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«ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» 
ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, 
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων

(β’ μέρος)

5. Οἱ καταστροφικές συ νέ πει ες
Κάναμε ἤδη λόγο στό πρῶτο μέρος τοῦ 

ἄρθρου αὐτοῦ γιά τά χαρακτηριστικά τῶν 
«ψυχοναρκωτικῶν», δηλαδή τῶν νε ο φα
νῶν ὁλοκληρωτικῶν παραθρησκευτικῶν 
ὁμάδων καί γιά τά αἴτια πού ὁδηγοῦν νέ
ους κυρίως ἀνθρώπους σ’ αὐτές. Ἄς δοῦμε 
ὅμως στή συνέχεια καί τίς ἀρνητικές καί 
καταστροφικές συνέπειες ἀπό τήν ἔνταξη 
σ’ αὐτές.

Ἡ Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, στήν 
ὁποία ἀναφερθήκαμε πιό πάνω, καταγρά
φει στά Πορίσματά της μιά σειρά ἀρνη
τικῶν καί καταστροφικῶν συνεπειῶν γιά 
τούς ὀπαδούςθύματα τῶν παραθρησκευ
τικῶν ὁμάδων ἀπό τήν ἔνταξή τους σ’ 
αὐτές1.

Εἶναι ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακή ἡ διαπί
στωση ὅτι οἱ ἀρνητικές καί καταστροφικές 
συνέπειες πού πλήττουν τά θύματα τῶν 
ὁλοκληρωτικῶν αἱρέσεων δέν διαφέρουν 
ἀπό ἐκεῖνες πού συνοδεύουν τά θύματα 
τῶν παραισθησιογόνων καί ἐ ξαρ τη σι ο γό
νων οὐσιῶν. Χωρίς ἀμφιβολία θά μπορού
σαμε νά ποῦμε ὅτι εἶναι κοινές καί στίς δύο 
περιπτώσεις. Καταγράφομε ἐδῶ τίς σημα
ντικότερες ἀπ’ αὐτές2:

1. Στή σύνταξη τῶν Πορισμάτων τῆς Ζ΄ Συνδιασκέ
ψεως ὑπῆρξε καθοριστικός ὁ ρόλος τοῦ μακαριστοῦ π. 
Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ κύριος συντά
κτης τῶν κειμένων αὐτῶν, πού προέρχονται ἀπό τήν βα
θειά καί κοπιώδη ἔρευνά του στά θέματα τῶν νεοφανῶν 
αἱρέσεων.

2. Βλέπε περισσότερα στό «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μέ 
τήν Ὀρθόδοξη Πίστη», Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη 

1)  Ἀπώλεια τῆς προσωπικῆς σκέψεως, 
κρίσεως, βουλήσεως καί μείωση τῶν 
διανοητικῶν ἱκανοτήτων.

2)  Διαρκής αἴσθηση ἔντονου ἄγχους 
καί ἀγωνίας.

3)  Ἀντιστροφή τῆς θεώρησης τοῦ νοή
ματος ζωῆς.

4)  Μόνιμο αἴσθημα ψυχικῆς ἀνισορρο
πίας καί ἀνασφάλειας.

5)  Ἀπώλεια σωματικοῦ βάρους σέ σύ
ντομο χρονικό διάστημα μέ ταυτό
χρονα δείγματα διανοητικῆς καί σω
ματικῆς ἐ ξάν τλη σης.

6)  Σοβαρές ψυχοσωματικές βλάβες.
7)  Καχυποψία καί βίωση συνεχοῦς κα

τάστασης τρόμου σέ σχέση μέ τόν 
ἔξω κόσμο.

8)  Μόνιμη ληθαργική κατάσταση λόγῳ 
ἔντονου κλονισμοῦ καί ὑπερβολικῆς 
στέρησης.

9)  Φυγή ἀπό τήν πραγματικότητα, μέ 
ἔντονες τάσεις ἀ πο μό νω σης.

10)  Ἐλεγχόμενη σκέψη.
11) Ἐλεγχόμενη δράση.
12) Κατεστραμμένη αὐτοεκτίμηση.
13)  Ἀδυναμία λήψης ἀποφάσεων σέ προ

σωπικό ἐπίπεδο.
14)  Σταδιακή ἀλλοίωση ἐξωτερικῆς 

ἐμφάνισης.
15) Ἔντονο αἴσθημα φόβου.

Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μη
τροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», 
σσ. 92 ἑξ.
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16)  Αἴσθημα ἀπογνώσεως μέ τάσεις κα
ταστροφῆς, αὐ το κα τα στρο φῆς, αὐτο
ακρωτηριασμοῦ καί αὐτοκτονίας.

17)  Καταστροφή τῆς ἱκανότητας γιά δη
μιουργία δι α προ σω πι κῶν σχέσεων.

18)  Ἀντικοινωνική καί ἐξωκοινωνική συ
μπεριφορά.

Νομίζομε ὅτι, μιά ἁπλῆ σύγκριση αὐτῆς 
τῆς εἰκόνας, πού χαρακτηρίζει συνήθως 
ἕναν ὑπόδουλο καταστροφικῆς λατρείας 
μέ τήν εἰκόνα τοῦ ἐξαρτημένου ἀπό ναρ
κωτικές οὐσίες ἀποδεικνύει, ἀφ’ ἑνός μέν, 
τήν βαρύτητα τῆς καταστάσεως καί ἀφ’ 
ἑτέρου, τήν δυσκολία τῆς θεραπείας τοῦ 
προβλήματος καί στίς δύο περιπτώσεις.

Ὀργάνωση, πού ἀσχολεῖται μέ τήν ἀντι
μετώπιση τοῦ προβλήματος τῶν σεκτῶν, 
καταγράφει τίς ἴδιες περίπου, δυνητικά, 
συνέπειες πάνω στήν προσωπικότητα τῶν 
θυμάτων ἀπό τήν ἔνταξή τους σέ μιά σέ
κτα: «Ἀπώλεια ἐλεύθερης βούλησης - Κα-
ταστροφή οἰκογενειακῶν δεσμῶν - Ἀλλαγή 
προσωπικότητας - Παραισθήσεις, πανικός, 
ἐνοχή, φόβος - Ἀπώλεια φίλων - Μείωση 
διανοητικῆς ἱκανότητας, λεξιλογίου, αἴσθη-
σης τοῦ χιοῦμορ - Κακή ὑγεία - Κακή κρίση 
- Ἀπώλεια χρημάτων»3.

Ἐπίσης, ἀμερικανική ὀργάνωση, ἡ ὁποία 
ἀσχολεῖται μέ τό πρό βλη μα, δίνοντας τόν 
ὁρισμό τῆς «καταστροφικῆς λατρείας», 
ἐπισημαίνει καί τίς ἀρνητικές συνέπειες 
πού ἀπειλοῦν τούς ὀπαδούς: «Καταστρο-
φική λατρεία εἶναι μιά ὁμάδα ἤ κίνημα πού 
ἐπιδεικνύει μιά μεγάλη ἤ ὑπερβολική ἀφο-
σίωση ἤ ἀφιέρωση σέ ἕνα πρόσωπο, ἰδέα, 
ἤ ἀντικείμενο, πού χρησιμοποιεῖ ἀνήθικα 
παραποιημένες τεχνικές πειθοῦς καί ἐλέγ-
χου... μέ σκοπό νά προαγάγει τούς σκοπούς 
τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ὁμάδας μέ ἀποτέλεσμα 
τήν πιθανή ἤ βέβαιη βλάβη τῶν ὀπαδῶν, τῶν 
οἰκογενειῶν τους καί τῆς κοινωνίας»4.

3. Ἀπό τό ἔντυπο τῆς CAN, Cult Awareness Network.
4. Ἀπό τό βιβλίο τῆς A.F.F., Cults and Psychological 

Abuse, σσ. 68, 69.

Οἱ καταστροφικές αὐτές συνέπειες 
εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν μεθοδεύσεων 
καί τῶν διαφόρων τεχνικῶν «διανοητικοῦ 
χει ρι σμοῦ», πού ἐφαρμόζουν πολλές πα
ραθρησκευτικές ὁ λο κλη ρω τι κές ὁμάδες, 
ὥστε νά μποροῦμε νά κάνουμε λόγο γιά 
διάλυση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότη
τας, καταρράκωση τῆς ἀν θρώ πι νης ἀξι
οπρέπειας, στέρηση τῆς ἐλευθερίας καί 
καταστροφή τῶν κοινωνικῶν σχέσεων. 
Αὐτό, ὅπως ἔχομε ἤδη σημειώσει, ἐπι
τυγχάνεται εὐκολώτερα μέ τήν ἀποκοπή 
τῶν θυμάτων ἀπό τό οἰκογενειακό, ἐπαγ
γελματικό καί κοινωνικό περιβάλλον 
τους, τό ὁποῖο χαρακτηρίζεται ἐχθρικό 
ἤ διαβολικό, καί τόν ἐξαναγκασμό τους 
νά ἐκτελοῦν, παρά τήν θέλησή τους, τίς 
ἐντολές τοῦ ἀρχηγοῦ καί τῆς ὁμάδας, πι
στεύοντας ὅτι ἔτσι ὑπηρετοῦν τό καλό τῆς 
ἀνθρωπότητας.

Γι’ αὐτό πολλές παραθρησκευτικές 
ὁμάδες χαρακτηρίζονται διεθνῶς ὡς «ὁλο-
κληρωτικές ὁμάδες», «ὁμάδες διανοητικοῦ 
χει ρι σμοῦ», «τεχνικές γιά τήν μεταμόρ-
φωση τῆς σκέψης», «τεχνικές πλύσεως 
ψυχῆς», «ψυχολατρεῖες», «καταστροφικές 
λατρεῖες», «ἐλευθεριοκτόνες ὁμάδες» κ.ἄ.

Γιά νά χρησιμοποιήσουμε καί πάλι τήν 
σκέψη τοῦ π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, «Ἄν οἱ 
νέοι ἄνθρωποι, ἔξω ἀπό τήν ὀργάνωση (δηλ. 
πρίν ἐνταχθοῦν σ’ αὐτή), ἀπέρριπταν κάθε 
αὐθεντία καί τίς ἐπιταγές της, καθώς καί 
τήν ὅποια χειραγώγηση, τώρα, μέσα στήν 
ὁμάδα, μέ τίς προσεκτικές μεθοδεύσεις της, 
ὁδηγοῦνται σέ ἀπόλυτη ὑποταγή τήν ὁποία 
ἐκλαμβάνουν ὡς ἀποτέλεσμα “ἐλεύθερης 
συγκατάθεσης” καί “ἐλεύθερης ἐπιλογῆς”. 
Δέν εἶναι σέ θέση νά ἀντιληφθοῦν τίς με-
θοδεύσεις αὐτές καί τήν πλύση ἐγκεφάλου 
πού ὑφίστανται»5.

Εἶναι λοιπόν, ἐκτός πάσης ἀμφιβολίας, 
ταυτόσημες οἱ καταστροφικές συνέπειες, 

5. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Νεοφανεῖς αἱρέσεις κατα
στρο  φι κές λα τρεῖ ες, μν. ἔργ., σ. 251.
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τόσο γιά τούς χρῆστες τῶν «ναρ κω τι κῶν», 
ὅσο καί γιά τά θύματα τῶν σεκτῶν «ψυ χο
ναρ κω τι κῶν».

Κατά συνέπεια, ὅσο δύσκολος εἶναι ὁ 
ἀπεγκλωβισμός καί ἡ ἀπεξάρτηση ἑνός 
ναρκωμανοῦς ἀπό τίς παραισθησιογόνες 
οὐσίες, ἄλλο τόσο εἶναι δύσκολη ἡ ἀπε
λευθέρωση ἑνός θύματος ὁλοκληρωτικῆς 
αἱρέσεως, ἀπό τήν στιγνή ὑποδούλωσή του 
σ’ αὐτή καί τούς καταστρεπτικούς γι’ αὐτό 
μηχανισμούς της.

6. Καί τά «Ψυχοναρκωτικά» ἀποτελοῦν 
κοινωνικό πρόβλημα

Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς μάστιγας τῶν 
«ναρκωτικῶν» ἔχει κινητοποιηθεῖ ἡ πα
γκόσμια Κοινότητα, διεξάγεται ἕνας ὀργα
νωμένος ἀγώνας καί ἔχουν ληφθεῖ σημα
ντικές πρωτοβουλίες, καίτοι τά ἀποτελέ
σματα δέν εἶναι τά ἀναμενόμενα. Εἶναι 
παρήγορο, ὅτι ἀπό Διεθνεῖς Ὀργανισμούς 
ἔχει δι α πι στω θεῖ πλέον ὅτι καί ἡ διακίνηση 
τῶν «ψυχοναρκωτικῶν» δη μι ουρ γεῖ ἐξί
σου παρόμοιους κινδύνους γιά τήν ψυχική 
ἀλλά και τήν σωματική ὑγεία τῶν πολιτῶν 
καί ἐδῶ καί μερικά χρόνια ἄρχισαν νά λαμ
βάνονται μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ 
προβλήματος.

Ἔτσι, τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τό 
Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης καί πολλά Εὐρω
παϊκά Κοινοβούλια (Γαλλίας, Γερμανίας, 
Βελγίου, Αὐστρίας, Ἀγ γλίας, Ἱσπανίας, 
Ἑλβετίας κ.ἄ.) ἀν τι με τω πί ζουν τήν δρα
στηριότητα διαφόρων σεκτῶν ὡς ἰδιαίτε
ρα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, καθόσον 
θεωροῦν ὅτι πολλές ἀ π’ αὐτές ἀποτελοῦν 
ἀπειλή, ὄχι μόνο γιά τά ἄτομα πού ἐν
τάσ σον ται σ’ αὐτές καί γιά τίς οἰκογενειές 
τους, ἀλλά καί γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ Κρά
τους καί τούς δημοκρατικούς θεσμούς καί 
παραβιάζουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα 
καί τήν θρησκευτική ἐλευθερία.

Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ἤδη ἀπό 
τό ἔτος 1984, ἔχει ἐκ δώ σει τρία Ψηφί

σματα (22.5.84, 29.2.96 καί 17.2.98), μέ τά 
ὁποῖα ἐκφράζει τήν ἀνησυχία του γιά τήν 
δραστηριότητα τῶν σεκτῶν, καί καλεῖ τά 
κράτη  μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, 
ὄχι μόνο νά ἀσχοληθοῦν μέ τό πρόβλημα, 
ἀλλά καί νά λάβουν τά ἀναγκαῖα μέτρα 
γιά τήν προστασία τῶν πολιτῶν τους. Με
ταφέρομε ἐδῶ μία μόνο παράγραφο ἀπό τό 
σημαντικώτατο Ψήφισμα τοῦ 1996: 

«Ἄρθρο Ε: (Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
θεωρεῖ ὅτι ὁρισμένες σέκτες, πού δροῦν 
στό πλαίσιο διασυνοριακοῦ δικτύου ἐντός 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἐπιδίδονται σέ 
παράνομες ἤ ἐγκληματικές δραστηριό
τητες καί σέ παραβιάσεις τῶν δικαιω
μάτων τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως σέ κακομε
ταχείριση, σεξουαλική βία, ἐγκλεισμούς, 
σωματεμπόριο, ἐνθάρρυνση ἐπιθετικῆς 
συμπεριφορᾶς, μέχρι καί προπαγάνδα 
ρατσιστικῶν ἰδεολογιῶν, σέ φορολογικές 
ἀπάτες, μεταφορές κεφαλαίων, ἐμπόριο 
ὅπλων, διακίνηση ναρκωτικῶν, παρα
βίαση τοῦ δικαιώματος τῆς ἐργασίας ἤ σέ 
παράνομη ἄσκηση τῆς ἰατρικῆς, κλπ.». 
[Ἄς προσέξουμε στό κείμενο αὐτό τήν ἐπι
σήμανση ὅτι μερικές «σέκτες» διακινοῦν 
ναρκωτικά].

Στήν Ἑλλάδα, ἐνῶ, ἔστω καί ἀνεπαρκῶς, 
ἀναπτύσσονται διάφορες πρωτοβουλίες 
γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς μάστιγας τῶν 
«ναρκωτικῶν», πού πλήττει νέους κυρίως 
ἀνθρώπους, δυστυχῶς δέν ἔχει γίνει ἀντι
ληπτός ὁ σοβαρός κίνδυνος πού ἀπειλεῖ 
ἐξίσου τήν νεολαία μας, ἀπό τήν δραστηρι
ότητα τῶν παραθρησκευτικῶν ὁλοκληρω
τικῶν ὁμάδων. Οἱ ἁρμόδιες καί ὑπεύθυνες 
Ἑλληνικές Ἀρχές γιά τήν προστασία τοῦ 
Πολίτου καί τῶν ἔννομων ἀγαθῶν δέν 
ἔχουν ἀντιληφθεῖ ἐπαρκῶς τό πρόβλημα 
καί δέν ἀκολουθοῦν τό παράδειγμα τῶν 
ἄλλων χωρῶν τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, 
οἱ ὁποῖες, χωρίς νά μει ο νε κτοῦν σέ δημο
κρατική εὐαισθησία καί μέσα στά πλαίσια 
τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιω
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μάτων καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, 
ἔχουν λάβει σοβαρά μέτρα προστασίας 
τῶν πολιτῶν τους καί ἔχουν ὀργανώσει 
εἰδικές Ὑπηρεσίες γιά τήν ἀντιμετώπιση 
τοῦ προβλήματος. Ἡ ἴδια ἡ Γαλλική Ἐθνο
συνέλευση, καθώς καί ἡ Βελγική Βουλή, 
ἔχουν καταρτίσει καταλόγους ἐπικίνδυνων 
παραθρησκευτικῶν ὁμάδων. Στήν Γαλλία 
μάλιστα ἔχει συγκροτηθεῖ εἰδική κρατική 
Ἐπιτροπή, ἡ MIVILUDES (Mission Intermin
isterielle de vigilance et de lutte contre les 
derives sectaires – Διυπουργική Ἀποστολή 
Ἐ πα γρύ πνι σης καί Ἀγῶνος ἐναντίον τῶν 
αἱρετικῶν ὀργανώσεων), πού παρακολου
θεῖ τήν δραστηριότητα τῶν σεκτῶν καί πα
ρεμβαίνει σέ περιπτώσεις πού καταγγέλ
λονται ἔκνομες δραστηριότητές τους, εἴτε 
ἀπό τά ἴδια τά θύματα τῶν ὁλοκληρωτικῶν 
αὐτῶν ὁμάδων, εἴτε ἀπό τίς οἰκογένειές 
τους.

Στήν Ἑλλάδα, ἄν ἐξαιρέσει κανείς τίς 
δύο ἀποφάσεις τῶν Ἑλληνικῶν Δικαστη
ρίων γιά τήν διάλυση τοῦ πρώην Κ.Ε.Φ.Ε. 
(σημερινῆς «Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Σαηεντολογίας») (ὑ π’ ἀ ριθμ. 7.380/1995 
τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καί ὑ π’ ἀριθμ. 
10.493/1996 τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν), καί 
δύο ἄλλες παλαιότερες ἀποφάσεις γιά 
τήν ὀργάνωση τῶν «Χάρε Κρίσνα», πού 
ἀντιμετώπισαν τό πρόβλημα ἀπό τήν κοι
νωνική του πλευρά, ἡ Ἑλληνική Πολιτεία 
δέν ἔχει δείξει τό ἀνάλογο ἐνδιαφέρον, 
σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις τῶν εὐρωπα
ϊκῶν Ψηφισμάτων καί τίς εὐρωπαϊκές Συ
στάσεις. Κυριαρχεῖ ἡ λανθασμένη γνώμη 
ὅτι αὐτό εἶναι θέμα τῆς Ἐκκλησίας. Δέν 
θέλομε νά ἀποδεχθοῦμε ὅτι τοῦτο ὀφείλε
ται σέ ἀδιαφορία, ἤ σέ κακή ἀντίληψη περί 
τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμά
των. Γιατί, ἄν πρέπει νά γίνεται λόγος γιά 
καταπάτηση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, 
αὐτό πρέπει νά λεχθεῖ κυρίως καί πρωτί
στως γιά τίς παραθρησκευτικές ὁμάδες, 
οἱ ὁποῖες στεροῦν ἀπό τά θύματά τους 

κάθε στοιχεῖο ἐλευθερίας καί ἀξιοπρέπει
ας. Ὅμως, θά μπορούσαμε νά κάνουμε 
λόγο γιά ἀνεπάρκεια στήν προστασία τῶν 
Ἑλλήνων πολιτῶν καί στόν τομέα αὐτό ἐκ 
μέρους τῆς Πολιτείας.

Ἡ ἀντιμετώπιση ὅμως τῶν σοβαρῶν 
κοινωνικῶν προ βλη μά των πού δημιουρ
γοῦνται ἀπό τήν συχνά ἔκνομη ἤ καί 
ἐγ κλη μα τι κή δραστηριότητα μερικῶν νε
οφανῶν αἱρέσεων, δέν εἶναι δυνατόν νά 
ἀντιμετωπισθεῖ, ὅπως ἀρκετοί νομίζουν, 
ἀπό μόνη τήν Ἐκκ λησία, καί μάλιστα 
ὅταν, πολλές φορές, πρόκειται γιά ὁμάδες 
μέ ἐγκληματικά «δόγματα» καί ἐγκλημα
τική δρα στη ρι ό τη τα. Ἡ Ἐκκλησία, στίς 
περιπτώσεις αὐτές, πέραν τῆς πνευματικῆς 
στήριξης καί τῆς πληροφόρησης τοῦ 
Ὀρθοδόξου Πληρώματος, οὔτε μπορεῖ, 
οὔτε δικαιοῦται νά παρεμβαίνει. Ὅπως 
συμβαίνει μέ τά «ναρκωτικά», ἔτσι καί 
μέ τά «ψυχοναρκωτικά», ἡ διάπραξη μιᾶς 
ἀξιόποινης πράξης καί ἡ ἀντιμετώπιση 
μιᾶς ἐνδεχόμενης ἐγκληματικῆς δρα στη
ρι ό τη τας, ὅπου αὐτή ἐνδεχομένως ὑπάρχει 
γιατί δέν πρέπει νά καταλογίζουμε σέ 
ὅλες τίς παραθρησκευτικές ὁμάδες μιά 
τέτοια δραστηριότητα εἶναι ἁρμοδιότητα 
τῆς Πολιτείας. Οὔτε, λοιπόν, πρέπει νά 
ἐπιρρίπτεται στήν Ἐκκ λησία ἡ εὐθύνη 
γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, 
οὔτε καί νά ἀφήνεται ἀπροστάτευτος 
ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός Λαός ἀπό τήν 
ἐπικρατοῦσα κατάσταση ἀσυδοσίας 
καί ἔλλειψης κάθε ἐλέγχου στήν 
δραστηριότητα τῶν σεκτῶν. Ποιός 
ἐλέγχει, (ἀκόμη καί οἰκονομικά) τίς 
ὀργανώσεις αὐτές ἄν παραβαίνουν ἤ 
ὄχι τούς σκοπούς τοῦ Καταστατικοῦ πού 
ἔχουν καταθέσει στά Πρωτοδικεῖα καί 
πῶς διαχειρίζονται τά σημαντικά κέρδη 
πού ἀποκομίζουν ἀπό τήν διακίνηση τῶν 
«προϊόντων» τους, σεμιναρίων, βιβλίων, 
«θεραπευτικῶν μεθόδων», ἀστρολογικῶν 
προβλέψεων κ.π.ἄ.; Εἶναι ἀνάγκη νά 
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ἀναλάβει κάθε ἁρμόδιος τίς δικές του 
εὐθύνες.

