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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
(ιστ’ μέρος)
Ἡ κίνηση τοῦ Μούν ἐπιδιώκει τό στόχο
της μέ τή διάβρωση ὅλων τῶν θρησκειῶν,
τῶν διεθνῶν ὀργανώσεων, τῶν παραδε
δομένων ἀξιῶν καί ὅλων τῶν τομέων τῆς
ζωῆς καί τῆς δραστηριότητας τῆς ἀνθρώ
πινης κοινωνίας. Πίσω ἀπό ἑκατοντάδες
προσωπεῖα, ὁ Μούν προσπαθεῖ μέ τή βοή
θεια τῆς οἰκονομικῆς αὐτοκρατορίας του,
νά διαβρώσει θρησκεῖες, Ἐκκλησίες, Διε
θνεῖς Ἐκκλησιαστικούς ὀργανισμούς, κλη
ρικούς, καθηγητές Θεολογικῶν Σχολῶν,
ἐπιστήμονες ὅλων τῶν κλάδων, κοινωνι
κές δραστηριότητες, πολιτικούς, κόμματα,
Κοινοβούλια, Κυβερνήσεις καί φαίνεται ὅτι
σημειώνει ἐπιτυχίες, ἀκόμη καί στίς χῶρες
τοῦ πρώην Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ.
Ἡ κίνηση αὐτή δέν σπεύδει. Ἐργάζε
ται συστηματικά καί μέ μακροχρόνιο
σχέδιο. Αὐτό ἀποκαλύπτουν τά στοιχεῖα
πού παρατίθενται στό ἐσωτερικό Δελτίο
«Unification News» (1/1990).
Ο Franz Kaufmann, ἐπιτελικό στέλεχος
τοῦ Μούν, ἀναφέρεται σ’ αὐτό τό θέμα
μέ ἀφορμή τό συνέδριο τῆς ὀργάνωσης
«Συμβούλιο γιά τίς Θρησκεῖες τοῦ Κό
σμου» (CWR), πού ἔγινε στό Τολέδο τῆς
Ἱσπανίας (9-13/11/1989) καί εἶχε γιά θέμα:
«Ἐπιδράσεις ἐπί τοῦ ἀνασχηματισμοῦ τοῦ
μοντέρνου Ἰουδαϊσμοῦ». Ὑπογραμμίζει ὅτι
ἡ «Ἑνωτική Ἐκκλησία» δεχόταν πάντοτε
καταδίωξη ἀπό μιά πολύ ἰσχυρή μερίδα
Ἑβραιοαμερικανῶν καί χρειάστηκε μεγά
λη προσπάθεια γιά τή σταδιακή διάβρωση
τῆς ἀντίδρασης αὐτῆς.
1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετία
τοῦ 1990».

τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)1

Αὐτές οἱ εὐλογίες συνεχίσθηκαν στό
Ἑβραϊκό Συνέδριο τῆς CWR τοῦ 1988. Αὐτό
τό συνέδριο σημείωσε τήν πρώτη μας ἐπιτυχία. Οἱ συμμετέχοντες τότε ἦσαν παγκοσμίως γνωστοί ἀντιπρόσωποι τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ.
Ἡ διαβρωτική αὐτή προσπάθεια γιά τήν
ἐξουδετέρωση τῆς Ἑβραϊκῆς ἀντίστασης
συνεχίσθηκε καί στό συνέδριο τοῦ Τολέδο.
Ο Kaufmann μᾶς πληροφορεῖ ὅτι συμμε
τεῖχαν 4 ἤ 5 λόγιοι, πού προβλέπεται νά
καταλάβουν μελλοντικά ὑψηλές θέσεις
καί προέρχονται ἀπό τή «νέα γενεά τῶν
Ἑβραίων λογίων». Ἡ παλαιά γενεά, προ
σθέτει ὁ Kaufmann, ἔγραφε τήν ἐποχή τοῦ
ὁλοκαυτώματος (Gershom Sholem, Franz
Rosenzweig, Martin Buber). Ὅμως ἡ τωρινή
νέα γενεά γνωρίζει τό ὁλοκαύτωμα μόνο
ἀπό τίς διηγήσεις τῶν γονέων καί τῶν με
γαλυτέρων.
Αὐτοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού θά ὁδηγήσουν τήν «ἑβραϊκή διανόηση τά ἑπόμενα
σαράντα χρόνια. Αὐτοί οἱ σπουδαῖοι λόγιοι
ἦσαν μαζί μας φέτος, συνεχίζει ὁ Kaufmann.
Ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι οἱ νεαροί αὐτοί
Ἑβραῖοι στήν ἀρχή δέν ἤθελαν νά μιλήσουν
καθόλου σ’ ἐμάς τῆς Ἑνωτικῆς ἐκκλησίας
(Unificationists). Εὐτυχῶς, ἡ ταπείνωση καί ἡ
θυσία τῶν μελῶν τοῦ ἐπιτελείου καί ἡ ἄνευ
ὅρων γενναιοδωρία πού ἐπικρατεῖ σ’ αὐτά
τά συνέδρια, συγκίνησε τούς καλεσμένους
μας. Ἦταν σίγουροι ὅτι θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει κρυφή Unification agenda. Ὅταν ὅμως ὁ
ἄσχημος, κρυφός σκοπός δέν φάνηκε, τότε
αἰσθάνθηκαν λύπη γιά τή συμπεριφορά τους.
Σ’ αὐτά τά συνέδρια, καταλήγει ὁ
Kaufmann, οἱ ὑπεύθυνοι τῆς κίνησης ἀπαντοῦν εἰλικρινά καί ἀνοικτά, καί ἐκεῖνοι πού
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ἔχουν ἤδη στό παρελθόν συνεργασθεῖ βοηθοῦν νά ξεπερασθοῦν οἱ ἀρχικοί δισταγμοί
καί τότε γίνεται ἡ ἀλλαγή τῆς καρδιᾶς τους.
Ὁ στόχος αὐτός τοῦ Μούν, δηλαδή ἡ διά
βρωση τοῦ σιωνιστικοῦ κινήματος, ὅπως καί
τό γεγονός ὅτι πολλοί νεαροί Ἑβραῖοι ἔπε
σαν θύματα στήν ὀργάνωση τοῦ Μούν καί
σέ ἄλλες παραθρησκευτικές ὀργανώσεις,
ἐξηγεῖ γιατί τό Ἑβραϊκό στοιχεῖο συμμετέ
χει ἐνεργά στήν προσπάθεια τῆς American
Family Foundation, τοῦ πλέον δραστήριου
ἱδρύματος γιά τήν καταπολέμηση ὁλοκλη
ρωτικῶν αἱρέσεων. Ἀλλά, ὅπως ἀποδει
κνύεται καί ἀπό τίς εἰδικές ὀργανώσεις τοῦ
Μούν, στόχος του εἶναι ἡ διάβρωση ὅλων
τῶν θρησκειῶν, πρό παντός τῆς χριστια
νικῆς ἐκκλησίας, γιά τήν ὁποία μιλήσαμε.
Ἤδη ἕνας ἀπό τούς προέδρους τοῦ ΠΣΕ
εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Μούν2. Ἐπειδή οἱ Δυτι
κές ὁμολογίες ἀντέδρασαν, ὁ Κορεάτης ψευ
τομεσσίας προσπαθεῖ τώρα νά διαβρώσει
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μέσῳ Ὀρθοδόξων
θεολόγων, πού ὅπως πιστεύει, μποροῦν νά
ἐπηρεάσουν τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος. Ἤδη στή Ρωσσία ἐπετεύχθη
ἐπίσημη συνεργασία στή σύγκληση κοινοῦ
συνεδρίου, καί ὁ Μούν προσπαθεῖ νά δελε
άσει τήν ἀνύποπτη ἡγεσία τῆς Ρωσσικῆς
Ἐκκλησίας μέ ὑποσχέσεις ἐνίσχυσης.
Βασικός στόχος τοῦ Μούν καί τῶν ἄλλων
παρόμοιων ὁμάδων, εἶναι ἡ διάβρωση τῶν
ἀνθρώπων τῆς πολιτικῆς, ἰδιαίτερα στίς
χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Σ’ αὐτό τό
σημεῖο ὁ Gordon L. Anderson, ὁ ἄνθρωπος
τοῦ Rev. Kwak γιά τίς χῶρες τῆς Ἀνατο
λικῆς Εὐρώπης εἶναι πολύ ἀποκαλυπτικός.
Πρίν ἀπό δέκα χρόνια, εἶπε, μίλησα σέ
θεολόγους πού γνώριζαν τή Βίβλο, ἀλλά
ἄσκησαν κριτική στίς «Θεϊκές Ἀρχές» τοῦ
Μούν. Ὅμως οἱ Ἀνατολικοευρωπαῖοι καθηγητές δέν διερωτήθηκαν γιά τίς «Θεϊκές
Ἀρχές», ἀλλά ἐπιτέθηκαν δυναμικά στή
χρήση τοῦ Engels καί τοῦ Marx. Ἔτσι, συμπέ
2. Ἐννοεῖ τήν περίοδο πού γράφτηκε τό κείμενο.
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ρανε ὁ Anderson, αὐτούς μποροῦμε νά τούς
διαλύσουμε.
Νομίζω, συνέχισε ὁ Anderson, σχολιά
ζοντας τήν ὁμιλία τοῦ Kwak στό Isum τοῦ
1989 στήν Πολωνία, ὅτι καί ὁ αἰδ. Kwak μίλησε γιά μιά αὐστηρή καί πολύ πειθαρχημένη
ζωή, καί οἱ Ἀνατολικοευρωπαῖοι καθηγητές
ἔνοιωσαν πώς ὅλα τά προβλήματά τους θά
μποροῦσαν νά λυθοῦν, ἄν οἱ ἄνθρωποι στίς
χῶρες τους ζοῦσαν μέ τόν τρόπο τοῦ Μούν.
Συνοψίζοντας τόν στόχο τοῦ Μούν, ὁ
Anderson κατέληξε:
Πιστεύω πώς νοιώθουμε τήν πρόσκληση.
Ὅταν ἔπεσε ἡ Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, οἱ
χριστιανοί κληρονόμησαν κυβερνητικές θέσεις ὅλων τῶν εἰδῶν, λόγῳ τοῦ χαρακτήρα
των, τοῦ ἤθους, τῆς ἀξιοπιστίας των, ἀκόμη
καί θέσεις στόν τομέα τῆς οἰκονομίας καί
τῆς διοίκησης. Νοιώθω καθαρά, ὅτι ἐάν τά
μέλη μας μπορέσουν νά ἀναπτυχθοῦν ἐπαγγελματικῶς, παραλλήλως πρός τήν ἠθική
ἀκεραιότητα πού ἀπέκτησαν ἀκολουθώντας
τόν αἰδ. Μούν, τότε οἱ εὐκαιρίες στήν Ἀνατολική Εὐρώπη θά εἶναι πραγματικά ἀπεριόριστες. Τή θέση τῆς Κομμουνιστικῆς αὐτοκρατορίας πού διαλύεται κάποιος πρέπει
νά τήν κληρονομήσει καί ὑπάρχει ἔλλειψη
ἡγετῶν. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ προοπτική
μας στή δεκαετία τοῦ 1990 (Unification news
1/1990), σελ. 6).
Αὐτός λοιπόν εἶναι ὁ ἔσχατος σκοπός
τοῦ Μούν καί αὐτός ὁ σκοπός δέν περιορί
ζεται μόνο στήν κληρονομιά τῆς ἐξουσίας
στήν Ἀνατολή, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί πε
ριλαμβάνει ὁλόκληρο τόν κόσμο.
γ) Ἀντιμετώπιση
Μπροστά στή νέα πραγματικότητα ποιά
εἶναι ἡ σωστή στάση τῆς Πολιτείας καί τῆς
Ἐκκλησίας;
Δυτικές κυβερνήσεις καί κοινοβούλια,
ἀκόμη καί τό Εὐρωκοινοβούλιο, ἀσχο
λοῦνται μέ τό πρόβλημα καί λαμβάνουν
μέτρα, ἰδιαίτερα γιά τήν σωστή καί ἔγκαιρη
ἐνημέρωση τῶν παιδιῶν στά σχολεῖα καί
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τοῦ κοινοῦ καί ἐνισχύουν πρωτοβουλίες πού
ἔχουν αὐτό τό στόχο. Ὑπογραμμίζουν τήν
ἰδιαίτερη σημασία τῆς πνευματικῆς ἀντι
παράθεσης, πού ἀσφαλῶς μόνο ἡ Ἐκκλησία
μπορεῖ νά κάνει, καί τήν ἀνάγκη ἀποκάλυ
ψης τοῦ ἀληθινοῦ προσώπου ὀργανώσεων
ἀπό τά ἑκατοντάδες προσωπεῖα.
1. Οἱ δικές μας προτεραιότητες
Γιά νά γίνει κάτι τό σημαντικό στή χώρα
μας εἶναι ἀνάγκη νά ἐνημερωθοῦν ὀρθά
ἐκεῖνοι πού θά κάνουν τήν ἐνημέρωση
καί τήν ἀντιπαράθεση. Σ’ αὐτό τόν τομέα
εἴχαμε προτείνει τό ἔτος 1986 τή δημιουρ
γία ἑνός «Κέντρου Ποιμαντικῆς Ἐπιμορ
φώσεως» τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας,
ἐπί τῶν διαφόρων τομέων τῆς ποιμαντικῆς
δραστηριότητος, καθώς καί τήν ἐνημέρωσή
των «ἐπί τῶν ποικιλωνύμων θρησκευτικῶν
ἤ παραθρησκευτικῶν κινημάτων καί τῶν
συγχρόνων ἰδεολογικῶν καί κοινωνικῶν
ρευμάτων, προκειμένου τό ἔργον των νά
ἀποβεῖ περισσότερον καρποφόρον καί ἡ
μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας περισσότερον
δραστική εἰς τόν σύγχρονον κόσμον». Ἡ
πρόταση αὐτή ἀφοροῦσε ὁλόκληρη τήν
Ἐκκλησία μας.
Ὅμως τήν ἐποχή ἐκείνη δέν εἶχε γίνει
καθολικά παραδεκτή ἡ ἄποψη αὐτή. Γι’
αὐτό ἀργότερα (1987) ἐπροτάθη ἡ ἵδρυση
ἑνός «Κέντρου Διακονίας ἡ Φιλανθρωπία
τοῦ Χριστοῦ», γιά τήν ἀντιμετώπιση «τῶν
προβλημάτων πού δημιουργοῦνται ἀπό
τή δραστηριότητα τῶν αἱρέσεων, τῶν ἀπο
κρυφιστικῶν, παραθρησκευτικῶν καί ὁλο
κληρωτικῆς φύσεως ὁμάδων καί κοσμοθε
ωριῶν μέ θρησκευτικό κάλυμμα».
Τό Κέντρο αὐτό ἐπροτάθη νά λειτουρ
γήσει στό ἐπίπεδο πού ἀσκεῖται τό ποιμα
ντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, δηλαδή στό
ἐπίπεδο μιᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπως
εἶναι καί ἡ Ἀρχιεπισκοπή. Ὁ ὅρος «Φιλαν
θρωπία Χριστοῦ» ἐτέθη γιά νά δηλώσει
ὅτι τό ἔργο τῶν αἱρέσεων καί τῆς παρα
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θρησκείας δέν δημιουργεῖ μόνον τεράστια
προβλήματα στά ἄτομα καί στήν κοινωνία,
ἀλλά ἀπειλεῖ τό μυστήριο τῆς σωτηρίας
τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖο διακόνησε ἡ φι
λανθρωπία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό πού ἐμεῖς
συνήθως ὀνομάζουμε φιλανθρωπία, δέν
εἶναι τό κέντρο τῆς διακονίας μας, ὅπως
καί στή διακονία τοῦ Χριστοῦ ὁ χορτασμός
τοῦ πλήθους δέν ἦταν τό κέντρο, ἀλλά μό
νο «σημεῖο», «δείκτης» τῆς παρουσίας τοῦ
Θεοῦ στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου.
Γι’ αὐτό τό θέμα ἔχουμε μιλήσει πολλές
φορές καί δέν χρειάζεται νά τό ἀναλύσουμε
ἐδῶ περισσότερο3. Ἐκεῖνο ὅμως πού πρέ
πει νά προσθέσουμε εἶναι ὅτι ὁ κίνδυνος
ἐκκοσμίκευσης τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς
Ἐκκλησίας ὑφίσταται καί γιά τόν τομέα τῆς
ἀντιμετώπισης τῶν αἱρέσεων καί τῆς παρα
θρησκείας. Σήμερα γίνεται κατανοητό ἀπό
ὅλους τους ἐκκοσμικευμένους φορεῖς (του
λάχιστον στίς ἄλλες χῶρες τῆς ΕΟΚ), ὅτι οἱ
ὁμάδες αὐτές εἶναι καταστροφικές γιά τήν
προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου καί γενικώ
τερα γιά τήν ἀνθρώπινη κοινωνία. Γι’ αὐτό
καί δημόσιοι φορεῖς προσλαμβάνουν εἰδι
κούς συνεργάτες, μέ σκοπό νά προσφέρουν
βοήθεια καί νά ἀντιμετωπίσουν τά κοινω
νικά αὐτά προβλήματα. Ἄν οἱ ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας δέν δοῦν τό ὅλο πρόβλημα στήν
καθολική του διάσταση, ἄν περιορισθοῦν
στήν ἐπούλωση τῶν κοινωνικῶν πληγῶν
πού δημιουργεῖ, μιμοῦνται μεθόδους καί
στόχους ἐκκοσμικευμένων φορέων, ἐκκο
σμικεύουν τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό δη
λαδή πού μερικές φορές γίνεται στόν τομέα
τῆς λεγόμενης ἐκκλησιαστικῆς φιλανθρω
πίας, ἐπαναλαμβάνεται καί στόν τομέα τῆς
ἀντιμετώπισης τῶν ὁλοκληρωτικῶν αἱρέσε
ων, πού δημιουργοῦν ὁλοκληρωτικές ἐξαρ
τήσεις καί ἄλλα κοινωνικά προβλήματα.
Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἐπρο
τάθη (1989) ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημά
3. Βλ. «Σκέψεις περί Ἀναδιοργανώσεως τῆς Ἐνοριακῆς
Διακονίας», Ἀθῆναι, τεύχη Α-ΙΒ.

3

των αὐτῶν σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο. Μέ ἀπό
φαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς
ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, ἐπρο
τάθη ἡ ἵδρυση εἰδικῆς ἐνοριακῆς ἐπιτροπῆς
μέ τήν ὀνομασία «Κέντρο Ἐντάξεως στήν
Ὀρθοδοξία», μέ σκοπό «τήν ἀντιμετώπιση
τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας στά
φυσικά πλαίσια τῆς λατρευτικῆς ζωῆς καί
δραστηριότητος τῆς ἐνορίας».
Βασικός τομέας στήν καθεμιά ἀπό τίς
τρεῖς αὐτές προτάσεις μας ἦταν ἡ προσε
κτική ἔρευνα τοῦ «σκηνικοῦ τῶν αἱρέσεων
καί τῆς παραθρησκείας» καί ἡ συστημα
τική ἐκπαίδευση συνεργατῶν, στό ἐπίπε
δό τῆς ἐνορίας, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καί ναί μέν δέν
κατέστη δυνατή ἡ ὑλοποίηση τοῦ πάρα
πάνω σχεδίου σέ κανένα ἀπό τά ἐπίπε
δα, γιά τά ὁποῖα κάναμε λόγο, ὅμως τό
θέμα τίθεται σήμερα καί πάλι ὀξύτατο
γιά ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
μετά κυρίως τήν πτώση τῶν συνόρων στήν
Ἀνατολική Εὐρώπη. Τά πράγματα θά μᾶς
ἀναγκάσουν σύντομα νά ἀλλάξουμε προ
τεραιότητες καί νά δημιουργήσουμε τούς
ἀπαραίτητους τομεῖς σέ ὅλα τα ἐπίπεδά
4
τῆς ποιμαντικῆς μας εὐθύνης .
Πρόοδος σημειώθηκε μέ μιά ἀπόφα
ση πού ἔλαβε ἡ «Διαρκής Ἱερά Σύνοδος»
τῆς Ἐκκλησίας μας στίς 5 Ἀπριλίου 1990
γιά τήν δημιουργία εἴδους πειραματικοῦ
ποιμαντικοῦ σταθμοῦ τῆς Συνοδικῆς Ἐπι
τροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων στό ὑπό ἀνέγερ
ση «Κέντρον Διακονίας» στήν Ἁγία Παρα
σκευή Ἀττικῆς, τό ὁποῖο, ὅπως μᾶς πληρο
φορεῖ ὁ πρωτεργάτης τῆς οἰκοδομῆς Ἀρχι
μανδρίτης Θεοδώρητος Πολυζωγόπουλος5,
πρόκειται σύντομα νά περατωθεῖ. Μέ τή
φιλοξενία ἑνός τέτοιου «Σταθμοῦ» στό ὑπό
ἀνέγερση ἐνοριακό Κέντρο, τό ὁποῖο θά δι
αθέτει καί Ἱερό Ναό, «θά ὀργανωθεῖ ἡ ὅλη
ἐργασία εἰς πλαίσια λειτουργικά, πρᾶγμα
4. Περισσότερα βλ. Δελτίο «Μαρτυρία» 17/1990)
5. Νῦν Ἐπισκοπός Ναζιανζοῦ.
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τό ὁποῖον θεωρεῖται λίαν βασικόν διά τήν
ὅλην ἐργασία», ὅπως ὑπογραμμίζεται στήν
ἀπό 12/2/1990 πρόταση τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν
αἱρέσεων πρός τήν Δ. Ι. Σ.
Ἐκεῖνο πού ἀπομένει μετά τήν ἀποπε
ράτωση τῆς οἰκοδομῆς εἶναι νά ἐξευρεθοῦν
τά ἀπαραίτητα οἰκονομικά μέσα γιά τή
λειτουργία τοῦ «Ποιμαντικοῦ Σταθμοῦ»
καί ἡ στελέχωσή του μέ κατάλληλους συ
νεργάτες, κληρικούς καί λαϊκούς.
Μέ τόν τρόπο αὐτό ξεπερνῶνται τά
«σύνορα» ἀνάμεσα στήν ἐνορία ἤ στήν
Ἀρχιεπισκοπή καί ὁ «Ποιμαντικός Σταθ
μός» θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει προσφο
ρά τῆς ἐνορίας καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς σέ
ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἄν
φυσικά ἐξοπλισθεῖ καί μέ τά ἀπαραίτητα
σύγχρονα μέσα καί λειτουργήσει ὄχι μόνο
σάν «Συμβουλευτικός Σταθμός», ἀλλά καί
σάν Ἐρευνητικό καί Ἐκπαιδευτικό Κέντρο.
2. Μετά τήν ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης
Ἡ κατάσταση τῶν χωρῶν τοῦ ἄλλοτε
Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ μετά τό ἄνοιγμα
τῶν συνόρων μᾶς βοηθεῖ νά κατανοήσουμε
τί θά συμβεῖ καί στή δική μας χώρα μετά
τήν ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης, τότε πού ὅλες
οἱ ὁμάδες, γιά τίς ὁποῖες μιλᾶμε, θά ἔχουν
ἴσα δικαιώματα μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἀλλά πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι οἱ
δυνατότητες τῶν ὁμάδων αὐτῶν θά εἶναι
ἀσύγκριτα μεγαλύτερες ἀπό τίς δικές μας,
ἄν ἀναλογισθοῦμε πῶς δροῦν σέ παγκό
σμια κλίμακα, διαθέτουν ὑπερσύγχρονα
μέσα, μετακινοῦν κεφάλαια καί ἀνθρώπι
νο δυναμικό ἀνεξάρτητα ἀπό σύνορα, ἀπό
χώρα σέ χώρα, ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες
στή «θρησκευτική ἀγορά».
Μέ ὅσα ἀναφέραμε γιά τήν ἑταιρία
«Σκοπιά», πήραμε μιά πρώτη γεύση αὐτῆς
τῆς στρατηγικῆς. Στήν παραγωγή τῶν
ἐργοστασίων της, τίθενται προτεραιότητες
ἀνεξάρτητα ἀπό σύνορα. Σήμερα, ἡ πα
ραγωγή ὅλων τῶν ὑπερσύγχρονων ἐργο
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ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ, Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
Συνοπτική παρουσίαση τοῦ ὁμώνυμου βιβλίου τοῦ Δ. Φαρασιώτη,
ἀπό τόν Κων/νο Παπαχριστοδούλου, Πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

