο απόστο
λος Ιωάννης είδε σε όραμα ότι οι πνευμα
τικοί Ισραηλίτες αριθμούν 144.000. «Αυτοί
αγοράστηκαν ανάμεσα από την ανθρωπό
τητα ως πρώτοι καρποί για τον Θεό και το
Αρνίο» για να υπηρετήσουν ως «ιερείς» και
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να «βασιλέψουν μαζί (με τον Ιησού) τα χίλια
χρόνια» Αποκ. 5: 10, 7: 4, 14: 1, 20: 6, Ιακ. 1: 18.
«Οι 144.000 θα υπηρετούν ως ουράνιοι βα
σιλιάδες, ιερείς και κριτές στη διάρκεια της
Χιλιετούς Βασιλείας. (Αποκ. 20: 4). Ποιους
θα κρίνουν και ποιους θα κυβερνούν; Στα
εδάφια Ματθαίος 19: 28 και Λουκάς 22: 30
διαβ
 άζουμε ότι θα κρίνουν “τις δώδεκα φυ
λές του Ισραήλ” σε αυτά τα συμφραζόμε
να: Συμβολίζουν όλους όσους έχουν επίγεια
ελπίδα -αυτούς που έχουν πίστη στη θυσία
του Ιησού, αλλά δεν περιλαμβάνονται στη
βασιλική ιερατική τάξη. (Η φυλή του Λευ
ϊ δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των
12 φυλών του φυσικού Ισραήλ). Σε αυτά
τα συμφραζόμενα οι 12 φυλές του Ισραήλ
εξεικονίζουν εκείνους που θα λάβουν πνευ
ματικά οφέλη από τις ιερατικές υπηρεσίες
των 144.000».
Καινούργιες διδασκαλίες, νέα «πνευ
ματική τροφή» ἑτοίμασε ὁ «δοῦλος». Ἕως
τώρα ἡ «τροφή» τήν ὁποία πρόσφερε ἦταν
ὅτι οἱ 12 φυλές τοῦ Ἰσραήλ εἶναι οἱ 144.000,
οἱ μόνοι ἀδελφοί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ νέ
ος «Ἰσραήλ», οἱ κοινωνοί θείας φύσεως, οἱ
ζωοδότες κατά τήν χιλιετία τοῦ «πολλοῦ
ὄχλου». Γιατί ὁ «ὄχλος» οὔτε ἀναγεννη
μένοι ἀπό τό πνεῦμα εἶναι, οὔτε μέλη τῆς
ἐκκλησίας τοῦ Ἰησοῦ καί οὔτε Ἰσραήλ τοῦ
Θεοῦ. Ὅμως μέ τήν νέα αὐτή «ἀλήθεια»
ὑπάρχουν καί ἄλλες 12 φυλές τοῦ Ἰσραήλ
οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐπίγεια ἐλπίδα.
Τά συμφραζόμενα λοιπόν τοῦ «δού
λου» μᾶς ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι,
ὑπάρχουν δύο διαφορετικά εἴδη φυλῶν
τοῦ Ἰσραήλ. Οἱ 12 νέες φυλές τοῦ Ἰσραήλ,
πού προβάλλει στούς ὀπαδούς καί τούς
ὀνομάζει Ἰσραήλ, ἀλλά γιά ζωή στή γῆ
καί οἱ ὁποῖοι θά κριθοῦν ἀπό τίς ἄλλες 12
πού ἔχουν οὐράνια ἐλπίδα, τίς 144.000. Συ
νεπῶς μόνον αὐτοί πού θά εἶναι βασιλεῖς,
ἱερεῖς καί κριτές, πρέπει νά πίνουν ἀπό τό
ποτήρι κρασί καί τό ἄζυμο, τά ὁποῖα συμ
βολίζουν τή νέα διαθήκη. Ἡ συνέχεια ὅμως
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ξεφεύγει ἀπό κάθε λογική. Ἔχει λησμονή
σει ὁ «δοῦλος» ὅτι τό θέμα τῶν χρισμένων
δέν εἶναι λυμένο γιά τή «Σκοπιά» καί κάθε
προσπάθεια ἐπίλυσης τό χειροτερεύει.
Στή «Σκοπιά» 1-5-07 κάνει μία δήλωση
ὅτι ὑπάρχουν ἄπιστοι μεταξύ τῶν χρισμέ
νων, οἱ ὁποῖοι ἐξέπεσαν καί τή θέση τους
τήν καταλαμβάνουν ἄτομα ἀπό τόν πολύ
ὄχλο πού εἶναι ἄξια. Τό κακό βέβαια εἶναι
παλαιότ ερο, ἀλλά εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἑται
ρία δέν σέβεται τίποτα, οὔτε κἄν τήν ἱστο
ρία της, ἡ ὁποία διαρκῶς τήν διαψ
 εύδει.
1999. «Σκοπιά» 1-2-99, σελ. 19: «Ο Φρέν
τερικ Φραντς το 1970, τότε αντιπρόεδρος
της Εταιρείας Σκοπιά όταν ρωτήθηκε για
τα μέλη του υπολοίπου είπε “Όχι, όχι άλ
λες προσθήκες. Αυτό το κάλεσμα τερματί
σθηκε πριν από καιρό μεταξύ των ετών 1931
και 1935”».
Ἄς δοῦμε ὅμως τόν πίνακα σχετικά μέ
τό χρισμένο ὑπόλοιπο τά τελευταῖα 14
χρόνια:
1996. «Σκοπιά» 1-1-96, σελ. 21: «Το 1995
πήραν από τα εμβλήματα 8.645».
1996. «Σκοπιά» 1-3-96, σελ. 7, 8: «Ποιοι εί
ναι άξιοι για τα εμβλήματα έχουν εκλεγεί
από τον Θεό».
Ἄρα ὁποιαδ
 ήποτε ἀλλαγή διαψεύδει τό
Θεό.
1997. «Σκοπιά» 1-1-97, σελ. 21: «Το 1996
πήραν από τα εμβλήματα 8.757».
1998. «Σκοπιά» 1-1-98, σελ. 21: «Το 1997
πήραν από τα εμβλήματα σε όλο τον κόσμο
8.795».
1999. «Σκοπιά» 1-1-99, σελ. 15: «Έλαβαν
σε όλο τον κόσμο από τα εμβλήματα 8.756»
(κατά το 1998).
2000. «Σκοπιά» 1-1-2000: «Έλαβαν 8.755
(για το 1999)».
2001. «Σκοπιά» 1-1-2001, σελ. 21: «Έλα
βαν 8.661 (για το 2000)».
2002. «Σκοπιά» 1-1-2002, σελ. 22: «Έλα
βαν από τα εμβλήματα 8.730» (για το έτος
2001).
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2003. «Σκοπιά» 1-3-03, σελ. 15: «Έλαβαν
από τα εμβλήματα 8.730» (για το έτος 2002).
2004. «Σκοπιά» 1-1-04, σελ. 21: «Έλαβαν
από τα εμβλήματα 8.565» (για το 2003).
2005. «Σκοπιά» 1-2-05, σελ.22: «Έλαβαν
από τα εμβλήματα 8.570» (για το έτος 2004).
2006. «Σκοπιά» 1-2-06, σελ. 30: «Έλαβαν
από τα εμβλήματα 8.524» (για το έτος 2005).
2007. «Σκοπιά» 1-2-07, σελ. 30: «Έλαβαν
από τα εμβλήματα 8.758» (για το 2006).
2008. «Βιβλίο του έτους 2008», σελ. 31:
«Έλαβαν από τα εμβλήματα σε όλο τον κό
σμο 9.105» (για το 2007).
2009. «Βιβλίο του έτους 2009», σελ. 31:
«Σε όλο τον κόσμο έλαβαν από τα εμβλήμα
τα 9.986» (για το 2008).
2010. «Βιβλίο του έτους 2010», σελ.31:
«Σε όλο τον κόσμο έλαβαν από τα εμβλήμα
τα 10.857» (για το 2009).
Παρ’ ὅλες τίς διδαχές τῆς «Σκοπιᾶς»
γιά τήν συμπλήρωση τοῦ ὑπολοίπου τῶν
144.000, τό οἰκοδόμημα καταρρέει καί πα
ρασύρει πολλά…
Ἡ ὀργάνωση αὐτή -τό ἔχουμε γράψει
καί ἄλλες φορές- μόνο τήν ἱστορία της φο
βᾶται. Αὐτή τήν ἱστορία παρουσιάζουμε
ἀπό μερικά κείμενά της σέ ἀποσπάσματα:
1930. «ΦΩΣ», τόμος Α’, σελ. 100: «Οὐδέν
Γραφικό κύρος ὑπάρχει εἰς τό νά εἴπωμεν
ὅτι κάποιος μπορεῖ νά χάσει τό χρίσμα καί
νά ἐπιπέσει εἰς τήν μεγάλη ὁμάδα».
1953-57. «Νέοι Οὐρανοί καί Νέα Γῆ», σελ.
175: «Κάθε μέλος τοῦ προδιατεταγμένου αὐ
τοῦ πνευματικοῦ Ἰσραήλ εἶναι σφραγισμένο
μέ τήν σφραγίδα τῆς Θείας ἐξουσίας».
1968. «Ἡ Ἀλήθεια πού ὁδηγεῖ στήν αἰώ
νιο ζωή», σελ. 79: «Ἐκεῖνοι πού λαμβάνουν
οὐράνια ζωή δέν εἶναι ἄτομα πού ἐκλέγουν
ἐκείνη τή ζωή οἱ ἴδιοι. Ὁ Θεός εἶναι ἐκεῖνος
πού κάνει τήν ἐκλογή».
1991. «Σκοπιά» 15-3-91, σελ. 19: «144.000
έχουν χρίσμα από του Αγίου του Ιεχωβά…
Ο Θεός έχει βάλει την σφραγίδα του επάνω
τους και τους έχει δώσει εγγύηση».
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Σελ. 22. «Ναι, ο Ιεχωβά κάνει την εκλο
γή».
1998. «Σκοπιά» 15-6-98, σελ. 30: «η κλήση
της ουράνιας τάξης έχει ολοκληρωθεί».
Ὅπως ὅμως διαβάσαμε τόν πίνακα τοῦ
ὑπολοίπου ἀπό τό 1995 ἕως τό 2009 παρατη
ρήσαμε, ὅτι στή διάρκεια τεσσάρων ἐτῶν ὁ
«δοῦλος» ἔχει ξεφύγει κάθε λογικοῦ φραγ
μοῦ. Παρουσιάζει μία εἰκόνα αὐξομειώσε
ως τοῦ ὑπολοίπου -δηλαδή τοῦ ἑαυτοῦ του-,
γιά νά καταλήξει ὅτι τό ὑπόλοιπο αὐξήθη
κε τελικά ἀπό τό 1995 κατά 2.212 ἄτομα ἀν
τί νά μειωθ
 εῖ λόγῳ θανάτου τῶν ὑπερηλί
κων. Πῶς αἰτολογεῖ αὐτή τήν αὔξηση;
Ἡ διευκρίνιση πού ἔδωσε ὁ «πιστός οἰ
κονόμος» ἔρχεται νά συμπληρώσει ὅλο τό
ἀλλοπρόσαλλο αὐτό κατασκεύασμα καί
νά τό κάνει χειρότερο. Στή Σκοπιά 1-5-07
γράφει: «τή θέση τῶν ἀπίστων χρισμένων
τήν καταλαμβάνουν ἄτομα ἀπό τόν “πολύ
ὄχλο” πού εἶναι ἄξια».
Ἐάν ὑποθέσουμε ὅτι εἶναι ἀλήθεια ἡ
ἀπάντηση τῆς «Σκοπιᾶς», ὅτι ὅσοι ἅγιοι
ἐκπίπτουν τόσοι εἰσέρχονται γιά νά πλη
ρωθοῦν οἱ κενές θέσεις, τότε ὁ «θεός» τῆς
«Σκοπιᾶς» δέν εἶναι ὁ ἀληθινός, διότ ι ὁ
«ἀγωγός» του ἔχει γράψει ὅπως διαβάσα
με: «δέν ὑπάρχει Γραφικό κύρος ὅτι κάποιος
μπορεῖ νά ἐκπέσει», ὅτι «ὁ Θεός κάνει τήν
ἐκλογή, ἔχει βάλει τήν σφραγίδα του» κ. ἄ.
Ἀκόμη ἐάν δεχθοῦμε τήν ἐξήγηση τῆς
«Σκοπιᾶς», ὅτι ὄντως ἐξέπεσαν οἱ χρισμέ
νοι τοῦ ὑπολοίπου καί τήν θέση τους τήν
κατέλαβαν ἄξιοι ἀπό τόν «πολύ ὄχλο» –δέν
θά ἀναλύσουμε τώρα κατά πόσον εἶναι
ἄξιοι καί ποιός τούς ἔκρινε-, θά ἔπρεπε τό
ὑπόλοιπον νά παραμείνει σταθερό ἤ μειω
μένο λόγῳ θανάτων. Ὅμως ἀντ’ αὐτοῦ ἡ
αὔξηση τοῦ ὑπολοίπου σ’ αὐτά τά 14 χρόνια
εἶναι 2.212 ἄτομα, ἕνας μεγάλος ἀριθμός.
Λογικά, οἱ ἀντικαταστάτες δέν καταλαμ
βάνουν θέσεις ζώντων χρισμένων, ἐφόσον
ἔχουμε αὔξηση. Συνεπῶς, ὑπάρχει πτώση
ἐκείνων τῶν «ἁγίων», πού ἔχουν πεθάνει
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΟΥ «ΨΥΧΑΓΩΓΗΣΑΝ» ΤΟΥΣ
ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΚΙ ΕΜΑΣ
(α’ μέρος)
Πολλά λέγονται στίς μέρες μας γιά τήν
ἀκατάλληλη ἕως βλαπτική γιά τά παι
διά μας «παιδική» μυθιστοριογραφία, πού
μέ ἐπικεφαλῆς τή γνωστή J. K. Row
 ling,
συγγραφέα τῶν βιβλίων τοῦ νεαροῦ μά
γου Χάρι Πότερ, ἀλλά καί ὅσους ἄλλους
ἀκολούθησαν τήν «ἐκπληκτική συνταγή
ἐπιτυχίας» της, δείχνει νά ἐξελίσσεται σέ
μορφή ἐπιδημική.
Μέ τή διαπίστωση αὐτή ὑπ’ ὄψιν καί μέ
τό προηγούμενο τῆς κλασικῆς πλέον ἐρώ
τησης: «Μά καί στά παραμύθια τῆς ἐποχῆς
μας δέν ὑπῆρχαν μάγοι καί μαγικά;», πού
οἱ γονεῖς συνήθως σήμερα ὑποβάλλουν
ὅταν γίνεται ἀναφορά στήν καταστροφική
παρουσία τῆς μαγείας στό παιδικό θέαμα
καί ἀνάγνωσμα, προχωρήσαμε στήν ἔρευ
να σχετικά μέ τό παιδικό μυθιστόρημα καί
τούς συγγραφεῖς του, τόν περασμένο καί
προπερασμένο αἰώνα. Ἀπό τήν ἔρευνά μας
αὐτή, σᾶς μεταφέρουμε ἕνα μικρό, ἀλλά
ἀντιπροσωπευτικό δεῖγμα τῆς ζωῆς καί τῆς
πολιτείας κάποιων ἀπό τούς θεωρ
 ούμε
νους «κλασσικούς» συγγραφεῖς παιδικῆς
λογοτεχνίας, πού τά ἔργα τους εἶδαν ἐξαι
ρετική ἐπιτυχία, ἀλλεπάλληλες ἐκδόσεις
καί στίς μέρες μας, μεταφορά στόν κινη
ματογράφο καί στήν τηλεόραση. Ἀπό τό
δεῖγμα αὐτό προκύπτει ὅτι ἡ μαγεία καί ὁ