7. Ὑπάρχουν τρόποι ἀντιμετωπίσεως 
τῶν «Ψυχοναρκωτικῶν»;

Ὅταν γίνεται λόγος γιά τούς τρόπους, 
μέ τούς ὁποίους πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ 
ἀποτελεσματικά ἡ μάστιγα τῶν «ναρκω
τικῶν», προτείνονται μέτρα, ἀφ’ ἑνός μέν 
προληπτικά, ἀφ’ ἑτέρου δέ θεραπευτικά. Ὡς 
προληπτικά μέτρα θεωροῦνται ὁ περιορι
σμός τῆς διακίνησης τῶν «ναρκωτικῶν» καί 
ἡ δίωξη τῶν διακινητῶν καί τῶν χρηστῶν 
τους. Ὅμως ὁ πιό ἀ πο τε λε σμα τι κός καί 
δραστικός προληπτικός τρόπος καταπολέ
μησής τους εἶναι ἡ ἐξάλειψη τῶν αἰτίων, 
πού ὁδηγοῦν νέους κυρίως ἀνθρώπους στά 
«ναρκωτικά». Ὅταν ὁ νέος ἄνθρωπος ἔχει 
βρεῖ τό «νόημα τῆς ζωῆς» του καί ζεῖ μέσα 
σέ συνθῆκες οἰ κο γε νεια κῆς καί κοινωνικῆς 
εἰρήνης καί ἀσφάλειας, εἶναι δύσκολο ἤ 
καί ἀδύνατο νά δοκιμάσει τήν φυγή ἀπό 
τά κοινωνικά προβλήματα καί τά ἀδιέξο
δα καταφεύγοντας στήν χρήση τῶν «ναρ
κω τι κῶν». Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὅταν οἱ 
ἐξαρτησιογόνες οὐσίες μποῦν στήν ζωή 
προβληματισμένων νέων, δέν μποροῦν νά 
φύγουν, ἐάν δέν λυθοῦν τά πραγματικά 
προβλήματααἴτια, πού τούς ὁδήγησαν σ’ 
αὐτές. Δέν θεραπεύεται τό πρόβλημα μό
νο μέ θεωρητικά προγράμματα ἤ μέ τήν 
ἀντικατάσταση τῶν «ναρκωτικῶν» μέ ὑπο
κατάστατά τους. Ἡ πραγματική θεραπεία 
τοῦ ἐξαρτημένου ἀτόμου ἐπιτυγχάνεται μέ 
τήν κάλυψη τῶν κενῶν καί τήν ἐξάλειψη 
τῶν αἰτίων πού τό ὁδήγησαν σ’ αὐτά. Καί 
αὐτά εἶναι κυρίως πνευματικῆς φύσεως. Γι’ 
αὐτό, σ’αὐτή τήν θεραπεία –καίτοι ὑπάρ
χουν «ἁρμόδιοι» πού δέν τό δέχονται πρώ
τιστο ρόλο «παίζει» ἡ ἐσωτερική εἰρήνη, ἡ 
ἁρμονική συμβίωση στήν οἰκογένεια καί 
ἡ σωστή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό.

Κατά ἀνάλογο καί παρόμοιο τρόπο πρέ
πει νά δοῦμε καί τήν ἀντιμετώπιση τῶν 

«ψυχοναρκωτικῶν». Εἴπαμε πιό πάνω ὅτι 
καί οἱ «ἔμποροι τῶν ψυχοναρκωτικῶν» 
ἐκμεταλλεύονται καταστάσεις «ὑψηλοῦ 
κινδύνου», ὅπως εἶναι τά διάφορα κενά, 
πνευματικά καί κοινωνικά, πού ἐντοπί
ζουν στά ὑποψήφια θύματά τους. Κατά 
συνέπεια, ἐκεῖ πρέπει νά στραφεῖ ἡ προ
σοχή τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας, 
ὥστε ὀρθά καί ἀ πο τε λε σμα τι κά νά ἀντι
μετωπιστεῖ καί τό πρόβλημα τῶν «ψυ χο
ναρ κω τι κῶν». Οἱ πνευματικές ἀνάγκες τοῦ 
σύγχρονου ἀνθρώπου ἀπαιτοῦν ζωντανά 
πρότυπα ζωῆς, πού νά τούς διδάσκουν 
ἔμπρακτα τό «νόημα τῆς ζωῆς», ὥστε νά 
ἀπομονωθοῦν οἱ «ψευδομεσσίες». Καί 
τέτοια πρότυπα πρέπει νά εἶναι, μετά 
τήν οἰκογένεια πού, ἀλοίμονο, νοσεῖ, τό 
σχολεῖο (ποιό σχολεῖο;!), οἱ πνευματικοί 
πατέρες καί οἱ ποιμένες τοῦ Λαοῦ τοῦ Θε
οῦ. Τρομακτική ἡ εὐθύνη!

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ σ’ ἐμᾶς ὡς Ἐκκλησία –καί 
Ἐκκλησία εἴμαστε ὅλοι μας, Κλῆρος καί 
Ὀρθόδοξος Λαός, ὀφείλουμε νά δώσουμε 
ἔμπρακτα ὑποδείγματα καί πρότυπα ζωῆς. 
Νά πείσουμε τούς «ἐπαῖτες τῆς ἐλπίδας» 
καί τούς «ἀναζητητές τῆς ἀλήθειας» ὅτι 
τό «νόημα ζωῆς» βρίσκεται ἀποκλειστι
κά καί σίγουρα στόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτό 
ὑπαγορεύει τό χρέος μας πρός τούς ἀδελ
φούς μας. Τοῦτο προϋποθέτει βεβαίως, 
σωστά κατηχημένους πιστούς καί φωτεινά 
πρότυπα χριστιανικῆς βιωτῆς. Μόνον ἔτσι 
μποροῦμε νά προσβλέπουμε μέ αἰσιοδοξία 
στήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, ὄχι 
μόνο τῶν «ναρκωτικῶν», ἀλλά καί τῶν 
«ψυχοναρκωτικῶν».

Ὑπογραμμίσαμε ὅμως πιό πάνω καί τόν 
κοινωνικό χαρακτήρα τοῦ προβλήματος 
τῶν «ψυχοναρκωτικῶν», πού σέ μερικές 
περιπτώσεις παίρνει μορφή ἐγκληματικῆς 
δραστηριότητας. Ἑπομένως, καλεῖται καί 
ἡ Πολιτεία, ὡς προστάτης τῶν ἔννομων 
ἀγαθῶν, τῆς ἀσφάλειας, τῆς ἐλευθερίας, 
τῆς ἀ ξι ο πρέ πειας, ἀκόμη καί τῆς φυσικῆς 
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ἀκεραιότητας –σέ μερικές περιπτώσεις 
τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, νά ἀναλάβει τίς 
εὐθύνες της. Ἀμέλεια ἤ ὑποβάθμιση τῆς 
ἀπειλῆς αὐτῆς θά εἶ ναι ἕνα ἐπικίνδυνο καί 
ἀσυγχώρητο λάθος, γιά τό παρόν καί γιά 
τό μέλλον.

Καί βεβαίως πρέπει νά τονίσουμε ὅτι καί 
ἐδῶ ἡ βαρύτητα πρέπει νά δοθεῖ στήν πρό
ληψη περισσσότερο ἀπό τήν θεραπεία. Για
τί ἀναμφισβήτητα ἡ θεραπεία εἶναι δύσκο
λη, πολύ δύσκολη. Ὅπως εἶναι ἔργο δυσχε
ρέστατο ἡ ἀπεξάρτηση ἑνός ἐξαρτημένου 
ἀτόμου ἀπό τίς παραισθησιογόνες οὐσίες, 
τό ἴδιο δύσκολος εἶναι ὁ ἀπεγκλωβισμός 
καί ἡ ἀπελευθέρωση ἑνός «ὑπόδουλου» 
μιᾶς ὁλοκληρωτικῆς παραθρησκευτικῆς 
ὁμάδας, ὅταν μάλιστα τόν ἔχει αἰχμαλω
τίσει, ὄχι μόνο μέ τόν «ἐνδογματισμό» του, 
μέ παράλογες ἐνίοτε διδασκαλίες, ἀλλά 
καί μέ ἀπειλές στήν περίπτωση ἀποχώρη
σής του ἀπ’ αὐτή.

Ἡ προσπάθεια γιά τήν σωτηρία καί 
τήν ἐλευθερία ἑνός πλανημένου δέν εἶναι 
«ἄδικος κόπος», ὅπως ὑποστηρίζουν μερι
κοί, ἔστω καί ἄν τό ἀποτέλεσμα δέν εἶναι 
ἐντυπωσιακό σέ ἀριθμούς. Ἀντιθέτως, εἶναι 
ἐπιβεβλημένο καθῆκον μας, τό ὁποῖο ὅμως 
ἀπαιτεῖ κατάλληλη ὑποδομή καί ἐκπαί
δευση. Ἀλλοιῶς, μπορεῖ νά ἀποβεῖ ἀναπο
τελεσματικό, ἤ καί ἐ πι κίν δυ νο, ὄχι μόνο 
γιά ἐκεῖνον πού θά τό ἐπιχειρήσει ἀλλά κι 
αὐτό εἶναι τό σημαντικώτερο γιά ἐκεῖνον 
πού πρέπει νά δεχθεῖ τήν βοήθειά μας. 
Εἶναι ἐνδεχόμενο, μέ τήν ἄγνοιά μας δέν 
ἀμφισβητεῖται ἡ καλή πρόθεσή μας ἀντί 
νά ἀπελευθερώσουμε τό θῦμα ἀπό τήν 
πλάνη νά κινδυνεύσουμε νά τό σπρώξουμε 
βαθύτερα καί ἀνεπανόρθωτα σ’ αὐτή. Ἡ 
δική μας, δηλαδή, ἀνεπάρκεια νά μεταφρα
στεῖ ὡς ἀδυναμία τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας 
νά βοηθήσει τόν «ζητιάνο» τῆς ἐλπίδας, 
πού χτύπησε τήν πόρτα Της. Κι ἐδῶ βρίσκε
ται ἡ δική μας μεγάλη εὐθύνη.

Τά «ναρκωτικά» καί τά «ψυχοναρκω
τικά» θανατώνουν ἐξίσου σωματικά καί 
ψυχικά, νέους κυρίως συνανθρώπους μας, 
στερώντας τους συγχρόνως καί τήν ἐλευ
θερία, “ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν” (Γαλ. 
ε’ 1). Ὁ «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένος ἄν
θρω πος, στήν «πτωτική» πορεία του, συ
χνά πελαγοδρομεῖ σέ σκοτεινές ἀτραπούς 
ὅπου ἐλλοχεύουν «ληστές ψυχῶν», πού τοῦ 
κλέπτουν τήν ἐλπίδα καί τοῦ στεροῦν τήν 
ἐλευθερία του, τά πνευματικά καί ὑλικά 
ἀγαθά του.

Ἐμεῖς, σέ ὅποια θέση κι ἄν βρισκόμαστε, 
τοῦ ὑπεύθυνου ποιμένα ἤ τοῦ ζῶντος μέσα 
στήν ἀσφάλεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
μας Χριστιανοῦ, δέν μποροῦμε –δέν ἐπιτρέ
πεται νά κλείσουμε τά μάτια μας μπροστά 
σ’ αὐτές τίς μάστιγες πού ταλανίζουν τούς 
ἀδελφούς μας καί τούς αἰχμαλωτίζουν στά 
δίκτυα μιᾶς θανατηφόρας δουλείας, πολ
λές φορές χωρίς ἐλπίδα σωτηρίας καί ἐπι
στροφῆς. Ἡ πνευματική ἀκαταστασία, τά 
κενά ἐλπίδας πρότυπα ζωῆς πού προτείνο
νται στόν σύγχρονο ἄνθρωπο, τόν ὁδηγοῦν 
σέ βαθειά σύγχυση, ἀπό τήν ὁποία ἀναζη
τεῖ ἀπεγνωσμένα διέξοδο. Στήν ἀναζήτη
σή του αὐτή –πολλές φορές καλοπροαίρετη 
καί ἀπονήρευτη συναντᾶ τούς ἐπίβουλους 
τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας του καί τῆς 
ζωῆς του, σέ λάθος δρόμο. Ποιός φταίει γι’ 
αὐτό; Ποιός ἀπό μᾶς εἶναι ἀμέτοχος εὐθύ
νης; Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Πολιτεία ὀφείλουν 
νά βροῦν τίς σωστές λύσεις.

Μέσα στήν αἰχμηρή ἔρημο τῆς σύγχρο
νης ἀπρόσωπης κοινωνίας μας, ἡ ἀναζήτη
ση τοῦ «νοήματος ζωῆς» στά «ναρκωτικά» 
ἤ στά «ψυχοναρκωτικά» εἶναι μιά ὀλέθρια 
ἐπιλογή καί ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στήν 
φθορά, στήν δουλεία καί στόν θάνατο. 
Ἡ Ἐκκλησία, ἀπέναντι σ’ αὐτή τήν ἀπει
λή καί τήν μάστιγα, προτείνει τήν μόνη 
ἀσφαλῆ καί ἀληθινή ὁδό, τήν μόνη σωτή
ρια λύση, τόν Ἰησοῦν Χριστόν.
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ΤΑ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 
Ἡ παγανιστική καί ἀποκρυφιστική χρήση τους.

τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, 
Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Τά ἡλιοστάσια (22 Δεκεμβρίου, 21 Ἰουνί
ου) εἶναι ἕνα φυσικό ἀστρονομικό φαινό
μενο, πού ἔχει σχέση μέ τήν καθημερινή 
ἀλλαγή  μετατόπιση τῆς θέσεως τοῦ ἡλίου 
στό οὐράνιο στερέωμα, κατά τή διάρκεια 
τοῦ ἔτους. Ὡς ἀστρονομικό φαινόμενο, λέ
γουν οἱ εἰδικοί, τό θερινό ἀπό τό χειμερινό 
ἡλιοστάσιο εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα 
μεταξύ τους ὡς πρός τήν τροπή τοῦ ἡλίου.

Οἱ δύο αὐτές ἡμέρες τό χρόνο στόν 
ἀρχαῖο παγανιστικό κόσμο ἦταν συνδεδε
μένες καί μέ τό φαινόμενο τῆς Ἡλιολατρί
ας, τή λατρεία δηλαδή τοῦ ἡλίου ὡς θεοῦ.

Τό φυσικό αὐτό φαινόμενο υἱοθετήθηκε 
ἀπό τό μεσαιωνικό καί νεότερο ἀποκρυφι
στικό χῶρο καί στά πλαίσια μιᾶς ἐσωτερι
στικῆς νοηματοδότησής του, συνδέθηκε μέ 
μύθους καί σύμβολα. Σέ πολλές νεότερες 
παγανιστικές καί ἀποκρυφιστικές κινήσεις 
οἱ συγκεκριμένες ἡμερομηνίες, ἔχουν ξεχω
ριστή σημασία καί εἶναι ἡμέρες εἰδικῶν λα
τρευτικῶν καί τελετουργικῶν ἐκδηλώσεων.

Ἐπιπλέον, σέ ὁρισμένες περιπτώσεις 
ἐπιχειρήθηκε ἡ παγανιστική καί ἀποκρυφι
στική τελετουργική νοηματοδότησή τους, 
νά συσχετισθεῖ μέ τό χριστιανικό ἑορτο
λόγιο. Ἐπιχείρησαν κατά τρόπο ἀπολύτως 
αὐθαίρετο καί ἀνιστόρητο νά παρουσιά
σουν καί νά συσχετίσουν θεμελιώδεις βα
σικές ἑορτές τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου ὡς 
ἀντιγραφή καί υἱοθέτηση παγανιστικῶν 
δρωμένων πού ἀντικαταστάθηκαν μέ μιά 
χριστιανική ἐκδοχή τους. Ἔτσι, ἐνῶ στόν 
ἀρχαῖο παγανισμό κατά τό χειμερινό ἡλιο
στάσιο γεννιέται ἕνας θεός ἤ ἡμίθεος ἤ 
ἥρωας μέ χαρακτηριστικά σωτήρα, οἱ χρι

στιανοί, κατά τούς ἰσχυρισμούς τους, υἱο
θέτησαν τήν παγανιστική αὐτή δοξασία 
ἀντικαθιστώντας την μέ τή γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ.

Ὁ νεότερος παγανισμός, ἑλληνικός 
καί εὐρωπαϊκός στήν ποικιλομορφία τῶν 
ἐκδοχῶν του δέν παρέλειψε νά συνδυάσει 
τά ἡλιοστάσια μέ τά δικά του λατρευτικά 
δρώμενα. Μέχρι σήμερα, δυστυχῶς, σέ 
ὁλόκληρο τόν εὐρωπαϊκό χῶρο ἐπιβιώνουν 
σχετικά μέ τίς ἡμέρες τῶν ἡλιοστασίων 
πλῆθος ἐθίμων, συνηθειῶν καί δοξασιῶν 
παγανιστικῆς προελεύσεως.

Γιά διάφορες ἀποκρυφιστικές κινήσεις 
καί κοσμοθεωρίες, τά ἡλιοστάσια δέν εἶναι 
μόνο φυσικά ἀστρονομικά φαινόμενα. 
Ἐμπερικλείουν καί ἐνσωματώνουν ἰδιαί
τερους συμβολισμούς καί ἐσωτεριστικοῦ 
τύπου νοημαδοτήσεις καί ἑρμηνεῖες. Ἔτσι, 
ἐξηγεῖται λ. χ. γιατί ἑορτάζονται σήμερα 
τό χειμερινό καί τό θερινό ἡλιοστάσιο ἀπό 
τόν Τεκτονισμό καί γιατί ἀποτελοῦν μαζί 
μέ τίς Ἰσημερίες, ἑορταστικές ἡμέρες τῶν 
Τεκτονικῶν Στοῶν.

Ἀντίθετη μέ τήν παγανιστική καί ἀπο
κρυφιστική προσέγγιση διαφόρων φυ
σικῶν φαινομένων ὅπως αὐτό, εἶναι ἡ χρι
στιανική ἀντίληψη. Τά φυσικά φαινόμενα 
καί οἱ νόμοι τῆς φυσικῆς σχετίζονται μέ 
τήν πρόνοια, τήν παντοδυναμία, τήν παν
σοφία καί τήν ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ.

Σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική 
διδασκαλία, ὅλη ἡ κτιστή δημιουργία, τῶν 
οὐρανίων σωμάτων συμπεριλαμβανομέ
νων, ἀποκαλύπτει τήν ἄκτιστη δόξα τοῦ 
Θεοῦ (Ψαλμ. 8, 4. 148, 3. Ἰώβ 9, 710. Α’ Κορ. 
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Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ
τοῦ Πρωτοπρ. Ἰωάννου Ζώτου

(β’ μέρος)

Τά τελευταῖα σαράντα χρόνια, ἔχει 
ἐμφανιστεῖ μία νέα ἔκφραση τοῦ πνευ
ματισμοῦ, τό channeling (διαυλισμός). Τό 
παραδοσιακό μέντιουμ τοῦ πνευματισμοῦ, 
ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπό τό «κανάλι» 
(channel). Τά πνεύματα μιλᾶνε ὄχι μέσῳ 
τοῦ διάμεσουμέντιουμ, ἀλλά μέσα ἀπ’ τό 
κανάλι. Τά μέντιουμ δουλεύουν περισσό
τερο μέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀφήσει τό 
σῶμα τους (νεκρούς), τά «κανάλια» ἔχουν 
περισσότερη εὐαισθησία στό βασίλειο τῶν 
πνευμάτων. Ἡ λέξη ὅμως «κανάλι» τά πε
ριλαμβάνει ὅλα.

Ὁ Τζόν Κλίμο ἀναφέρει: «Ἕνας συνεχῶς 
αὐξανόμενος ἀριθμός ἀνθρώπων ἀναζη
τοῦν τώρα καί ἀκολουθοῦν τίς ὁδηγίες πού 
τούς δίνονται μέσῳ τοῦ τσάνελινγκ»1. «Οἱ 
ἀ πο κα λύ ψεις τῶν πνευμάτων ἔβγαλαν 
τή θρησκεία ἀπό τό βασίλειο τῆς τυφλῆς 
πίστης καί τήν τοποθέτησαν σέ αὐτό τῆς 
ἐμ πει ρί ας»2.

1. Jon Klimo, Channeling, Los Angeles: Jeremy P. Tarch
er, 1987, σ. 1.

2. Ted Andrews, How to meet and work with spirit 

Ὅλη αὐτή ἡ τρέλα μέ τό τσάνελινγκ 
ξεκίνησε μέ τήν ἔναρξη τῆς δεκαετίας τοῦ 
1970, ὅταν δημοσιεύθηκε γιά πρώτη φορά 
τό «ὑλικό τοῦ Σέθ», τόν ὁποῖο «διοχέτευε» 
ἡ ποιήτρια Τζέην Ρόμπερτς. Τριάντα τεσ
σάρων χρόνων τότε, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 
1963, εἶχε μιά ἐμπειρία πού τήν ὁδήγησε 
νά ψάξει στόν χῶρο τῶν ψυχικῶν δραστη
ριοτήτων. Πειραματιζόμενη μέ τόν σύζυγό 
της μέσῳ τοῦ πίνακα Ouija, ἐπικοινώνησε 
μέ πνεῦμα πού τῆς συστήθηκε μέ τό ὄνο
μα Σέθ. «Νόμισα ὅτι προερχόταν ἀπό τό 
ὑποσυνείδητό μου. Παρ’ ὅλ’ αὐτά, σέ λίγο 
καιρό ἔνιωσα νά λέω αὐτές τίς λέξεις δυνα-
τά καί σέ λιγότερο ἀπό ἕνα μήνα, μιλοῦσα 
γιά τόν Σέθ, ἐνῶ βρισκόμουν σέ κατάσταση 
ἔκστασης, καταληψίας»3. Ὅλες οἱ ἐπικοι
νωνίες καί οἱ ὁμιλίες αὐτές, ὀρ γα νώ θη καν 
σέ σειρές βιβλίων καί κασετῶν: «The Seth 
Material» (1970) καί «Seth Speaks» (1972).

guides, Llewellyn Publications, St. Paul Minnesota,1997, σ. 
2.

3. Jane Roberts, Seth speaks, Englewood Clifs, N. J. Pren
tice Hall, 1972, σσ. ixx.

15, 41), ἐνισχύουν τήν πίστη τῶν ἀνθρώ
πων στήν ὕπαρξη τοῦ Ἑνός ἅμα καί Τρια
δικοῦ Θεοῦ ὡς Δημιουργοῦ καί Συντηρητοῦ 
τῆς κτίσεως (Γεν. 15, 5. Δευτερ. 1, 10) καί 
μαρτυροῦν τήν ἄπειρο σοφία καί παντοδυ
ναμία Του (Ψαλμ. 146, 4. Ἠσ. 40, 26).

Τήν πραγματικότητα αὐτή τή συνοψίζει 
ἄριστα μιά κορυφαία πατερική προσωπι
κότητα, ἐκφράζοντας σύμπασα τήν ἐκκλη
σιαστική πατερική παράδοση, ὁ ἅγιος Γρη

γόριος, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ 
Παλαμᾶς: «Ἐγώ δέ οὐ μόνον ὅτι ἔστι δημι-
ουργός κατανοῶ ἐκ τῶν δημιουργημάτων, 
ἀλλά καί ὅτι εἷς ἐστι καί νοῶ καί ἀποδείκνυ-
μι· πάντα γάρ ὁρῶ μιᾶς καί τῆς αὐτῆς βου-
λήσεως καί σοφίας καί δυνάμεως δεόμενα 
γενέσθαι ἐκ μή ὄντων· μία δέ βούλησις ἅμα 
καί σοφία καί δύναμις μιᾶς φύσεως ἐστιν· 
εἷς ἄρα τῇ φύσει ὁ δημιουργός Θεός ἡμῶν» 
(Β΄ Πρός Βαρλαάμ, 25. ΕΠΕ 1, 544).
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Ἡ Ρόμπερτς πέθανε τό 1983. Δίδαξε 
μετενσάρκωση, ὅτι δέν ὑπάρχει κόλαση, 
ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι πρόσωπο... ἀπό τήν 
παρουσίαση αὐτοῦ του ὑλικοῦ ἄρχισε καί ἡ 
ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου. Ἤδη 
μέ τόν θάνατο τῆς Ρόμπερτς ἐμ φα νί στη
καν… μιά ντουζίνα Σέθ! Στή δεκαετία τοῦ 
‘70 καί τοῦ ‘80 ἑ κα τον τά δες «κανάλια» καί 
ὀντότητες ἐμφανίζονται καί ἐ πα να λαμ βά
νουν τό βασικό μήνυμα τοῦ Σέθ μέ διάφο
ρους τρόπους: «ἐσεῖς δημιουργεῖτε τή δική 
σας πραγματικότητα».

