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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
το Πρωτοπρ. Κυριακο Τσουρο
Γραμματως τς Σ. Ε. π τν αρσεων.
1. Α:τό πού %λλοτε ,κο]γαμε νά λ^γεται συχν_
Oτι Oλες ο' θρησκεες ε`ναι καλές καί Oτι 6 Θεός ε`ναι
bδιος γιά Oλους, δέν Pχει σήμερα καμμιά σοβαρή βάση.
cχι μόνον Oλες ο' θρησκεες δέν ε`ναι bδιες, Kχι μόνον
Oλες ο' θρησκεες δέν ε`ναι καλές, ,λλά ε`ναι βέβαιον
πλέον Oτι <πάρχουν σήμερα καί μερικές «θρησκεες»
πού ε`ναι @γκληματικές, γιατί Pχουν @γκληματικά δόγματα καί ,νατρέπουν τίς καθιερωμένες ,ξίες καί τούς
θεσμούς. L λόγος γιά τίς νεοφανες α'ρέσεις καί τίς παραθρησκευτικές 6μάδες τEς «Νέας ποχEς».
Q δραστηριότητα τDν 6μάδων α:τDν στήν @ποχή
μας Pχει ξεπεράσει τά πλαίσια τEς μετατοπίσεως ,πό
τήν σώζουσα Aλήθεια στήν πλάνη, ,πό τήν eρθή
Πίστη στίς «α'ρέσεις ,πωλείας» (Β΄ Πέτρ. β΄ 1) καί
,ποτελε καυτό πρόβλημα, μέ >διαίτερα @πικίνδυνες
κοινωνικές διαστάσεις. Καί το!το διότι, M Pνταξη σέ
πολλές ,π’ α:τές τίς 6μάδες Pχει σάν συνέπεια τήν κατάλυση τEς ,ξίας το! ,νθρωπίνου προσώπου, ,πειλε
τίς δομές τEς ο>κογένειας καί τEς κοινωνίας, καταστρέφει τίς ,νθρώπινες σχέσεις, μέ καταληκτική συνέπεια
τήν καταστρατήγηση τDν ,νθρωπίνων δικαιωμάτων,
τEς θρησκευτικEς @λευθερίας καί τEς ,ξιοπρέπειας το!
,νθρώπου.
2. Ο' διάφορες νεοφανες α'ρέσεις καί παραθρησκευτικές 6μάδες, προκειμένου νά @πιτύχουν στίς προσηλυτιστικές προσπάθειές τους μεταχειρίζονται ,θέμιτες
μεθοδεύσεις καί χρησιμοποιο!ν ποικίλα προσωπεα,
παρουσιαζόμενες fς σωματεα καί 'δρύματα θρησκευτικά, φιλοσοφικά J μεταφυσικά, φιλανθρωπικά J ο>κολογικά, κέντρα <γιεινEς @ναλλακτικEς >ατρικEς, fς
>νστιτο!τα ψυχολογίας J ,ναπτύξεως το! νο!, fς κινήματα γιά τήν ε>ρήνη, τόν πολιτισμό, τόν ,θλητισμό, τήν
,ποτοξίνωση, τά ,νθρώπινα δικαιώματα κ. λπ.
3. Πρωταρχικός στόχος τDν 6μάδων α:τDν ε`ναι νά
,πομονώσουν τό θ!μα τους ,πό τήν ο>κογένεια, τό κοινωνικό του περιβάλλον καί τίς παραδοσιακές του συνήθειες, προσφέροντάς του δελεαστικές προτάσεις, ,φ’
gνός μέν, γιά τήν @ξέλιξή του σέ >διαίτερα προσοντούχα
προσωπικότητα καί, ,φ’ gτέρου, γιά τήν συμβολή του
στή «σωτηρία» δEθεν 6λόκληρης τEς ,νθρωπότητος.
Σ’ α:τή τήν πορεία, πού ,ποδεικνύεται πολλές φορές
καταστροφική, κατευθύνεται τό θ!μα ,πό τήν «θεϊκή» α:θεντία κάποιου γκουρο!, θεϊκο! διδασκάλου J
μεσσία. Α:τός Pχει ,πόλυτη @ξουσία πάνω σέ Oλες τίς
πτυχές τEς προσωπικότητος το! *παδο!, μηδέ τEς καθαρά >διωτικEς καί προσωπικEς ζωEς του @ξαιρουμένης.
iπάρχουν, φερειπεν, 6μάδες πού καθορίζουν ποιός