καί «ἔχουν λάβει τόν στέφανο τῆς δόξης».
Πέφτουν δηλαδή οἱ «ἱερ
 εῖς καί βασιλεῖς»
στόν οὐρανό, οἱ «ζωοδότες, οἱ κοινωνοί θεί
ας φύσεως καί (οἱ ὁποῖοι) θά ἔχουν ἐξουσία
νά μεταδίδουν ζωήν εἰς ἄλλους» («Κιθάρα
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τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη

ἀποκρυφισμός ἐπηρέασαν βαθύτατα τούς
συγγραφείς κι ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
Οἱ συγγραφεῖς αὐτοί εἶναι -μέ χρονο
λογική σειρά: Ὁ Λούϊς Κάρολ, ἡ Ἴντιθ
Νέσμπιτ, ὁ Λείμαν Φράνκ Μπάουμ καί ὁ
Ρόαλντ Ντάλ, συγγραφεῖς πού «ψυχαγώ
γησαν» τούς παπποῦδες μας, τούς γονεῖς
μας καί ἐμᾶς καί σήμερα «ψυχαγωγοῦν»
τά παιδιά μας.
Λούϊς Κάρολ (Lewis Carroll, 1832 – 1898)1.
Ἄγγλος μαθηματικός, κληρικός (Ἀγγλι
κανός), φωτογράφος, ἐπιστήμων τῆς λο
2
γικῆς, μυστικιστής, θεοσοφιστής , ὀπαδός
τοῦ πνευματισμοῦ καί συγγραφέας3, ἰδι
αίτερα γνωστός ἀπό τό κλασικό παιδικό
ἀνάγνωσμα: «Ἡ Ἀλίκη στή Χώρα τῶν Θαυ
μάτων» (Alice‘s Adventures in Wonderland)
καί τή λιγότερο γνωστή συνέχειά του: «Τί
βρῆκε ἡ Ἀλίκη μέσα στόν καθρέφτη» (Th
rou
 gh the Loo
 kin
 g-Glass And What Alice
Fou
 nd There).
Ὁ Carrol l -ἤ κατά προτίμηση ὁ Dodgs
on- προερχόταν ἀπό ἐπώνυμη οἰκογένεια,
1. Φιλολογικό ψευδώνυμο τοῦ Charles Lutwidge Dodg
son (οἱ πληροφορίες προέρχονται καί ἀπό τήν ἠλεκτρονι
κή ἐγκυκλοπαίδεια «wikipedia»).
2. http://www.katinkahesselink.net/his/influencetheosophy.html
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll

τοῦ Θεοῦ», σελ. 340). Στήν περίπτωση αὐτή
ἔχουμε πτώση τῶν «ἁγίων» τῆς «Σκοπιᾶς».
Ἡ εὐθύνη, μεγάλη καί ἀφορᾶ ἐξ’ ὁλοκλή
ρου τόν «δοῦλο» μέ τό κυβερνῶν σῶμα του.
Ἄς ἀπαντήσει λοιπόν στούς ὀπαδούς του.
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ἀπό ἐκεῖνες πού ἐφοδίασαν κατά καιρούς
τή Μεγάλη Βρετανία μέ ἀξιωματικούς τοῦ
στρατοῦ καί κληρικούς τῆς Ἀγγλικανικῆς
ἐκκλησίας. Ὁ προπάππος του ὑπῆρξε ἐπί
σκοπος καί ὁ πατέρας του, ἀφοῦ φοίτησε
στό περίφημο Κολέγιο Christ Church τοῦ
Πανεπιστήμιου Oxford -μέ ἐξασφαλισμένη
λαμπρή ἀκαδημαϊκή σταδιοδρομία-, προ
τίμησε τή θέση τοῦ ἐπαρχιακοῦ πρεσβύ
τερου, ἀφοῦ παντρεύτηκε τήν πρώτη του
ξαδέλφη τό 1827 καί ἐξελίχθηκε σέ δρα
στήριο καί ἄκρως συντηρητικό Ἀγγλικανό
κληρικό. Ὅμως ὁ νεαρός Charl es –τό τρίτο
ἀπό τά 11 παιδιά του- ἀνέπτυξε τελικά δι
φορούμενη σχέση καί μέ τίς ἀξίες τοῦ πα
τέρα του καί μέ τήν Ἀγγλικανική ἐκκλησία
4
στό σύνολό της .
Μέχρι τά 12 χρόνια του, ἡ ἐκπαίδευση
τοῦ μικροῦ Dodgson γινόταν στό σπίτι,
ἀλλά οἱ συνθῆκες ἦταν προφανῶς τέτοιες
ὥστε νά δημιουργηθεῖ στό παιδί τραύλι
σμα –ἀπό τό ὁποῖο ὑπέφεραν καί τά δέκα
ἀδέλφια του- κάτι πού ἐπηρέασε τήν κοι
νωνική ζωή του στά μετέπειτα χρόνια.
Στά 12, τόν στέλνουν σέ ἕνα μικρό ἰδι
ωτικό σχολεῖο κοντά στό Rich
 mond καί τό
1846, στή Σχολή Rugby -ὅπου πέρασε πολύ
ἄσχημα- μέχρι τό τέλος τοῦ 1849, ἐνῶ τό
1851 γράφεται στήν Ὀξφόρδη, στή σχολή
πού φοίτησε κι ὁ πατέρας του, τό Chri st
Chu
 r ch.
Ἀπό τό 1852 καί μετά, παρ’ ὅλη τήν ὀλι
γωρία του στό θέμα τῶν σπουδῶν του γε
νικά, τό ταλέντο του στά μαθηματικά τοῦ
ἐξασφάλισε τήν ὑφηγεσία στό τμῆμα Μα
θηματικῶν του Christ Church, ἰδιότητα πού
συνέχισε νά διατηρεῖ γιά τά ἑπόμενα εἴκο
σι ἕξι χρόνια καί παρά τίς ἀμφιταλαντεύ
σεις του, ἐξασφάλισε μέχρι τό θάνατό του.
Στόν κοινωνικό τομέα ὁ Dodgson ὑπῆρ
ξε ἐπιτυχής παρ’ ὅλο τό τραύλισμα, πού
στιγμάτισε ὅλη του τήν περαιτέρω πορεία.
Ἀπό νεαρή ἡλικία γράφει ποιήματα καί δι
4. Στό ἴδιο.
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ηγήματα, πού δημοσιεύονται σέ διάφορα
περιοδικά μέ σχετική ἐπιτυχία.
Τό 1856, ἡ ζωή του -τόσον ἡ προσωπική
ὅσον καί ἡ συγγραφική- ἀλλάζει ριζοσπα
στικά καθώς στό Chris t Church ἐγκαθίστα
ται ὁ Henry Lid
 dell, ἕνας νέος κοσμήτορας
μαζί μέ τήν οἰκογένειά του. Ο Dodgson
γίνεται στενός φίλος μέ τή Lori na, σύζυγο
τοῦ Liddell καί μέ τά παιδιά τους, ἰδιαίτερα
μέ τίς τρεῖς ἀδελφές: τή Lor ina, τήν Edith
καί τήν Alice Lid
 dell, ἡ ὁποία, Ἀλίκη, ὑπῆρ
ξε κατά γενική ὁμολογία τό πρόσωπο πού
χρησίμευσε σάν πρότυπο γιά τή δική του
«Ἀλίκη στή χώρα τῶν θαυμάτων». Βέβαια,
ὁ ἴδιος ὁ Dodgs on ἀργότερα ἀρνήθηκε ὅτι
«ἡ μικρή ἡρωίδ
 α του» βασίστηκε σέ κάποιο
συγκεκριμένο παιδί ὅμως ἡ ἔρευνα καί οἱ
5
μαρτυρίες ἀποδεικνύουν τό ἀντίθετο .
Παρόλο πού οἱ πληροφορίες ἀπό μέρους
τοῦ Dodgso
 n εἶναι ἀνεπαρκεῖς, γιατί ἀπό
τά 13 ἡμερολόγιά του ἔχουν ἀφαιρεθεῖ οἱ
σελίδες γιά τήν περίοδ
 ο 1858-1862 -εἰκάζε
ται ἀπό μέλη τῆς οἰκογένειάς του, μέ στόχο
τή διάσωση τῆς οἰκογενειακῆς ὑπόληψης.
Εἶναι σαφές ὅτι ἡ φιλία του μέ τήν οἰκο
γένεια Lid
 dell ἦταν ἕνα σημαντικό μέρος
τῆς ζωῆς του στά τέλη τοῦ 1850, κάτι πού
ἐκδηλωνόταν μέ διάφ
 ορους τρόπους καί
εἰδικά μέ ἐκδρομές καί βαρκάδες σέ κον
τινές ἐξοχές μαζί μέ τά παιδιά, πρῶτα μέ
τόν γιό τοῦ Liddell, Χάρι κι ἀργότερα μέ τά
τρία κορίτσια.
Ἦταν σ’ αὐτές τίς ἐκδρομές πού ὁ Dodg
son ἀνέπτυξε τήν ἰδιαίτερη φιλία του μέ τή
μικρότερη ἀδελφή, τήν Ἀλίκη στήν ὁποία
ἀφιέρ
 ωσε τίς φανταστικές –γεμάτες ὅμως
μέ θεοσοφικούς καί ροδοσταυρικούς συμβο
λισμούς- διηγήσεις του. Ἀπό μιά τέτοια ἐκ
δρομή μαζί της, γεννήθηκε τό βιβλίο του, τό
1864, «Οἱ περιπέτειες τῆς Ἀλίκης κάτω ἀπό
τή γῆ» (Ali ce‘s Adv
 entures Unde r Gro
 und).
Ὁ Dodgson ἀνέπτυξε θερμή φιλία μέ τήν
10χρονη Ἀλίκη καίδιέθετε ὧρες ὁλόκληρες
5. Στό ἴδιο.
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καθημερινά σέ βόλτες, σέ διηγήσεις φαν
ταστικῶν ἱστοριῶν καί καταγραφή τῶν
ἱστοριῶν αὐτῶν καί εἰκονογράφησή τους κι
ἀκόμη, φωτογραφίζοντας, ὅπως μαρτυρεῖ
ται, τό κοριτσάκι αὐτό σε διάφορες πόζες,
κάποιες μάλιστα ἡμίγυμνες, ντυμένο μέ
κουρέλια. Σήμερα -ὅπως καί μέ μέρος τοῦ
ἡμερολογίου του- τό 60% τοῦ φωτογραφι
κοῦ του ἀρχείου ἔχει μυστηριωδῶς ἐξαφα
νιστεῖ6.
Γενικά, οἱ παράξενες φιλίες τοῦ Dodgs
on, συγχρόνως μέ τήν ἔλλειψη ἐνδιαφέρον
τος γιά αἰσθηματικές σχέσεις μέ ἐνήλικες
γυναῖκες, ἀλλά καί ἡ ἔρευνα τοῦ ἔργου του
ἀπό ψυχολογικῆς πλευρᾶς -εἰδικά οἱ φω
τογραφίες του μέ γυμνά ἤ ἡμίγυμνα κορί
τσια-, ἔχουν ὁδηγήσει πολλούς βιογράφους
του σέ εἰκασίες περί παιδοφιλίας, ἴσως κα
7
ταπιεσμένης καί ἀνεκδήλωτης .
Ὁ Dod
 gson ἀσχολήθηκε ἀκόμη μέ τήν
ἐφεύρεση παιχνιδιῶν, κυρίως ἐπιτραπέζι
ων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἀντιπροσωπευτικό
μπορεῖ νά θεωρηθεῖ «ἡ κλίμαξ τῶν λέξε
ων» (Wor d Ladder)8, ὅπου οἱ παῖκτες τρο
ποποιοῦν μία λέξη σέ ἄλλη ἀλλάζοντας
ἀπό ἕνα γράμμα τή φορά, σέ κάθε βῆμα,
δημιουργώντας νέες λέξεις, κάτι πού ἔμ
μεσα παραπέμπει στίς μεθόδους τῶν Καβ
βαλιστῶν γιά τήν ἑρμηνεία τῶν Γραφῶν
καί τήν ἐξαγωγή ἀποκρυφιστικῶν συμπε
ρασμάτων.
Ὁ Dodgson πέθανε 66 ἐτῶν, πλούσιος
καί διάσημος. Ὁ βίος καί ἡ πολιτεία του δέν
εἶναι γνωστά στό εὐρύ κοινό πού συνεχίζει
νά τόν θεωρεῖ ἕναν ἐπιτυχημένο συγγρα
φέα παιδικῆς λογοτεχνίας, ἐνῶ φορεῖς γιά
τήν προώθηση τῶν ἔργων του καί τή διε
ρεύνηση τῆς ζωῆς του δραστηριοποιοῦνται
σέ πολλά μέρη τοῦ κόσμου, συμπεριλαμ
βανομένων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν,
τῆς Ἰαπωνίας, τοῦ Ἡνωμένου Βασίλειου
6. Στό ἴδιο.
7. Στό ἴδιο.
8. Π.χ. ἡ μετατροπή τῆς ἀγγλικῆς λέξης CAT σέ DOG
μέσω τῶν: CAT, COT, DOT, DOG.
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καί τῆς Νέας Ζηλανδίας. Συνειδητοποιοῦν
ἄραγε ὅλοι αὐτοί τί στήν πραγματικότητα
προωθοῦν;
Ἴντιθ Νέσμπιτ (Edith Nesbit, 1858 - 1924)9.
Ἀγγλίδα συγγραφέας καί ποιήτρια, πο
λιτική ἀκτιβίστρια καί συνιδρύτρια τῆς
10
Fabian Socie ty , στενή φίλη τῆς θεοσοφί
στριας Annie Besa nt (μέλος κι αὐτή τῆς Fa
bian Socie ty) γιά τήν ὁποία μάλιστα ἡ Νέσ
μπιτ κάνει ἀναφορές στό γνωστό παιδικό
μυθιστόρημά της «Τό Μαγικό Φυλαχτό»
(The Stor y of the Amule t).11 Τό πιό σημαν
τικό ὅμως γιά μᾶς, στή ζωή τῆς Νέσμπιτ,
εἶναι τό γεγονός ὅτι ὑπῆρξε μέλος τοῦ «Ἑρ
12
μητικοῦ Τάγματος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς» .
Ἡ ζωή τῆς Nesbit μπορεῖ νά χαρακτηρι
στεῖ «μυθιστορηματική» γιά τό κοινωνικό
πλαίσιο τῆς ἐποχῆς της. Τό 1877, 19 ἐτῶν,
γνωρίζει τόν τραπεζικό ὑπάλληλο Hube
rt Bland τόν ὁποῖο καί παντρεύεται ὄντας
ἤδη 7 μηνῶν ἔγκυος, πρᾶγμα σκανδαλῶδες
γιά τίς τότε ἀντιλήψεις. Ὅμως, ὑπάρχει καί
συνέχεια: τό νέο ζευγάρι δέν συγκατοικεῖ.
Ὁ Bland συνέχισε νά ζεῖ μέ τή μητέρα του,
ἀφοῦ ἔχουν ἀποφασίσει νά ἔχουν «ἀνοι
κτό γάμο», ὅπου ὁ καθένας διατηρεῖ τό
«δικαίωμα» γιά ἐξωσυζυγικές σχέσεις13. Ὁ
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Nesbit
10. «Φάβιος Σύνδεσμος». Πολιτικό-κοινωνικό διανο
ουμενίστικο μόρφωμα, πρόδρομος τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμ
ματος τῆς Μεγάλης Βρεττανίας. Ἡ ὀνομασία προῆλθε
ἀπό τό ὄνομα τοῦ Ρωμαίου στρατηγοῦ Φάβιου Μάξιµου
(Quintus Fabius Maximus) βασικοῦ ἀντίπαλου τοῦ Ἀννίβα
στούς Καρχηδονιακούς Πολέμους. Ἡ τακτική τοῦ Φάβιου,
στήν φθορά τοῦ ἀντιπάλου μέσῳ μακρᾶς ἀναμονῆς, ἦταν
ἡ μέθοδος πού ἀκολουθήθηκε ἀπό τήν Fabian Society
στήν «ἀναμόρφωση» τῆς ἀνθρωπότητας.
11. http://www.theosophical.org/publications/questmag
azine/marapr02/mackay/index.php
12. Ἀποκρυφιστικό Τάγμα, πού ἱδρύθηκε στήν Με
γάλη Βρετανία ἀπό τούς μασόνους καί Ροδόσταυρους:
William Robert Woodman, William Wynn Westcott, καί
Samuel Liddell MacGregor Mathers κατά τά τέλη τοῦ 19ου
αἰώνα. Τό «Τάγμα» ὑπῆρξε μία ἀπό τίς κυριότερες ἐπιρ
ροές τοῦ Δυτικοῦ ἀποκρυφισμοῦ στόν 20ο αἰώνα καί θε
μελιωτής τῶν κινήσεων Wicca (τοῦ Τζέραλντ Γκάρντνερ
- Gerald B. Gardner) καί Thelema (τοῦ Ἄλιστερ Κρόουλι
- Edward Alexander Crowley).
13. http://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Nesbit
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Bland μάλιστα συνέχισε τή σχέση του μέ
τήν Ἀλίκη Hoatson ἀπό τήν ὁποία ἀπέκτη
σε δύο παιδιά πού ἡ Nesb
 it ἀνάθρεψε σάν
δικά της.