Seth: «Τό ’χω πεῖ χιλιάδες φορές… ἐσεῖς 
μορφοποιεῖτε τήν πραγματικότητα. Ἑπομέ-
νως, ποιοί εἶστε ΕΣΕΙΣ πού μορ φο ποι εῖ τε 
αὐτή τήν καταπληκτική πραγματικότητα 
πού ξέρετε; Πότε θά θελήσετε νά παραδε-
χτεῖτε τή μεγαλειότητα μέσα σας καί δέ θά 
δειλιάζετε; Πότε θά σταματήσετε νά λέτε: 
δέν εἶναι δυνατόν; Μετρῆστε τήν μεγαλειό-
τητα πού βρίσκεται μέσα σας!»4.

Μέ τόν Σέθ, ἄνοιξε ἕνα νέο κεφάλαιο 
στήν ἱστορία τοῦ ἀ με ρι κα νι κοῦ καί παγκό
σμιου πνευματισμοῦ. Τώρα πιά δέν ἔχει 
σημασία ποιός εἶναι αὐτός πού διδάσκει, 
ἀφοῦ μέσα ἀπ’ αὐτόν διδάσκουν ἄλλες 
πολύ ἀνώτερες καί σοφές ὀντότητες. Τώρα 
πιά ἡ ἐπικοινωνία μέ πνεύματα δέν εἶναι 
«δῶρο» γιά τούς ἐ λά χι στους ἐκλεκτούς, 
ἀλλά μία φυσική ἀνθρώπινη δυνατότητα 
πού μπορεῖ νά ἐνεργοποιηθεῖ ἀπ’ ὅλους.

Τί σημαίνει, ὅμως, channeling καί ἀπό 
ποῦ προέρχεται; Πῶς μπορεῖ κάποιος νά 
τό πετύχει; Θά μᾶς ἀπαντήσει μία «πολυ
διαστατική προσωπικότητα» πού αὐτοαπο
καλεῖται «Ἀβραάμ» (Abraham), μέσα ἀπ’ 
τό «κανάλι», Ἔσθερ Χίκς: «Καταλαβαίνεις 
πολύ καλά ὅτι ἀνοίγοντας τό ραδιόφωνο 
παίρνεις ἕνα σῆμα τό ὁποῖο ἐκπέμπεται 
ἀπό κάποιον πομπό. Καί ξέρεις πολύ καλά 
ὅτι δέν μπορεῖς νά συντονίσεις τό ραδιόφω-
νό σου στά 630 ΑΜ καί νά ἀκοῦς αὐτό πού 

4. Ἀπό τό ντοκυμαντέρἔρευνα MEGIDDO II, The New 
Age, Adullam Films P. O. Box 27554, Los Angeles, 2005.

ἐκπέμπεται στά 98,6 FM. Οἱ συχνότητες 
πρέπει νά ταιριάζουν γιά νά μπορεῖς νά 
λαμβάνεις αὐτό πού ἐκπέμπεται. Λοιπόν, 
εἶναι ἀκριβῶς τό ἴδιο: Πηγή Ἐνέργειας. Αὐτό 
ἀκριβῶς εἴμαστε. Οὔτε φυσική ἐνέργεια, 
οὔτε συνείδηση, οὔτε ἄπειρη νοημοσύνη. 
Ὑπάρχουν πολλές διαφορετικές ἐτικέτες. 
Εἶναι καθαρή Θετική Ἐνέργεια. Ἀπό τή δική 
σου πλευρά δέ θά βρεῖς καμιά ἀντίσταση 
ἐσωτερικά, ἀπό τή δόνησή μας. Ἔτσι, ἄν θές 
νά ἀλληλεπιδράσεις μαζί μας, πρέπει νά 
φέρεις τή συχνότητα δόνησής σου, στό εὖρος 
τῆς δικῆς μας δόνησης. Ἡ Ἐσθήρ τό πέτυχε 
αὐτό μέσω τοῦ διαλογισμοῦ. Καθόταν γιά 
ἀρκετούς μῆνες, δεκαπέντε μέ εἴκοσι λεπτά 
κάθε μέρα, κάνοντας ὅ,τι μποροῦσε γιά νά 
ἡσυχάσει τό νοῦ της, πού σημαίνει νά στα-
ματήσει νά σκέφτεται. Καί σταματώντας νά 
σκέφτεται, σταμάτησε καί κάθε ἀντίσταση 
στή δόνησή της. Ἔτσι ἡ δόνησή της σταδιακά 
καί σταθερά ἄρχισε νά αὐξάνεται, μέχρι 
πού ἐγκλιματίστηκε σέ τέτοιο σημεῖο πού 
πλησίασε τήν Πηγή. Στήν πραγματικότητα 
ἐπέστρεψε στή δόνηση τῆς καταγωγῆς της 
πού σημαίνει ὅτι ἡ προώθηση τῆς ἐπικοι-
νωνίας ἦταν σωστή. Καί τότε, καθώς σκε-
φτόμασταν τή σκέψη, ἡ Ἐσθήρ δεχόταν τή 
σκέψη»5.

Βλέπουμε, στήν παραπάνω περιγραφή, 
τήν καθαρά νεοεποχίτικη ὁρολογία καί τίς 
πρακτικές. Ἐξάλλου, ὅπως πολλοί ἐρευνη
τές συμφωνοῦν, σχεδόν ὅλες οἱ διδασκαλί
ες καί οἱ τεχνικές τῶν ὁμάδων τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς», προέρχονται ἀπό τέτοια πνεύ
ματα. Αὐτά εἶναι ἡ πηγή τῶν πληροφοριῶν 
τῶν θυμάτων τους, κι ἀπό ἐκεῖ ἐμφανίζε
ται ἡ πλάνη. «Τά μέντιουμ καί οἱ μάντεις 
τοῦ χτές, εἶναι τά «κανάλια» τοῦ σήμερα»6.

Καί ἕνας ἰσχυρισμός, γιά τόν τρόπο μέ 
τόν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε τή δυνατό
τητα αὐτῆς τῆς ἐ πι κοι νω νί ας: «Ὅταν εἴμα-

5. http://www.youtube.com/watch?v=1ilomKaFyw0
6. Ted Andrews, How to meet and work with spirit 

guides, σ. 81.
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στε ἕτοιμοι νά ἐνσαρκωθοῦμε, ἡ πνευματική 
μας οὐσία δημιουργεῖ λεπτά πεδία ἐνέρ-
γειας γύρω της. Αὐτά τά λεπτά στρώματα 
διαμορφώνονται καί εὐθυγραμμίζονται μέ 
τό ἀναπτυσσόμενο ἔμβρυο κατά τήν ἐγκυμο-
σύνη… λειτουργοῦν σάν γέφυρα μέσῳ τῆς 
ὁποίας μποροῦμε νά ἐπεκτείνουμε τή συνει-
δητότητά μας ἀπό τό φυσικό σέ αὐτά τά πιό 
λεπτά καί πνευματικά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς. 
Ὅταν μάθουμε νά φέρνουμε σέ ἁρμονία 
ὅλες τίς λεπτές ἐνέργειες καί νά συντονιζό-
μαστε μέ αὐτές, τότε ἀνοιγόμαστε σέ αὐτές 
τίς ὑπάρξεις πού ζοῦν καί λειτουργοῦν στά 
πνευματικά ἐπίπεδα γύρω μας»7.

Γι’ αὐτό «ὁ καθένας μπορεῖ νά μάθει καί 
νά γίνει κανάλι. Ἡ ἐνέργεια τῶν ὁδηγῶν 
εἶναι διαθέσιμη σέ σᾶς, ἁπλά καί μόνο κα-
λώντας την ἐπάνω σας»8.

Ὅλα τά «κανάλια» ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ 
σκοπός τῶν ὀντοτήτων αὐτῶν εἶναι νά βο
ηθήσουν τήν ἀνθρωπότητα νά ἀποκτήσει 
ἕνα «ἀνώτερο ἐπίπεδο συνειδητότητας», 
μέσα ἀπ’ τή σοφία καί τή γνώση πού τῆς με
ταδίδουν. «Ὅταν γίνεσαι δίαυλος δημιουρ-
γεῖς μιά γέφυρα μέ τίς ἀνώτερες σφαῖρες, 
μέ μιά ἀξιαγάπητη, προνοητική, συλλε-
κτική ὑψηλότερη συνειδητότητα πού κα-
λεῖται Θεός, Ὁλότητα ἤ Παγκόσμιος Νοῦς»9. 
Ἀνώτερος ὅμως εἶναι καί ὁ… ἑαυτός μας, 
λόγῳ τοῦ ὅτι «Εἴμαστε Θεοί πού πρέπει νά 
θυμηθοῦμε (τή Θεϊκότητά μας)»10. Φαίνεται 
ξεκάθαρα ἐδῶ ἡ παλαιά «πρόκληση τοῦ 
ὄφεως»: Θά γίνετε σάν Θεοί! «Μπορεῖς νά 
ἀνακαλύψεις τή σύνδεση μέ τόν Ἀνώτερο 
Ἑαυτό σου ἡ τόν ὁδηγό σου μέσῳ καρτῶν 
Ταρώ, πίνακα Ouija, αὐτόματης γραφῆς ἤ 
διαλογισμοῦ»11 μᾶς λένε τά προφανῶς ἀπα

7. Ὅπου πρίν, σ. 1011.
8. Sanaya Roman and Duane Packer, Opening to channel, 

H. J. Kramer Inc, Tiburon, California 1987, σ. 9.
9. Sanaya Roman and Duane Packer, Opening to chan

nel, σ. 13.
10. Ramtha, Voyage to the New World, Fawcett Gold 

Medal, New York 1985, σ. 129.
11. Sanaya Roman and Duane Packer, Opening to 

channel, σ. 2324.

τηλά πνεύματα ὁδηγοί, προτείνοντας ὅλες 
τίς ἀποκρυφιστικές τεχνικές.

Σχεδόν ὅλες οἱ μορφές τοῦ τσάνελινγκ 
μποροῦν νά χα ρα κτη ρι στοῦν μέ τούς ὅρους 
τῆς «ἐθελουσίας κατοχῆς» ἀπό πνεύματα12. 
«Ἀνοίγουμε τίς πόρτες» ἀνεξέλεγκτα στό 
πνευματικό πεδίο, κάτι πάρα πολύ ἐφά
μαρτο καί τρομερά ἐπικίνδυνο.

Συναντᾶμε τρεῖς καταστάσεις, πού ὁ 
ἄνθρωποςκανάλι μπορεῖ νά συνεργαστεῖ 
μέ τά πονηρά πνεύματα:

1. Σέ ὕπνωσηκαταληψία, 2. Ἡμισυ νει
δητά, 3. Συνειδητά.

Ἄς ἀκούσουμε δύο πνεύματα, τά Ὄριν 
καί ΝταΜπέν, πού μᾶς ἐξηγηγοῦν αὐτές 
τίς καταστάσεις: «εἶναι σάν νά πέφτεις γιά 
ὕπνο καί δέν θυμᾶσαι τίποτα ἀπό τό τί εἰπώ-
θηκε, αὐτά λέγονται ἀσυνείδητα κανάλια, 
πού φθάνουν σέ πολύ βαθιά ἐπίπεδα χαλά-
ρωσης (σάν τό βαθύ διαλογισμό).

Κάποια κανάλια μένουν μερικῶς συνει-
δητά κι ἐπειδή θυμοῦνται κάποια ἀπό τά 
λεγόμενα, λέγονται συνειδητά... μερικοί 
ἔχουν τεράστια αἴσθηση τῶν μηνυμάτων 
τῶν ὁδηγῶν τους ἀλλά πολύ λίγη μνήμη 
γιά τό τί ἀκριβῶς μετέδωσαν. Θυμοῦνται 
ἐκείνη τήν ὥρα, μά ὄχι μιά ὥρα μετά. Οἱ 
καταστάσεις αὐτές κυμαίνονται μεταξύ βα-
θιᾶς ἀσυνείδητης ἔκστασης καί πλήρους 
ἐπαγρύπνησης»13.

Τί ἀκριβῶς κάνει καί τί νιώθει τό «κα
νάλι» κατά τή διαδικασία τοῦ τσάνελινγκ; 
Ἄς ἀφήσουμε τό «συνειδητό κανάλι» Ρόν
να Πρίνς νά μᾶς τό περιγράψει (7.8.2008): 
«Γιά πολλούς πού ἔχουν γιά πρώτη φορά 
συνάντηση μέ κανάλι, ἐξηγῶ ὅτι θά μέ δοῦν 
νά ἀποκτῶ πρόσβαση στά ἐσωτερικά βαθύ-
τερα στρώματα τῆς λεγόμενης συνείδησης, 
τόν ἐσωτερικό μας δάσκαλο πού ὅλοι ἔχου-
με. Αὐτό πού κάνω εἶναι τό νά “γειώσω” 
τόν ἑαυτό μου. Ἡ γείωση εἶναι ἀπαραίτητο 

12. Elliot Miller, A crash course on the New Age move
ment, Monarch publication ltd, Eastbourn 1990, σ. 142.

13. Sanaya Roman and Duane Packer, Opening to chan
nel, σσ. 2829.
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στοιχεῖο τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο δουλεύω 
πνευματικά, πού σημαίνει ὅτι φέρνω ὅλη 
τή συνειδητή μου σκέψη στό ἐδῶ καί τώρα. 
Ἄν δέν γειωθοῦμε, στήν πραγματικότητα, 
ἡ συνείδησή μας βγαίνει ἔξω ἀπό τό φυσικό 
μας σῶμα καί ἕνα μέρος της δέν εἶναι κἄν 
ἐδῶ. Ἔτσι οἱ ὅποιες πληροφορίες ἔρχονται 
δέν εἶναι προσβάσιμες γιά νά χρησιμοποι-
ηθοῦν. Ἔπειτα κάνω μιά ἐπίκληση ἡ ὁποία 
μοῦ ἐπιτρέπει νά ἀνοίξω τή συνείδησή μου 
σέ αὐτά τά βαθύτερα ἐσωτερικά στρώματα. 
Ἔχω μιά διαδικασία πού λέγεται καθαρή 
γνωστική δραστηριότητα, πού μοῦ ἐπιτρέ-
πει νά λάβω ὅλα αὐτά τά δεδομένα μέσα σέ 
μιά στιγμή. Ἐπειδή πολλοί δέ μποροῦν νά 
ἀκούσουν, ἔρχονται πολύ γρήγορα πολλές 
πληροφορίες, ὅλα ἠχογραφοῦνται καί γρά-
φονται σέ CD, πού θά πάρετε φεύγοντας 
ἀπό τή συνάντηση. Ὅταν μιλάω ἀκούγομαι 
μέ κάποια προφορά, ἔχω δουλέψει ἀρκετό 
καιρό πάνω σε αὐτό, ἁπλά εἶναι ὁ τρόπος 
πού βγαίνει μέσα ἀπό μένα, εἶναι θέμα δό-
νησης»14.

Ἔχουμε διάφορους τύπους καί κατη
γορίες πνευμάτωνὁ δη γῶν (guide spirits), 
ὅπως ὁ χῶρος τοῦ πνευματισμοῦ ἤ τοῦ 
τσάνελινγκ τίς προσδιορίζει:

Τύποι πνευμάτων-ὁδηγῶν
1. Μή ἀνθρώπινα: Εἶναι δίπλα μας 

ἀλλά ὄχι μέρος αὐτῆς τῆς ζωῆς. Μπορεῖ νά 
εἶναι ἄγγελοι, ντέβας, πνεύματα φύσης, 
ζῶα τότεμ.

2. Ἀνθρώπινα: Μπορεῖ νά εἶναι ζωντα
νοί ἤ νεκροί. Οἱ ζωντανοί εἶναι καθημερι
νοί ἄνθρωποι, πού βρίσκονται ἔξω ἀπό τό 
σῶμα τους (βραδινός ὕπνος) ἤ μέ ἐκπαίδευ
ση (ἀστρική προβολή). Μπορεῖ νά εἶναι φυ
σικοί δάσκαλοι πεπειραμένοι ἤ ἀναπτυσ
σόμενοι. Οἱ νεκροί μπορεῖ νά εἶναι συνηθι
σμένα πρόσωπα ἀπό τήν οἰκογένεια, τούς 
φίλους, ἄνθρωποι πού προετοιμάζονται ἤ 

14. http://www.youtube.com/watch?v=PXRmYbbbq1A
&feature=related

περιμένουν νά ἐνσαρκωθοῦν, «κελύφη», 
δηλαδή ἐναπομείνασες αἰθερικέςἀστρικές 
ἐνέργειες ἀπό νεκρούς, ἤ καί πρόσωπα πού 
ἔζησαν καί τώρα βοηθοῦν ἀπό ἄλλα ἐπίπε
δα ὡς ὁδηγοί, δάσκαλοι, θεραπευτές.

Κατηγορίες πνευμάτων-ὁδηγῶν
1. Κύριοι – Δάσκαλοι: Ἀβραάμ, Ἐλ Μό

ρυα, Κούτ Χούμι, Κουάν Γίν, Λευκός Ἀετός 
καί πολλοί ἄλλοι. Οἱ πνευματιστές πιστεύ
ουν ὅτι ἔχουμε μόνο ἕναν, μπορεῖ ὅμως σέ 
κάποιες περιπτώσεις νά ἔχουμε καί περισ
σότερους.

2. Φυσικοί γιατροί: Εἶναι πνεύματα 
ὁδηγοί πού δουλεύουν πάνω στήν ὑγεία 
καί τήν εὐρωστία μας.

3. Δάσκαλοι γιατροί: Μᾶς βοηθοῦν 
στήν πνευματική ἀνάπτυξη καί μελέτη.

4. Χημικοί: Ἐργάζονται μέ τή χημεία 
τοῦ σώματός μας. Βοηθοῦν νά ἔχουμε 
εὐκολότερο συντονισμό μέ τίς δονήσεις 
ἄλλων πεδίων.

5. Προστάτες: Μπορεῖ νά παρουσιάζο
νται μέ τή μορφή δυνατῶν πολεμιστῶν ἤ 
ζώων. Τούς καλοῦμε ὅταν χρειαζόμαστε 
ἰδιαίτερη δύναμη.

6. Κομιστές μηνυμάτων: πνεύματα πού 
ἐνισχύουν τίς διαισθητικές ἀντιλήψεις, βο
ηθοῦν νά βρίσκουμε πληροφόρηση, πλη
ροφορίες.

7. Φύλακες-Προστάτες θυρῶν καί 
πυλῶν: Κρατοῦν τίς ἀρνητικές ὀντότητες 
μακριά ὅταν ἀνοίγουμε τίς πύλες τοῦ ἐσω
τερικοῦ μας πεδίου15.

«Μπορεῖς νά χρησιμοποιήσεις τό τσάνε-
λινγκ γιά θεραπεία, διδασκαλία καί ἐπέ-
κταση τῆς δημιουργικότητας σέ ὅλες τίς 
περιοχές τῆς ζωῆς σου», μᾶς λένε τά πνεύ
ματα.

«Τό channeling εἶναι στενά συνδεδεμένο 
μέ τήν Healing (θεραπεία), ἄλλωστε ὅσοι 
ἀσχολοῦνται μέ τίς διάφορες ὁλιστικές θε-

15. Ted Andrews, How to meet and work with spirit 
guides, σσ. 1219.



12

ραπευτικές μεθόδους (Reiki, Reflexology κ.ἄ.) 
κάνουν channeling»16. Ἐξάλλου πρακτική 
θεραπειῶν, ὅπως εἴδαμε, ὑπάρχει καί στόν 
παραδοσιακό πνευματιστικό χῶρο.

Ἄς γνωρίσουμε ὅμως τά γνωστότερα 
πνεύματα καί τά «κανάλια» τους:

Lazaris: Ὁ Ζάκ Παρσέλ, τότε διευθυντής 
ἀσφαλειῶν, ἐ πι κοι νώ νη σε πρώτη φορά μέ 
τόν Λαζάρις τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1974. Ἡ γυ
ναίκα του ἀσχολιόταν μέ τά μεταφυσικά, 
ὄχι ὁ ἴδιος. Σπάνια ἔκανε διαλογισμό μαζί 
της. Σέ μιά τέτοια περίπτωση φάνηκε νά 
ἀποκοιμιέται καί κατόπιν ἄρχισε νά μιλάει 
μέ διαφορετική φωνή. Ἡ γυναίκα του τόν 
ρωτοῦσε καί κατάλαβε ὅτι κάποια ἄλλη 
ὀντότητα μιλάει μέσα ἀπ’ αὐτόν. Ὁ ἴδιος 
μετά δέν θυμόταν τίποτα. Ἀφοῦ τό ἀπο
δέχθηκε, γιά 40 ὧρες κάθε ἑβδομάδα δίνει 
δημόσιες ὁμιλίες, ἰδιωτικές συμβουλευτι
κές συνεδρίες καί δι ή με ρα σεμινάρια, σέ 
ἀσυνείδητη κατάσταση. Ἔχει δημιουργή
σει καί τή σχετική ἑταιρεία, τήν «Concept: 
Synergy». Ὁ Λαζάρις δηλώνει «πολυδια
στατική, πολυπρόσωπη ὕπαρξη πού δέν 
ἔχει πάρει ποτέ ἀνθρώπινη ὑπόσταση». 
Ἀναφέρεται σέ μεταφυσικά καί ψυχολογι
κά θέματα. Οἱ διδασκαλίες του εἶναι παν
θεϊστικές καί ἀντιχριστιανικές.

Ramtha17. Ἀπό τά πιό φημισμένα «κα
νάλια» καί τά πνεύματα τῆς Νέας Ἐποχῆς 
εἶναι ἡ J. Z. Knight κι ὁ Ράμθα, «ἕνας βασι
λιάς πολεμιστής τῆς Λεμουρίας 35.000 χρό
νων. Εἶναι ἐνδιαφέρον νά παρακολουθή
σουμε λίγα ἀπ’ αὐτά πού ἀνέφερε ἡ Knight 
στόν Ἄλλαν Στάϊνφηλντ, στό διαδικτυακό 
κανάλι νέες πραγματικότητες (New Reality 
TV), τό 2007 καί νά δοῦμε τή βασική διδα
σκαλία τοῦ Ράμθα (πού δέν διαφέρει ἀπό 
τῶν ἄλλων πνευμάτων), μέσα ἀπ’ τό ἐπί
σημο διαφημιστικό γνωριμίας τῆς «Σχολῆς 
τῆς Φώτισης» πού ἔχει ἱδρύσει:

16. Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα, Ἐγκυκλοπαιδικό 
Λεξικό, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Τροοδιτίσης, Κύπρος, 2002, σ. 1017.

17. http://www.youtube.com/watch?v=DXHtjb44qyA&f
eature=player_embedded

«Δημοσιογράφος: Θέλω νά μάθω γιά τήν 
ἐμπειρία σου γιατί ἤσουνα τόσα χρόνια ἔξω 
ἀπό τό σῶμα σου… Ἔπρεπε νά ἔχεις αὐτή 
τή σχέση. Αὐτή ἡ ὕπαρξη ἦλθε σέ σένα τό 
1977 καί ἀρχικά εἶπες πώς νόμιζες ὅτι ἦταν 
ὁ διάβολος- πῶς ἀνακατεύτηκες σ’ αὐτή τήν 
ἱστορία; Πολλές φορές ὅπως εἶπες αὐτό σε 
κούραζε...

