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διάλογος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
(ιη’ μέρος)
Ἕνα1δεύτερο χαρακτηριστικό τοῦ «νέου
πολιτισμοῦ» θά εἶναι ἡ θρησκευτική σύγχυση πού καλλιεργεῖται ἤδη μέ πολλούς
τρόπους, ἰδιαίτερα στά πλαίσια τῆς λεγόμενης «Νέας Ἐποχῆς». Καλλιεργεῖται συστηματικά ἡ ἄποψη πώς ὑπάρχει μόνο μία
ἀλήθεια, πού εἶναι κοινή σέ ὅλες τίς θρησκεῖες καί πώς ὑπάρχουν πολλοί τρόποι
προσέγγισης αὐτῆς τῆς «μίας ἀλήθειας»
ἀπό μέρους τῆς κάθε θρησκείας. Ἡ τάση
αὐτή φαίνεται νά ἔχει ἐπηρεάσει πολλούς,
ἀκόμη καί ἀνθρώπους πού εἶναι «ἀναπαραγωγοί» τέτοιων ἰδεῶν (ἐκπαιδευτικοί,
δημοσιογράφοι, συγγραφεῖς, δάσκαλοι, καθηγητές, ἀκόμη καί θεολόγοι, κληρικοί, κ.
ο. κ.), μέ ἀποτέλεσμα νά αὐξάνεται ἡ θρησκευτική σύγχυση μεταξύ τοῦ λαοῦ.
Τή σύγχυση αὐτή ἐπαυξάνουν ἀκόμη
περισσότερο οἱ διάφορες φονταμεταλιστικές ὁμάδες ἀμερικανικῆς προέλευσης,
πού πολλές φορές παρουσιάζονται στή
χώρα μας σάν ὀρθόδοξες καί ἐπιτυγχάνουν συνεργασία ἀκόμη καί μέ κληρικούς.
Ἀντιλήψεις καί θέσεις ἀσυμβίβαστες μέ
τό ὀρθόδοξο φρόνημα «περνοῦν» μερικές
φορές καί σέ κείμενα ὀρθοδόξων φορέων
καί μεγαλώνουν τή σύγχυση.
Ὁ σημαντικότερος κίνδυνος προέρχεται
ἀπό τήν κίνηση τοῦ Μούν καί τίς διάφορες
ὀργανώσεις του, πού ἐμφανίζονται σάν
«οἰκουμενικές» καί πέτυχαν σέ πολλές
περιπτώσεις τή συνεργασία βασικῶν στελεχῶν τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί
ἀπειλοῦν νά διαβρώσουν τό «Παγκόσμιο
1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετία
τοῦ 1990».

τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)1

Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», στό προεδρεῖο τοῦ
ὁποίου ὑπάρχει μέλος πού ἐμφανίζεται σάν
πάτρωνας βασικῆς ὀργάνωσης τοῦ Μούν.
Πρός τά ἔξω, ἡ κίνηση τοῦ Μούν δίνει
τήν ἐντύπωση πώς ἀνέχεται καί ἀναγνωρίζει ὅλες τίς θρησκεῖες, τίς ὁποῖες θέλει
νά «ἑνώσει», ἀλλά ἡ ἕνωση πού ἐπιδιώκει
προϋποθέτει τήν ἀναγνώριση τῶν «Θεϊκῶν Ἀρχῶν» τοῦ Μούν, σύμφωνα μέ τίς
ὁποῖες ὁ ἴδιος εἶναι ὁ «Κύριος τῆς Δευτέρας
Παρουσίας», ὁ «τέλειος Πατέρας», μέ τήν
ἔννοια πού οἱ χριστιανοί ἀποκαλοῦν τόν
Θεό Πατέρα.
Ἀπό τά ἐσωτερικά κείμενα τῆς ὀργάνωσης τοῦ Μούν προκύπτει πώς στό κέντρο
τοῦ ἐνδιαφέροντος βρίσκεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπειδή, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ
Μούν, οἱ ξένες Ἐκκλησίες ἀπέρριψαν τήν
κίνησή του. Γι’ αὐτό καί ἡ ὀργάνωση καλεῖ στά συνέδριά της Ἕλληνες θεολόγους
καί καθηγητές Θεολογικῶν Σχολῶν. Αὐτοί
προφανῶς πηγαίνουν σέ τέτοιες συνάξεις
μέ σκοπό νά μεταδώσουν τήν «ὀρθόδοξη
μαρτυρία». Ὅμως ἡ κίνηση τοῦ Μούν ἑρμηνεύει διαφορετικά τό νόημα τῆς παρουσίας
τους. Παραθέτει «ἀποδείξεις» ἐπηρεασμοῦ
τῶν θεολόγων αὐτῶν καί ἀναμένει ἀπό
αὐτούς νά ἐπηρεάσουν καί ἄλλους, ἰδιαίτερα τήν ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ταυτόχρονα, ἐκπαιδεύει στελέχη της, τά ὁποῖα
ἐγγράφονται σέ Θεολογικές Σχολές, μέ
προοπτική νά ἀναλάβουν ἴσως μελλοντικά
θέσεις-κλειδιά στίς διάφορες χριστιανικές
Ἐκκλησίες.
Ἕνα τρίτο χαρακτηριστικό τοῦ πολιτισμοῦ τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 εἶναι ἡ ἰδεολογικοποίηση τῶν περιοχῶν τῆς ζωῆς.
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Αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές ὀργανώσεις δραστηριοποιοῦνται σήμερα πίσω
ἀπό κινήσεις πού ἐμφανίζονται μέ προσωπεῖο τήν εἰρήνη, τήν ἐξουδετέρωση τῶν
ἐθνικῶν, πολιτικῶν καί πολιτιστικῶν διαφορῶν, τήν ἐκπαίδευση, τήν ὑγεία, ἀλλά
καί τή μουσική, τό χορό, τίς καλές τέχνες,
τόν ἀθλητισμό κ. ο. κ. Οἱ κινήσεις πού μᾶς
ἀπασχολοῦν, δραστηριοποιοῦνται μέ τήν
ὀργάνωση ἀθλητικῶν καί πολιτιστικῶν
φεστιβάλ, ἐνῶ πρέπει ἐδῶ νά προσθέσουμε πώς οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες ἀποτελοῦν
κάθε φορά τό ἐπίκεντρο τῆς προσοχῆς τους
καί ἑτοιμάζουν ἔγκαιρα καί συστηματικά
τήν παρουσία τους σ’ αὐτούς, μέ στόχο τόν
προσηλυτισμό τῶν νέων.
Ἕνα τελευταῖο χαρακτηριστικό τοῦ πολιτισμοῦ τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, πού ὑπογραμμίσαμε, εἶναι ἡ νέα ἠθική πού διαμορφώνεται ἤδη. Τό χαρακτηριστικό της εἶναι
ὅτι ὑπηρετεῖ τούς σκοπούς τῆς κάθε ὀργάνωσης, πού προβάλλονται μέ ἀπόλυτη
ἀπαίτηση. Ἑπομένως, καλό καί ἠθικό εἶναι
πάντοτε ὁ,τιδήποτε ὑπηρετεῖ τόν «σκοπό».
Ἡ ἐξουδετέρωση κάθε ἀντίθετης θέσης
ἤ ὁποιουδήποτε, πού μέ τίς ἀπόψεις ἤ τίς
ἐνέργειές του παρακωλύει τήν ἐπίτευξη
τοῦ «σκοποῦ», λογίζεται ἠθική πράξη.
Αὐτός ὁ νέος πολιτισμός ἐπιχειρεῖται
τώρα νά ἐπιβληθεῖ σέ Ἀνατολή καί Δύση.
Αὐτό βλέπουμε ἰδιαίτερα μετά τήν πτώση
τῶν συνόρων τῶν Ἀνατολικῶν Χωρῶν.
Σ’ αὐτές τίς χῶρες, οἱ αἱρέσεις καί οἱ παραθρησκευτικές ὁμάδες δροῦσαν παράνομα. Ὅμως βρίσκονταν ἐκεῖ. Ροδόσταυροι,
Κρίσνα, ὀπαδοί τοῦ Ραζνίς, τῶν βουδιστικῶν ὁμάδων πού δροῦν στή Δύση, τῆς
«προφήτιδος» G. Wittek, τοῦ Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι, τοῦ γκουρού Σινμόϋ, τῆς Σαηεντόλοτζυ, τῆς ἀνθρωποσοφίας, ἔσπευσαν
στίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καί
προθυμοποιοῦνται νά προσφέρουν στούς
λαούς πού ἀπογοητεύθηκαν ἀπό τήν μαρξιστική ἰδεολογία τή δική τους ἐναλλακτική λύση!
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Ἰδιαίτερα ἀνησυχητικές εἶναι οἱ διασυνδέσεις τοῦ Μούν μέ τή Σοβιετική Ἕνωση.
Ἡ σύγκληση κοινοῦ συνεδρίου στή Μόσχα
ἀπό τόν Μούν καί τή Ρωσική Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, ἀποδεικνύει πώς ὁ κίνδυνος τῆς
διάβρωσης εἶναι ὑπαρκτός. Ἐξ ἄλλου, ἡ
ἑταιρεία «Σκοπιά» διοχετεύει στίς Ἀνατολικές χῶρες τά ἔντυπά της κατά τόνους καί
κάνει ἔντονη τήν παρουσία της ἐκεῖ.
Εἶναι φανερό πώς στίς χῶρες αὐτές
ὑπάρχουν ἐσφαλμένες πληροφορίες γιά
τήν προέλευση, τό ἀληθινό πρόσωπο καί
τούς σκοπούς τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν.
Ἐκεῖνο πού συμβαίνει μέ μερικούς θεολόγους καί ἐκκλησιαστικούς παράγοντες
στή Δύση, φαίνεται πώς συμβαίνει εὐρύτερα στήν Ἀνατολή: Οἱ ὑπεύθυνοι φορεῖς
πέφτουν θύματα τῆς ἐξωτερικῆς προπαγάνδας τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν καί διαμορφώνουν τίς ἀντιλήψεις τους γιά τό
«ἀληθινό πρόσωπο» αὐτῶν τῶν ὁμάδων,
στηριζόμενοι στά κείμενα πού οἱ ἴδιες διοχετεύουν πρός τά ἔξω, μέ σκοπό τήν παροδήγηση καί τήν ἐξαπάτηση ὄχι μόνο τῶν
ἁρμοδίων καί τῆς κοινῆς γνώμης, ἀλλά καί
μερικῶν ἐρευνητῶν, ἰδιαίτερα καθηγητῶν
πανεπιστημίου, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν πρόσβαση στίς ἀληθινές πηγές.
Ἀλλά ὑπάρχουν ἀσφαλῶς καί ἄλλα
αἴτια γιά τήν ἐξάπλωση αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων στίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης:
Ἡ πτώση τῆς μαρξιστικῆς ἰδεολογίας
καί τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, δημιούργησε τεράστια ὑπαρξιακά προβλήματα στούς πρώην πιστούς του. Τώρα
ἀναζητοῦν ἕνα νέο νόημα ζωῆς καί ἐλπίδα
γιά τό μέλλον. Ὁ μαρξισμός, ἡ μέχρι τώρα
θρησκεία γιά τίς εὐρύτερες μάζες τοῦ λαοῦ
καί ἰδιαίτερα τῶν νέων, ἀποδείχθηκε ψευδής θρησκεία καί ἡ εἰκόνα τοῦ «ἐχθροῦ»
ἄλλαξε. Ὅμως στά πλαίσια τοῦ συστήματος αὐτοῦ, οἱ ἄνθρωποι ἀναζήτησαν τήν
ἀσφάλεια, τή ζεστασιά καί τήν ἀναγνώριση. Τώρα αἰσθάνονται πώς εἶναι μετέωροι
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καί δέν ἔχουν μάθει νά ἀντιμετωπίζουν
τά προβλήματα πού συνδέονται μέ τήν
ἐλευθερία, τή συμμετοχή στήν εὐθύνη καί
τίς προσωπικές ἀποφάσεις. Εἶναι λοιπόν
φυσικό νά ἀναζητοῦν ἐναλλακτικές λύσεις
καί, πρό παντός, ἕνα νέο «Φύρερ».
Ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία ἐκεῖ εἶναι ἐντελῶς
ἀνέτοιμη νά ἀντιμετωπίσει τά νέα ποιμαντικά προβλήματα καί τή «θρησκευτική
ζούγκλα». Ξαφνικά ὁ «ἐχθρός», στόν ὁποῖο
εἶχε στρέψει ὁλόκληρη τήν προσοχή της,
καί στήν ἀντιμετώπισή του διέθετε ἐμπειρία δεκαετιῶν, αὐτοεξουδετερώθηκε καί ἡ
Ἐκκλησία φαίνεται πώς δέν ἀντιλήφθηκε
ἀκόμη τήν παρουσία τῶν αἱρέσεων καί
τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων πού δέν
κηρύττουν φανερά τόν πόλεμο, ἀλλά ἀποβλέπουν στή διάβρωση τῆς πολιτικῆς ζωῆς
καί ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας ἐκ τῶν ἔσω.
Φονταμενταλισμός
Ἡ τάση αὐτή ἐκπροσωπεῖται στόν χριστιανικό χῶρο ἀπό τίς λεγόμενες ὑπερδογματικές, χαρισματικές καί νεοπεντηκοστιανές ὁμάδες, πού τά τελευταῖα χρόνια
παρουσιάζουν ραγδαία ἀνάπτυξη σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Οἱ φονταμενταλιστικές
τάσεις τῶν ὁμάδων αὐτῶν προσδιορίζονται
ἀπό τόν τρόπο πού χρησιμοποιοῦν τήν
Ἁγία Γραφή, ἡ ὁποία ἑρμηνεύεται κατά
γράμμα. Τό ἀπόλυτο κῦρος τῆς Βίβλου δέν
ἀναφέρεται ἁπλῶς σέ θρησκευτικές ἀλήθειες ἤ στόν πνευματικό, ἀλλά σέ ὅλους
τούς τομεῖς τῆς ζωῆς. Ἡ Ἁγία Γραφή χρησιμοποιεῖται ὡς ἐργαλεῖο γιά ὅλα. Ἀλλά ἐδῶ
πρέπει νά παρατηρήσουμε πώς δέν χρησιμοποεῖται ἐξ ἴσου ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή.
Γίνεται ἐπιλογή ἰδιαίτερα σέ ὅ, τι ἀφορᾶ
τήν ἠθική συμπεριφορά τῶν ὀπαδῶν.
Ὁ χριστιανικός φονταμενταλισμός ἀποτελεῖ φαινόμενο πού ἐμφανίστηκε στίς Η.
Π. Α. κατά τίς ἀρχές τοῦ Κ’ αἰώνα καί συνιστοῦσε εἶδος ἀντίδρασης στή φιλελεύθερη
προτεσταντική θεολογία καί ἐναντίον τοῦ
μοντερνισμοῦ στήν Ἐκκλησία.

διάλογος

Ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ G.
Kuenzlen «ἡ ἐμφάνιση τοῦ φονταμενταλισμοῦ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ ἐκκοσμικευμένου πολιτισμοῦ (Moderne) ἔλαβε
διαφορετική πορεία ἀπό ἐκείνη, τήν ὁποία
ἐγγυόταν ἡ πίστη στή διάνοια» (G. Kuenzlen, Feste Burgen: Protestantische Funtamentalismus und die Sάkulare Kultur der
Moderne, aus Politik und Zeitgescichte B
33/92, 7 August 1992, σ. 3-10).
Ὁ ὅρος ἀναφέρθηκε ρητά γιά πρώτη
φορά στόν τίτλο μίας σειρᾶς, πού ἐκδόθηκε στό διάστημα 1909-1915 στίς Η.Π.Α., μέ
τίτλο The Funtamentals-A testimony to the
Truth (Τά θεμελιώδη-Μία μαρτυρία τῆς
ἀλήθειας). Ἱδρύθηκε τότε, ἡ Worlds Christian Fundamentals Association.
Ἡ νέα τάση ἀποτελεῖ ἀντίδραση στόν
μοντερνισμό, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε καί στό
χῶρο τῶν ἐκκλησιῶν. Ἡ σύνδεση τοῦ μοντερνισμοῦ μέ τήν Ἐκκλησία, ἐκφράστηκε
ἀπό τήν φιλελεύθερη θεολογία.
Τά κύρια χαρακτηριστικά αὐτοῦ τοῦ
φονταμενταλισμοῦ μποροῦμε νά τά συνοψίσουμε στά ἑξῆς:
Ἐμμονή στήν κατά γράμμα θεοπνευστία τῆς Βίβλου. Γιά ὁρισμένες ὁμάδες, ἡ
Ἁγία Γραφή ὑπαγορεύθηκε κατά λέξη ἀπό
τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Ἀπόρριψη τῶν συμπερασμάτων τῆς μοντέρνας ἐπιστήμης, πού ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τό γράμμα τῆς Βίβλου.
Ὅσοι δέν δέχονται τά θεμελιώδη δόγματα τῆς κίνησης, δέν λογίζονται χριστιανοί.
Ἡ πολιτική πρέπει νά εἶναι χριστιανική
μέ τήν φονταμενταλιστική ἔννοια. Ἡ Πολιτεία πρέπει νά ἐκπροσωπεῖ στήν πράξη τίς
φονταμενταλιστικές ἀλήθειες.
Στή δεκαετία τοῦ 1960, ὁ φονταμενταλισμός ἐμφανίστηκε ὡς «ἐναλλακτική ἐπιστήμη».
Ἡ κρίση πού δημιούργησε στίς Η. Π. Α.
ὁ πόλεμος τοῦ Βιετνάμ καί ὁ θρησκευτικός
ἀποχρωματισμός τῆς κοινωνίας, συνετέλεσαν στήν ἀναβίωση τῶν φονταμενταλι-
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SUN MYUNG MOON (1920-2012)
Ἕνας ἀκόμη ψευδομεσσίας
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου.
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
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Στίς 3-9-2012, ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη
πληροφορήθηκε τόν θάνατο τοῦ ὑπερήλι
κα νοτιοκορεάτη ψευδομεσσία Sun Myung
Moon, ὁ ὁποῖος εἶχε ἱδρύσει μία ἀπό τίς
μεγαλύτερες καί τίς πλέον ἀμφιλεγόμε
νες παραθρησκευτικές κινήσεις παγκο
σμίως (κατ’ ἄλλους ἕνα νέο θρησκευτικό
κίνημα) τή λεγόμενη Ἑνωτική Ἐκκλησία
(Unification Church), γνωστή ἐπίσης καί ὡς
σέκτα τοῦ Moon.
Ὁ ἀρχικός πυρήνας τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκ
κλησίας δημιουργήθηκε τό 1954. Ἀνήκει

στίς παραθρησκευτικές ὀργανώσεις πού
συνδυάζουν ταυτοχρόνως καί ἕνα ποικι
λόμορφο οἰκονομικό ἀκτιβισμό1 ἐνῶ δρα
στηριοποιεῖται διεθνῶς μέ περισσότερες
ἀπό ἑκατό θυγατρικές ὀργανώσεις- δορυ
φόρους2.