Ἡ Nesbit ἀπέκτησε καί 3 δικά της παιδιά
καί ξαναπαντρεύτηκε -περίπου τρία χρό
νια μετά τό θάνατο τοῦ Bland- τόν ναυπη
γό Thomas Tuc ke r.
Πέθανε τό 1924, 65 ἐτῶν, στό New Rom
ney τοῦ Kent -ἄρρωστη ἀπό καρκίνο τοῦ
πνεύμονα, πιθανῶς λόγῳ ὑπερβολικοῦ κα
πνίσματος- καί θάφτηκε στό νεκροταφεῖο
τῆς Ἁγίας Μαρίας, στό Romney Mar s h.
Ἔγραψε -ἤ συνεργάστηκε στό γράψι
μο μέ ἄλλους- περισσότερα ἀπό 60 βιβλία
φαντασίας γιά παιδιά, πολλά ἀπό τά ὁποῖα
σήμερα ἔχουν «ἀνακτηθεῖ» -ἐν ὄψει τῆς
ἀποκρυφιστικῆς λαίλαπας στό παιδικό μυ
θιστόρημα- καί προσαρμοστεῖ γιά τόν κι
νηματογράφο καί τήν τηλεόραση.
Ἔργα της μεταφρασμένα στή χώρα μας
εἶναι: «Τό Μαγικό Φυλακτό» (The Story of
the Amule t), «Τά παιδιά πού ἔβλεπαν τά
τρένα νά περνοῦν» (The Railway Childre n)
καί τό «Δύο παιδιά καθαρίζουν τήν πόλη
τους» (Die Retter des Landes). Κυκλοφοροῦν
ἀκόμη τά: «Five Children and It» (Πέντε παι
διά κι Ἐκεῖνο) καί «The Stor y of the Treasure
Seeker s» (Ἡ Ἱστορία τῶν Θησαυροκυνη
γῶν) -μέ τίς συνέχειές του-, «The Phoe nix
and the Carpet» (Ὁ Φοίνικας καί τό χαλί),
«The Would be good
 s» (Τά ἀναμενόμενα
«καλούδια» (;)), «Book of Dragons» (Ἡ Βί
βλος τῶν Δράκων), «Magic World» (Ὁ Μα
γικός Κόσμος), «Wet Magic» (Θαλασσινή
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Μαγεία), «Jack and the Beanst alk» (Ὁ Τζάκ
καί ἡ Φασολιά), «Magic Cit y» (Ἡ Μαγική
Πολιτεία), «House of Arden» (Ὁ Οἶκος τῶν
Ἄρντεν), «The Enchanted Castl e» (Τό Μαγε
μένο Κάστρο) κ. ἄ. Πολλά ἀπό αὐτά χρησι
μοποιοῦνται στό πρωτότυπο σάν βοηθήμα
τα γιά τήν ἐκμάθηση τῆς ἀγγλικῆς καί σέ
ἑλληνικά φροντιστήρια, ἐνῶ «Τό Μαγικό
Φυλακτό» (The Sto
 ry of the Amule t) εἶδε τό
φῶς τῆς δημοσιότητας στή δεκαετία τοῦ ’40,
σέ ἑβδομαδιαῖες συνέχειες στή «Διάπλαση
τῶν Παίδων» τοῦ Γρηγόριου Ξενόπουλου.
Τέλος, μποροῦμε νά θεωρήσουμε ἀνε
πιφύλακτα τή Nesbi t –πού χαρακτηρίζεται
ἐγκωμιαστικά σάν ἡ συγγραφέας πού ἔδω
σε νέα πνοή στά παιδικά ἀναγνώσματα,
ἀφαιρώντας κάθε ἴχνος διδακτισμοῦ
14
καί ἠθικολογίας - ὡς ἐκείνη πού ἄσκησε
ἄμεση ἤ ἔμμεση ἐπιρροή σέ πολλούς με
ταγενέστερους συγγραφεῖς παιδικῆς λο
γοτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων τῶν: P.
L. Travers (συγγραφέα τῆς Mary Poppins),
Edward Eage r, Dia na Wynne Jon
 es καί J. K.
Rowling (Χάρι Πότερ). Θεωρεῖται ὅτι ἀκό
μη κι ὁ C. S. Lewis15 ἔγραψε τό ἑπτάτομο
ἔργο του, «Τό Χρονικό τῆς Νάρνια» (The
Chronicles of Narnia), ὑπό τήν ἐπιρροή τῆς
ἐργασίας τῆς Edit h Nesb
 it.
(Τό τέλος στό ἑπόμενο).
14. http://www.vlassi.gr/img/EkpaideutikaProgrammata.
pdf Οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας.
15. Κλάϊβ Στέηπλς Λούις (29/11/1898 - 22/11/1963),
συγγραφέας καί λόγιος, γνωστός γιά τό ἔργο του στή
μεσαιωνική λογοτεχνία, τήν ἐπιστημονική φαντασία καί
τή Χριστιανική ἀπολογητική.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό  Σταθμό  τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM, μεταδίδεται ἡ
ἐκπομπή: «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00. Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν
ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e mail: ierasynodos@ecclesia.gr
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΚΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
«ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»
Δημοσιεύουμε κατωτέρῳ δικαστική
ἀπόφαση πού ἀφορᾶ στούς «Μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ» καί ἐκδόθηκε τόν Δεκέμβριο
τοῦ 2009.
«Σήμερα 8 Δεκεμβρίου (2009), τό Ἀνώ
τατο Δικαστήριο τῆς Ρωσίας ἐπεκύρωσε
τήν ἀπόφαση τοῦ Περιφερειακοῦ Δικαστη
ρίου τοῦ Rostov-on-Don, πού χαρακτήριζε
ὡς «ἐξτρεμιστικές» 34 δημοσιεύσεις τῶν
«Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» βεβαιώνοντας, ὅτι
ἡ διανομή τους θά κατασχεθεῖ πανεθνικά 1.
Τό Ἀνώτατο Δικαστήριο ἐπεκύρωσε ἐπί
σης, ὡς τμῆμα τῆς διαδικασίας, τήν διάλυ
ση ὡς ἐξτρεμιστικῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ὀργανώσεως Ταγκάνρωφ τῶν «Μαρτύρων
τοῦ Ἰεχ
 ωβᾶ». Ἡ περιουσία τῆς ὀργάνωσης
θά δημευθεῖ καί θά τῆς ἀπαγορευθεῖ νά
συνέρχεται ὡς ὀργάνωση.
Ἐρωτηθεῖσα, γιατί τό Ἀνώτατο Δικα
στήριο ἐπεκύρωσε τήν ἀπόφαση τοῦ κα
τωτέρου δικαστηρίου, ἡ γραμματεύς τοῦ
τμήματος πολιτικῶν ὑποθέσεων τοῦ Ἀνω
τάτου Δικαστηρίου, ἡ ὁποία δέν ἔδωσε τό
ὄνομά της, εἶπε στό «Φόρουμ 18, Νιούς
Σέρβις»: «Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ εἶ
ναι ἐξτρεμιστές». Ἐρωτηθεῖσα ἐάν ἔχουν
σκοτώσει κανέναν, ἀπήντησε: «σέ κάποια
ἔκταση, ναί».
Ἡ ρύθμιση τοῦ Δικαστηρίου ἀνοίγει τό
δρόμο γιά τήν ἀπαγόρευση ὅλων των ἐντύ
πων τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχ
 ωβᾶ» στή Ρω
σία, στό μέλλον.
1. Πηγή: http://www.forum18.org/Archive.php?
article_id=1385 Τό παρόν δημοσίευμα δημοσιεύομε μέ
κάθε ἐπιφύλαξη καθόσον δέν κατορθώσαμε νά διασταυ
ρώσουμε τήν ἀκρίβεια τοῦ περιεχομένου του. Ἐκτενές
σχόλιο καί περισσότερες πληροφορίες μπορεῖ νά βρεῖ ὁ
ἀναγνώστης στήν ὡς ἄνω ἱστοσελίδα.
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Ὁ Γκρέγκορυ Μαρτύνωφ -ἐκ τῶν «Μαρ
τύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ»- ἐξέφρασε τήν ἀπο
στροφή του λέγοντας στό «Φόρουμ 18»
ὅτι ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη ἐσπευσμένα καί δέν
ἔδωσαν ἐξηγήσεις γιατί ἐπεκύρωσαν τήν
ἀπόφαση τοῦ Rostov. Ἀνέφερε ἐπίσης, ὅτι
θά ἐξετάσουν, ἐάν θά ὑποβάλουν τήν ὑπό
θεσή τους ἐνώπιον τοῦ Εὐρωπαϊκ
 οῦ Δικα
στηρίου στό Στρασβοῦργο».
ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Σήμερα καί ὁ ἐπιστημονικός κόσμος καί
οἱ πολιτικοί φορεῖς ἀναγνωρίζουν ὅτι τά
περί «ἐναλλακτικῆς μεθοδολογίας» στε
ροῦνται σοβαρότητας καί τίποτε οὐσιαστι
κό δέν προσφέρουν στήν ἀνθρώπινη ἀνάγ
κη γιά θεραπεία.
Τό λόγο ἔχει αὐτή τή φορά ἡ Μεγάλη
Βρετανία ὅπου ὅπως διαβ
 άζουμε («Τό Βῆ
2
μα», 24 Φεβρουαρίου 2010) βρετανοί βου
λευτές ζητοῦν δραστική περικοπή τῶν
κονδυλίων πού δίδονται γιά τήν ἔρευνα
τῆς ὁμοιοπαθητικῆς.
«ΛΟΝΔΙΝΟ. Βουλευτές που συμμετέ
χουν στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής
των Κοινοτήτων απευθύνουν έκκληση στην
κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν να περι
κόψει δραστικά τα κονδύλια για την έρευνα
γιατρών και εταιρειών που ασχολούνται
με την ομοιοπαθητική, διότι εκτιμούν ότι
«δεν έχει αποτέλεσμα». Οι ειδικοί της Επι
τροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας δήλω
σαν ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι οι
εναλλακτικές μορφές ιατρικής είναι όντως
αποτελεσματικές. Λένε ότι η συνέχιση της
χρηματοδότησης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
2. http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=31684
8&ct=2&dt=24/02/2010
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τους ασθενείς που επιλέγουν αναποτελε
σματικές ομοιοπαθητικές θεραπείες αντί
για ορθόδοξες, της κλασικής ιατρικής.
Ισχυρίζονται ότι η ομοιοπαθητική απο
σπά χρήματα από το Εθνικό Σύστημα Υγεί
ας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθ
 ούν
σε πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Η ομοι
οπαθητική βασίζεται στην ιδέα ότι «τα όμοια
θεραπεύουν τα όμοια» με φυσικές ουσίες
που δίνουν το ερέθισμα στον οργανισμό
να αυτοθεραπευτεί. Τέτοια ομοιοπαθητικά
φάρμακα αξίας εκατομμυρίων λιρών πω
λούνται στο εμπόριο και διατίθενται από το
Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας.
Υπάρχει και ο αντίλογος. Το Prince΄s Fou
ndation for Integrated Health (Βασιλικό Ίδρυμα
Ολιστικής Ιατρικής) ισχυρίστηκε ότι «στρα
τευμένοι επιστήμονες άφησαν τον ασθενή
έξω από τους υπολογισμούς τους». Το ίδρυ
μα ζήτησε να γίνουν κλινικές δοκιμές για
να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα και
το κόστος της άσκησης ολιστικών θεραπει
ών με άλλες θεραπείες για μακροχρόνιες
ασθένειες. Η επιτροπή απέρριψε την πρό
ταση, ισχυριζόμενη ότι οι κλινικές δοκιμές
που ήδη διεξήχθησαν δεν είχαν χειροπιαστό
αποτέλεσμα».
Ἀξίζει νά φέρουμε στή μνήμη μας τόν
μακαριστό π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, ὁ
ὁποῖος ἤδη ἀπό τό 1995, στό κλασικό ἔργο
του: «Ὁ Ἀποκρυφισμός στό Φῶς τῆς Ὀρθο
δοξίας», κατέτασσε τήν Ὁμοιοπαθητική
μεταξύ τῶν διαφόρων πρακτικῶν τῆς Ἀλ
χημείας3.
ΝΕΚΡΟΝΟΜΙΚΟΝ – ΓΝΩΣΙΣ
Μιά πρόχειρη ματιά στόν παραπάνω