J. Z. Knight: Ὁ Ράμθα ἐμφανίστηκε τό 
1977 κι ἄν διαβάσεις τό βιβλίο μου “Μία κα-
τάσταση τοῦ νοῦ”, περιγράφω πῶς συνέβη 
ὅλη ἡ ἱστορία. Δέν ἤμουν ἕτοιμη νά δῶ αὐτό 
πού εἶδα ἐκεῖνο τό κυριακάτικο ἀπόγευμα. 
Ἐμφανίστηκε στό χώλ, ὅπου βρισκόμασταν 
ἐγώ μέ τόν ἄντρα μου φτιάχνοντας πυραμί-
δες, ἐπειδή φτιάχναμε ἀποξηραμένες τρο-
φές... τέλος πάντων ὁ Ράμθα ἐμφανίστηκε 
καί δέν νόμιζα ὅτι ἦταν ὁ διάβολος, ἀντίθετα 
θεώρησα ὅτι ἦταν πολύ ὄμορφος, δέν ἤξερα 
ὅμως τί ἦταν. Κι ἔτσι ἀπό κεῖ ἄρχισε ἕνα 
καταπληκτικό ταξίδι σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς 
ζωῆς μου…

Οἱ ἄνθρωποι νομίζουν ὅτι ὅταν φεύγω 
ἀπό τό σῶμα μου εἶμαι στό φῶς καί ὁ Ράμ-
θα κρατάει ὅλο τό σῶμα μου. Ἀλλά αὐτό 
σημαίνει ὅτι ἐγώ εἶμαι πάνω, ἐκεῖνος εἶναι 
κάτω, ἐγώ ἔφυγα κι εἶναι αὐτός ἐδῶ. Ἀλλά 
ἄν ἤσουν ἐσύ ἐκεῖ πού ἤμουν, ὁ χρόνος εἶναι 
τόσο γρήγορος, εἶμαι μακριά στό μέλλον. 
Καί ὅταν ταξιδεύεις μέσα σέ αὐτό τό τοῦνελ 
πρός αὐτό τόν φωτεινό τοῖχο, ταξιδεύεις μέ 
186.000 μίλια τό δευτερόλεπτο, εἶσαι σ’ ἕνα 
ἔτος φωτός, χρόνια στό μέλλον. Καί ξέρω 
ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχουν αὐτά πού ὁ Ράμθα διδά-
σκει ἐδῶ, τώρα…

Τά πράγματα πού μαθαίνεις σχετικά 
μέ τόν Ράμθα δέν εἶναι μιά φιλοσοφία οὔτε 
εἶναι ἡ Ἀλήθεια. Ἡ Ἀλήθεια εἶναι σχετική 
μέ σένα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτό πού ζεῖς καί 
ὄχι μερικά ὡραῖα λόγια. Εἶναι πλούσιος σέ 
ζωή κι αὐτό προκαλεῖ τεράστια αἴσθηση…

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού οἱ ἐκκλησίες 
ἔχουν μιά θηλιά γύρω ἀπ’ τόν νοῦ, τήν 
καρδιά καί τήν ψυχή τῶν ἀνθρώπων γιατί 
μιλᾶνε στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Καί οἱ ἄνθρω-
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ποι θέλουν τόσο πολύ νά γνωρίσουν τόν 
Θεό, τόσο πολύ νά εὐχαριστήσουν τόν Θεόν, 
καί αὐτοί οἱ ἄνθρωποι τό κάνουν αὐτό γιά 
αἰῶνες, ἔκαναν χυδαῖα καί μισητά πράγμα-
τα ὑπό τόν φόβο τοῦ Θεοῦ. Δέν πρέπει ποτέ 
νά φοβόμαστε τόν Θεό!

Δημοσιογράφος: Ἐμεῖς εἴμαστε Θεοί! 
Πῶς μποροῦμε νά φοβόμαστε αὐτό πού 
εἴμαστε;

J. Z. Knight: Ἀκριβῶς! Ἡ μελέτη τοῦ με-
τασχηματισμοῦ τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀξίζει τόν 
κόπο γιά νά καταλάβεις ὅτι γιά πάντα σ’ 
αὐτή τή ζωή εἴμαστε ἐλεύθεροι ἀπό δόγμα-
τα, φόβους καί ἀνεπάρκειες. Αὐτή ἡ γνώση 
ΔΕΝ εἶναι φιλοσοφική…

Εἴμαστε συνειδήσεις σέ ἐνέργεια πού 
δημιουργοῦμε τήν φυσική μας πραγματικό-
τητα. Μποροῦμε μόνο νά δημιουργοῦμε αὐτό 
πού ξέρουμε. Ὁ Θεός ξέρει μόνο αὐτό πού 
ξέρουμε. Ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς νά μάθουμε 
περισσότερα, μεγαλύτερα, καλύτερα, πιό 
θαυμάσια…

Ἡ διδασκαλία εἶναι ὅτι εἶσαι Θεός. Αὐτή 
εἶναι ἡ διδασκαλία. Καί ὅτι ἀπ’ αὐτό τό αἰώ-
νιο μέρος πού βρισκόσουν συνέχεια, ἐνσαρ-
κώθηκες σέ αὐτό τό ὑπέροχο φυσικό ὑλικό, 
ἀπό τό ὁποῖο ἡ κβαντική φυσική καί οἱ ἐρευ-
νητές μποροῦν νά ἐξηγήσουν ἀπολύτως πῶς 
ἔγινες τό συγκεκριμένο πρόσωπο. Ἀλλά ἡ 
προσωπικότητα κατοίκησε σέ αὐτό τό σῶμα 
καί τούς νευρῶνες τοῦ ἐγκεφάλου. Λοιπόν, 
τό πῶς καί τό τί ἤμαστε εἶναι ἡ γνώση πού 
φέρνει ὁ Ράμθα. Θέλει νά καταλάβουν ὅτι 
εἴμαστε Θεϊκές ὑπάρξεις, αἰώνιες, πού πά-
ντα ὑπήρχαμε καί πάντοτε θά ὑπάρχουμε 
καί νά καταλάβουμε τόν χρόνο…

(15:07) Ἔτσι, οὐσιαστικά τό μήνυμα τοῦ 
Ράμθα ἦταν καί εἶναι ὅτι Ἐσύ εἶσαι Θεός 
καί μπορεῖ νά σοῦ πεῖ πώς εἶσαι Θεός, γιατί 
εἶσαι Θεός, νά σοῦ δώσει τό ἱστορικό καί νά 
στό ἀποδείξει μέ τή μοντέρνα φυσική τοῦ 
Ράμθα».

Νομίζουμε πώς, μετά ἀπ’ αὐτά, γιά ἕναν 
χριστιανό εἶναι αὐτονόητο καί αὐταπόδει
κτο τί εἴδους πνεῦμα εἶναι ὁ Ράμθα!

Στό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ ‘80, οἱ 
«ἀκόλουθοί τοῦ Ράμθα» ὑπολογίζονταν 
σέ 35.000 συμπεριλαμβανομένων τῶν 
γνωστῶν ἠθοποιῶν Σίρλεϊ Μάκ Λέϊν, Λί
ντα Ἔβανς, Μπάρτ Ρέϋνολντς, Φίλιπ Μά
ϊκλ Τόμας.

Χρειάζεται νά κάνουμε ἰδιαίτερη μνεία 
στήν ἠθοποιό Σίρλεϊ Μάκ Λέϊν καί τόν 
μέντορά της, τό «κανάλι» Κέβιν Ράηερ
σον, πού τήν ἐμύησε στή Νέα Ἐποχή. Ἡ 
Μάκ Λέϊν, τόν Ιανουάριο τοῦ 1987, μέ τήν 
μίνι σειρά «Out on a limb»18, τοῦ ἀμερι
κάνικου τηλεοπτικοῦ δικτύου ABC ἔκανε 
εὐρύτερα γνωστή τήν τάση τοῦ τσάνελινγκ 
καί ἐκτίναξε στά ὕψη τήν ἐνασχόληση μέ 
τά «πνεύματα ὁδηγούς». Χαρακτηριστικό 
εἶναι ὅτι ὁ Ράηερσον στό σχετικό γραφεῖο 
του στό Σάν Φρανσίσκο, ἕνα χρόνο μετά, 
δέν προλάβαινε νά βλέπει ὅλους τούς 
ἐπίδοξους πελάτες του μέ ἀποτέλεσμα νά 
τούς στέλνει καί σέ ἄλλα «κανάλια»!

Φυσικά ὑπάρχει καί τό ἐμπορικό κομμά
τι. Οἱ Λός Ἄντζελες Τάϊμς ἔγραψαν τό 1986, 
ὅτι «πρίν μιά δεκαετία στό Λός Ἄντζελες 
ὑπῆρχαν δύο γνωστοί ἐπαγγελματίες “κα-
νάλια”, σήμερα ὑπάρχουν πάνω ἀπό 1.000»!

Τό 1987 γιά μία ὁμαδική συνεδρία ἡ 
Knight (Ράμθα) χρέωνε 400 δολάρια τό 
ἄτομο, ὁ Παρσέλ (Λαζάρις) 275 δολάρια τό 
ἄτομο. Τό 1989 ὁ Παρσέλ εἶχε λίστα ἀνα
μονῆς δύο χρόνων(!) γιά ἰδιωτικές συνεδρί
ες πού χρέωνε 93 δολάρια τήν ὥρα.

Στή χώρα μας, ὁ Πασχάλης Καβακόπου
λος (Σανάντα), στήν Ἀθήνα (Angel’s House 
University), χρέωνε τό 2009, ἀτομική συνε
δρία 45 λεπτῶν, 120 €. Γραπτή διοχέτευση 
μέ email, 120 €. Τηλεφωνική συνεδρίασυμ
βουλευτική 45’, 80 €.

Δωρεάν ἐλάβατε, ἐπί χρήμασι δότε…
Ὑπάρχουν πλέον χιλιάδες πνεύματα 

ἐξωγήινων, δασκάλων, προσωπικοτήτων 

18. Ἀγγλικός ἰδιωματισμός, πού σημαίνει τήν πολλή 
διαφορετική γνώμη ἤ πράξη σέ σχέση μέ τήν ἀντίληψη 
τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων.
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καί μή (ἔχουμε πάνω ἀπό 100 μέ τό ὄνομα 
«Ἰησοῦς»)!, ζώων (καί ἰδιαίτερα δελφινιῶν)! 
καί ὁτιδήποτε ἄλλο μπορεῖ νά φανταστεῖ 
κανείς, πού μιλοῦν μέσα ἀπό «κανάλια» σέ 
ὅλο τόν κόσμο. Οἱ ἄνθρωποι πού πέφτουν 
σ’ αὐτή τήν παγίδα, χαρακτηρίζονται ἀπ’ 
τά ἴδια τά πνεύματα ὡς «…ἄνθρωποι… πού 
χαίρονται νά σκέφτονται τόν ἑαυτό τους, 
εἶναι ἀνεξάρτητοι, τούς ἀρέσει νά ἔχουν τόν 
ἔλεγχο τῆς ζωῆς τους. Συχνά πολύ περίερ-
γοι καί ἀνοιχτόμυαλοι. Ἔχουν πολύ ἔντονες 
φαντασιώσεις καί τούς ἀρέσει νά ὀνειρεύο-
νται ἤ νά φαντάζονται».

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τά πνεύματα 
αὐτά κολακεύουν καί γεμίζουν ἐγωισμό 
ὅλους αὐτούς πού τά ἐπικαλοῦνται καί τά 
ἐμπιστεύονται, ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ἀπ’ 
αὐτό πού μᾶς καλεῖ ὁ Θεός καί οἱ Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας μας νά κάνουμε: νά ἔχουμε 
δηλαδή ταπείνωση!

Ἀναφέρεται χαρακτηριστικά σέ ἀντί
στοιχο ἑλληνικό δικτυακό τόπο: «Εἶσαι μιά 
ὑπέροχη, μοναδική ἀτομικότητα μέ ἀπερι-
όριστο δυναμικό. Σέ καλοῦμε νά ἀνακαλύ-
ψεις πιό ὁλοκληρωμένα τή θεϊκότητά σου». 
Καί στόν ἴδιο ἱστότοπο σημειώνεται ὅτι: «ἡ 
ὀντότητα πρέπει ν’ ἀντανακλᾶ τήν οὐσία 
τῆς Πηγῆς, τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι 
ἀγάπη. Ἐάν τό «ὑλικό» τῆς ἐπικοινωνίας 
ἔχει σάν βάση τόν φόβο, λέγοντάς σου τί 
κάνεις λάθος, κάνοντάς σε νά αἰσθανθεῖς 
ἄσχημα ἤ νά φοβᾶσαι γιά τή ζωή σου, τότε 
ἁπλούστατα ἀγνοῆστε τη»19.

Μία ἐπικίνδυνη τάση πού ἔχει ἐπεκταθεῖ 
τά τελευταῖα χρόνια εἶναι καί οἱ ἐπικλήσεις 
τῶν ἀγγέλων. Φυσικά, οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ 
δέν ἔρχονται μέ ἐπικλήσεις. Ἔτσι ἀνοίγου
με τό δρόμο γιά νά δεχτοῦμε σκοτεινούς 
ἀγγέλους ὡς φωτεινούς. «Οἱ ἄγ γε λοι εἶναι 
κύτταρα τοῦ Θεοῦ, ὅπως κι ἐμεῖς ἄλλω-
στε… Ἁπλῶς σέ ἄλλο ἐπίπεδο δόνησης»20.

19. http://www.lightworker.gr/index.php?categoryid=53
20. http://www.lightworker.gr/forum/showthread.

php?t=16

«Στήν Ἀμερική τό περιοδικό “Αngel Times 
Magazine” διεκδικεῖ μιά θέση στή σκηνή τῶν 
πολλῶν πνευματιστικῶν περιοδικῶν, ἐνῶ 
στήν Ἀγγλία τό “Angels Magazine”. Ἐπίσης 
συναντᾶμε καί διαδικτυακά περιοδικά (πε-
ριοδικά σέ ἠλεκτρονική μορφή) ὅπως τό 
“Voice of the Angels”, ἀλλά καί πολυάριθμες 
ἱστοσελίδες γιά ἀγγέλους, πού “προσφέ-
ρουν” δωρεάν “ἀγγελικά διαβάσματα” καί 
δωρεάν “ἀγγελικές ἐπικοινωνίες”. Δέν λεί-
πουν βέβαια καί οἱ ἑλληνικές ἱστοσελίδες μέ 
διαφημίσεις γιά “ἀνώτερες ἐ πι κοι νω νί ες” 
καί “ἀγγελικές μυήσεις”· ἐπίσης “μυήσεις 
ἀπό τήν Παναγία καί ἀπό ἄλλες θηλυκές 
ὀντότητες”, “μύηση χριστικῆς ἀφύπνισης” 
κ.λπ. Ἑλληνική συλλεκτική ἔκδοση γιά τούς 
ἀγγέλους κυκλοφόρησε καί στά περίπτε-
ρα τό 2008. Ἐπίσης συχνά ἀφιερώματα σέ 
channeling ἀγγέλων βρίσκει κανείς καί σέ 
ἑλληνικά ἀποκρυφιστικά περιοδικά πού κυ-
κλοφοροῦν στά περίπτερα ἀπό τό 2005»21. 
Ἔχουμε καί στήν Ἑλλάδα, τά τελευταῖα 
χρόνια, τό «Angel’s House University», 
τό «Πανεπιστήμιο τοῦ Οἴκου τῶν Ἀγγέ
λων»(!), πού διοργανώνει κάθε χρόνο τό 
«Φεστιβάλ Πνευματικῆς Ἀφύπνισης» καί 
οἱ ἱδρυτές του προσφέρουν ἐπικοινωνία καί 
θεραπεῖες μέ ἀρκετά πνεύματα, συμπερι
λαμβανομένου καί τοῦ «Σανάντα», δηλαδή 
τοῦ Χριστοῦ! Ἔχουν ἄμεση σύνδεση καί μέ 
θεραπεῖες Ρέϊκι.

Τελευταῖα ἔχουμε καί ταινίες, εἶδος ντο
κυμαντέρ new age φιλοσοφίας, πού χρη
σιμοποιοῦν καί προβάλλουν διδασκαλίες 
πνευμάτων ἤ καί τά ἴδια τά «κανάλια» πού 
μιλοῦν. Οἱ γνωστότερες: «Τί στό μπλίπ ξέ
ρουμε;» (Ράμθα J. Z. Knight), «Τό μυστικό» 
(Ἀβραάμ Ἔσθερ Χίκς), «Συνομιλίες μέ τόν 
Θεό» (Θεός Νήλ Ντόναλντ Οὐάλς).

Τελειώνοντας, νά ποῦμε πώς πολλοί 
ἐρευνητές μή χριστιανοί, ἀναφέρουν ὅτι 
τό τσάνελινγκ εἶναι τό ἴδιο μέ τά βιβλικά 

21. Ἑλένη Ἀνδρουλάκη, ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ 
ΨΕΥΔΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ  «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ». 
http://www.ppu.org.cy/arxeioeidiseis2010June3.html
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φαινόμενα τῆς προφητείας καί ἔμπνευσης. 
Πολλοί χριστιανοί ἐπίσης δέν μποροῦν νά 
δοῦν κάτι ἀντιχριστιανικό σ’ αὐτό.

Ἕνας ἐρευνητής διερωτᾶται: «ἀπορῶ, 
δέν ἔχουν ἀκούσει αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ὅτι 
ὑπάρχει διάβολος;»22.

Ὁ Θεός καταδικάζει τόν πνευματισμό, 
ὄχι ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν γιά οὐρά
νιες πληροφορίες ἤ καθοδήγηση, ἀλλά 
γιατί τήν ἀναζητοῦν μέ λάθος τρόπο, σέ 
λάθος πηγές. Τό τσάνελινγκ καί τά μέ
ντιουμ δέν εἶναι ὁ προσδιορισμένος καί 
ἐγκεκριμένος ἀπό τόν Θεό τρόπος γιά ἐπι
κοινωνία μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς.

Ἡ βιβλική ἔμπνευση καί προφητεία δι
αφέρει ἀπό τό τσάνελινγκ. Οἱ προφῆτες 
καί οἱ ἱεροί συγγραφεῖς δέν βρίσκονταν 
σέ ὕπνωση ἤ ἔκσταση ὅταν ἔγραφαν τά 
βιβλία, ὅπως τά «κανάλια» κάνουν μέ τίς 

22. Elliot Miller, A crash course on the New Age 
movement, Monarch publication ltd, Eastbourn 1990, σ. 165.

ὀντότητές τους. Ὁ Θεός πάντα ἔπαιρνε 
τήν πρωτοβουλία νά μεταφέρει τά λόγια 
Του στούς ἀνθρώπους, ἀκόμη καί στήν πε
ρίπτωση ἔκστασης, ὅταν δηλαδή ἔβλεπαν 
κάποιο ὅραμα. Δέν χρησιμοποιοῦσαν «τε
χνικές» γιά νά τό προκαλέσουν αὐτό. Ὅσο 
γιά τή θεοπνευστία, οἱ συγγραφεῖς ἔγρα
ψαν μέ τόν δικό τους τρόπο καί τίς ἰδιαιτε
ρότητές τους αὐτά πού τούς φώτισε ὁ Θεός 
νά γράψουν, ἀντίθετα μέ τό τσάνελινγκ, 
ὅπου ἡ προσωπικότητα τοῦ «καναλιοῦ» 
ὑποχωρεῖ γιά νά μπορέσει νά ἐπικοινωνή
σει μιά ἄλλη προσωπικότητα.

Τό πλήρως ἀντιχριστιανικό μήνυμα τῶν 
διαφόρων «φωτεινῶν ὀντοτήτων» καί ἡ 
μεγάλη ἀποδοχή του ἀπ’ τούς ἀνθρώπους, 
μᾶς θυμίζει τόν Ἀπόστολο Παῦλο πού 
ξεκάθαρα ἔγραψε: «Τό δέ Πνεῦμα ρητῶς 
λέγει ὅτι ἐν τοῖς ὑστέροις καιροῖς ἀποστή
σονται τινές τῆς πίστεως, προσέχοντες 
πνεύμασι πλάνοις καί διδασκαλίαις δαιμο
νίων» (Α’ Τιμ. δ’ 1).

«ΕΡΓΟΝ» ΤΗΣ «ΣΚΟΠΙΑΣ» ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 

μέλους τοῦ Πν.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» ἐσχάτως ἀκολου
θεῖ μία νέα μέθοδο κηρύγματος ὑπό τύπο 
διαλόγου. Παρουσιάζει κατά διαστήματα 
διάφορα οὐσιώδη θέματα, ὅπως τό πα
ρόν, πού ἀναφέρεται στόν Ἰησοῦ Χριστό: 
«Ἡ πίστη στόν Ἰησοῦ εἶναι οὐσιώδης», 
«Σκοπιά», 1-5-2014, σελ. 8. Ἀκολουθεῖ μιά 
χαρακτηριστική συζήτηση, ἕνας ... «μάρ
τυρας τοῦ Ἰεχωβά», ὁ Ἀντώνης μέ ἕνα 
συνάνθρωπό μας. Ὁ Ἀντώνης βρίσκεται 
στήν πόρτα τοῦ Μάϊκ.

«Αντ.: Γεια σου Μάικ... Σου έφερα τα τε-
λευταία τεύχη της Σκοπιάς και του Ξύπνα. 

Πιστεύω ότι σου αρέσουν πολύ τα άρθρα 
τους.

Μ.: Ευχαριστώ, καλά που πέρασες σήμερα, 
γιατί ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τις προάλλες 
κουβέντιαζα με ένα συνάδελφό μου, μίλησα 
για τα περιοδικά που μου δίνεις και πόσο μου 
αρέσουν. Εκείνος μου είπε να μην τα διαβάζω 
γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι πιστοί 
στον Ιησού Χριστό. Ισχύει κάτι τέτοιο;

Αντ.: Χαίρομαι που με ρωτάς… Σε διαβε-
βαιώνω ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. 
Μάλιστα η πίστη μας σ’ αυτόν είναι ζωτική 
και σωτήρια.»
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Αὐτός ὁ διάλογος κάθε ἄλλο παρά εἰλι
κρινής εἶναι. Ἄν ἤθελε ἡ «Σκοπιά» νά 
εἶναι ἀξιόπιστη, ἔπρεπε νά ἀναφέρει μιά 
πραγματική συνομιλία καί ὄχι νά χρησιμο
ποιεῖ ὑποτιθέμενα πρόσωπα. Κι ἐφ΄ ὅσον 
ἀπευθύνεται σέ Ἕλληνες ἀναγνῶστες, νά 
μιλᾶ ἕνας «μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβά» μέ ἕναν 
Ὀρθόδοξο Χριστιανό. Ἔτσι, οἱ ἀπαντήσεις 
θά ἔχουν τή σωστή τους βάση καί δέν θά 
εἶναι προσχεδιασμένες. Κατά ποία ἔννοια 
ὁ «μάρτυς τοῦ Ἰεχωβά» ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ 
πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό εἶναι ζωτική καί 
σωτήρια, ὅταν γνωρίζει πολύ καλά, ἀφοῦ 
ἔχει διδαχθεῖ τό κήρυγμα τῆς «Σκοπιᾶς», 
ἄλλα γιά τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;

Ἡ ἑταιρεία γράφει στό βιβλίο της «Ἀγα-
θά Νέα» τοῦ ἔτους 1978, σελ. 118: «Ὁ Ἰησοῦς 
δέν ἦτο κατά τό ἥμισυ ὁ Θεός καί κατά τό 
ἥμισυ ἄνθρωπος. Δέν ἦταν ὁ Θεός ἐν σαρκί. 
Γιά νά ἐξιλεώσει τό ἁμάρτημα τοῦ Ἑνός (του 
Ἀδάμ ), ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός ἔπρεπε 
νά ἀποτελεῖ τό ἀκριβές παράλληλο τοῦ 
ἄλλοτε τέλειου Ἀδάμ. Ἔπρεπε νά εἶναι ἕνας 
τέλειος ἄνθρωπος, τίποτε λιγότερο καί τί-
ποτε περισσότερο».