στικῶν τάσεων. Ἡ κίνηση αὐτή χρησιμοποίησε τήν ἠλεκτρονική καί ἔλαβε μεγάλες
διαστάσεις. Ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ὁδηγήθηκαν κάτω ἀπό φονταμενταλιστική
ἐπιρροή.
Στό μεταξύ, ὁ κατάλογος τῶν θεμάτων διευρύνθηκε. Περιελήφθησαν θέματα
ὅπως: ἡ ἐναντίωση στίς ἀμβλώσεις, ἡ ἀντίθεση στό φεμινιστικό κίνημα καί ἡ θέση
ὑπέρ τῆς θανατικῆς ποινῆς.
Ὅμως, τό θέμα πού δεσπόζει στό ἐνδιαφέρον τῶν φονταμενταλιστῶν εἶναι ἡ
πολιτική καί ἡ προβολή σ’ αὐτό τό χῶρο
χιλιαστικῶν-μεσσιανικῶν τάσεων. Μερικές ὁμάδες κηρύττουν τή βίαιη ἐπιβολή
τοῦ προγράμματος τῶν «τέκνων τοῦ Θεοῦ»
προκειμένου νά ἐξουδετερωθεῖ τό «στρατόπεδο τοῦ Διαβόλου» (Dualismus). Βλέπουμε
δηλαδή τήν θεολογικοποίηση τῆς πολιτικῆς καί τήν πολιτικοποίηση τῆς θεολογίας. Ἡ θεολογία γίνεται ἐδῶ ὄργανο τῆς
πολιτικῆς μέ σκοπό τήν ἐπιβολή τῆς «ἰδε-

ώδους πολιτικῆς τάξεως», κάτι ἀντίστοιχο
μέ τόν ἰσλαμικό φονταμενταλισμό. Στό
θρησκευτικό ἀποχρωματισμό τῆς κοινωνίας καί στήν περιθωριοποίηση θρησκευτικῶν λειτουργῶν, διαβλέπεται μιά ἀπειλή
πού στρέφεται ἐναντίον τοῦ «ἁγίου» καί
ἐναντίον αὐτῶν πού θεωροῦνται φύλακες
τοῦ «ἁγίου».
Μπροστά στή νέα πραγματικότητα,
ὅπως διαμορφώνεται στή δεκαετία τοῦ
1990, ἡ ἀντιαιρετική ποιμαντική πρέπει νά
ἀλλάξει προτεραιότητες. Βασικός στόχος
δέν πρέπει νά εἶναι ἡ ἁπλῆ θρησκευτική
ἀντιπαράθεση ἤ ὁ θρησκευτικός διάλογος,
ἀλλά ἡ διασαφήνιση τῶν συσχετισμῶν τῶν
διαφόρων ὁμάδων, ἡ διερεύνηση τῶν ἀληθινῶν προθέσεων, τῶν μεθόδων καί τῶν
σχεδίων τους, τῶν πραγματικῶν σκοπῶν
τους. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἀναζήτηση τοῦ
ἀληθινοῦ προσώπου, πίσω ἀπό ἄπειρα
προσωπεῖα.
Τέλος

1. Βλ. Νeue Jugendreligionen, Bewegungen indischer
Herkunft, neue Weltanschauungsgru -ppen, 19863, σ. 5.
2. Ἀναλυτικά τίς ὀργανώσεις - δορυφόρους τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας βλ. Jugendreligiöse Institutionen und deren
Co- Organisationen, Guruistische Bewegungen und Psychokulte,
1986, σσ. 129 - 139. Fr - W. Haack, Jesus Christus und/ oder San
Myung Mun, 1989, σσ. 37-40.
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Ἡ κίνηση τοῦ Moon ὀργανώθηκε καί λει
τουργεῖ σάν μιά πολυεθνική ὀργάνωση.
Δραστηριοποιεῖται ταυτοχρόνως στό ἐμ
πόριο (ἵδρυσε ἑταιρεία παραγωγῆς ὅπλων),
στίς ἐπενδύσεις, στά Μ.Μ.Ε., στό χρημα
τοοικονομικό καί πολιτικό ἐπίπεδο (π.χ.
συστηματική καί ὀργανωμένη διεθνῶς ἀν
τικομμουνιστική δραστηριότητα) σέ συ
δυασμό πάντα μέ τή δημιουργία θρησκευ
τικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί πολιτιστικῶν
ὀργανισμῶν καί δράσεων καί ὅλα αὐτά μέ
τή μορφή τῶν συγκοινωνούντων δοχείων3.
Ἐπίσημο κείμενο τῆς σέκτας ἀποτελεῖ τό
βιβλίο τοῦ ψευδομεσσία «Θεϊκές Ἀρχές»,
μέ πολλές ἐκδόσεις μέχρι σήμερα καί δι
άφορες παραλλαγές. Ἀπό τό σύνολο τῶν
θρησκευτικῶν δοξασιῶν τῆς ὀργάνωσης,
θά ἀναφερθοῦμε συνοπτικά στίς θέσεις
τοῦ ψευδομεσσία μόνο γιά τό πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ. Κατά τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Moon
τοῦ ἀποκαλύφθηκε ὁ Χριστός σέ ἡλικία 16
χρονῶν καί τοῦ ζήτησε νά ὁλοκληρώσει τό
4
ἔργο Του .
Ἔτσι ὁ Moon θεωρεῖται γιά τήν Ἑνωτική
Ἐκκλησία -καί κατά τίς διακ
 ηρύξεις του- ὁ
νέος Μεσσίας πού θά ὁλοκληρώσει τό ἔργο
τοῦ Χριστοῦ καί θά ὑποτάξει τόν σατανᾶ
πλήρως καί θά ἑνώσει τήν ἀνθρωπότητα
σέ μία οἰκογένεια, γιατί τό σωτηριῶδες
ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἦταν κατ’ αὐτόν ἀνεπαρ
κές5.
Τά θαύματα τοῦ Μωυσῆ ἦταν μεγαλύτε
ρα ἀπό τοῦ Χριστοῦ6. Ὁ Χριστός ἀπέτυχε νά
ὁλοκληρώσει τὀ ἔργο Του7. Ὁ ἴδιος ὁ Moon
ἰσχυριζόταν ὅτι αὐτός εἶναι τό νέο ὄργανο,
μέσῳ τοῦ ὁποίου ὁ Θεός ἀποκαλύπτει στόν
κόσμο τήν οὐράνια ἀγγελία. Αὐτοχαρα
3. Βλ. J. G. Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in
America, 1992, σσ. 301-304.
4. Βλ. Georg Scmid - Georg Otto Scmid (Hrgs), Kirchen –
Sekten - Religionen, 2003, σ. 231.
5. Ὅπ. π., σ. 231. Πρβλ. Fr - W. Haack, Die neuen jugendreligionen, 197918 , σσ .28, 32.
6. Βλ . Ein Prophet spicht heute. Die Worte des Rev. San
Myung Mun, (Hrgs: Vereinigung Kirche e. V), 19762, σ. 119.
7. Βλ. Ein Prophet spicht heute, ὅπ. π., σ. 127.
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κτηριζόταν καί θεωρεῖται ἀπό τούς ὀπα
δούς του ὡς «Τρίτος Ἀδάμ» καί «Κύριος τῆς
Δευτέρας Παρουσίας»8.
Ὁ Moon διαπίστωνε στή ζωή καί τό ἔργο
τοῦ Χριστοῦ δύο βασικά λάθη τά ὁποῖα τόν
ἐμπόδισαν νά ὁλοκληρώσει τήν ἀποστολή
Του. Τά δύο αὐτά λάθη ἦταν, πρῶτον τό
ὅτι δέν νυμφεύτηκε καί ἔτσι δέν μπόρεσε
νά δημιουργήσει τήν τέλεια καί ἰδανική
οἰκογένεια9 καί, δεύτερον, τό ὅτι δέν ἀπέ
φυγε τή σταύρωση10. Τό πάθος τοῦ Χριστοῦ
δέν ἔχει καμμία σωτηριολογική σημασία ἤ
ἀξία, στερεῖται περιεχομένου, ἦταν ἁπλῶς,
κατά τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Moon, μιά ἀπο
τυχία11.
Ἡ σταύρωση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ θέση της
στό ὅλο σωτηριολ
 ογικό ἔργο Του χαρα
κτηρίζεται ὡς τραγωδία. Ἡ πίστη σ’ αὐτήν
εἶναι μιά πλάνη πάνω στήν ὁποία, ἔλεγε ὁ
12
Moon, οἰκοδομήθηκε ὁ χριστιαν
 ισμός .
Ἡ παραδοσιακή χριστιαν
 ική κατανόηση
τοῦ σωτηριολογικοῦ ἔργου τοῦ Θεανθρώ
που, κατά τίς ἀντιλήψεις τῆς Ἑνωτικῆς
Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ μιά μεγάλη παρεξή
γηση τόσο τοῦ σκοποῦ τοῦ Θεοῦ, ὅσο καί
τῆς ἀποστολῆς τοῦ Χριστοῦ. Ὑποστήριζε
μάλιστα ὅτι πρέπει οἱ χριστιανοί νά ἀπε
λευθερωθοῦν ἀπό αὐτές τίς ἐσφαλμένες
κατανοήσεις καί νά ἀποδεχθοῦν τό δικό
του τρόπο κατανόησης τῶν γεγονότων13.
Οὐδεμία ἐπίσης σημασία ἔχει στό σύστημα
τοῦ Moon καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Ἐν προκειμένῳ, εἶναι ἐπιβεβλημένο νά
ἐπισημανθεῖ κάτι ἀκόμα πιό παράδοξο: Ὁ
ἱδρυτής τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας εἶχε συγ
κρίνει τόν Χριστό μέ τόν Χίτλερ. Κατά τόν
8. Βλ. Nigel Scotlad, A Pocket Guide to Sects & New
Religions, 2005, σ. 197.
9. Βλ. Ein Prophet spicht heute, ὅπ. π., σ. 127.
10. Βλ. Fr - W. Haack, Die neuen jugendreligionen, ὅπ. π.,
σσ. 29-20.
11. Bλ. Ein Prophet spicht heute, ὅπ. π., σ.123.
12. Βλ. Rev. San Myung Mun, Die Zukunft des Christentums, 1975, σ. 97.
13. Βλ. Rev. San Myung Mun, Die Zukunft des Christentums, ὅπ. π., σ. 97.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 5ης & 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
τοῦ κ. Βησσαρίωνα Μπακόλα,
Παρέδρου Παιδ. Ἰνστ.- Ἐπιθεωρητοῦ

Μιά δασκάλα Σχολείου τῆς Ραφήνας, σέ
αὐτό τόν δύσκολο καιρό γιά κάθε ἐργαζό
μενο μέ ἐξάρτηση, ἀνέπτυξε τίς ἐπιστημο
νικές, τίς παιδαγωγικές, τίς διδακτικές, τίς
παιδοψυχολογικές ἀπόψεις της, ἐπισημαί
νοντας τήν προσοχή μας στή νέα σχολική
Γραμματική τῆς Ε’ καί ΣΤ’ τοῦ δημοτικοῦ
σχολείου.
Διδάχτηκα πολλές Γραμματικές καί εἶ
ναι φυσικό νά μή μπορῶ νά πειθαρχῶ σέ
κανόνες ἔστω μιᾶς ἀπό αὐτές τίς γραμμα
τικές. Ἔτσι, ἐλπίζω νά ἔχω κατανόηση καί
ἀνοχή ἀπό τούς ἀναγνῶστες τοῦ «Διαλό
γου»· καί φυσικά δέν εἶμαι Γλωσσολόγος.
Ἀκόμη, δέ λησμόνησα ποτέ τήν σεβαστή
μου Γιαννιώτισσα δασκάλα κ. Μαρίνα, πού
τό 1947-48, -ἐπικίνδυνη γιά τά Σουλιωτοχώ
ρια ἐποχή- στό ἐπίσημο Πρόγραμμα εἶχε
καί μία ὥρα «Ἐλεύθερη Ἀνάγνωση» ἀπό

κείμενα πού προσπαθούσαμε νά βροῦμε
μόνοι μας.
Ἡ δασκάλα τοῦ Δημοτικοῦ τῆς Ραφήνας
-παιδαγωγός στήν πράξη καί πέρα ἀπό
τήν κατά τεκμήριο ἐπιστημονική κατάρτι
σή της- περιγράφει στό κείμενό της τό κα
θημερινό της βίωμ
 α -ἔχοντας μπροστά της
ἀθώα Ἑλληνόπουλα- καί μέ συναίσθημα
ὑψηλῆς εὐθύνης, ἔδωσε τό κείμενό της στό
πρωτοβάθμιο ἐπιστημονικό-συλλογικό της
ὄργανο. Ὁ σύλλογος τό δημοσιοπ
 οίησε δια
δικτυακά. Σημειωτέον ὅτι δέν τοῦ ἀναγνω
ρίζεται ἀπό τό συγκεντρωτικό μας ἐκπαι
δευτικό σύστημα ἡ ἐλάχιστη ἐπιστημονική
αὐτονομία κάτι πού ἀπετέλεσε αἴτημα ἀπό
τήν ἐποχή ἀκόμη τῶν πρό τοῦ 1950 ἐκπαι
δευτικῶν.
Μετά τήν ἀνάρτηση τοῦ κειμένου στό
διαδ
 ίκτυο ξέσπασε πόλεμος. Γράφτηκαν

Moon, ὁ Χίτλερ εἶχε πάρα πολλές ὁμοιότ η
τες μέ τόν Χριστό. Λόγῳ τῶν ὁμοιοτήτων
τους, ὁ Χίτλερ ἦταν ἕνας τύπος τοῦ Χρι
στοῦ, ἀλλά στή σατανική του ἐκδοχή. Τούς
διαφοροποιοῦσε μόνο ἡ θέλησή τους, πού
14
ἦταν ἀντίθετες .
Θά ὁλοκληρώσουμε τή μικρή αὐτή ἀνα
φορά μας μέ μία ἀκόμη καίρια ἐπισήμαν
ση σχετικά μέ τό χριστιανικό προσωπεῖο
πού χρησιμοποιεῖ πρός τά ἔξω ἡ κίνηση. Οἱ
προτεσταντικές Ὁμολογίες τῆς Κορέας στή
διακήρυξή τους στίς 12-5-1975 ἀναφέρουν
ὅτι ἡ Ἑνωτική Ἐκκλησία δέν ἀνήκει στόν
χριστιανικό κόσμο, καθώς ἀμφισβητεῖ τήν

Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ, τή θεότ ητα τοῦ
Χριστοῦ καί τήν σπουδαιότητα τῆς σταύ
ρωσής Του15.
Καί στήν περίπτωση Moon ἰσχύει στό
ἀκέραιο ἡ θέση τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ
Φιλοσόφου καί Μάρτυρος «πολλοί, γάρ,
καὶ ἄθεα καὶ βλάσφημα καὶ ἄδικα ἐν
ὀνόματι Αὐτοῦ παραχαράσσοντες ἐδί
δαξαν, καὶ τὰ ἀπό τοῦ ἀκαθάρτου πνεύ
ματος διαβόλου ἐμβαλλόμενα ταῖς δια
νοίαις αὐτῶν ἐδίδαξαν καί διδάσκουσι
16
μέχρι νῦν» . (1)

14. Βλ. Fr - W. Haack, Die neuen jugendreligionen, ὅπ. π.,
σ. 31.
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15. Βλ. O Sek - Keun, Der Volksglauben und das Christentum in Korea, 1979, σ. 612. Πρβλ. Fr-W. Haack, Jesus Christus
und/ oder San Myung Mun, ὅπ. π., σ. 15.
16.Βλ. Ἁγ.Ἰουστίνου, Διάλογος, 82, PG 6,669 C.
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πολλά, πάρα πολλά… Ἡ δικαιολογημένη
θύελλα ἀφορᾶ κυρίως τήν 36η σελίδα τῆς
νέας Γραμματικῆς.
Στή σελίδα αὐτή ἐμφανίζονται, ἐκτός
τῶν ἄλλων:
1ον μόνο τά φωνήεντα: α, ε, ι και ο. Ἀπό
τά 7 πού ἔχουμε μάθει, λείπουν τά η, ω
καί υ.
2ον μόνο τά σύμφωνα: β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ,
μ, ν, π, ρ, σ, τ, φ καί χ. Ἀπό τά 17 πού ἔχου
με μάθει λείπουν τά ξ καί ψ.
Αὐτά ἀναφέρονται στήν 39η σελίδα καί
ἐπαναλαμβάνονται στήν 56η, ὡς ὑπόμνη
ση γιά ἐμπέδωση. Βέβαια σέ αὐτές τίς σε
λίδες ἀναφέρονται τό ου ὡς φωνῆεν καί τά
γκ, μπ, ντ, ὡς σύμφωνα.
Γίνεται ἁπλή ἀναφορά γιά 24 γράμμα
τα, ἀναφέρονται τά δίψηφα φωνήεντα ου,
αι, οι, υι καί τά δίψηφα σύμφωνα μπ, ντ,
γκ, γγ.
Ἐξαφανίζονται τά η, υ, ω, καί τό τζ, τσ.
Ὑπάρχει ἕνα ἀνακάτωμα ὁρολογίας,
φθόγγων, γραμμάτων, συμφώνων, φωνη
έντων, ἄραγε γιά σύγχυση;
Τά ἀνωτέρῳ ἀφοροῦν στό Φθογγολογι
κό, ἕνα τεράστιο μέρος τῆς Γραμματικῆς μέ
πάρα πολλούς ὅρους κι ἐμεῖς πού εὐτυχῶς
ἔχουμε ἐμπειρίες, π.χ. ἀπό ἁπλή ἀβλεψία
τῆς ὑπογεγραμμένης, καταλαβαίνουμε τώ
ρα τήν μή ἀθώα ἀνάμειξη, ἀλλαγή, πρό
σθεση, ἀφαίρεση κ.λ.π. ὅρων.
Αὐτά εἶναι τά γεγονότα καί δέν θά προ
χωρήσω σέ σχολιασμό.
Θά ὑπογραμμίσω ὅμως τή φράση αὐτή,
πού τόσο προκλητικά καί προσβλητικά
χρησιμοποιεῖ ὁ Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Ἑλ
ληνικῆς Γλώσσας: «σέ παλαιότ ερες - προε
πιστημονικές σχολικές γραμματικές...». Ἡ
δήλωση αὐτή μπορεῖ ἄραγε νά θεωρηθεῖ
ἐπιστημονική;
Ἡ Ἐκπαιδευτικός πού παιδαγωγεῖ καί
συντηρεῖ ἀξίες δοκιμασμένες ἀπό πολλές
προηγούμενες γενεές δασκάλων καί γονέ
ων ἔχει ὑποχρέωση νά μεταφέρει αὐτές τίς
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ἀξίες στίς νεώτερες γενεές καί νά ἐκφρά
ζεται ἐλεύθερα.
Ἐπιτρέπεται νά στοχοποιεῖται ἡ κάποια
ἔκφραση, ἡ κάποια ἔστω λανθασμένη
γνώμη, ἀπό τήν πανίσχυρη Ἐξουσία τοῦ
Τύπου, τοῦ Καθηγητικοῦ κατεστημένου
κ.ο.κ.; Τώρα, μετά ἀπό τόσα χρόνια, πού
γίνεται λόγος γιά τήν ξεχασμένη, ὑπο
βαθμισμένη, καταργημένη Γραμματική,
θυμήθηκαν ἀπειλητικά τήν ἀξιολόγηση,
πού δέν δέχονται γιά τόν ἑαυτό τους; Αὐ
τοί πού ποτέ δέν κατέδειξαν τήν σκοπιμό
τητα τῆς μεταμεσονύκτιας πρόσθεσης τοῦ
ἄρθρου 30 στόν τότε ψηφιζόμενο Νόμο
1304/82; Τότε πού ἀντισυνταγματικά τέ
θηκαν τά θεμέλια τοῦ Ἐθνικοῦ ἀποπρο
σανατολισμοῦ διά τοῦ Περιεχ
 ομένου τῆς
Ἐκπαίδευσης;…
Μέ πολύ κόπο βρῆκα 6 παλαιές σχολι
κές γραμματικές, διαφόρων τάξεων, βαθ
μίδων καί κρατικές τοῦ Ο.Ε.Δ.Β. Ἡ πληρέ
στερη καί πολύ περιεκτική, εὔχρηστη μέ
κείμενα καί χωρίς καρικατοῦρες εἶναι αὐτή
τῆς Δ’ Δημοτικοῦ. Εἶναι ἡ 8η ἔκδοση τοῦ
1982, μέ μία μόνο συγγραφέα σέ 185.000
ἀντίτυπα. Στό μισό τῆς σελίδας 9, παρου
σιάζει τά 7 φωνήεντα καί τά 17 σύμφωνα.
Καλύπτει τόν Τριανταφυλλίδη, πού γιά
τήν προσέγγιση τῶν γραμματικῶν φαινο
μένων χρησιμοποιεῖ κείμενα λογοτεχνῶν
μέ Ἑλληνοχριστιανικό περιεχόμενο.
Περίπου τό ἴδιο παρουσιάζουν ὡς πρός
τούς φθόγγους, τά φωνήεντα καί τά σύμ
φωνα καί οἱ ἄλλες σχολικές γραμματικές
τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Γυμνασίου, τοῦ Λυκεί
ου, Γραμματικές Νεοε λληνικῆς, Καθαρεύ
ουσας καί Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας.
Μέ λάθη, ἔστω, παραλείψεις καί ἀτέλει
ες, δίνει στόν Ἐρευνητή, εἰκόνα Μιᾶς Ἑνι
αίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀπό τά Ὁμηρι
κά χρόνια μέχρι σήμερα. Πολλά ἑκατομ
μύρια σχολικά βιβλία Γραμματικῆς, γιά
πολλές γενεές, ἔχουν τυπωθεῖ μέ διακ
 ριτή
Ἑλληνική ταυτότητα στά κύτταρά τους
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ»
τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου,
Θεολόγου-Καθηγητοῦ
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Τό ἔχουμε ξαναγράψει: Εἶναι πιά ἀνα
μενόμενο, σέ ὅλες τίς μεγάλες ἑορτές τῆς
Ἐκκλησίας μας νά προβάλλονται διάφορα
κείμενα «βόμβες» τῶν χριστιανομάχων,
προκειμένου νά κλονιστεῖ ἡ πίστη τῶν
χριστιανῶν στό Θεῖο Πρόσωπο τοῦ Κυρί
ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά «ἀποδειχτεῖ»
κάλπικη ἡ πίστη μας. Νά «γκρεμιστεῖ» τό
χριστιανικό οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο (κατ’ αὐ
τούς) «βασανίζει» τήν ἀνθρωπότητα!
Ἔτσι κι ἐφέτος τήν χαροποιό πασχάλιο
περίοδο ἦρθε στό φῶς «καινούργια βόμβα»

κατά τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔγινε πομπω
δῶς γνωστή ἡ ὕπαρξη «εὐαγγελίου» στήν
Τουρκία, πού μάλιστα κάποιοι ἔσπευσαν
νά τό ὀνομάσουν ὡς τό χαμένο πρωτότυ
πο «εὐαγγέλιο τοῦ Βαρνάβα»! Τήν εἴδηση
ἔφερε στή δημοσιότ ητα ἡ βρετανική ἐφη
μερίδα «Daily Mail». Σύμφωνα μέ τό δημο
σίευμα, τό «εὐαγγέλιο» βρέθηκε πρίν ἀπό
12 χρόνια στήν Τουρκία. Κατασχέθηκε ἀπό
τίς τουρκικές ἀρχές ἀπό κάποιους ἀρχαιο
κάπηλους, οἱ ὁποῖοι, τό κατεῖχαν μαζί μέ
ἄλλα ἀρχαιολ
 ογικά εὐρήματα. Φυλασσό

πού εἶναι τά 24 γράμματα. Ἕνα κύτταρο ἄν
μολυνθεῖ ἔρχεται ἡ σειρά ὅλων μετά.
Μήπως στό ὄνομα τῆς ἁπλοποίησης μέ
τίς τεχνητές δυσκολίες, βαδίζουμε στό ἑπό
μενο στάδιο φωνητικῆς Γραμματικῆς π.χ.
«Ι ΕΛΙΝΙΚΙ ΓΛΟΣΑ» καί μετά πολύ εὔκολα
στόν συγκρητισμό τῆς «Νέας Ἐποχῆς»: «I
ELINIKI GLOSA»;
Μέ τά ψυχοναρκωτικά τῆς εὐκολίας, τῆς
γραφικῆς καρικατούρας, τῆς ἐποπτικῆς εἰ
κονικῆς κατάχρησης, τοῦ πολλαπλοῦ ἐρε
θισμοῦ ἀπό τά σύγχρονα μέσα, περάσαμε
σέ ταχύτατες βαθιές ψυχολογικές μεταβο
λές, ὡς πρόσωπα, ὡς Λαός, ὡς Ἔθνος.
Ἀπευθύνω θερμή παράκληση πρός κά
θε ὑπεύθυνο, νά μελετήσει λίγες σελί
δες ἀπό τό κλασσικό βιβλίο τοῦ Ρωσικῆς
καταγωγῆς Nicholas Hans «Comparative
Education», «The linguistic factor». Ζητῶ συ
γνώμη, πού ἀναγκάζομαι νά παραπέμψω
σέ ὑπογράφοντες Γλωσσολόγους ἀγγλό
φωνων πανεπιστημίων.
Κύριοι 140 εἰδικοί Γλωσσολόγοι διαφό

