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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
(ια’ μέρος)
γ) Ἰδεολογικοποίηση τῶν
περιοχῶν τῆς ζωῆς
Ἡ τάση αὐτή φαίνεται καθαρά ἀπό τό
γεγονός ὅτι πολλές αἱρετικές καί παρα
θρησκευτικές ὁμάδες ἵδρυσαν δεκάδες καί
ἑκατοντάδες ὀργανώσεις-ἀχυρανθρώπους,
πού ἀναφέρονται σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς
ζωῆς, μέ σκοπό νά τούς ἐκμεταλλευθοῦν
γιά τούς σκοπούς τους.
Ἤδη στή δεκαετία τοῦ 1980 πολλές
γκουρουιστικές καί ἄλλες ὁμάδες ἀνέπτυ
ξαν δραστηριότ ητα στόν τομέα τῆς μου
σικῆς, τοῦ χοροῦ, τῆς ὑγιεινιστικῆς, τοῦ
ἀθλητισμοῦ, τῶν πολεμικῶν τεχνῶν, τῶν
εἰρηνιστικῶν κινημάτων, τῆς ἐκπαίδευ
σης. Εἶναι γνωστό πώς σέ ὅλους αὐτούς
τούς τομεῖς ἀνεπτύχθησαν δραστηριότη
τες καί στή χώρα μας ἀπό μέρους πολλῶν
τέτοιων ὁμάδων, δυστυχῶς, μερικές φο
ρές καί μέ συνεργασία ἐπίσημων φορέ
ων, ὅπως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ἀνα
φέρουμε γιά παράδειγμα τήν ὀργάνωση
«Καφέ Σχολειό», πού κατάφερε νά ὀργα
νώσει σεμινάρια γιά ἐκπαιδευτικούς μέ
τή συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου Παιδεί
ας καί ἀνέπτυξε ποικίλη δραστηριότητα
στόν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης. Συνεργάτες
τοῦ «Καφέ Σχολειοῦ» χρησιμοποίησαν
τήν ἰδιότητα τοῦ δημόσιου λειτουργοῦ (π.
χ. τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συμβούλου) γιά νά
προπαγανδίσουν τήν ἰδεολογία τῆς ὀρ
γάνωσης.
Γιά νά καταστεῖ κατανοητή ἡ σοβαρότη
τα τοῦ προβλήματος γιά τό ὁποῖο κάνουμε
1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετία
τοῦ 1990».

τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)
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λόγο θά ἀναφερθοῦμε διεξοδικώτερα στήν
κίνηση τοῦ Μούν.
Ὁ F. W. Haack στή συνδιάσκεψη τῶν
ἐντεταλμένων γιά θέματα αἱρέσεων καί
κοσμοθεωριῶν, πού ἔγινε στό Rottenburg
(Μάρτιος 1990) εἶπε ὅτι ὁ Μούν ἐξέδωσε εἰ
δικό περιοδικό γιά τήν εἰρήνη μέ τή συνερ
γασία Βαυαρῶν καθηγητῶν τῆς θεολογίας,
«προφανῶς ὄχι χωρίς ἀνταλλάγματα».
Σέ ἕνα ἔντυπο τῆς CARP, πού μοιρά
στηκε στούς φοιτητές στό Πανεπιστήμιο
τῶν Ἀθηνῶν, τίθενται σάν στόχοι της:
«Πνευματική Ἀνανέωση – Ἦθος – Θετικές
Προτάσεις γιά Παγκόσμια Δικαιοσύνη».
Οἱ «δραστηριότητες», ὅπως ἐμφανίζονται
στό ἔντυπο, καλύπτουν πολλές περιοχές
τῆς ζωῆς:
«1. Σεμινάρια – συνάντηση – ἐκπαίδευ
ση, 2. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 3.
Ἀθλητικό τμῆμα, 4. Ὀρειβατικό τμῆμα, 5.
Τμῆμα Ψαρικῆς, 6. Διεθνές Φεστιβάλ νέων,
7. Διεθνής ἐτήσια ἀθλητική συνάντηση,
8. Διαγωνισμός “Mr and Miss University”
Tokyo, 9. Διεθνεῖς ἀνταλλαγές, 10. Ἐπιστη
μονικές συνεργασίες, 11. Εὐρωπαϊκές καί
παγκόσμιες δραστηριότητες, 12. Παγκό
σμια Κίνηση CARP».
Τό 1988 ὁ Μούν ἀνήγγειλε τή σύγκληση
«Παγκόσμιου Πολιτιστικοῦ Φεστιβάλ» καί
σέ «μήνυμά» του, πού δημοσιεύθηκε σέ
Ἀθηναϊκές ἐφημερίδες, ἀναφέρθηκε στούς
XXIV Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες στήν Κορέα
ὑπογραμμίζοντας ὅτι, ἐκτός ἀπό τόν θεσμό
τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, πού εἶναι «φε
στιβάλ γιά τήν ἐγκαθίδρυση παγκόσμιας
ἁρμονίας στό ἐξωτερικό πεδίο», χρειαζόμα
στε «καί τή δημιουργία μιᾶς ἐσωτερικῆς ἁρ
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μονίας, ἀναπτύσσοντας τήν ὑγιῆ διανοητική
καί πνευματική φύση τῆς ὕπαρξής μας».
Γι’ αὐτό καί στό κείμενο προτείνεται
ἡ διεξαγωγή ἑνός «Παγκόσμιου Πολιτι
στικοῦ Φεστιβάλ», πού θά συγκεντρώσει
«σημαίνουσες προσωπικότητες τῶν τεχνῶν,
τῶν ἐπιστημῶν, τῶν μέσων ἐνημέρωσης,
τῆς θρησκείας, τῆς οἰκονομίας, τῆς πολιτι
κῆς, καθώς καί ἀθλητές καί ἡγέτες νεολαι
ῶν», δηλαδή ἕνα συνδυασμό «πολιτιστικῶν
ἀνταλλαγῶν» καί «ἀθλητικοῦ ἀνταγωνι
σμοῦ».
Ὁ Μούν δέν διστάζει νά ὑπογραμμίσει
σ’ αὐτό τό κείμενο:
«Ἕνα κίνημα τοῦ ὁποίου τά ἰδεώδη εἶναι
νά ὑπερνικήσει τίς διαφορές μεταξύ  τῶν
ἐθνῶν, ἰδεολογιῶν, θρησκειῶν καί φυλῶν,
ἔχει ἀρχίσει νά δρᾶ ὑπό τήν καθοδήγησή μου
τά τελευταῖα σαράντα χρόνια σ’ ἕνα εὐρύ
τατο πεδίο καί σέ παγκόσμια κλίμακα. Ὀρ
γανώσαμε διάφορα ἀκαδημαϊκά συνέδρια,
πλαισιωθέντα ἀπό διεθνῶς διακεκριμένους
λογίους, μέ σκοπό τή διαλογική συζήτηση μέ 
θέμα τίς ἀπόλυτες ἀξίες καί τή θεμελίωση
τῆς ἁρμονίας μεταξύ τῶν διαφόρων πεδίων
τῆς ἐπιστήμης.
Φοιτητές πανεπιστημίων καί νέοι διαφό
ρων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων συμμετεῖ
χαν σέ δραστηριότητες μέ σκοπό τήν ἔμπρα
κτη συμμετοχή σέ  προγράμματα βοηθείας
καί παροχῆς κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν μέ στό
χο τήν προώθηση ἑνός ὑγιοῦς συστήματος
ἀξιῶν γιά νέους ἀνθρώπους.
Ἐπίσης, ἔχουν ὀργανωθεῖ συνέδρια ἡγε
τῶν θρησκευτικῶν δογμάτων γιά τήν ἐν
θάρρυνση τοῦ διαλόγου καί τή συμφιλίω
ση μεταξύ  τῶν διαφόρων θρησκειῶν καί
τήν ἐγκαθίδρυση ἑνός εἰρηνικοῦ κόσμου. Τό
Παγκόσμιο Συνέδριο Μέσων Ἐνημέρωσης
(WMC) ἔδειξε νά καλλιεργεῖ ἕνα αἴσθημα
εὐθύνης στό χῶρο τῶν μέσων μαζικῆς ἐνη
μέρωσης. Τό Διεθνές Ἵδρυμα Ἀρωγῆς καί
Φιλίας (IRFF) ἔχει προσφέρει ὑπηρεσίες
στίς ὑποανάπτυκτες χῶρες. Ἡ Διάσκεψη
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Κορυφῆς γιά Παγκόσμια Εἰρήνη, Παγκόσμια
Συνέδρια γιά Ἡγέτες τῆς Οἰκονομίας καί οἱ
δραστηριότητες τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου
Καλλιτεχνῶν εἶναι ὅλα μέρος τῶν προσπα
θειῶν μας.
Στίς 18 Σεπτεμβρίου 1976, εἶχε πραγμα
τοποιηθεῖ στήν Οὐάσιγκτον ἕνα Φεστιβάλ
Εἰρήνης πού  συγκέντρωσε 300.000 ἄτομα
διαφόρων φυλῶν. Μιά «Διακήρυξη γιά τήν
Οἰκοδόμηση ἑνός Νέου Παγκόσμιου Πολι
τισμοῦ» υἱοθετήθηκε ὁμόφωνα στίς 18 Δε
κεμβρίου 1983 στή Σεούλ, σέ μιά συνάντηση
παρουσία ἀντιπροσώπων τῆς Ἀκαδημίας
Καθηγητῶν γιά τήν Παγκόσμια Εἰρήνη ἀπό
72 χῶρες. Σύμφωνα μέ  τό πνεῦμα αὐτῶν
τῶν συμβάντων, καί μέ τήν ἱστορική εὐκαι
ρία τῶν XXIV Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῆς Σε
ούλ, μαζί μέ ἀντιπροσώπους ἀπό 120 χῶρες
προτείνουμε τό Παγκόσμιο Πολιτιστικό Φε
στιβάλ. Προτείνω ἕνα γεγονός δύο ἑβδομά
δων μέ ἀφετηρία ἐνάρξεως τή Σεούλ στίς 18
Σεπτεμβρίου 1990, ἐνῶ οἱ μεταγενέστερες
νά διεξάγονται ἀνά τρία χρόνια.
Οἱ νέοι τῆς σήμερον θά δημιουργήσουν
τόν πολιτισμό τοῦ αὔριο. Ἡ καρδιά τοῦ πο
λιτισμοῦ πρέπει νά βασίζεται στήν ἀληθινή
ἀγάπη, φέροντας κάθε ἕναν ἀπό τούς πο
λιτισμούς τοῦ κόσμου σέ  πλήρη ἄνθιση. Ἡ
προώθηση αὐτῆς τῆς ἰδέας τοῦ παγκόσμιου
πολιτισμοῦ, εἶναι ἡ αἰτία γιά τήν πραγμα
τοποίηση τοῦ Παγκόσμιου Πολιτιστικοῦ Φε
στιβάλ σάν μιά εὐκαιρία ἑορτασμοῦ ἀδελφο
σύνης τῆς ἀνθρωπότητας καί τή δημιουργία
ἰδανικῶν οἰκογενειῶν.
Τό πρότυπο γιά μιά πανανθρώπινη οἰκο
γένεια, βασισμένο στήν ἀληθινή ἀγάπη καί
στήν ὑπέρβαση τῶν φυλετικῶν διαφορῶν
καί τοῦ χρώματος, θά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἐκ
πλήρωση τῆς παγκόσμιας εἰρήνης. Ἄνδρες
καί γυναῖκες πού  θά συνδράμουν σ’ αὐτή
τήν ἰδέα θά προσκληθοῦν νά συμμετάσχουν
σέ διεθνεῖς γάμους στό ὄνομα τοῦ θεοῦ σάν
παράδειγμα ἀσπασμοῦ διαρκῶν οἰκογενεια
κῶν σχέσεων καί αἰώνιων ἀξιῶν. Ζῶντας
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μέ  ὑψηλά ἠθικά ἰδεώδη, αὐτά τά ζευγάρια
θά εἶναι πρότυπο ἠθικῆς καί θά ἀνοίξουν τό
δρόμο πρός τή δημιουργία ἰδανικῶν οἰκογε
νειῶν, κοινωνιῶν καί ἐθνῶν».
Τό κείμενο αὐτό εἶναι σαφές καί δέν
χρειάζεται σχολιασμό. Πρόκειται γιά τήν
ἑνοποίηση τοῦ κόσμου μέ βάση τήν ἰδεολο
γία τοῦ Μούν καί κάτω ἀπό τήν ἡγεσία του.
Αὐτό γίνεται σαφές μέ τό γεγονός ὅτι προ
βάλλονται οἱ ὁμαδικοί γάμοι πού τελοῦν
ται ἀπό τόν Μούν σάν πρότυπο τῆς παναν
θρώπινης οἰκογένειας, τήν ὁποία ἐπιδιώκει
νά δημιουργήσει ἡ κίνησή του. Γιά νά γίνει
κατανοητό αὐτό πρέπει νά ἀναφερθοῦμε
μέ συντομία στήν ἐσχατολογία τοῦ Μούν,
τήν ὁποία θέλει νά ἐπιβάλει σέ ὁλόκληρο
τόν χριστιανικό κόσμο.
Κατά τόν Μούν ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀπό Ναζαρέτ
ἦλθε «σάν ὁ Χριστός», ὁ «δεύτερος Ἀδάμ»
καί ἔγινε «ἕνα μέ τόν Θεό», μέ τό νά κηρύ
ξει καί νά ἐφαρμόσει τό λόγο Του καί μέ τό
νά ἀποκαλύψει στό λαό τόν Θεό. Ὅμως ὁ
λαός τόν σταύρωσε καί ἔτσι δέν μπόρεσε
νά ἐγκαθιδρύσει τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ στή
γῆ. Μέ τό θάνατό του καί τήν ἀνάσταση
νίκησε τό Σατανᾶ καί κατάστησε δυνατή
τήν πνευματική σωτηρία γιά ὅσους ἀνα
γεννήθηκαν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλά ἡ
ἐγκαθίδρυση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ στή
γῆ ἐπρόκειτο πλέον νά πραγματοποιηθεῖ
μέ τή Δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ, πού
ἀποτελεῖ καί τήν ἐσχατολογία τῆς κίνη
σης.
Ἡ Δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ θά γί
νει στή δική μας ἐποχή. Ὁ Χριστός θά ἔλθει
προηγουμένως σάν ἄνθρωπος μέ σάρκα
καί αἷμα καί θά ἱδρύσει μιά οἰκογένεια, μέ
τό γάμο του μέ μιά γυναίκα ἀπό σάρκα καί
αἷμα. Αὐτοί θά εἶναι οἱ «ἀληθινοί γονεῖς»
ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ πραγμά
τωση αὐτοῦ τοῦ γάμου τῶν «ἀληθινῶν γο
νέων» ταυτίζεται μέ τή Δευτέρα παρουσία
τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀναγνωρί
σουν τούς ἀληθινούς γονεῖς καί ὑποταγοῦν
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σ’ αὐτούς, θά ἀπαλειφθεῖ ἡ προπατορική
τους ἁμαρτία. Θά φθάσουν στό στάδιο τῆς
τελειότητας καί τότε οἱ «ἀληθινοί γονεῖς»
θά ἐπιλέξουν γιά τόν καθένα τό συζυγικό
ταῖρι του καί θά εὐλογηθοῦν γιά νά ἀπο
κτήσουν «τέλεια τέκνα» καί νά αὐξήσουν
τήν «οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ», πού ἀποτελεῖ
τόν ἐγκαθιδρυμένο παράδεισο στή γῆ2.
Μέ αὐτή τήν ἔννοια πρέπει νά κατανο
ηθεῖ ἡ «πανανθρώπινη οἰκογένεια», βα
σισμένη στήν «ὑπέρβαση τῶν φυλετικῶν
διαφορῶν», γιά τήν ὁποία γίνεται λόγος
στό ἔντυπο πού ἀπευθύνεται στούς Ἕλλη
νες νέους. Ἡ ἐσχατολογία τοῦ Μούν δέν
ἔχει σάν κέντρο τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἀλλά τόν ἴδιο τόν Σάν Μυούνκ
Μούν, τόν ὁποῖο θεωρεῖ «Κύριο τῆς δευτέ
ρας παρουσίας»!
Προκειμένου νά προσηλυτισθοῦν ὅσο
γίνεται περισσότεροι Ἕλληνες νέοι, μέ τό
πρόσχημα τοῦ «Φεστιβάλ Νέου Κόσμου»,
δημιουργήθηκε ἡ «Ἐπιτροπή Φεστιβάλ Νέ
ου Κόσμου», πού ἀναγγέλλει ὅτι τό Φε
στιβάλ θά γίνει στή Σεούλ ἀπό 24/8 ἔως
2/9/1991 ὅπου θά συμμετάσχουν «ἐξέχου
σες προσωπικότητες ἀπό ὅλα τά πεδία τῶν
ἀνθρωπίνων δραστηριοτήτων ἀπό ὅλες τίς
χῶρες τῆς ὑφηλίου».
Ἀναγγέλλεται ἀκόμη ὅτι τό φεστιβάλ
θά συμπεριλάβει «ἐπιστημονικά συνέδρια,
ἕνα παγκόσμιο συνέδριο σχετικό μέ τά Μέ
σα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, μιά συνάθροιση
ἡγετῶν ἀπ’ ὅλες τίς παγκόσμιες θρησκεῖ
ες, ὁμιλίες προσωπικοτήτων παγκοσμί
ου κύρους, μιά συνάθροιση καλλιτεχνῶν
παγκοσμίου ἀκτινοβολίας καί πολιτιστικές
ἐκδηλώσεις ἀπ’ ὅλο τόν κόσμο».
Ὅσοι γνωρίζουν τίς διασυνδέσεις τοῦ
Μούν καί τίς οἰκονομικές καί ἄλλες δυνα
τότητες τῶν ὀργανώσεών του, δέν ἀμφι
βάλλουν γιά τό ὅτι τό φεστιβάλ θά πραγ
ματοποιηθεῖ καί θά ἀποτελέσει ἕνα ἀκόμη
2. βλ. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καί
παραχριστιανικῶν ὁμάδων.
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βῆμα στήν προσπάθεια διάβρωσης τῆς
κοινωνίας μας3.
Ὅλες αὐτές οἱ περιοχές τῆς ζωῆς, στίς
ὁποῖες ἀναφέρονται τά ἔντυπα, ὑπηρε
τοῦν τήν ἰδεολογία τοῦ Μούν καί ἀποβλέ
πουν στήν παγίδευση ἀνύποπτων νέων. Ἡ
«παγκόσμια κοινωνία» θά προέλθει ἀπό
τήν «ἑνοποίηση» τῶν κρατῶν καί πέρα ἀπό
ἕνα «συνασπισμό», κάτω ἀπό τή «νέα ἰδεο
λογία» καί τόν νέο Φύρερ πού ἐνσαρκώνει
τήν «παγκόσμια Πρωταρχική Δύναμη», ἡ
ὁποία προβάλλεται μέ εἰδικό σχέδιο στό
κείμενο πρός τούς Ἕλληνες φοιτητές. Οἱ
ἐνδιαφερόμενοι καλοῦνται στίς «Ὁμιλίες
κοινωνικοῦ καί ἀνθρωπιστικοῦ περιεχο
μένου» μέ εἰδικά προγράμματα, στά ὁποῖα
δέν ἐμφανίζεται φορέας, ἀλλά τά ὀνόματα
τριῶν βασικῶν ὑπευθύνων πού δροῦν στή
χώρα μας.
Ὅσοι δείξουν περισσότερο ἐνδιαφέρον
καλοῦνται νά παρακολουθήσουν τό «Σε
μινάριο ἐπί τῆς φιλοσοφίας τῶν Θείων
Ἀρχῶν». Στό «Πρόγραμμα» τοῦ Σαββάτου,
5 Φεβρουαρίου 1990 (ὥρα 9.00-18.00) περι
λαμβάνονται θέματα, ὅπως «Οἱ Ἀρχές τῆς
Δημιουργίας», «ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ», «ἡ ἀπο
στολή τοῦ Μεσσία», «οἱ ἀρχές τῆς ἀποκα
τάστασης», «ἀποκατάσταση τῆς Ἱστορίας».
Ὅλες λοιπόν οἱ δραστηριότητες τῶν ὀρ
γανώσεων αὐτῶν, σέ τελευταία ἀνάλυση
δέν ἀποβλέπουν στό σκοπό τόν ὁποῖο ἀνα
φέρουν, ἀλλά χρησιμοποιοῦνται σάν μέσα
προσηλυτισμοῦ, μέ σκοπό νά συνδέσουν
τούς ἀνύποπτους νέους μέ τήν ὀργάνω
ση τοῦ Μούν καί νά τούς ὁδηγήσουν στήν
ἀναγνώριση τῆς ἰδεολογίας του καί στήν
ὑποταγή στόν Κορεάτη ψευδομεσσία.
δ) Νέα ἠθική
Ἡ νέα τάση ἀποβλέπει στήν κατάργηση
τῶν γενικῶν ἀντιλήψεων γιά τή ζωή, τήν
ἐξουδετέρωση τῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ
3. Τό κείμενο συντάχθηκε πρίν τήν κοίμηση τοῦ π.
Ἀντωνίου (1996).
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μας καί κάθε εἴδους ἱεραρχίας καί κοινωνι
κῆς δομῆς, πού θεμελιώνεται στή χριστια
νική εἰκόνα γιά τόν ἄνθρωπο.
Στή νέα ἠθική δέν ὑπάρχει πλέον τό
στοιχεῖο τῆς δέσμευσης. Ἡ νέα ἠθική ὑπη
ρετεῖ τήν ἰδεολογία, τούς σκοπούς τῆς ὀρ
γάνωσης. Κάθε τί πού ὑπηρετεῖ αὐτό τό
σκοπό χαρακτηρίζεται ἠθικό, ἐνῶ ἐκεῖνο
πού ἀντιτάσσεται σ’ αὐτόν, λογίζεται ἀνή
θικο. Οἱ σκοποί τῆς ὀργάνωσης προβάλ
λονται μέ ἀπόλυτη ἀπαίτηση, γιατί ὅπως
διακηρύττεται, στηρίζονται στή «θεϊκή αὐ
θεντία». Οἱ κανόνες της ἀπολυτοποιοῦνται
καί καθένας πού διαφωνεῖ χαρακτηρίζεται
ἐγκληματίας!
Ἄς πάρουμε γιά παράδειγμα τή Σαηεν
τόλοτζυ.
Στήν Policybrief τῆς 18ης Ἰουνίου 1968
κάτω ἀπό τόν τίτλο «Ἠθική», ἑρμηνεύ
ονται οἱ ὅροι «ἀντίθετη ἄποψη» καί «ξέ
νη ἄποψη». Ἀντίθετη ἄποψη εἶναι «τό νά
ἀκολουθεῖς μιά ἀπόφαση, ἕνα σκοπό πού 
βρίσκεται σέ ἀπ’ εὐθείας ἀντίθεση μέ τούς
σκοπούς πού εἶναι γνωστοί σάν σκοποί τῆς
ὁμάδας». Ξένη ἄποψη εἶναι «μιά κατάσταση
τοῦ πνεύματος, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἐπι
θυμεῖ κανείς νά ἐπιδιώξει ἕνα ἄλλο σκοπό
ἀπό τούς σκοπούς πού  εἶναι γνωστοί σάν
σκοποί τῆς ὁμάδας».
Ὕστερα ἀπό αὐτούς τούς ὁρισμούς ὁ
Hubbard προσδιορίζει ὡς ἑξῆς τό σκοπό
τῆς «ἠθικῆς»:
«Ὁ πρῶτος σκοπός τῆς ἠθικῆς εἶναι νά
ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τό περιβάλλον ἀντίθε
τες ἀπόψεις. Ὅταν ἐπιτευχθεῖ αὐτό, ἡ ἠθική
ἔχει σάν σκοπό νά ἀπομακρύνει ἀπό τό περι
βάλλον ξένες ἀπόψεις. Ἔτσι εἶναι γιά ὅλους
4
δυνατή ἡ πρόοδος» .
Τό νά ἐξουδετερώσει λοιπόν κανείς ὁποι
ονδήποτε ἐμποδίζει τό σκοπό τῆς ὀργάνω
σης ἤ ἀκόμη ἐκεῖνον πού βρίσκεται σέ
4. L. Ron Hubbard, Das Handbuch für den Ehrenamtli
chen Geistlichen, New Era Publications, Kopenhagen 1983,
σ. 355.
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«κατάσταση πνεύματος» πού ἐπιθυμεῖ τήν
ἐπιδίωξη ἄλλων σκοπῶν, αὐτό εἶναι τό ἀν
τικείμενο τῆς ἠθικῆς πράξης, πού ἀνοίγει
τό δρόμο γιά τήν «πρόοδο»! Γι’ αὐτό καί τό
ἄρθρο 12 τοῦ «Κώδικα Τιμῆς» τῆς Σαϊεντό
λοτζυ, ὅπως τόν κυκλοφορεῖ στή χώρα μας
ἡ κίνηση ΚΕΦΕ (Κέντρο Ἐφηρμοσμένης Φι
λοσοφίας Ἑλλάδος): «Ποτέ μή φοβηθεῖς νά
βλάψεις κάποιον γιά μιά δίκαιη αἰτία».
Αὐτό τό ἄρθρο κάνει σαφές τί ἐννοεῖ ὁ
Hubbard στήν Policybrief τῆς 7ης Δεκεμβρί
ου 1969, πού δημοσιεύεται στό «Ἐγχειρίδιο
γιά τόν ἐπίτιμο κληρικό» (σελ. 356-358).
Διηγεῖται πώς ὅταν ἦταν μικρός, ἐξουδετέ
ρωσε μέ τήν «τεχνολογία Judo» ἕνα μεγα
λύτερό του ἀγόρι, πού τυραννοῦσε τά ἄλλα
παιδιά. «Τότε μιά μέρα, σκαρφάλωσα σ’
ἕνα ξύλινο φράχτη τρία μέτρα ψηλά, περί
μενα ὥσπου νά προσπεράσει ὁ δωδεκάχρο
νος τύραννος τῶν παιδιῶν καί μέ πλήρη
ὁπλισμό πήδηξα πάνω του…». Ἐφαρμό
ζοντας αὐτό τόν κανόνα στήν «ἀποστολή»
τοῦ «ἐπίτιμου ἱερέα» τῆς Σαηεντόλοτζυ
ἀναφέρει:
«Ὁ ἐπίτιμος ἱερέας καθαρίζει τό περι
βάλλον, ὥστε νά μπορεῖ νά ὑπάρξει πα
ραγωγή καί νά μποροῦν νά προσφέρονται
ὑπηρεσίες. Τό καθιστᾶ ἀβέβαιο γιά ἐκείνους
πού μέ τήν ἀμέλειά τους, μέ τά συνεχῆ λάθη
τους ἤ μέ καταπίεση ἐλαττώνουν τίς στατι
στικές καί ἐξωθοῦν καλούς συνεργάτες σέ 
ἀποχώρηση».
Μέ ποιόν τρόπο οἱ ἐπίτιμοι ἱερεῖς τῆς Σα
ϊεντόλοτζυ «καθαρίζουν» τό περιβάλλον,
πού ἐμποδίζει τό ἔργο τῶν συνεργατῶν
της; Ὁ L. R. Hubbard συνεχίζει: «Ἄν οἱ ἄν
θρωποι δέν τό κατανοοῦν αὐτό ὅσο πρέπει,
καί παρά ταῦτα κάποιος καθιστᾶ ἀδύνατη
τήν ἐργασία, ἀναζητοῦν ἕνα ξύλινο φράχτη
τρία μέτρα ψηλά…»!
Παρόμοια «ἠθική» κηρύττεται καί ἀπό
τόν Μούν, ὁ ὁποῖος σχετικοποιεῖ τό ψεῦ
δος. «Τό ψεῦδος γίνεται ἁμαρτία ἄν κάποιος
εὐνοεῖ μ’ αὐτό ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο. Ἀλλά ἄν
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κανείς θέλει νά τοῦ κάνει καλό μέ  τή διή
γηση ἑνός ψεύδους, αὐτό δέν εἶναι ἁμαρτία.
Ἀκόμη καί ὁ Θεός λέει πολύ συχνά ψέμμα
τα…καί μέ τό νά ψεύδεται ὁ Θεός θέλει νά
κάνει μεγαλύτερο καλό στόν ἄνθρωπο ἀπό
5
ὅ,τι ὁ ἄνθρωπος ἀναμένει» .
Ἄν ὁ Θεός ψεύδεται, πόσο μᾶλλον μπο
ροῦν οἱ ἄνθρωποι νά ψεύδονται «γιά ἕνα
καλό σκοπό», ἐννοεῖται! Ὁ ὅρος πού χρησι
μοποιεῖται γι’ αὐτό στήν κίνηση τοῦ Μούν
εἶναι heavenly deception. Μ’ αὐτό τόν τρό
πο, λέγει ὁ Μούν, προστατεύεται ὁ ἐσωτε
ρικός πυρήνας τοῦ μηνύματος ἀπό χλευα
σμό καί ἐναντίωση, γιατί στούς «ἔξω» τό
μήνυμα προσφέρεται μέ τόν τρόπο πού
μποροῦν νά τό ἀντιληφθοῦν, καθιστών
τας ταυτόχρονα γι’ αὐτούς εὐκολώτερο τό
δρόμο πρός τήν «ἀπόλυτη ἀλήθεια», τήν
ὁποία δέν μπορεῖ νά κατανοήσει κάποιος
ἀμύητος!
Σχολιάζοντας ὁ Haack ἀνακαλύπτει ἐδῶ
τό μοντέλο τῶν γνωστικῶν μέ τρία ἐπίπε
δα: τοῦ ὑλικοῦ, τοῦ ψυχικοῦ καί τοῦ πνευ
ματικοῦ ἀνθρώπου. Γιά τούς «ἔξω», δηλαδή
τούς «ὑλικούς», ὁ Μούν εἶναι ἕνας «προφή
της σήμερα». Γιά τά μέλη τῆς «Ἑνωτικῆς
Ἐκκλησίας», τούς «ψυχικούς», κηρύττεται
σάν Μεσσίας καί Lord of the Second Adv
ent. Ὅμως γιά τόν ἐσωτερικό κύκλο, γιά
τούς «πνευματικούς», εἶναι ὁ ἐνσαρκωμέ
6
νος Θεός - Πατέρας .
Οἱ «ἀληθινοί γονεῖς» γνωρίζουν ποιό
εἶναι τό καλό γιά τόν καθένα. Ἑπομένως
ὁτιδήποτε κάνουν, εἶναι γιά τό καλό μας
καί λογίζεται ἠθικό. Αὐτή τήν ἀντίληψη τή
συναντᾶμε καί στούς Χάρε Κρίσνα, καί στό
Γκουρού Μαχαράτζι καί σέ πολλές ἄλλες
7
ὁμάδες .
Ἡ «νέα ἠθική» ὁδηγεῖ πλέον στόν ἐξα
γιασμό ὅλων τῶν μέσων, τά ὁποῖα θά
5. F. W. Haack, Jesus Christus und/oder San Myung
Mun, Material-Edition 25, ἔκδ. Arbeitsgemeinschaft für
Religions-und Weltanschauungsfragen, München 1989, σ. 9.
6. Στό ἴδιο, σ. 34.
7. Ἀ. Αλεβιζοπούλου, Ψυχοναρκωτικά.
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.
ΜΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΣΕΚΤΑ
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου
Λέκτορα Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ πτώση τοῦ Κομμουνιστικοῦ καθε
στῶτος στή Ρωσία καί ὁ ἄνεμος ἐλευθερίας
ὁ ὁποῖος φύσηξε, ἀποτέλεσε τήν ἀφορμή
γιά τήν εἰσβολή ποικίλων αἱρετικῶν καί
παραθρησκευτικῶν κινήσεων, πού θεώρη
σαν τή Ρωσία, ὅπως καί τίς ἄλλες χῶρες
τοῦ πρώην σιδηροῦ παραπετάσματος, ὡς
«ἱεραποστολικό» ἀγρό γιά νά διαδώσουν
τίς πλάνες τους.
Ταυτοχρόνως ὅμως μέ τήν ποικιλόμορ
φη καί συστηματική προσηλυτιστική δρα
στηριότητα τῶν ἐξωτερικῶν κινήσεων στή
Ρωσία δημιουργήθηκε μία αὐτόχθονη σέ
κτα πού εἶναι γνωστή ὡς «Ἐκκλησία τῆς
Τελευταίας Διαθήκης».
Ι) Ὁ Ἱδρυτής τῆς Σέκτας
Ἱδρυτής τῆς σέκτας «Ἐκκλησία τῆς Τε
λευταίας Διαθήκης», εἶναι ὁ Ρῶσος Σεργέϋ
Τορόπ (Sergei Anatolijewitsch Torop) πρώην
ἀστυνομικός στό ἐπάγγελμα καί δάσκα
λος τοῦ φωτός τώρα γιά τούς ὀπαδούς του.
Ὁ Σεργέϋ Τορόπ γεννήθηκε στίς 14-1-1961
1. Γιά τήν σύνταξη τοῦ παρόντος ἄρθρου βασιστήκα
με στήν κάτωθι βιβλιογραφία: α) Vissarion, στό Berliner
Dialog 28 (2005), σ. 26, β) A. Fincke – M. Pöhlmann, Kompass
Sekten und religiöse Weltanschauungen. Ein Lexikon, Gütersloh
2004, σ. 221, γ) J. Buch – Ph. Jusin, Sonnenstadt in Sibirien,
στό G2W. Ökumenisches Forum für Glaube, Religion und
Gesellschaft in Osten und West, 5(2007), σσ. 24 - 27.