τίτλο, παραπέμπει σέ δύο θέματα: α) Στό
«Νεκρονομικόν», ἕνα φανταστικό γριμό
4
ριο πού πρωτοεμφανίζεται στίς ἱστορίες
3. π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, «Ὁ Ἀποκρυφισμός στό Φῶς
τῆς Ὀρθοδοξίας», Ἀθήνα 1995, τ. Γ΄ Ἀλχημεία, σ. 77.
4. Γριμόριο: Εἶδος βιβλίου μαγικοῦ περιεχομένου γιά
τήν ἐπίκληση δαιμόνων καί πνευμάτων, τήν παρασκευή
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τρόμου τοῦ συγγραφέα Χ. Φ. Λάβκραφτ
(H. P. Lovecraft)5 καί β) στήν ἑλληνική λέ
ξη «Γνῶσις», πού χρησιμοποιεῖται ἀρχικά
σέ Ἑλληνικά εἰδωλολατρικά φιλοσοφικά
πλαίσια, ἀλλά εἰδικά, ἀργότερα, μεταξύ
τῶν διαφόρων «Γνωστικῶν» σεκτῶν, ὅπου
ἡ gnosi s παρέπεμπε κυρίως στήν «αὐτο
γνωσία», πού ἐθεωρεῖτο «τό μονοπάτι, πού
ὁδηγεῖ στό φωτισμό».
Πέραν ὅμως ἀπό τή θεωρητική αὐτή
ἀνάλυση, τό «Necronomicon Gnosis» παρα
πέμπει καί σέ ἱστολόγιο (blog spot), μέ με
γάλη ἐπισκεψιμότητα καί «ἐνδιαφέρουσα»
θεματολογία.
Μερικά ἀπό τά θέματα περιλαμβάνουν:
α) «Ένα μικρό τυπικό από το Liber 880, το
προσωπικό μου μαγικό ημερολόγιο που εξε
τάζει πρακτικά το Ρεύμα του Νεκρονομικόν.
Σκοπός αυτής της μαγικής εργασίας εί
ναι ο καθορισμός και η ενίσχυση της θέλη
σης του ασκητή πάνω στις επιθυμίες και τα
εμπόδια της ζωής του. Η μαγεία είναι πρώτα
από όλα ένα αυτογνωσιακό μονοπάτι, γι’ αυ
τό και είναι σημαντικό ο μάγος να γνωρίζει
τον εαυτό του, τι είναι αυτό που τον παρα
κινεί όπως και τι είναι αυτό που τον σταμα
6
τά...» .
β) «”Το Μονοπάτι του Κθούλου7” του
Όγκοστ Ντέρλεθ. Μόλις κυκλοφόρησε μια
νέα μετάφραση του κλασσικού έργου του
Ο. Ντέρλεθ, “Το Μονοπάτι του Κθούλου”
... Στο βιβλίο αυτό, μια ομάδα ανθρώπων
που γνωρίζουν τα μυστικά των ακατονόμα
στων λατρειών του σκότους, προσπαθούν
απεγνωσμένα να σφραγίσουν τις πύλες
φυλαχτῶν καί μαγικῶν φίλτρων.
5. Howard Phillips Lovecraft (20/8/1890–15/3/1937). Ἀμε
ρικανός συγγραφέας μυθιστορημάτων τρόμου, φαντασί
ας καί «ἐπιστημονικῆς φαντασίας», ἰδιαίτερα τοῦ Weird
fiction (ἀπόκοσμο-ἀλλόκοτο μυθιστόρημα).
6. http://necronomicongnosis.blogspot.com/
7. Cthulhu: Κοσμική ὀντότητα, δημιούργημα τοῦ H. P.
Lovecraft, πού υἱοθετήθηκε καί ἀπό τόν διεθνῆ σατανι
σμό, ὡς ἕνας ἀπό τούς «Μεγάλους Παλαιούς» (δαίμονες)
τῆς «Λαβκραφτιανῆς Μυθολογίας», μέ ἀποτέλεσμα τή
δημιουργία ἀντίστοιχων «τυπικῶν» καί σεκτῶν σέ διε
θνές ἐπίπεδο.
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των διαστάσεων που πρόκειται σύντομα να
ανοίξουν για να εξαπολύσουν τον εξώτερο
8
τρόμο» .
9
γ) «Το Φεστιβάλ «Babalon Rising » είναι
ένας τόπος για αποκρυφιστές όλων των
ειδών, να συγκεντρωθούν, να συζητήσουν
10
και να πραγματοποιήσουν mag ick και τε
λετουργίες, και να ζήσουν το «Νόμο του
Thelema»... Το Babalon Risin
 g ενθαρρύνει την
αυτο-εξερεύνηση, την αυθόρμητη τελετουρ
11
γία και το ζωντανό mag ick» .
Ἀπό τό ἱστολόγιο πληροφορούμεθα ἀκό
μη ὅτι: «Ο Γιώργος Ιωαννίδης είναι ψυ
12
χολόγος , αρχισυντάκτης του περιοδικού
myster y και συγγραφέας του βιβλίου Necr
onomicon που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Αρχέτυπο».
Ἄν κάποιος ἐξειδικευμένος ἐρευνητής
τοῦ χώρου τοῦ ἀποκρυφισμοῦ μελετήσει
προσεκτικά τά κείμενα αὐτά, τά δεκάδες
ἄρθρα, τά βιβλία καί ἰδίως τό προσωπικό
ἱστολόγιο «necro
 no
 micon gnosis», τοῦ κ. Γι
ώργου Ἰωαννίδη, εὔκολα ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ
συγγραφέας καταπιάνεται, ἐκτός τῶν ἄλ
λων, μέ κάθε μορφή μαγείας καί σατανι
σμοῦ, πού ὑπάρχει σήμερα, διαφημίζοντας
καί προβάλλοντάς τα ὅλα αὐτά μέ θετικό
τρόπο.
Βέβαια, ὁ χῶρος τοῦ νεοσατανισμοῦ εἶ
ναι πολυτασικός, καθόλου ἑνιαῖος, ὅμως
μέ κοινά σημεῖα μεταξύ τῶν διαφόρων ρευ
μάτων καί ὁμάδων (σεκτῶν), ἀλλά καί μέ
σαφεῖς παραλλαγές στή θεωρία καί διαφο
ροποιήσεις στίς τελετουργίες καί στίς πρα
8. http://necronomicongnosis.blogspot.com/2010/04/
blog-post.html
9. «Ἀνάσταση (ἐξέγερση) τῆς Μπάμπαλον» (Babalon).
Πρόκειται γιά τήν πόρνη (Ἀποκάλυψις ΙΖ΄ 2-6), τό δαιμό
νιο-θεά πού μνημονεύεται στό μυητικό σύστημα «Θέλη
μα» (Thelema) καί στό «Βιβλίο τοῦ Νόμου», τοῦ σατανιστῆ
Aleister Crowley.
10. Magick: Ἡ μαγεία (Magic), ὅπως περιγράφεται καί
πραγματοποιεῖται ἀπό τόν Βρετανό σατανιστή Aleister
Crowley, ὁ ὁποῖος εἰσήγαγε καί τή συγκεκριμένη λέξη.
11. http://necronomicongnosis.blogspot.com/2010/03/
babalon-rising-2010.html
12. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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κτικές του. Καί ὁ κ. Ἰωαννίδης, φαίνεται νά
προβάλλει ἐπιλεκτικά, ἀρχές καί σημεῖα
13
τοῦ νεοσ
 ατανισμοῦ καί ἰδικά σέκτες πού
ἀκολουθοῦν τίς διδασκαλίες τοῦ μεγαλύ
τερου σατανιστῆ τοῦ 20ου αἰώνα, Alei ster
Crowley, τοῦ αὐτοτιτλοφορούμενου «Τό
Μεγάλο Θηρίο 666». Ὁ ἴδιος, σέ σκοτεινό
ἀποκρυφιστικό περιοδικό -τό bloodcult τ.
9 (2010), πού, ἀσπάζεται καί προωθεῖ φρι
κτές καί ἀποτρόπαιες μορφές νεοσατανι
σμοῦ- ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ἀφιερ
 ωμένος
στό πάθος του νά ἀσχολεῖται καί νά προ
ωθεῖ τή σκοτεινή μαγεία καί τό νεοσατα
14
νισμό .
Πῶς ὅμως εἶναι δυνατόν ὁ κ. Ἰωαννίδης
νά προτρέπει καί νά στέλνει τούς ἐπισκέ
πτες τοῦ ἱστολογίου του νά μυηθοῦν στό νε
οσατανισμό, στό ἐξωτερικό πάνω στίς πρα
15
κτικές τοῦ Κρόουλυ -πού εἶχε ἐθιστεῖ ἐκτός
των ἄλλων καί στά ναρκωτικά- τή στιγμή
πού τό Διοικητικό δικαστήριο τοῦ Βερολίνου
τό 1985 διέλυσε τήν ὁμάδα του (τό τάγμα
16
Thelema) ; Σ’ αὐτό τό Τάγμα μία ἀπό τίς σε
ξουαλικές διασ
 τροφές πού ὑποχρεώνονταν
τά θύματά του νά πράττουν ἦταν ἡ «Προ
πόνηση ἀηδίας» -νά πίνει δηλαδή κανείς τά
οὖρα του καί νά τρώει τά κόπρανά του- στά
πλαίσια τῆς «καταστροφῆς τῶν μέχρι τώρα
ἀντιλήψεων γιά τήν ἠθική»... μεταξύ ἄλλων
μέσῳ ἀναγκαστικοῦ σέξ, μέ τήν ὑποβοήθη
ση ἀλκοόλ, καί τήν ἀπόλυτη ὑποταγή στόν
ἀρχηγό ἤ στούς «γυμναστές» τοῦ τάγματος.
Αὐτή ἡ διασ
 τροφή κληρονομήθηκε σέ ὁρι
σμένες ὁμάδες τοῦ Κρόουλυ, ὁ ὁποῖος ἀφό
δευε ἐπάνω στό χαλί καί ὑποστήριζε πώς τά
κόπρανά του εἶναι ἅγια.
Ὁ Κρόουλυ εἶχε αὐτοανακηρυχθεῖ, τό 1925,
«Σωτήρας τοῦ κόσμου» καί πρέσβευε ὅτι ὁ
13. http://apopheneia.blogspot.com/2009/10/happybirthday-mr-crowley.html
14. http://apopheneia.blogspot.com/2009/12/h-bloodcult.
html καί bloodcult, τ. 9, σ.σ. 18-20.
15. http://necronomicongnosis.blogspot.com/2009/03/
blog-post_17.html
16. «Νεοσατανισμός», π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου,
Ἀθήνα 1996, σελ. 115-123.
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Σατανᾶς «δέν εἶναι ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου.
Εἶναι ζωή... ἀγάπη... φῶς. Ὁ δρόμος πρός
τόν Οὐρανό ὁδηγεῖ μέσῳ κολάσεως...»17, ἐνῶ
σήμερα οἱ ὀπαδοί του, ἄν καί νεκρός, τοῦ εὔ
χονται: «Happy Birthday Mr. Crowley» (Χρόνια
Πολλά κ. Κρόουλυ) καί «εὔχονται» μεταξύ
τους: «Happy Crowleymass to all»18!
ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΕΓΙΕΡ. ΟΙ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
Εἶναι προφανῶς τῆς μοίρας τῶν παιδι
ῶν μας νά ἀντιμετωπίζουν τίς ἑκάστοτε
«λογοτεχνικές ἀνησυχίες» προβληματικῶν
γυναικῶν, τίς ὁποῖες τό κατεστημένο τῆς
«Νέας Ἐποχῆς» προωθεῖ ὡς «συγγραφεῖς»
πολλῶν τίτλων, ἑκατομμυρίων ἀντιτύπων,
μεταφρασμένων σέ δεκάδες γλῶσσες, πού
τέλος καταλήγουν καί σέ σενάρια κινημα
τογραφικῶν ταινιῶν.
Ἔτσι, ἀφοῦ «λουστήκαμε» ἐπί μία δεκα
ετία τά νοσηρά συγγραφικά προϊόντα τῆς
«πάμπτωχης», διαζευγμένης, πάσχουσας
ἀπό κατάθλίψη, βρετανίδας J. K. Row
 l
ing, συγγραφέα τοῦ μάγου Χάρι Πότερ,
μέ τά γνωστά ἀποτελέσματα τῆς πλύσης
ἐγκεφάλου τῶν παιδιῶν μας, ἐρχόμαστε
σήμερα νά ἀντιμετωπίσουμε μία ἀκόμη
«συγγραφέα» νεανικῆς μυθιστοριογραφί
ας, πού κατά τά ΜΜΕ εἶναι: «μιά φιλήσυχη
νοικοκυρά, μορμόνος στό θρήσκευμα, μητέ
ρα τριῶν παιδιῶν, ἀπό τήν Ἀριζόνα, ὑπεύθυ
νη γιά τό πιό ἀνεξήγητο καί μαζικό λογοτε
19
χνικό φαινόμενο τῶν τελευταίων ἐτῶν» .
Πρόκειται γιά τή Στέφανι Μέγιερ καί
τήν τετραλογία τοῦ «Λυκόφωτος», ἑνός σε
ναρίου πού ἀναπτύσσεται στά βιβλία: «Λυ
κόφως», «Νέα Σελήνη», «Ἡ Ἔκλειψη» καί
«Χαραυγή» καί πού ἐξιστοροῦν τό «ρομαντι
17. Στό ἴδιο.
18. http://apopheneia.blogspot.com/2009/10/happybirthday-mr-crowley.html
19. «Κ», ἔνθετο τῆς Καθημερινῆς, 15-11-2009 καί
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_
civ_11_29/03/2009_309058

