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διάλογος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
(ιζ’ μέρος)
3. Ἡ πρόταση τοῦ Rothenburg
Στό Rothenburg, ἡ ὅλη προσοχή τῶν ἐμ
πειρογνωμόνων σέ θέματα αἱρέσεων καί
κοσμοθεωριῶν ἐστράφη στά χαρακτηριστι
κά σημεῖα τοῦ σκηνικοῦ στή νέα δεκαετία
πού μόλις ἄρχισε καί ἰδιαίτερα στή σύγ
χυση τῶν συνόρων ἀνάμεσα στή θρησκεία
καί στήν πολιτική. Ἡ πραγματικότητα
αὐτή καθιστᾶ ἀναγκαῖο ἕνα νέο προσανα
τολισμό στήν ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας.
Κατ’ ἀρχήν ἐπισημάνθηκε ὅτι κατά τήν
ἐποχή τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ἡ ἀπο
λογητική τῆς Ἐκκλησίας ἦταν βασική ἔκ
φραση τῆς ἐκκλησιασ
 τικῆς ζωῆς, δίπλα
στή λειτουργική ζωή, στό κήρυγμα καί στή
διακονία τῆς ἀγάπης.
Στόν αἰώνα μας ἡ ἀπολογητική τῆς Ἐκ
κλησίας ἀπωθήθηκε στό περιθώριο. Αὐ
τό πού ἐμεῖς ὀνομάζουμε «ἀντιαιρετικό
ἀγώνα» εἶναι ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό
τήν ἀπολογητική στήν πρώτη Ἐκκλησία.
Ὑπάρχει μιά διαφορετική ἀντίληψη γιά
τήν ἀπολογητική ἀνάμεσα σέ ἐκείνους πού
τήν ἀσκοῦν στή βάση καί σέ ἐκείνους πού
ἔχουν τήν γενική εὐθύνη στό ποιμαντικό
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Καί αὐτό δέν συμβαί
νει μόνο σέ μᾶς, ἀλλά καί στό χῶρο τῆς
Δύσης.
Ὁ F. W. Haack ἐπισήμανε αὐτή τή δια
φορά, ἀναφερόμενος στά ἡγετικά στελέχη
τῆς Ἐκκλησίας στή χώρα του. «Νομίζουν»,
εἶπε, «πώς ἔχουν τήν “ἀντίληψη τοῦ ὅλου”,
ὅμως ἀγνοοῦν τό ἀντικείμενο τῆς ἀπολογη
τικῆς, καί νομίζουν πώς δέν χρειάζεται νά
1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετία
τοῦ 1990».

τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)1

τό λάβουν στά σοβαρά. Τό ἀντικείμενο μέ
τό ὁποῖο ἐμεῖς καταπιανόμαστε», κατέληξε,
«τό θεωροῦν μικρό καί γι’ αὐτό τό ἀπωθοῦν
στό περιθώριο».
Ἡ πρόταση τῆς Συνδιάσκεψης στό
Rothenburg ἦταν νά τεθεῖ καί πάλι ἡ ἀπο
λογητική τῆς Ἐκκλησίας στό κέντρο τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί νά προσδιορισθεῖ
ὁ στόχος της μέ βάση τά νέα δεδομένα στό
ὅλο σκηνικό, ὅπως αὐτό διαμορφώνεται
στή δεκαετία τοῦ1990. «Ἄν θέλουμε νά κα
ταπιαστοῦμε μέ τή νέα προβληματική, πρέ
πει νά ἐγκαταλείψουμε τίς παλαιές μεθό
δους καί νά ἀσχοληθοῦμε μέ τή διασαφήνιση
τῶν συσχετισμῶν, μέ τήν ἀποκάλυψη τῶν
προθέσεων καί τῶν μεθόδων τῶν διαφόρων
ὁμάδων», ὑπογράμμισε ὁ Haack.
Κατά τήν ἀντίληψη λοιπόν αὐτή, ἀπο
στολή τῆς ἀπολογητικῆς μπροστά στή νέα
αὐτή πραγματικότητα εἶναι ἡ ἀναζήτη
ση τῶν σχεδίων τῶν αἱρετικῶν καί παρα
θρησκευτικῶν ὁμάδων, ἡ ἀποκάλυψη τῶν
πραγματικῶν σκοπῶν καί μεθόδων, δηλα
δή τοῦ ἀληθινοῦ προσώπου πίσω ἀπό τό
προσωπεῖο μέ τό ὁποῖο ἐμφανίζονται δημό
σια. «Μιά τέτοια ἀπολογητική», πρόσθεσε ὁ
Haack, «ἀποκτᾶ σημασία καί γιά τήν παγκό
σμια πολιτική σκηνή. Ἄν ἡ ἀπολογητική τῆς
Ἐκκλησίας συνεχίσει νά γίνεται μέ τόν τρόπο
πού σήμερα γίνεται, τό ζήτημα καταντᾶ γε
λοῖο. Ὁ τρόπος πού συνήθως ἐργάζεται κα
νείς στόν τομέα αὐτό, ὄχι μόνο δέν βοηθεῖ τό
ἔργο τῆς ἀπολογητικῆς, ἀλλά τό ἐμποδίζει».
Ποιά εἶναι ἡ συγκεκριμμένη πρόταση,
πού διατυπώθηκε ἀπό τούς εἰδικούς ἐν
τεταλμένους στό Rothenburg; Ἡ πρόταση
αὐτή ἔλαβε τήν ἀκόλουθη διατ ύπωση:
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«Χρειαζόμαστε ἕνα Ἰνστιτοῦτο Στρατη
γικῶν Σπουδῶν. Τό Ἰνστιτοῦτο αὐτό εἶναι
ἀναγκαῖο νά ἐπεξεργάζεται μεγαλύτερους
συσχετισμούς. Πρέπει νά ἐκλάβουμε τό ἔρ
γο τῆς ἀπολογητικῆς σάν συνεργαζόμενο δί
κτυο. Ὅμως τό Ἰνστιτοῦτο πού θά ἐρευνᾶ τίς
διάφορες ὁμάδες πρέπει νά εἶναι ἀνεξάρτη
το. Ὅταν αὐτό τό Ἰνστιτοῦτο διαφωτίζει τίς
στρατηγικές τέτοιων ὁμάδων, πιστεύουμε
πώς θά συμβάλει οὐσιασ
 τικά στήν εἰρήνευ
ση τοῦ κόσμου».
4. Διά λογος: Ὁ λάθος δρόμος
Μερικοί ὑποστηρίζουν πώς πρέπει νά
ἀντιμετωπίσουμε τίς ὁμάδες αὐτές μέ θρη
σκευτικό διάλ
 ογο. Ἔτσι ὑπῆρξαν περιπτώ
σεις θεολόγων, πού ἀνταποκρίθηκαν σέ
προσκλήσεις τέτοιων ὁμάδων γιά θρη
σκευτικό διάλ
 ογο καί δέχθηκαν τίς πε
ριποιήσεις καί τή «γενναιοδωρία» τους.
Ἔσπευσαν μάλιστα νά δικαιολογήσουν
τή συμμετοχή τους αὐτή ὑποστηρίζοντας
πώς μ’ αὐτό τόν τρόπο δίδουν τήν «ὀρθό
δοξη μαρτυρία» τους, ὅπως γίνεται μέ τή
συμμετοχή στά συνέδρια τοῦ «Παγκοσμίου
Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν»2. Αὐτή τή θέ
ση παίρνει καί ὁ Ἕλληνας θεολόγος, πού
διδάσκει στή Σχολή τοῦ Μούν Unification
3
Seminar στό Barrytown τῆς Νέας Ὑόρκης .
Τέτοιες θέσεις θά μποροῦσε κανείς νά
πάρει μόνο ἄν ἀγνοεῖ παντελῶς τίς προ
ϋποθέσεις τοῦ Μούν καί τόν πραγματικό
σκοπό πού ὑπηρετοῦν οἱ ἐπί μέρους ὀργα
νώσεις του καί τά συνέδρια πού πραγμα
τοποιεῖ. Κάθε συμμετοχή Ὀρθοδόξου θε
ολόγου ἤ καί ὁποιουδήποτε θρησκευτικοῦ
λειτουργοῦ, ἐκπροσώπου ὁποιασδήποτε
ἐπιστήμης ἤ πολιτικῆς παράταξης, ὑπη
ρετεῖ μακρόχρονα τά κρυφά σχέδια τοῦ
Μούν καί γι’ αὐτό ὁ Κορεάτης ψευδομεσσί
ας εἶναι ἕτοιμος γιά κάθε εἴδους «ἐπένδυ
2. Σ.τ.Σ. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τό κείμενο γράφτηκε τήν
δεκαετία του ‘90.
3. Σ.τ.Σ. Περί τοῦ ἄνω αναφερομένου βλέπε καί: http://
www.oodegr.com/oode/sygrafeis/agouridis_1.htm
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ση», πού ἐκφράζεται μέ «περιποιήσεις» καί
«γενναιοδωρίες».
Αὐτή ἡ θέση δέν εἶναι μόνο δική μας.
Τή συμμερίζονται ὅλοι οἱ εἰδικοί σέ θέμα
τα αἱρέσεων καί κοσμοθεωρ
 ιῶν, οἱ ὁποῖοι
ἐρευνοῦν προσεκτικά τό «σκηνικό» αὐτῶν
τῶν ὁμάδων. Ἕνας ἀπό τούς πλέον διακε
κριμμένους ἐρευνητές αὐτοῦ τοῦ σκηνι
κοῦ εἶναι ἀναμφίβολα ὁ F. W. Haack, στόν
ὁποῖο ἀναφερθήκαμε πολλές φορές. Ἡ
προσφορά του σ’ αὐτό τόν τομέα ἀναγνω
ρίσθηκε ἐπίσημα στίς ἀρχές τοῦ ἔτους 1990
ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυ
βέρνησης τῆς Γερμανίας μέ τήν ἀπονομή
τῆς ἀνώτατης διάκρισης τῆς Γερμανικῆς
Ὁμοσπονδιακῆς Κυβέρνησης. Ἀνέφερε,
λοιπόν, στό Rothenburg ὁ τιμηθείς: «Εἶναι
ἀνόητο νά κάνουμε διάλογο ὅταν δέν γνω
ρίζουμε τόν ἄλλο, ὅταν μέ παιδική ἀφέλεια
ἐξομοιώνουμε τόν ἄλλο μέ τόν ἑαυτό μας,
χωρίς νά τόν γνωρίζουμε. Εἶναι ἀνοησία νά
πιστεύει κανείς ὅτι ὁ ἄλλος ἔχει τούς ἴδιους
σκοπούς, τίς ἴδιες κατηγορίες σκέψης καί
ἐννοεῖ τά ἴδια πράγματα, ὅταν χρησιμοποιεῖ
τίς ἴδιες λέξεις. Διάλογος εἶναι δυνατός καί
ἀναγκαῖος μόνο ὅταν ὑπάρχει σύντροφος.
Διαφορετικά γίνεται ἀντίπαλος ἤ ἀντικεί
μενο προσηλυτισμοῦ».
Ὁ Μούν λόγου χάρη, ἵδρυσε τήν «Ἑνω
τική Ἐκκλησία» μέ στόχο νά ἐπιβάλει τήν
4
ἰδεολογία τοῦ Unificationism δηλαδή τῆς
ἑνώσεως τῶν θρησκειῶν, τῶν ἐθνῶν, τῶν
πολιτισμῶν, μέ βάση αὐτή -τή δική τουἰδεολογία καί κάτω ἀπό τή δική του ἡγε
σία, γιατί αὐτός ὑποτίθεται ὅτι ἐκπληρώνει
τίς ἐσχατολογικές προσδοκίες ὅλων τῶν
θρησκειῶν.
Μέ ἑκατοντάδες ὀργανώσεις γιά ὅλους
τούς τομεῖς τῆς ζωῆς, ὁ Μούν ἐπιδιώκ
 ει τή
διάβρωση τῶν πάντων καί χρησιμοποιεῖ γι’
αὐτό τόν σκοπό τεράστια οἰκονομικά μέ
σα προβαίνοντας σέ «πολύ γενναιόδωρες
πράξεις» ἔναντι τῶν καλεσμένων του. Δη
4. Σ.τ.Σ. «Ἑνωτισμός».
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μιουργεῖ στήν ἀρχή χαλαρούς δεσμούς καί
ἐξαρτήσεις καί μέ μεθοδευμένα προγράμ
ματα ὁδηγεῖ στήν ἄμβλυνση τοῦ θρησκευ
τικοῦ φρονήματος καί κάθε διαφορᾶς στό
θρησκευτικό, πολιτιστικό καί πνευματικό
τομέα, γιά νά οἰκοδομήσει στή συνέχεια
τήν ἰδεολογία τοῦ Unificationism καί τήν
ἐπιβολή τῆς ἀπόλυτης ἐξουσίας του σέ
ὅλο καί περισσότερες περιοχές, ἰδιαίτερα
σέ ἀνθρώπους πού μποροῦν νά ἐπιβάλουν
στό χῶρο τῆς εὐθύνης τους τήν ἰδέα τῆς
«Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Μούν, στήν πολιτική
ζωή, στή νομοθεσία, στά σχολεῖα, στό χῶ
ρο τοῦ ἀθλητισμοῦ, κ. ο. κ.
Μ’ αὐτές τίς προϋποθέσεις ὁ «διαθρη
σκευτικός διάλογος» θά ἦταν τουλάχι
στον ἀνευθυνότητα καί ἐπιπολαιότητα
ἀπό μέρους ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων
καί ἐκφράζουμε ἀπορία γιατί ἕνας ἀπό
τούς προέδρους τοῦ Π.Σ.Ε. (Παγκόσμιου
Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν) νά εἶναι συ
νεργάτης τοῦ Κορεάτη ψευδομεσσία καί
γιατί δέν ἀκούστηκε ἀκόμη καμία κραυγή
διαμαρτυρίας.
Τέτοια περιστατικά, ὅπως καί ἡ παρου
σία θεολόγων σέ συνέδρια ὀργανώσεων
τοῦ Μούν, ἔγιναν ἀσφαλῶς αἰτία νά παρο
δηγηθοῦν κορυφαῖα στελέχη τῆς Ἐκκλη
σίας μας, καί νά εἰσηγηθοῦν τή σύγκληση
κοινῶν συνεδρίων πού μόνο τή διάβρωση
τῆς Ἐκκλησίας ἐξυπηρετοῦν. Τέτοιο συνέ
δριο ἦταν ἀσφαλῶς καί ἐκεῖνο πού ὀργα
νώθηκε πρόσφατα στή Ρωσσία μέ τήν πα
ρουσία δυστυχῶς, καί Ἑλλήνων Θεολόγων.
Ὅταν ἡ μαφία διανοηθεῖ νά καλέσει τά
θύματά της σέ «διάλογο» θά ἦταν μοιραῖο
νά ἀνταποκριθεῖ κανείς καί νά δεχθεῖ τίς
περιποήσεις της, μέ τή σκέψη πώς πρόκει
ται γιά εἰλικρινῆ πρόσκληση καί τίμιο διά
λογο, πού ἀποβλέπει στήν ἀναζήτηση κοι
νῶν σημείων καί στή διακονία τῆς εἰρήνης
καί τῆς ἑνότητας μεταξύ των ἀνθρώπων.
Ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, σέ παρόμοιες περι
πτώσεις, δέν εἶναι ὁ θρησκευτικός διάλο

διάλογος

γος, ἀλλά ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἀληθινοῦ προ
σώπου πίσω ἀπό τό προσωπεῖο, σύμφωνα
μέ τήν ἐπιταγή τοῦ Χριστοῦ στούς ποιμένες
τῆς Ἐκκλησίας καί στούς πιστούς. Ὁ Haack
ὑπογράμμισε πώς πρέπει νά προσέχουμε
ἰδιαίτερα ἀπό ἐκείνους τούς «λύκους», πού
ἔρχονται μέ ἔνδυμα «προβάτου». Ὄχι φυ
σικά νά κάνουμε «θρησκευτικό διάλογο»,
ἀλλά στόχος μας πρέπει νά εἶναι ἡ προ
στασία τοῦ ποιμνίου!
Στή συνδιάσκεψη τοῦ Rothenburg ὑπο
γραμμίσθηκε αὐτός ὁ κίνδυνος καί ἀνα
φέρθηκαν περιπτώσεις ξένων καθηγητῶν,
κυρίως θρησκειολόγων, πού ἔπεσαν θύμα
τα τῆς ἐξωτερικῆς προπαγάνδας τέτοιων
ὁμάδων, πού τίς χαρακτήρισαν «νέα θρη
σκευτικά ρεύματα, πού περιέχουν καί στοι
χεῖα, τά ὁποῖα μποροῦν νά “ἐμπλουτίσουν”
τή χριστιανική πίστη», διακήρυξαν πώς ἡ
ἀντιπαράθεση τῶν ἐντεταλμένων τῶν δι
αφόρων ἐκκλησιῶν γιά θέματα αἱρέσεων
καί κοσμοθεωριῶν εἶναι «μή-ἐπιστημονι
κή» καί προχώρησαν σέ «θρησκευτικό διά
λογο» μ’ αὐτές τίς ὁμάδες.
5. Ἀπομίμηση μεθόδων;
Ἕνας ἄλλος κίνδυνος ἐσφαλμένης ποι
μαντικῆς στρατηγικῆς εἶναι νά θέλουμε νά
μιμηθοῦμε τή μέθοδο τῶν ἀκραίων αἱρέσε
ων. Ἤδη ἀκούγονται κάποιες φωνές ἀπό
ἐπί μέρους πιστούς ἤ καί ἀπό ἐπίσημα ἐκ
κλησιαστικά χείλη: «Πρέπει καί μεῖς νά ἐρ
γασθοῦμε μέ τόν ἴδιο τρόπο. Ἄν εἴχαμε στήν
Ἐκκλησία μaς τέτοιους ἀνθρώπους νά ἐργά
ζονται σάν τούς μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά»!
Ἡ ἄποψη αὐτή ὁδηγεῖ σέ ἐσφαλμένους
δρόμους καί ἀποδεικνύει ὅτι τίποτε δέν ἐμ
ποδίζει νά ἐμφανισθοῦν αὔριο μέσα στήν
ἐκκλησία ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα τῶν αἱρέ
σεων, πού ἀποδεικνύονται ἀρνητικά.
Ἀσφαλῶς στήν Ἐκκλησία μας θά μπο
ροῦσαν νά βρεθοῦν πολύ περισσότεροι ἄν
θρωποι νά ἐργασθοῦν μέ παρόμοιο τρόπο,
σάν τούς «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ». Γιά νά
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γίνει ὅμως αὐτό πρέπει νά τούς μεταδώ
σουμε τόν ἴδιο φόβο, πού μεταδίδει στούς
ὀπαδούς της ἡ ἑταιρία «Σκοπιά», καί νά
τούς ὑποσχεθοῦμε τά πράγματα πού ἐκεί
νη ὑπόσχεται. Τότε θά δοῦμε πόσοι εἶναι
πρόθυμοι νά τρέξουν ἀπό σπίτι σέ σπίτι.
Ὅμως ἄν κάνουμε κάτι τέτοιο, θά ἐγκατα
λείψουμε τά ὅρια τῆς Ὀρθοδοξίας καί θά
κινηθοῦμε στό χῶρο τῶν αἱρέσεων.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Θεωροῦμε ἀπαραίτητο νά συνοψίσουμε
τά ὅσα ἀναφέρθηκαν στό κείμενο αὐτό,
ὑπογραμμίζοντας καί πάλι μερικά βασικά
σημεῖα γιά τήν ἀντιαιρετική μας ποιμαντι
κή στή δεκαετία τοῦ 1990.
Οἱ αἱρέσεις γιά τίς ὁποῖες γίνεται λόγος
σ’ αὐτό τό κείμενο καί οἱ ἀποκρυφιστικές
ὀργανώσεις προβάλλουν ἐξωχριστιανική
εἰκόνα γιά τόν ἄνθρωπο καί μ’ αὐτό τόν
τρόπο καταστρέφουν ὁλόκληρο τόν πολι
τισμό μας πού ἔχει σάν θεμέλιο τήν χρι
στιαν
 ική εἰκόνα περί τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν ὁ
στόχος τῶν ὁμάδων αὐτῶν ἐπιτευχθεῖ καί
ἀλλοιωθεῖ στή συνείδηση τοῦ λαοῦ ἡ χρι
στιανική ἀντίληψη γιά τόν ἄνθρωπο, θά
ὁδηγήσει στήν ἀλλοίωση ἀκόμη καί τοῦ
γράμματος τῶν Θεμελιωδῶν Νόμων τῶν
Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν πού καί αὐτά στηρί
ζονται στήν ἴδια εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ
νέα ἀντίληψη θά βρεῖ τήν ἔκφρασή της καί
στά Συντάγματα τῶν Εὐρωπαϊκ
 ῶν κρατῶν
καί θά ὁδηγηθοῦμε σέ ἕνα νέο πολιτισμό.
Σ’ αὐτό τό νέο πολιτισμό, τόν ὁποῖο χα
ρακτηρίσαμε σάν «πολιτισμό τῆς κυβερνη
τικῆς» θά κυριαρχοῦν μερικά βασικά χαρα
κτηριστικά, τά ὁποῖα ἐνδιαφέρουν ἄμεσα
τήν ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας.
Τό πρῶτο χαρακτηριστικό εἶναι ἡ σύγχυ
ση ἀνάμεσα στή θρησκεία καί στήν πολιτι
κή, τήν ὁποία βλέπουμε νά κυριαρχεῖ ὄχι
μόνο στό Ἰσλάμ, ἀλλά καί σέ ἀμερικανικές
φουνταμενταλιστικές ὁμάδες καί ἰδιαίτε
ρα σέ πολλές ὁμάδες τῆς λεγόμενης «Νέας
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Ἐποχῆς», στήν ὁποία μποροῦμε νά κατα
τάξουμε καί τίς γκουρουϊσ
 τικές, νεογνω
στικές, θεοσ
 οφικές κινήσεις καί ψυχο-λα
τρεῖες, ὅπως καί τίς λεγόμενες «Θρησκεῖες
τῆς Νεότητας», μέ τήν ἔννοια πώς σέ ὅλες
αὐτές, ἀνεξάρτητα ἄν ὑπάρχουν στενές
σχέσεις ἤ ὄχι, διακρίνουμε σάν βασική
θέση τήν ἀναμονή τῆς «χρυσῆς ἐποχῆς».
Μερικές ἀπό τίς ὁμάδες αὐτές ἰσχυρίζονται
πώς ἀποτελοῦν ἤδη τή «Χρυσῆ Ἐποχή» καί
τόν «ἐγκαθιδρυμένο παράδεισο» στή γῆ, ἤ
τουλάχιστον τό κύτταρο τῆς «νέας φυλῆς»
καί τοῦ «νέου κόσμου».
Ἡ πολιτική ἀπαίτηση τῶν ὁμάδων αὐ
τῶν στηρίζεται στή θέση πώς κάθε προη
γούμενη ἐποχή ἀποτελεῖ «ἐκφυλισμό» καί
«πτώση» καί, ἑπομένως, ἡ ἰδεολογία τῆς
«Νέας Ἐποχῆς» καί ὁ πολιτικός της λόγος
εἶναι ἀνώτερα καί πρέπει νά ἐπιβληθοῦν.
Αὐτή τή θέση κηρύττει ὁ Μαχαρίσι Μα
χές Γιόγκι, πού ἵδρυσε ἤδη τήν «Παγκόσμια
Κυβέρνηση τῆς Ἐποχῆς τοῦ Φωτισμοῦ» καί
ὑποστηρίζει πώς πρέπει νά ψηφισθεῖ μόνο
ἕνας νόμος, γιά νά ἐκπληρώσει τό σκοπό
ὅλων τῶν νόμων: Ἡ ἀναγκαστική ἐπιβολή
τῆς ἰδεολογίας καί τῶν τεχνικῶν Μαχαρίσι,
γιά νά δημιουργηθεῖ πλέον ἡ νέα ἀνθρώπι
νη φυλή τῶν δυνατῶν καί ὑπερανθρώπων.
Ἄν ἐπιβληθεῖ ἕνα τέτοιο σύστημα, δέν θά
ὑπάρχει σ’ αὐτό θέση γιά τούς ἀδύνατους.
Ὁ Κορεάτης ψευδομεσσίας Σάν Μυούνκ
Μούν μέ ἑκατοντάδες ὀργανώσεις διακη
ρύττει πώς ἡ δημοκρατία εἶναι καλή μόνο
σάν μία πρώτη βαθμίδα πού θά ὁδηγήσει
στήν «οὐράνια μοναρχία» τοῦ ἐκλεκτοῦ
τοῦ Θεοῦ. Ἡ δημοκρατία δέν εἶναι τό ἰδε
ῶδες σύστημα πού σκέφθηκε ὁ Θεός. Ὁ
Μούν ἔχει ἤδη διαβρώσει πολιτικούς, κυ
βερνητικά στελέχη, παράγοντες τοπικῆς
αὐτοδιοίκησης καί γενικώτερα παράγοντες
τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ σέ πολλές χῶρες
καί ὀργανώνει εἰδικά σεμινάρια γιά τήν
ἐκπαίδευσή τους. Μέ τήν ἰδεολογία αὐτή
καί ὑπό τήν ἡγεσία του, ἡ κίνηση τοῦ Μούν
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ΚΟΥΑΚΕΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου.
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ. Π. Θ.