ποιάν καί πότε θά νυμφευθε (νωτικ κκλησα το!
Μούν)˙ %λλες πού ο' *παδοί τους ,στυνομεύουν τήν
προσωπική ζωή 6 7νας το! %λλου (Σαηεντολογία κ.
λπ.). Γενικά ο' 6μάδες α:τές ,παιτο!ν πλήρη <ποταγή,
,ποκοπή ,πό τό ο>κογενειακό περιβάλλον, τίς σπουδές, τό @πάγγελμα καί ,φιέρωση στό «σκοπό», πού ταυτίζεται μέ τήν «σωτηρία το! κόσμου». Aπαιτο!ν ,κόμη
παραχώρηση τDν περιουσιακDν στοιχείων μέχρι καί
@νυπόγραφη δήλωση παραιτήσεως ,πό ε:θύνη τEς *ργανώσεως γιά τυχόν α:τοκτονία (,πό ,πελπισία) το!
θύματος (βλ. ΚΕΦΕ). Μερικές @ξευτελίζουν τήν ,ξιοπρέπεια το! ,τόμου καί τό @κβιάζουν μέ @ξομολογήσεις
γραπτές J 6μαδικά Kργια J ταπεινωτικές πράξεις (,μαρόλι) J ,ποφάσεις α:τοκτονίας (,παγόρευση μεταγγίσεων). ∆έν λείπουν καί @κενες πού φθάνουν μέχρι τήν
κατασκοπεία, τήν λασπολογία καί τήν τρομοκρατία
θυμάτων καί @πικριτDν τους.
4. L κίνδυνος νά πέσει κανείς στήν παγίδα τDν 6μάδων α:τDν δέν πρέπει νά συσχετίζεται μέ τήν Mλικία,
τήν μόρφωση, τήν ε:φυΐα J τήν κοινωνική θέση το! θύματος. Aκόμη καί 6 “θρησκευόμενος” %νθρωπος, Oταν
Pχει @πιφανειακή γνώση τEς πίστεώς του, κινδυνεύει
νά @μπλακε σέ τέτοιες 6μάδες, συγχέοντας καί συμβιβάζοντας τά ,συμβίβαστα. Q μοναξιά, M ε:πιστία, M
,βεβαιότητα, M ,πογοήτευση, M μελαγχολία, M ,πομάκρυνση ,πό τό ο>κογενειακό περιβάλλον (φοιτητές,
στρατευμένοι), M ,πόλυση ,πό τήν @ργασία, ο' διακοπές, M παραμονή σέ νοσοκομεα, M ,σθένεια, τό πένθος,
M Pλλειψη ,πασχολήσεως κ.%. μπορο!ν νά ,ποτελέσουν
καταστάσεις «<ψηλο! κινδύνου». Τότε κυρίως μπορε
νά γίνει 6 λεγόμενος «βομβαρδισμός ,γάπης» καί νά
,ναπτυχθο!ν ε:καιρίες γιά τή συζήτηση <παρξιακDν
προβλημάτων καί %ρα νά γίνει 6 προσηλυτισμός.
Q Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη τEς Wλιάρτου
Βοιωτίας (20-26.9.95) παρατηρε γιά τίς παγίδες πού
στήνουν ο' διάφορες 6μάδες: «Ο' ,ποκρυφιστικές
6λοκληρωτικές 6μάδες <πόσχονται “δύναμη”, “γνώση”, “@πιρροή”, “@μπειρίες”. Τό %τομο καθοδηγεται
νά πιστέψει Oτι μέσα ,πό τίς τεχνικές τEς 6μάδας θά
γίνει ,νώτερο ,πό τούς %λλους ,νθρώπους, Oτι θά ,ναπτύξει Oλες τίς δυνάμεις πού κρύβει μέσα του καί δέν
τό γνωρίζει, Oτι θά φθάσει σ’ 7να ,νώτερο @ξελικτικό
@πίπεδο, Oτι θά @πιβάλει στούς %λλους ,νθρώπους νά
τό <πολογίζουν καί νά τό φοβο!νται, Oτι δέν θά χρειάζεται νά <πακούει σέ 6ποιαδήποτε α:θεντία (γονες,
δασκάλους κ.ο.κ.) J νά συμμορφώνεται μέ 6ποιουσδήποτε \θικούς κανόνες˙ Oτι δέν θά Pχει καμμία J κανέ-
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ναν ,νάγκη, Oτι τελικά θά γίνει <περάνθρωπος, “θεός”!
kλες ο' @πιθυμίες του θά @κπληρώνονται α:τοστιγμεί.
Θά κάνει O,τι θέλει. Q θέλησή του θά ε`ναι 6 μοναδικός νόμος» (Lμάδες ,συμβίβαστες μέ τήν eρθόδοξη
Πίστη, σελ. 90, 91).
5. Q bδια Συνδιάσκεψη, μιλώντας γιά τούς τρόπους
χειρισμο! πού χρησιμοποιο!ν ο' 6μάδες α:τές διαπιστώνει Oτι:
«...Ο' ψυχοτεχνικές πού χρησιμοποιο!νται, τσακίζουν κυριολεκτικά τήν προσωπικότητα τDν *παδDν,
τούς 6ποίους μετατρέπουν σέ πρόθυμους %μισθους
σκλάβους, 7να ε`δος ρομπότ, δημιουργώντας μιά ψυχο-βιομηχανία μέ τό πρόσχημα τEς “διεύρυνσης τEς
συνείδησης”, πού @πιτυγχάνεται μέ τήν προσφορά πανάκριβων σεμιναρίων.
Σ’ α:τά τά σεμινάρια ο' περισσότερες ,πό τίς @ν
λόγl 6μάδες ,σκο!ν τέτοιο ψυχολογικό βιασμό στά
θύματα – μέλη τους, >διαίτερα σ’ @κενα πού δέν Pχουν
,ποβάλει τελείως τίς \θικές ,ξίες καί M προσωπικότητά
τους δέν Pχει ,λλοιωθε 6λοκληρωτικά, 6 6ποος ξεπερνάει σέ ,πανθρωπιά καί ,γριότητα κάθε φαντασία»
(Lμάδες ,συμβίβαστες μέ τήν eρθόδοξη Πίστη, σελ.
85).
6. Aπ’ Oλα α:τά γίνεται φανερό πόσο ,ρνητικές ε`ναι γιά τό %τομο καί τό κοινωνικό σύνολο ο' συνέπειες
,πό τήν δραστηριότητα τDν νεοφανDν α'ρέσεων καί
τDν παραθρησκευτικDν 6μάδων. Γιά τόν λόγο α:τό,
πολλές ,πό α:τές Pχουν χαρακτηριστε fς 6λοκληρωτικές *ργανώσεις, «καταστροφικές λατρεες» J «@λευθεριοκτόνες 6μ_δες» καί Pχει ζητηθε M λήψη α:στηρDν
μέτρων @ναντίον τους ,πό διεθνες *ργανισμούς καί
κυβερνήσεις πολλDν χωρDν τEς νωμ^νης Ε:ρnπης.
Μάλιστα τό Ε:ρωπαϊκό Κοινοβούλιο στό Ψήφισμά
του γιά τίς σύγχρονες α'ρέσεις, τEς 29.2.96 (gνός @κ τDν
τριDν Ψηφισμάτων του περ τDν νεοφανDν α'ρ^σεων),
διαπιστώνει Oτι: «6ρισμένες σέκτες, πού δρο!ν στό
πλαίσιο διασυνοριακο! δικτύου @ντός τEς Ε:ρωπαϊκEς
νώσεως, @πιδίδονται σέ παράνομες J @γκληματικές
δραστηριότητες καί σέ παραβιάσεις τDν δικαιωμάτων
το! ,νθρώπου...».
7. Aλλά ο' συνέπειες ,πό τήν δραστηριότητα τDν
6μάδων α:τDν φθείρουν καί τήν ψυχοσωματική <γεία
τDν θυμάτων τους. «Μέ τή δέσμευση σέ μιά τέτοια 6μάδα, 6 τρόπος σκέψης καί 6 τρόπος ζωEς τEς *ργάνωσης
γίνεται δεύτερη φύση γιά τόν *παδό. Σκέψεις καί θέσεις πού ε`χε κανείς στό παρελθόν @ξαφανίζονται. Στό
θ!μα παρατηρο!νται: Περιορισμένη χρήση τEς γλώσσας (γλωσσική πενία) καί στερεότυπες ,παντήσεις,
παράξενη συμπεριφορά, @ξασθένηση τEς προσωπικEς
σκέψης καί κρίσης, ,δυναμία διατήρησης τDν πρίν ,πό
τήν Pνταξη στήν *ργάνωση ,ναμνήσεων», συρρίκνωση
τDν διανοητικDν καί ψυχικDν δυνατοτήτων, μειωμένη
,ντίδραση σέ @ξωτερικά @ρεθίσματα κ. %. Καταντο!ν
τελικά «πιόνια» στά χέρια το! γκουρο! J το! μεσσία
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τEς *ργανώσεως, φθάνοντας σ’ α:τό πού ,ποκαλεται
«,ναίρεση pπαρξης» (∆ιάλογος, τ. 13, σελ. 14).
Πέραν βεβαίως ,πό τίς ψυχικές βλάβες <πάρχουν
καί σωματικές, Oπως 7ρπητες Oλων τDν ε>δDν, χρόνιες
κακώσεις, α:τοκτονίες ,τομικές καί 6μαδικές καί φυσικά «τελετουργικές» ,νθρωποθυσίες κ. λπ.
8. Μετά ,πό Oλα α:τά, ε`ναι εrκολο νά ,ντιληφθε
κανείς τίς @πιδράσεις πού ,ναπόφευκτα προξενε M
δραστηριότητα τDν νεοφανDν α'ρέσεων κα στόν 'ερό
θεσμό τEς ο>κογένειας. L μακαριστός π. Aντώνιος Aλεβιζόπουλος σημειώνει: «iπάρχουν *ργανώσεις, Oπως M
Σαηεντόλοτζυ, ο' 6ποες, μέ τίς μυστικές τους <πηρεσίες
καταρτίζουν ε>δικό πρόγραμμα χειρισμο! τEς κάθε περίπτωσης˙ Oταν λόγου χάριν ο' γονες @ναντιώνονται.
Σ’ α:τές τίς περιπτώσεις M *ργάνωση ρυθμίζει ,κόμη
καί τίς συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ τDν μελDν τEς
ο>κογενείας. πιδιώκεται M @ξαπάτηση τDν γονέων,
Oτι δEθεν τό θ!μα ,γαπάει τούς γονες καί δέν βάζει
τίποτε πάνω ,πό τήν ,γάπη. Aλλά ε`ναι ο' γονες πού
καταστρέφουν α:τό τό συναίσθημα μέ τήν @ναντίωσή
τους.
Μάλιστα M *ργάνωση προβαίνει σέ φρικτούς @κβιασμούς, Oτι M σχέση δέν θά ,ποκατασταθE @άν δέν παύση M @ναντίωση J @άν @δD δέν σταματήσουν ο' @παφές
τDν γονέων μέ ε>δικούς συμβουλευτικούς σταθμούς, μέ
τήν κκλησία, μέ Συλλόγους, Πρωτοβουλίες Γονέων
κ.ο.κ. » (Aντιμετώπιση τDν α'ρέσεων κα τEς παραθρησκεας, σελ. 48).
Καί τό τραγικό ε`ναι Oτι συνήθως ε`ναι ,ργά Oταν
διαπιστωθE 6 κίνδυνος ,πό τήν pπαρξη το! προβλήματος. ∆ιαπιστώνει χαρακτηριστικά 6 π. Aντώνιος:
«iπάρχουν περιπτώσεις γονέων πού δέν ,ντελήφθησαν Pγκαιρα τόν κίνδυνο. kταν τά παιδιά τους πλησίασαν γιά πρώτη φορά μιά τέτοια κίνηση, Kχι μόνον δέν
,νησύχησαν, ,λλά καί @ξέφρασαν 'κανοποίηση γιατί
τό παιδί τους @ντάχθηκε σέ 6μάδα πού ,σχολεται,
Oπως νόμισαν, μέ “φιλοσοφικά ζητήματα”, μέ τήν “ψυχολογία” καί “@γκυκλοπαιδικά – μορφωτικά θέματα”.
sρχισαν ν’ ,νησυχο!ν Oταν tταν ,ργά· μόλις διαπίστωσαν βασικές ,λλοιώσεις στήν προσωπικότητα το!
παιδιο! τους J Oταν M θυγατέρα τους σταμάτησε τίς
σπουδές κι Pφυγε ,πό τό σπίτι. vγιναν Pξαλλοι Oταν
τό παιδί τους @ξαφανίστηκε!» (στό bδιο, σελ. 44).
Πολλές φορές M ,ντιπαράθεση τDν θυμάτων μέ
τίς ο>κογένειές τους, μεθοδευμένη ,πό τίς bδιες τίς
6λοκληρωτικές α:τές 6μάδες, Pχει >διαίτερα σκληρό
χαρακτήρα καί φθάνει σέ ,κραες καταστάσεις. Παιδιά ,πειλο!ν τούς γονες τους καί τούς σύρουν στά
δικαστήρια J σύζυγοι 6δηγο!νται ,ναπόφευκτα στό
διαζύγιο διαλύοντας μιά ε:τυχισμένη μέχρι πρότινος
ο>κογένεια. Σ^ gπόμενο %ρθρο μας θά ,ναφερθο!με σέ
συγκεκριμένα περιστατικά πού ,ποκαλύπτουν καθαρά τό μέγεθος το! προβλήματος καί τίς ,νησυχητικές
συνέπειές του π_νω στν ο>κογ^νεια.
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Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
το π. ντωνου λεβιζοπο!λου (†)

