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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
(ι’ μέρος)
Βάση λοιπόν τῆς κίνησης τοῦ Μούν εἶναι
ἡ «οἰκουμενική κατανόηση» μέσῳ διαθ
 ρη
σκευτικῆς ἐπικοινωνίας. Ὁ πρόεδρος τῆς
IRF, Chung Hwan Kwak, ἀπευθυνόμενος
στούς νέους πού ἡ RYS συγκέντρωσε τό
1988 στήν Ἱσπανία, ὑπογράμμισε: «Μαζευ
τήκαμε ἐδῶ γιά νά ὑπηρετήσουμε τό ἰδανικό
μιᾶς θεοκεντρικῆς παγκόσμιας κουλτούρας,
μιᾶς κουλτούρας πού τρέφεται ἀπό ὅλες τίς
διάφορες φυλές, ἐθνότητες καί θρησκευτι
2
κές παραδόσεις τοῦ κόσμου ».
Αὐτή ἡ «θεοκεντρική παγκόσμια κουλ
τούρα» εἶναι ἡ «νέα κουλτούρα» τοῦ Κορε
άτη ψευδομεσσία, πού λογίζεται ἀπό τήν
κίνησή του σάν τό κέντρο τῆς ἑνότητας
τῶν θρησκειῶν καί τῶν πολιτισμῶν. Αὐτό
δηλώνεται καί ἀπό τό «ἔμβλημα» τοῦ «Σε
μιναρίου Νεότητας γιά τίς Θρησκεῖες τοῦ
Κόσμου», πού δημοσιεύεται στό ἐξώφυλλο
τοῦ ἴδιου ἐντύπου. Ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα
ἐσωτερικό καί ἕνα ἐξωτερικό κύκλο. Στόν
ἐσωτερικό κύκλο ἐξεικονίζεται τό κέντρο
τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐκλαμβάνεται ἀπό τόν
Μούν καί στόν ἐξωτερικό ἐξεικονίζονται
τά σύμβολα ὅλων των θρησκειῶν, μεταξύ
αὐτῶν καί ὁ Τίμιος Σταυρός.
Μέ παρόμοιο τρόπο ἐκλαμβάνεται καί
ἡ ἑνότητα τῶν θρησκειῶν, πού ἔχει σάν
στόχο ἡ «Συνέλευση τῶν Θρησκειῶν τοῦ
Κόσμου» (AWR). Ὁ Μούν ὑποστηρίζει πώς
ἡ κίνηση αὐτή ἄρχισε τό 1893 στό Σικάγο
μέ τό «Παγκόσμιο Κοινοβούλιο τῶν Θρη
σκειῶν». Γι’ αὐτό ἑτοίμασε3 ἕνα «ἀποκορύ
1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετία
τοῦ 1990».
2. IRF-Newsletter 4/1988, σ. 11.
3. Σ. τ. Σ. Τό κείμενο ἔχει γραφεῖ πρό τοῦ 1993.
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φωμα» τῶν συνελεύσεων τῆς AWR κατά τό
ἔτος 1993, μέ τήν εὐκαιρία τῶν 100 χρόνων
ἀπό τό συνέδριο τοῦ Σικάγου.
Τόν ἴδιο σκοπό ὑπηρετεῖ καί ἡ ὀργάνω
ση «Παγκόσμιο Συμβούλιο Θρησκειῶν»
(CWR), πού συγκαλεῖται κάθε 4 χρόνια, μέ
στόχο τήν ἐναρμόνιση τῶν ὀπαδῶν μιᾶς
συγκεκριμένης παράδοσης, τήν ἐναρμόνι
ση τῶν ὀπαδῶν διαφόρων παραδόσεων καί
τήν ἐναρμόνιση τῶν θρησκειῶν.
Στήν πρώτη συνέλευση (Νέα Ὑόρκη
1985) ἔλαβαν μέρος 600 ἀντιπρόσωποι ἀπό
70 χῶρες καί ἀπό ὅλες τίς θρησκεῖες. Με
ταξύ αὐτῶν καί ὁ Παῦλος Μάρ Γρηγό
ριος, Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Μαλαμπάρ (Malankara Orthodox Church),
ἕνας ἀπό τούς προέδρους τοῦ «Παγκοσμί
ου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν». Σέ εἰδική
προσφώνηση ὁ Μάρ Γρηγόριος ἀνέφερε ὅτι
«τό CWR, στό σύντομο διάστημα τῆς ὕπαρ
ξής του κατόρθωσε καταπληκτικά πράγμα
τα». Κάθε πρωί οἱ ἐργασίες τῆς Συνέλευσης
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ἄρχιζαν μέ προσευχή καί διαλογισμό .
Ἡ πλέον βασική Συνέλευση τοῦ CWR
ἦταν ἐκείνη πού ἔγινε στήν Κωνσταντι
νούπολη (8-14/5/1988). Περιγράφεται μέ λε
πτομέρεια στό IRF-Newsletter 4/1988. Πα
ραθέτουμε μερικά βασικά στοιχεῖα, γιά νά
ὑπογραμμίσουμε τή σύγχυση πού προκαλεῖ
ἡ συμμετοχή δικῶν μας ἀνθρώπων σ’ αὐτές
τίς ἐκδηλώσεις. Θέμα τῆς Συνέλευσης ἦταν:
«Χριστιανοί καί εὐρύτερος οἰκουμενισμός».
Ο John Hick ὑπογράμμισε σ’ αὐτή τή
συνέλευση πώς «τά χριστιανικά δόγμα
τα ἀποτελοῦν ἀνθρώπινες προσπάθειες νά
συλλάβουν τήν ἔννοια τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἔκ
4. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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φραση Υἱός Θεοῦ στόν ἀπόστολο Παῦλο εἶ
ναι ἀλληγορική καί μεταβλήθηκε ἀργότερα
μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθεῖ τό Τριαδικό
δόγμα. Γιά νά ἐπιβληθεῖ ἡ νέα θρησκεία»,
ἀνέφερε ὁ Hick, «χρειαζόταν ἕνα θεϊκό
ἱδρυτή, ὥστε νά δώσει ἠθική καί πνευματι
κή ὑπόσταση στό Δυτικό πολιτισμό. Ὅμως ὁ
χριστιανισμός, μέ τό διωγμό τῶν Ἑβραίων,
τίς σταυροφορίες ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ καί
τήν ἱεραποστολική δραστηριότητα στίς διά
φορες Ἠπείρους, ἔχασε τήν ἀξιοπιστία του.
Ἡ αὐξημένη ἐνημέρωση πού ὑπάρχει σή
μερα γιά τίς πνευματικές ἀξίες», συνέχισε
ὁ Hick, «μᾶς λέει πώς ἄν ἐννοοῦμε σωτη
ρία τήν ἀλλαγή μας στήν ὕψιστη πραγμα
τικότητα πού σάν χριστιανοί γνωρίζουμε
γιά Θεό, τότε δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά
πιστεύουμε πώς ἡ δική μας παράδοση, σω
τηριολογικά, εἶναι πιό ἀποτελεσματική ἀπό
τήν παράδοση τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Ἡ σω
τηρία εἶναι» κατά τόν Hick «διαθέσιμη σέ
ὅλες τίς θρησκεῖες καί δέν ὑπάρχει λόγος
νά θεωρήσουμε τή χριστιανική θρησκεία
σάν ὑπερέχουσα. Μποροῦμε ὅμως, εἶπε, νά
ἐκφράσουμε τόν χριστιανισμό χωρίς νά τοῦ
κληροδοτήσουμε τόν ἀπαράδεκτο ὁλοκλη
ρωτισμό τοῦ παρελθόντος».
Ἀπό ὅσα ἀναφέρει τό IRF-Newsletter τοῦ
Μούν, σ’ αὐτές τίς θέσεις, πού ἀκυρώνουν
ὁλόκληρο τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας μας
καί τό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν
φαίνεται νά ὑπῆρξε οὐσιαστική ἀντίδραση
ἀπό μέρους τῶν ὀρθοδόξων θεολόγων, πού
δυστυχῶς συνέπραξαν σ’ αὐτό τό συνέδριο.
Αὐτό ὁδήγησε τήν κίνηση τοῦ Μούν στή
σκέψη, πώς πρέπει νά ἐνισχυθοῦν οἱ ἐπα
φές καί ἡ συνεργασία μέ τούς ὀρθοδόξους
πού ἔλαβαν μέρος σ’ αὐτά τά συνέδρια,
γιατί πιστεύεται πώς αὐτοί οἱ θεολόγοι θά
μποροῦσαν νά ἐπηρεάσουν καί τήν Ἱεραρ
χία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Χωρίς νά παίρνουμε θέση σ’ αὐτό τόν
ἰσχυρισμό, παραθέτουμε στή συνέχεια τά
στοιχεῖα πού δημοσιεύονται στό ἐσωτερικό
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ἔντυπο τοῦ Μούν, γιά νά κατοχυρώσουν
αὐτή τή θέση.
Ὁ Gordon L. Anderson, συνοδός τοῦ Ch
ung Hwan Kwak στήν Ἀνατολική Εὐρώπη,
ἀναφέρεται σέ ἄρθρο του στό συνέδριο
τῆς ὀργάνωσης τοῦ Μούν «Διεθνές Σεμι
νάριο γιά τήν Ἑνωτική Κίνηση» (ISUM),
πού πραγματοποιήθηκε στήν Πολωνία (811/12/1989), στό ὁποῖο συμμετεῖχαν Ἕλλη
νες. Μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει: «Ὁ ἐθνικός
ἀρχηγός στήν Ἑλλάδα ὑποστηρίζει ὅτι ἡ
Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βρίσκεται
τώρα σέ μιά πολύ ἰδιαίτερη θέση. Ὁ δυτικός
χριστιανισμός δέν ἀντέδρασε εὐνοϊκά στό
ἔργο τοῦ αἰδεσιμώτατου Μούν καί τώρα οἱ
συνθῆκες εἶναι τέτοιες, ὥστε νά ἔχει ἡ Ὀρ
θόδοξη Ἐκκλησία μιά μοναδική δυνατότητα
νά ἀναλάβει τήν ἡγεσία στόν χριστιανικό
κόσμο. Ἔτσι, ὁ ἀρχηγός μας στήν Ἑλλάδα ζή
τησε νά ἀποσταλοῦν δύο θεολόγοι στό ISUM,
μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθήσουν στόν ἐπηρεασμό
5
τῆς ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» .
Ο Anderson μᾶς πληροφορεῖ πώς στό IS
UM ἔλαβαν μέρος δύο Ἕλληνες θεολόγοι.
«Ὁ ἕνας εἶναι καθηγητής, πού συμμετεῖχε
στό συνέδριο IRF στή Μόσχα καί ὁ ἄλλος
εἶναι θεολόγος. Καί οἱ δύο εἶναι εἰδικοί της
Καινῆς Διαθήκης». Ο Anderson ἀναφέρει
πώς ὁ Ἕλληνας καθηγητής, ὕστερα ἀπό
τήν ὁμιλία του γιά τήν ἐσχατολογία καί
τήν ἑρμηνεία τοῦ Μούν γιά τήν ἀποστολή
τοῦ Χριστοῦ, πῆρε τό λόγο καί ὑποστήριξε
πώς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ ἄλλες
χριστιανικές ὁμολογίες πρέπει νά ἀναθεω
ρήσουν τή θέση τους γιά τήν ἐσχατολογία.
Ο Anderson ὑποστηρίζει πώς ὁ Ἕλληνας
καθηγητής εἶπε: «Διετέλεσα ὁλόκληρη τή
ζωή μου ἑρμηνευτής τῆς Καινῆς Διαθήκης.
Ἐπί 20 χρόνια γράφω γιά τήν ἐσχατολογία
καί ὅ,τι εἴπατε (δηλαδή ὅ,τι ὁ Anderson εἶπε
γιά τήν ἐσχατολογία καί γιά τήν ἑρμηνεία
τοῦ Μούν σχετικά μέ τήν ἀποστολή τοῦ
Χριστοῦ), εἶναι σωστό ἀπό βιβλική ἄποψη.
5. Unification News 1/1990, σ. 5.
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Πιστεύω ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὀφείλει
νά ἀναθεωρήσει τήν τωρινή της θέση ἐπί
τῆς ἐσχατολογίας. Ἐπίσης νομίζω ὅτι καί ἡ
Καθολική καί ἡ Προτεσταντική Ἐκκλησία
ὀφείλουν νά κάνουν τό ἴδιο»6.
Δέν μπορέσαμε νά διασταυρώσουμε τήν
εἴδηση. Πραγματικά δυσκολευόμαστε νά
πιστέψουμε αὐτή τήν πληροφορία. Ὅμως ἡ
ἔκθεση τοῦ ἐπιτελικοῦ αὐτοῦ συνεργάτη τοῦ
Μούν δέν ἀφήνει καμία ἀμφιβολία γιά τό νό
ημα πού δίνει ἡ κίνηση τοῦ Κορεάτη ψευδο
μεσσία στήν παρουσία Ἑλλήνων Θεολόγων
στά συνέδρια τῶν διαφόρων ὀργανώσεών
του, μέ στόχο τήν «ἕνωση» τῶν ἐκκλησιῶν
καί τῶν διαφόρων θρησκειῶν. Ὁποιαδήποτε
καί ἄν εἶναι ἡ πρόθεση τῶν Ἑλλήνων, πού
ἀνταποκρίνονται στίς προκλήσεις αὐτές καί
δέχονται τίς περιποιήσεις τῶν ἀνθρώπων
τοῦ Μούν, καλοῦνται ἐκεῖ γιά ἕνα καί μο
ναδικό σκοπό: Γιά νά βοηθήσουν στόν ἐπη
ρεασμό τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας.
Γι’ αὐτό καί ὁ Anderson, σχολιάζοντας τήν
παρουσία τῶν Ἑλλήνων θεολόγων καί τή
στάση τοῦ καθηγητῆ, ὅπως ἐκεῖνος τήν πε
ριγράφει, καταλήγει: «Εἰλικρινά ἐλπίζω ὅτι
θά ἐπισύρει τήν προσοχή καί τῶν ἄλλων στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»7. Αὐτό σημαίνει πώς ἡ
διαβρωτική προσπάθεια τῶν ὀργανώσεων
τοῦ Μούν στό δικό μας χῶρο θά ἐνταθεῖ στό
μέλλον καί ἡ θρησκευτική σύγχυση θά ἀπο
τελέσει βασικό χαρακτηριστικό του πολιτι
σμοῦ τῆς δεκαετίας τοῦ 1990.
Ἀλλά ἡ κίνηση τοῦ Μούν ἐπιχειρεῖ τή
διάβρωση τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν
καί μέ πιό ὕπουλους τρόπους: Καλεῖ στό
Θεολογικό του Σεμινάριο (Unification The
ological Seminary) στό Barrytown τῆς Νέας
Ὑόρκης θεολόγους τῶν διαφόρων χριστι
ανικῶν ἐκκλησιῶν, γιά νά τό παρουσιά
σει σάν διά-χριστιανική Θεολογική Σχολή,
ἐνῶ ταυτόχρονα ἐκπαιδεύει ὀπαδούς, μέ
σκοπό νά ἐπιδιώξουν ἀργότερα θέσεις κη
6. Στό ἴδιο.
7. Στό ἴδιο.
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ρύκων καί ποιμένων στίς διάφορες χριστι
ανικές Ἐκκλησίες.
Ἔτσι στό περιοδικό τῆς κίνησης ἕνας
Γερμανός σπουδαστής ἀναφέρει, ὅτι στό
Σεμινάριο, ἐκτός ἀπό τόν Dr.Young Oon
Kim ὑπάρχουν σάν καθηγητές Ρωμαιοκα
θολικοί καί Προτεστάντες κληρικοί, πού
ὅλοι τους εἶναι στήν εἰδικότητά τους κορυ
φαῖοι ἐπιστήμονες. «Ὁ καθηγητής μας τῆς
φιλοσοφίας εἶναι Prof. Dr. Dr. Dr.: Εἶναι διδά
κτορας τῆς φιλοσοφίας τῆς Σορβόννης καί
τοῦ Columbia Universitat στή Ρώμη ... ἀφοῦ
ἄκουσε τίς Ἀρχές, ἄρχισε μέ ἐνθουσιασμό
νά γράφει ἕνα νέο βιβλίο γιά τή φιλοσοφία
τοῦ Σάν Μυούνκ Μούν. Ὁ καθηγητής μας γιά
Βιβλικές σπουδές, στόν ὁποῖο εἶμαι βοηθός,
ἔκλεισε τό εἰσαγωγικό του μάθημα μέ τίς
λέξεις: Ὅλες οἱ Βιβλικές σπουδές, ἀνεξάρ
τητα ἄν εἶναι συντηρητικές ἤ φιλελεύθερες,
ὁδηγοῦν ἀναγκαστικά σ’ αὐτή τήν ἱστορική
στιγμή στήν κατανόηση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
Ἡ σπουδή τῶν Ἑνωτικῶν Ἀρχῶν (τοῦ Μούν)
εἶναι τό πλέον θετικό, τό πλέον ὑπέροχο καί
8
τό πλέον ἐπιστημονικό ἐγχείρημα» .
Παρόμοια στοιχεῖα ὑπάρχουν καί γιά
ἄλλους καθηγητές. Ἀκόμη πρέπει νά προ
σθέσουμε πώς ὁ Μούν κάλεσε γιά καθηγη
τή στό σεμινάριό του καί Ἕλληνα Θεολόγο,
πού δήλωνε δημόσια τήν ἰδιότητά του αὐτή
καί ταυτόχρονα φρόντιζε νά ἔχει καλές
ἐπαφές μέ Ὀρθοδόξους Θεολογικούς κύ
κλους καί ὑπεύθυνα πρόσωπα στήν Ὀρθό
δοξη Ἐκκλησία.
Στό ἴδιο περιοδικό τοῦ Μούν ἀναφέρεται
πώς 6 μέλη τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Μούν «συνεχίζουν τώρα τίς σπουδές τους
στό Harvard Divinity School». Ὅλοι αὐτοί οἱ
φοιτητές εἶναι ἐνεργά μέλη στήν ἡγεσία
τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας τους. Πέντε ἀπό
αὐτούς πῆραν τό πτυχίο τους τοῦ Unificati
on Theological Seminary στό Barrytown τῆς
Νέας Ὑόρκης. Οἱ Ἑνωτικοί φοιτητές ἀνή
κουν στούς 24 πτυχιούχους τοῦ Barrytown
8. Die Neue Hoffnung 4/1975, σ. 3.
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Sabbathai Zewi (1626-1676).

ΕΝΑΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου
Λέκτορα Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ παρουσία ψευδομεσσιῶν καί ψευ
δόχριστων δέν εἶναι φαινόμενο τό ὁποῖο
ἐμφανίστηκε μόνο κατά τή διάρκεια τοῦ
εἰκοστοῦ αἰώνα1. Μία ἀνάλογη περίπτωση
ἐμφάνισης ψευδομεσσία εἶχε παρουσια
στεῖ στά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας στόν
εὐρύτερο ἑλληνικό χῶρο.
Πρόκειται γιά τόν ἰουδαῖο Sabbathai Zewi
ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στή Σμύρνη τό 1626 ἄν
καί οἱ ἀρχικές ρίζες τῆς οἰκογένειας βρί
σκονταν στήν Πελοπόννησο. Λαμβάνον
τας ἀφορμή ἀπό τήν ἰουδαϊκή προσδοκία
τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία ὕστερα ἀπό τήν
παράλληλη μελέτη τοῦ ἰουδαϊκοῦ ἀποκρυ
φιστικοῦ συστήματος τῆς Καμπαλᾶ ἀνα
1. Βλ. K. Hutten, Seher-  Grübler-Enthusiasten , Stuttgart
196610, σσ. 735 - 746. Πρωτ. Β. Γεωργόπουλου, Ψευδομεσσί
ες καί Ψευδόχριστοι τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, στό Ἐφημέριος,
Σεπτ. 2005, σσ. 24-25.

πού συνεχίζουν τίς σπουδές τους σ’ ὅλη τή
χώρα, στή Yale Graduate School, στήν Grad
uate Theological Union στό Berkley, στή Θε
ολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σι
κάγου, στό Union Theological Seminary στό
New York City College καί σέ ἄλλες σχολές9.
Σχολιάζοντας ὁ F. W. Haack τό γεγονός
παρατηρεῖ: «Φαίνεται ἰδιαίτερα σημαντικό
νά ἀναλογιστεῖ κανείς στό τί θά μποροῦσε
νά συμβεῖ ἄν κοινότητες ἀμερικανικῶν χρι
στιανικῶν ἐκκλησιῶν, πού εἶναι ἐντελῶς
αὐτοδιοίκητες, ἀντιμετωπίσουν τήν προσφο
ρά ὑπηρεσιῶν ἐκ μέρους νεαρῶν θεολόγων,
οἱ ὁποῖοι ἀφ’ ἑνός μποροῦν νά ἀποδείξουν
πλήρεις καί ἐπιτυχεῖς θεολογικές σπουδές,
9. Die Neue Hoffnung 4/1975, σ. 7.
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γόρευσε τόν ἑαυτό του ὡς τόν ἀναμενόμε
νο Μεσσία. Ὁ ἴδιος ταξίδευσε στήν Ἱερου
σαλήμ συναναστράφηκε μέ ὁρισμένους
ραβίνους και τούς ἐξέθεσε τίς ἀπόψεις του.
«Εἶμαι ὁ Κύριος. Ὁ Θεός σας»2, μέ τή φρά
ση αὐτή ὑπέγραφε σέ γράμμα του τό 1665
πού ἔστειλε στά Ἱεροσόλυμα. Τό 1665 εἶναι
τό ἔτος ὅπου ἡ δράση του συστηματοποι
εῖται. Οἱ ἀντιλήψεις του διαδόθηκαν πάρα
πολύ γρήγορα. Δημιούργησε μία ὁλόκληρη
κίνηση μεταξύ τῶν διαφόρων ἰουδαϊκῶν
κοινοτήτων τῆς ἐποχῆς του πού ἀποδέ
χονταν καί ὑπερασπίζονταν τίς ἰδέες του
δημιουργώντας ἔτσι ἕνα ρῆγμα στήν θρη
σκευτική ὁμοιογένεια καί ἐθνική ἑνότητα
τῶν συμπατριωτῶν του. Οἱ ὀπαδοί του ὀνο
2. Βλ. Gershom Scholem, Sabbataϊ Tsevi. Le Messie mys
tique (Trans: Marie-Jose Jolivet-Alexis Nouss), ed.Verdies, La
grasse 1983, σ. 357.

