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διάλογος

ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
Τό περιοδικό «Διάλογος», πού ἐκδίδεται ἀπό τήν «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων
γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου
Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου» (Π.Ε.Γ.) ἀποτελεῖ πολύτιμο ὄργανο
στόν ποιμαντικό τομέα τῆς Ἐκκλησίας
μας γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας. Πιστεύομε ὅτι ὁ «Διάλογος»
εἶναι ἕνα ἀπαραίτητο περιοδικό, μοναδικό στό εἶδος του, στήν ὀρθή ἀντιμετώπιση
τοῦ φαινομένου τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων
καί ὑπηρετεῖ πιστά τό ἔργο τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων.
Τόν «Διάλογο» ἐξέδωσε γιά πρώτη φορά ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος τό 1994 καί κυκλοφορεῖ ἔκτοτε δωρεάν μέχρι σήμερα, ἀνελλιπῶς, ὑπό τήν
αἱγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν, ἀνά τρίμηνο (4 τεύχη τό χρόνο),
σέ 5.000 ἀντίτυπα. Σήμερα κυκλοφορεῖ, μέ
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τό 74ο τεῦχος.
Τό περιοδικό ἐκδίδεται μέ ἐπιχορηγήσεις καί προαιρετικές εἰσφορές τῶν ἀναγνωστῶν του, ὅμως σήμερα δυστυχῶς, οἱ οἰ
κονομικές δυνατότητες τῆς Π.Ε.Γ. δέν ἐπαρ
κοῦν πλέον γιά τή συνέχιση τῆς ἐκδόσεως.
Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως, παρακαλοῦμε ὅσους ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν
τοῦ περιοδικοῦ μᾶς ἐνισχύουν οἰκονομικά, νά συνεχίσουν τό θεάρεστο ἔργο
τῆς τακτικῆς αὐτῆς συνδρομῆς, ὥστε ὁ
«Διάλογος» νά μπορέσει νά συνεχίσει τήν
προσφορά του στόν εὐαίσθητο αὐτό ποιμαντικό τομέα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅσοι
πάλι ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν μας δέν ἔτυχε
νά μᾶς συνδράμουν μέχρι σήμερα, ἄς
ἀναλογιστοῦν ὅτι καί σέ περίοδο κρίσεως,

μία μικρή ἔστω οἰκονομική ἐνίσχυση δέν
θα ἐπιτρέψει τήν ἀναστολή τῆς ἐκδόσεως
τοῦ περιοδικοῦ μας.
Ἐπειδή ἀντιμετωπίζουμε τόν κίνδυνο
τῆς ὁριστικῆς διακοπῆς τῆς κυκλοφορίας
τοῦ «Διαλόγου» διότι τά ἔξοδα ἐκτύπωσής
του, ἀνερχόμενα σέ 1.600 € καί τῆς ἀποστολῆς του μέσῳ Ε.Λ.Τ.Α., σέ 1.500 € φθάνουν συνολικῶς στό ποσό τῶν 3.100 € ἀνά
τεῦχος καί 12.400 € γιά 4 τεύχη κατ’ ἔτος,
εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά λάβουμε σειρά
νέων μέτρων, ὥστε καί νά ἐπιβιώσει ὁ
«Διάλογος» καί νά συνεχίσει νά φτάνει
δωρεάν σέ ὅσους τόν ἔχουν ἀνάγκη κι
ἐπιθυμοῦν νά τόν λαμβάνουν.
Ὡς πρῶτο μέτρο, ἤδη μειώσαμε τόν
ἀριθμό τῶν τευχῶν πού θά μποροῦσε νά
μειωθεῖ εἰσέτι ἄν ἀφαιρέσουμε ἀπό τή βάση δεδομένων μας παραλῆπτες πού στήν
οὐσία δέν ὑφίστανται ἤ πού ἐκδήλωσαν
ἐνδιαφέρον γιά τό περιοδικό πρίν πολλά
χρόνια, ἀλλά σήμερα ἄλλαξαν διεύθυνση, χωρίς νά μᾶς ἐνημερώσουν ἤ δέν ἐνδιαφέρονται πλέον γιά διαφόρους λόγους.
Γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος αὐτοῦ, ἀπευθύνουμε θερμή ἔκκληση
πρός τούς παραλῆπτες τοῦ περιοδικοῦ
μας, πού ἐπιθυμοῦν νά τό λαμβάνουν,
νά ἐπικοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικῶς (τηλ. 210 6396 665) ἤ γραπτῶς
ὥστε νά μπορέσομε νά ἀντιμετωπίσομε
σωστά τό ὅλο πρόβλημα.
Τέλος, θά θέλαμε νά εὐχαριστήσουμε
θερμά ὅλους ὅσους συνεργάζονται μαζί
μας στή σύνταξη καί κυκλοφορία τοῦ
περιοδικοῦ μας καί ὅσους μᾶς στηρίζουν
οἰκονομικά στή δύσκολη πράγματι, ἀλλά
πολύτιμη αὐτή προσπάθειά μας.
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ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ1
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου.
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ. Π. Θ.

Ἡ Θεοσοφία εἶναι σήμερα μία ἀπό τίς
μεγαλύτερες ἀποκρυφιστικές κινήσεις καί
κοσμοθεωρίες. Τήν ἵδρυσε ἡ ρωσικῆς καταγωγῆς Helena Petrovna Blavatsky (1831- 1891)
καί μέχρι σήμερα ἡ ἐν λόγῳ ἀποκρυφιστική
κοσμοθεωρία αὐτοδιαφημίζεται, ὅτι ἀποτελεῖ τήν κοινή πηγή καί συνισταμένη ὅλων
τῶν θρησκειῶν. Ἡ Θεοσοφία συνέβαλε τά
μέγιστα στήν ἀνάπτυξη καί τή διάδοση
διαφόρων ἀποκρυφιστικῶν δοξασιῶν στούς
νεώτερους χρόνους και ὑπῆρξε βασικός τροφοδότης τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ κινήματος
τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς.
Κατά τίς θεοσοφικές πλάνες, ὁ Χριστός
δέν ὑπῆρξε ὁ Θεάνθρωπος λυτρωτής, ἀλλά
ἕνας «Βούδας», ἕνας μύστης, ἕνας Ἀβατάρ,
πού ὕστερα ἀπό πλῆθος μυήσεων καί με
τενσαρκώσεων ἔφθασε στή συνείδηση τοῦ
«Λόγου». Εἶναι ἕνας ἀπό τούς παγκόσμι
ους μύστες-ἐκπαιδευτές, τούς διδασκάλους
τῆς σοφίας πού ἐπιδημοῦν ἀπό τό ὑπερπέ
ραν, κατά καιρούς στή γῆ μέ σκοπό νά βο
ηθήσουν τή θρησκευτική μετεξέλιξη τῶν
ἑκάστοτε φυλῶν.
1. Γιά τή σύνταξη τοῦ παρόντος βασιστήκαμε στά
κάτωθι:
Πηγές: Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, Ὁ Ἐσωτερικός Χριστιανισμός τῶν Εὐαγγελίων, 1982. Τῆς ἰδίας, Τό Κλειδί τῆς
Θεοσοφίας, στό περ. ΙΛΙΣΟΣ, 1970. Annie Besant, Πρός
τήν μύησιν, 1930. Τῆς ἰδίας, Ὁρισμός τῆς Θεοσοφίας, στό
περ. ΙΛΙΣΟΣ, 1959 -1961. Th. Pascal, Ἡ Θεοσοφία εἰς ὀλίγα
κεφάλαια, 1925. Τοῦ ἰδίου, Tό Α. Β. Γ. τῆς Θεοσοφίας, 1925.
Βοηθήματα: H. Gasper – J. Müller – Fr. Valentin (Hrsg),
Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen, 20017. W. Martin, The Kingdom of the Cults, 1985. Η.
Reller - H. Krech - M. Kleiminger (Hrsg), Handbuch Religiöse Gemeinschaften und Weltanschauungen, 20005. Ir.
Hexham, Pocket Dictionary of New Religious Movements,
2002. L. A. Nichols - G. Mather - A. Schmidt ( Ed), Encyklopedic Dictionary of Cults, Sects, and World Religions,
2006.
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Ἔτσι, κατά τίς θεοσοφικές δοξασίες,
τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ σμικρίνεται καί
ἀξιολογικά ἐξισώνεται μέ τόν Ὀρφέα, τόν
Ζωροάστρη, τόν Μίθρα, τόν Κρίσνα, τόν
Βούδα κ.ἄ. παγκόσμιους μύστες ὅπως τούς
θεωρεῖ ἡ Θεοσοφία. Ὁ θρησκευτικός συγκρητισμός εἶναι ἐν προκειμένῳ, ὄχι μόνο
ἔκδηλος, ἀλλά καί θεμελιῶδες γνώρισμα
τοῦ Θεοσοφικοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου.
Ἐπ’ αὐτοῦ ἡ Η. Ρ. Blavatsky εἶναι σαφής: «Καί τό βουδιστικό καί τό χριστιανικό
Εὐαγγέλιο κηρύχθηκαν μέ τόν ἴδιο σκοπό.
Οἱ δύο αὐτοί μεταρρυθμιστές ὑπήρξανε
θερμοί φιλάνθρωποι, πρακτικοί ἀλτρουϊστές, πού ἀναμφισβήτητα κηρύξανε τήν
τέλεια ἀπάρνηση τοῦ ἐγώ».
Ριζικῶς διαφορετική ἀπό τήν χριστιανική εἶναι στό θεοσοφικό χῶρο καί αὐτή
ἡ νοηματοδότηση τῶν ἐννοιῶν «Χριστός»
καί «Λόγος». Ἀναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Δέν εἶναι παραδεκτή ἡ εἰδική ἔννοια ἥν
οἱ ἀρχηγοί τοῦ Χριστιανισμοῦ -ἀπό τοῦ
χωρισμοῦ των ἀπό τούς Γνωστικούς- δίδουσιν εἰς τήν λέξιν “Χριστός”... Ὁ “Λόγος”
οὗτος εἶναι ἄπειρος, αἱ ψυχαί ἡμῶν εἶναι
σπινθῆρες Αὐτοῦ, τά σώματα ἡμῶν τμήματα τοῦ σώματος Αὐτοῦ. Αἱ μή πεπερασμέναι
ἰδιότητες τοῦ Λόγου, εὑρίσκουσι τήν πλήρη
αὐτῶν ἔκφρασιν μόνον ἐν τῷ σύμπαντι. Ἡ
λέξις “Χριστός” εἶναι ἐπίσης τό σύμβολον
ὅπερ ἐκφράζει τήν παρουσίαν, ἐν παντί
πλάσματι, μιᾶς ἀκτῖνος τοῦ παγκοσμίου
τούτου Πνεύματος (ὁ ἀτομικός Χριστός)».
Ἀποκρυφιστικά, συγκρητιστικά καί καθαρά συμβολικά, χωρίς καμία σωτηριολογική σημασία καί διάσταση κατανοοῦνται
κατά τή Θεοσοφία καί αὐτά τά ἱστορικά
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ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
τοῦ Μοναχοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη
Δρ. Θεολογίας ‒ Πτ. Φιλοσοφίας.

(α’ μέρος)
Τό πρόβλημα

1. Ἀπό εἰσήγηση πού πραγματοποιήθηκε τόν Μάρτιο
2013, στήν Κύπρο, στά πλαίσια Ἀντιαιρετικοῦ - Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου, πού διοργάνωσε ἡ Συνοδική
Ἐπιτροπή γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἑλλάδα καί γενικότερα στόν δυτικό κόσμο,
ὑπάρχει ἀνάμεσα στά ἄλλα προβλήματα καί αὐτό πού ἀκούει στό ὄνομα σύγχρονες αἱρέσεις. Τό ἴδιο αὐτό πρόβλημα
παρουσιάζεται ἰδιαίτερα ἔντονο στίς χῶρες
τοῦ πρώην ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, μετά
τήν κατάρρευση τῶν ἐκεῖ καθεστώτων.

γεγονότα τῆς Γέννησης, τῆς Σταύρωσης
καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ κεντρικοί σταθμοί τοῦ σωτηριώδους
ἔργου τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦν γιά τή Θεοσοφία παράλληλες πραγματικότητες πού
συναντᾶ κάποιος καί στόν Ἰνδουϊσμό, πού
παρά τήν λεκτική καί ὄχι οὐσιαστική διαφορά τους κατά τήν κίνηση, αἰσθητοποιοῦν
τίς διάφορες μυήσεις πού διέρχονται αὐτοί
πού βαδίζουν τήν ἁτραπό τῆς τελειοποίησης. Ἔτσι ἰσχυρίζονται ὅτι: «Κατά τήν Θεοσοφίαν, τοὐναντίον, ἡ σωτηρία δύναται νά
συντελεσθῆ εἰς οἱανδήποτε θρησκείαν, διότι
τό στοιχεῖον “Χριστός”, ἡ θεία ἀκτίς (Atma
- Bouddhi) εὑρίσκεται ἐν παντί ἀνθρώπῳ,
οἱανδήποτε λατρείαν καί ἄν πρεσβεύῃ».
Ἡ Η. Ρ. Blavatsky χαρακτήριζε, μάλιστα,
τόν ἀπολυτρωτικό καί ἱλαστήριο θάνατο
τοῦ Κυρίου ὡς «ἐφιάλτη τῆς ἀνθρωπίνης
διανοίας» λόγῳ τῆς ριζικῆς ἀντίθεσής του
μέ τίς περί τοῦ κάρμα πλάνες πού ἔχει
υἱοθετήσει ἡ Θεοσοφία. Ἡ ἴδια μάλιστα
ὑποστήριζε σχετικά μέ τήν Ἁγ. Γραφή:
«Ἑπομένως ἡ Βίβλος δέν εἶναι ὁ “Λόγος
τοῦ Θεοῦ”, ἀλλά στήν καλύτερη περίπτωση περιέχει τά λόγια ἀτελῶν δασκάλων

καί ἀνθρώπων πού μπορεῖ νά σφάλλουν».
Καί ἀλλοῦ συμπλήρωνε: «Ἑπομένως, ἡ
πεποίθησή του [τοῦ Gerald Massey (σ. Σ.)]
ἀναφορικά μέ τόν πλαστό χαρακτήρα τῆς
Βίβλου καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπως ἔχει
ἐκδοθεῖ τώρα, εἶναι καί δική μας πεποίθηση».
Ἀπό τήν Annie Besant, πρόεδρο τῆς Θεο
σοφικῆς Ἑταιρίας ἀπό τό 1907-1932, ὁ βρα
χμάνος Jiddu Krishnamurti (1895-1986) ἀνα
κηρύχθηκε ὡς νέα ἐνσάρκωση τοῦ Ἰησοῦ,
ὡς ὁ Χριστός τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ἱδρύθη
κε, μάλιστα τό ἀποκρυφιστικό «Τάγμα τοῦ
Ἀστέρος τῆς Ἀνατολῆς» γιά νά προβάλει
τόν Krishnamurti σάν τόν νέο Ἀβατάρ
(Ἀπεσταλμένο), τόν «Νέο Χριστό».
Ὁ Jiddu Krishnamurti προστέθηκε, κατά
τήν Annie Besant, στήν σειρά τῶν παγκοσμίων μυστῶν / ἐκπαιδευτῶν. Τό γεγονός αὐτό, ἔγινε ἀφορμή διάσπασης καί
ἀποχώρησης ἀπό τίς θεοσοφικές στοές
διαφόρων μελῶν τους πού διαφώνησαν μέ
τή θέση τῆς Annie Besant, ὅπως π. χ. τοῦ R.
Steiner, ὁ ὁποῖος στή συνέχεια δημιούργησε
τό δικό του ἀποκρυφιστικό σύστημα, τήν
Ἀνθρωποσοφία.

Ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1970 καί μετά, στήν
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Πρόκειται γιά ἕνα θέμα πού τίθεται σέ
πολλά ἐπίπεδα (θρησκευτικό, κοινωνικό,
οἰκονομικό, νομικό κ.λπ.) καί μέ τό ὁποῖο
ἀσχολοῦνται ἀπό τό 1980 καί μετά ἀκόμη
καί διευρωπαϊκά ὄργανα καί ἐθνικά κοινοβούλια.
Ἔχει καθιερωθεῖ τά τελευταῖα χρόνια καί
στήν Ἑλλάδα νά χρησιμοποιεῖται γιά τήν
περιγραφή τοῦ φαινομένου αὐτοῦ ὁ ὅρος
σέκτα ἤ σεκτικό φαινόμενο, γιά νά διακριθοῦν οἱ σύγχρονες αἱρέσεις ἀπό τίς παλαιότερες, πού ταλαιπώρησαν τήν Ἐκκλησία ἤ
καί ἀπό τίς σύγχρονες δογματικές ἀποκλίσεις ἀπό τήν αὐθεντική χριστιανική πίστη
(παπισμός, προτεσταντισμοί κ.ἄ.). Ἄλλες
ἐπιτυχεῖς ὀνομασίες πού περιγράφουν τή
δράση τῶν σεκτῶν εἶναι: καταστροφικές
λατρεῖες (ὁ ὅρος χρησιμοποιεῖται κυρίως
στίς Η.Π.Α.), ἐλευθεριοκτόνες ὀργανώσεις καί ψυχοναρκωτικά.
Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ὁ ὅρος «θρησκεῖες
τῆς νεότητος», ὁ ὁποῖος ἐχρησιμοποιεῖτο
στή δεκαετία κυρίως τοῦ ᾽70 ἔχει ἐγκατα
λειφθεῖ –καί πολύ σωστά– πρῶτον, διότι ὁ
ὅρος «θρησκεία» εἶναι ἄστοχος, ἀφοῦ οἱ σέκτες δέν εἶναι θρησκεῖες, καί δεύτερον, διότι πλέον δέν ἀπευθύνεται μόνο σέ νέους.
Οἱ σύγχρονες αἱρέσεις ἤ σέκτες στοχεύουν κυρίως στό νά ἀποκτήσουν ἐξουσία
ἐπάνω σέ ἀνθρώπους, τούς ὁποίους στή
συνέχεια θά ἐκμεταλλευθοῦν παντοιοτρόπως καί κυρίως οἰκονομικά.
Ὁ Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρντ ἱδρυτής τῆς
διαβόητης διεθνῶς Σαϊεντολογίας εἶχε δηλώσει στή δεκαετία τοῦ ᾽50: «Ἄν θέλετε
νά κερδίσετε ἕνα ἑκατομμύριο δολλάρια,
τό καλύτερο πού ἔχετε νά κάνετε εἶναι
νά δημιουργήσετε μία δική σας θρησκεία».
Αὐτό ἀκριβῶς ἔκανε καί ὁ ἴδιος.
Ἔτσι ἀπό τή Γαλλική «Διυπουργική
Ἀποστολή ἀγώνα ἐναντίον τῶν σεκτῶν»,
πού λογοδοτεῖ στόν ἴδιο τόν Γάλλο πρωθυπουργό, δίδεται ὁ ἑξῆς ὁρισμός γιά τό τί
εἶναι σέκτα: «Σέκτα εἶναι μία ὀργάνωση μέ
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ὁλοκληρωτική δομή, ἡ ὁποία, ἀνεξαρτήτως
τοῦ ἐάν διακηρύσσει ἤ ὄχι θρησκευτικούς
σκοπούς, προσβάλλει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τήν κοινωνική ἰσορροπία» (Ἀναφορά Ἰανουαρίου 1999, σελ. 44).
Μερικές ἀπό τίς πιό γνωστές σέκτες μέ
διεθνῆ δραστηριότητα εἶναι καί οἱ παρακάτω, ὅπως τίς καταγράφει σχετική ἔκθεση
τῆς Γαλλικῆς Βουλῆς τοῦ 1995: Ἐκκλησία τῆς
Σαϊεντολογίας, Ὑπερβατικός Διαλογισμός
(τοῦ Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι), Ὀργάνωση
Νέα Ἀκρόπολη, Κέντρο Γνωστικῶν Σπου
δῶν, Κέντρο Πληροφόρησης Osho (γκουρού
Ραζνίς), Lectorium Rosicruccianum (Ροδόσταυροι), Κύκλος Wicca (μάγισσες), Ὀργάνωση Sri Chinmoy, Συνείδηση τοῦ Κρίσνα, Ὁλοσοφική Κοινότητα Γαλλίας, Ἡ Οἰκογένεια
(πρώην «Παιδιά τοῦ Θεοῦ» τοῦ Μῶ), Τάγμα
τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς (σατανιστές), Soka
Gakkai καί ἄλλες πολλές (800 περίπου ἀπα
ριθμοῦνται στή Γαλλία). Σημειωτέον ὅτι ἡ
συμπερίληψη ὀργανώσεων στόν κατάλογο
σεκτῶν τῆς Γαλλικῆς Βουλῆς δέν εἶχε κριτήρια θεολογικά, ἀλλά μόνον καί καθαρῶς κοινωνικά. Δηλαδή τό ἐάν καί κατά πόσον μία
ὀργάνωση εἶναι ἐπικίνδυνη γιά τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα καί τήν κοινωνία.
Στήν Ἑλλάδα, ἤδη ἀπό τό 1995, κατεγράφησαν 422 Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μέ τήν
Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ πατρίδα μας ἀποτελεῖ,
δυστυχῶς, ξέφραγο ἀμπέλι γιά τίς σέκτες.
Κάποιες ἀπό αὐτές μεταφέρουν ἐδῶ τά
εὐρωπαϊκά τους κέντρα, ἐνῶ συγχρόνως
διαμαρτύρονται ὅτι ἐδῶ καταπιέζονται!
Ἡ καταγραφή καί συνεχής παρακολούθηση τοῦ σκηνικοῦ τῶν νέων αἱρέσεων ἤ
σεκτῶν εἶναι τό πρῶτο βῆμα καί ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου νά προχωρήσουμε κατόπιν στή μελέτη τῶν ἐπιμέρους
ὁμάδων καί στήν ἀντιμετώπισή τους. Αὐτό,
φυσικά, ἐάν θέλουμε νά ἀσχοληθοῦμε –
ὅπως καί θά πρέπει– ὑπεύθυνα μέ τό θέμα.
Στήν καταγραφή καί μελέτη τῶν σκηνικοῦ εἶναι ἀναντικατάστατη ἡ παρουσία
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καί βοήθεια λαϊκῶν συνεργατῶν. Αὐτοί
–οἱ λαϊκοί συνεργάτες– μποροῦν νά μποῦν
σέ χώρους, ὅπου ἐμεῖς, λόγῳ τοῦ σχήματός
μας, εἶναι πρακτικά σχεδόν ἀδύνατο νά
μποῦμε. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, εὔκολα
τή μεγάλη σημασία τῆς ἐνημερώσεως καί
ἐκπαιδεύσεως στελεχῶν καί κυρίως λαϊκῶν
συνεργατῶν αὐτοῦ τοῦ ἔργου. Αὐτό ἀκριβῶς
γίνεται καί ἐδῶ μέ αὐτό τό Σεμινάριο.
Ἄς σημειωθεῖ, ὡς ἀπάντηση σ᾽ αὐτούς
πού θά ἔσπευδαν νά ποῦν ὅτι κάνουμε ἕνα
ἔργο ἀστυνόμευσης, ὅτι τό σκηνικό τῶν
σεκτῶν εἶναι ἀντικείμενο παρακολούθησης, ἔρευνας καί μελέτης στήν Εὐρώπη
ἤδη ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽80 καί
μάλιστα ἀπό ἐπίσημους κρατικούς φορεῖς,
ὅπως π.χ. στή Γαλλία ἀπό τήν «Διϋπουργική Ἀποστολή Ἀγώνα κατά τῶν σεκτῶν»!
Οἱ φορεῖς αὐτοί, τοὐλάχιστον στή Γαλλία
καί Γερμανία ἐκδίδουν ἔντυπα καί «προειδοποιήσεις» γιά νά ἐνημερώσουν τούς
πολίτες καί ἰδιαίτερα τούς ἐφήβους στά
σχολεῖα γιά τούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ
ἡ δράση τῶν σεκτῶν.
Σημειωτέον ἐπίσης ὅτι τό σκηνικό τῶν
σεκτῶν συνεχῶς μεταβάλλεται. Οἱ σέκτες
–ὅπως οἱ κακοποιοί– ἀλλάζουν ὀνόματα
ἤ δημιουργοῦν θυγατρικές ὀργανώσεις μέ
ἀνυποψίαστους τίτλους γιά νά δροῦν πιό
εὔκολα. Ἐξ ἄλλου ἡ ἐμφάνιση μέ προσωπεῖο (μάσκα) εἶναι ἕνα ἀπό τά γνωρίσματα τῶν σεκτῶν. Χαρακτηριστικά εἶναι τά
παραδείγματα τῶν δύο πιό γνωστῶν γιά
τήν ἐπικινδυνότητά τους σεκτῶν, τῆς Σαϊεντολογίας καί τῆς «Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας»
(Unification Church) τοῦ προσφάτως (2
Σεπτεμβρίου τοῦ 2012) ἀποθανόντος Κορεάτη ψευδομεσσία Σάν Μυούνγκ Μούν. Οἱ
δύο αὐτές ὀργανώσεις ἔχουν παγκοσμίως
δεκάδες θυγατρικές ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες
προσπαθοῦν νά διαβρώσουν ὅλους τούς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς ζωῆς.
Π.χ. Στήν Ἑλλάδα ἡ Σαϊεντολογία μέχρι
τό 1997 δραστηριοποιοῦνταν ὑπό τόν τίτ-
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λο «Κέντρον Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας
Ἑλλάδος» (Κ.Ε.Φ.Ε.). Μετά τίς δικαστικές
ἀποφάσεις τοῦ 1996 καί 1997 γιά διάλυση
τοῦ Κ.Ε.Φ.Ε., ἐμφανίζεται ὡς «Διανοητική»
καί ὡς «Ἐκκλησία τῆς Σαϊεντολογίας», ἐνῶ
μέχρι τότε ὑποστήριζε ὅτι σέ καμμία περίπτωση δέν εἶναι θρησκεία.
Καί γιά νά ἔλθουμε στό κεντρικό θέμα
μας, πού εἶναι ἡ καταγραφή τοῦ σκηνικοῦ
τῶν αἱρέσεων ἤ σεκτῶν. Κατ᾽ ἀρχήν, ὁ ὅρος
σέκτα ἰσχύει κυρίως γιά τά πιό σκληρά
ψυχοναρκωτικά, ὅπως π.χ. αὐτά πού σᾶς
διάβασα ὅτι εὑρίσκονται στόν κατάλογο
πού συνέταξε ἡ Γαλλική Βουλή! Δέν εἶναι
ὅμως ἀθῶα καί τά μαλακά ψυχοναρκωτικά, ὅπως π.χ. ἡ ἀστρολογία, καί τοῦτο διότι, πολλές φορές –ὅπως συμβαίνει καί στά
συνηθισμένα ναρκωτικά– πολλοί περνοῦν
ἀπό τά μαλακά στά σκληρά.
Θά μπορούσαμε λοιπόν νά κάνουμε
λόγο γιά τρεῖς ἑνότητες ἤ, ἄν θέλετε, γιά
τρία κομμάτια στήν «πίτα» πού μοιράζονται οἱ σύγχρονες αἱρέσεις:
Α) Τό πιό μικρό (περίπου 4 ἑκατομμύρια
ὀπαδοί σέ ὅλον τόν κόσμο, σύμφωνα μέ τά
δικά τους στοιχεῖα) εἶναι οἱ γνωστοί χιλιαστές (σύμφωνα μέ τή δική μας ὁρολογία)
ἤ –σύμφωνα μέ τή δική τους ὁρολογία–
«Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἤ «Χριστιανοί
Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ».
Ἡ «Ἑταιρεία Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» εἶναι οὐσιαστικά παρα
χριστιανική σέκτα, ἀλλά τήν ταξινομοῦμε
χωριστά λόγῳ τῆς ἰδιομορφίας καί τῆς ἐπικινδυνότητός της.
Β) Μιά δεύτερη ἑνότητα, ἤ κομμάτι στήν
«πίτα» τῶν συγχρόνων αἱρέσεων, εἶναι
οἱ ποικιλώνυμες (πάνω ἀπό ἑκατό στήν
Ἑλλάδα καί δύο μέ τρεῖς χιλιάδες σέ ὅλο
τόν κόσμο) προτεσταντικές παραφυάδες.
Πεντηκοστιανοί, Χαρισματικοί, Ὑπερδογ
ματικοί κ.ἄ. Οἱ Ὑπερδογματικοί ἔχουν θά
λέγαμε, ἕνα στοιχεῖο πού τούς κάνει νά
συγγενεύουν μέ τίς ὁμάδες τῆς ἑπομένης
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ἑνότητος, δηλ. τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς
τοῦ Ὑδροχόου. Αὐτό εἶναι τό στοιχεῖο τῆς
περιφρονήσεως τοῦ δόγματος, τό ὁποῖο θεωρεῖται ὡς κάτι ἀποστεωμένο. Αὐτό εἶναι,
ἕνα σημεῖο συγγενείας μέ τόν θρησκευτικό
συγκρητισμό (κράμα, «ρωσική σαλάτα»)
τῆς «Νέας Ἐποχῆς».
Στήν Ἑλλάδα, ἡ Ε´ Διορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων ἐπί θεμάτων αἱρέσεων (1993) εἶχε καταρτίσει ἕναν κατάλογο
τέτοιων προτεσταντικῶν παραφυάδων. Ὁ
κατάλογος αὐτός ἰσχύει καί σήμερα, μόνο
πού θά ἔπρεπε νά συμπληρωθεῖ, διότι ἀπό
τότε πέρασαν σχεδόν εἴκοσι χρόνια καί
ἔχουν προστεθεῖ καί νέες ὁμάδες.
Ὑπάρχει ἐπίσης κατάλογος ἐφημερίδων
καί περιοδικῶν, πού ἐκδίδονται στήν Ἑλλάδα ἀπό προτεσταντικές ὀργανώσεις. Ὅπως
γνωρίζετε, οἱ περισσότερες ἀπό τίς προτεσταντικές αὐτές παραφυάδες ἔχουν σχέση
καί ἐξάρτηση ἀπό ἀνάλογες ὀργανώσεις
στό ἐξωτερικό, κυρίως στίς Η.Π.Α.
Εἶναι ἕνα ἔλλειμμα στήν κατήχηση τοῦ
λαοῦ μας –τοὐλάχιστον στήν Ἑλλάδα– ὅτι
δέν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις κάποιων
χριστιανῶν μας, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι δυστυχῶς,
σέ θέση νά προσδιορίσουν τό ἐξω-ορθόδοξο
καί αἱρετικό στίγμα μερικῶν ἀπό τά περιοδικά αὐτά. Ἐκεῖ πού μπερδεύονται περισ
σότερο οἱ ἄνθρωποι εἶναι μέ τόν ραδιοφωνικό
σταθμό «Χριστιανισμός», πού ἐκπέμπει σέ
πολλές περιοχές τῆς Ἑλλάδος καί ἀνήκει στή
μεγαλύτερη κίνηση πεντηκοστιανῶν στήν
Ἑλλάδα, τήν «Ἐλευθέρα Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς» τοῦ Λούη Φέγγου.
Πρόβλημα ὑπάρχει ἐπίσης μέ τήν ὀργάνωση Χ.Ο.Ε. («Χριστιανική Ὀργάνωση
Εἰρήνης») καί τή θυγατρική της Α.Θ.Α.ΖΩ.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶχε παλαιότερα ἐπισημάνει τίς κακοδοξίες καί ἑτεροδιδασκαλίες τῆς Χ.Ο.Ε., ἡ ὁποία ἐπηρεάσθηκε κυρίως ἀπό τίς προτεσταντικές
διδασκαλίες ἀλλά καί ἀπό τό κίνημα τῆς
λεγομένης θετικῆς σκέψης. Ὅμως ἐδῶ καί
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μερικά χρόνια ἡ Χ.Ο.Ε., εἶπε ὅτι ἀποκηρύσσει τίς ἑτεροδιδασκαλίες της, ὁπότε ἡ Ἱερά Σύνοδος τήν ἀποκατέστησε. Σύμφωνα
ὅμως μέ μαρτυρίες «ἀπό μέσα» οἱ αἱρετικές
δοξασίες ἐξακολουθοῦν νά ὑφίστανται.
Γ) Περνοῦμε τώρα στό τρίτο καί μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ σκηνικοῦ τῶν συγχρόνων
αἱρέσεων. Εἶναι τό μωσαϊκό τῶν ὀργανώσεων τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς τοῦ
Ὑδροχόου καί τῶν συγγενῶν μέ αὐτήν
ὀργανώσεων πού ἐντάσσονται στό χῶρο
τοῦ ἀποκρυφισμοῦ-ἐσωτερισμοῦ καί τῆς
μαγείας-σατανισμοῦ καί νεοσατανισμοῦ.
Ἐδῶ μπορεῖ νά καταταχθεῖ καί καταγραφεῖ ἕνα πραγματικά τεράστιο πλῆθος ὀργανώσεων μικρῶν καί μεγάλων, οἱ ὁποῖες καλύπτουν ὅλη τήν κλίμακα ἀπό τά μαλακά
μέχρι καί τά πιό σκληρά ψυχοναρκωτικά.
Ὅπως εἴπαμε στήν ἀρχή, ἡ Ζ´ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη ἐπί θεμάτων αἱρέσεων
τό 1995 κατήρτισε ἕναν κατάλογο 422 ὁμάδων τοῦ χώρου αὐτοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς, μαγείας, ἀποκρυφισμοῦ κ.λπ. Εἶναι ἀλήθεια
ὅτι ἀπό τό 1995 νέες ὁμάδες ἔχουν προστεθεῖ, ἐνῷ κάποιες ἄλλες ἔχουν ἀλλάξει ὄνο
μα. Ὁπότε εἶναι ἀνάγκη –καί αὐτό ἀπεφασίσθη καί στή Σερβία τόν Σεπτέμβριο τοῦ
παρελθόντος ἔτους καί στή Θεσσαλονίκη
τόν Ὀκτώβριο πού πέρασε, στήν τελευταία
Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη– ὅτι ὁ κατάλογος αὐτός πρέπει νά συμπληρωθεῖ.
Πολλές ἀπό αὐτές τίς ὁμάδες ἔχουν
μεταξύ τους μεγάλες διαφορές. Παρ᾽ ὅλα
ταῦτα ἔχουμε τό δικαίωμα νά τίς κατατάσσουμε στόν ἴδιο εὐρύτερο χῶρο, ἐπειδή
ἐκτός ἀπό τίς διαφορές ἔχουν καί κεφαλαιώδους σημασίας κοινές παραδοχές. Βασικά δόγματα πίστεως αὐτοῦ τοῦ χώρου
πού ἀντλοῦνται ἀπό τίς ἀνατολικές θρησκεῖες (ἰνδουϊσμό-βουδδισμό) καί τόν ἀποκρυφισμό εἶναι:
α) Ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπό τή φύση
του Θεός. Δέν χρειάζεται κανείς ἔξω ἀπό
τόν ἑαυτό του γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο.
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β) Ὅτι ἔρχεται ἕνας νέος μεσσίας, ὁ Χριστός τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ὁ Χριστιανισμός
εἶναι ξεπερασμένος.
γ) Ὅτι στή συνειδητοποίηση τῆς θεϊκῆς
του φύσης φθάνει κανείς χρησιμοποιώντας
τίς τεχνικές τῆς γιόγκα καί τοῦ διαλογισμοῦ. Οἱ τεχνικές ὅμως αὐτές εἶναι στήν
πραγματικότητα τεχνικές αὐτοΰπνωσης.
Παραπλανητικά οἱ σέκτες ἰσχυρίζονται ὅτι
δῆθεν οἱ τεχνικές αὐτές ταυτίζονται μέ τή
χριστιανική προσευχή.
δ) Ὅτι τά πάντα ὑπακούουν στόν «νόμο» τοῦ κάρμα καί τῶν μετενσαρκώσεων.
Θά μπορούσαμε, καί θά ἔπρεπε, νά προχωρήσουμε σέ μιά κατηγοριοποίηση ὁμάδων τοῦ εὐρύτερου αὐτοῦ χώρου τῆς «Νέας
Ἐποχῆς». Ὅσον ἀφορᾶ στά κριτήρια, βάσει
τῶν ὁποίων γίνεται ἡ κατηγοριοποίηση, θά
μποροῦσε κανείς νά ἔχει τίς ἑξῆς περιπτώσεις:
1) Κατηγοριοποίηση μέ βάση τή διδασκαλία
2) Μέ βάση τίς μεθόδους δράσεως καί
τήν ἐξ αὐτοῦ τοῦ στοιχείου προκύπτουσα
ἐπικινδυνότητα. Μέ βάση κυρίως αὐτό τό
στοιχεῖο θά μπορούσαμε νά μιλήσουμε
γιά μαλακά καί σκληρά ψυχοναρκωτικά.
Βάσει αὐτοῦ κυρίως τοῦ κριτηρίου ἐργάζονται π.χ. οἱ κρατικές ὑπηρεσίες, πού
παρακολουθοῦν τή δράση τῶν σεκτῶν σέ
Γερμανία καί Γαλλία, καί βάσει αὐτοῦ τοῦ
κριτηρίου ἐντάσσουν ὀργανώσεις στόν κατάλογο τῶν ἐπικινδύνων γιά τήν κοινωνία
καί τόν ἄνθρωπο.
3) Μέ βάση τόν ἀριθμό τῶν μελῶν
4) Μέ βάση τήν οἰκονομική δύναμη
5) Μέ βάση τό κοινό στό ὁποῖο ἀπευθύνεται (target group στή διαφήμιση). Π.χ.
σέ ἄλλο κοινό ἀπευθύνεται ἡ «Ἑταιρεία
Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» (κυρίως σέ ἀνθρώπους ὄχι ὑψηλοῦ μορφωτικοῦ
ἐπιπέδου) καί σέ ἄλλο ἡ Σαϊεντολογία ἤ ἡ
«Ἑνωτική Ἐκκλησία» τοῦ Μούν. Οἱ δύο τελευταῖες δέν στοχεύουν στόν «πολύ ὄχλο»,
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ἀλλά σέ ἀνθρώπους σέ θέσεις κλειδιά στόν
κρατικό μηχανισμό καί στήν οἰκονομία,
προκειμένου νά ἔχουν πολλαπλασιαστές
μηνυμάτων καί νά διαβρώσουν ὅλους τούς
τομεῖς τῆς κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς ζωῆς.
Γιά ὅλες τίς παραπάνω περιπτώσεις
κριτηρίων γιά κατάταξη συγχρόνων αἱρέσεων σέ κατηγορίες θά ἦταν πολύ χρήσιμο
νά εἴχαμε στατιστικά στοιχεῖα. Δυστυχῶς
αὐτό, ἀπ᾽ ὅσο γνωρίζουμε, δέν ὑπάρχει.
Ἐμεῖς στήν κατηγοριοποίηση πού ἀκολουθεῖ ἐργασθήκαμε μέ βάση τό πρῶτο κριτήριο. Δηλαδή κατατάξαμε τίς σύγχρονες
αἱρέσεις ἤ σέκτες σέ κατηγορίες μέ βάση
κυρίως τή διδασκαλία τους. Ἔτσι, λοιπόν
ἔχουμε τίς ἑξῆς κατηγορίες ὁμάδων στήν
τρίτη ἑνότητα τοῦ μωσαϊκοῦ τῆς «Νέας
Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου»:
Α´ Ἀποκρυφιστικές - Ἐσωτεριστικές Νεογνωστικές ὁμάδες
Ἀποκρυφισμός εἶναι ἡ πίστη καί ἡ διδασκαλία γιά τήν ὕπαρξη μιᾶς «ἀπόκρυφης»
πραγματικότητος, ἡ ὁποία δέν μπορεῖ νά γίνει προσιτή διά μέσου τῆς ἐπιστήμης. Οἱ ἀποκρυφιστές δέχονται ὅτι ἡ προσέγγιση στήν
«ἀπόκρυφη» αὐτή πραγματικότητα μπορεῖ
νά γίνει μέσα ἀπό «ἀπόκρυφες» τεχνικές.
Ἔτσι, καθώς παρατηρεῖ ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, «γίνεται λόγος γιά “διεύρυνση
τῆς συνείδησης” τοῦ ἀνθρώπου, γιά “αὐτοεξέλιξη”, γιά ἐναρμόνιση τοῦ ἀνθρώπου μέ
τήν “παγκόσμια ὑπερσυνειδητότητα” καί
γιά τή δημιουργία τοῦ “ὑπερανθρώπου”»2.
Σχεδόν ταυτόσημος μέ τόν ὅρο ἀποκρυφισμός εἶναι καί ὁ ὅρος ἐσωτερισμός.
Ἐδῶ θά μποροῦσε κανείς νά ἀναφέρει
ὁμάδες ὅπως εἶναι ἡ Θεοσοφία τῶν Μπλαβάτσκυ - Μπεσάντ - Μπέιλυ καί διαδόχων
καί ἡ Ἀνθρωποσοφία τοῦ Ροῦντολφ Στάϊνερ. Ἐπίσης μυητικά τάγματα γιά τήν
ἀπόκτηση τῆς «ἀπόκρυφης» γνώσης, ὅπως
2. Βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Ἀποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, «Νέα Ἐποχή», Ἀθῆναι 19933 σ. 5.
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εἶναι οἱ Mασονικές στοές (ἐλευθεροτέκτονες) καί οἱ Ροδόσταυροι.
Ἀπό τίς νεογνωστικές ὁμάδες (συνέχεια
μέ παραλλαγές τοῦ ἀρχαίου γνωστικισμοῦ) μποροῦμε νά ἀναφέρουμε π.χ. τήν
κίνηση τοῦ Σαμαέλ Ἀούν Βεόρ, δραστήρια
ἄν καί διασπασμένη.
Β´ Ὁμάδες Μαγείας Σατανισμοῦ - Νεοσατανισμοῦ
Σύμφωνα μέ τό «Λεξικό τῆς Ἀπόκρυφης
Γνώσης» τοῦ Miers μαγεία θεωρεῖται ἡ
ἐπιστήμη τῆς ἐπικοινωνίας καί κυριαρχίας ἀνωτέρων ὑπερκοσμικῶν δυνάμεων
καθώς καί ἡ κυριαρχία ἐπί τῶν δυνάμεων
ἀπό τίς κατώτερες σφαῖρες. Μιά πρακτική
γνώση τῶν ἀπόκρυφων μυστηρίων τῆς
φύσης»3.
Ἡ μαγεία φυσικά θεωρεῖται καί εἶναι
σκληρό καί ἐπικίνδυνο ψυχοναρκωτικό.
Ὅμως ἔχει συγγένεια μέ ἕνα θεωρούμενο
ὡς μαλακό, πού εἶναι ἡ λεγομένη θετική
σκέψη. Ἡ θετική σκέψη πιστεύει ὅτι ὁ
ἄνθρωπος ἔχει μέσα του ἀπεριόριστες θεϊκές δυνάμεις, τίς ὁποῖες πρέπει νά ἀνακα
λύψει γιά νά ἐπιτύχει τά πάντα. Ἔτσι π.χ.
τό Silva Mind Control τοῦ Χοσέ Σίλβα καί
ἄλλες ὀργανώσεις ἰσχυρίζονται ὅτι μποροῦν νά κατορθώσουν τά πάντα μέ τή «δύναμη τοῦ νοῦ»4. Ἀκόμη καί μιά αἱμορραγία
νά σταματήσει ἤ ὁμίχλη νά διαλυθεῖ «μέ
τή δύναμη τοῦ νοῦ». Τώρα τό θέμα εἶναι
ἐάν αὐτό γίνεται μέ τήν «δύναμη τοῦ νοῦ»
ἤ καί μέ κάποια ἄλλη δύναμη. Αὐτή ὅμως
ἡ ἐπέμβαση μέ πνευματικές δυνάμεις στήν
ἐξωτερική πραγματικότητα τί ἄλλο ἀπό
μαγεία εἶναι; Ἐκτός καί ἄν εἶναι θαῦμα.
᾽Εμεῖς ὅμως, μέ βάση τά κριτήρια τῆς
Ὀρθοδόξου Ἁγιοπατερικῆς παραδόσεως,
γνωρίζουμε νά διακρίνουμε τό θαῦμα, πού
γίνεται μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπό τή μα3. Στό ἴδιο, σ. 209.
4. Βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία, Ἀθῆναι 1991 σ. 20 & σσ. 98-124.
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γεία πού διενεργεῖται μέ τή βοήθεια τῶν
πονηρῶν πνευμάτων.
Καί γιά νά ἔλθουμε στό θέμα τοῦ σατανισμοῦ - νεοσατανισμοῦ.
Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ νοηματοδότηση
τοῦ νεοσατανισμοῦ. Ὅπως διαβάζουμε
στό βιβλίο τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου Νεοφανεῖς Αἱρέσεις-Καταστροφικές
Λατρεῖες στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας «Ὅταν
κάνουμε σήμερα λόγο γιά σατανισμό, δέν
ἐννοοῦμε κάτι τό ἑνιαῖο. Ὑπάρχουν τρεῖς
κυρίως τάσεις: Ὁ ἀποκρυφιστικός σατανισμός, ὁ ὀρθολογιστικός καί ὁ ἑωσφορισμός.
Ὁ ἀποκρυφιστικός σατανισμός προϋποθέτει τήν πίστη στό Σατανᾶ ὡς ὀντό
τητα. Ὁ ὀρθολογιστικός σατανισμός θεωρεῖ τό Σατανᾶ ὡς σύμβολο. Ὁ ἑωσφορισμός
ἐκλαμβάνει τόν Διάβολο ὡς τήν ἀντίθετη
ἀρχή ἀπό ἐκείνη [τοῦ Θεοῦ], ὅπως περιγράφεται στήν ἁγία Γραφή· ὅτι δηλαδή δέν
ἐκπροσωπεῖ τό κακό, ἀλλά εἶναι ἡ ἄλλη
ὄψη τοῦ ἴδιου πράγματος, τοῦ καλοῦ.
Τό ὅλο σκηνικό τοῦ σατανισμοῦ περιλαμβάνει διάσπαρτες ὁμάδες νεαρῶν
κυρίως ἀτόμων ἀλλά καί ὀργανωμένες
“ἐκκλησίες” καί τάγματα, ὅπως εἶναι ἡ
“ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ” τῆς Καλιφόρνιας
καί οἱ σχισματικές της ὁμάδες (Ναός τοῦ
Σέτ). Βασική σημασία γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ
νεοσατανισμοῦ ἔχουν τό “Τάγμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς” (Ordo Templi Orientis,
Ο.Τ.Ο.) καί οἱ ὁμάδες, πού προῆλθαν ἀπό
τήν πνευματική κληρονομιά τοῦ Aleister
Crowley.
Ἡ πιό ἐπικίνδυνη μορφή νεοσατανισμοῦ
εἶναι σήμερα οἱ διάσπαρτες ὁμάδες νεαρῶν
κυρίως ἀτόμων, εἴτε αὐτός λέγεται σατανισμός τῆς ὑποκουλτούρας, ἰδιωτικός σατανισμός, σατανισμός τοῦ ἐλεύθερου χρόνου
ἤ καί σατανισμός τῆς διαμαρτυρίας. Ἡ δια
μαρτυρία αὐτή στρέφεται ἐναντίον κάθε
αὐθεντίας καί κάθε εἴδους ὑπαγορευμένης
συμπεριφορᾶς ἀπό ὁποιονδήποτε ἔξω ἀπό
τό ἐγώ. Τελικά ἡ διαμαρτυρία στρέφεται
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«Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΔΟΥΛΟΣ»
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου,
μέλους τοῦ Πν. Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ «Σκοπιά» τῆς 15-7-2013 (γιά ἐσωτερική
χρήση) ἀσχολεῖται καί μέ τήν ταυτότητα
τοῦ «πιστοῦ καί φρόνιμου δούλου» σέ μιά
προσπάθεια νά κατοχυρώσει ἁγιογραφικά
τήν ἀναγκαιότητα ὕπαρξης τῆς ἡγεσίας της.
Στό κείμενο πού ἀκολουθεῖ σχολιάζουμε
τίς ἀλλαγές τῆς ἑταιρείας σέ βασικές διδασκαλίες, τίς ὁποῖες ἐκήρυττε γιά 130 χρόνια
περίπου γιά τό θέμα αὐτό1.
1. Οἱ περισσότερες ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας.

ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος λογίζεται ὡς
πηγή τῆς αὐθεντίας καί τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν.
Ἡ διαμαρτυρία αὐτή ἐνσαρκώνεται στό
Σατανᾶ, ὡς πηγή τῆς ἀποστασίας καί τῆς
ἀντίστροφης ἠθικῆς»5.
Ἐνῶ, λοιπόν, ὁ παλαιός –ἄς τόν ποῦμε
ἔτσι– σατανισμός θά λέγαμε, μέ ἁπλᾶ
λόγια, ὅτι ἦταν ἡ πίστη στόν σατανᾶ καί
ἡ συνεργασία μαζί του, ὁ νεοσατανισμός,
τοὐλάχιστον αὐτός τοῦ Aleister GrowLey
(1875-1947), δέν δέχεται τήν προσωπική
ὕπαρξη τοῦ σατανᾶ. Ἐδῶ μιλοῦμε γιά τόν
ὀρθολογιστικό σατανισμό. Γιά τό ρεῦμα
αὐτό τοῦ νεοσατανισμοῦ –τό ὁποῖο εἶναι
καί τό πιό διαδεδομένο– ὁ σατανᾶς εἶναι
ἕνα σύμβολο. Στό κέντρο τοῦ νεοσατανισμοῦ δέν εἶναι ὁ σατανᾶς ἀλλά ὁ ἄνθρωπος καί ἡ βασική ἐπιδίωξη εἶναι ἡ ἀπόκτηση δύναμης χωρίς ἀναστολές. Τό βασικό
ἄρθρο πίστης τοῦ νεοσατανισμοῦ εἶναι
τό «κάνε ὅ,τι θέλεις. Αὐτός εἶναι ὅλος ὁ
νόμος». Ὁ ἄνθρωπος ἐδῶ –ἤ μᾶλλον τό
θέλημα τοῦ νεοσατανιστῆ– ἀναγορεύεται
5. Βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Ἀποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, «Νέα Ἐποχή», Ἀθῆναι 19933, σσ. 142-143.

Σελ. 15: «ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΜΕΣΩ
ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ».
«Φανταστείτε τη σκηνή (Ματθ. 14: 14-21).
«Είναι λίγο πριν το Πάσχα του 33 Κ. Χ. Ένα
πλήθος κόσμου 5.000 αντρών, εκτός από τα
γυναικόπαιδα, βρίσκονταν με τον Ιησού και
τους μαθητές του... στην περιοχή Βηθσαϊδά,
ενός χωριού στην βόρεια ακτή της θάλασσας
της Γαλιλαίας... Όταν βραδιάζει, οι μαθητές
προτρέπουν τον Ιησού να διαλύσει το πλήθος, ώστε να πάνε... να φάνε. Τα λόγια αυτά

στόν ὑπέρτατο νόμο. Δέν εἶναι τυχαῖο
ὅτι θέλημα (Thelema) εἶναι ἡ ὀνομασία
τῆς νεοσατανιστικῆς ὀργάνωσης πού ἵδρυσε ὁ γερμανός Dietmar Eschner, ὁ ὁποῖος
ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι διάδοχος καί μετενάρκωση τοῦ CrowLey. Ὁ πλήρης τίτλος
τῆς ἐπικίνδυνης αὐτῆς ὀργάνωσης, πού
αὐτοδιαλύθηκε, ἦταν «Thelema-Τάγμα τοῦ
Ἀργυροῦ ᾽Αστέρα», ἐνῶ ἡ πρώτη ὀργάνωση, ἡ ὁποία εἶχε ἱδρυθεῖ ἀπό ὀπαδούς τῆς
Θεοσοφίας καί στήν ὁποία εἶχε ἐνταχθεῖ
καί ὁ ἴδιος ὁ CrowLey, εἶχε τίτλο «Τάγμα
τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς» (Ο.Τ.Ο).
Ἄλλη μεγάλη τάση στόν νεοσατανιστικό χῶρο εἶναι αὐτή πού ἀντιπροσωπεύει
ὁ Anton La Vey ὁ ὁποῖος ἵδρυσε στήν Καλιφόρνια τό 1966 τήν «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ».
Ἕνα μεγάλο κεφάλαιο στήν κατηγορία
αὐτή εἶναι ἡ σατανιστική μουσική καί τά
μηνύματα πού αὐτή περνᾶ στόν χῶρο κυρίως τῆς νεολαίας. Γιά τό θέμα αὐτό ἔχουν
γραφεῖ ἀρκετά καί βρίσκονται ἐκδεδομένα
ἀπό τίς ἐκδόσεις Φωτοδότες κ. ἄ.
(Τό τέλος στό ἑπόμενο).
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τους προβληματίζουν, διότι οι προμήθειες που
έχουν είναι πενιχρές -πέντε ψωμιά και δύο
μικρά ψάρια.
Υποκινούμενος από συμπόνια ο Ιησούς
εκτελεί ένα θαύμα. (Μαρκ. 6: 35-44, Λουκ.
4: 10-17 και Ιωάνν. 6: 1-13). Αφού, λεει μια
ευλογία, αρχίζει να σπάει το ψωμί και τα ψάρια σε κομμάτια. Έπειτα αντί να τα δώσει τα
τρόφιμα ο ίδιος στους ανθρώπους, ο Ιησούς τα
μοιράζει “στους μαθητές, οι δε μαθητές, στα
πλήθη”.
Κατά θαυματουργικό τρόπο υπάρχει υπεραρκετή τροφή για όλους. Ο Ιησούς έχει θρέψει χιλιάδες, μέσω των χεριών των ολίγων
μαθητών του».
Ποιό εἶναι τό μήνυμα πού προσπαθεῖ ἡ
«Σκοπιά» νά περάσει στούς ὀπαδούς της καί
γενικότερα; Τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημά μας
τήν δίνει ἡ ἴδια ἀμέσως, παρακάτω:
Σελ. 16: «Πώς θα φρόντιζε [ο Ιησούς] από
την ουράνια θέση του, να τρέφονται καλά οι
ακόλουθοί του από πνευματική άποψη εδώ
στη γη; Θα ακολουθούσε παρόμοια τακτική
-θα έτρεφε πολλούς μέσω των χεριών των
ολίγων... Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε
τους λίγους μέσω των οποίων μας τρέφει σήμερα ο Χριστός;
«ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ».
«Από την Πεντηκοστή του 33 Κ. Χ. και έπειτα ο αναστημένος Χριστός χρησιμοποιούσε
τους αποστόλους του, ως αγωγό, μέσω του
οποίου έτρεφε τους υπολοίπους χρισμένους
μαθητές του. (Πράξεις, 2: 41, 42) Οι Ιουδαίοι
προσήλυτοι που έγιναν χρισμένοι με το πνεύμα Χριστιανοί εκείνη την ημέρα, διέκριναν
ξεκάθαρα αυτόν τον αγωγό»...
ο
Ἡ «Σκοπιά», στό 2 κεφάλαιο τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων, ἐπικαλούμενη τά ἐδάφια 41, 42, εἰσάγει τή λέξη «ἀγωγός» καί
στή συνέχεια παρουσιάζει τήν ἀποστολή
αὐτοῦ τοῦ ἀγωγοῦ. Στά ἐδάφια ὅμως πού
δίνει ἀπό τίς Πράξεις Β’: 41-42, δέν ὑπάρχει
ἡ λέξη ἀγωγός· ὅπως διαβάζουμε ἀπό τήν
ἁγία Γραφή: «Ἐκεῖνοι λοιπόν μετά χαρᾶς,
δεχθέντες τόν λόγον αὐτοῦ [τοῦ ἀποστ. Πέτρου] ἐβαπτίσθησαν καί προσετέθησαν ἐκείνη τήν ἡμέρα ἕως τρεῖς χιλιάδες ψυχαί. Καί
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ἀνέμεναν ἐν τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καί
ἐν τῇ κοινωνίᾳ, καί ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου
καί ἐν ταῖς προσευχαῖς». Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς παρουσιάζει τή ζωή τῶν πρώτων
Χριστιανῶν «ἐβαπτίζονταν, προσεύχονταν,
κοινωνοῦσαν». Πῶς θά μποροῦσε ἄραγε νά
καλύπτει τίς διάφορες κακοδιδασκαλίες της
ἡ «Σκοπιά», δίχως ἀγωγό;
Σελ. 17: «Το 49 Κ. Χ. τους εναπομείνοντες
αποστόλους είχαν πλαισιώσει και κάποιοι άλλοι πρεσβύτεροι με τα κατάλληλα προσόντα
(Πρ. 15: 1-2). Οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι
στην Ιερουσαλήμ υπηρετούσαν ως κυβερνών
σώμα. Ο Χριστός ως κεφαλή της εκκλησίας,
χρησιμοποιούσε αυτή τη μικρή ομάδα κατάλληλων αντρών για να τακτοποιούν δογματικά
ζητήματα, καθώς επίσης να επιβλέπουν και
να κατευθύνουν το κήρυγμα και την διδασκαλία των καλών νέων της Βασιλείας. (Πρ. 15:
6-29. 21: 17-19. Κολασ. 1: 18)».
Μετά τήν παρείσφρηση τοῦ ὅρου ἀγωγός, ἀκολουθεῖ ὁ ὅρος «κυβερνῶν σῶμα».
Τά ἐδάφια πού δίνει γιά νά καθιερώσει τήν
ὕπαρξη τοῦ κυβερνῶντος σώματος εἶναι:
Πρ. 15: 1, 2. Πρ. 15: 6-29. 21: 17-19 καί Κολασ.
1: 18. Στήν ἁγία Γραφή τά ἐδάφια αὐτά τῶν
Πράξεων περιγράφουν τίς δραστηριότητες
τῶν ἀποστόλων καί στούς Κολασσαεῖς περιγράφει τόν Ἰησοῦν Χριστό ὡς κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας Του. Γιά κυβερνῶν σῶμα, πού
θά τακτοποιοῦσε δογματικά θέματα, τίποτε δέν ἀναφέρεται, γιατί τήν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ τήν ὁδηγοῦσε τό Ἅγιο Πνεῦμα «εἰς
πάσαν τήν ἀλήθειαν» (Ἰωάν. ΙΣΤ: 13). Φυσικά, ἡ «Σκοπιά» ἀναφερόμενη στό κυβερνῶν
σῶμα διεκδικεῖ τήν ἐξουσία, ἀδιαφορώντας
γιά τίς ἀντιφάσεις στίς διδασκαλίες της στό
παρελθόν καί σήμερα, στό τεῦχος αὐτό τῆς
«Σκοπιᾶς», τῆς 15-7-2013.
Σελ. 18: «...Καθώς λοιπόν [ὁ ἀπόστολος
Παῦλος καί οἱ σύντροφοί του στά ταξίδια
του] περνούσαν από τις πόλεις παρέδιδαν
σε εκείνους που ήταν εκεί τα διατάγματα τα
οποία είχαν αποφασιστεί από τους αποστόλους και τους πρεσβυτέρους. Γι’ αυτό και οι
εκκλησίες συνέχισαν να σταθεροποιούνται
στην πίστη και να αυξάνουν σε αριθμό κάθε
ημέρα (Πρ. 16: 4, 5)».
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Στό σημεῖο αὐτό ἀκριβῶς γίνεται ἐμφανής
ἡ ἀποστολική διδαχή καί διαδοχή, κάτι τό
ὁποῖο ἀρνεῖται ἡ ἑταιρία.
Σελ. 18: «Παρατηρήστε ότι εκείνες οι εκκλησίες ευημερούσαν επειδή συνεργαζόντουσαν όσια με το κυβερνών σώμα στην Ιερουσαλήμ... Ο Ιησούς έτρεφε πολλούς μέσω
των χεριών των ολίγων. Ο αγωγός που
χρησιμοποιούσε για την παροχή πνευματικής
τροφής ήταν ευδιάκριτος... Μέσω των χεριών των αποστόλων, συνέχισαν να γίνονται
πολλά σημεία και θαυμαστά προμηνύματα
ανάμεσα στο λαό (Πρ. 5: 12)... αλλά στα τέλη
του πρώτου αιώνα η κατάσταση άλλαξε... Η
αποστασία είχε αρχίσει να εισχωρεί από τον
πρώτο αιώνα... Ωστόσο όταν πέθανε και ο
τελευταίος απόστολος, η αποστασία ρίζωσε
και φούντωσε... Δεν υπήρχε σταθερός και
οργανωμένος αγωγός για να διανέμει την
πνευματική τροφή».
Ἡ ἑταιρία ξεπέρασε καί τόν ἑαυτό της·
ἔχει χάσει πλέον τήν ἔννοια τῶν λέξεων.
Ὁμιλεῖ γιά ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ τῆς Ἐκκλησίας,
μετά τόν θάνατο καί τοῦ τελευταίου ἀποστόλου. Ἐάν ἡ Ἐκκλησία ἀποστάτησε, τότε ἀποστάτησε καί ὁ Χριστός, ἀφοῦ εἶναι ἡ κεφαλή
τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἑταιρία καθιστᾶ ψευδῆ
τόν λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος εἶπε
«καί πῦλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».
(Ματθ. ΙΣΤ’, 18).
Ψεύδεται λοιπόν, κατά τήν ἑταιρία, ἡ
Ἁγία Γραφή σέ πολλά ἐδάφια καί εἶναι
ἀψευδής ὁ «πιστός καί φρόνιμος δοῦλος»;
Τήν Ἐκκλησία τήν ἀπέκτησε ὁ Κύριος μέ τό
ἴδιο Του τό αἷμα καί εἶναι δική Του καί κατά
τήν ἐπαγγελία Του θά εἶναι μαζί της ἕως τῆς
συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἡ διδαχή τῆς «Σκοπιᾶς» ἀποδεικνύεται καί βλάσφημη.
Σελ. 20: «ΠΟΙΟΣ ΑΡΑΓΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΔΟΥΛΟΣ;».
«Όταν (ο Ιησούς) ανέφερε το σημείο της
παρουσίας του, είπε ότι θα χρησιμοποιούσε
“τον πιστό και φρόνιμο δούλο” για να δίνει στο
υπηρετικό προσωπικό “τροφή στον κατάλληλο καιρό” (Ματθ. 24: 45-47). Εκείνος ο πιστός
δούλος, είναι ο αγωγός μέσω του οποίου ο Ιησούς τρέφει τους αληθινούς ακολούθους του,
σ’ αυτόν τον καιρό του τέλους. Είναι ζωτικό
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να αναγνωρίζουμε τον πιστό δούλο. Η πνευματική μας υγεία και η σχέση μας με τον Θεό
εξαρτώνται από αυτόν τον αγωγό. (Ματθ. 4:
4 και Ιωάν. 17: 3)... Στο παρελθόν, τα έντυπά
μας είχαν πει τα εξής: Την Πεντηκοστή του 33
Κ. Χ, ο Ιησούς διόρισε τον πιστό δούλο υπεύθυνο στο υπηρετικό προσωπικό του. Ο δούλος
συμβολίζει όλους τους χρισμένους Χριστιανούς ως ομάδα στη γη σε κάθε δεδομένη
στιγμή από τότε και έπειτα. Το υπηρετικό
προσωπικό αναφέρεται στους ίδιους αυτούς
τους χρισμένους ως άτομα».
Ὡς ὁμάδα, γράφει ἡ ἐταιρία, «ὁ δοῦλος»
συμβολίζει ὅλους τούς χρισμένους. Τό «ὑπηρετικό προσωπικό» ἀναφέρεται στούς ἴδιους
τους χρισμένους «ὡς ἄτομα». Σέ ὅλα αὐτά,
ἄς ἀπαντήσει ἡ ὀργάνωση... ποιοί δίνουν
τροφή καί σέ ποιούς;
Ἄς δοῦμε τώρα τί ἔγραφε στό παρελθόν ἡ
«Σκοπιά» γιά τό «δοῦλο»:
1917. «Τετελεσμένο Μυστήριον», σελ. 6:
«Αἱ Γραφαί δεικνύουν ὅτι ὁ Ζ’ τόμος ἔπρεπε νά
δημοσιεύετο. Ὁ Ρῶσσελ, «πιστός καί φρόνιμος
δοῦλος».
1921. «Ἡ Κιθάρα τοῦ Θεοῦ», σελ. 270, 272:
«Ἄνευ ἀμφιβολίας ὁ ποιμήν Ρῶσσελ, ἐξεπλήρωσε τό ἀξίωμα διά τοῦ ὁποίου ὁ Κύριος
προνόησε καί περί τοῦ ὁποίου ἐλάλησε καί
ἦτο συνεπής ὁ φρόνιμος καί πιστός ἐκεῖνος
δοῦλος, ὁ μεταδίδων εἰς τήν οἰκογένεια τῆς
πίστεως τήν ἔγκαιρον αὐτῆς τροφή».
Ὕμνος λοιπόν στόν «πιστό δοῦλο»
Ρῶσσελ καί στά συγγράμματά του, τά ὁποία
ὅμως δέν ἴσχυσαν γιά πολύ.
1929. «Προφητεία», σελ. 204: «Στούς ἀληθινούς ὀπαδούς ὁ Ἰησοῦς τό 1918 ἐμπιστεύεται
τά συμφέροντα τῆς βασιλείας, ὀνομαζόμενος
«πιστός καί φρόνιμος δοῦλος». Ὅσοι ἀπαρτίζουν τόν πιστό καί φρόνιμο δοῦλο θά ἀποτελέσουν τά τέκνα τῆς Σιών».
1953-57. «Νέοι Οὐρανοί καί Νέα Γῆ», σελ.
267: «Ὁ πιστός καί φρόνιμος δοῦλος δέν εἶναι
ἕνας ἄνθρωπος... δέν εἶναι «ἡ Βιβλική καί
Φύλλαδική Ἐταιρία «Σκοπιά» πού ἀποτελεῖ
ἕνα νομικό ὄργανο ἀνεγνωρισμένο σύμφωνα
μέ τούς νόμους ἑνός κοσμικοῦ καί πολιτικοῦ
κράτους. Ὁ δοῦλος εἶναι μᾶλλον ὁ ἑνωμένος
ὅμιλος ἐκλεκτῶν τοῦ Ἰεχωβᾶ καί τῶν ὑπο-
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λοίπων πνευματικῶν τέκνων τοῦ Ἰεχωβᾶ πού
ἀπέκτησε ὁ Θεός διά τῆς γυναικός του».
1998. «Σκοπιά» 1-1-98, σελ. 17: «Όλοι όσιοι
ανήκουν στον Ισραήλ του Θεού, άντρες και
γυναίκες, απαρτίζουν ένα συλλογικό ιερατείο
(Γαλ. Γ’ 28, 29). Όσοι από τα μέλη του πνευματικού Ισραήλ απομένουν ακόμη στη γη αποτελούν τον πιστό και φρόνιμο δούλο».
1998. «Σκοπιά» 1-9-98, σελ. 10-11: «Ο πιστός και φρόνιμος δούλος παρέχει τροφή...
στον κατάλληλο καιρό» μέσω της Οργάνωσης
(Ματθ. ΚΔ’ 45). Αυτός ο δούλος ο οποίος αποτελείται από τους χρισμένους Χριστιανούς
παρέχει τα καλύτερα πνευματικά πράγματα,
“ακριβή βασισμένη στην Αγία Γραφή γνώση”
που μπορεί να οδηγήσει σε “αιώνια ζωή”».
Ὅπως βλέπουμε στά κείμενα τῆς «Σκοπιᾶς», ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱστορίας της, δέν
παρέχει σαφῆ καί σταθερή ἄποψη γιά τόν
δοῦλο.
Συνεχίζουμε στή «Σκοπιά» τῆς 15-7-2013
(γιά ἐσωτερική χρήση).
Σελ. 20: «Το 1919 ο Ιησούς διόρισε τον πιστό
δούλο υπεύθυνο σε όλα τα επίγεια συμφέροντα της Βασιλείας του. Ωστόσο, έπειτα από
περαιτέρω προσεκτική μελέτη, στοχασμό και
προσευχή, έγινε αντιληπτό ότι η κατανόησή
μας, γύρω από τα λόγια του Ιησού για τον
πιστό και φρόνιμο δούλο χρειάζεται να διασαφηνιστεί».
Τί θέλει νά πεῖ ἐδῶ ἡ «Σκοπιά»; Ὅτι ἕως
σήμερα αὐτά πού κήρυττε, σάν ὁ «πιστός καί
φρόνιμος δοῦλος» ὁ ἐξουσιοδοτημένος ἀπό
τόν Θεό, ἦταν πρόχειρα χωρίς μελέτη, ἀστόχαστα; Ὅσο γιά τήν προσευχή τήν ὁποία σέ
ὅλες τίς διδαχές της ἐπικαλεῖται, μᾶλλον δέν
πηγαίνει στό Θεό... Καί ἀρχίζει νέος κύκλος
διδασκαλιῶν, μέ τά γνωστά συμφραζόμενα
καί τά μᾶλλον. Ἁπλῶς ἡ ὀργάνωση ἐπαναλαμβάνεται.
Σελ. 21: «Πράξεις 4: 8. Τα συμφραζόμενα
της παραβολής για τον πιστό και φρόνιμο δούλο δείχνουν ότι άρχισε να εκπληρώνονται όχι
την Πεντηκοστή του 33 Κ. Χ. αλλά σε αυτόν
τον καιρό του τέλους. Ας δούμε πως μας οδηγούν οι Γραφές σ’ αυτόν τον καιρό του τέλους
(Ματθ. 24: 3). Το πρώτο μέρος της προφητείας
το οποίο περιέχεται στα εδάφια (Ματθ. 24:
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4-22) έχει δύο εκπληρώσεις· η πρώτη στα έτη
από το 33 Κ. Χ. ως το 70 Κ. Χ. και η δεύτερη με
πιο διευρυμένο τρόπο, στην εποχή μας. Μήπως σημαίνει ότι τα λόγια του Ιησού για τον
πιστό δούλο θα είχαν δύο εκπληρώσεις; ΟΧΙ.
“Δεν γνωρίζετε πια ημέρα έρχεται ο Κύριός
σας και κάποια ώρα που δεν την θεωρείτε πιθανή έρχεται ο Γιος του ανθρώπου”. Σε αυτά
τα συμφραζόμενα -όταν μιλούσε για γεγονότα που θα λάβαιναν χώρα στις τελευταίες
ημέρες- ανέφερε ο Ιησούς την παραβολή του
πιστού δούλου. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα λόγια για αυτόν τον πιστό
δούλο άρχισαν να εκπληρώνονται μόνο μετά
την έναρξη των τελευταίων ημερών το 1914».
Πάλι μιλάει μέ γρίφους ἡ ἑταιρία, γιά
συμφραζόμενα καί βγάζει δικά της συμπεράσματα. Ἡ μέθοδος ὅμως αὐτή εἶναι δοκιμασμένη καί ἀποτυχημένη. Δέν πείθει.
«ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΔΟΥΛΟΣ;»
«Ο πιστός δούλος πρέπει να απαρτίζεται
από χρισμένους Χριστιανούς στη γη... αποκαλούνται «βασιλικό ιερατείο» και έχουν διοριστεί να «διακηρύττουν τις αρετές», εκείνου
που τους εκκάλεσε από το σκοτάδι στο φως
το θαυμαστό» (Πέτρου 2: 9)... Μήπως απαρτίζουν τον πιστό δούλο όλοι οι χρισμένοι στη
γη; Όχι. Η πραγματικότητα είναι, πως δεν
έχουν όλοι οι χρισμένοι [Σελ. 22] κάποιον
ρόλο στην διανομή της πνευματικής τροφής
στους ομοπίστους τους παγκόσμια... Ανάμεσα στους χρισμένους υπάρχουν και ταπεινές
αδελφές οι οποίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να
οικειοποιηθούν τον ρόλο του διδασκάλου μέσα
στην εκκλησία (Κορ. 11: 3. 14: 34)».
1983. «Οργανωμένοι για να φέρουμε σε
πέρας τη διακονία μας», σελ. 65: «Ο Ιεχωβά
μέσω του Γιου του και του επίγειου αγωγού,
του πιστού και φρόνιμου δούλου διανέμει την
τροφή εν καιρώ».
1988. «Αποκάλυψη το μεγαλειώδες...»,
σελ. 16: «Στις ημέρες του Ιωάννη ο Θεός είχε
ένα αγωγό για τη μετάδοση της αποκάλυψης
και ο Ιωάννης ήταν το επίγειο μέρος αυτού του
αγωγού. Και σήμερα ο Θεός έχει ένα αγωγό
για να δίνει πνευματική τροφή στους δούλους
του. Ο Ιησούς στη μεγάλη προφητεία για την
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συντέλεια του συστήματος πραγμάτων προσδιόρισε το επίγειο μέρος αυτού του αγωγού
ως τον πιστό και φρόνιμο δούλο... για να δίνει
την τροφή στον κατάλληλο καιρό (Ματθ. ΚΔ’
3)...».
1994. «Σκοπιά», 1-10-94, σελ. 8: «Ο πιστός
και φρόνιμος δούλος, αγωγός επικοινωνίας
του Ιεχωβά».
Πάλι ἡ ἑταιρία κρύβει τήν ἀλήθεια. Πάντοτε ὁ πιστός καί φρόνιμος δοῦλος ὅλος καί
ὄχι μερικοί, ἦταν ὁ ἀγωγός ἐπικοινωνίας τοῦ
Ἰεχωβά.
Σελ. 22: «Ποιός είναι λοιπόν ο πιστός και
φρόνιμος δούλος; Σε αρμονία με την τακτική που ακολούθησε ο Ιησούς να τρέφει τους
πολλούς μέσω των χεριών των λίγων, αυτός
ο δούλος απαρτίζεται από μια μικρή ομάδα
χρισμένων αδελφών, οι οποίοι ασχολούνται
άμεσα με την προετοιμασία και την διανομή
της πνευματικής τροφής στη διάρκεια της παρουσίας του Χριστού... Τις πρόσφατες δεκαετίες, αυτός ο δούλος είναι ταυτόσημος με το
Κυβερνών Σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά.
Παρατηρήστε, ωστόσο η λέξη «δούλος», στην
παραβολή του Ιησού είναι στον ενικό αριθμό
κάτι που υποδηλώνει ότι πρόκειται για σύνθετο δούλο. Οι αποφάσεις του Κυβερνώντος
Σώματος λοιπόν λαμβάνονται συλλογικά».
«ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ»
1997. «Σκοπιά» 15-5-97, σελ. 7: «Από την
ίδρυση της Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας
Σκοπιά της Πενσυλβανίας το 1884 μέχρι το
1972 ο πρόεδρος της εταιρίας ασκούσε μεγάλη
εξουσία, στην οργάνωση του Ιεχωβά, ενώ το
Κυβερνών Σώμα συνοδευόταν στενά με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Οι ευλογίες
που υπήρξαν στην διάρκεια εκείνων των ετών
αποδεικνύουν ότι ο Ιεχωβά δέχτηκε αυτήν την
διευθέτηση. Μεταξύ του 1972 και του 1975 το
Κυβερνών Σώμα διερύνθηκε φτάνοντας τα
18 μέλη. Τα πράγματα πλησίαζαν περισσότερο στη διεθέτηση του πρώτου αιώνα, όταν
χορηγήθηκε μεγαλύτερη εξουσία σε αυτό το
διευρυμένο σώμα...».
Ὅπως διαπιστώνουμε, ἡ ἑταιρία νοθεύει
τήν ἱστορία της, ὅταν κηρύττει ὅτι τίς τελευταῖες πρόσφατες δεκαετίες αὐτός ὁ δοῦλος
εἶναι ταυτόσημος μέ τό Κυβερνῶν Σῶμα
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τῶν «μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ἀναφέρεται
σέ πρόσφατες δεκαετίες ὅταν γνωρίζει πολύ
καλά, ὅτι πρίν ἀπό 130 περίπου χρόνια, συγκεκριμένα, ἀπό τό 1884, εἶναι ταυτόσημο τό
Κυβερνῶν Σῶμα μέ τόν δοῦλο.
Σελ: 22, σέ σκοῦρο πλαίσιο γράφει:
«ΣΥΛΛΑΒΑΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ;»
«Ο πιστός και φρόνιμος δούλος:
Μια μικρή ομάδα χρισμένων αδελφών οι
οποίοι ασχολούνται άμεσα με την προετοιμασία και την διανομή της πνευματικής τροφής
στη διάρκεια της παρουσίας του Χριστού. Σήμερα αυτοί οι χρισμένοι αδελφοί απαρτίζουν
το Κυβερνών Σώμα.
Το υπηρετικό προσωπικό του: Όλοι εκείνοι
που τρέφονται, είτε ανήκουν στους χρισμένους είτε στα άλλα πρόβατα.
Τον διόρισε υπεύθυνο στο υπηρετικό προσωπικό του.
Το 1919 ο Ιησούς επέλεξε ικανούς χρισμένους αδελφούς, για να αποτελέσουν τον πιστό
και φρόνιμο δούλο του.
Θα τον διορίσει υπεύθυνο σε όλα τα
υπάρχοντά του.
Όσοι απαρτίζουν τον σύνθετο δούλο θα
αναλάβουν αυτόν τον διορισμό όταν λάβουν
την ουράνια ανταμοιβή τους. Μαζί με τους
144.000 θα συμμετάσχουν στην τεράστια
εξουσία του Χριστού. Είτε έχουμε την ουράνια ελπίδα είτε την επίγεια ανήκουμε όλοι στο
υπηρετικό προσωπικό και χρειαζόμαστε την
ίδια επίκαιρη τροφή».
Σελ: 22, «Σ’ αὐτό τό σκοῦρο πλαίσιο, μέ
τόν τίτλο: «ΣΥΛΛΑΒΑΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ;» περικλείει ἡ «Σκοπιά» τήν περίληψη τοῦ κειμένου πού ἀκολουθεῖ. Τό κείμενο παρουσιάζει
μέ πολλά καί διάφορα ἐπαναλαμβανόμενα
λόγια, τή νέα «προφητεία», γιά νά καταλήξει
καί πάλι στήν γνωστή κι ἀπόλυτη ἐξουσία
τοῦ Κυβερνῶντος Σώματος. Μέ μία διαφορά, ὅτι τό ξεχωρίζει ἀπό τούς ὑπόλοιπους
χρισμένους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τόν πιστό καί φρόνιμο δοῦλο ἤ πιστό οἰκονόμο,
ὅπως τόν ὀνομάζει.
Σελ. 22: «Πότε διόρισε ο Ιησούς τον πιστό
δούλο υπεύθυνο στο υπηρετικό προσωπικό
του;... πρέπει να ανατρέξουμε πίσω στο 1914
-στην έναρξη του θερισμού... εκείνο τον καιρό
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πολλές ομάδες ισχυρίζονταν ότι είναι Χριστιανοί.
Σελ. 23: «Από ποια ομάδα θα επέλεγε και
θα διόριζε ο Ιησούς τον πιστό δούλο; αυτή η
ερώτηση απαντήθηκε, αφού πρώτα ο ίδιος
ο Πατέρας του ήρθαν και επιθεώρησαν τον
ναό δηλαδή την πνευματική διευθέτηση για
λατρεία από το 1914 ως το πρώτο μέρος του
1919 (Μαλ. 3: 1). Επιδοκίμασαν, μια μικρή ομάδα όσιων Σπουδαστών της Γραφής οι οποίοι
έδειξαν ότι η καρδιά τους ήταν με τον Ιεχωβά
και τον Λόγο του... ανταποκρίθηκαν ταπεινά
κατά τη διάρκεια δοκιμασίας και εξαγνισμού
(Μαλ. 3: 2-4). Το 1919 ο Ιησούς επέλεξε ανάμεσά τους, ικανούς χρισμένους αδελφούς
για να αποτελέσουν τον πιστό και φρόνιμο δούλο, και τους διόρισε υπεύθυνους στο
υπηρετικό προσωπικό. Ποιοι αποτελούν το
υπηρετικό προσωπικό; Εκείνοι που τρέφονται.
Στο τελευταίο αρχικό τμήμα των τελευταίων
ημερών το υπηρετικό προσωπικό ήταν όλοι
οι χρισμένοι. Αργότερα συμπεριλήφθηκε στο
υπηρετικό προσωπικό και το μεγάλο πλήθος,
των άλλων προβάτων. Τι θα λεχθεί για τα
μέλη του Κυβερνώντος Σώματος που απαρτίζουν σήμερα τον πιστό και φρόνιμο δούλο; Και
αυτοί χρειάζεται να τρέφονται πνευματικά...
αναγνωρίζουν ταπεινά ότι ως άτομα ανήκουν
στο υπηρετικό προσωπικό, όπως όλοι οι άλλοι
γνήσιοι ακόλουθοι του Ιησού».
Ὅταν ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπιλέγει τό 1919
τόν «πιστό καί φρόνιμο δοῦλο», ὁ Κάρολος
Ρῶσσελ ὁ ὁποῖος πέθανε στίς 31 Ὀκτωβρίου τοῦ 1916, εἶναι ἐκτός τοῦ σώματος τοῦ
«πιστοῦ καί φρόνιμου δούλου», σέ ἀντίθεση
μέ τό κήρυγμα τῆς «Σκοπιᾶς» -ὅπως διαβάσαμε- πού τόν ἤθελε καί πιστό καί φρόνιμο
δοῦλο καί τόν μόνο τροφοδότη τῆς πνευματικῆς τροφῆς. Ὅσο γιά τό ὑπηρετικό προσωπικό, τούς χρισμένους καί τά ἄλλα πρόβατα,
ἀλλά καί τό Κυβερνῶν Σῶμα, ὅλοι αὐτοί
εἶχαν τροφοδότη τους τόν Ρῶσσελ.
«Ἐν ἀναμονῇ τῶν νέων ἐπανεξετάσεων...
Σελ. 23: «Η ευθύνη που ανέθεσε ο Ιησούς
στον πιστό και φρόνιμο δούλο ήταν βαρυσήμαντη. Στους βιβλικούς χρόνους, ένας τέτοιος
έμπιστος δούλος ή αλλιώς οικονόμος, ήταν
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διαχειριστής του σπιτικού (Λουκ. 12: 42). Έτσι
ο πιστός και φρόνιμος δούλος, έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη να διαχειρίζεται το σπιτικό
της πίστης... επιβλέπει τους υλικούς πόρους,
το έργο κηρύγματος, τα προγράμματα των
συνελεύσεων και την παραγωγή Γραφικών
εντύπων που προορίζονται για την διακονία
του αγρού και για προσωπική και εκκλησιαστική μελέτη. Το υπηρετικό προσωπικό εξαρτάται από όλες τις πνευματικές προμήθειες
που διανέμει ο σύνθετος δούλος».
«ΠΟΤΕ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ;»
Σελ. 24: «Πότε αναθέτει ο Ιησούς στο δούλο, τον δεύτερο διορισμό- όλα τα υπάρχοντα;
«(Ματθ. 24: 46, 47). Παρατηρήστε ότι ο Ιησούς
αναθέτει το δεύτερο διορισμό, αφού πρώτα
έρθει και βρει εκείνον το δούλο «να ενεργεί
έτσι», δηλαδή να διανέμει πιστά την πνευματική τροφή. Άρα θα μεσολαβούσε κάποιο διάστημα ανάμεσα στους δύο διορισμούς. Για να
καταλάβουμε πως και πότε διορίζει ο Ιησούς
υπεύθυνο σε όλα τα υπάρχοντά του, χρειάζεται να γνωρίζουμε δύο πράγματα, πότε
έρχεται και τι περιλαμβάνουν τα υπάρχοντά
του. Πότε έρχεται ο Ιησούς;... Ο «ερχομός» ή
αλλιώς η έλευση, του Ιησού λαβαίνει χώρα
στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης».
Ἐφόσον ἡ ἄφιξη τοῦ Ἰησοῦ κατά τήν ἑταιρία προσδιορίζεται τό 1919, τότε, κατά τήν
περίοδο αὐτή, διορίζεται ὁ πιστός καί φρόνιμος δοῦλος ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτός
εἶναι ὁ πρῶτος διορισμός γιά τήν διανομή
τῆς πνευματικῆς τροφῆς στό ὑπηρετικό προσωπικό. Ἀκολουθεῖ ἕνα χρονικό διάστημα
κατά τό ὁποῖο παρακολουθεῖται ὁ ἀγωγός
καί κατόπιν αὐτοῦ, ὁ Ἰησοῦς θά ἀναθέσει
στόν δοῦλο τόν πιστό τόν δεύτερο διορισμό,
ὅπου θά ἔχει ἐξουσία στά ὑπάρχοντά του.
Τά συμφραζόμενα συνθέτουν ὅλη αὐτή τήν
ἱστορία.
«Τι περιλαμβάνουν όλα τα υπάρχοντα
του Ιησού; Ο Ιησούς δεν πρόσθεσε κάποιον
προσδιορισμό στη λέξη «όλα», σαν να ήθελε
να περιορίσει τα υπάρχοντά του σε επίγεια
πράγματα. Στην πραγματικότητα έχει τεράστια πνευματική εξουσία (Ματθ. 28: 18. Εφεσ.
1: 20-23). Τα υπάρχοντά του, περιλαμβάνουν
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ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
(β’ μέρος)