1. Ἡ ὀνομασία τους καί ἡ προέλευσή τους
Οἱ Κουάκεροι εἶναι προτεσταντική αἱ
ρετική κίνηση πού ἐμφανίστηκε τόν 17ο
αἰώνα στήν Ἀγγλία, ἀπό τόν ἱεροκήρυκα
George Fox (1624-1691) καί ἀναπτύχθηκε
ἐντός τοῦ πουριτανικοῦ προτεσταντικοῦ
χώρου ὡς μορφή διαμαρτυρίας κατά τῆς
Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας καί ὡς τρόπος
ἐπιστροφῆς στήν ἁπλότητα τοῦ ἀρχέγονου
1
χριστιανισμοῦ .
1. Βλ. ἐπιλεκτικά:Arbeitsgemeinschaft der Kirchen und
Religionsgesellschaften in Berlin (Hrsg), Was glauben die
andern? 26 Selbstdarstellungen, Berlin 19542, σσ. 182-187. G.
Scherer, Quäker, στό Η. Κrüger u. a (Hrsg), Ökumene Lexikon.
Kirchen- Religionen – Bewegungen, Frankfurt am M 1983, στ.
993 - 996. J. Leslie Dunstan, Der Protestantismus, Stuttgart
1985, σσ. 116-118. Pink Dandelion, An Introduction to Quake
rism, New York 2007.

ἐργάζεται γιά τή διάβρωση Ἀνατολῆς καί
Δύσης καί διακηρύττει πώς ἐπιδιώκει τήν
ἀναδημιουργία καί τόν μετασχηματισμό
τῆς κοινωνίας μας. Ὁ πολιτικός λόγος τοῦ
Μούν ἀκούγεται ἤδη μέσα στό κοινοβούλιο
τῆς Γαλλίας καί στό Εὐρωκοινοβούλιο.
Ὁ γκουρού Ραζνίς, οἱ Χάρε Κρίσνα καί
ἄλλες ὁμάδες ἐργάζονται ἐπίσης γιά τή
δική τους «θεοκρατία» καί στή θέση τοῦ
Θεοῦ τοποθετοῦν ἡ καθεμιά ἀπό αὐτές τό
δικό της μεσσία.
Ἡ κίνηση τῶν Κρίσνα ἐργάζεται γιά τή
δημιουργία τῆς «νέας φυλῆς» καί διακη
ρύττει πώς ἄν ἐπιβληθεῖ τό δικό της σύστη
μα κάθε ἀντίπαλος πρέπει νά φυλακίζε
ται. Οἱ ἀπόψεις πού δέν θά συμφωνοῦν μέ
τήν κρατική ἰδεολογία θά θεωροῦνται ὅτι
προέρχονται ἀπό ἀνθρώπους μέ «περιορι

Ἡ ὀνομασία Κουάκεροι (Quakers) = τρέ
μοντες, τήν ὁποία ἀποδέχθηκαν ἀργότερα,
ἀρχικά ἀποτέλεσε δυσφημιστικό παρωνύ
μιο ἀπό τούς ἀντιπάλους τους καί προῆλθε
ἀπό τόν συνδυασμό δύο γεγονότων. Ἀπό
τήν φράση τοῦ George Fox σέ μία δίκη, με
ταξύ τῶν πολλῶν, πρός τόν δικαστή, «τρέ
με τόν λόγο τοῦ Θεοῦ» καί ἀπό τό γεγονός,
ὅτι κάποια μέλη τῆς κίνησης ἔτρεμαν τήν
2
ὥρα τῆς λατρείας τους . Ἡ ἐπίσημη ὀνομα
σία τους εἶναι «Θρησκευτική Κοινωνία τῶν
Φίλων» (Religious Society of Friends). Οἱ ἴδι
οι αὐτοχαρακτηρίζονταν ἐπίσης ὡς «Τέκνα
3
τοῦ φωτός» καί «Κήρυκες τῆς ἀλήθειας» .
2. Βλ. Georges Liens, Quakers, στό DCrTh, (2007)3, σ.
1169.
3. Βλ. Was glauben die andern?, ὅπ. π., σ. 183.

σμένο μυαλό» καί δέν πρέπει νά ἐπιτραπεῖ
ἡ ἐλεύθερη ἔκφρασή τους!
Καί ἡ κίνηση τῆς Σαηεντολογίας προβάλ
λει τήν πολιτική της ἀπαίτηση μέ ἀπόλυτο
τρόπο, γιατί ἐκείνη κατασκευάζει τή νέα
φυλή τῶν ὑπερανθρώπων καί ἀναλαμβάνει
νά «καθαρίσει» τόν Πλανήτη γῆ. Τά μέλη
τῆς «νέας φυλῆς» ὀνομάζονται στήν ὀργά
νωση «Ἀνάντα Μάργκα» Sadvipras καί στήν
κίνηση «Νέα Ἀκρόπολη» «ἀκροπολιτανοί».
Ἡ τάση αὐτή, πού ὁδηγεῖ στή σύγχυση
ἀνάμεσα στή θρησκεία καί στήν πολιτική
βρῆκε σήμερα ἔκφραση σέ αἱρετικές καί
παραθρησκευτικές ὀργανώσεις πού δροῦν
ἐπίσημα σάν πολιτικά κόμματα. Καί τοῦτο
δέν ἀφορᾶ μόνο ἄλλες χῶρες, ἀλλά καί τή
δική μας χώρα.
(Συνέχεια καί τέλος στό ἑπόμενο)
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2. Ἡ ἱστορική ἐξέλιξη τῆς κίνησης
Ὁ καταγγελτικός λόγος τους, ἡ ἀκτιβι
στική ἐλεγκτική συμπεριφορά τους πρός
τή θεσμική διάρθρωση τῆς Ἀγγλικανικῆς
Ἐκκλησίας, σέ συνδυασμό μέ τίς κοινω
νικές πεποιθήσεις τους, π. χ. ἀρνοῦνταν
νά στρατευθοῦν, νά ὁρκίζονται στά δικα
στήρια, νά χρησιμοποιήσουν βία, ἀπόλυ
τη ἐλευθερία συνειδήσεως κ. ἄ, ὑπῆρξαν
ἀφορμές γιά πολλούς διωγμούς πού ὑπέ
στησαν τόσο ἀπό τό θρησκευτικό χῶρο, π.
χ. καλβινιστές-πρεσβυτεριανούς, ὅσο καί
ἀπό τήν κρατική ἐξουσία, χωρίς νά ἀντιτά
ξουν βία, μέ μοναδική ὑπομονή καί ἀντο
χή. Πολλοί, ἀργότερα, λόγῳ τῶν διωγμῶν,
4
μετανάστευσαν στίς Η.Π.Α .
Σημαντικό ρόλο στήν ἑδραίωση τῆς κί
νησης ἔπαιξαν ἡ σύζυγος τοῦ George Fox,
ἡ Margaret Fell (1614-1702), ὁ πρώην Ἀγγλι
κανός δικηγόρος William Penn (1644-1718),
πού ἐργάστηκε γιά τή διάδοση καί τή θε
μελίωση τῆς κίνησης στήν Πενσυλβάνια
τῶν Η.Π.Α., ὅπως ἐπίσης καί ὁ θεολ
 όγος
τῆς κίνησης Robert Barclay (1648-1690), πού
ἀνέπτυξε συστηματικά τό 1676 τά πιστεύω
τῆς κίνησης στό ἔργο του «Ἡ Ἀπολογία τῆς
ἀληθινῆς χριστιανικῆς θεολογίας».
Ἀπό τήν ἱστορία τῆς κίνησης δέν ἀπου
σιάζουν τά σχίσματα καί οἱ διαφοροποιή
σεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀποτε
λεῖ ἡ περίπτωση τοῦ Edward Hicks τό 1820
στίς Η.Π.Α. πού ἀρνήθηκε τή θεότητα τοῦ
Χριστοῦ μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποκοπεῖ μέ
ἀρκετές ἑκατοντάδες ὀπαδούς του ἀπό τό
σῶμα τῶν Κουάκερων καί νά δημιουργήσει
ἕνα σχισματικό κλάδο.
Σήμερα ὑπάρχουν τρεῖς κύριοι κλάδοι:
α) Οἱ Συντηρητικοί Φίλοι, γνωστοί καί ὡς
«Ἀρχέγονοι Κουάκεροι» πού παραμένουν
πιστοί στά ἀρχικά πιστεύω καί στίς πρα
κτικές τοῦ Κουακερισμοῦ μέ ἀπολύτως
ἐλεύθερη λατρεία, β) Οἱ Εὐαγγελικοί Φίλοι
4. Βλ. Τhomas Hamm’s, The Quakers in America, New
York 2003.
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πού ἔχουν υἱοθετήσει θεολογικές ἀρχές
τοῦ ἀρχικοῦ κλασικοῦ προτεσταντισμοῦ
(κυρίως τῶν Μεταρρυθμισμένων) καί στή
λατρεία τους ἔχουν πάστορες καί γ) οἱ Φι
λελεύθεροι Φίλοι πού ἔχουν υἱοθετήσει θε
ολογικές ἀπόψεις τοῦ φιλελεύθερου-ὀρθο
λογιστικοῦ Προτεσταντισμοῦ, πλήν ὅμως,
ἔχουν ἐλεύθερη λατρεία.
3. Ἡ πίστη, ἡ ζωή καί ἡ
λατρεία τῶν Κουάκερων
Οἱ Συντηρητικοί καί οἱ Εὐαγγελικοί Φί
λοι τυπικά ἀποδέχονται τό Μυστήριο τῆς
Ἁγίας Τριάδος καί τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ
ἀποφεύγουν ὅμως τή χρήση θεολογικῆς
ὁρολογίας πού δέν ὑπάρχει κατά γράμμα
στήν Ἁγία Γραφή. Ἀντιθέτως, οἱ Φιλελεύ
θεροι ἀρνοῦνται τό μυστήριο τῆς Ἁγίας
Τριάδος καί τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Ὀρ
θῶς ἔχει ἐπισημανθεῖ, ὅτι σήμερα ὑπάρχει
μεταξύ τους μία ποικιλία ἀπόψεων γιά τά
5
θέματα αὐτά .
Οἱ Συντηρητικοί καί οἱ Εὐαγγελικοί Φί
λοι ἀποδέχονται τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς,
τή σπουδαιότητα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά
ἀμφισβητοῦν τήν κατά γράμμα θεοπνευ
6
στία της , σέ ἀντίθεση μέ ἄλλες προτεσταν
τικές αἱρέσεις, ἐνῶ οἱ Φιλελεύθεροι ὑπο
τιμοῦν ἀμφότερα ἤ καί τά ἀπορρίπτουν.
Ὅλοι οἱ κλάδοι ἀρνοῦνται τή θεολογική
ἑρμηνεία τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος.
Δίνουν ἄμεση προτεραιότητα στήν προ
7
σωπική ἐμπειρία καί στό λεγόμενο «ἐσω
τερικό φῶς» πού καθοδηγεῖ τόν κάθε πιστό
στήν κατανόηση τῆς Βίβλου καί εἶναι αὐτό
τό ἴδιο πού ὁδηγεῖ κάθε ἄνθρωπο σέ προ
8
σωπική σχέση μέ τό Θεό .
Εἶναι τέτοια ἡ ἐμμονή τους γιά τή ση
μασία τοῦ ἐσωτερικοῦ φωτός ὡς εἶδος
5. Βλ. Georges Liens, Quakers, ὅπ. π., σ. 1169.
6. Βλ. J. Leslie Dunstan, Der Protestantismus, ὅπ. π., σσ.
117-118.
7. Bλ. Eileen W. Linder (Ed), Yearbook of American & Ca
nadian Churches 2008, Nashville 2008, σ. 120.
8. Βλ. Was glauben die andern?, ὅπ. π., σ. 185.
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ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ… ΩΦΕΛΟΥΝ;
τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη,
Πρωτοσυγκ. τῆς Ἱ. Μ. Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

(β’ μέρος)

γ. Τά σκάνδαλα τῶν αἱρέσεων…
ὠφελοῦν. Συμπεράσματα καί
παρατηρήσεις ἀπό τήν ἐμπειρία.
Ἄς δοῦμε παρακάτω καί μέσα ἀπό τήν
ἐμπειρία τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγώνα ποιά
εἶναι τά ὀφέλη τῶν αἱρέσεων. Θά καταθέ
σω ἐδῶ τίς δικές μου.
1. Μέ τήν ἐμφάνιση τῆς αἵρεσης ὁ
ὀργανισμός τῆς Ἐκκλησίας ἀντιδρᾶ,
ὅπως ἀκριβῶς καί μέ τήν εἴσοδο στόν ὀργα
ἐμπειρίας, καθώς ἡ ἐν λόγῳ θεμελιώδης
διδασκαλία τους ἀποτελεῖ καί μέσο δια
φοροποίησής τους ἀπό τίς ἄλλες προτε
σταντικές κινήσεις, πού πολλοί ἐρευνητές
κάνουν λόγο, στήν περίπτωση τῶν Κουά
κερων, γιά ἕναν ἰδιότυπο μυστικισμό. Ἡ
ἀφοσίωση καί ἡ ὑπακοή σ’αὐτό τό ἐσωτε
ρικό φῶς πού ὁδηγεῖ στό Χριστό, κατά τούς
ἰσχυρισμούς τους, σέ συνδυασμό μέ τήν
χριστανική ζωή, ἀποτελοῦν γιά τούς Κου
άκερους τά ἐχέγγυα τῆς σωτηρίας.
Δέν τελοῦν καί δέν ἔχουν κανένα μυστή
9
ριο . Ἀπορρίπτουν τό Βάπτισμα καί τή θεία
Εὐχαριστία ὡς μυστήρια καί τελετές καί
μιλοῦν γιά μία μόνο πνευματική καί ἐσω
τερική σημασία τους. Στή ζωή τους προ
σπαθοῦν νά εἶναι λιτοί, σώφρονες, ἁπλοί
στήν ἐνδυμασία, φιλάνθρωποι, φιλαλή
θεις, εἰρηνικοί, ἀντίθετοι σέ κάθε μορφή βί
10
ας, ὅρκου, πολέμου, στρατιωτικῆς θητείας .
Ἡ λατρεία τους στήν συντηρητική–πα
ραδοσιακή μορφή της δέν ἔχει καθόλου κα
9. Βλ. Andreas Rössler, Kleine Kirchenkunde, Stuttgart
19992, σ. 99.
10. Βλ. G. Scherer, Quäker, ὅπ. π., στ. 995.

νισμό ἕνός μικροβίου ἤ ἕνός ἰοῦ. Ἡ ἅμυνα
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισμοῦ τίθεται
σέ ἐπιστράτευση. Οἱ δυνάμεις συγκεντρώ
νονται στό μέτωπο πού δημιουργεῖται. Δη
μιουργοῦνται τότε ἀντισώματα. Ἡ Ἐκκλη
σία ἀντιδρᾶ. Τήν αἵρεση τήν διακρίνουν
κατ’ἀρχάς οἱ Ἅγιοι. Τό μήνυμα φθάνει
στούς Ἐπισκόπους καί τό λαό καί ἀρχίζει ἡ
ἀντιμετώπιση. Μέ λόγους, μέ συγγραφές,
μέ διαλόγους, μέ ποιμαντικούς τρόπους
θιερωμένους τύπους ἤ τελετουργικό. Ἔχει
ἔντονο τόν αὐθορμητισμό, τή συναισθη
ματική φόρτιση, τό ἐσωτερικό μυστικό βί
ωμα, τήν ἀπουσία μόνιμων παστόρων, μέ
ἐξαίρεση τούς Εὐαγγελικούς Φίλους. Κάθε
ἄντρας καί γυναίκα, ἔχει τή δυνατότητα
αἰσθανόμενος, κατά τίς πεποιθήσεις τους
πάντα, ὅτι καλεῖται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα,
νά σηκωθεῖ στήν λατρευτική σύναξη καί
11
νά διδάξει τά ὑπόλοιπα μέλη .
4. Ἡ παρουσία τῶν Κουάκερων
στήν Ἑλλάδα
Ἡ συγκεκριμμένη αἱρετική κίνηση ἐμ
φανίζεται στήν Ἑλλάδα στά τέλη τῆς δε
καετίας τοῦ 1980. Ἡ παρουσία τῆς κίνησης
ἀριθμητικῶς στήν πατρίδα μας εἶναι ἐξαι
ρετικά μικρή. Τά μέλη της προῆλθαν, κυρί
ως, ἀπό ἄλλες προτεσταντικές ὁμολογίες
καί ἀνήκουν στούς Συντηρητικούς Φίλους.
Ἡ κίνηση, φυσικά, δραστηριοπ
 οιεῖται στό
διαδίκτυο καί στόν ἑλληνικό χῶρο.