ὅμως ἀφ’ ἑτέρου ἔλαβαν τό βασικό ἐξοπλι
σμό τους στό Σεμινάριο τοῦ Μούν στό Barryt
own ἤ σέ Ἀνώτατες Ἑνωτικές Σχολές πού θά
ἱδρυθοῦν ἀργότερα». Ὁ Haack ὑπογραμμί
ζει στή συνέχεια πώς ὁ κίνδυνος δέν εἶναι
ὑποθετικός, ἀλλά προσπάθειες διάβρωσης
ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων ἀπό μέρους
τοῦ Μούν ἔχουν ἤδη γίνει στό παρελθόν10.
Ὅλα αὐτά ἀποδεικνύουν πώς ἡ διαβρω
τική προσπάθεια τέτοιων ὁμάδων θά συ
νεχισθεῖ στό μέλλον πιό συστηματικά καί
ἡ θρησκευτική σύγχυση θά παίρνει μεγα
λύτερες διαστάσεις.
(Συνέχεια στό ἑπόμενο).
10. F. W. Haack, Jesus Christus Und/Oder San Myung
Mun, σ. 30.
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διάλογος

O ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
(β’ μέρος)

τοῦ Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τριανταφυλλοπούλου,
Πρωτοσυγ. τῆς Ἱ. Μ. Σισανίου καί Σιατίστης

20) ΕΝΟΡΑΤΙΚΟΙ: «βλέπουν» ἤ «ἀκοῦνε»
παραστάσεις ἤ ὁμιλίες πού οἱ ἄλλοι δέν

ἀντιλαμβάνονται μέ τίς αἰσθήσεις τους.
Αὐτοί συνήθως συγκεντρώνουν γύρω τους

μάστηκαν Σαμπατιανοί (Sabbathianer) καί
ἡ κίνησή του Σαμπαταϊσμός3.
Ὁ μεσσιανικός ἰσχυρισμός του, οἱ διάφορες
περίεργες ἐνέργειές του καί συμπεριφορές
του, ἡ χρήση τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἡ κατα
νάλωση ἀπαγορευμένων οὐσιῶν, ἡ ἀναγό
ρευση τῶν δύο ἀδελφῶν του, ἑνός σέ βασιλιά
τῆς Τουρκίας καί τοῦ ἄλλου σέ βασιλιά τῆς
Ρώμης καί ἡ χρήση ὀργιαστικῶν πρακτικῶν
πού εἶχαν ὡς θεμέλιο, ὅπως ἔχει ἐπισημαν
θεῖ ἕνα εἶδος καμπαλιστικοῦ -  σεξουαλικοῦ
μυστικισμοῦ4, θά γίνουν ἀφορμή νά συλλη
φθεῖ, ὕστερα ἀπό τήν ἰσχυρή παρέμβαση τῶν
Ραβίνων τῆς Κων/λης στό Σουλτάνο, καί νά
φυλακιστεῖ στήν Καλλίπολη.
Ἀποφυλακίστηκε ἀργότερα ὅταν ὁ ἴδιος
ἀλλαξοπίστησε καί ἔγινε μουσουλμάνος
λαμβάνοντας ὡς νέο ὄνομα τό Aziz Meh
met Efendi5 μέ τήν παράλληλη ὑπόσχεση
ἀπό τόν Σουλτάνο νά ἀναλάβει τό ἀξίωμα
τοῦ φύλακα τῶν πυλῶν τοῦ παλατιοῦ. Ἡ
πράξη του αὐτή ἀφ’ ἑνός μέν ἐπιχειρήθηκε
νά ἑρμηνευθεῖ ἀπό τούς ὀπαδούς ὅτι εἶχε
συμβολικό χαρακτήρα γιά νά δικαιολογη
θεῖ ἡ πράξη τῆς ἀποστασίας του, ἀφ’ ἑτέ

ρου δέ ἡ ἀποστασία του θά τοῦ προσθέσει
ἐπιπλέον ὁπαδούς, διάφορους ἐξωμότες
πού ἦταν ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς καί εἶχαν
γίνει μουσουλμάνοι π.χ στή Θεσσαλονίκη.
Ὁ Sabbathai Zewi πέθανε τελικά τήν ἡμέ
ρα τῆς ἰουδαϊκῆς ἑορτῆς τοῦ Yom Kippur στό
Μπεράτι τῆς Ἀλβανίας στίς 17-9-1676. Οἱ ἀν
τιλήψεις του παρέμειναν ἰσχυρές γιά πολλά
χρόνια μετά τό θάνατό του καί στόν ἑλλη
νικό χῶρο π.χ. Θεσσαλονίκη, Κων/πολη κ.
ἄ. Δέν εἶναι μάλιστα τυχαῖο τό γεγονός ὅτι
δύο αἰῶνες περίπου ἀργότερα ὁ Ἕλληνας
λόγιος Στέφανος Κομμητάς (1770-1837), στό
ἔργο του Ἐκκλησιαστική ἱστορία θά κάνει
στόν Sabbathai Zewi εἰδική ἀναφορά6.
Ὡς τελική ἐπισήμανση στή μικρή αὐτή
ἀναφορά μας γιά τόν ἐν λόγῳ ἰουδαῖο ψευ
δομεσσία θά θέλαμε νά ὑπογραμμίσουμε
μία ἐπισήμανση πού κάνει ὁ ἐπιφανής ἰου
δαῖος φιλόσοφος καί ἱστορικός Gershom Sc
holem (1897-1982). Ὁ G. Scholem στήν κλασι
κή μονογραφία του γιά τόν Sabbathai Zewi7
τονίζει κατ’ ἐπανάληψη, ὅτι ἡ ὅλη κίνηση
τοῦ Σαμπαταϊσμοῦ δέν μπορεῖ νά ἑρμηνευ
θεῖ ἀποκομμένη ἀπό τήν ἐπίδραση πού εἶχε
ἡ Καμπαλά -ὁ ἰουδαϊκός ἐσωτερισμός- στίς
ἰουδαϊκές κοινότητες τοῦ 17ου αἰώνα.

3. Βλ. F. Schühlein, Sabbathai Zewi, LTHK 9 (1937), στ.
50. Jacob Allerhand, Das Judentum in der Aufklärung, Fr.
Frommann Verlag, Stuttgart - Bad Cannstatt 1980, σσ. 46, 96.
Gershom Scholem, Sabbataϊ Tsevi, ὅπ. π, σ. 775.
4. Βλ. Salcia Landmann, Der ewige Jude, München 1974,
σσ. 144 -146.
5. Βλ. George A. Tsoutsos, Smyrna in the crossing roads
between Europe and Asia Minor: A brief survey, στό Graeco
-Arabica. Festschrift in Honoour of V. Christides, Vol.IX- X, (ed.
G.K. Livadas), Athens 2004, σ. 385

6. Bλ. Στεφάνου Κομμητᾶ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία,
Β΄ἔκδοσις, Ἐν Ζακύνθῳ ΑΩΞΑ=1861, σσ. 201-202.
7. Bλ. Gershom Scholem, Sabbataϊ Tsevi. ὅπ.π. Ἐκτός ἀπό
τή γαλλική μετάφραση τῆς ἀρχικῆς ἀγγλικῆς ἔκδοσης
(Sabbatai Zevi, the Mystical Messiah) τοῦ 1973 ὑπάρχει καί
γερμανική μετάφραση τοῦ ἰδίου ἔργου Bλ. Gershom
Scholem, Sabbatai Zwi. Der mystische Messias,(über: Angelica
Schweikhart) Jüdischer Verlag, Frankfurt am Main 1992.
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ἄλλα ἐπιρρεπῆ ἄτομα πού τούς θαυμά
ζουν. Τούς πλανοῦν οἱ δαίμονες καί αὐτοί
νομίζουν ὅτι βλέπουν καί ἀκοῦνε ὁράματα
στόν ὕπνο τους ἤ ξύπνιοι, αὐθυποβαλ
λόμενοι λόγω τῆς ὑποσυνείδητης ἐπιθυ
μίας τους νά ξεχωρίσουν, προκαλώντας
τήν προσοχή ἤ τόν θαυμασμό τῶν ἄλλων
(ὑστερική ἐκτροπή τοῦ ψυχισμοῦ). Ὄχι
σπάνια τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν
καί σέ ὀρθοδόξους χριστιανούς μέ οὐσια
στική -ὑποτίθεται-  πνευματική ζωή, λαϊ
κούς καί κληρικούς.
Οἱ μάγοι χρησιμοποιοῦν συχνά τά φαι
νόμενα τῆς ὑποβολῆς καί τῆς τηλεπά
θειας ἤ τηλεψυχίας. Ἡ ὑποβολή εἶναι ἡ
ἐμφύτευση ἰδεῶν ἤ παραστάσεων ἀπό
κάποιον, στό μυαλό κάποιου ἄλλου μέ τήν
ἐπίμονη συγκέντρωση τῆς σκέψης ἑνός
ἰσχυροῦ ψυχισμοῦ στή σκέψη ἑνός εὐαί
σθητου ψυχισμοῦ πρός θυματοποίησή του
(νοερῆ ὑποβολή). Μέ τήν τηλεπάθεια, δυό
ἄνθρωποι, χωρίς νά τό ἐπιδιώξουν τεχνη
τά, ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους ψυχικά ἐξ
ἀποστάσεως χωρίς μεσολάβηση αἰσθή
σεων ἤ τηλεπικοινωνιακῶν μέσων. Ἄν τό
φαινόμενο ἐπιδιωχθεῖ συνειδητά μέ νοερή
ὑποβολή, τότε ἔχουμε τή λεγόμενη μετα
βίβαση σκέψης. Ἐδῶ ἀκριβῶς στηρίζεται ἡ
ἱκανότητα τῶν μάγων νά κάνουν κακό ἤ
«καλό» σέ κάποιο πρόσωπο πού βρίσκεται
πολύ μακριά, ἀρκεῖ νά ἔχουν ἕνα ὁμοίωμά
του, ἤ φωτογραφία του ἤ κάποιο δικό του
ἀντικείμενο (ροῦχα, νύχια).
Καμία σχέση μέ φαινόμενα τηλεπάθειας
δέν ἔχει ἡ ἐκ τοῦ μακρόθεν ἐπικοινωνία
μεταξύ πατρός Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ καί
πατρός Πορφυρίου, οἱ ὁποῖοι γνωρίστηκαν
ἐν προσευχῇ, ἐπιδιώκοντάς το, εὑρισκόμε
νοι σέ πολύ μεγάλη ἀπόσταση. Κι ἄλλοι
πατέρες ἔχουν δοκιμάσει παρόμοιες ἐμπει
ρίες, ὅπως καί λαϊκοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί.
Ἐδῶ ἔχουμε ἐμπειρία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ,
ὅπου ἐπειδή ὁ Χριστός γίνεται ὁ Ἴδιος Χῶ
ρος καί Χρόνος μας, οἱ χρονικές καί γεω
γραφικές ἀποστάσεις καταλύονται. Ἔτσι
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τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλ. ἡ Ἐκκλησία ἡ
ΜΙΑ, ἡ ἐν οὐρανοῖς καί ἡ ἐπί γῆς εἶναι ἡ
Χώρα τῶν ζώντων καί γινόμαστε κι ἐμεῖς
πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, ὅπου τόσο ἡ γεω
γραφία ὅσο καί ἡ ἱστορία ἔχουν γιά πάντα
ξεπεραστεῖ, θεμελιώδης, λοιπόν, ἡ διαφορά
μέ τά τερτίπια τῶν νοερῶν ὑποβολῶν.
21) ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ-ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ: αὐτοί
ἀφιερώνουν λατρεία στό Σατανᾶ. Ἐμφα
νίζονται ἐντονότερα κατά τό 14° αἱ. ὅταν
καί φτάνουν στό ἀπόγαιο τῆς δράσης τους.
Λατρεύεται τό κακό χάριν τοῦ Σατανᾶ.
Ὑπάρχουν καί εἰδικά σχολεῖα μαγείας (βλ.
τόν σημερινό Χάρι Πότερ). Στίς τελετές τους
ὑπάρχουν γυμνό, σέξ, διαστροφές, πόσις αἵ
ματος, πίνακες δρακόντων, φιδιῶν, φωτιᾶς,
ἀρχηγοί, ἱέρειες ντυμένες ὁλόμαυρα καί
μάλιστα ὁμοφυλόφιλες στήν πλειοψηφία
τους, ἐμβλήματα σατανιστικά, μαχαίρια
πού οἱ ἀρχηγοί τά φιλοῦν ἀφιερώνοντάς
τα στό Σατανᾶ. Ἐπιτρέπονται τό ψέμα, ἡ
ἀπάτη, ἡ βλασφημία, ἡ διαστροφή, ὁ φόνος.
Ἐπιβάλλεται ἀπόλυτη ὑπακοή στόν ἀρχη
γό-γελοιογραφία, μᾶλλον παρωδία γέρον
τος/ἡγουμένου, θά λέγαμε. Κάθε καινούρια
ἰδέα τοῦ μυαλοῦ καί γεγονός τῆς ζωῆς τῶν
«πιστῶν» του, ἀνακοινώνονται ὑποχρεωτι
κά ἐντός του ναοῦ , δημοσίως καί μέ λεπτο
μέρειες. Ὑποχρεωτική ἐπίσης ἡ καθημερινή
προσευχή στόν Ἑωσφόρο μέ κανονική ὥρα
προσέλευσης, ἀλλιῶς ἐπακολουθεῖ δημό
σια μαστίγωση ἀπό τόν ἀρχηγό καί ὅλη
τή σύναξη. Ἡ συμμετοχή σέ χριστιανικές
συγκεντρώσεις ἀπαγορεύεται, ὅπως καί ἡ
μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ὁποία πρέπει
νά καίγεται καί νά χλευάζεται.
Πῶς «βαπτίζεται» κανείς σατανιστής; Δι
ηγεῖται ἡ Ντορίν Ἰρβάιν (γέν. τό 1939): Μικρό
κορίτσι παρασύρθηκε στήν πορνεία καί τά
ναρκωτικά. Κατά τή «βάπτισή» της ὁ ἀρχη
γός καθόταν στό θρόνο. Σηκώνεται, ὑψώνει
τά χέρια, τόν προσκυνοῦν ὅλοι. Δύο «ἱέρει
ες» φέρνουν ἕναν ἄσπρο κόκορα, τόν σφά
ζουν καί τό αἷμα του στάζει σέ μιά ἀσημένια
λεκάνη. Ὁ ἀρχηγός πλησιάζει τήν κοπέλα,
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μέ τό μαχαίρι τῆς ἀνοίγει μιά σχισμή στό
ἀριστερό της μπράτσο, τό αἷμα της στάζει
στή λεκάνη, ἀνακατεύεται μέ τό αἷμα τοῦ
κόκορα, πίνει ἀπ’ αὐτό τό μεῖγμα, δίνει τόν
προσωπικό της ὅρκο στό Σατανᾶ, βουτάει
καί τό δάχτυλό της στό αἷμα καί βάζει τήν
ὑπογραφή της στήν περγαμηνή. Πουλήθηκε
στόν Ἑωσφόρο. Οἱ παρευρισκόμενοι χαίρον
ται γιά τή γέννηση ἑνός ἀκόμη παιδιοῦ τοῦ
Σατανᾶ, κυριεύονται ἀπό παράξενα σημεῖα
τρέλας καί πέφτουν σέ πολλές ἀκατονόμα
στες σαρκικές ἁμαρτίες. Ὁ Ἑωσφόρος ἔγι
νε κύριός της. Τόν ἀκούει, τόν βλέπει. Τήν
προτρέπει, ὅπως καί ὅλους: κᾶνε τό κακό
ὅσο μπορεῖς, χόρτασε ἡδονή, ἐγώ μ’ αὐτά
εὐχαριστιέμαι, ποτέ νά μή φοβᾶσαι καί θά
σέ προστατεύω. Ἀναφέρεται ἀλλοῦ ὅτι μιά
ἔγκυο γυναίκα, τή στιγμή τοῦ τοκετοῦ τήν
ὑποχρέωσαν νά γεννήσει μέ... κλειστά πό
δια!! Ἡ κοιλιά της ἔσκασε, ἡ ἴδια πέθανε
-«θυσιασμένη» στό Σατανᾶ-  καί τό παιδί
ἐχρίσθη ἀπό ἐκείνη τή στιγμή διάδοχος ἱε
ρέας τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος σατανιστῆ ἱερέως.
Κάνοντας ἕνα ἅλμα στούς χρόνους τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, θά θυμηθοῦμε τίς θυ
σίες μικρῶν παιδιῶν -τά ἔκαιγαν- μπροστά
στό ἄγαλμα τοῦ Μολόχ (Λευιτ. ιη΄, 21).
Στούς ἀρχαίους χρόνους, ὁ χρησμός τῶν
μαντείων ἦταν συνήθως: «κόρην ἄχραν
τον θυηπολεῖτε», δηλ. θυσιάστε παρθέ
νο κόρη δηλ. μητέρα μελλοντική πολλῶν
παιδιῶν. Πόσες κοπέλες ἔφυγαν ἔτσι, οἱ
ὁποῖες θά ἔδιναν πολλά καί γερά τέκνα!
Ὁ Ἀπόλλων ὅμως, ἀπολλύων ὄνομα καί
πράγμα, δαιμόνιο εὐφυέστατο, τά ἐμπόδι
σε νά ἔρθουν στήν ὕπαρξη σκοτώνοντας
τίς μητέρες τους. Τό ἴδιο δαιμόνιο σήμερα,
παρωθεῖ σέ ἀναρίθμητες ἐκτρώσεις, δηλ.
σέ ὄντως σατανικότατους φόνους. Τό συγ
κεκριμένο δαιμόνιο σήμερα ὀνομάζεται
ἐκτός τῶν ἄλλων καί πρακτικό πνεῦμα καί
παρασύρει ἐκείνους -βέβαια-  πού θέλουν
νά παρασυρθοῦν, σκοτώνοντας τά παιδιά
τους μπροστά στό εἴδωλο/ἄγαλμα τοῦ Ὀρ
θολογισμοῦ, πού ἐπέχει θέση νέου Μολόχ.