ρων Πανεπιστημίων, οἱ Μεταρρυθμίσεις
στήν Παιδεία εἰδικά, ἐπιδιώκονται μέ εὐ
ρύτατες συναινέσεις σέ μεγάλο βάθος χρό
νου. Πρόχειρα λοιπόν σᾶς παραπέμπω
στόν Ἐκπαιδευτικό Νόμο 1944 τῆς Μ. Βρε
τανίας, πού καθόρισε νέο Προσανατολι
σμό καί πού βρίσκεται ἀκόμη σέ ἐξέλιξη.
Τό πρόβλημα εἶχε τεθεῖ ἀπό τό 1924. Δέν
εἶναι ἔτσι κ. Μπαμπινιώτη;
Σέ ποιά βάσανο -Διεπιστημονική, Κοι
νωνιολογική, Πολιτική, Παιδοψυχολογική,
Συγκριτικῆς Παιδείας, συμμετοχῆς φορέ
ων Πολιτείας, Ἐκκλησίας, Ὀργανώσεων,
κομμάτων…-, μπῆκε τό ἀξιόλογο βιβλίο
σας τῆς Γραμματικῆς γιά νά γίνει πνευ
ματική τροφή τῶν Παιδιῶν μας καί τοῦ
Ἔθνους;
Ἡ ἱστορική μνήμη τῆς Ἐθνικῆς Συνείδη
σης γιά τά φωνήεντα η, υ, ω καί γιά τά
σύμφωνα ξ, ψ, πού ἔπεσαν ἀπό τήν χαρτο
σακούλα τοῦ Καρικατούρα παραπέμπει σέ
Ψυχοναρκωτικά στήν Παιδεία. Εἶναι σοβα
ρή βλάβη στά κύτταρα τοῦ Λόγου.
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ταν μέχρι τόν περασμένο Φεβρουάριο στό
«Παλάτι τῆς Δικαιοσύνης», στήν Ἄγκυρα,
καί σήμερα φυλάσσεται «μέ δρακόντεια
μέτρα ἀσφαλείας» στό Μουσεῖο Ἐθνογρα
φίας τῆς Ἄγκυρας.
Κανένας δέ γνωρίζει τήν πραγματική
προέλευση τοῦ «εὐαγγελίου» καί τό χρό
νο τῆς συγγραφῆς του. Τοῦρκοι «εἰδικοί»
ἀνάγουν τή συγγραφή του στόν 5ο μ.Χ. αἰ
ώνα καί ὑποστηρίζουν, ὅπως ἀναφέραμε,
ὅτι πρόκειται γιά τό χαμένο «εὐαγγέλιο
τοῦ Βαρνάβα». Τό βιβλίο εἶναι γραμμένο
σέ δέρμα, σέ μιά ἀραμαϊκή διάλεκτο, κά
ποιας συριακῆς ἐπαρχίας. Κάποιοι ἔσπευ
σαν νά ὑποστηρίξουν ὅτι προέρχεται ἀπό
τήν Κύπρο, γιά νά στηρίξουν τήν ἄποψή
τους ὅτι συγγραφέας του εἶναι ὁ ἀπόστο
λος Βαρνάβας, ὁ ὁποῖος ὡς γνωστόν ἔδρα
σε καί ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στήν
Κύπρο!
Οἱ πρῶτοι πού δήλωσαν ἔντονο ἐνδιαφέ
ρον γιά τό «εὐαγγέλιο» ἦταν τό ἰσλαμικό
θεοκρατικό καθεστώς τοῦ Ἰράν. Μελετῶν
τας -ὑποτίθεται- «εἰδικοί» Ἰρανοί τό «εὐαγ
γέλιο» διαπ
 ίστωσαν πώς τό περιεχόμενό
του εἶναι θρίαμβος γιά τό Ἰσλάμ, τό ὁποῖο
«ἀποδεικνύεται» ὡς «ἡ μόνη ἀληθινή θρη
σκεία». Τά δημοσιεύματα ἀναγγέλλουν μέ
πομπώδεις τίτλους «τό τέλος τοῦ Χριστια
νισμοῦ» καί ὅτι «ἡ πλήρης δημοσίευσή του
θά ταρακουνήσει τόν κόσμο»! Ὑποστη
ρίζουν ὅτι ἀναφέρεται στό «εὐαγγέλιο»
πώς ὁ Ἰησοῦς δέν σταυρώθηκε καί ἄρα δέν
ἀνέστη. Σέ ἄλλο σημεῖο ἀναφέρει πώς ὁ
Ἰησοῦς προφήτευσε τήν ἔλευση τοῦ Μωά
μεθ, ὡς δῆθεν «τόν τελευταῖο καί μεγαλύ
τερο προφήτη»!
Φονταμενταλιστές στό Ἰράν ἄρχισαν νά
πλάθουν σενάρια γιά τήν «μεταχριστιανι
κή ἐποχή», ἔχοντας πλέον δεδομένο πώς τό
ἀνακαλυφθέν «εὐαγγέλιο» θά «γκρεμίσει
τό χριστιανικό οἰκοδόμημα»!
Τό Βατικανό δήλωσε, ὅταν ἔγινε γνω
στή ἡ ὕπαρξη τοῦ «εὐαγγελίου», ἁπλᾶ, ὅτι

διάλογος

ἐπιθυμεῖ νά τό μελετήσει, χωρίς νά κάνει
κανένα σχόλιο!
Γιά ὅσους γνωρίζουμε τήν λεγομένη
ἀπόκρυφη γραμματεία τῶν πρωτοχριστια
νικῶν χρόνων δέν μᾶς ἐκπλήσσει ἡ «ἀνα
κάλυψη» τοῦ ἐν λόγῳ «εὐαγγελίου». Οἱ
ἀνώνυμοι καί εὐφάνταστοι συγγραφεῖς
τους κινοῦνται στό χῶρο τῆς αἵρεσης καί
τῆς πολεμικῆς κατά τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι
ἀλήθεια ὅτι ἡ Ἐκκλησία δεινοπάθησε τούς
πρώτους αἰῶνες ἀπό αὐτά τά κείμενα, τά
ὁποῖα γιά νά ἔχουν κῦρος, οἱ ἀνώνυμοι
καί ἄγνωστοι συγγραφεῖς, τά ἀπέδιδαν σέ
γνωστά σημαίνοντα πρόσωπα τῆς Ἐκκλη
σίας καί γι’ αὐτό τά χαρακτηρίζουμε καί τά
ὀνομάζουμε ψευδεπίγραφα. Ὀνομάζονται
καί «ἀπόκρυφα», γιατί οἱ συγγραφεῖς τους
αἱρεσιάρχες τά προόρ
 ιζαν μόνο γιά τούς
μυημένους στίς αἱρετικές τους ὁμάδες.
Μέσῳ αὐτῶν τῶν «ἱερῶν» κειμένων οἱ διά
φοροι αἱρετικοί διέδιδαν τίς πλάνες τους
καί τά χρησιμοποιοῦσαν στίς «ἐκκλησίες»
τους. Εἶναι ἐπίσης ἀνάγκη νά ἐπισημά
νουμε τό γεγονός πώς στήν ἀρχαιότητα ἡ
συγγραφή ψευδεπίγραφων κειμένων δέν
περιορ
 ιζόταν μόνο στή θρησκευτική γραμ
ματεία, ἀλλά ἐκτεινόταν καί στή φιλοσο
φία, λ.χ. ὑπάρχει πλῆθος νόθων κειμένων
τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων.
Ἀπό τό περιεχόμενο αὐτῶν τῶν «ἱερῶν»
κειμένων μποροῦμε νά ἐννοήσουμε τήν
προέλευσή τους. Ἄν δηλαδή ἀνήκουν στούς
ἰουδαΐζοντες αἱρετικούς ἤ στούς γνωστι
κούς ἤ στούς μανιχαίους, κ.λπ. Ἀναλύον
τας λοιπόν τά ὅσα ἔχουν γραφεῖ γιά τό
«εὐαγγέλιο» πού ἔφεραν στό φῶς τῆς δη
μοσιότητας οἱ Τοῦρκοι, συμπεραίνουμε μέ
ἀκρίβεια ὅτι πρόκειται γιά κάποιο κείμενο
τό ὁποῖο κατασκευάστηκε ἀνάμεσα στούς
13ο καί 16ο μ.Χ. αἰῶν
 ες καί τό ὁποῖο στηρί
χτηκε προφανέστατα σέ κάποιο ἤ κάποια
ψευδεπίγραφα «εὐαγγέλια» τῶν πρωτοχρι
στιανικῶν αἰώνων. Ἄν τό περιεχόμενο τοῦ
«εὐαγγελίου» εἶναι αὐτό πού ἰσχυρίζονται
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οἱ Τοῦρκοι καί οἱ Ἰρανοί, τονίζοντας λ. χ.
ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν σταυρώθηκε καί
ἄρα δέν ἀναστήθηκε, τότε συμπεραίνουμε
ὅτι τό κείμενο αὐτό ἐπαναλαμβάνει ἀντιλήψεις τῶν ἀρχαίων αἱρετικῶν Δοκητῶν,
οἱ ὁποῖοι πίστευαν στή φαινομενική «κατά
δόκησιν» σταύρωση καί τόν θάνατο τοῦ
Χριστοῦ. Στή θέση του, κατ’ αὐτούς, σταυ
ρώθηκε ὁ Σίμων ὁ Κυρηναῖος, ὁ ὁποῖος πῆ
ρε τή μορφή τοῦ Χριστοῦ!
Ἐξετάζοντας ὅμως καί τήν περί τοῦ Ἰησοῦ διδασκαλία τοῦ Κορανίου, διαπιστώ
νουμε ὅτι αὐτές οἱ ἀρχαῖες πλάνες εἶναι
διάσπαρτες σ’ αὐτό καί ἀποτελοῦν πίστη
τῶν μουσουλμάνων. Εἶναι γνωστό πώς
ὁ Μωάμεθ καί οἱ μετέπειτα διδάσκαλοι
τοῦ Ἰσλάμ χρησιμοποίησ
 αν καί αἱρετικές
χριστιανικές διδασκαλίες, ὅπως τῶν Νε
στοριανῶν κ.ἄ. Μιά ἀπό τίς κύριες ἀρχές
τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ὅτι ὁ Ἰησ
 οῦς ἦταν ἕνας
προφήτης, ὁ ὁποῖος ἦρθε γιά νά προετοι
μάσει τόν κόσμο γιά νά δεχτεῖ τήν «πλήρη
ἀποκάλυψη» ἀπό τόν «κορυφαῖο» προφήτη
τοῦ Θεοῦ, τόν Μωάμεθ, καί πώς ἡ ἐπαγγε
λία Του γιά τήν ἔλευση τοῦ Παρακλήτου,
ἐννοοῦσε τήν ἔλευση τοῦ Μωάμεθ1. Πώς
δέν σταυρώθηκε, σύμφωνα μέ τό Κοράνιο,
ἀλλά σταυρώθηκε κάποιος ἄλλος στή θέ
ση του, (Σούρα IV, 156)!
Ἔχοντας λοιπόν ὑπόψιν μας τά παρα
πάνω, εἶναι εὔκολο νά συμπεράνουμε πώς
τό ἐπίμαχο «εὐαγγέλιο» εἶναι ἕνα προπα
γανδιστικό κείμενο, μέ τό ὁποῖο ἐπιχει
ρεῖται νά «καταδειχτεῖ» ἡ νέα πίστη ὡς ἡ
συνέχεια τῆς μωσαϊκῆς - χριστιανικῆς θρη
σκείας καί μάλιστα μέ «προφητεία» τοῦ
Χριστοῦ! Ἡ προσπάθεια ἀπογύμνωσής Του
ἀπό τή θεότητά Του εἶναι προφανής γιά
νά τονισθεῖ ἡ «ὑπεροχή» τοῦ προφήτη τοῦ
Ἰσλάμ! Θά μπορούσαμε νά εἰκάσουμε ὅτι
τό «εὐαγγέλιο» αὐτό γράφτηκε ἀπό ἰσλαμιστή γιά τόν προσηλυτισμό χριστιανῶν
1. Βλ. Κάνφορα Λουτσιάνο, Ἡ Χαμένη Βιβλιοθήκη τῆς
Ἀλεξάνδρειας, Ἀθήνα 1990, σ. 126.
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στόν Ἰσλαμισμό. Κατ’ ἄλλους, γράφτηκε
ἀπό ἄγνωστο ἐξισλαμισθέντα χριστιανό.
Δέν ἀποκλείεται ὅμως νά εἶναι ἕνα
κείμενο καθαρῆς ἀντιχριστιανικῆς πολε
μικῆς καί νά μήν ἔχει σχέση μέ τό Ἰσλάμ.
Οἱ διαχρονικοί χριστιανομάχοι μεταχειρί
ζονται πραγματικά σατανικούς τρόπους
προκειμένου νά πλήξουν τόν Χριστιανι
σμό. Ἡ λάσπη καί ἡ συκοφαντία εἶναι τά
δομικά τους ὑλικά γιά τήν κατασκευή ἀν
τιχριστιανικῶν δομῶν. Σοβαροί ἐρευνητές
ἐπιστήμονες ἀπέρριψαν ὡς γελοίους τούς
ἰσχυρισμούς ὅσων ὑποστηρίζουν ὅτι πρό
κειται γιά τό «εὐαγγέλιο τοῦ Βαρνάβα» καί
βεβαιώνουν ὅτι πρόκειται γιά φτηνή ἀντι
χριστιανική προπαγάνδα. Πλειάδα ἀκαδη
μαϊκ
 ῶν, μή χριστιανῶν, χριστιανῶν, ἀκό
μα καί μουσουλμάνων, ὅπως τοῦ διάσημου
Ἀμπάς Ἔλ Ἀκκάντ, ἀποφάνθηκαν πώς τό
κείμενο αὐτό εἶναι πολύ πρόσφατο καί φυ
σικά ψευδεπίγραφο, χωρίς νά ἀποκλείεται
ἡ χρήση ὑλικοῦ ἀπό τήν ἀρχαία ἀπόκρυφη
γραμματεία!
Παραβλέπουμε βεβαίως τίς ἀστειότητες
ὅτι τό «εὐαγγέλιο» αὐτό θά «φέρει τό τέλος
στό Χριστιανισμό καί πώς θά γκρεμίσει τήν
παγκόσμια πολιτική σκηνή». Στεκόμαστε
ὅμως στό γεγονός ὅτι προβάλλεται κατά
κόρον ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης σέ
περίοδο ἑορτάσιμη γιά τήν Ἐκκλησία μας.
Προβάλλεται ὑπερβαλλόντως τή στιγμή
πού καί οἱ ἴδιοι οἱ διαφημιστές του γνωρί
ζουν πολύ καλά τήν ἀσήμαντη ἀξία του
καί τήν προφανῆ του πλαστότητα.
Ἐκεῖνοι ἐπίσης πού ἐντελῶς αὐθαίρετα
ὁρίζουν τό «εὐαγγέλιο» αὐτό ὡς τό «Εὐαγ
γέλιο τοῦ Βαρνάβα», θέλουν νά ἀγνοοῦν
ὅτι ὁ ἀποστολικός ἄνδρας, ὁ ἅγιος ἀπό
στολος Βαρνάβας, ὄχι μόνο πίστευε στή
σταύρωση, τό θάνατο καί τήν ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ, σέ ἀντίθεση μέ τό ἀλλοπρό
σαλλο περιεχόμενο τοῦ αὐθαίρετου αὐτοῦ
κειμένου, ἀλλά καί ἔγινε ἱεραπόστολος
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ὡς συνεργά
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ΚΡΙΣΗ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Ρέϋμοντ Φράντς, «Κρίση συνείδησης», «Γενιά τοῦ 1914»
Συνοπτικός σχολιασμός τοῦ ὁμώνυμου βιβλίου τοῦ Ρέϋμοντ Φράντς,
ἀπό τήν κ. Ἄννα Μπουρδάκου,
μέλος τοῦ Πν. Σ. τῆς Π. Ε. Γ.

(β’ μέρος)

1. Ρέϋμοντ Φράντς, Κρίση Συνείδησης, Ἐκδόσεις: «Μυ
ριόβιβλος», Ἀθήνα 2009.

Τό σχολιολόγιο τοῦ Lange (τόμ. 8) εἰσηγεῖ
ται ὅτι αὐτά τά πράγματα δέν ἀναφέρονται
στό 70 μ.Χ., οὔτε στήν παρουσία τό 1914,
ἀλλά στά οὐράνια φαινόμενα τῶν ἐδαφίων
29, 30 πού βλέπουμε τώρα κι ἄρχισαν μέ τή
διαστημική ἐποχή ἀπό τό 1957 κι ἔπειτα. Σ’
αὐτή τήν περίπτωση ἡ γενεά αὐτή θά ἦταν ἡ
σύγχρονη γενιά τῆς ἀνθρωπότητας πού ζεῖ
ἀπό τό 1957....
Ἡ Σκοπιά καί τό βιβλίο,” Ἡ χιλιετής Βα
σιλεία τοῦ Θεοῦ Ἔχει πλησιάσει”, ἔχουν δι

της τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Γι’ αὐτή του
τήν ἀκράδαντη πίστη, κακοπάθησε καί
στό τέλος ἔχυσε τό αἷμα του, σύμφωνα μέ
τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπέστη
μαρτυρικό θάνατο τό 62 μ. Χ. στήν Κύπρο
ὅπου σώζεται καί ὁ τάφος του.
Ὡς ἐπίλογο στήν ἀναφορά μας γιά τό
ψευδεπίγραφο αὐτό «εὐαγγέλιο» ἔχουμε
νά ποῦμε στούς ὑπερφίαλους χριστιανομά
χους ὅτι, ἄς μήν ἐλπίζουν στήν κατάρρευση
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἐδῶ δέν ἔσβησε ὅταν
οἱ χριστιαν
 ομάχοι εἰδωλολάτρες τῶν πρω
τοχριστιανικῶν χρόνων ἦταν παντοδύνα
μοι καί ἔσφαζαν ἀνελέητα κάθε χριστιανό
πού ἀνακάλυπταν. Ἕνδεκα ἑκατομμύρια
μάρτυρες ἔχυσαν τό τίμιο αἷμα τους μόνο
τά τριακόσια πρῶτα χρόνια. Ἄς μή χαίρον
ται καί ἐλπίζουν ἐπίσης καί οἱ σύγχρονοι
χριστιαν
 ομάχοι. Ὁ Χριστιανισμός ὑπέφερε
τά πάνδεινα στό παρελθόν ἀπό τό Ἰσλάμ
καί σέ ὁρισμένες μουσουλμανικές χῶρες, ὁ

Χριστιανισμός εἶναι ἐκτός νόμου καί ὑπό δι
ωγμό. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Ἑλλάδος καί
τῶν Βαλκανίων στό παρελθόν, ἔχουμε ὑπο
στεῖ ἀπίστευτους διωγμούς καί μαρτύρια
ἀπό τούς Ὀθωμανούς μουσουλμάνους κα
τακτητές. Μυριάδες πιστοί Ὀρθόδοξοι ἀξι
ώθηκαν τοῦ μαρτυρίου καί ἔγιναν Νεομάρ
τυρες. Ἀπαντοῦμε λοιπόν πώς ἄν χρειαστεῖ,
θά δώσουμε καί πάλι Νεομάρτυρες, ἄλλους
τόσους καί περισσότερους, ἀλλά ἡ Ἐκκλη
σία μας θά μείνει ἀσάλευτη καί ὁ Χριστός
μας θά εἶναι ἐσαεί ὁ μόνος κυρίαρχος τῶν
καρδιῶν καί τῶν ψυχῶν μας!
Ἄς καταλάβουν λοιπόν ὅλοι οἱ χριστια
νομάχοι, πώς τέτοιου εἴδους «πυροτεχνή
ματα», σάν τό «εὐαγγέλιο τοῦ Βαρνάβα»,
δίνουν προσωρινή λάμψη καί κρότο καί στή
συνέχεια σβήνουν καί ἐκμηδενίζονται. Ἀν
τίθετα, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ παραμένει
ἀσάλευτη στούς αἰῶνες, καί «πύλαι ἅδου οὐ
κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16, 18).