11. Βλ. Was glauben die andern?, ὅπ. π., σ. 184.
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πού βρίσκει ἡ ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀνα
γκάζεται ἡ Ἐκκλησία νά χρησιμοποιήσει
ποιμαντικούς τρόπους γιά νά ἁμυνθεῖ.
Μελετοῦν αὐτοί τήν Γραφή, μιλᾶμε κι
ἐμεῖς γιά μελέτη τῆς Γραφῆς.
Μιλᾶνε αὐτοί γιά Ἅγιο Πνεῦμα, Πεντη
κοστή, Ἀναγέννηση, φέρνουμε στήν ἐπι
φάνεια τίς διδασκαλίες τῆς Ἐκκλησίας μας
πάνω στά θέματα αὐτά. Παρουσιάζοντας
ἐμεῖς τήν Ὀρθόδοξη θέση, ἀντιμετωπίζεται
ἡ αἱρετική διδασκαλία.
2. Δημιουργεῖται μιά ἑνότητα τῶν δυνάμεων. Μεταξύ μας πολλές φορές δη
μιουργοῦνται ἔριδες καί μαλώματα, ὅταν
ὅμως παρουσιάζεται ἐξωτερικός ἐχθρός,
τότε συνασπιζόμαστε, ξεχνᾶμε τίς διαι
ρέσεις, γιά νά τόν ἀντιμετωπίσουμε. Ἔτσι
γίνεται καί ὅταν ἐμφανίζονται ἐξωτερικοί
καί ἐσωτερικοί ἐχθροί. Ὅμως ἐνῶ οἱ ἐξωτε
ρικοί εἶναι ἐμφανεῖς, οἱ ἐσωτερικοί ἐχθροί
εἶναι δυσδιάκριτοι, διότι μπορεῖ νά εἶναι
Ἐπίσκοποι, κληρικοί, θεολόγοι, μορφωμέ
νοι χριστιανοί, πού κατέχουν θέσεις στήν
κοινωνία. Ἐδῶ χρειάζεται προσοχή μέχρι
νά διελευκανθεῖ ἡ ἀλήθεια. Χρειάζεται
ὑπακοή στούς ποιμένες, σεβασμός τῆς δια
φορετικῆς ἐκτίμησης μέχρι νά ἀποφανθεῖ
ἡ Ἐκκλησία ἐν Συνόδω.
Γνωρίζονται οἱ εὐαισθητοποιημένοι με
ταξύ τους, ὅπως γνωρισθήκαμε καί μεῖς
μεταξύ μας. Ἀναπτύσσεται ἡ ἀδελφοσύνη.
Μοιραζόμαστε τίς ἐμπειρίες, τίς δυσκολίες,
τίς ἀποτυχίες μας. Καί γιά τήν ἵδρυση τῆς
Π.Ε.Γ., τῶν ὁμάδων ἐργασίας, τόσων ἀνθρώ
πων πού ἐργάζονται στό ἀντιαιρετικό ἔργο,
αἰτία εἶναι οἱ αἱρέσεις. Ἐξ αἰτίας αὐτῶν
ἔχουμε γνωρισθεῖ. Ἀναδείχτηκαν συγγρα
φεῖς, παραγωγοί ἐκπομπῶν, δεινοί συζητη
τές, ἐρευνητές, ὀργανωτικοί στό γραφεῖο,
στό ἀρχεῖο, στίς ὁμάδες, στό βιβλιοπωλεῖο…
3. Καί ὁ χριστιανός ὀργανώνει τήν
ἄμυνά του.
Ἀναγκάζεται νά μελετήσει τήν Ἁγία
Γραφή, ἐνῶ προηγουμένως τήν ἀγνοοῦσε.
Ἕνας γνωστός μου ἦταν ἄθεος, ἀριστερός
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καί ἐργαζόταν στήν Γερμανία. Ἐκεῖ τόν
πλησίασαν χιλιαστές. Αὐτός λοιπόν ἀπό
ἕναν ἐγωϊσμό, γιά νά μπορεῖ νά ἀπαντᾶ
στούς χιλιαστές, μελέτησε τήν Ἁγία Γρα
φή. Τήν ἔμαθε ἀπ’ ἔξω. Δημιούργησε ἕνα
τεράστιο ἀρχεῖο μέ ἔντυπα τῆς ὀργάνωσης,
γιά νά ψαρεύει ὑλικό γιά τήν ἀντιμετώπι
ση τῆς ἑταιρίας. Μετά ἦλθε σέ ἐπαφή μαζί
μας, μέ πνευματικό καί ἐντάχθηκε στό
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας συνειδητά.
Ὁ κληρικός ἢ ὁ χριστιανός πού ἦταν
χαλαρός, ράθυμος, ἀπό στοιχειώδη ἐγωϊ
σμό ἀναγκάζεται νά ἐνημερωθεῖ γιά τήν
αἵρεση. Μαθαίνει τήν ἱστορία καί τή διδα
σκαλία της. Ἔτσι, ἄν ἔλθει σέ ἐπαφή, νά
εἶναι ἕτοιμος νά τήν ἀντιμετωπίσει καί νά
μή πέσει θῦμα.
Μελετᾶ καί μαθαίνει τήν Ὀρθόδοξη πί
στη καί τήν Ὀρθόδοξη ἀπάντηση καί ἔτσι
μαθαίνει νά ὁριοθετεῖ καί τήν πίστη ἀπό
τήν αἵρεση.
Ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ κληρικούς, θεο
λόγους καί γενικά μέ τόν ἐκκλησιαστικό
χῶρο. Γνωρίζεται μέ γενναίους ὁμολογη
τές τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως γνωρίσαμε καί
ἐμεῖς τόν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο. Πολ
λές φορές ἔρχεται κοντά σέ πνευματικό
ἔμπειρο πατέρα γιά καθοδήγηση.
Ἐντάσσεται στήν ἐνοριακή ζωή. Τή λει
τουργική ζωή. Τίς δραστηριότητες τῆς Ἐνο
ρίας. Ἀποκτᾶ Ὀρθόδοξη αὐτοπεποίθηση.
4. Εὐαισθητοποιεῖται ἡ κοινωνία καί
ἀναζητᾶ τή βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅταν ἔγιναν τά γεγονότα τῆς Παλλήνης
μέ τούς Σατανιστές, ἔγινε μεγάλος σάλος
σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ἰδιαίτερο ἐνδιαφέ
ρον ἔδειξαν τά σχολεῖα. Καί ἐνῶ δέν μᾶς
ἐπέτρεπαν νά μιλήσουμε στούς μαθητές
γιά ἂλλα θέματα, οἱ ἴδιοι οἱ καθηγητι
κοί Σύλλογοι καί τά μαθητικά συμβούλια
ὀργάνωσαν ὁμιλίες καί μᾶς προσκάλεσαν
στά σχολεῖα ὅπου ἐνημερώσαμε τούς μα
θητές.
5. Μέσῳ τῆς αἱρέσεως γνωρίζει τήν
Ὀρθοδοξία. Ναί. Πολλοί ἀνύποπτοι ἀνα
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ζητητές τῆς ἀλήθειας ἔπεσαν θύματα τῶν
αἱρέσεων κατά λάθος. Ἦσαν ψυχροί καί
ἀδιάφοροι ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία, εἶχαν
ὅμως μιά γνησιότητα στήν ἀναζήτησή
τους. Βρῆκαν μπροστά τους μιά ὀργάνωση,
μπῆκαν μέσα καί θέλησαν νά βροῦν ἱκα
νοποίηση στήν δίψα τους γιά νόημα ζωῆς.
Τελικά δέν ἀναπαύθηκαν στήν ὀργάνωση.
Γρήγορα τήν ἀμφισβήτησαν καί ἦλθαν σέ
σύγκρουση. Ἔτσι βγῆκαν ἀπό τήν ὁμάδα
καί προκλήθηκαν νά ζητήσουν καταφύγιο
στήν Ὀρθοδοξία. Ἔχουμε πολλές τέτοιες
περιπτώσεις, πού ἦλθαν στήν Ἐκκλησία
μέσῳ τῆς αἵρεσης. Ἡ αἵρεση ἔγινε τό μέσον
πρός τήν Ὀρθοδοξία.
6. Πολλοί πού ἦλθαν σέ ἐπαφή μέ
τήν αἵρεση, ἐμβολιάσθηκαν καί εἶναι εἰς
θέσιν νά ξέρουν νά τήν ἀντιμετωπίζουν.
Ἀποκαλύπτουν τό ἀληθινό πρόσωπο τῆς
ὁμάδος. Ξεσκεπάζουν τό προσωπεῖο, τή
μάσκα πού φορᾶ, τό δῆθεν ἐνδιαφέρον
γιά τήν ψυχική ὑγεία μας, γιά τήν εὕρε
ση ἐργασίας, τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης
στόν κόσμο κ.ἄ.
Αὐτός πού ἦλθε σέ ἐπαφή μέ τήν ὀργά
νωση, εἶναι σέ θέση νά κάνει διάλογο
μέ τόν αἱρετικό. Γίνεται συνεργάτης στό
ἀντιαιρετικό ἔργο.
Μπορεῖ νά στηρίξει τούς ἄλλους πού πα
ραπαίουν. Διαφωτίζει, ἐνημερώνει, οἰκοδο
μεῖ. Ἔμαθε νά μή γενικεύει. Νά διαχωρίζει
τήν αἵρεση ἀπό τόν αἱρετικό. Ἐπειδή ξέρει
τήν αἵρεση, ἔρχεται στό σημεῖο πού βρίσκε
ται ὁ ἄλλος. Δέν βρίζει καί δέν λέει ἀνακρί
βειες στό διάλογό του μέ τούς αἱρετικούς.
7. Ἡ λανθασμένη ὠφέλεια.
Θέλει βέβαια προσοχή ἡ ἐνασχόληση μέ
τό ἀντιαιρετικό ἔργο, γιατί μπορεῖ ἡ φαι
νομενική ὠφέλεια ἀπό τίς αἱρέσεις, νά μήν
εἶναι πραγματικό συμφέρον.
Ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τό ἀντιαιρετικό
ἔργο καί μέ τήν ἀντιμέτωπιση τῶν αἱρε
τικῶν, ἔχει παρατηρηθεῖ, ὅτι συχνά ἀπο
κτοῦν πολλή σκληρότητα καί ἐπιθετικότητα
ἀπέναντι στά ἴδια τά θύματα. Δέν μποροῦν
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τά ξεχωρίσουν τήν αἵρεση ἀπό τόν αἱρετικό
καί καταλήγουν σέ φαινόμενα ρατσιμοῦ,
φανατισμοῦ καί φονταμενταλισμοῦ.
Πολλές φορές παρατηρεῖται ἐπιθετι
κότητα πρός τούς Ὀρθοδόξους Πατριάρ
χες, Ἐπισκόπους, Συνόδους, κληρικούς,
πού φαίνονται φιλικοί πρός ἑτεροδόξους.
Δείχνουν ἐπιθετικότητα πρός τούς συνερ
γάτες τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἔργου. Γι’ αὐτό
καί ἔχουν δημιουργηθεῖ διασπάσεις καί
διχόνοιες ἀκόμη καί στό δικό μας ἔργο.
Πού ὅμως στεροῦνται βάσης καί νομιμο
ποίησης.
Λάθος ὠφέλεια εἶναι, ὅταν ἀντιγράφου
με μεθόδους τῶν αἱρέσεων καί τίς χρησιμο
ποιοῦμε στήν ὀργάνωση τῆς ἐνορίας, τῆς
ἀδελφότητας, τοῦ Συλλόγου.
Λάθος ὠφέλεια εἶναι, ὅταν οἰκειοποιού
μαστε διδασκαλίες τῶν αἱρετικῶν, γιά νά
συγκρατήσουμε στούς κόλπους τῆς Ἐκκλη
σίας τούς Ὀρθοδόξους: π.χ. στό Φιλιόκβε
λέμε «ἔχουμε κι ἐμεῖς ὀρθόδοξο φιλιόκβε
γιά τήν ἐν χρόνῳ ἐκπόρευση».
Οἱ Παπικοί ἔχουν πάθει μεγάλη ζημιά
ἀπό τούς Πεντηκοστιανούς. Ἐκατομμύρια
Καθολικοί ἔχουν γίνει Πεντηκοστιανοί.
Κάποιοι λοιπόν μέσα στούς κόλπους τῆς
Παπικῆς ὁμολογίας ἀποδέχθηκαν πεντη
κοστιανικές θεωρίες καί πρακτικές γιά νά
σταματήσουν ἔτσι τή διαρροή.
8. Ἡ ὠφέλεια ἀπό τά λάθη τους. Τό
ψοφίμι ἀποσυντίθεται μόνο του. Ἔτσι καί
οἱ αἱρέσεις ἀργά ἤ γρήγορα θά πέσουν σέ
λάθη, πού θά ὁδηγήσουν στή διάσπαση καί
στήν ἀποχώρηση τῶν εἰλικρινῶν καί γνησί
ων ἀνθρώπων. Ὠφελούμαστε ἀπό τά λάθη
τους. Ὁ Κύριος μᾶς προειδοποίησε, ὅτι «ἐκ
τῶν καρπῶν αὐτῶν γνώσεσθε αὐτούς». Οἱ
γκάφες διαφόρων αἱρετικῶν ὁμάδων, Πα
πικῶν, Προτεσταντῶν, Πεντηκοστιανῶν,
τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» κ.ἄ. εἶναι
ὅπλα, γιά νά τούς ἀντιμετωπίσουμε.
Ψευδοπροφητεῖες διαψεύσθηκαν, ψευ
δοδιδασκαλίες ἀναιρέθηκαν, γιατί ἦλθε
περισσότερο φῶς.
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ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΘΟΛΑ ΝΕΡΑ
Ἡ χρήση ἀπό τήν «Νέα Ἐποχή» ὅρων μέ ἄλλο νόημα
(β’ μέρος)
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τοῦ Μοναχοῦ π. Ἀρσενιου Βλιαγκόφτη
Δρ. Θεολογίας ‒ Πτ. Φιλοσοφίας

10. Σημαντικό εἶναι ὅτι καί ἡ Ν. Ἐ., ὁμιλεῖ
γιά Χριστό μέ ἄλλη ὅμως ἔννοια. Ὁ Χριστός
τῆς Ν. Ἐ., εἶναι ὁ ἀναμενόμενος μεσσίας-ἀ
βατάρ, πού θά ἐγκαινιάσει τήν Νέα Ὑδρο
χοϊκή Ἐποχή. Ὁ Χριστός τῆς Ἐκκλησίας
δέν ἀπορρίπτεται ἀλλά σχετικοποιεῖται

καί σμικρύνεται. Ὁ Χριστός τῆς Ἐκκλησίας
ἦταν -λένε- ὁ δάσκαλος τῆς προηγούμενης
ἐποχῆς, τῆς ἐποχῆς τῶν Ἰχθύων, ἡ ὁποία
ὅμως πέρασε. Θυμηθεῖτε τούς Beattles πού
τραγουδοῦσαν στή δεκαετία τοῦ ᾽60 ὅτι «Ὁ
Χριστιανισμός θά ζαρώσει, θά χαθεῖ. Ἐμεῖς

9. Πῶς ὠφελοῦμε ἐμεῖς τήν αἵρεση.
Ἡ ἀδιαφορία γιά τό πρόβλημα, τά λάθη,
ἡ ἄγνοια, ἡ ἔλλειψη κατάλληλης τακτικῆς
καί ποιμαντικῆς ὠφελοῦν τήν αἵρεση. Ὁ π.
Ἀντώνιος μᾶς ἀναφέρει διάφορα περιστα
τικά λανθασμένου χειρισμοῦ.
Ἡ ἀντιμετώπιση, ἀπό μέρους τοῦ κληρι
κοῦ, θά μπορέσει νά ἐπιτευχθεῖ μόνο μέσα
ἀπό τήν γνώση τοῦ ὅλου σκηνικοῦ. Ὅταν
ἔρχεται σέ δύσκολη θέση καί χάνει τήν ψυ
χραιμία του, τό ὑποψήφιο θῦμα μεταστρέφε
ται σέ ἕναν ἐνεργό «Μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ»
καί ὁ εὐαγγελιζόμενος-μάρτυς ἑδραιώνεται
πιό στέρεα στήν κακοδοξία καί τήν πλάνη.
Νεαρή μαθήτρια προκαλεῖται ἀπό θε
ολόγο - καθηγητή σέ συζήτηση ἐνώπιον
τῶν συμμαθητῶν της. Ἡ συζήτηση ἀρχίζει
ἀπό τόν ἐκπαιδευτικό γιά τούς «Μάρτυ
ρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» μέ τήν χρήση φράσεων
ὅπως: «σατανάδες», «σιωνιστές», «ξεπου
λημένοι», γιά νά τεκμηριώσει τίς ἀπόψεις
του μέ ἀνυπόστατα γεγονότα, ὅπως ὅτι
οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» στίς αἴθουσες
τῶν συναθροίσεων «πατᾶνε κάτω ἀπό τά
χαλιά ἱερές εἰκόνες».
Φυσικά, ἡ μαθήτρια καλεῖ τόν καθηγητή
καί ὅλη τήν τάξῃ σέ μία συνάθροισῃ τῆς
«Σκοπιᾶς», γιά νά διαπιστώσουν ἐκεῖ «τό

πνεῦμα ἀγάπης τῶν ἀδελφῶν καί τήν ὁμό
νοια μεταξύ τους καί πρός ὅλο τόν κόσμο»,
ἐνῶ ἑξακολουθεῖ νά ὑπερασπίζεται τήν
ὀργάνωση, προπαγανδίζοντας τίς τρέχου
σες διδασκαλίες της τήν ἐποχή ἐκείνη.
Καί ἡ ὑπόθεση καταλήγει πάντα σέ
μιά λογομαχίᾳ γοήτρου, μέ ἀλλεπάλληλες
ἐπιθέσεις ἀπό ἀμφότερα τά μέρη ἐνώπιον
ὅλης τῆς τάξῃς, ἐνῶ ἀπουσιάζει κάθε θε
τικός προβληματισμός ἀπό μέρους τοῦ
ἐκπαιδευτικοῦ γιά τήν προστασία καί τήν
γενικότερη ἐνημέρωση τῆς τάξῃς ἀπό τίς
κακοδοξίες καί τίς πλάνες τῆς ἑταιρείας.
Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ μικρή μαθήτρια ἡρωοποι
εῖται στά μάτια τῶν συμμαθητῶν της, καί
ἡ ἴδια ἔχει τή συναίσθησῃ ὅτι «διώκεται»
σάν πιστή ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ «γιά τήν
ἀλήθεια», ὅπως ἔξυπνα κηρύττει στά ἔντυ
πα καί τίς συναθροίσεις της ἡ «Σκοπιά».
Ἀπό τά παραπάνω πού ἐκθέσαμε ἐξά
γεται τό συμπέρασμα, ὅτι οἱ αἱρέσεις χω
ρίς νά τό θέλουν καί νά τό ἐπιδιώκουν,
ὀφελοῦν τήν Ἐκκλησία καί τούς πιστούς
της. Ἔτσι γίνεται καί στούς διωγμούς, στίς
θλίψεις, στούς πειρασμούς, ἀκόμα καί στίς
πτώσεις. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ τά «μεταποιεῖ»
καί τά «μεταμορφώνει» πρός ὠφέλεια, «δι
ότι μείζων ὁ ἐν ὑμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ».
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εἴμαστε πιό διάσημοι ἀπό τόν Ἰησοῦ Χρι
στό»(!) Δέν εἶναι Θεός καί Σωτήρας ὁ Χρι
στός ἀλλά ἕνας ἀπό τούς μεγάλους μύστες,
δίπλα στόν Πυθαγόρα καί τόν ἱστορικό
Βούδδα Σακυαμούνι. Κυρίως ὅμως ‒λέγει
ἡ Ν. Ἐ.,‒ Χριστός εἶναι ὁ καθένας ἀπό μᾶς.
Χριστός εἶναι μία κατάσταση μέσα στόν ἄν
θρωπο, ἡ «χριστική κατάσταση».
Ὁπότε καί αὐτοί παρουσιάζονται παρα
πλανητικά, ὅπου καί ὅποτε τούς συμφέρει,
ὡς Χριστιανοί. Βλ. χαρακτηριστικά στόν
κατάλογο τῶν Ὁμάδων τῶν ἀσυμβιβάστων
μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη τό ὑπ’ ἀρ. 218 μέ τί
τλο «Κοινότητα Χριστιανῶν», τίτλο μέ τόν
ὁποίο παρουσιάζεται ἡ Ἀνθρωποσοφία τοῦ
Rudolf Steiner! Μάλιστα ὑπάρχουν ὁμάδες,
ὅπως ἡ «Ἁρμονική Ζωή» τοῦ Ρόμπερτ-Ἠλία
Νατζέμυ, ὅπου κάνουν γκάλλοπ μεταξύ
τῶν ὀπαδῶν γιά νά δείξουν πόσο καλύτεροι
χριστιανοί ἔγιναν ἀπό τότε πού ἐντάχθη
καν στήν Ὁμάδα αὐτή. Ἐδῶ βέβαια ἔχουμε
ἕναν παραλογισμό. Γιατί πῶς εἶναι δυ
νατόν νά αὐτοχαρακτηρίζεται χριστιανός
κάποιος πού πιστεύει στό κάρμα καί τή με
τενσάρκωση καί δέχεται ἕναν νέο μεσσία,
αὐτόν τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού εἶναι ‒μᾶλλον
ἦταν, γιατί πέθανε πέρυσι‒ ὁ Ἰνδός γκου
ρού Σάτυα Σάϊ Μπάμπα; Ὁ παραλογισμός
ὅμως αὐτός ἔχει τήν παράλογη λογική του.
Οἱ ὀπαδοί τοῦ νεοεπ
 οχίτη γκουρού πιστεύ
ουν ὅτι ἔγιναν καλύτεροι χριστιανοί ἀπ’ ὅ,τι
πρίν καί ἀπ’ ὅ,τι εἴμαστε ἐμεῖς, διότ ι δίνουν
ἄλλο νόημα στόν Χριστό καί στόν Χριστι
ανισμό. Πιστεύουν ὅτι αὐτοί ὡς ἄνθρωποι
τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου κατανοοῦν
βαθύτερα καί καλύτερα ἀπό ἐμᾶς καί τόν
δικό μας Χριστό, τόν Χριστό ‒κατ’ αὐτούς‒
τῆς ἐποχῆς τῶν Ἰχθύων.
11. Ὅσο γιά τήν ἔννοια πού δίνει ὁ ἐσω
τερισμός-ἀποκρυφισμός στή λέξη Ἀντίχρι
στος ἀκοῦστε αὐτά πού διαβάζουμε στό
Λεξικό τοῦ Ἐσωτερισμοῦ (εὑρίσκεται στό
διαδίκτυο)1:
1. http://esvterismos.pblogs.gr/tags/uncategorized.html
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«Τό ἔργο ἐκείνου πού στή Δύση ὀνομάζε
ται “Χριστική Ἀρχή” εἶναι νά δομεῖ μορφές
γιά τήν ἔκφραση τῆς ποιότητας καί τῆς
ζωῆς. Εἶναι τό χαρακτηριστικό ἔργο τῆς
δεύτερης ὄψης τῆς θειότητας. Τό ἔργο τοῦ
Ἀντίχριστου εἶναι νά καταστρέφει μορφές
κι αὐτό εἶναι οὐσιαστικά τό ἔργο τῆς πρώτης
ἔκφρασης τῆς θειότητας. Ἀλλά τό ἔργο τοῦ
καταστροφέα δέν2 εἶναι τό ἔργο τῆς μαύρης
μαγείας κι ὅταν ἡ ἀμαθής ἀνθρωπότητα
θεωρεῖ ὅτι ὁ Ἀντίχριστος ἐργάζεται μέ τή
μαύρη πλευρά, τό λάθος της εἶναι μεγάλο.
Τό ἔργο του εἶναι τόσο εὐεργετικό ὅσο κι
ἐκεῖνο τῆς δομητικῆς ὄψης καί εἶναι ἁπλά
ἡ ἔχθρα τοῦ ἀνθρώπου γιά τό θάνατο τῶν
μορφῶν πού τόν κάνει νά θεωρεῖ τό ἔργο τοῦ
καταστροφέα σάν “μαῦρο”, σάν ἀντίθετο
τῆς θείας θέλησης καί σάν ἀνατρεπτικό τοῦ
θείου προγράμματος». Τελικά Ἀντίχριστος
μέ τήν ἀρνητική ἔννοια εἶναι γιά τήν Ν. Ἐ.
ὅποιος παρεμποδίζει τήν ἐπικράτηση τῆς
Ν. Ἐ. Δηλαδή Ἀντίχριστος εἴμαστε ἐμεῖς οἱ
Χριστιανοί!
Μιά καί μιλοῦμε γιά σύγχυση, δέν θά
πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι κάποιοι ὀπαδοί τῆς
Ν. Ἐ. διαβάζουν καί τή Φιλοκαλία! Δέν τήν
κατανοοῦν ὅμως χριστιανικά ἀλλά τή δια
στρεβλώνουν νεοε ποχίτικα. Ἀκόμη καί γιά
τήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία τοῦ Χριστοῦ μας
ἔγραψε βιβλίο ἕνας ἰνδός γκουρού.
12. Ἔτσι λοιπόν ἡ σύγχυση καλά κρα
τεῖ. Θά πρέπει ἐπίσης νά γνωρίζουμε ὅτι
τό καλό καί τό κακό εἶναι, κατά τήν Ν. Ἐ.,
οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος. Τό ἕνα
δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει, χωρίς τό ἄλλο. Ὁ
ἀντιθετικός διπολισμός μεταξύ καλοῦ καί
κακοῦ ἀνήκει στήν «παλιά σκέψη» καί θά
πρέπει νά ἐξοβελισθεῖ.
Σύμφωνα μέ τήν διαβόητη Σαηεντολο
γία καλό εἶναι ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ τήν ὀργά
νωση καί κακό ὅ,τι τήν βλάπτει. Συνακό
λουθος εἶναι ὁ ὁρισμός τοῦ ἠθικοῦ καί τοῦ
ἀνήθικου.
2. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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13. Ἔχει ἐνδιαφέρον ἐπίσης νά δοῦμε τί
νόημα δίνουν στή λέξη ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη, ἡ
ὁποία τόσο πολύ συγκινεῖ στίς ἡμέρες μας
ἀλλά καί σέ κάθε ἐποχή, δέν εἶναι αὐτό
πού ξέρουμε. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ νο
ηματοδότηση τοῦ ὅρου ἀπό τόν Θιβετιανό
Βουδδισμό.
Κατ’ ἀρχήν πρέπει νά ποῦμε ὅτι ὁ Βουδδι
σμός χρησιμοποιεῖ περισσότερο τόν ὅρο ἔλε
ος παρά τόν ὅρο ἀγάπη. Ὅπως ἀποφαίνεται
ὁ πρώην «μέγας διδάσκαλος» τῆς μασονικῆς
στοᾶς Εὐστάθιος Λιακόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐδῶ
καί εἴκοσι περίπου χρόνια ἔγινε βουδδιστής
Λάμα μέ τό ὄνομα Kunzang Tinley Dorje Tsal,
«...ἡ εὐσπλαχνία [ἔλεος] σάν κύριο στοιχεῖο
τοῦ Βουδδισμοῦ εἶναι ὑπέρτερο καί πρακτικό
τερο ἀπό τήν ἀγάπη»3.
Τό ἔλεος λοιπόν, κατά τόν βουδδισμό
(ὅπως καί αὐτό πού λέμε χριστιανικά ἀγά
πη) , δέν εἶναι μιά ἠθική πράξη ἀλλά μέρος
μιᾶς τεχνικῆς. Τῆς τεχνικῆς τῆς αὐτοεξέλι
ξης, πού ἀκολουθεῖ ὅποιος βαδίζει τό «Μο
νοπάτι» τοῦ Βουδδισμοῦ. Ὁπότε, σέ τελική
ἀνάλυση, ἡ ἄσκηση τοῦ ἐλέους, ὅπως καί
τῆς ἀγάπης, ταυτίζεται μέ τήν ἄσκηση τοῦ
διαλογισμοῦ.
Τό ὅτι δέν εἶναι ἠθική πράξη τό ἔλεος
καί ἡ ἀγάπη ἀλλά μέρος τῆς τεχνικῆς τοῦ
διαλογισμοῦ, φαίνεται καί ἀπό τόν ὁρισμό
τους. Ἔλεος λοιπόν εἶναι «ἡ ἀπελευθέρω
ση ἀπό τήν ψευδαίσθηση ἑνός ξεχωριστοῦ
ἐγώ», ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τήν ψευδαί
σθηση τῆς δυαδικότητος, τῆς ἑτερότητος!
Ἡ περίπτωση πού ἀναφέραμε εἶναι,
νομίζουμε, τυπική γιά νά πάρουμε μιά
ἰδέα τοῦ πῶς μπορεῖ κάποιος νά ἐγκλωβι
σθεῖ ἐξάγοντας ἐσφαλμένα συμπεράσμα
τα ἀπό τή χρήση μιᾶς λέξης, πού στόν ἴδιο
εἶναι οἰκεία, ἀλλά σ’ ἕνα ἄλλο θρησκευτικό
ἤ πολιτισμικό περιβάλλον χρησιμοποιεῖται
μέ τελείως διαφορετικό νόημ
 α. Καί συγκε
κριμμένα: Στά βουδδιστικά κείμενα πού
μεταφράζονται στά ἑλληνικά, ἀποδίδουν
3. Pardma Sabhava, Ἡ Θιβετιανή Βίβλος τῶν νεκρῶν, μέ
σχόλια Εὐστ. Λιακόπουλου, ἐκδ. Ἔσοπτρον, σσ. 264-265.
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μέ τόν ἑλληνικό ὅρο ἀγάπη τόν σανσκριτι
κό ὅρο Maitri (θιβετιανό Djampa), τόν ὁποῖο
ὅρο στά ἀγγλικά ἀποδίδουν μέ τό Kindness
(=καλωσύνη, εὐγένεια). Ὁπότε, ὅποιος
ἀγνοεῖ ὅσα προσπαθήσαμε νά ἀναλύσου
με ἀνωτέρω, διαβάζοντας καί ἀκούγοντας
γιά ἀγάπη, νομίζει ὅτι ὁ ὅρος αὐτός στόν
Βουδδισμό ἔχει τό νόημα πού ἔχει καί σέ
μᾶς. Αὐτό ὅμως δέν ἰσχύει. Ἀπόδειξη εἶναι
τό πῶς ἀξιολογεῖται στόν Ἰνδουϊσμό-Βουδ
δισμό μιά πράξη ἀγάπης καί φιλαλληλίας.
Ἐάν γίνεται, λένε, μέ προσκόλληση (δηλ.,
θά λέγαμε ἁπλᾶ, μέ συναισθηματική συμ
μετοχή), τότε ἀξιολ
 ογεῖται ἀρνητικά, διότι
αὐτός πού δρᾶ μέ προσκόλληση ‒εἴτε κά
νει κάτι «καλό» (π.χ. μιά ἐλεημοσύνη) εἴτε
κάνει κάτι «κακό» (π.χ. μιά ληστεία)‒ δέν
βοηθεῖται νά βγεῖ ἀπό τόν κύκλο τῶν ἀτέ
λειωτων ἐπαναγεννήσεων (samsara), διότι
συσσωρεύει ἀρνητικό κάρμα!
14. Ἡ σύγχυση πολλές φορές δέν εἶναι
συγγνωστό, ἄς τό ποῦμε ἔτσι, ἁμάρτημα
ἤ ἀδίκημα ‒γιά νά ἐκφρασθοῦμε νομικά.
Πολλές φορές εἶναι σκόπιμη· ἐκ προθέσε
ως. Τότε μιλοῦμε ὄχι γιά σύγχυση ἀλλά γιά
σκόπιμη παραπλάνηση, δηλαδή ἐν τέλει
γιά μιά καθαρή ἀνεντιμότητα.
Πῶς ἀλλιῶς νά χαρακτηρίσει κανείς
τόν ἰσχυρισμό νεοεποχιτῶν δασκάλων ὅτι
καί ἡ Ἐκκλησία πίστευε στή μετενσάρκω
ση μέχρι τήν Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδο; Καί
δέν μπαίνουν στόν κόπο νά ἀντικρούσουν
τήν ἑξῆς κραυγαλέα ἀντίφαση, ὅτι δηλαδή
ἡ πίστη στή μετενσάρκωση ἀνατρέπει τό
θεμέλιο τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας, πού
εἶναι ἡ πίστη στήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
πρῶτα καί τή δική μας κατόπιν.
Πῶς νά χαρακτηρίσει κάποιος, ἄν ὄχι
ὡς βαριᾶς μορφῆς ἀνεντιμότητα, τήν χρή
ση ἀπό ὀργανώσεις τῆς Ν. Ἐ., ὀνομάτων
ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας στόν τίτλο τοῦ
Συλλόγου τους; Χαρακτηριστικά εἶναι δύο
παραδείγματα: α) Ἡ «Ἕνωση Ἐρευνητῶν
Μεταφυσικῶν Φαινομένων μέ Μέντιουμ
“Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος”» καί β) Ὁ «Σύλλογος
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Προσκυνητῶν Ἀκτίστου Φωτός “Ἅγιος Πα
τάπιος”», πίσω ἀπό τόν ὁποῖο εὑρίσκεται ἡ
ἀποκρυφιστική ὀργάνωση «Ὀμακόειον»,
ἰδιαίτερα δραστήρια σέ διοργάνωση μαθη
μάτων καί ἐκδηλώσεων καί μέ παραρτήμα
τα σέ ἀρκετές πόλεις τῆς Ἑλλάδος. Οἱ δύο
προαναφερθεῖσες ψευδεπίγραφες ὀργα
νώσεις καταχωρίζονται μέ ἀριθμούς 98 καί
354 ἀντίστοιχα στόν προαναφερθέντα κα
τάλογο τῶν Ὁμάδων πού εἶναι σύμφωνα
μέ τήν Ζ΄ (1995) «Πανορθόδοξη Συνδιάσ
 κε
ψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέ
σεων καί παραθρησκείας» ἀσυμβίβαστες
μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη.
15. Θά ἀναφέρουμε μία ἀκόμη κραυγα
λέα ἀνεντιμότητα, πού εἶναι ἡ χρήση τοῦ
σταυροῦ ἀπό τή Σαηεντολογία.
Οἱ ἀνύποπτοι ἀποδέκτες τῆς προπαγάν
δας, τῆς ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα σέ ἐπικινδυνότη
τα ὀργάνωσης παγκοσμίως, ἀγνοοῦν, φυ
σικά, ὅτι ὁ σταυρός τῆς Σαϊεντολογίας μέ
τήν ὁριζόντια καί κάθετη κεραία καί μέ τίς
ἀκτίνες πού ἐκπέμπει ὁ σταυρός (συνολι
κά, καθώς τέμνονται, ὀκτώ κομμάτια) δέν
ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέση μέ τόν σταυ
ρό τοῦ Χριστοῦ ἀλλά εἶναι μία γραφική
παράσταση, ἡ ὁποία συμβολίζει τά «ὀκτώ
δυναμικά», πού πρέπει νά περάσει κάποιος
γιά νά φθάσει στήν κατάσταση τοῦ καθα
ροῦ (Clear), στήν κατάσταση τοῦ «ἐνεργοῦ
Θήταν» (Operating Tretan).
Ὁ κατάλογος αὐτός ὅρων, πού χρησι
μοποιοῦνται μέ ἄλλη ἔννοια ἀπό τήν τρέ
χουσα, πού καταλαβαίνει ὁ μέσος πεπαι
δευμένος πολίτης τῆς ἑλληνικῆς ἀλλά καί
τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν γενικότερα,
θά μποροῦσε νά ἐπεκταθεῖ καί ἄλλο. Θά
μπορούσαμε, παραδείγματος χάριν, νά
δοῦμε πῶς νοηματοδοτοῦν νεοεποχίτικες
ὀργανώσεις (σέκτες) ‒ἄν καί πολλές φορές
ἡ νοηματοδότηση διαφέρει ἀπό ὁμάδα σέ
ὁμάδα‒ λέξεις ὅπως ἐλευθερία, κοινωνία,
ὑπακοή κ. ἄ. Ἀναφέρω μόνον ἕνα χαρα
κτηριστικό παράδειγμα νοηματικῆς ἀντι