(β’ μέρος)

«Κοντά στήν κοιλάδα ὑπῆρχαν κτισμένα
μιά πυραμίδα ὕψους 5 μέτρων, ἕνα μέρος
πού ἔκαιγαν συνέχεια φωτιά καί ἄλλα σύμ
βολα, φτιαγμένα μέ πέτρες. Ὅ,τι διάβαζα
στά διάφορα ἀποκρυφιστικά βιβλία ἤ στά
βιβλία λευκῆς μαγείας καί γενικότερα ὅ,τι
πληροφορίες εἶχα ἀπό τόν εὐρύτερο αὐτό
χῶρο, ὅ,τι ἀκούσματα… ἐδῶ ἦταν πραγμα
τικότητα!»…Εἶχα φτάσει στήν πηγή, εἶχα
βρεῖ τό κέντρο! Ὄχι πιά βιβλία πού ἁπλᾶ

περιγράφουν ἀλλά… πράξη, ζωή. Ὄχι πιά
θεωρίες ἀλλά βίωμα».
Ἡ ἐμπειρία πού βίωσε ὁ νέος μας ὅμως,
ἦταν πολύ διαφ
 ορετική ἀπ’ ὅ,τι περίμενε.
Ἡ συνάντηση μέ τό μεγάλο «δάσκαλο»,
ἦταν σχεδόν τραυματική:
«Ὅλα πάνω του ἦταν περίεργα. Ἡ ἴδια
του ἡ ὕπαρξη ἦταν ἕνα ἀφύσικο γεγονός.
Εἶχε πρόσωπο, σῶμα ἀνθρώπινο. Ὅμως ἡ
ψυχή του δέν ἦταν ἀνθρώπινη καί αὐτό δέν

στασίων της σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη,
προορίζεται γιά τίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς
Εὐρώπης, μέ βάση τίς νέες προτεραιότητες
τοῦ Μπροῦκλιν.
Τό ἴδιο πρόκειται νά συμβεῖ καί στήν
περίπτωση τῶν νέων ἐργοστασίων τοῦ
Μπροῦκλιν στή χώρα μας. Οἱ ἐγκαταστά
σεις στήν περιοχή Βοιωτίας προορίζονται
νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τῆς «ἀγορᾶς» σέ
ὁποιαδήποτε χώρα, ἀνάλογα μέ τίς προτε
ραιότητες πού κάθε φορά θέτει ἡ ἑταιρία6.
Τό ἴδιο ἰσχύει καί ἀντίστροφα. Ἄν κριθεῖ
ἀπαραίτητο, οἱ «ἀνάγκες» στήν Ἑλληνική
«θρησκευτική ἀγορά» σέ μέσα, ἔντυπο ὑλι
κό καί ἀνθρώπινο δυναμικό θά καλυφθοῦν
ἀπό ὁποιεσδήποτε ἄλλες χῶρες, σύμφωνα
μέ τίς ἀποφάσεις πού θά ληφθοῦν στό
Μπροῦκλιν.
Ἡ νέα αὐτή πραγματικότητα θά μᾶς
ἀναγκάσει νά ξεπεράσουμε τά στενά μας

σύνορα (ἐνορία, Μητρόπολη, Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος) καί νά προχωρήσουμε σέ μιά πα
νορθόδοξη συνεργασία. Σ’ αὐτό τό σημεῖο
ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι
μεγάλη.
Αὐτό ὑπογραμμίσθηκε ἰδιαίτερα στή
Συνδιάσκεψη τοῦ Rothenburg, ὅπου προ
τάθηκαν συγκεκριμμένα μέτρα γιά τήν
προσφορά βοηθείας στίς διάφορες Χριστια
νικές ὁμολογίες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.
Ὁ Th. Gandow, βασικός εἰσηγητής σ’ αὐτό
τό θέμα, ὑπογράμμισε μέ ἔμφαση ὅτι ἡ
βοήθεια πρός τήν Ρωσσική καί τίς ἄλλες
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μπορεῖ νά προσφερ
θεῖ εὐκολώτερα μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος.

6. Σ.τ.Σ. Οἱ ἐγκαταστάσεις αὐτές ἔχουν πλέον πωλη
θεῖ. Ἀγοράστηκαν ἀπό τό Ὑπουργεῖον Δικαιοσύνης καί
μετατράπηκαν κατά τό μεγαλύτερο μέρος σέ φυλακές
γυναικῶν καί σέ κέντρο ἀποτοξίνωσης.

Σημ. τῆς Σύνταξης.
Καί οἱ προβλέψεις αὐτές τοῦ π. Ἀντωνίου
ἀπεδείχθησαν προφητικές καί ἐπαληθεύ
τηκαν σέ ὅλα τά σημεῖα. Ἡ διορατικότητα
καί ἡ ἀγωνία τοῦ μακαριστοῦ Πατρός εἶναι
ἔντονα διατυπωμένες στό κείμενο αὐτό.
(Συνέχεια στό ἑπόμενο).
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μποροῦσε νά κρυφτεῖ. Τά μάτια του εἶχαν
τέτοια ἔνταση, τέτοια δύναμη, τέτοια ἐνέρ
γεια, πού… ὅμως φόβιζαν».
Παρά ταῦτα ἡ συνάντηση ἔγινε. Ὁ Γκου
ρού τόν δέχεται στό «ἄσραμ» καί ἀρχίζει
ἔτσι μιά νέα περιπέτεια στίς πνευματικές
ἀναζητήσεις τοῦ νέου. Ὑπῆρχε μιά δίψα
γιά ἐμπειρίες. Ὅλα ὅμως πλέον περνοῦσαν
καί ἀπό τήν «κρησάρα» τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ
π. Παΐσιος τόν εἶχε μπολιάσει μέ πολλά ἀν
τισώματα. Ἔτσι σιγά σιγά ἄρχισε νά ἀπο
καθηλώνεται μέσα του ὅλο τό οἰκοδόμημα.
Οἱ ἐμπειρίες ἦταν πλέον τραυματικές. Ἀκό
μα καί τό βλέμμα τοῦ Babaji τόν πλήγωνε.
Τά σημεῖα καί τά τέρατα πού ζοῦσε μέσα
στό κοινόβιο ἦταν ὅμως καθημερινά. Ἐμ
πειρίες ὑπερφυσικές, ἀλλά δαιμονικές. Τό
χειρότερο ὅμως ἦταν ὅτι ὁ Γκουρού λατρεύ
ονταν σάν Θεός. Καί μάλιστα ὄχι μόνο τό
ἀπολάμβανε ἀλλά τό ἐπέβαλε κιόλας. Ζη
τοῦσε νά τόν προσκυνοῦν. Ὅποιον μάλιστα
ἀρνιόνταν τόν ἀπέβαλε ἀπό τό κοινόβιο. Ἡ
ἐπίσκεψη τελικά ἔληξε ἄδοξα:
«Ζήτησα νά δῶ τό Γκουρού. Καθώς ἔμπαι
να στήν αὐλή του, ἔκανα τό σταυρό μου καί
ζήτησα βοήθεια ἀπό τό Θεό. Δέν ξέρω τί μοῦ
ἔκανε ἀπό μακριά ἀλλά τό μυαλό μου δέν
λειτουργοῦσε καλά. Βρέθηκα νά προχωρῶ
πρός τό μέρος του. Μέ κοίταξε ἄγρια… φο
βισμένα… καί μέ ἀηδ ία. –Get out (φύγε)! Τά
ἔχασα ἀκόμα πιό πολύ. Κοίταξα μέ ἀπορία.
–Get out, στρίγγλισε δυνατότερα...! Ἔκανα
μεταβολή καί ἔφυγα ζαλισμένος».
Ἐπιστροφή στό Νέο Δελχί. Ὁ φίλος μας
δέν ἀφήνει καί πάλι τήν εὐκαιρία νά πάει
χαμένη. Ἐπισκέπτεται δύο «ἄσραμ». Πολύ
γνωστῶν στή Δύση, Γκουρού. Τό «ἄσραμ»
τοῦ Σρί Ἀουρομπίντο καί τό «ἄσραμ» τοῦ
Σατυαν
 άντα. Στό τελευταῖο θά ζήσει πολύ
ἔντονες ἐμπειρίες. Ὁ πρόεδρος τοῦ «ἄσ
ραμ», ἕνα μικρό παιδί, προσπαθεῖ νά τόν
«διαβ
 άσει» ἐσωτερικά:
«Κάτι ἄϋλο, κάτι νοητικό, μιά ἐνέργεια
πού προερχόταν ἀπό τό παιδί εἶχε πέσει πά
νω μου καί… ἔψαχνε τό νοῦ μου».
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Στό ἄσραμ ἔμεινε ἀρκετά. Εἶχε πολλές
ἐπαφές μέ πρόσωπα πού τό καθένα εἶχε
νά πεῖ μιά διαφορετική ἱστορία γιά τόν
ἑαυτό του. Οἱ περισσότεροι προέρχονταν
ἀπό τή Δύση. Συνάντησε ἀκόμα καί ἕνα
Ἕλληνα. Ὅλοι ἔψαχναν τό ἴδιο πράγμα.
Τήν ἀλήθεια. Πίστευαν ὅτι θά τή βροῦν
στό ἰνδουϊστικό μονοπάτι. Χωρίς ὅμως νά
τό καταλάβουν, ἦταν ἐξαρτημένα ἄτομα.
Πιόνια στά χέρια δαιμονικῶν δυνάμεων οἱ
ὁποῖες προβάλλονταν μέσα ἀπό τούς γι
όγκι καί τούς «μεγάλους» Γκουρού. Ὁ νέος
μας παρά τίς ἀρνητικές ἐμπειρίες καί τήν
ἀνάμνηση τοῦ «Ὄρους», ἀκόμα δέν εἶχε
χορτάσει τήν πνευματική του πείνα. Μα
θαίνει, ὅτι ὁ περίφημος «ἐνσαρκωμένος
θεός» Babaji, θά κατέβει σέ μιά κοντινή πό
λη γιά νά γιορτάσει μαζί μέ ἄλλους γιόγκι
τό ἰνδουϊστικό πάνθεο. Μετά ἀπό μιά μι
κρή περιπέτεια κατάφερε νά προσεγγίσει
τό «μεγάλο δάσκαλο». Ἀλλά τά ἴδια πάλι
συναισθήματα:
«Τί ἦταν ἀκριβῶς αὐτό πού μέ φόβιζε; Τά
παράξενα μάτια του; Ἡ μεγάλη του δύναμη;
Μά καί ὁ π. Παΐσ
 ιος εἶχε πολύ μεγάλη δύνα
μη, καί αὐτοῦ τά μάτια γίνονταν παράξενα,
ὑπερανθρώπινα, ὅμως ποτέ δέν φοβήθηκα
κοντά του… Τό ἀντίθετο μάλιστα».
Μεγάλη ἡ πίεση λοιπόν. Ὁ νέος μας βρι
σκόταν ἀνάμεσα σέ δύο παραδόσεις καί
πάλευε. Ἦταν γιά πολύ καιρό ὅμως στήν
Ἰνδία καί τό περιβάλλον τόν ἐπηρέαζε πο
λύ ἀρνητικά. Ἔφτασε στό σημεῖο τοῦ δαι
μονισμοῦ ὅταν μιά βραδιά πίστεψε ὅτι ἀπέ
κτησε ἀπεριόριστη δύναμη. Δύναμη πού
μποροῦσε νά τοῦ προσφέρει ὅ,τι ἤθελε.
«Προσπαθοῦσα νά διακρίνω τήν ποιότητα
καί τήν προέλευση τῶν πνευματικῶν γεγο
νότων. Καί δέν εἶχα μέτρο, γιά νά κρίνω».
5ο Μέρος.
Πίσω στήν Ἑλλάδα μετά τήν Ἰνδία
Ὅπως καταλαβαίνει κανείς, ὁ νέος μας
βρισκόταν σέ πλήρη σύγχυση. Μετά ἀπό
μιά σειρά ὅμως σκληρῶν πνευματικῶν ἐμ
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πειριῶν καί πνευματικοῦ πολέμου, πῆρε
τήν ἀπόφαση νά ἐπιστρέψει στήν Ἑλλάδα.
Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἰνδίας τοῦ εἶχε δώσει μιά
«παράξενη» δύναμη. Ὅπως λέει ὁ ἴδιος
αἰσθάνονταν… ἄτρωτος! Μέ αὐτό τό αἴ
σθημα ὑπεροχῆς θέλησε νά ἐπισκεφτεῖ τό
Ὄρος καί τόν γέροντα Παΐσιο.
«Τί θέλεις ἐσύ ἐδῶ; Μοῦ ‘πε ἐλεγκτικά.
Μοῦ κόπηκαν τά πόδια. Δέν εἶπα τίποτα.
Ἔσκυψα τό κεφάλι καί περίμενα μουδια
σμένος ἤ νά μέ διώξει ἤ νά μέ κρατήσει. Μέ
λυπήθηκε. Μαλάκωσε.
–Καλά πέρνα μιά στιγμή νά δοῦμε τί θά
κάνουμε τώρα…
–Γέροντα πῆγα στήν Ἰνδία… τό ξέρετε;
–Βρέ Νιόνιο, λές νά μήν τό ξέρω;
–Σᾶς ἔγραψα ἕνα γράμμα, ἤθελα νά τό
στείλω, ἀλλά τό ἔχασα.
–Δεν πειράζει ἐγώ τό πῆρα.
Καθίσαμε καί τά λέγαμε. Ὁ γέροντας μοῦ
εἶχε ἀνοίξει πάλι τήν ἀγκαλιά του…
–Κάτσε νά σοῦ φέρω ἕνα πιστόλι. Γύρισε
καί μοῦ ἔφερε ἕνα 33άρι κομποσχοίνι.
–Αὐτό πετάει πνευματικές σφαῖρες καί
φοβᾶται ὁ διάβολος καί δέν πλησιάζει…».
Τήν πλέον συγκλονιστική ὅμως ἐμπει
ρία βίωσε ὁ φίλος μας μιά βραδιά στήν κα
λύβα τοῦ γέροντα. Ὅταν ὁ γέροντας οὐσι
αστικά πρόσταξε νά βγεῖ ἀπό μέσα του τό
πονηρό καί ἀκάθαρτο πνεῦμα πού τόν εἶχε
καταλάβει. Τό δαιμόνιο πού ὁ ἴδιος ὁ νέος
τοῦ εἶχε δώσει τό δικαίωμα νά εἰσβάλει μέ
σα του καί νά τόν κυριεύσει. Τρεῖς φορές ὁ
γέροντας φώναξε:
«Πνεῦμα ἀκάθαρτο, βγές ἀπό τό πλάσμα
τοῦτο».
Τό πνεῦμα ὑπάκουσε καί ὁ νέος μας
ἀπελευθερώθηκε:
«Ἔνιωσα κάτι νά βγαίνει ἀπό μέσα, κάτι
ἄυλο νά ξεχωρίζει καί νά ξεκολλάει ἀπό
μένα. Ἔνοιωθα νά ἐλευθερώνεται τό μυαλό
καί ἡ ψυχή μου ἀπό τήν ἔντονη ἐπίδραση κά
ποιου πνεύματος».
Ἡ ἐμπειρία ἦταν συγκλονιστική. Ὁ γέ
ροντας Παΐσιος ἔδειξε ὅτι ἔχει μεγάλη
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δύναμη. Ὑποτάσσει τά πνεύματα καί λυ
τρώνει.
Ἀνακουφίζει οὐσιαστικά τόν μέχρι πρότι
νος, ταλαίπωρο νέο καί τοῦ χαρίζει χαρά καί
γαλήνη. Εἶναι συγκλονιστικά τά λόγια πού
χρησιμοποιεῖ ὁ συγγραφέας γιά νά περιγρά
ψει αὐτό πού αἰσθάνεται καθώς καί τήν εὐ
λογημένη ἐπίδραση τοῦ γέροντα πάνω του:
«Ἁπαλά-ἁπαλά, σιγά-σιγά, ὁλοένα καί πιό
ἔντονα ἔνοιωθα τήν εὐλογία τοῦ γέροντα νά
μέ σκεπάζει. Μιά δύναμη, μιά ἐνέργεια ξε
χυνόταν πάνω μου ἄφθονη, γλυκιά, παντοδύ
ναμη. Ζωοφόρα. Πότιζε τήν ψυχή μου ἀλλά
καί τό σῶμα μου. Τά κόκαλά μου ρουφοῦσαν
σάν σφουγγάρι αὐτή τήν ἐνέργεια. Κάποιος
μοῦ χάριζε ζωή».
Στό μυαλό, τήν ψυχή καί τό σῶμα τοῦ
νέου, εἶχε ἐπέλθει πλέον ἡ «καλή ἀλλοίω
ση». Αὐτό δέν σημαίνει βέβαια ὅτι ὁ πονη
ρός σταμάτησε νά τόν πειράζει. Σέ κάθε
εὐκαιρία καί ἐπειδή ἔβλεπε ὅτι αὐτός πού
πρίν λίγο καιρό ἦταν ὑποχείριό του τώρα
ἀντιστέκεται, προσπαθοῦσε, μέ κάθε τρό
πο, νά τόν πειράζει καί νά σκοτίζει τό νοῦ
του. Νά τοῦ δημιουργεῖ σωματικό πόνο
καί διάσπαση τῆς προσοχῆς του ἀπό τήν
προσευχή. Κάθε φορά ὅμως ἡ καταφυγή
του ἦταν ὁ γέροντας Παΐσ
 ιος, ὁ ὁποῖος
δέν ἔπαυε νά χαριτώνει καί περισώζει τό
«ἀπολωλός πρόβατο». Πάντα μέ ἀπέραν
τη ἀγάπη καί ὑπομονή. Μέσα στό μεγάλο
ταξίδι του, ὁ φίλος μας συνάντησε καί τόν
γέροντα Πορφύριο. Ὅταν αὐτός γιά κάποιο
χρονικό διάστημα εἶχε ἀνεβεῖ καί ἀσκητέ
ψει στό Ἅγιο Ὅρος. Τόν συναντᾶ καί παρό
λη τήν ἀσθένειά του, ὁ γέρων Πορφύριος
τοῦ μεταδίδει, ἀγάπη καί χάρη. Μίλησαν
γιά τό ταξίδι στήν Ἰνδία καί τίς περιπέτειές
του. Ὁ γέροντας ἔδωσε τίς πνευματικές του
συμβουλές:
«Θά προσεύχομαι γιά σένα καί ἔλα νά μέ
ξαναδεῖς», τοῦ ἁπαντά. «Ὅταν τόν ξαναεῖ
δα μετά ἀπό μερικές μέρες, μέ ρώτησε.
–Ἤμουν μαζί σου ὅλες αὐτές τίς μέρες, τό
καταλάβαινες»;
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Ὁ νέος μας μπορεῖ νά βρισκόταν πάντα
στό δρόμο τῆς ἀναζήτησης, μπορεῖ νά ἔπε
φτε σέ πλάνες, ἀκόμα καί στήν ἀγκαλιά τοῦ
πονηροῦ, ὁ Θεός ὅμως πάντοτε ἔβρισκε τόν
τρόπο νά τόν ἐλευθερώνει. Χρησιμοποιοῦ
σε πάντα τούς χαρισματικούς γέροντες ὡς
ὄργανα τῆς Θείας Χάριτος. Ἄλλωστε, ὅπως
λέει ἡ Γραφή, «οὗ δέ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία,
ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. Ε΄ 20).
Ἡ ἱστορία μας φτάνει σχεδόν στό τέλος
της. Ὁ νέος, μέ βάση τίς περιγραφές του
δέν φαίνεται νά ξαναγυρίζει στήν πλά
νη. Οἱ γέροντες ἔκανα καλά τή δουλειά
τους. Ὁ π. Παΐσιος κατάφερε νά ξεριζώ
σει ἀπό μέσα του κάθε ἀμφιβολία γιά τό
ποιά εἶναι ἡ πραγματική, ἡ μοναδική καί
ἀπόλυτη Ἀλήθεια, καί ὁ νέος, ἐκτός ἀπό
τό νά μᾶς περιγράψει τήν περιπέτεια τῆς
ζωῆς του, ὡς μαρτυρία καί ὡς ἀποκάλυψη,
θεωρεῖ ὑποχρέωσή του νά δώσει στό βι
βλίο του «ἀπολογητική» πλέον διάσ
 ταση.
Προσπαθεῖ μέ ἐπίσης γλαφυρό καί οὐσι
αστικό τρόπο, νά δώσει στόν ἀναγνώστη
τήν ἀληθινή διάσταση τῆς πλάνης, συγ
κρίνοντάς την μέ τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλη
σίας. Ἔτσι, ὡς ἐγκρατής θεολόγος πλέον,
παραθέτει, μέ ἐξαιρετική ἐπιτυχία, τήν
ἀντίθεση μεταξύ: Διαλογισμοῦ-«μάντρα»
καί Προσευχῆς· μετενσάρκωσης καί Ἀνά
στασης· Ἐκκλησιαστικοῦ Μυστηρίου καί
μαγικῆς πράξης· γκουροῦ καί Γέροντα·
Χριστιανικῆς καί ἰνδουϊστικής πνευματι
κότητας.
Ἀποδεικνύει περίτρανα μιά πολύ βασι
κή ἀρχή: Ὅταν γνωρίζει καί βιώνει κανείς
τήν Ὀρθόδοξη πίστη ἀληθινά, δέν μπορεῖ
νά πλανηθεῖ. Ἔτσι τό τελευταῖο μέρος τοῦ
βιβλίου τό ἐπιγράφει πολύ εὑρηματικά καί
ἔξυπνα:
6ο Μέρος.
Σκέφτομαι... Ἄρα ὑπάρχω
Σ’ αὐτό, ἀποκαθηλώνει οὐσιαστικά καί
τυπικά, μέ πολλά καί ἀξιόλογα ἐπιχειρή
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ματα, ὁλόκληρό τό οἰκοδόμημα τοῦ ἰνδουι
στικοῦ πανθέου. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Γιόγκα
ὄχι μόνο δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τήν ἐπι
στήμη, ὄχι μόνο δέν προκαλεῖ εὐεξία καί
γαλήνη, ἀλλά ἀντίθετα μπορεῖ νά προκα
λέσει σημαντικά προβλήματα στήν ὑγεία.
Ἀπομυθοποιεῖται τέλος, τό πάνθεον τοῦ
ἰνδουισμοῦ. Ὁ συγγραφέας καταλήγει στό
συμπέρασμα ὅτι στήν Ἰνδία ὁ λαός λατρεύ
ει εἴδωλα. «Εἴδωλα χειρῶν ἀνθρώπων».
Πρόκειται γιά πλῆθος μερικῶν χιλιάδων
θεοτ ήτων, ζωόμ
 ορφων ἤ ἀνθρωπόμορφων,
πού περιπλέκονται μέσα σέ ἕνα ἀπύθμε
νο μυθολογικό καζάνι. Ἀτέλειωτες ἱστο
ρίες καί μύθοι περιβάλλουν τίς χιλιάδες
θεότητες. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ πλήρης
σύγχυση, στήν καλύτερη περίπτωση καί ὁ
«δαιμονισμός» στή χειρότερη.
Ἀποδεικνύει ἐπίσης ὅτι ἡ διδασκαλία
τοῦ κάρμα ἀποτελεῖ τήν πλέον ἀριστοτε
χνική μέθοδο ὑποδούλωσης τῶν ἀνθρώ
πων. Ἀφοῦ κανείς παραμένει ἕρμαιο στίς
πράξεις τῆς δήθεν προηγούμενης ζωῆς
του, δέν ἔχει καμιά δυνατότητα νά ἐξελι
χθεῖ κοινωνικά καί πολιτιστικά, ἀκόμα καί
στό ἐπίπεδό τῆς σκέψης.
Τό βιβλίο δίνει ἀκόμα, πολλές πληροφο
ρίες γιά τόν κόσμο τῆς ἀπάτης γενικά, τῶν
αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας. Ἀπο
τελεῖ, κατά τή γνώμη μας, ἕνα θησαυρό
γνώσης, μέσῳ τοῦ ὁποίου, καθοδηγεῖται ὁ
ἀναγνώστης στήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλη
σίας. Κι αὐτό γιατί τό βιβλίο γέμει χριστια
νικῶν διδασκαλιῶν, γραφικῶν χωρίων, πα
τερικῶν κειμένων, ἐμπειριῶν ἀπό γέροντες
καί χαρισματούχους ἐντός τοῦ χώρου τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτό πού κάνει τό βιβλίο αὐτό
μοναδικό καί πολύ συναρπαστικό εἶναι ἡ
ἄμεση ἀντιπαράθεση Ἐκκλησίας καί πα
ραθρησκείας. Ἀπό τή μία, ἡ ἀλήθεια καί
μάλιστα ἐμπειρική καί ἀπό τήν ἄλλη, ἡ
πλάνη καί οἱ μεθοδίες τοῦ διαβόλου, δο
σμένες πάλι ἀπό τήν ἐμπειρία τοῦ ἴδιου
προσώπου.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΕΥΔΟΑΓΓΕΛΟΛΟΓΙΑ
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου.
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ. Π. Θ.