μποροῦσαν νά βοηθήσουν τίς ὀργανώσεις
αὐτές καί τά ἐπί μέρους ἄτομα νά φθάσουν
στό σκοπό πού τίθεται φυσικά ἀπό τούς
ἴδιους. Στό σημεῖο αὐτό δέν ὑπάρχει ἀπό
σταση ἀπό τό νόμο τῶν νέο-σατανιστῶν
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στήν περιφέρεια Krasnodar. Εἶναι ἔγγαμος
καί ἔχει πέντε παιδιά. Τό 1991 ὁ Σεργέϋ Το
ρόπ, ἀφοῦ ἄφησε γένια, μαλλιά καί ἄρχισε
νά φοράει λευκά ροῦχα, ἰσχυρίστηκε ὅτι εἶ
ναι ὁ ἐπανερχόμενος Χριστός μέ τό ὄνομα
Βησσαρίωνας καί ὡς τέτοιος πιστεύεται,
θεωρεῖται καί τιμᾶται ἀπό τούς ὀπαδούς
του. Τόν ἰσχυρισμό ὅτι εἶναι ὁ ἐπανερχόμε
νος Χριστός τόν διατυπώνει δημοσίως, ὄχι
μόνο στίς ὁμιλίες του ἀλλά καί σέ συνεν
τεύξεις τύπου πού ἔχει κατά καιρούς δώ
σει. Μέ ἀφορμή τό νέο του ὄνομα οἱ ὀπαδοί
του ὀνομάζονται καί «Βησσαριονιστές».
ΙΙ) Οἱ διδασκαλίες τῆς σέκτας
Τό πιστεύω τοῦ Βησσαρίωνα συνοψίζε
ται σ’ ἕνα βιβλίο του τό ὁποῖο ὀνομάζεται
«Τελευταία Διαθήκη». Οἱ διδασκαλίες του
ἀποτελοῦν σύνθεση θεοσοφικῶν, χριστια
νικῶν, ἰσλαμικῶν, ἰουδαϊκῶν καί βουδιστι
κῶν στοιχείων. Σύνοψη τῶν διδασκαλιῶν
του ἀποτελοῦν οἱ 61 ἐντολές του πού δῆθεν
τοῦ ἀποκάλυψε ὁ Θεός.
ΙΙΙ) Ἡ σύγχρονη παρουσία τῆς σέκτας
Ἡ σέκτα κατάφερε τή δεκαετία τοῦ 1990,
χρησιμοποιώντας τό νέο νομικό πλαίσιο
πού διαμορφωνόταν τότε στή Ρωσία, νά
αὐτοπροσδιοριστεῖ ὡς μή κερδοσκοπική

τοῦ Aleister Crowley: «Κάνε αὐτό πού θέ
λεις, αὐτός ἄς εἶναι ὅλος ὁ νόμος»8.
(Συνέχεια στό ἑπόμενο).
8. Ἀναλυτικά γιά τό νέο-σατανισμό βλ. βιβλίο μας
«Ἀποκρυφισμός-γκουρουϊσμός καί Νέα Ἐποχή», ἔκδ.
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1990.
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ΠΟΙΟΙ ΑΔΙΚΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ;
τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου,
Θεολόγου-Καθηγητοῦ

Ζοῦμε δυστυχῶς στήν ἐποχή τῶν με
γάλων ἀνατροπῶν καί συνάμα τῶν πρω
τόγνωρων ἐκτροπῶν. Προαιώνια καί πα
νανθρώπινα συστήματα ἀξιῶν τίθενται
γιά πρώτη φορά τόσο ἐπιτακτικά σέ ἀμ

φισβήτηση καί ἐπιχειρεῖται ἡ προβολή
νεοφανῶν ἰδεῶν καί ἀντιλήψεων, ὅπως
οἱ ἀρχές καί τά διδάγματα τοῦ διαβόητου
ἀποκρυφιστικοῦ πλέγματος τῆς «Νέας
Ἐποχῆς». Γιά νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ πνευματι

οἰκολογικοῦ χαρακτήρα ὀργάνωση. Τό κέν
τρο τῆς σέκτας βρίσκεται στήν Petropavlov
ka στήν περιφέρεια Krasnojarker τῆς Σιβη
ρίας. Ἀπό τό 1999 καταγράφεται ἐπίσημα
στίς θρησκευτικές κοινότητες τῆς Ρωσίας.
Ἐκεῖ ὁ Βησσαρίωνας ἔχει δημιουργήσει
μιά οἰκολογική – «πνευματική» κοινότητα,
ἕνα ἐπιμέρους σύνολο μικρῶν οἰκισμῶν,
πού τήν χαρακτηρίζει ὡς οἰκολογικό πα
ράδεισο καί τήν ὀνομάζει «Ἡλιακή Πόλη»
ἤ «Νέα Ἰερουσαλήμ». Σέ κεντρική θέση τῆς
ἐν λόγω κοινότητας ὑπάρχει ἕνας πάσσα
λος τοτέμ μέ ἔκδηλο τόν συγκρητιστικό
χαρακτήρα καθώς ἔχει πάνω του σκαλι
σμένα θρησκευτικά σύμβολα τῶν θρησκει
ῶν ἐκ τῶν ὁποίων ἔχει ἀντλήσει στοιχεῖα
ὁ Βησσαρίων καί ἔχει δομήσει τό δικό του
σύστημα.
Στήν κοινότητα αὐτή, μαζί μέ τόν Βησ
σαρίωνα, διαβιοῦν ἀρκετές ἑκατοντάδες
ὀπαδῶν του, πού ἔχουν ἀναπτύξει ἕνα τρό
πο κοινωνικῆς ὀργάνωσης καί συμβίωσης
σύμφωνο μέ τά πιστεύω τοῦ ἱδρυτῆ τῆς σέ
κτας. Ἡ ἐγκατάσταση στήν κοινότητα προ
ϋποθέτει τήν πώληση τῶν περιουσιακῶν
στοιχείων τοῦ μέλους καί τήν καταβολή
τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ στήν κοινότητα τοῦ
Βησσαρίωνα, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἀφοσίωσής
του στόν ψευδομεσσία καί ἔμπρακτη ἀπό