Εἴδαμε1στό πρῶτο μέρος τοῦ κειμένου
ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ρ. Φράντς, ὅτι ἀπό τά
τρία μέλη τοῦ Κυβερνῶντος Σώματος ἐτέθη
πρός τήν ὁλομέλεια τῆς προεδρίας, στήν
ἡμερήσια διάταξη τῆς 5.9.1980, τό ἐρώτημα
γιά τήν γενιά τοῦ 1914. Καί ὁ Ρ. Φράντς συνεχίζει: «Ἡ ἀπάντηση μπορεῖ νά συνδέεται
μέ τό ἐρώτημα στό Ματθ. 24: 33. Τί σημαίνει
“ὅταν δεῖτε ὅλα αὐτά τά πράγματα”;
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αιρέσει τό 24ο κεφάλαιο τοῦ κατά Ματθαῖον
σέ 3 μέρη:
Ματθαῖος 24: 3-22: ἔχει παράλληλες ἐκ
πληρώσεις στόν 1ο αἰών α καί σήμερα ἀπό τό
1914.
Ματθαῖος 24: 23-28. Περίοδος μέσα στήν
Παρουσία τοῦ Χριστοῦ τό 1914 (βλ. Σκοπιά
1975 σελ. 275).
Ματθαῖος 24: 29-44: Τά οὐράνια φαινό
μενα ἔχουν κυριολεκτική ἐφαρμογή ἀπό τή
διαστημική ἐποχή πού ἄρχισε ἀπό τό 1957
καί πέρα, γιά νά περιλάβει τόν ἐρχομό τοῦ
Χριστοῦ ὁ ὁποῖος θά ἔλθει ὡς ἐκτελεστής
στήν ἀρχή τῆς μεγάλης θλίψης.
(Βλέπε Σκοπιά 1975, σελ. 276, παραγρ. 18,
σελ. 323-328).
“Ὅλα αὐτά τά πράγματα” θά ἔπρεπε νά
ἀνάγονται πίσω στό ἀπόσπασμα, στά πιό κοντινά θέματα πού ἀπαριθμοῦνται στό σύνθετο σημεῖο, δηλαδή στά οὐράνια φαινόμενα
τῶν ἐδαφίων 29 καί 30».
[Σέ ὑποσημείωση ἐπισημαίνει: Τή σκέψη
αὐτή ἔχει ἐπιβεβαιώσει ὁ Κάρολος Ρῶσσελ
στό σχολιολόγιο Μπερήαν σελ. 217: «Γενεά
ἄνθρωποι πού ζοῦν ταυτόχρονα οἱ ὁποῖοι
γίνονται μάρτυρες τῶν σημείων πού μόλις
ἀναφέρθηκαν» (τόμος 4, σελ. 604) Ἐπιτροπή
Προεδρίας 3.3.80].
Ἄν αὐτό εἶναι ἀλήθεια... τότε ἡ γενεά αὐ
τή θά ἀναφερόταν στή σύγχρονη ἀνθρωπό
τητα, τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν ὡς γνῶστες
ἀπό τό 1957 καί μετά».
Ὁ Ρ. Φράντς συνεχίζει:
«Τό ἔτος 1957 σημαδεύτηκε ἀπό τήν ἐκτό
ξευση τοῦ πρώτου Ρωσικοῦ Σπούτνικ στό
διάστημα ἔξω ἀπό τή γῆ... ὡς ἀρχή τῆς ἐκ
πλήρωσης τῶν λόγων τοῦ Ἰησοῦ: “Ὁ ἥλιος
θά σκοτεινιάσει καί ἡ σελήνη δέν θά δώσει
τό φῶς της καί τά ἄστρα θά πέσουν ἀπό τόν
οὐρανό καί οἱ δυνάμεις τοῦ οὐρανοῦ θά κλο
νισθοῦν”… Οἱ τρεῖς ἄνδρες δέν πρότειναν
νά ἐγκαταλειφθεῖ τό 1914. Αὐτό θά παρέ
μενε ὡς τό “τέλος τοῦ καιροῦ τῶν Ἐθνῶν”.
Ἀλλά ὁ ὅρος “ἡ γενεά αὐτή” δέν θά ἄρχιζε
νά ἐφαρμόζεται πρίν τό 1957. Λαμβάνοντας
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ὑπ’ ὄψη τήν αὐξανόμενη ταχύτητα μέ τήν
ὁποία ἐλαττωνόταν ἡ γενιά τοῦ 1914, αὐτή
ἡ νέα ἐφαρμογή τῆς φράσης θά μποροῦσε ν’
ἀποδειχθεῖ ἀκόμα πιό ἐπιβοηθητική... Συγ
κρίνοντας τή νέα ἀφετηριακή τοῦ 1957 μέ
αὐτή τοῦ 1914, ἡ νέα χρονολογία θά ἔδινε
43 ἐπιπρόσθετα χρόνια μέχρι νά φτάσει ἡ
περίοδος πού ἐμπεριεῖχε τή φράση “ἡ γενεά
αὕτη”.
Τά δεδομένα τοῦ Κυβερνῶντος Σώματος
ἀπαιτοῦσαν, προκειμένου νά ὑποβάλλει κά
τι μιά ἐπιτροπή στήν ὁλομέλεια τοῦ Σώμα
τος, νά ὑπάρχει ὁμοφωνία μεταξύ των με
λῶν τῆς ἐπιτροπῆς... Γι’ αὐτό ἡ παρουσίαση
τῆς καινοφανοῦς ἰδέας γιά τό 1957 ἦταν κάτι
στό ὁποῖο τά τρία μέλη τῆς ἐπιτροπῆς Προ
εδρίας, ὁ Σρόντερ, Κλάϊν καί Σοῦτερ πρέπει
νά εἶχαν συμφωνήσει.
Σκέφτομαι ὅτι ἄν ρωτοῦσα γι’ αὐτή τήν
παρουσίαση σήμερα, ἡ ἀπάντηση θά ἦταν:
“αὐτή ἦταν ἁπλᾶ μία πρόταση”. Πιθανόν,
ἀλλά ἄν ἦταν ἔτσι, ἦταν μία πρόταση πού
ἔγινε στά σοβαρά. Καί γιά νά κάνουν τέτοια
εἰσήγηση στό Κυβερνῶν Σῶμα, ὁ Ἄλμπερ
Σρόντερ, ὁ Κάρλ Κλάϊν καί ὁ Γκράντ Σοῦ
τερ, θά πρέπει στό μυαλό τους νά ἤθελαν νά
δοῦν τήν προτεινόμενη ἀλλαγή νά πραγμα
τοποιεῖται... Τό Κυβερνῶν Σῶμα δέν δέχτηκε
τή νέα ἄποψη πού πρότειναν αὐτά τά μέλη...
Παρ’ ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα γιά διχασμέ
νες ἀπόψεις ὡς πρός τήν ἐγκυρότητα τῶν
ἰσχυρισμῶν γιά τό 1914 καί “τή γενιά τοῦ
1914”, τολμηρές, θετικές ἀποφασιστικές
δηλώσεις σχετικά μέ τό 1914 καί “τή γενιά
τοῦ 1914”, ἐξακολούθησαν νά δημοσιεύονται
ὡς ἀλήθεια θεμελιωμένη στήν Γραφή ἀπό
τήν Ὀργάνωση-προφήτη καί ὅλοι οἱ Μάρ
τυρες τοῦ Ἰεχωβά παροτρύνονταν νά ἐμπι
στευθοῦν ἀπόλυτα τήν διδασκαλία αὐτή καί
νά μεταφέρουν αὐτό τό μήνυμα σέ ἄλλους
ἀνθρώπους σ’ ὅλο τόν κόσμο».
Στήν περιγραφή τοῦ Ρ. Φράντς γιά ὅλο
τό παρασκήνιο μέ τίς μεθοδεύσεις τοῦ
«δούλου» βλέπομε καθαρά ὅτι, συνειδητά
πλέον «ὁ ἀγωγός» τοῦ «Θεοῦ» κηρύττει
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λανθασμένη διδασκαλία, μολυσμένη τροφή στά πρόβατα ἀδιαφορώντας γιά τίς
συνέπειες στό φρόνημα τῶν ὀπαδῶν, μέ
μόνο σκοπό τήν οἰκονομικοπολιτική του
ἐπιβολή. Τά τρομοκρατημένα θύματα ὄχι
μόνο ἀποδέχονται ὅλα ὅσα προέρχονται
ἀπό τόν «δοῦλο», ἀλλά καί ἐκτελοῦν ἀδιαμαρτύρητα κηρύττοντας τά ψεύδη σέ ὅλο
τόν κόσμο. Ὁ Ρ. Φράντς παρατηρεῖ στό
σημεῖο αὐτό:
«Σέ μιά φανερή προσπάθεια καθησυχα
σμοῦ τῆς ἀνησυχίας γιά μείωσ
 η τῶν ἀνθρώ
πων τῆς γενιᾶς τοῦ 1914, ἡ ἴδια ἡ “Σκοπιά”
(τῆς 15ης Ὀκτωβρίου 1980, σελ. 31, στήν
Ἑλληνική της ἔκδοση: 1η Μαρτίου 1981, σ.
30), πού ἄφηνε νά ἐννοηθεῖ ὅτι τό ὅριο ἡλικί
ας γιά τά μέλη αὐτῆς τῆς γενιᾶς μποροῦσε
νά μειωθεῖ στά 10 ἔτη, ἔλεγε ἐπίσης: “Καί
ἄν τό πονηρό σύστημα αὐτοῦ του κόσμου
ἐπιζοῦσε ὡς τήν στροφή τοῦ αἰώνα, πράγ
μα πολύ ἀπίθανον ἄν λάβωμε ὑπ’ ὄψιν τίς
παγκόσμιες τάσεις καί τήν ἐκπλήρωση τῆς
βιβλικῆς προφητείας, θά ὑπῆρχαν ἀκόμη
ἐπιζῶντες ἀπό τή γενεά τοῦ Α’ Παγκόσμιου
Πολέμου. Ὡστόσο, τό γεγονός ὅτι ὁ ἀριθμός
τους μειώνεται ἀποτελεῖ ἄλλη μία ἀπόδειξη
ὅτι ἡ συντέλεια τοῦ συστήματος πραγμάτων
προχωρεῖ γοργά στόν Τερματισμό της».
Ἡ συνέχεια τοῦ «συστήματος πραγμάτων» σηματοδοτεῖ ἐν ὀλίγοις τόν περίφημο
Ἀρμαγεδδώνα, ὁ ὁποῖος εἶναι τό φόβητρο
τῶν ὀπαδῶν, ἡ ἀπειλή, γιά νά τούς κρατᾶ
σέ ἐγρήγορση.
Στή συνέχεια ὁ Ρ. Φράντς, σχολιάζοντας
τό κείμενο, γράφει:
«Αὐτό γράφτηκε τό 1980. Εἴκοσι χρό
νια μετά μέ τήν ἀλλαγή τοῦ αἰώνα, αὐτοί
πού κατά τό 1914 ἦταν δέκα ἐτῶν, θά ἦταν
ἐνενῆντα ἕξι. Μπορεῖ ὅμως νά βρίσκονταν
ἀκόμα γύρω μερικοί ἀπό αὐτούς κι αὐτό
προφανῶς θά θεωρεῖτο ὡς τό ἀπολύτως
ἀπαραίτητο γιά νά ἐκπληρωθοῦν τά λόγια
τοῦ Ἰησοῦ –πράγμα πού βέβαια ἐξαρτᾶται
ἀπό τήν ἀποδοχή τῆς ἰδέας ὅτι ὁ Ἰησοῦς
ἀπηύθυνε τούς λόγους του εἰδικά σέ δεκά
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χρονα παιδιά. Αὐτό δείχνει μέ παράδειγμα
τά ἄκρα στά ὁποῖα ἦταν πρόθυμη νά φθάσει
ἡ Ὀργάνωση, γιά νά ἐμμείνει στόν ἰσχυρισμό
της γιά τή “γενιά τοῦ 1914”.
Περισσότερα χρόνια πέρασαν καί τώ
ρα δέν γινόταν καμιά ἀναφορά σέ “δεκά
χρονους” ἀλλά ἀντίθετα γίνονταν ἁπλά
ἀναφορές σέ “αὐτούς πού ζοῦσαν τό 1914”
ἤ παρόμοιες. Αὐτό βέβαια ἐπέτρεπε νά
περιληφθοῦν στή “γενιά τοῦ 1914” καί τά
νεογέννητα μωρά. Ἀλλά μέ τήν ἄφιξη τῆς
δεκαετίας τοῦ 1990, καί μέ τήν τρίτη χιλιε
τία ἕτοιμη ν’ ἀρχίσει ἀκόμα κι αὐτή ἡ “διευ
θέτηση στήν κατανόησ
 η” παρεῖχε στιγμιαία
μόνο ἀνακούφιση στό πρόβλημα. Ἀκόμα καί
ἕνα νεογέννητό το 1914, θά πλησιάζει τά 90
τό 2000.
Τό βρίσκω τραγικό ὅτι μιά χρονική προ
φητεία μποροῦσε νά κηρύσσεται στόν κόσμο
ὡς κάτι σταθερό, πάνω στό ὁποῖο οἱ ἄνθρω
ποι μποροῦσαν καί θά ἔπρεπε νά βασίζον
ται μέ ἐμπιστοσύνη, νά χτίζουν τίς ἐλπίδες
τους, νά διαμορφώνουν τά σχέδια τῆς ζωῆς
τους, ὅταν οἱ ἴδιοι πού τήν δημοσίευαν γνώ
ριζαν ὅτι μέσα στό ἴδιο τό δικό τους συλλο
γικό σῶμα δέν ὑπῆρχε ὁμοφωνία γνήσιας,
σταθερῆς πεποίθησης ὡς πρός τήν ὀρθότη
τα αὐτῆς τῆς διδασκαλίας».
Μέ συναίσθηση εὐθύνης, ἐφ’ ὅσον καί
ὁ ἴδιος ὁ Ρ. Φράντς ἦταν μέλος τοῦ Κυβερνῶντος Σώματος, γράφει γιά τήν τραγικότητα τῆς χρονικῆς προφητείας, ἡ ὁποία
ἐπιφέρει δυσμενεῖς συνθῆκες στή ζωή τῶν
ὀπαδῶν τῆς ὀργανώσεως, ἡ ὁποία ἐμμένει
νά τήν κηρύττει, γνωρίζοντας πολύ καλά
ὅτι καί στό ἴδιο τό Κυβερνῶν Σῶμα δέν
ὑπῆρχε ὁμοφωνία.
Γράφει ὁ Φράντς: «Ἡ ἡγεσία ἔκανε πο
λυάριθμες προσαρμογές καί διευθετήσεις
καί τώρα λίγες ἐπιλογές τῆς εἶχαν ἀπομεί
νει. Ὑπῆρχε ἡ ἐπιλογή νά τεθεῖ τό 1957 ὡς
ἐναρκτήρια ἡμερομηνία γι’ “αὐτή τή γενιά”
πού πρότειναν τά μέλη Σρόντερ, Κλάϊν καί
Σοῦτερ, ἀλλά καί αὐτή ἡ ἐπιλογή φαινό
ταν ἀπίθανη. Ὑπῆρχε ἡ ἰδέα τοῦ Ἄλμπερτ
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Σρόντερ, νά ἐφαρμοστεῖ ἡ φράση, στήν τάξη τῶν “κεχρισμένων (ἰδέα πού ἐπλανᾶτο
στήν ὀργάνωση γιά πολλά-πολλά χρόνια),
ἡ ὁποία εἶχε ἀναμφίβολα πλεονεκτήματα.
Πάντα ὑπῆρχαν ἐπιπλέον ἄτομα (μερικά
ἀπό αὐτά πολύ νέα) πού κάθε χρόνο ἀποφάσιζαν γιά πρώτη φορά ὅτι ἀνήκουν στήν
τάξη τῶν “κεχρισμένων”. Ἔτσι αὐτή ἡ ἐπιλογή θά πρόσφερε μιά σχεδόν ἀπεριόριστη
παράταση χρόνου γιά τή διδασκαλία σχετικά μέ “αὐτή τή γενιά”».
Παρουσιάζεται στό ὡς ἄνω κείμενο ἐμ
φανῶς τό ἐμπορικό στοιχεῖο τῆς ἑταιρείας.
Ὑπολογίζει ἐπί σειρά ἐτῶν τά κέρδη καί τίς
ζημιές, ὡς ἐπιχείρηση μέ τό ὄνομα ἑταιρία
«Σκοπιά». Αὐτά δέν εἶναι δικά μας συμ
περάσματα, ἀλλά στοιχεῖα πού μᾶς δίνει
ὁ Ρ. Φράντς ὡς αὐτόπτης μάρτυρας ὅλων
αὐτῶν τῶν μεθοδεύσεων, γιά μιά χρονολο
γία. Γιά τήν «Σκοπιά» ἀρκεῖ νά ἐξασφαλί
ζει μιά πληρέστερη ἀποδοχή ἐκ μέρους τῶν
ὀπαδῶν, ὥστε νά μή χάσει καί τό κῦρος της
αὐτό τοῦ προφήτη, ἀλλά καί ὀπαδούς πω
λητές τῶν ἐκδόσεών της.
Στή συνέχεια παρατηρεῖ ὁ Φράντς:
«Ὑπῆρχε καί ἄλλη ἐπιλογή. Μποροῦσαν ν’
ἀναγνωρίσουν τά ἱστορικά στοιχεῖα, πού
τοποθετοῦσαν τήν καταστροφή τῆς Ἱερου
σαλήμ εἴκοσι χρόνια μετά τό 607 π. Χ. τήν
ἡμερομηνία πού ἔδινε ἡ ὀργάνωση. Αὐτό θά
ἔκανε τούς καιρούς τῶν Ἐθνῶν νά τελειώ
σουν (χρησιμοποιώντας τήν ἑρμηνεία τους
γιά τά 2.520 χρόνια), γύρω στό 1934. Ἀλλά
εἶχε δοθεῖ τόσο τεράστια σημασία στό 1914
καί ὅπως ἀποδείχτηκε, εἶχε συνδεθεῖ μ’ αὐ
τό τό τόσο μεγάλο μέρος τῆς δογματικῆς
ὑπερδομῆς, πού αὐτό τό βῆμα ἔμοιαζε ἐπί
σης ἀπίθανο....
Παρομοίως, ἡ προλεγόμενη “συγκέντρω
ση τῶν ἐκλεκτῶν ἀπό τούς τέσσερις ἀνέ
μους” πού προηγουμένως διδασκόταν ὅτι
εἶχε ἀρχίσει ἀπό τό 1914 καί μετά, τώρα
μετετίθετο ἐπίσης στό μέλλον, ὡς ἑπόμε
νη τῆς ἀρχῆς τῆς “μεγάλης θλίψης” καί
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ἐπακόλουθη τῆς ἐμφάνισης τῶν οὐρανίων
φαινομένων. Κάθε μιά ἀπό τίς θέσεις πού
ἐγκαταλείπονταν τώρα, εἶχε διδαχτεῖ γιά
50 περίπου χρόνια (βλ. ὡς ἕνα μόνο ἀπό τά
ης
παραδείγματα τή «Σκοπιά» τῆς 15 Ἰουλίου
1946 στήν ἀγγλική)...
Ἀλλά ὅπως ἔχει δειχθεῖ, εἶναι λογικό νά
πιστεύουμε ὅτι τό Κυβερνῶν Σῶμα θά κα
λωσορίσει κάποιους τρόπους διαφυγῆς ἀπό
τήν ὅλο καί περισσότερο δύσκολη θέση πού
δημιουργεῖ ἡ σύνδεση τῆς φράσης “ἡ γενιά
αὐτή” (μαζί μέ τά συνοδευτικά λόγια, ὅτι
δέν θά παρέλθει μέχρι νά γίνουν ὅλα αὐτά)
μέ τή χρονολογία 1914 πού συνεχῶς γίνεται
ὅλο καί πιό μακρινή...
Ἀλλά ἄν ἡ φράση “ἡ γενεά αὕτη” μποροῦσε νά ἀποσυνδεθεῖ ἀπό τό 1914 καί νά
ἐφαρμοστεῖ σέ κάποια μελλοντική περίοδο
μέ ἡμερομηνία ἄγνωστη, τότε τό πέρασμα
ης
τοῦ χρόνου, ὁ ἐρχομός τῆς 3 χιλιετίας τό
ἔτος 2000, καί ἀκόμα καί τό πλησίασμα τοῦ
ἔτους 2014, μπορεῖ νά μήν ἦταν πολύ δύσκολο νά ἐξηγηθεῖ λογικά, εἰδικά μέ μέλη
ἐκπαιδευμένα νά δέχονται ὅτι μπορεῖ νά
τούς προσφέρει ἡ τάξη τοῦ πιστοῦ καί φρόνιμου δούλου καί τό Κυβερνῶν Σῶμα της».
Ὁμολογεῖ ὁ συγγραφέας ὅτι δέν θά ἦταν
δύσκολο νά ἐξηγηθεῖ λογικά (μέ τήν λο
γική τῆς «Σκοπιᾶς» πάντοτε) ἡ φράση «ἡ
γενεά αὕτη» στά ἐκπαιδευμένα ἄτομα, τά
ὁποῖα μπορεῖ νά δέχονται ὅ,τι τούς προ
σφέρει ἡ ἡγεσία τῆς «Σκοπιᾶς». Ἡ πλύση
ἐγκεφάλου πού ἔχουν ὑποστεῖ τά θύματα
τοῦ «δούλου», χαρακτηρίζεται ἐκπαίδευ
ση. Φυσικά εἶναι κατόρθωμα αὐτό πού
ἔχει ἐπιτύχει ἡ ὀργάνωση, ἄτομα δίχως δι
κή τους σκέψη, χωρίς βούληση ἤ ἔστω καί
κάποια κριτική σχετικά μέ τίς διδασκαλίες
τῆς ἑταιρίας, ἀλλά νά καταπίνουν τήν ἐν
καιρῷ τροφή πού τούς προσφέρεται.
«Σχεδόν 70 χρόνια πρίν», λέει ὁ Φράντς,
ης
«τό περιοδικό “Χρυσοῦς Αἰών” τῆς 20
Ὀκτωβρίου 1926 συνέδεε τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ
γι’ “αὐτή τή γενιά” μέ τή χρονολογία τοῦ
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1914 (ὅπως ἔκαναν καί τά μεταγενέστερα
περιοδικά τῆς “Σκοπιάς”). Περίπου 25 χρό
ης
νια μετά τή “Σκοπιά” τῆς 1 Ἰουνίου 1951
στή σελ. 335 δήλωνε σέ σχέση μέ τό 1914:
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ γενιά μας εἶναι ἡ γενιά πού
θά δεῖ τήν ἀρχή καί τό τέλος ὅλων αὐτῶν,
περιλαμβανομένου καί τοῦ “Ἀρμαγεδδώνα”.
Στό τεῦχος τῆς 1ης Ἰουλίου 1951, σελ. 404,
“ἡ γενιά αὕτη” συνδέεται ξανά μέ τό 1914.....
Γιά περισσότερα ἀπό 40 χρόνια μετά, οἱ
ἐκδόσεις τῆς “Σκοπιᾶς” συνέχισαν νά προσδίδουν χρονική ἔννοια στό Ματθ. 24, 34. Ἡ
γήρανση τῆς γενιᾶς τοῦ 1914 καταδείχθηκε
ξανά καί ξανά ὡς ξεκάθαρη ἔνδειξη γιά τό
ὅτι λίγος χρόνος ἀπέμενε.
Ὅμως στόν ἀναθεωρημένο προσδιορισμό
τοῦ 1995, ἀντί νά ὑπάρχουν παράμετροι
χρονικῶν περιορισμῶν ἤ νά τίθεται κάποιο
ἀφετηριακό σημεῖο, λέγεται ὅτι ἀντιθέτως
ἡ “γενιά”, δέν πρέπει νά “προσδιορίζεται”
χρονικά, ἀλλά ποιοτικά, ἀπό τά χαρακτηριστικά της, ὅπως στήν ἀναφορά γιά “πονηρή
καί μοιχαλίδα γενεά” στόν καιρό τοῦ Ἰησοῦ.
“Ἡ γενεά αὐτή” λέγεται τώρα ὅτι εἶναι “οἱ
ἄνθρωποι τῆς γῆς οἱ ὁποῖοι βλέπουν τό σημεῖο τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά δέν
διορθώνουν τίς ὁδούς τους”.
Πάντως τό 1914 δέν παραθεωρ
 εῖται, αὐ
τό εἶναι κάτι πού ἡ Ὀργάνωση δέν μπορεῖ
νά κάνει χωρίς νά ἀπογυμνώσει τήν κύρια
θεολ
 ογική δομή καί τά χαρακτηριστικά δόγ
ματα τῆς θρησκείας. Τό 1914 παραμένει ὡς
ἡ χρονολογία κατά τήν ὁποία ἰσχυρίζονται
ὅτι ὁ Χριστός ἐνθρονίστηκε στόν οὐρανό,
ἡ ἀρχή τῆς ἀόρατης Δευτέρας Παρουσίας
Του καί ἐπίσης ἡ ἀρχή τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν.
Καί ὑπολογίζεται ἀκόμα, ἔστω καί ἔμμεσα,
στόν νέο ὁρισμό “αὐτῆς τῆς γενιάς” ἐφ’ ὅσον
τό “σημεῖο τῆς Παρουσίας τοῦ Χριστού” τό
ὁποῖο οἱ καταδικασμένοι βλέπουν καί ἀπορ
ρίπτουν ἤ ἀγνοοῦν ἄρχισε τάχα νά εἶναι
ὁρατό παγκοσμίως ἀπό τό 1914 καί μετά.
Ποιά, λοιπόν, εἶναι ἡ σημαντική διαφορά;
Εἶναι ὅτι τώρα γιά νά ἔχει κανείς τά τυπι
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κά προσόντα ν’ ἀποτελεῖ μέρος “αὐτῆς τῆς
γενιάς” δέν χρειάζεται νά ζοῦσε τό 1914.
Ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νά δεῖ τό ὑποτιθέμενο
“σημεῖο τῆς Παρουσίας τοῦ Χριστού” σέ κά
θε ἐποχή, ἀκόμα κι ἄν τό δεῖ γιά πρώτη φορά
στή δεκαετία τοῦ 1990 ἤ κατά τήν τρίτη χιλι
ετία καί νά εἶναι ἀκόμα κατάλληλος γιά μέ
ρος “αὐτῆς τῆς γενιάς”. Αὐτό ἐπιτρέπει στήν
πράξη νά γλιστρᾶ ἐλεύθερη ἀπό τήν ὅποια
ἀφετηριακή ἡμερομηνία καί μειώνει σημαν
τικά τήν ἀνάγκη νά ἐξηγηθεῖ τό μῆκος τοῦ
χρόνου πού παρῆλθε ἀπό τό 1914 καί προκα
λεῖ ἀμηχανία, καί τή μείωσ
 η τοῦ πληθυσμοῦ
πού ζοῦσε ἐκείνη τή χρονολογία. Ἴσως ἡ πιό
παραστατική ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς
φαίνεται στήν ταυτότητα τοῦ περιοδικοῦ “Ξύ
πνα”. Μέχρι τίς 22 Ὀκτωβρίου 1995 ἔγραφε:
Ἡ δήλωση ὅτι “αὐτό τό περιοδικό οἰκοδομεῖ
ἐμπιστοσύνη στήν ὑπόσχεση τοῦ Δημιουργοῦ
γιά ἕνα εἰρηνικό καί ἀσφαλῆ νέο κόσμο, προ
τοῦ παρέλθει ἡ γενιά πού γνώρισε τά γεγονό
τα τοῦ 1914” ἐμφανιζόταν κάθε χρόνο, ἀπό τό
1982 μέχρι τίς 22 Ὀκτωβρίου 1995.
Στό τεῦχος τῆς 8ης Νοεμβρίου ἡ δήλωση
εἶχε ἀλλάξει καί ἔγραφε: Κάθε ἀναφορά
στό 1914 ἔχει τώρα διαγραφεῖ παρουσι
άζοντας παραστατικές ἀποδείξεις αὐτῆς
τῆς κρίσιμης ἀλλαγῆς -καθώς ἐπίσης καί
ἀποδεικνύοντας οὐσιασ
 τικά ὅτι “ὁ Δημι
ουργός” ἔχει κάπως ὑπαναχωρήσει στήν
“ὑπόσχεσή του” τή συνδεδεμένη μέ τή γε
2
νιά τοῦ 1914» .
Ἡ Ὀργάνωση τοῦ «πιστοῦ καί φρόνιμου
δούλου» μέ Ἑωσφορική ἔπαρση, παρ’ ὅλο
ὅτι γνώριζε τά ψεύδη τά ὁποῖα ἔχει κηρύξει
στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἀντί νά ἀποδεχθεῖ μέ
ταπείνωση ὅτι ἔσφαλε, ἀποποιεῖται τή δική
της εὐθύνη γιά τίς ἀλλοπρόσαλλες διδα
σκαλίες της, καί καθιστᾶ ὡς μόνο ὑπεύθυ
νο ὅλων τόν ἴδιο τό Θεό γράφοντας... ὅτι: «ὁ
Δημιουργός εἶχε κάπως ὑπαναχωρήσει
στήν ὑπόσχεσή του» τή συνδεδεμένη μέ
«τή γενιά τοῦ 1914».
2. Ἡ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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Ὁ Θεός κατά τή «Σκοπιά» ὑπαναχωρεῖ.
Ναί, ὁ Θεός τῆς ὀργάνωσης, -αὐτός πού τῆς
παρέχει τήν «νωπή τροφή γιά τά πρόβα
τα», αὐτό τό πνεῦμα μέ τό ὁποῖο συνεργά
ζεται καί εἶναι ὁ ἀγωγός του, ναί, ὑπανα
χωρεῖ. Ὅμως αὐτός δέν εἶναι ὁ Τριαδικός
Θεός τῶν Χριστιανῶν, ὁ ἀμετάβλητος, ὁ
ὁποῖος καί χθές καί σήμερα καί αὔριο εἶναι
ὁ Αὐτός, ὁ μόνος Ἀληθινός Θεός.
Ὁ Ρέϋμοντ Φράντς ἐκφράζοντας τήν
ἀγωνία του, συνεχίζει:
«Οἱ νεώτεροι κι αὐτοί πού ἔχουν συνδε
θεῖ μέ τήν Ὀργάνωση πρόσφατα, πιθανόν
νά μήν νιώσουν τόσο ὀδυνηρά τόν ἀντίκτυπο
τῆς ἀλλαγῆς. Ἐξάλλου εἶναι ντυμένοι μέ
γλώσσα πού δέν παραδέχεται σφάλμα ἐκ
μέρους τῆς Ὀργάνωσης, ἀλλά πού καλύ
πτει τήν ἀλλαγή μέ ὅρους “προοδευτικῆς
κατανόησης” καί “αὐξανόμενου φωτός”. Ἡ
Σκοπιά 1ης Μαΐου 1999, (σελ. 13), λέει: “Ἡ
πρόοδος πού ἔχουμε σημειώσει στήν κατανόηση τῆς προφητείας τῶν κεφαλαίων 24
καί 25 τοῦ Ματθαίου εἶναι συναρπαστική.
Κι αὐτό, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀπαρνιέται τή
μία μετά τήν ἄλλη, θεωρίες πού διδάσκον
ται γιά χρόνια σάν θεία ἀλήθεια! Πολλοί
νεώτεροι μπορεῖ νά μήν γνωρίζουν τήν ἔν
τονη ἐμμονή μέ τήν ὁποία προβαλλόταν γιά
δεκαετίες ἡ ἰδέα τῆς “γενιᾶς τοῦ 1914”, πόσο
ἀπόλυτα παρουσιαζόταν σάν ἕνας ἀναμφι
σβήτητος δείκτης τῆς “ἐγγύτητας τοῦ τέ
λους”. Μπορεῖ νά μήν συνειδητοποιοῦν πόσο
ἀνυποχώρητα παρουσιαζόταν ἡ διδασκαλία
γιά τή “γενιά τοῦ 1914” νά ἔχει θεία καί ὄχι
ἀνθρώπινη προέλευση νά εἶναι ἕνα χρονοδιάγραμμα πού δέν βασιζόταν σέ ἀνθρώπινες
ὑποσχέσεις, ἀλλά στήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή ἡ τεσσαρακονταετής, ἀπόλυτη σύνδε
ση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Λόγου Του σέ μία ἰδέα
πού ἔχει τώρα ἀποτύχει, ἐπιτείνει τή βαρύ
τητα τῆς εὐθύνης».
Διερωτᾶται ὁ ἀναγνώστης ἐάν αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι -τά μέλη τοῦ Κυβερνῶντος Σώματος τοῦ «δούλου» ἔχουν ἴχνος συναίσθη-
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σης τῆς εὐθύνης τήν ὁποία ἔχουν ἀπέναντι
στούς ὀπαδούς. Ἡ εὐκολία μέ τήν ὁποία
κάνουν τίς διάφορες «δογματικές» ἀλλαγές ἀποδεικνύει ὅτι δέν ὑπολογίζουν τούς
ἀνθρώπους, πού πίστεψαν καί πιστεύουν,
ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Θεοῦ στή
γῆ, ὅπως οἱ ἴδιοι ἰσχυρίζονται ὃταν γράφουν «ὅτι ἡ διδασκαλία γι΄ αὐτή τή γενιά
τοῦ 1914 καί τό χρονοδιάγραμμα ἔχουν θεία
καί ὄχι ἀνθρωπίνη προέλευση», καί ἀκόμη
ὅτι δέν βασίζονται σέ ἀνθρώπινες ὑποσχέσεις, ἀλλά στήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ.
Φοροῦν ὅλοι πού συγκροτοῦν τό σῶμα
τοῦ «δούλου» -ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων ὅπως ὁ Ρ. Φράντς καί κάποιοι ἄλλοι- τό
προσωπεῖο τῆς ἀγάπης, τῆς ὁσιότητας καί
τῆς θυσίας, ἐνῶ ἀντιθέτως κηρύττουν τό
μῖσος, ἔχοντας διαβολοποιήσει ὅλους τούς
ἐκτός τῆς ἑταιρίας.
Καί καταλήγει ὁ Φράντς: «Αὐτή ἡ βασική
ἀλλαγή μπορεῖ νά ἐπῆλθε μόνο ὡς ἀποτέλε
σμα ἀπόφασης τοῦ Κυβερνῶντος Σώματος.
Ὅπως ἔχω δείξει, τό βασικό θέμα εἶχε ἔρθει
πρός συζήτηση παλιά, τή δεκαετία τοῦ 1970.
Δέν μπορεῖ νά μήν ἀναρωτιέται κανείς γιά
τίς σκέψεις τῶν μελῶν τοῦ Κυβερνῶντος
Σώματος σήμερα, γιά τό τί αἴσθηση εὐθύνης
νιώθουν... Ἐπίσης γνωρίζουν ὅτι, παρά τά
λάθη πού γίνονται τό ἕνα μετά τό ἄλλο, οἱ
ἡγέτες τῆς Ὀργάνωσης συνέχισαν νά τρέ
φουν τά μέλη μέ νέες προβλέψεις. Γνωρί
ζουν πώς ἡ ἡγεσία ἔχει ἀποτύχει τακτικά νά
ἀναλάβει τήν πλήρη εὐθύνη γιά τά λάθη της,
νά παραδεχτεῖ ὅτι ἔσφαλε ἁπλά καί ξεκάθα
ρα. Ἔχουν ἐπιδιώξει νά προστατέψουν τήν
εἰκόνα τους καί τήν ἀξίωσή τους γιά ἐξουσία,
προσπαθώντας νά κάνουν νά φανεῖ ὅτι τά
λάθη ἦταν τῶν μελῶν συνολικά... Γνωρίζουν
ὅλοι πώς, ”ἡ καρδιά ἡ προσκολλημένη στή
σοφία, γιά τήν ὁποία προτρέπει ἄρθρο τῆς
“Σκοπιᾶς” (τῆς 1ης Νοεμβρίου 1995), - μιά
καρδιά πού ἀποφεύγει τίς ὑποθέσεις οἱ ὁποῖ
ες βασίζονται σέ ἡμερομηνίες καί πού ἀντί
θετα ἑστιάζεται στό νά ζεῖ κάθε μέρα τῆς
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑ
(α’ μέρος)
Ἀπό τήν ἐποχή ἀκόμη τοῦ Σέρ Φράνσις
Μπέικον (Sir Francis Bacon, 1561- 1626), πο
λιτικοῦ καί θεμελιωτῆ τῆς μασονίας στήν
Ἀγγλία1, πολλά πρόσωπα τῶν τεχνῶν καί
τῶν γραμμάτων παρελάσανε, δυστυχῶς,
ἀπό τίς τάξεις της. Ἄν καί τά ὀνόματά τους
ἀναφέρονται συχνά σέ καταλόγους τῶν
τεκτονικῶν ἱδρυμάτων2, στή χώρα μας καί
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Occult_theories_about_
Francis_Bacon
2. Συχνά σέ παρόμοιους καταλόγους ἀναφέρονται,
μετά θάνατον, ψευδῶς καί γνωστές προσωπικότητες, πού
δέν εἶχαν σχέση μέ τή μασονία, μέ στόχο τήν προβολή