(α´ μρος)
Ε`ναι γνωστό πώς M πρόληψη ε`ναι πολύ καλύτερη
,πό τήν θεραπεία. Γι’ α:τό ο' γονες πρέπει νά βρίσκονται σέ @παγρύπνηση καί νά @ξετάζουν προσεκτικά τόν
κάθε φορέα, πού προσφέρει διάφορες δυνατότητες γιά
τά παιδιά τους, γυμναστική, πολεμικές τέχνες, μπαλλέτο J ,κόμη φροντιστήριο ξένων γλωσσDν. Ο' διάφορες νεοφανες α'ρέσεις καί παραθρησκευτικές 6μάδες
δρο!ν μέ gκατοντάδες προσωπεα καί ,νυποψίαστα
*νόματα, μέ ,ποτέλεσμα νά παγιδεύουν πολλούς.
Πρόκειται γιά @ξωχριστιανικές τάσεις καί Pξω-ευρωπαϊκές 6μάδες ποικίλης προέλευσης: Νεογνωστικές,
γκουρουϊστικές, νεοειδωλολατρικές, >σλαμικές, νεοεποχικές, ψυχο-λατρεες κ.ο.κ.
kλες α:τές @μφανίζονται πολλές φορές μέ τό προσωπεο τEς ψυχολογίας, τEς φιλοσοφίας, το! πολιτισμο!, τEς τέχνης κ.%. (βλ. κατάλογο στά βιβλία μας:
«Ποιμαντική Aντιμετώπιση τDν Α'ρέσεων καί τEς Παραθρησκείας», Aθήνα 1995, «Lμάδες ,συμβίβαστες μέ
τήν eρθόδοξη Πίστη», Wλίαρτος 1995).
iπάρχουν περιπτώσεις γονέων πού δέν ,ντελήφθησαν Pγκαιρα τόν κίνδυνο. kταν τά παιδιά τους πλησίασαν γιά πρώτη φορά μιά τέτοια κίνηση, Kχι μόνον δέν
,νησύχησαν, ,λλά καί @ξέφρασαν 'κανοποίηση γιατί
τό παιδί τους @ντάχθηκε σέ 6μάδα πού ,σχολεται,
Oπως νόμισαν, μέ «φιλοσοφικά ζητήματα», μέ τήν «ψυχολογία» καί «@γκυκλοπαιδικά-μορφωτικά θέματα».
sρχισαν ν’ ,νησυχο!ν Oταν tταν ,ργά μόλις διαπίστωσαν βασικές ,λλοιώσεις στήν προσωπικότητα το!
παιδιο! τους J Oταν M θυγατέρα τους σταμάτησε τίς
σπουδές κι Pφυγε ,πό τό σπίτι. vγιναν Pξαλλοι Oταν
τό παιδί τους @ξαφανίστηκε!
Χαρακτηριστική ε`ναι M περίπτωση gνός πατέρα,
πού 6μολόγησε κλαίγοντας:
«γώ 6 bδιος πλήρωσα τό ταξίδι τEς κόρης μου
στήν xνδία· δέν Jξερα πώς τό ταξιδι α:τό ε`χε *ργανωθε ,πό τήν κίνηση το! γκουρο Σάι Μπάμπα». L
γκουρού α:τός Pχει καί στή χώρα μας μερικές *ργανώσεις καί πολλούς *παδούς, πού *ργανώνουν ταξίδια
στήν xνδία. Q «yνωση Γιόγκα zλίανθος», M *ργάνωση «λληνοϊνδικός Φιλοσοφικός Σύνδεσμος», M «Wρμονική Ζωή» καί 6 «Lμιλος ξυπηρετητDν» κηρύττουν
δοξασίες α:το! το! γκουρο! καί *ργανώνουν προσκυνηματικά ταξίδια στήν xνδία!
Aλλά δυστυχDς, M πρόληψη δέν ε`ναι πάντοτε δυνατή. Γιατί M @νημέρωση τDν νέων ,νθρώπων καί τDν
γονέων γιά τούς κινδύνους τDν 6λοκληρωτικDν α:τDν
@ξαρτήσεων ε`ναι @λάχιστη, %ν Kχι ,νύπαρκτη. Aπό τό
%λλο μέρος, Oπως ,ναφέραμε, ο' 6μάδες α:τές βρίσκονται παντο! μπροστά μας καί ,πειλο!ν μέ διάβρωση

Oλους τούς τομες τEς ζωEς.
Ε`ναι λοιπόν ,νάγκη, ο' γονες καί γενικότερα ο'
ο>κογένειες πού Pχουν πρόβλημα, νά @νημερωθο!ν γιά
τόν *ρθό τρόπο χειρισμο! το! προβλήματος α:το!. Q
στάση τους καί M συμπεριφορά τους ,πέναντι στό παιδί τους-θ!μα, τό πDς θά χειριστο!ν τήν κάθε περίπτωση, μπορε νά ε`ναι σωτήριο J καί καταστροφικό.