δειξη συνεισφορᾶς του στήν ἐπέκταση τῶν
δραστηριοτήτων τῆς σέκτας.
Τά σπίτια στήν κοινότητα εἶναι κτισμέ
να ἀπό ξύλο, ἐνῶ τό μοναδικό πού εἶναι
κτισμένο μέ τοῦβλα εἶναι τό δικό του. Στήν
κοινότητα ἀπαγορεύεται ἡ βρώση κρέα
τος, τό κάπνισμα καί τό ἀλκοόλ. Πολλοί
ἐπίσης ἀπό τούς ὀπαδούς του δέν τρῶνε
ψάρια, αὐγά καί γαλακτοκομικά. Ἡ κυρι
ότερη γιορτή τῆς κοινότητας εἶναι ἡ 18η
Αὐγούστου, ἡ ὁποία ἔχει συμβολικό χαρα
κτήρα καί ἑορτάζεται τό γεγονός, ὅτι τήν
18-8-1991 ὁ Βησσαρίωνας κήρυξε γιά πρώτη
φορά.
Τά μέλη τῆς σέκτας μαζί μέ τίς ἄλλες
δραστηριότητες ἔχουν κτίσει καί ἕνα σχο
λεῖο γιά μικρά παιδιά, τό ὁποῖο ἀφ’ ἑνός
δέν ἔχει τύχει κρατικῆς ἀναγνώρισης, ἀφ’
ἑτέρου ὁ δάσκαλός του ἔχει ἐκπαιδευθεῖ
σύμφωνα μέ τό σύστημα τῶν λεγομένων
σχολείων Waldorf πού ἀνήκουν στό ἐκπαι
δευτικό πρόγραμμα τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ
συστήματος τῆς Ἀνθρωποσοφίας.
Στή σέκτα ἔχουν προσηλυτιστεῖ ὀπαδοί
ἀπό διάφορες ἐθνικότητες ὅπως, Ρῶσοι,
Οὐκρανοί, Τάταροι, Λευκορῶσοι, Λεττονοί
καί μερικοί Γερμανοί. Ἡ στάση τοῦ Βησσα
ρίωνα ἀπέναντι στήν Ρωσική Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία εἶναι ἐξαιρετικά ἀρνητική.
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κή σύγχυση τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου καί
νά γίνουν πιό «εὔπεπτες» οἱ νεοεποχίτικες
δοξασίες ἐπιχειρεῖται ἡ ἀνάδυση ἀρχαίων
ξεχασμένων πνευματικῶν καί θρησκευ
τικῶν ἀπορριμμάτων, τά ὁποῖα ἡ ἱστορία
εἶχε θέσει στό περιθώριο ἐδῶ καί πολλούς
αἰῶνες. Ὁ σύγχρονος ἀποκρυφιστικός κυ
κεώνας χρειάζεται ἐπειγόντως δεκανίκια,
τά ὁποῖα ἀναζητεῖ στόν πρωτογονισμό
τῶν ἀρχαίων παγανιστικῶν θρησκευμά
των, καί τά ὁποῖα «βαπτίζει» ὡς «λαμπρές
θρησκεῖες, χάρη στίς ὁποῖες ἀναπτύχθηκε
ὁ παγκόσμιος πολιτισμός»! Πρόκειται βε
βαίως γιά κλασική περίπτωση κακοποίη
σης τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, ἡ ὁποία ἀπευ
θύνεται στούς ἀδαεῖς καί στούς διακείμε
νους ἐχθρικά ἤ ἀδιάφορα στή χριστιανική
πίστη, καθ’ ὅτι αὐτή εἶναι ὁ κύριος στόχος
τῶν σκοτεινῶν κύκλων τοῦ «ὑδροχοϊκοῦ»
ἀποκρυφισμοῦ.
Στόν πολύπαθο τόπο μας ὁμάδες φανα
τικῶν «ἀρχαιολατρῶν», διαπνεόμενες ἀπό
λυτα ἀπό τό πνεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς»,
ἔχουν ἐγείρει τά τελευταῖα χρόνια μιά ἄνευ
προηγουμένου προβολή τῆς ξεχασμένης
ἐδῶ καί δεκαοκτώ αἰῶνες ἀρχαιοελληνικῆς
θρησκείας, «τό πιό, κατ’ αὐτούς, ὑψηλό ἐπί
τευγμα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος»! Ἐξα
πολύουν μιά πρωτόγνωρη καί λυσσώδη ἐπί
θεση κατά τῆς Ἐκκλησίας, χαρακτηρίζοντάς
την ὡς «σκοταδιστικό κατασκεύασμα τῶν
Ἑβραίων, ὡς ταφόπλακα τοῦ πολιτισμοῦ,
ὡς κατακτητή καί ξένο σῶμα στόν Ἑλλη
νισμό καί ὡς καταστροφέα τῆς Ἑλλάδος»!
Ταυτόχρονα ἀποθεώνουν τήν ἀρχαία Ἑλλά
δα, ὑπερτονίζοντας, ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα
πού ἐξυπηρετοῦν τούς νεοταξικούς στόχους.
Ἐπιχειροῦν ἐπίσης (παραποιώντας τήν ἱστο
ρική πραγματικότητα) νά ἐξωραΐσουν τήν
ἀρχαία θρησκεία καί νά τήν καταστήσουν
«ὡς τή μόνη ἑλληνική θρησκεία», ἀναβιώ
νοντας ὅπως θά δοῦμε κάθε πτυχή της.
Ἀλλά ἡ ἐπαναφορά στό προσκήνιο
ἀπορριπτέων ἀπό τήν ἱστορική πορεία
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στοιχείων σημαίνει ἀφύσικη ἐπιλογή. Ἐν
προκειμένω ἐπαναφορά καί προβολή τῆς
ἀρχαιοελληνικῆς παγανιστικῆς θρησκεί
ας, μέ ὅλο τόν πρωτογονισμό της, ἀποτε
λεῖ ὕβρη καί καταφρόνηση τῶν ἀρχαίων
προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι ἀπέρριψαν αὐτοί
πρῶτοι τήν ἰνδοευρωπαϊκῆς προελεύσεως
δεισιδαίμονα θρησκεία.
Ἡ ἀρχαιοελληνική θρησκεία προέρχε
ται, ἀποδεδειγμένα πιά, ἀπό τίς θρησκευ
τικές παραδόσεις τῶν Ἀρίων, τμήματα τῶν
ὁποίων ὑπῆρξαν καί τά λεγόμενα «ἑλλη
νικά» φῦλα (Ἀχαιοί, Ἴωνες, Δωριεῖς, κλπ).
Μέ τήν ἐγκατάστασή τους στόν ἑλληνικό
χῶρο, ἐγκατέλειψαν τήν ἀπρόσωπη φυσι
ολατρία τους καί μετάλλαξαν τούς ἀπρό
σωπους «θεούς» τῶν Ἰνδοευρωπαίων σέ
πρόσωπα. Αὐτή ἦταν μιά ἀπό τίς σημαντι
κότερες πνευματικές μεταρρυθμίσεις τοῦ
ἀπώτερου παρελθόντος. Αὐτό δέ σήμανε
βεβαίως καί τήν ἀποβολή τοῦ πρωτογονι
σμοῦ, πού κουβαλοῦσε μαζί της καί πού
θά τόν διατηρήσει (στή λαϊκή μορφή της)
ὡς τό τέλος της. Τό ἀδίστακτο καί σκοταδι
στικό ἱερατεῖο δέν θά ἐπιτρέψει μεταμορ
φώσεις στό τελετουργικό ἐπίπεδο, γιατί
μέσῳ τοῦ πρωτογονισμοῦ μποροῦσαν οἱ
ἱερεῖς καί οἱ ἄλλοι πολυπληθεῖς παράγον
τες τῆς θρησκείας νά ἐκμεταλλεύονται
τούς ὄχλους. Ἀπόδειξη ἡ σύνδεση μέ τή
θρησκεία τῶν ἀπειράριθμων μαντείων,
ὅπου οἱ ἱερεῖς μάντεις μέσα σ’ ἕνα κλίμα
ἀφάνταστου σκοταδισμοῦ, δεισιδαιμονί
ας καί πρωτογονισμοῦ, θησαύριζαν καθ’
ὅλη τή διάρκεια τῆς ἀρχαιότητας. Ἔστω
γιά παράδειγμα τό πασίγνωστο ἄντρο τοῦ
ἀποκρυφισμοῦ καί τοῦ ἀνθελληνισμοῦ,
οἱ Δελφοί, πού ἀποτελοῦσε τό κέντρο τῆς
ἐκμετάλλευσης ὅλου τοῦ ἀρχαίου κόσμου.
Ὅλοι οἱ ἐπιφανεῖς μελετητές συμφωνοῦν
πώς οἱ ἀρχαῖες θρησκεῖες, καί χωρίς ἐξαί
ρεση ἡ ἀρχαιοελληνική, ἦταν ἡ «βαριά
βιομηχανία» στήν ἀρχαιότητα! Ὁ πλοῦ
τος πού ἔρεε στά μαντεῖα, καί ἰδιαίτερα
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στούς Δελφούς εἶναι ἀπερίγραπτος. Ἀπό
τό ἀπώτερο παρελθόν τό δελφικό «ἱερό»
λειτουργοῦσε ὡς παγκόσμιο νομισματο
πιστωτικό σύστημα, κάτι σάν τό σημερινό
Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, στό ὁποῖο
κατέφευγαν οἱ πόλεις – κράτη γιά νά δα
νειστοῦν μέ ἐπαχθεῖς ὅρους! Ὁ μέγιστος
μυθοποιός ὅλων τῶν ἐποχῶν Αἴσωπος
τόν 7ο π.Χ. αἰώνα ἐπισκέφτηκε τό μαντεῖο
τῶν Δελφῶν καί διαπίστωσε πώς «Φοῖβος
ἄνευ χαλκοῦ οὐ μαντεύεται»! Τό ἀποτέ
λεσμα ἦταν νά δολοφονηθεῖ οἰκτρά ἀπό
τήν ἱερατική δελφική σπεῖρα! Οἱ τέσσερις
φονικότατοι «ἱεροί πόλεμοι» πού προκά
λεσε τό δελφικό μαντεῖο, καί οἱ ὁποῖοι
ἀποδεκάτισαν τούς Ἕλληνες γιά τριακό
σια χρόνια (696-332 π.Χ.) ἔγιναν γιά τή
διασφάλιση τῶν ἐσόδων του. Ὅλες οἱ ἀτέ
λειωτες ἐμφύλιες συρράξεις τῶν ἀρχαί
ων, ἀκόμα καί αὐτοῦ τοῦ ἀδελφοκτόνου
πελοποννησιακοῦ πολέμου, ἔγιναν μέ τήν
ὑποδαύλιση τοῦ ἱερατείου τῶν Δελφῶν, μέ
σκοπό πάντα τήν ἀπόδοση στό «ἱερό» τῆς
«δεκάτης» ἀπό τά λάφυρα τῶν πολέμων!
Τέλος ἀξίζει νά ἀναφέρουμε τήν προδοτι
κή καί ἀνθελληνική στάση τοῦ μαντείου
τῶν Δελφῶν κατά τούς περσικούς πολέ
μους, πού εἶχε συνταχθεῖ μέ τούς Πέρσες
καί διέτασσε τούς Ἕλληνες μέ τούς ψευ
τοχρησμούς του νά ὑποταχτοῦν στούς
ἀσιάτες εἰσβολεῖς, γεγονός πού στοίχησε
τή ραγδαία παρακμή του στούς ὕστερους
χρόνους!
Ὀρέγονται οἱ σύγχρονοι «ἀρχαιολά
τρες» νά ἀνασυστήσουν τά «μυστήρια»
τῆς ἀρχαίας θρησκείας, ὅπως τά ἐλευσί
νια, τά καβείρια κλπ. Ὅμως μελετώντας
κάποιος τίς λίγες (ἔστω) ἀρχαῖες πληρο
φορίες, δέν εἶναι δύσκολο νά διαπιστώσει
ὅτι αὐτά ἦταν συνάρτηση πνευματιστικῶν
τελετουργιῶν καί ἀπάτης. Διαπρεπεῖς ἀρ
χαῖοι σοφοί, ὅπως ὁ Αἰσχύλος, ὁ Διογένης
ὁ κυνικός, ὁ Ἀλκιβιάδης, ὁ Λουκιανός ὁ
Σαμοσατέας καί ἄλλοι ἄσκησαν κριτική
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καί λοιδόρησαν αὐτόν τόν σκοταδιστικό
θεσμό, πού σκοπό εἶχε τήν ὁλοκληρωτική
ἐπιρροή τῆς θρησκείας στούς ἀνθρώπους!
Χαρακτηρίζουν τά πολυπληθῆ παράσι
τα τῆς ἀρχαίας θρησκείας ὡς «σπουδαῖ
ες προσωπικότητες», (μάγους, μάντεις,
ὀρφεοτελεστές, μητραγύρτες, ἐξορκιστές,
καθαρτές μιασμάτων, τσαρλατάνους θρη
σκειοθεραπευτές, θαυματοποιούς, γόη
τες, φαρμακούς κλπ), ὅπως γιά παράδειγ
μα τούς διαβόητους μάγους καί ἀγύρτες:
Ἀγλαόφαμο, πού δίδαξε τή μαγεία στόν
Πυθαγόρα, Ἐρμότιμο τόν Κλαζομένιο,
Ἀριστέα Προκόννησο, τή μάγισσα Ἀγλαο
νίκη, τόν Ἀπολλώνιο Τυανέα, τόν Ἀλέξαν
δρο Ἀβονοτειχίτη, τόν Ἐπιμενίδη Κνώσιο,
τόν Μάξιμο τόν Ἐφέσιο, κλπ. Ἄς μελετή
σουν τόν Πλάτωνα νά δοῦν μέ ποιό τρό
πο ἀντιμετωπίζει ὁ μεγάλος σοφός ὅλον
αὐτόν τόν συρφετό τοῦ σκοταδισμοῦ, τῆς
ἀγυρτείας καί τῆς δεισιδαιμονίας.
Ἀποκαλοῦν τήν ἀρχαία θρησκεία «μή
τρα τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἐπιστήμης».
Θέλουν νά λησμονοῦν πώς ἐξαιτίας τῆς
θρησκείας καταδιώχτηκαν ἄγρια ὅλοι οἱ
σοφοί τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καί ἔχασαν
τή ζωή τους περισσότεροι ἀπό πεντα
κόσιοι γνωστοί ἐπιστήμονες, μόνο στήν
Ἀθήνα!
Στό ἐνεργητικό τῆς ἀρχαίας θρησκείας
ὑπῆρχαν πρακτικές πού μέ τά σημερινά
κριτήρια δέ δικαιολογοῦνται μέ τίποτε.
Οἱ ἀνθρωποθυσίες, συνηθέστατο φαινό
μενο στό ἀπώτερο παρελθόν, ἄν καί πε
ριορισμένο στούς πρόσφατους ἱστορικούς
χρόνους, ἦταν τελετουργικό τῆς ἀρχαίας
θρησκείας, τουλάχιστον ὡς τόν 4ο μ. Χ. αἰ
ώνα, σύμφωνα μέ σαφῆ μαρτυρία τοῦ νε
οπλατωνικοῦ Πορφυρίου. Ἡ ἐπαίσχυντη
«Ἱερή Πορνεία» ἀσκοῦνταν στούς ναούς
τῆς Ἀφροδίτης καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς
ἀρχαιότητας. Ἡ ἀνθρωπολατρία εἶχε πά
ρει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις μετά τόν 4ο
π. Χ. αἰώνα. Οἱ διονυσιασμοί εὐθύνονταν
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γιά τήν ἐξάπλωση τῆς ἀνηθικότητας καί
τοῦ ἐγκλήματος στίς λαϊκές μάζες. Στά
ρωμαϊκά χρόνια οἱ θρησκευτικοί σύλλο
γοι τῶν «Βακχῶν» τέθηκαν ἐκτός νόμου,
ἐπί ποινῇ θανάτου, γιά τίς ἀνείπωτες ἐγ
κληματικές πράξεις πού γινόταν κατά τίς
ἑορτές τοῦ Διονύσου! Ἡ ἄσκηση τῆς μαγεί
ας ἀπό τούς νεοπλατωνικούς εἶχε πάρει
παροιμιώδεις διαστάσεις στούς ὕστερους
χρόνους.
Κανένας μας δέν ἀρνεῖται ὅτι οἱ ἀρχαῖ
οι μας πρόγονοι δημιούργησαν πολιτισμό
καί μάλιστα τή βάση τοῦ παγκόσμιου
πολιτισμοῦ. Ὅμως ὁ πολιτισμός αὐτός
δημιουργήθηκε ξέχωρα ἀπό τήν ἐπίσημη
θρησκεία καί τό ἱερατεῖο της, διότι αὐτή
στάθηκε ἀπόλυτα ἐχθρική ἀπέναντι στήν
ἐπιστήμη καί τούς ἐπιστήμονες, παρ’ ὅλο
πού ὁ πολιτισμός εἶχε καί θρησκευτικό
χαρακτήρα. Δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή νύ
ξη γιά ἐπιστημονική διερεύνηση σέ ὁλό
κληρό τό φάσμα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς
θρησκευτικῆς γραμματείας, παρά μόνο
πλεονάζουν ἀνόητες, γραώδεις, παράλο
γες καί ἄκρως ἀνήθικες μυθοπλασίες,
στίς ὁποῖες οἱ ἀρχαῖοι ἔδιναν νόημα κατά
τό δοκοῦν. Οἱ προσωκρατικοί φιλόσοφοι,
οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν τά θεμέλια τῆς ἐπιστή
μης, ἔδρασαν ἐρήμην τῆς θρησκείας. Ὁ
ὑπέροχος Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος (6ος
π. Χ. αἰώνας) εἶναι ὁ πρῶτος πού ἔθεσε
τό μοχλό τῆς ἐκθεμελίωσης τοῦ σαθροῦ
ἀρχαιοελληνικοῦ θρησκευτικοῦ οἰκοδομή
ματος, μέ τή σαφέστατη μονοθεϊσ
 τική του
διακήρυξη. Ὁ Θαλής, ὁ Ἀναξίμανδρος, ὁ
Ἀναξιμένης, ὁ Παρμενίδης, ὁ Ἀναξαγόρας
παραμέρισαν τίς θρησκευτικές δοξασίες
καί τούς μύθους, πρόταξαν τή λογική ἐμ
πειρία καί παρατήρηση καί θεμελίωσαν
τήν ἐπιστήμη. Ὁ βαθυστόχαστος Ἡρά
κλειτος θεμελιώνει τόν ἑνοθεϊσμό καί στη
λιτεύει τόν πρωτογονισμό τῆς θρησκείας,
ὅπως λ.χ. οἱ βακχισμοί. Ὁ Πυθαγόρας
ἐναντιώθηκε στήν ἠθική κατάπτωση τῆς
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θρησκείας καί ἵδρυσε «αἱρετική» ἀσκητική
ὁμάδα μέ πνευματικό ὑπόβαθρο. Ὁ πα
τέρας τῆς ἱστορίας Ἡρόδοτος κατάγγειλε
τήν ἐπαίσχυντη «ἱερή πορνεία» καί ἀπό
δειξε τήν ξενική προέλευση τῶν «θεῶν».
Οἱ παρεξηγημένοι σοφιστές δάσκαλοι κα
τάδειξαν τά παράλογα καί τρωτά στοιχεῖα
τῆς ἀρχαίας θρησκείας καί εἰσήγαγαν τόν
σκεπτικισμό. Ὁ μέγιστος τῶν φιλοσόφων
Σωκράτης ἀπέρριψε τή δεισιδαίμονα πο
λυθεϊστική θρησκεία καί εἰσήγαγε «καινά
δαιμόνια», πού γιά τήν ἐνέργειά του αὐτή
ἔχασε τή ζωή του ἀπό τό ἀδίστακτο ἱερα
τεῖο. Ὁ Πλάτων ἐξοβέλισε τόν Ὅμηρο καί
τόν Ἡσίοδο ἀπό τήν ἐκπαίδευση, ὡς ἀρνη
τικά πρότυπα γιά τούς νέους. Ὁ Ἀριστο
τέλης παρά λίγο νά χάσει τή ζωή του ἀπό
τά παράσιτα τοῦ ἱερατείου τῶν Ἀθηνῶν
πεθαίνοντας ἐξόριστος στή Χαλκίδα. Ὁ
Θεόφραστος στηλίτευσε τή δεισιδαιμονία
καί τό βάρβαρο τελετουργικό τῶν θυσιῶν.
Ὁ Φειδίας, ὁ μέγιστος καλλιτέχνης ὅλων
τῶν ἐποχῶν, ἔχασε τή ζωή του ἀπό τό
εἰδωλολατρικό ἱερατεῖο. Οἱ μεγάλοι τρα
γικοί ποιητές κατάδειξαν τά ἀπαράδεκτα
γιά τό θεῖον ἐλαττώματα τῶν «θεῶν». Ὁ
Αἰσχύλος ἐπιχείρησε νά κάνει γνωστά τά
σκοταδιστικά «ἐλευσίνια μυστήρια», ὁ Εὐ
ριπίδης φανέρωσε μέ τόν πιό παραστατικό
τρόπο τήν ἀνηθικότητα τῶν «θεῶν» καί τό
μῖσος τους γιά τούς ἀνθρώπους. Ὁ πατέ
ρας τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης Ἱπποκράτης
προσπάθησε νά ἀποδεσμεύσει τήν ἰατρική
ἐπιστήμη ἀπό τά χέρια τῶν ἱερέων καί τά
σκοταδιστικά «ἀσκληπιεῖα», ὅπου διαδρα
ματίζονταν σκηνές ἀφάνταστης δεισιδαι
μονίας καί τσαρλατανισμοῦ. Ὁ Λουκιανός
ὁ Σαμοσατεύς διακωμώδησε μέ τόν πιό
σαρκαστικό τρόπο τά παράλογα τερτίπια
τῆς ἀρχαίας θρησκείας. Ὁ Ἀλκιβιάδης
διακωμώδησε τά «ἐλευσίνια μυστήρια»
καί ἐναντιώθηκε σφοδρά στήν ἀπίστευτη
δεισιδαιμονία τῆς ἐποχῆς του. Τό ἴδιο καί
ὁ ποιητής ἱερῶν ἀσμάτων Διαγόρας ὁ Μή
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λιος καί ὁ μαθηματικός Θεόδωρος. Ὁ ἐπι
κούρειοι φιλόσοφοι, ἀπό σφοδρή ἀντίδρα
ση κατά τοῦ θρησκευτικοῦ κατεστημένου
ἔφτασαν σέ ἀκρότητες, ὅπως ὁ Λουκρήτιος
(95-55 π.Χ.).
Γιά οἰκονομία χώρου δέν μποροῦμε νά
παραθέσουμε τίς ἀναρίθμητες περιπτώ
σεις ἐναντίωσης τῶν ἀρχαίων σοφῶν,
ἐπιστημόνων καί καλλιτεχνῶν στό θρη
σκευτικό κατεστημένο τῆς ἀρχαίας θρη
σκείας. Μποροῦμε ὅμως νά ἀναφέρουμε
ἀπερίφραστα πώς δέν ὑπάρχει περίπτωση
σοφοῦ ἤ ἐπιστήμονα πού νά εἶχε παγιδευ
τεῖ ἀπόλυτα καί ἄκριτα στήν ἐπιρροή τῆς
θρησκείας καί τοῦ σκοταδιστικοῦ ἱερα
τείου καί νά ἀκολούθησε πιστά τήν πρω
τόγονη λαϊκή μορφή τῶν δοξασιῶν καί
τελετουργιῶν της! Δέ μποροῦμε νά ταυ
τίσουμε τούς μεγάλους αὐτούς ἄνδρες μέ
τόν συρφετό τοῦ ἱερατείου, τῶν μάντεων,
τῶν οἰωνοσκόπων, τῶν ὀρφεοτελεστῶν,
τῶν γυρολόγων ἀγυρτῶν καί ὅλα τά ἄλλα
παράσιτα τῆς ἀρχαίας θρησκείας, ἀφοῦ
ὅλοι αὐτοί οἱ σοφοί εἶχαν δημιουργήσει
μιά ἰδεοκρατική φιλοσοφική θρησκευτική
πίστη, μονοθεϊστικῆς βάσης, ἐντελῶς ξέ
χωρη ἀπό τή λαϊκή θρησκεία τοῦ 99% τοῦ
λαοῦ.
Ὅμως ἀπό τίς ἐπίσημες ἐκπεφρασμένες
ἐπιθυμίες τῶν συγχρόνων μας «ἀρχαιολα
τρῶν» συμπεραίνουμε ὅτι ἐπιθυμοῦν νά
νεκραναστήσουν καί νά ἐπιβάλουν στούς
νεοέ λληνες τή λαϊκή μορφή τῆς θρησκεί
ας πού ἀκολουθοῦσε τό 99% τῶν ἀρχαίων
προγόνων μας, αὐτή πού ἀπορρίφτηκε
ἀπό τό σύνολο τῶν μορφωμένων ἀνθρώ
πων, οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν τόν κλασικό
πολιτισμό. Οἱ πιό πολλές ἀπό τίς «ἀρχαιο
λατρικές» ὁμάδες ἔχουν συστήσει ἱερατεῖα
καί τελετουργικά, ἀνάλογα μέ αὐτά τῆς
ἀρχαιοελληνικῆς λαϊκῆς θρησκείας, ἱερο
φάντες καί μάντεις. Ἔχουν δηλώσει πώς
σκοπεύουν νά συστήσουν μαντεῖα καί οἰ
ωνοσκοπεῖα. Στήνουν βωμούς γιά θυσίες,
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στούς ὁποίους γιά τήν ὥρα προσφέρουν
ἀναίμακτες θυσίες. Προβαίνουν σέ ὑπαί
θριες ἱεροπραξίες καί κάνουν σπονδές
καί χοές γιά νά «ἀποκτήσουν» τήν εὔ
νοια τῶν «θεῶν» τους, ἀνάλογες μέ αὐτές
τῶν ἀρχαίων ἱερέων. Ἐνθαρρύνουν τούς
διονυσιασμούς, τίς ἐκστάσεις καί τίς πυ
ροβασίες. Ὁμιλοῦν γιά ἐνύπνια, ὁράσεις
καί «θεῖες» ἀποκαλύψεις. Ἐκτελοῦν τελε
τές ἀποτροπῆς μιασμάτων. Καθιερώνουν
καί «ἱεροποιοῦν» χώρους καί ἀντικείμενα.
Πιστεύουν σέ ἀπόκρυφες δυνάμεις τῆς
φύσεως καί σέ προικισμένους τόπους μέ
«θεϊκή» δύναμη.
Ὅλα αὐτά ὅμως δέν ἔχουν καμιά σχέση
μέ τίς ἰδεοκρατικές θρησκευτικές ἀντι
λήψεις τῶν ἀρχαίων σοφῶν καί τῶν ἐπι
στημόνων, τά ὁποῖα εἶχαν ἀπορρίψει μέ
βδελυγμία. Γι’ αὐτό θεωροῦμε πώς ἡ ὁποι
αδήποτε «ἐμπλοκή» τους σέ αὐτές τίς μορ
φές θρησκευτικότητας ἀποτελεῖ φρικτή
ὕβρη καί κατάφορη ἀδικία πρός αὐτούς,
οἱ ὁποῖοι χάραξαν φωτεινή πορεία γιά τήν
ἀνθρωπότητα, ἀπαλλαγμένη ἀπό πρωτο
γονισμούς καί παράλογα. Δέ μποροῦν νά
ἀναμιγνύουν τούς Ἕλληνες σοφούς καί νά
τούς ταυτίζουν μέ τή λαϊκή θρησκεία, διότι
ἡ ἰδεοκρατική φιλοσοφική τους θρησκευτι
κότητα οὐδέποτε ἀποτέλεσε θρησκευτικό
σύστημα, ἀλλά μόνο δυναμική θρησκευ
τική ἀναζήτηση. Οἱ φιλοσοφικές σχολές
τῶν Πυθαγορείων, τῶν Ἐλεατῶν, τοῦ Πλά
τωνα, τοῦ Ἀριστοτέλη, τῶν Στωικῶν, τῶν
Κυνικῶν καί βέβαια τῶν Ἐπικούρειων ἦταν
ἀπόλυτα ἀπαλλαγμένες ἀπό ἱερεῖς, τελε
τουργικά, θυσίες, κλπ.
Στίς ἀσύστολες καί ἀστήρικτες κατη
γορίες τῶν «ἀρχαιολατρῶν» ὅτι δῆθεν ἡ
Χριστιανική Ὀρθοδοξία ἀδίκησε τόν Ἑλ
ληνισμό ἀπαντοῦμε μέ ἐπιχειρήματα καί
σθένος πώς αὐτοί πού πραγματικά τόν
ἀδικοῦν εἶναι ἐκεῖνοι. Ἐξυπηρετώντας τίς
ἐπιδιώξεις τῆς «Νέας Ἐποχῆς» -τοῦ κατ’
ἐξοχήν ἀνθελληνικοῦ πνευματικοῦ κλίμα
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«ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΩΝ, ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ1
(α’ μέρος)
1. Ὁρισμός καί στόχοι τῆς
δραματοθεραπείας
Ἡ δραματοθεραπεία εἶναι «μιά ὁλιστι
κή μέθοδος ψυχοθεραπείας», ἡ ὁποία δη
λώνει ὅτι χρησιμοποιεῖ τό θέατρο γιά νά
ἀπευθυνθεῖ στό «ὅλον» τοῦ ἀνθρώπου μέ
2
σκοπό «τήν πρόληψη καί τή θεραπεία» .
Ἐμφανίστηκε στή Μ. Βρετανία στίς ἀρχές
τῆς δεκαετίας τοῦ 19603, ἐνῶ στή χώρα μας
ἔφτασε τή δεκαετία τοῦ 1980. Χαρακτηρί
ζεται ὡς «μιά βιωματική μέθοδος ἡ ὁποία
προωθεῖ τή δημιουργικότητα, τή φαντα
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τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη

σία, τή γνώση, τήν ἐσωτερική ἀναζήτηση
καί ἐξέλιξη»4. Ἀνήκει στίς ψυχοδυναμικές
θεραπεῖες καί ἀντλεῖ τίς γνώσεις της ἀπό
τήν ψυχοθεραπεία, τήν κοινωνική ἀνθρω
πολογία καί τό θέατρο. Ἐκτός αὐτοῦ, ὅπως
ἐπισημαίνουν οἱ ἴδιοι οἱ δραματοθεραπευ
τές, ἡ δραματοθεραπεία τροφοδοτεῖται καί
ἀπό ἄλλους κλάδους ὅπως ἡ φιλοσοφία, ἡ
5
ψυχολογία, ἡ μεταφυσική κ.λπ.
«Ἡ δραματοθεραπεία ἔχει τίς ρίζες
της στό ἀρχαῖο θέατρο καί στίς ἀρχαῖ
ες θεραπευτικές τελετουργίες πού ἦταν
συνδεδεμένες μέ τήν ψυχική καί σωμα

1. http://www.im-glyfadas.gr/01/01/01010087.asp
2. Sue Jennings, Ase Minde, Μάσκες τῆς Ψυχῆς, Ἐλλλη
νικά Γράμματα, 1996, σ. 24.
3. Phil Jones, Δραματοθεραπεία - Τό θέατρο ὡς τρόπος
ζωῆς καί θεραπείας, Ἑλληνικά Γράμματα, 2003, σ. 128.