τῆς κ. Αἰκατερίνης Βασιλάκη, Μουσικοῦ.

Ὅπως εἴπαμε στό προηγούμενο τεῦχος,
οἱ ἐπιδράσεις τῆς ρόκ μουσικῆς τόσο στούς
καλλιτέχνες ὅσο καί στούς ἀκροατές, εἶναι
καταλυτικές.
Ἐνῶ, γιά παράδειγμα, κεντρικό θέμα
ἑνός δίσκου μπορεῖ νά εἶναι οἱ πολιτικοί

ἀγῶνες ἤ οἱ κοινωνικοί, ὁ πόλεμος, οἱ ἐξοπλισμοί, ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος, ἡ
κοινωνική ἀνισότητα καί ἀδικία, ἡ ἀνεργία
ἤ ἡ μοναξιά, παντοῦ θά καραδοκοῦν ἕνα
πλῆθος ἀπαξιῶν καί μηδενισμοῦ, ὅσον
ἀφορᾶ στόν ἔρωτα καί στό σέξ, στή βία,

τώρα τη Μεσσιανική Βασιλεία [Σελ. 25], η
οποία του ανήκει από το 1914 και την οποία θα
μοιραστεί με τους 144.000 χρισμένους ακολούθους (Αποκ. 11: 15)».
«Με βάση τα παραπάνω τι μπορούμε να
συμπεράνουμε; Όταν ο Ιησούς έρθει για κρίση
στην διάρκεια της μεγάλης θλίψης, θα βρει
ότι ο πιστός δούλος υπήρξε όσιος... Τότε θα
του δώσει με πολλή χαρά τον δεύτερο διορισμό του-θα τον κάνει υπεύθυνο σε όλα τα
υπάρχοντά του. Όσοι απαρτίζουν τον πιστό
δούλο θα αναλάβουν την ουράνια ανταμοιβή
τους, ως συγκυβερνήτες του Χριστού, μήπως ο
πιστός δούλος λαμβάνει μεγαλύτερη ανταμοιβή στον ουρανό από τους άλλους χρισμένους;
Όχι... Στην πραγματικότητα θα συμμετάσχουν όλοι οι 144.000 στην τεράστια ουράνια
εξουσία».
Ἡ «Σκοπιά» ἀνακοινώνει λοιπόν ὅτι ὅλοι
οἱ 144.000 δέν ἀπαρτίζουν τόν πιστό καί
φρόνιμο δοῦλο. Δέν ἐνημερώνει ὅμως τούς
ὀπαδούς της, ὅταν πεθάνει ἕνας ἀπό τό νέο
κυβερνῶν σῶμα τοῦ δούλου ἀπό ποιούς συμπληρώνεται ἡ κενή θέση;
Σελ. 25: «Μέσω του πιστού και φρόνιμου
δούλου, ο Ιησούς ακολουθεί την τακτική που
είχε εφαρμόσει τον πρώτο αιώνα, τρέφει
τους πολλούς μέσω των χεριών των λίγων.
Ο Ιησούς διόρισε εκείνον τον πιστό δούλο για
να διασφαλίσει ότι οι γνήσιοι ακόλουθοί του
-είτε ανήκουν στους χρισμένους, είτε στα