Αὐτές εἶναι οἱ διδασκαλίες τῆς «Σκο
πιᾶς», αὐτές πού παρουσιάζει στά περιο
δικά καί γράφει στά βιβλία της καί εἶναι 
ἀντίθετες μέ τήν Ἁγία Γραφή. Διαβάζουμε 
στούς Ψαλμούς (ΜΘ’ 7): «Οὐδείς δύναται 
ποτέ νά ἐξαγοράση ἀδελφόν, μηδέ νά δώση 
εἰς τόν Θεόν λύτρον δι’ αὐτόν». Ἑπομένως, 
ἐάν ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι μόνον ἄνθρω
πος, δέν μπορεῖ νά σώσει τόν ἄνθρωπο. 
Διαβάζουμε ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, στήν 
ἐπιστολή Α’ Τιμόθ. Γ’ 16: «καί ἀναντιρρή
τως τό μυστήριον τῆς εὐσεβείας εἶναι μέγα, 
ὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί…», καί στήν 
πρός Ρωμαίους Θ’ 5 «…τῶν ὁποίων εἶναι οἱ 
πατέρες καί ἐκ τῶν ὁποίων ἐγεννήθη ὁ Χρι
στός τό κατά σάρκα, ὁ ὤν ἐπί πάντων Θεός 
εὐλογητός εἰς τούς αἰώνας». Αὐτός εἶναι ὁ 
Σωτήρας τῶν Χριστιανῶν, ὁ Θεάνθρωπος 
Ἰησοῦς Χριστός.

Τό κατασκευασμένο ὅμως κείμενο τῆς 
«Σκοπιᾶς» συνεχίζει:

«Αντ: Να δούμε μερικά εδάφια από την 
Αγία Γραφή που τονίζουν πόσο σημαντικό 
είναι να ασκούμε1 πίστη στον Ιησού… Τα 
λόγια του ίδιου του Ιησού στον Ιωάννη 14, 6 
“Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. 
Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα μου παρά 
μόνον μέσω εμού”. Σύμφωνα με το εδάφιο 
ποια είναι η μόνη οδός για να πλησιάσουμε 
τον Πατέρα;

Μ. : Μέσω Ιησού Χριστού.
Αντ: Ας δούμε τον Ιωάννη 3,16. Πρόκειται 

για τόσο σημαντικό εδάφιο ώστε έχει απο-
κληθεί το ευαγγέλιο σε μικρογραφία επειδή 
συνοψίζει με λίγα λόγια ό,τι γράφτηκε για 
τη ζωή και τη διακονία του Ιησού στη γη. 
Θέλεις να το διαβάσεις;

Μ.: «Διότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τό-
σο πολύ, ώστε έδωσε τον μονογενή του γιο 
για να μην καταστραφεί όποιος ασκεί πίστη 
σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή».

Αντ: Το είχες υπόψη σου αυτό το εδάφιο;
Μ.: Κάπου το έχω ξανακούσει.
Αντ: Τι είπε ο Ιησούς; Χάρη στην αγάπη 

του Θεού μπορούμε να απολαύσουμε αιώνια 
ζωή, αρκεί να κάνουμε τι;

Μ.: Να ασκούμε πίστη.
Αντ: Η Σκοπιά λεει ότι ο σκοπός της είναι 

να προάγει την πίστη στον Ιησού Χριστό ο 
οποίος πέθανε ώστε να μπορούμε εμείς να 
αποκτήσουμε αιώνια ζωή και ο οποίος κυ-
βερνάει τώρα ως Βασιλιάς της Βασιλείας 
του Θεού.

Μ.: Το ίδιο σας το περιοδικό αποδεικνύει 
ότι πιστεύετε στον Ιησού».

Τό ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ διαλόγου 
εἶναι παραπλανητικό. Ἔτσι ἄνετα καί 
ἁπλᾶ δίχως ἐπιχειρήματα Γραφικά ἐκ 
μέρους τοῦ «μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβά», ἡ 
«Σκοπιά» λέει ὅτι ἀρκεῖ νά ἀσκοῦμε πί-
στη στόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀλλά σέ ποιόν 
νά «ἀσκοῦμε πίστη», σέ ἕνα ἁπλό ἀνθρώ

1. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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πινο πλάσμα, σέ ἕνα δημιούργημα, ὅπως 
τόν θέλει ἡ «Σκοπιά» τόν Ἰησοῦ Χριστό; 
Ἔτσι, καί στόν πιστό Ἀβραάμ πιστεύου
με, ἀλλά δέν μᾶς σώζει· οὔτε ὁ προφήτης 
Ἠλίας καί οἱ ἄλλοι δίκαιοι καί προφῆτες 
ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη καί οἱ ἅγιοι ἀπό 
τήν Καινή Διαθήκη ὥς τίς ἡμέρες μας 
μᾶς σώζουν, διότι εἶναι ἄνθρωποι. Αὐτόν 
λοιπόν τόν Ἰησοῦ δικό της δημιούργη
μα κι ὄχι τόν Ἰησοῦ τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
ἐπιβάλλει στούς ὀπαδούς της. Ἄλλωστε, 
ἡ «Σκοπιά» ποτέ δέν κήρυξε ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός εἶναι Θεός. Παραπλανᾶ λοιπόν 
τόν «συνομιλητή» καί τόν ἀναγκάζει 
ὅταν λέει ὅτι «ἀσκοῦμε πίστη στόν Ἰησοῦ 
Χριστό».

Διαβάζουμε τί ἔχουν κατά καιρούς γρά
ψει:

1927. «Δημιουργία», σελ. 16: «Ὁ τίτλος 
ἤ τό ὄνομα Ἀρχάγγελος ἐφηρμόσθη ἐπίσης 
κατά καιρούς καί εἰς τόν Λόγον… εἷς ἐκ τῶν 
τίτλων του εἶναι Μιχαήλ…».

1958. «Γεννηθήτω τό θέλημά σου» σελ. 
337: «Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἀπέθανε ὡς ἄνθρωπος, 
ἀνέλαβε πάλι τό οὐράνιο ὄνομα τοῦ Μιχαήλ. 
Τό ὄνομα Μιχαήλ ἀνελήφθη πάλι γιά νά τό 
συνδέση μέ τήν προανθρώπινη ὕπαρξή του».

«Ἀνελήφθη τό ὄνομα Μιχαήλ. Ὁ ἄνθρω-
πος Ἰησοῦς Χριστός τί ἔγινε; Ἡ παρθένος 
Μαρία δέν ἐγέννησε ἕνα ὄνομα (Μιχαήλ) 
ἀλλά τόν Υἱόν καί Λόγο τοῦ Ὑψίστου. Ὁ Συ-
μεών ὁ ἱερέας … δέν ἐδέχθη εἰς τήν ἀγκαλιά 
του ἕνα ὄνομα, ἀλλά τόν Χριστό τοῦ Κυρί-
ου… (Λουκᾶ Β’, 25-34)».

1930. «Ἐχθροί», σελ. 118: «Ὁ Ἰησοῦς ὁρίζε-
ται εἰς τήν Γραφή πάντοτε ὡς Υἱός ἀνθρώ-
που τό ὁποῖον σημαίνει υἱός Θεοῦ» καί σελ. 
142: «Ὁ Χριστός δέν εἶναι καί οὐδέποτε οὐδ’ 
ἐπί στιγμή ὑπῆρξε θρησκευόμενος.

1930. «ΦΩΣ» Α’, 326 τόμος, σελ. 326: «Ἡ 
λέξις “ἀρνίον” σημαίνει κατά γράμμα προ-
σφιλῆ ἀμνόν».

«Προφανῶς ὁ σκοπός τοῦ Θεοῦ εἶναι νά 
ὑπενθυμίσει ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ μέγας Ποι-

μήν καί ὁ Ἰησοῦς εἶναι μᾶλλον ἀγαπητός ἐξ’ 
ὅλου τοῦ ποιμνίου του».

Ὅμως ἡ Ἁγία Γραφή καί πάλι διαψεύδει 
τή «Σκοπιά». Ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέει: «Ἐγώ 
εἶμαι ὁ ποιμήν ὁ καλός καί γνωρίζω τά ἐμά 
καί γνωρίζομαι ὑπό τῶν ἐμῶν …καί θέλει 
γίνει μία ποίμνη καί εἷς ποιμήν» (Ἰωάν. Ι’ 
718).

Συνεχίζει ἡ «Σκοπιά»:
1998. «Ξύπνα», 8-12-1998, σελ. 8: «…Πριν 

από 2000 χρόνια ο Θεός μετέφερε τη ζωή 
του Χριστού στην μήτρα μιας Ιουδαίας παρ-
θένας για να γεννηθή ως άνθρωπος. Ακόμα 
και τώρα με τη μέθοδο της τεχνικής γονιμο-
ποίησης οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν κά-
τι που είναι παρόμοιο από μερικές απόψεις 
(Ματθ. Α’ 18, Ιωάν. Α’ 14)».

1998. «Υπάρχει Δημιουργός και ενδιαφέ-
ρεται για εσάς;», σελ. 145-6: «Η αγία Γραφή 
αναφέρει ότι ο Γιός μεταφέρθηκε από το 
πνευματικό βασίλειο και έγινε όμοιος με 
τους ανθρώπους (Φιλ. Β’ 5-8). Ένα τέτοιο 
γεγονός δεν είναι φυσιολογικό αλλά είναι 
άραγε εφικτό;

Για να το εξηγήσουμε αυτό με ένα άλλο 
παράδειγμα, σκεφτείτε τι καταφέρνουν με-
ρικοί γιατροί με την τεχνική γονιμοποίηση. 
Μια ζωή που αρχίζει στον «δοκιμαστικό 
σωλήνα» μεταφέρεται σε μια γυναίκα και 
γεννιέται αργότερα με τη μορφή μωρού. 
Στην περίπτωση του Ιησού η Αγία Γραφή 
μας βεβαιώνει ότι με την «δύναμη του Υψί-
στου» η ζωή του μεταφέρθηκε μέσα σε μια 
παρθένα που λεγόταν Μαρία».

2000. «Σκοπιά», 1-6-2000, σελ. 5: «κατά 
τον τρίτο αιώνα μερικοί επιφανείς κληρικοί 
γοητευμένοι από την τριαδική διδασκαλία 
του ειδωλολάτρη Φιλοσόφου Πλάτωνα, άρ-
χισαν να αναπλάθουν τον Θεό έτσι ώστε 
να ταιριάζει στο Τριαδικό πρότυπο. Στους 
επόμενους αιώνες, αυτό το δόγμα εξύψωσε 
τον Ιησού κάνοντάς τον ίσο με τον Ιεχωβά».

Ἡ ἑταιρεία ἐκφράζει ἀκριβῶς τά λόγια 
τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι ὅταν ἤθελαν νά 
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Τό ἐρέθισμα γιά τήν ἔρευνα αὐτή ἀπετέ
λεσε ἡ διανομή (τόν Ὀκτώβριο 2013), πολυ
τελοῦς φυλλαδίου μέ τίτλο: «Οἰ κο γε νεια κή 
Συγκέντρωση στό πόδι τοῦ Σταυροῦ», πού 
ἐξήγγειλε συγκέντρωση γιά «συμπροσευ
χή» στίς 20/10/2013, 6 μ.μ. στόν Πειραιά. 
Διοργανωτής τῆς ἐκδήλωσης, τό «Κέντρο 
Βοήθειας (UCKG Help Center) Ἑλλάδας», 
παράρτημα τῆς «Παγκόσμιας Ἐκκλησίας 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ»1.

Ἡ Παγκόσμια Ἐκκλησία τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ» (UCKG)2, εἶναι μιά Πεντηκοστι
ανή χριστιανική ὁμολογία, πού ἱδρύθηκε 
στό Ρίο ντέ Τζανέϊρο τῆς Βραζιλίας.

Μέχρι τό 1999 ἡ ὀργάνωση, λέγεται 
ὅτι, ἀριθμοῦσε 8 ἑκατομμύρια μέλη στή 
Βραζιλία σέ σύνολο 12 ἑκατομμυρίων πα
γκοσμίως μέ ναούς καί στό Ἡνωμένο Βα

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Church_of_
the_Kingdom_of_God.

2. U.C.K.G., Universal Church of the Kingdom of God.

σίλειο, ἐνῶ διατηροῦσε ναούς στήν Ἀφρική 
καί στήν Ἰνδία ἀπό τό 1992. Μέχρι τό 2013, 
ἡ UCKG διατηρεῖ θρησκευτικές κοινότητες 
καί στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες (Μπρούκλιν, 
Νέα Ὑόρκη κ.ἀ.).

1. Ἱστορικά στοιχεῖα
Ἡ «ἐκκλησία» ἱδρύθηκε τό 1977 ἀπό τόν, 

βραζιλιανῆς καταγωγῆς ἐπιχειρηματία, 
Edir Macedo3, πού γεννήθηκε τό 1945 καί 
ἔζησε μᾶλλον στερημένα παιδικά χρόνια. 
Ο Macedo ἄν καί Ρωμαιοκαθολικός ἀρχι
κά, προσχώρησε στόν Πεντηκοστιανισμό 
κι ἀπό τό 1970 ἄρχισε εὐαγγελικό κήρυγμα 
στούς δρόμους τοῦ Ρίο ντέ Τζανέϊρο. Ἀπό 
τή δεκαετία τοῦ 1990 ἡ «ἐκκλησία» τοῦ 
Macedo ἐπεκτάθηκε γρήγορα καί μέχρι 
τό 2009 ὑπῆρχαν περίπου 4.500 «ναοί» στή 

3. Edir Macedo Bezerra (1945) βραζιλιανός καί ἰδιοκτή
της τοῦ Rede Record, δεύτερου μεγαλύτερου τηλεοπτικοῦ 
δικτύου στή Βραζιλία. Βλ. καί:

http://en.wikipedia.org/wiki/Edir_Macedo

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη

(α’ μέρος)

λιθοβολήσουν τόν Ἰησοῦ... ὁ Ἰησοῦς ρώτη
σε γιατί τόν λιθοβολοῦν. Οἱ Ἰουδαῖοι ἀπή
ντησαν: «Περί καλοῦ ἔργου δέν σέ λιθοβο
λοῦμεν, ἀλλά περί βλασφημίας, καί διότι 
σύ ἄνθρωπος ὤν, κάμνεις σεαυτόν Θεόν» 
(Ἰωάν. Ι’ 2734).

Ἔτσι ἀκριβῶς κηρύττει ἡ «Σκοπιά» τόν 
Ἰησοῦ Χριστό καί σέ ἕνα τέτοιο «Ἰησοῦ 
Χριστό» ἐκπαιδεύει τούς ὀπαδούς της νά 
«ἀσκοῦν πίστη» καί ὄχι σέ «Θεόν ἀληθι
νόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ». Ἐπειδή ἐνοχλεῖ 

τόν «πιστό καί φρόνιμο δοῦλο» ἡ Θεότη
τα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά τόν λόγο αὐτό 
κατασκευάζει ὅλες αὐτές τίς ἀντίχριστες, 
ψευδεῖς, ἀλλά καί βλάσφημες διδαχές της.

Ὅμως οἱ Χριστιανοί πιστεύουμε στόν 
Ἰησοῦ Χριστό, ὡς τόν ΓΙΑΧΒΕ τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης, ὡς τόν μοναδικό Σωτήρα μας, 
ὅπως τόν κήρυξαν οἱ Ἀπόστολοι καί ὅπως 
μᾶς τόν παραδίδει ἡ Ἁγία Γραφή: «ΒΑΣΙ
ΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ καί ὁ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ 
ΚΥΡΙΩΝ».
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Βραζιλία μέ περισσότερα ἀπό 8 ἑκατομμύ
ρια μέλη. Ἡ ὀργάνωση ὀνομάζει τά κτίριά 
της «ναούς», ὁ μεγαλύτερός τῶν ὁποίων, 
στό Ρίο, χωράει 11.000 ἄτομα.

2. Ἐξάπλωση… μετά μουσικῆς
Τό 1989 ὁ Macedo καί ἡ «ἐκκλησία» του 

ἔγιναν ἰδιοκτῆτες τοῦ «Rede Record», πού 
ἀπό τό 2013 θεωρεῖται τό δεύτερο μεγα
λύτερο τηλεοπτικό δίκτυο στή Βραζιλία. 
Τό 2009 τό «Ἐργατικό Κόμμα» τῆς Βραζι
λίας (PT) ἀποφάσισε νά ἀγοράσει «δια
φημιστικό χρόνο», ἀπό νέους παρόχους, 
κάτι πού στό παρελθόν περιοριζόταν σέ 
Ρωμαιοκαθολικά μέσα ἐνημέρωσης καί 
πλήρωσε στήν UCKG γιά μηνύματα «δη
μοσίου συμφέροντος» ὄχι εὐκαταφρόνη
τα ποσά.

Ἡ UCKG ταυτίζεται μέ τή λεγόμενη 
«Θεολογία τῆς Εὐημερίας»4 καί στά τέλη 
τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 ἄρχισε νά προ
σπαθεῖ νά ἀλλάξει τήν εἰκόνα της πού 
συνδεόταν μέ τίς φτωχότερες τάξεις. Τό 
1998 ὁ Macedo διόρισε «ἐπίσκοπο» τῆς 
UCKG τόν ἀνιψιό τοῦ Marcelo Crivella. 
Ἦταν τότε πού ὁ Crivella δήλωσε: «Θέ
λουμε νά κερδίσουμε τή μεσαία τάξη». 
Μετά τήν ἀποστολή του στήν Ἀφρική, τό 
1992, πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἵδρυση 
πολλῶν «ναῶν», ὁ Crivella ἐπέστρεψε στή 
Βραζιλία τό 1998 ὅπου τοῦ δόθηκε ἕνα 
διαμέρισμα τεσσάρων ὑπνοδωματίων σέ 
πολυτελές οἰκοδομικό συγκρότημα, ὅπου 
καί ἡ κατοικία τοῦ Macedo. Στήν «ἐκκλη
σία» ἀνήκουν ἀκόμη, ἐπίσημα τά δύο πα
νάκριβα αὐτοκίνητα τοῦ Crivella, ὁ ὁποῖος 
εἶναι παντρεμένος μέ τήν Sylvia Jane κι 
ἔχουν τρία παιδιά πού φοιτοῦν σέ σχολεῖο 
Μεθοδιστῶν στό Ρίο ντέ Τζανέϊρο.

4. Ὁ ἐκτός Ἐκκλησίας παγκόσμιος Χριστιανισμός ἔχει 
ἀρχίσει νά μολύνεται ἀπό μιά ὕπουλη ἀρρώστια πού 
ἀποκαλεῖται «εὐαγγέλιο τῆς εὐημερίας καί τῆς ὑγείας», 
τή διδασκαλία ὅτι δῆθεν «ὁ Θεός εὐλογεῖ τούς δικούς 
Του», σ’ αὐτήν ἐδῶ τή ζωή. Βλ. καί:

http://www.oodegr.com/oode/protestant/evimeria1.htm

Ὁρισμένοι, ἐκείνη τήν ἐποχή, θεώρη
σαν ὅτι ἡ προαγωγή τοῦ Crivella ἦταν ἡ 
ἀπάντηση τῆς UCKG στόν δημοφιλῆ παπι
κό παπάτραγουδιστή, Marcelo Rossi5, πού 
εἶχε πουλήσει πάνω ἀπό 4 ἑκατομμύρια 
ἄλμπουμ. Τό 1999 ἀκούστηκε ὅτι ὁ Crivella 
εἶχε ὑπογράψει συμβόλαιο μέ τή Sony γιά 
τρία ἄλμπουμ, τό ἕνα στά ἱσπανικά. Τό 
πρῶτο CD, τό «Ὁ Ἀγγελιαφόρος τῆς Ἀλλη
λεγγύης» («The Messenger of Solidarity»), 
πούλησε 1,3 ἑκατομμύρια ἀντίτυπα ἐκείνη 
τή χρονιά.

Ο Crivella ἦταν ὁ μόνος πάστορας πού 
εἶχε ἄδεια ἀπό τόν Macedo νά πραγματο
ποιεῖ μεγάλες συγκεντρώσεις σέ στάδια. 
Ἔχει ἀποδειχτεῖ ἡ ἀποτελεσματικότητά 
του στό νά προσελκύει τά πλήθη: τήν πρώ
τη φορά ἐμφανίστηκε στό γυμναστήριο 
Nilson Nelson στή Μπραζίλια6, χωρητι
κότητας 25.000 ἀτόμων. Γέμισε τό Estadio 
Fonte Nova στό Σαλβαδόρ, καί τό Mineiro 
στό Belo Horizonte7. Τόν Ὀκτώβριο 1999, 
ὁ Crivella γέμισε τό Maracana8 στό Ρίο 
ντέ Τζανέιρο. Μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους, ὁ 
Crivella προγραμματίστηκε νά τραγουδή
σει «στά μεγαλύτερα γήπεδα ποδοσφαίρου 
τῆς χώρας», σύμφωνα μέ τό ἑβδομαδιαῖο 
εἰδησεογραφικό περιοδικό Veja.

3. Συμμετοχή στήν Πολιτική
Τό 2002 ὁ «ἐπίσκοπός» Crivella, ὡς ὑπο

ψήφιος τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων, 
ἐπέτυχε νά ἐκλεγεῖ Ὁμοσπονδιακός Γε
ρουσιαστής στήν πολιτεία τοῦ Ρίο ντέ Τζα
νέϊρο.

Τό 2005 ἦταν ἕνας ἀπό τούς ἱδρυτές τοῦ 
Ρεπουμπλικανικοῦ Κόμματος τῆς Βραζι
λίας. Τό κόμμα θεωρήθηκε ὡς ὄχημα γιά 
τήν προώθηση μελῶν τῆς UCKG στήν πο

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Rossi
6. Brasília, ἡ πρωτεύουσα τῆς Βραζιλίας.
7. Ἡ πρωτεύουσα καί μεγαλύτερη πόλη τῆς ἐπαρχίας 

τῆς Minas Gerais, πού βρίσκεται στήν νοτιοανατολική 
περιοχή τῆς Βραζιλίας.

8. Estádio do Maracanã: Ἡμιυπαίθριο γήπεδο στό Ρίο 
ντέ Τζανέϊρο, Βραζιλία, μέ πάνω ἀπό 80.000 θέσεις.
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λιτική σκηνή. Ἐπικεφαλῆς τοῦ κόμματος 
εἶναι ὁ Vitor Paulo dos Santos, ἐνῶ ἄλλα 
ἐξέχοντα μέλη εἶναι ὁ «ἐπίσκοπός» Edir 
Macedo τοῦ UCKG, ὁ Jose Alencar9, πρώην 
ἀντιπρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβέρ
νησης τῆς Βραζιλίας καί ὁ δημοσιογράφος 
Celso Russomanno.

Ὁ Crivella ὑπῆρξε ἐπίσης δύο φορές 
ἀνεπιτυχῶς ὑποψήφιος δήμαρχος τοῦ Ρίο 
ντέ Τζανέϊρο, τό 2004 καί τό 2008 καί ὑπο
ψήφιος κυβερνήτης τῆς πολιτείας τοῦ Ρίο 
ντέ Τζανέϊρο, τό 2006.

4. Ἡ ἐπιρροή τῆς «ἐκκλησίας»
Ἡ συνεχής ἀνάπτυξη τῆς UCKG, 

ἀλλά καί οἱ ἀλλοπρόσαλλες ἐνέργειες 
τοῦ Macedo, μετά τήν ἀγορά τῆς Rede 
Record, ἔφεραν συχνά τήν «ἐκκλησία» 
στό στόχαστρο τῶν ΜΜΕ. Ἐπιπλέον, δι
εκδικήσεις καί ἀπαιτήσεις τρίτων κατά 
τῆς «ἐκκλησίας», ἀλλά καί σχετικές ἔρευ
νες τῆς κυβέρνησης, συχνά προκάλεσαν 
ἀναστολές καί ἀναθεώρηση τῶν δραστη
ριοτήτων της.

Ἔκθεση Κυβερνητικῆς ἔρευνας, γιά ξέ
πλυμα χρήματος, τό 2009, ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ 
«ἐκκλησία» συγκέντρωσε 1,4 δισ. δολάρια 
ἐτησίως ἀπό τή δεκάτη10, πού συλλέχθη
καν ἀπό 4.500 «ναούς», σέ 1.500 πόλεις στή 
Βραζιλία. Ἀπό τό 2003 ὡς τό 2008, οἱ κατα
θέσεις τῆς «Παγκόσμιας Ἐκκλησίας τῆς 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» στή Βραζιλία ἔφθα
σαν τά 3,9 δισ. δολάρια.