ζωῆς κατά Θεόν, εἶναι αὐτή ἡ “καρδιά” πού
ἐπιζητοῦσαν νά ἐκφράσουν κάποια μέλη τοῦ
προσωπικοῦ τῶν Κεντρικῶν Γραφείων καί
ὅτι ἡ θέση τους γι’ αὐτήν ἀκριβῶς τή μέρι
μνα διαμόρφωσε τό βασικό μέρος τῆς κατη
γορίας, βάσει τοῦ ὁποίου καταδικάστηκαν ὡς
“Ἀποστάτες”. Δέν ξέρω, τί σκέπτονται τώρα
τά μέλη τοῦ Κυβερνῶντος Σώματος τά ὁποῖα
ἐμπλέκονται σ’ αὐτό. Μπορῶ νά πῶ μόνο, ὅτι
ἄν ἤμουν μέρος τῆς παρουσίασ
 ης πού ἔγινε
τώρα καί τῆς ἀποτυχίας της νά παραδεχτεῖ
ἀνοιχτά καί ἀντρίκεια τήν εὐθύνη γιά τό ὅτι
παραπλάνησε σοβαρά καί ἔκρινε ἐσφαλμένα
ἄλλους εἰλικρινεῖς Χριστιανούς, δέν βλέπω
πώς θά μποροῦσα ν’ ἀποφύγω νά ἔχω κά
ποια αἴσθηση ἠθικῆς δειλίας....
Καθώς γνωρίζω προσωπικά τά μέλη τοῦ
Κυβερνῶντος Σώματος, εἶμαι ἱκανοποιημέ
νος πού πολλοί ἀπό αὐτούς εἶναι εἰλικρινεῖς
στήν πεποίθησή τους πώς ὑπηρετοῦν τό
Θεό. Δυστυχῶς, αὐτή ἡ πεποίθηση συνοδεύε
ται ἀπό μιά παράλληλη πεποίθηση ὅτι ἡ Ὀρ
γάνωση τῆς ὁποίας ἡγοῦνται εἶναι ὁ ἀγωγός

τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη

στό ἐξωτερικό, σπάνια ἡ ἰδιότητά τους αὐτή
δημοσιοποιεῖται εὐρύτερα, μέ ἀποτέλεσμα
νά μή μποροῦν νά διαχωρίσουν τή θέση
τους ἤ νά προφυλαχτοῦν ἀκόμη καί Ὀρ
θόδοξοι χριστιανοί, πού δέ θά ἦταν διατε
θειμένοι νά ἐμπλακοῦν καί νά προβάλουν
τούς ἀνθρώπους αὐτούς μέ τή διπλῆ ἰδιότη
τα, τοῦ τέκτονα καί τοῦ διανοούμενου.
Στοχεύοντας στήν ἐνημέρωση γιά κά
ποια ἀπ’ αὐτά τά πρόσωπα, θά παρουσι
άσουμε λίγα στοιχεῖα σχετικά μέ δύο δι
της, ὅτι δῆθεν κάθε σημαίνων ἄνθρωπος ὑπῆρξε τέκτων.

του Θεοῦ γιά ἐπικοινωνία μαζί Του, ἀνώτερη
ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ἐπίγειες θρησκευτικές
ὀργανώσεις, μιά πεποίθηση πού μαρτυρεῖ
μιά κατάσταση ἄρνησης, κατά τήν ὁποία δέν
ἐπιτρέπουν στόν ἑαυτό τους νά ἀντιμετω
πίσει τήν πραγματικότητα τῆς ἐσφαλμένης
πορείας καί ἱστορίας τῆς Ὀργάνωσης. Ὅσο
εἰλικρινά κι ἄν ἐπιθυμοῦν νά ὑπηρετήσουν
τόν Θεό, αὐτό δυστυχῶς δέν τούς ἔχει προ
στατεύσει ἀπό μιά ἀξιοπρόσεκτη ἀναισθησία
στό ἐνδεχόμενο ἀπογοητευτικό ἀποτέλεσμα
τῶν ἀποτυχημένων ἀποκαλυπτικῶν προβλέ
ψεών τους, τό ἀποτέλεσμα νά ἐξασθενήσει ἡ
ἐμπιστοσύνη κάποιων ἀνθρώπων στήν ἐγκυ
ρότητα καί ἀξία τῆς Ἁγίας Γραφῆς».
Στά ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ρ.
Φράντς «Κρίση Συνείδησης», πού διαβάσαμε, διαπιστώσαμε ὅτι μᾶς ἐνημέρωσε μέ
ὅλη τήν ἀπογοήτευσή του, ἀλλά μέ θάρρος
καί γενναιότητα, γιά κάτι γιά τό ὁποῖο ἔδωσε τό αἷμα τῆς καρδιᾶς του, περιγράφοντας
αὐτά πού συμβαίνουν σ’ αὐτή τήν Ὀργάνωση, πού μόνο ὀργάνωση τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι.
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εθνοῦς φήμης προσωπικότητες, πού ὅλοι
γνωρίζουμε, καί πού τά ἔργα τους στεγά
ζονται σέ ὅλες τίς βιβλιοθ
 ῆκες τοῦ κόσμου
καί τυγχάνουν τοῦ θαυμασμοῦ καί τῆς
κοινῆς ἀποδοχῆς.
Πρόκειται γιά τούς Βρετανούς συγγρα
φεῖς: α) Σέρ Τζόζεφ Ράντγιαρντ Κίπλινγκ
(Sir Joseph Rudyard Kipling) καί β) Σέρ
Ἄρθουρ Κόναν Ντόυλ (Sir Arthur Conan
Doyle).
α) Σέρ Τζόζεφ Ράντγιαρντ Κίπλινγκ,
1865–19363
Βρετανός συγγραφέας καί ποιητής, ἰδι
αίτερα γνωστός γιά τό «Βιβλίο τῆς ζούγ
4
κλας» (1894) , τό μυθιστόρημα «Κίμ» (1901)
καί τό ποίημ
 α «Ἄν...» (1895)5. Τό 1907, τοῦ
ἀπονεμήθηκε τό Νόμπελ Λογοτεχνίας, κα
θιστῶντας τον τόν νεαρώτερο συγγραφέα
πού κέρδισε τό βραβεῖο αὐτό καί τόν πρῶτο
ἀγγλόφωνο κάτοχο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
Ὁ Κίπλινγκ γεννήθηκε στή Βομβάη τῆς
Ἰνδίας ἀπό τούς John Lockwood Kipling καί
Alice MacDonald Kipling. Ὅπως ἦταν συνή
θεια στή βρετανική Ἰνδία, αὐτός -6 χρόνωνκαί ἡ τρίχρονη ἀδερφή του στάλθηκαν
ἀπ’ τούς γονεῖς τους στήν Ἀγγλία, στήν
πανσιόν τῆς Sarah Holloway καί τοῦ συ
ζύγου της, οἰκοτροφεῖο γιά παιδιά Βρετα
νῶν, πού ὑπηρετοῦσαν στήν Ἰνδία. Τά δύο
παιδιά ἔζησαν ἐκεῖ τά ἑπόμενα ἕξι χρόνια
(1871-1877) σέ συνθῆκες παραμέλησης καί
κακῆς μεταχείρισης. Στήν αὐτοβιογραφία
του, 65 χρόνια ἀργότερα, ὁ Κίπλινγκ ἀνα
λογίζεται τήν ἐκεῖ διαμονή του μέ φρίκη, κι
ἀναρρωτιέται εἰρωνικά ἄν ὁ συνδυασμός
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling
4. Πρόκειται γιά τά 2 βιβλία τοῦ γνωστοῦ «Μόγλη»,
πού εἶχαν μεγάλη διάδοση, πολλές μεταφράσεις, κινημα
τογραφικές ταινίες καί παρουσία ἀκόμη καί σάν cartoons.
5. Πρόκειται γιά τό γνωστό «If»..., πού ὅλοι μας γνωρί
ζουμε στό πρωτότυπο ἤ σέ μεταφράσεις: «If you can keep
your head when all about you, Are losing theirs and blaming
it on you; ...» (http://www.pegas.gr/agon/if.htm) καί σέ
μετάφραση: «Ἄν νά κρατᾶς μπορεῖς τό λογικό σου, σάν
γύρω σου ὅλοι τό ‘χασαν καί σέ κατηγοροῦν γι’ αὐτό, ...».
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τῆς σκληρότητας καί τῆς παραμέλησης,
πού ἔζησε στά χέρια τοῦ ζεύγους Holloway,
ἐπιτάχυνε τήν ἐκδήλωση τοῦ λογοτεχνικοῦ
του τάλαντου.
Τό 1882, μετά τήν περίοδο στό οἰκοτρο
φεῖο, ὁ Κίπλινγκ γυρίζει στή Λαχώρη* στήν
Ἰνδία, ὅπου ξεκινᾶ ὡς συντάκτης στή μι
κρή τοπική ἐφημερίδα The Civil & Military
Gazette, ὅπου κάνει καί τά πρῶτα του βή
ματα στό χῶρο τῆς ποίησης.
Ἀργότερα, σάν ἀνταποκριτής τῆς ἐφημε
ρίδας Allahabad Pioneer ταξίδεψε σ’ ὅλη τήν
Ἰνδία κι ἀσχολήθηκε μέ τήν πεζογραφία,
ἐκδίδοντας ἕξι μικρά βιβλία τό 1888. Τήν πε
ρίοδο ἐκείνη γράφτηκε καί τό διήγ
 ημά του
«Ὁ ἄνθρωπος πού θά γινόταν βασιλιᾶς»
6
(The Man Who Would Be King) , πού θά μᾶς
ἀπασχολήσει ἰδιαίτερα στή συνέχεια.
Τόν ἑπόμενο χρόνο, ὁ Κίπλινγκ ἐπιστρέ
φει στήν Ἀγγλία, περνῶντας ἀπό Βιρμα
νία, Κίνα, Ἰαπωνία καί Καλιφόρνια, διασχί
ζοντας τόν Ἀτλαντικό καί φθάνοντας στό
Λονδίνο. Ἀπό τά πιό γνωστά ποιήματά του
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς εἶναι ἡ «Μπαλάντα τῆς
Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσης».
Ἀκολουθοῦν διαδ
 οχικά: Ἡ ἐγκατάστασή
του στό Λονδίνο (1891), ὁ γάμος του μέ τήν
Carrie Balestier (1892), ἡ μετεγκατάσταση
τοῦ ζεύγους στό Brattleboro τοῦ Vermont
τῶν Η.Π.Α. καί ἡ γέννηση τῆς κόρης τους.
Ἐκεῖ ἔρχεται στόν Κίπλινγκ κι ἡ ἔμπνευση
γιά τό Μόγλη, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἔκδοση
δύο σχετικῶν «βιβλίων τῆς ζούγκλας» τό
1892 καί 1895.
Στό Brattleboro φιλοξενεῖ καί τόν φίλο
του Σέρ Ἄρθουρ Κόναν Ντόϋλ, πού τόσον
αὐτός ὅσον καί ὁ Μόγλης θά μᾶς ἀπασχο
λήσουν ἐκτενῶς στή συνέχεια.
Μία ἀπό τίς κυριότ ερες ἰδιότητες τοῦ
Κίπλινγκ ἦταν ἡ συμμετοχή του στόν τε
κτονισμό. Σύμφωνα μέ τό ἀγγλικό ἔντυπο
6. Σέ ἑλληνική μετάφραση ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ἄγρα».
Γυρίστηκε ἐπίσης τό 1975 σέ ταινία ἀπό τόν John Huston
μέ πρωταγωνιστές τούς Sean Connery, Michael Caine καί
Christopher Plummer.
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«Masonic Illustrated» (Τεκτονικά Εἰκονο
γραφημένα), ὁ Κίπλινγκ μυήθηκε στόν
Ἐλευθεροτεκτονισμό περί τό 1885, νωρίτε
ρα ἀπό τό ὅριο τῶν 21 ἐτῶν, πού προβλεπό
ταν γιά τήν εἰσαγωγή στή μασονία. Ἔγινε
δεκτός στή «Στοά Ἐλπίδα καί Ἐγκαρτέρη
ση, Ἄρ. 782» (Hope and Perseverance Lodge
No. 782) στή Λαχώρη. Γράφοντας ἀργότερα
στούς Times, ἀναφέρει: «Ὑπῆρξα “Γραμ
ματεύς” γιά κάμποσα χρόνια στή Λαχώρη.
Στή Στοά ὑπῆρχαν ἀδελφοί πού ἀνῆκαν σέ
τέσσαρα τουλάχιστον δόγματα. Προτάθη
κα ὡς “Μαθητής” ἀπό ἕνα μέλος, ἕναν Ἰνδό
Βραχμάνο, ἐπιψηφίστηκα ὡς “Ἑταῖρος” ἀπό
ἕναν Μωαμεθανό καί ἀνῆλθα στό βαθμό τοῦ
“Διδασκάλου” μέσῳ ἑνός Ἄγγλου. Ὁ “Στε
7
γαστής” μας ἦταν ἕνας Ἰνδός Ἑβραῖος».
Ὁ Κίπλινγκ δέν ἔλαβε μόνο τούς τρεῖς
βαθμούς τῆς «Συμβολικῆς Στοᾶς»8, ἀλ
λ’ ἐπίσης τούς «παράπλευρους» βαθμούς
τοῦ «Διδασκάλου Τέκτονος τοῦ Σήματος»
(Mark Master Mason) καί τοῦ «Ναυτίλου τῆς
Βασιλικῆς Κιβωτοῦ» (Royal Ark Mariner). Ὁ
Κίπλινγκ τόσο πολύ ἀγάπησε τή μασονική
του ἰδιότητα, ὥστε ἀπαθανάτισε τά τεκτο
νικά «ἰδεώδη» στό γνωστό ποίημά του, «Ἡ
Μητέρα Στοά» (The Mother Lodge) καθώς
καί στή νουβέλα του «Ὁ ἄνθρωπος πού θά
γινόταν βασιλιᾶς», τήν ὁποία θά σχολιά
σουμε ἀμέσως.
Στό διήγημα αὐτό, ὁ ἀφηγητής τῆς
ἱστορίας, πού εἶναι βρετανός δημοσιογρά
φος στήν Ἰνδία -ὁ Κίπλινγκ παρουσιά
ζει τόν ἑαυτό του παραλείποντας μόνο
τό ὄνομα- συναντᾶ δύο τυχοδιῶκτες, τόν
Daniel Dravot καί τόν Peachey Carnehan,
πού ὑπῆρξαν -μεταξύ πολλῶν ἐπαγγελ
μάτων- πρώην λοχίες τυφεκιοφόροι στήν
7. Tyler. Βαθμός ἀξιωμ
 ατικοῦ τῆς στοᾶς, ἐπιτηρητοῦ
τῆς «ἀσφαλείας» τῶν συνεδριάσεων.
8. Οἱ τρεῖς βαθμοί τῆς «Συμβολικῆς Στοᾶς» τοῦ Ἐλευ
θεροτεκτονισμοῦ εἶναι: 1. «Μαθητής», ὁ βαθμός τοῦ νεο
εισελθόντος Ἐλευθεροτέκτονος, 2. «Ἑταῖρος», ὁ βαθμός
τοῦ «διελθόντος» Ἐλευθεροτέκτονος, καί 3. «Διδάσκα
λος», ὁ βαθμός τοῦ «ἐγερθέντος» Ἐλευθεροτέκτονος.