διάλογος

στροφῆς. «Ἡ παλαιά σκέψη ἔλεγε “ἄθεος
εἶναι αὐτός πού δέν πιστεύει στόν Θεό”. Ἡ
νέα σκέψη λέγει “ἄθεος εἶναι αὐτός πού δέν
πιστεύει στόν ἑαυτό του”» (αὐτός δηλ. πού
δέν πιστεύει στόν θεϊκ
 ό Ἑαυτό του, δηλ.
δέν πιστεύει ὅτι εἶναι Θεός).
Ὑπάρχουν ὅμως καί λέξεις τίς ὁποῖες ἡ
Ν. Ἐ., δέν ἀντιστρέφει. Ἁπλῶς τίς ἀπαξιώ
νει, διότι ἀνήκουν, ὅπως λέγει στήν «πα
λαιά σκέψη». Τέτοιες εἶναι π.χ. οἱ λέξεις
μετάνοια, ἀποστροφή τῆς ἁμαρτίας κ.ο.κ.
Στόχος τῆς Ν. Ἐ. ‒ὅπως μᾶς ἐτόνιζε ὁ
μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος,
γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί
τῶν αἱρέσεων ἀπό τό 1976 μέχρι τήν κοί
μησή του, τό 1996, καί ὁ πιό εἰδικός στά
θέματα τῶν συγχρόνων αἱρέσεων στόν
εὐρύτερο Ὀρθόδοξο χῶρο, μέ πληθώρα βι
βλίων πού συνέγραψε καί μέ τεράστιο ἔργο
βοήθειας σέ θύματα αἱρέσεων‒ στόχος τῆς
Ν. Ἐ. δέν εἶναι νά ἀδειάσουν οἱ Ἐκκλησίες
ἀλλά νά γεμίσουν μέ ἀνθρώπους πού θά
ἔχουν ἀλλοιωμένο φρόνημα. Στόχος εἶναι
ἡ ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος καί ἡ καλ
λιέργεια τοῦ συγκρητισμοῦ. Τό χτύπημα
κάθε διεκδίκησης Ἀλήθειας καί ἀποκλει
στικότητος. Μόνο πού αὐτή ἡ νεοεποχίτικη
ἀξίωση ἀναγορεύεται σέ ἀπόλυτη Ἀλήθεια
καί γίνεται μή ἀνεκτική ἀπέναντι στό δι
αφορετικό. Γίνεται δηλαδή αὐτό ἀκριβῶς
πού κατηγορεῖ ὅτι εἶναι ὅσοι τῆς ἀσκοῦν
κριτική!
Ποιά εἶναι τώρα τά δικά μας ὅπλα ἀπέ
ναντι στό χταπόδι τῆς Ν. Ἐ.; Ἐδῶ θά κα
ταγράψουμε ἁπλῶς τηλεγραφικά μερικές
σκέψεις.
Τά ὅπλα μας, λοιπόν, εἶναι τά πραγμα
τικά ὅπλα τοῦ φωτός, δηλαδή ἡ παντοδύ
ναμη Ἀλήθεια, δηλαδή σέ τελική ἀνάλυση
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, διότ ι ὁ Χριστός εἶναι ἡ
Ἀλήθεια μέ Α κεφαλαῖο.
Ἐργαλεῖα μας σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα εἶναι
ἡ ὁριοθέτηση τῆς πίστεως, ἡ ὁποία θά γίνει
μέ τή σωστή κατήχηση καί ἡ ἐμβάθυνση
στήν πίστη μας διά τῆς βιώσεώς της.

13

ΝΤΙΣΚΟΡΝΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
(β’ μέρος)
Διαβάζουμε στήν Principia Discordia:
«-Εἶναι ἡ Ἔρις πραγματική; -Mal-2: Τά
πάντα εἶναι πραγματικά. -Ἀκόμα καί τά
ψεύτικα πράγματα; -Mal-2: Ἀκόμα καί
τά ψεύτικα πράγματα εἶναι πραγματικά.
-Πῶς γίνεται αὐτό; -Mal-2: Δέν ξέρω φίλε
1
μου, δέν τό ἔκανα ἐγώ…» . Αὐτό πού δια
φοροποιεῖ τό Ἱερό Κείμενο τοῦ Ντισκορ
ντιανισμοῦ «ἀπό τήν Βίβλο, τό Κοράνι
καί ὁποιοδήποτε ἄλλο ἱερό θρησκευτικό
κείμενο εἶναι, ὅπως ἴσως καταλάβατε, τό
χιοῦμορ. Ἡ ἱκανότητα νά ἀστειεύεται μέ
τά πάντα, ἀκόμα καί μέ τόν ἴδιο του τόν
ἑαυτό. Ἡ ὑπερβολική προσήλωση στήν
σοβαρότητα κρύβει φόβο [καί] ὁ φόβος
ὁδηγεῖ στό Δόγμα… οἱ Ντισκορντιανοί δέν
ἔχουμε, οὔτε θά μπορούσαμε νά ἔχουμε
Δόγμα. Στή θέση τοῦ Δόγματος, πού εἶναι
ἀπόλυτες πεποιθήσεις, ἔχουμε τό Κάτμα,
πού εἶναι σχετικές μεταπεποιθήσεις. Τό κε
ντρικό Κάτμα τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ λέει:
“Ὅλες οἱ ὑποθέσεις εἶναι ἀληθεῖς κατά μιά
ἔννοια, ψευδεῖς κατά μιά ἔννοια, ἀνούσιες
κατά μιά ἔννοια, ἀληθεῖς καί ψευδεῖς κα
τά μιά ἔννοια, ἀληθεῖς καί ἀνούσιες κατά
μία ἔννοια, ψευδεῖς καί ἀνούσιες κατά μιά
ἔννοια καί ἀληθεῖς καί ψευδεῖς καί ἀνούσι
2
ες κατά μιά ἔννοια“» . Τό σύνολο τῶν ἱερῶν
νόμων τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ ὀνομάζεται
3
Pentabarf , ὡς παρωδία τῆς «Πεντατεύχου»,
καί περιλαμβάνει τίς 5 ἐντολές: «Δέν ὑπάρ
χει καμία ἄλλη θεά ἀπό τή θεά καί αὐτή ἡ
θεά εἶναι ἡ θεά σου. Δέν ὑπάρχει κανένα Κί
1. Principia Discordia online, 5η έκδοση.
2. http://discordiagr.blogspot.com/p/blog-page.html
3. ἡ λέξη ἀποτελεῖ συγκερασμό τῶν λέξεων «πέντε»
καί «ἐμετός».
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τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη

νημα τῆς Ἔριδας, παρά μόνον τό Κίνημα τῆς
Ἔριδας καί αὐτό εἶναι τό Κίνημα τῆς Ἔριδας.
Καί τό σῶμα κάθε Χρυσοῦ Μήλου εἶναι ἡ
ἀγαπημένη οἰκία ἑνός Χρυσοῦ Σκουληκιοῦ.
Ὁ Ντισκορντιανός πρέπει πάντοτε νά
χρησιμοποιεῖ τό ἐπίσημο Ντισκορντιανό Σύ
στημα Ἀρίθμησης.
Ὁ Ντισκορντιανός πρέπει στή διάρκεια
τῆς ἀρχικῆς του φώτισης νά ἐκτελεῖ κάθε
Παρασκευή τήν τελετουργία τοῦ φαγώμα
τος ἑνός χότ ντόγκ. Αὐτή ἡ τελετή ἀφοσίω
σης θά γίνεται μέ χαρά γιά νά ἐπιδειχθεῖ ἡ
ἀντίθεση τοῦ πιστοῦ στίς δημοφιλεῖς εἰδω
λολατρεῖες τῶν ἡμερῶν μας: τοῦ Καθολι
κισμοῦ (ὄχι κρέας τήν Παρασκευή), τοῦ Ἰου
δαϊσμοῦ (ὄχι χοιρινό κρέας), τῶν Ἰνδουιστῶν
(ὄχι βοδινό κρέας), τῶν Βουδιστῶν (κανένα
κρέας ζώου) καί τῶν Ντισκορντιανῶν (ὄχι
χότ ντόγκς).
Ὁ Ντισκορντιανός δέν θά τρώει χότ
ντόγκς, γιατί αὐτή ἦταν ἡ παρηγοριά τῆς
θεᾶς μας ὅταν ἦλθε ἀντιμέτωπη μέ τήν
“Ἀρχική Προσβολή“.
Ἀπαγορεύεται σ’ ἕναν ντισκορντιανό νά
4
πιστεύει ὅ,τι διαβάζει» .
Ἡ τρίτη ἐντολή ἀποτελεῖ σαφῆ παρωδία
τῆς θρησκευτικῆς πρακτικῆς τῆς νηστείας,
ἀκόμα καί τῆς Ντισκορντιανῆς νηστείας,
καί ἀναιρεῖ τήν τέταρτη ἐντολή, ἐνῶ ἡ πέ
μπτη ἐντολή ἀναιρεῖ ὅλες τίς ἄλλες. Αὐτά
ἀποτελοῦν παράδειγμα τῆς ὅλης παραδο
ξότητας καί αὐτοαναίρεσης πού κυριαρ
χεῖ στόν Ντισκορντιανισμό. Ἀφοῦ μάλι
στα δηλώνεται ξεκάθαρα στήν Principia
Discordia: «δέν ὑπάρχουν κανόνες που
4. Principia Discordia online, 5 ἔκδοση.
η
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θενά» καί «τά πάντα ἐπιτρέπονται!». Νά
τονιστεῖ ὅτι τίποτα δέν εἶναι ἀπόλυτο στόν
Ντισκορντιανισμό καί οἱ ὀπαδοί του μπορεῖ
νά ἀνήκουν σέ διάφορες κατηγορίες (ὅπως
ὀρθόδοξοι, σουρρεαλιστές, ντισκορντιανοί
τοῦ μίσους, τῆς συνωμοσίας κ. ἄ.) ἀνάλογα
μέ τό πῶς ἐφαρμόζουν τόν Ντισκορντια
νισμό. Πάντως ὁ στόχος εἶναι νά βροῦν
τό ζέν στό παράλογο καί τή θεότητα στό
ἀπροσδόκητο, ὅ,τι καί ἄν σημαίνει αὐτό
γιά τόν καθένα. «Ἡ ἑνότητα τῶν πάντων
στό χάος» πού πρεσβεύουν παραπέμπει
βέβαια σέ ἀνατολικοθρησκευτικές δοξα
σίες, κάτι πού δέν ἐκπλήσσει, ἀφοῦ ὁ ἕνας
ἱδρυτής τῆς θρησκείας, ὁ Kerry Thornley,
ἦταν βαθιά χωμένος στό Βουδισμό.
Τό χιοῦμορ πού κατέχει κεντρική θέση
στόν Ντισκορντιανισμό, ὅσο καί σέ ἄλλες
νέες θρησκεῖες, φαίνεται ὅτι ἐξυπηρετεῖ
συγκεκριμένους στόχους: τή λατρεία τῆς
θεότητας καί τήν ὑπονόμευση τοῦ Χριστια
νισμοῦ ἤ τῆς παραδοσιακῆς θρησκείας,
ὅπως ἐπίσης καί τήν ὑπονόμευση τῆς μα
ζικῆς κουλτούρας. Ἡ Ἔρις, ἐκτός ἀπό θεά
τῆς σύγχυσης καί τοῦ χάους, εἶναι ἐπίσης
καί «Θεά τοῦ γέλιου. Καί τό γέλιο εἶναι τό
κεντρικό θέμα τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ…
Τό γέλιο εἶναι τό πιό σημαντικό συστατικό
τῶν Ντισκορντιανῶν πρακτικῶν. Ἀπό κά
ποιους θεωρεῖται καί ὁ κύριος τρόπος λα
5
τρείας τῆς ἴδιας τῆς Ἔριδας» . Εἰδικοί μελε
τητές, μάλιστα, ἐπισημαίνουν ὅτι τό γέλιο
στήν ἐκστατική λατρεία τοῦ Διονύσου εἶχε
μιά παρόμοια «χαοτική διάσταση»6∙ ἐπί
σης ὅτι «τό σύγχρονο θρησκευτικό γέλιο»
στοχεύει καί στήν ἀπελευθέρωση, «ἀλλά
τά ἀποτελέσματά του δέν εἶναι ἀναγκα
στικά λυτρωτικά»7. Ὁ Ντισκορντιανισμός
προβάλλεται ὡς «θρησκεία τῆς ἀπελευθέ
ρωσης» καί ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς «ὁ πα
ράδεισος τοῦ ἀναρχικοῦ»8. Ἡ Ἔρις «εἶναι
5. http://webspace.webring.com/people/ug/goldenmonkey/
Eris.html
6. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 49.
7. αὐτόθι.
8. Margot Adler, Drawing Down the Moon: Witches,
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ἐδῶ καί γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι, ἀντίθετα μέ τά
θρησκευτικά, πνευματικά καί θεολογικά
δόγματα τῶν περασμένων αἰώνων, εἴμα
στε ὅλοι ἐλεύθεροι. Τό ἀνθρώπινο γένος
δέν εἶναι… ἁμαρτωλό»9.
Τό θρησκευτικό σύστημα πού δημιούρ
γησαν ὁ Thornley καί ὁ Hill στηρίζεται
στήν ἄρση ὅλων τῶν περιορισμῶν, στή
διάψευση ὅλων τῶν προσδοκιῶν καί στό
ἀναποδογύρισμα ὅλων τῶν κανόνων. Ἡ
ἀνατρεπτική αὐτή στάση πού χαρακτηρί
ζει τόν Ντισκορντιανισμό στοχεύει «στήν
ἀπελευθέρωση, τή φώτιση, τό σατόρι»10.
Ἐξάλλου, ὁ ἴδιος ὁ Thornley εἶχε χαρακτη
ρίσει τόν Ντισκορντιανισμό «Ἀμερικανική
μορφή Βουδισμοῦ Ζέν» καί τήν πολιτική
του φιλοσοφία «Ζεναρχία» ἤ «ἀναρχία τοῦ
Ζέν». Πρόκειται γιά μιά θεωρία ἐμπνευ
σμένη ἀπό τό Βουδισμό Ζέν καί διάφορες
Ταοϊστικές φιλοσοφίες σέ συνδυασμό μέ
κάποιες δυτικές ἰδέες περί ἀναρχίας. Σύμ
φωνα μέ αὐτή τή ντισκορντιανή θεωρία, ἡ
καθολική φώτιση -δηλαδή ἡ φώτιση τῶν
πάντων- εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση
γιά τήν κατάργηση τοῦ κράτους. Μόλις
ἐπέλθει ἡ φώτιση, τό κράτος ἀναπόφευ
κτα θά ἐξαφανιστεῖ καί μέ τά λόγια τοῦ
Thornley «ἡ ἀναρχία τοῦ ζέν εἶναι ἡ κοι
νωνική κατάσταση πού ἀναδύεται ἀπό τό
διαλογισμό».
Μέσα ἀπό τήν παρωδία, τίς παραδοξό
τητες, τά χυδαῖα ἀστεῖα καί τήν ἀναγωγή
τῆς ἀνοησίας σέ ἀξία, ὁ Ντισκορντιανισμός
οὐσιαστικά ἀσκεῖ πολεμική κατά τοῦ Χρι
στιαν
 ισμοῦ καί τῶν δογμάτων του. Οἱ ἴδιοι
ἐξηγοῦν «γιατί κάνουν πλάκα»: «οἱ πλάκες
εἶναι συμβολικές πράξεις καί ὄχι μόνο. Εἶ
ναι συμβολικά ὅπλα πού ἰδανικά στοχεύουν
στή συντριβή τῶν ἐχθρῶν πού κυβερνοῦν
μέ τή σειρά τους χρησιμοποιώντας σύμβο
Druids, Goddess-Worshippers, and Other Pagans in
America Today, Boston, 1986, 2nd edition, σελ. 332.
9. http://webspace.webring.com/people/ug/goldenmonkey/
Eris.html
10. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 49. Σατόρι
εἶναι ὁ ἰαπωνικός βουδιστικός ὅρος γιά τή φώτιση.
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λα. … Μιά καλή πλάκα θά ταπεινώσει τό
στόχο»11. Κάποια δόγματα τοῦ Ντισκορ
ντιανισμοῦ στρέφονται συγκεκριμένα καί
ἐναντίον τοῦ Καθολικισμοῦ, γι’ αὐτό καί
ὁ Ντισκορντιανισμός ἔχει χαρακτηριστεῖ
ἀπό ξένους συγγραφεῖς τοῦ ἀποκρυφι
σμοῦ «ἀντεστραμμένος Καθολικισμός μέ
μεγάλη δόση Παγανισμοῦ». Στήν Principia
Discordia διαβάζουμε ὅτι «κάθε ἄνδρας,
γυναίκα καί παιδί σέ αὐτή τή γῆ εἶναι
ἕνας Πάπας» μέ ὅλα τά δικαιώματα πού
αὐτό συνεπάγεται καί γίνεται Πάπας μέ
τήν κατοχή μιᾶς κάρτας πού ἀναπαράγε
ται καί διανέμεται ἐλεύθερα σέ ὁποιονδή
ποτε. Ὁ ὑπεύθυνος κάθε ντισκορντιανῆς
ὁμάδας ὀνομάζεται «Ἐπίσκοπος», ἐνῶ ἡ
θεά ἔχει πέντε «Ἀποστόλους» καί ἕναν
Ἅγιο πού μεταφέρει τά μηνύματά της, τόν
«Ἅγιο Gulik», ὁ ὁποῖος εἶναι μιά κατσαρί
δα12. Μιά πολύ δραστήρια Ντισκορντιανή
ὁμάδα πού ὀνομάζεται ἡ «Ἐκκλησία τῶν
Μή Νεκρῶν Ἁγίων»13 κηρύσσει: «ποιός δέν
εἶναι Ἅγιος; Οἱ νεκροί φυσικά», «ὅλοι εἴμα
στε Θεϊκοί… Ἡ ἔννοια τοῦ ξεχωριστοῦ εἶναι
μιά αὐταπάτη-εἴμαστε ὅλοι συνδεδεμένοι.
Πιστεύουμε σέ μιά “ὑπερψυχή”, τμῆμα τῆς
ὁποίας εἴμαστε ὅλοι… Μήπως εἶσαι καί ἐσύ
Ἅγιος;… Στεῖλε μας ἠλεκτρονικό μήνυμα…
Ἡ Ἐκκλησία τῶν Μή Νεκρῶν Ἁγίων ἔχει
ἀνακηρύξει πολλούς ἁγίους»14. Ἐπιπλέον,
στά ἱερ
 ά κείμενα τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ
διαβάσαμε: «Ὁ Παράδεισος εἶναι κάτω. Ἡ
Κόλαση εἶναι ἐπάνω»∙ «Ὁ Ἰησ
 οῦς δέν ἦταν ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ ἀλλά -ὅπως ἐπαναλαμβάνει
στή Βίβλο- ἦταν ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου καί
εἶχε ἀποστολή νά μᾶς προειδοποιήσει ἐναν
τίον τοῦ Θεοῦ»15∙ «Κάνε ὅ,τι θέλεις. Αὐτό θά
εἶναι ὅλος ὁ νόμος»16. Τό τελευταῖο ἀποτελεῖ
δόγμα τοῦ σατανισμοῦ. Ἐπίσης, δέν λεί
πουν ἀπό τά κείμενά τους πορνογραφικές
11. www.discordian.com
12. Principia Discordia online, 5η ἔκδοση.
13. «the Church of No Dead Saints».
14. www.discordian.com/about.html
15. Principia Discordia online, 5η ἔκδοση.
16. The Illuminatus! Trilogy online.
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περιγραφές καί αἰσχρές βλασφημίες γιά
τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου17,
καθώς καί ἀπροκάλυπτες παραινέσεις γιά
τή χρήση ναρκωτικῶν18. Μάλιστα, στό ἐξω
τερικό οἱ Ντισκορντιανοί καί οἱ ὀπαδοί τῆς
«Ἐκκλησίας Subgenius»19, ἡ ὁποία θεωρεῖ
ται παρακλάδι τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ,
διοργανώνουν τά γνωστά ὡς “devivals”
(συγκεντρώσεις θρησκευτικῆς ἀντί-ἀφύ
πνισης). Αὐτά ὀνομάστηκαν ἔτσι σέ ἀντι
παράθεση πρός τά Χριστιανικά “revivals“
καί πράγματι στίς συγκεντρώσεις αὐτές,
πού περιλαμβάνουν χορό, τραγούδια καί
κήρυγμα, γίνονται διάφορα περίεργα δρώ
μενα. Τέλος, ὑπάρχει εἰδικό τελετουργικό
Ντισκορντιανοῦ βαπτίσματος καί γιά νά
γίνει τό βάπτισμα, τό νέο μέλος πρέπει νά
παρουσιαστεῖ ἐντελῶς γυμνό ἐνώπιον τοῦ
ἱερέα καί 4 ἀδελφῶν ἤ διακόνων.
Τό ἀποκρυφιστικό ὑπόβαθρο τοῦ Ντι
σκορντιαν
 ισμοῦ ἀποδεικνύεται καί ἀπό
τούς ποικίλους διαλογισμούς, ἐπικλήσεις
καί μαγικά τελετουργικά πού χρησιμοποι
οῦνται, κάποια ἀπό τά ὁποῖα, μάλιστα, κά
νουν καί χρήση γέλιου. Ἐπίσης, στίς ἱστο
σελίδες τους παροτρύνουν τά μέλη τους νά
20
ἀκολουθοῦν τίς συμβουλές τοῦ Ἰ-Τσίνγκ
καθώς καί εἰδικῶν ντισκορντιανῶν καρτῶν
Ταρώ21. Τά ἀποκρυφιστικά τελετουργικά
τους παρουσιάζονται στά παγανιστικά συ
νέδρια καί φεστιβάλ ὅπου μετέχουν, ὅπως
καί στό ἐτήσιο ντισκορντιανό συνέδριο πού
λαμβάνει χώρα τά τελευταῖα χρόνια. Ἐπι
πλέον, «ἕνα μέρος τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ
προέρχεται ἀπό τό ἔργο τοῦ [σατανιστῆ]
Ἄλιστερ Κρόουλι» σύμφωνα μέ τίς δηλώ
σεις τῆς ἀρχηγοῦ μεγάλης Ντισκορντια
17. ἔνθ. ἀνωτέρῳ.
18. ἔνθ. ἀνωτέρῳ, www.poee.org/living/GetPage.aspx?
ID=87, καί
http://discordiagr.blogspot.com/2011/03/prometheusrising-3.html
19. «Church of the Subgenius» («Ἐκκλησία τῆς ὙπόΕὐφυΐας»).
20. κινεζικό σύστημα μαντείας.
21. http://discordia.org.uk/tarot.html
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νῆς «Ἐκκλησίας»22. Αὐτό, σέ συνδυασμό
μέ τό γεγονός ὅτι ὁ Ντισκορντιανισμός
προτείνεται καί ἀπό κάποιες σατανιστικές
ἱστοσελίδες, σημαίνει ὅτι θά μποροῦσε νά
λειτουργήσει ὡς πρῶτο βῆμα πρίν τό σατα
νισμό ἤ ὅτι ἡ ἐνσωμάτωση στοιχείων ἀπό
τό σατανισμό ἀποτελεῖ πραγματικότητα.
Οἱ Ντισκορντιανοί ἐνθαρρύνονται νά
διαβάζουν βιβλία μαγείας, τό ἱερό βιβλίο
Subgenius καί τό δεύτερο βασικό κείμενό
τους μετά τήν Principia Discordia, τό Illu
minatus23, ἕνα ντισκορντιανό μυθιστόρημα
ψυχεδελικῆς φαντασίας, γεμάτο μαγεία,
σέξ, ναρκωτικά, ἐπιστημονική φαντασία
καί θεωρίες συνωμοσίας. Τό κείμενο αὐτό
«ἔφερε πολλές χιλιάδες ἀναγνῶστες στόν
Ντισκορντιανισμό∙ ὅπως καί τό [ἐμπνευ
σμένο ἀπό αὐτό τό κείμενο] καρτοπαιχνίδι
Illuminati [Ἰλλουμινάτι] τῶν Steve Jackson
Games (πού δημοσίευσαν καί τήν Principia
Discordia)… μετέδωσε τό μήνυμα σέ νέο
24
κοινό». Νά τονιστεῖ ὅτι τό παιχνίδι αὐτό
τό διέδωσαν, ἐν ἀγνοίᾳ τους φυσικά, Χρι
στιανοί, ἀκόμα καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί
στήν Ἑλλάδα.
Κάποιοι μελετητές χαρακτηρίζουν τόν
Ντισκορντιανισμό, ὅπως καί τήν «Ἐκκλη
σία Subgenius», «σέκτες» («cults»)25. Θά
μπορούσαμε νά δεχθοῦμε ὅτι πρόκειται
γιά ἀντιπροσωπευτικό παράδειγμα νέ
ου, συγκρητιστικοῦ θρησκευτικοῦ κινή
ματος πού ἐξαπλώθηκε ταχύτατα μέσῳ
Διαδικτύου. Ὅταν οἱ ἱστοσελίδες γιά τόν
Καθολικισμό ἦταν 94, οἱ ἀντίστοιχες γιά
τόν Ντισκορντιανισμό ἔφταναν τίς 6126. Οἱ
νέες, ἐναλλακτικές θρησκεῖες, εἴτε ἐμπί
πτουν στήν κατηγορία τῆς σέκτας, εἴτε ὄχι,
δημιουργήθηκαν τά τελευταῖα 100 περίπου
22. www.youtube.com/watch?v=boc-u4ngCtw
23. The Illuminatus! Trilogy.
24. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 44.
25. Ὅπως ὁ Richard Smith, (http://www.chaosmatrix.
org/library/chaos/texts/neophile.html), οἱ ἐρευνητές τοῦ
Πανεπιστημίου Virginia (http://www.hs.vcu.edu/wrs/profiles/
Discordianism.htm) καί ἄλλοι.
26. στοιχεῖα 1996, αὐτόθι.
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χρόνια καί φαίνεται ὅτι πληθαίνουν συ
νεχῶς. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε λίγα στοι
χεῖα γιά κάποιες ἀκόμα.
«Ἐκκλησία Subgenius»
Ἡ «Ἐκκλησία Subgenius» («Ἐκκλησία
τῆς Ὑπό-Εὐφυίας») εἶναι ἄλλη μιά με
ταμοντέρνα θρησκεία πού ἀποτελεῖ πα
ρωδία θρησκείας καί ἔχει χαρακτηριστεῖ
παρακλάδι τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ. Ἡ
«Ἐκκλησία Subgenius» ἔγινε γνωστή τό
1979 μέ τήν κυκλοφορία τοῦ πρώτου της
φυλλαδίου, μέ τίτλο «Ὁ κόσμος τελειώνει
αὔριο καί μπορεῖ νά πεθάνεις!». Ὡστό
σο, σύμφωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς τῆς
«Ἐκκλησίας», ἡ ἵδρυσή της ἔγινε τό 1953,
ἀπό τόν F. J. R. “Bob” Dobbs, ἕνα μυθικό
πρόσωπο πού κατέχει τή θέση προφή
τη/θεότητας στήν ὁμάδα. Στό ἱερό βι
βλίο τους περιγράφεται ἡ φιλοσοφία τους:
«Ἡ Ἐκκλησία Subgenius εἶναι ἕνα τάγμα
Χλευαστῶν καί Βλάσφημων, οἱ ὁποῖοι εἶναι
27
ἀφιερωμένοι στήν πλήρη χαλαρότητα» .
Ἐπίκεντρο τῆς θρησκείας εἶναι ἡ ἐπιδίω
ξη τῆς χαλαρότητας καί ἡ λατρεία τοῦ
“Bob”. Ὁ “Bob” ἀπεικονίζεται ὡς καρτούν
ἑνός χαμογελαστοῦ ἄνδρα πού καπνίζει
πίπα καί θεωρεῖται ὁ μεγαλύτερος ἔμπο
ρος ὅλων τῶν ἐποχῶν πού λατρεύει τά
χρήματα, ἐπικοινωνεῖ μέ ἐξωγήιν
 ους καί
ἔχει τήν ἱκανότητα νά πεθαίνει καί νά
ἀνασταίνεται πολλές φορές. Σύμφωνα
μέ τή διδασκαλία τους, ὁ μεγάλος αὐτός
δάσκαλος-πωλητής φωτίστηκε ἀπό ἕναν
ἐξωγήιν
 ο, τόν Ἰεχωβά 1, ἐνῶ ἐργαζόταν
σέ μιά συσκευή τηλεόρασης δικοῦ του
σχεδιασμοῦ. Ὁ Ἰεχ
 ωβάς 1 κατέβηκε καί
ἅρπαξε τόν Μπόμπ στό διάστημα καί τοῦ
ἔδωσε τή φώτιση, τοῦ ἔδειξε ὅτι αὐτός
ἦταν ὁ ἀληθινός προφήτης τῆς «Ἐκκλησί
ας Subgenius» καί ὅτι θά ἔπρεπε νά δημι
ουργήσει μιά ἐκκλησία στό ὄνομά του καί
νά φέρει τήν πλήρη χαλαρότητα.
27. The Book of the Subgenius, Subgenius Foundation,
Νέα Ὑόρκη, 1987, σελ. 5.
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Στό ἱερό βιβλίο τους διαβάζουμε: «Ποι
ός σᾶς δίνει πίσω τή χαλαρότητά σας; Ὁ
“Bob”»28. «Ὁ Dobbs εἶναι ἕνας ἀπό ἐκείνους
τούς σπάνιους μύστες πού ἔρχονται στή Γῆ
κάθε μερικούς αἰῶνες, ἐκείνους τούς Ἀνα
ληφθέντες Δασκάλους πού “βλέπουν” πολύ
βαθύτερα… Ὡς μέντιουμ, ὁ “Bob” εἶναι ἀπα
ράμιλλος, ἱκανός νά “ἐκτοξεύει” τά μηνύμα
τα πού κατευθύνονται στό κεφάλι του ἀπό…
πνεύματα, δαίμονες, ἀγαπημένους πεθαμέ
νους… Ὁ “Bob” εἶναι ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΣΕΞ… Ὁ
“Bob” δέν ἐπιλέγει νά πορνεύει. Ὁ “Bob”,
ὡς ἐργαλεῖο τοῦ [θεοῦ] ΒΟΤΑΝ29, πρέπει νά
πορνεύει. Καί ὄχι μόνο μέ γυναῖκες. Ὄχι μόνο
μέ ἄνδρες. Καί μέ ΖΩΑ»30. Αὐτός εἶναι ὁ «θε
ός» πού λατρεύουν. Στά κηρύγματά τους
μάλιστα ἐπαναλαμβάνουν: «ὁ “Bob” σώζει!
Ὁ “Bob” σώζει! Εἶναι ὁ σωτήρας μας!» Κατά
τ΄ ἄλλα ἰσχυρίζονται ὅτι «ἀκόμα καί οἱ Χρι
31
στιανοί μποροῦν νά γίνουν Subgenius» . Κι ἄς
βεβηλώνουν ἱερά πρόσωπα καί σύμβολα κι
ἄς δηλώνουν ὅτι κάνουν συγκεντρώσεις ἀν
τί-ἀφύπνισης (devivals), «γιά νά καταστρέ
ψουν τό ἔργο τῆς χριστιανικῆς ἀφύπνισης».
Μιά ἀπό τίς ἱερές μέρες τῶν Subgenius
εἶναι καί ἡ 5η Ἰουλίου πού εἶναι γνωστή
ὡς X-day (ἡμέρα X). Κάθε χρόνο προβλέ
πουν ὅτι τό τέλος τοῦ κόσμου θά ἔλθει
στίς 5 Ἰουλίου καί προειδοποιοῦν ὅτι θά
γλιτώσουν μόνο οἱ Subgenius, οἱ ὁποῖοι
θά διασωθοῦν ἀπό ἱπτάμενους δίσκους
μέ ὁδηγούς ἐξωγήινες θεές τοῦ σέξ. Κά
θε χρόνο τίς παραμονές τῆς «συντελείας
τοῦ κόσμου» διοργανώνουν ἑορταστικές
ἐκδηλώσεις πού περιλαμβάνουν ρόκ συ
ναυλίες, «σεμινάρια σέξ», πορνογραφικά
δρώμενα, αὐτό-ἀκρωτηριασμούς, βέβηλα
καί βλάσφημα τελετουργικά, τελετουργι
κά «βαπτίσματος», ὅπου «ἐξαλείφονται οἱ
ἁμαρτίες τους καί ἀποκτοῦν νέες» κ. ἄ. Γιά
28. ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 21.
29. Ὁ Βόταν, γνωστός καί ὡς Ὄντιν ἤ Βόντεν, εἶναι
θεός τῆς σκανδιναβικῆς μυθολογίας, θεωρεῖται ὅτι εἶχε
πολλές ἐρωμένες καί συνδέεται μέ τή σεξουαλικότητα.
30. The Book of the Subgenius, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 23.
31. ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 18.
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νά καλύψουν τή διάψευση τῆς προφητείας
τους περί συντελείας τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία
ἀρχικά εἶχε ἀνακοινωθεῖ γιά τήν 5η Ἰουλί
ου 1998, χρησιμοποιοῦν διάφορες δικαιο
λογίες ὅπως ὅτι τό τέλος τοῦ κόσμου ἦλθε,
ἀλλά σέ ἀλληγορικό ἐπίπεδο, ἤ ὅτι ἔλαβε
χώρα σέ ἄλλο πλανήτη ἤ ὅτι οἱ Γραφές
τους διαβάστηκαν κατά λάθος ἀνάποδα
καί ὁ κόσμος θά τελειώσει τό 8661 κλπ.
Ἡ βασική προϋπόθεση γιά νά γίνει
κανείς Subgenius εἶναι νά πληρώσει 35
δολάρια στήν «Ἐκκλησία Subgenius». Ἔτσι
διασφαλίζει τήν «αἰώνια σωτηρία του».
Τά μέλη προτρέπονται νά παρατήσουν
τή δουλειά τους καί νά χαλαρώσουν, νά
συμβάλουν στήν κατάρρευση τοῦ νόμου
καί τῆς τάξης καί νά κάνουν χρήση ναρκω
τικῶν καί ἔκτρωση ἄν χρειαστεῖ.
«Ἐκκλησία ὅλων των Κόσμων»32
Ἡ «Ἐκκλησία ὅλων των Κόσμων» ἱδρύ
θηκε τό 1962 ἀπό τόν Tim Zell (μετέπειτα
Oberon Zell-Ravenheart) καί τόν Richard
Lance Christie. To 1968 ξεκίνησε τήν ἔκδοση
τοῦ -καθοριστικοῦ γιά τό χῶρο- ἐντύπου
Green Egg καί ἀπέκτησε νομική προσω
πικότητα. Εἶναι ἴσως ἡ παλαιότερη νεο
παγανιστική ὀργάνωση στήν Ἀμερική μέ
νομική ὑπόσταση καθώς καί ἡ πρώτη ἀνα
γνωρισμένη θρησκεία τῆς «Θεᾶς» καί τῆς
λατρείας τῆς Φύσης στήν Αὐστραλία33. Τά
μέλη της ἐκτείνονται καί στήν Εὐρώπη. Ἡ
«Ἐκκλησία ὅλων τῶν Κόσμων» συγκατα
λέγεται στίς θρησκεῖες θεοποίησης τῆς φύ
σης, χρησιμοποιεῖ ἐκτενῶς τελετουργικά
μαγείας, ἔχει ὅμως ρίζες στή λογοτεχνία
τοῦ φανταστικοῦ. Ἡ ἔμπνευση γιά τήν
ἵδρυσή της καί ἕνα μέρος τῆς διδασκαλίας
της προῆλθε ἀπό τό μυθιστόρημα ἐπιστη
μονικῆς φαντασίας τοῦ Robert Heinlein
«Ξένος σέ Ξένη Χώρα»34.
32. Δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν πεντηκοστιανικήχαρισματική «Συναγωγή - Ἐκκλησία ὅλων των Ἐθνῶν».
33. Ἀπέκτησε νομική ὑπόσταση τό 1992.
34. Robert Heinlein, Stranger in a Strange Land, 1961.
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Βασικό δόγμα τῆς ὀργάνωσης εἶναι ἡ
πίστη στή θεϊκότητα κάθε ἀνθρώπου, ἡ
ὁποία ἐκφράζεται καί μέ τό χαιρετισμό πού
χρησιμοποιοῦν τά μέλη της, «Εἶσαι Θεός»
ἤ «Εἶσαι Θεά»35. Ἄλλο δόγμα της ἀφορᾶ
στή λατρεία τῆς Γαίας, τῆς Μητέρας Γῆς.
Τό 1970 ὁ Tim Zell, μέσα ἀπό μιά «βαθιά
θρησκευτική ἐμπειρία», κατάλαβε πώς «ἡ
Γῆ εἶναι ζωντανή καί ὅτι ἡ Θεά τοῦ Παγα
νισμοῦ ἦταν ἡ Γῆ»36. Ἡ «Ἐκκλησία ὅλων
τῶν Κόσμων ἀναγνωρίζει τή Μητέρα Γῆ,
τόν Κερασφόρο Θεό, τόν Πράσινο Ἄνδρα37
καί ἄλλα πνεύματα τοῦ ἀνιμιστικοῦ τοτε
μισμοῦ ὡς τό Θεϊκό Πάνθεον»38 καί ἔχει χα
ρακτηριστεῖ πρόδρομος τοῦ κινήματος τῆς
39
βαθιᾶς οἰκολογίας . Ἡ «Ἐκκλησία ὅλων
τῶν Κόσμων» διακηρύσσει ἀκόμη τήν πί
στη της στήν «πλουραλιστική θεώρηση
τῆς θρησκείας, στήν αὐτοπραγμάτωση καί
τή θετική σεξουαλικότητα»40. Ἡ σεξουα
λικότητα θεωρεῖται «ἔκφραση τοῦ θείου»
καί τόσο ἡ ἑτερόφυλη σεξουαλικότητα
ὅσο καί ἡ ὁμοφυλόφιλη σεξουαλικότητα
θεωροῦνται «ἐκφράσεις ἱερῆς σεξουαλικῆς
συμπεριφορᾶς». Ἐπιπλέον, ἐνθαρρύνεται
ὁ γυμνισμός, ἀλλά καί οἱ πολυγαμικές καί
πολυερωτικές σχέσεις.
Τό 2004 ὁ Zell-Ravenheart ἵδρυσε τήν
«Γκρί Σχολή Μαγείας», ἐμπνευσμένη ἀπό
τή «Σχολή Μαγείας Χόγκουαρτς» τῶν βι
βλίων Χάρρυ Πόττερ. Ἡ Γκρί Σχολή Μαγεί
ας δέχεται σπουδαστές ἀπό τήν ἡλικία τῶν
11 ἐτῶν ἀλλά καί ἐνήλικες. Ἀπό τήν ἡλικία
35. http://www.caw.org/index.php?module=Pages&fun
c=display&pageid=3
36. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 65.
37. ἤ Πράσινο Θεό, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται γιός καί
ἐραστής τῆς Μεγάλης Μητέρας.
38. http://www.paganlibrary.com/reference/church_of_
all_worlds.php
39. Ἡ βαθιά οἰκολογία ἤ οἰκολογία τοῦ βάθους, πού
ἔχει ρίζες στό Βουδισμό καί τόν Ταοϊσμό, ὑπερτονίζει τήν
ἀξία κάθε μή-ἀνθρώπινου πλάσματος, οἰκοσυστήματος
καί διαδικασίας τῆς φύσης καί θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο
«ἁπλό μέλος τῆς βιοκοινότητας» πού ἔχει τήν ἴδια ἀξία
μέ τά ζῶα, τά φυτά κτλ.
40. http://www.caw.org/index.php?module=Pages&fun
c=display&pageid=3
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τῶν 14 ἐτῶν μάλιστα τά παιδιά μποροῦν
νά γραφοῦν χωρίς γονική συγκατάθεση.
Οἱ ἀνήλικοι πληρώνουν τό συμβολικό ποσό
τῶν 13 δολαρίων ἐτησίως. Ἡ Γκρί Σχολή
Μαγείας λειτουργεῖ πρός τό παρόν μόνο
στόν κυβερνοχῶρο -ὅπως καί πολλές ἄλλες
παγανιστικές σχολές σήμερα- καί καυχιέ
ται ὅτι ἔχει πάνω ἀπό 800 σπουδαστές σέ
40 χῶρες. Τά διδασκόμενα μαθήματα, πού
καλύπτουν ἕνα εὐρύ ἀποκρυφιστικό φά
σμα, περιλαμβάνουν: θεραπευτικές τέχνες,
ἀλχημεία, τελετουργική μαγεία, μαντεία,
μαύρη μαγεία καί πολλά ἄλλα. Τό 2005
ἡ Γκρί Σχολή Μαγείας ἀπέκτησε νομική
προσωπικότητα ὡς ἐκπαιδευτικό ἵδρυμα μή
κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα στήν πολιτεία
τῆς Καλιφόρνιας, ἐνῶ στά σχέδιά τους εἶναι
καί ἡ ἀπόκτηση κτιρίου γιά τή σχολή.
«Ἐκκλησία τοῦ
Ἱπτάμενου Μακαρονοτέρατος»
Ἡ τρίτη χιλιετία εἶδε νέες ἐπινοημέ
νες θρησκεῖες, μέ σημαντικότερες ἴσως τή
θρησκεία τῶν Jedi (Τζενταϊσμό), τή θρη
σκεία Matrix καί τή θρησκεία τοῦ Ἱπτάμε
νου Μακαρονοτέρατος. Ἡ «Ἐκκλησία τοῦ
Ἱπτάμενου Μακαρονοτέρατος», γνωστή
καί ὡς Πασταφαριανισμός, ἱδρύθηκε τό
2005 ἀπό τόν Bobby Henderson καί ἀποτε
λεῖ παρωδία τῆς πίστης στή δημιουργία τοῦ
κόσμου ἀπό μιά ἀνώτερη δύναμη. Ὅταν
τό Συμβούλιο Ἐκπαίδευσης τῆς πολιτεί
ας τοῦ Κάνσας ἀποφάσισε νά διδάσκεται
στά σχολεῖα, παράλληλα μέ τή θεωρία τῆς
ἐξέλιξης καί ἡ θεωρία τοῦ «εὐφυοῦς σχε
διασμοῦ», σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ κόσμος
δέν δημιουργήθηκε τυχαῖα, ὁ Henderson
ἔστειλε ἐπιστολή μέ τήν ὁποία διαμαρτυ
ρόταν καί ἀπαιτοῦσε νά διδάσκεται καί ἡ
«πασταφαριανική ἐκδοχή τῆς Δημιουργί
ας», σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ κόσμος δημι
ουργήθηκε ἀπό ἕνα μπόγο ἀπό σπαγγέτι
καί δύο κεφτέδες, τό ὁποῖο ὀνόμασε «Ἱπτά
μενο Μακαρονοτέρας». Ἡ ἐπιστολή του
ἀγνοήθηκε, ἀλλά ἡ θεωρία του διαδ
 όθηκε
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τάχιστα μέσῳ Διαδικτύου καί τό 2006 γρά
φτηκε τό «Εὐαγγέλιο» τῆς ὁμάδας, τό ὁποῖο
μπορεῖ νά ἔχει πουλήσει πάνω ἀπό 100.000
ἀντίτυπα μέχρι σήμερα. Τό 2008 ἔκανε τήν
ἐμφάνισή της καί ἡ «Ἑλληνορθόδοξη Ἐκ
κλησία τοῦ Ἱπτάμενου Μακαρονοτέρατος».
Τό κεντρικό δόγμα τους εἶναι ὅτι τό σύμπαν
δημιουργήθηκε ἀπό ἕνα ἀόρατο καί μή ἐν
τοπίσιμο μακαρονοτέρας, τό ὁποῖο, ὄντας
μεθυσμένο, ξεκίνησε τή δημιουργία, φτι
άχνοντας ἀρχικά ἕνα βουνό, λίγα δέντρα
καί ἕναν νάνο. Ἀκόμη, οἱ πειρατές θεω
ροῦνται ἱεροί, ἀφοῦ -ὅπως λένε- οἱ πρῶτοι
πασταφαριανιστές ἦταν πειρατές καί τά
περιβαλλοντικά προβλήματα τοῦ πλανήτη
ἀποδίδονται στή μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν
πειρατῶν. Ὁ παράδεισος γιά τούς ὀπαδούς
τῆς «Ἐκκλησίας τοῦ Ἱπτάμενου Μακαρονο
τέρατος» εἶναι ἕνας τόπος μέ ἕνα ἡφαίστειο
μπύρας καί ἕνα ἐργοστάσιο στριπτιζέζ. Ἡ
κόλασή τους εἶναι ἕνας τόπος ὅπου ἡ μπύ
ρα εἶναι χαλασμένη καί οἱ στριπτιζέζ ἔχουν
σεξουαλικῶς μεταδιδόμενες ἀσθένειες.
«Ἐκκλησία τῆς Ἀόρατης Ρόζ Μονόκερου»
Στή θέση τοῦ Θεοῦ, ἀντί γιά τό «Ἱπτά
μενο Μακαρονοτέρας», ἡ «Ἐκκλησία τῆς
Ἀόρατης Ρόζ Μονόκερου» ἔχει βάλει μιά
Μονόκερο, μιά «θεά» πού εἶναι ταυτόχρο
να καί ἀόρατη καί ρόζ. Ἡ ἐπιλογή αὐτή
ἔχει στόχο νά σατιρίσει τά θρησκευτικά
πιστεύω καί ἀποτελεῖ παρωδία τῶν ἰδιοτή
των τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδή ἡ μονόκερος «θεά»
εἶναι ἀόρατη, κανείς δέν μπορεῖ νά ἀπο
δείξει ὅτι δέν ὑπάρχει ἤ ὅτι δέν εἶναι ρόζ.
Κατ’ ἀντιστοιχία, προσπαθοῦν νά ποῦν ὅτι
ἡ ἀνικανότητα νά ἐντοπίσουμε τό Θεό μέ
ὑλικό τρόπο δέν μπορεῖ νά ἀποδείξει τήν
ὕπαρξη ἤ τήν ἀνυπαρξία Του. Οἱ ἀθεϊστές
πού ἀνήκουν σέ αὐτή τήν ὁμάδα θεωροῦν
τήν ἔλλειψη ἁπτῶν ἀποδείξεων, καθώς καί
τήν πίστη στίς ὑπερφυσικές ἰδιότητες τοῦ
Θεοῦ, ὡς παραλογισμό. Τό σύμβολο τῆς
«Ἐκκλησίας τῆς Ἀόρατης Ρόζ Μονόκερου»,
πού ἀποτελεῖται ἀπό τό μηδέν καί μιά
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ἀπεικόνιση μονόκερου, ἀντιπροσωπεύει
τόν ἀθεϊσμό.
Ἡ «Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀό
ρατης Ρόζ Μονόκερου», πού δραστηριο
ποιεῖται ἀπό τό 2008, διοργανώνει κοινές
ἐκδηλώσεις μέ τήν «Ἐκκλησία τοῦ Ἱπτάμε
νου Μακαρονοτέρατος» καί τήν «Ἑλληνική
Ἕνωση Ἀθέων». Τά πιστεύω της, ὅπως
διαφαίνονται στά κείμενά της, ἀποτελοῦν
βεβήλωση τῶν ἱερῶν μας Μυστηρίων, δογ
μάτων, ἑορτῶν κ.λπ. Ἐνδεικτικά παραθέ
τουμε τό «σύμβολο τῆς πίστεώς» τους, τό
ὁποῖο ἀποτελεῖ βλάσφημη καί αἰσχρή πα
ραποίηση τοῦ ἱεροῦ Συμβόλου τῆς Ὀρθοδό
ξου Πίστεως.
«Πιστεύομεν εἰς μίαν Ἀόρατην Ρόζ Μο
νόκερω, μητέρα, παντοκράτειρα, ποιήτρια
οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί
ἀοράτων.
Καί εἰς ἕναν Ἀόρατον Μπλέ Μονόκερω,
τόν σύντροφον αὐτῆς τόν μονογενῆ, τόν ἐκ
τῆς μητρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν
αἰώνων.
Φῶς ἐκ φωτός, κυανοῦν ἀληθινόν ἐκ ρο
δίνου ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα,
ὁμοούσιον τῇ μητρί, δι’ ἧς τά πάντα ἐγένετο.
Τόν διά τά πλάσματά της καί διά τήν
αὐτῶν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν
οὐρανῶν, καί καταστώμενον ὁρατόν ἐκ τῆς
Ἁγίας Συνουσίας καί ἐνσαρκωθήσαντα.
Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί
καλπάζοντα εἰς τό πλευρόν τῆς μητρός.
Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης, εὐλο
γώντα τούς ζώντας καί τούς ἐραστάς, ὧν
τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καί εἰς τήν Ἁγία Συνουσία τήν ζωοποιό,
τήν ἐκ τοῦ ζεύγους ἐκπορευομένην, τήν σύν
τῷ θήλει καί τῷ ἄρρενι συμπροσκυνούμενη
καί συνδοξαζόμενη, τήν λαλήσασα διά τῶν
προφητῶν.
Εἰς μίαν ἁγίαν, καθολικήν καί ἀπολαυ
στικήν συνουσίαν.
Ὁμολογῶ ἐν ἡδονῇ εἰς ἄφεσιν ψυχανα
γκασμῶν.
Προσδοκῶ ἱκανοποίησιν ἀπωθημένων.
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ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Συνοπτικός σχολιασμός τοῦ ὁμώνυμου βιβλίου τοῦ Ρέϋμοντ Φράντς,
ἀπό τήν κ. Ἄννα Μπουρδάκου,μέλος τοῦ Πν. Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