5. Δόγματα
Τά περισσότερα ἀπό τά δόγματα τῆς 

UCKG εἶναι ἴδια μέ τά δόγματα τῶν πιό 
συντηρητικῶν Πεντηκοστιανῶν ὁμάδων. 
Πιό συγκεκριμένα, μερικά δόγματα εἶναι:

1. Τό βάπτισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
πού ἐνδυναμώνει τούς πιστούς ὡς πρός τίς 

9. (17 Ὀκτωβρίου 1931 – 29 Μαρτίου 2011)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Alencar
10. Φόρος ἤ προσφορά σέ ἱερό, πού ἀποτελεῖται ἀπό τό 

ἕνα δέκατό τῆς παραγωγῆς ἤ τοῦ εἰσοδήματος.

ὑπηρεσίες καί τούς προικίζει μέ ὑ περ φυ σι
κά χαρίσματα.

2. Τά ἀξιώματα τῶν ἀποστόλων, προ
φητῶν, εὐαγγελιστῶν, ποιμένων καί διδα
σκάλων πού ἀποκτῶνται ὑπερφυῶς.

3. Οἱ δύο διαθῆκες πού ὁ Ἰησοῦς Χρι
στός καθόρισε ὡς τήρηση ὑπακοῆς: τό 
βάπτισμα (βύθιση τοῦ πιστοῦ στό νερό) 
καί ἡ εὐχαριστία (ὁ Μυστικός Δεῖπνος τοῦ 
Κυρίου), ἡ συμβολική λήψη τοῦ σώματος 
καί τοῦ αἵματος τοῦ Ἰησοῦ, εἰς ἀνάμνηση 
τῆς θυσίας Του καί μέ τήν προσδοκία τῆς 
ἐπιστροφῆς Του.

4. Ἡ ὑπερφυής θεραπεία, ὅπως περιγρά
φεται στήν Ἁγία Γραφή.

5. Οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νά θεωθοῦν 
(ἅγιοι γίγνεσθε) κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς 
τους.

6. Η UCKG θεωρεῖ ἐπίσης ὅτι «σκληρή 
δουλειά, ἐπιμονή καί πίστη στό Θεό» πα
ράγουν κέρδη στούς ἀνθρώπους καί ὅτι τό 
ἕνα δέκατο τῶν ἀναμενόμενων κερδῶν θά 
πρέπει νά δοθεῖ στήν Ἐκκλησία. Γνωστό 
δόγμα ἐξ ἄλλου ἀποτελεῖ «ἡ θεολογία τῆς 
εὐημερίας», πού ἐπιχειρεῖται νά στηριχθεῖ 
στόν 22ο Ψαλμό (Κύριος ποιμαίνει με καί 
οὐδέν με ὑστερήσει). Σ’ αὐτή τή βάση ἡ 
UCKG ὑπόσχεται: Γαλήνη, θεραπεία, προ
στασία, εὐημερία καί τήν εὔνοια τοῦ Θεοῦ.

6. Διαμάχες, κατηγορίες γιά ἀπάτη, ξέ-
πλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή

Ἡ «ἐκκλησία» ἔχει συχνά κατηγορηθεῖ 
γιά παράνομες δραστηριότητες, ὅπως ξέ
πλυμα χρήματος, τσαρλατανισμό καί μα
γεία. Πολλοί ἀνησυχοῦν γιά τήν ἔλλειψη 
ἀνοχῆς της ἀπέναντι σέ ἄλλες θρησκεῖες 
ἤ ἀκόμα καί ἄλλες χριστιανικές ὁμολογί
ες.

Ἡ UCKG κατηγορεῖται γιά τήν οἰκονο
μική ἀφαίμαξη πτωχῶν πιστῶν της, γιά 
νά ἐνισχύσει οἰκονομικά τούς ἡγέτες της, 
ἀντί νά βοηθᾶ τούς ἀπόρους. Οἱ κατηγο
ρίες γιά τσαρλατανισμό εἶναι οἱ πιό συ
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χνές. Ἡ ἐκκλησία εὑρίσκεται ὑπό ἐπίσημο 
ἔλεγχο στό Βέλγιο, ἐνῶ στίς Η.Π.Α., στό 
Ἡνωμένο Βασίλειο, στή Βραζιλία καί στή 
Ζάμπια ὁ Τύπος ἔχει ἀναφερθεῖ σχετικά 
μέ αὐθαιρεσίες πού καταλογίζονται στήν 
«ἐκκλησία».

Ἡ UCKG ἀναφέρει στήν ἱστοσελίδα της 
ὅτι ἔχει ἀντικρούσει τά ἀναφερόμενα στά 
ΜΜΕ, καθώς καί ὅτι πολλές φορές διάφο
ροι φορεῖς ἀναγκάστηκαν νά ἀνακαλέ
σουν ὁρισμένες κατηγορίες.

Παρ’ ὅλ’ αὐτά, τόν Αὔγουστο τοῦ 2009, 
δικαστήριο ἄσκησε ἀγωγή σέ βάρος τοῦ 
«ἐπισκόπου» Edir Macedo καί ἄλλων 
ἐννέα στελεχῶν τῆς UCKG, πού κατηγο
ροῦνταν γιά ἀπάτη κατά τῆς «ἐκκλησίας» 
καί τῶν ὀπαδῶν της. Σύμφωνα μέ τήν 
ἐφημερίδα The Guardian, οἱ ἀνωτέρω κα
τηγορήθηκαν ὅτι στήν περίοδο 20012009 
διακίνησαν πάνω ἀπό 2 δισ. δολ. Η.Π.Α., 
προερχόμενα ἀπό δωρεές, μεγάλο μέρος 
τῶν ὁποίων χρησιμοποίησαν γιά προ
σωπικό ὄφελος, στήν ἀγορά ἀκινήτων, 
κοσμημάτων καί αὐτοκινήτων. Ἕνα ἀερο
σκάφος, ἀξίας 45 ἑκατ. δολαρίων, πού φέ
ρεται νά ἀνήκει στόν «ἐπίσκοπο» Macedo, 
ἀποτελεῖ καί τό πιό ὁρατό σύμβολο αὐτοῦ 
τοῦ σκανδάλου.

Μετά ἀπό 10 χρόνια ἔρευνας, εἰσαγγε

λέας τοῦ Σάο Πάολο11 ἀνέφερε ὅτι ἡ ἐπιχεί
ρηση λειτουργοῦσε μέ τόν ἀκόλουθο τρό
πο: Οἱ δωρεές πού συγκεντρώνονταν ἀπό 
τούς ὀπαδούς ἐπενδύονταν σέ ἰδιωτικές 
τράπεζες στή Νέα Ὑόρκη καί στό Λονδῖνο, 
μέσῳ μιᾶς ἰδιωτικῆς τράπεζας, τῆς Invest 
Holding. Στή συνέχεια, τά χρήματα ἀπο
στέλλονταν, μέσῳ ἄλλης ἰδιωτικῆς τράπε
ζας, τῆς Cable Invest, πού βρίσκεται στά νη
σιά Cayman. Τέλος, τά χρήματα ἐπέστρε
φαν στή Βραζιλία μέσῳ δύο βραζιλιάνικων 
τραπεζῶν, τῶν «Cremo» καί «Unimetro», 
πού διαμοίραζαν τά κεφάλαια μεταξύ τῶν 
στελεχῶν τῆς Rede Record τοῦ τηλεοπτι
κοῦ δικτύου πού ἀνήκει στήν UCKG, πού 
μέ τή σειρά τους διοχέτευαν χρήματα στά 
στελέχη τῆς UCKG.

Στίς 19 Ὀκτωβρίου 2010, τό Δικαστήριο 
τοῦ Σάο Πάολο, ἀπέρριψε κατά πλειοψη
φία τίς κατηγορίες τῆς Πολιτικῆς Ἀγωγῆς 
κατά τῆς UCKG καί τῶν βασικῶν ἐκπροσώ
πων της. Οἱ δικαστές ἔκριναν ὅτι οἱ εἰσαγ
γελεῖς ἦταν ἀναρμόδιοι νά διερευνήσουν 
τήν ὑπόθεση, καθώς ἡ περίπτωση ὑπαγό
ταν στή δικαιοδοσία τῆς Ὁμοσπονδιακῆς 
Δικαιοσύνης.

(Τό τέλος στό ἑπόμενο)

11. Σάο Πάολο (Ἅγιος Παῦλος). Πρωτεύουσα τῆς 
πολιτείας τοῦ Σάο Πάολο στή νοτιοανατολική Βραζιλία.

Ο ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟΣ «ΝΑΟΣ»  
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ1

Δέν ἐπέτρεψε τό Συμβούλιο τῆς Ἐπι
κρατείας τήν ἵδρυση βουδιστικοῦ «ναοῦ» 
καί βουδιστικοῦ κοινόβιου στόν Πολύγυρο 
Χαλκιδικῆς. Ἐλεύθερη ἡ ἄσκηση θρησκευ

1. http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/06/blogpost_5597.
html

τικῆς λατρείας, ξεκαθαρίζουν οἱ δικαστές, 
ἀλλά κάτω ἀπό νόμιμους κανόνες.

Μέ τή σφραγίδα τοῦ Συμβουλίου τῆς 
Ἐπικρατείας δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἵδρυση καί 
λειτουργία βουδιστικοῦ ναοῦ, ἀλλά καί 
ὀργανωμένου βουδιστικοῦ κοινόβιου στήν 
περιοχή Τραπέζι τοῦ Χολομώντα τοῦ Δή
μου Πολυγύρου Χαλκιδικῆς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
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Οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας μέ ὁριστική 
καί ἀμετάκλητη ἀπόφασή τους ἀπέρριψαν 
τήν προσφυγή 19 βουδιστῶν πού προσπά
θησαν χωρίς πολεοδομική ἄδεια νά μετα
τρέψουν κτίριο κατοικιῶν σέ θρησκευτικό 
χῶρο. Ναί μέν κατά τό Σύνταγμα καί τή 
διεθνή νομοθεσία εἶναι ἐλεύθερη καί ἐπι
βεβλημένη ἡ ἄσκηση τῆς θρησκευτικῆς 
λατρείας, ξεκαθαρίζουν οἱ δικαστές, ἀλλά 
ὑπό τήν βασική προϋπόθεση, ὅτι θά ἐφαρ
μόζονται καί θά τηροῦνται ἀπαρέγκλιτα οἱ 
νομοθετικοί κανόνες σέ ὅλους τούς τομεῖς 
(δημόσια ἀσφάλεια, ὑγεία, κ.λπ.).

Οἱ βουδιστές ἤθελαν νά θέσουν σέ λει
τουργία «ἡσυχαστήριο» τό ὁποῖο «νά προ
σιδιάζει στίς μοναστικές, λατρευτικές καί 
διαλογιστικές παραδόσεις τῆς βουδιστικῆς 
θρησκείας». Συγκεκριμένα, ἤθελαν νά 
ἀσχοληθοῦν μέ τή μελέτη, τήν ἄσκηση καί 
τό διαλογισμό τῆς βουδιστικῆς θρησκείας 
στό πλαίσιο ὀργανωμένου κοινοβιακοῦ βί
ου. Οἱ 19 θά εἶχαν πνευματική καθοδήγηση 
ἀπό θρησκευτικό λειτουργό (ἐπρόκειτο γιά 
ἕνα ἀπό τούς 19) καί δέν θά μποροῦσαν νά 
συμμετέχουν ὅσοι δέν θά ἦταν οἰκότροφοι 
τοῦ κοινοβίου καί δέν θά συμμετεῖχαν στήν 
κοινοβιακή ζωή. Μάλιστα, στήν αἴτηση χο

ρήγησης τῆς σχετικῆς ἄδειας λειτουργίας, 
δηλώθηκε, ὅτι ὁ εὐκτήριος οἶκος θά εἶχε 
τόν τίτλο «Κέντρο Βουδιστικῶν Μελετῶν 
Κάρμα Ρίγκ Ντρόλ Λίνγκ».

Οἱ ἁρμόδιες ἀρχές ζήτησαν ἀπό τούς 
Βουδιστές νά προσκομίσουν τήν πολεοδο
μική ἄδεια. Πράγματι, τήν προσκόμισαν 
καί σύμφωνα μέ αὐτήν προβλεπόταν ἡ 
κατασκευή συγκροτήματος ἰδιωτικῶν κα
τοικιῶν καί ὄχι ἡ κατασκευή ἱεροῦ ναοῦ. 
Κατόπιν αὐτῶν ἡ Νομαρχία Χαλκιδικῆς 
σέ σχετικό ἔγγραφό της ὑπογραμμίζει, ὅτι 
«δέν ἐπιτρέπεται ἡ μεταβολή τῆς χρήσης 
τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων πού πε
ριλαμβάνονται στήν ἐπίμαχη οἰκοδομική 
ἄδεια σέ εὐκτήριο οἶκο». Δέν παραλείπεται 
νά σημειωθεῖ στό νομαρχιακό ἔγγραφο ὅτι 
στήν ἐπίμαχη περιοχή ἐκπονεῖται μελέτη 
γιά τήν τροποποίηση τοῦ Γενικοῦ Πο λε
ο δο μι κοῦ Σχεδίου τοῦ Δήμου Πολυγύρου 
καί δέν ἀποκλείεται τό ἐνδεχόμενο νά ἐπι
βληθοῦν «περιορισμοί στίς ἐπιτρεπόμενες 
χρήσεις καί τούς ὅρους δόμησης», ἐνῶ στίς 
προτάσεις πού ἔχουν μέχρι τώρα ὑποβλη
θεῖ, δέν περιλαμβάνεται στίς ἐπιτρεπόμε
νες χρήσεις ἡ κατασκευή εὐκτηρίου οἴκου.

Ἔτσι, ὁ ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Παιδείας 
ἀπέρριψε τό αἴτημα χορήγησης ἄδειας λει
τουργίας Βουδιστικοῦ ναοῦ, καθώς ἐπιπρό
σθετα οἱ 19 δέν διέμεναν στήν περιοχή τῆς 
Χαλκιδικῆς, ὅπως ἀπαιτεῖ ὁ νόμος, ἀλλά 
μένουν μόνιμα στήν Ἀθήνα καί τήν Θεσ
σαλονίκη ὅπου ἐκεῖ μποροῦν νά ἀσκοῦν τά 
θρησκευτικά τους καθήκοντα, ἀφοῦ ὑπάρ
χουν Βουδιστικοί ναοί. Ἀκόμα, ἀπερρίφθη 
τό αἴτημα γιατί ἡ οἰκοδομική ἄδεια ἀφορᾶ 
ἰδιωτικές κατοικίες καί ὄχι εἰδικά κτίρια, 
ὅπως εἶναι ναοί, εὐκτήριοι οἶκοι, σχολεῖα, 
κ.λπ., ἐνῶ ἐπιπρόσθετα στήν ἐπίμαχη πε
ριοχή δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερση καί λει
τουργία εὐκτηρίου οἴκου.

Οἱ βουδιστές προσέφυγαν στό Ἀνώτατο 
Ἀκυρωτικό Δικαστήριο καί ζητοῦσαν νά 
ἀκυρωθεῖ ὡς ἀντισυνταγματική, παράνο
μη καί ἀντίθετη στήν Εὐρωπαϊκή Σύμβα

Σημείωση τῆς Σύνταξης
• Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς 

ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους.
• Οἱ ἀναδημοσιεύσεις σχολίων ἤ πληροφο-

ριῶν ἀπό ξένα ἤ ἑλληνικά περιοδικά καί 
ἄλλα ἔντυπα ἤ τό διαδίκτυο δημοσιεύο-
νται μέ κάθε ἐπιφύλαξη, ἀφοροῦν σέ ἀπό-
ψεις καί δέν στοχεύουν στήν προσβολή ἤ 
στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολή-
ψεως τῶν προσώπων, στά ὁποῖα ἀναφέρο-
νται καί τά ὁποῖα σεβόμεθα δεόντως.

• Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπό-
ψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές φέ-
ρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπιστολογράφοι καί 
ὄχι ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή.

• Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση, κατόπιν 
ἀδείας ἀπό τήν Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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ση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ) ἡ 
ἄρνηση τοῦ ὑφυπουργοῦ Παιδείας νά τούς 
χορηγήσει ἄδεια ἵδρυσης καί λειτουργίας 
Βουδιστικοῦ ναοῦ. Κατ’ ἀρχάς, οἱ σύμβου
λοι Ἐπικρατείας ἀποφάνθηκαν, ὅτι εἶναι 
συνταγματική, σύμφωνη μέ τήν ΕΣΔΑ καί 
τήν ἐθνική νομοθεσία ὡς πρός τό σκέλος 
ἐκεῖνο πού προβλέπει ὅτι γιά τήν ἀ νέ γερ ση 
καί λειτουργία εὐκτηρίου οἴκου ἑτεροδόξων 
ἤ ἑ τε ρο θρή σκων (σέ σχέση μέ τούς Χριστια
νούς) ἀπαιτεῖται ἡ προηγούμενη ἄδεια τοῦ 
ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

Κατά τό Σύνταγμα (ἄρθρο 13) εἶναι 
ἐλεύθερη ἡ ἄσκηση τῆς θρησκευτικῆς λα
τρείας γνωστῆς θρησκείας ἐφόσον δέν 
προσβάλλονται τά χρηστά ἤθη καί ἡ δη
μόσια τάξη. Ὅμως ἡ Συνταγματική αὐτή 
ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς λατρείας προ
ϋποθέτει, ὅτι θά ἐφαρμόζεται ἡ νομοθεσία, 
ὅπως εἶναι οἱ φορολογικοί νόμοι, τά σχέδια 
πόλεων, ἡ δημόσια ὑγεία καί ἀσφάλεια, 
κ.λπ. Παράλληλα, ἡ ἀνέγερση καί λει
τουργία θρησκευτικοῦ κτιρίου προϋποθέ
τει τή νόμιμη ἀνέγερση τοῦ κατάλληλου 
χώρου, σύμφωνα μέ πολεοδομικές (ΓΟΚ) 
καί ἄλλες διατάξεις, καθώς καί τήν τήρη
ση τῶν συνταγματικῶν χωροταξικῶν καί 
πολεοδομικῶν ὅρων.

Αὐτονόητο εἶναι, ὑπογραμμίζεται στήν 
δικαστική ἀπόφαση, ὅτι δέν μπορεῖ ἡ Πολι
τεία νά «καθιστᾶ ἀδύνατη ἤ οὐσιωδῶς δυ
σχερῆ τήν συνταγματικῶς κατοχυρωμένη 
ἄσκηση τῆς ἐλευθερίας τῆς λατρείας», ἀλλά 
οὔτε ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν ὑποχρέωση 
συμμόρφωσής της πρός τίς ἄλλες συνταγ
ματικές ἐπιταγές. Ἡ ἀνέγερση θρησκευ
τικῶν χώρων, σύμφωνα μέ τήν πολεοδομι
κή νομοθεσία, μέσα σέ ρυμοτομικό σχέδιο 
πόλης, ἐπιτρέπεται σέ περιοχές ἀμιγοῦς 
κατοικίας, γενικῆς κατοικίας, πολεοδομικοῦ 
κέντρου καί περιοχῆς τουρισμοῦἀναψυχῆς.

Ἀπό τόν συνδυασμό τῶν διατάξεων τοῦ 
Κώδικα Βασικῆς Πολεοδομικῆς Νομοθε
σίας, τοῦ Κτιριοδομικοῦ Κανονισμοῦ καί 
τοῦ Γενικοῦ Οἰκοδομικοῦ Κανονισμοῦ δέν 

ἐπιτρέπεται νά μεταβάλλεται ἡ οἰκοδομική 
ἄδεια τοῦ κάθε κτιρίου χωρίς προηγούμενη 
ἄδεια τῆς ἁρμόδιας τοπικῆς Πολεοδομικῆς 
Ὑπηρεσίας, ἀναφέρεται στήν δικαστική 
ἀπόφαση. Ἀπό τίς ἴδιες πολεοδομικές δια
τάξεις προκύπτει, ὅτι «δέν εἶναι ἐπιτρεπτή 
ἡ ἵδρυση καί λειτουργία εὐκτηρίου οἴκου, 
ἀνεξαρτήτως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀτόμων, γιά 
τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ὁποίων προο
ρίζεται νά ἐξυπηρετήσει, σέ κτίριο τό ὁποῖο 
ἔχει, σύμφωνα μέ τήν οἰκεία οἰκοδομική 
ἄδεια, χρήση κατοικίας».

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, οἱ σύμβουλοι τῆς 
Ἐπικρατείας ἀπέρριψαν ὡς ἀβάσιμους καί 
ὡς ἀπαράδεκτους ὅλους τους λόγους πού 
προέβαλαν οἱ 19, ἐνῶ δέν παραλείπουν νά 
ἐπισημάνουν, ὅτι οἱ ἐνδιαφερόμενοι «δέν 
ἐκωλύοντο», ἐάν πραγματικά τό ἤθελαν, 
νά ἐπιδιώξουν τήν μεταβολή τῆς οἰκοδο
μικῆς ἄδειας μέ τίς νόμιμες διαδικασίες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Ἡ δράση τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί 
τῶν Καταστροφικῶν Λατρειῶν ἔχει ἐντα
θεῖ τά τελευταῖα χρόνια στή χώρα μας. 
Ὁ λόγος εἶναι προφανής. Ὅλο καί περισ
σότεροι συνάνθρωποί μας περιέρχονται 
σέ ἀπόγνωση λόγῳ τῆς διπλῆς κρίσεως 
– οἰκονομικῆς καί πνευματικῆς· ὅλο καί 
περισσότεροι συμπατριῶτες μας, ἄγευστοι 
δυστυχῶς ἐκκλησιαστικῆς βιωτῆς, βρισκό
μενοι σέ ἀδιέξοδο, ἐπιτείνουν τό προσωπι
κό τους ἀδιέξοδο ἀ να ζη τών τας ὑπαρξιακή 
ἀνακούφιση στίς καταστροφικές παγίδες 
τοῦ πονηροῦ, πού ἔχουν ἐξαπλωθεῖ μέ τή 
μορφή ἑκατοντάδων αἱρέσεων καί ἐναλλα
κτικῶν προσφορῶν.

Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς δραστηριοποί
ησης δέ μποροῦσαν νά ὑστερήσουν καί οἱ 
αὐτοαποκαλούμενοι «Μάρτυρες τοῦ Ἰε
χωβά», σέ σημεῖο πού νά ὑποχρεωθεῖ, γιά 
τήν προστασία τῶν πιστῶν, ἡ ποιμαίνουσα 
Ἐκκλησία μας, στήν ἔκδοση εἰδικῆς Ἐγκυ
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κλίου, πού διαβάστηκε πρόσφατα ἀπό 
ἄμβωνος σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς 
ἐπικράτειας.

Παραθέτουμε κατωτέρω τήν 2951 / 
4.6.2014, σχετική Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συ
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

«Τέ κνα ἐν Κυ ρίῳ ἀγα πητά,
Πρα γμα το ποι εῖ ται στήν Ἀθήνα, στό τέ-

λος τοῦ τρέ χον τος μη νός Ἰου νίου, ἡ ἐτή σια 
Συ νέ λευση Πε ρι φε ρείας τῶν λε γο μέ νων 
«Μαρ τύ ρων τοῦ Ἰε χωβά». Δε δο μέ νου ὅτι 
στήν Πα τρίδα μας εἶ ναι συν τα γμα τι κῶς 
κα το χυ ρω μένη καί σε βα στή ἡ θρη σκευ τική 
ἐλευ θε ρία, τήν ὁποία σέ βε ται πρω τί στως 
ἡ Ἐκ κλη σία τῆς Ἑλ λά δος, μέ ἀφορμή τήν 
προ α ναγ γελ θεῖσα συ νέ λευση, στό πλαί-
σιο τῆς ἐν Χρι στῷ ποι μαν τι κῆς εὐ θύ νης 
Της γιά τήν προ φύ λαξη τοῦ Ὀρ θο δό ξου 
Πλη ρώ μα τος ἀπό τή δράση τῶν δι α φό ρων 
αἱ ρε τι κῶν, οἱ ὁποῖοι στήν Ἁγία Γραφή χα-
ρα κτη ρί ζον ται ὡς «λύ κοι βα ρεῖς» (Πράξ. 
20, 29), ἐπι θυ μεῖ νά σᾶς ὑπεν θυ μί σει τά 
ἀκό λουθα:

α) Οἱ δι δα σκα λίες τῶν λε γο μέ νων «Μαρ-
τύ ρων τοῦ Ἰε χωβά» τῆς με το χι κῆς ἑται ρείας 
«Σκο πιά» ἀπο τε λοῦν, κατά τά νε ώ τερα χρό-
νια, ἐπα νεμ φά νιση πλή θους αἱ ρε τι κῶν δι δα-
σκα λιῶν, οἱ ὁποῖες ἐμ φα νί σθη καν ἀνά τούς 
αἰ ῶ νες.