 !μπειρία τ%ν γονέων στό !ξωτερικό.
Τά προβλήματα τDν νεοφανDν α'ρέσεων καί παραθρησκευτικDν 6μάδων ,ντιμετώπισαν ο>κογένειες
%λλων χωρDν πρίν ,πό τούς yλληνες γονες. ∆έν κάθησαν μέ σταυρωμένα χέρια. ΠEραν τήν <πόθεση πού
τούς ,φορο!σε στά χέρια τους καί δραστηριοποιήθηκαν, Jδη ,πό τή δεκαετία το! 1970, μόλις δηλαδή @κδηλώθηκαν α:τά τά προβλήματα στίς χDρες τEς ∆ύσης.
Στή χώρα μας δέν <πEρξε δυστυχDς ,νάλογη δραστηριοποίηση τDν γονέων. Ο' πιό πολλοί ,ντελήφθησαν Oτι <πάρχει πρόβλημα Oταν tταν πολύ ,ργά, ,λλά
καί τότε δέν δραστηριοποιήθηκαν. Τίς περισσότερες
φορές κλείστηκαν στόν gαυτό τους «κλαίγοντας τή μορα τους» J καί προσπάθησαν «νά π|νε μέ τά νερά» το!
παιδιο! τους «γιά νά μήν κοπε M @παφή». νέδωσαν
δηλαδή στούς @κβιασμούς τDν *ργανώσεων, ο' 6ποες
,πείλησαν μέσω τDν θυμάτων τους, Oτι %ν ο' γονες
δραστηριοποιηθο!ν @ναντίον τους, θά κόψουν κάθε
@παφή μέ τήν ο>κογένεια.
Ποιά ε`ναι M @μπειρία τDν ξένων γονέων πού πολύ
νωρίς *ργανώθησαν σέ ε>δικούς φορες α:τοβοηθείας,
στούς λεγόμενους Συλλόγους Πρωτοβουλίας Γονέων;
9 Σύλλογος Πρωτοβουλίας Γάλλων Γονέων (ADFI) ε`ναι 6 πρDτος φορέας, πού δημιουργήθηκε ,πό
γονες-θύματα, μέ σκοπό τήν α:το-βοήθεια τDν ο>κογενειDν. Aκολούθησαν ο' Γερμανοί.
Μιλήσαμε μέ βασικούς συνεργάτες α:τEς τEς κινήσεως μέ τόν ,είμνηστο F. W. Haack, 'δρυτή το! Συλλόγου Πρωτοβουλι%ν Γονέων Βαυαρίας, μέ τήν καθηγήτρια Claire Champollion, «Θεωρητικό @γκέφαλο» τEς
κινήσεως τDν Γάλλων γονέων καί μέ τήν Alexandra
Schmidt, γιά πολλά χρόνια δραστήρια γραμματέα τEς
κινήσεως α:τEς. Παραθέτουμε στή συνέχεια τά στοιχεα πού μ|ς δόθηκαν.
L F. W. Haack ,νέφερε πώς <πάρχουν δύο διαφορετικά ε@δη συμβουλ%ν, πού ,φορο!ν τή συμπεριφορά τDν γονέων:
Μερικοί λένε πώς πρέπει 6πωσδήποτε νά κρατήσεις τήν !παφή μέ τό παιδί J τό μέλος τEς ο>κογενείας.
Γνώρισα πολλές ο>κογένειες πού tσαν δυστυχισμένες
τά Χριστούγεννα, @πειδή τό παιδί τους, πού ε`χε πέσει
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θ!μα στόν γκουρού καί βρισκόταν στό σπίτι, δέν ε`χε
καμμία κατανόηση τDν Χριστουγέννων J @ξελάμβανε
τόν xησο! Oπως τόν γκουρού του. Πολλές ο>κογένειες
προσπαθο!ν νά @ξαγοράσουν τήν @παφή μέ τό νά δίνουν στό παιδί χρήματα.
Προσωπικά προσπαθD νά π% στούς γονεGς κάτι διαφορετικό. Τούς λέγω «Σκεφτετε %ν τό παιδί σας, Jπό
πνευματική σύγχυση, ,πό ,ρρωστημένη κατάσταση
,νησυχίας, ,κολούθησε α:τό τό δρόμο». Γιατί πρέπει
δυστυχDς νά διαπιστώσουμε πώς ο' γκουρού-α'ρέσεις
J %λλες 6μάδες ,πευθύνονται στά ,σθενέστερα μέλη
τEς κοινωνίας καί προσπαθο!ν νά τά κερδίσουν, νά
τά βγάλουν ,πό τήν κοινωνία. Λοιπόν %ν βρισκόμαστε μπροστά σέ περίπτωση ,σθενείας, συνιστD νά
JναζητηθεG Oνας γιατρός καί νά gρμηνευθε >ατρικά
τό πρόβλημα.
sν Oμως α:τό τό παιδί >σχυρίζεται πώς M προσχώρησή του στόν γκουρού ,ποτελε προσωπική θρησκευτική @πιλογή, τότε τούς λέγω πώς μ’ α:τό τόν τρόπο
χωρίσθηκε ,πό σ|ς καί μπορετε καί σες νά @νεργήσετε παρόμοια.
Πολλοί ,πό τούς γκουρο] δίνουν στά παιδιά
διαφορετικά Pνόματα καί τά παιδιά ,παιτο!ν νά
*νομάζονται μ’ α:τά τά *νόματα. Aλλά δέν <πάρχει
γιά τούς γονες καί τούς ο>κείους κανένας λόγος νά
τό κάνουν. Ε`πα σέ γονες πώς Oποιος πιστεύει Oτι 6
γκουρού Ραζνίς/Osho εTναι Θεός, δέν Pχει δουλειά
σέ χριστιανική gορτή. Α:τό σημαίνει πώς @κλαμβάνει
κανείς στά σοβαρά τό χωρισμό, ,κόμη καί @άν α:τό
προξενε πόνο.
Τήν καλύτερη συμβουλή δίνει M παραβολή το! ,σώτου υ'ο!. L πατέρας δέν Pτρεξε πίσω ,πό τόν %σωτο
υ'ό, γιά νά τόν παρακαλέσει νά ξαναγυρίσει. Aλλά
τόν δέχθηκε Oταν @πέστρεψε μετανοημένος. Σέ κάθε
περίπτωση θά ε:χόμουν σέ μιά τέτοια ο>κογένεια νά
καταφύγει σ’ Oνα πνευματικό, πού Pχει κατανόηση γι’
α:τά τά ζητήματα.
Q Alexandra Schmidt ,νέφερε γιά τή δική της @μπειρία μέ τούς γονες:
«Ο' γονες στή Γαλλία, xταλία, xσπανία, Βέλγιο
καί σέ %λλες χDρες φοβόντουσαν. Μετά Oμως ξεπέρασαν τό φόβο τους, πώς δEθεν θά χάσουν τά παιδιά
τους, Oταν δραστηριοποιηθο!ν. Ξέρω πολλές περιπτώσεις παιδιDν πού ,νEκαν σέ α~ρεση κι Oμως @πισκέπτονται τά σπίτια τους· M @παφή τους μέ τό σπίτι δέν
διακόπηκε καθόλου. Q μεγάλη πλειονότης τDν γονέων
πού ,νήκουν στήν ADFI Pχουν παιδιά πού Pπεσαν
θύματα στήν *ργάνωση το! Μούν. Τά παιδιά α:τά
Pρχονται καί τούς βλέπουν· δέν Pχασαν τήν @παφή. Α:τό @ξαρτ|ται ,πό τους γονες. Πρέπει νά μάθουν νά
ε`ναι συνεπες μέ τόν gαυτό τους, δηλαδή νά λένε στά
παιδιά τους Oτι ε`ναι !ναντίον τUς Vμάδος, Xχι Yμως
καί !ναντίον τ%ν παιδι%ν τους. Πρέπει νά τά πείσουν
πώς ε`ναι ε>λικρινες. Νομίζω πώς α:τό πρέπει νά τό
κάνουν ο' γονες».
Q καθηγήτρια Claire Champollion πρόσθεσε:
«iπάρχουν γονες πού Pχουν τή δική μας @μπειρία·
7να ,πό τά παιδιά τους Pχει φύγει καί δέν <πάρχει
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καμμιά @πικοινωνία. iπάρχουν κάθε εbδους προβλήματα, πού τίθενται κυρίως ,πό ,πόψεως \θικEς. Ο'
γονες ,ντιδρο!ν διαφορετικά. Κατ’ ,ρχήν <πάρχουν
γονες Jπελπισμένοι, Oπως <πάρχουν καί γονες !ξαγριωμένοι. Συνήθως πρόκειται γιά τήν bδια τήν ο>κογένεια. Q σύζυγος π.χ. ε`ναι ,πελπισμένη καί 6 πατέρας
@ξαγριωμένος. Ε`ναι φυσικό. L ρόλος μας ε`ναι κατά
πρDτον νά προσπαθήσουμε νά γαληνέψουμε καί νά
παρηγορήσουμε λίγο τήν ,πελπισμένη μητέρα, @πίσης
Pχουμε περιπτώσεις πού χρειάζεται νά @παναφέρουμε
στά λογικά του καί νά \ρεμήσουμε τόν πατέρα πού Pχει
γίνει βίαιος».
iπάρχουν *ργανώσεις, Oπως M Σαηεντόλοτζυ, ο'
6ποες, μέ τίς μυστικές τους <πηρεσίες καταρτίζουν
ε>δικό πρόγραμμα χειρισμο! τEς κάθε περίπτωσης·
Oταν λόγου χάριν ο' γονες @ναντιώνονται. Σ’ α:τές τίς
περιπτώσεις M *ργάνωση ρυθμίζει ,κόμη καί τίς συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ τDν μελDν τEς ο>κογενείας.
πιδιώκεται M @ξαπάτηση τDν γον^ων, Oτι δEθεν τό
θ!μα ,γαπάει τούς γονες καί δέν βάζει τίποτε πάνω
,πό τήν ,γάπη. Aλλά ε`ναι ο' γονες πού καταφέρνουν
α:τό τό συναίσθημα μέ τήν @ναντίωσή τους.
Μάλιστα M *ργάνωση προβαίνει σέ φρικτούς @κβιασμούς, Oτι M σχέση δέν θά ,ποκατασταθε @άν δέν
παύσει M @ναντίωση J @άν @δD δέν σταματήσουν ο'
@παφές τDν γονέων μέ ε>δικούς συμβουλευτικούς σταθμούς, μέ τήν κκλησία, μέ Συλλόγους, Πρωτοβουλίες
Γονέων, κ.ο.κ.
Σ’ α:τές τίς περιπτώσεις ο' γονες πρέπει νά σκεφθο!ν Oτι δέν ε`ναι τό παιδί τους α:τό πού παίρνει α:τή τή θέση, ,λλά το! @πιβάλλεται καί @άν <ποκύψουν
παίζουν τό ρόλο πού ε`ναι γι’ α:τούς προσδιορισμένος
,πό τήν *ργάνωση. Ε`ναι τό «πρόγραμμα χειρισμο»
πού ,ποδεικνύεται ,ποτελεσματικό!
«Ε`πα Oτι <πάρχουν καί %λλες περιπτώσεις», συνέχισε M κυρία Claire Champollion. «Α:τό ε`ναι ,λήθεια.
iπάρχουν ο>κογένειες τDν 6ποίων 7να παιδί J %λλο
μέλος ε`ναι σέ α~ρεση, τEς 6ποίας τά μέλη κατοικο!ν
,κόμη στά σπίτια τους, Oπως π.χ. ο' *παδοί το! Zπερβατικο ∆ιαλογισμο, τEς Σαηεντόλοτζυ, κ.λπ. Ο'
γονες σ’ α:τές τίς περιπτώσεις Pχουν μεγάλα προβλήματα, διότι M συμβίωση μ’ α:τά τά πρόσωπα ε`ναι πολύ
δύσκολη.
k,τι μπορο!με νά τούς πο!με ε`ναι πολύ λίγο, γιατί ο' bδιοι ε`ναι <πεύθυνοι στό νά προσπαθήσουν νά
κρατήσουν κατά πρDτον τά νε!ρα τους καί Pπειτα νά
διατηρήσουν στό μέγιστο βαθμό τίς προσωπικές καί
,νθρώπινες σχέσεις τους μέ τό πρόσωπο πού βρίσκεται
κοντά τους, πράγμα πολύ δύσκολο. Τούς δίνουμε συμβουλές, Oσον ,φορ| τόν καλύτερο τρόπο μέ τόν 6ποο
πρέπει νά μιλο!ν μέ τό παιδί τους.
Σέ 6ρισμένες περιπτώσεις ο' σχέσεις ε`ναι ,ρκετά
καλές, στε τό παιδί νά δέχεται νά Pλθει νά μιλήσει μαζί μας, γιατί δέν εbμαστε γονες του.  ,κόμη μπορο!με νά προτείνουμε κάποιον, @πειδή γνωρίζουμε ,ρκετό
κόσμο, π.χ. 7να πρώην μέλος, ,κόμη καί μι|ς %λλης *ργανώσεως, J 7να πρόσωπο ,ρκετά νέο, πού Pχει περα
καί μπορε νά κουβεντιάσει γιά Oλ’ α:τά μαζί του».
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BOYNTOY (VOODOO)*
το Πρωτοπρ. Βασλειου Α. Γεωργ%πουλου (M.Th).

α) Τg εTναι τj Βουντοq.
Βουντο] *νομ_ζεται μι_ μορφ ,φροαμερικανικEς
μαγικEς λατρεας M 6ποα ,ρχικ_ παρουσι_στηκε τν
18ο α>nνα στ_ νησι_ τEς ΚαραϊβικEς κα κυρως στν
Aϊτ μεταξ] τDν μα]ρων σκλ_βων πο] μεταφ^ρονταν
,π το]ς δουλ^μπορους βαια ,π τν Aφρικ στ
Ν^ο Κσμο.
Παρ_ τν ,ναγκαστικ @κχριστιανισμ τους ο' ,φρικανο σκλ_βοι μ^ @ξωτερικ χριστιανικ περβλημα, διατρησαν τ_ @ντνως ,νιμιστικ_, φετιχιστικ_, μαγικ_

* Γι_ τ σ]νταξη το! παρντος %ρθρου βασιστκαμε στ_:
1) Handbuch Religiöse Gemeinschaften und Weltanschauungen, (Hrsg. H. Reller, H. Krech, M. Kleiminger), 5η Pκδ.
2000.
2) H. Gasper - J. Müller - F. Valentin, Lexikon der Sekten,
Sondergruppen und Weltanschauugen, 7η @κδ. 2001.
3) Kirchen, Sekten, Religionen, (Hrsg. G. Schmid, G. O. Schmid), 7η Pκδ. 2003.
4) A. Fincke – M. Pöhlmann, Kompass Sekten und religiöse
Weltan -schauungen, 2004. 5) Βλ. Kompaktlexikon Religionen,
[Hrsg: Rüdiger Hauth], 1998.