(α’ μέρος)

«Ἡ πάλη ἀνάμεσα στήν πίστη πρός τόν Θεό
καί στήν ἀφοσίωση πρός μία θρησκεία.
Μιά διεισδυτική ματιά στό ἀνώτατο
συμβούλιο μιᾶς θρησκείας
καί στή δραματική ἐξουσία πάνω
σέ ἀνθρώπινες ζωές».
Ρέϋμοντ Φράντς
Ὁ Ρέϋμοντ Φράντς στό βιβλίο του «Κρί
1
ση συνείδησης» , παρουσιάζει ὅλο τό ἐσω
τερικό τῆς «Σκοπιᾶς» ὅπως τό ἔζησε πρίν
τό γνωρίσει σέ βάθος. Βιώνει ὅλα τά ψεύδη
πού κηρύττει ἡ «Σκοπιά» στό ὄνομα τοῦ
Θεοῦ. Ζοῦμε μαζί του τήν τραγικότητα
-λόγῳ τῆς θέσεως πού κατέχει- καί τή μα
ταιότητα πού ὁ ἴδιος βιώνει λόγῳ τῆς πα
ραμονῆς του σ’ αὐτή τήν ὀργάνωση.
Ἀπό νεαρός κι ἐπί σειρά 50 περίπου χρό
νων, γεμάτων ἀπερίγραπτες κακουχίες
τοῦ ἰδίου καί τῆς συζύγου του, ζεῖ ὑπομέ
νοντάς τα ὅλα μέ χαρά γιά τήν δόξα τοῦ
Ἰεχωβᾶ, ὅπως πίστευε. Ὅταν ὅμως τόν ἐξέ
λεξαν μέλος τοῦ Κυβερνῶντος Σώματος
(Κ.Σ.), ὅλα ἄλλαξαν καθώς βρέθηκε σέ ἕνα
τελείως διαφ
 ορετικό περιβάλλον ἀπό αὐτό
πού τόσα χρόνια πίστευε καί ὑπηρετοῦσε.
1. Ρέϋμοντ Φράντς, Κρίση Συνείδησης, Ἐκδόσεις: «Μυ
ριόβιβλος», Ἀθήνα 2009.

Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν».
Ἐπίλογος
Ἡ θρησκεία σχετικοποιεῖται, γίνεται

Σιγά σιγά ἀρχίζει νά ἀνακαλύπτει ἕνα
πρός ἕνα ὅλα ὅσα ἐκήρυττε τόσο καιρό νά
ἀποδεικνύονται ψεύδη. Στό Κ. Σ., στό ὁποῖο
ἀνήκει τώρα κι αὐτός, διαπιστώνει ὅτι τό
μόνο πού ἐνδιαφέρει τά μέλη του εἶναι ἡ
ἐξουσία, ἡ ἀπόλυτη κυριαρχία πάνω στούς
ἀνθρώπους κι ὄχι ἡ σωτηρία τους. Ἀρχίζει
τότε μιά προσωπική ἔρευνα ξεκινώντας
ἀπό τό θεμελιῶδες θέμα, τή «γενιά τοῦ
1914».
«1914 “καί ἡ γενιά αὐτή”. Γιά περισσό
τερες ἀπό 3 δεκαετίες, τό ἔτος 1914 ὑποδει
κνυόταν ὡς τό σχετικό μέ τό μέλλον ὁριακό
σημεῖο γιά τίς χρονικές προφητεῖες τῆς Ὀρ
γάνωσης Σκοπιά. Τώρα γιά ὀκτώ περίπου
δεκαετ
 ίες, ἡ ἴδια ἡμερομηνία ἀποδεικνύεται
ὡς τό παρελθοντικό σημεῖο γιά τή χρονική
προφητεία πού συνιστᾶ τό σημαντικώτερο
ἔναυσμα καί κίνητρο γιά “ἐπιτακτικότητα”
στή δραστηριότητα τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰε
χωβᾶ.
Ἴσως καμμιά ἄλλη θρησκεία δέν ἔχει
ἐπενδύσει τόσο σέ μιά καί μόνο ἡμερομηνία...
Ὁ ἰσχυρισμός τῆς ὀργάνωσης τῶν μαρτύ
ρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅτι εἶναι ὁ μοναδικός ἐπί
γειος ἀγωγός καί ὄργανο τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
Χριστοῦ, εἶναι ἀξεχώριστα συνδεδεμένος
μέ τήν ἡμερομηνία αὐτή, γιατί ὁ ἰσχυρισμός
λέει ὅτι ἐκεῖνο τό ἔτος ὁ Χριστός ἄρχισε

ἐναλλακτική, μετα-μοντέρνα, ἀποϊερο
ποιημένη, παράλογη, ἐπικίνδυνη καί ὅ,τι
μπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς. Γίνεται τά
πάντα ἐκτός ἀπό Ἀλήθεια, Ζωή καί Ὁδός
σωτηρίας.
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τήν “ἀόρατη παρουσίασή του” ὡς ἕνας νέ
ος ἐνθρονισμένος κυβερνήτης... ἐξέλεξε τή
Σκοπιά ὡς τόν ἐπιλεγμένο ἀντιπρόσωπό
του ἐνώπιον ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας..., ὡς
τήν τάξη τοῦ “πιστοῦ καί φρόνιμου δούλου”
τήν ὁποία διόρισε οἰκονόμο σέ ὅλα τά ὑπάρ
χοντά του ἐπί γῆς. Ἀπό αὐτή τή διδασκαλία
ἀντλεῖ τό Κυβερνῶν Σῶμα τό δικαίωμά του
στήν ἐξουσία αὐτό-παρουσιαζόμενο ὡς τό
διαχ
 ειριστικό τμῆμα αὐτοῦ τοῦ πιστοῦ καί
φρόνιμου δούλου.
Τά στοιχεῖα δείχνουν ὅτι τό Κ. Σ. αἰσθα
νόταν ἀνησυχία ὅσον ἀφορᾶ αὐτή τή χρονική
προφητεία. Ἡ χρονική περίοδος πού ἀνα
μενόταν νά πραγματοποιηθεῖ ἀποδείχθηκε
σύντομη καί περιορισμένη πρός τήν κάλυψη
τῶν γεγονότων πού εἶχαν προβλεφθεῖ. Μέ
χρι τό 1940 οἱ ἐκδόσεις τῆς Σκοπιᾶς παρουσί
αζαν τά λόγια τοῦ Ἰησ
 οῦ Χριστοῦ “Ἀλήθεια
σᾶς λέω...”, σάν νά εἶχαν ἀρχίσει νά ἐφαρ
μόζονται ἀπό τό ἔτος 1914. Μιλοῦσαν γιά
τή “γενιά τοῦ 1914”, καί τήν παρουσίαζαν
ὡς σχετική μέ τήν περίοδο κατά τήν ὁποία
θά λάμβανε χώρα ἡ τελική ἐκπλήρωση τῶν
“προφητειῶν τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν” καί θά
εἰσερχόμασταν σέ μία νέα τάξη πραγμά
των. Στή δεκαετία τοῦ 1940 ἡ ἐπικρατοῦσα
ἄποψη ἦταν ὅτι μία νέα “γενιά” κάλυπτε
μία περίοδο 30 ἤ 40 ἐτῶν. Αὐτό συνεισέφερε
στήν ἀκλόνητη ἐμμονή ὅτι ὁ χρόνος πού ἀπέ
μενε ἦταν ἐξαιρετικά περιορισμένος.
Ὅταν τό “ΞΥΠΝΑ” πραγματευόταν αὐτό
τό θέμα πρίν ἀπό 30 χρόνια, στίς μέρες τοῦ
1975, δινόταν ἔμφαση στό πόσο σύντομα θά
ἐξέλειπε ἡ γενιά τοῦ 1914, πόσο λίγος χρό
νος ἔμενε γιά τό διάστημα ζωῆς αὐτῆς τῆς
γενιᾶς. Ὅταν ὅμως πέρασε τό 1975, τό ση
μεῖο ἔμφασης ἀλλάζει. Τώρα, γινόταν προ
σπάθεια νά δειχθεῖ ὅτι τό χρονικό διάστημα
τῆς γενιᾶς τοῦ 1914 δέν ἦταν τόσο περιορι
σμένο..., ὅτι θά μποροῦσε νά ἐπεκταθεῖ ἀκό
μα μέ τρόπους πέρα ἀπό τό ἀναμενόμενο.
Ἔτσι ἡ Σκοπιά τῆς 1ης Ὀκτωβρίου μιλοῦσε
τώρα, ὄχι γι’ αὐτούς πού ἔγιναν “μάρτυρες
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τῶν ὅσων ἔλαβαν χώρα” τό 1914, ἀλλά γι’
αὐτούς πού “ἦταν ἱκανοί νά παρατηρήσουν”
τά γεγονότα πού ἄρχισαν ἐκεῖνο τό ἔτος. Ἡ
ἁπλή παρατήρηση εἶναι διαφορετική ἀπό
τήν κατανόησ
 η. Αὐτό θά μποροῦσε λογικά
νά μειώσει τό ἐλάχιστο ὅριο ἡλικίας ἐκείνων
πού ἀποτελοῦσαν τήν “γενεάν ταύτην”.
Παρότι διαφορετικά συστήματα ὑπολο
γισμοῦ μπορεῖ νά κέρδιζαν κανένα ἔτος ἀπό
δῶ καί ἀπό κεῖ, παρέμενε γεγονός τό ὅτι ἡ
περίοδος τῆς γενιᾶς τοῦ 1914 συρρικνωνό
ταν μέ μεγάλη ταχύτητα, καθώς ἡ ὀντολο
γία τῶν θανάτων εἶναι πάντα ὑψηλότερη
μεταξύ τῶν πιό ἡλικιωμένων. Τό Κ. Σ. τό
γνώριζε αὐτό, γιατί τό θέμα ἦρθε πρός συ
ζήτηση “ἀρκετές φορές”».
Ὅπως διαβάσαμε στό ὡς ἄνω κείμενο,
ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ρ. Φράντς, τό θέμα γιά
τήν «γενεάν ταύτην» ὑπῆρξε πάντοτε γιά
τή «Σκοπιά» ἕνα ἀπό τά πλέον σημαντικά
θέματα. Δημιουργεῖ πρόβλημα ἡ ἀντιμε
τώπισή του ἀκόμα καί σήμερα. Ἦταν καί
εἶναι μιά διδασκαλία κοινή μέ συνεχεῖς
ἀλλαγές ἑρμηνείας. Φυσικά προσπαθεῖ νά
τίς δικαιολ
 ογήσει μέ διάφ
 ορα αἴολα ἐπι
χειρήματα καί μέ τό πιό πειστικό γιά τούς
ὀπαδούς, τήν περίφημη ἔκλαμψη τοῦ «νέ
ου φωτός». Αὐτά πρός τά ἔξω... τώρα ὅμως
μέ τίς συνταρακτικές ἀποκαλύψεις τοῦ Ρ.
Φράντς, ἔρχεται στό φῶς ὅλο τό παρασκή
νιο τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς Ὀργάνωσης καί τό
πιό θλιβερό, ὅτι συνειδητά προσπαθοῦν οἱ
ἡγέτες τῆς ἑταιρίας νά τό καλύψουν.
Γράφει ὁ Ρ. Φράντς:
«Τό πρόβλημα προέκυψε κατά τήν διάρ
κεια τῆς συνεδρίασης τοῦ Κ. Σ. τῆς 7ης Ἰου
νίου 1978. Σ’ αὐτό ὁδήγησαν προγενέστεροι
παράγοντες. Τό μέλος τοῦ Κ. Σ. Ἄλμπερ
Σρόντερ, εἶχε διανείμει στά μέλη ἀντίγρα
φα μιᾶς δημογραφικῆς ἀναφορᾶς γιά τίς Η.
Π. Α. Τά δεδομένα ἔδειχναν ὅτι λιγώτερο
ἀπό τό 1% τοῦ πληθυσμοῦ, πού ἦταν στήν
ἐφηβεία τό 1914, βρισκόταν ἀκόμα στή ζωή
τό 1978. Ἀλλά ἕνας παράγοντας πού κίνησε
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περισσότερο τήν προσοχή ἀφοροῦσε δηλώ
σεις πού εἶχε κάνει ὁ Σρόντερ κατά τήν ἐπί
σκεψή του σέ ὁρισμένες χῶρες στήν Εὐρώ
πη. Πίσω στό Μπρούκλιν ἔφτασαν ἀναφορές
ὅτι ὁ Σρόντερ ὑπέβαλλε σέ ἄλλους τήν ἰδέα
ὅτι ἡ ἔκφραση “ἡ γενεά αὐτή” ὅπως τήν
χρησιμοποιοῦσε ὁ Ἰησοῦς στό Ματθ. 24:34,
ἐφαρμοζόταν στή γενιά τῶν “κεχρισμένων”
καί ὅτι ὅσο ζοῦσε ἔστω κι ἕνας ἀπό αὐτούς,
ἡ “γενιά” δέν θά παρερχόταν. Αὐτό βέβαια
ἦταν ἀντίθετο μέ τή διδασκαλία τῆς Ὀργά
νωσης καί εἶχε γίνει χωρίς τήν ἔγκριση τοῦ
Κ. Σ.
Ὅταν μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Σρόντερ
τέθηκε τό θέμα, ἡ ἑρμηνεία πού εἶχε προτεί
νει ἀπορρίφθηκε καί ψηφίστηκε ὅτι σ’ ἕνα
προσεχές τεῦχος τῆς «Σκοπιᾶς» θά δημοσι
ευόντουσαν «ἐρωτήσεις ἀναγνωστῶν» πού
θά ἐπανεπιβεβαίωναν τή δεδομένη διδασκα
λία ἀναφορικά μέ “αὐτή τή γενιά”.
Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι στό μέλος τοῦ Κ. Σ.
Σρόντερ δέν ἀπευθύνθηκε ἐπίπληξη οὔτε
μομφή γιά τό ὅτι εἶχε ἀναπτύξει αὐτή τήν
χωρίς ἔγκριση, ἀσυμβίβαστη μέ τίς διδασκα
λίες ἄποψη ἐνῶ ἦταν στήν Εὐρώπη. Τό πρό
βλημα ἀνέκυψε ξανά στή συνεδρίαση τῆς
6ης Μαρτίου καί τῆς 14ης Νοεμβρίου 1979.
Καθώς τό θέμα εἶχε τραβήξει τήν προσοχή,
φωτοτύπησα τίς πρῶτες εἴκοσι σελίδες τοῦ
κειμένου πού εἶχε ὁ Σουηδός Πρεσβύτερος...
Κάθε μέλος τοῦ Κ. Σ. ἔλαβε ἕνα ἀντίγραφο.
Παρεκτός ἀπό ἕνα περιστασιακό σχόλιο, δέν
τό εὕρισκαν πρέπον νά συζητήσουν τό θέμα.
Ὁ Λάϊτμαν Σουΐνγκλ ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ
τμήματος Συγγραφῆς, ἦταν ἤδη ἐξοικειωμέ
νος μ’ αὐτό τό ὑλικό. Ἐπέστησε τήν προσοχή
τοῦ Σώματος σέ μερικές ἀπό τίς δογματικές
ἐπίμονες δηλώσεις πού εἶχαν δημοσιευθεῖ
σέ ἀρκετά τεύχη τῆς Σκοπιᾶς τοῦ 1922, δια
βάζοντας κάποια ἀποσπάσματα, δυνατά, σέ
ὅλα τά μέλη· εἶπε ὅτι ἦταν πολύ μικρός τό
1914 (μόνο τεσσάρων ἐτῶν) γιά νά θυμᾶται
πολλά γι’ αὐτό. Ἀλλά εἶπε ὅτι θυμόταν τίς
συζητήσεις πού λάμβαναν χώρα στό σπίτι