β) Ἡ με το χική ἑται ρεία «Σκο πιά» τῶν 
«Μαρ τύ ρων τοῦ Ἰε χωβά» ἔχει κατ’ ἐπα νά-
ληψη δυ σφη μή σει τή χώρα μας σέ δι ε θνές 
ἐπί πεδο ὡς χώρα στήν ὁποία δῆ θεν δέν γί νε-
ται σε βα στή ἡ θρη σκευ τική ἐλευ θε ρία.

γ) Εἶ ναι ἡ αἱ ρε τική ὀρ γά νωση πού δέν 
δι στά ζει, ὄχι μόνο νά καλ λι ερ γεῖ μι σαλ λο-
δο ξία καί φα να τι σμό, ἀλλά καί ἀπρο κα λύ-
πτως στό ἐπί σημο πε ρι ο δικό ὄρ γανό της στό 
πα ρελ θόν ἔχει δι α τυ πώ σει τήν ἀδι α νό ητη 
θέση ὅτι προσ δοκᾶ οἱ ὀπα δοί της «πρά γματι 
νά πλύ νουν τούς πό δας των στό αἷμα τῶν 
ἐχθρῶν των» (Σκο πιά 1.2.1968, σ. 83).

δ) Εἶ ναι ἡ αἱ ρε τική ὀρ γά νωση ἡ ὁποία δέν 
δι στά ζει νά πα ρου σι ά ζει ὡς δῆ θεν θέ λημα 

τοῦ Θεοῦ καί θέ σεις τῆς Ἁγίας Γρα φῆς 
ἀπό ψεις ἀκραῖες, ἐπι κίν δυ νες καί ἀν τι ε πι-
στη μο νι κές. Μό νον ἔτσι λ.χ. μπο ρεῖ νά ἑρ-
μη νευ θεῖ ἡ θέση τῆς ἑται ρείας «Σκο πιά» νά 
ἀρ νεῖ ται τή με τάγ γιση αἵ μα τος σέ βρέφη, 
παι διά, ἐνή λι κες καί ἡλι κι ω μέ νους, ἀκόμη 
κι ὅταν κιν δυ νεύει ἡ ζωή τους.

ε) Εἶ ναι ἡ ὀρ γά νωση ἡ ὁποία,  ὡς με το χική 
ἑται ρεία, ἄν καί δι α θέ τει τε ρά στιο μη χα νι-
σμό ἐσό δων, δέν συν τη ρεῖ  οὔτε ἕνα φι λαν-
θρω πικό ἵδρυμα ἀνα κου φί σεως πα σχόν των 
συ ναν θρώ πων μας.

στ) Εἶ ναι ἀκόμη ἡ αἱ ρε τική ἐκείνη ὀρ γά-
νωση ἡ ὁποία κατά και ρούς συ νη θί ζει νά 
με τα βάλ λει τίς δι δα σκα λίες της. Στό πλαί-
σιο αὐτό, ἐνῶ ἐσχά τως χρη σι μο ποιεῖ τόν 
τίτλο «Χρι στι α νοί Μάρ τυ ρες τοῦ Ἰε χωβά», 
δέν πι στεύει στόν Ἰη σοῦ Χρι στό ὡς Ἀλη θινό 
Θεό καί ὑπο στη ρί ζει ὅτι οἱ Χρι στι α νοί δέν 
πρέ πει νά προ σεύ χον ται σ’ Αὐ τόν (Σκο πιά, 
15.4.1995, σ. 30).

ζ) Ἡ ὀρ γά νωση αὐτή χρη σι μο ποιεῖ ἐν τό-
νως ἀπα ξι ω τικό καί μει ω τικό λόγο γιά ὁλό-
κληρο τόν χρι στι α νι κό κό σμο καί ὄχι μόνο 
γι’ αὐ τόν.

η) Εἶ ναι ἡ αἱ ρε τική  ὀρ γά νωση ἡ ὁποία δέν 
δί στασε νά δι α τυ πώ σει στό πα ρελ θόν πλη-
θώρα ψευ δο προ φη τειῶν σχε τι κῶς μέ τήν 
Δευ τέρα Πα ρου σία καί τό τέ λος τοῦ κό σμου, 
μέ ἀπο τέ λε σμα ὄχι μόνο νά ἀπο δει κνύ ε ται 
μό νι μος ψευ δο προ φή της ἀλλά καί νά τήν 
ἐγ κα τα λεί ψουν, ἰδίως μετά τήν τε λευ ταία 
ψευ δο προ φη τεία τοῦ 1975, ἑκα τον τά δες χι-
λι ά δες μέλη της ἀνά τήν ὑφή λιο.

Ἔχον τας αὐτά ὑπ’ ὄψιν, καί ἐπι πλέον συ-
νε κτι μών τες, ὅπως ἔχει ἀπο δεί ξει ἡ δι ε θνής 
ἐμ πει ρία στό πα ρελ θόν, ὅτι συγ κεν τρώ σεις, 
ὅπως οἱ προ γραμ μα τι ζό με νες ἀπό τήν ἑται-
ρεία «Σκο πιά» νά πρα γμα το ποι η θοῦν στό 
Ὀλυμ πι ακό Στά διο τόν Ἰού νιο τοῦ 2014, συν-
δυ ά ζον ται μέ εὐ ρύ τα της κλί μα κας πο λυ ε-
πί πε δες, προ πα γαν δι στι κές καί δι α φη μι στι-
κές ἐνέρ γειες, σᾶς προ τρέ πομε πα τρι κῶς, 
ὅπως ἐπι βάλ λει τό ὀρ θό δοξο ἐκ κλη σι α στικό 
ἦθος, νά ἀγνο ή σετε τίς τυ χόν προ κλή σεις ἤ 
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τίς ποι κί λες προ ση λυ τι στι κές με θο δεύ σεις, 
ἀπο φεύ γον τας συγ χρό νως οἱ ασ δή ποτε μορ-
φῆς ἀκραία συμ πε ρι φορά.

Κατά τήν Ὀρ θό δοξη Πί στη μας ἡ Ἐκ κλη σία 
ὡς Σῶμα Χρι στοῦ εἶ ναι ἡ Μία, Ἁγία, Κα θο-
λική καί Ἀπο στο λική Ἐκ κλη σία, ἀπο τε λεῖ δι α-
χρο νι κῶς τό ἀκα τά λυτο Σῶμα τοῦ Θε αν θρώ-
που καί τόν μο να δικό χῶρο σω τη ρίας. Γιά τόν 
λόγο αὐτό, σᾶς προ τρέ πομε κατά τίς συγ κε-
κρι μέ νες ἡμέ ρες νά προ σευ χη θοῦμε θερμῶς 
στόν Κύ ριο νά φω τί σει τούς πε πλα νη μέ νους 
ἀδελ φούς μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πα γι δευ θεῖ στά 
δί κτυα με το χι κῆς ἑται ρείας μέ θρη σκευ τικό 
προ σω πεῖο, ὥστε νά γνω ρί σουν τό Φῶς τῆς 
Ἀλη θείας, ὁμο λο γοῦν τες πί στη στόν Θε άν-
θρωπο καί Σω τήρα μας Ἰη σοῦ Χρι στό».

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΡΚΟΝΟΝ 
ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ἐπαναφέρουμε μετά ὀκτώ χρόνια ἀπο
φάσεις, πού ἐλήφθησαν γιά τήν ἀντιμετώ
πιση τῆς ἀπειλῆς τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων
σεκτῶν, πού ἐνῶ προβλημάτισαν βαθύτα
τα τόν Δυτικό κόσμο, ἄφησαν δυστυχῶς 
τούς ἰθύνοντες στή χώρα μας ἀσυγκίνη
τους. Εἶναι σίγουρο ὅτι μεγάλο μέρος τῶν 
προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζουμε σήμε
ρα, προσωπικά ἀλλά καί σάν χώρα, ὀφεί
λονται στήν παραθεώρηση τῆς ἀπειλῆς 
τῶν σεκτῶν.

Στή Βρετανία, στά πλαίσια τοῦ Ἐτη
σίου Συνεδρίου τῆς FAIR2, πού πραγμα
τοποιήθηκε στό Λονδίνο, τόν Ὀκτώβριο 
20063, στήν εἰσήγηση μέ θέμα «Ἀντιμε
τωπίζοντας πειθαναγκαστικές ὁμάδες 
στά σχολεῖα», ἡ εἰσηγήτρια κ. Pammela 
Lichtenwalner, καθηγήτρια, ἀπό τήν Καλι
φόρνια τῶν Η.Π.Α., ὑπογράμμισε μεταξύ 
ἄλλων, τή δυνατότητα νά χρησιμοποιηθεῖ 
τό ἰσχῦον ἐκπαιδευτικό σύστημα ὥστε νά 

2. Ἡ FAIR (Family, Action, Information, Resource  
Οἰκογένεια, Δράση, Πληροφορίες, Πόροι) ἀποτελεῖ τόν 
κυριότερο «ἀντίcult» φορέα τῆς Βρετανίας.

3. Περιοδικό FAIRnews, τ. 3, Δεκέμβριος 2006.

ἐξοβελιστεῖ ἡ ἀπειλή τῆς Νάρκονον4 ἀπό 
τά σχολεῖα.

Ἡ κ. Lichtenwalner ἐνημέρωσε τό κοινό 
ὅτι συγκεκριμμένα σχολεῖα τῆς Καλιφόρ
νιας ἐξεδήλωσαν τήν εὐγνωμοσύνη τους 
γιά ἕνα «ἐλεύθερο» πρόγραμμα κατά τῶν 
ναρκωτικῶν, μή γνωρίζοντας ὅτι τό πρό
γραμμα αὐτό ἀνῆκε στήν Σαηεντολογία. 
Ἡ κ. Lichtenwalner συμβουλεύθηκε τήν 
καθηγήτρια Margaret Singer, μία ἀπό τίς 
διακεκριμμένες εἰδικούς στίς αἱρέσεις στίς 
Η.Π.Α. καί ἀνησύχησε σοβαρά ὅταν πλη
ροφορήθηκε τίς διαβρωτικές μεθόδους τῆς 
Νάρκονον. Τελικῶς ἡ «Κρατική Ἐπιθεώ
ρηση Δημόσιας Ἐκπαδεύσεως» ἐπιφόρτισε 
τό «Κέντρο Χρηματοδοτήσεως καί Ὑγείας 
Παίδων» τῆς Καλιφόρνιας νά ἀξιολογήσει 
τό πρόγραμμα Νάρκονον. Τά ἀποτελέσμα
τα αὐτῆς τῆς ἔρευνας περιελάμβαναν τά 
ἑξῆς: τό Νάρκονον δέν χρησιμοποιεῖ ἐπιβε-
βαιωμένες ἐπιστημονικές μεθόδους καί 
οἱ πληροφορίες οἱ ὁποῖες παρασχέθησαν 
περί αὐτοῦ ἀπό τή Σαηεντολογία ἦταν 
παραπλανητικές. Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρῳ, τά 
συμπεράσματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
τῆς Καλιφόρνιας κοινοποιήθηκαν σέ δημό
σια καί ἰδιωτικά σχολεῖα. Αὐτό ὑπῆρξε μία 
μεγάλη νίκη κατά τῆς Σαηεντολογίας στήν 
προσπάθειά της νά διαβρώσει τή Δημόσια 
Ἐκπαίδευση, μέσῳ ἑνός προσωπείου κοινω
νικῆς δῆθεν προσφορᾶς.

Ἀνάλογες ἐπιτυχίες, βασισμένες σ’ 
αὐτές τίς ἀποκαλύψεις, ἀναφέρθηκαν κι 
ἀπό χῶρες ὅπως ἡ Σκωτία καί τό Ἰσραήλ.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ἤ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ;

Τό εἴδαμε στίς εἰδήσεις, τό διαβάσαμε 
στόν ἡμερήσιο τύπο καί τό συναντήσαμε 
παντοῦ στό διαδίκτυο. Ὁ λόγος γιά τόν 
νεαρό, πού ἀνήμερα τοῦ Πάσχα σκότω

4. Νάρκονον: Ἕνα προσωπεῖο τῆς Σαηεντολογίας στό 
χῶρο τῆς ὑγείας. Βλ. καί περιοδικό «Διάλογος», τ. 9 , Ἰα
νουάριος  Ἰούνιος 1997, σ. 25.
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σε τή 40χρονη, γιά νά τή θυσιάσει στόν 
σατανᾶ!

Τό θέμα παρουσιάστηκε γενικά, περί
που ἔτσι:5

«Σοκ στο πανελλήνιο προκαλεί η υπό
θεση σατανισμού με πρωταγωνιστή ένα 
22χρονο ψυχικά διαταραγμένο άνδρα6, 
ο οποίος δολοφόνησε άστεγη γυναίκα ως 
θυσία στον… σατανά.

Το μακάβριο περιστατικό σημειώθηκε 
το πρωί της 20ης Απριλίου, ανήμερα του 
Πάσχα, στην Πλατεία Βάσως Κατράκη, 
στην περιοχή της Γλυφάδας. Ο νεαρός Α. 
Π., ... πλησίασε την άτυχη 41χρονη που 
κοιμόταν σε ένα παγκάκι και με μια πέτρα 
της πολτοποίησε το κεφάλι, χτυπώντας 
την για πολλή ώρα μέχρι να βεβαιωθεί ότι 
είναι νεκρή...

“Διάλεξα την ημέρα του Πάσχα επειδή 
ήμουν λυπημένος που αναστήθηκε ο 
Χριστός. Έκανα προσευχή στον σατανά. 
Αμέσως μετά έκοψα τα χέρια μου με ένα 
κομμάτι γυαλί και με το αίμα μου έγραψα 
σε ένα παγκάκι το 666 και σχημάτισα έναν 
ανάποδο σταυρό ακριβώς δίπλα”, ομολόγη
σε κυνικά αμέσως μετά την σύλληψή του.

Ο πιστός και αμετανόητος υποστηρι
κτής του διαβόλου όπως δηλώνει ο ίδιος 
προσπαθούσε από την ηλικία των 15 ετών 
να μυηθεί στο σατανισμό. Όπως αποκάλυ
ψε, είχε προμηθευτεί σχετικά βιβλία για 
να ενημερωθεί ενώ έψαχνε μανιωδώς στο 
διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες 
γύρω από την λατρεία του εωσφόρου.

“Θέλω να γίνω σατανιστής. Μένω Αθή
να. Όποιος μπορεί να με βοηθήσει ας 
επικοινωνήσει μαζί μου” ήταν μια από τις 
αναρτήσεις του στον προσωπικό του λογα
ριασμό στο facebook.

“Από μικρός κατάλαβα ότι μόνο ο σα
τανισμός με καλύπτει. Για να γίνεις απο
δεκτός από τον σατανά, πρέπει να κάνεις 

5. http://www.kontranews.gr/koinonia/item/8886gios
satanistiglyfadas

6. Σ.τ.Σ. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

ανθρωποθυσία στο όνομά του. Εγώ ήμουν 
αποφασισμένος να γίνω ο εκλεκτός του 
σατανά και ας έπρεπε να σκοτώσω μία και 
δύο φορές”, ανέφερε χωρίς να δείχνει ίχνος 
μεταμέλειας για την άρρωστη δράση του.

Ακόμη και οι ημερομηνίες που επέλεξε 
να σκοτώσει ο 22χρονος δεν είναι τυχαί
ες: Η πρώτη δολοφονία έγινε ανήμερα 
το Πάσχα, την ημέρα που οι Χριστιανοί 
γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού, 
ενώ η δεύτερη είχε σχεδιαστεί για τις 21 
Ιουνίου, δηλαδή την ημέρα του θερινού 
ηλιοστασίου που γιορτάζεται από τους 
σατανιστές.

Ήρεμος αλλά καθόλου μετανοιωμένος 
είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο ψυχι-
κά διαταραγμένος νεαρός στο κελί που 
κρατείται.

Μάλιστα, εμφανίζεται προβληματισμέ
νος γιατί δεν πρόλαβε να κάνει και το επό
μενο βήμα, δηλαδή τη δεύτερη θυσία στο 
όνομα του σατανά.

Όπως είπε στους αστυνομικούς από την 
ηλικία των 15 ετών άρχισε να ασχολείται 
με τον σατανισμό. Διάβαζε σχετικά βι-
βλία και έμπαινε σε ιστοσελίδες με ανά-
λογο περιεχόμενο. Τον τελευταίο καιρό 
είχε καρφωθεί στο μυαλό του ότι πρέπει να 
κάνει ανθρωποθυσία αφιερωμένη στο Σα
τανά. Και διάλεξε την ημέρα του Πάσχα. 
Όπως ομολόγησε στους αστυνομικούς θα 
σκότωνε τον πρώτο άνθρωπο που θα έβλε
πε μπροστά του, όταν πλησίαζε την εκκλη
σία του Αγίου Κωνσταντίνου. Έτσι, όταν 
είδε τη 40χρονη άστεγη να κοιμάται στο 
παγκάκι χωρίς δεύτερη σκέψη άρπαξε μια 
πέτρα και της έλιωσε το κεφάλι.

Ο νεαρός αμέσως μετά τη σύλληψή του 
ομολόγησε τα πάντα στους αστυνομικούς. 
Είπε μάλιστα ότι έβγαινε από το σπίτι του 
και προσευχόταν καθημερινά στο Σατανά 
ώστε ως τις 21 του μήνα που έχουμε την 
εαρινή ισημερία να του υποδείξει το νέο 
του θύμα, όπως είχε κάνει, όπως είπε στους 
αστυνομικούς και το βράδυ της Ανάστασης.
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Συντετριμμένος εμφανίζεται ο πατέρας 
του 22χρονου σατανιστή της Γλυφάδας, 
που δεν μπορεί να καταλάβει τους λό-
γους που ώθησαν τον γιο του σε αυτή την 
αποτρόπαια πράξη.

“Δεν είμαι καλά στην υγεία μου. Έχω 
επέμβαση στην καρδιά. Εκφράζω τη βαθιά 
λύπη μου για τον χαμό αυτής της γυναί
κας. Συλλυπητήρια στην οικογένειά της”, 
είπε με φωνή που έβγαινε δύσκολα ενώ 
αναφερόμενος στο παιδί του τόνισε “Ο 
γιος μου είναι βαριά άρρωστος ψυχικά 
και χρήστης ουσιών”.

Συγκλονισμένος ήταν και ο μικρότερος 
αδερφός του, ο οποίος είπε: “Είναι μεγάλη 
η οδύνη μας για την οικογένεια της γυναί
κας. Πονάμε πρώτα για αυτήν”.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μερικές 
ημέρες μετά την δολοφονία, ο δράστης 
αποκάλυψε το έγκλημά του στους γονείς 
του, οι οποίοι ωστόσο δεν τον πίστεψαν.

Την πεποίθηση ότι ο 22χρονος είχε βάλει 
στο στόχαστρο την άστεγη γυναίκα εδώ 
και καιρό, εξέφρασε ο τραγικός πατέρας 
του θύματος.

“Πιστεύω ότι ο δολοφόνος την ακολου
θούσε ημέρες. Τα τελευταία χρόνια τρι
γυρνούσε σε πάρκα, πλατείες και σε άλλα 
σημεία στα νότια προάστια και προσπα
θούσαμε να την βρούμε να την γυρίσουμε 
σπίτι”, δήλωσε.

“Όμως εκείνες τις ημέρες δεν μπορού
σαμε να την εντοπίσουμε. Δηλώναμε την 
εξαφάνισή της στην Αστυνομία, όμως εκεί
νοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Κά
ναμε ότι μπορούσαμε για να ξεπεράσει το 
πρόβλημα και μπλέξαμε με σκοπιμότητες 
γιατρών. Ποτέ δεν περιμέναμε όμως αυτήν 
την κατάληξη”, συμπλήρωσε ο πατέρας 
της 41χρονης.

Η άστεγη γυναίκα που βρέθηκε κατα
κρεουργημένη φαίνεται ότι αντιμετώπιζε 
το δικό της Γολγοθά. Άριστη μαθήτρια 
στα νιάτα της, με απόλυτα φυσιολογική 
εξέλιξη στη ζωή της κάποια στιγμή χώρισε 

από τη σχέση της με έναν άνθρωπο στον 
οποίο είχε αφοσιωθεί και από τότε άρχισε 
ο κατήφορος.

“Τα τελευταία χρόνια τριγυρνούσε σε 
πάρκα, πλατείες και σε άλλα σημεία στα 
νότια προάστια και προσπαθούσαμε να 
την βρούμε να την γυρίσουμε σπίτι. Χανό
ταν τα τελευταία χρόνια από το σπίτι λό
γω μιας μεγάλης ερωτικής απογοήτευσης 
πριν από 15 περίπου χρόνια” τόνισε ο συ
νταξιούχος ναυτικός και συμπλήρωσε “αρ
χικά δεν είχαμε καταλάβει ότι ήταν εκείνη 
η δολοφονημένη στην Γλυφάδα. Ούτε καν 
είχαμε ακούσει τις ειδήσεις. Όμως, μετά, 
μας τηλεφώνησε η αστυνομία”».

Σχολιάζοντας τήν παραπάνω εἴδηση, 
ἔχουμε νά παρατηρήσουμε τά ἑξῆς: Ὅπως 
συνέβη καί μέ τό ἄλλο τραγικό γεγονός τό 
1993, μέ τά γεγονότα στήν Παλλήνη, τόσο 
τά ΜΜΕ, ὅσο καί οἱ «ἀρχές», δικαστικοί, 
κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι κ.ἄ. ἑστιάσθη
καν στά σενάρια περί «ἐγκληματικῆς φύ
σης» ἤ περί «διαταραγμένης προσωπικό
τητας». Κανείς, πλήν τοῦ μακαριστοῦ π. 
Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, δέν μπόρεσε νά 
ἀνιχνεύσει τήν πραγματική αἰτία τοῦ κα
κοῦ, πού ἀφορᾶ σ’ αὐτό πού εἶναι γνωστό 
στό ἐξωτερικό σάν «ἐγκληματικό δόγμα».

Καί εἶναι λυπηρό τό γεγονός ὅτι μετά 
ἀπό 20 χρόνια, οἱ «ἀρχές», νομικές καί δι
ωκτικές, ἀλλά καί τά ΜΜΕ, δέν πῆραν ἤ 
δέν θέλησαν νά πάρουν στά σοβαρά, τήν 
πληροφορία περί ὑπάρξεως «ἐγκληματι
κοῦ δόγματος», πού εἶναι στήν πραγματι
κότητα τό κλειδί πού ξεκλειδώνει τό πάζλ 
τῆς «παραβατικῆς συμπεριφορᾶς» τῶν ἐξ
τρε μι στι κῶν σεκτῶν, τῶν γνωστῶν «Κατα
στροφικῶν Λατρειῶν» (Destructive Cults) 
καί τοῦ «τελετουργικοῦ ἐγκλήματος».