διάλογος

ὑπηρεσία τῆς Αὐτῆς Μεγαλειότητος. Χαί
ρεται τή συναναστροφή μαζί τους -ὅταν
μάλιστα ἀποδεικνύεται ὅτι καί οἱ τρεῖς
τους ἀνήκουν στή μασονία-, ἀλλά στή συ
νέχεια τούς ἀποτρέπει ἀπό τό σχέδιό τους
νά ἐκβιάσουν τόν Ἰνδό ἡγεμόνα (rajah) τῆς
περιοχῆς. Λίγους μῆνες ἀργότερα ἐμφα
νίζονται στό γραφεῖο του, στή Λαχώρη,
μέ ἕνα νέο σχέδιο. Ἔχουν ἀποφασίσει ὅτι
ἡ Ἰνδία δέν τούς χωράει πιά. Σκοπεύουν
νά πᾶνε στό μακρινό Kafiristan9 καί «νά
γίνουν βασιλιᾶδες». Στή διάρκεια τοῦ ἐπι
κίνδυνου ταξιδιοῦ, λένε, ὁ Dravot θά μπο
ροῦσε νά περάσει ὡς αὐτόχθων, ἐνῶ ἔχουν
καί εἴκοσι τυφέκια Martini-Henry -τά κα
λύτερα ἴσως τότε στόν κόσμο. Σκοπεύουν
νά βροῦν ἕνα βασιλιᾶ ἤ ἀρχηγό κάποιας
ἀπό τίς φυλές, νά τόν βοηθήσουν νά νική
σει τούς ἐχθρούς του καί στή συνέχεια νά
ἀναλάβουν ἐκεῖνοι. Ζητοῦν ἀπό τόν ἀφη
γητή -τόν Κίπλινγκ- βιβλία ἤ χάρτες τῆς
περιοχῆς, σάν χάρη, ἀφοῦ εἶναι «ἀδελφοί
Ἐλευθεροτέκτονες», κι ἀφοῦ τούς χάλασε
τό σχέδιο τοῦ ἐκβιασμοῦ τοῦ rajah.
Δύο χρόνια ἀργότερα, μιά ζεστή καλο
καιρινή νύχτα, ἕνας ἀνάπηρος ζητιάνος,
ἕνας ἄνθρωπος τσακισμένος, ντυμένος
μέ κουρέλια, σέρνεται στό γραφεῖο τοῦ
Κίπλινγκ. Εἶναι ὁ Carnehan καί διηγεῖται
μιά ἐκπληκτική ἱστορία. Οἱ Dravot καί
Carnehan κατάφεραν πράγματι νά γίνουν
βασιλιᾶδες. Βρῆκαν τούς Kafirs, τούς ἰθα
γενεῖς στό Kafiristan, οἱ ὁποῖοι ἦταν λευκοί
καί ξανθοί, μάζεψαν στρατό, κατέλαβαν
χωριά κι ὀνειρεύτηκαν τή δημιουργία ἑνός
ἑνιαίου ἔθνους. Οἱ Kafirs πού ἦταν εἰδωλο
λάτρες καί ὄχι μουσουλμάνοι, δέχτηκαν
τόν Dravot σάν θεό -τό γιό τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου. Οἱ Kafirs ἀσκοῦσαν μιά μορ
φή μασονικοῦ τελετουργικοῦ καί οἱ δύο τυ
χοδιῶκτες ἤξεραν μασονικά μυστικά, πού
μόνο ὁ ἀρχιερέας τους θυμόταν.
9. Σημερινό Nuristan, ἀνατολική ἐπαρχία τοῦ Ἀφγανι
στάν, ἀνεξερεύνητο τήν ἐποχή τοῦ Κίπλινγκ.

19

Τά σχέδιά τους διαψεύσθηκαν, ὅταν ὁ
Dravot ἀποφάσισε νά παντρευτεῖ μιά κο
πέλα Kafir. Τρομοκρατημένη ἀπό τό γάμο
της μέ ἕνα θεό, τό κορίτσι δαγκάνει τόν
Dravot ὅταν αὐτός προσπαθεῖ νά τή φιλή
σει. Βλέποντας τον νά αἱμορραγεῖ, ὁ ἀρχι
ερέας φωνάζει ὅτι δέν εἶναι θεός, παρά ἄν
θρωπος καί οἱ Kafirs τόν μέν Dravot γκρε
μίζουν σέ ἕνα φαράγγι, τόν δέ Carnehan
σταυρώνουν ἀνάμεσα σέ δύο πεῦκα. Ὅταν
ὁ Carnehan ἐπέζησε μέχρι τήν ἑπομένη, οἱ
Kafirs τό θεώρησαν θαῦμα καί τόν ἄφησαν
νά φύγει.
Στή σχετική κινηματογραφική ταινία,
τά πράγματα ἐξελίσσονται ἀκόμη πιό παι
δαριώδη. Ὁ Huston παρουσιάζει στήν ἀρ
χή τῆς ταινίας τόν Κίπλινγκ νά δίνει στόν
Dravot, ὅταν ξεκινοῦν γιά τό ταξίδι τους,
ἕνα μασονικό μενταγιόν -τό κλασικό μέ τό
διαβ
 ήτη, τό γνώμονα καί τόν «ὀφθαλμό»
στό μέσον ἀντί τοῦ «G»-, σάν γούρι. Τό μεν
ταγιόν αὐτό κρεμᾶ ὁ Dravot στό λαιμό του,
γιά νά ἀνακαλυφθεῖ ἐκεῖ ἀργότερα ἀπό
τόν ἀρχιερέα, πού ἔκθαμβoς τούς ὁδηγεῖ
στήν ἱερή στήλη ὅπου «ἀποκαλύπτεται» τό
ἴδιο σύμβολο χαραγμένο στήν πέτρα ἀπό
τήν ἐποχή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
Ἔτσι, ὁ ἀτυχής θεατής ὁδηγεῖται στό
ἀφελές συμπέρασμα ὅτι ὁ Μ. Ἀλέξανδρος
-Sikandar κατά τούς κατοίκους τῆς περιο
χῆς- ὑπῆρξε τέκτονας καί ἐπιβραβεύεται
καί ἡ προσπάθεια τοῦ Κίπλινγκ νά μᾶς
πείσει ὅτι ἡ μασονία ἕλκει δῆθεν τήν κατα
γωγή ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια καί δέν εἶναι
ἁπλῶς ἕνα ἐφεύρημα μέ σχετικά πρόσφα
τη προέλευση.
Κλείνοντας τή σύντομη ἀναφορά μας
στό γνωστό Βρετανό συγγραφέα, δέν πρέ
πει νά παραλείψουμε καί τά «βιβλία τῆς
ζούγκλας», τοῦ γνωστοῦ μας Μόγλη, τά
ὁποῖα πέραν τῆς κυκλοφορίας τους σάν
παιδικά ἀναγνώσματα, ἐνσωματώθηκαν
αὐτούσια καί στή διεθνῆ κίνηση γιά παιδιά
καί γιά νέους, τή γνωστή ὡς «Προσκοπι
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σμός», τό 1916, ἀπό τόν ἱδρυτή τοῦ Προ
σκοπισμοῦ, Βρετανό Λόρδο Robert Baden10
Powell , ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε στενός φίλος
τοῦ Κίπλινγκ καθώς καί τοῦ Σέρ Ἄρθουρ
Κόναν Ντόϋλ μέ τόν ὁποῖο θά ἀσχοληθοῦ
με κυρίως στό ἑπόμενο τεῦχος τοῦ «Διαλό
γου».
β) Σέρ Ἄρθουρ Κόναν Ντόυλ, 1859 – 193011
Σκωτσέζος γιατρός καί συγγραφέας,
δημιουργός τοῦ γνωστοῦ μας Σέρλοκ Χόλ
μς, μιά σημαντική καινοτομία στή συγ
γραφή ἀστυνομικῶν μυθιστορημάτων τήν
ἐποχή του. Ὁ Ντόυλ ὑπῆρξε πολυγρα
φότατός τά δέ ἔργα του περιλαμβάνουν
μυθιστορήματα ἐπιστημονικῆς φαντασί
ας, θεατρικά ἔργα, ρομαντικά διηγήματα,
ποίησ
 η, πραγματικές ἱστορίες καί ἱστορικά
μυθιστορήματα. Θεωρεῖται ὁ διασημότε
ρος συγγραφεύς ἀστυνομικῶν μυθιστορη
μάτων.
Ὁ Ντόυλ γεννήθηκε στό Ἐδιμβοῦργο,
στή Σκωτία -τρίτο παιδί ἀπό δέκα ἀδέλφιαἀπό τόν Charles Altamont Doyle, Ἄγγλο
Ἰρλανδικῆς καταγωγῆς καί τήν Ἰρλανδή
Mary Foley. Τό 1864 ἡ οἰκογένεια, μιά τυ
πική ρωμαιοκαθολική οἰκογένεια, διαλύ
θηκε λόγῳ τοῦ πατέρα, πού ἦταν ἀλκοολι
κός καί πέθανε ψυχασθενής, τό 1893, στό
Dumfries τῆς Σκωτίας.
Σέ ἡλικία 9 ἐτῶν ὁ Ντόϋλ στάλθηκε στό
Hodder Place, τό Ρωμαιοκαθολικό προπα
ρασκευασ
 τικό σχολεῖο τῶν Ἰησουϊτῶν, στό
Stonyhurst, στή συνέχεια παρακολούθησε
μαθήματα στό Κολλέγιο τοῦ Stonyhurst,
ὅπου ἔζησε τά πέντε πιό δυστυχισμένα καί
μοναχικά του χρόνια, γιά νά καταλήξει
στά 17 του χρόνια σέ ἄλλο Ἰησουίτικο σχο
λεῖο, τό «Stella Matutina»12 στό Feldkirch,
10. http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
11. http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
12. Stella Matutina: «πρωινό ἄστρο». Προσοχή: νά
μή συγχυθεῖ μέ τό ὁμώνυμο μυητικό μαγικό τάγμα τοῦ
«Ἑρμητικοῦ Τάγματος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς» (Hermetic
Order of the Golden Dawn) τῶν ἐλευθεροτεκτόνων
William Robert Woodman, William Wynn Westcott, καί
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
Στόν διεθνῆ Ὀρθόδοξο χῶρο δραστηριοποιεῖται τό «Δίκτυο Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν», ἀποτελούμενο ἀπό μέλη τῶν Ὀρθοδόξων Πρωτοβουλιῶν Γονέων. Στό «Δίκτυο»
αὐτό συμμετέχει καί ἡ «Πανελλήνια Ἔνωση
Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ
Ἀτόμου».
Στή συνέχεια, δημοσιεύομε τό Ἀνακοινωη
θέν ἀπό τήν 5 Συνάντηση τοῦ «Δικτύου»,
στό Νόβι Σάντ τῆς Σερβίας.
5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ
24-27 Σεπτεμβρίου 2012,
Νόβι Σάντ - Σερβίας

τῆς Αὐστρίας. Τό τέλος τῶν σπουδῶν του
συμπίπτει καί μέ τήν ἀποκήρυξη ἐκ μέρους
του, τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Σπουδάζει ἰατρική στό Πανεπιστήμιο
τοῦ Ἐδιμβούργου (1876 – 1881), ἐνῷ πα
ράλληλα ἀρχίζει νά γράφει αὐτοτελεῖς
μικρές ἱστορίες (short stories). Στά εἴκοσί
του χρόνια εἶχε τή χαρά νά δεῖ τήν πρώτη
Samuel Liddell MacGregor Mathers, ὅπου «μαθήτευσε»
καί ὁ Ἄλιστερ Κρόουλι.

Σημείωση τῆς Σύνταξης
Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπόψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές ἤ
σέ σχόλια, φέρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπιστολογράφοι καί οἱ σχολιαστές κι ὄχι ἡ
Συντακτική Ἐπιτροπή.

Γενικό θέμα: «Γκουρουϊσμός στίς
Καταστροφικές Λατρεῖες καί ἀλλοῦ:
Προσωπικά – Πνευματικά – Κοινωνικά
Προβλήματα καί ἡ θεραπεία τους».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
«Δέν εἶναι δέ σπάνιον τό φαινόμενον
τῆς ὑποδουλώσεώς των εἰς δῆθεν πνευματικούς ὁδηγούς, ἡ ἀπώλεια τῆς προσωπικότητός των διά τῆς τυφλῆς ὑπακοῆς εἰς
αὐτούς καί ἡ ἀπομάκρυνσίς των ἀπό τοῦ
Κυρίου, τῆς πηγῆς τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀπό
τῆς ὀρθῆς πίστεως καί ἀπό τῆς Ἐκκλησίας, ἐκτός τῆς ὁποίας οὐκ ἔστι σωτηρία. Οἱ
ὁδηγοί αὐτοί οὐχί σπανίως δέχονται, ὡς
ἄλλα εἴδωλα, λατρείαν ὡσεί θεοί ἐκ τῶν
ὀπαδῶν των, μέ συνεπείας βαρυτάτας
διά τήν συνείδησιν καί τήν προσωπικότητα ὅσων τυχόν χριστιανῶν ἀπατηθοῦν