διάλογος

Συναφεῖς πρός αὐτές τίς τελετές εἶναι
καί αὐτές τῆς μαύρης μαγείας. Οἱ σατα
νιστές μυοῦνται σ’ αὐτές μεσάνυχτα, σέ
χώρους ἐρημικούς καί ἥσυχους, σέ κάποιο
ἐγκατελειμμένο σπίτι, ἀπόκρημνες παρα
λίες, δάση κ.λ.π. Ὅλοι ἐδῶ συναγωνίζονται
στήν αἰσχρότητα καί τή διαστροφή. Ὡς καί
ὁ σαδομαζοχισμός εἶναι στοιχεῖο τῆς λα
τρείας τους. Ἄλλες ἱέρειες σχίζουν τό σῶμα
τους, ἄλλες τό τεμαχίζουν, θυσιάζουν ἐπί
σης νεκρά ἀνθρώπινα σώματα, βγάζοντάς
τα ἀπό τούς τάφους τους. Τέτοιος σκοτι
σμός τοῦ νοῦ!
Μαγικά/σατανικά στοιχεῖα ὑπάρχουν
στά διάφορα θρησκεύματα, ἀφοῦ ἐκτός
Ὀρθοδοξίας μιά εὐλογημένη δυσπιστία ἤ
καί καχυποψία, ἄν θέλετε, αὐτῆς τοῦ δοκι
μάζειν τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστίν,
μᾶς ὁδηγεῖ νά διαπιστώσουμε ὅτι τό πνευ
ματικό κλίμα εἶναι κατ’ ἐπιείκειαν προβλη
ματικό. Εἴτε μιλᾶμε γιά τό ντίκρ στό Ἰσλάμ
ὡς τεχνική ἔκστασης, εἴτε γιά τή μόξα τῶν
Ἰνδουιστῶν, τή νιρβάνα τῶν Βουδιστῶν, τό
ταό τῶν Κινέζων ἤ τό σίντο τῶν Ἰαπώνων,
νά φέρνουμε στό μυαλό μας ἕναν ἀπελ
πιστικό κόσμο εἰδώλων μέσα στόν ὁποῖο
καταλήγουμε νά χαθοῦμε, νά ἐκμηδενι
στοῦμε ὡς προσωπικότητες. Ὁ π. Παΐσιος
κάποτε, ταξιδεύοντας γιά τήν Αὐστραλία
ἀεροπορικῶς, αἰσθάνθηκε ἀφόρητο ψυχικό
βάρος πάνω ἀπό τίς Ἰνδίες, δοκιμάζοντας
ἔτσι τήν πνευματική τους γεύση.
Ὅσο γιά τά μυθεύματα περί μετενσαρ
κώσεως, ὁ σημερινός δυτικός, ἀκατήχητος,
ἀνάσκητος καί φίλαυτος ἄνθρωπος, εὔ
κολα παρασύρεται ἀπό αὐτά, γιατί ὅπως
τοῦ λένε, καί σ’ αὐτήν ἐδῶ τή ζωή νά μή
μετανοήσει, θά τό κάνει σέ μιά μελλοντική
του ζωή. Νά σέ πιάσω ἐγώ ἀπό τή μία καί
μοναδική σου ζωή, λέει ὁ διάβολος κατά
τόν π. Παΐσιο, κι ἐσύ νά πιστεύεις ὅτι θά
μετανοήσεις σέ μελλοντικές ζωές! Ὁ ἀπ.
Παῦλος ὅμως εἶναι κατηγορηματικός (Ἑ
βρ. 9, 27)· «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ
ἀποθανεῖν, μετά δέ τοῦτο κρίσις». Μιά φο
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ρά θά πεθάνουμε γιατί μιά φορά θά ζήσου
με. Ἡ θεωρία μάλιστα τῶν μετενσαρκώσε
ων λέει ὅτι κάθε μετενσάρκωση διαρκεῖ 49
μέρες καί εἶναι καί πάρα πολύ σπάνιο νά
μετενσαρκωθεῖς σέ ἄνθρωπο.
α) Θά πρέπει ἑπομένως νά μᾶς διευκρι
νίσουν ἄν πρέπει νά περιμένουμε πολλές
ζωές μέχρι νά μετενσαρκωθοῦμε πάλι σέ
ἄνθρωπο, ὥστε νά μπορέσουμε νά μετανο
ήσουμε, ἤ ἄν μποροῦμε νά μετανοήσουμε
στό μεταξύ ὡς γάτες, σκύλοι ἤ εὐκάλυπτοι
καί,
β) ἀφοῦ καί τά μέντιουμς πιστεύουν στή
μετενσάρκωση καί εἶναι πολύ ἀπίθανο
κάποιος νά μετενσαρκωθεῖ σέ ἄνθρωπο,
μέ ποιούς πεθαμένους συγγενεῖς μας ἐπι
κοινωνοῦν αὐτά καί βάζουν καί μᾶς νά μι
λᾶμε μαζί τους; Καταλάβατε ἀσφαλῶς μέ
ποιούς μιλοῦν καί μιλᾶμε!
Οὐφισμός.
Ἡ τάση γιά συζητήσεις μέ ἐξωγήινους
ἤ γιά ἐμφανίσεις τους, ξεκινάει ἀπό τό Β΄
παγκόσμιο πόλεμο καί ἑξῆς, ἀπό πιλότους
τῶν συμμαχικῶν ἀεροπλάνων. Προηγου
μένως ὅμως ὑπῆρξε μιά ἱστορία σά μυθο
πλασία. Ὁ Ὄρσον Οὐέλλες μετέδιδε σέ
ραδιοφωνικές συνέχειες τό βιβλίο τοῦ H. G.
Wells «Πόλεμος τῶν κόσμων», τό ὁποῖο μι
λοῦσε γιά ἐξωγήινους -νέα λέξη τότε- καί
τό ἀπέδιδε μέ τρόπο πού ὁ κόσμος τρομο
κρατήθηκε, σχεδόν ξεχνώντας ὅτι πρόκει
ται γιά μυθιστόρημα. Ἀπό τότε λόγω μαζι
κῆς ὑποβολῆς πλήθυναν οἱ ἀναφορές σάν
κολλητική ἀσθένεια. Μέχρι πού ἔδειξαν
καί ἐξωγήινες... τηγανίτες!
Ἐμεῖς πρέπει νά ἐξετάζουμε ἄν οἱ συγ
κεκριμένες ἀναφορές εἶναι ἀποκυήματα
φαντασίας λόγω προβολῆς, χρηματισμοῦ
ἤ καί βούλησης π.χ. γιά τουριστική ἐξέλιξη
μιᾶς περιοχῆς: σχεδιάζουν κάπου διάφορα
περίεργα ἀποτυπώματα χεριῶν ἤ ποδιῶν
«ἐξωγήινων» καί βάζουν κάποιους νά τό
παίζουν αὐτόπτες καί αὐτήκοοι μάρτυρες
τέτοιων ἐπισκέψεων.
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Συνήθως αὐτοί πού δέχονται τά UFOS
στή μεγάλη τους πλειοψηφία ἀπορρίπτουν
τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Ἀπορρίπτουν δηλ. γε
γονότα γιά τά ὁποῖα μαρτύρησαν μέ τό αἷ
μα τους ἑκατομμύρια γήινοι ἄνθρωποι καί
δίνουν βάση σέ ἀναφορές ἐμφάνισης ΟΥ
ΦΟ ἑνός 12χρονου, 2-3 ἡλικιωμένων, οἱ πιό
πολλές τά ξημερώματα, ὅταν ὁ ἄνθρωπος
βρίσκεται στόν πιό βαθύ ὕπνο. Ἀκόμη καί
μεγάλες χῶρες πού ἀσχολοῦνται μέ δοκι
μές ὑπερσύγχρονων ὅπλων διασκεδάζουν
τίς ἀποτυχίες τους, ἀφήνοντας νά διαρρεύ
σουν εἰδήσεις γιά ἐμφανίσεις ΟΥΦΟ γιά νά
στρέφεται ἡ προσοχή τοῦ κόσμου σ’ αὐτά.
Ὅταν π.χ. οἱ Σοβιετικοί προηγήθηκαν τῶν
Ἀμερικανῶν στήν ἀποστολή μή ἐπανδρω
μένου πυραύλου στό διάστημα, οἱ Ἀμερι
κανοί διασκέδασαν τήν καθυστέρησή τους
ἀναφέροντας ἐμφανίσεις ΟΥΦΟ στό Τέξας.
Ἅς σκεφτοῦμε ὅμως ὅτι, ἄν ὁ ἄνθρωπος
βγάλει ἀπό τήν καρδιά του τό Χριστό, τή
θέση του θά πάρουν διάφορα εἴδωλα, γιατί
ὄχι καί οἱ ἐξωγήινοι; Ὁ ἄνθρωπος πιστεύ
οντας ὅτι τά πάντα λύνονται μέ τήν ἐπι
στήμη, διαψεύστηκε παταγωδῶς: παντοῦ
πόλεμοι, οἰκολογικές καταστροφές, ἡ πολι
τική τόν ἀπογοήτευσε, ἡ τέχνη τόν ἀγγίζει
μόνον ἐπιδερμικά. Ἀφοῦ ἡ γῆ μᾶς ἀπογοή
τευσε, θά ΄ρθοῦν οἱ ἔξω ἀπό τή γῆ νά μᾶς
κατευθύνουν. Αὐτοί, ἐπιτέλους θά ξέρουν!
Ἐπειδή μάλιστα οἱ ἐξωγήινοι καί σάν θέμα
κάνουν τρελές εἰσπράξεις, καθώς παρου
σιάζονται στήν πλειοψηφία τους καλοί καί
εὐνοϊκῶς διατεθειμένοι ἀπέναντί μας ἀπό
σκηνοθέτες καί σεναριογράφους (Στίβεν
Σπίλμπεργκ), γίνεται εὐκολότερη ἡ ἀπο
δοχή τους καί ἡ προσδοκώμενη ἔλευσή
τους. Ἡ ἔντονη ἀναμονή κάνει πολλούς
νά νομίζουν ὅτι τούς βλέπουν ἤδη, ἤ ὅτι
βλέπουν τά ὀχήματά τους. Εἶναι ψυχολο
γικῶς ἐξακριβωμένο ὅτι οἱ παραισθήσεις
καί ψευδαισθήσεις δίνουν καί παίρνουν σέ
περιόδους ἀναμονῆς.
Ἐνθουσιάζονται δέ τόσο οἱ οὐφιστές,
ὥστε διά τῶν ἐξωγήινων ἑρμηνεύουν καί
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τήν ἱστορία π.χ. λένε ὅτι ἐξωγήινοι κατα
σκεύασαν τίς αἰγυπτιακές πυραμίδες! Πα
ραπονοῦνται ἐπίσης κάποιοι ἀπό αὐτούς,
ὅτι ἔφυγαν ἀπό τήν Ἐκκλησία γιατί δέν ἀν
τιμετωπίζει ἐπιστημονικά τά διάφορα θέ
ματα. Ὅταν ἐμεῖς οἱ «ἐκκλησιαστικοί» τούς
δείξουμε ὅτι ἐπιστημονικῶς δέν ἀποδει
κνύεται ἡ ὕπαρξη τῶν ΟΥΦΟ, δυσφοροῦν.
Πῶς ἀπό τή μιά εἶναι θιασῶτες τῆς ἐπιστή
μης κι ἀπό τήν ἄλλη δυσφοροῦν πρός αὐ
τήν ὡς πρός τούς ἐξωγήινους; Ἁπλούστατα
θέλουν νά πιστεύουν στήν ὕπαρξή τους
καί δέ θέλουν νά πιστεύουν στήν Ἐκκλη
σία. Καί κάτι βασικό: αὐτός πού λέει ὅτι
βγῆκε ἀπό τήν Ἐκκλησία, οὐδέποτε ἦταν
μέσα , λέει καί ψέματα δηλαδή.
Τί συμβαίνει ἄν ὑπάρχουν καί
ἀληθινές ὁράσεις ἐξωγ ήινων;
Ξέρουμε ὅτι οἱ δαίμονες κατοικοῦν στόν
ἀέρα (Ἐφεσ. 6, 12). Ἐκτός ἀπό τόν Παῦλο
καί πολλοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας,
ὅπως ὁ Ἀθανάσιος ἤ ὁ Συμεών ὁ Νέος Θε
ολόγος, μιλοῦν γιά ἐναέρια πνεύματα πού
προξενοῦν πολλές καί διάφορες πλάνες
στόν ἀέρα. Ὅποιος μάλιστα θέλει νά βλέ
πει διάφορα, κάνει τήν ἀκάθαρτη καρδιά
του χῶρο πλάνης ὅπου καί ἐμφανίζονται
διάφορα (PG 120, 709).
Ἀναφέρεται στό βίο τοῦ Ἁγίου Μαρτί
νου τῆς Τούρ (4ος-5ος αἰ.), ὅτι ἕναν μοναχό
πού δέν ἔκανε ὑπακοή στό γέροντά του
τόν πλάνεψε ὁ διάβολος. Δαίμονες μέ τή
μορφή ἀγγέλων φώτισαν μιά νύκτα τό
δωμάτιό του καί τοῦ πρόσφεραν ἕνα οὐρά
νιο ἔνδυμα, τό ὁποῖο φόρεσε καί ἔδειχνε.
Ὅταν ὁ γέροντας καί οἱ ἄλλοι μοναχοί
τοῦ εἶπαν καί μάλιστα μέ πιεστικό τρόπο,
γιατί ὁ ἴδιος ἀρνιόταν, νά πᾶνε στόν Ἅγιο
Μαρτίνο γιά νά ἐλέγξει τό ὕφασμα, αὐτό
ἐξαφανίστηκε. Βλέποντας ὁ διάβολος ὅτι
δέ θά ξεγελιόταν καί ὁ ἅγιος, ἐξαφάνισε
τά πειστήρια.
Στό βίο τοῦ Ἁγίου Βενεδίκτου (5ος-6ος
αἰ.) ἀναφέρεται περίπτωση φωτεινοῦ ἀντι
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κειμένου πού προκάλεσε ὁμαδική πλάνη.
Σκάβοντας οἱ μοναχοί γιά νά χτίσουν τό
μοναστήρι, βρῆκαν ἕνα παλιό εἰδώλιο καί
τό πέταξαν πιό πέρα γιά νά μήν τούς ἐνο
χλεῖ. Βλέπουν τότε ὅλοι τό εἰδώλιο ν’ ἁρ
πάζει φωτιά καί φοβούμενοι ὅτι τό κτίριο
τῆς μονῆς θά καταστραφεῖ, ἔσπευσαν νά
σβήσουν τή φωτιά, μάταια ὅμως. Πῆγαν
τότε ἔντρομοι στόν ἅγιο. Ἐκεῖνος καταλα
βαίνοντας ὅτι μόνο γιά τά δικά τους, ὄχι
ὅμως καί γιά τά δικά του μάτια ὑπῆρχε ἡ
φωτιά, προσευχήθηκε κι ἔκανε νά συνέλ
θουν τά μάτια τους. Ἐκεῖνοι βλέποντας
τό μοναστήρι ἄθικτο καί τή φωτιά νά μήν
ὑπάρχει, συνειδητοποίησαν τήν ὁμαδική
τους πλάνη.
Στό βίο τοῦ Ἁγίου Νείλου τῆς Σόρας
(15ος αἰ.) στή Ρωσία, ἀναφέρεται τό ἑξῆς
περιστατικό: ὑπῆρχε στή σκήτη τοῦ ἁγίου
κάποιος μοναχός Ἀδάμ μέ τό μικρό του γιό.
Μιά μέρα ἔστειλε τό μικρό σέ κάποιο θέλη
μα. Καθώς ὁ μικρός περπατοῦσε, ἕνας πα
ράξενος ἄνθρωπος τόν ἅρπαξε καί τόν με
τέφερε στόν ἀέρα στήν κατοικία του μέσα
στό δάσος. Ὁ μοναχός καί οἱ πατέρες στή
σκήτη περίμεναν ὧρες πολλές. Ἔψαξαν
ἀλλά τίποτε. Κατέφυγαν τότε στή λάρνα
κα τοῦ Ἁγίου Νείλου καί τόν παρακάλε
σαν. Τότε κατέφθασε, κατά μαρτυρία τοῦ
ἴδιου τοῦ παιδιοῦ ἀργότερα, ὁλοζώντανος
ὁ ἅγιος στήν κατοικία τοῦ δάσους. Κτύπη
σε μέ τό ραβδί του τό παράθυρο, σείστηκε
τό κτίριο καί ὅλα τά ἀκάθαρτα πνεύματα
ἔπεσαν καταγῆς. Διέταξε κατόπιν ὁ ἅγιος
τό πνεῦμα πού εἶχε ἁρπάξει τό παιδί, νά
τό ἐπιστρέψει. Ὁ ἴδιος τότε παράξενος ἄν
θρωπος πῆρε τό παιδί καί τό μετέφερε στή
σκήτη.
Συμπεραίνουμε λοιπόν, ὅτι οἱ ὁράσεις
ἐξωγήινων ὅταν εἶναι ἀληθινές εἶναι δαιμό
νια. Μάλιστα στίς διηγήσεις τέτοιων ὁράσε
ων, οἱ ἐξωγήινοι φαίνονται σχεδόν πάντοτε
«ἀντιχριστιανικῶς» τοποθετημένοι.
Τό γενικό συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὅταν ὁ
ὀρθόδοξος χριστιανός ζεῖ τήν πίστη του,

9

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου,
μέλους τοῦ Π.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.
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Ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» ἐκδίδει κάθε νέο
ἔτος ἕνα βιβλιάριο σάν ἡμερολόγιο, στό
ὁποῖο ἀναλύει κάθε ἡμέρα ἕνα ἐδάφιο ἀπό
τήν ἁγία Γραφή, ὅπως ἐκείνη θέλει. Διαβά
ζομε ἀπό τό:
«Βιβλίο του έτους 2009», 6-9-09, «ποίο θα
είναι το σημείο της παρουσίας σου; Ματθ.
24, 3». Ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάλυση: «Ανόμοια με
τους απίστους, οι μαθητές του Ιησού όχι
μόνο θα έβλεπαν το σημείο της παρουσίας
του αλλά και θα κατανοούσαν τη σημασία
του. Θα “μάθαιναν” από τα χαρακτηριστι
κά εκείνου του σημείου και θα ήξεραν, την
αληθινή του σημασία. Θα αντιλαμβάνονταν
πλήρως ότι “εκείνος πλησιάζει είναι στην
πόρτα” (Ματθαίος 24-32, 33). Ενώ αληθεύει
ότι τόσο οι άπιστοι Ιουδαίοι όσο και οι πιστοί
χρισμένοι Χριστιανοί είδαν μια περιορι
σμένη εκπλήρωση των λόγων του Ιησού τον
πρώτο αιώνα, μόνο οι χρισμένοι ακόλουθοί
του εκείνον τον καιρό θα μπορούσαν να μά
θουν από αυτά τα γεγονότα θα μπορούσαν
να κατανοήσουν την αληθινή σημασία των
όσων έβλεπαν. Η σύγχρονη τάξη του Ιωάννη
επίσης έχει κατανοήσει την αληθινή σημα
σία του σημείου. Ως τάξη, αυτοί οι χρισμένοι
αποτελούν τη σύγχρονη γενιά της σημερινής
εποχής η οποία δεν θα παρέλθει “μέχρι να

συμβούν όλα αυτά” (Ματθαίος 24-34). Αυτό
υποδηλώνει ότι μερικοί χρισμένοι αδελφοί
του Χριστού θα είναι ζωντανοί στη γη όταν
αρχίσει η προειπωμένη μεγάλη θλίψη».
Ὅλες οἱ ἑρμηνεῖες δίδονται ἀπό τόν «πι
στό καί φρόνιμο δοῦλο», τόν γνωστό «ἀγω
γό καί πιστό οἰκονόμο τοῦ Θεοῦ». Πάντοτε
μέσῳ τῶν διαφόρων ἐντύπων της ἑταιρείας
ὁ «δοῦλος» ἀποκλειστικά ἔδινε τήν «τρο
φή» ἡ ὁποία γιά τό συγκεκριμένο θέμα
πάντοτε εἶχε τήν ἔννοια τοῦ ἐπείγοντος,
-ἔρχεται ὁ Ἀρμαγεδδώνας, τό τέλος τοῦ
κόσμου εἶναι πλησίον. Ὅμως εἶναι γνωστό
ὅτι ὁ «δοῦλος» εἶχε προφητεύσει χρονολο
γίες πού ἀπεδείχθησαν ψευδεῖς.
Στίς 17-10-09 τίθεται πάλι τό ἐρώτημα:
«Ποίο το σημείο της παρουσίας σου και της
τελικής περιόδου του συστήματος πραγ
μάτων;». Ἑρμηνεύει ἡ «Σκοπιά»: «Πριν από
σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια, κατά τη διάρ
κεια μιας ιδιωτικής συζήτησης με τον Κύριό
τους στο όρος των Ελαιών, τέσσερις απόστο
λοι του Ιησού έθεσαν την παραπάνω ερώ
τηση. Σε εκείνη την ερώτηση οι απόστολοι
χρησιμοποίησαν δύο πολύ ενδιαφέρουσες
1
εκφράσεις “η παρουσία σου και η τελική

συμμετέχει στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας,
νηστεύει, προσεύχεται, ἐξομολογεῖται, κυ
ρίως δέ ὅταν κοινωνάει ὕστερα ἀπό τήν
κατά δύναμιν προετοιμασία, καθίσταται
ἀπρόσβλητος ἀπ’ ὅλες τίς προεκ
 τεθεῖσες
δαιμονικές ἐπιβουλές. Ἡ θεία Λειτουργία

πρώτιστα, εἶναι ἡ καρδιά πού στέλνει τό
ζωογόνο σῶμα καί αἷμα τοῦ Κυρίου σέ ὅλα
τά μέλη. Ὅταν ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ φανερώ
νεται στή δική μας ζωή, νικάει τό θάνατο,
τή σάρκα, τόν κόσμο καί τό διάβολο μέ ὅλα
τά τάγματά του.

1. Οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας.
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περίοδος του συστήματος πραγμάτων”. Σε
τι αναφέρονται αυτές οι εκφράσεις; Ο όρος
“τελική περίοδος του συστήματος πραγμά
των” αναφέρεται στην περίοδο χρόνου που
προηγείται του τέλους αυτού του συστή
ματος και περιλαμβάνει αυτό το τέλος. Η
παρουσία του Χριστού άρχισε όταν ο Ιησούς
ενθρονίστηκε ως Βασιλιάς στον ουρανό το
1914 και συνεχίζεται συμπεριλαμβάνοντας
“τη μεγάλη θλίψη” κατά την οποία αυτός
θα έρθει για να καταστρέψει τους πονηρούς
(Ματθαίος 24-21). Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι το χρονικό διάστημα που αποτελεί την
τελική περίοδο του συστήματος πραγμά
των αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που
αποκαλείται παρουσία του Χριστού, δηλαδή
είναι παράλληλο με αυτό».
Ἡ ἁγία Γραφή κηρύττει διαφορετικά
ἀπό τήν ἑταιρεία, στήν ἐρώτηση τῶν μαθη
τῶν Του: «τί τό σημεῖο τῆς παρουσίας Σου
καί τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;» (Ματθαῖ
ος ΚΔ, 3) καί ὄχι ὅπως διδάσκει ἡ ἑταιρεία
πού συνεχῶς ἀναφέρει: «τό τέλος τοῦ συ
στήματος πραγμάτων». Ὁ Ἰησοῦς ἀπαν
τᾶ «Βλέπετε μή σᾶς πλανήσει κανείς, θά
ἀκούσετε πολέμους, ἀλλά δέν εἶναι ἀκόμη
τό τέλος... αὐτά ὅλα εἶναι ἀρχή ὠδίνων. Θά
σᾶς παραδώσουν εἰς θλῖψιν... Διότι τότε
θέλει εἶσθαι θλῖψις μεγάλη... θά ἐγερθοῦν
ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆτες, μήν
τούς πιστεύσετε». Καί καταλήγει μέ τά
ἐδάφια 29-31: «Εὐθύς δέ μετά τήν θλῖψιν
τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος θέλει σκοτι
σθῆ καί ἡ σελήνη δέν θέλει δώσει τό φέγ
γος αὐτῆς καί οἱ ἀστέρες θέλουσι πέσει ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ καί αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν
θέλουσι σαλευθῆ. Καί τότε θέλει φανῆ τό
σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐ
ρανῶ, καί τότε θέλουσι θρηνήσει πᾶσαι αἱ
φυλαί τῆς γῆς καί θέλουσιν ἰδεῖ τόν Υἱόν
τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον μετά δυνάμεως
καί δόξης πολλῆς».
Ὅταν λοιπόν θά τελειώσει ἡ μεγάλη
θλίψη θά γίνουν κοσμογονικά γεγονότα
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καί τότε θά φανεῖ «τό σημεῖο τοῦ Υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου». Ἡ Δευτέρα παρουσία τοῦ Ἰη
σοῦ Χριστοῦ λοιπόν δέν προηγεῖται τῆς
«μεγάλης θλίψης» ἀλλά ἕπεται, «εὐθύς με
τά τήν θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων» ἀπαν
τᾶ ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Συνεχίζοντας τή μελέτη τῶν κειμένων
τῆς ἑταιρείας, διαβάζομε ὅτι ἡ παρουσία
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔγινε τό 1914 ἀοράτως
στούς οὐρανούς μέ τό νά στρέψει τήν προ
σοχή Του στή γῆ. Αὐτό τό διαβάζομε καί
στό βιβλίο τῆς ἑταιρείας:
«Μπορεῖτε νά ζεῖτε στόν παράδεισο στή
γῆ», σελ. 147: «Ἡ ἐπιστροφή τοῦ Χριστοῦ δέν
σημαίνει μία κατά γράμμα ἐπιστροφή στή
γῆ. Μᾶλλον σημαίνει ὅτι αὐτός ἀναλαμβά
νει τή Βασιλική ἐξουσία γί αὐτή τή γῆ καί
στρέφει τήν προσοχή του πρός αὐτήν. Δέν
χρειάζεται νά ἀφήσει τόν οὐράνιο θρόνο
του καί νά ἔρθει κατά γράμμα πάνω σ’ αὐτή
τήν γῆ γιά νά τό κάνει αὐτό. Ὅπως εἴδαμε
σέ προηγούμενο κεφάλαιο, οἱ Βιβλικές ἀπο
δείξεις δείχνουν ὅτι τό ἔτος 1914 μ. Χ. ἦλθε
ὁ καιρός τοῦ Θεοῦ γιά νά ἐπιστρέψει ὁ Χρι
στός καί νά ἀρχίσει νά κυβερνάει».
Ἄραγε ἀπό ποῦ περιμένουν νά ἐπιστρέ
ψει ὁ Χριστός, ποῦ ἦταν; Ἀφοῦ εἶναι πάντο
τε μαζί μας ἀοράτως· τί ἐννοεῖ ἡ ἑταιρεία
ὅτι τό 1914 «ἔστρεψε ὁ Ἰησοῦς Χριστός τήν
προσοχή Του στή γῆ»; Ἡ ἀνθρωπότητα
ἦταν χωρίς πνευματική βασιλεία, σέ πλή
ρη ἐγκατάλειψη; Οὔτε τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἐστάλη στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
γιά νά τήν ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν τήν ἀλή
θειαν», ὅπως ὑποσχέθηκε ὁ Ἰησοῦς στούς
μαθητές Του; Ὅσα ὑποσχέθηκε ὁ Ἰησοῦς
εἶναι ψέματα; Ποιά εἶναι λοιπόν ἡ ἀλήθεια;
Τά ψεύδη πού κηρύττει ἡ «Σκοπιά», ὅπως
ὅταν κάνει λόγο γιά τρεῖς παρουσίες τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ; Ποῦ τά ἀνακάλυψε αὐτά;
Ἡ ἁγία Γραφή κηρύττει δύο παρουσίες
τοῦ Χριστοῦ: ἡ πρώτη ὅταν γεννήθηκε κα
τά σάρκα ἐν χρόνῳ ὡς Θεάνθρωπος, γιά
τήν σωτηρία τοῦ κόσμου καί ἡ Δευτέρα, ἡ
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μεγάλη καί ἐπιφανής, κατά τήν ὁποία θά
κρίνει ζῶντες καί νεκρούς.
«Σκοπιά» 2005, 15-1-05, σελ. 20, γράφει:
«Ο πιστός και φρόνιμος δούλος παροτρύ
νει τακτικά το λαό του Θεού να παραμένει
πνευματικά άγρυπνος και να διατηρεί τη
διανοητική του διαύγεια. Ίσως μερικοί θεω
ρούν δυσνόητες ορισμένες πληροφορίες τις
οποίες έχει δημοσιεύσει ο πιστός και φρό
νιμος δούλος. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα
πράγματα, έχει συμβεί σε εσάς σας παρο
τρύνουμε να μελετήσετε το Λόγο του Θεού
με ανανεωμένο ζήλο και να προσευχηθείτε
ένθερμα στον Ιεχωβά, ώστε να αποκτήσετε
ξανά μια ισχυρή στενή σχέση μαζί του».
Ἐδῶ ὁ «δοῦλος» μεταθέτει τήν δική του
εὐθύνη, γιά τίς κακοδοξίες πού διδάσκει,
στούς ὀπαδούς του συνιστώντας μελέτη
γιά νά ἐπανέλθουν στή καλή σχέση μέ
τόν Ἰεχωβά. Ἄλλωστε, παρατηρεῖται στά
τελευταῖα τεύχη τῆς ἑταιρείας μία μεθό
δευση στήν ὑπακοή πρός τό «Κυβερνῶν
Σῶμα» καί κάποια ἀπόσταση ἀπό τόν
«δοῦλο». Αὐτό καταφαίνεται ἀπό τά ἀκό
λουθα κείμενα:
«Σκοπιά», 15-6-09, σελ. 21: «Είναι ζωτικό
να γνωρίζουμε όλοι μας τον αγωγό που χρη
σιμοποιείται για τη διανομή πνευματικής
τροφής».
Σελ. 22: «Ποιος είχε την κύρια ευθύνη για
την παροχή πνευματικής τροφής Πρ. ΣΤ,
6-7. Άρα την κύρια ευθύνη για το έργο πα
ροχής πνευματικής τροφής το επωμίζονταν
οι απόστολοι. Αργότερα ανατέθηκαν και σε
άλλους βαρυσήμαντες ευθύνες. Και εκείνοι
έγιναν απόστολοι παρότι δεν συμπεριλαμ
βάνονταν στους αρχικούς 12. Ο διορισμός
τους βεβαιώθηκε από το κυβερνών σώμα
στην Ιερουσαλήμ. Συμμετείχαν όμως όλοι
οι χρισμένοι με το πνεύμα Χριστιανοί στην
επίβλεψη του έργου κηρύγματος και στην
προετοιμασία της πνευματικής τροφής; Όχι.
Ο απόστολος Παύλος μας λέει “μήπως όλοι
είναι απόστολοι; Μήπως όλοι είναι προφή
τες; Μήπως όλοι είναι διδάσκαλοι; Μήπως
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όλοι εκτελούν δυναμικά έργα;” Παρότι όλοι
οι γεννημένοι από το πνεύμα Χριστιανοί
ασχολούνται με το έργο κηρύγματος μόνο
ένας πολύ περιορισμένος αριθμός -μόλις
οκτώ άνδρες- χρησιμοποιήθηκαν για να γρά
ψουν τα 27 βιβλία των Χριστιανικών Ελληνι
κών Γραφών».
Ὅλοι λοιπόν οἱ «χρισμένοι» δέν μπο
ροῦν νά ἔχουν λόγο στή διακυβέρνηση τῆς
ἑταιρείας. Αὐτή ἡ εὐθύνη ἀνήκει μόνο στό
«Κυβερνῶν Σῶμα».
Τά ἴδια ἐπαναλαμβάνονται καί στήν
σελ. 24: «Παρόμοια ένας περιορισμένος
αριθμός χρισμένων ανδρών έχουν σήμερα
την ευθύνη να εκπροσωπούν την τάξη του
δούλου. Αποτελούν το Κυβερνών Σώμα των
μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτοί οι χρισμένοι
με το πνεύμα άνδρες επιβλέπουν το έργο
της Βασιλείας και το πρόγραμμα παροχής
πνευματικής τροφής. Όπως και τον πρώτο
αιώνα όμως το Κυβερνών Σώμα δεν συμβου
λεύεται κάθε μέλος της τάξης του δούλου
ατομικά προτού πάρει αποφάσεις. Πώς πρέ
πει να επηρεάζουν τα προαναφερθέντα το
διαρκώς αυξανόμενο μεγάλο πλήθος... Ως
μέρος των υπαρχόντων του Βασιλιά, χαίρον
ται να συνεργάζονται πλήρως με τις διευθε
τήσεις του Κυβερνώντος Σώματος το οποίο
εκπροσωπεί τον “πιστό και φρόνιμο δούλο”.
Τα μέλη του μεγάλου πλήθους εκτιμούν την
πνευματική τροφή που παράγεται υπό την
κατεύθυνση του Κυβερνώντος Σώματος».
Ὅσοι ἀνήκουν στήν τάξη τοῦ «δούλου»
«χαίρονται» γιά ὅ,τι κάνει τό «Κυβερνῶν
Σῶμα» καί συνεργάζονται μαζί του ἐν
ὑπακοῇ καί δέχονται ἁπλῶς τήν «πνευμα
τική τροφή» πού ἐκεῖνο τούς προσφέρει.
«Σκοπιά», 15-8-09, σελ. 23: «Συμμετέχουν
στην παροχή πνευματικής τροφής όλοι οι
χρισμένοι στη γη; Όχι. Όλοι όσοι είναι χρι
σμένοι με το πνεύμα του Θεού ανήκουν στην
τάξη του πιστού και φρόνιμου δούλου, αλλά
εκείνοι που αποτελούν το Κυβερνών Σώμα
επιβλέπουν την παροχή πνευματικής τρο
φής».
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διάλογος

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΟΥ «ΨΥΧΑΓΩΓΗΣΑΝ» ΤΟΥΣ
ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΚΙ ΕΜΑΣ
(β’ μέρος)

τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη

1. http://en.wikipedia.org/wiki/L._Frank_Baum.
2. Σ.τ.Μ. Γίνεται σχετική ἀναφορά στά βιβλία του:
«The Master Key», «Tik-Tok of Oz» (8ο βιβλίο τοῦ Ὄζ) καί
«Aunt Jane’s Nieces at Work».

Γεννήθηκε στό Chittenango (Νέα Ὑόρκη)
τό 1856, σέ οἰκογένεια Μεθοδιστῶν Γερμα
νικῆς καί Σκωτο-ιρλανδικῆς καταγωγῆς.
Ἦταν τό ἕβδομο ἀπό 9 παιδιά τοῦ Benjamin
Ward Baum, ἑνός εὐκατάστατου ἐπιχειρη
ματία καί τῆς Cynthia Stanton.
Ὁ Baum μεγάλωσε στό πλούσιο οἰκογε
νειακό κτῆμα Rose Lawn. Ἐκεῖ ἔλαβε καί
τά πρῶτα ἰδιαίτερα μαθήματα, μαζί μέ τά
ἀδέλφια του, μέχρι τά 12 του χρόνια, ὁπό
τε στάλθηκε στή Στρατιωτική Ἀκαδημία
Peekskill. Ὁ Baum ὑπῆρξε ἕνα ὀνειροπόλο,
ἀσθενικό παιδί καί προφανῶς οἱ γονεῖς του
θεώρησαν ὅτι χρειαζόταν νά γίνει «περισ
σότερο ἄνδρας». Ἔμεινε, ἐκεῖ ἐπί δύο χρό
νια,·τά πιό δυστυχισμένα τῆς ζωῆς του.
Ὁ Baum ἄρχισε νά γράφει σέ νεαρή ἡλι
κία καί μέχρι τά 17 του εἶχε ἐκδώσει δύο
ἐρασιτεχνικά περιοδικά. Τό 1880 ἵδρυσε τό
περιοδικό «Ὁ κατάλογος τῶν πουλερικῶν»
καί τό 1886, σέ ἡλικία 30 ἐτῶν, ἐξέδωσε τό
πρῶτο του βιβλίο: «Τό Βιβλίο τῶν πουλε
ρικῶν: Μιά σύντομη πραγματεία ἐπί τοῦ
ζευγαρώματος, ἐκτροφῆς καί διαχείρισης
τῶν πουλερικῶν Hamburgs». Τήν ἴδια περί
που ἐποχή, ὁ Baum ὑλοποίησε τό πάθος
τῆς ζωῆς του γιά τό θέατρο, κάτι πού θά
τόν ὁδηγήσει ἐπανειλημμένα σέ ἀποτυχίες
καί χρεοκοπία. Μετά μία σειρά ἀποτυχίες

Εἶναι πασιφανής ὁ περιορισμός τῶν ἁρ
μοδιοτήτων τοῦ «δούλου».
Ἡ ἐξουσία ἐπί τῶν ὀπαδῶν καί ὁ ἔλεγ
χος ὅλων τῶν δραστηριοτήτων τῆς ἑται
ρείας κατευθύνονται πλέον ἀπό μία μικρή
ὁμάδα, ἡ ὁποία δέν ὑπερβαίνει τά 20 ἄτομα

καί τά ὁποῖα, σημειωτέον, εἶναι πάρα πολύ
προχωρημένα σέ ἡλικία. Μερικοί ἀπό αὐ
τούς ἔχουν περάσει τά 100 χρόνια. Ἄς ἀνα
λογιστοῦν οἱ ἀδελφοί μας «μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ» τίνος δοῦλος εἶναι τό «Κυβερνῶν
Σῶμα» καί ἀπό ποιόν κατευθύνεται;

Στό πρῶτο μέρος τῆς ἀνάλυσης αὐτῆς,
μᾶς ἀπασχόλησαν οἱ συγγραφεῖς Λούϊς
Κάρολ καί Ἴντιθ Νέσμπιτ. Σήμερα θά
προχωρήσουμε σέ δύο ἀκόμη συγγραφεῖς
πού «ψυχαγώγησαν» τούς παπποῦδες μας,
τούς γονεῖς μας κι ἐμᾶς καί πού σήμερα
«ψυχαγωγοῦν» τά παιδιά μας.
Λείμαν Φράνκ Μπάουμ (Lyman
Frank Baum, 1856 - 1919)1.
Ἀμερικανός συγγραφέας παιδικῶν βι
βλίων, περισσότερο γνωστός γιά τό βιβλίο
του «Ὁ Θαυμαστός Μάγος τοῦ Ὄζ» (Won
derful Wizard of Oz). Ὁ Baum ἔγραψε συνο
λικά δεκατρεῖς συνέχειες στό παραπάνω
μυθιστόρημα, ἐννέα ἄλλα μυθιστορήματα
φαντασίας, καθώς καί πληθώρα ἄλλων
ἔργων -55 μυθιστορήματα, 82 διηγήματα,
πάνω ἀπό 200 ποιήματα, ἄγνωστο ἀριθμό
σεναρίων καί πολλά ἄλλα- ἐνῶ κατέβαλε
μεγάλη προσπάθεια νά ἀνεβάσει τά ἔργα
του στή σκηνή καί στήν ὀθόνη. Στά ἔργα
του «προέβλεψε» πολλά ἀπ’ ὅσα σήμερα
θεωροῦνται κοινότοπα, ὅπως τήν τηλεόρα
ση, τούς φορητούς ὑπολογιστές2, τό ἀσύρ
ματο τηλέφωνο κ. ἄ.
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ὁ πατέρας του, τοῦ ἔχτισε ἕνα θέατρο στό
Richburg (Νέα Ὑόρκη) ὅπου ὁ Baum ἔγραψε
καί ἀνέβασε τό: «Ἡ παρθένος τοῦ Arran»
(The Maid of Arran) ἕνα μελόδραμα βα
σισμένο στό ἔργο τοῦ William Black «Μιά
πριγκίπισσα τῆς Θούλης3» (A Princess of
Thule) μέ μέτρια ἐπιτυχία.
Τό Νοέμβριο, 1882, ὁ Baum παντρεύτηκε
τή Maud Gage, κόρη τῆς Matilda Joslyn Ga
ge, διάσημης Θεοσοφίστριας4 καί δυναμι
κῆς ἀκτιβίστριας φεμινίστριας (σουφραζέ
τας). Τό «Ἵδρυμα Ματθίλδης Joslyn Gage»5,
πού δημιουργήθηκε πρός τιμήν της, ἀκόμη
καί σήμερα δημοσιεύει περιγραφές γιά τό
πῶς διοχετεύονταν ἀπό τόν Baum στά «βι
βλία τοῦ Ὄζ» τά φεμινιστικά καί Θεοσοφι
κά πιστεύω. Τό 1897, τόσον ὁ Baum, ὅσο καί
ἡ γυναίκα του ἐντάχθηκαν ἐπίσημα στή
Θεοσοφική Ἑταιρεία.
Τό 1888, ὁ Baum καί ἡ σύζυγός του με
τακόμισαν στό Aberdeen, στή Νότια Ντα
κότα, ὅπου ἄνοιξαν ἕνα κατάστημα τρο
φίμων μετά τή χρεοκοπία τοῦ ὁποίου, ὁ
Baum ξεκίνησε συνεργασία μέ τήν τοπική
ἐφημερίδα καί μετά τή χρεοκοπία της, τό
1891, ἡ οἰκογένεια μετακόμισε στό Σικάγο,
ὅπου ὁ Baum ἔπιασε δουλειά στήν ἐφημε
ρίδα Evening Post.
Στά πλαίσια τῆς δημοσιογραφικῆς του
καριέρας, ὁ Baum δημοσίευσε δύο κατά
πτυστα ἄρθρα (1890-1891) προτείνοντας
τή γενοκτονία τῶν αὐτοχθόνων Ἐρυθρο
δέρμων γιά «μεγαλύτερη ἀσφάλεια» τῶν
Λευκῶν6. Τό γεγονός αὐτό «στοίχειωνε» ἐπί
χρόνια τό πρόσωπό του καί ὑποχρέωσε, τό
2006, δύο ἀπογόνους του νά ζητήσουν ἐπί
3. Ἡ Θούλη εἶναι, στήν κλασική λογοτεχνία, ἕνα μυθι
κό νησί στίς βορειοτέρες περιοχές (στή Σκανδιναβία, στήν
Ἰσλανδία ἤ στή Γροιλανδία). Στή μεσαιωνική γεωγραφία,
ἔτσι δηλώνεται κάθε μακρινός τόπος πέρα ἀπό τά «σύνο
ρά τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου». Στόν ἀποκρυφισμό συχνά
ταυτίζεται μέ τήν Ὑπερβορέα (Hyperborea) τήν κοιτίδα
τῆς 2ης ἀνθρὠπινης φυλῆς.
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Matilda_Joslyn_Gage
5. http://www.matildajoslyngage.org/
6. http://www.wicocomico-indian-nation.com/pages/
genocide.html
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σημα συγγνώμη ἀπό τή φυλή τῶν Σιού γιά
ὅ,τι κακό εἶχε προκαλέσει ὁ Baum στούς
προγόνους τους.
Ἀπό τό 1897 καί γιά ἀρκετά χρόνια, ὁ
Baum ἦταν συντάκτης ἑνός περιοδικοῦ δι
αφήμισης, ἀσχολήθηκε μέ βιτρίνες κατα
στημάτων ἐργάστηκε δέ καί σάν περιοδεύ
ων πλασιέ. Ἀκόμη δημοσίευσε τό «Μητέρα
Χήνα» (Mother Goose), μιά συλλογή ἀπό
ἱστορίες γιά παιδιά μέ μέτρια ἐπιτυχία καί
τό 1899, τό «Πατέρας Χῆνος» (Father Goose)
συλλογή μέ χαζά ποιηματάκια, πού εἶχε
ὅμως μεγάλη ἐπιτυχία καί τίς μεγαλύτερες
πωλήσεις παιδικῶν βιβλίων τοῦ ἔτους.
Τό 1900, ὁ Baum μέ τόν εἰκονογράφο W.
W. Denslow ἐκδίδουν τό: «Ὁ Θαυμαστός
Μάγος τοῦ Ὄζ» (Wonderful Wiza rd of Oz)
μέ πολύ καλές κριτικές καί οἰκονομική ἐπι
τυχία. Τό βιβλίο παρέμεινε best-seller ἐπί
δύο χρόνια ἀπό τήν πρώτη του ἔκδοση κι ὁ
Baum γράφει δεκατρία ἀκόμη μυθιστορή
ματα-συνέχειες, βασισμένα στούς τόπους
καί στούς ἀνθρώπους τοῦ κράτους τοῦ Ὄζ.
Ἡ βασική ἱστορία στό πρῶτο βιβλίο, «Ὁ
Θαυμαστός Μάγος τοῦ Oz», ἀφορᾶ σέ ἕνα
ὀρφανό κορίτσι, τήν Ντόροθι Γκέϊλ (Dor
othy Gale), πού περνᾶ ζωή μονότονη στή
φάρμα τῶν θείων της. Ἡ εὐχή της νά γνω
ρίσει τόν κόσμο καί τήν περιπέτεια πραγ
ματοποιεῖται ὅταν ἕνας δυνατός ἄνεμος τή
μεταφέρει, μαζί μ’ ὁλόκληρο τό σπίτι της,
στή «μαγική χώρα τοῦ Ὄζ». Ἐκεῖ ἔρχεται
σέ σύγκρουση μέ τήν «Κακιά Μάγισσα
τῆς Δύσης» καί μετά ἀπό τίς συμβουλές
τῆς «καλῆς μάγισσας», ἡ Ντόροθι κατευ
θύνεται πρός τήν Σμαραγδένια Πολιτεία
ὅπου ζεῖ ὁ πανίσχυρος Μάγος τοῦ Ὄζ,
ὁ μοναδικός πού μπορεῖ νά τή βοηθήσει
νά ἐπιστρέψει στή φάρμα τῶν θείων της.
Στή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ της, ἡ Ντόροθι
γνωρίζεται μέ τό Σκιάχτρο, τόν Τενεκε
δένιο Ἄνθρωπο καί τό Δειλό Λιοντάρι. Τό
Σκιάχτρο ἐπιθυμεῖ νά ἀποκτήσει μυαλό, ὁ
Τενεκεδένιος Ἄνθρωπος λαχταρᾶ νά ἀπο
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κτήσει καρδιά, ἐνῶ τό Δειλό Λιοντάρι θέλει
νά ἀποκτήσει θάρρος. Ἐλπίζοντας πώς ὁ
Μάγος τοῦ Ὄζ θά τούς βοηθήσει, συνοδεύ
ουν τή Ντόροθι στό ἀπρόβλεπτο ταξίδι της
πρός τή Σμαραγδένια Πολιτεία...7     
Γιά τό βιβλίο γράφτηκαν πολλές κριτι
κές, κάποιες στήν προσπάθεια νά ταυτί
σουν τίς ἀλληγορίες καί τούς ἥρωές του μέ
πρόσωπα καί καταστάσεις στήν πολιτική
σκηνή τῆς ἐποχῆς.
Δύο χρόνια ἀργότερα ὁ Baum θά φρον
τίσει νά γίνει «Ὁ Μάγος...» καί θεατρικό
μιούζικαλ, ἀλλά μέ ἀποτυχία. Ὅμως, τό
1902 «Ὁ Μάγος τοῦ Ὄζ», ἀνέβηκε στό Σι
κάγο καί στή συνέχεια τό 1903, στό Broad
way γιά 293 παραστάσεις καί μέχρι τό 1911
θά συνεχίσει τήν τουρνέ μέ ἐπιτυχία στίς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη.
Πολλά ἄλλα παραπλήσια θεατρικά ἔργα
τοῦ Baum ἀνέβηκαν ἀπό τότε, χωρίς ἐπιτυ
χία. Χαρακτηριστικό μεταξύ αὐτῶν εἶναι
καί «ἡ Ἀνόρθωση τοῦ Ἑωσφόρου» (The
8
Upli ft of Lucifer) .
Τό 1914, ὁ Baum ἱδρύει τήν προσωπική
του «Ἑταιρεία Παραγωγῆς Κινηματογρα
φικῶν Ταινιῶν Ὄζ» (The Oz Film Manu
facturing Company) στό Hollywood, μιά
ἀκόμη μεγάλη ἀποτυχία, πού τοῦ κόστισε
ἐπιβάρυνση τῆς ὑγείας του καί προφανῶς
τό θάνατό του, ἀπό ἐγκεφαλικό, στίς 5 Μα
ΐου, 1919, σέ ἡλικία 63 ἐτῶν.
Τό 1939, ἡ Metro Goldwyn Mayer γύρισε
τό μυθιστόρημα τοῦ Baum στήν κλασική
ταινία «Ὁ Μάγος τοῦ Ὄζ», μέ πρωταγωνί
στρια τή Τζούντι Γκάρλαντ (Judy Garla nd)
στό ρόλο τῆς Dorothy καί πολλά ἀγαπημέ
να τραγούδια, ὅπως τό «Πέρα ἀπό τό Οὐ
ράνιο τόξο» (Over the Rainbow).
Κάποιοι ἀπό τούς βιογράφους του θεω
ροῦν ὅτι ὁ Baum ἀνανέωσε τό παιδικό πα
ραμύθι καί τό ἐξυγίανε ἀπό «τή βία καί τά
7. http://www.star-tv.gr/site/content.php?sel=35&show_
id=1237
8. http://www.balaams-ass.com/journal/homemake/
wizardoz.htm