άλλα πρόβατα- θα εφοδιάζονται σταθερά
με επίκαιρη πνευματική τροφή, σε όλη την
διάρκεια των τελευταίων ημερών. Ας είμαστε
αποφασισμένοι να δείχνουμε την εκτίμησή
μας, υποστηρίζοντας έτσι τους χρισμένους
αδελφούς που απαρτίζουν αυτόν το πιστό και
φρόνιμο δούλο (Εβρ. 13: 7, 17)».
Τελειώνοντας τή μελέτη τῆς «Σκοπιᾶς»
τῆς 15-7-13, συμπεραίνουμε ὅτι οἱ ἀλλαγές
-ἀναπροσαρμογές, ἐπανεξετάσεις καί τά
συμφραζόμενα- τῆς ἐταιρίας εἶναι πολλά·
εἰδικά οἱ χρονολογίες τῶν θεμάτων, πού
ἀπασχολοῦν τήν ὀργάνωση, ὅπως ἐπισημάνθηκαν. Πότε ἀρχίζει ἡ μεγάλη θλίψη;
πότε ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός γιά τήν
κρίση; Τά πρόβατα καί τά κατσίκια..., ὁ καθαρισμός τοῦ ναοῦ, δηλαδή τῆς ἑταιρίας, ὁ
θερισμός καί τέλος τό καυτό θέμα: ὁ πιστός
καί φρόνιμος δοῦλος, ὁ ἀγωγός καί τό κυβερνῶν τοῦ σῶμα του.
Ὁ «δοῦλος» διαιρεῖται. Δέν ἀποτελοῦν
ὅλοι οἱ 144.000 χρισμένοι τόν «πιστό καί
φρόνιμο δοῦλο», ἀλλά ἕνα μέρος αὐτῶν.
Ὅμως σέ ὅλους τούς χρισμένους ὑπόσχεται
ἡ «Σκοπιά» τήν οὐράνια ἐξουσία. Παλαιότερα κήρυττε ἄλλα γιά ὅλους τους χρισμένους.
Εἶναι ἀπορίας ἄξιο, πῶς εἶναι δυνατό νά
γίνουν κοινωνοί θείας φύσεως καί ζωοδότες,
δηλαδή θεοί, ὅταν δέν ἔχουν τό προνόμιο
οὔτε νά μεταδίδουν πνευματική τροφή ὅσο
ζοῦν ἐδῶ στή γῆ;
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στό ὅραμα τῶν ναρκωτικῶν, στή δαιμονολατρία, στή μοιχεία, στό φόνο, στήν αὐτοκτονία, στό ἀνίερο καί βλάσφημο στοιχεῖο,
στά ὑπονοούμενα παντός εἴδους, κ.λπ.
Τίποτα τό καλό δέν ὑπάρχει στή μουσική
αὐτή, πού νά μή συνοδεύεται ἀπό μηδενισμό καί διαφθορά.
Ἀναφερόμενοι στά κύρια εἴδη τῆς ρόκ,
αὐτά διαιροῦνται ὡς ἑξῆς:
1) soft rock (μαλακή ρόκ). Ἔγινε διάσημη
μέ τόν Elvis Presley γιά τή λαγνεία της.
2) hard rock (σκληρή ρόκ), μέ πρωταγωνιστές τά συγκροτήματα τῶν Beatles,
Rolling Stones, Who. Ἡ ἔνταση τοῦ ἤχου
καί ὁ ρυθμός ξεπερνοῦν τά ὅρια τοῦ φυσιολογικοῦ ἐνῶ τό ρεπερτόριο τοῦ εἴδους
ἀντλεῖται ἀπό τελετουργίες συνουσίας,
μαγείας, ἐξορκισμῶν καί σατανισμοῦ τῶν
Ἀφρικανικῶν φυλῶν, πού σκοπό ἔχουν τό
ἀδιάκοπο σφυροκόπημα καί τή διέγερση
τοῦ νευρικοῦ, σωματικοῦ καί συγκινησιακοῦ συστήματος τῶν ἀκροατῶν, παραλύοντας κάθε διανοητική διεργασία μέ τήν
ἔξαρση καί ἀποχαλίνωση τοῦ σεξουαλικοῦ
ἐνστίκτου. Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ John Lennon
τῶν Beatles, τοῦ ὁποίου, ἄς σημειωθεῖ, ὅτι
τό ἀντιχριστιανικό τραγούδι «Imagine» διδάσκεται στό μάθημα μουσικῆς στά Ἑλληνικά σχολεῖα, ὅπως καί τό ἀντιπαιδαγωγικό «The Wall» τῶν Pink Floyd, εἶχε παραδεχτεῖ κάποτε: «Τό καλύτερο ρόκ έν ρόουλ
εἶναι πρωτόγονο. Ὁ ἦχος του ἦρθε ἀπό τή
1
ζούγκλα» . Ἀλλοῦ ὁ Lennon λέει σχετικά
μέ τή διαμόρφωση τοῦ ρόκ: «Πρίν ἀπό τόν
Elvis (Presley) δέν ὑπῆρχε τίποτα. (Μέ τόν
Elvis) ὑπῆρχε ἡ ἀμεσότητα τῆς μουσικῆς
τῶν μαύρων, ἡ προβολή τῆς σεξουαλικότητας, πού ἀποτελοῦσαν κύριο μήνυμα τῶν
Ἀφρικανικῶν ρυθμῶν, ἡ χρησιμοποίηση
τῶν δυναμικῶν φωνητικῶν καί τοῦ ἐκρηκτικοῦ ρυθμοῦ»2.
3) Acid rock (δηλητηριῶδες ρόκ), ἡ ὁποία
ὑμνεῖ τή χρήση ναρκωτικῶν σάν τρόπο
1. Περιοδικό «Rolling Stone», 7/1/1971, σελ. 4.
2. Πήτ Κωνσταντέα, «Ἱστορία τῆς ρόκ», ἐκδόσεις «Νεφέλη», 1980.
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ζωῆς καί κοινωνικοπολιτικῆς ἐπανάστασης, καθώς καί τό φρικιαστικά ἀπωθητικό
ντύσιμο, τό ξεδιάντροπο λεξιλόγιο καί τήν
αὐτοκαταστροφή ὡς ἰδεῶδες. 4) Satan rock
(σατανική ρόκ), ἡ ὁποία βασίζεται: α) στήν
εὐρύτατη χρήση τεχνικῶν ἐγγραφῆς ὑποσυνείδητων μηνυμάτων, β) τήν ἀφοσίωση
τῶν «καλλιτεχνῶν» στή λατρεία τοῦ σατανᾶ, καί γ) στούς ἀποκρυφιστές - χρηματοδότες, πού σκοπό ἔχουν τήν παγκόσμια
κυριαρχία μέσῳ τῆς εὔκολης ἐπιβολῆς τους
σέ μεθοδευμένα, μαζικά ἐξαθλιωμένους
3
νέους .
5) Punk rock (σάπια ρόκ). Ἐμφανίζεται
στή δεκαετία τοῦ ’80. Οἱ νέοι ὀπαδοί της
(fans) ὁδηγοῦνται μαζικά στήν αὐτοκτονία,
τήν ὁμαδική βία, τό φόνο καί τήν ὑποταγή
στό σατανισμό ἀπό τά συγκροτήματα Kiss,
4
Sex Pistols, Eddy the Hot, the Clash, κ.ἄ.
Μερικές κύριες ὑποκατηγορίες εἶναι οἱ
ἑξῆς: 1) disco, ἕνα φτηνό κατασκεύασμα
πρόκλησης τῶν αἰσθήσεων. 2) New wave
(νέο κῦμα), τό ὁποῖο συγχωνεύει ὅλα τά
ἄλλα εἴδη, πού ἀναφέρθηκαν. 3) Reggae,
ἕνα εἶδος ἀπό τήν Καραϊβική πού θυμίζει χτύπημα ντενεκέδων. 4) Rap, σέ στύλ
ἀγρίων τῆς ζούγκλας. 5) Heavy metal, μέ
βαθιά εἰσχώρηση στή μαγεία καί τό σατανισμό, τά ὁποῖα προβάλλει μέ τή βοήθεια
τρομερῶν ἐνισχυτῶν καί ἕναν καταιγισμό
θορύβου. 6) Psychedelic rock (ψυχεδελική
ρόκ), ἡ ὁποία βγαίνει ἀπό τήν ψυχή τῶν
τραγουδιστῶν, ἐξ’ οὗ καί ὁ τίτλος, μετά ἀπό
γερές δόσεις L.S.D, τό ὁποῖο κατά τήν ἰατρική ἐπιστήμη μόνο μέ λήψη 20 μικρογραμμαρίων προκαλεῖ ἐκδηλώσεις πολλαπλῆς
3. Π.χ. στό ἄλμπουμ τῶν Styx, «Heavy Metal Poisoning», σέ κάποιο σημεῖο ἀκούγεται χωρίς ὑπόκρουση:
«Annuit coeptis novus ordo seculorum» («νά πού ἀρχίζει
ἡ νέα κοσμική ἐξουσία»). Αὐτή ἡ φράση ἀποτελεῖ
ἔμβλημα τῶν Illuminati (Φωτισμένων) τῆς Θεοσοφίας,
οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀποκρυφιστικό τάγμα καί ἀποτελοῦν
παράρτημα τῆς Μεγάλης Πυραμίδας τῆς Ἀνατολῆς καί
τῶν Τεκτόνων.
4. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο, ὅτι τό σύμβολο τῆς ρόκ
εἶναι μία νεκροκεφαλή πού φοράει ἀκουστικά στό κέντρο
ἑνός δίσκου, ὑπονοώντας ὅτι ἡ ἀκρόαση αὐτῆς τῆς μουσικῆς σκοτώνει.
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σχιζοφρένειας, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει
καί στίς αὐτόματες ψυχωτικές παρανοϊκές
ἀσθένειες. 7) Thrash metal (σκουπιδοειδής
μέταλ), ὅπου ἡ ἔλλειψη μελωδίας εἶναι
5
ὁλοκληρωτική , ἐνῶ τά ντεσιμπέλ ξεπερνοῦν τό ὅριο τοῦ πόνου.
Ὁ τραγουδιστής Little Richard, ἀπό τούς
πρωτεργάτες τοῦ εἴδους, καί μετανοιωμένος Χριστιανός ἔπειτα, ἔχει δηλώσει:
«Ἐγκατέλειψα τό ρόκ, γιατί αὐτή ἡ μουσική
μέ στέλνει στήν κόλαση. Οἱ τραγουδιστές
του εἶναι ἱερεῖς τοῦ διαβόλου καί τά ναρκωτικά ἡ αἰτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας».
Σύμφωνα μέ πρώην ἕλληνα ρόκερ, «ἡ
μουσική εἶναι ἡ ἔκφραση κάθε ἄρρωστου
μυαλοῦ, πού θέλει νά ἐκφράσει ὅ,τι μήνυμα θέλει». Ἀλλοῦ ὁ ἴδιος ἀναφέρει: «Τίποτε δέν μένει ἁγνό ὅταν μολύνεται ἀπό τό
ἀνθρώπινο μυαλό. Ὅπου καί νά κοιτάξεις,
πολιτικές ἀπόψεις θά δεῖς... Τό Black metal
εἶναι ἀντιχριστιανικό καί παγανιστικό
ὅσον ἀφορᾶ στή μουσική καί ἀναζητᾶ τήν
κατάργηση τοῦ Χριστιανικοῦ συστήματος
καί τήν δημιουργία ἑνός καινούργιου...
Ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νά λέει τή μουσική
του ὅπως θέλει. Μόνο οἱ Ἕλληνες πιστεύουν αὐτές τίς ἠλίθιες ταμπέλες, κανένας
ἄλλος. Ποτέ δέν ἤμασταν πολιτική μπάντα. Πάντα μᾶς γοήτευαν τό ἀντιχριστια6
νικό πνεῦμα καί ἡ ἀρχαιότητα...» .
Οἱ πηγές ἀναφέρουν τή στενή σχέση
τῆς ρόκ σκηνῆς μέ τό βουντοῦ καί τό σαμανισμό. Ο Robert Palmer, αὐθεντία σέ
θέματα ρόκ μουσικῆς, γράφει: «Τά Bata
drums (εἶδος κρουστῶν, τά ὁποῖα χρησιμο5. «Ἡ μελωδία εἶναι τό πιό σπουδαῖο στοιχεῖο ἀνάμεσα στά συστατικά στοιχεῖα μιᾶς μουσικῆς σύνθεσης,
(τά ἄλλα εἶναι ἡ ἁρμονία, ὁ ρυθμός καί ἡ ἐνορχήστρωση)
καί εἶναι τό μόνο κοινό στοιχεῖο στή μουσική ὅλων τῶν
ἐποχῶν κι ὅλων τῶν λαῶν. Γι’ αὐτό ἀποτελεῖ τή λυδία λίθο τῆς καλλιτεχνικῆς ἰδιότητας. Ὡστόσο, σέ μερικούς πολιτισμούς, ὅπως τῆς Ἀφρικῆς, ὁ ρυθμός πάντα προηγήθηκε τῆς μελωδικῆς ἔκφρασης καί χρησίμευσε σάν τρόπος
ἐπικοινωνίας ἤ γιά νά δώσει τό βηματισμό γιά μηχανικές
μορφές σημαντικῆς δραστηριότητας, εἴτε στή δουλειά,
εἴτε σέ τελετουργικούς χορούς, εἴτε καί στά δυό». Harvard
Dictinary of Music, 1974, 8η ἔκδοση, The Beiknap Press of
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
6. rockap. gr.
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ποιοῦνται σέ τελετουργίες βουντού), εἶναι
ἱερά γιά τό λαό Yoruba τῆς Νιγηρίας καί
τῆς Κούβας: οἱ μουσικές διαδρομές τους...,
προσφέρουν ἕνα πλαίσιο γιά τούς ἐσωτερικούς (βασικούς) ρυθμούς τῆς ρόκ.
«Ἡ ἰδέα ὅτι ὁρισμένοι τύποι ρυθμῶν, ἤ ἡ
ἀλληλουχία ρυθμῶν χρησιμεύουν σάν κανάλια πνευματικῆς ἐνέργειας, συνδέοντας
τήν ἀνθρώπινη ἀτομική συνείδηση μέ τούς
θεούς, εἶναι βασική στίς παραδοσιακές
Ἀφρικανικές θρησκεῖες καί στίς θρησκεῖες
πού προέρχονται ἀπό τήν Ἀφρική καί
πού εἶναι διάσπαρτες στήν Ἀμερική. Εἴτε
μιλᾶμε ἀπό ἱστορικῆς πλευρᾶς εἴτε ἀπό
μουσικολογικῆς, ὅσα ἀποτελοῦν τό ρόκ,
μποροῦν νά ἀναζητηθοῦν τελικά πίσω
στήν Ἀφρικάνικη μουσική μέ πρωτόγονη
πνευματική ἤ τελετουργική φύση. Ἀπό
μία ἄποψη, τό ρόκ έν ρόουλ εἶναι ἕνα εἶδος
7
βουντού» .
Πρόδρομος τῶν ρυθμῶν τῆς ρόκ εἶναι τό
ἱερό ντράμ τοῦ σαμανισμοῦ, κοινή πανάρχαια πρακτική μαγικοῦ - θρησκευτικοῦ χαρακτήρα μέ ἴχνη σέ ὅλο τόν πλανήτη. Ὁ σαμάνος (ἱερέας) κάνει ἐξωσωματικά ταξίδια
σέ «παράδεισο» καί «κόλαση», πέφτοντας
σέ ὕπνωση καί σέ ἐκστατικές καταστάσεις
8
μέ τή χρήση τοῦ ἱεροῦ ντράμ κυρίως . Ὁ
ἐπαναλαμβανόμενος ἦχος τῶν κρουστῶν,
παρών σέ ὅλες τίς προαναφερθεῖσες τελετές, συμβάλλει στήν ἀλλαγή τοῦ ἐπιπέδου
συνείδησης τῶν ἀκροατῶν ἐπιφέροντας ἕνα
εἶδος ὕπνωσης, καθιστώντας τούς ὑπνωτισμένους εὐάλωτους στήν ἐπιρροή τῶν
πνευμάτων. Αὐτό συμβαίνει, διότι ἔρευνες
ἀπέδειξαν ὅτι ὁ ἐγκέφαλος, ἀνάλογα μέ
τήν κατάσταση λειτουργίας του, ἐκπέμπει 4
εἴδη ρυθμῶν, διαφορετικῶν συχνοτήτων: α)
Beta (14-30 Ηz): κατάσταση συνείδησης σέ
ἐγρήγορση, β) Alpha (9-13 Hz): χαλάρωση,
7. Robert Palmer, ὅ.κ.π.
8. α) Encyclopedia Britannica, Prehistoric Religion, β)
Shorter Oxford English Dictionary, γ) Karina Solovyova,
«Shamanism...», Russian Museum of Ethnography, δ) Μ.
Berman, «The Nature of Shamanism...», 2007-Cambridge
Scholars Publishing, ε) J. A. Grim, «The Shaman...» (Paperback).
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ἀπουσία σκέψεων, γ) Theta (4- 8 Hz): βαθιά
χαλάρωση, διαλογισμός, δ) Delta(1-3 Hz):
βαθύς ὕπνος χωρίς ὄνειρα, ὑπνοβασία.
Ἔρευνες ἀπέδειξαν ὅτι μερικές μουσικές μέ κύριο χαρακτηριστικό τή χαμηλή
συχνότητα καί τήν ἐπανάληψη, ἀλλάζουν
τήν κατάσταση ἐγρήγορσης τοῦ ἐγκεφάλου ἀπό τήν Beta λειτουργία (ἐγρήγορση)
στή Theta λειτουργία ὅπου ὑπάρχει μείωση
ἱκανότητας ἀντίδρασης. Στό στάδιο αὐτό
ἐπικρατεῖ ἀποπροσανατολισμός καί σύγχυση.
Η trance music, φτιαγμένη ἠλεκτρονικά,
ἔχει σκοπό τή μεταβολή ἐπιπέδου συνείδησης τῶν ἀκροατῶν. Στήν ἠλεκτρονική
ἐγκυκλοπαίδεια ἀναφέρεται: «Σέ κάθε περίπτωση, τό ὄνομα (trance music) εἶναι...
συνδεδεμένο μέ τήν ἱκανότητα τῆς μουσικῆς νά προκαλεῖ μία ἀλλαγή στό ἐπίπεδο
συνείδησης γνωστό μέ τόν ὅρο ἔκσταση.
Αὐτή ἡ ἐνέργεια ὁρισμένων ἐκστατικῶν
μουσικῶν, ἔχει συνδεθεῖ μέ τήν ἐκστατική
μουσική πού δημιουργοῦσαν οἱ παλιοί σαμάνοι παίζοντας παρατεταμένα κρουστά».
Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ σαμανισμός
ἀναβιώνει σήμερα. Πραγματοποιοῦνται
σεμινάρια, μαθήματα γιά ὅσους ἐνδιαφέρονται νά βελτιώσουν τήν ἐπιχείρησή τους,
9
τίς σχέσεις τους μέ τούς ἄλλους, κ.λπ.
Καλό θά ἦταν ἐδῶ νά ἀναφέρουμε καί
τή γνώμη τῶν εἰδικῶν σχετικά μέ τή τζάζ,
πρόδρομο τῆς ρόκ μουσικῆς: «Ἡ ψυχολογική ρίζα τῆς τζάζ ταιριάζει μέ τήν ψυχολογία τοῦ ἐφήβου, δεδομένου ὅτι περικλείει
ἀντιφατικά στοιχεῖα ὑγείας πνευματικῆς
καί τάσεων ἀπόκλισης καί διαφθορᾶς, πού
ταιριάζουν μέ τήν ἰδιοσυγκρασία τῶν νέων παιδιῶν. Αὐτή ἡ ἀμφίδρομη, λοιπόν,
ψυχολογία μπορεῖ [κατά τούς ψυχιάτρους]
νά ἀποτελέσει παγίδα γιά τόν ἔφηβο...
γιατί δέν παύει νά εἶναι μουσική τῶν οἴκων
10
ἀνοχῆς καί τῶν χαμαιτυπείων» .
9. α) Wier Dennis R., «Trance: from magic to technology». Ann Arbor, Michigan: Ttrans Media, 1996, β) Ross
Heaven, «Drums into boardroom: an alternative perspective», Stress News, January 2001, Vol. 13, No. 1.
10. Μ. Στέρνς, «Τζάζ», ἐκδόσεις «ΕΛΙΑ», 1981.
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Βαρυσήμαντη εἶναι καί ἡ δήλωση τοῦ
Δρ. Ρόναλτ Σπρένγκερ, ὑγειονομικοῦ ἐπιθεωρητῆ Ἀγγλικῶν σχολείων: «Σήμερα ἡ
αὐξανόμενη σεξουαλική δραστηριότητα
ἀνάμεσα στούς νεαρούς μαθητές καί τίς
μαθήτριες ὀφείλεται κυρίως στή μουσική,
πού εἶναι ἐρωτογενής. Ἡ ὑστερία πού καταλαμβάνει τούς νεαρούς ἀκροατές, ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια τῆς λογικῆς καί τήν
ἔλλειψη ἠθικῆς κρίσης».
Μερικές δηλώσεις καί στίχοι τραγουδιῶν εἶναι ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικά σχετικά μέ τά προηγούμενα...
«Ἐνδιαφέρομαι γιά κάθε τί πού ἔχει
σχέση μέ τήν ἐπανάσταση, τήν ἀνταρσία,
τό χάος... Γιά κάθε δραστηριότητα πού δέν
ἔχει νόημα... Μᾶς ἀρέσει ἐδῶ... εἶναι κόλαση... εἶναι πιό πραγματικό ἀπ’ τό ταξίδι
πού σᾶς βλέπω νά τραβᾶτε»11. «Ἡ ρόκ εἶναι
σέξ καί πρέπει νά χτυπήσουμε τούς νέους
12
στά μοῦτρα μ’ αὐτήν» . «Τό ρόκ έν ρόουλ
δέν εἶναι ἐκκλησία. Εἶναι μία βρώμικη δουλειά. Πρέπει νά εἶσαι κι ἐσύ βρώμικος. Ἄν
εἶσαι καλούλης, καλούλης δέν μπορεῖς νά
τό τραγουδήσεις, οὔτε νά τό παίξεις»13. «Δελεάζω τό ἀκροατήριό μου. Αὐτό πού κάνω
μοιάζει πολύ μέ τό χορό μιᾶς γυναίκας
14
πού κάνει στριπτήζ» . «Ὁ Χριστιανισμός
θά χαθεῖ... Ἔχω δίκιο καί θά δικαιωθῶ...
Δέν ξέρω ποιός θά χαθεῖ πρῶτα, τό ρόκ έν
ρόουλ ἤ ὁ Χριστιανισμός»15. Σέ δήλωσή του
ὁ πρώην ἰμπρεσάριος τῶν Beatles, Derek
Taylor ἀνέφερε γι’ αὐτούς, πώς: «Εἶναι
ἐντελῶς ἀντίχριστοι... Ἐγώ εἶμαι ἀντίχριστος, ἀλλά ἐκεῖνοι εἶναι τόσο ἀντίχριστοι
πού μέ σοκάρουν»16.
11. Jim Morisson, «The Doors».
12. Richard Oldhan.
13. Lita Rosanna Ford.
14. Mick Jagger, «The Rolling Stones». (Ὁ Jagger εἶχε
μυηθεῖ στό σατανισμό ἀπό δυό μάγισσες-τραγουδίστριες,
τίς M. Faithful καί A. Palaemberg).
15. John Lennon, «The Beatles». Ἀπό τό «White Album»,
γνωστό καί ὡς «Devil’s White Album».
16. Περιοδικό Time, «Rock‘n Roll: According to John»,
12/8/’66. Ἄλλωστε, τό συγκρότημα αὐτό ὑπῆρξαν ὀπαδοί
τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ τοῦ Μαχαρίσι Μαχές
Γιόγκι.
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«Tό ρόκ έν ρόουλ ἦταν ἀνέκαθεν ἡ μουσική τοῦ διαβόλου. Πιστεύω ὅτι τό ρόκ έν
ρόουλ εἶναι ἐπικίνδυνο... Αἰσθάνομαι ὅτι
εἴμαστε ἁπλῶς ἀγγελιοφόροι ἑνός πράγματος πιό σκοτεινοῦ ἀπό τούς ἑαυτούς μας»17.
«Ἡ κόλαση εἶναι ὁ πιό ὡραῖος, μάγκικος,
προβληματισμένος τρόπος γιά νά περάσεις
καλά»18. «Ἐλᾶτε μαζί μου στήν ἔρευνα τῆς
δύναμης... θά ἑνωθοῦμε ὅλοι σ’ ἕναν... Ἔλα
στό Σάββατο, ὁ Σατανᾶς εἶναι ἐδῶ!»19. «Τό
κύριο συστατικό τοῦ ρόκ εἶναι τό σέξ»20. «Τό
μυστικό εἶναι νά διεγείρεις τίς γυναῖκες. Τά
κορίτσια περιμένουν... νά τίς ἀνάψω. Τό σέξ
εἶναι ἡ μεγαλύτερη δύναμη στόν κόσμο»21.
Τό συγκρότημα «Radio Werewolf», τό
ὄνομα τοῦ ὁποίου προέρχεται ἀπό τά
σώματα τῶν λυκανθρώπων τοῦ ὑπουργοῦ προπαγάνδας τοῦ Χίτλερ, Γιόζεφ
Γκαῖμπελς, τά ὁποῖα ἀποτελοῦνταν ἀπό
μυστικούς πράκτορες στά τέλη τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, διακηρύσσει ὅτι εἶναι
«ἡ σύγχρονη μετενσάρκωση τῆς δαιμονικῆς ἐκδήλωσης», ἐνῶ χρησιμοποιοῦν
ἀπευθείας ἀναφορές ἀπό τόν Χίτλερ καί
ἔχουν κάνει ὄχημα τή μουσική τους ὥστε
αὐτή, «νά ἐμφυτεύσει τή λάμψη τῆς ὑπερηφάνειας καί τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ θηρίου,
πού κυνηγάει τή λεία του στά μάτια τῆς
ἀδυσώπητης νεότητας».
Τή δεκαετία τοῦ 1990 ἡ Werewolf Order,
ἡ ὁποία ἄρχισε δράση τό 1984 μαζί μέ
τό συγκρότημα «Radio Werewolf», αὐτοπροσδιορίζεται σάν «ἡ ἐμπροσθοφυλακή
τῆς δαιμονικῆς ἐπανάστασης» καί ἀσκεῖ
ἐκστρατεία προσηλυτισμοῦ, μέ στόχο «τήν
κατάργηση τῆς Ἰουδαιοχριστιανικῆς τυραννίας... καί τήν δημιουργία μίας νέας
σατανιστικῆς παγκόσμιας τάξης». Ἡ ὁμάδα ἀναγνωρίζει τόν ἀποθανόντα Lavey, ὡς
προφήτη τοῦ ἀνωτέρῳ σχεδίου.
Δυστυχῶς, ὅσον ἀφορᾶ στή ρόκ, δέν
εἶναι μόνον ὁ Lavey... Οἱ λοιποί ἐμπνευστές
17. David Bowie.
18. Joni Mitcell, «Blue».
19. Black Widow, «Come to the Sabbath».
20. Debbie Harry, «The Blondie».
21. Tom Jones.