4. Περιοδικό «Ἀνεξήγητο», τεῦχος 200, Μάιος 2005.
5. Ράνια Εὐδοκίμου-Παπαγεωργίου, Δραματοθερα
πεία – Μουσικοθεραπεία, Ἑλληνικά Γράμματα, 1999, σ.
27-28.

τος- καί θέλοντας νά δώσουν στήριγμα στό
σύγχρονο ἀποκρυφιστικό κατασκεύασμά
της, ἀνασύρουν τά πρωτόγονα θρησκευ
τικά ἀπορρίμματα τῆς ἀρχαιότητας, ἐκθέ
τοντας ἔτσι ἀνεπανόρθωτα τή διαχρονική
ἑλληνικότητα. Μειώνουν ἐπίσης τά ἑκα
τομμύρια τῶν νεοελλήνων ὀρθοδόξων, μέ
τόν χαρακτηρισμό τῆς ἐθελοδουλίας στή
«χριστιανική σκλαβιά», παραβλέποντας
οἱ αὐτόκλητοι «σωτῆρες» μας τό γεγο
νός, πώς τό ἀθάνατο ἑλληνικό πνεῦμα
δέν ὑπῆρξε ποτέ δουλικό, διότι ἔχει τή
δύναμη νά ἀποτινάσσει τήν ὁποιαδήποτε
ἀνελευθερία. Στόν πνευματικό τομέα ἐπί
σης οὐδέποτε ὑπῆρξε στατικό, ἀλλά στή
διαχρονική του πορεία εἶναι ἐκλεκτικό,
ἔχοντας τή διάκριση νά ἀποβάλλει κάθε

παρείσακτη σαθρότητα, ὅπως ἦταν ἡ ἰνδο
ευρωπαϊκή θρησκευτική παράδοση, δηλα
δή ἡ ἀρχαία θρησκεία, ἡ ὁποία ἐπιβλήθηκε
στούς κατοίκους τῆς Ἑλλάδος ἀπό τίς ἡμι
άγριες ὀρδές τῶν ἀσιατικῶν στεπῶν. Ὅ,τι
παραμένει ὡς ἀξία στήν ἑλληνική ψυχο
σύνθεση εἶναι ἀπόλυτα φιλτραρισμένο καί
βεβαιωμένο. Μιά τέτοια ὕψιστη ἀξία εἶναι
ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία ὑπάρχει ἐδῶ καί εἴ
κοσι αἰῶνες, ὡς ἡ ζῶσα πνοή, στό σῶμα
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἄν δέν ἦταν ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἀληθινή ἀξία καί τρόπος ὑπάρ
ξεως γιά τούς Ἕλληνες, εἶναι ἀπολύτως
βέβαιο ὅτι θά εἶχε πρό πολλοῦ ἀποβληθεῖ
ἀπό αὐτούς ὡς πνευματικό ἀπόρριμμα,
ὅπως ἀποβλήθηκε ἡ ἀρχαία θρησκεία, ὡς
ἀπαξία, πρίν ἀπό δυόμισι χιλιάδες χρόνια!
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τική ὑγεία καί πού χρησιμοποιοῦντο γιά
τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀγνώστου, γιά
θρησκευτική λατρεία, ἀλλά καί γιά τόν
ἐξορκισμό μιᾶς ἐπιδημίας, γιά τή γονιμο
ποίηση τῆς γῆς ἤ μιᾶς στείρας γυναίκας
καί γιά ὅ,τι ἄλλο ὁ ἄνθρωπος ἔνιωθε τήν
ἀνάγκη νά ζητήσει ἀπό κάποια ἀνώτερη
δύναμη»6. «Ἡ δραματοθεραπεία ἔχει συν
θετικό χαρακτήρα» καί «κινεῖται μεταξύ
τῆς ἐπιστημονικῆς καί τῆς παραδοσιακῆς
ἀντιμετώπισης τῆς ὑγείας»7. «Βασίζεται
στήν ἀντίληψη ὅτι τό θέατρο περιέχει ἐν
δογενεῖς θεραπευτικές ἰδιότητες»8, ἀλλά
«σέ ἀντίθεση μέ τό θέατρο, ἡ δραματο
θεραπεία δέν θέτει συνήθως στό ἐπίκεν
τρό της τήν παράσταση ἤ τή δημιουργική
9
ἔκφραση» . Ὑπάρχει μάλιστα σαφής δια
φοροποίηση μεταξύ δραματοθεραπείας
καί θεάτρου. Ἄλλο πράγμα τό δράμα καί
ἄλλο ἡ δραματοθεραπεία. Ἡ δραματο
θεραπεία ἀποτελεῖ μορφή ἐναλλακτικῆς
ψυχοθεραπείας καί στοχεύει μεταξύ ἄλ
λων «στήν ἀνάπτυξη τῶν δημιουργικῶν
δυνατοτήτων πού βρίσκονται κρυμμένες
στόν ἴδιο τόν ἀσθενῆ»10, κατά τόν ὁρισμό
τῆς θεραπείας τοῦ Κάρλ Γιούνγκ11. Σύμ
φωνα μέ σχετική ἔρευνα πού ἐκδόθηκε
τό 1993, οἱ ἀρχές τοῦ Γιούνγκ θεωροῦν
ται ἀπό τούς δραματοθεραπευτές οἱ πιό
σχετικές μέ τή δραματοθεραπεία12. Ἄλλοι
στόχοι τῆς δραματοθεραπείας εἶναι: ἡ
«προσωπική ἀνάπτυξη», ἡ «αὔξηση τῆς
αὐτοεκτίμησης» καί ἡ ἀπομάκρυνση τῶν
αἰσθημάτων «ἐνοχῆς καί ἀνεπάρκειας
πού δέν ἐπιτρέπουν [στόν ἄνθρωπο] νά
6. http://www.playtherapy.gr/frameset.html
7. Ράνια Εὐδοκίμου-Παπαγεωργίου, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 39.
8. www.dramatotherapia.gr/index.php/el/dramatotherapia
/4--dramatotherapia
9. Phil Jones, ἔνθ.ἀνωτ., σ. 313.
10. αὐτόθι, σ. 34.
11. Γιά τόν Κάρλ Γιούνγκ βλ. πρωτοπρ. Εὐαγγέλου
Γκανᾶ, Ὁ ἰδιότυπος θρησκευτικός ἐσωτερισμός τοῦ Κάρλ
Γιούνγκ, Πρακτικά ΙΘ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως
γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.,
2008.
12. Phil Jones, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 34.
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παίρνει ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά μόνο νά
δίνει»13, ἡ καλλιέργεια τῆς «ἀγάπης τοῦ
ἀνθρώπου πρός τόν ἑαυτό του», «ἡ ἀνά
πτυξη συναισθηματικῆς νοημοσύνης» κ.
ἄ. Ἡ μέθοδος ἐφαρμόζεται σέ ὑγιεῖς ἀν
θρώπους, ἀλλά καί σέ ἐνήλικες καί παι
διά μέ ἤπιες ἤ σοβαρές ψυχικές διατα
ραχές, σέ καρκινοπαθεῖς, σέ πάσχοντες
ἀπό AIDS κ.τ.λ. Μάλιστα κάποιοι μιλοῦν
ἀνοιχτά «γιά τή βαθύτερη πνευματική
διάσταση πού μπορεῖ νά χαρακτηρίζει τή
δραματοθεραπεία»14.
2. Ἡ ἐφαρμογ ή τῆς δραματοθεραπείας
Οἱ συνεδρίες τῆς δραματοθεραπείας εἶ
ναι ἀτομικές ἤ ὁμαδικές -ὅπου μετέχουν
15
συνήθως μέχρι 12 ἄτομα -  καί γίνονται
μέ συχνότητα μία φορά τήν ἑβδομάδα καί
διάρκεια συνήθως μέχρι 2 ὧρες τή φορά.
Ἡ δραματοθεραπεία ἔχει εἰσαχθεῖ σέ νο
σοκομεῖα, κέντρα ψυχικῆς ὑγείας, κέντρα
ἀπεξάρτησης, δομές ἐπανένταξης, ἰδιωτι
κά θεραπευτικά κέντρα, γραφεῖα ψυχολό
γων, χώρους ἀπεξάρτησης, ἰδιωτικά σχο
λεῖα, εἰδικά σχολεῖα· ἀκόμα σέ σεμινάρια
ἐπιμόρφωσης ἐκπαιδευτικῶν, σέ «σεμινά
ρια αὐτογνωσίας» καί σέ σεμινάρια πού
γίνονται σέ ἐργασιακούς χώρους. Ταυτό
χρονα τή βρίσκει κανείς στήν Ἑλλάδα σέ
μεγάλα κέντρα Γιόγκα, σέ γνωστά παρα
θρησκευτικά κέντρα καί σέ ἀποκρυφιστι
κά φεστιβάλ.
Ἡ δραματοθεραπεία ἐφαρμόζεται ἀπό
ψυχοθεραπευτές -ψυχολόγους καί ψυχιά
τρους-  ἀλλά καί ἀπό ἀνθρώπους ἄλλων
εἰδικοτήτων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν λάβει ἐκ
παίδευση στή δραματοθεραπεία. Σέ σύγ
γραμμα τῆς θεωρούμενης ὡς «μητέρας
τῆς δραματοθεραπείας», διαβάζουμε ὅτι
«οἱ δραματοθεραπευτές δέν χρειάζονται
ψυχολογικές γνώσεις γιά νά κάνουν μιά
13. Ράνια Εὐδοκίμου-Παπαγεωργίου, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 86.
14. Phil Jones, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 371.
15. Ράνια Εὐδοκίμου-Παπαγεωργίου, ἔνθ. ἀνωτ., σ.
128.
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ψυχολογική διάγνωση»16. Νά τονιστεῖ ὅτι
ἀκόμα καί ὅταν ἡ μέθοδος ἐφαρμόζεται
ἀπό ψυχιάτρους, αὐτό δέν τήν κάνει διαφο
ρετική, διότι ἡ μέθοδος εἶναι μία, παρά τά
ποικίλα μοντέλα ἐφαρμογῆς της. Δηλαδή,
παρά τίς ἐπιμέρους διαφοροποιήσεις στήν
ἐξάσκηση τῆς μεθόδου, πού ὁπωσδήπο
τε ὑπάρχουν, τό ὑπόβαθρο καί οἱ ἄξονες
ἐφαρμογῆς της εἶναι τά ἴδια. Ἐξάλλου,
ἀνάμεσα στίς βασικές ἔννοιες τῆς δραμα
τοθεραπείας εἶναι καί «ἡ βιωμένη μεταφυ
σική ἐμπειρία»17.
3. Οἱ ἀπαρχές
Σέ σχετικά συγγράμματα διαβ
 άζει κα
νείς ὅτι οἱ ἀπαρχές τῆς δραματοθεραπείας
18
βρίσκονται στό σαμανισμό . Τό ζήτημα
τῶν ἀπαρχῶν ἀπασχόλησε καί τήν ἡμερί
δα δραματοθεραπείας πού διοργανώθηκε
τό 2009 ἀπό τήν «Ἕνωση Δραματοθερα
πευτῶν καί Παιγνιοθεραπευτῶν Ἑλλά
δος», τό «Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαίδευσης στή
Δραματοθεραπεία “ΑΙΩΝ”» καί τόν Κλάδο
«Τέχνη καί Ψυχιατρική» τῆς Ἑλληνικῆς
Ψυχιατρικῆς Ἑταιρείας. Πανεπιστημιακός
καθηγητής, συνεργάτης τοῦ Ἰνστιτούτου
Δραματοθεραπείας, εἶπε μεταξύ ἄλλων
στήν εἰσήγησή του σέ ἀκροατήριο εἰδικῶν
ψυχικῆς ὑγείας: «Ἕνα δεύτερο στοιχεῖο
εἶναι τό ζήτημα τῶν ἀπαρχῶν. Πολύ συ
χνά βλέπουμε στίς δραματοθεραπευτικές
πραγματεῖες νά γίνεται ἀναφορά, ἀνάμε
σα σέ ἄλλα πράγματα, σέ μεγάλες παρα
δόσεις τῶν λαῶν τοῦ κόσμου. Μία ἀπό αὐ
τές εἶναι ὁ σαμανισμός. Καί ἐμπνέονται,
μιμοῦνται, δανείζονται ἀπό αὐτό πού κα
ταγράφεται ὡς “σαμανιστική πρακτική” οἱ
δραματοθεραπευτές, προτείνοντας νέες,
κατάλληλες … τεχνικές, πρακτικές κ.τ.λ.
16. Sue Jennings, Εἰσαγωγή στή Δραματοθεραπεία,
Σαββάλας, 2005, σ. 178.
17. αὐτόθι, σ. 27.
18. Susana Pendzik, “Dramatherapy as a form of mod
ern shamanism”, The Journal of Transpersonal Psychology,
1988, 20:1, 81-92 κ. ἀ.
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Τίθεται ἕνα θέμα λοιπόν ἐδῶ. Ὁ σαμάνος,
ὅταν ἱερουργεῖ, θεραπεύει. Ὁ σαμανιστι
κός ἐκπαιδευτής δρώντας, πῶς μεταφέρει
τήν σαμανική τέχνη στήν προσπάθειά
του νά ἀνοίξει δρόμους ἔμπνευσης καί
ἐνίσχυσης τῆς συνείδησης τοῦ θεραπευο
μένου καί τοῦ ἰδίου του τοῦ ἑαυτοῦ; Εἶναι
ἕνα θέμα τό ὁποῖο γιά νά δώσει γόνιμες
σκέψεις, θά πρέπει -ὅταν σκύβει κανείς
πάνω στό σαμανισμό- νά ἀντιληφθεῖ κατά
τό δυνατόν ποιά εἶναι ἡ σαμανική πραγ
ματικότητα καί πῶς ὁ σαμάνος ἱερουργεῖ
στό πλαίσιό της καί νά ἀναζητήσει, ὄχι
ἁπλῶς κώδικες, γέφυρες … γιά νά μετα
φέρει τήν φαινομενολογική ἀντίληψη τῆς
πραγματικότητας τοῦ σαμανικοῦ στοιχεί
ου σέ μιά πραγματικότητα ἄλλη, σύγχρο
νη, ἐπίκαιρη… Εἶναι ἕνα θέμα τό ὁποῖο θά
ἦταν καλό νά μᾶς ἀπασχολήσει ὄχι μόνο
γνωστικά».
4. Τό σκηνικό στήν Ἑλλάδα σήμερα
Στή δραματοθεραπεία χρησιμοποιοῦν
ται ὡς «θεραπευτικά μέσα» οἱ μύθοι, τά
παραμύθια, οἱ τελετουργίες, ἡ κατασκευή
ἱστοριῶν, οἱ θεατρικοί ρόλοι, ἡ ζωγραφική,
οἱ μάσκες κ. ἄ. Κάποιοι δραματοθεραπευ
τές διδάσκουν πώς «στήν παραδοσιακή
ἰατρική τῶν Ἰνδουιστῶν ἱερέων Ζέν ἔδι
ναν στούς ἑκάστοτε ἀσθενεῖς παραμύθια
κατά περίπτωση, γιά διαλογισμό καί θε
ραπεία»19. Ὁρισμένοι δραματοθεραπευτές
-ὄχι ὅλοι- κάνουν χρήση διαλογισμοῦ στίς
συνεδρίες τους. Ἄλλοι κάνουν σεμινά
ρια δραματοθεραπείας καί παράλληλα
σέ ἄλλο χρόνο καί σεμινάρια γιόγκα.
Μεγάλο κέντρο ἐκπαίδευσης στή δραμα
τοθεραπεία ὑπό τή διεύθυνση ψυχιάτρουδραματοθεραπευτή διοργανώνει ταυτό
χρονα καί σεμινάρια «ψυχοενεργητικῆς20,
Rolfing»21 κ.ἄ. Σέ σεμινάρια, βιωματικά
19. www.ekpse.gr/Symposium/lesxi.pdf
20. Ἡ ψυχοενεργητική ἀνήκει στό χῶρο τῆς παραψυ
χολογίας.
21. Νεοεποχίτικη ἐναλλακτική μέθοδος.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 61

διάλογος

ἐργαστήρια καί ἡμερίδες δραματοθερα
πείας οἱ ἐκπαιδευόμενοι -ψυχολόγοι καί
λοιποί-  ἀκολουθοῦν ἀσκήσεις ἀναπνοῆς,
ὁραματισμοῦ, διαλογισμοῦ καί μετέχουν
σέ ἀποκρυφιστικές πρακτικές, οἱ ὁποῖ
ες συνδυάζονται μέ θεατρικές ἀναπαρα
στάσεις καί στοιχεῖα ψυχολογίας. Στήν
ἡμερίδα δραματοθεραπείας τοῦ 2009 οἱ
ἐκπαιδευόμενοι διδάχθηκαν ὅτι «ἡ δρα
ματοθεραπεία ἀποτελεῖ ἕνα ὑπαρξιακό
ταξίδι», ὅτι «ἡ προσευχή γίνεται θέατρο»
κ. ἄ., ἐνῶ σέ προηγούμενο συνέδριο εἶχαν
διδαχθεῖ ὅτι «χρειαζόμαστε τή δύναμη
τῶν θεῶν γιά νά ἀνταπεξέλθουμε… στόν
πόνο, τό θάνατο· χρειαζόμαστε νά φέρου
με τή δύναμη τῶν θεῶν, τοῦ ὁ,τιδήποτε εἶ
ναι πάνω ἀπό μᾶς καί πέρα ἀπό τόν ἔλεγ
χό μας. Ἕνα ἀνθρώπινο ὄν δέν μπορεῖ νά
22
θεραπεύσει» . Τό Μάϊο τοῦ 2007 ἔλαβε
χώρα τό «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δραμα
τοθεραπείας καί Παιγνιοθεραπείας» στό
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ὑπό τήν Αἰγί
δα τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί Κοινωνι
κῆς Ἀλληλεγγύης, τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνι
κῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί τοῦ
Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ. Στό τετραήμερο
αὐτό συνέδριο, στό ὁποῖο μετεῖχε πλῆθος
εἰδικῶν ψυχικῆς ὑγείας παρουσιάστηκε,
μεταξύ ἄλλων, τό Μοντέλο τῆς Ὑπερβα
τικῆς Δραματοθεραπείας, τό ὁποῖο, ὅπως
ἀναπτύχθηκε, «γεφυρώνει τήν ψυχοθερα
πεία μέ τήν πνευματική ἀναζήτηση» καί
τό ὁποῖο «ἀντλεῖ γνώση κι ἐμπειρία ἀπ’
τή μιά, ἀπό τά διάφορα ψυχοθεραπευτικά
ρεύματα, κι ἀπ’ τήν ἄλλη ἀπό τήν Ἐσω
τερική Παράδοση (Σαμανισμός, Ἐσωτερι
κός Χριστιανισμός, Σουφισμός, Βουδισμός
Ζέν, Τολτέκοι, τελετουργίες διαφόρων λα
ῶν κ.ἄ.)»23. Κατά τήν παρουσίαση αὐτή,
τονίστηκε ὅτι ἡ δραματοθεραπεία εἶναι
ἑνιαῖος χῶρος. Στό ἴδιο συνέδριο ψυχία

τροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί
καί λοιποί μετεῖχαν καί σέ ἐργαστήρια
βασισμένα στό σαμανισμό, τήν Ἑλληνική
μυθολογία, τήν ψυχανάλυση καί τό θέ
ατρο24, σέ ἐργαστήριο μέ τίτλο «Τά ἑπτά
ἐνεργειακά κέντρα καί ἡ δραματοθερα
πευτική τους προσέγγιση»25καί σέ ἄλλα
ἐργαστήρια καί διαλέξεις βασισμένα σέ
ἀποκρυφιστικές μεθόδους ψυχοθεραπεί
ας.