sλλη περίπτωση ε`ναι φυσικά τDν Κρίσνα, τ%ν
Παιδι%ν το Θεο, το Μούν, κ.λπ., δηλαδή 6μάδων
πού τά μέλη τους διαμένουν Pξω ,πό τίς ο>κογένειές
τους. Τό πρόβλημα ε`ναι διαφορετικό. κε μπορο!με
@πίσης νά συστήσουμε κατά πρDτο λόγο, νά κρατήσουν μέ κάθε θυσία τήν @παφή. ∆εύτερον, νά μή συζητο!ν μαζί τους γιά δογματικά θέματα· δέν !πιτυγχάνουν τίποτε. Θά πρέπει μόνο νά τούς περιβάλουν μέ
Jγάπη, μέ θαλπωρή, νά τούς μιλον γιά τά παιδικά
τους χρόνια, γιά τούς Jδελφούς καί τίς Jδελφές τους,
γιά Y,τι Jγαπον.
∆έν πρέπει νά παραλείπουν νά τούς μιλο!ν γιά τή
νέα πίστη τους, Jλλά Xχι μέ !πιθετικότητα. Καί το!το
γιά δύο λόγους:
ΠρDτον γιατί Pτσι <πάρχει @λπίδα νά τούς ξαναδο!ν καί δεύτερον γιατί κάτι μπορε νά συμβε στό
μέλλον: iπάρχουν %νθρωποι πού @γκαταλείπουν τήν
α~ρεση, εbτε μέ δική τους πρωτοβουλία, εbτε @ξ α>τίας
gνός @ξωτερικο! γεγονότος. Τή στιγμή @κείνη πρέπει νά
ξ^ρουν, Pστω Kχι μέ τό μυαλό τους, ,λλά μέ τήν καρδιά
τους, Oτι <πάρχει κάποιο μέρος στόν κόσμο, Oπου θά
γίνουν δεκτοί χωρίς !ρωτήσεις».
«Α:τά ε`ναι Oλα πού μπορο!με νά πο!με στούς
γονες. Πρέπει νά τούς πο!με Oτι *φείλουν νά Pχουν
@λπίδα καί πίστη, γιατί Oλα μπορε νά συμβο!ν.
-Τί γίνεται σέ περίπτωση πού κάποιο παιδί @πιστρέψει στό σπίτι;
-∆έν μπορD νά δώσω γενικές 6δηγίες. Νομίζω Oτι θά
πρέπει M συμπεριφορά νά ποικίλει ,νάλογα μέ τήν περίπτωση. Γενικά, πρέπει νά κάνει κανείς α:τό πού ζητ| 6
@πιστρέψας. ∆ηλαδή, @άν πε: ∆έν θέλω νά μιλο!με γι’
α:τό, πρέπει να σεβαστο!με τήν @πιθυμία του α:τή.
ν τούτοις <πάρχουν πράγματα πρακτικά. Ξέρουμε Oτι ε`ναι πάρα πολύ ε:αίσθητος. Aκόμη κι %ν μέσα
στό μυαλό του ,πέρριψε τά δόγματα, διότι τά βρEκε
Kχι χριστιανικά, ,ντικρουόμενα, @ξογκωμένα κ.λπ., @ν
τούτοις μέσα του <πάρχουν συναισθηματικές δεσμεύσεις, τίς 6ποες δέν μπορε νά ,πορρίψει ,μέσως.

vτσι, ε`δα π.χ. κάποιο νέο, 6 6ποος tταν πολύ
καλά Oλη τή μέρα καί tταν %ρρωστος τή νύχτα. Ε`χε
@φιάλτες κι ,κόμη πονο!σε τό στομάχι του καί tταν
σωματικά %ρρωστος».
«-sς Pλθουμε στήν συμπεριφορά Oσον ,φορ| τά
ο>κονομικά θέματα. Ποιά πρέπει νά ε`ναι @δD M στάση
τDν γονέων;
-Πράγματι ξέρουμε Oτι ο' α'ρέσεις θέλουν πολλά
χρήματα. vχω τήν γνώμη, ,πό τήν περα πού Pχουμε,
Oτι δέν πρέπει νά δίνουμε χρήματα. άν βέβαια τό
%τομο δηλώσει Oτι θέλει νά μείνει στό σπίτι του, πρέπει
νά Pχει ,ντίληψη, Kχι μόνο τDν χρημάτων, ,λλά γιά
Oλα τά πράγματα, νά Pχει δηλαδή πραγματική συναίσθηση τEς καταστάσεως στήν 6ποία βρίσκεται. άν
<πάρχει ,μφιβολία Oτι Pχει πράγματι ,πελευθερωθε,
,ποφύγετε νά δώσετε χρήματα. Νομίζω Oτι στήν ,ρχή
τουλάχιστον δέν πρέπει νά δίδωνται χρήματα. Πρέπει
νά βοηθεται μέ 6ποιονδήποτε τρόπο, ,λλά Kχι χρήματα. Τά χρήματα ε`ναι πολύ βολικά».
«-άν πε Oτι θά μείνει μόνο μιά βδομάδα στό σπίτι
καί θέλει χρήματα γιά νά ξαναγυρίσει;
Νά ξαναγυρίσει πο!; Στούς γκουρού; γώ δέν θά
Pδινα τίποτε. Aκόμη καί γιά τήν ,ντίθετη περίπτωση,
δηλαδή γιά κάποιον πού θά Jθελε νά @πιστρέψει στό
σπίτι, Oπως σέ μιά περίπτωση ,πό τήν xσπανία. ζήτησε νά @πιστρέψει στό σπίτι της καί δέν ε`χε χρήματα.
Μέ ρώτησαν τί πρέπει νά κάνουν. Aπάντησα, μάλιστα
ε`ναι 7να πρόβλημα. άν στείλετε χρήματα νά τά πάρει
M *ργάνωση. Ποιός ξέρει;
Aλλά @άν πράγματι θέλει νά γυρίσει; πλούστατα,
θά τEς στείλετε 7να ε>σιτήριο πού νά μήν μπορε νά τό
πουλήσει. Μπορετε νά π|τε στό σταθμό, ν’ ,γοράσετε
7να ε>σιτήριο γιά τή Μαδρίτη, π.χ. πού νά μήν μπορε νά
μεταπωληθε. ΣυνεπDς, ,νεξάρτητα ,πό τό %ν Pλθει J
Kχι, M α~ρεση δέ θά μπορε νά @πωφεληθε ,πό τά χρήματα α:τά. Στή περίπτωση α:τή πού ,νέφερα, το κορίτσι
@πέστρεψε στό σπίτι του καί @γκατέλειψε τήν α~ρεση».
(Συν^χεια στ gπμενο).
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Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
το κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου
Προέδρου το ∆.Σ. τς Π.Ε.Γ.

(β´ μρος)
Τj Συγγραφικό wργο του.
L π. Aντώνιος tταν πολυγραφότατος. Ε`χε >διαίτερη ε:χέρεια στ ν_ ,ποτυπώνει στ χαρτί τς σκέψεις
του, ,λλά κα τ_ ,ποτελέσματα τDν βασανιστικDν
του @ρευνDν πάνω στ σκηνικό τDν α'ρέσεων κα τEς
παραθρησκείας. Q ,γωνία του γι_ τν %νθρωπο κα
κυρίως γι_ τ_ θύματα τDν κάθε λογEς *ργανώσεων,
μ|ς %φησε μι_ πλούσια βιβλιογραφία, περισστερα
,π 40 βιβλgα, πο] καλύπτουν σχεδόν Oλο τ φάσμα
τDν συγχρόνων του παραθρησκευτικDν ρευμάτων κα
κυρίως τDν 6μάδων πο] δρο!ν κάτω ,πό τν γνωστό
τίτλο τEς «Νέας ποχEς» (New Age).
Τ συγγραφικό Pργο το! π. Aντωνίου περιλαμβάνει
Pργα *ρθοδόξου ο>κοδομEς κα @γχειρίδια α'ρέσεων

θρησκευτικ_ τους στοιχεα, το]ς τελετουργικο]ς χορο]ς τους κα τν προγεν^στερη νοηματοδτησ τους.
Σμερα συναντ| κ_ποιος τ λατρεα βουντο] @κτς
,π τ_ νησι_ τEς ΚαραϊβικEς, κυρως στς Η.Π.Α.

β) Σz τg πιστεqουν ο{ Pπαδοg το Βουντοq;
Ο' *παδο το! Βουντο] πιστε]ουν σ^ μα <π^ρτατη
θετητα τ Aγαθ πνε!μα, σ^ δι_φορους ,φρικανικο]ς θεο]ς πο] θεωρο!νται κατnτερες θετητες κα σ^
θεοποιημ^να πνε]ματα προγνων. Α:το ο' θεο κα τ_
πνε]ματα *νομ_ζονται Λα (Loa).
Κατ_ τν @ποχ το! δουλεμπορου, ε`χαν ,ντιστοιχσει τ_ Λα, γι_ ν_ ,ποκρ]ψουν τν πραγματικτητα,
μ^ Ρωμαιοκαθολικο]ς γους. Τ_ Λα, ,παιτο!ν πισττητα κα ,φοσωση ,π το]ς λ_τρεις τους. Τ_ πι φοβερ_ κα πλ^ον δαιμονικ_ Λα *νομ_ζονται Guede κα
Pχουν σχ^ση μ^ τ θ_νατο, τ σ^ξ, τ μα]ρη μαγεα.
Κ_θε ο>κογ^νεια J @πιμ^ρους 6μ_δες ,νθρnπων,
συγκροτο!ν λατρευτικο]ς κ]κλους gνς J πολλDν
Λα, μ^ <ποχρεωτικ τν παρουσα κ_ποιου 'ερ^α πο]
*νομ_ζεται “χ|νγκαν” J κα '^ρειας πο] *νομ_ζεται
“μ|μπο” fς @νδι_μεσου γι_ προστασα.
Τ_ Λα, α>σθητοποιο!ν τν παρουσα τους στο]ς
πιστο]ς Oταν στν κυριολεξα τ_ πνε]ματα το]ς καταλαμβ_νουν κατ_ τν δι_ρκεια τEς τελετουργας.

κα παραθρησκευτικDν 6μάδων. πίσης συλλογές
6μιλιDν του σ^ πολλά συνέδρια, σεμινάρια κα @κπαιδευτικές Mμερίδες.
Στ_ κείμενά του, περί τν eρθόδοξη πίστη, ε`ναι
@μφανής 6 ,πολογητικός χαρακτήρας. kταν παρουσιάζει τν eρθόδοξη διδασκαλία Pχει πάντα <π΄ Kψιν
του τς α'ρετικές κα παραπλανητικές διδασκαλίες τDν
παραθρησκευτικDν 6μάδων.
Στ σύγχρονη @ποχή πολλοί Oροι θρησκευτικοί κα
@κκλησιαστικοί διαστρέφονται κα ,λλάζει πλήρως τ
νόημά τους. Aπό τς 6μάδες τEς «Νέας ποχEς», γι_
παράδειγμα, χρησιμοποιο!νται ο' Oροι: Θεός, Χριστός,
Χριστιανός, ,γάπη, κοινωνία κ. λπ. μ^ @ντελDς %λλο
περιεχόμενο. Ε`ναι προφανές Oτι μ^ τ χρήση τέτοιων

γ) Γνωρgσματα τUς λατρεgας Βουντοq.
Γνωρσματα τEς @ν λγω μαγικο! κα δαιμονικο!
χαρακτρα λατρεας ε`ναι: α) L @ξαιρετικ_ Pντονος
φρενρης κα @κστατικς τελετουργικς χορς. β) Q Pκχυση α~ματος κατ_ τ δι_ρκεια τEς τελετουργας συνθως μ^σω θυσας ζnου. Παλαιτερα ε`χαν καταγραφε
κα ,νθρωποθυσες. γ) Q παρουσα 'ερ^ως J '^ρειας. δ)
Q κατ_ληψη κυριολεκτικDς τDν 6παδDν -λ_τρεων κατ_ τν Pκσταση ,π τ_ πνε]ματα (Λα). ε) Q Pκδηλη
παρουσα το! μαγικο! - δαιμονικο! στοιχεου.