διάλογος

εἶναι στό ἴδιο μῆκος κύματος... καί εἶναι οἱ
ἀκόλουθοι:
1) A. Crowley, μάγος, δαιμονολόγος
καί ἐφευρέτης τῆς ἀντίστροφης μουσικῆς
γλώσσας (μέσῳ ἠχογραφήσεων). Ἡ ζωή
του ὑπῆρξε μία φρικτή σειρά διαστροφῶν
καί ὑποβάθμισης τῆς ἀνθρώπινης φύσης.
Εἶναι ὁ ἐμπνευστής τοῦ δόγματος τῶν
ἁπανταχοῦ σατανιστῶν, «κάνε ὅ,τι θέλεις.
22
Αὐτός εἶναι ὅλος ὁ Νόμος» .
2) K. Anger, ἐμπνευστής τῆς μουσικοδαιμονολογίας, ὀπαδός κι αὐτός τοῦ προηγούμενου, σκηνοθέτης τῆς ταινίας «Lucifer
rising» («ὁ Ἑωσφόρος ἀνατέλλει») καί μυητής τῶν Stones στό σατανισμό, ὅπως εἴδαμε
παραπάνω.
3) A. Z. Lavey, ὁ πρῶτος «ἱερέας» τοῦ
σατανᾶ ἐλεύθερα στό Σάν Φρανσίσκο τῆς
Καλιφόρνιας, τό 1969, συγγραφέας τῆς σατανικῆς βίβλου, πού ὁρίζει τό σατανιστικό
τελετουργικό.
Μέ τή βοήθειά του γυρίστηκε ἡ ταινία,
«τό μωρό τῆς Ρόζμαρι» τοῦ Ρ. Πολάνσκι
μέ θέμα τή γέννηση τοῦ ἀντιχρίστου, ἐνῶ
κατ’ ἀπαίτησή του ὁ Μ. Jagger ἔγραψε τό
τραγούδι «To their Satanic Majesties» καί
οἱ Eagles συνέθεσαν τό «Hotel California»,
γραμμένο ὅλο σέ ἀντίστροφη γλώσσα, τό
ὁποῖο ὑμνεῖ τήν ἵδρυση τῆς ἐκκλησίας τοῦ
Lavey, τήν ὁποία ὑπονοεῖ τό τραγούδι αὐτό
τοπολογικά. Τό μήνυμά του ἀναφέρεται,
σέ ἀντιστροφή, στό τελετουργικό τῆς θυσίας σέ μαύρη λειτουργία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ὀργιώδη παρωδία τῆς λατρείας τῶν
Παπικῶν. Τό θέμα ἔχει ὡς ἑξῆς: ἕνας νέος
ταξιδιώτης, πού σταματάει νύχτα στό ἐν
λόγῳ ξενοδοχεῖο, τό ὁποῖο βρίσκεται στόν
αὐτοκινητόδρομο πού διασχίζει τήν ἔρημο,
προσκαλεῖται ἀπό μία μάγισσα νά μπεῖ
σ’ αὐτό τό «ἱερό», ὅπου τοῦ προσφέρουν
ἄνεση, εὐχαρίστηση, ὑγεία καί... σωτηρία
μέ τήν προϋπόθεση νά συμμετάσχει στήν
τελετή στό σατανᾶ, πού περιλαμβάνει καί
22. Στό ἄλμπουμ «Sergeant Pepper», τῶν Beatles,
ἀνάμεσα σέ ἄλλα ἰνδάλματά τους -ἀποκρυφιστές καί
μή-, ἐκθειάζεται καί ὁ Crowley.
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τή θυσία ἑνός μικροῦ ἀγοριοῦ, ἀφοῦ πρῶτα
τό ναρκώσουν μέ κοκαΐνη. Τό τίμημα; Ἡ
ψυχή τοῦ ταξιδιώτη.
4) C. Castaneda, πρώην ὑπάλληλος, ἀποκρυφολόγος καί ναρκομανής. Μέ προτροπή του ἱδρύθηκε τό συγκρότημα «Cosmos»,
τοῦ ὁποίου τό ὄνομα παραπέμπει σέ φυλή
ἐρυθρόδερμων τῆς Ἀμερικῆς πού ἔκαναν
χρήση τῆς ναρκωτικῆς οὐσίας peyote, γιά
λατρευτικούς λόγους καί στήν ὁποία εἶχε
23
μυηθεῖ καί ὁ C.
Μία ἄλλη ἐνδιαφέρουσα περίπτωση εἶναι
αὐτή τοῦ J. Page, ἀρχηγοῦ τῶν Led Zeppelin,
ὁ ὁποῖος ἔχει προωθήσει ἕνα φρικτό ρεπερτόριο σατανιστικῶν τραγουδιῶν. Ἀπό τά
χειρότερα εἶναι τό «Stairway to Heaven», τό
ὁποῖο εἶναι ὅλο γραμμένο σέ μαγική συμβολική γλώσσα. Ο Page πέρασε τή ζωή του
μέσα στά παραισθησιογόνα, γιά νά φτάσει
στό «ἀκατονόμαστο» καί τό «ἀκαταλόγιστο» καί τήν ὁμοφυλοφιλία, ἐνῶ ὡς λάτρης
τοῦ Crowley, μεταμόρφωσε τό σπίτι του σέ
ναό δαιμονολατρίας, ἔχοντας στήν κατοχή
του, στήν Ἀγγλία, τό ἀποκρυφιστικό βιβλιοπωλεῖο Equinox, ἀπό τά μεγαλύτερα τοῦ
εἴδους. Τώρα, εἶναι ἄραγε τυχαῖο, ὅτι τό ὄνομα τοῦ ἐν λόγῳ βιβλιοπωλείου ἔδωσε τόν
τίτλο σέ ἔργο γνωστοῦ συνθέτη τῆς Νέας
Ἐποχῆς, σέ ἠλεκτρονική μορφή;
Πολλοί ἰσχυρίζονται, ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι
ἕνα παιχνίδι κι ὅτι ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις. Ὁ
μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος,
ἔλεγε πώς: «δέν παίζουν μέ τό διάβολο».
Ὅσο γιά τίς «ἐξαιρέσεις», αὐτές μᾶλλον
ἐπιβεβαιώνουν τόν κανόνα.
Καλό θά ἦταν νά γνωρίζουν οἱ ἀνυποψίαστοι, ὅτι ἡ ρόκ δημιουργεῖ ἐθισμό ὅπως
ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τίς ναρκωτικές οὐσίες.
Δέν θά ἦταν ὑπερβολικό νά ποῦμε, ὅτι ἡ ρόκ
εἶναι ἕνα ἰσχυρό ψυχοναρκωτικό, τό ὁποῖο
24
μπορεῖ νά ὁδηγήσει στά σκληρά ναρκωτικά .
23. Ὁ J. Morisson εἶχε ἐπηρεαστεῖ ἀπό τίς διδασκαλίες
τοῦ C. μετά ἀπό ἀνάγνωση κειμένων του. Κατά προτροπή
του ἱδρύθηκε τό μουσικό συγκρότημα «Cosmos» τό ὁποῖο
ἀκολουθεῖ τίς πρακτικές καί τά ἀποκρυφιστικά πρότυπά
του C. Περιοδικό Time, 15/8/1975.
24. Βλ. καί: «How to conquer the Addiction of Rock
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Kατά τόν καθηγητή Robert Pattison25:
«...Τό ρόκ εἶναι ἑλκυστικό ἐπειδή εἶναι χυδαῖο... Τό ρόκ εἶναι τό κυριότερο συστατικό
τῆς χυδαιότητας. Εἶναι «βρώμικο», βαρύ
καί κακόγουστο». Μία Βρετανίδα μάγισσα,
μέλος τῆς Wicca26, σέ συνέντευξή της στήν
ἐκπομπή Taboo τῆς National Geographic,
τό 2002, εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἐνῶ στίς
ἄλλες θρησκεῖες ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία
εἶναι ἡ πίστη μέσα σου, στή μαγεία αὐτό
πού μετράει εἶναι τό τελετουργικό, ἐκεῖνο
πού πράττεις». Δέν ἔχει λοιπόν σημασία
νά πιστεύεις ἤ ὄχι στή μαγεία... Τό ὅτι
συμμετέχει κανείς σέ μία τελετουργία ἤ μιμεῖται τίς μαγικές πρακτικές, εἶναι ἀρκετό
γιά ν’ ἀνοίξει τήν πόρτα στόν κόσμο τῶν
πονηρῶν πνευμάτων. Εἶναι ἐπικίνδυνο τό
παιχνίδι μέ τό διάβολο!
Κλείνοντας, θά θέλαμε νά τονίσουμε,
ὅτι ἡ μουσική τόσο στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή ὅσο καί στήν Εὐρωπαϊκή Δύση, μέ βάση
τούς ἀρχαίους Ἑλληνικούς μουσικούς τρόπους, ἀναπτύχθηκε ἀπό μεγάλους Ἐκκλησιαστικούς Πατέρες, ὅπως εἶναι οἱ: Μέγας
Ἀθανάσιος, τρεῖς Ἱεράρχες, Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, Γρηγόριος ὁ Μέγας, Πάπας Ρώμης κ.ἄ. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς πολυφωνίας στή Δύση, ἀπό τόν 9ο αἰώνα, ἔδωσε νέα
ὤθηση μέ τή μορφή τῆς συμφωνικῆς μουσικῆς27. Εἶναι λάθος αὐτό τό ὁποῖο μέχρι
σήμερα ἰσχυρίζονται κάποιοι, ὅτι δηλαδή
τό ρόκ κατάγεται ἀπό τή Μεγάλη Εὐρωπαϊκή Μουσική Παράδοση, καθόσον αὐτό
δέν ἔχει οὔτε τίς ἴδιες καταβολές μέ αὐτήν,
οὔτε τούς ἴδιους στόχους. Ὁτιδήποτε μᾶς
ἀπομακρύνει ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν Θεό
καί τά ὑγιῆ πρότυπα ζωῆς ἀποτελεῖ σημάδι
κινδύνου, μέ ἀποτέλεσμα τήν καταρράκωση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καί
Music», Institute in Basic Life Principles (1993).
25. «The triumph of Vulgarity: Rock Music in the Mirror
of Romanticism», Oxford University Press, 1987.
26. Τά ἀρχικά σημαίνουν «Witches International Crafts
and Conjuration Arts», δηλαδή «Διεθνής Ἕνωση Μάγων
καί Ἐξορκιστῶν».
27.Τόσο τό ἀσματικό μέλος (κοσμική μουσική), ὅσο
καί στό λειτουργικό μέλος (ἐκκλησιαστική μουσική).
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διάλογος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
«ΛΑΤΡΕΙΕΣ» (cults) ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ
Η ΚΡΥΦΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ
Ἔχουμε συχνά ἀναφερθεῖ στίς μεθοδεύσεις τῶν «λατρειῶν» (cults) γιά τήν
ἐνσωμάτωση ὀπαδῶν στίς τάξεις τους. Ἡ
ἄσκηση σκληρῆς ἐργασίας, ἡ στέρηση τοῦ
ὕπνου, ἡ περιορισμένη ἤ εἰδική διατροφή, ἡ
ἀπομόνωση ἀπό τό παλαιό περιβάλλον καί
ἡ μονοπώληση τῆς πληροφόρησης εἶναι
λίγα ἀπό τά ἐργαλεῖα πού οἱ ὁμάδες αὐτές
χρησιμοποιοῦν, ὥστε συχνά νά παραλληλίζονται οἱ μέθοδοι αὐτές μέ τίς μεθόδους πλύσης ἐγκεφάλου πού ἀσκοῦνται σέ
αἰχμαλώτους πολέμου.

τήν χειραγώγησή της ἀπό ἀδίστακτους χώρους. Συνεπῶς, ἄς προσέχουμε τήν ποιότητα τῆς μουσικῆς πού ἀκοῦμε κι ἄς εἴμαστε
σέ ἐγρήγορση!
•
•

•

•

Σημείωση τῆς Σύνταξης
Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς
ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους.
Οἱ ἀναδημοσιεύσεις σχολίων ἤ πληροφοριῶν ἀπό ξένα ἤ ἑλληνικά περιοδικά
καί ἄλλα ἔντυπα, δημοσιεύονται μέ κάθε
ἐπιφύλαξη, ἀφοροῦν σέ ἀπόψεις καί δέν
στοχεύουν στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως τῶν
προσώπων, στά ὁποῖα ἀναφέρονται καί τά
ὁποῖα σεβόμεθα δεόντως.
Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπόψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές φέρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπιστολογράφοι καί
ὄχι ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή.
Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση, κατόπιν
ἀδείας ἀπό τήν Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.

Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐνημέρωσης ἀξίζει νά ἀναφερθοῦμε στό ἀξιόλογο βιβλίο
«Λατρεῖες ἀνάμεσά μας» (Cults in Our
1
Midst) τῶν Μάργκαρετ Σίγκερ (Margaret
Singer, 1921–2003) καί Γιάνια Λάλικ (Janja
Lalich, 1945-), ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πρώτη κατεῖχε διδακτορικό στήν Ψυχολογία, ἐνῶ ἡ
δεύτερη στήν Φιλοσοφία.
Στό συγκεκριμένο βιβλίο, οἱ συγγραφεῖς
περιγράφουν ἕξι καταστάσεις, οἱ ὁποῖες
ὅπως ὑποστηρίζουν θά μποροῦσαν νά κάνουν ἐφικτή τήν χειραγώγηση τῆς σκέψης.
Ὅπως ἀναφέρουν, οἱ καταστάσεις αὐτές
δέν περιλαμβάνουν καμία ἀνάγκη γιά ψυ1. http://en.wikipedia.org/wiki/Cults_in_Our_Midst
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Γκουρουϊσμός, «Νέα Ἐποχή». Ἔκδοση Ἱ.
Μ. Νικοπόλεως. Πρέβεζα, 1990.
2) Εὐγένιος Βούλγαρις: «Πραγματεία περί
τῆς Μουσικῆς», Ἐκδόσεις «Κουλτούρα»,
2002.
3) J. P. Régimbal: «Le rock‘n roll», Εditions
Croisade. Génève, 1983.
4) Friedrich Blume: «Τί εἶναι Μουσική»,
Ἐκδόσεις Βασιλ. Ρηγόπουλου. Θεσσαλονίκη, 1970.
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7) «Τά τραγούδια τῆς Joni Mitcell», Ἐκδόσεις «Νεφέλη», 1980.
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χικό καταναγκασμό ἤ ἄσκηση βίας. Ὅσον
ἀφορᾶ στίς μεθόδους τῶν «λατρειῶν»
(cults) καί τήν δράση τους, οἱ συγγραφεῖς
ἀναφέρουν τά ἑξῆς:
1) Τό ἄτομο κρατεῖται ἀνύποπτο σχετικά μέ τό τί συμβαίνει καί εἰδικά, μέ τίς
συνθῆκες χειραγώγησής του βῆμα πρός
βῆμα.
Πιθανά καινούργια μέλη καθοδηγοῦνται, μέσῳ ἑνός προγράμματος ἀλ
λαγῆς συμπεριφορᾶς χωρίς νά ἔχουν πλήρη γνώση τοῦ περιεχομένου του, βῆμα
πρός βῆμα.
2) Τό κοινωνικό ἤ ψυχολογικό περιβάλλον τοῦ προσώπου ἐλέγχεται. Εἰδικά, ἐλέγχεται ὁ προσωπικός του χρόνος.
Μέσῳ ποικίλων μεθόδων, τά νεώτερα
μέλη τῶν «λατρειῶν» ἀπασχολοῦνται κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας συνεχῶς καί
καθοδηγοῦνται στό νά σκέπτονται ὅσο
περισσότερο γίνεται τήν ὁμάδα καί τό περιεχόμενο τῶν διδασκαλιῶν της.
3) Καλλιεργεῖται συστηματικά στό ἄτομο μία αἴσθηση ἀδυναμίας καί ἀνικανότητας.
Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἀπομάκρυνση τῶν μελῶν ἀπό τό φυσιολογικό τους
κοινωνικό ὑποστηρικτικό περιβάλλον γιά
ἕνα χρονικό διάστημα καί ἡ ἐγκατάστασή
του στό περιβάλλον τῆς ὀργάνωσης ὅπου
ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων ἀποτελεῖ
ται ἀπό παλαιότερα μέλη. Τά μέλη χρησιμεύουν σάν πρότυπα τῆς συμπεριφορᾶς
καί τοῦ ἐνδογλωσσικοῦ ἰδιώματος τῆς ὀρ
γάνωσης.
Τά μέλη ἀπομακρύνονται ἀπό τήν κύρια
δραστηριότητά τους, παραιτοῦνται ἀπό
τήν ἐργασία τους ἤ ἐγκαταλείπουν τίς
σπουδές τους, στεροῦνται τό εἰσόδημά τους
ἤ ἐξαναγκάζονται νά τό παραχωρήσουν
-πλήρως ἤ στό μεγαλύτερο μέρος του- στήν
ὀργάνωση.
Ἀπό τή στιγμή πού τό θῦμα ἔχει χάσει
τό συνηθισμένο ὑποστηρικτικό του περι-
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βάλλον, διαβρώνεται ἡ ἐμπιστοσύνη στίς
διανοητικές του ἱκανότητες. Καθώς αὐξάνεται ἡ αἴσθηση ἀδυναμίας καί ἀνικανότητας τοῦ θύματος, μειώνεται ἡ ὀρθή ἱκανό
τητα κρίσης καί κατανόησης τοῦ κόσμου,
ἀποσταθεροποιεῖται ἡ συνήθης ὀπτική τῆς
πραγματικότητας.
Καθώς ἡ ὀργάνωση «ἐπιτίθεται» στήν
πρότερη ἐγκόσμια ὀπτική τοῦ θύματος,
θλίψη καί ἐσωτερική σύγχυση προκαλεῖται
στόν ὀπαδό. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἀπαγορεύεται
σ’ αὐτόν νά μιλήσει γι’ αὐτό ἤ νά ἀντιταχθεῖ στήν ὅλη κατάσταση καθώς ἡ ἡγεσία
τῆς ὀργάνωσης ἀποθαρρύνει τίς ἐρωτήσεις
καί ἐξουδετερώνει κάθε ἀπόπειρα ἀντίστασης. Ἡ διαδικασία αὐτή ἐπιταχύνεται μέ
τό νά διατηροῦνται τά ὑποψήφια θύματα
διαρκῶς ἀπασχολημένα μέχρι κοπώσεως
μέσῳ ἐπιλεγμένων, εἰδικά γιά τόν σκοπό
αὐτό, δραστηριοτήτων.
4) Μεθοδεύεται ἕνα σύστημα ἀνταμοιβῶν, τιμωριῶν καί ἐμπειριῶν μέ τρόπο
τέτοιο, ὥστε νά ἐξαλείφεται ἀπό τή συμπεριφορά τοῦ θύματος κάθε ἴχνος τῆς προηγούμενης ταυτότητάς του.
Ἡ χειραγώγηση ἐμπειριῶν ἐπιτυγχάνεται μέσῳ ποικίλων μεθόδων ὕπνωσης/
ἔκστασης (trance), οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν τή χρήση τεχνικῶν ὅπως: ἀργῶν ρυθμικῶν δομῶν ὁμιλίας, καθοδηγούμενων
λεκτικῶν καί ὀπτικῶν συμβόλων, ψαλμωδίας, μακροσκελῶν περιόδων προσευχῆς ἤ
διαλέξεων καί πολύωρων ἀσκήσεων διαλογισμοῦ, ὅλα καθοδηγούμενα ἀπό τήν ἡγεσία τῆς ὁμάδος. Παλαιότερες πεποιθήσεις
καί μοντέλα συμπεριφορᾶς τοῦ θύματος
προσδιορίζονται ὡς ἄσχετα ἤ διαβολικά.
Ἡ ἡγεσία στοχεύει στήν ἀπάλειψη παλαιῶν συνηθειῶν, γι’ αὐτό τό θῦμα εἶναι
ὑποχρεωμένο νά τίς καταπνίξει. Τά μέλη
ἐνθαρρύνονται στήν ἐναρμόνιση μέ τίς πεποιθήσεις τῆς ὁμάδας καί ἀποθαρρύνονται
ἀπό παλινδρομήσεις σέ παλαιές πεποιθήσεις καί συμπεριφορές.
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5) Ἡ ὀργάνωση μεθοδεύει τό σύστημα
ἀνταμοιβῶν, τιμωριῶν καί ἐμπειριῶν ὥστε
νά προωθήσει τήν ἐκμάθηση τῆς ἰδεολο
γίας ἤ τοῦ συστήματος ἀξιῶν καί ἀποδεκτῶν ἀπό αὐτή μοντέλων συμπεριφορᾶς.
Ἡ ἐπίδειξη καλῆς συμπεριφορᾶς, κατανόησης καί ἀποδοχῆς τῶν πεποιθήσεων τῆς ὁμάδας καί ἡ συμμόρφωση μέ
αὐτές ἀνταμείβονται, ἐνῶ οἱ ἐρωτήσεις, ἡ
ἐκδήλωση ἀμφιβολιῶν καί ἡ ἄσκηση κριτικῆς ἀντιμετωπίζονται μέ ἀποδοκιμασία,
ἀποκατάσταση τοῦ «λάθους» καί τέλος
ἐνδεχόμενη ἐκδίωξη. Κάνουν ὁποιονδήποτε θέσει ἕνα ἐρώτημα νά αἰσθάνεται πώς
πάσχει ἀπό κάποια ἔμφυτη διαταραχή.
Ἡ μόνη τροφοδότηση τῶν μελῶν προέρχεται ἀπό τήν ὁμάδα. Οἱ ὀπαδοί μετατρέπονται σέ θύματα ἐξαρτημένα ἀπό τίς
ἀνταμοιβές, πού προσφέρονται ἀπό ἐκείνους, πού ἐλέγχουν τά πράγματα. Τά μέλη
ὀφείλουν νά προσλαμβάνουν ποικιλία νέων πληροφοριῶν σχετικά μέ τίς πεποιθήσεις τῆς ὀργάνωσης καί τήν ἀναμενόμενη
ἀπό αὐτή συμπεριφορά.
Ὅσο πιό πολύπλοκο, ἀντιφατικό καί δύσκολο στήν κατανόηση εἶναι τό νέο σύστημα ἀξιῶν, τόσο πιό ἀποτελεσματική εἶναι ἡ
προσηλυτιστική διαδικασία.
Ἡ ἐκτίμηση καί ἡ στοργή ἀπό τούς
ὁμότιμούς τους εἶναι πολύ σημαντική γιά
τούς προσήλυτους. Ἡ ἀποδοχή ἐξαρτᾶται
ἀπό τήν ἐναρμόνιση τῶν νέων μελῶν σέ
μοντέλα σκέψης καί συμπεριφορᾶς τῶν
παλαιοτέρων, πρότυπων μελῶν. Ἡ σχέση
τους μέ τά παλαιότερα μέλη ἀπειλεῖται
ὁποτεδήποτε ἐκεῖνοι ἐπιδεικνύουν ἀδυναμία στήν ἐκμάθηση ἤ διαφοροποίηση
τῆς συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, οἱ νέοι
προσήλυτοι ἁπλά συναινοῦν, ἐπιδοκιμάζουν καί ἐνεργοῦν σά νά κατανοοῦν καί
ἀποδέχονται τή νέα ἰδεολογία.
6) Προβάλλεται ἕνα κλειστό σύστημα λογικῆς καί ἀπολυταρχικῆς δομῆς,
τό ὁποῖο δέν ἐπιτρέπει καμία ἀνατροφο