Ἀνησυχητικό φαινόμενο τῆς ἐποχῆς
μας, νεοεποχίτικη πρακτική πνευματικῆς
σύγχυσης ἀποτελεῖ τό γεγονός ὅτι τά τε
λευταῖα χρόνια, τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί
στό ἐξωτερικό ὑπάρχει μία αὐξανόμενη
ἐνασχόληση καί ἀναφορά στούς ἀγγέλους
σέ πλῆθος νεοεποχίτικων περιοδικῶν, κο
σμικῶν ἐντύπων, βιβλίων καί διαδικτυα
κῶν τόπων, ἀκόμη καί μέ τήν ἔκδοση εἰδι
1
κῶν ad hoc περιοδικῶν .
Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός, ὅτι αὐτή
ἡ ἔκρηξη ἐνασχόλησης μέ τούς ἀγγέλους
ἔχει ὁδηγήσει κάποιους ἑτερόδοξους θεο
λόγους ἐρευνητές νά κάνουν λόγο γιά μία
2
«νέα θρησκεία τῶν ἀγγέλων» , ἡ ὁποία μά
λιστα, ὅπως ἔχει ὀρθῶς ἐπισημανθεῖ, δέν
3
χρειάζεται καμμία πίστη στό Θεό . Σύμφω
1. Τό πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι τό πε
ριοδικό «Engelmagazin» πού ἐκδίδεται στή Γερμανία σέ
75.000 τεύχη κάθε δίμηνο. Βλ. EZW. Materialdienst 6/ 2008,
σ. 227.
2. Βλ. Τ. Ruster, Die neuen Engelreligion. Lichtgestaltendunkle Mächte, 2010. Πρβλ. EZW. Materialdienst 4/2011, σ.
154.
3. Βλ. EZW. Materialdienst 12/2010, σ. 462.

Ἀντί ἄλλου ἐπιλόγου, θεωροῦμε ὅτι πρέ
πει νά τελειώσουμε μέ τά λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ
συγγραφέα, τοῦ Διονύση Φαρασιώτη, ἀφοῦ
σημειώσουμε, ὅτι γιά εὐνόητους λόγους, δέν
πρόκειται γιά τό πραγματικό του ὄνομα.
«Ἄς ἀποφασίσουμε ταπεινά νά συμμορ
φώσουμε τίς ψυχές μας, τίς ζωές μας, ὅπως
οἱ Ἅγιοι μᾶς ὑποδεικνύουν, καί ἄς ἐπικαλε
σθοῦμε τίς εὐχές τους, ὥστε ὁ καθένας μας
προσωπικά ν’ ἀποχτήσει ἐμπειρία Θεοῦ ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι. Τότε ὅλα θά μποῦν στή θέ
ση τους. Θά ξεχωρίσουμε τήν ἀλήθεια ἀπό

να μέ μία ἄλλη προσέγγιση τό φαινόμενο
μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ, ἐπίσης, ὡς μία
ἐκκοσμικευμένη μορφή λαϊκ
 ῆς θρησκευτι
4
κότητας τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου .
Ἡ ἐνασχόληση αὐτή, βεβαίως, καί στόν
ἑλληνικό χῶρο δέν κινεῖται σέ ὀρθόδοξα
ἐκκλησιαστικά πλαίσια, ὡς μορφή ὑπενθύ
μισης τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας
γιά τούς ἁγίους ἀγγέλους, τό ἔργο τους,
τήν ἀποστολή τους κ.λ.π. Πολύ δέ περισσό
τερο, δέ μπορεῖ νά ἐνταχθεῖ οὔτε στά εὐρύ
τερα χριστιανικά ἀποδεκτά πλαίσια διδα
σκαλίας σχετικά μέ τούς ἁγίους ἀγγέλους.
(Δυστυχῶς ἡ προτεσταντική θεολ
 ογία τοῦ
19 & 20 αἰ. ἔχει διάφορες θέσεις περί τῶν
ἁγίων ἀγγέλων πού, πολλές ἐξ αὐτῶν,
κινοῦνται μεταξύ ἄρνησης καί ἀντίθεσης
5
πρός τήν ἐκκλησιαστική διδασκαλία) .
Ἀντιθέτως, ἡ ἐνασχόληση μέ τούς ἀγ
γέλους ἄλλοτε ἔχει σαφῶς συγκρητιστικό
περιεχόμενο συνδυάζοντας χριστιανικά,
4. Ἀναλυτικά βλ .Ο. Dürr, Der Engel Mächte, 2009.
5. Βλ. W. Trillhaas, Dogmatik, 19844, σσ. 144 - 152.

τό ψέμα, τήν πραγματικότητα ἀπό τή φαν
τασία, τό φῶς ἀπό τό σκοτάδι πού παρουσι
άζεται σάν φῶς.
Ἄς ἀκολουθήσουμε τά ἴχνη τοῦ γέροντα,
πού μᾶς ὁδηγοῦν στή βαθύτερη γνώση καί
ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ, γιατί δέν ὑπάρχει τίποτα
σπουδαιότερο, ἀναγκαιότερο, ὑψηλότερο σ’
αὐτόν τόν κόσμο, ἀπό τή γνώση καί ἀγάπη τοῦ
ἀληθινοῦ Θεοῦ, πού ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή.
Γιατί αὐτό πού χάνεται ἤ κερδίζεται στό
τέλος κάθε ἀνθρώπινης πορείας δέν εἶναι
τίποτα λιγότερο ἀπό τήν αἰώνια ζωή. Ἀμήν».
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ἰουδαϊκά, ἰσλαμικά, ἐξωχριστιανικά καί
ἐσωτεριστικά στοιχεῖα, γεγονός πού θυ
μίζει ἔντονα χαρακτηριστικά τοῦ ἀρχαίου
6
Γνωστικισμοῦ καί ἄλλοτε ἔχει εὐδιάκριτα
7
νεοεποχίτικα χαρακτηριστικά , κάτι πού
εἶναι καί τό πιό συνηθισμένο, μέ ἀφετηρία
καί περιεχόμενο ξεκάθαρα ἀποκρυφιστικό.
Ἡ παρουσία καί ἡ ἀναφορά σέ «ἀγγέ
λους» εἶναι γνωστή στό χῶρο τοῦ ἀποκρυ
φισμοῦ καί μάλιστα σέ διαφορετικά ἐπίπε
δα. Ἀναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά σέ
ἀντιπροσωπευτικό ἔργο τοῦ ἀποκρυφιστι
κοῦ χώρου: «Σπουδαῖος ρόλος ἀποδίδεται εἰς
τήν Ἀγγελολογία ὑπό τῆς πρακτικῆς Καββά
λας καί ἐν συνέχειᾳ ὑπό τῆς τελετουργικῆς
Μαγείας τοῦ δυτικοῦ Ἐσωτερισμοῦ.(…) Ἐκ
τῶν ἀνωτέρῳ συνάγεται ὅτι ἡ Ἀγγελολογία
ἀποτελεῖ σημαντικόν κρίκον εἰς τήν ἅλυσιν
8
τῆς ἐσωτερικῆς παραδόσεως» .
Ἀποκρυφιστικοῦ χαρακτήρα ἀγγελολο
γία ἔχουμε ἐπίσης στό χῶρο τοῦ Τεκτονι
σμοῦ, τοῦ μονίμως, ὡς γνωστόν, διαβεβαι
οῦντος, ὅτι δέν ἔχει θρησκευτικό χαρακτή
ρα, καί μάλιστα, ὅπως ἀναφέρεται σέ ἀντι
προσωπευτικό ἔργο τοῦ χώρου, στά τυπικά
μύησης κάποιων ἀνώτερων βαθμῶν. Ἐπι
λέον, σ’ αὐτό τό ἔργο, καταγράφονται καί
ὀνόματα «ἀγγέλων» πολλά ἀπό τά ὁποῖα
προέρχονται ἀπό ἀποκρυφιστικές πηγές,
π.χ. τήν Καμπαλά, τόν Ἑρμητισμό ἀλλά
καί ἀπό αὐτή τήν ἰσλαμική ἀγγελολογία.
Ἀντιπροσωπευτικά θά ἀναφέρουμε μό
νο ἕνα ὄνομα «ἀγγέλου», μεταξύ τῶν 16,
πού ἀναφέρονται στό τεκτονικό ἔργο καί
εἶναι ἀποκαλυπτικό: «Ἀριήλ, τό πνεῦμα τοῦ
ἀέρος, ὅστις εἰς ἀνώτερον τεκτονικόν βαθ
μόν συνδέεται μέ τήν ἰδέα τῆς ἁγνότητος.
Κατά τούς Μάγους Καββαλιστάς ὁ Ἀριήλ
6. Βλ. EZW. Materialdienst 12/2010, σ. 463.
7. Βλ. W. J. Hanegraaff, New Age Religion and Western
Culture. Esoterism in the Mirror of Secular Thought, 1998, σσ.
197-198, 200-201, 342-343.
8. Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ...,
Τομ. Α΄, σσ. 51-52. R. Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus,
2005, σ. 59.
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ἀποκαλύπτει κρυμμένους θησαυρούς καί
9
μυστικά τῆς φύσεως» .
Μία ἀκόμη ἀποκρυφιστική πτυχή τῆς πα
λαιότερης καί σύγχρονης ἀποκρυφιστικῆς
«ἀγγελολογίας» σχετίζεται μέ τήν ἀστρολο
γία. Σύμφωνα μέ τήν ἀστρολογία, οἱ μῆνες
τοῦ ἔτους, ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, οἱ πλανῆτες,
κ.λ.π. ἔχουν πνεύματα–ἀγγέλους προστά
10
τες ἤ ταυτοχρόνως ἀπό ἀστρολόγους συ
σχετίζονται μέ τίς λεγόμενες καρμικές ἀνα
φορές, σύμφωνα μέ τήν ὁρολογία τοῦ χώρου.
Ἰδιαιτέρως ὅμως, σήμερα, μ’ ἕνα κατ’
ἐξοχήν προσεκτικό καί θελκτικό λεξιλό
γιο, ἡ νεοεποχίτικη καί ἀποκρυφιστική
ψευδοαγγελολογία στά ἔντυπα τοῦ χώρου
της, σέ διαδικτυακούς τόπους, σέ κοσμικά
περιοδ
 ικά, σέ εἰδικά σεμινάρια πού διορ
γανώνονται γιά ἐπικοινωνία μέ ἀγγέλους,
σέ εἰδικές κάρτες ἀγγέλων, χρησιμοποιεῖ
ὀνόματα «ἀγγέλων» πού συναντᾶμε σέ
ἀποκρυφιστικούς χώρους.
Ἰδιαιτέρως ὅμως ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος
τῆς σύγχρονης νεοεποχίτικης καί ἀπο
κρυφιστικῆς ψευδοαγγελολογίας εἶναι ἡ
πρακτική νά παρουσιάζει τούς ἀγγέλους,
ὄχι ὡς δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὡς
αὐθύπαρκτες πνευματικές–ἀγαθές ὀντό
τητες προστασίας, ὡς ὀντότητες φωτός καί
ἀγάπης, ὡς ἀντικείμενο διαλογισμοῦ, ὡς
11
πηγές ἐνέργειας, ὡς θεϊκές φανερώσεις .
Ἐπιπλέον, γίνεται λόγος γιά παρουσία τέ
τοιων «ἀγγελικῶν», ὑποτίθεται ὀντοτήτων,
στίς λεγόμενες ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες, ἤ σχε
τίζονται ἀκόμα καί μέ ἀνορθόδοξες θεραπεῖ
ες (π.χ ἀγγελικό ρέϊκι).
Ἰδιαιτέρως στή νεοεποχίτικη ἔκφανση
τῆς σύγχρονης ψευδοαγγελολογίας τό κα
τ’ἐξοχήν στοιχεῖο τό ὁποῖο παραμορφώνε
ται, διασ
 τρεβλώνεται καί χρησιμοποιεῖται
ὡς μέσο μετάδοσης ἀντιχριστιανικῶν θέ
9. Ν. Λάσκαρι, Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς, σ. 16.
10. Βλ. N. Drury, The Dictionary of the Esoteric, 20042, σ.
12.
11. Βλ. EZW. Materialdienst 4/2011, σ. 155.
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ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ… ΩΦΕΛΟΥΝ;
τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη,
Πρωτοσυγκ. τῆς Ἱ. Μ. Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

(α’ μέρος)

α. Ἡ περίπτωσή μου

Ἰνδουϊστές βρίσκονται στίς πόλεις, ποῦ
νἀρθοῦν ἐδῶ στά χωριά.
Νά, λοιπόν, πού τό 1995 ἀνακαλύψαμε
τήν ὕπουλη παρουσία τῶν Βουδιστῶν στό
Χολομῶντα! Ξεσκονίσθηκαν οἱ γνώσεις
πού εἶχα ἀπό τήν ἐργασία καί μπῆκαν σέ
ἐνέργεια. Τούς γνώριζα. Μάλιστα εἶχα πάει
καί στό κέντρο τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς, πίσω
ἀπό τήν ἀμερικανική Πρεσβεία. Ἔτσι ἔγινε
ὅλος αὐτός ὁ ἀγῶνας κατά τοῦ Βουδιστικοῦ
κέντρου, τό ὁποῖο ἔμεινε ἀνενέργητο. Ἔκα
να λοιπόν τό Σταυρό μου καί δόξαζα τόν
Κύριο γι’ αὐτή Του τήν οἰκονομία σέ μένα.

Κατά τήν διάρκεια τῶν σπουδῶν μου
εὐτύχησα νά συνδεθῶ μέ τόν σημερινό
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο, τό
τε καθηγητή στήν ἕδρα τῆς ἱστορίας τῶν
Θρησκευμάτων στή Θεολογική Ἀθηνῶν.
Μοῦ ἀνέθεσε νά κάνω ἔρευνα γιά τίς μή
χριστιανικές θρησκεῖες στό λεκανοπέδιο
Ἀττικῆς. Ἡ ἔρευνα κράτησε δύο χρόνια. Δέν
ἦταν ἁπλῶς μιά ἐργασία στά πλαίσια ἑνός
μαθήματος, ἀλλά μιά ἐμπειρία μοναδική
πού εἶχε ἀπρόσμενη ἐξέλιξη, ἕνα… ὄφελος.
Πρῶτα-πρῶτα ἡ ἔρευνα αὐτή ἦταν ἡ
αἰτία τῆς γνωριμίας μου μέ τόν ἀείμνηστο
π. Ἀντώνιο. Ἦταν τότε 1978.
Ἄλλη ὠφέλεια ἦταν ἡ γνωριμία μου
μέ τό χῶρο τῶν ἄλλων θρησκειῶν, τῶν
αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας. Ἡ ὃλη
ἐργασία παρουσιάσθηκε σέ διημερίδα πού
ἔγινε μέ τούς φοιτητές στή Μονή τοῦ Ὁσί
ου Λουκᾶ πού μᾶς φιλοξένησε.
Ὅταν βρέθηκα στή Χαλκιδική, στή Μη
τρόπολη Ἱερισσοῦ πού διακονῶ ἔλεγα:
-Κρίμα τόσος κόπος πού ἔκανα. Ἐδῶ πού
βρέθηκα δέν θά ἀξιοποιήσω ποτέ αὐτή
τήν ἐργασία. Οἱ ἀλλόθρησκοι Βουδιστές,

Μιλῶντας μέ κάποια γιατρό, γι’ αὐτό τό
θέμα μοῦ ἀνέλυσε πώς ἔτσι εἶναι ἡ διαδι
κασία τοῦ ἐμβολίου.
Μοιάζει μοῦ λέει μέ τή φιλοσοφία τοῦ
ἐμβολίου. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τόν
ὀργανισμό, ὅταν ἔλθει σέ ἐπαφή μέ μικρό
βιο ἤ ἰό. Πρίν προσβληθεῖ ὁ ὀργανισμός
ἀπό ἀρρώστια, δημιουργεῖται ἐπαφή μέ τό
ἐμβόλιο.
Μόλις ἔλθει σέ ἐπαφή τό μικρόβιο μέ
τόν ὀργανισμό, τά οὐδετερόφιλα καί μα

σεων εἶναι τό θέμα τοῦ φύλακα ἀγγέλου.
Μέσα σ’ ὅλη αὐτή τήν ἀποκρυφιστι
κή καταχνιά δέν ἀπουσιάζει σύζευξη τῆς
ψευδοαγγελολογίας καί μέ τήν σύγχρονη
μετεξέλιξη τοῦ πνευματισμοῦ, πού εἶναι
τό Channeling, ὅπου διάφοροι μεσάζοντες
(Medium) παρουσιάζονται ὡς κανάλια–
ἀγωγοί μηνυμάτων κάποιων, δῆθεν ἀγγε
λικῶν, ὀντοτήτων.