διάλογος

κό εἰδύλλιο ἀνάμεσα σέ ἕνα αἰωνόβιο ἀγόρι
μέ βαμπιρικές ὀρέξεις καί σέ ἕνα μοναχικό
κορίτσι πού προέρχεται ἀπό χωρισμένους
γονεῖς καί θεωρητικά δέν πιστεύει στήν
ἀληθινή ἀγάπη» 20.
Δέν θά ἐπεκταθοῦμε στήν ἀναδημοσίευ
ση τῆς διεθνοῦς κριτικῆς «γιά τό πιό ἀνα
πάντεχο καί μαζικό λογοτεχνικό φαινόμενο
τῶν τελευταίων ἐτῶν... τά τέσσερα βιβλία
τά ὁποῖα ἔχουν κερδίσει ἀναρίθμητους ἀνα
γνῶστες, σελίδες ἐπί σελίδων ἀφιερωμένες
σέ αὐτά ἀπό τόν Τύπο ἀλλά καί ἀρκετούς
ἐπικριτές». Οὔτε χρήζει ἀναφορᾶς τό γεγο
νός ὅτι «οἱ θαυμαστές τῆς Μέγιερ χαρακτη
ρίζουν τή γραφή της ἐθιστική, σέ βαθμό πού
τούς εἶναι ἀδύνατον νά ἐγκαταλείψουν ἕνα
μυθιστόρημά της προτοῦ τό καταβροχθί
σουν μέχρι τήν τελευταία του λέξη». Οὔτε
ὅτι «πολλοί κριτικοί ἀναγνωρίζουν στή συγ
γραφέα τήν ἱκανότητά της νά ἐμπλέκει μέ
εὐκολία τό ἀναγνωστικό κοινό στόν σκοτεινό
ρομαντικό κόσμο της καί νά τοῦ προσφέρει
ἕνα ἰδανικό μυθιστορηματικό ἀντίδοτο στήν
καθημερινότητα...».
Τό βασικότερο –τό ὁποῖο οἱ σχολιαστές
σέ διεθνές ἐπίπεδο ἀγνοοῦν- εἶναι ὅτι σή
μερα κανένα βιβλίο δέν γίνεται best seller
ἄν δέν καλύπτει τίς προϋποθέσεις, πού ἡ
«New Age» ἔχει καθορίσει γιά τήν προώ
θηση τῶν συμφερόντων της κι αὐτά εἶναι:
ἡ νοσηρή μεταφυσική, δηλαδή, ἡ προβολή
τῆς μαγείας, τοῦ βαμπιρισμοῦ (εἶδος νε
οσατανισμοῦ), τοῦ ἐξωγήινου, στοιχείου,
τοῦ κάθε εἴδους ἐξωπραγματικοῦ κ. ἄ.
Ἡ «Νέα Ἐποχή» προσεγγίζει τό εὐρύ
κοινό –πέραν τῆς ἄμεσης προβολῆς τῶν
δοξασιῶν καί πρακτικῶν της- μέσῳ τῆς
νοσηρῆς περιέργειας γύρω ἀπό ἀπαγο
ρευμένες καί καταστροφικές περιοχές καί
μεθόδους καί τήν πλάνη τῆς δῆθεν ἀπό
κτησης δύναμης πέραν ἀπό κάθε μέτρο καί
ἔλεγχο.
Τό διεθνές ἐνήλικο κοινό ἀφοῦ ἐπί κά
20. Στό ἴδιο.