διάλογος

δότηση καί ἀρνεῖται νά διαμορφωθεῖ ἀπό
οἱονδήποτε ἄλλο παράγοντα χωρίς τήν
ἔγκριση τῆς ἡγεσίας ἤ ἄνευ διαταγῆς κάποιου ἐντεταλμένου ἀξιωματούχου.
Ἡ ὀργάνωση ἔχει πυραμιδοειδῆ δομή. Ἡ
ἡγεσία πρέπει νά διαθέτει εἰδική φραστική
διατύπωση ὥστε νά μήν ἐκτίθεται ποτέ.
Στά μέλη δέν ἐπιτρέπονται οἱ ἐρωτήσεις,
ἡ ἄσκηση κριτικῆς ἤ οἱ διαμαρτυρίες. Ἐάν
κάτι ἀπ’ αὐτά συμβεῖ, ἡ ἡγεσία ἰσχυρίζεται
πώς τό μέλος αὐτό εἶναι προβληματικό κι
ὄχι ἡ ὀργάνωση ἤ τά δόγματά της. Τό στοχοποιημένο μέλος ἀντιμετωπίζεται ὡς μόνιμα διανοητικά ἀνορθόδοξο ἤ ἄδικο, ἐάν
αὐτό ἀμφισβητήσει τήν ὅλη δομή τῆς ὀργάνωσης, τήν ἡγεσία καί τίς δοξασίες της, τά
ὁποία σέ κάθε περίπτωση θεωροῦνται ὡς
ἀπόλυτα ὀρθά καί δίκαια.
Ὁ προσηλυτισμός ἤ ἡ ἀναδιαμόρφωση τοῦ θύματος/μέλους πραγματοποιεῖται
μέσα σέ ἕνα κλειστό σύστημα. Καθώς
τά μέλη μαθαίνουν νά ἐναρμονίζουν τή
συμπεριφορά τους ὥστε νά γίνονται ἀποδεκτά ἔναντι αὐτοῦ τοῦ κλειστοῦ συστήματος, ἀλλάζουν -ἀρχίζοντας νά μιλοῦν
τή «γλώσσα τῆς ὁμάδας»-, πράγμα πού
συμβάλλει στήν περαιτέρω ἀπομόνωση
καί ἀπομάκρυνσή τους ἀπό προγενέστερες
πεποιθήσεις καί συμπεριφορές.
ΑΟΥΜ ΣΙΝΡΙΚΙΟ

2

Ἕνα μέλος τῆς Ἀούμ Σινρικίο (Aum
Shinri Kyo)3, τῆς Ἰαπωνικῆς λατρείας (cult),
πού ἐξαπέλυσε τό 1995 στό μετρό τοῦ Τόκυο τήν ἐπίθεση μέ τό νευροτοξικό ἀέριο
σαρίν4, παραδόθηκε στήν Ἀστυνομία, ἔχο2. FAIRnews, Ἀπρίλος 2012, σ. 9 (The Daily Telegraph,
2 Ιανουαρίου 2012).
3. Βλ. καί: «Διάλογος», τεῦχ. 4, σελ. 17. Τεῦχ. 8, σελ. 16.
Τεῦχ. 9, σελ. 23. Τεῦχ. 10, σελ. 21. Τεῦχ. 15, σελ. 12. Τεῦχ.
17, σελ. 10. Τεῦχ. 19, σελ. 25 καί τεῦχ. 20, σελ. 27.
4. Ὀργανική ἕνωση τοῦ φωσφόρου μέ χημικό τύπο
(CH3)2CHO]CH3PF. Εἶναι ἄχρωμο καί ἄοσμο ὑγρό πού
χρησιμοποιεῖται ὡς χημικό ὅπλο ἐξαιτίας τῆς δράσης του
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ντας διαφύγει τή σύλληψη ἐπί 17 σχεδόν
χρόνια.
Ὁ ἡλικίας 46 ἐτῶν Μακότο Χιράτα (Makoto Hirata)5, ἀπό τούς πιό περιζήτητους
φυγόδικους, ἀρνήθηκε νά ἀποκαλύψει
στήν Ἀστυνομία πῶς παρέμενε ἀσύλληπτος ἐπί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα,
δήλωσε ὅμως ὅτι ἐπιθυμοῦσε νά «ἀφήσει
πίσω του τό παρελθόν». Ἐν τούτοις, ἡ
παράδοση τοῦ Χιράτα θά μποροῦσε νά
καθυστερήσει τήν ἐκτέλεση τοῦ ἱδρυτῆ τῆς
σέκτας Σόκο Ἀσαχάρα καί ἄλλων δώδεκα
μελῶν της πού ἔχουν καταδικαστεῖ σέ θάνατο.
Τό Νοέμβριο 2011 τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Ἰαπωνίας ἀπέρριψε ἔφεση τοῦ
ἡλικίας 51 ἐτῶν, Σέϊτσι Ἔντο (Seiichi Endo),
ου
τοῦ 13 μεταξύ τῶν καταδικασθέντων σέ
θάνατο μελῶν τῆς σέκτας. Ἡ ἐκτέλεση τῶν
ὑπολοίπων δώδεκα μελῶν τῆς Ἀούμ Σινρικίο εἶχε ἀνασταλεῖ ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐκδίκασης τῆς ἔφεσης τοῦ Ἔντο. Ἡ ἀπόρριψη τῆς
ἔφεσης ἄνοιξε τό δρόμο γιά τήν ἐκτέλεση
τῶν ποινῶν, ἀλλά ἡ ἑκούσια παράδοση
τοῦ Χιράτα θά μποροῦσε νά καθυστερήσει
καί πάλι τήν ἐκτέλεση καθ’ ὅσον καταδικασθέντα μέλη σεκτῶν εἶναι πιθανόν νά
χρησιμεύσουν ὡς μάρτυρες στήν ἐν λόγῳ
δίκη. Τό γεγονός αὐτό ὁδήγησε σέ εἰκασίες
σχετικά μέ τό κίνητρο τῆς ἐθελουσίας παράδοσης τοῦ Χιράτα.
Μετά τή σύλληψή του, ἡ Ἀκέμο Σέϊτο
(Akemo Saito), ἄλλο μέλος τῆς σέκτας, παραδόθηκε ἐπίσης στίς ἀστυνομικές ἀρχές,
ἰσχυριζόμενη ὅτι συζοῦσε μέ τόν Χιράτα τό
μεγαλύτερο διάστημα πού αὐτός ἦταν φυγόδικος. Ἡ Ἀστυνομία ὑπέβαλλε μήνυση
κατά τῆς γυναίκας γιά ὑπόθαλψη φυγά...
Ἄν καί ὁ Χιράτα δέν κατηγορεῖται εὐθέως γιά συμμετοχή στήν ἐπίθεση μέ τό
ὡς νευροτοξικοῦ παράγοντα. Ἔχει καταγραφεῖ ὡς ὅπλο
μαζικῆς καταστροφῆς.
5. http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2012/01/04/aumfugitive-less-wanted-than-he-thought/

24

νευροτοξικό ἀέριο στό μετρό τοῦ Τόκυο,
ὅμως κατεζητεῖτο γιά τήν ἀπαγωγή καί
τό θάνατο, τό 1995, τοῦ Κιγιόσι Καρίγια
(Kiyoshi Kariya), ἀδελφοῦ μιᾶς ὀπαδοῦ
πού εἶχε ἐγκαταλείψει τήν ὀργάνωση.
Ὁ Χιράτα καί ἄλλα μέλη τῆς λατρείας
(cult) εἶχαν κατηγορηθεῖ ὅτι ἀπήγαγαν σέ
κάποιο δρόμο τοῦ Τόκυο τόν Καρίγια καί
τόν φυλάκισαν στό ὑψίστης ἀσφαλείας
κοινόβιο πού διατηροῦσε ἡ ὀργάνωση
στούς πρόποδες τοῦ βουνοῦ Φίτζι (Fiji).
Εἶχαν ἀκόμη κατηγορηθεῖ ὅτι χρησιμοποίησαν ναρκωτικές οὐσίες ὡς «ὀρό τῆς
ἀλήθειας» στήν προσπάθειά τους νά τόν
ὑποχρεώσουν νά μιλήσει σχετικά μέ τήν
ἀδελφή του. Σύμφωνα μέ τήν Ἀστυνομία
ὁ Καρίγια πέθανε ἀπό ὑπερβολική δόση
ναρκωτικῶν ἐνῶ στή συνέχεια οἱ κατηγορούμενοι ἔκαψαν τό σῶμα του σ’ ἕναν
ἀποτεφρωτήρα.
Ὁ Χιράτα, πού ἐντάχθηκε στήν ὀργάνωση στά τέλη τοῦ 1980, ὁμολόγησε στίς
ἀστυνομικές ἀρχές ὅτι μετάφερε μέν τόν
Καρίγια στό κοινόβιο, ἀρνήθηκε ὅμως ὅτι
συμμετεῖχε στή δολοφονία του. Παρ’ ὅλα
αὐτά εἰκάζεται ἡ συμμετοχή του στήν
ἀπόπειρα δολοφονίας ἑνός ὑψηλόβαθμου
στελέχους τῆς Ἀστυνομίας τό 1995.
200 σχεδόν ἄτομα σχετιζόμενα μέ τήν
ἐν λόγῳ λατρεία (cult) ἔχουν καταδικαστεῖ
γιά ἀδικήματα, πού περιλαμβάνουν φόνους, ἀπαγωγές καί παραγωγή νευροτοξικοῦ ἀερίου.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
6
ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
Τό ὑπολογιζόμενο 1,2 ἑκατομμύριο
ἀνθρώπων, πού ταξιδεύουν στήν Ἰνδία
ἐτησίως, γιά πρακτική ἐξάσκηση στή γιόγκα, στό διαλογισμό, στήν «ἰατρική» τῆς
6. FAIRnews, Ἀπρίλος 2012 & The Times, 15 Νοεμβρίου
2011.
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ἀγιουρβέδα7 καί στίς ἄλλες «πνευματικές» δραστηριότητες, ἀναμένεται ὅτι θά
ἔχει σχεδόν διπλασιαστεῖ μέχρι τό 2015.
Τό δωδεκάμηνο πού ἔκλεισε τόν Ὀκτώβριο 2011, οἱ ταξιδιωτικοί πράκτορες στήν
Ἰνδία ἀπεκάλυψαν ὅτι ὁ -φερόμενος μέ
τόν ὄρο «πνευματικότητα καί εὐζωία»θρησκευτικός τουρισμός ἀπέφερε στή
χώρα 817 ἑκατομμύρια στερλίνες, δημιουργώντας μιά ταχύτατα ἀναπτυσσόμενη «τουριστική βιομηχανία» τήν ὁποία
ἡ Κυβέρνηση τῆς χώρας ἀνυπομονεῖ νά
προωθήσει.
Μικρό παράδειγμα τῶν ἀνωτέρω ἀποτελεῖ ὁ διαβόητος Ἰνδός γκουρού Ραζνίς,
ὁ γνωστός περί τό τέλος τῆς ζωῆς του καί
ὡς Ὄσσο, πού ἀπό τήν Πούνα τῶν Ἰνδιῶν
ἐπέτυχε τήν παγκόσμια ἐξάπλωση τῆς
σέκτας του. Σήμερα, 23 χρόνια μετά τό
θάνατό του, τό «Θέρετρο Διαλογισμοῦ
Ὄσσο», πού ὁ ἴδιος εἶχε ἱδρύσει στήν
πόλη αὐτή, χρεώνει στούς φιλοξενούμενους, στίς ἐν λόγῳ ἐγκαταστάσεις του,
περισσότερες ἀπό 1.000 στερλίνες ἑβδο
μαδιαίως. Στό ποσό αὐτό δέν περιλαμβάνονται τά ἀεροπορικά εἰσιτήρια, τά γεύματα στό «Φυσικῆς Καλλιέργειας Χορτοφαγικό Ἑστιατόριο» τοῦ «Θέρετρου», δυό
σέτ καφτανιῶν, πού οἱ θαμῶνες ὀφείλουν νά φέρουν ἀναγκαστικά, καθώς καί
ἡ πληρωμή μιᾶς ὑποχρεωτικῆς ἰατρικῆς
ἐξέτασης γιά πιθανή μόλυνση ἀπό τόν ἰό
τοῦ AIDS.

7. Ἀρχαῖο ἰνδικό «θεραπευτικό» σύστημα, πού πέρα
ἀπό τή «χειρουργική» καί τά «φαρμακευτικά» σκευάσματα, ἀκολουθεῖ διαδικασία καθημερινῶν πρακτικῶν ὅπως:
εἰδική διατροφή, σωματικές ἀσκήσεις, yoga, ἀσκήσεις
ἀναπνοῆς καί ἐλέγχου τῆς prana (pranayama), διαλογισμό, βότανα καί «πνευματικότητα».
Ἡ ἀγιουρβέδα, κατά τά λεγόμενα τῶν ὀπαδῶν της, δέ
στοχεύει στή θεραπεία τῆς ἀσθένειας, ἀλλά «στήν ἐγκαθίδρυση τῆς ὑγείας, τῆς μακροζωίας καί τήν ἀνάπτυξη
τῆς συνειδητότητας». Ἡ ἀγιουρβέδα ἀποτελεῖ μία ἀκόμη
μέθοδο σέ χρήση τῆς Νέας Ἐποχῆς (New Age) καί στήν
ἀναβίωση τοῦ μάγου/γιατροῦ στίς μέρες μας.
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ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ8 (FLDS)9
Ὁ Γουῶρεν Τζέφς (Warren Jeffs)10, ἡλικίας 55 ἐτῶν, ἀρχηγός μιᾶς φονταμενταλιστικῆς σέκτας Μορμόνων, φυλακίστηκε
ἰσόβια ἀφοῦ βρέθηκε ἔνοχος βιασμοῦ ἑνός
12άχρονου κοριτσιοῦ, ἐνῶ ὑπῆρξε ὁ πατέρας παιδιοῦ, πού ἀπέκτησε μέ ἕνα 15άχρονο κορίτσι.
Στήν ἀκροαματική διαδικασία, σέ δικαστήριο τοῦ Τέξας, κατατέθηκε ὅτι ὁ Τζέφς
εἶχε 79 συζύγους, 29 ἀπό τίς ὁποῖες ἦταν
ἀνήλικες. Ὁ Τζέφς, γνωστός στούς 10.000
ὀπαδούς τῆς σέκτας ὡς «ὁ Προφήτης», δίδασκε πώς ἡ πολυγαμία θά ἔφερνε χαρά
στόν παράδεισο καί ὅτι ἕνας ἄνδρας θά
ἔπρεπε νά ἔχει τουλάχιστον τρεῖς συζύγους γιά νά κερδίσει τή σωτηρία. Ἐπίσης ὁ
ἴδιος προσωπικά προΐστατο στούς ὀνομαζόμενους, κατά τήν ὀργάνωση, «οὐράνιους
γάμους», ἀνάμεσα σέ νεαρά κορίτσια καί
ἄνδρες κατά πολύ μεγαλύτερους. Ἰσχυριζόμενος ὅτι παραβιάζεται ἡ θρησκευτική
του ἐλευθερία, ὁ Τζέφς παρουσίασε στό
δικαστήριο «ἔγγραφη μαρτυρική κατάθεση
ἀπό τόν Θεό» ὁ ὁποῖος ἀπειλοῦσε τήν ἕδρα
μέ «ἀρρώστια καί θάνατο» σέ περίπτωση
8. The Times, 10/8/2011 & The Times Magazine, 27/8/
2011. FAIRnews, Ἀπρίλιος 2012.
9. Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day
Saints. Ἕνα ἀπό τά πολλά παρακλάδια τῆς αἵρεσης τῶν
Μορμόνων. «Ἡ Φονταμενταλιστική Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν (FLDS) εἶναι
μία ἀπό τίς μεγαλύτερες φονταμενταλιστικές αἱρέσεις
στίς τάξεις τῶν Μορμόνων καί ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους ὀργανισμούς στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, τά μέλη
τοῦ ὁποίου ἀσκοῦν τήν πολυγαμία. Ἡ FLDS ἐμφανίστηκε
στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ὅταν τά ἰδρυτικά μέλη
της ἐγκατέλειψαν τήν «Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν
Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν» (LDS). Ἡ διάσπαση
ἐμφανίστηκε σέ μεγάλο βαθμό λόγῳ τῆς ἀναστολῆς τῆς
πρακτικῆς τῆς πολυγαμίας ἀπό τήν LDS καί τῆς ἀπόφασής της νά ἀφορίσει τά μέλη της πού θά συνέχιζαν αὐτή
τήν πρακτική. Βλ. καί
http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamentalist_Church_
of_Jesus_Christ_of_Latter-Day_Saints
10. http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Jeffs
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πού δέν σταματοῦσε ἡ δίκη. Ἡ πολιτική
ἀγωγή κατέθεσε πώς σέ γονεῖς κοριτσιῶν,
τά ὁποῖα ὁ Τζέφς ἔβρισκε ἑλκυστικά, ἔλεγε
ὅτι, «τώρα τά κορίτσια ἀνήκουν σέ μένα».
Ἄνδρες πού ἀρνοῦνταν νά ὑποταχθοῦν,
ἐκδιώκονταν ἀπό τή μικρή Τεξανή κοινότητα καί οἱ σύζυγοι καί τά παιδιά τους δίδονταν σέ ἄλλους ὀπαδούς. Γιά τήν ὑπεράσπισή του, ὁ Τζέφς κάλεσε ἕναν καί μόνο
μάρτυρα, ἕνα πρεσβύτερο τῆς «ἐκκλησίας»
ὁ ὁποῖος διάβασε στό δικαστήριο ἀπό τήν
«γραφή τῶν Μορμόνων».
Ἡ Κάρολαϊν Τζέσαπ (Caroline Jessup)
κλήθηκε νά καταθέσει γιά τήν πολιτική
ἀγωγή, ἐπειδή ἡ νέα της προγονή ἦταν τό
καινούργιο 12άχρονο θύμα τοῦ Τζέφς. Ἡ
Κάρολαϊν, ἡ ὁποία γεννήθηκε μέσα στήν
ὀργάνωση, ἐξαναγκάστηκε σέ γάμο μέ τόν
50άχρονο Μέριλ Τζέσουπ (Merril Jessop),
δεξί χέρι τοῦ Τζέφς καί ἀργότερα, ντέ φάκτο πρόεδρο τῆς σέκτας. Ἡ Κάρολαϊν κατέθεσε στό δικαστήριο ὅτι ὁ σύζυγός της,
ἐπειδή ὑπῆρξε ἀπρόθυμη στή συναίνεση,
τή βίαζε κατ’ ἐξακολούθηση ἀπό τήν πρώτη γαμήλια νύχτα καί κατά τήν διάρκεια
τῶν 17 χρόνων ἔγγαμου βίου, καρπός τοῦ
ὁποίου ἦταν ὀκτώ παιδιά. Μή ὄντας διατεθειμένη νά ἐγκαταλείψει τά παιδιά της,
τά πῆρε μαζί της ὅταν δραπέτευσε ἀπό
τήν ὀργάνωση στίς 4.00’ τά χαράματα τῆς
21ης Ἀπριλίου 2003. Ἡ μεγαλύτερη κόρη
της Μπέτυ (Betty) δέ θέλησε νά φύγει κι
ἔτρεξε πίσω στό σπίτι. Ἡ μητέρα της τήν
ἔσυρε ἔξω διά τῆς βίας, ἀλλά ἐκείνη παρέμεινε ἀρνητική καί τελικά ἐπέστρεψε στό
κοινόβιο.
Ἡ Κάρολαϊν Τζέσαπ ἔχει γράψει δύο βιβλία σχετικά μέ τίς ἐμπειρίες της. Στόχος
της εἶναι νά θέσει τέλος στήν πολυγαμία,
πού θεωρεῖ ὅτι ἔχει ὡραιοποιηθεῖ καί ἁπαλυνθεῖ τά τελευταῖα χρόνια στή συνείδηση
τοῦ κοινοῦ. Ἡ ἴδια δήλωσε πώς: «Ὑπάρχει
μία γενική τάση... “Καλά, δέν ἐνοχλοῦν
κανένα”, ἐνῶ γυναῖκες, κορίτσια καί ἀγό-
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ρια κακοποιοῦνται φρικτά καί ἡ κοινωνία
δέν τούς προσφέρει καμιά προστασία».
Ἡ ἴδια καταδικάζει ἐπίσης τήν πρωτογενῆ θρησκεία τῶν Μορμόνων11, πού δέν
ἀσκεῖ πλέον τήν πολυγαμία. «Νομίζω ὅτι
ὁ Τζόϊσεφ Σμίθ12 (Joseph Smith) ἐφηῦρε μία
θρησκεία μέ σκοπό νά ἱκανοποιήσει τήν
ἐπιθυμία του γιά πολυγαμία», δήλωσε ἡ
Τζέσαπ.
Οἱ Τάϊμς ἀνέφεραν ὅτι ἄλλες πολυγαμικές ὁμάδες ἐξέφρασαν τόν ἀποτροπιασμό
τους γιά τά ἐγκλήματα τοῦ Τζέφς, ἐνῶ
ὁ «Συνασπισμός Βασικῶν Δικαιωμάτων»
(Principle Rights Coalition)13, πού ἀντιπροσωπεύει πέντε πολυγαμικές ὁμάδες στήν
Ἀριζόνα καί τή Γιούτα δήλωσε ὅτι: «Ἀνησυχοῦμε μέ τήν προοπτική ὅτι τέτοιες ἀθλιότητες θά μποροῦσαν νά διαπραχθοῦν ἀπό
ὁποιονδήποτε».
14