Ἀξιολ
 ογώντας αὐτή τήν ἔκρηξη τῆς σύγ
χρονης ψευδοαγγελολογίας ἀπό ὀρθόδο
ξου πλευρᾶς, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν, με
ταξύ τῶν ἄλλων, τόν εὐαγγελικό λόγο, ὅτι
τό δέντρο γνωρίζεται ἀπό τούς καρπούς
(Ματθ. 12, 33), ἀναμφιβόλως πρέπει νά
ἐπισημάνουμε, ὅτι βρισκόμαστε μπροστά
σέ μιά μορφή δαιμονολογίας πού παρουσι
άζεται ὡς ἀγγελολογία (Β΄ Κορ. 11, 14)

β. Τί λέει ἡ ἰατρική
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κροφάγα, φαγοκυτταρώνουν τό μικρόβιο
καί τό καταστρέφουν. Τότε τά λεμφοκύτ
ταρα παράγουν ἀντισώματα ἐναντίον τῶν
μικροβίων καί κάποια λειτουργοῦν σάν
κύτταρα μνήμης. Κρατοῦν στά ἀρχεῖα τους
τά χαρακτηριστικά τοῦ μικροβίου, ὥστε
τήν ἑπόμενη φορά πού θά ἔρθει ὁ ὀργα
νισμός σέ ἐπαφή μέ τό μικρόβιο, νά παρα
χθοῦν ἐγκαίρως τά ἀντισώματα, γιά νά μή
ξανανοσήσει.
Ἄν π.χ. κάποιος ἐμβολιασθεῖ μέ τόν ἰό
τῆς ἀνεμοβλογιᾶς, δέν ξανακολλᾶ ἀνεμο
βλογιά στή ζωή του.
Κατά παρόμοιο τρόπο ἀντιδρᾶ καί ὁ
χριστιανός σέ κάθε προσβολή πίστης. Δη
μιουργεῖ ἀντισώματα.
γ. Δυό χωρία ἀπό τήν Ἁγία Γραφή
Δυό χωρία ἀπό τήν Γραφή θά μᾶς εἰσα
γάγουν στό θέμα μας: Οἱ αἱρέσεις… ὠφε
λοῦν;
«Οὐαί τῷ κόσμῳ ἀπό τῶν σκανδάλων,
ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τά σκάνδαλα,
πλήν οὐαί τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’οὗ τό
σκάνδαλον ἔρχεται» (Ματθ. 18, 7). «Δεῖ γάρ
καί αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροί γένωνται ἐν ὑμῖν» (Α΄ Κορ. 11, 19).
1. Ἄς δοῦμε τό πρῶτο χωρίο. «Οὐαί τῷ
κόσμῳ ἀπό τῶν σκανδάλων, ἀνάγκη γάρ
ἐστιν ἐλθεῖν τά σκάνδαλα, πλήν οὐαί τῷ
ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ τό σκάνδαλον ἔρχεται» (Ματθ. 18, 7). Ἑρμηνεία: «ἀλλοίμονο
στόν κόσμο γιά τά σκάνδαλα, πού ἔχει νά
ἀντιμετωπίσει. Γιατί, ὅπως ἔχει τώρα ἡ κα
τάσταση τοῦ διεφθαρμένου κόσμου, κατ’
ἀνάγκην θά ἔλθουν τά σκάνδαλα. Ἀλλ’
ὅμως ἀλλοίμονο στόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο,
πού γίνεται αἰτία νά ἔλθει τό σκάνδαλο, ὁ
πειρασμός».
Γενικά τά σκάνδαλα εἶναι λόγια ἤ ἔργα,
πού αὐτοί πού τά βλέπουν ὠθοῦνται στήν
ἁμαρτία.
Σκάνδαλο, κατά τόν Μ. Βασίλειο, εἶναι
κάθε πράγμα, πού χωρίζει τόν ἄνθρωπο
ἀπό τήν εὐσέβεια καί τήν ἀλήθεια καί τόν
ρίχνει στήν πλάνη καί τήν ἀσέβεια.
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Σκάνδαλα κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο
εἶναι τά ἐμπόδια «τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ». Καί οἱ
αἱρέσεις εἶναι ἐμπόδια, γιατί ἐμποδίζουν τό
δρόμο πρός τήν ἀλήθεια, τό Χριστό.
Ἑπομένως καί ἡ αἵρεση εἶναι ἕνα σκάν
δαλο, πού θά ἔλθει κατ’ ἀνάγκην στό
φθαρτό καί πλανεμένο κόσμο μας.
Ὁ Κύριος, λέει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, τό
εἶπε μέ σκοπό νά ἀφυπνίνει μαζί μέ τούς
ἄλλους καί τούς μαθητές του. Διότι γιά νά
μή νυστάζουν, ὡσάν τάχα νά ἀποστέλλο
νται πρός εἰρηνικό καί ἀτάραχο βίο, τούς
ἀποκαλύπτει ὅτι θά συναντήσουν πολλούς
πολέμους, ἐξωτερικούς καί ἐσωτερικούς.
Ἔτσι προειδοποίησε καί ὁ Ἀπ. Παῦλος
τούς Μιλησίους: «Θά παρουσιαστοῦν ἀνά
μεσά σας ὡρισμένοι, πού θά διδάσκουν
ψευδῆ καί διεστραμμένα πράγματα».
Ὅταν ὁμιλεῖ περί ἀνάγκης δέν καταργεῖ
τήν ἐλευθερία τῶν πράξεων, οὔτε τήν ἐλευ
θερία τῆς προαιρέσεως, οὔτε τά λέγει αὐτά
γιά νά περιορίσει τόν βίο ἐντός ὡρισμένων
πραγμάτων, πού συμβαίνουν κατ’ ἀνάγκην,
ἀλλά προλέγει αὐτό πού ὁπωσδήποτε θά
συμβεῖ, πρᾶγμα πού καί ὁ Λουκᾶς παρου
σίασε μέ ἄλλες λέξεις, λέγοντας τά ἑξῆς:
«εἶναι ἀδύνατον νά μή ἔλθουν τά σκάνδαλα»
(Λουκ. 17, 1). Δέν δημιουργεῖ ἡ πρόρρηση τό
σκάνδαλο. Μή γένοιτο! Οὔτε ἐπειδή προ
εῖπε, γι’ αὐτό συμβαίνουν αὐτά. Ἐάν δέν
ἐπρόκειτο νά συμβοῦν, δέν θά προελέγοντο.
Τό ὅτι ὁ Κύριος προλέγει γιά νά προε
τοιμάσει «εἶναι γνώρισμα τοῦ ἰατροῦ καί
προστάτου». Καί αὐτό τό «οὐαί», δηλ. «ἀλ
λοίμονο», τούς διεγείρει καί τούς βάζει σέ
ἀγωνία, γιά νά τούς προετοιμάσει νά ἐπαγρυπνοῦν.
Τό νά ἔλθουν δηλ. τά σκάνδαλα εἶναι
ἀνάγκη, ἀλλά ὁπωσδήποτε ὅμως δέν εἶναι
ἀνάγκη νά ὁδηγηθεῖ κανείς στήν ἀπώλεια.
Ἔτσι κάνει καί ὁ γιατρός, ὅταν προλέγει
γιά τόν ἐρχομό τῆς ἀσθένειας, πού δέν
φέρνει ὁπωσδήποτε τόν θάνατο.
Γιά ποιό λόγο, θά πεῖ κάποιος, δέν τούς
ἐξαφάνιζε τούς σκανδαλοποιούς; Αὐτοί
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πού βλάπτονται ὁδηγοῦνται στήν ἀπώλεια
ἐξ αἰτίας τῆς δικῆς τους ἀδιαφορίας.
Αὐτό γίνεται φανερό ἀπό τούς ἐναρέ
τους, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δέν ζημιώνονται,
ἀλλά ἀντίθετα ἔχουν μεγάλη ὠφέλεια.
Τέτοιος ἦταν ὁ Ἰώβ, ὁ Ἰωσήφ καί ὅλοι οἱ δί
καιοι καί οἱ ἀπόστολοι. Ἐάν ὅμως χάθηκαν
πολλοί, αὐτό συνέβη ἐξ αἰτίας τοῦ δικοῦ
τους ὕπνου. Ἐάν εἶχαν ἔτσι τά πράγματα,
ἔπρεπε ὅλοι νά χαθοῦν ἐξ αἰτίας τῶν σκαν
δάλων.
Τά σκάνδαλα διεγείρουν καί κάνουν
τόν ἄνθρωπο περισσότερο ἐνεργητικό
καί τόν κεντρίζουν νά προφυλάσσεται
καί τόν καθιστοῦν περισσότερο ἀσφαλῆ
καί τόν κάνουν περισσότερο δυσκολοκατανίκητο.
Ἐάν, λοιπόν, ἐπαγρυπνοῦμε, δέν εἶναι
μικρό τό κέρδος πού ἔχουμε ἀπ’ αὐτό, δηλ.
θά εἴμαστε σέ διαρκῆ ἑτοιμότητα. Δέν ση
μαίνει βέβαια ὅτι τά σκάνδαλα εἶναι καλά
καί ἀναγκαῖα γιά τή ζωή. Ἀδικαιολόγη
τος ὁ σκανδαλίζων, ἀδικαιολόγητος καί
ὁ σκανδαλιζόμενος. Νά θυσιάζει ὅ,τι τόν
σκανδαλίζει, πρόσωπα προσφιλῆ, ἀπό τά
ὁποῖα κινδυνεύει νά παρασυρθεῖ.
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος στόν λόγο του περί
σκανδάλων λέγει, ὅτι τά σκάνδαλα αὐτά
καθ’ ἑαυτά δέν εἶναι αἰτία νά βλάπτο
νται οἱ ἄνθρωποι, διότι, ἄν ἦταν ἔτσι, ὁ
Θεός δέν θά ἐπέτρεπε νά συμβαίνουν.
Ἐπίσης θἄπρεπε ὅλοι νά σκανδαλίζονται.
Δέν σκανδαλίζονται ὅμως ὅλοι. Αὐτοί πού
σκανδαλίζονται, βλάπτονται ἀπό τή δική
τους ἀμέλεια καί ἄγνοια καί ἐξ αἰτίας τῶν
παθῶν τους.
Διά τῶν σκανδάλων δοκιμάζονται καί
γνωρίζονται οἱ ἀγαθοί καί οἱ πιστοί.
2. Ἄς δοῦμε τό δεύτερο χωρίο. «Δεῖ
γάρ καί αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροί γένωνται ἐν ὑμῖν» (Α΄ Κορ. 11,
19). Ἑρμηνεία: «πιστεύω ὅτι εἶναι φυσικό
νά ὑπάρχουν μεταξύ σας αἱρέσεις. Εἶσθε
ἄνθρωποι μέ ἐλλατώματα καί ἀδυναμίες
καί ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά ἐκδηλώνονται

διάλογος

οἱ ἀδυναμίες σας αὐτές, γιά νά γίνουν
φανεροί μεταξύ σας ἐκεῖνοι πού ἔχουν
δοκιμασμένη ἀγάπη καί δέν παρασύρονται
σέ φατριασμούς, ἀπό τά παραδείγματά τους
δέ θά διδαχθοῦν καί ἄλλοι». Ἐδῶ βέβαια
στήν κατά λέξη ἑρμηνεία σημαίνει τίς δι
αιρέσεις πού συνέβησαν στά δεῖπνα τῆς
ἀγάπης στήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου. Συ
νεκδοχικά εἶναι καί τά κάθε εἴδους σχίσμα
τα καί αἱρέσεις.
Καί πάλι ἐδῶ τό ἀναγκαῖο τῶν αἱρέσεων
εἶναι προγνωστικό καί ὄχι ἀναγκαστικό.
Ὁ Τρεμπέλας παρατηρεῖ: «ἡ σοφία τοῦ
Θεοῦ μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει τήν κακία
καί τίς πλάνες τῶν ἄλλων, σάν μέσον πού
ἀναδεικνύει καί προάγει τήν εὐσέβεια καί
τήν ἀκεραιότητα τῶν Ἁγίων καί ἐκλεκτῶν
τέκνων του».
Οἱ ἅγιοι εἶναι «δόκιμοι», δηλ. δοκιμασμέ
νοι, γιά νά φανοῦν αὐτοί πού εἶναι γνήσιοι.
Εἶναι γνήσιοι καί φανερώνονται μέ τήν
πρόκληση.
Οἱ αἱρέσεις εἶναι μιά τραγική πραγμα
τικότητα, πού δέν ἐπιβάλλεται, ἀλλά τήν
δεχόμαστε, γιατί ὑπάρχει ἐγωϊσμός.
Ὅπως στήν φουρτούνα φαίνεται ὁ κα
λός καραβοκύρης, ἔτσι στίς δύσκολες στιγ
μές τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν τήν
πολιορκοῦν ποικίλες αἱρέσεις, φαίνονται
ποιοί εἶναι γνήσια τέκνα τοῦ Θεοῦ.
Κάπου ἀλλοῦ ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει:
«αὐτοί πού ἔφυγαν καί ἔγιναν αἱρετικοί, δέν
ἦταν ποτέ δικοί μας».
γ. Τά σκάνδαλα τῶν αἱρέσεων… ὠφελοῦν. Ἀπό τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας
1. Ἡ αἵρεση εἶναι ἡ αἰτία τοῦ καθο
ρισμοῦ καί τῆς διατυπώσεως τῆς πίστε
ως ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ζεῖ
τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως πάντοτε. Ὅταν
ὅμως ἀμφισβητεῖται, τότε ἀναγκάζεται
νά τήν ὁριοθετήσει. Ὅταν προσβάλλεται
ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως ἀπό τούς αἱρετι
κούς, ἐν Συνόδῳ καί διά τῶν Ἁγίων δια
τυπώνει τό δόγμα της. Τό Σύμβολο τῆς
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ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΘΟΛΑ ΝΕΡΑ
Ἡ χρήση ἀπό τήν «Νέα Ἐποχή» ὅρων μέ ἄλλο νόημα
(α’ μέρος)
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τοῦ Μοναχοῦ π. Ἀρσενιου Βλιαγκόφτη
Δρ. Θεολογίας ‒ Πτ. Φιλοσοφίας

Ὁ Τζώρτζ Ὄργουελ στό πασίγνωστο
βιβλίο του 1984 ‒στό καλύτερο ἴσως βι
βλίο πού ἔχει γραφεῖ γιά τόν ὁλοκληρω

τισμό‒ λέγει ὅτι «Ὁποιοσδήποτε ἐλέγχει
τή γλῶσσα ἑνός ἀνθρώπου, ἐλέγχει καί
τίς σκέψεις του». Ἡ πολύ σημαντική δι

Πίστεως ἔτσι προέκυψε, ἀπό τήν Α΄καί
Β΄ Οἰκουμενικές Συνόδους. Ἐξ αἰτίας τοῦ
Νεστορίου καί τοῦ Εὐτυχοῦς καθόρισε
ἐπακριβῶς τό Χριστολογικό δόγμα ἡ Γ΄ καί
ἡ Δ΄ Οἰκουμενικές Σύνοδοι. Ἡ Ε΄ καί ἡ ΣΤ΄
διατύπωσαν τό δόγμα τῶν δύο θελήσεων
καί τῶν δύο ἐνεργειῶν τοῦ Χριστοῦ,
ἀνατρέποντας τήν αἵρεση τοῦ Σέργιου κ. τ.
ἄ. Ἡ Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδος καθόρισε τό
δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου τιμῆς ἀπέναντι στίς
ἅγιες Εἰκόνες. Ἡ Θ΄ ἐπί Ἁγίου Γρηγορίου
Παλαμᾶ καθόρισε τή δυνατότητα θεώσεως
τοῦ ἀνθρώπου καί τή διαφορά στή γνώση
τῆς οὐσίας καί τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ,
πού εἶναι ἄκτιστες.
2. Οἱ αἱρέσεις ἔγιναν αἰτία νά ἀποκαλυ
φθοῦν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί ὁμολογητές.
Ἀποκαλύφθηκε ἡ ἁγιότητα καί ἡ κοινω
νία τους μέ τό Θεό. Στούς ἀντιαιρετικούς
ἀγῶνες ἀποκαλύφθηκαν ὁ Μέγας Ἀθανά
σιος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ Μάξιμος
ὁ Ὁμολογητής, ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός,
ὁ Θεόδωρος Στουδίτης, ὁ Μέγας Φώτιος, ὁ
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ Μάρκος ὁ Εὐγενι
κός, οἱ Κολλυβάδες κ. ἄ.
Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος δέν ἤθελε τόν κόσμο καί μέ κάθε
εὐκαιρία ξέφευγε στήν ἔρημο. Ὅμως αὐτός
ὁ ἡσυχαστικός ἄνθρωπος ἀναδείχθηκε Ἀε
τός τῆς Θεολογίας, ἐξ αἰτίας τῆς Ἀρεια
νικῆς λαίλαπας καί τῶν Πνευματομάχων.

Ποιός θά τόν ἤξερε στόν Πόντο καί τή Κα
παδοκκία; Μέ προτροπή τοῦ Μ. Βασιλείου
ἦλθε στήν πρωτεύουσα τήν Κωνσταντι
νούπολη, νίκησε τήν αἵρεση καί ἐπανέφερε
τήν Ὀρθοδοξία.
Στό σύγχρονο ἀντιαιρετικό ἀγῶνα οἱ
αἱρέσεις ἀπεκάλυψαν τούς ἀγωνιστές κλη
ρικούς. Αὐτοί ὀργάνωσαν τήν ἄμυνα στίς
Μητροπόλεις τους καί τίς ἐνορίες.
3. Μέ πολύ συγκίνηση καί μεῖς ὁμολο
γοῦμε, ὅτι ὁ ἀντιαιρετικός ἀγῶνας ἦταν
αὐτός πού ἀνέδειξε τόν σύγχρονο ὁμολο
γητή, τόν ἀείμνηστο π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζό
πουλο, προστάτη τῶν πιστῶν, ἀκοίμητο
μαχητή τῆς Ἐκκλησίας, ἀνύστακτο ὑπερα
σπιστή τῆς πίστεως.
4. Οἱ Αἱρέσεις γίνονται αἰτία νά ἀποκα
λύπτονται οἱ αἱρετικοί, νά παρουσιάζονται
οἱ αἱρετικοί πού ἦταν κρυμμένοι ἀνάμεσα
μας. Πολλοί λένε, ὅτι εἶναι χριστιανοί καί
μέλη τῆς Ἐκκλησίας μέχρις ἀποδείξεως
τοῦ ἀντιθέτου. Δέν φοβόμαστε τήν φουρ
τούνα καί τήν ἀναταραχή. Ὅπως ἡ φουρ
τοῦνα βγάζει στήν ἀμμουδιά τά σκουπίδια
καί καθαρίζεται ἡ θάλασσα ἔτσι καί οἱ
αἱρέσεις γίνονται αἰτία νά ἀποκαλύπτο
νται οἱ ψευδοπροφῆτες, πού ὅπως εἶπε ὁ
Κύριος, ἐμφανίζονται «ὡς ἄγγελοι» ἤ ὑπό
δοράν προβάτων, ἐνῶ εἶναι «λύκοι ἅρπα
γες».
(Τό τέλος στό ἑπόμενο).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012, ΤΕΥΧΟΣ 67