Ὅπως βλέπει κανείς στά ποικίλα σχε
τικά ἔντυπα καί ἱστοσελίδες, ὑπάρχει σή
μερα μιά μεγάλη προσφορά ἐργαστηρίων
καί βιωματικῶν σεμιναρίων δραματοθε
ραπείας. Συχνά εἶναι τά ἐργαστήρια διε
ρεύνησης ὀνείρων, κατασκευῆς μάσκας
καί δημιουργίας μαντάλα, ὅλα μέσῳ δρα
ματοθεραπείας. Σχετικά μέ τά ὄνειρα,
ἀκολουθώντας τίς ὑποθέσεις τοῦ Freud
καί τοῦ Jung, οἱ δραματοθεραπευτές θεω
ροῦν ὅτι ὑπάρχει ἕνα κρυφό περιεχόμενό
τους τό ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ σέ ἀπωθημένες
ἐπιθυμίες, φόβους, τραύματα κ.λπ., ἐνῶ
κάποιοι ἰσχυρίζονται ὅτι «κάποια ὄνειρα
εἶναι κελεύσματα τοῦ πεπρωμένου κι ὁ
Ἀναζητητής δέν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή παρά
νά ψάξει καί μέσα στόν ὀνειρόκοσμο γιά
26
τίς ψηφίδες τῆς Μαντάλα του» . Στά πλαί
σια τῆς δραματοθεραπείας συζητοῦνται
καί παίζονται τά ὄνειρα πού βλέπουν οἱ
ἀσθενεῖς, ὅποιο κι ἄν εἶναι τό περιεχόμε
νό τους. Παρενθετικά νά ποῦμε ἐδῶ, ὅτι
γιά τίς παγίδες πού κρύβουν τά ὄνειρα
ἔχουν μιλήσει οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,
οἱ ὁποῖοι καί συνιστοῦν τή μή ἐνασχόληση
τῶν Χριστιανῶν μέ αὐτά. Ἄλλα ἐργαστή
ρια χρησιμοποιοῦν τή μαντάλα -βουδι
στικό σύμβολο πού χρησιμοποιεῖται στό

22. Ἀπό τήν εἰσήγηση τοῦ καθηγητῆ Ψυχολογίας
Robert Landy στό «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δραματοθε
ραπείας καί Παιγνιοθεραπείας».
23. Ἀπό τό πρόγραμμα τοῦ ἀνωτέρω συνεδρίου, σ. 35.

24. αὐτόθι, σ. 38.
25. αὐτόθι, σ. 65.
26. www.dramatherapy.gr/wint09.html (ἐλήφθη τό χει
μώνα 2009).

5. Παραδείγματα ἐφαρμογ ῆς τῆς δρα
ματοθεραπείας
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ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΛΕΧΤΕΙ
ΣΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ1
Ἄρθρο τοῦ «Dialogue Centre International»

Συμβουλές γιά τά μέλη τῆς οἰκογένειας.
Τί μποροῦμε νά κάνουμε;
«Τί μποροῦμε νά κάνουμε»; Εἶναι μιά
1. Τό «Κέντρο Διαλόγου» (Dialogue Centre) εἶναι ὁ
φορέας, πού παρέχει συμβουλές καί βοήθεια πρός τούς
γονεῖς καί τά θύματα τῶν «νέων θρησκευτικῶν κινή
σεων» στή Δανία καί σέ ἄλλες χῶρες. Ἡ ἐργασία του
προσιδιάζει μέ τήν ἐργασία, πού πραγματοποιεῖται στά
πλαίσια τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Γονέων» (Π.Ε.Γ.) στή
χώρα μας.
Τό παρόν κείμενο εἶναι μεταφρασμένο καί προ
σαρμοσμένο ἀπό τό thttp://www.dc-international.org/
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ἐρώτηση πού συνήθως κάνουν γονεῖς, συγ
γενεῖς καί φίλοι ὅταν ἕνας δικός τους ἄν
θρωπος προσχωρεῖ σέ μιά «νέα θρησκευ
τική κίνηση»2 καί ἡ προσωπικότητά του
index.php?option=com_content&view=article&id=1110:
advice-for-family-members&catid=166:andre-publikationer
&Itemid=44
2. Οἱ ὀργανώσεις αὐτές εἶναι γνωστές στό ἐξωτε
ρικό σάν «νέες θρησκευτικές κινήσεις» (new religious
movements), «θρησκεῖες τῆς νεότητος» (youth religions),
«λατρεῖες» (cults) ἤ «σέκτες» (sects). Ἐπίσης, στή χώρα
μας, σάν «γκουρουϊστικές ὀργανώσεις», «νεοφανεῖς αἱρέ

διαλογισμό- «γιά δραματική καί τελετουρ
γική θεραπεία». Ἐπίσης, γίνονται σεμινά
ρια πάνω στή «θεραπευτική ἀξιοποίηση
τῶν τεσσάρων στοιχείων τῆς φύσης» καί
πολλά ἐργαστήρια πού ἔχουν θέμα τήν
κατασκευή καί τή χρήση μάσκας. «Στή
δραματοθεραπεία ὁ θεραπευτής δουλεύει
συχνά μέ μάσκες… Μέ τή χρήση τῆς μά
σκας ὁ θεραπευόμενος ἔχει τή δυνατότη
τα νά ὑπερβεῖ τήν ἴδια του τήν ὕπαρξη, νά
ἔρθει σέ ἐπαφή μέ ἕναν ἄλλο κόσμο ὅπου
κυριαρχοῦν βαθιά κρυμμένα πάθη καί
ἔνστικτα»27. Στίς συνεδρίες μέ μάσκες, δέν
ἀποκλείονται ἀπρόοπτα· μερικές φορές
συναντᾶμε καί μάσκες πού ἀπεικονίζουν
τό διάβολο.
Στή δραματοθεραπεία «δουλεύεται» καί
ὁ θυμός. «Στή θεραπευτική διαδικασία ὁ
μαθητευόμενος μαθαίνει νά ἀναγνωρίζει
τό θυμό του, νά τόν κατανοεῖ καί νά τόν
δέχεται. Ἐκπαιδεύεται νά τόν ἐκφράζει μέ

ἐποικοδομητικό τρόπο»28! Αὐτό θεωρεῖται
θεραπεία γιά τούς δραματοθεραπευτές
καί λοιπούς ψυχοθεραπευτές. Χαρακτηρί
ζουν μάλιστα μύθο τό γεγονός ὅτι ὁ θυμός
δέν εἶναι φυσιολογικός. Νά τονιστεῖ ἐδῶ
ὅτι, σέ ἀντίθεση μέ τό χῶρο τῶν «ψυχο
θεραπειῶν», στήν Ἐκκλησία γνωρίζουμε
πρῶτον ὅτι ὁ θυμός εἶναι πάθος καί τά
πάθη ξεριζώνονται -δέν τά ἀποδεχόμαστε,
οὔτε τά ἐκφράζουμε «ἐποικοδομητικά»- 
καί δεύτερον ὅτι φυσιολογικός, ἥρεμος καί
εὐτυχισμένος εἶναι μόνον ὁ ἄνθρωπος πού
ἔχει ὑπερβεῖ τά πάθη του. Ἀλλοῦ διαβάζου
με γιά περίπτωση νεαροῦ ἄνδρα ὁ ὁποῖος
μετά ἀπό πολύμηνη δραματοθεραπεία, ἡ
ὁποία «ἐφαρμόστηκε μέ ἐπιτυχία», ἔφτασε
στή «θεραπεία»: «εἶχε μάθει πλέον … νά
μή ντρέπεται νά κάνει ἔρωτα μέ ἕναν με
γαλύτερο ἄνδρα … νά μπορεῖ νά τοῦ λέει
“σ’ ἀγαπῶ”»29.
(Συνέχεια στό ἑπόμενο)

27. Ράνια Εὐδοκίμου-Παπαγεωργίου, ἔνθ.ἀνωτ., σ.
261.

28. αὐτόθι, σ. 183.
29. Robert Landy, Προσωπικότητα καί προσωπεῖο,
Ἑλληνικά Γράμματα, 2001, σ. 167-168.
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ἀλλάζει. Ἴσως ἡ διαφορά νά μήν εἶναι ἀπό
τήν ἀρχή ἐμφανής, ἀλλά καί πάλι, ὑπάρ
χει ἡ αἴσθηση πώς κάτι παράξενο καί ἐπι
κίνδυνο ἐμφανίστηκε στή ζωή κάποιου. Τί
μπορεῖ νά γίνει;
Μιλώντας γενικά, θά λέγαμε ὅτι δέν
ὑπάρχει μιά συγκεκριμένη ἀπάντηση. Στή
Δανία ὑπάρχουν πολλές διαφορετικές καί
δραστήριες «νέες θρησκευτικές κινήσεις»,
καί οἱ ἄνθρωποι πού προσχωροῦν διαφέ
ρουν μεταξύ τους τόσο ὥστε εἶναι δύσκολο
νά βρεθεῖ μιά λύση, πού νά καλύπτει κάθε
περίπτωση. Ἄν καί δέν θά πρέπει νά παρα
γνωρίσουμε τίς διαφορές, ὑπάρχουν ὅμως
κάποιες γενικές κατευθύνσεις.
Τό βασικό πρόβλημα
Εἶναι λογικό νά ρωτήσει κανείς τό ἐμ
πλεκόμενο πρόσωπο –καί τόν ἑαυτό του,
πάνω στό ζήτημα αὐτό– γιατί ἡ νέα κίνη
ση τοῦ εἶναι τόσο γοητευτική; Τί εἶναι αὐτό
πού τό ἑλκύει; Μήπως ἀπορρίπτοντας κάτι
στή ζωή του, ἐμποδίστηκε νά ἀναπτύξει
τήν προσωπικότητά του πλήρως; Συχνά
ἀποδεικνύεται ὅτι τό βασικό πρόβλημα εἶ
ναι ἡ ἔλλειψη γνώσεων πάνω σέ ζητήματα
πίστης.
Πολλοί σήμερα θεωροῦν ὅτι ἡ θρησκεία
ἀνήκει στό παρελθόν. Κατά τήν ἐφηβεία
τους ἴσως θεώρησαν τή Χριστιανική θρη
σκεία σάν ἕνα αὐτονόητο μέρος τῆς ζωῆς
τους, ἀλλά ποτέ δέ βίωσαν τή θρησκεία
μέ τρόπο ὁλοκληρωμένο. Ἔτσι, τά παιδιά
τους μεγαλώνουν σέ ἕνα «θρησκευτικό κε
νό», ἀνίκανα νά κρίνουν τά θρησκευτικά
φαινόμενα μέ ἕνα ὑγιές ἀλλά καί κριτικό
πνεῦμα. Ὅταν τά παιδιά ἐνηλικιωθοῦν, εἶ
ναι ἀνίσχυρα ἀπέναντι στίς «γκουρουϊστι
κές ὀργανώσεις» καί τίς «ἀποκρυφιστικές
σέκτες», μέ ἀποτέλεσμα νά προσχωρήσουν
σέ μιά τέτοια ὀργάνωση, ἐφόσον ὑπάρξουν
σεις» ἤ «ἀποκρυφιστικές σέκτες». Στήν ἀκραία τους μορ
φή χαρακτηρίζονται καί σάν «καταστροφικές λατρεῖες»
(destructive cults).

διάλογος

οἱ προϋποθέσεις, χωρίς τή δυνατότητα
προειδοποίησης.
Τό πρῶτο πού χρειάζεται εἶναι μιά σω
στή διαπαιδαγώγηση στή θρησκευτική
διάσταση τῆς ζωῆς. Ἡ ἄγνοια τῆς πίστης
εἶναι τό ἴδιο λανθασμένη ὅσο καί ἡ χω
ρίς προϋποθέσεις παράδοση. Τό νά εἶναι
κανείς ἄνθρωπος σημαίνει, σέ μιά περί
πτωση, ὅτι ἔχει ἀνάγκη θρησκείας, ἀλλά
ὅπως κάποιος δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει τήν
σεξουαλικότητά του ἤ νά τῆς παραδοθεῖ
ἄνευ ὅρων, καί ἡ θρησκευτική πλευρά
ἑνός ἀνθρώπου χρειάζεται τίς κατάλλη
λες προϋποθέσεις γιά νά ἀναπτυχθεῖ σω
στά κι ὄχι χωρίς συνείδηση. Ἡ ὑποταγή
σέ μιά «νέα θρησκευτική ὁμάδα» συχνά
εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀνυπαρξίας θρη
σκευτικῆς ζωῆς μέσα στήν οἰκογένεια. Καί
ὅταν ἕνα πρόσωπο προσχωρήσει σέ μιά
«σέκτα» ὁ διάλογος συχνά εἶναι ἀδύνατος.
Δέν ὑπάρχει δυνατότητα συνεννόησης
ἀνάμεσα στά δύο μέρη, μόνο διαπληκτι
σμοί μεταξύ τους. Ὁ μόνος τρόπος νά
ἀποφευχθεῖ μιά παρόμοια κατάσταση εἶ
ναι νά ἀντιμετωπιστεῖ ρεαλιστικά ἡ περί
πτωση καί νά διδαχθεῖ κανείς ἀπ’ αὐτήν.
Νά πληροφορηθοῦμε δηλαδή γιά τό τί
σημαίνει θρησκεία καί ποιές εἶναι οἱ προ
ϋποθέσεις της.
Εἴμαστε ὅ,τι πιστεύουμε
Πολλά συμμαρτυροῦν γιά τό ὅτι ἡ ταυ
τότητα ἑνός προσώπου σχετίζεται μέ τήν
θρησκευτικότητά του, βέβαια, θρησκευ
τικότητα μέ τήν εὐρύτερη σημασία τῆς
λέξης. Ἐπιγραμματικά, γίνεσαι αὐτό πού
πιστεύεις. Μέ αὐτή τήν ὀπτική, ἡ λέξη «πι
στεύω» δέν ἐκλαμβάνεται μέ τήν ἔννοια
τῆς εὐπιστίας ἤ τῆς πεποίθησης -δέν γίνε
σαι π.χ. φάντασμα ἐπειδή «πιστεύεις» στήν
ὕπαρξη τῶν φαντασμάτων. Πίστη στή δική
μας περίπτωση σημαίνει παράδοση ἤ ἐμ
πιστοσύνη σέ κάτι. Γιά νά ἐπικυρώσουμε
λοιπόν τήν διατύπωση: γίνεσαι, βάσει τῆς
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πίστης σου, αὐτό πού ἀποδέχεσαι κι αὐτό
πού ἐμπιστεύεσαι.
Ἐάν δέν ὑπάρχει κάτι νά ἀποδεχθεῖς
ἤ νά πιστέψεις σ’ αὐτό, ἡ ζωή εἶναι κενή
καί ἀνούσια καί δέν ἔχει κανένα νόημα·
δέν ἔχει κανένα σκοπό. Οἱ ἄνθρωποι μέ
σα στήν ἀπελπισμένη προσπάθειά τους
νά βροῦν νόημα στή ζωή τους, εἶναι δι
ατεθειμένοι νά δεχτοῦν ὁτιδήποτε, καί
μέ ὁποιοδήποτε κόστος. Γιατί στή μακριά
πορεία τῆς ζωῆς, κανένας δέν μπορεῖ νά
ὑποφέρει τή σύγχυση ἡ ὁποία προκα
λεῖται ἀπό τήν ἔλλειψη θρησκευτικῶν
πεποιθήσεων. Ἀρνούμαστε νά τό παρα
δεχτοῦμε, ἀλλά εἶναι ὁλοφάνερο πώς ὅλο
καί περισσότεροι ἄνθρωποι εἶναι ψυχι
κά διαταραγμένοι, ἐπειδή δέν μποροῦν
νά συμφιλιωθοῦν μέ τήν ἀμφιλεγόμενη
θρησκευτικότητά τους. Ἔχουν χάσει τήν
Χριστιανική τους ταυτότητα καί εἶναι ἀνί
κανοι νά ἐννοήσουν τό νόημα τῆς ζωῆς
τους. Δέν ἔχουν σαφῆ προσανατολισμό.
Μπορεῖ νά ἀπωθήσουν τό θέμα γιά λίγο
στό βάθος τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἀλλά κάποτε
αὐτό δέν ἀρκεῖ πλέον, καί τότε ἔρχεται ἡ
κατάρρευση λόγῳ τῆς ἐσωτερικῆς τους
ἀστάθειας.
Ὅσο περίεργο κι ἄν φαίνεται, ἐλάχιστοι
βρίσκουν τή λύση μέ τήν ἐπιστροφή στίς
Χριστιανικές τους ρίζες, ἀκόμη κι ὅταν
ἀνακαλύπτουν ὅτι βρίσκονται μέσα σ’ ἕνα
καράβι πού βυθίζεται. Ἀντιθέτως, τείνουν
νά παραδίνονται ἄνευ ὅρων σέ νόθες
ψευδο-θρησκευτικές -ἀκραῖες πολλές φο
ρές-  καταστάσεις μέ καταστροφικές συ
νέπειες. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό
ἕνα σκοπό στή ζωή, ἕνα σκοπό στόν ὁποῖο
νά πιστεύουν, ἕνα σκοπό μέ τόν ὁποῖο
νά ζοῦν, κάποιο τρόπο γιά νά βροῦν τόν
προσανατολισμό τους· οἱ ἄνθρωποι ἔχουν
ἀνάγκη νά βάλουν τή ζωή τούς μέσα στή
σωστή προοπτική. Τότε πρόθυμα παραι
τοῦνται ἀπό κάθε δυνατότητα κριτικῆς
αἴσθησης. Νέοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
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μιά ὀρθολογιστική, κριτική στάση ἀπέ
ναντι στήν κοινωνία, μπορεῖ μέσα σέ ἐλά
χιστες ὧρες νά παραδοθοῦν ἄνευ ὅρων σ’
ἕναν γκουρού, ν’ ἀφεθοῦν πειθήνια στά
πόδια του, καί νά ὑποστοῦν κηρύγματα
π.χ. ἀπροκάλυπτου φασισμοῦ, χωρίς κα
μία ἀντίδραση. Παραδίνονται στόν κύριό
τους καί ἀφέντη τους, πιστεύοντας ὅτι θά
«βροῦν τήν ἐσωτερική εἰρήνη τῆς καρδιᾶς
τους», θά «ἐλέγξουν τήν διάνοιά τους» ἤ
θά «ἐπιτύχουν μιά ἀνώτερη συνειδητότη
τα».
Τό Χριστιανικό Ὑπόβαθρο καί
τό τί μπορεῖ νά συμβεῖ
Θά πρέπει κανείς νά συμβιβαστεῖ μέ τήν
κατάσταση, πού εἶναι καί ἡ αἰτία τοῦ ὅλου
προβλήματος. Τό πρόβλημα προέρχεται
ἀπό τό ὑπάρχον «θρησκευτικό κενό». Οἱ
σπασμωδικές προσπάθειες τῶν «νεοφα
νῶν αἱρέσεων» νά καλύψουν τήν ἀνάγκη
θρησκευτικότητας τῶν ἀνθρώπων εἶναι
μόνο ἡ μιά πτυχή τοῦ προβλήματος·  κι ἕνα
πρόβλημα δέν λύνεται μόνο μέ τόν ἔλεγχο
τῶν ἐπιπτώσεών του.
Γιά τό σκοπό αὐτό, τό θεμέλιο τῆς Χρι
στιανικῆς πίστης θά πρέπει νά ἀνακαλυ
φθεῖ ξανά. Τό ὅλο θέμα θά πρέπει νά ἀν
τιμετωπιστεῖ μέ εἰλικρίνεια. Πρέπει κανείς
νά συνειδητοποιήσει πώς ἔχασε τό σωστό
δρόμο καί τόν ἀληθινό του προορισμό, για
τί ἁπλά διάλεξε λανθασμένη πορεία. Ὁπό
τε, τό καλύτερο πού ἔχει νά κάνει θά ἦταν
νά ἐπιστρέψει στό σημεῖο ἐκκίνησης.
Ἐάν ἡ ὑπερηφάνεια τοῦ ἀνθρώπου τόν
ἐμποδίζει νά πράξει ἀναλόγως ἤ ὑπάρ
χουν ἄλλοι λόγοι, πού τόν ἀποτρέπουν νά
ἐπανενταχθεῖ στήν Χριστιανική του πίστη,
μετά τήν προσχώρησή του σέ μία «νέα θρη
σκευτική κίνηση», τότε δύσκολα μπορεῖ νά
δοθεῖ βοήθεια στό πρόσωπο αὐτό. Μπορεῖ
νά προληφθοῦν κάποιες συνέπειες, ἀλλά
δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιλυθεῖ τό βασικό
πρόβλημα.
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Τί μπορεῖ νά γίνει ἐδῶ καί τώρα; Ποιές
εἶναι οἱ πιθανές συγκεκριμένες κινήσεις
στήν παροῦσα κατάσταση;

Τό Καθῆκον τῆς Οἰκογένειας.
Πῶς καθοδηγοῦμε τούς
συγγενεῖς τῶν θυμάτων

Ὑπάρχουν διάφορες ἀπαντήσεις καί δι
άφοροι τρόποι προσέγγισης στό ὅλο θέμα.
Μερικές φορές ἀπελπισμένοι ἄνθρωποι
ἀπάγουν τά παιδιά τους, τούς συγγενεῖς ἤ
τούς φίλους τους ἀπό τίς «νέες θρησκευτι
κές κινήσεις» καί τούς «ἀποπρογραμματί
3
ζουν» -δηλαδή τούς ὑποβάλλουν σέ πλύση
ἐγκεφάλου μέ ἀντίστροφες διαδικασίες
ἀπό αὐτές τῆς ὀργάνωσης μέ τήν ἐλπίδα
ὅτι θά ἐπιστρέψουν στήν προηγούμενη
φυσιολογική ζωή τους. Ὅμως τέτοιες δι
αδικασίες εἶναι σχετικά παράνομες καί
ἀνήθικες κι ἐάν ὑπάρξει κάποια τύχη, τό
θῦμα μιᾶς τέτοιας διαδικασίας μπορεῖ νά
ἐπανέλθει στήν ἀρχή, πού ὑπῆρξε καί ἡ
ἀφετηρία γιά τή δημιουργία τοῦ ὅλου προ
βλήματος. Τά ἀποτελέσματα μιᾶς τέτοιας
μεθόδου δέν εἶναι μόνιμα καί πολλοί, πού
ὑπέστησαν «ἀποπρογραμματισμό» ἐπι
στρέφουν στή σέκτα ἀπό τήν ὁποία ἀπή
χθηκαν.
Τό «Κέντρο Διαλόγου» (Dialogue Cent
re) δέν υἱοθετεῖ παρόμοιες πρακτικές. Ἡ
βοήθεια πρός τά θύματα τῶν «νέων θρη
σκευτικῶν κινήσεων» πρέπει νά παρέχεται
μέ τήν δική τους συναίνεση καί ἐλεύθερη
ἐπιλογή. Στήν πνευματική μάχη μόνο τά
πνευματικά μέσα ἀποδίδουν. Ἡ πεῖρα μᾶς
λέει ὅτι, στήν μακρά πορεία ἡ πληροφό
ρηση καί ἡ ἐπιχειρηματολογία εἶναι τά
πιό ἀποτελεσματικά ὅπλα καί πάντοτε
στή διάθεση γιά τά συγγενικά πρόσωπα
ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἔχουν παγιδευτεῖ σέ μιά
«λατρεία».