διάλογος

ἔκδηλα διδάγματα ἠθικῆς του παρελθόν
τος». Οἱ κριτικοί αὐτοί προφανῶς ἀγνοοῦν
τήν ὑπαρξιακή θέση τοῦ συγγραφέα καί
τήν ἐνσωμάτωση τῶν συμβολισμῶν καί
τῆς «Θεοσοφικῆς ἠθικῆς» στό ἔργο του.
Στήν ἱστορία του ἐμπλέκονται, ἐκτός τῶν
ἄλλων, οἱ τέσσερις μάγισσες: ἡ Elphaba,
«ἡ κακή μάγισσα τῆς Δύσης», ἡ Nessar
ose, «ἡ κακή μάγισσα τῆς Ἀνατολῆς», ἡ
Omasas, «ἡ καλή μάγισσα τοῦ Βορρᾶ» καί
ἡ Glinda, «ἡ καλή μάγισσα τοῦ Νότου»
καί μάλιστα σέ πρωταγωνιστικό ρόλο. Στό
κέντρο, στή «Σμαραγδένια πολιτεία» του,
φιγουράρει ὁ ἴδιος ὁ «Μάγος τοῦ Ὄζ». Εἶναι
ἡ εἰσαγωγή –μεταξύ πολλῶν ἄλλων συμ
βολισμῶν- τῆς διδασκαλίας περί «καλῆς»
καί «κακῆς» μαγείας, πού οἱ ὀπαδοί τῆς
Θεοσοφικῆς Ἑταιρίας τῆς Ἕ. Π. Μπλα
βάτσκι φρόντιζαν ἀπό τότε νά ἐθίζουν τό
εὐρύ κοινό. Ἀκόμη, ἡ παντελής ἔλλειψη
τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὑποκατάστασή του ἀπό τό
«μάγο τοῦ Ὄζ», πού ἐκτός τῶν ἄλλων, ἀπο
δεικνύεται στό τέλος τοῦ ἔργου «τυχοδι
ώκτης, ταχυδακτυλουργός καί τσαρλατά
νος», ὁδηγεῖ στίς γνωστές διδασκαλίες τοῦ
ἀποκρυφισμοῦ γιά «τή δύναμη πού ὅλοι
ἔχουμε μέσα μας» καί πού ἀρκεῖ «νά τήν
ἀνακαλύψουμε» ἔχοντας τούς «κατάλλη
λους ὁδηγούς», τίς «καλές» μάγισσες καί
τά ξωτικά.
Ρόα λντ Ντάλ (Roald Dahl, 1916 - 1990)9.
10
Ὁ Roald Dahl γεννήθηκε στίς 13-091916, στό Llandaff τῆς Οὐαλίας ἀπό νορβη
γούς γονεῖς. Ἦταν τριῶν ἐτῶν ὅταν ἔχασε
τόν πατέρα του καί τή μεγαλύτερη ἀδελφή
του Astri, ἐνῶ τή φροντίδα του -καί τῶν 6
ἀδελφῶν του- ἀνέλαβε ἡ μητέρα του.
Τά σχολικά του χρόνια δέν ἦταν ἰδιαίτε
ρα εὐχάριστα. Ἀρχικά γράφτηκε στό Ca
thedral School, στό Llandaff, ὅπου μεταξύ
ἄλλων, σέ ἡλικία 8 ἐτῶν, αὐτός καί τέσσε

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl
10. http://www.roalddahl.com/
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ρις φίλοι του δάρθηκαν μέ μπαστούνι ἀπό
τό διευθυντή, γιατί ἔριξαν –μετά ἀπό ἰδέα
τοῦ Dahl- ἕνα ψόφιο ἀρουραῖο στό βάζο μέ
τά γλυκά τοῦ τοπικοῦ ζαχαροπλαστείου
τῆς κ. Πράτσετ (Pratchett) μιᾶς –κατά τόν
Dahl- «ἄθλιας καί σιχαμερῆς παλιόγριας»11!
Ἡ πράξη αὐτή χαρακτηρίστηκε ἀργότερα
ἀπό τόν ἴδιο τόν Dahl καί τούς φίλους του
σάν: «Ἡ μεγάλη ποντικο-συνομωσία τοῦ
1924»!
Μία σειρά ἀπό διάφορα οἰκοτροφεῖα
στήν Ἀγγλία, συμπεριλαμβανομένου αὐ
τοῦ τοῦ «Ἁγίου Πέτρου» (Saint Peter‘s) στό
Weston Super Mare, ἐπιδείνωσαν τή μετέ
πειτα σχολική του σταδιοδρομία. Τό Saint
Peter‘s ἦταν μιά δυσάρεστη ἐμπειρία γιά
τόν Dahl, πού βίωνε τόση πολλή νοσταλ
γία ὥστε ἔγραφε στή μητέρα του, σχεδόν
καθημερινά, παρά τήν ἀπαγόρευση τοῦ
σχολείου, ἀλλά χωρίς ποτέ νά τῆς ἀποκα
λύψει τήν πίεση καί τό ἄγχος του.
Ὁ Dahl ἀπέκτησε μία ἀκόμη καταγε
γραμμένη κακή ἐμπειρία ἀργότερα στό
σχολεῖο Repton, στό Derbyshire -σύμφωνα
μέ τήν αὐτοβιογραφία του: «Ἀγόρι: Ἱστο
ρίες τῆς παιδικῆς ἡλικίας» («Boy: Tales of
Childhood»)- , ὅπου ἕνας φίλος του δάρθηκε
ἀνελέητα μέ μπαστούνι ἀπό τόν διευθυντή
12
καί μασόνο Geoffrey Fisher , τόν ἄνθρωπο
πού ἀργότερα ἔγινε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ
Canterbury καί ἔστεψε τή Βασίλισσα τῆς
Ἀγγλίας τό 1953. Τό γεγονός αὐτό ἦταν κα
θοριστικό γιά τίς μετέπειτα ἀμφιβολίες τοῦ
Dahl σχετικά μέ τό Θεό καί τή θρησκεία.
Ὡς ἐνήλικος ὁ Dahl καί μετά ἀπό μιά
ἄνετη, ἀλλά περιπετειώδη καριέρα πω
λητοῦ τῆς ἐταιρείας πετρελαιοειδῶν Shell,
στό Dar es Salaam τό 1938, κατατάσσεται
-μέ τήν ἔκρηξη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πο
λέμου-  στή RAF, ὅπου ἔχει ἐντυπωσιακή
ἐξέλιξη. Τραυματίζεται σοβαρά στή Λιβύη
μετά τήν ἀναγκαστική προσγείωση –ἀπό
11. http://en.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl
12. http://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Fisher
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ἔλλειψη καυσίμων-  τοῦ ἀεροπλάνου του
καί ὑπηρετεῖ ὡς μάχιμος πιλότος στήν
Ἑλλάδα καί στή Μέση Ἀνατολή. Τό 1942,
λόγῳ προβλημάτων ὑγείας, τοποθετεῖται
στήν Οὐάσινγκτον ὡς Στρατιωτικός Ἀκό
λουθος στήν Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν κι
ἀργότερα σέ διάφορες διοικητικές θέσεις,
κυρίως στήν «Βρετανική Ὑπηρεσία Συν
τονισμοῦ Ἀσφαλείας» (British Security Co
ordination), ὑπηρεσία τῆς MI613 συντάσ
σοντας προπαγανδιστικό ὑλικό ὑπέρ τῆς
Ἀγγλο-Ἀμερικανικῆς συμμαχίας, κυρίως
γιά Ἀμερικανική κατανάλωση. Ἡ ἐργασία
αὐτή ὑπῆρξε ἡ εἰσαγωγή τοῦ Dahl στόν κό
σμο τῆς κατασκοπείας καί ἡ συνεργασία
του μέ τόν Καναδό ἀρχικατάσκοπο William
Stephenson καί ἄλλους διεθνῶς γνωστούς
σήμερα πράκτορες ὅπως οἱ Ian Fleming καί
14
David Ogilvy .
Ἡ ἀνταμοιβή γιά τίς ὑπηρεσίες αὐτές
ἦταν ὁ βαθμός τοῦ Ἀντισμήναρχου, πού
ἀπονεμήθηκε στόν Dahl, λίγο πρίν τό τέ
λος τοῦ πολέμου, ἀλλά καί ἡ ἔκδοση τοῦ
πρώτου βιβλίου του, πού κυκλοφόρησε
στήν Ἀμερική τό 1942 καί ἦταν ἡ προσω
πική του ἀφήγηση γιά τό ἀεροπορικό του
ἀτύχημα στήν Λιβύη. Ἄν καί ὁ τίτλος τοῦ
βιβλίου: «Καταρριπτόμενος στήν Λιβύη»
(Shot down over Libya) δέν ἀποδίδει τήν
πραγματικότητα, ἐντούτοις προφανῶς λει
τούργησε σάν μέρος τῆς Βρετανικῆς προ
παγάνδας στίς ΗΠΑ, ἐνῶ ἡ ἰδέα τοῦ Dahl
13. Ἄλλο ὄνομα τῆς Secret Intelligence Service (SIS), τῆς
μυστικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, πού ἐργά
ζεται γιά τήν προώθηση καί τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς
ἀσφάλειας καί οἰκονομικῆς εὐρωστίας τῆς χώρας. Η SIS
δραστηριοποιεῖται διεθνῶς στή συγκέντρωση μυστικῶν
πληροφοριῶν γιά ἄλλες χῶρες γιά τήν ὑποστήριξη τῆς
πολιτικῆς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Ἀντιστοιχεῖ στή CIA
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἔγινε ἰδιαίτερα γνωστή στό
εὐρύ κοινό ἀπό τά μυθιστορήματα τοῦ Ian Fleming μέ
ἥρωα τόν «πράκτορα 007», James Bond.
14. David MacKenzie Ogilvy (23/6/1911-21/7/1999), Βρε
τανός ἐπιχειρηματίας γνωστός καί ὡς «ὁ πατέρας τῆς
διαφήμισης». Στή διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
ἐργάστηκε γιά τήν Βρετανική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν,
στή Βρετανική Πρεσβεία στήν Οὐάσινγκτον σέ θέματα
διπλωματίας καί ἀσφάλειας.
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χρησιμοποιήθηκε στήν δεκαετία τοῦ ‘90
γιά τήν παραγωγή μιᾶς τηλεοπτικῆς σει
ρᾶς μέ ἀεροπόρους τῆς ΡΑΦ. Ἀκολούθησε
τό βιβλίο του: «Σόλο Πορεία» (Going Solo)
πού ἀναφέρεται στήν ἀεροπορική καί πο
λεμική του ἐμπειρία.
Ἡ οἰκογενειακή ζωή τοῦ Dahl ὑπῆρξε
ἐπίσης περιπετειώδης. Τόν Ἰούλιο 1953
παντρεύεται τή γνωστή Ἀμερικανίδα ἠθο
ποιό Patricia Neal καί ἀποκτᾶ μαζί της 5
παιδιά (τήν Olivia, τήν Tessa, τόν Theo, τήν
Ophelia, καί τή Lucy). Ὁ γάμος τους διήρ
κεσε 30 χρόνια στή διάρκεια τοῦ ὁποίου ἡ
Olivia ἡλικίας 7 ἐτῶν, πέθανε ἀπό ἱλαρά
τό 1962, ἐνῶ ὁ Theo τραυματίστηκε σοβαρά
σέ ἡλικία τεσσάρων μηνῶν, γεγονότα πού
στοίχισαν στόν Dahl σημαντικά. Τέλος, τό
1965 ἡ σύζυγος του ὑπέστη τρία ἐγκεφα
λικά, ἐνῶ ἦταν ἔγκυος στό πέμπτο παιδί
τους, τή Lucy.
Οἱ δοκιμασίες αὐτές, ἀντί νά ἐνισχύσουν
τούς δεσμούς τῆς οἰκογένειας ὁδήγησαν
τόν Dahl –παρ’ ὅλη τή φροντίδα του πρός
τήν ἄρρωστη Patricia Neal- σέ 11ετῆ δεσμό
μέ τή σκηνογράφο Felicity Crosland, κάτι
πού τά παιδιά του ἤξεραν, ἀλλ’ ὄχι καί ἡ
σύζυγός του. Τέλος, τό 1983 ὁ Dahl πῆρε δι
αζύγιο ἀπό τήν Neal γιά νά ἔλθει σέ δεύτε
ρο γάμο μέ τήν Felicity, μέ τήν ὁποία ἔζησε
τά ὑπόλοιπα χρόνια καί μέχρι τό θάνατό
του, τό Νοέμβριο 1990. Ὁ Dahl πέθανε σέ
ἡλικία 74 ἐτῶν, ἀπό μιά σπάνια ἀσθένεια
τοῦ αἵματος καί θάφτηκε στό νεκροταφεῖο
τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύ
λου, στό Great Missenden, ὅπου σύμφωνα
μέ τήν ἐγγονή του, ἡ οἰκογένεια τοῦ ἔδωσε
«ἕνα εἶδος κηδείας Viking». Θάφτηκε, δη
λαδή, μαζί μέ τίς ἀγαπημένες του στέκες
τοῦ μπιλιάρδου, σοκολάτες Βουργουνδίας,
μολύβια HB κι ἕνα... ἠλεκτρικό πριόνι!
Ἀπό τή στρατιωτική του θητεία μέχρι τό
τέλος τῆς ζωῆς του, ὁ Roald Dahl ἀσχολή
θηκε μέ τό γράψιμο. Ἔγραψε μυθιστορή
ματα, ἱστορίες γιά παιδιά, ποιήματα, κινη
ματογραφικά σενάρια... Τό ρεπερτόριό του
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περιλαμβάνει κάποιες ἀπό τίς πιό γνωστές
«ἐπιτυχίες» ὅπως: σενάρια γιά τίς ταινίες
«Ζεῖς μονάχα δυό φορές» (You Only Live
Twice -  1967), «Chitty Chitty Bang Bang»
(1968), «Ὁ Willy Wonka καί τό ἐργοστάσιο
σοκολάτας» (Willy Wonka & the Chocolate
Factory -1971) κ. ἄ. Ἀκόμη καί ἐπεισόδια
τῆς γνωστῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς φαντα
σίας, τρόμου καί μυστηρίου: «Ἡ ζώνη τοῦ
λυκόφωτος» (Twilight zone) φέρουν τήν
ὑπογραφή του.
Τό πρῶτο «παιδικό» βιβλίο τοῦ Dahl, τό
1942 ἦταν «Τά Γκρέμλινς» (The Gremlins)
μέ τρομακτικό καί «χιουμοριστικό» περιε
χόμενο. Τό βιβλίο προορίσθηκε γιά ταινία
τῆς Walt Disney, ἀλλά εἶδε τό φῶς μόλις
τό 1984, ὅταν ὁ Steven Spielberg ὑλοποίησε
ἕνα ἀπαράδεκτο κράμα ἀκραίου τρόμου
καί ἀμφίβολου χιοῦμορ μέ αὐτόν τόν τίτλο,
πού ἄν καί μετριότητα προωθήθηκε μέ ὅλα
τά μέσα.
Τά περισσότερα ἀπό τά βιβλία τοῦ Dahl
κυκλοφοροῦν καί στή χώρα μας, μεταφρα
σμένα στά ἑλληνικά. Μερικά ἀπό αὐτά
εἶναι τά: «Ματίλντα» (Matilda), «Ὁ Τσάρ
λι καί τό ἐργοστάσιο σοκολάτας» (Charlie
and the chocolate factory), «Ὁ Τσάρλι καί ὁ
μεγάλος γυάλινος ἀνελκυστήρας» (Charl
ie and the great glass elevator), «Οἱ μάγισ
σες» (The Witches), «Ὁ Πέλης, ἡ Πάρδαλη
κι ἐγώ» (The Giraffe and the Pelly and Me),
«Ἄνω Λέχ» (Esio Trot), «Ὁ ΜΦΓ, ὁ μεγάλος
φιλικός γίγαντας» (The BFG), «Ὁ Τζίμης
καί τό γιγαντοροδάκινο» (James and the
giant peach), «Τά παλιοτέρατα» (Dirty beas
ts), «Ὁ θεῖος Ὄσβαλντ» (My uncle Oswald),
«Τά παραμύθια ἀνάποδα» (Revolting rhy
mes), «Οἱ βλακέντιοι» -  «Τό θαυματουργό
φάρμακο» (The twits - George‘s Marvellous
Medicine), «Ἀπροσδόκητες ἱστορίες» (Tales
of the unexpected), «Ντάνι, ὁ πρωταθλη
τής τοῦ κόσμου» (Danny the champion of
the world), «Ἡ ὑπέροχη ἱστορία τοῦ Χένρι
Σούγκαρ» (The wonderful story of Henry
Sugar and six more) καί «Ὁ ἀπίθανος κος
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Φόξ» - «Τό μαγικό δάχτυλο» (Fantastic Mr.
Fox - The Magic Finger).
Κυκλοφοροῦν ἀκόμη οἱ δύο αὐτοβιογρα
φίες του: «Ἀγόρι» (Boy) καί «Σόλο πορεία»
(Going solo), καθώς καί σέ ἀγγλική γλώσ
σα τό «Man from the South» (Ὁ ἄνθρωπος
ἀπ’ τό Νότο) σέ συνέκδοση μαζί μέ τά ἔργα
τῶν Edgar Allan Poe καί Edith Nesbit: «The
Tell-tale Heart» (Ἡ καρδιά πού ἐλέγχει),
«Lamb to the Slaughter» (Ἀμνός στή σφαγή)
καί «The Mystery of the Semi-Detached» (Τό
μυστήριο τῆς ἡμιανεξάρτητης διπλοκατοι
κίας), ὅλα ἱστορίες τρόμου.
Ἄν καί ὁ Dahl θεωρεῖται παγκόσμια ἀνα
γνωρισμένος συγγραφέας παιδικῶν βιβλί
ων, στό ἐξωτερικό καί εἰδικά στίς ΗΠΑ κα
ταβάλλονται προσπάθειες ἀπό ἐπίσημους
φορεῖς καί πρόσωπα γιά τόν ἀποκλεισμό
τῶν ἔργων του ἀπό τίς σχολικές βιβλιοθῆ
κες. Συχνά σύλλογοι γονέων καταλόγισαν
στά βιβλία του χυδαιότητα καί σκληρότη
τα. Τέτοια κριτική προέρχεται ἐξ ἴσου ἀπό
Δεξιούς καί Ἀριστερούς πολιτικούς χώ
ρους, ἀλλά καί ἀπό ποικίλες ἰδεολογικές
15
ὁμάδες . Ὁ ὀργανωμένος φεμινισμός π.χ.
κατήγγειλε τό βιβλίο του «Οἱ Μάγισσες»
(The Witch
 es) γιά τή δυσμενῆ παρουσία
ση τῆς γυναίκας, ἐνῶ Χριστιανικοί κύκλοι
καταδίκασαν τό βιβλίο γιατί εἰσάγει τά
παιδιά στόν ἀποκρυφισμό. Οἱ προσωπικές
ἀπόψεις τοῦ Dahl—εἰδικά ὁ ἀντισημιτι
σμός του, ἐκδηλωμένος σέ ἐπιστολές πρός
φιλικά πρόσωπα, πυροδότησαν ἐπίσης συ
ζητήσεις γιά τόν κίνδυνο ἔκθεσης τῶν παι
διῶν στήν ἀνάγνωση τῶν βιβλίων του. Οἱ
κριτικοί ἀκόμη ἀντέδρασαν γιά στοιχεῖα
ρατσισμοῦ στά βιβλία του «Ὁ Τσάρλι καί
τό ἐργοστάσιο σοκολάτας» (Charlie and the
Chocolate Factory) καί «Ὁ ΜΦΓ, ὁ μεγάλος
φιλικός γίγαντας» (The BFG).
Ἕνα ἀπό τά πιό κλασσικά, ἐπίσημα ἀπα
γορευμένα βιβλία στά σχολεῖα τῶν ΗΠΑ
εἶναι τό: «Τά παραμύθια ἀνάποδα» (Rev
15. http://www.enotes.com/roald-dahl-salem/roald-dahl
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olting rhymes), ὅπου ὁ Roald Dahl παρωδεῖ
τά κλασικά παιδικά παραμύθια. Οἱ ἀντιρ
ρήσεις ἐπικεντρώνονται τόσο στή χρήση
τῆς γλώσσας ὅσο καί στή βιαιότητά του
–π.χ. ὁ ἀποκεφαλισμός τῶν ἀδελφῶν τῆς
σταχτοπούτας. Στά ἄλλα ἐπίσημα ἀπαγο
ρευμένα βιβλία τοῦ Dahl περιλαμβάνον
ται: «Τό θαυματουργό φάρμακο» (George‘s
Marvellous Medicine), ὅπου ἕνα ἀγόρι δο
λοφονεῖ τή γιαγιά του, καί «Ὁ Τζίμης καί
τό γιγαντοροδάκινο» (James and the Gia
nt Peach), τό ὁποῖο στοχοποιεῖται γιά τήν
ἀνορθόδοξη χρήση τῆς γλώσσας, τή χρήση
σεξουαλικῶν προτύπων καί τήν προβολή
καταστάσεων μέ διεφθαρμένο, μακάβριο
καί τρομακτικό περιεχόμενο.
Συχνά ἐκδότες στίς ΗΠΑ ἔχουν λογοκρί
νει αὐστηρά βιβλία τοῦ Dahl, ἀφαιρώντας
ὁλόκληρα ἐπιλήψιμα τμήματα ὅπως τήν
περιγραφή τοῦ «χοντροῦ παιδιοῦ» στό «Ὁ
Τσάρλι καί τό ἐργοστάσιο σοκολάτας». Οἱ
ἀντιρρήσεις τοῦ Dahl στό θέμα αὐτό ἦταν
ὅτι τά βιβλία του ἐνοχλοῦσαν περισσότε
ρο τούς ἐνήλικες ἀπ’ ὅ,τι τά παιδιά, γιά τά
ὁποῖα ἰσχυριζόταν ὅτι εἶναι πιό βάρβαρα
ἀπό τούς μεγάλους. Βέβαια, σ’ αὐτό θά
μπορούσαμε νά ἀντιτείνουμε ὅτι τά παιδιά
α) εἶναι πιό εἰλικρινῆ καθώς δέν ἔμαθαν
ἀκόμη νά κρύβουν τά συναισθήματά τους
κι ἔτσι ἐκφράζονται πιό αὐθόρμητα ἀπ’
ὅ,τι οἱ μεγάλοι καί β) στό θέμα τῆς βίας,
ὅτι τά παιδιά διαμορφώνονται ἀνάλογα μέ
τήν ἐκπαίδευσή τους κι ἀκόμη, ὅτι γ) συ
χνά δέν κατανοοῦν τά ὑπονοούμενα τοῦ
συγγραφέα καί τείνουν νά θεωροῦν ἀστεῖο
ὅ,τι τά κάνει νά ξεφεύγουν ἀπό τά πλαίσια
–σωστά ἤ λανθασμένα-  πού οἱ ἐνήλικοι,
συχνά ἄκριτα, τούς ἐπιβάλλουν.
Συλλογικά, τό ἔργο τοῦ Dahl διαπνέε
ται ἀπό τό παράδοξο, τό μυστηριῶδες, τό
τρομακτικό, τό μαγικό-ἀποκρυφιστικό
–στηριζόμενο συχνά στή μοντέρνα (τότε)
θεωρία τῆς «παραψυχολογίας»- καί τά ἀν
τιπαιδαγωγικά μηνύματα, διανθισμένα
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ;
Ὅσο μιά κοινωνία ἐκβαρβαρίζεται, τόσο
ζητᾶ νά ἀντικαταστήσει τίς πραγματικές
ἀξίες στίς ὁποῖες κάποτε εἶχε ἐναποθέσει
τή ζωή της μέ κίβδηλα ὑποκατάστατα.
Κάποτε ἡ πατρίδα μας ζοῦσε, χαιρόταν
καί διασκέδαζε στίς ἡμέρες τῆς μνήμης τῶν
μέ «βρετανικό χιοῦμορ» καί πυκνές ἀναφο
ρές στή... σοκολάτα, πού ὑπῆρξε ἡ ἀγαπη
μένη του λιχουδιά.
Κυρίαρχο ἐπικρατεῖ στά βιβλία του εἰδι
κά τό μήνυμα ὅτι «ἐπιτρέπεται στά παι
διά νά τιμωροῦν τούς μεγάλους ὅταν οἱ
μεγάλοι δέν φέρονται σωστά», μιά βρα
δυφλεγής βόμβα στά σπλάχνα τῆς οἰκογέ
νειας καί τῆς κοινωνίας μας ἐκ μέρους ἑνός
ἀνθρώπου, πού ποτέ δέ βίωσε τό ἐκκλησια
στικό φρόνημα τοῦ «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς
ὑμῶν...», ἀλλά παρέμεινε, στήν καλύτερη
περίπτωση, στό ἐπίπεδο τοῦ «ὀφθαλμόν ἀν
τί ὀφθαλμοῦ...».
Μέ βάση αὐτό τό ἱστορικό μποροῦμε
εὔκολα νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι ὁ Roald Da
hl σέ ὅλη του τή ζωή ὑπῆρξε ἕνα «μεγάλο
παιδί» -ὄχι πάντα μέ τήν καλή ἔννοια τοῦ
ὅρου-  πού μετέφερε στά μυθιστορήματά
του –εἰδικά στά παιδικά-  τά προσωπικά
του βιώματα καί ἀδιέξοδα. Χρησιμοποιεῖ
τό χιοῦμορ, πρᾶγμα πού καθιστᾶ τά βι
βλία του εὐχάριστα μέν καί διασκεδαστικά
στό παιδί, ἀλλά καί στόν ἐνήλικο, γεγονός,
πού κάνει τό περιεχόμενό τους ἀκόμη πιό
ἐπικίνδυνο, καθώς ἔτσι ἰσχυροποιεῖ καί ἐμ
πεδώνει τίς λανθασμένες συμπεριφορές,
ἀναμασώντας ξανά καί ξανά –σ’ ὅλα του
σχεδόν τά παιδικά βιβλία-  τήν τιμωρία
τῶν «κακῶν ἐνηλίκων» -τούς ὁποίους πε
ριγράφει ἐφιαλτικά κακούς- ἀπό τά πρώην