απίστωση αὐτή ἔδωσε ἀφορμή νά ἀνα
πτυχθεῖ ἕνας ὁλόκληρος κλάδος τῆς προ
παγάνδας καί τῶν τεχνικῶν διανοητικῆς
χειραγώγησης.
Τό χταπόδι, τό πλέγμα δηλαδή τῶν ὀρ
γανώσεων πού συμπλέκονται σ’ αὐτό πού
ὀνομάζουμε «Νέα Ἐποχή», γνωρίζουν καί
ἐπωφελοῦνται ἀπό τίς διαπιστώσεις αὐτές
τῆς προπαγάνδας.
Ἔτσι ἡ γλῶσσα χρησιμοποιεῖται πολ
λές φορές, ἰδιαίτερα στήν προπαγάνδα,
ὄχι γιά νά φανερώσει ἀλλά γιά νά κρύψει
καί νά συσκοτίσει. Εἶναι γνωστό τό ρητό
ὅτι ἡ μισή ἀλήθεια εἶναι χειρότερη ἀπό τό
ψέμα. Πάντως ἡ τεχνική τῆς μισῆς ἀλή
θεας πολλές φορές πετυχαίνει αὐτό πού
δέν θά πετύχαινε τό ξεκάθαρο ψέμα. Τό
ἴδιο πετυχαίνει καί ἡ χρήση μιᾶς ἐπιστη
μονικοφανοῦς ὁρολογίας, τήν ὁποία τό
εὐρύ κοινό δέν ἔχει τίς προϋπ
 οθέσεις νά
ἀντιληφθεῖ. Ὁπότε τά λεγόμενα χρειά
ζονται ἀνάλυση καί ἀποκρυπτογράφηση.
Ὅταν δέν γίνεται αὐτό ‒καί συνήθως δέν
γίνεται‒ ὁ καθένας ἀντιλαμβάνεται αὐτά
πού διαβάζει ἤ ἀκούει μέ τόν δικό του τρό
πο, ὁ ὁποῖος πολύ συχνά εἶναι ἀντίθετος
μέ τό πραγματικό νόημ
 α τῶν λέξεων καί
φράσεων.
Γιά νά γίνω πιό σαφής θά θυμίσω λέ
ξεις καί φράσεις πού ἀκοῦμε ἀπό τά ΜΜΕ.
Ἀπό τίς «παράπλευρες ἀπώλειες», γιά τίς
ὁποῖες μιλοῦσαν οἱ Νατοϊκοί ὅταν βομ
βάρδιζαν τή Σερβία τό 1999, ἐννοώντας
τούς θανάτους ἀμάχων ἀπό τούς βομβαρ
δισμούς πού ἔκαναν, μέχρι τό «πιστωτικό
γεγονός», γιά τό ὁποῖο ἀκούγαμε στίς εἰ
δήσεις μέχρι πρίν ἀπό δυό-τρεῖς μῆνες. Μέ
τόν ὅρο αὐτόν ἐννοοῦσαν τή χρεωκοπία
τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Τώρα πλέον
δέν χρειάζεται νά τό κρύβουν.
Οἱ Ὁμάδες τοῦ μωσαϊκοῦ τῆς «Νέας
Ἐποχῆς» χρησιμοποιοῦν πολύ ἀποτελε
σματικά ὅρους, οἱ ὁποῖοι στήν τρέχουσα
χρήση τους ἀπό τόν μέσο ἄνθρωπο ἔχουν
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συγκεκριμμένη σημασία, δίνοντάς τους
ἕνα διαφορετικό νόημα. Ἔτσι «ψαρεύουν
στά θολά νερά» ‒γιά νά χρησιμοποιήσω
τήν ἔκφραση τοῦ τίτλου τοῦ θέματος‒ δη
λαδή ἐπωφελοῦνται ἀπό τή σύγχυση πού
δημιουργοῦν στό μυαλό τῶν ἀνθρώπων
στούς ὁποίους ἀπευθύνονται.
Ἡ σύγχυση ἔγκειται στό γεγονός ὅτι ὁ
ἀποδέκτης τοῦ μηνύματος θεωρεῖ ἐσφαλ
μένα ὅτι δύο πράγματα ἀνόμοια εἶναι
δῆθεν ἴδια. Αὐτό ἐντάσσεται στό γενικό
τερο πλαίσιο τοῦ συγκρητισμοῦ, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ βασικό κεφάλαιο πίστεως τῆς
«Νέας Ἐποχῆς». Γιά νά δώσουμε ἕνα πα
ράδειγμα, ἡ Ν. Ἐ., στό πλαίσιο τοῦ συγ
κρητιστικοῦ πιστεύω της, λέγει ὅτι δέχεται
πώς ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι δρόμοι πού
ὁδηγοῦν στόν ἴδιο σκοπό. Ὅποια πίστη,
ὅποιο δόγμα καί ἄν δέχεσαι, μπορεῖς νά
φθάσεις στήν καταξίωση τοῦ προσώπου
σου καί στή σωτηρία.
Καί γιά νά φέρω συγκεκριμμένα παρα
δείγματα χρήσεως ὅρων μέ ἄλλο νόημα:
1. Ὁ ὅρος «Νέα Ἐποχή».
Πρῶτα-πρῶτα ὁ ἴδιος ὁ ὅρος, μέ τόν
ὁποῖο ἡ κίνηση αὐτοχαρακτηρίζεται, εἶ
ναι ψευδεπίγραφος. Ἡ λεγομένη «Νέα
Ἐποχή» δέν εἶναι καθόλου νέα καί τοῦτο
ἐπειδή τό βασικό μήνυμά της εἶναι ἡ ἐπα
νάληψη τοῦ ἀρχαίου ἐωσφορικοῦ ψέμμα
τος καί δελεάσματος τῆς αὐτο-θεώσεως,
δηλαδή τῆς θεώσεως χωρίς Θεό.
2. Ἡ «στροφή πρός τά μέσα».
Ἡ «στροφή πρός τά μέσα», πρός τόν
ἐσωτερικό ἄνθρωπο γιά νά ἀντληθεῖ ἀπό
ἐκεῖ ἡ ἀποκρυφιστικά νοημένη «γνώση»
εἶναι βασικό θέμα στό ὁποῖο ὅλες οἱ νεοε 
ποχίτικες ὁμάδες ἐπανέρχονται. Τό θέμα
αὐτό -τήν «στροφή πρός τά μέσα»- ἐκμε
ταλλεύεται ἡ Ν. Ἐ., καλλιεργώντας σύγ
χυση, διότι καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, καί ἰδι
αίτερα οἱ μυστικοί καί ἀσκητικοί Πατέρες,
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μιλοῦμε γιά «στροφή πρός τά μέσα», γιά
καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτή ἡ ἀναφορά ἔχει ὅμως τελείως ἄλλες
προϋποθέσεις καί ἐντελῶς διαφορετική
στόχευση. Δηλαδή ἔχει ριζικά διαφορετι
κό νόημα.
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἔχει ἕνα θαυμάσιο
χωρίο τό ὁποῖο μᾶς λέγει τί εἶναι αὐτή ἡ
στροφή πρός τά μέσα. Λέγει ὁ Ἅγιος:
«Νοῦς μέν γάρ μή σκεδαννύμενος ἐπί
τά ἔξω, μηδέ ὑπό τῶν αἰσθητηρίων ἐπί τόν
κόσμον διαχεόμενος, ἐπάνεισι μέν πρός
ἑαυτόν· δι’ ἑαυτοῦ δέ πρός τήν περί Θεοῦ
ἔννοιαν ἀναβαίνει· κἀκείνῳ τῷ κάλλει πε
ριλαμπόμενός τε καί ἐλλαμπόμενος καί
αὐτῆς τῆς φύσεως λήθην λαμβάνει, μήτε
πρός τροφῆς φροντίδα, μήτε πρός περιβο
λαίων μέριμναν τήν ψυχήν καθελκόμε
νος, ἀλλά, σχολήν ἀπό τῶν γηΐν
 ων φρον
τίδων ἄγων, τήν πᾶσαν ἑαυτοῦ σπουδήν
ἐπί τήν κτῆσιν τῶν αἰων
 ίων ἀγαθῶν με
τατίθησι...» (Μ. Βασιλείου, Ἐπιστ. 2, (P. G.
32, 228 Α καί Ε.Π.Ε. τ. 1ος σελ. 64).
Καί σέ ἐλεύθερη δική μας ἀπόδοση στή
νέα ἑλληνική: Νοῦς ὁ ὁποῖος δέν διασκορ
πίζεται πρός τά ἔξω οὔτε διαχέεται διά
τῶν αἰσθήσεων πρός τά πράγματα τοῦ κό
σμου, ἐπανέρχεται στόν ἑαυτό του. Πραγ
ματοποιώντας αὐτή τήν κίνηση ἐπανόδου
στόν ἑαυτό του, ἀνέρχεται συγχρόνως καί
πλησιάζει τόν Θεό. Ὁπότε καθώς ἐκεῖνο
τό θεϊκό κάλλος φωτίζει τόν νοῦ (ἐλλαμ
πόμενος) ἀλλά καί ὅλη του τήν ὕπαρξη
καί τό σῶμα του ἀκόμη (περιλαμπόμε
νος), λησμονεῖ ἀκόμη καί τήν ἴδια του τή
φύση ὁ ἄνθρωπος καί δέν μεριμνᾶ οὔτε
γιά τροφή οὔτε γιά ροῦχα, ἀλλά σχολά
ζων ἀπό κάθε γήινη φροντίδα, μεταθέτει
ὅλη τή μέριμνά του στό πῶς θά ἑνωθεῖ μέ
τόν Θεό καί πῶς θά ἀποκτήσει τά αἰώνια
ἀγαθά.
Σχολιάζοντας τό κείμενο αὐτό θά μπο
ρούσαμε νά ποῦμε καί τά ἑξῆς: Ὁ Ὀρθόδο
ξος πιστός πού καλλιεργεῖ τήν προσευχή
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καί θέλει νά γνωρίσει τόν Θεό δέν κινεῖται
ἀπό τόν ἑαυτό του «πρός τά μέσα» γιά
νά ἀνακαλύψει δῆθεν ἐκεῖ τόν Ἑαυτό μέ
Ε κεφαλαῖο, (αὐτό εἶναι ὁ διαλογισμός),
ὅπως ἐπιδιώκουν οἱ νεοεπ
 οχίτες. Ἀντί
θετα, ὁ Ὀρθόδοξος κινούμενος διά τῆς
προσευχῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀγαπητική προ
σωπική κίνηση καί σχέση ἀπό τό ἐγώ τοῦ
προσευχομένου πρός τό Ἐσύ τοῦ Θεοῦ,
ἀγαπώντας γνωρίζει τόν Κύριο καί ἀπό
ἐκεῖνο τό θεϊκό φῶς φωτιζόμενος γνωρίζει
καί τόν ἑαυτό του. Καί πῶς τόν γνωρίζει;
Δέν φαντάζεται ‒διότι αὐτό βασικά εἶναι ὁ
διαλογισμός, μία κίνηση τῆς φαντασίας‒
δέν φαντάζεται λοιπόν ὅτι ἀνακαλύπτει
ἐντός του τόν ἐξαστράποντα δῆθεν θεϊκ
ό
Ἑαυτό του, ἀλλά γνωρίζοντας τόν Θεό ‒
μᾶλλον δέ, κατά τόν οὐρανοβάμονα Παῦ
λο, γνωριζόμενος ὑπ’ αὐτοῦ‒ βλέπει τήν
ἐντός του ἀμαυρωθεῖσα εἰκόνα τοῦ Θεοῦ
καί ἀντί νά ἐπαίρεται αὐτοθαυμαζόμενος
ναρκισσιστικά, μετανοεῖ τελωνικά γιά νά
ἀποκατασταθεῖ ἐντός του διά τῆς θείας
χάριτος ‒καί ὄχι μέ τίς δικές του μόνον δυ
νάμεις, ὅπως πιστεύει ἡ Ν. Ἐ.‒ τό ἀρχαῖον
κάλλος τό ἀπωλεσθέν.
3. Ἤδη μέ αὐτά πού εἴπαμε ἐθίξαμε τό
θέμα τῆς ἠθελημένης συγχύσεως πού καλ
λιεργοῦν οἱ νεοεποχίτες δάσκαλοι μεταξύ
ὀρθοδόξου προσευχῆς καί νεοεποχίτικου
(μέ προέλευση ἀνατολικοθρησκευτική)
διαλογισμοῦ. Ἡ σύγχυση εἶναι ἠθελημένη
ἀπό τήν πλευρά τῶν δασκάλων, οἱ ὁποῖοι
πλανώμενοι πλανοῦν στή συνέχεια καί
τούς ταλαίπωρους μαθητές-θύματά τους,
τῶν ὁποίων ἡ εὐθύνη φυσικά εἶναι μικρό
τερη.
Ἡ προσευχή λοιπόν ὄχι μόνο δέν ταυ
τίζεται μέ τόν διαλογισμό ἀλλ’ εἶναι τό
ἀντίθετό του. Ὁ διαλογισμός εἶναι μία
κίνηση ἀπό τόν ἑαυτό πρός τόν ἑαυτό
γιά νά βρεῖ ὁ διαλογιζόμενος τόν δῆθεν
θεϊκ
 ό Ἑαυτό του, δηλαδή τήν θεϊκή φύση
του, τήν ὁποία μέχρι τότε ἀγνοοῦσε. Εἶναι
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δηλαδή ὁ διαλογισμός ἕνα ἐγωκεντρικό
βραχυκύκλωμα. Ἐνῶ ἡ ὀρθόδοξη προσευ
χή εἶναι μία κίνηση ἀγάπης πρός τό Ἐσύ
τοῦ Θεοῦ καί τό ἐσύ τῶν ἁγίων, τῶν ὁποί
ων τίς πρεσβεῖες ζητοῦμε. Θυμηθεῖτε, τό
χωρίο τοῦ Μ. Βασιλείου, πού παραθέσαμε
(«δι’ ἑαυτοῦ δέ πρός τήν περί Θεοῦ ἔννοι
αν ἀναβαίνει...»).
4. Ἐδῶ εἶναι ἡ κατάλληλη θέση νά ποῦ
με καί γιά μιά ἄλλη νεοεποχίτικη σύγχυ
ση πού καλλιεργεῖται. Χρησιμοποιοῦν τό
γραφικό «Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν
ἐστί» (Λουκ. 17, 21), γιά νά ὑποστηρίξουν
τήν πλάνη τους ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπό
τήν φύση του Θεός. Ἐμεῖς ὅμως οἱ Ὀρθό
δοξοι δέν λέμε αὐτό. Τί λέμε; Λέμε ὅτι ὁ
ἄνθρωπος διά τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἔχει
ἔνοικον μέσα στήν καρδιά του τήν ἄκτιστο
θεία χάρη ἤ ἐνέργεια· ΟΧΙ τήν θεία οὐσία.
Χάσμα μέγα λοιπόν μεταξύ τῆς ὀρθο
δόξου καί τῆς νεοεποχίτικης ἀπόψεως.
Βλέπουμε ὅτι οἱ διακρίσεις εἶναι «λεπτές»
ἀλλά ἔχουν τεράστια σημασία. Ἀλλάζει
τελείως τό νόημα.
5. Τό θέμα τῆς προσευχῆς καί τῆς δι
ακρίσεώς της ἀπό τόν νεοεποχίτικο δια
λογισμό μᾶς φέρνει ὁμαλά σ’ ἕνα ἄλλο
πεδίο, ὅπου καλλιεργεῖται σύγχυση. Εἶναι
τό θέμα τῆς πίστεως.
Οἱ ὁμάδες τῆς Νέας Ἐποχῆς καί ἰδιαί
τερα τό ρεῦμα τῆς λεγομένης «θετικῆς
σκέψεως» χρησιμοποιοῦν τόν ὅρο πίστη
μέ ἀντίστροφη ὅμως νοηματοδότηση. Γιά
τήν θετική σκέψη, πίστη εἶναι ὄχι αὐτό
πού ἐννοοῦμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, δηλαδή
ἐμπιστοσύνη στόν Χριστό, ἀλλά τί εἶναι;
Εἶναι «νοητική στάση», δηλαδή διαλο
γιστική τεχνική. Τό βασικό δόγμα πίστε
ως τῆς θετικῆς σκέψης εἶναι ὅτι ἡ σκέψη
ταυτίζεται μέ τήν πράξη. Αὐτό λοιπόν
πού χρειάζεται νά κάνει κάποιος γιά νά
ἐπιτύχει ὁ,τιδήποτε, εἶναι νά κατέβει στό
ἐπίπεδο Α, ὅπως διδάσκει π.χ. τό Σίλβα
Μάϊντ Κοντρόλ, καί νά προγραμματίσει
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κατάλληλα τή νοητική του στάση, δίνον
τας ὑπόσταση στήν ἐπιθυμία του μέσῳ
μιᾶς σκεπτομορφῆς, ὅπως λέγει καί ὁ
ἐσωτερισμός-ἀποκρυφισμός. Θέλετε ἀπό
κλητήρας σέ μιά τράπεζα νά γίνετε διευ
θυντής; Ἀρχίστε νά διαλογίζεστε ἔντονα
ὅτι ἤδη εἶστε διευθυντής καί θά γίνει.
Ποιές, τώρα, εἶναι οἱ συνέπειες π.χ. γιά
τίς θεραπεῖες ἀσθενῶν ἀπό τόν Κύριο καί
τούς Ἀποστόλους, πού διαβάζουμε στό
Εὐαγγέλιο; Ἡ θεραπεία, τό θαῦμα, δέν
ὀφείλεται στόν Χριστό, ὀφείλεται στόν
ἐσωτερικό Χριστό ‒κατά τήν πίστη τῆς Ν.
Ἐ.‒ δηλαδή στήν ἐνεργοποίηση τοῦ ἀνε
ξάντλητου δυναμικοῦ, τῆς «δύναμης» πού
ἔχουμε μέσα μας. Ὅλη ἡ ὑπόθεση εἶναι
πῶς θά ἐνεργοποιήσουμε καί πῶς θά «ξυ
πνήσουμε» (ἀγαπημένη ἔκφραση τῆς Ν.
Ἐ.) καί πῶς θά χρησιμοποιήσουμε αὐτή τή
δύναμη ἤ ἐνέργεια. Νά θυμίσω ὅτι ἡ ἐνέρ
γεια, (πράνα στά ἰνδικά, τσί στά κινέζικα,
παγκόσμια ἐνέργεια ἤ συμπαντική ἐνέρ
γεια) εἶναι ἡ σημαντικότερη λέξη-κλειδί
τῆς κοσμοθεωρίας τῆς Ν. Ἐ.
Ἔτσι, α) Ὁ διαλογισμός καί ἡ αὐτοεξέ
λιξη ἤ αὐτοπραγμάτωση (δηλ. αὐτοθέω
ση) δέν εἶναι παρά ξύπνημα καί χειρισμός
αὐτῆς τῆς ἐνέργειας (ξύπνημα τῆς κουν
ταλίνι καί «ἄνοιγμα τῶν τσάκρας» κατά
τήν νεοεποχίτικη ὁρολογία).
β) Οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές θερα
πεῖες δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τεχνικές
ξεμπλοκαρίσματος αὐτῆς τῆς ἐνέργειας
μιά καί ἡ ἀρρώστια ὀφείλεται ‒λένε‒ σέ
μπλοκάρισμα αὐτῆς τῆς ἐνέργειας.
γ) Οἱ λεγόμενες πολεμικές τέχνες τῆς
Ἀνατολῆς δέν εἶναι παρά χειρισμός αὐτῆς
τῆς ἐνέργειας γιά ἐκγύμναση, ἄμυνα καί
ἐπίθεση.
Μιά καί ἀναφέραμε ἀρκετά γιά τήν
θετική λεγομένη σκέψη (νά θυμίσω ἐδῶ
τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου
Ἀλεβιζοπούλου «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγ
μάτωση, σωτηρία», πού εἶναι τό καλύτερο
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βιβλίο γιά τό θέμα μας ἀπό τήν Ὀρθόδοξη
σκοπιά), νά ποῦμε καί γιά τή σύγχυση ὅτι:
6. «θετική σκέψη» καί καλός λογισμός
ταυτίζονται. Μέ βάση ὅσα εἴπαμε παρα
πάνω, νομίζω ὅτι δέν χρειάζεται νά ἐπι
μείνουμε ἰδιαίτερα. Εἶναι σαφές ὅτι θετική
σκέψη εἶναι στό βάθος μαγεία. Διότι, τί
ἄλλο ἀπό μαγεία εἶναι τό νά πιστεύει ὁ
ὀπαδός τῆς θετικῆς σκέψης ὅτι μπορεῖ π.χ.
νά διαλύσει τήν ὀμίχλη γιά νά πραγματο
ποιηθεῖ ματαιωθεῖσα ἀεροπορική πτήση ἤ
νά σταματήσει ἕνα τρένο πού ἔρχεται κατ’
ἐπάνω του ἐπιστρατεύοντας τή «δύναμη»,
πού ἔχει μέσα του; Ἐνῷ ὁ καλός λογισμός,
ὅπως ἔλεγε καί ὁ μακαριστός Γέρων Πα
ΐσιος, εἶναι ἄλλο πράγμα. Εἶναι νά μπεῖς
στή θέση τοῦ ἄλλου καί νά δεῖς τά πράγ
ματα καί τίς καταστάσεις ὑπό τό πρίσμα
τίς ἀγάπης καί τῆς ταπείνωσης, προσπα
θώντας νά βρεῖς δικαιολογία γιά ἐλλείψεις
καί σφάλματα τῶν ἄλλων. Ἄς θυμηθοῦμε
τή διήγηση ἀπό τό «Γεροντικόν», ὅπου
μπαίνει ἕνας ἀδελφός στό κελλί ἑνός ἄλ
λου. Τό κελλί εἶναι πολύ νοικοκυρεμένο.
Ὁ εἰσελθών ἀδελφός κάνει τόν καλό λογι
σμό: Ὅπως εἶναι ἡ ψυχή τοῦ ἀδελφοῦ εἶναι
καί τό κελλί του. Ὁ ἴδιος ἀδελφός μπαίνει
σ’ ἕνα ἄλλο κελλί πολύ ἀκατάστατο. Πάλι
ὅμως κάνει καλό λογισμό. Λέγει: Ὁ ἀδελ
φός ἀσχολεῖται μέ τά πνευματικά καί δέν
ἔχει χρόνο νά τακτοποιήσ
 ει τό κελλί του!
7. Ἕνα θέμα γιά ξεχωριστή ἀνάπτυξη
εἶναι ἡ σύγχυση γύρω ἀπό τό ζήτημα τῆς
ἀσκήσεως καί τοῦτο γιατί καί πολλές νεο
εποχίτικες ὁμάδες, ἰδιαίτερα αὐτές μέ ἰν
δουϊστική ἤ βουδδιστική ἀφετηρία δίνουν
μεγάλη σημασία στήν «ἄσκηση», στή μό
νωση κ.ἄ. Π.χ. ξυπνοῦν στίς 4 τά ξημε
ρώματα, χορτοφαγοῦν κ.λπ. Πῶς ὅμως
ἐννοοῦν τήν ἄσκηση; Ὅλη ἡ διαφορά προ
κύπτει ἀπό τήν διαφορετική ἀφετηρία, τίς
διαφορετικές προϋποθέσεις καί τόν δια
φορετικό σκοπό πού ἐξυπηρετεῖ ἡ ἄσκηση.
Χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό πού διαβ
 άζου
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με στό «Γεροντικόν», στά ἀποσπάσμα
τα τοῦ ἁγίου Μακαρίου του Αἰγυπτίου:
«Παρερχόμενός ποτε ἀπό τοῦ ἕλους εἰς τό
κελλίον ἑαυτοῦ ὁ Ἀββᾶς Μακάριος, ἐβά
σταζε θαλλία καί ἰδού ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ
διάβολος κατά τήν ὁδόν, μετά δρεπάνου·
καί ὡς ἠθέλησεν αὐτόν κροῦσαι, οὐκ ἴσχυ
σε· καί λέγει αὐτῷ· πολλή βία ἀπό σοῦ
Μακάριε, ὅτι οὐ δύναμαι πρός σέ· ἰδού γάρ
εἴ τι ποιεῖς, κἀγώ ποιῶ· σύ νηστεύεις· ἐγώ
οὐδέ ὅλως τρώγω· ἀγρυπνεῖς· κἀγώ ὅλως
οὐ κοιμῶμαι· ἕν ἐστι μόνον ἐν ᾧ νικᾷς με·
λέγει αὐτῷ ὁ Ἀββᾶς Μακάριος· ποῖον τοῦ
το; ὁ δέ ἔφη· ἡ ταπείνωσίς σου· καί διά τοῦ
το οὐ δύναμαι πρός σέ. (Γεροντικόν, ἐκδ.
«Ἀστέρος» 1961, σ. 66).
8. Συναφής εἶναι καί ἡ διαφορετική
νοηματοδότηση τῆς «νέκρωσης τοῦ ἐγώ»
καί τοῦ πολέμου κατά τοῦ ἐγωϊσμοῦ. Τό
τί σημαίνει αὐτό στήν Ὀρθόδοξη πνευμα
τικότητα εἶναι λίγο-πολύ γνωστό. Εἶναι
ὅμως ἄγνωστο στόν ἀνύποπτο ἀκροατή
πῶς ἐννοεῖ αὐτό τό θέμα ἕνας βουδδιστής
λάμα (τά ἀντίστοιχο τοῦ γκουρού στόν
ἰνδουϊσ
 μό), ὁ ὁποῖος μιλάει γιά «σβήσιμο
τοῦ ἐγώ». Τό βουδδιστικό λοιπόν «σβή
σιμο τοῦ ἐγώ» σημαίνει νά ἀποβάλει ὁ
μαθητής τήν ψευδαίσθηση ὅτι ὑπάρχει
ἕνα ξεχωριστό ἐγώ, ὅτι ὑπάρχει δηλαδή ἡ
δυαδικότητα.
9. Ἀναφέραμε πρό ὀλίγου τόν ὅρο πνευ
ματικότητα. Τόν χρησιμοποιοῦμε ἐμεῖς,
συνοδευόμενο συνήθως ἀπό τό ἐπίθετο
ὀρθόδοξη (ὀρθόδοξη πνευματικότητα). Εἶ
ναι ὅμως ἀγαπημένος ὅρος καί ἀπό τούς
δασκάλους καί ὀπαδούς τῆς Ν. Ἐ.
Πῶς νοοῦν τόν ὅρο αὐτόν; Ἡ πνευμα
τικότητα (ἤ «νέα πνευματικότητα») δια
φημίζεται σέ ἀντίθεση πρός τήν «παλαιά
πνευματικότητα», δηλ. τόν Χριστιανισμό.
Ἡ «νέα πνευματικότητα κατηγορεῖ τήν
παλαιά ὡς «χωριστική», διότι «τά δόγμα
τα χωρίζουν».
(Τό τέλος στό ἑπόμενο).
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ΝΤΙΣΚΟΡΝΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
(α’ μέρος)
1. Εἰσαγωγή
Οἱ 20 καί 21 αἰῶνες εἶδαν τή γέννηση
ἀρκετῶν νέων θρησκειῶν, οἱ ὁποῖες δια
φοροποιοῦνται σημαντικά ἀπό τίς παρα
δοσιακές θρησκεῖες τοῦ παρελθόντος. Τά
νέα αὐτά θρησκευτικά ρεύματα βασίζονται
σέ ἐναλλακτικές μορφές πνευματικότητας
πού ἐπικεντρώνονται στόν ἑαυτό, τή φύση,
τήν ἀναζήτηση. Πρόκειται γιά μεταμοντέρ
νες ἐκφράσεις θρησκευτικότητας, ὅπου ἡ
ἀτομικότητα καί ἡ ὑποκειμενική ἐμπειρία
ἔχουν πάρει τή θέση τῆς κοινότητας καί
τῆς ἀπόλυτης, ἀποκεκαλυμμένης ἀλήθειας.
Σοβαροί μελετητές χρησιμοποιοῦν τόν ὄρο
«ἐπινοημ
 ένες θρησκεῖες», κάτι πού δείχνει
ξεκάθαρα τήν ἀντίθεση αὐτῶν τῶν θρη
σκειῶν πρός τό Χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος -ὡς
γνωστόν- ἔχει νά κάνει μέ τήν θεία ἀποκά
λυψη. Κάποιες ἀπό αὐτές τίς ἐναλλακτικές
θρησκεῖες ἔχουν μικρή διάρκεια καί ἐπιρροή,
ἐνῶ ἄλλες βρίσκουν ἐνθουσιώδεις ὀπαδούς
καί ἐξαπλώνονται δυναμικά ἀκόμα καί μέ
σα σέ παραδοσιακές κοινωνίες. Γιά τίς περι
πτώσεις ἐκεῖνες πού ἀνήκουν στό χῶρο τῶν
καταστροφικῶν λατρειῶν, τά πράγματα εἶ
ναι, φυσικά, ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικά.
Οἱ νέες ἐναλλακτικές θρησκεῖες ἔχουν
κάποια ἀπό τά ἀκόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Ἐγκόσμιο χαρακτήρα, πνευματικότητα
πού στρέφεται στόν ἑαυτό, ἔλλειψη θρη
σκευτικῆς ἱερ
 αρχίας, πεποιθήσεις βασισμέ
νες στήν ἐπιστημονική φαντασία, χαλαρή
ὀργανωτική δομή, πλουραλισμό, σχετικοποί
ηση, ἔλλειψη τοῦ κριτηρίου τῆς ἀληθείας1.
ος