Τό «Κέντρο Διαλόγου» δέν ἐπιτρέπεται
νά προσεγγίσει τό θῦμα ἀπευθείας. Ἐμεῖς
δέν γνωρίζουμε τό θῦμα καί κατά συνέ
πεια δέν θά μποροῦσε νά μᾶς ἐμπιστευτεῖ.
Ἄρα οἱ συγγενεῖς τοῦ θύματος καλοῦνται
νά ἀποκτήσουν γνώση σχετικά μέ τήν δι
δασκαλία τῆς «σέκτας», παρ’ ὅλο πού αὐτό
μπορεῖ νά τούς φαίνεται ἀπωθητικό. Πρό
κειται ὅμως γιά τή σωτηρία ἑνός ἀνθρώπου.
Θά πρέπει νά ἐκφράζετε -ἐσεῖς, οἱ συγ
γενεῖς-  τή γνώση πού ἀποκτήσατε στή
συνομιλία σας μέ τό θῦμα. Θά σᾶς ἐκτιμή
σει κατά βάθος γιά τό ἐνδιαφέρον καί τόν
κόπο σας. Προσοχή, μή γίνετε ἀπαξιωτικοί
ἤ προκλητικά εὐέξαπτοι μέ οἱονδήποτε
τρόπο, παρ’ ὅλο πού μπορεῖ νά δυσκολευ
τεῖτε νά πράξετε κάτι τέτοιο ἀκούγοντας
ἀνοησίες καί φράσεις χωρίς νόημα, προερ
χόμενες ἀπό τίς διδασκαλίες τοῦ ἀρχηγοῦ
τῆς ὁμάδας, στήν ὁποία ἀνήκει τό θῦμα.
Συνεχίστε νά ἐπιχειρηματολογεῖτε χωρίς
νά συμβιβάζεστε, καί μήν ἐξοργισθεῖτε σέ
καμία περίπτωση.

3.Ἡ μέθοδος τοῦ «ἀποπρογραμματισμοῦ», πού ἐφαρ
μόζεται σέ κάποιες περιπτώσεις στό ἐξωτερικό, ἔρχεται
σέ ἀντίθεση μέ τήν προσπάθεια ἐπανένταξης, πού ἡ
Ἐκκλησία μας ἐφαρμόζει στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτε
ρικό. Γιά μᾶς, ἀπόλυτη προτεραιότητα ἔχει ἡ διατήρη
ση τοῦ αὐτεξουσίου, μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός προίκισε τόν
ἄνθρωπο.

Τό Ἀδιέξοδο
Ἐν πρώτοις, μπορεῖ νά φαίνεται ὅτι
ὑπάρχει ἀδιέξοδο στήν ἐπικοινωνία σας
μέ τό θῦμα. Ὅμως μπορεῖτε νά τροφοδοτή
σετε τό θῦμα μέ πληροφορίες. Δέν πρέπει
νά ἐγκαταλείψετε τήν προσπάθεια, ἀλλά
σταδιακά νά τροφοδοτεῖτε τό θῦμα μέ ἕναν
ἀριθμό πληροφοριῶν κάθε φορά. Ἔτσι, σι
γά, σιγά ἡ συνείδησή του θά ἔχει δεχθεῖ
ἕνα σημαντικό ὄγκο πληροφόρησης, παρ’
ὅλο πού πρός τό παρόν ὅλα μοιάζουν χα
μένα. Κάποια μέρα, τό θῦμα θά βρεθεῖ σέ
μιά νέα κατάσταση· ἀργά ἤ γρήγορα θά βι
ώσει μιά συναισθηματική κρίση, σάν ἀπο
τέλεσμα τῆς ἐμπλοκῆς του στή «λατρεία»
ἤ τῆς σχέσης του μέ τόν γκουρού. Ὅταν
συμβεῖ αὐτό, οἱ «ἀποθηκευμένες» πλη
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Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1914;
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου,
μέλους τοῦ Π.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.
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Ἡ «γνωστή θρησκεία» τήν ὁποία ἐκ
φράζει ὁ «πιστός καί φρόνιμος δοῦλος»
ἀλλάζει συχνά τίς διδασκαλίες της, ὅταν
παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα τά
ὁποῖα δυσχεραίνουν τό ἔργο τῆς ἐξουσίας
της. Τό νέο θέμα πού ἦλθε στό προσκήνιο
εἶναι παλαιό καί ἀσταθές. Πρόκειται γιά
τήν περίφημη «γενιά» τοῦ 1914.

Θεωροῦμε ἀπαραίτητο νά παρουσια
στοῦν καί παλαιότερα κείμενα τῆς ἑταιρίας
-στά ὁποῖα ἐκήρυττε διαφορετικά γιά τήν
«γενιά»- καί νεώτερα ὥστε νά φανεῖ ἡ ἀστά
θεια τοῦ «δούλου», γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέ
μα τό ὁποῖο ἀφορᾶ τούς «μάρτυρες».
1948. «Ἔστω ὁ Θεός Ἀληθής», σελ. 258:
«Γραφική προφητεία δείχνει ὅτι ἡ ἐπιστρο

ροφορίες θά ἀποδώσουν: «Ἴσως νά εἶχαν
δίκιο, σχετικά μέ ὅσα μου εἶπαν!», εἶναι
πιθανόν νά σκεφθεῖ. Ἀλλά ἐάν δέν ἔχουμε
τροφοδοτήσει τό θῦμα μέ ἀντίθετες πλη
ροφορίες, τότε δέν θά ἔχει τήν δυνατότητα
νά ἀναπτύξει προσωπική πρωτοβουλία
ἀπεξάρτησης ἀπό τήν ὁμάδα, ἀφοῦ δέν θά
ἔχει ἀπό ποῦ νά ἀντλήσει τή δύναμη γιά
μιά τέτοια κίνηση.
Μέ ἀντίστοιχο τρόπο, μπορεῖτε νά ἐπεν
δύσετε στήν ἀγάπη καί τήν ὑπομονή. Τό
θῦμα μπορεῖ νά συμπεριφέρεται πολύ πα
ράξενα καί δυσάρεστα στά μάτια σας,
ἀλλά ποτέ μήν τό ἀπορρίψετε. Σέ κάθε
περίπτωση βεβαιωθεῖτε ὅτι γνωρίζει πώς
ἡ πόρτα σας εἶναι πάντοτε ἀνοιχτή. Ὅταν
ἔρθει ἡ ὥρα, πρέπει νά εἶναι διαθέσιμη ἡ
δυνατότητα ἑνός τηλεφωνήματος ἤ ἡ προ
σέλευσή του γιά στήριξη καί βοήθεια.
Τό «Κέντρο Διαλόγου» σᾶς βοηθάει νά
ἀποκτήσετε τίς πληροφορίες πού χρειά
ζεστε. Στήν οὐσία, τό «Κέντρο Διαλόγου»
εἶναι αὐτή καθ’ ἑαυτή ἡ πληροφορία πού
ὑπάρχει σέ ὥρα ἀνάγκης γιά τό ἴδιο τό
θῦμα. Γι’ αὐτό θά ἔπρεπε νά τοῦ δοθεῖ ἡ
διεύθυνση καί τό τηλέφωνο τοῦ «Κέντρου»
μαζί μέ κάποιες πληροφορίες γιά τήν ἐρ
γασία καί τίς μεθόδους μας.

Μερικές φορές τά θύματα ζοῦν μέσα
στίς «σέκτες» σάν σκλάβοι-φυλακισμένοι,
ἔχοντας ὑπογράψει κάποιο «συμβόλαιο
νομιμοφροσύνης» στήν ὁμάδα, ἤ ἐπειδή
χρωστοῦν τεράστια χρηματικά ποσά στήν
«λατρεία». Εἶναι σημαντικό νά ἐξηγήσου
με στό θῦμα πώς μιά τέτοια κατάσταση
δέν εἶναι νομικά δεσμευτική γι’ αὐτό. Οἱ
νομικοί μας σύμβουλοι στό «Κέντρο Δια
λόγου» –ἤ οἱοσδήποτε ἄλλος νομικός- δέν
θά δυσκολευτεῖ καθόλου νά κηρύξει ἄκυρα
ἀνάλογα χρέη.
Τό ἴδιο ἰσχύει καί μέ τούς «τελετουργι
κούς ὅρκους» πρός τήν ὁμάδα. Αὐτοῦ τοῦ
εἴδους ἡ ἐξαπάτηση εἶναι καθ’ ὅλα ἀνήθι
κη, καί χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση μπο
ρεῖ νά ἀγνοηθεῖ ἐντελῶς ἐπειδή σπάνια
τό θῦμα εἶναι ἐνήμερο γιά τό περιεχόμενο
τῶν ὑποσχέσεων τίς ὁποῖες κλήθηκε νά
δώσει.
Τέλος, χρειάζεται νά ἐπαναλάβουμε ὅτι
εἶναι οἱ συγγενεῖς ἐκεῖνοι πού θά πρέπει
νά ἐπιτελέσουν τό σημαντικότερο μέρος
τῆς ἐργασίας. Αὐτός εἶναι ὁ πιό σωστός
καί ἄμεσος τρόπος ἀντιμετώπισης. Μόνο
τότε θά μπορεῖ κανείς νά ἐλπίζει σέ ἕνα
καλύτερο μέλλον γιά τό θῦμα, ἀλλά καί
γιά ὅλη του τήν οἰκογένεια.
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φή τῶν προφητῶν ὡς δικαίων ἀρχόντων τῆς
γῆς, θά γίνη στό ἄμεσο προσεχές μέλλον, σ’
αὐτή τή δική μας γενεά», Λουκᾶς ΚΑ’ 25-32,
ΙΓ’ 28».
1967. «Ὁ Λόγος Σου Λύχνος...», σελ. 75:
«Ποτέ μήν παραβλέψετε τό γεγονός ὅτι αὐ
τή ἡ γενεά ἀντιμετωπίζει τήν ἐπικείμενη
καταστροφή τῆς Βαβυλῶνος καθώς καί τήν
καταστροφή στόν Ἀρμαγεδδώνα».
Παρά τίς διδαχές τοῦ «δούλου» γιά τήν
ἐπιστροφή τῶν προφητῶν, ὡς ἀρχόντων
τῆς γῆς σ’ αὐτήν τή «γενιά» ὅπως καί
τήν ἀντιμετώπιση τῆς καταστροφῆς τῆς
Βαβυλῶνος καί τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος, ὅλα
αὐτά ἀπεδείχθησαν λόγια τοῦ ψευδοπρο
φήτη.
1968. «Ἡ ἀλήθεια πού ὁδηγεῖ στήν αἰ
ώνια ζωή», σελ. 94: «Ματθ. ΚΔ’ 34 ... ποιά
γενεά ἐννοοῦσε; Ὁ Ἰησοῦς ἀναφέρθηκε ἀκρι
βῶς σέ ἄτομα πού θά ἔβλεπαν «πάντα ταῦ
τα», εἶναι τά γεγονότα πού  ἔλαβαν χώρα
ἀπό τό ἔτος 1914 καί ἐκεῖνα πού θά συμβοῦν
ἀκόμη ὡς τό τέλος τοῦ πονηροῦ συστήματος.
Ἄνθρωποι πού γεννήθηκαν ἔστω καί πενήν
τα χρόνια πρίν δέν θά μποροῦσαν νά ἰδοῦν
«πάντα ταῦτα». Αὐτοί ἦλθαν ἐπί σκηνῆς,
ἀφοῦ τά προειπωμένα γεγονότα ἦσαν ἤδη ἐν
προόδῳ. Ἀλλ’ ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ζοῦν
ἀκόμη καί οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἀρκετά ἐνήλικοι
ὥστε νά ἐνθυμοῦνται τά γεγονότα ἐκεῖνα.
Αὐτή ἡ γενιά εἶναι τώρα ἀρκετά προχωρη
μένοι στά χρόνια».
Σελ. 95: «Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού  ζοῦ
σαν τό 1914. Δέν θά παρέλθει ἡ γενιά αὐτή
ἕως γίνωσι πάντα ταῦτα».
1968. «Ξύπνα», 8-3-69, σελ. 14: «Ἀκόμη
καί ἄν ὑποθέσωμε ὅτι, νέοι δέκα πέντε ἐτῶν
θά ἦσαν ἀρκετά διορατικοί γιά νά κατανο
ήσουν τήν σπουδαιότητα τῶν συμβάντων
τό 1914 αὐτοί οἱ νεαροί ἀκόμη τῆς «γενιᾶς
ταύτης» θά ἦσαν σήμερα περίπου 70 ἐτῶν.
Ὥστε ἡ μεγάλη πλειονότης τῆς γενιᾶς στήν
ὁποία ἀναφέρεται ὁ Ἰησοῦς ἔχει ἤδη πεθάνει.
Οἱ ἀπομένοντες πλησιάζουν πρός τό γῆρας.

διάλογος

Θυμηθῆτε ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶπε ὅτι τό τέλος τοῦ
ἀσεβοῦς αὐτοῦ κόσμου θά ἤρχετο προτοῦ
παρέλθη ἡ γενιά αὐτή. Αὐτό μᾶς λέει ὅτι τά
ἔτη πού ἀπομένουν πρίν ἔλθη τό προφητευ
θέν τέλος δέν μπορεῖ νά εἶναι πολλά».
1983. «Ενωμένοι στη Λατρεία», σελ. 169:
«Προτού εκπνεύσει η γενιά που είδε τα γε
γονότα του 1914, ο Θεός θα καταστρέψει το
Σατανικό σύμπαν».
1984. «Σκοπιά», 15-6-91, σελ. 7: «Δεν θέ
λει παρέλθει η γενιά αύτη εωσού  γείνωσι
πάντα ταύτα (Ματθ. ΚΔ’ 33, 34). Έτσι μερι
κοί από την γενιά εκείνων που ήσαν ζωντα
νοί το 1914 θα ζήσουν για να δουν το τέλος
του παρόντος συστήματος πραγμάτων».
Ἕως ἐδῶ εἶναι κατανοητή ἡ διδασκα
λία τῆς ὀργάνωσης, ὡς πρός τή «γενιά».
Ἀπό τά κείμενα πού παρουσιάστηκαν ἡ
διδασκαλία μιλοῦσε γιά τή γενιά τοῦ 1914.
Ὅπως ὅμως διαβάσαμε, ὅλοι αὐτοί οἱ χρι
σμένοι καί ὑπερήλικες εἶναι ἐλάχιστοι,
ἀλλά παρά τό ἐπεῖγον τοῦ κηρύγματος
τῆς Σκοπιᾶς, αὐτοί πεθαίνουν καί ὁ Ἀρμα
γεδδώνας δέν ἔρχεται. Ἔτσι ἀναγκάζεται ὁ
«δοῦλος» σέ ἀλλαγή, ὄχι ὅμως σαφῆ, ἀλλά
διφορούμενη.
1995. «Σκοπιά», 1-11-95, σελ. 14, 15: «Ποιά
λοιπόν “η γενιά” στην οποία αναφερόταν
τόσο συχνά ο Ιησούς παρουσία των μαθητών
του; Τι κατανόησαν εκείνοι από τα λόγια
του “Αυτή η γενιά δεν πρόκειται να παρέλ
θει μέχρι να συμβούν όλα αυτά”; Οπωσ
δήποτε ο Ιησούς δεν παρέκκλινε από τον
καθιερωμένο τρόπο με τον οποίο εφάρμοζε
με συνέπεια στις μάζες των συγχρόνων του,
καθώς και στους “τυφλούς οδηγούς” τους,
που μαζί αποτελούσαν το Ιουδαϊκό έθνος.
“Αυτή η γενιά” έζησε όλη την οδύνη που
προείπε ο Ιησούς και κατόπιν παρήλθε σε
μια “μεγάλη θλίψη”...και η οποία έπληξε
την Ιερουσαλήμ (Ματθ. ΚΔ’ Δ΄ 1, 24). Τον
πρώτο αιώνα ο Ιεχωβά έκρινε τον Ιουδαϊκό
λαό. Τα μετανοημένα άτομα ... σώθηκαν από
εκείνη τη “μεγάλη θλίψη”. Σε επαλήθευση
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των λόγων του Ιησού όλα όσα προφητεύθη
καν συνέβησαν, “ο ουρανός και η γη” του
Ιουδαϊκού συστήματος πραγμάτων ολόκλη
ρο το έθνος, με τους θρησκευτικούς ηγέτες
του και την πονηρή κοινωνία των ανθρώπων
του παρήλθε. Σήμερα, εγγύς είναι η ημέρα
του Ιεχωβά η μεγάλη ... η οργή του θα ξε
σπάσει πάνω στα θρησκευτικά πολιτικά και
εμπορικά στοχεία του κόσμου ... καθώς την
“πονηρή και μοιχαλίδα γενιά” των ημερών
μας».
Σελ. 19: «Επομένως στην τελική εκπλή
ρωση της προφητείας του Ιησού, σήμερα, η
έκφραση “αυτή η γενιά” προφανώς αναφέ
ρεται στους ανθρώπους της γης οι οποίοι
βλέπουν το σημείον της παρουσίας του
Χριστού  αλλά δεν διορθώνουν τις οδούς
τους».
Σελ. 20: «Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί
να πει πότε θα έρθει αυτό το τέλος, αλλά
γνωρίζουμε ότι το τέλος “αυτής της γενιάς”
των πονηρών ανθρώπων θα έρθει όταν θα
έχει δοθεί σε βαθμό που ικανοποιεί τον Θεό,
η μαρτυρία «ως το πιο απομακρυσμένο μέ
ρος της γης».
1997. «Σκοπιά» 1-5-97, σελ. 29: «Όπως
εξήγησε η Σκοπιά την 1-11-95, ότι ο Ιησούς
εφάρμοσε την φράση “αυτή η γενιά” στους
ασεβείς συγχρόνους του (Ματθ. ΙΑ’ 7, ΙΣΤ’
19 κ. ά)».
Ὑπό αὐτή τήν ἔννοια δέν ἐπρόκειτο γιά
περιγραφή μιᾶς καθορισμένης χρονικῆς
περιόδου ἡ ὁποία ἄρχισε σέ κάποια συγκε
κριμμένη ἡμερομηνία.
Ἡ νέα αὐτή διδαχή τῆς Σκοπιᾶς, εἶναι
τελείως διαφορετική. Ὅπως διαβάσαμε δέν
ἀναφέρει πλέον γιά τό 1914 καί τήν γενιά
του, ἀλλά γιά κάθε πονηρή καί μοιχαλίδα
γενιά, ἡ ὁποία ἀναφέρεται γιά «ἀνθρώ
πους οἱ ὁποῖοι βλέπουν τό σημεῖον τῆς πα
ρουσίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά δέν διορθώνουν
τίς ὁδούς τους». Ἐπίσης προσθέτει ὅτι ὁ
Ἰησοῦς «ἐφάρμοσε τήν φράση “αὐτή ἡ γε
νιά” στούς ἀσεβεῖς συγχρόνους του…» καί
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ὄχι μιᾶς καθορισμένης περιόδου χρόνου
μέ συγκεκριμμένη ἡμερομηνία. Πρός κα
τοχύρωση τοῦ συγκεκριμμένου θέματος,
μᾶς παραπέμπει στά ἐδάφια τοῦ Ματθαί
ου ΙΑ’ 7 καί ΙΣΤ’ 19. Ὅμως στό ἐδάφιο ΙΑ’
7 ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁμιλεῖ γιά τόν Ἰωάννη
τόν Βαπτιστή καί τό ἔργο του, ἐπαινώντας
αὐτόν. Στό ἑπόμενο ἐδάφιο τοῦ Ματθαίου
ἀπό ΙΣΤ’ 13 ἕως 19, ὁ Ἰησοῦς ρωτᾶ τούς μα
θητές Του τί λέγει ὁ λαός γιά Ἐκεῖνον καί
τί πιστεύουν οἱ μαθητές Του.
Στήν ἀπάντηση τοῦ Πέτρου ὅτι «Σύ εἶ
σαι ὁ Χριστός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος»,
ὁ Ἰησοῦς ἀπαντᾶ, ὅτι ἐπ’ αὐτῆς τῆς ὁμολο
γίας πίστεως (τοῦ Πέτρου) θά οἰκοδομήσει
τήν Ἐκκλησία Του.
2008. «Σκοπιά 15-2-08 (εσωτερική) σελ.
24: «Ο Ιησούς είπε ότι οι μαθητές του οι
οποίοι επρόκειτο σύντομα να χριστούν μ’
άγιο πνεύμα ήταν αυτοί που θα μπορού
σαν να βγάλουν συμπεράσματα όταν θα
έβλεπαν “όλα αυτά να συμβαίνουν”. Άρα
αναφερόταν στους μαθητές του όταν έκανε
τη δήλωση: “Αυτή η γενιά δεν πρόκειται να
παρέλθει μέχρι να συμβούν όλα αυτά”…
Ως τάξη, αυτοί οι χρισμένοι αποτελούν την
σύγχρονη “γενιά” της σημερινής εποχής η
οποία δεν θα παρέλθει “μέχρι να συμβούν
όλα αυτά”».
2008. «Σκοπιά» 15-4-08 (εσωτερική) σελ.
29: «Σε ποιά “γενιά” αναφερόταν ο Ιησούς
στα λόγια του, που είναι καταγεγραμμένα
στο εδάφια Ματθ, 24:23; Ο Ιησούς χρησιμο
ποιούσε συχνά αυτή τη λέξη “γενιά” με αρ
νητική έννοια όταν απευθύνετο σε πονηρούς
ανθρώπους ή μιλούσε σχετικά με αυτούς,
αλλά δεν έκανε κάτι τέτοιο στην περίπτω
ση που απευθύνθηκε στους μαθητές του οι
οποίοι επρόκειτο να χριστούν σύντομα με
άγιο πνεύμα… Άρα ο Ιησούς… αναφερόταν
στους χρισμένους ακολούθους του, τόσο σε
σχέση με την εφαρμογή που είχαν τα λόγια
του τον πρώτο αιώνα, όσο και σε σχέση με
την σύγχρονη εφαρμογή».
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Στήν «Σκοπιά» τῆς 15-2-08 καί τῆς 15-408 ἡ ἐπιλογή γιά τό ποιά εἶναι ἡ «γενιά» ἐμ
φανίζεται διφορούμενη. Ὁ Ἰησοῦς ἄλλοτε
ἀναφερόταν μέ ἀρνητική ἔννοια γιά τούς
πονηρούς καί ἄλλοτε εὐμενῶς γιά τούς
ἀκολούθους του, γιά νά καταλήξει ὅτι ἀνα
φερόταν στούς χρισμένους ἀκολούθους
Του. Ἡ ἑταιρία ἐν ὀλίγοις ἐπανέρχεται
στήν γενιά τῶν «χρισμένων». Ἔτσι ἐξηγεῖ
ται καί ἡ αὐθαίρετη αὔξηση τοῦ ὑπολοίπου
τῶν «χρισμένων», ὅπως καί τό ἄνοιγμα τῆς
θύρας γιά τήν οὐράνια βασιλεία καί ὅλα τά
ἄλλα μυθεύματα τοῦ «δούλου» σχετικά μέ
«τό ὑπόλοιπο». Ἕως ὅτου ἦλθε ἡ ὥρα νά
λάμψει τό «νέο φῶς».
2010. «Σκοπιά» 15-4-2010 σελ. 8: «Εμείς
πρέπει να συμβαδίζουμε πλήρως με τον εξε
λισσόμενο σκοπό του Θεού. Οι προοπτικές
μας για τη ζωή στο μέλλον εξαρτώνται από
την εκπλήρωση αυτού του Σκοπού».
Σελ. 10: «το άγιο πνεύμα δρα φέροντας
στο φως Γραφικές αλήθειες (Παρ. 4:18)
“Ο πιστός και φρόνιμος δούλος” χρησιμο
ποιεί επί μακρόν αυτό το περιοδικό ως τον
κύριο αγωγό για να διαχέει το αυξανόμενο
φως (Ματθ.24:45). Για παράδειγμα, σκε
φτείτε την κατανόηση που έχουμε σχετι
κά με εκείνους οι οποίοι αποτελούν “αυτή
τη γενιά”, για την οποία μίλησε ο Ιησ
 ούς
(Ματθ. 24:32-34). Σε ποιά γενιά αναφερό
ταν; Το άρθρο “Η Παρουσία του Χριστού Τι
Σημαίνει για Εσάς”, εξηγούσε ότι ο Ιησούς
αναφερόταν, όχι στους πονηρούς, αλλά
στους μαθητές του, οι οποίοι επρόκειτο
σύντομα να χριστούν με άγιο πνεύμα. Οι
χρισμένοι ακόλουθοι τού Ιησού, τόσο στον
πρώτο αιώνα όσο και στις ημέρες μας, θα
ήταν εκείνοι οι οποίοι, όχι μόνον θα έβλε
παν το σημείο, αλλά θα διέκριναν και τη
σημασία του ότι ο Ιησούς πλησιάζει, είναι
στην πόρτα».
«Τί σημαίνει αὐτή ἡ ἐξήγηση γιά μᾶς;
Μολονότι δέν μποροῦμε νά ὑπολογίσουμε
τήν ἀκριβῆ διάρκεια “αὐτῆς τῆς γενιᾶς”,