Ἡ κοινωνία μας σήμερα μαστίζεται 
ἀπό ἀκραία ὑποβάθμιση, ὄχι τόσο ἀπό 
ἔλλειψη ὑλικῶν ἀγαθῶν, ὅσο ἀπό τήν 
ἀπουσία πνευματικότητας. Ὁ πολιτισμός, 
γιά τόν ὁποῖο μόνο καυχόμαστε οἱ νεοέλ
ληνες ἐνθυμούμενοι τό ἔνδοξο ἱστορικό 
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παρελθόν μας, ἀπουσιάζει τελείως ἀπό 
τίς προτεραιότητές μας, ἐνῶ ἡ ἀντιγραφή 
αἰσχρῶν Δυτικῶν προτύπων ἀποτελεῖ σή
μερα, ἀλλά ἀποτελοῦσε καί στό παρελθόν, 
τήν πρώτη ἐπιλογή.

Μέ βάση τό «ἐγκληματικό δόγμα», γνω
ρίζουμε ὅτι κάτω ἀπό τίς ἀκραῖες μεθο
δεύσεις τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καί τῶν «Κα
τα στρο φι κῶν Λατρειῶν», τό νεόφυτο θύ
μα ὑποβάλλεται σέ πρακτικές «πλύσης 
ἐγκεφάλου», σέ διαδικασίες ὕπνωσης καί 
αὐτοΰπνωσης (διαλογισμός  meditation) 
κ.ἄ. μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀλλοίωση τῆς προ
σωπικότητας καί τή δυνατότητα ἐκτέλεσης 
κάθε κα τα στρο φι κῆς καί ἀξιόποινης πρά
ξης, πού μάλιστα θεωρεῖ ὅτι προέρχεται 
ἀπό προσωπική του ἐπιλογή, ἐνῶ τοῦ ἔχει 
ὑποβληθεῖ καί εἶναι κατευθυνόμενη.

Οἱ δυνάμεις, πού προσπαθοῦν μανι
ωδῶς νά ἐξαλείψουν τό ἔθνος μας, περιθω
ριοποιώντας τήν Ἐκκλησία, εἶναι οἱ ἴδιες 
ἐκεῖνες, πού μέ τά κατευθυνόμενα ΜΜΕ 
προωθοῦν τίς πρακτικές καί τά δόγματα 
τῶν σεκτῶν καί «ἀνησυχοῦν» μόνο ὅταν 
πλέον παρουσιάζεται ἐγκληματική δρα
στηριότητα. Εἶναι οἱ ἴδιες, πού τήν αἰτία τῆς 
ἐγκληματικῆς ἐνέργειας τήν ἀποδίδουν 
στήν «ἐγκληματική προσωπικότητα» τοῦ 

δράστη ἤ στή «διαταραγμένη» ψυχική του 
κατάσταση. Καμία ἀναφορά στά «ἐγκλη
ματικά δόγματα», πού διαμορφώνουν τήν 
«ἐγκληματική προσωπικότητα» καί τή «δι
αταραγμένη ψυχική κατάσταση». Εἶναι οἱ 
ἴδιες οἱ δυνάμεις αὐτές, πού στό ὄνομα τῆς 
«ἐλεύθερης διακίνησης τῶν ἰδεῶν» ἔχουν 
γεμίσει τά ράφια τῶν βιβλιοπωλείων μέ 
χιλιάδες ἀποκρυφιστικούς τίτλους καί τό 
διαδίκτυο μέ ἑκατομμύρια ἀ πο κρυ φι στι κές 
ἱστοσελίδες· πού προωθοῦν τή δημιουργία 
σεκτῶν κι ἀποκρυφιστικῶν ὁμάδων καί 
χρηματοδοτοῦν τήν ἔκδοση τῶν περιο
δικῶν καί ἐντύπων τους. Εἶναι οἱ ἴδιες πού 
προωθοῦν νομοσχέδια μέ τά ὁποῖα κάθε 
συναγωγή 300 ἀτόμων θά μπορεῖ μέ μιά 
ἄδεια τοῦ Πρωτοδικείου νά θεωρεῖται ἀνα
γνωρισμένη θρησκεία.

Χωρίς τήν πρόθεση νά ἀπενοχοποιή
σουμε τό νεαρό θύτη, ἀπό τίς εὐθύνες του 
ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης, θά ὑπογραμμί
σουμε ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος θύμα τῶν θεσμῶν 
ἐκείνων πού στέρησαν ἀπό τήν οἰκογένεια, 
τήν Πολιτεία καί τήν Ἐκκλησία τή δυνατό
τητα νά πλαισιώσουν σωστά ἕνα 15χρονο 
τότε ἀγόρι, ὥστε νά μήν ἀναζητήσει αὐτό 
τήν τόσο εὔκολα προσφερόμενη διέξοδο 
πρός τό Σατανισμό. Ἀκόμη κι ὁ θάνατος 

Ο ΜΑ ΔΕΣ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗ ΝΙ ΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ
Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκη

νικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παρα θρη σκείας:

1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δρά σης τῆς Ἑταιρείας 
«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰε χω βά». Κάθε Πέμπτη, 5.30΄6.30΄ μ.μ.

2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι
στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη, 
7.00΄9.00΄ μ.μ.

3.  Ὁμάδα Μελέτης τῶν Προτεσταντικῶν–Πεντηκοστιανῶν κινήσεων. Ἀνά 15νθή
μερο, κάθε δεύτερη Τρίτη, 6.00΄8.00΄ μ.μ.

Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπι
κοινωνίας: 210 6396 665.
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τῆς 40χρονης γυναίκας σίγουρα θά ἦταν 
ἀνέφικτος μέσα ἀπό ἕνα ἄλλο ὑγιές πολι
τειακόοἰκογενειακό πλαίσιο.

Ἐπιθυμοῦμε νά ὑπογραμμίσουμε καί νά 
εὐχηθοῦμε, ἡ ἀλήθεια γιά τήν καταλυτική 
συμβολή τοῦ «ἐγκληματικοῦ δόγματος» 
στή διάπραξη ἐγκληματικῶν πράξεων, νά 
γίνει κατανοητή ἀπό τούς ἁρμόδιους.

Ἡ προστασία κάθε πολίτη ἀπό τήν ἔκνο
μη δραστηριότητα τῶν «καταστροφικῶν 
λατρειῶν» καί ἡ διαφύλαξη τῶν ἔννομων 
ἀγαθῶν εἶναι πρωτίστως εὐθύνη τῆς Πο
λιτείας.

Μέ πολλή συμπόνοια βλέπομε τό παρα
πάνω τραγικό γεγονός. Θύματα καί στήν 
περίπτωση αὐτή, ὅπως καί γενικώτερα 
στίς «καταστροφικές λατρεῖες», εἶναι ἡ δύ
στυχη 40χρονη κοπέλλα καί ἡ οἰκογένειά 
της, ἀλλά καί ἡ οἰκογένεια τοῦ «δράστη», 
καθώς καί ὁ ἴδιος.

Οἱ τραγικές οἰκογένειες καί τά δύο θύ
ματα, θά ἔχουν τήν ψυχική συμπαράστασή 
μας καί τήν προσευχή μας.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕ ΓΙΟΓΚΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΙΟ

Εἶναι ἀσύλληπτο τό τί μετέρχεται ἡ 
εὑρηματικότητα τῶν ὅσων προωθοῦν στή 
χώρα μας τή γιόγκα.

Ἔπειτα ἀπό δεκαετίες ἀδράνειας τῶν 
κοινωνικῶν φορέων γιά τήν προστασία 
τοῦ πολίτου ἀπό παραπλανητικές καί ἐ πι
κίν δυ νες μεθόδους καί πρακτικές, ὁ δι
εθνής γκουρουϊσμός καί ἀ πο κρυ φι σμός 
κατάφερε νά καθιερώσει τό ἐπικίνδυνο 
σύστημα τῆς γιόγκα, σάν γυμναστική, πού 
δῆθεν ἐνδείκνυται γιά τήν ὑγεία, εὐεξία 
καί ὀμορφιά τοῦ σώματος. Ὅμως τό πλέον 
καταστροφικό εἶναι ὅτι στόχος κι αὐτῆς τῆς 
παγίδας τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου» 
εἶναι καί τά παιδιά μας καί μάλιστα τῆς 
προσχολικῆς ἡλικίας.

Ἔτσι, μέ φρίκη διαβάσαμε σέ ἠλεκτρο
νικό μήνυμα, πού μᾶς ἔστειλε συνεργάτης 

μας, τήν εἴδηση, ὅτι ὑπάρχει ἕνας χῶρος 
γιά παιδιά στό Χαλάνδρι, «ἕνας Παιδότο-
πος, τό Παραμυθοχωριό7, ἕνας χῶρος Δη-
μιουργικῆς ἀπασχόλησης πού ἀξιοποιεῖ τόν 
ἐλεύθερο χρόνο τῶν παιδιῶν». Σύμφωνα μέ 
τή δημοσίευση, ἔχει, ὄχι μόνο... «πλούσιο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων καί ἐκδηλώ-
σεων, ἀφήγηση παραμυθιῶν, παρουσίαση 
παιδικῶν βιβλίων, διοργάνωση παιδικῶν 
πάρτι κι ἄλλα πολλά...!», ἀλλά καλεῖ στήν 
ἠλεκτρονική του διαφήμιση τά παιδιά μας: 
«Ἐλᾶτε νά μᾶς γνωρίσετε, νά γυμναστοῦμε 
μέ ἀσκήσεις YOGA, νά παίξουμε καί νά γε-
λάσουμε! ...

Γιά ἡλικίες ἄνω τῶν 4 ἐτῶν. Τιμή γνωρι-
μίας 5 εὐρώ / παιδί».

Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία κηρύττει ὅτι ἡ γιόγκα, 
ὡς πρακτική θρησκευτικῆς τάξης, εἶναι 
ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστια
νική πίστη· ἐνῶ ἐρευνητές Ἀθλητιατρικῆς 
κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τίς 
βλάβες πού προξενεῖ ἡ γιόγκα μέ τῆς στα
τικές στάσεις της καί τήν ἔλλειψη ἀερόβιας 
ἄσκησης (ἀερόμπικ)8· ἐνῶ ἀκόμη καί παρα
δοσιακοί ἰνδοί γκουρού, ὅπως ὁ Σατυανά
ντα, ἀποτρέπουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν 
ἄσκηση τῆς γιόγκα ἐκτός ἐάν γίνεται γιά 
πνευματικούς σκοπούς9, ἐνῶ ἡ ἴδια ἡ «Ἀμε
ρικανική Ἕνωση Γιόγκα» ἀποτρέπει ἀπό 
τήν ἄσκηση τῆς γιόγκα τά παιδιά κάτω τῶν 
16 ἐτῶν, ἀλλά καί τίς ἐγκύους καί θηλά
ζουσες μητέρες10, ἔρχονται κάποιοι καί δη
μιουργοῦν ἐπιχειρήσεις παιδικῆς φύλαξης 
καί «ψυχαγωγίας», προτείνοντας μεθόδους 
πού μόνο ψυχαγωγία (ἀγωγή τῆς ψυχῆς) 
δέν ἀποτελοῦν γιά τήν εὐαίσθητη ψυχή 
τῶν παιδιῶν μας.

7. http://www.paramythohorio.gr/news.php?id=16
paramythiamegiogkatonioyniostoparamythoxorio

8. Βλ. Χρήστου Ταγαράκη, «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική 
ἄσκηση (γυμναστική); Εἶναι ἡ γιόγκα ὡς μυϊκή ἄσκηση 
κατάλληλη γιά τή βελτίωση τῆς ὑγείας;», ἐκδόσεις «Δι
άλογος».

9. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, «Ἀποκρυφισμός  
Γκουρουϊσμός  Νέα ἐποχή», σελ. 169.

10. http://www.imglyfadas.gr/02/01/02010007.asp
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ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Κα τά τό τρί μη νο Ἀπριλί ου  Ἰουνί ου 
2014 συ νε χί στη κε ἡ λει τουρ γί α τοῦ «Σε
μι να ρί ου Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί Οἰ κο
δο μῆς στήν Ὀρ θο δο ξί α». Τό Σε μι να ρί ο 
διά γει τήν 3η δε κα ε τί α λει τουρ γί ας του 
καί πολ λοί ἄν θρω ποι καί ἰ δι αί τε ρα νέ οι 
βο η θή θη καν νά βροῦν ἀ παν τή σεις στά 
ὑ παρ ξια κά τους ἐ ρω τή μα τα. Οἱ ὁ μι λί ες 
γί νον ται κά θε Κυ ρια κή, 11.30 π.μ. ἕ ως 
13.00, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνο
ρίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς. Οἱ 
ἐ κλε κτοί ὁ μι λη τές, μέ πολ λή ἀ γά πη καί 
μέ ἐ ξαι ρε τι κή γνώ ση τῶν προ βλη μά των 
πού ἀ πα σχο λοῦν τόν λα ό τοῦ Κυ ρί ου, 
ἀ να πτύσ σουν στούς συ νερ γά τες καί φί
λους τῆς Π. Ε. Γ. θέ μα τα πού ἔ χουν σχέ ση 
μέ τήν ἐν Χρι στῷ ζω ή καί τήν Ἐκ κλη σι α
στι κή μας πα ρά δο ση.

Κα τά τή διά ρκεια τῆς περιόδου αὐ τῆς 
τοῦ Σε μι να ρί ου πραγ μα το ποί η σαν εἰ ση
γή σεις οἱ ἑ ξῆς ὁ μι λη τές:

Ὁ Κα θη γη τής κ. Νικόλαος Μπρατσιώ
της, μέ θέ μα: «Ἡ ἑ ξα ή με ρος δημιουργία 
(Γενέσεως 1,1 καί ἑξῆς)».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Μελέτι ος Στά
θης, μέ θέ μα: «Ὁ Εὐ αγ γε λι σμός τῆς 
Ἐκκλησίας».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Κων
σταντῖνος Στρατηγόπουλος, μέ θέ μα: 
«Ὀρθόδοξη παιδαγωγία σήμερα» καί

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Ἰωάννης 
Χατζηθανάσης, μέ θέ μα: «Ψέματα... Ψέ
ματα... Ψέματα...».

Ἡ Π. Ε. Γ., πού ἀ πο τε λεῖ τόν ὀρ γα νω τι
κό φο ρέ α τοῦ Σε μι να ρί ου, συ νι στᾶ στούς 
φί λους καί συ νερ γά τες της πού πα ρα
κο λου θοῦν τά μα θή μα τα, νά τό κά νουν 
γνω στό καί νά κα λέ σουν καί ἄλ λους φί
λους καί γνω στούς τους, πού δέν τό γνω
ρί ζουν, γιά νά συμ με τά σχουν σ’ αὐ τό.

Κα τά τό τρί μη νο Ἀπριλί ου  Ἰουνί ου 
πραγ μα το ποι ή θη κε ἐπίσης μία ἐκπαιδευ

τική ἡ με ρί δα, γιά τούς συ νερ γά τες τῆς Π. 
Ε. Γ. Ἡ ἡ με ρί δα διεξήχθη στό Πνευ μα τι
κό Κέν τρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γε ωρ γί ου, στόν 
Παπάγο, τό Σάβ βα το, 31 Μαΐου. Εἰ ση γη
τής ἦ ταν ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαχριστο
δούλου, Πρόεδρος του Δ. Σ. τῆς Ἑ νώ σε ώς 
μας, μέ θέ μα: «Πῶς ἀντιμετωπίζουν τίς 
ἀσθένειες οἱ διάφορες αἱρέσεις καί ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».

Οἱ ἡ με ρί δες πραγ μα το ποι οῦν ται, μετά 
τή Θεί α Λει τουρ γί α, μέ σκο πό τόν κα
ταρ τι σμό συ νερ γα τῶν τῆς Ἕ νω σης γιά 
νά ἀ να λά βουν δι α κο νί α ἐ νη μέ ρω σης καί 
πα ρο χῆς βο η θεί ας σέ ὅ σους ἀν τι με τω πί
ζουν προ βλή μα τα ἀ πό τήν ἐμ πλο κή τους 
σέ αἱ ρε τι κές ὁ μά δες.

Γιά τήν ἐ νη μέ ρω ση τῶν πο λι τῶν σέ θέ
μα τα σχε τι κά μέ τήν δρα στη ρι ό τη τα τῶν 
σε κτῶν, μέ λη τῆς Π. Ε. Γ. ἔ δω σαν δι α λέ
ξεις κα τά τό τρί μη νο Ἀπριλί ου  Ἰουνί ου 
σέ ἐ νο ρί ες τῆς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς Ἀ θη νῶν 
καί στίς ἕ δρες Μη τρο πό λε ων τῆς Ἐκ κλη
σί ας τῆς Ἐλ λά δος καί τῆς Κύ πρου.

Συ νε χί στη κε ἐπίσης, κα τά τό τρί μη νο 
Ἰ α νου α ρί ου  Μαρ τί ου, ἡ ἐν τα τι κή ἐκ
παί δευ ση συ νερ γα τῶν τῆς Π. Ε. Γ. στίς 
εἰ δι κές «ὁ μά δες ἐκ παί δευ σης καί ἐ πα νέν
τα ξης», σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού 
δημοσιεύεται στό τέλος τοῦ περιοδικοῦ 
μας. Τά μα θή μα τα στίς ὁ μά δες αὐ τές 
πα ρα κο λου θοῦν ὅ σοι θέ λουν νά ἐν τα
χθοῦν στό πρό γραμ μα δι α κο νί ας ἀν τι με
τώ πι σης τῶν ποι κί λων πνευ μα τι κῶν καί 
κοι νω νι κῶν προ βλη μά των, πού δη μι ουρ
γοῦν ται σέ νε α ρά κυ ρί ως ἄ το μα ἀ πό τήν 
προ ση λυ τι στι κή δρα στη ρι ό τη τα τῶν νε ο
φα νῶν αἱ ρέ σε ων καί τῶν πα ρα θρη σκευ
τι κῶν «ὁ μά δων δι α νο η τι κοῦ χει ρι σμοῦ». 
Συστήνουμε τήν παρακολούθηση τῶν 
μα θη μά των αὐτῶν σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν 
νά γνωρίσουν βαθύτερα καί νά συνδρά
μουν τήν διακονία μας.
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Παρασκευή, 11η Ἀπριλίου 2014.
Ἀγαπητοί συνεργάτες τοῦ Διαλόγου,

Καταρχήν ὀφείλω νά σᾶς ἐκφράσω τήν 
εὐγνωμοσύνη μου γιά τό διακόνημά σας 
στόν τομέα τῆς ἀντιαιρετικῆς δράσεως.

Μέ τήν ἐπιστολή μου αὐτή, θά ἤθε
λα νά σᾶς ἀναφέρω ἕνα 
δυσάρεστο περιστατικό, 
πού συνέβη στό σχολεῖο 
ὅπου φοιτᾶ ἡ ἀνιψιά 
μου καί νά ζητήσω τήν 
παρέμβασή σας γιά τή 
σχετική ἐνημέρωση τῶν 
ὑπευθύνων.

Τό σχολεῖο εἶναι τό δημοτικό Καπανδρι
τίου Ἀττικῆς στήν ὁδό Πολυδενδρίου ὅπου 
τήν 19η Δεκεμβρίου, μοιράστηκαν δωρεάν 
κασετίνες  λευκώματα High Monster στίς 
μαθήτριες τῆς Δ’ τάξης. Φαίνεται ὅτι τά 
χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά φά νη καν 
παρωχημένα στούς δωρεοδότες. Ἐπίσης 
τήν ἴδια περίοδο τῆς παραμονῆς τῶν Χρι
στουγέννων, πραγματοποιήθηκε ἐ πί σκε ψη 

στόν κινηματογράφο, γιά τήν παρακολού
θηση ταινίας μέ ξωτικά.

Τό κοσμοσωτήριο γεγονός τῆς γέννησης 
τοῦ Θεανθρώπου δέν διδάχτηκε καί ἀληθι
νή χαρά στά παιδιά δέν δόθηκε.

Οἱ γονεῖς πού ἔχουν ἐμπιστευτεῖ τά 
παιδιά τους σέ τέτοιους 
ἐκπαιδευτικούς, τί καρ
πούς νά ἀναμένουν ἀπό 
τήν μελέτη τῶν βρικο
λάκων;

Ξεχνοῦν τί ὁ Κύριός 
μας λέει στό ἅγιό του 
Εὐαγγέλιο γιά ἐκείνους 

πού θά σκανδαλίσουν «ἕνα τῶν μικρῶν 
τούτων»...;

Μέ ἐκτίμηση, Ἄ. Κ.
Σημείωση τοῦ Διαλόγου: Δημοσιεύουμε 
μέ κάθε ἐπιφύλαξη τήν ἐπιστολή. Κάθε 
ἀλλοίωση τοῦ περιεχομένου τῶν Χριστου
γέννων εἶναι ἀντισυνταγματική καί ἀντι
παιδαγωγική καί παραβιάζει τήν θρησκευ
τική ἐλευθερία τῶν μαθητῶν.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
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 
οἱ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί π. Βασίλειος Γεωργόπουλος

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, email: ierasynodos@ecclesia.gr

Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM 

email: aireseis@gmail.com τηλ. 210 72722403, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219



32

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 

ὁμά δων», (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 Ά ).
12.  «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος 

Γ΄).
13.  «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους 

τοῦ Ἑωσφόρου».
14.  «Νεοφανεῖς  αἱρέσεις-Καταστροφικὲς  Λα τρεῖ ες 

στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
15.  «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σα τα νι-

στῶν».
16.  «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη», 

ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συν δι α σκέ ψε ως (Ἁλίαρτος 
20-26/9/1995).

17.  «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο-
κλη ρωτικῶν  αἱρέσεων  καὶ  πα ρα θρη σκευ τι κῶν 
ὁμάδων».

18.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ 
στρατηγική».

19.  «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη  θεώρηση  καὶ  ἀν τι-
με τώ πι ση».

20.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς πα ρα θρη-
σκεί ας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰ κο γέ νεια».

21.  «Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί ας».
22.  «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί-

ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».
23.  «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
24.  «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ-

θο δο ξί α».

25.  «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ. 
Π.Ε.Γ.

26.  Μοναχῆς  Ἀντωνίας,  «Νεοπεντηκοστιανοὶ  στὴν 
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

27.  Νικολάου  Σταυριανίδη,  «Θρησκευτικὴ  Ἐ λευ θε-
ρί α», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

28.  Νικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο-
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

29.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρ θο δό-
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

30.  Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;», 
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).

31.  Λεωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ-
δο κί α Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

32.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

33.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε-
νι κὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

34.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας», 
Καμ πάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-
χη μεία» (τεῦχος 3ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

36.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Ἀ πο κρυ φι στι κὲς  Ὁμάδες»,  Ροδόσταυροι  κ.λπ. 
(τεύχη 4ο-10ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

37.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νε ο-
α πο κρυ φι σμὸς», (τεύχη 11ο-15ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

38.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

39.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
40.  Κυριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
41.  Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμ φι σβη-

τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42.  Ἄννας  Μπουρδάκου,  «Μάρτυρες  τοῦ  Ἰεχωβᾶ. 

Ἀπό τό Α στό Ω», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
43.  π.  Κυριακοῦ  Τσουροῦ,  «Ὁ  Νεοπαγανισμός  τῆς 

“Νέ  ας Ἐποχῆς”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
44.  Χρήστου Ταγαράκη,  «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική 

ἄσκηση-γυμναστική;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1.  «Ἡ  Ὁμοιοπαθητικὴ  ἀσυμβίβαστη  μὲ  τὴν  Ὀρ-

θό δο ξη  Πίστη»,  ἔκδ.  Π.Ε.Γ  Βορείου  Ἑλλάδος, 
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει  στήν  ἰστοσελίδα:  www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41

2.  Μοναχοῦ  Ἀρσενίου  Βλιαγκόφτη,  «Σύγχρονες 
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή»,  ἔκδ. Πα ρα-
κα τα θή κη (τηλ. 2310 222511).

3.  Βουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», 
ἔκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).

4.  M. E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ 
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος 
βασιλιάς»,  γ)  «Ὁ  Νίκ  Μάρβελ  καί  τό  νησί  τῆς 
Ἀφροδίτης», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου 
Πα τρῶν (τηλ. 2610 275022).

Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν 
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ, 
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν 
ἐπὶ ἀντικαταβολῇ.