27

ποιες δεκαετίες «παιδαγωγήθηκε» στα
διακά, πρῶτα μέ τήν οὐφολογία (Star Trek,
Star Wars κ. ἄ.) καί «κατατρομοκρατήθηκε»
μέ τά «παραφυσικά» thr ille r, στή συνέχεια
γαλουχήθηκε μέ τά «x fil es» (1993 - 2002)
καί τίς «Μάγισσες» (Charmed, 1998 – 2006),
σήμερα εἶναι πανέτοιμο νά δεχθεῖ ὅ,τι ἡ
«New Age» προτίθεται, μέσῳ τῶν ἐλεγχό
μενων ἀπό αὐτή ΜΜΕ, νά τοῦ προσφέρει.
Παράλληλα τά παιδιά μας ἐθίστηκαν ἀνε
πίτρεπτα σέ ὅλα τά ἀντίστοιχα καταστρε
πτικά προϊόντα μέ ἀποκορύφωμα τόν Χάρι
Πότερ.
Μία καί μοναδική ἐλπίδα διαφαίνεται
γιά ὅσους εἶναι ἀκόμη διατεθειμένοι νά
ἀντισταθοῦν: Ἡ Ἐκκλησία· ἡ μόνη δυνα
τότητα σωτηρίας γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν
ἀνθρωπότητα. Ἡ Ἐκκλησία πού μέ τό Σῶ
μα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας μπορεῖ νά
μᾶς βγάλει ἀπό τό ἀδιέξοδο.
ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Α. Μέ τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους 2010
συνεχίστηκε ἡ λειτουργία τοῦ «Σεμινα
ρίου Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Οἰκοδομῆς
στήν Ὀρθοδοξία», τό ὁποῖο πλησιάζει νά
συμπληρώσει τήν 3η δεκαετία λειτουργίας
του. Κατά τήν μακρά αὐτή διακονία του, τό
Σεμινάριο βοήθησε πολλούς ἀνθρώπους
καί ἰδιαίτερα νέους νά βροῦν ἀπαντήσεις
στά ὑπαρξιακά τους ἐρωτήματα. Οἱ ὁμιλί
ες γίνονται κάθε Κυριακή, 11.30 π.μ. ἕως
13.00, ἀπό ἐκλεκτούς ὁμιλητές, οἱ ὁποῖοι μέ
πολλή ἀγάπη καί μέ ἐξαιρετική γνώση τῶν
προβλημάτων πού ἀπασχολοῦν τό λαό τοῦ
Κυρίου, ἀναπτύσσουν στούς συνεργάτες
καί φίλους τῆς Π. Ε. Γ. θέματα πού ἔχουν
σχέση μέ τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί τήν Ἐκ
κλησιασ
 τική μας παράδοση.
Κατά τό πρῶτο τρίμηνο 2010 πραγματο
ποιήθηκαν οἱ ἑξῆς εἰσηγήσεις:
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. π. Σωτήριος Γκί
κας, μέ θέμα: «Τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χρι
στός».
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Ὁ Καθηγητής κ. Νικόλαος Μπρατσιώ
της, μέ θέμα: «Ὁ ψαλμός τῆς μετανοίας
(50ος-Ν΄)».
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Τιμόθεος Παπα
δάκης, μέ θέμα: «Τά ἀποτελέσματα τῆς
ἁμαρτίας. Τό κακό στήν κοινωνία καί στόν
Κόσμο».
Ὁ Ὁσιολ. Μοναχός π. Ἀρσένιος Βλιαγ
κόφτης, μέ θέμα: «Πατρίς εἶναι τό ἀντίτυ
πον τοῦ γηίνου παραδείσου».
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Φω
τοπουλος, μέ θέμα: «Περί Νηστείας...».
Ὁ Καθηγητής κ. Γεώργιος Κόρδης, μέ
θέμα: «Ὁ ἁγιογράφος καί τό ἔργο του μέσα
στό ναό».
Ὁ Συγγραφέας κ. Δημήτριος Κόκκορης,
μέ θέμα: «Πῶς ὁ Χριστός ἔγινε λύτρο γιά
μᾶς».
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Κωνσταντῖ
νος Στρατηγόπουλος, μέ θέμα: «Ἐξτρεμι
στικές θρησκευτικές ὁμάδες».
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τριαντα
φυλλόπουλος, μέ θέμα: «Ἀπό τά ξυλοκέρα
τα τῆς ἀσωτίας στό δεῖπνο τῆς Βασιλείας».
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Κυριακός
Τσουρός, μέ θέμα: «Προτεσταντικές ὁμά
δες στήν Ἑλλάδα».
Ἡ Π. Ε. Γ. πού ἀποτελεῖ τόν ὀργανωτι
κό καί οἰκονομικό φορέα τοῦ Σεμιναρίου
συνιστᾶ στούς φίλους καί συνεργάτες της
πού παρακολουθοῦν τά μαθήματα, νά τό
κάνουν γνωστό καί νά καλέσουν καί ἄλ
λους φίλους καί γνωστούς τους, πού δέν τό
γνωρίζουν νά συμμετάσχουν σ’ αὐτό.
Β. Στά πλαίσια τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Σε
μιναρίου τῆς Π. Ε. Γ. πραγματοποιήθηκαν,
κατά τό τρίμηνο Ἰανουαρίου-Μαρτίου, δύο
ἡμερίδες, μέ σκοπό τόν καταρτισμό συ
νεργατῶν τῆς Ἕνωσης γιά νά ἀναλάβουν
διακονία ἐνημέρωσης καί παροχῆς βοηθεί
ας σέ ὅσους ἀντιμετωπίζουν προβλήματα
ἀπό τήν ἐμπλοκή τους σέ αἱρετικές ὁμάδες.
Ἡ πρώτη ἡμερίδα ἔγινε τό Σάββατο (30
Ἰανουαρίου), στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ
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Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κοντοπεύ
κου Ἁγίας Παρασκευῆς. Εἰσηγητής ἦταν
ὁ Ὁσιολ. Μοναχός π. Ἀρσένιος Βλιαγκό
φτης, μέ θέμα: «Ἰούλιος Ἔβολα. Διαπλοκή
Φασισμοῦ & Ἀποκρυφισμοῦ». Ἡ δεύτερη
ἡμερίδα πραγματοποιήθ
 ηκε στό Πνευμα
τικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου
Ἠλιοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς (13 Μαρτίου),
μέ εἰσηγητή τόν κ. Μηνᾶ Ἀναστασάκη καί
θέμα: «Ἡ ὀργάνωση τῶν “Μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβά”, ὡς μία παγκόσμια πνευματική
δικτατορία. – Συνάφειες».
Προηγήθηκε ἡ Θεία Λειτουργία καί μετά
τήν εἰσήγηση ἀκολούθησε γεῦμα ἀγάπης
καί πνευματικῆς κοινωνίας. Στήν ἡμερίδα
τοῦ Μαρτίου, οἱ σύνεδροι εἶχαν τήν εὐκαι
ρία νά ἐπισκεφθοῦν τόν τάφο τοῦ ἱδρυτοῦ
τῆς Π. Ε. Γ. καί πνευματικοῦ γέροντός της
ἀειμνήστου π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου,
καί νά τελέσουν Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύ
σεως τῆς ψυχῆς του.
ης
Στό τέλος τῆς 2 ἡμερίδας, ὁ Πρόεδρος
τοῦ Πνευματικοῦ Συμβουλίου τῆς Π. Ε. Γ.
π. Κυριακός Τσουρός ἔκοψε τή Βασιλόπιττα

διάλογος

τῆς Ἕνωσης καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό καί
παραινέσεις στά μέλη καί τούς συνεργάτες
τῆς Π. Ε. Γ. Ἀκολούθησε δεξίωση σέ ἀτμό
σφαιρα πνευματικῆς καί ἀδελφικῆς κοινω
νίας καί ἀγάπης.
Γιά τήν ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν σέ θέ
ματα σχετικά μέ τήν δραστηριότ ητα τῶν
σεκτῶν, μέλη τῆς Π.ΕΓ. ἔδωσαν διαλέξεις
κατά τό τρίμηνο Ἰαν
 ουαρ
 ίου - Μαρτίου σέ
ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί
στίς ἕδρες Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἐλλάδος.
Γ. Συνεχίστηκε καί κατά τό τρίμηνο Ἰα
νουαρίου - Μαρτίου ἡ ἐντατική ἐκπαίδευση
συνεργατῶν τῆς Π. Ε. Γ. στίς εἰδικές «Ὁμά
δες Ἐκπαίδευσης καί ἐπανένταξης». Τά μα
θήματα στίς ὁμάδες αὐτές παρακολουθοῦν
ὅσοι θέλουν νά ἐνταχθοῦν στό πρόγραμμα
διακονίας ἀντιμετώπισης τῶν ποικίλων
πνευματικῶν καί κοινωνικῶν προβλημά
των, πού δημιουργοῦνται σέ νεαρά κυρίως
ἄτομα ἀπό τήν προσηλυτιστική δραστηρι
ότητα τῶν «θρησκειῶν νεότητας» καί τῶν
«ὁμάδων διανοητικοῦ χειρισμοῦ».