δ) Βουντοq καg μαqρη μαγεgα.
Q Pκδηλη παρουσα μαγικDν πρακτικDν κα δαιμονικDν *ντοττων στ λατρεα Βουντο], Pχει σ^ μεγ_λο
βαθμ ταυτσει τ Βουντο] στς Η.Π.Α. κα στν Ε:ρnπη γενικτερα μ^ τν %σκηση μα]ρης μαγεας.
xδως στς Η.Π.Α. κα κυρως στ Ν^α eρλε_νη,
ε`ναι γνωστ^ς ο' κο!κλες Βουντο], πο] στς δι_φορες
,ποκρυφιστικ^ς κα μαγικ^ς τελετ^ς χρησιμοποιο!νται fς <ποκατ_στατα κα 6μοιnματα τDν ,νθρnπων,
στο]ς 6ποους θ^λουν ν_ προξενσουν πνο, ,σθ^νεια
J κακ. Στ_ πλασια α:τ_, τ Βουντο] κατανοεται κυρως fς ,ποκρυφιστικ πρακτικ κα Kχι fς *νομασα
συγκεκριμ^νης 6μ_δας.
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@ννοιDν κα μάλιστα μ^ %λλο περιεχόμενο M παγίδευση
τDν “,σθενDν” ,δελφDν ε`ναι σίγουρη. L π. Aντώνιος,
στ_ Pργα του, ξεκαθαρίζει τ θολό τοπίο α:τDν τDν @ννοιDν κα παρουσιάζει μι_ ξεκάθαρη κα κρυστάλλινη
eρθόδοξη διδασκαλία μ^ πλουσιότατη γιογραφική
κατοχύρωση, πατερικά κα γιολογικά κείμενα κα ,ναφορές στ λειτουργική κα <μνολογική παράδοση τEς
κκλησίας μας. Λόγl το! μεγάλου ,ριθμο! τDν βιβλίων, θ_ ,ναφερθο!με @νδεικτικά σ’ α:τά, πο] θεωρο!με
Oτι δίνουν χαρακτηριστικά τ στίγμα το! συγγραφέα.
Τ κορυφαο βιβλίο eρθοδόξου ο>κοδομEς ε`ναι:
« }ρθοδοξία μας». Σ’ α:τό @κτίθεται 6λόκληρη M
πίστη τEς κκλησίας μας μ^ συστηματικό τρόπο κα
μ^ πολύ γλαφυρή γλDσσα. Θ_ μπορο!σε κανείς ν_ πε
Oτι μοιάζει μ^ μι_ κλασική συστηματική ∆ογματική,
το:λάχιστον fς πρς τν @πί μέρους ,νάπτυξη τDν ,ληθειDν τEς πίστεώς μας. Ε`ναι Oμως προφανές, ,πό μι_
πρώτη ,νάγνωση Oτι ,ποτελε κυρίως μι_ βιωματική
παρουσίαση τEς eρθοδόξου ζωEς, πάντα σ^ ,ντιπαράθεση μ^ τ «Ε:αγγέλιο το! cφεως», Oπως συνήθιζε ν_
,ποκαλε τς κάθε εbδους α'ρετικές δοξασίες 6 μακαριστός πατήρ.
vτσι, @κτός ,πό τν πλE παράθεση τDν δογματικDν ,ληθειDν, μεγάλη βαρύτητα δίδεται στν «<παρξιακή gρμηνεία το! δόγματος», Oπως *νομάζεται M
βίωση το! δόγματος κα M σημασία του στ ζωή κα
στν πορεία το! ,νθρώπου στν κόσμο. Κι α:τό, διότι
Pχει μεγάλη σημασία, στν καθημεριν ζω το! ,νθρώπου, ,λλά κα στς σχέσεις του μ^ το]ς %λλους, τ %ν
πιστεύει σ^ Θεό προσωπικό J ,πρόσωπο, Τριαδικ J
Kχι, ,λλά κα τ %ν πιστεύει σ^ Aνάσταση J σ^ μετενσάρκωση.
kλων α:τDν τDν @πί μέρους σημαντικDν θεμάτων
@πιλαμβάνεται στ @ν λόγl βιβλίο του 6 π. Aντώνιος
καθιστDντ_ς το, μοναδικό @γχειρίδιο eρθοδοξίας κα
eρθοπραξίας.
Προέκταση α:το! το! βιβλίου ,ποτελε κα τ Κύκνειο ²σμα το! πατρός: «Τj Νόημα τUς ΖωUς στj Φ%ς
τUς }ρθοδοξίας», τν @πίλογο το! 6ποίου Pγραψε στ
κρεβάτι το! νοσοκομείου, λίγες μέρες πρν τν @κδημία
του. Πρόκειται bσως γι_ τ πι βαθύ σ^ νόημα Pργο του.
Aποτελε τ καταστάλαγμα τEς γιοπνευματικEς @μπειρίας το! μακαριστο! πατρός, μέσα ,πό τν δύσκολο
δρόμο πο] κλήθηκε ν_ διανύσει. Κορμός το! βιβλίου
ε`ναι M «@ν Χριστ³ ζωή» Oπως α:τή βιώνεται ,π το]ς
Πατέρες κα το]ς Wγίους τEς κκλησίας μας.
Σημαντική θέση στν πνευματική ,ναζήτηση το!
π. Aντωνίου ε`χαν κα ο' ,παντήσεις, ,πό τν πλευρά
τEς eρθοδοξίας, στ_ μεγάλα <παρξιακά @ρωτήματα:
Ποι_ ε`ναι M <παρξιακή μας ταυτότητα; Ποι_ M θέση
μας μέσα στν κόσμο; Aπό πο! @ρχόμαστε; Πο! π|με;
iπάρχει νόημα στ ζωή μας; Γιατί <πάρχει τ κακό; Σ’
α:τά τ_ ,μείλικτα @ρωτήματα νομίζουμε Oτι δίνεται
,πάντηση στ @ν λόγl βιβλίο, πάντα στ «φDς τEς
eρθοδοξίας».
Q θεολογική σκέψη το! π. Aντωνίου ε`χε πάντα
,πολογητική διάσταση. Τ_ δύο βιβλία πο] τ ,πεικονί-
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ζουν α:τό μ^ τν καλύτερο τρόπο ε`ναι: «∆ιαλογισμός
~ Προσευχή;» καί «Μετενσάρκωση ~ νάσταση;».
kπως Pλεγε 6 μακαριστός, τ διαζευκτικό «J» πο] τοποθετεται ,νάμεσα στς δύο λέξεις ,ναδεικνύει τν ,ντίθεσή τους. Στ σημερινή @ποχή τEς σύγχυσης κα τEς
6μογενοποίησης, πο] ζο!με, Oροι Oπως «∆ιαλογισμός»
κα «Μετενσάρκωση» Pχουν περάσει στ καθημερινό
μας λεξιλόγιο. Τ_ μέσα μαζικEς @νημέρωσης προβάλλουν τν 6ρολογία τEς «Νέας ποχEς», ,πό τς παιδικές @κπομπές ,κόμη. ∆^ν ε`ναι παράξενο, κα πιστά
,κόμη μέλη τEς κκλησίας ν_ πέφτουν σ^ σύγχυση. Q
,πάντηση δίδεται στς δύο α:τές @ργασίες το! π. Aντωνίου, μ^ πλήρη Wγιογραφική κα πατερική κατοχύρωση. Aποδεικνύεται Pτσι Oτι, α:τός πο] πιστεύει στ
Μετενσάρκωση δ^ν μπορε ν_ λέει Oτι ε`ναι χριστιανός
κα μ_λιστα eρθόδοξος, ,φο! M πίστη στν Aνάσταση ,κυρώνει κάθε τέτοια δοξασία. πίσης, καμιά
πρακτική, Oπως α:τή το! «διαλογισμο!» δ^ν μπορε
ν_ συγκριθε μ^ τν γιοπνευματική, διαπροσωπική
σχέση το! προσευχόμενου μ^ τν Θεό κα το]ς γίους
τEς κκλησίας μας.
Τ μεγαλύτερο Oμως μέρος τEς συγγραφEς το! π.
Aντωνίου καταλαμβάνουν τ_ βιβλία, πο] ,ναφέρονται
καθαρά στς σύγχρονες α'ρέσεις, στ διδασκαλία κα
στ δράση τους στ σημερινό κόσμο. L μακαριστός
πατήρ συνήθιζε ν_ ,ναφέρεται στν ε:θύνη τDν 'ερέων, Oσον ,φορ| στν προστασία το! ποιμνίου ,πό
το]ς «λύκους». πέμενε δ^ στ συνεχή κα ,διάλειπτη
@νημέρωσ τους πάνω στ_ θέματα τDν α'ρέσεων κα
τEς παραθρησκείας. Τ πλEθος τDν *ργανώσεων, τ_
*νόματα, ο' διφορούμενες κα ,σαφες διδασκαλίες,
τ_ θεμιτά κα ,θέμιτα μέσα προπαγάνδας, 6 κεκαλυμμένος προσηλυτισμός, M χρήση νομίμων κι ,νμων
μεθόδων προσεγγίσεως τDν θυμάτων, καθώς κα M
παραπλάνηση @πισήμων φορέων, κ_ποιες φορές κα
ποιμένων τEς κκλησίας, @πέβαλλαν στν π. Aντώνιο
τ συνεχή @πίμονη κα συχν_ βασανιστική @νασχόληση
μ^ τ σκηνικό τDν *νομαζόμενων, πολλές φορές, «καταστροφικDν λατρειDν».
kταν 6 π. Aντώνιος %ρχιζε ν_ καταπιάνεται μ^ μι_
συγκεκριμένη παραθρησκευτική κίνηση, πρDτα ,π’
Oλα μελετο!σε κα παρουσίαζε τς διδασκαλίες της,
Oπως προβ_λλονταν, μέσα ,πό τ_ δικά της βιβλία. Q
παράθεση τDν δοξασιDν κάθε «6μάδας» προέρχεται
,πό κείμενα κι ,π μαρτυρίες μ^σα ,π τν bδια τν
6μ_δα. L μακαριστός πατήρ ποτέ δ^ν μιλο!σε γενικά
κι ,φηρημένα. Ποτέ δ^ν Pβλεπε «παντο! @χθρούς» τEς
πίστεως. Ποτέ δ^ν ,πέδιδε τ δράση α:τDν τDν 6μάδων σ^ «διεθνες συνομωσίες» κα «σκοτεινά κέντρα».
Πίστευε Oτι Pτσι πλοποιο!με τ πρόβλημα κα τ μεταθέτουμε ,λλο!. ´ταν ξεκάθαρος, συγκεκριμένος κα
,πόλυτος σ’ α:τό πο] Pγραφε, γιατί τ ε`χε διασταυρώσει πολλές φορές. Ε`ναι ,ξιοσημείωτο, Oτι ποτέ δ^ν
ε`χε δεχθε νομική δίωξη γι_ τ_ γραφόμενά του. ∆ιότι
π_ντα α:τά tταν πλήρως κατοχυρωμένα.
Πολλές παραθρησκευτικές 6μάδες, προσπαθDντας
ν_ παραπλανήσουν τ_ @πδοξα θύματ_ τους, χρησι-
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μοποιο!ν πολλά προσωπεα. Τς περισσότερες φορές,
M πρώτη @παφή γίνεται μέσα ,πό ,θDα «Σεμινάρια
Α:τογνωσίας», ,σκήσεις γι_ σωματική ε:εξία, «Pξυπνα» @ρωτηματολόγια, καλαίσθητα φυλλάδια κα
χαμογελαστούς, @κπαιδευμένους προσηλυτιστές. sν
κάποιος γνωρίσει @ξ ,ρχEς, τν @σωτερική διδασκαλία
τDν 6μάδων α:τDν -M 6ποία τς περισσότερες φορές καταλύει τν ,νθρώπινη προσωπικότητα κα δημιουργε
,νθρώπους-«ρομπότ»- ε`ναι εrκολο ν_ ,πομακρυνθε
γρήγορα. Α:τός ε`ναι κι 6 ,ντικειμενικός σκοπός το!
π. Aντωνίου, Oταν @κθέτει, μ^ α:θεντικά κείμενα τς
δοξασίες κα τς @σωτερικές πρακτικές τDν 6μάδων
α:τDν. Παράλληλα, γι_ ν_ μ δημιουργεται σύγχυση
στν ,ναγνώστη, παραθέτει πάντα κα τς eρθόδοξες
θέσεις, στε ν_ μ δίδεται, @σφαλμένα, M @ντύπωση τEς
παρουσίασης α:τDν τDν διδασκαλιDν θετικ_.
Μ^ τν φιλοσοφία α:τή Pχουν γραφε μα σειρά βιβλίων πο] ρίχνουν %πλετο φDς στ_ %δυτα σκοτεινDν
*ργανώσεων καθώς @κθέτουν τν 'στορία κα τν @σώτερη διδασκαλία τους.
δη ,πό τ δεκαετία το! ‘70, 6 π. Aντώνιος, μαζί
μ^ τ_ καθαρά ποιμαντικά του κείμενα, %ρχισε ν_ γράφει τ_: « ∆ικτατορία το Μπρούκλιν», «Ψυχοναρκωτικά» κα «Πνευματικός Βιασμός», βιβλία, πο] γι_
πρώτη φορά παρουσίαζαν στν λλάδα νέες κα παλιές παραθρησκευτικές 6μάδες, μ^ τρόπο πρωτόγνωρο.
Aξίζει ν_ σημειώσουμε Oτι M @νασχόλησή του ε>δικά μ^
το]ς «Μάρτυρες το! xεχωβ|», μ|ς Pχει δώσει μα σειρά
,πό πολύτιμα @γχειρίδια: « Λατρεία τUς Σκοπιάς»
τόμοι: Α΄, Β΄, Γ΄, «Ο{ Χιλιαστές μς γράφουν», «Σκοπιά. Ζωηρότερο φ%ς ~ πυκνότερο σκότος;». Στ_ βιβλα
α:τ_ παρουσιάζεται κάθε πτυχή τEς 'στορίας τEς *ργάνωσης ,λλά κα ο' πολλ^ς ,ντιφάσεις στ διδασκαλία
της. Aκμη, πλούσια γιογραφική κατοχύρωση @ν_ντια
στς πλάνες τEς «gταιρίας», μ^ τς ,παντσεις τEς eρθοδοξίας σ^ κάθε διαστροφή τEς ΓραφικEς ,λήθειας.
Στν ποιμαντική τDν α'ρέσεων @ντάσσεται κα τ
πολύ σπουδαο, «γχειρίδιο Α{ρέσεων καg Παραχριστιανικ%ν 9μ|δων», βιβλίο στ 6ποο παρουσιάζονται διεξοδικά ο' περισσότερες κα σημαντικότερες
«παραχριστιανικές» 6μάδες, Ο' «λεύθερες κκλησίες», «Πεντηκοστιανοί», «Ε:σεβιστικές τάσεις», «Χαρισματικοί», «iπερδογματικές» 6μάδες κ. λπ. Aποτελε,
θ_ λέγαμε, 7να ε`δος @γκυκλοπαιδικο! λεξικο! τDν
σύγχρονων χριστιανικDν α'ρέσεων.
Μεγάλη @ντύπωση προκάλεσε Oμως, μ^ τν Pκδοσή
του, κα τ βιβλίο, «ποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός,
Νέα Εποχή». ´ταν M πρώτη φορά, πο] στν @λληνικό
χDρο, ,λλ_ κα διορθοδξως, ,κούγονταν α:τοί ο'