διάλογος

χρειάζεται νά ἔχουμε ὑπόψη ὁρισμένα
πράγματα ὅσον ἀφορᾶ τή λέξη “γενιά”:
Συνήθως ἀναφέρεται σέ ἀνθρώπους διαφό
ρων ἡλικιῶν τῶν ὁποίων οἱ ζωές διασταυ
ρώνονται χρονικά στά πλαίσια μιᾶς συγ
κεκριμένης χρονικῆς περιόδου, δέν εἶναι
ὑπερβολικά μεγάλης διάρκειας, καί ἐπίσης
ἔχει τέλος. (Ἔξοδος 1:6). Πῶς λοιπόν πρέ
πει νά κατανοήσουμε τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ
σχετικά μέ “αὐτή τή γενιά”; Ὁ Ἰησοῦς προ
φανῶς ἐννοοῦσε ὅτι οἱ ζωές τῶν χρισμένων
οἱ ὁποῖοι εἶδαν τήν ἔναρξη τοῦ σημείου τό
1914 θά διασταυρώνονταν χρονικά μέ  τίς
ζωές ἄλλων χρισμένων οἱ ὁποῖοι θά ἔβλε
παν τήν ἔναρξη τῆς μεγάλης θλίψης. Αὐτή
ἡ γενιά εἶχε ἀρχή καί ἀσφαλῶς θά ἔχει
τέλος».
2010 «Σκοπιά» 15-6-10 (εσωτερική) σελ.
5: «Έκθεση από την ετήσια συνέλευση των
μαρτύρων του Ιεχωβά στο Νιου Σίτυ του
Νιου Τζέρσεΰ των Η. Π. Α της 3ης Οκτωβρί
ου 2009.
Ο Τζον Μπαρ εκφώνησε την τρίτη και τε
λική ομιλία, στην οποία εξήγησε την παρα
βολή του Ιησού για το σιτάρι και τα ζιζάνια
(Ματθ. 13: 24-30, 38, 43). Αυτή η παραβολή
αναφέρεται σε έναν “θερισμό”… κατά την
διάρκεια του οποίου συνάγονται οι γιοι της
“βασιλείας”
Ο αδελφός Μπαρ κατέστησε σαφές ότι
αυτή η σύναξη δεν θα συνεχιζόταν επ’
άπειρον. Αναφέρθηκε στο εδάφιο Ματθαί
ος 24:23, το οποίο λέει “Αυτή η γενιά δεν
πρόκειται να παρέλθει μέχρι να συμβούν
όλα αυτά”. Διάβασε δύο φορές το παρα
κάτω σχόλιο: “Ο Ιησούς προφανώς εννο
ούσε ότι οι ζωές των χρισμένων οι οποίοι
είδαν την έναρξη του σημείου το 1914 θα
διασταυρώνονταν χρονικά με τις ζωές άλ
λων χρισμένων οι οποίοι θα έβλεπαν την
έναρξη της μεγάλης θλίψης”. Δεν γνω
ρίζουμε την διάρκεια “αυτής της γενιάς”
αλλά περιλαμβάνει τις δύο αυτές ομάδες
των οποίων οι ζωές διασταυρώνονται. Αν
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και οι χρισμένοι διαφέρουν όσον αφορά την
ηλικία, τα μέλη των δύο ομάδων που συνθέ
τουν την γενιά έχουν ζήσει ταυτόχρονα για
κάποιο διάστημα στη διάρκεια των τελευ
ταίων ημερών. Πόσο παρηγορητικό είναι
να γνωρίζουμε ότι οι νεώτεροι χρισμένοι
που έχουν ζήσει ταυτόχρονα με τους ηλικι
ωμένους χρισμένους οι οποίοι διέκ
 ριναν το
σημείο όταν έγινε φανερό από το 1914 και
έπειτα, δεν θα πεθάνουν όλοι προτού αρχί
σει η μεγάλη θλίψη».
Ὅλες τίς προηγούμενες διδαχές γιά
τήν «γενιά» ἡ «Σκοπιά» τίς καταργεῖ.
Μέ τήν συνηθισμένη τακτική τοῦ ἐκφο
βισμοῦ τῶν ὀπαδῶν, ἡ ἑταιρία κηρύττει,
ὥστε νά δεχθοῦν τήν νέα «ἀλήθεια» ὅτι:
Πρέπει νά συμβαδίζουμε μέ τόν ἐξελισσό
μενο σκοπό τοῦ Ἰεχωβᾶ, διότι τό μέλλον
μας γιά ζωή ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐκπλήρω
ση αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ. Τό δέ αὐξανόμενο
φῶς διαχέεται μέσῳ τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ
(«Σκοπιά») τό ὁποῖο εἶναι ὁ «ἀγωγός» τῶν
Γραφικῶν ἀληθειῶν τίς ὁποῖες κηρύττει ὁ
«δοῦλος».
Ὥστε λοιπόν ἡ ἀπάντηση γιά τό φλέ
γον θέμα τῆς «γενιᾶς» εἶναι ἡ λάμπουσα
ἀλήθεια. Τήν εὐθύνη τήν ἀποδίδει ὁ «δοῦ
λος» στόν Ἰησοῦ Χριστό ἐμμέσως ἀλλά
σαφῶς, ἐφόσον ὁ Ἰησοῦς ἐπί σειρά ἐτῶν
ἀναφερόταν στή «γενιά» τοῦ 1914, ὅπως
διαβάσαμε προηγουμένως, κατόπιν πάλι ὁ
Ἰησοῦς ἐννοοῦσε κάθε πονηρή καί μοιχα
λίδα «γενεά». Ἀλλάζει πάλι ἄποψη καί τώ
ρα ἀναφέρεται στούς πονηρούς Ἰουδαίους
μέ ἀρνητική ἔννοια, ἀλλά συγχρόνως καί
στούς μαθητές Του, οἱ ὁποῖοι ἐπρόκειτο νά
χριστοῦν μέ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ «γενιά» λοι
πόν εἶναι οἱ χρισμένοι μαθητές τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ τόσο τόν πρῶτο αἰώνα, ὅσο καί
στίς ἡμέρες μας.
Ὅμως, οἱ «χρισμένοι» «μάρτυρες» τοῦ
Ἰεχωβᾶ δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τούς
Ἀποστόλους λόγω ἔλλειψης ἀποστολικῆς
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διαδοχῆς. Ἐμφανίστηκαν ξαφνικά κατά τά
τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος. Οἱ «χρισμένοι» τῆς
Σκοπιᾶς, μόνοι τους ἀποκτοῦν τό «χρίσμα»
μέ τόν γνωστό ἑταιρικό τρόπο. Κάθε ἕνας
ἀκούει τό Ἅγιο Πνεῦμα νά τοῦ ψιθυρίζει
στό αὐτί: «Ἐσύ εἶσαι υἱός τῆς βασιλείας,
ἀδελφός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ προορισμό
τήν οὐράνια ζωή. Καλεῖσαι νά γίνεις συμ
βασιλεύς, συνιερεύς, συγκυβερνήτης μέ
τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἀνήκεις στούς 144.000
ἁγίους».
Κι ἕνα παράδειγμα ἀπό τά πολλά ὡς
πρός τήν ἐγκυρότητα αὐτῆς τῆς ἐκλογῆς
τῶν «ἁγίων» τῆς Σκοπιᾶς.
1993 «Διαγγελεῖς τῆς Βασιλείας», σελ.
90, 91: «Τό ἀπόγευμα τῆς 13-1-42, πέντε μέ
ρες μετά τόν θάνατο τοῦ Ρόδερφορδ, ὅλα
τα μέλη καί τῶν δύο σωματείων συνεδρία
σαν στό Μπέθελ τοῦ Μπρούκλιν. Ὁ ἀντι
πρόεδρος τῆς ἑταιρίας Νάθαν Ο. Νόρ εἶχε
προτείνει νά ζητήσουν θεϊκή σοφία μέσω
προσευχῆς καί στοχασμοῦ… Ἡ συνεδρίαση
ἄρχισε μέ  προσευχή… καί μέ  προσεκτική
ἐξέταση τῶν πραγμάτων, ἐκλέχθηκε ὁμό
φωνα πρόεδρος… ὁ Νόρ καί ἀντιπρόεδρος ὁ
30χρονος Χάντεν Κ. Κόβινκτον, ὁ δικηγόρος
τῆς Ἑταιρίας. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1945 ὁ
ἀδελφός Κόβινκτον προσφέρθηκε ἑκούσια
νά πάψει νά ὑπηρετεῖ ὡς ἀντιπρόεδρος…
ἐξηγώντας ὅτι ἐπιθυμοῦσε νά συμμορφωθεῖ
μέ  αὐτό πού  τότε κατανοοῦσαν, πώς ἦταν
θέλημα τοῦ Ἰεχωβᾶ γιά ὅλα τά μέλη τοῦ δι
οικητικοῦ συμβουλίου νά εἶναι χρισμένοι…
ἐνῶ ἐκεῖνος δήλωνε ὅτι ἀνῆκε στά “ἄλλα
πρόβατα”».
Ἐπί τρία χρόνια ὁ Κόβινκτον ἐθεωρεῖ
το «χρισμένος» καί μάλιστα ἐκλεγμένος
μέ θεϊκή σοφία. Τώρα λοιπόν μάθαμε ἀπό
τήν «Σκοπιά» τί εἶναι «γενιά»: Οἱ ὑπερήλι
κες τῶν 100 καί πλέον ἐτῶν ἀποτελοῦν μία
γενιά μαζί μέ τούς σημερινούς νέους, τά
παιδιά τους καί τά ἐγγόνια τους· ἀρκεῖ ὅτι
γνωρίστηκαν μεταξύ τους.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ,
Η «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ»1
Ζευγάρι Ἀμερικανῶν, πού ἀπό ἔφηβοι
ὑπῆρξαν Σαϊεντολόγοι, ἔφεραν τήν ὑπό
θεσή τους στά δικαστήρια, ἰσχυριζόμενοι
πώς ὅσο ὑπῆρξαν ὀπαδοί τῆς ὀργάνωσης
χρησιμοποιήθηκα σάν σκλάβοι.
Ὁ Μάρκ Χέντλυ καί ἡ σύζυγός του Κλέ
αρ, ἀνῆκαν στή «Θαλάσσια Ὀργάνωση»
(Sea Org), τό πιό σκληρό τμῆμα τῆς Σαηεν
τολογίας. Μέλη αὐτοῦ τοῦ τμήματος ὑπο
γράφουν ὅρκο νομιμοφροσύνης γιά ἕνα
δισεκατομμύριο χρόνια (sic), ὑποσχόμενοι
νά μήν ἀποκτήσουν παιδιά καί ζοῦν καί
ἐργάζονται σέ κοινόβια. Τό ζεῦγος ἰσχυρί
στηκε, πώς τούς ὑποχρέωναν νά ἐργάζον
ται σχεδόν ἀσταμάτητα, εἴκοσι ὧρες τήν
ἡμέρα καί ἡ κ. Χέντλυ δήλωσε πώς ἐξαναγ
κάστηκε νά κάνει ἔκτρωση.
Πολλές ἀπό τίς ἀνεπίσημες ἐκθέσεις εἶ
ναι σχεδόν πανομοιότυπες μέ αὐτές ἑνός
ἄλλου πρώην μέλους τῆς Θαλάσσιας Ὀρ
γάνωσης, τοῦ Ἰρλανδοῦ Τζών Ντούιγκναν,
πού τόν προηγούμενο χρόνο ἦταν ἕνας
ἀπό τούς εἰσηγητές σέ συνέντευξη Τύπου
τῆς «Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ἐπιβίωση τῆς
Οἰκογένειας» (The Family Survival Ttu
 st).
Ὅπως καί ἡ οἰκογένεια Χέντλυ, ὁ Τζών
Ντούιγκναν ἔζησε στό «Συγκρότημα», τό
περιφραγμένο «στρατόπεδο ἀσφαλείας»
τῶν 500 στρεμμάτων τῆς ὀργάνωσης, ἔξω
ἀπό τό Λός Ἄντζελες, ἀπ’ ὅπου ἐπιχείρησε
μία δραματική ἀπόδραση μετά ἀπό 22 χρό
νια. Ὁ Ντούιγκναν ἔζησε ἐπίσης στό Σαίντ
Χίλ (Saint Hill), τό Βρετανικό Ἀρχηγεῖο
τῆς Σαηεντολογίας κοντά στό Ἀνατολικό
1. FAIRnews, August 2010. σ. 5. (Ἄρθρo ἀπό τήν ἐφημε
ρίδα, The Sunday Times, 7 Μαρτίου 2010 & Russell Miller,
Bare-Faced Messiah).