του δημοσίευση στό ἑβδομαδιαῖο περιοδικό
«Chambers’s Edinburgh Journal».
Ὡς τελειόφοιτος θά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἀρ
κτική, σάν γιατρός, μέ Γροιλανδέζικο φα
λαινοθηρικό «Hope of Peterhead» καί μετά
τήν ἀποφοίτησή του θά διοριστεῖ «ἰατρός
χειρουργός» στό ἀτμόπλοιο Mayumba σέ
ἕνα ταξίδι στή Δυτική Ἀφρική.
Ἡ ἐπαγγελματική του καριέρα δέ στέ
φθηκε ἀπό ἰδιαίτερη ἐπιτυχία. Θά μπορού
σαμε μᾶλλον νά ποῦμε ὅτι ἀπέτυχε οἰκτρά
σάν γιατρός, ἄν καί ἔκανε πολλές προσπά
θειες πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Ὁ χρόνος
ὅμως τῆς ἀναμονῆς γιά τήν παρουσία τοῦ
ἐπίδοξου πελάτη καλύφθηκε πλούσια ἀπό
τή συγγραφική του ἀνάγκη μέ πληθώρα
ἔργων.
Τό τέλος στό ἑπόμενο
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ὑπό τῆς πλάνης καί τῶν ψευδῶν σημείων
των».
Πρόκειται γιά μιά ἀπό τίς βασικές διαπιστώσεις, τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
στήν 5η Συνάντηση τοῦ Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν
καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν, ἡ ὁποία
ἔλαβε χώρα μεταξύ τῶν ἡμερομηνιῶν 24
καί 27 Σεπτεμβρίου 2012 στή Σερβία.
Ἡ συνάντηση φιλοξενήθηκε ἀπό τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μπάτσκας κ.
Εἰρηναῖο, στό τουριστικό θέρετρο Ribarsko
Ostrvo στό Νόβι Σάντ τῆς Σερβίας καί σέ
αὐτή συμμετεῖχαν πέραν τῶν 130 συνέδρων–ἐκπροσώπων ἀπό ὅλες σχεδόν τίς
Ὀρθόδοξες Χῶρες–Ἐκκλησίες: Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, Πατριαρχεῖα Ἀντιόχειας, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας, Ἐκκλησίες: Κύπρου,
Ἑλλάδας, Πολωνίας, Τσεχίας-Σλοβακίας, Ἀλβανίας καί Οὐκρανίας, καί πολλές Ὀρθόδοξες Πρωτοβουλίες πού ἀσχολοῦνται μέ τά θέματα τῶν νεοφανῶν
αἱρέσεων.
Τό γενικό θέμα τό ὁποῖο ἀπασχόλησε
τούς συνέδρους, εἰδικούς μελετητές καί
ἐρευνητές ἐπί τῶν θεμάτων νεοφανῶν
αἱρέσεων καί καταστροφικῶν λατρειῶν
(σεκτῶν) ἦταν: «Γκουρουϊσμός στίς Καταστροφικές Λατρεῖες καί ἀλλοῦ: Προσωπικά
– Πνευματικά – Κοινωνικά προβλήματα
καί ἡ θεραπεία τους».
Κοινή διαπίστωση τῶν συνέδρων ἦταν
ἡ ἑξῆς:
«Ἡ διδασκαλία τοῦ γκουρουϊσμοῦ ἀνατρέπει συνολικά τήν περί Θεοῦ, κόσμου καί
ἀνθρώπου διδαχή τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι
θεμελιώνεται σέ ἀντιλήψεις τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, Βουδισμοῦ καί ἀποκρυφισμοῦ πού
εἶναι ὄχι ἁπλῶς ξένες καί ἀσυμβίβαστες,
ἀλλά καί ριζικά ἀντίθετες μέ τό πνεῦμα
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἐνδεικτικά:
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1. Ἀρνεῖται τόν προσωπικό Τριαδικό Θεό,
τόν ὁποῖο ἀντικαθιστᾶ μέ μία παγκόσμια
θεία ἐνέργεια, ἀπό τήν ὁποία προῆλθαν τά
πάντα καί βρίσκεται στά πάντα (πανθεϊστικός μονισμός).
2. Ἀρνεῖται τό Εὐαγγέλιο τῆς ἐν Χριστῷ
σωτηρίας, τό ὁποῖο ἀντικαθιστᾶ μέ τό
εὐαγγέλιο τοῦ ὄφεως, δηλαδή τῆς αὐτοσωτηρίας.
3. Στήν Ὀρθόδοξη θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου μοναδικοῦ, ἐλευθέρου
καί ὑπευθύνου πού προσδοκᾶ τήν Ἀνάσταση καί τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὡς μοναδική ἀπάντηση στό πρόβλημα τοῦ θανάτου, ἀντιπαραθέτει τήν ἀντιχριστιανική
πίστη στό κάρμα καί τή μετενσάρκωση».
Στό τελικό κείμενο τῶν Πορισμάτων,
Διαπιστώσεων, Συμπερασμάτων καί
Προτάσεων, τό ὁποῖο θ’ ἀποσταλεῖ σέ
Ἐκκλησιαστικούς, Πολιτειακούς καί Κοινωνικούς Φορεῖς πρός ἐνημέρωση καί
μελέτη, ἐπισημαίνονται τά Προσωπικά,
Πνευματικά, Ποιμαντικά καί Κοινωνικά
προβλήματα πού δημιουργοῦνται μέ τήν
ἐμπλοκή τοῦ ἀνθρώπου στόν Γκουρουϊσμό.
Μεταξύ ἄλλων ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι
πολλές γκουρουϊστικές ὁμάδες συστηματικά ἀποκρύπτουν τό πραγματικό τους πρόσωπο καί δραστηριοποιοῦνται προσηλυτιστικά καί ἀνεξέλεγκτα στούς εὐαίσθητους
τομεῖς τῆς παιδείας, τοῦ πολιτισμοῦ καί
τῆς ὑγείας, ἐξαπατώντας ἀνυποψίαστους
ἀνθρώπους, φορεῖς, ἀκόμα καί Κρατικές
Ἀρχές. Ἰδιαίτερα προσφιλής εἶναι ἡ ἀλλαγή ἐπωνυμίας, ὥστε νά διαφεύγουν τούς
ἐλέγχους καί τήν κριτική. Ὅπως ἔχει ἀποδείξει ἡ μελέτη τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν σέ
εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο, ἡ ἀπειλή ἐκτείνεται
ἀκόμα καί σέ θέματα κρατικῆς ἀσφάλειας
καί ἀπειλῆς τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν
τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν.
Ὁ γκουρουϊσμός εἶναι σεκταριστικό θρη-
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σκευτικό κίνημα ἰνδουιστικῆς–βουδιστικῆς
προέλευσης. Βασικό στοιχεῖο του εἶναι
τό πρόσωπο τοῦ «γκουροῦ», τό ὁποῖο γιά
τή σέκτα εἶναι ἡ κυρίαρχη αὐθεντία πού
καθορίζει κατ’ ἀπόλυτο τρόπο τή ζωή, τή
σκέψη καί τήν ἐν γένει λειτουργία κάθε
μέλους τῆς ὁμάδας.
Τό Διορθόδοξο Δίκτυο Πρωτοβουλιῶν
Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν
Λατρειῶν, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό εἰδικούς ἐπί τῶν θεμάτων, θεωρεῖ ὅτι ὅλοι μας
πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε σοβαρά μέ τή μελέτη τοῦ θέματος προκειμένου ν’ ἀποφευχθεῖ ἡ βλάβη τόσο τῆς σωματικῆς ὅσο καί
τῆς πνευματικῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου.
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Η ΜΟΝΑΧΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Ἀναπαύθηκε, στίς 21 Αὐγούστου, μετά
ἀπό σκληρή δοκιμασία μέ τήν ὑγεία της,
ἡ Μοναχή Ἀντωνία, κατά κόσμον Σοφία
Μανδελιᾶ, παλαιό καί ἐκλεκτό στέλεχος
τῆς Π.Ε.Γ.
Ἡ Μοναχή Ἀντωνία δραστηριοποιήθηκε
ἀρχικά ὡς λαϊκή συνεργάτης, κοντά στόν
μακαριστό π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο ἀπό
τήν δεκαετία τοῦ ‘70, μετά τήν κοίμηση τοῦ
ὁποίου, τό 1996, ἐκάρη μοναχή. Διετέλεσε, ἐπί σειρά ἐτῶν, μέλος τοῦ Δ.Σ. καί τοῦ
Πνευματικοῦ Σ. τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογενείας
καί τοῦ Ἀτόμου».
Ἡ ἀδελφή Ἀντωνία ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα μέ τήν δραστηριότητα τῶν Προτεσταντικῶν αἱρέσεων καί κυρίως τῶν «Πεν
τηκοστιανῶν» καί «Νεοπεντηκοστιανῶν»
καί ὡς ὑπεύθυνη τομέως τοῦ «Συμβουλευτικοῦ σταθμοῦ» τῆς Π.Ε.Γ. ἀντιμετώπισε, μαζί μέ ἄλλους συνεργάτες, πολλές
περιπτώσεις θυμάτων τῆς πλάνης μέ σκοπό τήν ἐπανένταξή τους στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία.
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Καρπός τῆς συστηματικῆς αὐτῆς ἐνασχόλησής της ἦταν καί ἡ συγγραφή τοῦ βιβλίου: «Νεοπεντηκοστιανοί στήν ἙλλάδαὉ “Χριστιανισμός” τῆς “Ἐλευθέρας Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Πεντηκοστής”»
πού ἐξέδωσε ἡ Π.Ε.Γ. τό 1999.
Ἡ ἀδελφή Ἀντωνία ἐγκαταβιοῦσε, τά
τελευταῖα χρόνια, στήν Ἱερά Μονή Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου, («Παναγία Λυκούρεση» Σκουτερᾶ Ἀγρινίου), ὅπου καί
ἐτάφη. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ ὁμωνύμου Δήμου τῆς Ἀττικῆς ἐνῶ, σχετικά
μέ τό πρόσωπο καί τό ἔργο τῆς ἐκλιπούσης, μίλησε ὁ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Γ., π. Κυριακός
Τσουρός.
Ἡ πιστή διακονία της στό ποιμαντικό
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πλάνης καί τήν προσφορά βοήθειας στούς πλανεμένους άδελφούς, ἀποτελεῖ
παράδειγμα πρός μίμηση γιά ὅλους τούς
συνεργάτες τῆς Π.Ε.Γ.
Ὁ Κύριος ἄς ἀναπαύσει τήν μακαρία ψυχή της ἐν Χώρᾳ ζώντων, μετά τῶν δικαίων
καί τῶν ὁμολογητῶν.
ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ἕνα νέο βιβλίο, τό «Inside Scientology»1
τῆς ἀμερικανίδας δημοσιογράφου Τζάνετ
Ράϊτμαν, ἔρχεται νά προστεθεῖ στά πρόσφατα ὑπονοούμενα πού διακινοῦνται στά
ἀμερικανικά ΜΜΕ, πώς ἡ Κέϊτι Χόλμς ζήτησε διαζύγιο ἀπ’ τόν Τόμ Κρούζ ἐπειδή
φοβήθηκε μήπως τῆς ἁρπάξει τό παιδί
τους γιά νά τό στρατολογήσει στούς σκοπούς τῆς ὀργάνωσης.
Ἡ Ράϊτμαν, πρώην συντάκτρια τοῦ
περιοδικοῦ «Rolling Stone», ἐρευνᾶ τήν
1. Η.Π.Α.: Βιβλίο ἀποκαλύπτει τίς τακτικές τῆς Σαηεν
τολογίας, 12/09/2012. http://infognomonpolitics.blogspot.
gr/2012/09/blog-post_4711.html
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«Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας» ἀπό τό
2006 καί τό «Inside Scientology» εἶναι τό
ἀποτέλεσμα τῆς ἔρευνάς της. Ἡ ὀργάνωση, ὅπως εἶναι φυσικό, ἀπείλησε μέ μηνύσεις. Ἡ ἔρευνά της αὐτή, πού διήρκεσε
πέντε ὁλόκληρα χρόνια, ἀποκαλύπτει τίς
μεθόδους καί τίς τακτικές τῶν Σαηεντολόγων, σχεδόν 60 χρόνια μετά τήν ἵδρυση
τῆς «Ἐκκλησίας» τό 1953 ἀπό τόν Ρόν
Χάμπαρντ. Καί μιλάει γιά ἕνα τρομερό
ἐπίπεδο χειραγώγησης τῶν μελῶν τῆς
«θρησκείας», ἐνῶ ἀναφέρει πώς ἡ Ἐκκλησία στρατολογεῖ τά παιδιά τῶν μελῶν της
ἀπό σχεδόν νηπιακή ἡλικία, δεσμεύοντάς
τα νά εἶναι ἰσόβιοι ὑπηρέτες τοῦ σκοποῦ
τους.
«Πολλά μέλη τῆς σέκτας ἔχουν ὑπογράψει συμβόλαια ἑνός δισεκατομμυρίου
(!) ἐτῶν νά ὑπηρετοῦν τήν Σαηεντολογία»,
γράφει ἡ Ράιτμαν, προσθέτοντας πώς
«στούς ὅρους τοῦ συμβολαίου εἶναι νά προσφέρουν στήν Ἐκκλησία καί τά ἴδια τους
τά παιδιά, πρίν ἀκόμη τελειώσουν τό δημοτικό σχολεῖο. Ὅταν τά παιδιά θά μποῦν
στούς κόλπους τῆς ὀργάνωσης, τότε κάθε
τους κίνηση καί δραστηριότητα θά ἐπιτηρεῖται στενά ἀπό τά ἀνώτερα στελέχη. Τά
παιδιά παραμένουν στίς κεντρικές ἐγκαταστάσεις τῆς ὀργάνωσης καί ἔχουν δικαίωμα νά ἐπισκεφτοῦν τούς γονεῖς τους στό
πατρικό τους μόλις 1-2 φορές ἐτησίως καί
μόνο γιά ἕνα 24ωρο. Εἶναι χαρακτηριστικό
πώς οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς δέν μποροῦν νά
τό ἀλλάξουν αὐτό, ἀφοῦ μέ μιά πιθανή
ἀντίρρησή τους βάζουν σέ κίνδυνο τό ἴδιο
τους τό μέλλον μέσα στήν ὀργάνωση». Μέ
τέτοιες δηλώσεις πῶς νά νιώθει ἄνετα
γιά τό μέλλον τῆς κόρης της ἡ πρώην κυρία Κρούζ;
Φυσικά το βιβλίο ἀναφέρεται κατά κόρον στή σχέση τοῦ 50χρονου ἠθοποιοῦ μέ
τήν «Ἐκκλησία», στήν ὁποία μυήθηκε τό
1986 ἀπό τήν τότε σύζυγό του, Μίμι Ρότζερς.
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«Γνωρίζω ἀνθρώπους πού ἀνέλαβαν νά
τόν κατηχήσουν (τόν Κρούζ) καί νά τόν
ἑτοιμάσουν γιά τή μύηση», συμπληρώνει ἡ
-αὐτόπτης μάρτυρας- Νάνσι Μάνι, πρώην
μέλος τῆς ὀργάνωσης, ἡ ὁποία δούλεψε μέ
πολλούς διάσημους κατά τή μύησή τους,
μιλώντας γιά τακτικές «πλύσης ἐγκεφάλου». «Τά πάντα ἦταν ἀπολύτως ἐνορχηστρωμένα καί προμελετημένα. Ὁ Κρούζ
εἶχε τότε ἕνα πρόβλημα στήν ἀνάγνωση,
γιά τό λόγο αὐτό ἦταν πάντα παρόν ἕνα
ἀνώτερο στέλεχος (τῆς ὀργάνωσης). Τό
ἐπίπεδο τῆς χειραγώγησης πού ὑπέστη (ὁ
Κρούζ) ἦταν ἀπίστευτο», ἐπισημαίνει ἡ
Μάνι.
Στό βιβλίο ἀναφέρεται ἐπίσης πώς ὁ
Κρούζ ἔχει πειστεῖ ἀπό τούς ἐπικεφαλῆς
τῆς Σαηεντολογίας ὅτι διαθέτει ἰσχυρές
τηλεκινητικές καί τηλεπαθητικές δυνάμεις: «Τόν ἔχουν πείσει πώς διαθέτει τή
δύναμη νά ἐλέγχει τή συμπεριφορά καί τή
σκέψη τῶν ἄλλων, πώς μπορεῖ νά μετακινήσει ἄψυχα ἀντικείμενα μέ τή σκέψη
του, νά βγαίνει ἀπό τό σῶμα του ὅποτε τό
ἐπιθυμεῖ καί νά ἐλέγχει τή συμπεριφορά
ζώων καί ἀνθρώπων», συμπληρώνει ἡ
Ράϊτμαν, καταλήγοντας ὡστόσο στό συμπέρασμα πώς «ἡ Σαηεντολογία δέν πρόκειται γιά θρησκεία ἀλλά γιά μιά μεγάλη
μπίζνα».
«Οἱ Σαηεντολόγοι ἐκπαιδεύονται πρωταρχικῶς ὡς πωλητές, νά διαφημίζουν
τά προϊόντα τους καί τή θρησκεία τους
στόν ἔξω κόσμο», τονίζεται στό «Inside
Scientology», μέ τήν ἐπισήμανση πώς «πολλά μέλη τῆς σέκτας (μέ τά ὁποῖα μίλησε ἡ
συγγραφέας) εἶναι φοβισμένα καθώς βασική τακτική τῆς Σαηεντολογίας εἶναι νά
σέ ἀναγκάζει νά ἐξομολογηθεῖς τά πάντα
γιά τή ζωή σου. Σέ κρατᾶνε γνωρίζοντας τά
πάντα γιά τούς πάντες».
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ΟΤΑΝ ΟΙ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ» ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑ
Τόν περασμένο Αὔγουστο ἡ «Δίοδος»1
πραγματοποίησε, στά πλαίσια τῶν «Ἐναλλακτικῶν Διακοπῶν» της, πού λειτουργοῦν
ἀπό εἰκοσαετίας, «Αὐτοτελές Βιωματικό
Σεμινάριο» μέ θέμα: «Ἑλληνική Κοσμοθέαση. Βιωματική Προσέγγιση τῆς Ἑλληνικῆς Μυθολογίας».
Τό γεγονός διαφημίστηκε ὡς «Αυτοτελές Βιωματικό Σεμινάριο Προσωπικής
Ανάπτυξης, που προσφέρεται προαιρετικά
στις Διακοπές Χαράς, Γνώσης & Αναζωογόνησης στο Κάτω Σαμικό Λουτρά Καϊάφα – Ν.
Ηλείας, 5 ημέρες x 4 ώρες» καί διοργανώθηκε ἀπό τήν «Κῆπος -Μυθικές Ἑλληνικές
Διαδρομές»2. Ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς διοργανώτριας διαβάζουμε ὅτι πραγματοποιεῖ,
μεταξύ ἄλλων καί ξεχωριστές ξεναγήσεις
και αρχαιοελληνικές τελετουργίες δηλαδή,
ονοματοδοσίες (ἀντίστοιχες τοῦ Βαπτίσματος;), συζεύξεις (ἀντίστοιχες τῶν Γάμων;),
τελετές πανσελήνου (ἄς θυμηθοῦμε τό
πολύ προσφιλές δρώμενο τῆς τελευταίας εἰκοσαετίας, πού δείχνει νά ξεκίνησε
ἀπό τήν Lucis Trust3 μέ τούς διαλογισμούς
Πανσελήνου καί πού τόσο εὔκολα υἱοθετήθηκε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ4)
«σε αρχαιολογικούς/ενεργειακούς5 χώρους
(οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν και μυθολογικές αφηγήσεις καθώς και πληροφορίες
αποσυμβολισμών)».
1. Ἡ ὀργάνωση, μέ ἄ/ἀ 75, εἶναι καταχωρημένη στόν
κατάλογο τῶν ἀσυμβίβαστων μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη
ὁμάδων, πού συνέταξε ἡ Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη
Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας
(Ἁλίαρτος 20-26/9/1995).
2. www.kipos-dia-dromes.gr
3. Δημιούργημα τῆς θεοσοφίστριας Ἀλίκης Μπέϊλυ.
Βλ, καί http://www.lucistrust.org/greek/arcane/meditation.
html
4. http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=46352
5. Ἡ ὑπογράμμιση, δική μας.

διάλογος

Στίς ἐξαγγελίες του, ὁ «Ἐπίκουρος»,
ὑπεύθυνος τῆς «Κῆπος -Μυθικές Ἑλληνικές Διαδρομές», ὑπόσχεται ὅτι: «μέσα
από ανάλυση συμβολισμών, βιωματικές
ασκήσεις και αναβιώσεις μυστηρίων θα μας
καθοδηγήσει να κατανοήσουμε σε βάθος
την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και να
την αγαπήσουμε δίνοντάς της τη θέση που
της αξίζει στην καθημερινότητα μας. Μέσα
από το σεμινάριο αυτό, το κέντρο της προσοχής μας που για πολλά χρόνια είχε στραφεί σε κοσμοθεωρίες και τεχνικές άλλων
παραδόσεων επιστρέφει και εστιάζεται
σήμερα πια στη δική μας αρχαία ελληνική
Γνώση!!!».
Θά ἐρωτήσει βέβαια κανείς: μέ ποιόν
τρόπο... ἀκολουθώντας ποιά μεθοδολογία
θά ἐπιτευχθεῖ τό παραπάνω ζητούμενο;
Ρίχνοντας μιά ματιά στήν ἱστοσελίδα
τῆς «Κῆπος...» διαβάζουμε ὅτι ὁ φορέας
«διοργανώνει τα Επικούρεια Συμπόσια και
άλλες συναντήσεις το περιεχόμενο των
οποίων καθορίζεται από το ενδιαφέρον που
εκδηλώνεται από τα μέλη του “Κήπου” ή
άλλων ομάδων και ατόμων.
Στα πλαίσια του “Κήπου” διοργανώνει
επίσης την Ελληνική Πυροβασία (ξεκινών
τας από τις 27/05 του 2007) και σαν Αρχή-Τελετάρχης της Πυροβασίας εκπαιδεύει έως
σήμερα εκατοντάδες ανθρώπους.
Μέσα από την έρευνά του για τα Ελευσίνια Μυστήρια ο Επίκουρος έγινε Αναστενάρης στην Θράκη (Μαυρολεύκη Δράμας).
21-5-1996 χόρεψε πρώτη φορά στο Πύρινο
Αλώνι της Φωτιάς.
Από τις 27-5-2007 ξεκίνησε την Ελληνική
Πυροβασία στην Αθήνα.
Στις 16/05/2008 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις “Τάδε Έφη” το βιβλίο του Πυροβασία
(Μύθοι και ιστορίες για το αρχαίο Ελληνικό
έθιμο της πυροβασίας).
Οι 21 έως σήμερα γιορτές Πυροβασίας
έχουν πραγματοποιηθεί στο Περιστέρι,

25

στην Ελευσίνα, στην Ανάβυσσο, στις Κεχριές Κορίνθου, στη Νεμέα, στην Ακαδημία Πλάτωνος... και οι εμπειρίες συνεχίζονται είτε σε επίπεδο προσωπικής διοργάνωσης του Επίκουρου (4 φορές ετησίως),
είτε κατόπιν προσκλήσεων που λαμβάνει.
Με καινοτομική μέθοδο που εξασφαλίζει τόσο την θεωρητική προσέγγιση αλλά
και την βιωματική εμπειρία, παραδίδει σεμινάρια επανασύνδεσης με την προγονική
Αρχαία Ελληνική κληρονομιά μας».
Τέλος, ἡ πρόσκληση τῆς «Διόδου» παραθέτει καί τό ὑπόλοιπο Πρόγραμμα τῶν
«Ἐναλλακτικῶν Διακοπῶν» πού περιλαμβάνει: «Ομάδα Επικοινωνίας με Παιχνίδια και ασκήσεις επαφής, Θεατρικό
Παιχνίδι, Αυτοτελή Βιωματικά Σεμινάρια
σε πολύ οικονομικές τιμές, Αυτογνωσία
και Ψυχοσωματική Θεραπεία (Σωματική
Ψυχοθεραπεία), Κινώντας την Ενέργεια
με Τai Chi, QiGong & Thaimassage, Σαμανική
ενεργειακή Θεραπευτική & Ψυχοπνευματική παράδοση των Ίνκας, Συνάντηση στη
φύση των Ελλήνων Pakos: για θεραπεία &
εξάσκηση, MunayKi: Η αρχαία Σαμανική
Διδασκαλία από το Περού, Θεραπεία του
Τραυματισμένου Εσωτερικού Παιδιού (Σωματική Ψυχοθεραπεία), Ταοϊστική Διατροφή γιατί η Τροφή μας είναι Ενέργεια» κ.ἄ.
Καί σάν ὁλοκλήρωση τῆς προσφορᾶς
της πρός τό δύσμοιρο ἑλληνικό κοινό,
πού εὔκολα πλέον παγιδεύεται σέ τέτοιες
μεθοδεύσεις καί πρακτικές, ἡ «Δίοδος»
ἀνακοινώνει ὅτι «Τα έσοδα των Εναλλακτικών Διακοπών θα διατεθούν στο
Ίδρυμα “Ο Μίτος της Αριάδνης” (Γαλαξίδι)», ἄλλος φορέας αὐτός παρομοίων
δραστηριοτήτων, γιά τόν ὁποῖο μάλιστα
εἶχε ἐκδώσει ἀνακοίνωση ἡ Ἱ. Μητρόπολη
Φωκίδος καί εἶχε ἀπασχοληθεῖ ὁ τοπικός
Τύπος τό 1999.