Oροι, πο] σηματοδοτο!ν 7ναν τεράστιο >δεολογικόθρησκευτικό χDρο, <πό τν σκέπη το! 6ποίου βρίσκονται χιλιάδες κινήσεις, παραθρησκευτικές 6μάδες κα
*ργανώσεις.
L Oρος «Νέα ποχή» -J κατά τ διεθνή 6ρολογία
«New Age»- χρωματίζει πλέον Pντονα τ σύγχρονη
@ποχή μας. Ο' βασικές της ,ρχές διαποτίζουν σχεδόν
κάθε Pντυπο κα \λεκτρονικό μέσο. L π. Aντώνιος
tταν bσως 6 πρDτος @ρευνητής στν gλληνικό χDρο
πο] διέβλεψε τν τεράστια α:τή διάβρωση τEς κοινωνίας ,πό τ κίνημα α:τό. Στ @ν λόγl βιβλίο παρουσιάζονται πολλές ,ντιπροσωπευτικές 6μάδες το!
χώρου, καθώς κα διάφορες 'νδουϊστικές-γκουρουϊστικές *ργανώσεις «δυτικο!» τύπου. Σύμφωνα μ^ τ
θέση gνός ,ρχηγο!-γκουρο! τέτοιας *ργάνωσης: «/
πι% πικερδής πιχείρηση, σήμερα, ε3ναι 4 δημιουργία
μι5ς θρησκείας».
Τ πλαίσιο τEς «Νέας ποχEς», Oπως καταδεικνύεται μέσα στ βιβλίο α:τ το! π. Aντωνίου ,ποτελε τ
πλέον >δανικό πλαίσιο γι_ τν @κπλήρωση τEς παραπάνω @φιαλτικEς %ποψης. Α:τό δ^ πο], κατά τν μακαριστό γέροντα ,ποτελε κα τ πι ε:φάνταστο, ,λλά
Kχι μακρινό σενάριο, ε`ναι M «@κ τDν Pσω» διάβρωση
το! φρονήματος τDν χριστιανDν ,πό τς @πικίνδυνες
διδασκαλίες τEς «Νέας ποχEς», κάτι πο] δυστυχDς,
βλέπουμε συχνά ν_ @παληθεύεται.
L π. Aντώνιος διακατεχταν συνεχDς ,πό τν ,γωνία γι_ τ διαφύλαξη το! ποιμνίου. Μοναδικός του
στόχος tταν M κατά τ δυνατόν καλύτερη @κπαίδευση
τDν ποιμένων στν δύσκολο χDρο τDν συγχρόνων α'ρέσεων, ,λλά κα M @νημέρωση το! ποιμνίου γι_ τς τόσο
@ξελιγμένες παγίδες πο] Pχει ν’ ,ντιμετωπίσει. Καρπς
α:τEς τEς ,γωνας του ε`ναι τ βιβλο: “ντιμετπιση
τ%ν Α{ρzσεων - Προβληματικ καg Στρατηγηκ ”.
Κάθε φορά πο] M @πικαιρότητα τ @πέβαλλε, 6 μακαριστός κλεινταν στ «ταμεον» του κα μετά ,πό
κοπιώδη κα πολλές φορές @ξαντλητική @ργασία ,πέδιδε σ’ @μ|ς το]ς καρπούς τDν κόπων του: yνα νέο
βιβλίο στ 6ποο ,νέλυε διεξοδικά τ θέμα σ’ Oλες τς
@κφάνσεις του, μοναδικό @φόδιο @νημέρωσης κα ποιμαντικEς ε:θύνης.
iπάρχουν ,κόμη πολλά βιβλία του, στ_ 6ποα δ^ν
μπορέσαμε ν_ ,ναφερθο!με κα τ_ 6ποα παρουσιάζονται κατά καιρούς μέσα ,πό τ περιοδικό «∆ιάλογος».
Νομίζουμε Oμως πnς καταφέραμε ν_ δώσουμε, Pστω
κατ’ @λάχιστον, μία γεύση ,πό τ τεράστιο συγγραφικό Pργο το! π. Aντωνίου πο] ,ποτελε, νομίζουμε,
μοναδικό ποιμαντικό @ργαλεο κα τεράστια παρακαταθήκη @νημέρωσης κα ,πολογητικEς.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ*
το κ. Κωνσταντνου Γανωτ,
κπαιδευτικο.