Γκρῆνστεντ, στό Σάσεξ. Στό βιβλίο του μέ
τίτλο, «Τό Συγκρότημα» (The Complex), ἐξι
στορεῖ τίς ἐμπειρίες του.
Ὁ Μάρκ Χέντλυ ἔχει περιγράψει τή συ
νάντησή του μέ τόν κινηματογραφικό ἀστέ
ρα καί Σαηεντολόγο Τόμ Κρούζ. Ἀναφέρει
ὅτι τό 1990 ὁ ἠθοποιός γιά τρεῖς ἑβδομάδες
τόν προπονοῦσε στό πρόγραμμα «Ρουτίνες
Ἐκπαίδευσης Ἀνώτερης Κατήχησης» (upper
indoctrination training routines). Ὅπως δή
λωσε στή Νεοϋρκέζικη ἐφημερίδα The Vill
age Voice, γιά ἀτέλειωτες ὧρες ὁ Κρούζ τόν
διέταζε νά μιλάει σ’ ἕνα βιβλίο, ἕνα μπου
κάλι ἤ ἕνα σταχτοδοχεῖο. «Λές στό σταχτο
δοχεῖο “κάθησε” σ’ ἐκείνη τήν καρέκλα καί
μετά τοποθετεῖς ὁ ἴδιος τό σταχτοδοχεῖο σέ 
μιά καρέκλα». Ἡ ἐκπαίδευση αὐτή ὑποτίθε
ται πώς «ἀποκαθιστᾶ τήν ἀνθρώπινη ἐξου
σία ἐπάνω στά ἀντικείμενα».
Ἔχοντας ἀφιερώσει τή μισή ζωή του
στή Σαηεντολογία, ὁ Μάρκ Χέντλυ ἄρχισε
ν’ ἀναρωτιέται τί ἔκανε ἐκεῖ κερδίζοντας
39 σέντς τήν ὥρα δουλεύοντας στή μαζι
κή παραγωγή κασσεττῶν τῆς ὀργάνωσης
πρός 75 δολλάρια τή μία. Ὁ Χέντλυ εἶχε ζή
σει στό «Συγκρότημα» τῆς Σαηεντολογίας
στήν Καλλιφόρνια, κάτω ἀπό 24ωρη ἐπιτή
ρηση, μέ ὀνομαστικό προσκλητήριο τρεῖς
φορές τήν ἡμέρα καί μέ λογοκρισία τῆς ἀλ
ληλογραφίας του. Οἱ «φρουροί ἀσφαλείας»
τῆς Σαηεντολογίας τόν καταδίωξαν ὅταν
προσπάθησε νά ἀποδράσει.
Πιστεύεται ὅτι ἡ Σαηεντολογία θά ὑφί
στατο μεγάλο πλῆγμα χωρίς τήν κινητή
ρια δύναμή της, τή Θαλάσσια Ὀργάνωση.
Ὁ Μάρκ Χέντλυ ἀνέφερε, ὅτι ἡ ὀργάνωση
τρομοκρατήθηκε μέ τήν προοπτική τῆς
ἀπόπειρας νέων ἀποδράσεων μελῶν της.
Τό ζεῦγος Χέντλυ ζητάει ἀπό τήν ὀργά
νωση τήν καταβολή ὑπερωριῶν, οἱ ὁποῖες
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σύμφωνα μέ τό δικηγόρο τους ἀνέρχονται
στό ὕψος τοῦ 1.000.000 δολλαρίων (660.000
λίρες) γιά τόν καθένα.
Ἡ Σαηεντολογία ἀρνήθηκε ὅλες τίς κα
τηγορίες, ἰσχυριζόμενη ὅτι οἱ ἐνάγοντες
ψεύδονταν, κινούμενοι ἀπό ἀπληστία. Ἐν
τούτοις, ὁ Καλιφορνέζος δικηγόρος τοῦ
Χέντλυ, Μπάρρυ Βάν Σίκλ, δήλωσε ὅτι
«αὐτή ἡ ὑπόθεση στοχεύει στή δημιουργία
νομικοῦ καθεστῶτος. Δέν κινήσαμε τήν δι
αδικασία γιά νά κερδίσουμε μιά περιουσία
ὑπέρ τῶν Χέντλυ… Ἡ ἰδέα ἦταν, πώς ἄν
μπορούσαμε νά ὑποχρεώσουμε τούς Σαηεν
τολόγους νά συμμορφωθοῦν μέ τήν Ἐργατι
κή Νομοθεσία, οἱ ἄνθρωποι θά μποροῦσαν
νά κοιμοῦνται πιό ἥσυχοι τή νύχτα, νά ἔχουν
κάποια χρήματα στίς τσέπες τους καί νά
μήν ἐλέγχονται τόσο εὔκολα ἀπό τήν ὀργά
νωση».
Ἡ κύρια ἀκροαματική διαδικασία δέν
θά ξεκινήσει πρίν τόν Ἰανουάριο, ἀλλά
ἤδη ἕνας δικαστής στό Λός Ἄντζελες ἔχει
ἀπορρίψει μέρος τῆς μηνυτήριας διεκδίκη
σης τῆς κ. Χέντλυ. Ὁ συγκεκριμμένος δικα
στικός συντάχθηκε μέ τόν ἰσχυρισμό τῆς
Ὀργάνωσης, ὅτι ἡ κ. Χέντλυ δέν δικαιοῦται
νά ἔχει μισθολογικές ἀπαιτήσεις, ὡς μέλος
θρησκευτικοῦ δόγματος.
Ἐν τούτοις, ὁ κ. Βάν Σίκλ δήλωσε ὅτι ἡ
δικαστική ἀπόφαση δέν ἀποφάνθηκε γιά
δύο σοβαρούς ἰσχυρισμούς, τόν ἐξαναγκα
σμό τῶν μελῶν τῆς Θαλάσσιας Ὀργάνω
σης στίς ἐκτρώσεις καί τήν ἐξαναγκαστική
ἐργασία.
Ἡ ὀργάνωση, πού ἱδρύθηκε τό 1954 ἀπό
τόν Ἀμερικανό συγγραφέα μυθιστορημά
των ἐπιστημονικῆς φαντασίας Λ. Ρόν Χάμ
παρντ, εἶναι ἀναγνωρισμένη στίς Η.Π.Α.
ὡς θρησκεία, παρά τό γεγονός ὅτι τόν Ἰού
λιο τοῦ 1977, 134 πράκτορες τοῦ F.B.I. εἰσέ
βαλαν στά γραφεῖα της στό Λός Ἄντζελες
καί στήν Οὐάσιγκτον καί ἀφαίρεσαν 48.149
ἔγγραφα, τά ὁποῖα ἀπεκάλυψαν ἕνα εὐρύ
κύκλωμα κατασκοπείας σ’ ὁλόκληρη τή
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χώρα, πού εἰσέδυε στά ὑψηλότερα ὑπηρε
σιακά κλιμάκια. Ὁ Λ. Ρόν Χάμπαρντ διέ
φυγε νομικά τή δίωξη, ἀλλά ἡ ἀφοσιωμέ
νη σύζυγός του Μαίρη Σού μαζί μέ ἐννέα
ἄλλους Σαηεντολόγους, τιμωρήθηκαν μέ
πρόστιμα καί πενταετῆ φυλάκιση γιά συμ
μετοχή σέ συνωμοσία.
50.000 ΠΑΙΔΙΑ ΘΥΜΑΤΑ
2
ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΣΕΚΤΑΣ
Ὅπως εἶναι γνωστό, σέ ὅλες τίς ἀνα
πτυγμένες χῶρες τά προβλήματα πού δη
μιουργοῦν οἱ σέκτες καί οἱ διάφορες ἄλλες
ὁμάδες χειρισμοῦ τῆς προσωπικότητος χα
ρακτηρίζονται σάν ἀπειλή κατά τῆς κοινω
νίας καί τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν καί
ἀντιμετωπίζονται ἀναλόγως.
Εἰδικά στή Γαλλία, χώρα ἰδιαίτερα εὐ
αίσθητη στήν διαφύλαξη τῶν ἀτομικῶν
δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν, ἀλλά καί τήν
πρόληψη ἀπό τίς βλάβες -ψυχικές καί σω
ματικές-  πού οἱ ὀργανώσεις αὐτές ἐπιφέ
ρουν, λειτουργεῖ ἀπό ἐτῶν εἰδική διυπουρ
γική Ἐπιτροπή, πού ἐργάζεται στά πλαίσια
τοῦ Κοινοβουλίου, κάτι πού δυστυχῶς στή
χώρα μας δέν ἰσχύει καθώς οἱ ὁμάδες αὐ
τές θεωροῦνται φιλοσοφικῆς ἤ θρησκευτι
κῆς τάξεως καί ἡ βλαπτική τους ἐπίδραση
σέ προσωπικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο πα
ραθεωρεῖται.
Ἀναδημοσιεύουμε κατωτέρω συνέντευ
ξη τοῦ Georges Fenech, Προέδρου τῆς Δι
υπουργικῆς Ἐπιτροπῆς «Ἐπαγρύπνησης
καί Ἀγώνα κατά τῶν Παρεκτροπῶν τῶν
Σεκτῶν», στό γνωστό Γαλλικό ἔντυπο LE
FIGARO, πού προειδοποιεῖ τίς οἰκογένειες
γιά τόν μεγάλο κίνδυνο.
Ἡ διυπουργική Ἐπιτροπή «Ἐπαγρύπνη
σης καί Ἀγώνα κατά τῶν Παρεκτροπῶν
τῶν Σεκτῶν» (Miviludes) κυκλοφόρησε εἰ
δικό Ὁδηγό μέ τίτλο: «Ἡ προστασία τῶν
2. LE FIGARO, 13 Ὀκτ. 2010, ἄρθρο τῆς Αngélique
Négroni.
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ἀνηλίκων ἀπό τίς παρεκτροπές τῶν αἱρέ
σεων». Ἕνα πόνημα πού ἔχει σκοπό νά
βοηθήσει τούς ἐπαγγελματίες πού ἔχουν
ἐπιφορτισθεῖ μέ τήν εὐθύνη τῶν παιδιῶν,
στό νά ἀνιχνεύουν τήν διανοητική καί κα
τ’ ἐπέκταση ψυχική κακοποίηση εἰς βάρος
τους.
Le Figaro: - Σέ τί θά εἶναι χρήσιμος αὐ
τός ὁ Ὁδηγός;
Georges Fenech: - Ἀπευθύνεται σέ ὅσους
ἐπαγγελματίες δραστηριοποιοῦνται στό
χῶρο τοῦ παιδιοῦ, ὅπως οἱ διάφοροι ἐκπαι
δευτικοί καί διδάσκαλοι, προσφέροντάς
τους ἕνα πίνακα στοιχείων καί ἐνδείξε
ων, ὥστε νά ἐξακριβώνεται ἡ κακοποίηση
πού προέρχεται ἀπό τήν ἐπαφή μέ κάποια
σέκτα. Παρέχει ἐπίσης τίς πληροφορίες
σχετικά μέ τόν ἐνδεικνυόμενο τρόπο ἀν
τίδρασης ἀλλά καί πληροφόρησης τῶν
Ἱδρυμάτων. Στόχος του ἐπίσης εἶναι ἡ πλη
ροφόρηση τῶν οἰκογενειῶν.
Le Figaro: Θεωρεῖτε πώς οἱ ἐν λόγῳ
ἐπαγγελματίες δέν εἶναι ἐπαρκῶς καταρ
τισμένοι;
Georges Fene ch: Πολλοί δέν εἶναι σέ
θέση νά ἀνιχνεύσουν τήν ὑφιστάμενη ψυ
χική κακοποίησ
 η. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά,
φοβοῦνται μήπως, εἰσδύοντας στόν ἰδιω
τικό αὐτό χῶρο, θίξουν ἐλευθερίες, κυρίως
θρησκευτικῆς πίστης3. Αὐτός ὁ Ὁδηγός
θέλει νά καταρρίψει αὐτό τό ταμπού καί
νά ἀφυπνήσει τίς συνειδήσεις. Αὐτοί οἱ
ὑπεύθυνοι ἔχουν καθῆκον ἐπέμβασης μό
λις διαπιστωθεῖ κάποια ὑπόνοια.
Le Figaro: Σέ τί ἀριθμό ἀνέρχεται τό
πλῆθος τῶν παιδιῶν πού ὑφίστανται τίς
συνέπειες τῶν παρεκτροπῶν τῶν αἱρέσε
ων;
Georges Fenech: Εἶναι μεταξύ 50.000
καί 60.000 τά παιδιά αὐτά. Ἀνάμεσά τους
συγκαταλέγονται πάνω ἀπό 5.000 πού βρί
3. Κάτι γιά τό ὁποῖο, οἱ κάθε λογῆς διανοητικοί χειρα
γωγοί τῶν σεκτῶν δέν ἔχουν κανέναν ἐνδοιασμό. Σημεί
ωση «Διαλόγου».
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σκονται σέ ἰδιαίτερο κίνδυνο γιατί μεγαλώ
νουν σέ κλειστές κοινότητες.
Le Figaro: Τί ἀπέγινε ἡ μελέτη πού διεξή
γαγε τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας;
Georges Fenech: Στόχος τῆς μελέτης
αὐτῆς εἶναι νά ὑπολογίσει τόν ἀριθμό
τῶν παιδιῶν πού ἔχουν ἐγκαταλείψει τή
φοίτησή τους στό σχολεῖο ἀκολουθών
τας τήν κατ’ οἶκον διδασκαλία. Ἡ μελέτη
πρόκειται νά ὁλοκληρωθεῖ τό ἑπόμενο
ἔτος. Γνωρίζουμε ὅτι ἀνάμεσα σ’ αὐτές
τίς περιπτώσεις ὑπάρχουν θύματα δια
νοητικοῦ χειρισμοῦ. Σύμφωνα μέ τούς
ἀριθμούς τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παι
δείας, 13.475 παιδιά ἔχουν ἐγκαταλείψει
τό σχολεῖο. Μία ἄλλη μελέτη πού θά γί
νει ἀπό τόν O.N.E.D. (Ἐθνικό Ὀργανισμό
Παρατήρησης τοῦ Παιδιοῦ σέ κίνδυνο)
κατόπιν αἴτησης τῆς Νομικῆς Προστασί
ας τῆς Νεολαίας (P.J.J.) θά ἀσχοληθεῖ μέ
τούς νέους πού ἀποτελοῦν τόν στόχο τῶν
σεκτῶν.
Le Figaro: Ὑπάρχει κάποιο περιστατικό
ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου ἐκτίθενται ἰδιαίτερα σέ
κίνδυνο τά παιδιά;
Geor ges Fenech: Ὅλο καί περισσότεροι
γονεῖς, ἀντιμέτωποι μέ κάποια ἀσθένεια
τοῦ παιδιοῦ τους προσφεύγουν σέ γκουρού
θεραπευτές. Αὐτοί τούς μιλοῦν γιά τό «χρη
στό παιδί, γιά ἕνα πλάσμα ἐκλεκτό, ἐξαιρε
τικό» καί τούς διατάζουν νά σταματήσουν
τήν θεραπεία τῆς κλασσικῆς ἰατρικῆς. Τό
Διαδίκτυο ἀγκιστρώνει τίς ἀπελπισμένες
αὐτές οἰκογένειες. Ἐκ παραλλήλου, ὑπάρ
χει ἕνας πραγματικός ἐνθουσιασμός πρός
τίς ἐναλλακτικές ἰατρικές. Αὐτόκλητοι ψυ
χοθεραπευτές προτείνουν τσαρλατανικές
λύσεις καί ἀσκοῦν διανοητική ἐπιρροή. Ὁ
ἑπόμενος Ὁδηγός μας μέ προορισμό τούς
ἰατρούς καί τήν οἰκογένεια θά ἀφορᾶ τό
φαινόμενο αὐτό.
Le Figaro: Ποιό ἄλλο φαινόμενο ἔχει
προσελκύσει τήν προσοχή τῆς Ἐπιτροπῆς
Miviludes;
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Georges Fenech: Καθώς τό ἔτος 2012 κα
ταφθάνει ὁλοταχῶς, ἐπαγρυπνοῦμε ὅσον
ἀφορᾶ τά κινήματα πού κηρύσσουν τήν
συντέλεια τοῦ κόσμου στή διάρκεια τῆς
χρονιᾶς αὐτῆς. Θά τούς ἀφιερώσουμε μιά
μελέτη πού θά δημοσιευθεῖ τό ἐρχόμενο
ἔτος.
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΪΤΗ

4

Σαηεντολόγοι πού μετακόμισαν στήν
Ἀϊτή, μετά τόν σεισμό, σχεδιάζουν νά ἐγ
καταστήσουν μία μόνιμη βάση στή χώρα
αὐτή. Ἡ ἐκπρόσωπός τους Πάτ Χάρνυ δή
λωσε πώς ἵδρυσαν ἕνα ὀρφανοτροφεῖο τό
ὁποῖο φιλοξενεῖ τό πρῶτο παιδί καί πώς
περιμένουν νά φροντίσουν περίπου 30 παι
διά. Ἡ κ. Χάρνυ δήλωσε ἀκόμη πώς, «δέν
ἔχει καμία ἀμφιβολία ὅτι μέ τόν ἕνα ἤ τόν
ἄλλο τρόπο θά ὑπάρξει ἐδῶ μία ἐκκλησία
τῆς Σαηεντολογίας».
Ὁ ἠθοποιός Τζών Τραβόλτα, συνοδευό
μενος ἀπό τήν σύζυγό του Κέλυ Πρέστον,
ἦταν οἱ πιό διάσημοι Σαηεντολόγοι οἱ ὁποῖ
οι ἔφτασαν στό νησί. Ὁ ἠθοποιός ὁδήγησε
ὁ ἴδιος τό ἰδιωτικό του Μπόϊνγκ 707 ἀπό τή
Φλώριδα τῶν Η.Π.Α. μέ φορτίο 6 τόνους
κονσέρβες καί φάρμακα, ἰατρικό ἐξοπλι
σμό, βρεφικές τροφές καί πάνες, καθώς
καί γιατρούς καί ἐθελοντές «ἱερεῖς-λει
τουργούς» (ministers). Ὁ κινηματογραφι
κός ἀστέρας ἀνέλαβε αὐτή τήν ἀποστολή,
ἡ ὁποία ἦταν ἡ τρίτη χρηματοδοτημένη
ἀπό τήν Σαηεντολογία πτήση πρός τό Portau-Prince, τό ὑπερφορτωμένο ἀεροδρόμιο
τῆς πόλης, μέ λίστα ἀναμονῆς ἄλλων 800
πτήσεων γιά τόν ἴδιο σκοπό.
Ἐκτός ἀπό τήν προμήθεια περισσοτέρων
ἀπό 100 γιατρούς καί βασικῆς βοήθειας, οἱ
Σαηεντολόγοι προθυμοποιήθηκαν νά ἐρ
γαστοῦν ἐθελοντικά στά ἐναπομείναντα
νοσοκομεῖα τῆς Ἀϊτῆς. Φοροῦσαν μάλιστα
4. FAIRnews, August 2010. σ. 6. (Ἄρθρα ἀπό τίς ἐφη
μερίδες, The Times, 3 Φεβρουαρίου 2010 & Τhe Daily
Telegraph, 27 Ἰανουαρίου 2010).
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κίτρινα μπλουζάκια πού ἔφεραν τό σλόγ
καν: «Κάτι ΜΠΟΡΕΙ νά γίνει γι’ αὐτό» 5.
Ἐκπρόσωπος τοῦ Διεθνοῦς Ἰατρικοῦ
Σώματος, τῆς κυριότερης φιλανθρωπικῆς
προσπάθειας στό γενικό νοσοκομεῖο τῆς
χώρας, εἶπε: «Μία μικρή ὁμάδα τους ἐμ
φανίστηκε τήν προηγούμενη ἑβδομάδα
θέλοντας νά βοηθήσει σέ μία χρονική
στιγμή πού χρειαζόμασταν κάθε δυνατή
προσφορά. Ἡ ἐκτίμησή μου εἶναι, πώς πρό
κειται γιά ἱεραποστόλους, ὄχι γιά ἰατρικό
προσωπικό».
Ἄλλοι γιατροί ἐπαίνεσαν τούς Σαηεντο
λόγους γιατί κατέφθασαν μέ ἐξοπλισμό,
τροφές καί πόσιμο νερό, φαινομενικά χω
ρίς πρόθεση προσηλυτισμοῦ σέ ἀντάλλαγ
μα τῆς προσφορᾶς τους.
Ἕνας ἀκτινολόγος εἶπε, πώς ἔφεραν
ἕνα μηχάνημα ἀκτινογραφιῶν καί ἦταν
«φανταστικοί στό χειρισμό». Ἀλλά ὑπῆρξε
σκεπτικισμός σχετικά μέ μία «θεραπευτι
κή μέθοδο» πού ἀνέπτυξε ὁ Χάμπαρντ καί
ὀνόμασε «βοήθεια», ἡ ὁποία περιελάμβανε
ἄγγιγμα σέ διάφορα μέρη τοῦ σώματος ἤ
αἴτηση πρός τόν ἀσθενῆ νά κοιτάζει τόν
τοῖχο.
Μία ἐθελόντρια «λειτουργός» (minister)
εἶπε, πώς ἄγγιξε τό τραυματισμένο ἀριστε
ρό πόδι ἑνός φοιτητῆ, ὁ ὁποῖος εἶχε χάσει
τό δεξί του πόδι. Μέχρι τότε, ὁ ἄνθρωπος
αὐτός δέν εἶχε αἴσθηση τοῦ μέλους, ἀλλά
μετά ἀπό λίγο (δηλαδή, μετά τό ἄγγιγμα
τῆς ἐθελόντριας «λειτουργοῦ»), ὁ ἄνθρω
πος δήλωσε, «τώρα νοιώθω τά πάντα».
Ἕνας Ἀμερικανός γιατρός σχολίασε χαρα
κτηριστικά: «Δέν γνώριζα, πώς τό ἄγγιγμα
μπορεῖ νά θεραπεύσει τή γάγγραινα».
Σημ. τοῦ «Διαλόγου»: Δέν εἶναι ἡ Σαη
5. Μετάφραση τοῦ: «Something CAN be done about
it». Ἐδῶ, τό CAN (ΜΠΟΡΕΙ) γραμμένο μέ κεφαλαῖα πα
ραπέμπει στήν πρώην ἀντιαιρετική ὀργάνωση C.A.N.
(Cult Awarness Network) τήν ὁποία ἀφοῦ ἐξουθένωσε
οἰκονομικά μέ δικαστικούς ἀγῶνες ἡ Σαηεντολογία, στή
συνέχεια τήν ἐξαγόρασε καί σήμερα χρησιμοποιεῖ καί
τόν τίτλο αὐτό, μέ πιθανότητα νά παγιδευτεῖ τό κοινό.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ἀπό τήν ἀναγνώστριά μας κ. Γεωργία Χρι
στοδούλου-Τερζῆ, Πτ. Γαλλ. Γλ. & Φιλ. λά
βαμε τήν κατωτέρω ἐπιστολή-σχόλιο:

Ὥς συνέχεια τοῦ ἄρθρου μέ τίτλο «Sab
bathai Zewi (1626-1676), ἕνας Ἰουδαῖος ψευ
δομεσσίας στά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας»,
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου,
Λέκτορα Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., (πε
ριοδ. διάλογος, τ. 60, Ἀπρ.-Ἰούν. 2010), εἶ
ναι, νομίζουμε, ἀπαραίτητο νά συνδέσου
με τά δεδομένα γιά τόν ἐν λόγῳ ψευδομεσ
σία, μέ τό σήμερα καί μάλιστα μέ τό μεῖζον
γεγονός πού συγκλόνησε τόν ἀπανταχοῦ
ἑλληνισμό τοῦ 20οῦ αἰώνα, τήν Μικρασια
τική Καταστροφή.
Τά παρακάτω θεωροῦμε ὅτι διαφωτί
ζουν τό πνευματικό πλαίσιο, τῶν δυνάμε
ων πού ἐνήργησαν, ἀλλά ἐνίοτε καί πού
ὑποκίνησαν τήν δράση τοῦ κεμαλισμοῦ,
μέ κύριο στόχο τους τήν βίαιη ἐξαφάνιση
τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τά ἐδάφη τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας, Ἀνατολικῆς Θράκης, Πόντου, Κων
σταντινουπόλεως καί Κύπρου, γεγονότα
πού συνεχίζουν καί ἀπασχολοῦν ὄχι μόνο
τούς ἱστορικούς καί τά προσφυγικά σωμα
τεῖα ἀλλά καί μεγάλο μέρος τῶν νεοτέρων
Ἑλλήνων τρίτης καί τέταρτης γενιᾶς ἔκτο
τε.
Κατά τόν 15ο αἰώνα οἱ σεφαραδίτες
Ἑβραῖοι οἱ ἐγκατεστημένοι στήν ἱβηρι

κή χερσόνησο, ὑποχρεώθηκαν ἀπό τούς
Ἱσπανούς αὐτοκράτορες εἴτε νά ἐγκατα
λείψουν τίς μυστικές τελετές πού ἐπιτε
λοῦσαν, νά ἀπαρνηθοῦν τόν ἰουδαϊσμό καί
νά βαπτισθοῦν χριστιανοί (παπικοί), εἴτε
ἐκδιώχθηκαν ἀπό τίς χῶρες διαμονῆς τους.
Ὁρισμένοι ἀπό αὐτούς βρῆκαν καταφύγιο
στό Μαρόκο καί ἄλλοι στήν Ὀθωμανική
Αὐτοκρατορία (Κωνσταντινούπολη, Σμύρ
νη, Θεσσαλονίκη). Κατά πᾶσα πιθανότη
τα, σέ αὐτούς τούς σεφαραδίτες Ἑβραίους
βρῆκε ὁ Σαμπαταϊσμός πρόσφορο ἔδαφος
γιά νά διαδοθεῖ. Ὁ Σαμπαταϊσμός, ἡ κίνη
ση τοῦ Σαμπατάϊ Ζεβί, ἦταν μία μυστική
ἑβραϊκή σέκτα, ἡ ὁποία ἐμφανίστηκε στή
τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη τόν 17ο
αἰώνα. Τά μέλη της, οἱ λεγόμενοι «ντονμέ
δες» (πιθανή προέλευση ἐκ τοῦ τουρκ. dö
nmek=ἐπιστρέφω, μεταστρέφομαι) ζοῦσαν
μία διπλῆ ζωή. Ἔφεραν μουσουλμανικά
ὀνόματα, ἐξωτερική ἐμφάνιση καί συμπε
ριφορές μουσουλμάνου, ἀλλά μυστικά πί
στευαν στόν Ἑβραῖο ψευδομεσσία Σαμπα
τάι Ζεβί (1626-1676), στό ὄνομα τοῦ ὁποίου
τελοῦσαν προσευχές καί τελετές κάτω ἀπό
ἀπόλυτη μυστικότητα.
...
Τό 1911, σέ κάποιο ξενοδοχεῖο τῆς Ἱε
ρουσαλήμ, σέ συνέντευξή του στόν δη
μοσιογράφο καί ἐκδότη ἑβραϊκῶν ἔργων
Itamar Ben-Avi, ὁ κρυπτο-Ἑβραῖος μετέ
πειτα δικτάτορας Μουσταφά Κεμάλ, κάτω
ἀπό τήν ἐπήρεια ἀλκοόλ, ὁμολογεῖ: «Εἶμαι

εντολογία ἡ μόνη ὀργάνωση πού χρησι
μοποιεῖ τόν ἀνθρώπινο πόνο γιά προση
λυτιστική δραστηριότητα. Οἱ φυλακές, τά
νοσοκομεῖα καί γενικά οἱ συμφορές πού

κάποτε πλήττουν μαζικά τήν ἀνθρωπότη
τα εἶναι ἕνας πρόσφορος «ἀγρός» γιά τό
ἔργο τῆς παγίδευσης ἀνύποπτων πολιτῶν
σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

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

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό  τό  Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM, μεταδίδεται ἡ
ἐκπομπή: «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00. Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν
ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
ἀπόγονος τοῦ Σαμπατάι Ζεβί, ὄχι πράγματι
Ἑβραῖος ὁ ἴδιος, ἀλλά φλογερός θαυμαστής
τοῦ προφήτη σας. Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι κά
θε Ἑβραῖος σ΄ αὐτή τή χώρα θά ἔκανε καλά
νά γίνει μέλος τῆς παράταξής του».
...
Ὁ Κεμάλ εἶχε σοβαρούς λόγους νά ἀπο
κρύπτει τήν ντονμεδική (κρυπτο-εβραϊκή)
καταγωγή του. Οἱ ντονμέδες, οἱ ὁποῖοι
παντρεύονταν μεταξύ τους, θεωροῦνταν
αἱρετικοί τόσο ἀπό τούς μουσουλμάνους
ὅσο καί ἀπό τούς Ἑβραίους. Φημίζονταν
γιά τόν ἀκόλαστο καί μέθυσο βίο τους (ὁ
Μουσταφά Κεμάλ, ὁ λεγόμενος πατέρας
τῶν Τούρκων, πέθανε σέ ἡλικία 57 ἐτῶν
ἀπό κήρωση ἤπατος λόγῳ ἀλκοόλ). Ἀν
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τλοῦσαν τό δικαίωμα αὐτό ἀπό τήν ἀπομά
κρυνση τῆς πίστεώς τους ἀπό τίς ἐντολές
τῆς Βίβλου, κάτω ἀπό τή νέα ἑρμηνεία πού
προσέδιδε ὁ Σαμπατάι Ζεβί καί ἡ ὁποία πε
ριγράφεται ἀπό τόν Yitzchak Ben-Zvi στό
βιβλίο του γιά τίς χαμένες ἑβραϊκ
 ές κοινό
τητες The Exiled and the Redeemed.
Τό παρόν κείμενο σκοπό εἶχε νά ἐπιση
μάνει τήν σχέση τῆς ἰουδαϊκῆς αἵρεσης τοῦ
Σαμπαταϊσμοῦ πού ἐμφανίστηκε τόν 17ο
αἰώνα στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία μέ
τόν κεμαλισμό τοῦ 20οῦ κυρίως αἰώνα.
Σημ. τῆς Σύνταξης: Παρακαλοῦμε τούς
ἀγαπητούς ἀναγνῶστες νά ἀποστέλλουν
σύντομες ἐπιστολές.
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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.