διάλογος

του, ἀναφορικά μέ τό 1925. Ὅτι ἤξερε ἐπίσης
τί εἶχε συμβεῖ τό 1975. Εἶπε ὅτι προσωπικά
δέν θά ἤθελε νά ἐξαπατηθεῖ ἀναφορικά μέ
μιά ἄλλη ἡμερομηνία. Κατά τήν πορεία τῆς
συζήτησης, τόνισα ὅτι δέν ὑπῆρχαν ἱστορικά
στοιχεῖα πού νά ὑποστηρίζουν τήν ἀφετη
ριακή ἡμερομηνία τῆς Ἑταιρίας, τό 607 π.
Χ. Ὅσο γιά τό 1914 καί τή γενιά πού ζοῦσε
τότε, τά ἐρωτήματά μου ἦταν: ἄν ἡ παρα
δοσιακή διδασκαλία τῆς Ὀργάνωσης ἦταν
ἔγκυρη, πῶς μποροῦμε νά ἐφαρμόσουμε
τούς συνοδευτικούς λόγους τοῦ Χριστοῦ
στούς ἀνθρώπους πού ζοῦσαν τό 1914; Εἶ
πε “παρόμοια καί ἐσεῖς ὅταν δεῖτε ὅλα αὐ
τά, νά ξέρετε ὅτι ἐκεῖνος πλησιάζει, εἶναι
στήν πόρτα... Καί καθώς αὐτά θά ἀρχίσουν
νά γίνονται, ἀνορθωθεῖτε καί σηκῶστε τά
κεφάλια σας, ἐπειδή πλησιάζει ἡ ἀπελευ
θέρωσή σας”. Τά ἔντυπα ἀνέφεραν τακτικά
ὅτι αὐτά τά λόγια ἄρχισαν νά ἐφαρμόζον
ται ἀπό τό 1914 καί ἔπειτα, σ’ αὐτούς τούς
Χριστιανούς πού ζοῦσαν τό 1914. Ἀλλά ἄν
ἦταν ἔτσι, τότε σέ ποιούς ἀνάμεσα σ’ αὐτούς
μποροῦσαν νά ἐφαρμοστοῦν; Σ’ αὐτούς πού
τότε ἦταν 50 ἐτῶν; Ἀλλά ἄν ἐκεῖνοι ζοῦσαν
τώρα (δηλαδή τό 1979, τόν καιρό τῆς ἀνα
ζήτησης), θά ἦταν 115 ἐτῶν. Σ’ αὐτούς πού
τότε ἦταν 40 ἐτῶν; Αὐτοί θά ἦταν τώρα 105.
Ἀκόμα καί οἱ 30χρονοι θά ἦταν 95 καί αὐτοί
πού εἶχαν μόλις περάσει τήν ἐφηβεία τους
θά ἦταν ἤδη 85 τό 1979. (Ἀκόμα κι αὐτοί θά
εἶναι πάνω ἀπό 100, ἄν ζοῦν σήμερα). Ἄν λοι
πόν αὐτά τά συνταρακτικά λόγια, “σηκῶστε
τά κεφάλια σας ἐπειδή πλησιάζει ἡ ἀπελευ
θέρωσή σας”, πραγματικά ἐφαρμόζονταν
στούς ἀνθρώπους τοῦ 1914, καί ἐννοοῦσαν
ὅτι μποροῦν νά ἐλπίζουν νά δοῦν τήν τελική
ἐκκαθάριση, λογικά αὐτή ἡ συναρπαστική
ἀναγγελία θά ἔπρεπε νά προσδιορίζεται
ἀπό τό λεγόμενο: “Ναί, ἐσεῖς μπορεῖτε νά
τό δεῖτε δηλαδή, ὑπό τόν ὅρο ὅτι εἶστε τώ
ρα πολύ νέοι καί θά ζήσετε μιά πολύ-πολύ
μακροχρόνια ζωή”... Ἔτσι ρώτησα τό Σῶμα,
τί νόημα εἶχε ἡ ἐφαρμογή τῶν λόγων τοῦ
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Ἰησοῦ στό Ματθ. 24: 33, 34, τό 1914, ἄν οἱ
μόνοι πού θά μποροῦσαν νά τά δοῦν νά ἐκ
πληρώνονται ἦταν παιδιά στήν ἐφηβεία τους
ἤ καί μικρότερα; Καμμία συγκεκριμμένη
ἀπάντηση δέν δόθηκε. Πάντως, κάποια μέ
λη ἐξέφρασαν τή συνεχιζόμενη ὑποστήριξή
τους γιά “αὐτή τή γενιά” καί τή χρονολογία
τοῦ 1914... Ὅταν ἀργότερα ὁ πρόεδρος τῆς
συνεδρίασης, μοῦ ἐπέτρεψε νά μιλήσω, ἔκα
να τό σχόλιο ὅτι φαινόταν νά χρειαζόταν νά
θυμόμαστε πώς ὅτι διδάσκεται σήμερα ὡς
“παροῦσα ἀλήθεια”, μπορεῖ ἐπίσης μέ τόν
καιρό νά γίνει “παρελθοῦσα ἀλήθεια” καί
ὅτι ἡ “παροῦσα ἀλήθεια” πού ἀντικαθιστᾶ
μιά τέτοια “παρελθοῦσα ἀλήθεια”, μπορεῖ ἡ
ἴδια νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό μιά “μέλλουσα
ἀλήθεια”. Θεωροῦσα πώς ὅταν ἡ λέξη “ἀλή
θεια” ἐχρησιμοποιεῖτο κατ’ αὐτόν τόν τρόπο
ἔχανε τό νόημά της. Δύο μέλη τοῦ Σώματος
εἶπαν ὅτι, ἄν ἡ ἐξήγηση δέν ἦταν σωστή,
τότε ποιά ἡ ἐξήγηση τῶν λόγων τοῦ Ἰησ
 οῦ;
Καθώς ἡ ἐρώτηση φαινόταν νά ἀπευθύνεται
σ’ ἐμένα ἀπήντησα πώς θεωροῦσα ὅτι θά
ὑπῆρχε κάποια ἐξήγηση πού ἐναρμονιζόταν
μέ τή Γραφή καί τά γεγονότα, ἀλλά πώς ὅ,τι
παρουσιάζουμε σίγουρα δέν θά ἔπρεπε νά
εἶναι κάποια ξαφνική ἰδέα, ἀλλά κάτι πού
θά εἶχε διερευνηθεῖ καί ζυγιστεῖ πολύ προ
σεκτικά. Εἶπα ὅτι νόμιζα ὅτι ὑπῆρχαν ἀδελ
φοί ἱκανοί νά κάνουν ἐκεῖνο τό ἔργο, ἀλλά
ὅτι θά χρειάζονταν τήν ἐξουσιοδότηση τοῦ
Κ. Σ. Ἐνδιαφερόταν τό Κυβερνῶν Σῶμα νά
γίνει κάτι τέτοιο; Δέν δόθηκε ἀπάντηση καί
ἡ ἐρώτηση ἔπεσε στό κενό. Στό τέλος τῆς
συζήτησης, τά μέλη τοῦ Κυβερνῶντος Σώ
ματος μέ τήν ἐξαίρεση μερικῶν ὑπέδειξαν
ὅτι θεωροῦσαν πώς τό 1914 καί ἡ διδασκαλία
γιά “αὐτή τή γενιά” πού ἦταν συνδεδεμένη
μ’ αὐτό, ἔπρεπε νά τονίζεται...
Νά ἕνα ἀξιοσημείωτο παράδειγμα: στή
διάρκεια τῆς συνεδρίασης τῆς 19ης Φε
βρουαρίου κατά τήν ὁποία τό Κυβερνῶν
Σῶμα ἄκουγε τήν ἠχογραφημένη ὁμιλία τοῦ
Φρέντ Φράντς γιά τό 1975, ἀκολούθησε συ
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ζήτηση γιά τήν ἀβεβαιότητα τῶν χρονικῶν
προφητειῶν. Ὁ Νάθαν Νόρ, πού τότε ἦταν
πρόεδρος μίλησε καί εἶπε: “Ὑπάρχουν κά
ποια πράγματα ποῦ ξέρω: γνωρίζω, ὅτι ὁ
Ἰεχωβά εἶναι Θεός, ὅτι ὁ Χριστός Ἰησοῦς
εἶναι Υἱός του, ὅτι ἔδωσε τή ζωή του ὡς
ἀντίλυτρο γιά μᾶς, ὅτι ὑπάρχει ἀνάσταση.
Γιά ἄλλα πράγματα δέν εἶμαι τόσο σίγου
ρος. Γιά τό 1914 δέν ξέρω. Μιλᾶμε γιά τό
1914 γιά πολύ καιρό. Μπορεῖ νά ἔχουμε δί
καιο, κι ἐλπίζω νά ἔχουμε”»2.
Αὐτά εἶναι τά λόγια πού προφέρουν
τά χείλη τοῦ τότε προέδρου τῆς ἑταιρίας
«Σκοπιά». Ὁμολογεῖ ὅτι δέν γνωρίζει γιά
τήν βασικότερη διδασκαλία της, αὐτή στήν
ὁποία στηρίζεται τό οἰκοδόμημα τῆς ὀργά
νωσης, τήν ἀφετηρία πολλῶν προφητειῶν
καί διδαχῶν· πλήν ὅμως τό κηρύττει ὑπεύ
θυνα -γιά τούς ὀπαδούς- σάν «ἀγωγός τοῦ
Θεοῦ», σάν τό κανάλι μέσῳ τοῦ ὁποίου
ρέουν οἱ βιβλικές ἀλήθειες. Αὐτός ὁ ἄν
θρωπος πού ὑποτίθεται σώζει ἀνθρώπινες
ὑπάρξεις καί τρέφει ἑκατομμύρια ὀπαδῶν
μέ τή «νωπή τροφή» πού παίρνει ἀπό τό
Θεό, δηλώνει ἄγνοια μέ μιά ἄνεση, μιά
ἀπάθεια ἀπαξιωτική, σάν νά ἀπευθύνεται
σέ κατώτερα ὄντα, ἀκριβῶς ὅπως προφα
νῶς αἰσθάνεται γιά τούς ὀπαδούς του κι
ἔτσι εἶναι... Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά
ἀνεχθεῖ ὅλη αὐτή τήν ἀνεύθυνη, τήν ἀλλο
πρόσαλη κατάσταση τοῦ προέδρου καί τῶν
μελῶν τοῦ περίφημου Κυβερνῶντος Σώμα
τος, ἡ συνείδηση ἑνός εἰλικρινοῦς ἄνδρα,
τοῦ Ρ. Φράντς, ὁ ὁποῖος αἰσθάνεται πλέον
ὅτι κινεῖται σ’ἕνα χῶρο ἀπάτης, ψέμματος,
ὑποκρισίας, τόν ὁποῖο δέν ἐγνώριζε τόσα
χρόνια καί τόν ὁποῖο ὑπηρετοῦσε πιστεύ
οντας ὅτι ὅλα τά δεινά πού περνοῦσε ἦταν
πρός δόξα τοῦ Ἰεχωβᾶ; Ἔπρεπε νά βρεθεῖ
σ’ αὐτό τό περιβάλλον, μεταξύ ἀνθρώπων
οἱ ὁποῖοι σκοπό ἔχουν τήν ἐξουσία κι ὄχι τή
διδασκαλία τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ. Αὐτό
2. Σ.τ.Σ. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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εἶναι τό προσωπεῖο τῆς «Σκοπιᾶς» κι αὐτό
μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Ρ. Φράντς. Ἀλλά, ἄς συ
νεχίσουμε στό βιβλίο...
«Σ’ ἐκείνη τή συνεδρίαση, ἡ χρονολογία
πού ἦταν πρωταρχική ὑπό συζήτηση ἦταν τό
1975 κι ἔτσι ἦρθε σάν ἔκπληξη νά ἀναφερ
θεῖ σ’ αὐτό τό γενικό πλαίσιο ἡ πολύ πιό θε
μελιώδης χρονολογία τοῦ 1914. Ὅπως εἶπα,
τά λόγια τοῦ προέδρου δέν εἰπώθηκαν σέ
ἰδιαίτερη συζήτηση, ἀλλά ἐνώπιον τοῦ συ
νεδριάζοντος Κυβερνῶντος Σώματος. Πρίν
ἀπό τή μεγάλη συζήτηση γιά τό 1914 (στίς 14
Νοεμβρίου τοῦ 1979, μέ ὅλα τά μέλη παρόν
τα), ἡ Ἐπιτροπή Συγγραφῆς τοῦ Σώματος
εἶχε συζητήσει σέ μιά συνάντηση τό ἄν ἦταν
ὀρθό νά συνεχίσει νά τονίζεται τό 1914. Στή
συζήτηση τῆς ἐπιτροπῆς πρωτάθηκε ὅτι θά
μπορούσαμε τουλάχιστον νά ἀποφεύγουμε
νά προωθοῦμε αὐτή τή χρονολογία. Ὅπως
ἀνακαλῶ στή μνήμη μου, ὁ Κάρλ Κλάϊν μᾶς
θύμισε τήν πρακτική πού ἀκολουθεῖτο μερι
κές φορές νά μήν ἀναφέρεται μιά ὁρισμένη
διδασκαλία γιά κάποιο διάσ
 τημα, ἔτσι ὥστε
ἄν γινόταν κάποια ἀλλαγή νά μήν ἔκανε τό
σο μεγάλη ἐντύπωση. Εἶναι ἄξιο προσοχῆς
ὅτι ἡ Ἐπιτροπή Συγγραφῆς ψήφισε ὁμόφωνα
ν’ ἀκολουθήσει αὐτήν ἀκριβῶς τήν πολιτική
στίς ἐκδόσεις ὅσον ἀφορᾶ τό 1914. Αὐτή ἡ
θέση ἦταν βραχύβια, στίς 14 Νοεμβρίου 1979
ἡ συνεδρίαση τῆς ὁλομέλειας τοῦ Κ. Σ. κα
τέστησε σαφές ὅτι ἡ πλειονότητα ἦταν ὑπέρ
τοῦ τονισμοῦ τῆς ἡμερομηνίας ὅπως γινόταν
συνήθως. Τό ὅτι τά ἐρωτήματα σχετικά μέ
τή διδασκαλία αὐτή δέν περιορίζονταν στό
Μπρούκλιν, τό διαπίστωσα ἀπό ἕνα γεγο
νός πού συνέβη σ’ ἕνα ταξίδι μου στή Δυτική
Ἀφρική, τό φθινόπωρο τοῦ 1979. Τό 1979,
στή Νιγηρία, δύο μέλη τῆς Νιγηριανῆς Ἐπι
τροπῆς καί ἕνας πού ἦταν Ἱεραπόστολος γιά
μεγάλο διάστημα, μέ πῆγαν νά δῶ ἕνα κτῆ
μα πού εἶχε ἀγοράσει ἡ ἑταιρία γιά τήν ἀνοι
κοδόμηση τῶν νέων Γραφείων Τμήματος. Ἡ
μετακόμιση θά μποροῦσε νά γίνει περίπου
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τό 1983. Ρώτησα: “Ἔχετε καθόλου ἐρωτή
ματα ἀπό τούς ἀδελφούς ἐδῶ γιά τό μάκρος
τοῦ χρόνου πού πέρασε ἀπό τό 1914”;... Ὁ
Συντονιστής Ἐπιτροπῆς εἶπε “ὄχι, οἱ Νιγη
ριανοί ἀδελφοί σπάνια ἔχουν τέτοια ἐρωτή
ματα, ἔχουμε ἐμεῖς ὅμως”. Σχεδόν ἀμέσως
ὁ Ἱεραπόστολος εἶπε: “ἀδελφέ Φράντς, δέν
θά μποροῦσε ἡ ἀναφορά τοῦ Ἰησ
 οῦ σέ αὐτή
τή γενιά νά ἐφαρμοστεῖ μόνο στούς ἀνθρώ
πους πού ζοῦσαν τότε παλιά καί εἶδαν τήν
καταστροφή τῆς Ἱερ
 ουσαλήμ; Ἄν ἴσχυε αὐ
τό τότε ὅλα θά φαίνονταν νά ταιριάζουν”.
Ἡ ἀπάντησή μου ἦταν ἁπλά ὅτι ὑπέθετα
ὅτι αὐτό πού ἔλεγε ἦταν πιθανότητα, ἀλ
λά δέν ὑπῆρχαν πολλά πού μπορούσαμε νά
ποῦμε γι’ αὐτή τήν ἰδέα. Μετέφερα αὐτή τή
συζήτηση στό Κ. Σ. γιατί μοῦ ἔδινε ἐνδείξεις
γιά τά ἐρωτήματα πού ὑπῆρχαν στό μυαλό
ἀνθρώπων σ’ ὅλο τόν κόσμο, πού ἔχαιραν
σεβασμοῦ καί κατεῖχαν θέσεις μέ μεγάλη
ἐξουσία...
Στή συνεδρίαση τοῦ Κ. Σ. τῆς 17ης Φε
βρουαρίου 1980 ὁ Λόϋντ Μπάρυ ἐξέφρασε
τά συναισθήματά του γιά τήν σπουδαιότητα
τῆς διδασκαλίας μέ τό 1914 καί “αὐτή τή
γενιά”. Τό Σῶμα ἀποφάσισε νά συζητήσει
περαιτέρῳ τό θέμα τοῦ 1914 στήν ἑπόμενη
συνεδρίαση.
Ἡ Ἐπιτροπή Προεδρίας ὑπό τόν Ἄλμπερτ
Σρόντερ (πρόεδρο), τόν Κάρλ Κλάϊν καί τόν
Γκράντ Σοῦτερ, συνέγραψε ἕνα κείμενο πιό
ἀσυνήθιστο. Ἐφοδίασαν μέ ἕνα ἀντίγραφο
κάθε μέλος τοῦ Κ. Σ. Αὐτοί οἱ τρεῖς εἰση
γοῦνταν ὅτι ἡ ἔκφραση “ἡ γενιά αὐτή” ἀντί
νά ἐφαρμοστεῖ στούς ἀνθρώπους πού ζοῦ
σαν τό 1914, θά ἄρχιζε νά ἐφαρμόζεται ἀρ
γότερα!
“Προς τά μέλη τοῦ Κ. Σ. - γιά θέματα ἡμε
ρησίας διάταξης τῆς Πέμπτης 5 Μαρτίου
τοῦ 1980.
Ἐρώτημα: Τί εἶναι ἡ γενιά αὐτή; (Ματθ.
24: 34, Μάρκ. 13: 30, Λουκ. 21: 32)”».
(Τό τέλος στό ἑπόμενο).
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΖΩΗΣ ἤ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΧΗΣ;
Μέ τόν ἐντυπωσιακό τίτλο «ΠΡΟΠΟΝΗ
ΣΗ ΖΩΗΣ» κάποιοι ἐπιτήδειοι τοῦ Νεοε πο
χίτικου χώρου προσφέρουν «συναντήσεις
ἀφύπνισης ζωῆς» ἀντί... ἁλμυροῦ ἀντιτίμου
τῶν 290 εὐρώ -καί μάλιστα μέσῳ τραπεζι
κοῦ λογαριασμοῦ! Τό σύστημα εἶναι γνω
στό καί ἀπό ἄλλες ψυχολατρεῖες, οἱ ὁποῖες
ὑπόσχονται βελτίωσ
 η ἐργασιακῆς ἀπόδο
σης, λύση μαθησιακῶν προβλημάτων, ἀνά
πτυξη τῆς προσωπικότητας κ. λ. π. (βλ. καί
E.S.T.1, «ἐκκλησία» τῆς Σαηεντολογίας κ. ἄ.).
Οἱ διαφημιστές τῶν ἐν λόγῳ συνάξεων
παρουσιάζ ονται ὡς ἐγγυητ ές γιά τούς συμ
μετέχοντες στήν ἀπαλλαγή τους ἀπό:
1) «ὑποκειμενικές ἀντιλήψεις» οἱ ὁποῖες
δημιουργοῦν ἰσχυρούς... περιορισμούς,
2) παγιωμένες... «πεποιθήσεις» πού δη
μιουργοῦν ἕναν «φαῦλο» κύκλο ἀπό
«πιστεύω»... (σκουριασμένων) συμπε
ριφορῶν,
3) «ἐπιλογές» χωρίς ἐπίγνωση τῶν συνε
πειῶν τους στόν εὐρύτερο περίγυρο,
4) «περισσότερη προσπάθεια» ἡ ὁποία
-κατά τούς συντάκτες τοῦ ἔντυπου μέ
τίτλο: «σεμινάριο βιογραφική προπό
νηση»- δέν ὠφελεῖ σέ τίποτα. Ἀκόμη,
ὑπόσχονται νά μάθουν τούς συμμετέ
χοντες στό ἐν λόγω σεμινάριο πῶς,
5) νά κάνουν δημιουργική χρήση τῆς γλώσ
1. Erhard Seminars Training. Βλ. καί «Διάλογος», τ. 41,
σσ. 7-8.