ος

1. Carole M. Cusack, Invented Religions, Ashgate, 2010,
σελ. 9.

τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη

2. Ἐπικεντρώνονται γύρω ἀπό τή λα
τρεία παλαιῶν ἤ νέων, ἐπινοημένων θεο
τήτων.
3. Ἀναμειγνύουν θρησκευτικά στοιχεῖα
μέ τή μαζική κουλτούρα, ὅπως γιά παρά
δειγμα ἡ νεοε μφανισθεῖσα θρησκεία τῶν
Jedi πού προέκυψε ἀπό τίς ταινίες Star
Wars, ἤ ἡ θρησκεία τοῦ Matrix ἀπό τίς ται
νίες Matrix, ἤ διάφορες νεοπ
 αγανιστικές
ὁμάδες πού χρησιμοποιοῦν καί ἐπηρεά
ζονται ἀπό τίς ἱστορίες καί ταινίες Harry
Potter, Ἄρχοντα τῶν Δαχτυλιδιῶν καί τῆς
λεγόμενης λογοτεχνίας τοῦ φανταστικοῦ.
4. Ἀποτελοῦν θρησκευτικές ἐκφράσεις
πού δημιουργήθηκαν καί ὑπάρχουν ἀπο
κλειστικά ἤ σχεδόν ἀποκλειστικά στόν
κυβερνο-χῶρο, δηλαδή γεννιοῦνται καί
δραστηριοπ
 οιοῦνται κυρίως στό Διαδίκτυο
ὅπου διανέμουν τά κείμενά τους, μοιρά
ζονται πληροφορίες, ἐπικοινωνοῦν μεταξύ
τους, κάνουν τά τελετουργικά τους, στρα
τολογοῦν νέους ὀπαδούς κ.τ.λ.
5. Ἀποτελοῦν παρωδίες θρησκειῶν καί
διακ
 ρίνονται γιά τόν παράλογο χαρακτήρα
τους, ὁ ὁποῖος ὅμως θεωρεῖται πνευματικά
σημαντικός ἀπό τούς ὀπαδούς τους. Αὐτή
ἡ προσέγγιση εἶναι μιά καθαρά μεταμον
τέρνα προσέγγιση τῆς θρησκείας, ὅπου ἡ
ἀστειότητα καί τό χιοῦμορ εἶναι μέρος τῆς
θρησκευτικῆς πρακτικῆς.
2. Τό σύγχρονο περιβάλλον τῶν
ἐπινοημένων θρησκειῶν
Οἱ νέες μορφές πνευματικότητας πού
ἑστιάζονται στή φαντασία, τή μαζική κουλ
τούρα καί τόν ἀτομικό ἑαυτό ξεκίνησαν ὡς
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θρησκεῖες τοῦ περιθωρίου, μέ τήν ἀνάπτυ
ξη ὅμως τοῦ Διαδικτύου, ἔχουν κατορθώσει
νά διαδ
 ώσουν τίς ἰδέες τους σέ ἀπίστευτο
βαθμό. Πέτυχαν, ἄλλες περισσότερο, ἄλ
λες λιγότερο, τή διείσδυση καί τήν ἐπιρροή
τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ μέσῳ τῶν ἱστοσελί
δων τους πού συναγωνίζονται αὐτές τῶν
μεγάλων παραδοσιακῶν θρησκειῶν, σέ
τέτοια ἔκταση ὥστε, παρά τό πραγματικό
τους μέγεθος, κατέληξαν νά κατέχουν πιά
μιά θέση δίπλα στίς μεγάλες θρησκεῖες.
Ποιός θά φανταζόταν ὅτι οἱ ὀπαδοί τῶν
θρησκειῶν αὐτῶν θά ἔφταναν σέ λίγα
μόλις χρόνια τό ποσοστό τῶν Βουδιστῶν;
Αὐτά ἔδειξε ἔρευνα πού ἔγινε τό 2001 στήν
2
Αὐστραλία . Ποιός θά φανταζόταν ὅτι κά
ποιοι νεοπαγανιστές θά ἔβαζαν στή θέση
πιό παραδοσιακῶν θεοτ ήτων, εἰκόνες τῆς
μαζικῆς κουλτούρας, στίς ὁποῖες συγκεν
τρώνονται γιά νά πετύχουν τούς στόχους
τους κατά τή διάρκεια τῶν μαγικῶν τε
λετουργικῶν τους3; Καί φυσικά ποιός θά
φανταζόταν, ὅτι καί Χριστιανοί ἀκόμη θά
ἐπηρεάζονταν π.χ. ἀπό τόν Κώδικα Ντά
Βίντσι ἤ ὅτι θά δημιουργοῦνταν κυβερνο
θρησκεία γιά Χριστιανούς-goth4;
Οἱ νέες ἐναλλακτικές θρησκεῖες εἶναι
τά παράγωγα μιᾶς νέας κοινωνίας πού
χαρακτηρίζεται ἀπό ἀκραία ἐκκοσμίκευση
καί συγκρητισμό, ἀτομισμό καί ὑπερκατα
ναλωτισμό. Σήμερα, στό ὄνομα τῆς «ἀνα
ζήτησης», καταναλώνουμε πολιτισμούς,
πνευματικότητες καί θρησκεῖες σάν νά
ἦταν προϊόντα. Ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’50,
οἱ πιστοί ἄρχισαν σταδιακά νά μεταλλάσ
σονται σέ καταναλωτές. Ἰδιαίτερα δημοφι
λή προϊόντα, τό ἀπόκρυφο, τό μαγικό, τό
ἐκκεντρικό. Στόν 20ο αἰώνα, ἡ ἐκκοσμίκευ
ση ἔφτασε σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε τό ἱερό νά
διαχωριστεῖ ἀπό τή θρησκεία. Ἡ θρησκεία
ἔγινε μόνο μία ἀπό τίς πηγές τοῦ ἱεροῦ,
2. http://users.esc.net.au/~nhabel/lectures/Yoda_Goes_
to_the_Vatican.pdf.
3. ἔνθ. ἀνωτέρῳ.
4. Δημιουργήθηκε τό 1997.
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ἐνῶ πολλές νέες πηγές ἐμφανίστηκαν, με
ταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ἐπιστημονική φαν
τασία, οἱ ὑπερήρωες τῶν κόμικς καί ἄλλων
ταινιῶν καί οἱ ρόκ στάρς5. Στίς ἀρχές τοῦ
21ου αἰώνα, κατά γενική ὁμολογία τῶν με
λετητῶν, τό σύγχρονο θρησκευτικό τοπίο
εἶναι πολύ διαφορετικό ἀπό ἐκεῖνο τοῦ
προηγούμενου ἤ τοῦ πρό-προηγούμενου
αἰώνα. Ὁ ἐαυτός δέν κατανοεῖται πιά ὡς
μέρος τῆς κοινότητας, ἀλλά ἔχει ἀξία ὡς
ἄτομο καί ἔτσι ἡ πίστη ἔχει γίνει ἰδιωτική
ὑπόθεση. Οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν σέ ὅποιο
«θεό» διαλέξουν αὐτοί ἤ ἀσκοῦν τήν πίστη
τους ἀπομονωμένα, ἐγωκεντρικά, ὅπως,
ὅποτε καί ὅπου τούς βολεύει. Οἱ νέοι πι
στοί εἶναι τραγικές, ἀπρόσωπες φιγοῦρες
πού συχνά μετέχουν μέ ἄλλους θλιβερούς,
ἀπρόσωπους ἀγνώστους σέ ἐναλλακτικές
θρησκευτικές συναθροίσεις στό Διαδίκτυο,
ὅπου «ζοῦν» μιά συνολική εἰκονική ζωή,
κοινωνική, προσωπική καί θρησκευτική.
Πέρα ἀπό τίς πολυάρ
 ιθμες ἔρευνες γιά
τήν ἐπίδραση γενικά τοῦ Διαδ
 ικτύου στή
ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἔχουμε πλέον καί
σοβαρές ἀκαδημαϊκές ἔρευνες στό ἐξωτε
ρικό γιά τίς νέες, ἐναλλακτικές θρησκεῖες.
Τό κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἔδωσε μιά
πνευματική μήτρα, ἀπό ὅπου οἱ «ἀναζητη
τές» μποροῦσαν νά διαλέξουν πεποιθήσεις
καί πρακτικές ἀπό διαφορετικές παραδό
σεις, συχνά καί ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες με
ταξύ τους. Ὅλες οἱ θρησκεῖες καί οἱ πνευ
ματικοί δρόμοι παρουσιάστηκαν ἐξίσου
ἔγκυροι καί τό μόνο πού χρειαζόταν ἦταν
νά βρεῖ ὁ καθένας τή δική του ἀλήθεια. Καί
ποιά εἶναι ἡ προσωπική ἀλήθεια; Ὅ,τι ἀρέ
σει στόν καθένα καί ὅ,τι φαίνεται νά ἔχει
κάποιο ἀποτέλεσμα γιά ἐκεῖνον. Ὁ καθέ
νας, μικρός ἤ μεγάλος, μπορεῖ νά κάνει τό
προσωπικό του ταξίδι ἀναζήτησης καί νά
ἀσπαστεῖ μιά νέα πίστη μέσα ἀπό ἀναζη
τήσεις καί συζητήσεις στό Διαδίκτυο, τή με
λέτη βιβλίων καί ἐντύπων, τή συμμετοχή
5. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 10.
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σέ σεμινάρια καί φεστιβάλ καί τήν ἀγορά
ἀποκρυφιστικῶν προϊόντων. Σέ ἕνα τέτοιο
περιβάλλον ἄνθισαν οἱ νέες θρησκεῖες πού
θά παρουσιάσουμε ἐδῶ.
3. Ντισκορντιανισμός
Ὁ Ντισκορντιανισμός θεωρεῖται ὡς «ἡ
θεμελιώδης θρησκευτική ἐμπειρία τοῦ
μεταμοντερνισμοῦ»6, «μιά μοντέρνα θρη
σκεία βασισμένη στό χάος», ἕνα «μονο
πάτι» τοῦ σύγχρονου Παγανισμοῦ7. Κα
θοριστική στήν ἀνάπτυξή του ὑπῆρξε ἡ
ἐπιρροή τοῦ Βουδισμοῦ Ζέν, τοῦ Ταοϊσμοῦ,
τοῦ κινήματος τῶν Beat8 καί τῆς μαζικῆς
κουλτούρας. Ὁ Ντισκορντιανισμός ἱδρύ
θηκε στήν Καλιφόρνια γύρω στό 1958 ἀπό
9
10
τόν Kerry Thornley καί τόν Greg Hill καί
ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς «παρωδία θρησκεί
ας». Στήν πραγματικότητα, ὁ Ντισκορ
ντιανισμός συνιστᾶ ἕνα νέο θρησκευτικό
κίνημα πού βασίζεται στή λατρεία τῆς
θεᾶς Ἔριδας (στά Λατινικά Ντισκόρντια)
καί χρησιμοποιεῖ τή φαντασία καί τό χι
οῦμορ γιά νά τιμήσει τήν ἀρχή τοῦ Χάους.
Νά τονιστεῖ ὅτι «οἱ Ντισκορντιανοί ἔχουν
βρεῖ στέγη στόν νεοπαγανισμό καί ἔχουν
ἀναπτύξει μιά περίπλοκη θεολ
 ογική θέση
πού κρύβεται κάτω ἀπό τόν χιουμοριστικό
καί ἀναρχικό τόνο τοῦ κλασσικοῦ ἱεροῦ
κειμένου τους, τῆς Principia Discordia»11,
τῆς «Βίβλου» τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ, πού
γράφτηκε ἀπό τόν Greg Hill. Ἡ «Principia
6. http://pagantheologies.pbworks.com/w/page/
13622025/Discordianism%20and%20Thelema.
7. Χαρίτα Μήνη, Νεοπαγανισμός, Ἀρχέτυπο, 2000, σελ.
33.
8. Πρόκειται γιά κίνημα πού δραστηριοποιήθηκε στήν
Ἀμερική τίς δεκαετίες τοῦ 1950 καί 1960 καί χαρακτηρι
ζόταν ἀπό τόν πειραματισμό στό χῶρο τῆς λογοτεχνίας,
τήν ἐπαναστατικότητα, τή στροφή στήν ἐναλλακτική
θρησκευτικότητα, τό Βουδισμό, τή χρήση ναρκωτικῶν
κ.ἄ.
9. Γνωστό ὡς «Omar Khayyam Ravenhurst» ἤ «Lord
Omar».
10. Γνωστό ὡς «Malaclypse the Younger» ἤ «Mal-2»,
(«Μαλακλύψ ὁ Νεώτερος»).
11. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 1-2.
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Discordia12 ἤ «Πῶς βρῆκα τή Θεά καί τί
τῆς ἔκανα ὅταν τή βρῆκα» «προτείνει τήν
ἀνοησία ὡς σωτηρία», δίνοντας ἰδιαίτερη
ἔμφαση στήν ἔννοια τοῦ χάους. Μέσα ἀπό
ἔξυπνο, ἀλλά συχνά καί κακόγουστο, χυ
δαῖο χιοῦμορ, τό βασικό κείμενο τοῦ Ντι
σκορντιανισμοῦ προσπαθεῖ μέσα ἀπό τήν
παρωδία νά περάσει «τήν ἰδέα ὅτι ἡ ἔννοια
τοῦ Χάους, τῆς Ἀ-ταξίας εἶναι τόσο σημαν
τική καί ἀναπόφευκτη ὅσο καί ἡ ἔννοια
τῆς Τάξης»13. Οἱ Ντισκορντιανοί ἐπικεν
τρώνονται λοιπόν στήν ἀταξία, τήν ὁποία
συμβολίζουν μέ ἕνα χρυσό μῆλο μέ τή λέξη
Καλλίστη, γραμμένη ἐπάνω. Σύμφωνα μέ
τόν ἀρχαιοελληνικό μύθο πού ἀσπάζεται
ὁ Ντισκορντιανισμός, ἡ θεά Ἔρις, θυμω
μένη πού δέν τήν εἶχαν προσκαλέσει στό
14
γάμο τοῦ Πηλέα μέ τή Θέτιδα , ἔριξε στή
συγκέντρωση τῶν θεῶν ἕνα χρυσό μῆλο
μέ τήν ἐπιγραφή Καλλίστη γιά νά δοθεῖ
στήν πιό ὄμορφη. Ἔτσι ἄρχισε ἡ ἔριδα με
ταξύ τῶν θεῶν, ὁπότε ὁ Δίας ἀφήνει τήν
ἀπόφαση στόν Πάρη. Ὁ Πάρης, ὅμως, δω
ροδοκεῖται ἀπό τήν Ἀφροδίτη ἡ ὁποία τοῦ
προσφέρει τήν πιό ὄμορφη γυναίκα στή γῆ
κι ἔτσι ἐκεῖνος δίνει τό μῆλο στήν Ἀφροδί
τη, μέ συνέπεια τήν ἔναρξη τοῦ Τρωικ
 οῦ
πολέμου. Στήν Ντισκορντιανή φιλοσοφία
τό χάος ἀποτελεῖ τή βάση τῶν πάντων,
τή «Φυσική Κατάσταση» καί μάλιστα θε
ωροῦν ἀκόμα καί τήν τάξη ὡς ἔκφραση
τοῦ χάους. Τήν τάξη τή συμβολίζουν μέ
ἕνα πεντάγωνο. Τό πεντάγωνο μαζί μέ τό
χρυσό μῆλο τοποθετημένα σέ ἕνα φόντο
τύπου γίν-γιανγκ, εἶναι τό ἱερό σύμβολο
τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ, γνωστό ὡς Ἱερό
Χάος. Ἡ φιλοσοφία τους εἶναι ὅτι ἡ τάξη
καί ἡ ἀταξία πρέπει νά συνυπάρχουν γιά
νά ὑπάρχει ἰσορροπία. Οἱ λάτρεις τῆς θεᾶς
Ἔριδας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐμπειρίες τῆς θεᾶς
μέσῳ ἀποκαλύψεων, ὁραμάτων καί τῆς
12. δηλαδή «Πρωταρχική Διαφωνία».
13. http://discordiagr.blogspot.com/p/blog-page.html.
14. Αὐτό θεωρεῖται σημαντικό στήν ἱστορία τοῦ Ντι
σκορντιανισμοῦ καί ὀνομάζεται «Ἡ Ἀρχική Προσβολή».
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θεϊκῆς της ἔμπνευσης, ὀνομάζονται «Φύ
λακες τοῦ Ἱεροῦ Χάους»15.
Ὁ Ντισκορντιανισμός, ὅπως προαν
 α
φέρθηκε, ἱδρύθηκε στά τέλη τῆς δεκαετίας
τοῦ 1960 στήν Καλιφόρνια σέ μιά αἴθου
σα μπόουλινγκ ὅπου δύο νέα παιδιά, ὁ
19χρονος Kerry Thornley καί ὁ 16χρονος
Greg Hill, πού εἶχαν ἀπορρίψει τό Χριστια
νισμό16, ἦρθαν σέ ἐπαφή μέ τή θεά Ἔριδα,
ἡ ὁποία τούς ἀποκάλυψε τό ἱερό σύμβολό
της, τό Ἱερό Χάος. «Τήν πέμπτη νύχτα με
τά τήν ἀποκάλυψη, ὁ καθένας τους, εἶδε
ἕνα ζωντανό ὄνειρο μέ μιά λαμπρή γυναί
κα πού εἶχε μάτια ἁπαλά σάν πούπουλα
καί βαθιά ὅσο ἡ ἴδια ἡ αἰωνιότητα, καί γιά
σῶμα ἕναν ὑπέροχο χορό ἀτόμων καί κό
σμων. Πυροτεχνήματα καθαρῆς ἐνέργειας
σχημάτιζαν τά ξέπλεκα μαλλιά της καί
οὐράνια τόξα ὑλοποιοῦνταν καί διαλύον
ταν, καθώς μιλοῦσε μέ ζεστή καί εὐγενική
φωνή. “Έχω ἔρθει γιά νά σᾶς πῶ πώς εἶστε
ἐλεύθεροι. Πολλές γενιές πρίν, ἄφησα τόν
ἄνθρωπο, ὥστε νά ἐξελιχθεῖ. Γυρίζω τώρα
γιά νά βρῶ αὐτή τήν ἐξέλιξη νά πλησιάζει
στήν ὁλοκλήρωσή της, μά νά ἐπιβραδύνε
ται ἀπό φόβο καί παρανόησ
 η. Χτίσατε γιά
τούς ἑαυτούς σας ψυχικές πανοπλίες, θω
ρακιστήκατε μέσα τους, ἡ ὅρασή σας εἶναι
περιορισμένη, οἱ κινήσεις σας ἄτσαλες καί
ἐπίπονες, τό πνεῦμα σας καμένο ἀπό τόν
ἥλιο. Ἐγώ εἶμαι τό χάος… Εἶμαι τό πνεῦμα
πού κάνει τά παιδιά καί τούς κλόουν σας
νά γελοῦν μέ εὐτυχισμένη ἀναρχία. Ἐγώ
εἶμαι τό χάος. Εἶμαι ζωντανή καί σᾶς λέω
17
πώς εἶστε ἐλεύθεροι“» .
Ὁ Ντισκορντιαν
 ισμός, μιά «θρησκεία βα
σισμένη στή Θεά τῆς σύγχυσης», «θεωρεῖ
ται ἀναπόσπαστο μέλος τοῦ κινήματος τοῦ
Chaos Magic»18, δηλαδή τῆς Χαοτικῆς Μα
γείας. Ἡ Χαοτική Μαγεία ἤ Μαγεία τοῦ
15. Keepers of the Sacred Chao (KSC).
16. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 46.
17. http://discordiagr.blogspot.com/p/blog-page.html
καί Principia Discordia online, 5η ἔκδοση.
18. http://discordiagr.blogspot.com/p/blog-page.html.
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Χάους ἔχει χαρακτηριστεῖ «τό νεότερο καί
γρηγορότερα ἀναπτυσσόμενο μαγικό ρεῦ
μα»19, ἕνα «ἀνοιχτό σύστημα μαγείας» πού
βασίζεται στήν ἀπουσία δόγματος καί κανό
νων. Ὁ χαοτικός ἀλλάζει κατά βούληση τά
διάφ
 ορα μοντέλα μαγείας, δημιουργεῖ ὁ ἴδιος
τούς κανόνες, χρησιμοποιεῖ ὅπως ἐπιλέγει
-αὐτούσιες ἤ τροποποιημένες- ὅσες παρα
δοσιακές πρακτικές θέλει, παίρνοντας κάθε
φορά τό στοιχεῖο πού τοῦ ἀρέσει καί τόν ἐξυ
πηρετεῖ. Ὅπως λένε οἱ ἴδιοι οἱ ἀποκρυφιστές,
«ἡ Χαοτ ική Μαγεία εἶναι ἐκλεκτική» καί ὁ
ἐκλεκτικός συλλέγει διάφορες «ἀλήθειες»
ἀπό τά διάφορα συστήματα, ἀφοῦ θεωρεῖ ὅτι
δέν ὑπάρχει μία ἀλήθεια. «Τίποτα δέν εἶναι
ἀληθινό. Ὅλα ἐπιτρέπονται. Τό ἴδιο τό “ἐγώ“
εἶναι μιά ψευδαίσθηση! Δέν ὑπάρχει σταθε
ρό “ἐγώ“… Γιά τόν χαοτ ικό μάγο λοιπόν τό
σύμπαν εἶναι ἕνα μέρος συνεχῶς μεταβαλ
λόμενο χωρίς ὅρια καί χωρίς περιορισμούς,
ὅπου τά πάντα εἶναι δυνατόν νά συμβοῦν.
Ὁ,τιδήποτε συλλάβει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς
εἶναι ἱκανός καί νά τό πραγματοποιήσει! Ἡ
ἀποβολή τῶν συμβατικῶν πεποιθήσεων καί
νοοτ ροπιῶν γύρω ἀπό τόν ἑαυτό του καί τήν
κοινωνία εἶναι σημαντικό κομμάτι γιά τόν
χαοτικό μάγο. Ὅσο λιγότερο δεμένος εἶναι
κάποιος μέ τίς πεποιθήσεις του, τόσο πιό εὔ
κολο εἶναι γιά αὐτόν νά τίς ἀλλάξει ἤ νά τίς
τροποποιήσ
 ει ὅταν αὐτό κρίνεται ἀπαραίτη
το. Ἡ πίστη σέ μαζικές συμβατικές ἀντιλή
ψεις εἶναι ἱκανή νά δεσμεύει τήν ἐνέργειά
μας, ἔτσι στόχος τοῦ χαοτικοῦ μάγου εἶναι
νά κρατάει ἐλεύθερη καί ἀδογμάτιστη τήν
πίστη του. Ἡ προσωπική ἐμπειρία εἶναι τό
κυρίαρχο στοιχεῖο στό ταξίδι τῆς ἀναζήτη
σης τῆς μαγικῆς δύναμης. Ὁ ὑποψήφιος δέν
πρέπει νά ἐμπιστεύεται κανέναν ἑτερόκλητο
γκουρού καί ὁδηγός του πρέπει νά εἶναι ὁ
20
ἴδιος του ὁ ἑαυτός» .
(Τό τέλος στό ἑπόμενο)
19. http://astrikiprovoli.blogspot.com/2011/09/illuminatesof-thanateros.html (τοῦ Φοίβου Καλφόπουλου).
20. ἔνθ. ἀνωτέρῳ.
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ΠΩΣ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ «ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΣΩΜΑ»
ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου,
μέλους τοῦ Π.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ «Σκοπιά» τῆς 15-1-01 ἔχει ὡς θέμα τή
διαφορά τοῦ «Κυβερνῶντος Σώματός» της
ἀπό ἕνα Νομικό Σωματεῖο.
2001, «Σκοπιά» 15-1-01, σελ. 28, 29: «Οι
ετήσιες συνελεύσεις της Βιβλικής και Φυλ
λαδικής Εταιρίας Σκοπιά της Πενσυλβανί
ας διεξάγονται από τον Ιανουάριο του 1885.
Όταν η σύναξη των Χρισμένων Χριστιανών
ήταν σε εξέλιξη, στα τέλη του 19ου αιώνα,
τα μέλη και οι υπεύθυνοι του διοικητικού
συμβουλίου του σωματείου είχαν ουράνια
ελπίδα. Στην πραγματικότητα, αυτό ίσχυε
σχεδόν ανέκαθεν. Υπήρξε μία εξαίρεση. Το
1940 ο Χέιντεν Κ. Κόβινγκτον, ο τότε νομικός
σύμβουλος της Εταιρίας ο οποίος ήταν από
τα «άλλα πρόβατα» που έχουν την επίγεια
ελπίδα, εκλέχθηκε μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Εταιρίας. Υπηρέτησε ως
αντιπρόεδρος της Εταιρίας από το 1942 ως
το 1945. Τότε ο αδελφός Κόβινγκτον παραι
τήθηκε από μέλος του διοικητικού συμβου
λίου... ήταν θέλημα του Ιεχωβά, δηλαδή να
είναι όλα τα μέλη του διοικητικού συμβου
1
λίου... χρισμένοι Χριστιανοί» .
Στό κείμενο αὐτό ἡ «Σκοπιά» παρου
σιάζει τήν ἐκλογή τοῦ προεδρείου τῶν δύο
σωματείων –Πενσυλβανίας καί Νέας Ὑόρ
κης- συνοπτικά καί ἁπλοποιημένα. Ὅμως
τά γεγονότα δέν εἶναι τόσο ἁπλά. Διαβά
ζουμε ἀπό τό βιβλίο της:
1993, Διαγγελείς της Βασιλείας, σελ. 90,
91: «Το απόγευμα της 13ης Ιαν ουαρίου 1942,
πέντε ημέρες μετά τον θάνατο του Ρόδερ
φερδ όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλί
ου τόσον του ενός σωματείου όσο και του άλ
1. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