Ἁγίων μας, τοῦ Χριστοῦ μας καί τῆς Πανα
γιᾶς μας. Σήμερα κάποιοι ἐφευρίσκουν
εὐκαιρίες γιά τήν καθιέρωση «ἑορτῶν» μέ
κάθε πιθανή καί ἀπίθανη θεματολογία.
Ἔτσι καθιερώνονται ἡμέρες ἑορτασμοῦ
γιά τό καθετί: «γιορτή τοῦ δέντρου», «γιορ
τή τῆς μητέρας», «γιορτή τοῦ πατέρα», «γι
θύματά τους τά «βασανισμένα παιδιά».
Ὁ Dahl, ὅπως δηλώνουν καί οἱ βιογράφοι
του, ὑπῆρξε ἀντιφατική προσωπικότητα16.
«Ἥρωας πολέμου, φιλότεχνος, γενναιόδω
ρος, “καλός οἰκογενειάρχης”, ἀφοσιωμένος
στά παιδιά του, ἀλλά καί χαρτοπαίκτης, πό
της, ἐριστικός κι αὐταρχικός στίς συνανα
στροφές του. Κανείς ὅμως δέν μπορεῖ νά ἀμ
φισβητήσει τό ταλέντο του, τό σαρκαστικό
χιοῦμορ του καί τήν ἀπρόβλεπτη φαντασία
του. Πέθανε τό Νοέμβριο τοῦ 1990, ἀφήνον
τας κληρονομιά στά παιδιά ὅλου τοῦ κόσμου
ἱστορίες πού ἔφεραν ἐπανάσταση στό παιδι
κό βιβλίο».
Ὅμως -θά συμπληρώσουμε ἐμεῖς- πόσοι
γνωρίζουν –καί εἰδικά οἱ γονεῖς-  τί εἴδους
εἶναι ἡ «ἐπανάσταση» πού ὁ Roald Dahl
ἔφερε στό παιδικό βιβλίο καί πόσο βλα
πτική ἦταν καί εἶναι στό σύνολό της, στή
διαμόρφωση τῆς εὐαίσθητης παιδικῆς προ
σωπικότητας;
Ὁλοκληρώνοντας τήν ἔρευνά μας αὐτή
πιστεύουμε ὅτι ἀξίζει τόν κόπο οἱ γονεῖς
νά μή διαλέγουν πλέον ἄκριτα τά βιβλία
πού προσφέρουν στά παιδιά τους, ἀλλά νά
ἐρευνοῦν εἰδικά τόν βίο καί τήν πολιτεία
τῶν συγγραφέων αὐτῶν τῶν βιβλίων. Τό
διαδίκτυο προσφέρεται ἐντυπωσιακά γιά
τόν ἔλεγχο αὐτό.
16. http://www.skroutz.gr/books/a.10826.Dahl-Roald.
html
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ορτή τῆς γυναίκας», «γιορτή τοῦ “ἁγίου”
Βαλεντίνου»... Κι ἄν θέλετε νά πᾶμε καί
πιό μακριά, σέ «διεθνῆ ὕδατα», νά θυμη
θοῦμε τίς διαβόητες «γιορτές» τῆς Γαλλι
κῆς Ἐπανάστασης, τῆς κατάληξης αὐτῆς
τοῦ Διαφωτισμοῦ, ὅπως τίς καθιέρωσαν
ὁ μασόνος Ροβεσπιέρος καί οἱ Ἰακωβίνοι:
τή «λατρεία τῆς θεᾶς Λογικῆς», τή «γιορτή
τοῦ Ὑπερτάτου Ὄντος» κ.λπ.1
Δέ μᾶς ἐκπλήσσει λοιπόν πού καί πολ
λοί Δῆμοι τῆς χώρας μας ἀκολουθοῦν
σήμερα τόν ἴδιο συρμό συνειδητά ἤ ἀσυ
νείδητα.
Παραθέτουμε παρακάτω ἕνα μικρό δεῖγ
μα αὐτῆς τῆς «πολιτικῆς» ἀπό τήν ἐπίσημη
2
ἱστοσελίδα τοῦ Δήμου τῆς Ἀθήνας :
«Η Διεύθυνση Σχολικής Μέριμνας-Δ.Ε.Π.
του Δήμου Αθηναίων, ο Αθήνα 9,84, οι μα
θητές-τριες, οι δάσκαλοι και η Διευθύντρια
του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, κα
θώς και το γραφείο Πολιτιστικών θεμάτων
της Α’ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, στο πλαίσιο
του προγράμματος “Σχολεία! Πάμε Αθήνα”,
διοργάνωσαν την ξεχωριστή εκδήλωση ανα
βίωσης της γιορτής των Ανθεστηρίων, που
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα,
Παρασκευή 30 Απριλίου, στην πλατεία Αμε
ρικής και ώρα 9:30 π.μ.
Στην εκδήλωση οι μαθητές της Α’ τάξης
παρουσίασαν τη Χελιδόνα και τα χελιδονί
σματα, οι μαθητές της Β’ τάξης και η χορω
δία του σχολείου παρουσίασαν τραγούδια
της άνοιξης, οι μαθητές της Γ’ τάξης πρό
βαλαν την εφημερίδα τους η οποία αυτή τη
φορά ήταν αφιερωμένη στα Ανθεστήρια,
οι μαθητές της Ε’ τάξης έκαναν θεατρική
αναπαράσταση με θέμα τις τρεις μέρες των
Ανθεστηρίων - ΠΙΘΟΙΓΙΑ, ΧΟΕΣ & ΧΥΤΡΟΙ
-  και οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης κατασκεύ
ασαν και δώρισαν εκατοντάδες στεφάνια

με πολύχρωμα άνθη που ο Δήμος διέθεσε
για το σκοπό αυτό, προσφέροντας παράλ
ληλα σε όλους τους παρευρισκόμενους από
έναν ενημερωτικό - εκπαιδευτικό φάκελο με
ιστορικά στοιχεία για την ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΕ
ΣΤΗΡΙΩΝ.
Σε μήνυμά του ο Χρήστος Τεντόμας,
δημοτικός σύμβουλος, υπεύθυνος της Δι
εύθυνσης Σχολικής Μέριμνας-Δημοτικές
Επιτροπές Παιδείας του Δήμου Αθηναίων
υπογράμμισε τα εξής: “Όσοι ζούμε, εργαζό
μαστε στην Αθήνα, όσοι αγαπάμε την πόλη
μας, έχουμε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό όνει
ρο. Να τη βλέπουμε να γίνεται καλύτερη.
Να τη βλέπουμε να ομορφαίνει. Χρόνο με το
χρόνο. Μέρα με τη μέρα. Να τη βλέπουμε να
ανθίζει. Να γεμίζει με χαρούμενα και αισι
όδοξα για το μέλλον παιδιά. Τα Ανθεστήρια
είναι μια μικρή αντίσταση στο γκρίζο, στο
απαισιόδοξο, στο μουντό της καθημερινότη
τάς μας. Η πλατεία Αμερικής λοιπόν, πρώ
ην πλατεία Ανθεστηρίων, γέμισε για μια
ακόμα χρονιά με λουλούδια. Έγινε για μια
ακόμα χρονιά η πλατεία των χρωμάτων και
της ομορφιάς. Το έχουμε ανάγκη. Συγχα
ρητήρια σε όσους εργάστηκαν γι’ αυτήν τη
μοναδική πρωτοβουλία και ιδιαίτερα στους
μαθητές και τις μαθήτριες, που κάνουν να
ανθίζει μέσα μας πιο δυνατή η αισιοδοξία
και η ελπίδα”».
Πόσος κόπος, ἀλήθεια, πόσο χρῆμα -ἀ
πό τόν ἱδρώτα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ-  καί
πόσα «ὡραῖα» λόγια! Ἄραγε ὅλα αὐτά εἶ
ναι ἁπλές φολκλοριστικές ἐκδηλώσεις ἤ
ἔχουν γιά τελικό στόχο τήν ἀποκοπή τῶν
παιδιῶν μας καί τοῦ λαοῦ μας ἀπ’ τήν
αὐθεντική του παράδοση, πού ὄχι μόνο
ψυχαγωγεῖ, ἀλλά καί τελικά σώζει διά τῆς
Ἐκκλησίας, τό ἀνθρώπινο πρόσωπο;
«ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ 333»

1. Βλέπε: π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, «Περί Διαφωτι
σμοῦ καί Ὀρθόδοξης Παράδοσης» http://www.oodegr.
com/oode/istoria/ekklisia/diafwt-parad1.htm
2. http://www.cityofathens.gr/el/node/11417
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Μέ τόν ἐντυπωσιακό τίτλο: «Τό Κρίσιμο
Πλῆθος τῶν 333: Ἡ Ἀφύπνιση τῆς Ἑλλά
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δας καί τῆς Γῆς», κυκλοφορεῖ ἐκτεταμένα
στό διαδίκτυο (internet) κείμενο τό ὁποῖο
φιλοξενεῖται πρόθυμα σέ πλῆθος ἀποκρυ
φιστικά καί «ἐναλλακτικά» Blogs καί Fora.
Ἄς δοῦμε λοιπόν μερικά ἐνδιαφέροντα
ἀποσπάσματα ἀπό τό ἀπάνθισμα τοῦ νεο
εποχίτικου αὐτοῦ ὑλικοῦ:
«Όπως οι περισσότεροι σήμερα έχουμε
συνειδητοποιήσει, βρισκόμαστε σε μία από
τις πιο σημαντικές και κρίσιμες φάσεις αλ
λαγής και μετάβασης τόσο σε προσωπικό
όσο και σε συλλογικό-παγκόσμιο επίπεδο.
Μία μετάβαση από το παλιό, το διεφθαρ
3
μένο, το σκοτεινό στη νέα ενέργεια που
χαρακτηρίζεται από περισσότερο φως και
ενότητα. Βρισκόμαστε σε μία από τις πιο
κρίσιμες φάσεις της ιστορίας της Ελλάδας
αλλά και ολόκληρης της Γης μας. Ίσως πολ
λοί από εμάς να έχουμε νιώσει πως δεν βρι
σκόμαστε αυτή την εποχή εδώ τυχαία, ότι
έχουμε μία πολύ σημαντική και σπουδαία
αποστολή να επιτελέσουμε. Και πράγματι
έτσι είναι!».
Ἐμεῖς ἐδῶ, ἁπλά θά ὑπογραμμίσουμε
τήν προσπάθεια τοῦ συγγραφέα νά κο
λακεύσει τόν ἀναγνώστη· νά τονώσει τόν
ἐγωισμό του· νά τοῦ ἐμφυτεύσει τήν ἰδέα
ὅτι εἶναι «ἐπιλεγμένος» μέ ἕνα μοναδικό
προορισμό... νά σώσει τόν κόσμο. Τό μο
τίβο αὐτό εἶναι μία ἀπό τίς μεθόδους τῶν
σεκτῶν τῆς «Νέας Ἐποχῆς»· μέ τόν τρόπο
αὐτό παγιδεύουν καί διατηροῦν δέσμιους
τούς ἰδεαλιστές, τούς ρομαντικούς, τούς
καλοπροαίρετους -ὅσους δέν βιώνουν συ
νειδητά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας-  οἱ ὁποῖοι
καί ἀποτελοῦν τά μελλοντικά τους ὑποψή
φια θύματα. Καί τό κείμενο συνεχίζει:
«Σκοπός αυτής της επιστολής είναι η συ
σπείρωση, η ενότητα και η συνεργασία όλων
των ανθρώπων με ανοιχτή καρδιά και ανοι
χτό νου, όλων όσων βρίσκονται σε διάφορα
φιλοσοφικά, θεραπευτικά και πνευματικά
3. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