Σημείωση τῆς Σύνταξης
Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπό
ψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές ἤ
σέ σχόλια, φέρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπι
στολογράφοι καί οἱ σχολιαστές κι ὄχι ἡ
Συντακτική Ἐπιτροπή.
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σας ὡς «μιᾶς δημιουργικῆς ἐνέργειας»,
6) νά ἀπαλλάξουν τούς ἀνθρώπους ἀπό
τούς προσωπικούς τους «φόβους»,
7) νά τούς βοηθ
 ήσουν νά ἀνακαλύψουν τή
«μοναδικότητά» τους καί
8) νά ἀντιμετωπίσουν τήν «κατάρρευση»
ὡς «ἕνα μονοπάτι, μιά πραγματική με
τάβαση στήν ἐκπλήρωση κάποιας δυ
νατότητας».
Ἀπ’ ὅλα τά παραπάνῳ, εἶναι φανερό
πώς πρόκειται γιά ἄλλη μία κίνηση, δῆ
θεν ψυχολογικοῦ χαρακτήρα, ἡ ὁποία μέ
τόν «ἀνώδυνο» τρόπο προβολῆς της μέσῳ
σεμιναρίων ὑπόσχεται -ὄχι χωρίς ὑλικό κό
στος- νά λύσει τά ποικίλα βιοτικά καί ἄλλα
προβλήματα τῶν ἀνθρώπων κηρύσσοντας
τό «εὐαγγέλιο τοῦ ὄφεως»· δηλαδή, τή νό
θα αὐτογνωσία, τήν αὐτο-πραγμάτωση
(αὐτοθέωση) καί τήν χωρίς Θεό «σωτηρία».
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΜΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
Τό πιό κάτω κείμενο, πού κυκλοφόρησε
εὐρύτατα στό διαδίκτυο, ἔφθασε σέ μᾶς
ἀπό εὐαισθητοποιημένο συνεργάτη. Ἰδιαί
τερα, πρέπει νά προσεχθεῖ ἀπό γονεῖς καί
παιδαγωγούς.
«Απλές τεχνικές ρεφλεξολογίας για μω
ρά και παιδιά2, με τις οποίες μπορούν οι ίδιοι
οι γονείς να αντιμετωπίσουν συχνές ασθέ
νειες αλλά και να ισχυροποιήσουν τη σχέση
τους με τα παιδιά, παρουσίασε η ολιστική
γιατρός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Isabel
Rosas, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στις
18:00, στο «Centro Rosas», στην Αθήνα, σε μια
ανοιχτή και δωρεάν συνάντηση για τα οφέλη
της ρεφλεξολογίας.
Κρυολ
 ογήματα, άσθμα, βρογχίτιδες, γρί
πη, ωτίτιδα, γαστρεντερίτιδα είναι μερικές
2. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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από τις ασθένειες στις οποίες η ρεφλεξολο
γία, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται από τους
ίδιους τους γονείς, μπορεί να βοηθήσει, να
ενδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα,
ισχυροποιώντας παράλληλα και την ίδια τη
σχέση γονέων και παιδιών.
Σε αυτή την ανοιχτή συνάντηση ενημέ
ρωσης για τα οφέλη της ρεφλεξολογίας, η
Dr. Isabel Rosas, απευθύνεται στους ίδιους
τους γονείς, προσφέροντάς τους γνώση και
εργαλεία. Οι γονείς θα μάθουν συγκεκριμέ
νες πρακτικές τις οποίες μπορούν να εφαρ
μόζουν μέσα στην καθημερινότητά τους,
για να βελτιώσουν τη φυσική, οργανική και
συναισθηματική υγεία μωρών και παιδιών.
Η ρεφλεξολογία είναι ένα θεραπευτικό
εργαλείο, που στα χέρια των γονιών αποκτά
ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, καθώς συμβάλ
λει στην ισχυροποίηση της σχέσης τους με τα
μωρά και τα παιδιά. Συγκεκριμένες τεχνικές
ρεφλεξολογίας για παιδιά μπορούν να ενδυ
ναμώσουν το ανοσοποιητικό σύστημα, να αν
τιμετωπίσουν ασθένειες του αναπνευστικού
(όπως άσθμα, βρογχίτιδα, βρογχιολίτιδα, ωτί
τιδα, γρίπη, πνευμονία, κρυολογήματα κλπ),
του πεπτικού συστήματος (όπως δυσκοιλιότη
τα, διάρροια, γαστρεντερίτιδα), να βοηθήσουν
σε λοιμώξεις και δυσλειτουργίες του ουροποι
ητικού συστήματος. Η ρεφλεξολογία είναι μια
θεραπευτική τεχνική που ενδείκνυται επίσης
για παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά που
πάσχουν από το σύνδρομο Down, ή αντιμετω
πίζουν προβλήματα όπως διαταραχές υπερ
κινητικότητας, ελλειμματικής προσοχής, κ. α.
Όσοι από τους γονείς ενδιαφ
 έρονται να
κατακτήσουν τα θεραπευτικά εργαλεία που
προσφέρει η ρεφλεξολογία και να μάθουν
συγκεκριμένες τεχνικές για την αντιμε
τώπιση συχνών προβλημάτων υγείας που
εμφανίζουν τα παιδιά, μπορούν να παρακο
λουθήσουν τον κύκλο 7 μαθημάτων εβδομα
διαίων συναντήσεων, ... στον ίδιο χώρο».
Ἔχουμε ἀναφερθεῖ καί στό παρελθόν
στή ρεφλεξολογία3 καί γενικά στίς «ἐναλ
λακτικές» πρακτικές, πού ὑπόσχονται
3. «Διάλογος», τ. 34, σσ. 46-47.
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στούς ὀπαδούς τους σημεῖα καί τέρατα.
Ἐκεῖνο πού ἀξίζει νά παρατηρήσουμε ἐδῶ,
στήν καλοστημένη προπαγάνδα αὐτῶν
τῶν «ἀνορθοδόξων» θεραπειῶν εἶναι ἡ
προσπάθεια νά ἐξαπλωθοῦν οἱ πρακτικές
τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ὑδροχόου καί στή
νέα γενεά πελατῶν, στά παιδιά μας. Εἶναι
σαφής ἡ προτροπή πρός τούς γονεῖς-θύμα
τα νά «μή στερήσουν» τήν «πανάκεια» ἀπό
τά νεαρά τους βλαστάρια.
Χρειάζεται λοιπόν πολλή ἐπαγρύπνηση
καί προσευχή γιατί εἶναι πανεύκολη ἡ διο
λίσθηση ἀπό τίς «ἀνορθόδοξες πρακτικές»
στόν ἀποκρυφισμό καί στήν παραθρη
σκεία, καθώς οἱ μέθοδοι αὐτές ἔχουν μπεῖ
γιά τά καλά στή ζωή μας καί διαφημίζον
ται πλέον ἀπροκάλυπτα κι ἀπό τά ΜΜΕ
ἀλλά δυστυχῶς κι ἀπό ἐπίσημους φορεῖς.
ΜΠΙΤΛΣ, ΜΑΧΑΡΙΣΙ ΚΑΙ
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Σέ ἄρθρα τους, τόσο ἡ Βρετανική ἐφημε
ρίδα Daily Mail4, ὅσο καί οἱ Times τοῦ Λονδί
νου ἀναφέρουν πώς τά δύο ἐναπομείναντα
μέλη τοῦ συγκροτήματος τῶν Μπίτλς, «Sir»
Paul McCartney καί Ringo Starr, ἔπειτα ἀπό
ἑπτά χρόνια, ἀποφάσισαν νά ἑνώσουν τίς
δυνάμεις τους ἐπί σκηνῆς γιά νά προωθή
σουν τόν Ὑπερβατικό Διαλογισμό σέ παιδιά
σχολικῆς ἡλικίας ἀνά τήν ὑφήλιο5 (sic).
Ὁ Paul McCartney δήλωσε στό κοινό
σχετικά μέ τή «θαυμαστή ἐμπειρία του»:
«ἄρχισε γιά μᾶς, ὅταν συναντήσαμε τόν Μα
χαρίσι στήν Ἰνδία καί θά ἐξαπλωθεῖ καί θά
καταλάβει ὅλο τόν κόσμο».
Φαίνεται πώς ὁ Sir Paul ξέχασε ὅτι τή
δεκαετία τοῦ ’60 οἱ Μπίτλς ἐγκατέλειψαν
τό κοινόβιο στήν Ἰνδία ἔπειτα ἀπό καταγ
γελίες σχετικά μέ σεξουαλικές ἐπιθέσεις
τοῦ Μαχαρίσι ἐναντίον γυναικῶν-ὀπαδῶν,
ὅπου ἀνάμεσά τους βρισκόταν καί ἡ Ἀμερι
κανίδα ἠθοποιός Mia Farrow.
4. The Daily Mail, 13/2/2009. The Times, 6/4/2009.
FAIRnews, 2009, τ. 2.
5. Σ.τ.Σ. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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Ἕνας ἄλλος ὑποστηρικτής τῶν θεωριῶν
καί πρακτικῶν Μαχαρίσι, ὁ σκηνοθέτης
Ντέϊβιντ Λίντς (David Lynch)6, δημιουργός
τοῦ «Ἱδρύματος Ντέϊβιντ Λίντς, γιά τήν
Ἐνσυνείδητη Ἐκπαίδευση καί Παγκόσμια
Εἰρήνη», ἐργάζεται δραστήρια μέ σκοπό τήν
εἰσαγωγή τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ
στά σχολεῖα γιά νά «ἀνακουφίσει τό ἄγχος»
τῶν μαθητῶν τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευ
σης... Τό συγκεκριμένο ἵδρυμα, κατά τούς
ἰσχυρισμούς του, παρέχει ὑποτροφίες σέ
100.000 μαθητές, δασκάλους καί γονεῖς, πού
7
«βρίσκονταν σέ κίνδυνο» , σέ 30 χῶρες, μέ
στόχο τήν ἐκπαίδευση αὐτῶν τῶν ἀνθρώ
πων στίς τεχνικές διαλογισμοῦ τοῦ Μαχα
ρίσι Μαχές Γιόγκι. Ὁ Λίντς δήλωσε, ὅτι σχο
λεῖα μέ πολλά προβλήματα παρουσίασ
 αν
μεταστροφή 180 μοιρῶν μέσα σέ ἕνα χρόνο.
«Εἶναι κάτι τό πολύ ὄμορφο», κατέληξε.
Πληροφοριακά, ἀναφέρεται ὅτι ὁ Μα
χαρίσι ξεκίνησε τήν καριέρα του στό Los
Angeles τό 1950 μέ 25 ὀπαδούς καί μέχρι τό
θάνατό του, τό 2008, αὐτοί ἀριθμοῦσαν τά
4 ἑκατομμύρια, τά κέντρα Ὑπερβατικοῦ Δι
αλογισμοῦ ἔφθαναν περίπου τά 1.000, ἐνῶ
τά περιουσιακά στοιχεῖα τῆς ὀργάνωσής
του, τό 1998, ὑπολογίζονταν σέ 3,5 δισεκα
τομμύρια δολάρια.
Ὁ David Jones, τῆς Daily Mail, ὁ τελευ
ταῖος δημοσιογράφος πού ἐπισκέφθηκε τόν
Μαχαρίσι πρίν τό θάνατό του, ἀναφέρει
τό γεγονός σάν τήν «πιό ἰδιόρρυθμη ἡμέρα
τῆς 30χρονης καριέρας του ὡς δημοσιογ
 ρά
φου». Ἀνέφερε ἀκόμη, πώς τό κόστος ἑνός
τριήμερου εἰσαγωγικοῦ σεμιναρίου στόν
Ὑπερβατικό Διαλογισμό ἀνέρχεται στίς
1.280 λίρες στερλίνες. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ὁ
διαλογισμός ἀσκεῖται δωρεάν σέ κάποια
ἀνατολικά θρησκεύματα.
Ὁ Μαχαρίσι ἔζησε τά τελευταῖα χρό
νια του στό Vlodrop, στήν Ὀλλανδία, σέ
6. Σ.τ.Σ. Γνωστός ἀπὀ τίς ταινίες του: Ὁ Ἄνθρωπος
Ἐλέφαντας (1980), Dune (1984), Μπλέ Βελοῦδο (1986) καί
Ὁ Ὕποπτος Κόσμος τοῦ Τουΐν Πίκς (1992).
7. Σ.τ.Σ. Προφανῶς ἀπό τή μή συμμετοχή τους στίς
καταστροφικές πρακτικές τοῦ διαλογισμού...
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μιά ἰδιωτική περιοχ
 ή, πού τήν ἀποκαλοῦ
σε: «Οἰκουμενικό Κράτος τῆς Παγκόσμιας
Εἰρήνης» κι ὅπου εἶχε καθιερώσει ὡς καί
ἰδιαίτερο, δικό του νόμισμα. Μιλῶντας σέ
κλειστό τηλεοπτικό κύκλωμα ὁ Μαχαρίσι
περιέγραψε τήν Ἀγγλία σάν τήν φοβερή
χώρα τοῦ «διαίρει καί βασίλευε», τήν ὁποία
θεωροῦσε ὑπεύθυνη κατά τό πλεῖστον γιά
τήν δυστυχία στόν κόσμο.
Σήμερα, τήν «ἐπιχείρηση Μαχαρίσι»
ἐλέγχει ὁ ἄλλοτε ἐπιστημονικός ἐρευνη
τής, Λιβανέζος, Dr Tony Nader, γνωστός
καί ὡς Μαχαραγιάς Nader Ram, ὁ ὁποῖος
ἀνακοίνωσε τό χτίσιμο 48 «ἀήττητων πύρ
8
γων» , σέ 48 χῶρες γιά νά συνεχιστοῦν οἱ
διδασκαλίες τοῦ Μαχαρίσι. Ἡ σημερινή
ἀκίνητη περιουσία τῆς ὀργάνωσης ὑπολο
γίζεται στά 600 ἑκατομμύρια δολάρια καί
περιλαμβάνει καί ἕνα τεράστιο πανεπιστή
μιο στήν Ἀϊόβ
 α.
Ὑπῆρξαν ἀναφορές γιά σχέδια διδασκα
λίας τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλ
 ογισμοῦ σέ δύο
κρατικά σχολεῖα τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου.
Ὁ διευθυντής τοῦ ἰδιωτικοῦ «Σχολείου
Μαχαρίσι γιά τήν Ἐποχή τῆς Διαφώτισης»,
Derek Cassells, συναντήθηκε μέ ὑπεύθυ
νους τοῦ Ὑπουργείου γιά τήν Παιδεία,
τά Σχολεῖα καί τήν Οἰκογένεια σχετικά
μέ τήν πιθανότητα χρηματοδότησης δύο
ἀκαδημαϊκῶν, δημόσιων σχολείων πού θά
ὑποστηρίζονταν καί ἀπό ἰδιωτικούς ὀργα
νισμούς.
9
Ὁ κ. Cassells δήλωσε στούς Times, στό
εἰδικό παράρτημα γιά τήν Παιδεία, ὅτι: «ὁ
διαλογισμός ἐξισορροπεῖ τό νευρικό σύστη
μα, πρᾶγμα πού ὁδηγεῖ σέ μεγαλύτερη δημι
ουργικότητα, εὐφυΐα, ἁρμονία καί καλύτερη
10
συμπεριφορά» . Ἀκόμη, συμπλήρωσε πώς
8. «Towers of Invincibility» Κτίσματα τελετουργι
κοῦ χαρακτήρα στά πλαίσια τῆς σέκτας. http://tmfree.
blogspot.gr/2007/08/photos-of-maharishi-tower-of.html
9. http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6068591
10. Σ.τ.Σ. Ὁ διαλογισμός ἔχει τά ἀκριβῶς ἀντίθετα
ἀποτελέσματα ἀπ’ ὅσα εὐαγγελίζονται οἱ πιστοί κι οἱ
ἐκπαιδευτές του. Βλ. καί π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου,
«Διαλογισμός ἤ Προσευχή;».
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ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατά τό τρίμηνο Ἀπριλίου - Ἰουνίου 2012
συνεχίστηκε ἡ λειτουργία τοῦ «Σεμιναρίου
Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Οἰκοδομῆς στήν
Ὀρθοδοξία». Κατά τή διάρκεια τῆς φάσης
αὐτῆς τοῦ Σεμιναρίου πραγματοποίησαν
εἰσηγήσεις οἱ ἑξῆς ὁμιλητές:
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Φω
τόπουλος, μέ θέμα: «Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυ
πτία στή χώρα τῶν ζώντων».
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τριαν
ταφυλλόπουλος, μέ θέμα: «Γέροντας καί
γκουρού».
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. π. Σωτήριος Γκί
κας, μέ θέμα: «Ὅσιος Νικάνωρ ὁ θαυμα
τουργός».
Ὁ Καθηγητής κ. Θωμᾶς Ἰωαννίδης, μέ
θέμα: «Ἡ Ἁγία Γραφή στήν ἐποχή μας».
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γε
ωργόπουλος, μέ θέμα: «Ἡ ἐνδοπροτεσταν
τική κριτική κατά τῶν Πεντηκοστιανῶν» καί
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Χα
τζηθανάσης, μέ θέμα: «Ζωή χωρίς τό Εὐ
αγγέλιο καί τούς Ἁγίους Πατέρες δέν ἀν
τέχεται».

Στά πλαίσια τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Προγράμ
ματος τῶν συνεργατῶν τῆς Π. Ε. Γ., πραγμα
τοποιήθηκε στίς 26 Μαΐου καί ἡ τελευταία
ἡμερίδα στόν Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Ἁγίας
Παρασκευῆς. Εἰσηγήτρια ἦταν ἡ κ. Αἰκατε
ρίνη Βασιλάκη, πού ἀνέπτυξε τό θέμα «Κα
ταλυτικές ἐμπειρίες στό χῶρο τῆς μουσικῆς».
Γιά τήν ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν σέ θέ
ματα σχετικά μέ τή δραστηριότητα τῶν σε
κτῶν, μέλη τῆς Π. Ε. Γ. ἔδωσαν διαλέξεις κα
τά τό τρίμηνο Ἀπριλίου - Ἰουνίου σέ ἐνορίες
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί στίς ἕδρες
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τέλος, συνεχίστηκαν τά μαθήματα γιά
τήν ἐκπαίδευση συνεργατῶν τῆς Π. Ε. Γ. στίς
εἰδικές «ὁμάδες ἐκπαίδευσης καί ἐπανέντα
ξης», τά ὁποῖα παρακολουθοῦν ὅσοι θέλουν
νά ἐνταχθοῦν στό πρόγραμμα διακ
 ονίας
γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων πνευ
ματικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων, πού
δημιουργοῦνται σέ νεαρά κυρίως ἄτομα ἀπό
τήν προσηλυτιστική δραστηριότητα τῶν νε
οφανῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκευτι
κῶν «ὁμάδων διαν
 οητικοῦ χειρισμοῦ».

ὁ διαλογισμός δέν εἶναι θρησκευτική πρά
ξη κι ὅτι τά σχολεῖα θά δέχονται παιδιά
θρησκευόμενα καί μή.
«Οἱ μαθητές», συνεχίζει ἡ συνέντευξη
Cassells «θά κάνουν διαλ
 ογισμό γιά δέκα
λεπτά, δυό φορές τήν ἡμέρα, μέ σκοπό νά
ἀναπτύξουν τίς δυνατότητές τους, μέσῳ τῆς
ἀπόκτησης τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης».
Τό Ormskirk, εἶναι σήμερα τό μόνο σχο
λεῖο πού ἀσκεῖ τόν Ὑπερβατικό Διαλογι
σμό στήν Ἀγγλία κι ἐνῶ τά κονδύλια γιά
τή χρηματοδότηση τῶν «ἀκαδημιῶν» γιά
τό σκοπό αὐτό διατέθηκαν ἤδη, δέν ἔγιναν

γνωστά ποιά δύο σχολεῖα ἔχουν ἐπιλεγεῖ.
Σχόλιο τοῦ Διαλόγου: ὁ μακαριστός π.
Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, σέ κείμενά του,
συχνά ἀνέφερε, πώς ἡ ἐξάπλωση τῶν ἀνα
τολικῶν θρησκευμάτων καί τῶν ἀποκρυ
φιστικῶν κινήσεων εἰδικά στή Δύση ἔχει τή
ρίζα της, ἀφ’ ἑνός στά ὑπαρξιακά κενά τοῦ
στερημένου ἀπό Ὀρθοδοξία ἀνθρώπου,
τόν ὁποῖο ἀδυνατεῖ νά καλύψει ἡ πανσπερ
μία τῶν Χριστιανικῶν παραφυάδων κι ἀφ’
ἑτέρου, στήν ἀπληστία τῶν αὐτοχριζόμε
νων γκουρού-διδασκάλων, οἱ ὁποῖοι ὀρέ
γονται τά ὑλικά «ὀφέλη» τῆς Δύσης.
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή:
«Ἀλλοτρίωση δόγματος  ἀλλοτρίωση ἤθους». Σάββατο, 17.0017.30.
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, 14.1515.00.
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν
ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.0019.00.
(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 72722403, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219

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!
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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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π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΟΥΡΟΥ Δρ. Θ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

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

Σελίδες: 696. Τιµή λιανική: 25 €.

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

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, 5.30΄-6.30΄ 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.
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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.
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