ΔΥΟ «COMMENTS» ΚΑΙ
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ἐπιμέλεια Ἰωάννου Μηλιώνη
Μετά ἀπό ἔρευνα, στόν δικτυακό τόπο
1
istologio.org πού παρουσίαζε τό βιβλίο «Ὁ
Νίκ Μάρβελ καί ὁ Πόλεμος μέ τό Θηρίο»,
διαπιστώσαμε τήν καταχώρηση δύο σχολίων, τά ὁποῖα σᾶς παραθέτουμε μαζί μέ τόν
ἀντίστοιχο σχολιασμό.
1. COMMENT:
Ἀνώνυμος – 29 Ἰουλίου 2008
Διάβασα τό βιβλίο «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ
Πόλεμος μέ τό Θηρίο» καί θεωρῶ ὑπερβολική τήν βιβλιοπαρουσίασή σας.
Ἀναρωτιόμουν τί παιδιά θά μεγαλώσουν μέ τό συγκεκριμένο βιβλίο;
Θεωρῶ ὅτι τό συγκεκριμένο βιβλίο δέν
δίνει πρότυπο στά παιδιά. Ἴσως νά τά ὠθεῖ
σέ «ἀγωνιστική» δράση...
Θεωρῶ ὅτι μέ τό συγκεκριμένο βιβλίο
«ἰδεολογικοποιεῖται» ἡ νοερά προσευχή.
Ἡ ἐκτατική ἀναφορά σέ νεοεποχίτικες πρακτικές καί ὀργανώσεις μπορεῖ νά
ἐξυπηρετεῖ καί ἀντίθετους σκοπούς ἀπό
αὐτούς πού διατείνεται ὅτι ἐξυπηρετοῦνται
στό βιβλίο.
2. COMMENT:
Ἀνώνυμος – 3 Αὐγούστου 2008
Τό συγκεκριμένο βιβλίο ἀποτελεῖ μιά
«ἀπάντηση» στόν Χάρι Πότερ τόν ὁποῖο
ἀπό τήν μιά τόν δαιμονοποιεῖ -καί καλά
κάνει- ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη τόν ἀντιγράφει.
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Νίκ Μάρβελ εἶναι πολύ
ἴδια μέ τοῦ Χάρι Πότερ. Ἀκόμα καί ἡ πλοκή
τοῦ βιβλίου ἐξελίσσεται μέ κινηματογραφική ταχύτητα. Δέν ἔχω διαβάσει τά σχετικά
βιβλία καί δέν ἔχω δεῖ τήν ταινία γιά νά
μπορῶ νά ἐντοπίσω καί ἄλλα κοινά σημεῖα.
Σίγουρα οἱ εἰδικοί τῆς νοερᾶς προσευχῆς
θά πρέπει νά μιλήσουν γι’ αὐτήν, ἀλλά
1. http://istologio.org/?p=13

26

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012, ΤΕΥΧΟΣ 69

εἶναι ἡ νοερά προσευχή ἕνα μαγικό «ξόρκι» ἔστω ἀνώτερο ἀπό τά ἄλλα; Γιατί ἐγώ
αὐτή τήν αἴσθηση ἀποκομίζω ἀπό τό βιβλίο ὅταν μιλῶ γιά ὑποβάθμισή της.
Ἀνησυχητικό εἶναι καί τό φαινόμενο νά
ἐμφανίζονται ἀφίσες μέ τόν Νίκ Μάρβελ
στήν Θεολογική Ἀθηνῶν ὅπως μέ ἐνημέρωσε φίλος.
Μήπως ἔχουμε ἀνάγκη ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ἀπό ἕνα χριστιανό μάγο νά μᾶς
προστατέψει ἀπό τίς σκοτεινές ὀργανώσεις
τοῦ κόσμου τούτου;
Τέλος, θά ἤθελα νά προτείνω δυό βιβλία
γιά μικρά καί ὄχι μόνο παιδιά πού εἶναι
γραμμένα τελείως διαφορετικά ἀπό τόν
Νίκ Μαρβελ.
Τό ἕνα εἶναι τῆς Γαλάτειας Γρηγοριάδου
Σουρέλη «Πόσα λέει ἡ ἐλιά, πόσα ἀκούει ὁ
λαγός» καί τό ἄλλο εἶναι «Ἀπό τήν Ἐγώπολη στήν Ἐσύπολη» τῆς Μυρσίνης Βιγγοπούλου, τά ὁποῖα διαπαιδαγωγοῦν σέ ἕνα
θετικό ἐνεργητικό πρότυπο βίου καί ὄχι σέ
ἕνα ἀμυντικό πρότυπο βίου τό ὁποῖο ἀμύνεται στίς δυνάμεις τοῦ κακοῦ…
3. Ἀπάντηση:
istologio - nickmarvel – 15 Μαΐου 2009
Τό βιβλίο αὐτό εἶναι μιά πρόταση -καίγιά ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν τήν χαρά
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.
Ὁ Νίκ Μάρβελ δέ διεκδικεῖ ρόλο κατηχητικοῦ ἐγχειριδίου ἀλλά θετικοῦ ἀντίδοτου,
ἀντιπρότασης.
Σέ μιά ἐποχή πού ἡ Νέα Ἐποχή εἶναι δίπλα στά παιδιά -ἀλλά καί στούς μεγάλους,
στά παιχνίδια καί τήν τηλεόραση, νομίζω
συμφωνοῦμε ὅτι ἡ ἀνάγκη γιά θετικά, ὑγιῆ
πρότυπα καί πρακτικές εἶναι μεγάλη.
Κάθε ρεαλιστική πρόταση ἐπ’ αὐτοῦ
εἶναι πολύ εὐπρόσδεκτη.
Τέλος, γιά μένα, τό μεγαλύτερο προσόν
τοῦ βιβλίου εἶναι ὁ τονισμός τῆς ἐξάσκησης τῆς νοερᾶς προσευχῆς, γιά τή σημασία
(ἤ μή) τῆς ὁποίας πολύ καταλληλότεροι νά

διάλογος

μᾶς διαφωτίσουν εἶναι ὅσοι ἀφιέρωσαν τή
ζωή τους σ’ αὐτή.
Δέν θά χαρακτήριζα, λοιπόν, τήν παρουσίαση τοῦ Νίκ Μάρβελ ὑπερβολική.
Θά τήν θεωροῦσα «ἐνθουσιώδη» κάτι πού
χαρακτηρίζει καί τά δεκάδες γράμματα,
πού ἔχουμε λάβει ἀπό ἐνθουσιασμένους
ἀναγνῶστες.
Πιστεύω, ὅτι ὅποιος γνωρίζει ἔστω καί
λίγο τό φαινόμενο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τῆς
παραθρησκείας καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ
Ὑδροχόου», ἐνθουσιάζεται ὅταν διαβάσει
τό βιβλίο αὐτό.
Μήπως ἀντί νά ἀναρωτηθοῦμε «τί παιδιά θά μεγαλώσουν μέ τόν Νίκ Μάρβελ»,
θά πρέπει νά ἀναρωτηθοῦμε πρῶτα τί
παιδιά μεγαλώνουν μέ τό Χάρι Πότερ, τά
«ὑπερηρωικά» καί ἀποκρυφιστικά καρτούν
στήν τηλεόραση, τά «παιχνίδια» στά PC,
στά game boy καί στά play station, πού λίγοι γονεῖς ἀντιλαμβάνονται τήν καταστροφικότητά τους;
Ἔχει σκεφθεῖ ποτέ κανείς ἀπό τούς
ἐκκλησιαστικούς μας ἀνθρώπους ὅτι ἀκόμη καί τά παιδιά ἐκκλησιαστικῶν οἰκογενειῶν εἶναι βαθιά διαποτισμένα μέ ὅλα τά
παραπάνω, συχνά ἐν ἀγνοίᾳ τῶν γονιῶν,
πού βέβαια δέ γνωρίζουν τά λεπτά καί
ἐξειδικευμένα θέματα τοῦ ἀποκρυφισμοῦ;
Τό βιβλίο γράφτηκε ἀπό Ὀρθόδοξο, πού
εἶχε βιώσει ἔντονα τό πρόβλημα τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καί τῆς παραθρησκείας καί μεταφράστηκε ἀπό ἐξειδικευμένο ἐρευνητή
τοῦ σχετικοῦ χώρου.
Προφανῶς, ὁ ἀδελφός, πού προβληματίζεται μήπως «ἡ “ἐκτατική” ἀναφορά
σέ νεοεποχίτικες πρακτικές καί ὀργανώσεις μπορεῖ νά ἐξυπηρετεῖ καί ἀντίθετους
σκοπούς ἀπό αὐτούς πού διατείνεται ὅτι
ἐξυπηρετοῦνται στό βιβλίο», ἀγνοεῖ τήν
ἔκταση, πού ἔχουν λάβει τά φαινόμενα
αὐτά καί στή χώρα μας.
Στήν Π.Ε.Γ., γνωρίζουμε καλύτερα ἀπό
τόν καθένα τό «σημεῖο μηδέν», πρίν ἀπό
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τό ὁποῖο δέν πρέπει νά ἀναφερόμαστε
στό πρόβλημα -μή τυχόν καί τό «διαφημίσουμε»- καί πέρα ἀπό τό ὁποῖο πρέπει
νά δημοσιοποιοῦνται οἱ κίνδυνοι γιά τήν
ἀσφάλεια τῶν πιστῶν.
Ὁ Νίκ Μάρβελ δέν ἀντιγραφεῖ τόν Χάρι
Πότερ. Στό «Νίκ Μάρβελ…» χρησιμοποιεῖται ἁπλῶς τό σύγχρονο ὕφος γραφῆς,
πού ἐφαρμόζεται διεθνῶς στά «παιδικά»
μυθιστορήματα, κάτι πού κάνει καί ἡ J. K.
Rowling, ὁ Philip Pullman, ὁ Roald Dahl καί
πολλοί ἄλλοι, ξένοι συγγραφεῖς, ἰδιαίτερα
δημοφιλεῖς, εἰδικά στά «ἐκτός Ἐκκλησίας»
παιδιά. Τό εἶδος αὐτό τῆς μυθιστοριογραφίας, πέραν ἀπό τόν δελεαστικό τρόπο
γραψίματος, βασίζεται ἰδιαίτερα στόν ἀποκρυφισμό, στή μαγεία –ὄχι στή μαγεία τῆς
«Χιονάτης καί τῆς «Σταχτοπούτας»-, ἀλλά
στή μαγεία, ὅπως αὐτή βιώνεται ἀπό τίς
σύγχρονες ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις,
μέ διδασκαλία, μυήσεις, τελετουργικά, μαγικές-σατανιστικές «λειτουργίες», ἐπικλήσεις δαιμόνων, κατάρες κ.ἄ.
Αὐτό τό στίλ γραψίματος χρησιμοποιεῖ
καί ὁ Mark Elias Johnes, καί αὐτό τό ὕφος
ἔγινε ἰδιαίτερη προσπάθεια νά διατηρηθεῖ
στή προσαρμογή καί στή μετάφραση. Ὁ
Johnes κατόρθωσε, πιστεύουμε, μέ ἔξυπνο
καί δελεαστικό τρόπο νά προβάλει τίς ἀξίες τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖ πού ἄλλοι συγγραφεῖς ἐκθειάζουν τά «πλεονεκτήματα» τοῦ
ἀποκρυφισμοῦ, χρησιμοποιώντας τρόπο
γραφῆς ὅμοιο μέ αὐτόν, πού ἔχει πλέον
διεθνῶς καθιερωθεῖ.
Ναί, εἶναι ἐν γνώσει μας ὅτι ἡ πλοκή τοῦ
βιβλίου ἐξελίσσεται μέ κινηματογραφική
ταχύτητα καί αὐτό ἦταν γιά μᾶς τό ζητούμενο.
Δυστυχῶς, οἱ σύγχρονοι φορεῖς ἐπικοινωνίας (διαφήμιση, κινηματογράφος, μουσική, Μ.Μ.Ε. κ.λπ.) προβάλλουν συνεχῶς
τά ἀρνητικά αὐτά πρότυπα, «ἐπιβάλλοντας» τίς τάσεις αὐτές στά παιδιά, στή νεολαία, ἀλλά καί στούς ἐνήλικους.
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Οἱ σημερινοί νέοι –καί τά παιδιά- ἀρέσκονται νά ἀκοῦν Metal μουσική, νά διαβάζουν manga comics –ὅταν δέν ἀσχολοῦνται μέ τό Necronomicon, τή «Σατανική Βίβλο» τοῦ Lavey ἤ τά γραπτά τοῦ
Aleister Crowley-, νά βλέπουν στήν τηλεόραση «παιδικά» anime cartoons (Sailor
Moon, Dragon Ball, Digimon, Pokemon,
Card Captor Sakua, Shaman King, The Teen
Titans, Yu-Gi-Oh κ.ἄ.), νά παίζουν Video καί
Computer Games καί νά βιώνουν τήν τρομολαγνεία τῶν μεταμεσονύκτιων thriller.
Ὅλα αὐτά, τά γεμάτα μέ φρικτό, ἀνατριχιαστικό καί ἀποκρυφιστικό – σατανιστικό
περιεχόμενο.
«Σίγουρα οἱ εἰδικοί τῆς νοερᾶς προσευχῆς θά πρέπει νά μιλήσουν γι’ αὐτήν»
σέ ἀνθρώπους, πού ἤδη γνωρίζουν τήν
ὕπαρξή της καί ἔχουν τήν ἐπιθυμία νά
προχωρήσουν βαθύτερα. Δέν πιστεύουμε
ὅτι ἡ νοερά προσευχή εἶναι ἕνα μαγικό
«ξόρκι». Ὁ ἀδελφός πού «ἀποκόμισε αὐτή
τήν αἴσθηση» διαβάζοντας τόν Νίκ Μάρβελ λειτούργησε, πιστεύουμε, περισσότερο
σάν Ὀρθόδοξος χριστιανός ἀναγνώστης
καί λιγότερο σάν ἐξειδικευμένος ἐκπαιδευτής, πού γνωρίζει καί τήν πίστη μας
καί τόν ἀποκρυφισμό. Γιά τόν ἴδιο λόγο
θεώρησε καί «ἀνησυχητικό τό γεγονός τῆς
ἐμφάνισης ἀφισῶν μέ τόν Νίκ Μάρβελ στή
Θεολογική Ἀθηνῶν». Δέν ἀντιλήφθηκε
τήν σκοπιμότητα ἐνημέρωσης τῶν φοιτητῶν μας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς γιά τήν
ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ ἐξειδικευμένου ἐργαλείου, τοῦ τόσο χρήσιμου στήν μελλοντική
ποιμαντική τους καί ἐκπαίδευση.
Φυσικά καί δέν «ἔχουμε ἀνάγκη ἐμεῖς οἱ
Χριστιανοί ἀπό ἕνα χριστιανό μάγο νά μᾶς
προστατέψει ἀπό τίς σκοτεινές ὀργανώσεις
τοῦ κόσμου τούτου», ὅμως ὁ Νίκ Μάρβελ
δέν εἶναι «ἕνας χριστιανός μάγος». Εἶναι
κάτι ἄλλο, πού ἴσως ὁ ἀγαπητός ἀδελφός
μποροῦσε νά ἀντιληφθεῖ ἄν εἶχε λάβει
σχετική ἐκπαίδευση στήν ἀντιμετώπιση
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Πρός τήν
Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων
Θεσσαλονίκη 10/5/2012
Ἀξιότιμοι κύριοι,
Εἶμαι ἐκπαιδευτικός σέ δημοτικό σχο
λεῖο καί σᾶς ἀπευθύνω αὐτή τήν ἐπιστολή
μέ θέμα τήν καταλληλότητα τοῦ περιεχο
μένου τῶν θεαμάτων πού προτείνονται γιά
παρακολούθηση ἀπό τά σχολεῖα.
Τό ζήτημα εἶναι πολύ σοβαρό, δεδομέ
νου ὅτι καθημερινά κατακλυζόμαστε ἀπό
ἐνημερωτικά φυλλάδια γιά παραστάσεις
παντός εἴδους, οἱ ὁποῖες δέν εἶναι πολλές
φορές σύμφωνες μέ τά ὅσα προβλέπει τό
σύνταγμα γιά τήν ἑλληνοχριστιανική παι
δεία μας.
Γιά τό λόγο αὐτό ἔχω ἀπευθύνει ἐπι
στολή πρός τόν περιφερειακό διευθυντή
Κεντρικῆς Μακεδονίας, ὅπου ὑπάγεται τό
σχολεῖο μου, τήν ὁποία καί σᾶς ἐσωκλείω.
Ἐπίσης ἐσωκλείω καί ἐπιστολή πού

ἔστειλα σέ ἕνα θίασο, ὁ ὁποῖος πρόσφατα
μᾶς ἐνημέρωσε γιά τίς παραστάσεις του.
Ἐλπίζω πώς θά εἰσακουστεῖ τό αἴτημα
πού διαβιβάζω πρός τόν διευθυντή καί εὐ
ελπιστῶ γιά τή συμπαράστασή σας.
Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν ἀν
ταπόκρισή σας.
Μέ ἐκτίμηση,
Ἡ ἐκπαιδευτικός,
Παρασκευή Βέργου.

τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας καί
τήν ἔκταση πού ἔχουν λάβει αὐτές οἱ τάσεις σήμερα παγκόσμια.
Μήπως τό πρόβλημά μας δέν εἶναι τό
ἄν «ἰδεολογικοποιεῖται ἡ νοερά προσευχή», ἀλλά τό ὅτι κανένα ἀπό τά παιδιά τοῦ
κόσμου, ἀλλά καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν
ἀνθρώπων δέν ἔχει κἄν ἀκούσει σχετικά
μέ τήν ὕπαρξή της; Μήπως ἐνῶ τά παιδιά
μας χάνονται, ἐμεῖς «διυλίζομε τόν κώνωπα»; Μήπως ἐνῶ ὁ συνάνθρωπος πνίγεται, ἐμεῖς σκεπτόμαστε πιό ἀπ’ τά πολλά
σωσίβια, πού διαθέτουμε νά τοῦ ρίξουμε…
ἐκεῖνο τῶν 25 ἰντσῶν, τῶν 30 ἤ μήπως τῶν
22;
Κλείνοντας, θά θέλαμε κι ἐμεῖς νά
συνηγορήσουμε γιά τά «δυό βιβλία γιά

μικρά καί ὄχι μόνο παιδιά πού εἶναι γραμμένα τελείως διαφορετικά ἀπό τόν Νίκ
Μάρβελ», τῆς Γαλάτειας Σουρέλη καί τῆς
Μυρσίνης Βιγγοπούλου. Πρόκειται γιά
«δυνατά ὅπλα» στήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν μας «ἐντός» καί «ἐκτός τῶν τειχῶν».
Τά θεωροῦμε -αὐτά καί τόν Νίκ Μάρβελἀπαραίτητα! Ὅπου δέν «δουλεύει» τό ἕνα,
μπορεῖ νά «δουλέψει» τό ἄλλο. Δέν ἀποκλείουμε κανένα. Ὅλα εἶναι εὐλογημένα
μέσα στήν Ἐκκλησία καί διαπαιδαγωγοῦν
κατά περίπτωση. Καί τά «θετικά ἐνεργητικά πρότυπα βίου» καί τά «ἀμυντικά
πρότυπα στίς δυνάμεις τοῦ κακοῦ»… Στόν
πόλεμο χρησιμοποιοῦμε καί ρουκέτες,
ἀλλά καί ἀντιαρματικές νάρκες… Κατά
περίπτωση!

Σχόλιο «Διαλόγου»:
Συμμεριζόμαστε τίς ἀνησυχίες τῆς ἐπι
στολογράφου καί προσυπογράφουμε τό
αἴτημά της, ὅτι ἡ παρακολούθηση διαφό
ρων θεαμάτων ἀπό μικρά παιδιά πρέπει
νά γίνεται κατόπιν αὐστηρῆς ἐξέτασης τοῦ
περιεχομένου τους, τό ὁποῖο πρέπει νά εἶ
ναι σύμφωνο μέ τίς συνταγματικές ἐπιτα
γές περί τῆς καλλιέργειας τῆς χριστιανικῆς
συνείδησης τῶν μαθητῶν.
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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, 17.00-17.30.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος.
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM,
μεταδίδονται οἱ ἐκπομπές:
α) «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00.
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν
ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.00-19.00.
(Ἀναμεταδίδονται οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στό Ἐνοριακό
Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή).
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e mail: ierasynodos@ecclesia.gr
Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM
e mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 7272240-3, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219

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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διάλογος

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, 5.00΄-7.00΄ μ.μ.
2. Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφιστικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστικές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε
Πέμπτη, 7.00΄-9.00΄ μ.μ.
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ.
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.
Π.Ε.Γ.
26. Μοναχῆς Ἀντωνίας, «Νεοπεντηκοστιανοὶ στὴν
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
27. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θρησκευτικὴ Ἐλευθε
ρία», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
28. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
29. Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρθοδό
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
30. Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;»,
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).
31. Λ
 εωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ
δοκία Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
32. Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
33. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε
νικὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
34. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
Καμπάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
35. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ
χημεία» (τεῦχος 3ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
36. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀποκρυφιστικὲς Ὁμάδες», Ροδόσταυροι κ.λπ.
(τεύχη 4ο-10ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
37. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νεο
αποκρυφισμὸς», (τεύχη 11ο-15ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
38. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
39. « Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
40. Κ
 υριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
41. Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμφισβη
τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42. Ἄννας Μπουρδάκου, «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Ἀπό τό Α στό Ω», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
43. π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, «Ὁ Νεοπαγανισμός τῆς
“Νέας Ἐποχῆς”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
44. Χρήστου Ταγαράκη, «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική
ἄσκηση-γυμναστική;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1. « Ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρ
θόδοξη Πίστη», ἔκδ. Π.Ε.Γ Βορείου Ἑλλάδος,
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει στήν ἰστοσελίδα: www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41
2. Μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, «Σύγχρονες
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή», ἔκδ. Παρα
καταθήκη (τηλ. 2310 222511).
3. Β
 ουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
ἔκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).
4. M
 . E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος
βασιλιάς», γ) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί τό νησί τῆς
Ἀφροδίτης», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου
Πατρῶν (τηλ. 2610 275022).
Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ,
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν
ἐπὶ ἀντικαταβολῇ.