διάλογος

μονοπάτια και συνειδητά εργάζονται για
το φως τόσο στη ζωή τους όσο και στη ζωή
του Πλανήτη. Καθώς σήμερα βαλλόμαστε
από παντού, καθώς το σκοτάδι έχει κηρύξει
ανελέητο πόλεμο μέσα από τα ΜΜΕ, μέσω
της Πολιτικής και των Κυβερνήσεων, μέσα
από την Οικονομική Κρίση, την καταστρα
τήγηση των ελευθεριών, την καταδυνάστευ
ση της φύσης και της υγείας, μέσα από την
πλύση εγκεφάλου, τον έλεγχο του νου και
γενικότερα της ζωής μας, καθώς λοιπόν το
σκοτάδι επιμένει, το φως επιμένει ακόμη πιο
πολύ και φυσικά διαθέτει όλα τα απαραίτη
τα μέσα όχι απλά να αντισταθεί αλλά και
να επικρατήσει κατά κράτος! Μπορεί «κά
ποιοι» να διαθέτουν όλο τον πλούτο και την
εξουσία στα χέρια τους, δεν έχουν ωστόσο
σε καμία περίπτωση τη δύναμη να διαφθεί
ρουν την καρδιά και το ελεύθερο πνεύμα
μας. Γιατί όσο σκοτάδι και αν προσπαθήσεις
να δημιουργήσεις γύρω από ένα αναμμένο
κερί, ανενόχλητο εκείνο θα εκπέμπει το
φως του…».
Ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου αὐτοῦ μέ εὐ
καιρία τήν κρίση πού μαστίζει πρόσφατα
τή χώρα μας ἐπιχειρεῖ νά περάσει τά δικά
του μηνύματα μέ σύνθημα τό: «ἀποκρυφι
στές ὅλου τοῦ κόσμου ἑνωθεῖτε». Ἀκόμη
μέμφεται τά καθοδηγούμενα ΜΜΕ -αὐτά
πού καθιέρωσαν καί ἐνίσχυσαν τή «Νέα
Ἐποχή» τοῦ Ὑδροχόου (New Age) στή συ
νείδηση τοῦ νεοέλληνα-  ἀντιστρέφοντας
τήν εἰκόνα τῆς πραγματικότητας.
«Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις έντονες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως άτο
μα, ως πολίτες της Ελλάδας, ως κάτοικοι
της Γης, ... το μεγάλο «όπλο» που διαθέτου
με στα χέρια μας αναμφίβολα είναι η ενό
τητα και η συντονισμένη πρόθεσή μας για
τη Θεραπεία και το Ανώτερο Καλό όλων.
Στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί επι
στημονικές έρευνες και μελέτες που έχουν
αποδείξει πως η συντονισμένη και ενωμένη
προσπάθεια ορισμένων ανθρώπων μπορεί
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να επιφέρει μεγάλες αλλαγές που επηρεά
ζουν άμεσα, δυναμικά και αποτελεσματικά
μία συνολική κατάσταση. Συγκεκριμένα,
το 1972 σε 24 πόλεις των ΗΠΑ πραγμα
τοποιήθηκε ένα πείραμα κατά το οποίο
άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν να νιώθουν το
συναίσθημα της Ειρήνης σε συγκεκριμένη
ώρα μέσα στην ημέρα τοποθετημένοι σε
στρατηγικά σημεία των συγκεκριμένων πό
λεων που λάμβαναν μέρος στο πείραμα. Τα
αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν ήταν
η στατιστική μείωση των εγκλημάτων, της
βίας, των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και
η άνοδος της οικονομίας και των χρημα
τιστηρίων! Ενώ όταν ο συντονισμός αυτός
των ανθρώπων σταμάτησε, αυτόματα τα
στατιστικά αντιστράφηκαν! ... Τελικά απο
φάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα ακόμη
μεγαλύτερο πείραμα, το οποίο ... ονομά
στηκε «Σχέδιο Παγκόσμιας Ειρήνης στη
Μέση Ανατολή». Συνέβη κατά τον πόλεμο
Λιβάνου-Ισραήλ στις αρχές του ’80. Κατά
τη διάρκεια αυτού του νέου πειράματος,
άνθρωποι, επίσης εκπαιδευμένοι στο να
βιώνουν το συναίσθημα της Ειρήνης και
ταυτόχρονα συντονισμένοι, κατόρθωσαν
να εκμηδενίσουν τις εχθροπραξίες για όσο
χρονικό διάστημα το πείραμα λάμβανε χώ
ρα. Έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως
όταν ένας συγκεκριμένος αριθμός ατόμων
καταφέρει να συντονιστεί και να μεταδώσει
δονήσεις Ειρήνης και Θεραπείας, η επίδρα
ση της ψυχολογικής και διανοητικής κατά
στασης αυτού του πλήθους εξαπλώνεται
σε ολόκληρο το σύνολο. Οι στατιστικολόγοι
έχουν προσδιορίσει αυτόν τον συγκεκριμένο
αριθμό, ο οποίος είναι η τετραγωνική ρίζα
του 1% του πληθυσμού. Ο αριθμός αυτός
αποτελεί την αφετηρία της αλλαγής και
όσο περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν
τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα αποτέ
λεσμα. Για τα ελληνικά δεδομένα η τετρα
γωνική ρίζα του 1% του πληθυσμού της
Ελλάδας που μόλις ξεπερνά τα 11 εκατ.
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κατοίκους είναι 333 άτομα!!!! Τα 333 άτο
μα αποτελούν ... το κρίσιμο πλήθος για τη
θεραπεία της Ελλάδας! Αν λοιπόν κατορ
θώσουμε και συντονιστούμε 333 –το λιγό
τερο-  άνθρωποι σε συγκεκριμένη ώρα της
ημέρας για ένα χρονικό διάστημα, μπορού
με όλοι μαζί ενωμένοι και στην πράξη να
κάνουμε τη διαφορά. Όχι μόνο για το καλό
της Ελλάδας… Ξεμπλοκάροντας και απε
λευθερώνοντας την Ελλάδα, που αποτελεί
κομβικό ενεργειακό σημείο πάνω στη Γη, η
θετική ενέργεια, η θεραπεία και το φως θα
αρχίσει να μεταδίδεται αυτόματα παντού,
σε όλη τη Γη!».
Πέραν ἀπό τίς κλασικές ἀποκρυφιστικές
θεωρίες περί συλλογικῆς συγκέντρωσης
τῆς σκέψης πού συναντοῦμε σέ γνωστές
διεθνεῖς σέκτες –Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι,
Τζέραλντ Γκάρντνερ (Wicca), Ἀλίκη Μπέ
ιλη (Θεοσοφία) κ.ἄ.-  καί τῆς θεωρίας τοῦ
ἐλιτισμοῦ, πού τό παραπάνω ἀπόσπασμα
ἀποπνέει, μήπως τά περί «θετικῆς ἐνέρ
γειας» μᾶς παραπέμπουν καί στή γνωστή
ἑταιρεία ἐμφιαλώσεως, πού μέ τό ἀναψυ
κτικό της δημιούργησε ὁλόκληρο κίνημα
γιά τή «θετική ἐνέργεια» μέ ἀποδέκτες τό
νεανικό κοινό τῆς χώρας μας; Ἀλλά ἕπεται
συνέχεια...
«Αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε εδώ, σε
αυτόν τον τόπο, αυτή τη χρονική στιγμή
για να επιφέρουμε θετικές αλλαγές σε
ατομικό και διασυλλογικό επίπεδο. Βρισκό
μαστε εδώ για να γειώσουμε περισσότερο
θεραπευτικό φως για τις ζωές μας και τη
ζωή των συνανθρώπων, της χώρας και του
πλανήτη μας. Βρισκόμαστε εδώ σε αυτόν
τον ενεργειακό τόπο, ... ώστε να κατορθώ
σουμε επιτέλους να διασπάσουμε το αρ
νητικό κάρμα ... Μία συντονισμένη ομάδα
απλών ανθρώπων έχουμε λοιπόν αποφασί
σει να προχωρήσουμε δυναμικά, ενωμένα
και οργανωμένα σε ένα κοινό σκοπό για
την «Αφύπνιση της Ελλάδας και της Γης».
... Η συγκεκριμένη αυτή κίνηση δεν οργα
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νώνεται από κάποιον φορέα ... Μελετήστε
προσεκτικά τον παρακάτω οδηγό, λάβετε
αυτή την απλή ενεργειακή εκπαίδευση
και αν νιώσετε ένα εσωτερικό κάλεσμα,
μία ενεργειακή ανάταση και ένα αληθινό
άνοιγμα καρδιάς, τότε δεν έχετε παρά να
εφαρμόσετε τις παρακάτω οδηγίες και να
συντονιστείτε και εσείς μαζί μας σε αυτό
τον Κοινό Σκοπό!
... Απευθύνεται σε όλους όσους διαθέτουν
ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό νου και θετική πρό
θεση!
Αν δεν έχεις καθόλου εξασκηθεί σε πρα
κτικές χαλάρωσης και διαλ
 ογισμού ακο
λούθησε τις παρακάτω οδηγίες:
Κλείσε τα μάτια σου και πάρε μερικές
αναπνοές (εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από
το στόμα) ώστε να χαλαρώσεις … Φέρε την
προσοχή σου ... Εφάρμοσε την παραπάνω
άσκηση μερικές φορές ... και όταν σου ζητη
θεί να συνδέεσαι εύκολα μαζί τους, ό,τι και
αν κάνεις, όπου και αν βρίσκεσαι.
Ο συντονισμός θα πραγματοποιείται κά
θε βράδυ στις 9.00 για 10 με 15 λεπτά. ...
Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρίσκεσαι
εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται να δια
κόψεις τη δραστηριότητά σου, απλώς να
εστιάσεις ... Αν ωστόσο είσαι κάπου μόνος/η
σου μπορείς να εφαρμόσεις τον παραπάνω
διαλ
 ογισμό ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική
θεραπείας γνωρίζεις, αρκεί να εκπέμψεις
τα συναισθήματα της ειρήνης, γαλήνης,
θεραπείας, χαράς, αφθονίας και αγάπης
για εσένα, τους συνανθρώπους σου, τη χώ
ρα σου και όλη τη γη ... Να θυμάσαι πως
εκείνη τη στιγμή λειτουργείς ως «κεραία»
θετικότητας και αγάπης συντονισμένη με
ένα ευρύτερο ενεργειακό δίκτυο, το οποίο
δημιουργούμε όλοι όσοι συμμετέχουμε σε
αυτή τη διαδικασία. ... Είναι καλό, αν απο
φασίσεις να συμμετέχεις σε αυτή την προ
σπάθεια, να αναλάβεις σοβαρά, υπεύθυνα
και ενεργά το ρόλο σου και να μην ξεχνάς
να συντονίζεσαι κάθε βράδυ στις 9.00 μαζί
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μας ... Επίσης να γνωρίζεις πως ο συντονι
σμός αυτός είναι πέρα από κάθε θρησκευ
τική ή πνευματική ιδεολογία, αποτελεί μία
εσωτερική τεχνολογία αγάπης για όλους
... Μετέδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες
σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα είτε
μέσω email είτε βγάζοντάς τις φωτοτυπία.
Αν είσαι έμπειρος στις τεχνικές χαλάρω
σης και διαλογισμού, μπορείς να εκπαι
δεύεις και να βοηθάς άλλα άτομα ώστε να
επιτυγχάνουν το συντονισμό ... Αυτή η δια
δικασία επωφελεί όχι μόνο τη χώρα και τον
πλανήτη αλλά και εσένα, την οικογένειά
σου και τους γύρω σου. ... Ο καθημερινός
και επαναλαμβανόμενος συντονισμός δημι
ουργεί ένα πεδίο θετικότητας, ειρήνης και
θεραπείας που σύμφωνα με την κβαντική
φυσική επηρεάζει τους πάντες. Ενώ η αιτία
που η άσκηση αυτή πραγματοποιείται στις
9.00 το βράδυ είναι γιατί, μετά τη δύση του
Ηλίου, το ενεργειακό πεδίο της Γης ηρεμεί
και καταλαγιάζει και οι θεραπευτικές δο
νήσεις που εκπέμπουμε συντονισμένα με
ταφέρονται ευκολότερα…».
Δέ νομίζουμε ὅτι χρειάζονται περισσότε
ρα σχόλια. Εἶναι καταφανής ἡ προσπάθεια
τῆς ἐμπλοκῆς καί παγίδευσης ὅσο τό δυνα
τόν περισσοτέρων συμπατριωτῶν μας στήν
ἀποκρυφιστική πρακτική τοῦ ὁμαδικοῦ δια
λογισμοῦ καθώς καί ἡ προσπάθεια ἐπένδυ
σης τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος μέ τεχνικούς κι
ἐπιστημονικούς ὅρους. Εἶναι, οἱ κρυφές δῆθεν
δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου πού θά σώσουν τόν
κόσμο καί θά λύσουν τά προβλήματα τοῦ
ἀνθρώπου καί ὄχι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ καί ἡ
ἀλλαγή τοῦ ἔσω ἀνθρώπου γιά τή θεραπεία
καί τοῦ φυσικοῦ κακοῦ.
Δυστυχῶς, πολλοί ἄνθρωποι παρασύ
ρονται σέ τέτοιες παγίδες καί δοκιμάζουν
ἐπικίνδυνες μεθόδους μέ ἀποτέλεσμα τήν
ἐμπλοκή τους σέ σέκτες, πού θέτουν σέ κίν
δυνο τήν ψυχική καί σωματική τους ἀκε
ραιότητα, ἀλλά συχνά καί τήν ἀπώλεια τῆς
ἀθάνατης ψυχῆς τους.
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THE SECRET PLACE - 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Τό φυλλάδιο ἦλθε στά χέρια μας περί τά
τέλη Μαΐου... Εἶχε τόν τίτλο: «1ο Βιωματικό
Συνέδριο Θεραπευτικῆς Κίνησης, Εὐεξίας
καί Χαρᾶς» καί στά ἀγγλικά: «Live, LiveLo
ng, FeelWell, BeHappy» (Ζῆσε, Μακροζωία,
Εὐεξία, Χαρά).
Τή διοργάνωση ἀνελάμβανε ἡ ὀργάνω
ση: «The Secret Place» (Τό Μυστικό Μέρος)
καί ὁ τόπος καί χρόνος διεξαγωγῆς, γνω
στό πολυτελές ξενοδοχεῖο στό «νησί τοῦ
Ἱπποκράτη», τήν Κῶ, τόν Ἰούνιο.
Μέ ἔξυπνα διατυπωμένο κείμενο, οἱ δι
οργανωτές καλοῦν τούς ἐπίδοξους «συνέ
δρους» «σ’ έναν τόπο έμπνευσης και πνευ
ματικής ανάτασης, ... για να μετουσιωθεί σε
πραγματικότητα ... το όραμα να γίνουν προ
σβάσιμες σε όλους ... οι τεχνικές θεραπευ
τικής κίνησης, συμφιλίωσης με όλα τα κομ
4
μάτια του εαυτού μας , απελευθέρωσης
από τον πόνο, ψυχικό και σωματικό, μέσα
από ένα ευχάριστο ταξίδι, ... που μπορεί να
φέρει τη μεγάλη αλλαγή. Να μας διδάξει
ότι ... είμαστε το σώμα μας. Δουλεύοντας
μέσα από αυτό μπορούμε να γνωρίσουμε κα
λύτερα τον εαυτό μας, ... τη συνολική μας
ύπαρξη. Να φτάσουμε στη συνειδητοποίηση
που είναι η βάση για ποιότητα ζωής, καθημε
ρινές στιγμές πληρότητας και χαράς, ίσως
και την ευτυχία.
Οι εξελιγμένες τεχνικές θεραπευτι
κής κίνησης δεν είναι γνωστές στο ευρύ
κοινό. Ήταν και είναι κρατημένες για λί
γους. Σε αυτό το 1ο Βιωματικό Συνέδριο
Θεραπευτικής Κίνησης, Ευεξίας και Χα
ράς θα μυηθούμε ... και θα εμβαθύνουμε
στο Πιλάτες, την τεχνική Alexa nder5, το
4. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
5. Τεχνική πού ἀνέπτυξε ὁ αὐστραλός ἠθοποιός F.
Matthias Alexander (1869-1955) καί στοχεύει στή χρήση
τῆς «συνειδητῆς νόησης», ὅπου, μεταξύ ἄλλων γίνεται
χρήση τοῦ αὐχενικοῦ μασάζ μέ στόχο τήν ἀποκατάστα
ση τῆς ροῆς τῆς μπλοκαρισμένης ἐνέργειας μέσῳ τῆς
σπονδυλικῆς στήλης. Πιστεύεται ὅτι τό ὅλο ἔργο συντελεῖ
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Feldenkrais6, τη Fascia και τη Σωματοψυχο
παιδαγωγική, το Βutoh 7      , τη Yoga και το
Διαλογισμό, τεχνικές αποτελεσματικές
και ευχάριστες για όλους ... που βελτιώ
νουν αισθητικά και ουσιαστικά το σώμα,
δίνουν άμεσες λύσεις στο σωματικό πό
νο, μας αντιμετωπίζουν ολιστικά, προ
σφέρουν ψυχική ευεξία, αρμονία, χαρά.
Δάσκαλοι πιλάτες και yoga, χορευτές,
γυμναστές, αθλητές, αλλά και «αγνά»
σώματα, άνθρωποι που δεν έχουν δουλέ
ψει με το σώμα τους, άτομα που το επάγ
γελμά τους απαιτεί σκηνική παρουσία,
καλλιτέχνες, δικηγόροι, δημοσιογράφοι,
πολιτικοί, άτομα που πάσχουν από σω
ματικούς πόνους, υπάλληλοι γραφείου,
άνθρωποι που κάνουν καθιστική ζωή θα
έχουν την ευκαιρία να καθοδηγηθούν από
χαρισματικούς δασκάλους και να βιώσουν
όλες τις τεχνικές θεραπευτικής κίνησης.
Δουλεύοντας βαθιά με τον εαυτό μας,
μέσα από τη συμφιλίωση, μπορούμε να αλ
λάξουμε, να εξελιχθούμε, να απελευθερω
θούμε».
Εἶναι νά θαυμάζει κανείς τό πῶς μπορεῖ
ἡ «ἐπικοινωνιακή στρατηγική» καί ἡ «ἐπι
κοινωνιακή προσέγγιση τῆς γλώσσας» νά
διαστρέφει τήν ἀλήθεια καί νά ὀνομάζει τό
μαῦρο, ἄσπρο, παρουσιάζοντας π.χ. τή σω
ματοκτόνο ἄσκηση τῆς γιόγκα 8      ὡς «θε
ραπευτική, πού βελτιώνει αἰσθητικά καί
οὐσιασ
 τικά τό σῶμα» καί τήν ψυχοφθόρο
στή βελτίωση, τή μακροζωία καί τήν ἀνθρώπινη ἐξέλι
ξη γενικότερα. Ἡ μέθοδος ἐντάσσεται στίς ἐναλλακτι
κές ἤ ἀνορθόδοξες «θεραπευτικές» μεθόδους. http://
en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Technique
6. Μέθοδος, πού ἀνέπτυξε ὁ φυσικός, μηχανικός καί master τοῦ τζοῦντο, Moshe Feldenkrais (1904-1984), σχεδιασμένη
γιά τήν «ἐπέκταση καί ἐξύψωση τοῦ “ἑαυτοῦ”, τή μείωση τοῦ
πόνου μέσῳ τῆς κίνησης, τήν εὐαισθητοποίηση καί τήν προα
γωγή τῆς εὐημερίας γενικότερα». Ἐντάσσεται στίς λεγόμενες
ἐναλλακτικές ἤ ἀνορθόδοξες «θεραπευτικές» μεθόδους.
http://en.wikipedia.org/wiki/Feldenkrais_Method
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Butoh
8. Βλέπε καί: Χρήστου Ταγαράκη (ἐρευνητοῦ ἀθλητια
τρικῆς), «Εἶναι ἡ Γιόγκα Σωματική Ἄσκηση -  Γυμναστι
κή;», Ἔκδ. «Διάλογος», Ἀθήνα 2010.
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πρακτική τοῦ διαλογισμοῦ ὡς μέσο μέ τό
ὁποῖο μποροῦμε «νά φτάσουμε στή συνει
δητοποίηση» καί νά «γνωρίσουμε καλύτερα
τόν ἑαυτό μας», συνδυάζοντας τά παραπά
νω μέ δῆθεν ὠφέλιμες πρακτικές, ὅπως τό
Πιλάτες (μετεξέλιξη τῆς γιόγκα) καί ἀμφι
βόλου ἀποτελέσματος «τεχνικές» -τεχνική
Alexander, Feldenkrais κ. ἄ.-  βασιζόμενες
στίς προσωπικές προσεγγίσεις ἀλλοδα
πῶν «ἐρευνητῶν», ὅλα αὐτά ἐντασσόμενα
στίς θεωρίες καί πρακτικές τῆς «Νέας Ἐπο
χῆς» τοῦ Ὑδροχόου (New Age).
Ἀξίζει ἀκόμη νά σημειωθεῖ ὅτι βασικός
συντελεστής τῆς ὅλης διοργάνωσης εἶναι
τό «Illium Center of Light», ὀργάνωση πού
ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς «ἀσυμβίβαστη μέ
τήν Ὀρθόδοξη πίστη» ἀπό τήν «Ζ΄ Πανορ
θόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ἱε
ρῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων
καί παραθρησκείας» (Ἁλίαρτος Βοιωτ ίας,
20-26/9/1995).
Χρειάζεται πολλή αὐτοσυγκράτηση καί
γνώση γιά νά μή παρασυρθεῖ κανείς ἀλλά
πρωτίστως χρειάζεται ἡ ζωογόνος Χάρις,
τήν ὁποία μόνο στήν Ἐκκλησία μπορεῖ νά
δεχθεῖ ὁ πανταχόθεν πολιορκούμενος  καί
καταπονούμενος σύγχρονος ἄνθρωπος.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΟΙ
ΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Ὁ συνεργάτης μᾶς ἔφερε τό ἔντυπο καί
μᾶς διηγήθηκε τό συμβάν. Ἦταν πρίν λί
γες ἑβδομάδες στή Νέα Σμύρνη ὅταν τόν
σταμάτησαν ἕνα νέο ζευγάρι ἀλλοδαπῶν,
νέα παιδιά, συμπαθητικά, μέ σκιστά μάτια
καί καταγωγή ἀπ’ τήν Κορέα. Τοῦ μίλησαν
μέ σπαστά ἑλληνικά γιά τόν Θεό, ἔχοντας
κι ἕνα DVD player μέ θρησκευτικά μηνύ
ματα. Τοῦ ζήτησαν νά ἔλθει στό στέκι τους,
κάπου στό Ν. Κόσμο.
Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἐντύπωση στό συνερ
γάτη δέν ἦταν τόσο ὁ ἐνθουσιώδης ζῆλος
τῶν νεαρῶν «εὐαγγελιστῶν», ὅσο τό τε
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τρασέλιδο ἔγχρωμο ἔντυπο μέ τόν τίτλο
«Γιατί Καλούμε Τον Θεό “Πατέρα”;» καί
τά ἐν πολλοῖς παιδαριώδη σκίτσα (com
 ics)
στό ἐσωτερικό ὅπου παρουσιάζουν δύο νέα
παιδιά νά συνομιλοῦν (sic!):
«Κορίτσι: Γιατί Καλούμε Τον Θεό “Πατέ
ρα”;
Αγόρι: Δεν μπορώ να πω, ποτέ δεν το σκε
φτικά.
Κορίτσι: Τότε, τι προυπόθεση είναι ανάγ
κι για να καλείται πατέρα;
Αγόρι: Λοιπόν... πρώτα χριαζόμαι παιδιά.
Κορίτσι: Σωστό. Αλλά μπορεί ένας πατέ
ρας να έχει παιδιά μόνος του;
Αγόρι: Φυσικά όχι! Θα έπρεπε να είναι
μια μητέρα.
Κορίτσι: Αυτό είναι. Ι Προυπόθεση του
Θεού για να καλείται Πατέρα, Θεόυ η Μη
τέρα πρέπει να υπάρχει.
Αγόρι: Αυτό είναι εύλογο. Γιατί δεν το ίξε
ρα αυτό;».
Ἄς μήν ἐκπλήσσεται ὁ ἀγαπητός ἀνα
γνώστης γιά τό ἀσυνάρτητο τῆς φρασε
ολογίας ἤ γιά τά ἀπαράδεκτα ὀρθογρα
φικά κι ἄλλα λάθη καθώς εἶναι ἐμφανές
ὅτι γιά τή μετάφραση τοῦ πολυτελοῦς
ἔγχρωμου φυλλαδίου στά Ἑλληνικά χρη
σιμοποιήθηκε ἡ μεταφραστική μηχανή
τοῦ Google (ἱστοχῶρος τοῦ διαδικτύου)
χωρίς περαιτέρῳ ἐπεξεργασία. Τό σημαν
τικό ὅμως εἶναι ὅτι πέραν ἀπό τή γλωσσι
κή ἀκαταστασία, τό πνεῦμα τοῦ ἐντύπου
στοχεύει ἀλλοῦ...
Στήν 4η σελίδα διαβάζουμε (sic!):
«Ο Θεός ονομάζεται “Πατέρας”, επειδή
εκεί είναι Θεόυ η Μητέρα.
Ένα “Πατέρα” καθορίζεται ως ένα αρ
σενικό οποιός έχει παιδί. Αλλά στην πραγ
ματικότητα είναι τελικά η μητέρα που δίνει
γέννηση σε ένα παιδί.
Επομένως, εάν είναι ένας πατέρας, αυτό
σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει παιδί που τον
καλείται “πατέρα” και ότι πρέπει να είναι
μια μητέρα που έδοσε γέννηση στον παιδιών.
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Ιησούς δίδαξε εμάς σχετίκα Θεόυ ότι Αυτός
είναι Πατέρας μάς στον ουρανών.
Εμείς, που πιστεύουν στο Θεό, είμαστε τα
παιδιά του Θεού.
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:9 “Εσείς, λοιπλόω,
έτσι να προσεύχεστε: Πατέρα μας, που βρί
σκεσαι στους ουρανούσ...”.
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:16 “Το ίδιο το Πνεύ
μα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύ
μα πως είμαστε παιδιά του Θεού.”
Αν Θεός ο Πατέρας και τα παιδιά Του
υπάρχουν, ποίος άλλος πρέπει να υπάρχει;
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:26 “Αντίθετα, η ου
ράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, κι αυτή
είναι η μητέρα όλων μας.”
Δεδομένου Η Άγια Γραφή μας καλεί εμάς
τα παιδιά του Θεού, εμείς πρέπει να γνωρί
ζουμε όχι μόνο Θεού Πατέρα, αλλά και όλας
Θεού Μητέρα».
Τό ἔντυπο ὁλοκληρώνεται ἀναφέροντας
τόν φορέα, τήν «Εκκλησία Θεού. Παγκόσμια
Ιεραποστολική Κοινωνία» καί προσκαλεῖ
«αὐτούς πού ἔχουν ἐρωτήσεις» στήν ἕδρα
της, σέ μία διεύθυνση στό Ν. Κόσμο.
Εὐρύτερη ἔρευνα -πέραν ἀπό τή νε
ανική ὁμάδα τῶν Κορεατῶν στή χώρα
μας- μᾶς ὁδηγεῖ στήν «World Mission So
ciety Chur ch of God», διεθνῆ ὀργάνωση
μέ ἕδρα τήν Κορέα, πού ἱδρύθηκε ἀπό τόν
Ahn Sahng-hong, τό 1964 καί γιά τόν ὁποῖο
οἱ ὀπαδοί του πιστεύουν ὅτι ἐκπροσωπεῖ
τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ9. Ὁ Ἄν
Σάνγκ-χόνγκ φέρεται ὅτι βαφτίστηκε τό
1948 καί πέθανε τό 1985. Σημερινός ἡγέτης
τῆς «ἐκκλησίας» εἶναι ἡ σύζυγός του Ahn
Zang Gil-Jah γνωστή στήν «ἐκκλησία» ὡς
«ἡ Οὐράνια Μητέρα», ἐνῶ Πρόεδρος καί
Γενικός Pastor εἶναι ὁ Kim Joo-Che ol. Περί
που τό 70 τοῖς ἑκατό τῶν ὀπαδῶν εἶναι γυ
ναῖκες. Ἡ ἕδρα τῆς ὀργάνωσης βρίσκεται
στό Bundang , Sungnam City, τῆς ἐπαρχίας
Kyunggi, μία ὥρα περίπου ἀπό τή Σεούλ.
9. http://en.wikipedia.org/wiki/World_Mission_Society_
Church_of_God
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Στήν «Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ» ἀνήκουν ἀκό
μη οἱ ὀργανώσεις: «Ἵδρυμα Εὐημερίας τῆς
Νέας Ζωῆς» (New Life Welfare Foundation)
καί «Διεθνές Ἵδρυμα “Σᾶς Ἀγαποῦμε”»
(International We Love You Foundation)
ὅπου ἡ Zang εἶναι Πρόεδρος. Στήν «ἐκ
κλησία» θεωροῦν τή Zang Gil-Jah ὡς «ὁ
Θεός Μητέρα» καί ὡς τή «Νέα Ἱερουσα
λήμ», ἐνῶ τόν Ahn Sahng-Χόνγκ θεωροῦν
ὡς «Θεό Πατέρα». Ἀκόμη, πιστεύουν ὅτι
τό οἰκογενειακό μοντέλο στή Γῆ ἀντικα
τοπτρίζει τήν «οὐράνια οἰκογένεια», πού
ἀποτελεῖται ἀπό ἕναν Οὐράνιο Πατέρα,
μία Οὐράνια Μητέρα καί τούς πνευματι
κούς ἀδελφούς καί ἀδελφές10.     
Στήν «ἐκκλησία» τηρεῖται ἡ ἡμέρα τοῦ
Σαββάτου «η οποία καθιερώθηκε από τον
Θεό... Ο Ιησούς κράτησε το Σάββατο και
καθιέρωσε “το Σάββατο του Ιησού” ως την
ολοκλήρωση τoυ ”Σαββάτου του Ιεχωβά”,
ενώ ο Κωνσταντίνος Ι΄ θέσπισε την Κυριακή,
ημέρα του Ήλιου (dies Solis) να τηρείται ως η
ημέρα της ρωμαϊκής ανάπαυσης».
Ἡ ὀργάνωση πιστεύει ὅτι «όλα τα αν
θρώπινα όντα είναι άγγελοι, που ήλθαν στη
γη, αφού αμάρτησαν στον ουρανό» καί θεω
ρεῖ τό βάπτισμα σάν τό πρῶτο βῆμα πρός
τή σωτηρία. Οἱ ὀπαδοί βαπτίζονται στό
ὄνομα τοῦ Πατρός (τοῦ Ἰεχωβᾶ), τοῦ Υἱοῦ
(τοῦ Ἰησοῦ) καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (τοῦ
Ahn Sahng-hong)11.
Ἡ «ἐκκλησία» ἀπαιτεῖ ἀπό τίς γυναῖκες
νά φοροῦν μαντίλα κατά τή διάρκεια τῶν
«ἱεροτελεστιῶν» καί δηλώνει ὅτι στόχος
της εἶναι ἡ «επαναφορά στην πίστη της Αρ
χαίας Εκκλησίας», ἐνῶ ἡ προσευχή ἀπευ
θύνεται στό ὄνομα τοῦ Ahn Sahng-hong, ὁ
ὁποῖος ταυτίζεται μέ τή Δευτέρα Παρουσία
τοῦ Χριστοῦ.
Τό «Χριστιανικό Συμβούλιο τῆς Κορέας»,
φορέας πού ἀντιπροσωπεύει τίς προτε
σταντικές ὁμολογίες τῆς χώρας, χαρακτη
10. http://english.watv.org/intro/welcome.html
11. Στό ἴδιο.
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ρίζει τήν ὀργάνωση αὐτή σάν «αἵρεση».
Ἀντίθετα, ἡ ὀργάνωση θεωρεῖ ἀβάσιμο τόν
ἰσχυρισμό καί βρίσκεται σέ δικαστική διέ
νεξη μέ τούς ἀνωτέρῳ. Ἄλλες χριστιανικές
ὁμολογίες στήν Κορέα ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ
«ἐκκλησία» λατρεύει ἕναν ἄνθρωπο, με
ταχειρίζεται τούς ἀνηλίκους ἄσχημα καί
καταστρέφει οἰκογένειες, καθώς γυναῖκες
ὀπαδοί τῆς ὀργάνωσης ἐγκαταλείπουν τίς
οἰκογένειές τους γιά νά παραμείνουν μό
νιμα στίς ἐγκαταστάσεις τῆς «Ἐκκλησίας
τοῦ Θεοῦ».
Ἡ ὀργάνωση, τέλος, ὑποστηρίζει ὅτι
ἔχει δημιουργήσει 400 περίπου «ἐκκλησίες»
στήν Κορέα καί 1.000 «ἐκκλησίες» σέ 150
χῶρες, ἔχοντας περισσότερα ἀπό 1.100.000
μέλη ἀπό τό 2009 καί ὅτι ἐνεργοποιεῖται
ἐθελοντικά σέ παγκόσμιες δραστηριότητες
γιά τήν εὐημερία τοῦ ἀνθρώπου.
Εἶναι φανερό ὅτι οἱ διδασκαλίες τῆς ὀρ
γάνωσης αὐτῆς εἶναι ἀσυμβίβαστες μέ τή
Χριστιανική πίστη καί ἰδιαίτερα μέ τήν
Ὀρθόδοξη καί ἀπειλοῦν τούς ἀστήρικτους
ἀδελφούς μας. Ἴσως βέβαια κάποιος νά
ἀντείπει ὅτι τά ὑποστηριζόμενα ἀπό τήν
ὀργάνωση αὐτή ἀκούγονται παιδαριώδη,
ὅτι ἀκόμη καί τό εἰσαγωγικό της ἔντυπο
στή χώρα μας προκαλεῖ θυμηδία, ἀλλά
τά πράγματα δέν εἶναι τόσο ἁπλά. Χιλιά
δες συμπατριῶτες μας βρίσκονται σήμε
ρα μπερδεμένοι στά πλοκάμια κάποιας
ἀντίστοιχης ὁμάδας, ἐνῶ μεγάλο μέρος
τῶν μακράν τῆς Ἐκκλησίας ἀδελφῶν ἀπο
δέχονται ἐξωγενεῖς κι ἀλλόθρησκες ὡς
ἀπίθανες κοσμοθεωρίες –ἄς εἶναι καλά τά
Μ.Μ.Ε.-, μπερδεύουν τή μετενσάρκωση μέ
τήν ἀνάσταση, τήν προσευχή μέ τό διαλο
γισμό καί θεωροῦν τήν πίστη στό ἰνδουι
στικό κάρμα ταυτόσημη μέ τή φιλοσοφική
θεώρηση περί αἰτίας καί ἀποτελέσματος.
Ὁ νεοέλληνας κινδυνεύει χωρίς νά τό κα
ταλαβαίνει, ἐνῶ μέ μία ἐπίμονα αὐτοκατα
στροφική διάθεση ἀπομακρύνεται ὅλο καί
περισσότερο ἀπό τήν Ἐκκλησία.