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκη
νικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας:
1. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Ἑταιρίας
«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Κάθε Πέμπτη, 5.30΄-6.30΄ μ.μ.
2. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῶν Πεντηκο
στιανῶν. Κάθε Δευτέρα, 6.00΄-8.00΄ μ.μ.
3. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Νεοειδωλο
λατρίας. Κάθε Δευτέρα, 6.30΄-8.30΄ μ.μ.
4. Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι
στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστικές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη,
7.00΄-9.00΄ μ.μ.
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπικοι
νωνίας: 210 6396 665.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Μᾶς κοινοποιήθηκε ἡ κατωτέρῳ ἐπιστο
λή τήν ὁποία καί δημοσιεύουμε.
Επιτροπή Αποκάθαρσης
Ελληνικών Φορέων & Δραστηριοτήτων
από την αποκρυφιστική θεματολογία.
Χαριλάου Τρικούπη 83, 106 81 Αθήνα.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2010
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δή
μου Νέας Πεντέλης, Fax: 2108042302,
2108040580.
Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Δ. Σ.,
κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορηθή
καμε τη συνεργασία του Δήμου με τον φο
ρέα «Όμιλος Εξυπηρετητών, Πνευματικό
Κέντρο» για την πραγματοποίησ
 η «μαθη
μάτων διαλογιστικής χαλάρωσης».
Επειδή προφανώς δεν γνωρίζετε σε βά
θος περί του εν λόγω φορέα, θα θέλαμε
να σας πληροφορήσουμε ότι δεν πρόκειται
για κάποιον όμιλο, που ασχολείται απλώς
με τη φιλοσοφία ή τις τέχνες, αλλά πε
ρί οργάνωσης, που ασκεί αποκρυφιστικές
πρακτικές στα πλαίσια της «Νέας Εποχής»
του Υδροχόου και θεωρεί τον αρχηγό της
ενσάρκωση του «Εσωτερικού Διδασκάλου»,
προσώπου με μεταφυσικές ιδιότητες και
εξουσίες.
Ακόμη, το αντικείμενο των «μαθημά
των» αποτελεί «πρακτική διαλογισμού»,
τεχνικής άκρως επικίνδυνης για την ψυχι
κή και σωματική υπόσταση του ανθρώπου,
προϊόν των ανατολικών θρησκευτικών συ
στημάτων και του αποκρυφισμού.
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Ο διαλ
 ογισμός (med
 itatio
 n) δείχνει στα
αρχικά του στάδια να δημιουργεί συνθή
κες χαλάρωσης και εσωτερικής γαληνής,
όμως στη συνέχεια λειτουργεί ως «ψυχο
ναρκωτικό» και καταλήγει στην εξάρτηση
του πειραματιζόμενου από την «τεχνική»
και τους «διδασκάλους» της «τεχνικής», με
αποτέλεσμα τη συνειδησιακή άμβλυνση,
συχνά δε μπορεί να επιφέρει και ψυχοσω
ματικές βλάβες.
Γενικά, οι οργανώσεις αυτές είναι επι
κίνδυνες γιατί με τις ψυχοτεχνικές (απο
κρυφιστικές πρακτικές), που εφαρμόζουν
στα μέλη τους και στους εκπαιδευόμενους
-τους οποίους αισιοδοξούν να εντάξουν ως
μέλη τους- ασκούν πλύση εγκεφάλου και
αλλοιώνουν το φρόνημα των ανθρώπων
τους οποίους ποδηγετούν, με συνέπεια την
εξάρτηση από τον αρχηγό, την οργάνωση
και τη διδασκαλία της οργάνωσης.
Τέλος, η οργάνωση «Όμιλος Εξυπηρετη
τών» έχει χαρακτηριστεί «ασυμβίβαστη με
την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη», από την
«Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσ
 κεψη Εντεταλ
μένων, Ιερών Μητροπόλεων για θέματα
αιρέσεων και παραθρησκείας» (Αλίαρτος
Βοιωτίας 20-26/9/1995).
Πιστεύουμε ότι θα θελήσετε να πληρο
φορηθείτε λεπτομερέστερα περί της επι
κίνδυνης αυτής οργάνωσης συμβουλευό
μενοι τους αρμόδιους φορείς.
Φιλικά
Γεράσιμος Βλάχος.
Κοινωνικός Λειτουργός.
Κοινοποίηση:
«Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων», της Εκκλη
σίας της Ελλάδος. Fax: 2107272244.
«Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την Προστασία
της Οικογένειας και του Ατόμου». Fax: 2106082219.
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Mark Eli as John
 es
Μετά το: Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΗΡΙΟ
Ήλθε το 2ο βιβλίο της σειράς του Νικ Μάρβελ,

Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
Μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο από τον Γιάννη Μηλιώνη.

«Ο Νικ Μάρβελ και ο µαρµαρωµένος βασιλιάς» είναι ένα
µυθιστόρηµα, όµως ένα µυθιστόρηµα αλλιώτικο από τ’ άλλα.
Είναι γραµµένο για παιδιά, αλλά, όπως λέει κι ο µεταφρα
στής του, για παιδιά από 9 µέχρι και 99 ετών.
Είναι γραµµένο για τα παιδιά της γενιάς αυτής και µέσα σ’
αυτό, τα νέα παιδιά µπορεί να συναντήσουν τον εαυτό τους,
µε τα καλά του και την ασχήµια του κι ίσως στο τέλος να θε
λήσουν ν’ αξιοποιήσουν τα καλά.
Ο «Νικ Μάρβελ» είναι ένα «µοντέρνο» βιβλίο, που µιλά στα
σηµερινά παιδιά στη γλώσσα τους, στη γλώσσα, που αυτά
καταλαβαίνουν και µέσα από τη γλώσσα αυτή περνά κάποια
άλλα πράγµατα, που τα σηµερινά παιδιά ίσως δεν άκουσαν
ποτέ κι ίσως δεν φαντάζονται καν ότι υπάρχουν.
Ο «Νικ Μάρβελ» γράφτηκε για σένα και για το παιδί σου,
αλλά ειδικά γράφτηκε για το παιδί του «γείτονα» και θα µπο
ρούσες να κάνεις «ιεραποστολή» χαρίζοντάς το.
Κάποια από τα γεγονότα και τα πρόσωπα πού εµπλέκον
ται στο «µύθο» είναι φανταστικά, κάποια άλλα όµως όχι, κι
από εσένα εξαρτάται να βρεις τελικά την άκρη.
Αξίζει να το διαβάσεις το «µυθιστόρηµα» αυτό.
Θα σου λύσει πολλά ερωτήµατα, πριν σου δηµιουργήσει
καινούργια!

Καθ’ ένα από τα δύο βιβλία: Σελίδες: 256, Τιμή λιανική: 10 €.
Πώληση χονδρική (για βιβλιοπωλεία) & λιανική:
Εκδόσεις Σταμούλη Α. Ε. Τηλ.: 210 5238305.
Αποστολές «επί αντικαταβολή»: Τηλ.: 210 6396665.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΓΙΟΓΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ;
Εἶναι ἡ γιόγκα ὡς µυϊκή ἄσκηση κατάλληλη γιά τή βελτίωση τῆς ὑγείας;

Ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες, ὁρισµένοι κύκλοι
προβάλλουν στό δυτικό κόσµο τή γιόγκα
ὡς ἰδανική µορφή σωµατικῆς ἄσκησης.
Ἐπίσης γίνονται µαθήµατα-σεµινάρια γυµναστικῶν
ἀσκήσεων, διδάσκονται στάσεις καί κινήσεις τοῦ σώµατος,
ὅπως αὐτές ἐφαρµόζονται
στόν ἰνδουισµό καί στόν βουδισµό (γιόγκα).
Στό παρόν κείµενο γίνεται προσπάθεια νά παρουσιαστεῖ
τό θέµα µέ τόν ἁπλούστερο δυνατό τρόπο.
Σκοπός τῆς µικρῆς αὐτῆς ἐργασίας εἶναι νά µπορέσει
νά ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, ἀνεξαρτήτως
τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἤ ἄλλων προτιµήσεών του
τίς διάφορες πλευρές τοῦ ζητήµατος.
Ἡ σωµατική ἄσκηση εἶναι κοινό ἀγαθό, ὅπως καί ἡ
ἐλευθερία. Ὁ κάθε ἕνας ἔχει τό δικαίωµα νά γνωρίσει
ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τό συγκεκριµένο θέµα.
Μόνο ἔτσι, θά εἶναι σέ θέση νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα,
αὐτό πού ὁ ἴδιος κρίνει ὡς σωστό.
Ἡ µελέτη γίνεται µέ βάση τίς σύγχρονες ἀπόψεις τῆς
ἰατρικῆς, τῆς ἀθλητιατρικῆς καί τῆς θρησκειολογίας.

Σελίδες: 40. Τιµή λιανική: 2 €.

Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.
Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου
καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2. «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3. «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and
Life».
4. « Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5. « Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς
παραθρησκείας».
6. «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν
ὁμάδων», (ἔκδ. Γ΄).
7. « Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8. « Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη
ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9. «Ἀποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, “Νέα Ἐποχή”»,
(ἔκδ. Γ΄).
10. «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11. «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Α΄).
12. «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος
Γ΄).
13. «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους
τοῦ Ἑωσφόρου».
14. « Νεοφανεῖς αἱρέσεις-Καταστροφικὲς Λατρεῖες
στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
15. «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σατανι
στῶν».
16. « Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη»,
ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως (Ἁλίαρτος
20-26/9/1995).
17. «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο
κληρωτικῶν αἱρέσεων καὶ παραθρησκευτικῶν
ὁμάδων».
18. «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ
στρατηγική».
19. «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη θεώρηση καὶ ἀντι
μετώπιση».
20. «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρη
σκείας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰκογένεια».
21. « Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
22. «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξί
ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».
23. «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
24. «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ
θοδοξία».
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25. « Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
26. Μ
 οναχῆς Ἀντωνίας, «Νεοπεντηκοστιανοὶ στὴν
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
27. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θρησκευτικὴ Ἐλευθε
ρία», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
28. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
29. Κ
 ωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρθοδό
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
30. Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;»,
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).
31. Λ
 εωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ
δοκία Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
32. Κ
 ωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
33. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε
νικὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο).
34. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
Καμπάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο).
35. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ
χημεία» (τεῦχος 3ο).
36. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀποκρυφιστικὲς Ὁμάδες», Ροδόσταυροι κ.λπ.
(τεύχη 4ο-10ο).
37. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νε
οαποκρυφισμὸς», (τεύχη 11ο-15ο).
38. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο).
39. « Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄).
40. Κ
 υριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
41. Κ
 ωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμφισβη
τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42. Ἄννας Μπουρδάκου, «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Ἀπό τό Α στό Ω».
43. π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, «Ὁ Νεοπαγανισμός τῆς
“Νέας Ἐποχῆς”».
44. Χρήστου Ταγαράκη, «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική
ἄσκηση-γυμναστική;».
Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1. «Ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρ
θόδοξη Πίστη», ἔκδ. Π.Ε.Γ Βορείου Ἑλλάδος,
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει στήν ἰστοσελίδα: www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41
2. Μ
 οναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, «Σύγχρονες
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή», ἔκδ. Παρα
καταθήκη (τηλ. 2310 222511).
3. Β
 ουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
ἐκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).
4. M. E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος
βασιλιάς», 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.