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στήν Εὐρώπη... πρό 20ετίας καί σήμερα
Στήν Ἀγγλία, ἕνας Αὐστραλός σατανιστής καταδικάστηκε σέ ἰσόβια δεσμά γιά
τό φόνο τοῦ 35άχρονου Κήθ Σλέϊτερ (Keith
Slater) στό Χάλ (Hull) τοῦ Γιορκσάιερ, πρίν
ἀπό 25 περίπου χρόνια. Ὁ Κήθ Σλέϊτερ
μαχαιρώθηκε θανάσιμα στό λαιμό, στό
κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ του, τό 1988 ἀπό τόν
15
Μάρτιν Μπράουν (Martin Brown) , 42
ἐτῶν, χωρίς προφανῆ αἰτία... Τό θῦμα ἦταν
τελείως ἄγνωστο στόν Μπράουν.
Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ Πρόεδρος
τοῦ Κακουργιοδικείου, στό Σέφιλντ, σέρ
Ἄλαν Γουΐλκι (Sir Alan Wilkie) δήλωσε ὅτι
11. Σ.τ.Σ Τήν «Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ἁγίων
τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν» (LDS).
12. Ὁ ἱδρυτής τῆς LDS (1805-1844).
13. Φορέας πού ἐνσωματώνει μέλη ἀπό πολλές
«ἐκκλησίες» καί πολυγαμικές οἰκογένειες στή Γιούτα
τῶν Η.Π.Α.
14. The Sunday Telegraph, 7/1/2007 & FAIRnews, τ. 1,
2007.
15. The Times, 7/2/2007, FAIRnews, τ. 1, 2007.
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ἦταν πιθανόν ὁ Μάρτιν Μπράουν νά μή
γνώριζε κἄν τό γιατί διέπραξε τή δολοφονία.
Στήν γειτονική μας Ἰταλία...
Κληρικοί καί Ἀξιωματικοί τῆς Ἀστυνομίας στήν Ἰταλία ἔχουν ἑνώσει τίς δυνάμεις
τους γιά νά ἀντιμετωπίσουν ἀποτελεσματικά τόν διαρκῶς αὐξανόμενο ἀριθμό τῶν
ἐγκλημάτων, πού σχετίζονται μέ Σατανιστικές σέκτες.
Ὁ Δόν Ὀρέστε Μπένζι (Don Oreste
Benzi), ἕνας ἀπό τούς κορυφαίους εἰδικούς
συνεργάτες τοῦ Βατικανοῦ σέ θέματα ἀποκρυφισμοῦ καί Σατανισμοῦ, ὑπολόγιζε (τό
2005) ὅτι ὑπῆρχαν στή χώρα τουλάχιστον
8.000 Σατανιστικές σέκτες μέ περισσότερους ἀπό 600.000 ὀπαδούς.
Τό Βατικανό ἔχει ἀποσπάσει κληρικούς
16
στήν «Squadra Anti Sette» (SAS), μονάδα κατά τῶν σεκτῶν, πού διερευνᾶ σειρά
φόνων συνδεδεμένων μέ τή λατρεία τοῦ
διαβόλου καί τή βεβήλωση ἐκκλησιῶν ἀπό
σατανιστές.
Μία, σέ ἐθνικό ἐπίπεδο, ἀστυνομική
ἐπιχείρηση διεξάγεται μέ Κέντρο Συντονισμοῦ τή Ρώμη καί ὑπεύθυνο τόν Ἀρχηγό τῆς Ἀστυνομίας Τζάνι ντέ Τζεννάρο
17
(Gianni de Gennaro) . Ἐκπρόσωπος τῆς
ἀστυνομίας δήλωσε: «Ἡ Ὑπηρεσία Δημοσίας Ἀσφαλείας ἀποφάσισε ὅτι θά ἔπρεπε
νά δημιουργηθεῖ “Μονάδα Ἀντιμετώπισης
τῶν Σεκτῶν καί τοῦ Σατανισμοῦ” στήν Ἰταλία. Σέ πολλές περιπτώσεις διαπιστώσαμε
ἐγκληματική δραστηριότητα, πού ἀφοροῦσε
φόνους καί σεξουαλικά ἀδικήματα στενά
συνδεδεμένα μέ ἀποκρυφιστικές πρακτικές.
Ἡ Μονάδα αὐτή θά ἀσχολεῖται ἀποκλειστικά μέ αὐτά τά ἀδικήματα».
Ὁ Δόν Ὀρέστε Μπένζι πού θά εἶναι
ὁ σύνδεσμος μέ τίς Ἀστυνομικές Ἀρχές,
16. «Μονάδα κατά τῶν Σεκτῶν» τῆς Ἀστυνομίας.
17. http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_De_Gennaro_
(businessman)
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δήλωσε στήν ἐφημερίδα (The Sunday
Telegraph): «Θά ἐπανδρώσουμε τίς “Μονάδες” μέ κληρικούς πού διαθέτουν ἐμπειρία
στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἄσκησης τοῦ Σατανισμοῦ καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ. Αὐτοί θά βοηθήσουν τήν SAS στή μάχη μέ τό πρόβλημα
αὐτό πού ἀναπτύσσεται μέ ἀνησυχητική
ταχύτητα σ’ ὅλη τήν Ἰταλία.
Ἐδῶ, δέν ἀναφερόμαστε μόνο μέ φόνους,
ἀλλά καί στήν ψυχολογική ἐπιρροή πού
ἀσκοῦν οἱ σέκτες, ἰδιαίτερα στούς νέους,
ἀπομακρύνοντάς τους ἀπό τίς παραδοσιακές κοινωνικές ἀξίες, ἐκθέτοντάς τους σέ
κάθε εἴδους φρικαλεότητες». Κι ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Βατικανοῦ κατέληξε: «Αὐτός εἶναι
ὁ βασικός λόγος πού ἡ ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νά
βοηθήσει».
Κατά τήν Ἀστυνομία, περιοχές μέ ἰδιαίτερη σατανιστική δραστηριότητα στό
Βορρᾶ, θεωροῦνται οἱ περιοχές: Πιεντιμόντε (Piedimonte), Βένετο (Veneto), Ἐμίλια
Ρωμάνια (Emilia Romagna)· ἐνῶ στό Νότο,
οἱ περιοχές: Τοσκάνη (Toscana), Οὔμπρια
(Umbria), Καλαβρία (Calabria) καί Ἀπουλία
(Puglia).
Ἔχει ἐπίσης συσταθεῖ μία εἰδική κατ’
εὐθείαν τηλεφωνική γραμμή ἐπικοινωνίας
γιά τήν ἀναφορά ἀποκρυφιστικῶν δραστηριοτήτων.
Τό νέο κῦμα Σατανισμοῦ στήν Ἰταλία
συχνά τροφοδοτεῖται ἀπό τήν ἄσκηση τῆς
μαύρης μαγείας, τά ναρκωτικά, τό σέξ καί
τή μουσική heavy metal.
Ἕνα ἀπό τά χειρότερα κρούσματα φόνων τῶν τελευταίων ἐτῶν ἦταν κι αὐτό τῆς
σέκτας «τά Κτήνη τοῦ Σατανᾶ» (the Beasts
of Satan). Δύο ἀπό τά μέλη της, ὁ Φάμπιο
Τόλις (Fabio Tollis), 16 ἐτῶν καί ἡ Κιάρα
18
Μαρίνο (Chiara Marino) , 19 ἐτῶν, ξυλοκοπήθηκαν μέ ρόπαλα ἀπό ἄλλους ὀπαδούς
καί θάφτηκαν ζωντανοί σέ δάση κοντά στό
Μιλάνο. Ἡ ἀστυνομία πιστεύει πώς πρέπει
18. http://en.wikipedia.org/wiki/Beasts_of_Satan
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νά ὑπάρχουν κι ἄλλα θύματα καθώς ἔχουν
ἐξαφανιστεῖ καί ἄλλα ἄτομα.
Ὁ Ἀντρέα Βόλπε (Andrea Volpe), ἀρχηγός τῶν «Κτηνῶν τοῦ Σατανᾶ», καταδικάστηκε γιά τήν δολοφονία σέ ἰσόβια κάθειρξη. Ἡ 19άχρονη φίλη του, Ἐλίζαμπεθ Μπαλαρίν (Elizabeth Ballarin), καταδικάστηκε
σέ 24 χρόνια κάθειρξη καί ὁ 27άχρονος Νικόλα Σαπόνε (Nicola Sapone) σέ 26 χρόνια.
Φορεῖς γιά τήν προάσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐξέφρασαν φόβους
ὅτι ἡ νέα «Μονάδα» κατά τῶν σεκτῶν,
θά μποροῦσε νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τή
διερεύνηση τοῦ 1.000.000 Ἰταλῶν, πού ἀνήκουν σέ μειονοτικά θρησκευτικά κινήματα.
Οἱ ἀποκρυφιστικοί κύκλοι στήν Ἰταλία
ὑπῆρξαν ἐπίσης ἐπικριτικοί. Ὁ Ἀντρέα
Προβέρα (Andrea Provera), ἰδιοκτήτης καταστήματος ἀποκρυφιστικῶν εἰδῶν, στό
Τορίνο, δήλωσε: «Ζοῦμε σέ μία λαϊκή δημοκρατία κι ἔτσι ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος
νά πιστεύει σέ ὅ,τι ἐπιθυμεῖ. Ἐάν κάποιοι
θέλουν νά λατρεύουν τό ψυγεῖο τους (sic)
ἐπειδή πιστεύουν ὅτι τούς μιλάει ἤ ἐπιθυμοῦν νά λατρεύουν τόν Σατανᾶ, εἶναι δικό
19
τους θέμα» .
Στή Μεγάλη Βρετανία...
Ἐκδικάστηκε στό Ἀνώτατο Δικαστήριο
τοῦ Ἐδιμβούργου μία ὑπόθεση φόνου μέ
ἐμπλοκή στόν Σατανισμό. Ὁ 16άχρονος
Λούκ Μίτσελ (Luke Mitchell), σέ ἡλικία 14
ἐτῶν, σκότωσε καί ἀκρωτηρίασε τήν ἐπίσης 14άχρονη φίλη του, Τζόουντι Τζόουνς
(Jodi Jones) στό Ντέελκιτ (Dalkeith) τῆς
Σκωτίας.
Ὁ δικαστής τῆς ὑπόθεσης, λόρδος Νίμο
Σμίθ (Nimmo Smith) κατεδίκασε τόν Μίτσελ, ὁ ὁποῖος κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες κάνναβης καί εἶχε ἐμμονή μέ τόν
Σατανισμό, σέ 20ετῆ φυλάκιση.
19. Σ.τ.Σ. Εἶναι ὅμως καί δικό τους θέμα νά θυσιάζουν
ἀνθρώπους τελετουργικά;
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Ὁ δικαστής χαρακτήρισε τήν ὑπόθεση
ὡς ἰδιαζόντως εἰδεχθῆ καί μοναδική στά
χρονικά τοῦ δικαστηρίου τά τελευταῖα
χρόνια. Εἶπε, μάλιστα, στόν Μίτσελ: «Δέν
νομίζω πώς τό ἐνδιαφέρον σου γιά τόν Σατανισμό μπορεῖ νά ἀγνοηθεῖ καί ἁπλᾶ νά
ἀποδοθεῖ σέ μία τάση ἐφηβικῆς ἐπαναστατικότητας. Ἦταν ἔνδειξη ὅτι βρίσκεις τό κακό
ἑλκυστικό καί πιστεύεις ὅτι ἴσως ὑπάρχει
ἕνα εἶδος διεστραμμένου θέλγητρου στήν
πραγματοποίηση μιᾶς κακόβουλης πράξης».
Ὁ δικαστής ἀπεφάνθη, πώς θεωροῦσε
ὅτι ἡ ἐξάρτηση τοῦ ἀγοριοῦ ἀπό τήν κάνναβη ὑπῆρξε ἕνας ἐπιπλέον παράγοντας
στή διάπραξη τοῦ φόνου.
Ὁ Μίτσελ ἦταν θαυμαστής τοῦ τραγου20
διστῆ τῆς goth Μέριλιν Μάνσον (Mairilyn
Manson), ὁ ὁποῖος δημοσίευσε, στήν ἱστοσελίδα του, εἰκόνες, πού εἶχε ἀντιγράψει
ἀπό νεκρικές φωτογραφίες τῆς Ἐλίζαμπεθ
Σόρτ (Elizabeth Short), ἠθοποιοῦ τοῦ Χόλυγουντ, πού δολοφονήθηκε καί ἀκρωτηριάσθηκε τή δεκαετία τοῦ 1940. Ὁ δικαστής Νίμο Σμίθ δήλωσε ὅτι, ὁ Μίτσελ, προφανῶς
«κουβαλοῦσε στό μυαλό του» τίς εἰκόνες
πού εἶχε δεῖ.
Βέβαια, ὁ Μέριλιν Μάνσον ἀποποιήθηκε τοῦ ἰσχυρισμοῦ ὅτι ἡ ἐνέργειά του
αὐτή ὑπῆρξε παράγων στή δολοφονία τῆς
Τζόουντι Τζόουνς καί ἀπέδωσε τό γεγονός
στήν κακή ἀνατροφή πού οἱ γονεῖς δίνουν
στά παιδιά τους.
Ὁ Μίτσελ, σύμφωνα μέ μαρτυρίες,
ἔλαβε ἑκατοντάδες ἐπιστολές ἀπό νεαρές θαυμάστριες τοῦ Μάνσον. Κάποιες
ἀπό αὐτές, μέ τή χαρακτηριστική goth
ἐμφάνιση, περίμεναν ἔξω ἀπό τό δικαστήριο νά δοῦν τό Μίτσελ, ἔστω στιγμιαῖα.
20. Gothic rock, ἀναφερόμενη ἐπίσης ὡς goth ρόκ ἤ
ἁπλά goth, εἶναι μουσικό ὑπογένος τῶν post-punk καί
alternative rock, πού εἶδε τό φῶς περί τά τέλη τοῦ 1970.
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Καί στό Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό...
Ἕνας ἀξιωματικός τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ, πρόσφατα, πῆρε τήν ἄδεια νά τελεῖ τά
τελετουργικά του ἐπί τοῦ σκάφους καί μετά τόν θάνατό του, νά κηδευθεῖ σύμφωνα
μέ τήν θρησκεία του, τόν Σατανισμό.
«ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΟΥΜ». ΝΕΑ
21
«ΛΑΤΡΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ
Ἡ «λατρεία» (Cult) «Διαλογισμός Μάουμ» (Maum Meditation) γνωστή καί σάν
«Λατρεία τοῦ Θανάτου» τώρα δραστηριο
ποιεῖται καί στίς Η. Π. Α.
Οἱ ὀπαδοί τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς πιστεύουν ὅτι ὁ ἀρχηγός της εἶναι ἡ ἐκδήλωση τῆς
ἀλήθειας, ἕνα πεφωτισμένο ὄν, τό ὁποῖο
μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἄλλους ἀνθρώπους
στή φώτιση. Ἡ πρώτη πρακτική στήν ὁποία
καλοῦνται νά ἐκπαιδευτοῦν οἱ ὀπαδοί καθημερινά, εἶναι «νά δολοφονήσουν διανοητικά τόν ἑαυτό τους» μέσῳ παραστατικῶν
βίαιων ἀπεικονίσεων. Οἱ ὀπαδοί πιστεύουν
ὅτι αὐτή ἡ μορφή πλύσης ἐγκεφάλου, μαζί
μέ τό ἄδειασμα τοῦ νοῦ ἀπαλλάσσει τά
ἄτομα ἀπό ἀναστολές.
Ἡ ὀργάνωση αὐτή διδάσκει πώς ὑπάρχουν 8 ἐπίπεδα σκέψης στά ὁποῖα πρέπει
νά ἀνέλθει ὁ ἐνδιαφερόμενος, ἕως ὅτου
φθάσει στή φώτιση.
Τό μηνιαῖο κόστος παρακολούθησης
ἀνέρχεται σέ 150.000 δολάρια (sic), ἐνῶ στό
ἐπίπεδο 5 ἀπαιτεῖται ἡ «οὐράνια εἰσφορά»
ὕψους 1.000.000 δολαρίων (sic). Ἀκόμη, προτείνεται στούς ὀπαδούς ἡ ἀγορά βιβλίων
καί ἄλλων διαφόρων προϊόντων.
Ὁ ἱδρυτής τῆς ὀργάνωσης, Γού Μιάγκ
(Woo Myung) διαμένει στό Λόγκ Ἄϊλαντ
21. The Times, 30 Δεκεμβρίου 2011 & FAIRnews, Ἀπρίλιος 2012, σ. 13
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(Long Island), στή Νέα Ὑόρκη, παρ’ ὅλο
πού τό κέντρο τῆς ὀργάνωσης βρίσκεται
στήν Κορέα.
Στά ἐπίπεδα 4 καί 5, εἶναι ὑποχρεωτική
ἡ ἀπομνημόνευση ἑνός δοξαστικοῦ ὕμνου
πρός τόν Γού Μιάγκ. Ὅλα τά ἐπίπεδα εἶναι
μυστικά. Μόνο στά μέλη τοῦ 8ου ἐπιπέδου
ἐπιτρέπεται ἡ πρόσβαση στή διαδικτυακή
πύλη (web portal) 8ου βαθμοῦ τῆς ὀργάνωσης.
Σ’ ὅλα τά κέντρα τῆς ὀργάνωσης ὑπάρχει ἕνα ἰδιαίτερο κάθισμα στό ὁποῖο μόνο
ὁ Γού Μιάγκ ἐπιτρέπεται νά καθίσει, ἐνῶ
οἱ ὀπαδοί τοῦ 8ου ἐπιπέδου καί μόνο ἐπιτρέπεται νά συνομιλοῦν μέ τή σύζυγο τοῦ Γού
Μιάγκ. Ὅμως αὐτά δέν ἐμποδίζουν τόν ἴδιο
τόν Γού Μιάγκ, κάποιες φορές, νά κάνει
ἐπισκέψεις καί νά ἀσκεῖ κριτική σέ σχέση
μέ συμπεριφορές καί τήν εὐρύτερη πρόοδο.
Ὁ φανατισμός καί ἡ ἀφοσίωση τήν ὁποία
ἀπαιτεῖ ὁ Γού Μιάγκ ἀπό τούς ὀπαδούς
καθώς καί ἡ πλύση ἐγκεφάλου φθάνουν
στήν ὑπερβολή.
Οἱ «βοηθοί», πού καθοδηγοῦν τίς
πρακτικές διαλογισμοῦ, ἀνήκουν ὅλοι
στό 8ο ἐπίπεδο. Παρ’ ὅλο πού θεωρεῖται
ὅτι ἔχουν φθάσει στή «φώτιση», συχνά ἐμφανίζουν σημάδια ἀπογοήτευσης,
ἀπάθειας καί ἀντιπάθειας πρός ἄλλους
ὀπαδούς. Αὐτά εἶναι ἐμφανῆ, εἰδικά ὅταν
τίθενται ἐρωτήσεις στίς ὁποῖες δέν μποροῦν νά ἀπαντήσουν. Χρησιμοποιοῦνται
ψεύτικα χαμόγελα καί δῆθεν ἀγαπητική
ἀτμόσφαιρα σέ ἔνδειξη ἀποδοχῆς τῶν
ἄλλων. Ὅταν οἱ προσήλυτοι ἀπουσιάσουν γιά περισσότερο ἀπό δυό ἡμέρες,
ἀρχίζουν νά δέχονται τηλεφωνήματα
μέ σκοπό νά διαπιστωθεῖ ὁ λόγος τῆς
ἀπουσίας.

29

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
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΓΙΟΓΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ;
Εἶναι ἡ γιόγκα ὡς µυϊκή ἄσκηση κατάλληλη γιά τή βελτίωση τῆς ὑγείας;

Ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες, ὁρισµένοι κύκλοι
προβάλλουν στό δυτικό κόσµο τή γιόγκα
ὡς ἰδανική µορφή σωµατικῆς ἄσκησης.
Ἐπίσης γίνονται µαθήµατα-σεµινάρια γυµναστικῶν
ἀσκήσεων, διδάσκονται στάσεις καί κινήσεις τοῦ σώµατος,
ὅπως αὐτές ἐφαρµόζονται
στόν ἰνδουισµό καί στόν βουδισµό (γιόγκα).
Στό παρόν κείµενο γίνεται προσπάθεια νά παρουσιαστεῖ
τό θέµα µέ τόν ἁπλούστερο δυνατό τρόπο.
Σκοπός τῆς µικρῆς αὐτῆς ἐργασίας εἶναι νά µπορέσει
νά ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, ἀνεξαρτήτως
τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἤ ἄλλων προτιµήσεών του
τίς διάφορες πλευρές τοῦ ζητήµατος.
Ἡ σωµατική ἄσκηση εἶναι κοινό ἀγαθό, ὅπως καί ἡ
ἐλευθερία. Ὁ κάθε ἕνας ἔχει τό δικαίωµα νά γνωρίσει
ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τό συγκεκριµένο θέµα.
Μόνο ἔτσι, θά εἶναι σέ θέση νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα,
αὐτό πού ὁ ἴδιος κρίνει ὡς σωστό.
Ἡ µελέτη γίνεται µέ βάση τίς σύγχρονες ἀπόψεις τῆς
ἰατρικῆς, τῆς ἀθλητιατρικῆς καί τῆς θρησκειολογίας.

Σελίδες: 40. Τιµή λιανική: 2 €.

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

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

Σελίδες: 696. Τιµή λιανική: 25 €.

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

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκηνικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας:
1. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Ἑταιρείας
«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Κάθε Πέμπτη, 5.30΄-6.30΄ μ.μ.
2. Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφιστικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστικές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη,
7.00΄-9.00΄ μ.μ.
3. Ὁμάδα Μελέτης τῶν Προτεσταντικῶν– Πεντηκοστιανῶν κινήσεων. Ἀνά 15θήμερο, κάθε δεύτερη Τρίτη, 6.00΄-8.00΄ 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’).
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τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος
βασιλιάς», γ) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί τό νησί τῆς
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