διάλογος

Κάποτε -ἐπί μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου
ἀκόμη-, μερικοί «λόγιοι» ἀπό τηλεορά
σεως διακήρυτταν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν
χρειάζεται νά ἀσχολεῖται μέ τίς αἱρέσεις
κι ὅτι μόνη ἡ «αὐτοσυνειδησία» τῆς Ἐκ
κλησίας εἶναι ἀρκετή γιά νά περισωθεῖ
ὁ ἄνθρωπος. Σήμερα, οἱ πιό ἐχέφρονες
ἀπ’ αὐτούς ἔχουν καταπιεῖ τή γλώσσα
τους –δυστυχῶς, κάποιοι ἀκόμη ἐπιμέ
νουν. Ἄς μήν ὑποτιμοῦμε λοιπόν τόν
ἀντίπαλο... Ὅταν τό 1980 ἦλθε στή χώρα
μας ὁ «διεθνής ἀπεσταλμένος» τῶν Νεο
γνωστικῶν τοῦ Σαμαέλ Ἀούν Βεόρ, ζοῦσε
χωρίς πόρους καί δέν ἤξερε Ἑλληνικά.
Σήμερα, ἀνέρχονται σέ χιλιάδες ὅσοι
πέρασαν ἀπό τή συγκεκριμένη σέκτα.
Ὁ Πραμπουπάντα (ἡ Αὐτοῦ Θεία Χάρη
Α. Τσ. Μπακτιβεντάντα Σουάμι Πραμ
πουπάντα) (sic!) πῆγε στίς Ἡνωμένες
Πολιτεῖες τό 1965, χωρίς καθόλου χρήμα
τα. Σήμερα ἡ I.s.k.con. (Διεθνής Ἕνωση
γιά τή Συνειδητοποίηση τοῦ Κρίσνα), οἱ
γνωστοί «Χάρε Κρίσνα», διαθέτει πολλά
ἑκατομμύρια ὀπαδούς.
ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατά τό τρίμηνο Ἀπριλίου -  Ἰουνίου
2010 καί μετά τίς διακοπές τῶν ἑορτῶν τοῦ
Πάσχα, συνεχίστηκε καί ὁλοκληρώθηκε
ἡ λειτουργία τοῦ «Σεμιναρίου Ὀρθοδόξου
Πίστεως καί Οἰκοδομῆς στήν Ὀρθοδοξία»,
τό ὁποῖο διάγει τήν 3η δεκαετία λειτουργί
ας του καί διά τοῦ ὁποίου πολλοί ἄνθρωποι
καί ἰδιαίτερα νέοι βοηθήθηκαν νά βροῦν
ἀπαντήσεις στά ὑπαρξιακά τους ἐρωτήμα
τα. Οἱ ὁμιλίες 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 ἀπασχο
λοῦν τό λαό τοῦ Κυρίου, ἀναπτύσσουν
στούς συνεργάτες καί φίλους τῆς Π. Ε. Γ.
θέματα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ἐν Χριστῷ
ζωή καί τήν Ἐκκλησιαστική μας παράδοση.
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Κατά τή διάρκεια τῆς φάσης αὐτῆς τοῦ
Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν οἱ ἑξῆς
εἰσηγήσεις:
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Αὐγουστῖνος Μύ
ρου, μέ θέμα: «Τρεῖς δωρεές τοῦ ἀναστημέ
νου Χριστοῦ».
Ὁ κ. Ιωάννης Μηλιώνης, μέ θέμα καί κι
νηματογραφική προβολή: «Νέα Τάξη. Συ
νωμοσιολογία ἤ πραγματικότητα;».
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος
Παπαθανασίου, ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Ἀρχιε
πισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Προσέγγιση
στό πανάγιον ὄνομα τοῦ ἀναστάντος Χρι
στοῦ».
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Κυριακός
Τσουρός, μέ θέμα: «Ὁ “Ἰησούς Χριστός”
τοῦ Νεοπαγανισμοῦ».
Ὁ Καθηγητής κ. Ιωάννης Κορναράκης,
μέ θέμα: «Τό μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος
καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας, βασικοί συντε
λεσταί τῆς σωτηρίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Χα
τζηθανάσης, μέ θέμα: «Ἀφιέρωμα στόν
Ὅσιο Ἰουστίνο τόν Νέο».
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γε
ωργόπουλος, μέ θέμα: «Ἡ προέλευση τῶν
προτεσταντικῶν αἱρέσεων».
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Νικάνωρ Καρα
γιάννης, μέ θέμα: «Ἐκκλησία καί οἰκολο
γικό πρόβλημα».
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.

Στά πλαίσια τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Σεμινα
ρίου τῆς Π. Ε. Γ. πραγματοποιήθηκε, κατά
τό τρίμηνο Ἀπριλίου - Ἰουνίου, ἡ τελευταία
ἡμερίδα, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Πολυδρόσου, στό
Χαλάνδρι, Σάββατο (29 Μαΐου). Εἰσηγήτρια
ἦταν ἡ κ. Μαρία Δημητριάδου, μέ θέμα:
«Πολεμικές Τέχνες, μία ἀκόμη πρακτική
τῆς “Νέας Ἐποχῆς”». Οἱ ἡμερίδες πραγμα
τοποιοῦνται 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.
Προηγήθηκε ἡ Θεία Λειτουργία καί μετά
τήν εἰσήγηση ἀκολούθησε γεῦμα ἀγάπης
καί πνευματικῆς κοινωνίας.
Γιά τήν ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν σέ θέ
ματα σχετικά μέ τήν δραστηριότητα τῶν
σεκτῶν, μέλη τῆς Π. Ε. Γ. ἔδωσαν διαλέξεις
κατά τό τρίμηνο Ἀπριλίου - Ἰουνίου σέ ἐνο
ρίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί στίς
ἕδρες Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἐλλάδος.
Συνεχίστηκε κατά τό τρίμηνο Ἀπριλίου
- Ἰουνίου καί ὁλοκληρώθηκε γιά τό τρέχον
ἔτος 2010, ἡ ἐντατική ἐκπαίδευση συνερ
γατῶν τῆς Π. Ε. Γ. στίς εἰδικές «ὁμάδες
ἐκπαίδευσης καί ἐπανένταξης». Τά μαθή
ματα 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».

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος: Οἱ παλαιοί πατέρες βγῆκαν στήν ἔρημο καί γιατρεύθηκαν καί ἔγιναν για
τροί. Ἐπιστρέφοντας κατόπιν ἀπό ‘κεῖ ἄλλους γιάτρεψαν. Ἐμεῖς ὅμως ταυτόχρονα μέ τήν ἀναχώ
ρησή μας ἀπό τόν κόσμο, πρίν γιατρευτοῦμε, θέλουμε ἄλλους νά θεραπεύουμε. Καί μᾶς ξαναβρί
σκει ἡ ἀρρώστια καί γίνεται ἡ τελευταία κατάσταση χειρότερη ἀπό τήν πρώτη. Καί ἀκοῦμε τόν
Κύριο νά μᾶς λέει: «Γιατρέ, θεράπευσε πρῶτα τόν ἑαυτό σου».
“Τό Μέγα Γεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ἐστάλη ἐκ μέρους συνεργάτου μας πρός
τόν τοπικό Τύπο ἡ κατωτέρῳ ἐπιστολή τήν
ὁποία καί δημοσιεύουμε.
----------------------------------------------------------Εφημερίδα «Η Γειτονιά μας»,
Fax: 210 6000885,

σιμοποιούν αυτές τις ικανότητες τόσο πιο
αποτελεσματικές θα είναι στο μέλλον και
θα τους ακολουθήσουν σ’ ολόκληρη τη ζωή
τους.
Β. Μ., του Παιδικού Σταθμού “...”
στην Αγία Παρασκευή»

Αγία Παρασκευή, 26/6/2010.

Με τον όρο φαντασία εννοείται εκεί
νη η ψυχική λειτουργία που εκδηλώνεται
ως παραστατική λειτουργία της συνείδη
σης και έχει τη βιολογική της βάση στον
ανθρώπινο εγκέφαλο. Αποτελεί βασικό
αντικείμενο έρευνας της κλασικής ψυχο
λογίας και κατέχει πρωτεύουσα θέση στις
ανθρωπιστικές επιστήμες και τις νευροε
πιστήμες. Βοηθά στην παροχή νοήματος
στην εμπειρία και κατανόησης στη γνώ
ση. Είναι θεμελιώδης λειτουργία, μέσω
της οποίας οι άνθρωποι αναζητούν νόημα
στον κόσμο και κατέχει ρόλο-κλειδί στη
μαθησιακή διαδικασία2.
Μέχρις εδώ τα πράγματα βαίνουν κα
λώς. Η φαντασία είναι ένα εργαλείο, που
αν αναπτυχθεί –χωρίς δική μας συνειδητή
επέμβαση-  στα φυσιολογικά του πλαίσια
(οικογένεια, σχολείο, κοινωνία) με παρα
δοσιακές μεθόδους (π.χ. ... «τα δώρα τα
φέρνει ο άγιος Βασίλης» κ.τ.λ.) παρέχει
στον άνθρωπο –σε συνδυασμό με τις άλλες
ψυχικές λειτουργίες του- τη δυνατότητα να
ζήσει φυσιολογικά τη ζωή του μέσα στον
περιβάλλοντα κόσμο. Και μέχρις εδώ!
Η δήθεν «καλλιέργεια» της φαντασί
ας, προσπάθεια που συχνά καταβάλλεται
στο χώρο των διαφόρων ομάδων και τάσε
ων: της «Εναλλακτικής Θεραπείας», του
«Ολισμού», του αποκρυφισμού και των
σύγχρονων «ψυχολογικών» θεωριών (Αν

Κύριε Διευθυντά,
Με προβλημάτισε έντονα μικρό σχόλιο
συνεργάτιδάς σας (τ. 227, Ιούνιος 2010, σ.
8) το οποίο και παραθέτω πριν το σχολια
σμό του.
«Μάθετε στα παιδιά σας να
χρησιμοποιούν τη φαντασία τους
Μεταξύ των τριών και τεσσάρων ετών,
τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα να
δημιουργούν εικόνες στο μυαλό τους και να
τις βλέπουν σαν κινηματογραφική ταινία.
Στην παιδική ηλικία η δημιουργία εικόνων
είναι σημαντική αλλά αρχίζει σιγά-σιγά
να ξεθωριάζει όταν το παιδί μεγαλώνει. Η
φαντασία μπορεί να αποδειχθεί ένα σημαν
τικό εφόδιο και να μειώσει τις ψυχολογι
κές και σωματικές παθήσεις1. Μάθετε τα
παιδιά σας από τη πολύ μικρή ηλικία να
δημιουργούν νοερές εικόνες, οι οποίες θα
τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν πολλές
δύσκολες καταστάσεις. Έπεσε και χτύπησε
το γόνατο του, μάθε του να φαντάζεται ότι
μια χρυσή αλοιφή του χαϊδεύει την πληγή.
Έχει άγχος που θα πάει στο οδοντογιατρό,
μάθε του να φαντάζεται ότι θα πάει πε
τώντας πάνω σε ένα μαγικό χαλί. Και μη
ξεχνάτε ποτέ, οι εικόνες πάντα αλλάζουν
και συμβαδίζουν με την ηλικία τους. Όσο
νωρίτερα διδάξετε στα παιδιά σας να χρη
1. Οι υπογραμμίσεις, δικές μου.

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Imagination
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θρωπιστική Ψυχολογία, Υπερπροσωπική
(Διαπροσωπική) Ψυχολογία κ. ά.) μπορεί
εύκολα να οδηγήσει σε ψυχώσεις –τελείως
αντίθετα από τον ισχυρισμό της «μείωσης
των ψυχολογικών και σωματικών παθή
σεων»- και απώλεια της πραγματικότητας
ειδικά αν αυτή η «μεθοδευμένη» ή «συνει
δητή» -όπως αρέσκεται να αποκαλείται
στους χώρους άσκησής της- «καλλιέργεια»
και «ανάπτυξη» της φαντασίας αρχίσει
από τη μικρή ηλικία του ανθρώπου.
Οι μεθοδευμένες αυτές «νοερές εικόνες»
εξυπηρετούν –μαζί με τη χαλάρωση-  την

είσοδο στις καταστάσεις διαλογισμού με
τις οποίες το «θρησκευτικό» μόρφωμα της
«Νέας Εποχής» του Υδροχόου (New Age)
επιχειρεί να αλώσει τις συνειδήσεις των
ανθρώπων.
Μην καταφεύγετε σε δήθεν μοντέρνες
θεωρίες ψυχικής ανάπτυξης, της όποιας
μορφής. Η ελεγμένη αποτελεσματικότητα
της δικής μας Παράδοσης πάντοτε ήταν και
ακόμη είναι η εγγύηση. Μην επεμβαίνετε
στις λεπτές ισορροπίες του ψυχισμού του
ανθρώπου με «θεωρίες», που συχνά επιφέ
ρουν καταστροφικά αποτελέσματα.

ΡΑΔΙΟΦ
 ΩΝΙΚΕΣ 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 ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM
e mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 7272240-3, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς 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

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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διάλογος

π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΟΥΡΟΥ Δρ. Θ.
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Ο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»
«... Τό φαινόµενο τοῦ “νεοπαγανισµοῦ”, ὡς µιᾶς ἀπό τίς
πολλές “ἀτραπούς” τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, δηµιουργεῖ σύγχυση στούς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες καί ἀποτελεῖ ἕνα
σοβαρό ποιµαντικό πρόβληµα καί ὄχι µόνο.
Τό σύνθηµα, πού ἀκούγεται στόν “χῶρο” αὐτό:
“ἤ Ἕλληνας ἤ Χριστιανός”, καίτοι γιά µᾶς οὐσιαστικά
εἶναι ἕνα ψευδεπίγραφο δίληµµα, δέν πρέπει νά
ὑπερεκτιµᾶται, ἀλλά οὔτε καί νά ὑποβαθµίζεται.
Πολύ περισσότερο, ὅταν τά Ἑλληνικά “ἀρχαιολατρικά”
ρεύµατα δραστηριοποιοῦνται ὡς ἕνας “νέος
ἀντιχριστιανισµός” καί, σέ ἀρκετές περιπτώσεις,
µέ ἔντονο ἐθνικιστικό χαρακτήρα.
Ἡ ἀντιπαράθεσή τους πρός τόν Χριστιανισµό συνοδεύεται
συχνά ἀπό φανατισµό καί ἀκρότητες, προκατάληψη,
ἀπειλές καί ὕβρεις, ἀπαξιωτικές ἐκφράσεις, ἀνεπίτρεπτους
χαρακτηρισµούς, ὑπερβολές, διαστρεβλώσεις, ἀβάσιµους
ἰσχυρισµούς καί ἔλλειψη ἐπιστηµονικῆς τεκµηρίωσης τῶν
λεγοµένων καί γραφοµένων.
Χρησιµοποιοῦν διχαστικά συνθήµατα, πού ἀπειλοῦν νά
πλήξουν τήν ἐθνική µας ὁµοψυχία καί νά διχάσουν τούς
Ἕλληνες σέ “Ἕλληνες” καί “Χριστιανούς”».

Σελίδες: 696. Τιµή λιανική: 25 €.

Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.
Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
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.