λου συνεδρίασαν στο Μπρούκλιν, στο Μπέ
θελ. Πριν από μερικές μέρες ο αντιπρόεδρος
της Εταιρίας, ο 36χρονος Νάθαν Ο. Νορ, είχε
προτείνει να ζητήσουν ειλικρινά θεϊκ
 ή σο
φία μέσω προσευχής και στοχασμού...
Η συνεδρίαση άρχισε με προσευχή και
έπειτα από προσεκτική εξέταση των πραγ
μάτων εκλέχθηκε ομόφωνα πρόεδρος και
των δύο σωματείων ο αδελφός Νορ και αντι
πρόεδρος ο 30χρονος Χέιντεν Κ. Κόβινγκτον,
ο δικηγόρος της Εταιρίας. Τον Σεπτέμβριο
του 1945, ο αδελφός Κόβινγκτον προσφέρ
θηκε εκούσια να πάψει να υπηρετεί ως αν
τιπρόεδρος της «Βιβλικής και Φυλλαδικής
Εταιρίας Σκοπιά» (της Πενσυλβανίας), εξη
γώντας ότι επιθυμούσε με αυτό που τότε κα
τανοούσαν πως ήταν το θέλημα του Ιεχωβά
για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
και τους υπεύθυνους -να είναι δηλαδή χρι
σμένα από το πνεύμα Χριστιανοί ενώ εκεί
νος δήλωσε ότι ανήκε στα «άλλα πρόβατα».
Κατ’ ἀρχήν, ὁ Κόβινγκτον ἦταν δικηγό
ρος τῆς ἑταιρίας καί πρό τῆς ἐκλογῆς του
ὡς ἀντιπρόεδρου. Ἐν συνεχείᾳ βλέπουμε
τόν Νάθαν Ο. Νόρ μαζί μέ ὅλα τά μέλη
καί τῶν δύο σωματείων νά ζητοῦν μέσῳ
προσευχῆς ἀπό τόν Ἰεχωβά «θεϊκή σοφία»
γιά τίς ἐκλογές. Ἔτσι λοιπόν μέσῳ «θεϊκῆς
ἐμπνεύσεως», ἐκλέχθηκαν ὁμόφωνα, πρό
εδρος ὁ Νάθαν Ο. Νόρ καί ἀντιπρόεδρος
ὁ νομικός σύμβουλος τῆς ἑταιρίας ὁ Χ. Κ.
Κόβινγκτον. Τό 1945 ὁ Κόβινγκτον προ
σφέρθηκε ἑκούσια νά πάψει νά ὑπηρετεῖ
ὡς ἀντιπρόεδρος τῆς «Βιβλικῆς καί Φυλ
λαδικής Ἑταιρίας Σκοπιά τῆς Πενσυλβα
νίας», ἐξηγώντας ὅτι ὅπως κατανοοῦσαν
τότε, ὅλα τά μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβου
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λίου ἔπρεπε νά εἶναι χρισμένοι Χριστιανοί,
ἐνῶ ἐκεῖνος δήλωνε ὅτι ἀνῆκε στά «ἄλλα
πρόβατα». Ἀπό τά παραπάνω κείμενα τῶν
«Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» προκύπτουν δύο
συμπεράσματα:
Ἤ ὁ Ἰεχ
 ωβά ἔκανε λάθος ὑπόδειξη ὡς
πρός τήν ἐκλογή τοῦ προεδρείου ἤ οἱ ἐκλέ
κτορες ἀπεύθυναν τήν «προσευχή» τους
κάπου ἀλλοῦ...
Τό γεγονός πάντως εἶναι ὅτι ὁ Κόβιν
γκτον ἐπί 3 χρόνια μετά τήν «θεϊκ
 ή» ὑπό
δειξη ὑπηρέτησε ὡς ἀντιπρόεδρος, ἕως
ὅτου «ἀντελήφθη» ὅτι ἀνῆκε στά «ἄλλα
πρόβατα»...
Σέ ἄλλο σημεῖο διαβάζουμε:
«Ο Λάϊμαν Α. Σουϊνγκλ αντικατέστησε
τον Χέιντεν Κόβινκτον... ενώ ο Φρέντερικ Γ.
Φραντς εκλέχθηκε αντιπρόεδρος...».
Ἐρώτημα: ποιός ἦταν ὁ ἐκλέκτορας πού
τοποθέτησε στήν θέση τοῦ Κόβινκτον, τόν
νέο ἀντιπρόεδρο καί κάτω ἀπό ποιά καθο
δήγηση; Πάλι θεϊκή; Πάλι λανθασμένη; Ἡ
ἀπάντηση ἀναμένεται ἀπό «τόν πιστό καί
φρόνιμο δοῦλο».
Καί τό κείμενο τοῦ 1993 συνεχίζει:
«... στις 2 Οκτωβρίου 1944 στο Πίτσμπ
ουργκ, τα μέλη του Σωματείου υιοθέτησαν
έξι αποφάσεις με τις οποίες τροποποιούσαν
το καταστατικό.
Το καταστατικό προηγουμένως προέβλε
πε ότι δικαίωμα ψήφου είχαν όσοι συνεισέ
φεραν χρήματα για το έργο της Εταιρίας, η
τρίτη τροποποίηση καταργούσε αυτόν τον
όρο. Μία έκθεση έλεγε: Τα μέλη της Εταιρί
ας θα περιορίζονταν το πολύ σε 500...
Μετά την ιστορική ετήσια συνέλευση του
1944 παρέμεινε ένα ζωτικό ερώτημα. Εφό
2
σον το Κ. Σ. ήταν τότε σχεδόν ταυτόσημο
με το επταμελές διοικητικό συμβούλιο του
σωματείου της Πενσυλβανίας, μήπως αυτό
σήμαινε ότι το Κ. Σ. δεν θα μπορούσε ποτέ
να περιλαμβάνει πάνω από επτά χρισμέ
νους Χριστιανούς;
2. Σ.τ.Σ.: Κυβερνών Σώμα.
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Επιπλέον, εφ’ όσον το διοικητικό συμβού
λιο εκλέγεται από τα μέλη του σωματείου,
μήπως τα μέλη του σωματείου εξέλεγαν τα
μέλη του Κ. Σ. κάθε χρόνο στην ετήσια συ
νέλευση; Είναι τα μέλη και οι υπεύθυνοι του
διοικητικού συμβουλίου της Βιβλικής και
Φυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά της Πενσυλ
βανίας ένα και το αυτό με τα μέλη του Κ. Σ.
ή είναι κάτι διαφορετικό;
Αυτά τα ερωτήματα απαντήθηκαν στην
ετήσια συνέλευση την 1η Οκτωβρίου 1971...
ένας από τους ομιλητές επισήμανε ότι το Κ. Σ.
του «πιστού και φρόνιμου δούλου» προηγήθη
κε κατά εκατοντάδες χρόνια της Βιβλικής και
Φυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά της Πενσυλβα
νίας (Ματθαίος 24: 45-47). Ένα Κ. Σ. συγκρο
τήθηκε την Πεντηκοστή του 33 Κ. Χ.3 πάνω
από 18 αιώνες προτού συσταθεί το σωματείο
της Πενσυλβανίας. Στην αρχή το κυβερνών
σώμα αποτελούνταν, όχι από 7 άνδρες, αλλά
από 12 αποστόλους. Προφανώς, ο αριθμός του
διευρύνθηκε αργότερα, διότι οι απόστολοι και
οι πρεσβύτεροι της Ιερουσαλήμ αναλαμβά
νουν την ηγεσία (πράξεις, 15: 2)».
Ὅμως, ὁ Ἰησοῦς Χριστός τήν Πεντη
κοστή, τό 33 μ.Χ. δέν ἵδρυσε κανένα «κυ
βερνῶν σῶμα», ἤ κάποια... ἡγεσία, ἀλλά
ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία Του, τό Σῶμα Του, μέ
κεφαλή τόν Ἴδιο.
Καί συνεχίζει τό κείμενο:
«Το 1971 ο ίδιος ομιλητής εξήγησε ότι τα
μέλη της Εταιρίας Σκοπιά δεν μπορούσαν
να εκλεγούν τα μέλη του χρισμένου Κ. Σ.
Γιατί; Διότι, είπε, “το κυβερνών σώμα της
τάξης του δούλου δεν διορίζεται από κα
νένα άνθρωπο. Διορίζεται από τον Ιησού
Χριστό, την Κεφαλή της αληθινής Χριστι
ανικής εκκλησίας και Κύριο της τάξης του
πιστού και φρόνιμου δούλου”. Σαφώς λοι
πόν τα μέλη του Κ. Σ. δεν μπορούν να εκλέ
γονται από τα μέλη οποιουδήποτε νομικού
σωματείου. Σε εκείνη την αξέχαστη ετήσια
συνέλευση του 1971, έγινε σαφής διαχ
 ωρι
3. Σ.τ.Σ.: Κοινή Χρονολογία.
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σμός ανάμεσα στα χρισμένα με το πνεύμα
μέλη του Κ. Σ. και στα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του σωματείου της Πενσυλβα
νίας. Ωστόσο, τα μέλη του Κ. Σ. συνέχισαν
να υπηρετούν ως μέλη και υπεύθυνοι του
διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας.
Σήμερα, όμως, τίθεται το ερώτημα: Υπάρ
χει κάποιος Γραφικός λόγος για τον οποίον
θα πρέπει τα μέλη του διοικητικού συμβου
λίου της Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας
Σκοπιά της Πενσυλβανίας να είναι μέλη του
Κ. Σ.; Η απάντηση είναι όχι. Το σωματείο της
Πενσυλβανίας δεν είναι το μοναδικό νομικό
πρόσωπο που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του
Ιεχωβά. Υπάρχουν και άλλα. Ένα από αυτά
είναι η Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκο
πιά της Νέας Υόρκης. Στη Βρετανία χρησι
μοποιείται ο Διεθνής Σύλλογος Σπουδαστών
της Γραφής. Σε άλλες χώρες χρησιμοποιούν
ται άλλα νομικά πρόσωπα, για την προώθηση
των συμφερόντων της Βασιλείας. Όλα βοη
θούν αρμονικά και συμβάλλουν στη διακήρυ
ξη των καλών νέων σε όλη τη γη... αυτά τα
νομικά πρόσωπα κατευθύνονται θεοκρατικά
και χρησιμοποιούνται από το Κ. Σ.».
Σελ. 31: «Στο τέλος της ετήσιας συνέλευ
σης... 7 Οκτωβρίου 2000, ο αδελφός Μπαρ
είπε στο ακροατήριο ότι πρόσφατα ορισμένα
μέλη του Κυβερνώντος Σώματος... που υπη
ρετούσαν ως μέλη και υπεύθυνοι διοικητικών
συμβουλίων παραιτήθηκαν εθελοντικά από
τα διοικητικά συμβούλια όλων των σωματεί
ων που χρησιμοποιεί ο πιστός και φρόνιμος
δούλος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην θέ
ση τους εκλέχθηκαν αδελφοί από την τάξη
των άλλων προβάτων. Αυτή η απόφαση είναι
πράγματι επωφελής. Δίνει στα μέλη του Κυ
βερνώντος Σώματος την δυνατότητα να δα
πανούν περισσότερο χρόνο προετοιμάζοντας
την πνευματική τροφή και φροντίζοντας με
άλλους τρόπους για τις πνευματικές ανάγ
κες της παγκόσμιας αδελφότητας».
Μεγάλη πρόοδος φαίνεται ὅτι ἔλαβε χώ
ρα στούς κόλπους τῆς ἑταιρίας. Ὁρισμένα
χρισμένα μέλη τοῦ Κυβερνῶντος Σώματος
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παραιτήθηκαν ἐθελοντικά γιά νά ἀναλά
βουν ὄχι πλέον διοικητικές ἁρμοδιότητες,
ὅπως κατεῖχαν στά συμβούλια τῶν ἄλλων
σωματείων, ἀλλά τίς πνευματικές ἀνάγκες
παγκόσμια. Στή θέση αὐτῶν ἐκλέχθηκαν
ἄτομα τοῦ «πολλοῦ ὄχλου». Φυσικά δέν εἶναι
δύσκολο νά κατανοήσει ὁ ἀναγνώστης, πρῶ
τον, ὅτι δέν παραιτήθηκαν μόνοι τους, ἀλλά
ἄλλοι ἀποφάσισαν τήν ἀπομάκρυνσή τους
καί δεύτερον, ἐάν ὑπάρχουν ἀκόμη ἐν ζωῇ εἶ
ναι τουλάχιστον 110 ἐτῶν ὁ νεώτερος μέ ὅλα
τά συνακόλουθα τῆς ἡλικίας τους.
2008, «Σκοπιά» 15-5-08, σελ. 29: «Πως εί
ναι οργανωμένο το Κυβερνών Σώμα».
«ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΣΩΜΑ των Μαρτύρων
του Ιεχωβά αποτελείται από αφιερωμένους
άντρες οι οποίοι είναι χρισμένοι υπηρέτες
του Θεού. Αυτοί ενεργούν ως εκπρόσωποι
της τάξης του πιστού και φρόνιμου δούλου,
ο οποίος έχει την ευθύνη να παρέχει πνευ
ματική τροφή, καθώς επίσης να δίνει κατεύ
θυνση και ώθηση στο έργο της Βασιλείας
σε όλη τη γη (Ματθαίος 24:12, 12, 45-47). Οι
συναθροίσεις του Κυβερνώντος Σώματος δι
εξάγονται κάθε εβδομάδα, συνήθως την Τε
τάρτη. Τα μέλη του Κυβερνώντος Σώματος
υπηρετούν επίσης σε διάφορες επιτροπές.
Όσον αφορά τη φροντίδα των συμφερόντων
της Βασιλείας, όπως περιγράφεται εν συν
τομία στη συνέχεια.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ: Αυτή η επι
τροπή απαρτίζεται από το συντονιστή κάθε
μιας από τις άλλες επιτροπές... Η συγκε
κριμένη επιτροπή διασφαλίζει την ομαλή
και αποτελεσματική λειτουργία όλων των
επιτροπών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Στους αδελ
φούς αυτής της επιτροπής έχει ανατεθεί η
επίβλεψη των διευθετήσεων αναφορικά με
την προσωπική και πνευματική εμπειρία
των μελών της παγκόσμιας οικογένειας
Μπέθελ...
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Αυτή η επιτροπή
επιβλέπει την εκτύπωση, την έκδοση και την
αποστολή των Γραφικών εντύπων παγκόσμια...
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Διαπιστώνουμε συχνά πώς, ἰδιαίτερα τίς
ἡμέρες μεγάλων Δεσποτικῶν καί Θεομη
τορικῶν ἑορτῶν, ὀπαδοί τῆς «Ἐλευθέρας
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Πεντηκοστῆς»
ἀφήνουν τήν ἐφημερίδα τους, «Χριστιαν
 ι
σμός», σέ πολυκατοικίες καί ἄλλα σημεῖα
μέ σκοπό τήν παγίδευση ἀνύποπτων πολι
τῶν στίς κακοδοξίες τους.
Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τούς «Μάρτυρες

τοῦ Ἰεχωβᾶ», οἱ ὁποῖοι γεμίζουν τά γραμ
ματοκιβώτια μέ ἐπιστολές πού καλοῦν
ἀνύποπτους πολίτες σέ συγκεντώσεις καί
ἰδιαίτερα στή λεγόμενη «ἀνάμνηση», μέ
τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.
Ἐπίσης, ἡ «ἐκκλησία» τῆς Σαηεντολογί
ας ἀκολουθώντας παρόμοια πρακτική -της
παγίδευσης ἀνυποψίαστων ἀνθρώπων-,
σποραδικά μέν, σέ τακτά διασ
 τήματα δέ,
ἄρχισε νά τοποθετεῖ διαφ
 ημιστικά φυλ
λάδιά της, ἐκτός ἀπό τά παρμπρίζ σταθ
μευμένων αὐτοκινήτων, καί σέ εἰσόδους

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ...επίβλεψη του
έργου κηρύγματος... επιβλέπει την προετοι
μασία της Διακονίας Μας της Βασιλείας...
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ...επιβλέπει
την εκπαίδευση που παρέχεται στις συνε
λεύσεις και στις συναθροίσεις. Ετοιμάζει
πνευματικά προγράμματα για τα μέλη της
οικογένειας Μπέθελ και επιβλέπει διάφο
ρες σχολές όπως η Σχολή Γαλαάδ και η Σχο
λή Υπηρεσία Σκαπανέα...
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Αποτελεί ευ
θύνη αυτής της επιτροπής να επιβλέπει τη
διατύπωση της πνευματικής τροφής σε γρα
πτή μορφή ώστε να εκδίδεται και να διανέ
μεται στους ομοθρήσκους μας και στο ευρύ
κοινό... απαντάει σε Γραφικά ερωτήματα
και εγκρίνει ύλη όπως σενάρια δραμάτων
και σχέδια ομιλιών. Επίσης επιβλέπει το
μεταφραστικό έργο που επιτελείται παγ
κόσμια. Με αυτόν τον τρόπο, το Κυβερνών
Σώμα είναι οργανωμένο για να ασκεί ηγεσία
όπως το κατευθύνει ο Ιεχωβά μέσω του αγί
ου Πνεύματος».
Εἶναι σαφές ὅτι, καί στίς δύο αὐτές «Σκο
πιές», τίς ὁποῖες διαβάσαμε, τό βαθύτερο

νόημ
 α εἶναι τό αἰών
 ιο πρόβλημα τῆς ἑται
ρίας τῶν 144.000 χρισμένων.
Ἐπί σειρά 130 περίπου χρόνων ἀπό τῆς
ἱδρύσεως τῆς ἑταιρίας, ὅλο καί κάποιος νέ
ος Γραφικός λόγος ἐμφανίζεται καί ἀλλά
ζει τίς προηγούμενες διδασκαλίες. Ἡ περί
φημη θύρα γιά τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν
ἀνοίγει καί κλείνει κατά πώς βούλεται ἡ
ἑκάστοτε «προφητική τάξη» τῆς ὀργανώ
σεως. Οἱ «λάμψεις τοῦ νέου φωτός» κάθε
φορά ἀστράφτουν γιά νά σβήσουν σέ λίγο.
Ξαφνικά ἄρχισε νά αὐξάνει τό «πιστό
ὑπόλοιπο», διότι προηγήθηκε ἡ πτώση τῶν
πιστῶν οἱ ὁποῖοι ἔγιναν ἄπιστοι. Οἱ ὀπα
δοί ὀφείλουν νά τρώγουν τήν «τροφή» τήν
«ὡραία καί πνευματική» πού τούς παρέχει
ὁ «δοῦλος».
Οἱ ψευδεῖς διδαχές στό ὄνομα τοῦ Θε
οῦ, ἀτελείωτ ες... Ὑπάρχει ὅμως καί μία
ἀλήθεια, τήν ὁποία παρουσιάζει ἡ ἴδια ἡ
γραφίδα τοῦ «δούλου»: «Δεν είμαστε υπε
ρήφανοι ώστε να απορρίπτουμε την εν και
ρώ νωπή τροφή του δούλου».
«Είμαστε μία οργάνωση ευπροσάρμοστη
στην κάθε νέα αλήθεια».

ΟΤΑΝ Η ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ
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πολυκατοικιῶν καί μονοκατοικιῶν διαφη
μίζοντας ἔτσι τά πολυδάπανα ψευδοεπι
στημονικά σεμινάριά της.
Καί γιά νά συνεχίσουμε μέ τό χορό τῆς...
«ἐπιστημονικῆς φαντασίας» τῶν διαφόρων
σεκτῶν καί παραθρησκευτικῶν ὁμάδων
στήν Ἑλλάδα, ἡ «Νέα Ἀκρόπολη», ἀπό τό
2003, δημιούργησε τήν «πολιτιστική» καί
καλλιτεχνική κίνηση «ἐννέα μοῦσες», πού
δραστηριοποιεῖται καί στήν Πάτρα καί γε
μίζει μέ ἀφίσες τήν πόλη μέ τίτλους ὅπως:
«ἀναζήτησε τό δρόμο τῆς δύναμης», «ὁ
κόσμος τῶν ὀνείρων...», «γνώρισε τόν ἑαυ
τό σου» κ. ἄ. Κάτι ἀντίστοιχο συμβαίνει
καί στήν Ἀθήνα –εἰδικά στήν περιοχή τῆς
Κυψέλης-, ἀλλά καί στίς ἄλλες πόλεις τῆς
χώρας μας, ὅπου ἡ ἐν λόγω ἀποκρυφιστική
ὀργάνωση διατ ηρεῖ «Κέντρα».
Στήν ἱστοσελίδα τῆς Νεοεποχίτικης
αὐτῆς ὀργάνωσης, προβάλλεται ὅλο το
«μενού» τοῦ ἀποκρυφισμοῦ. Ἐνδεικτικά
ἐπιλέγουμε καί σᾶς παρουσιάζουμε κά
ποιους τίτλους: «φιλοσοφικά συστήματα
πολιτισμῶν», «ταό καί φυσική», «βελονι
σμός», «γλώσσα τοῦ σώματος», «χορευτική
ἔκφραση», «ἡ μυστική γλώσσα τῆς μουσι
κῆς», «πυραμίδες: τό μεγάλο αἴνιγμα», κ. ἄ.
Στήν προσπάθειά της νά περάσει στή
συνείδηση τοῦ νεοέλληνα σάν πολιτιστι
κός φορέας, ἡ Νέα Ἀκρόπολη προβάλλει
καί τήν ὀργάνωση ἐκδηλώσεων ἀφιερωμέ
νων: «στήν ἑλληνική μουσική καί χορευτι
κή παράδοση»(;), σέ «βραδιές ἀφιερωμένες
σέ καταξιωμένους λογοτέχνες», σέ «καλ
λιτέχνες καί ἐπιστήμονες», σέ «ἐκδρομές
σέ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας», σέ «ἐπι
σκέψεις σέ ἀρχαιολογικούς χώρους» (sic!)
κ. ἄ. Ἀκόμη τονίζει στήν ἱστοσελίδα της,
Σημείωση τῆς Σύνταξης
Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπόψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές ἤ
σέ σχόλια, φέρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπιστολογράφοι καί οἱ σχολιαστές κι ὄχι ἡ
Συντακτική Ἐπιτροπή.

διάλογος

πώς οἱ προαναφερόμενες δραστηριότητες
ἔχουν γίνει «σέ συνεργασία» μέ ἄλλους
«ἔγκριτους» φορεῖς τῆς πόλης... (sic!), κάτι
πού δυστυχῶς εἶναι κάποτε ἀληθές, καθώς
ὁ κοινωνικός ἱστός δείχνει –μέ τή διείσδυ
ση τῆς Νέας Ἐποχῆς- νά ἔχει χάσει πλέον
τήν «ἀνοσοποιητική» του ἄμυνα καί κεῖται
ἕρμαιο στίς ποικίλες προσφορές τοῦ ἀπο
κρυφισμοῦ.
Στήν ἐν λόγῳ ἱστοσελίδα ἀναφέρεται
ἀκόμη ὅτι: με σκοπό την εμβάθυνση στη
γνώση και την βίωση της προσφοράς και
της δημιουργίας... -γιά νά μήν ἀμφιβάλλει
ὁ χρήστης γιά τίς «ἀγαθές προθέσεις» τῆς
ἐν λόγῳ ὀργάνωσης καί ὑπαναχωρήσει-,
1
στο χώρο λειτουργούν και «παιδικά τμήματα θεατρικής έκφρασης» μέσα από την
«θεατρική ομάδα» της οργάνωσης με την
επωνυμία «Μούσες»· καθώς «οι Μούσες της
αρχαιότητας εμπνέανε τις Τέχνες, τις Επι
στήμες και τα Γράμματα και εμείς εμπνεό
μενοι από αυτές και μέσα στα πλαίσια του
εθελοντισμού και της προσφοράς, διοργα
νώνουμε δραστηριότητες σε όλους αυτούς
τους τομείς» (sic!).
Καί οἱ πληροφορίες τῆς ἐν λόγῳ ἱστο
σελίδας τελειώνουν μέ τό ὅραμα νά εἶναι
ἡ Νέα Ἀκρόπολη «τόπος συνάντησης... για
έναν καλύτερο κόσμο...», ἐνῶ αὐτοχαρακτη
ρίζεται σάν μή κερδοσκοπική, ἀκτιβιστική
ὀργάνωση...
Μέσα ἀπό ὅλο τό ἀνωτέρῳ συνονθύλευ
μα ἀποκρυφισμοῦ, ἀρχαιολ
 ατρίας (κατ’
ἐπίφαση), καί μεγαλόστομων πλασματι
κῶν πληροφοριῶν γιά τόν ἑαυτό της, ἡ ὀρ
γάνωση προσπαθεῖ νά παγιδεύσει, ὅπως
καί οἱ προηγούμενες, ἀνύποπτους καλο
προαίρετους συνανθρώπους μας, ἐκμεταλ
λευόμενη τυχόν ὑπαρξιακά καί βιωματικά
τους κενά, μέ σκοπό νά τούς ὁδηγήσει στό
σκληρό πυρήνα τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.
Ἄς εἴμαστε σέ ἐγρήγορση, σέ κάθε περί
πτωση...
1. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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2
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ...
Τό Ἐφετεῖο Παρισίων (δικάζοντας σέ
δεύτερο βαθμό) στίς 2/2/2012, ἐπεκύρωσε
ἀπόφαση τοῦ πρωτοβάθμιου δικαστηρίου
τοῦ 2009 καί καταδίκασε γιά αἰσχροκέρδεια
καί ὀργανωμένη συμμορία, σέ πρόστιμο
400.000 καί 200.000 € ἀντιστοίχως, τίς δύο
κύριες ὀργανώσεις τῶν Σαηεντολόγων τῆς
Γαλλίας: Association Spirituelle de l’ Eglise
de Scientologie (Celebrity Center) καί τό βι
βλιοπωλεῖο τους SEL. Ὁ κύριος ὑπεύθυνος
τῆς ὀργάνωσης στή Γαλλία καταδικάστηκε
ἐπίσης σέ φυλάκιση δύο ἐτῶν μέ ἀναστολή
καί σέ πρόστιμο 30.000 €. Ἐπίσης, καταδι
κάστηκαν σέ φυλάκιση, δύο ἐτῶν μέ ἀνα
στολή καί σέ χρηματικά πρόστιμα, τρεῖς
ἄλλοι ὑπεύθυνοι τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς.
Ἡ πράξη γιά τήν ὁποία καταδικάστηκαν
ἀφοροῦσε ἐκμετάλλευση τῆς ἀφέλειας πα
λαιῶν μελῶν τους, ἀπό τούς ὁποίους ἀπέ
σπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Εἶναι ἡ πρώτη φορά, κατά τήν ὁποία ἡ
Γαλλική Δικαιοσύνη παραδέχεται σέ ἀπό
φασή της, ὅτι οἱ δραστηριότητες τῶν ὀρ
γανώσεων τῆς Σαηεντολογίας ἀποτελοῦν
αὐτές καθ’ ἑαυτές ἐπιχείρηση αἰσχροκέρ
δειας. Μέχρι στιγμῆς, μόνο μεμονωμένα
ἄτομα εἶχαν καταδικαστεῖ καί ὄχι οἱ ὀργα
νώσεις τους.
ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατά τό τρίμηνο Ἰανουαρίου - Μαρτίου
2012 καί μετά τίς διακοπές τῶν ἑορτῶν τῶν
2. http://lesdokimos.wordpress.com/2012/02/02/leglisede-scientologie-francaise-condamnee-pour-escroquerie/,
http://www.lepoint.fr/societe/la-condamnation-de-lascientologie-pour-escroquerie-confirmee-par-la-justicefrancaise-02-02-2012-1426690_23.php, http://www.lefigaro.
fr/actualite-france/2009/05/25/01016-20090525ARTFIG00512la-scientologie-denonce-un-proces-en-heresie-.php, http://
www.inews.gr/9/gallia-dikastirio-katadikazei-tin-ekklisiatis-saientologias-gia-organomeni-oikonomiki-apati.htm,
http://www.ierovima.gr/pages/article.aspx?id=1634, http://
www.romfea.gr/diafora-ekklisiastika/3738-3350

28

Χριστουγέννων, συνεχίστηκε ἡ λειτουργία
τοῦ «Σεμιναρίου Ὀρθοδόξου Πίστεως καί
Οἰκοδομῆς στήν Ὀρθοδοξία», τό ὁποῖο
διάγει τήν 3η δεκαετ ία λειτουργίας του
καί διά τοῦ ὁποίου πολλοί ἄνθρωποι καί
ἰδιαίτερα νέοι βοηθοῦνται νά βροῦν ἀπαν
τήσεις στά ὑπαρξιακά τους ἐρωτήματα. Οἱ
ὁμιλίες γίνονται κάθε Κυριακή, 11.30 π.μ.
ἕως 13.00, ἀπό ἐκλεκτούς ὁμιλητές, οἱ ὁποῖ
οι μέ πολλή ἀγάπη καί μέ ἐξαιρετική γνώ
ση τῶν προβλημάτων πού ἀπασχολοῦν
τό λαό τοῦ Κυρίου, ἀναπτύσσουν στούς
συνεργάτες καί φίλους τῆς Π. Ε. Γ. θέματα
πού ἔχουν σχέση μέ τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί
τήν Ἐκκλησιαστική μας παράδοση.
Κατά τή διάρκεια τῆς φάσης αὐτῆς τοῦ
Σεμιναρίου πραγματοποίησαν εἰσηγήσεις
οἱ ἑξῆς ὁμιλητές:
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος
Παπαθανασίου, ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Ἀρχι
επισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης, ὁ Προφήτης, ὁ Πρόδρομος, ὁ Βα
πτιστής».
Ὁ κ. Δημήτριος Κόκκορης, μέ θέμα: «Βά
πτισμα. Μυστήριο σωτηρίας».
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀνδρέας Κονά
νος, μέ θέμα: «Ἡ ἀγάπη κατανοεῖ».
Ὁ Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Γρηγο
ριάδης, μέ θέμα: «Οἱ ἑορτές τοῦ δωδεκαη
μέρου στούς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας».
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Κωνσταντῖ
νος Στρατηγόπουλος, μέ θέμα: «Ἡ μεγάλη
ἔξοδος: τό μνημόσυνο τῶν μνημονίων».
Ὁ Ὁσιολ. Μοναχός π. Ἀρσένιος Βλιαγ
κόφτης, μέ θέμα: «Κοινοτικότητα. Μιά δυ
νατότητα γιά τό σήμερα καί τό αὔριο».
Ὁ Καθηγητής κ. Ἰωάννης Κορναράκης,
μέ θέμα: «Μιά ἄποψη περί μεταπατερικῆς
θεολ
 ογίας».
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Διον
 ύσιος Κα
τερίνας, μέ θέμα: «Λάθος – Λάθρα – Ὄλε
θρος» καί
Ὁ Καθηγητής κ. Νικόλαος Μπρατσιώ
της, μέ θέμα: «Ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως».
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Ἡ Π. Ε. Γ., πού ἀποτελεῖ τόν ὀργανωτι
κό καί οἰκονομικό φορέα τοῦ Σεμιναρίου,
συνιστᾶ στούς φίλους καί συνεργάτες της
πού παρακολουθοῦν τά μαθήματα, νά τό
κάνουν γνωστό καί νά καλέσουν καί ἄλ
λους φίλους καί γνωστούς τους, πού δέν τό
γνωρίζουν, γιά νά συμμετάσχουν σ’ αὐτό.
Στά πλαίσια τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Προ
γράμματος τῶν συνεργατῶν τῆς Π.Ε.Γ.,
πραγματοποιήθηκαν, κατά τό τρίμηνο
Ἰανουαρ
 ίου-Μαρτίου, δύο ἡμερίδες. Ἡ
πρώτη, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ.
Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ, στήν Ἁγία Παρα
σκευή, Σάββατο (18 Φεβρουαρίου). Εἰση
γητής ἦταν ὁ Ὁσιολ. Μοναχός π. Ἀρσένιος
Βλιαγκόφτης, μέ θέμα: «Σύγχυση καί πα
ραπλάνηση ἀπό τή ”Νέα Ἐποχή”». Κατά
τή διάρκεια τῆς ἡμερίδας, οἱ συμμετέχον
τες συνεργάτες τῆς Π.Ε.Γ. μετέβησαν στό
παρακείμενο Δημοτικό Κοιμητήριο Ἁγίας
Παρασκευῆς, ὅπου ἐτέλεσαν Τρισάγιο στό
μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αντωνίου Ἀλε
βιζοπούλου.
Ἡ δεύτερη ἡμερίδα πραγματοποιήθ
 ηκε
στίς 31 Μαρτίου, στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀποστό
λων Πέτρου καί Παύλου, τοῦ Ἐνοριακοῦ
Κέντρου Ἁγίας Παρασκευῆς. Εἰσηγητής
ἦταν ὁ Πρόεδ
 ρος τῆς Ἑνώσεως κ. Κων
σταντῖνος Παπαχριστοδούλου καί ἀνέπτυ
ξε τό θέμα «Οἱ γκουρού, ὁ νέος καί ὁ γέρον
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τας Παΐσιος. Μία συνοπτική παρουσίαση
τοῦ ὁμώνυμου βιβλίου τοῦ Δ. Φαρασιώτη».
Οἱ ἡμερίδες πραγματοποιοῦνται μέ σκο
πό τόν καταρτισμό συνεργατῶν τῆς Ἕνω
σης γιά νά ἀναλάβουν διακονία ἐνημέρω
σης καί παροχῆς βοηθείας σέ ὅσους ἀντι
μετωπίζουν προβλήματα ἀπό τήν ἐμπλοκή
τους σέ αἱρετικές ὁμάδες. Προηγεῖται Θεία
Λειτουργία καί μετά τήν εἰσήγηση γεῦμα
ἀγάπης καί πνευματικῆς κοινωνίας.
Γιά τήν ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν σέ θέ
ματα σχετικά μέ τήν δραστηριότητα τῶν
σεκτῶν, μέλη τῆς Π.Ε.Γ. ἔδωσαν διαλέξεις
κατά τό τρίμηνο Ἰανουαρίου-Μαρτίου, σέ
ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί
στίς ἕδρες Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἐλλάδος.
Συνεχίστηκε κατά τό τρίμηνο Ἰανουα
ρίου - Μαρτίου ἡ ἐντατική ἐκπαίδευση συ
νεργατῶν τῆς Π.Ε.Γ. στίς εἰδικές «ὁμάδες
ἐκπαίδευσης καί ἐπανένταξης». Τά μαθή
ματα στίς ὁμάδες αὐτές παρακολουθοῦν
ὅσοι θέλουν νά ἐνταχθοῦν στό πρόγραμμα
διακονίας ἀντιμετώπισης τῶν ποικίλων
πνευματικῶν καί κοινωνικῶν προβλημά
των, πού δημιουργοῦνται σέ νεαρά κυρίως
ἄτομα ἀπό τήν προσηλυτιστική δραστηρι
ότητα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων, τῶν «θρη
σκειῶν νεότ ητας» καί τῶν παραθρησκευ
τικῶν «ὁμάδων διανοητικοῦ χειρισμοῦ».

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ
Σκηνικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας:
1. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Ἑταιρείας
«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Κάθε Πέμπτη, 5.00΄-7.00΄ μ.μ.
2. Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀπο
κρυφιστικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστικές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε
Πέμπτη, 7.00΄-9.00΄ μ.μ.
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγί
ας Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ.
ἐπικοινωνίας: 210 6396 665.

29

ΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ

"Μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ"

Α
Ω

Π. Ε. Γ., ΑΘΗΝΑ 2008

Ἀπό τό

στό

ΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ

“Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ”

ἀπό τό

Α στό Ω

Τό βιβλίο αὐτό τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου εἶναι µοναδικό στό εἶδος του.
Ἡ συστηµατική παράθεση τῶν σχετικῶν ἀποσπασµάτων ἀπό πρωτογενεῖς πηγές -τίς ἐκδόσεις τῆς ἴδιας τῆς ἑταιρείας “Σκοπιά” τῶν
“µαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ”-, κατά θέµατα καί κατά ἀλφαβητική σειρά,
ἀποτελοῦν αὐταπόδεικτο µέσο τῶν ἀνακολουθιῶν καί τῶν παλινοδιῶν
τῆς ἑταιρείας “Σκοπιά” σχετικά µέ τίς παλαιότερες καί µέ νεώτερες
τυχόν ἀλλαγές τῶν κατά καιρούς διδασκαλιῶν της. Δίνει τήν δυνατότητα στόν ἀναγνώστη, καί ἰδιαιτέρως στόν ἀσχολούµενο µέ τήν
ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας µας ἔναντι τῆς πλάνης, νά ἔχει ἀντικειµενική καί εὐχερῆ πρόσβαση στίς πηγές τῆς ἴδιας τῆς “Σκοπιᾶς”.
Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποκαλύπτονται οἱ πλάνες τοῦ “ἀγωγοῦ τοῦ Ἰεχωβᾶ”, χωρίς νά παραποιοῦνται ἤ νά ἑρµηνεύονται ἐνδεχοµένως
αὐθαίρετα οἱ κατά καιρούς διδασκαλίες του.

Πώληση χονδρική (βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α.Ε. Τηλ.: 210 5238305.
Ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665.

Κυκλοφόρησε το 3ο βιβλίο της σειράς του «Νικ Μάρβελ»

Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Η επιτυχία που έχουν τα βιβλία φαίνεται καθαρά στο Internet:
Στο λήμμα «Νικ Μάρβελ», το Google στις 30/1/2012 έδινε 14.800 hits,
ενώ στα λήμματα «Νικ Μάρβελ» και «νησί της Αφροδίτης» μαζί, έδινε
15.800 hits. Αξίζει να κάνετε μια δοκιμή κι εσείς.
Ο Νικ Μάρβελ είναι ένα µυθιστόρηµα, όµως ένα µυθιστόρηµα
αλλιώτικο από τ’ άλλα.
Είναι γραµµένο για παιδιά, αλλά, όπως λέει κι ο µεταφραστής του, για
παιδιά από 9 µέχρι και 99 ετών.
Είναι γραµµένο για τα παιδιά της γενιάς αυτής και µέσα σ’ αυτό, τα νέα
παιδιά µπορεί να συναντήσουν τον εαυτό τους, µε τα καλά του και την
ασχήµια του κι ίσως στο τέλος να θελήσουν ν’ αξιοποιήσουν τα καλά.
Ο «Νικ Μάρβελ» είναι ένα «µοντέρνο» βιβλίο, που µιλά στα σηµερινά
παιδιά στη γλώσσα τους, στη γλώσσα, που αυτά καταλαβαίνουν και
µέσα από τη γλώσσα αυτή περνά κάποια άλλα πράγµατα, που τα
σηµερινά παιδιά ίσως δεν άκουσαν ποτέ κι ίσως δεν φαντάζονται καν
ότι υπάρχουν.
Ο «Νικ Μάρβελ» γράφτηκε για σένα και για το παιδί σου, αλλά ειδικά
γράφτηκε για το παιδί του «γείτονα» και θα µπορούσες να κάνεις
«ιεραποστολή» χαρίζοντάς το.
Κάποια από τα γεγονότα και τα πρόσωπα πού εµπλέκονται στο «µύθο»
είναι φανταστικά, κάποια άλλα όµως όχι, κι από εσένα εξαρτάται να
βρεις τελικά την άκρη.
Αξίζει να το διαβάσεις το «µυθιστόρηµα» αυτό.
Θα σου λύσει πολλά ερωτήµατα, πριν σου δηµιουργήσει καινούργια!

Mark Elias Johnes
ÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ: ÉùÜííïõ Ê. Ìçëéþíç
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Mark Elias Johnes

ÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ: ÉùÜííïõ Ê. Ìçëéþíç

êáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßï
ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2006

Ύ΅ȱΘΓȱ̐ΗϟȱΘΖȱ̄ΚΕΓΈϟΘΖ

ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ”
ÄÉÊ ÌÕÈÉÓÔÏ ÑÇ ÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2009

ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2011

Πώληση χονδρική (για βιβλιοπωλεία) & λιανική: Εκδόσεις Σταμούλη Α. Ε. Τηλ.: 210 5238305.
Αποστολές «επί αντικαταβολή»: Τηλ.: 210 6396665.
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ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

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.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή:
«Ἀλλοτρίωση δόγματος - ἀλλοτρίωση ἤθους». Σάββατο, 17.00-17.30.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος.
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM,
μεταδίδονται οἱ ἐκπομπές:
α) «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00.
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν
ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.00-19.00.
(Ἀναμεταδίδονται οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στό Ἐνοριακό
Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή).
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e mail: ierasynodos@ecclesia.gr
Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM
e mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 7272240-3, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου
καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2. «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3. 
«The Orthodox Church. Its Faith, Worship and
Life».
4. « Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5. « Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς
παραθρησκείας».
6. «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν
ὁμάδων», (ἔκδ. Γ΄).
7. « Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8. «Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη
ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9. « Ἀποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, “Νέα Ἐποχή”»,
(ἔκδ. Γ΄).
10. «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11. «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Α΄).
12. «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. Μοναχῆς 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. Κωνσταντίνου 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. Κωνσταντίνου 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. Κωνσταντίνου 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. Μοναχοῦ 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», γ) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί τό νησί τῆς
Ἀφροδίτης», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου
Πατρῶν (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.