(α´ μρος)
Α:τές τίς Mμέρες ,ρχίσαμε ν_ παρακολουθο!με καί νά
συμμετέχουμε σέ μι_ πάλη πού γίνεται μεταξύ κόσμου καί
κκλησίας. Ε`ναι M πιό θεαματική πάλη: L κόσμος καί M
κκλησία! Τόσο θεαματική, πού Pχει Oλα τά χαρακτηριστικά τDν σκληρDν, τDν πιό μεθοδικDν ,γώνων. Γιά πολύ
κόσμο M κκλησία ε`ναι ,θέατη, ,νύπαρκτη, Oπως συμβαίνει μέ τίς προπαγάνδες, πού προσπαθο!ν νά πείσουν τούς
στρατούς τους ο' διάφοροι ,ρχηγοί, Oτι 6 @χθρός τους δέν
<πάρχει, ε`ναι ,δύναμος, ,νίκανος, περιφρονητέος, κ.λπ.,
@νD ,ντίθετα γιά τήν κκλησία 6 κόσμος <πάρχει.
Τόν κόσμο πρέπει νά τόν ψηλαφίσουμε, νά δο!με
ποιά ε`ναι τά κύρια χαρακτηριστικά του. Θά δο!με, Oτι
τό κύριο χαρακτηριστικό μέ τό 6ποο @μφανίζεται πάντοτε, ε`ναι M ,πάτη σχετικά μέ τόν θάνατο. L κόσμος ξέρει
Oτι ε`ναι νικημένος, ξέρει Oτι Oλα ε`ναι μάταια. Aλλά
προσπαθε νά ,πατήσει -κι 6 καθένας τόν gαυτό του καί
τούς %λλους- καί νά παραπλανσει καί νά παραπλανηθε
σχετικά μέ τό θάνατο. Ε`ναι τό κύριο χαρακτηριστικό το!
κόσμου α:τό.
Θυμο!μαι τόν π. πιφάνιο Θεοδωρόπουλο, πού μ|ς
Pλεγε Oτι τό πιό χαρακτηριστικό γνώρισμα το! κοσμικο!
φρονήματος ε`ναι M ,φασία μπροστά στό θάνατο. Νά
,γνοο!ν, νά ,ψηφο!ν τόν θάνατο, νά μήν τόν σκέφτονται, Kχι fς μάρτυρες, πού λένε Oτι θά τόν νικήσουμε, ,λλά
σάν παραιτημένοι ,πό κάθε ,γώνα @ναντίον του· καί νά
σκέφτονται, καί νά ζο!ν σάν νά μήν <πάρχει. Aλλά, α:τό
ε`ναι 6 κόσμος· κι 6 κόσμος γελιέται καί γελάει 6 7νας τόν
%λλον. Βλέπουν, %ς πο!με, τήν μακροθυμία το! Θεο! καί
σο! λένε: Aφο! 6 Θεός δέν μ|ς @νοχλε καί δέν @πεμβαίνει
στή ζωή μας καί μ|ς ,νέχεται καί μ|ς προσφέρει τόσα
,γαθά, τόσα δDρα -τόση *μορφιά το! κόσμου γύρω-, σημαίνει Oτι δέν <πάρχει.
Τήν ,γάπη, τήν πρόνοια, τήν μακροθυμία το! Θεο!
τήν χρησιμοποιε 6 κόσμος fς ,πόδειξη γιά τήν ,νυπαρξία το! Θεο!.
Κι Oταν τά πράγματα Pρθουν %σχημα, Pρθουν δυστυχίες καί δυστυχήματα καί θάνατοι, φόβοι καί τρόμοι κι Oλα
α:τά τά κακά πού συμβαίνουν γύρω μ|ς λένε: Lρίστε, δέν
<πάρχει 6 Θεός, γιατί %ν <πEρχε δέν θ_ συνέβαιναν.
Καί κάνει πολύ ,γώνα 6 κόσμος γιά νά πειστο!με πώς
δέν <πάρχει 6 Θεός στή ζωή καί τόσο ,γώνα κάνει, στε
ε`ναι τό κύριο χαρακτηριστικό το! κόσμου. ∆ηλαδ, 6
%θλιος κόσμος -διότι 6 κόσμος ε`ναι %θλιος- χαρακτηρίζεται ,πό τήν προσπάθειά του νά ,ποδείξει τό *ρθό τEς
* Aπομαγνητοφωνημ^νη 6μιλα του στ Σεμιν_ριο eρθοδξου Πστεως, πο] γνεται κ_θε Κυριακ στ νοριακ
Κ^ντρο το! º. Ναο! Wγας ΠαρασκευEς, το! 6μων]μου προαστεου, ,π 11.30’ π.μ. 7ως 1 μ.μ.

,θε¶ας. Καί βλέπουμε, %ς πο!με, τόν ,γώνα γιά κατακτήσεις, νά κερδίσουν πολλά 6 καθένας· βλέπουμε τόν ,γώνα
γιά Pντονη ψυχαγωγία, γιά @ρεθισμό τDν α>σθήσεων,
,κόμα γιά ¸μυνα κατά τDν πραγματικDν κα <ποθετικDν
@χθρDν. L καθένας ε`ναι στολισμένος μέ Oλα τά μέσα τά
νομικά, φυσικά, τά πολεμικά καί τά ε>ρηνικά γιά νά πολεμήσει τούς ,ντιπάλους του, α:τούς πού ,κόμα δέν τούς
Pχει γνωρίσει.
kλ’ α:τά, ε`ναι @νδεικτικά τEς ,γωνίας, πού Pχει 6 κσμος -καί νά ζήσει Oσο θά ζήσει καί νά μυνθε κατά τDν
@χθρDν καί νά @πικρατήσει Oσο γίνεται περισσότερο- κι
α:τό συνιστ| καί τό λεγόμενο %γχος κι α:τό φέρνει Oλη
τήν ταλαιπωρία το! κόσμου, τόν θόρυβο, τήν κούραση
το! κόσμου. Κι ο' ποιητές μας, μερικοί καλοί ποιητές ,ντιλαμβάνονται τά προβλήματά μας, Oπως τό ποίημα τEς Παπ| πού λέει: “vρχεται M %νοιξη μέ τά χρώματα, μέ τ’ ,ρώματα, μέ τά Pντομα, μέ τά πουλιά· κι α:τ_, κελαηδο!νε,
σάν νά λένε: ∆έν θά περάσει 6 θάνατος, δέν θά περάσει”.
Καί λέει μετά πώς, “,πό κάθε μεριά, ,π’ Oπου καί νά κοιτάξεις τό νόμισμα, εbμαστε χαμένοι, Oλοι τό ξέρουν”. Γιατί,
λέει, “πόσες τέτοιες Aνοίξεις παραπλανητικές θά περάσεις;
1, 2, 20, 100...;” iστερα λέει, “Ποιός θά @γγυηθε τή ζωή;
Ποιός θά μπορε νά πε Oτι πράγματι 6 τάφος νικήθηκε, 6
θάνατος νικήθηκε;” Καί σ’ 7να %λλο ποίημα, πού λέγεται
«’Εκταφή» λέει: “γώ δέν μπορD ν’ ,στειεύομαι καί δέν
μπορD νά κοροϊδεύω γιατί ε`δα τήν @κταφή, ε`δα τά *στά
τά γυμνά, κα ε`πα: ¹στε α:τό Oλο πού λέγεται %νθρωπος
μέ τά 6ράματα, μέ τά Kνειρά του, μέ τίς @λπίδες του, μέ τίς
χαρές του, μέ τήν α:τοπεποίθησή του κι Oλ’ α:τά τά χαρίσματα ε`ναι α:τό μόνο; ∆έν τ ,ντέχω, ο:ρλιάζω δυνατά
καί δέ θέλω νά τό δεχτD”.
Τά λέει M ποιήτριά μας α:τά κα δείχνουν Oτι 6 κόσμος
μολονότι ,γνοε τήν κκλησία -τήν Pχει ,πωθήσει στό
περιθώριο, Oσο μπορε νά τήν ,πωθήσει-, ε`ναι σέ θέση,
βλέποντας ,πό μέσα ,πό τόν κόσμο, ,πό μέσα ,πό τή φθορά πού παθαίνει, νά βρεθε στήν καλύτερη φάση γιά τήν
μετάνοια· καί μάλιστα ε`ναι χαρακτηριστικό Oτι Oσο πιό
πολύ κοσμική ζωή ζε 7νας %νθρωπος τόσο πιό πολύ κοντά
ε`ναι στή δυνατότητα νά Pχει τήν καλύτερη πληροφόρηση
γιά την ματαιότητα το! κόσμου.
Α:τά Oλα δέν ε`ναι τυχαα· ε`ναι δDρα το! Θεο!. Γιατί
ο' %νθρωποι φτάνουν νά <πηρετο!ν τήν φαντασία τEς ε:τυχίας τους μέ τρόπο πού ε`ναι μαρτυρικός. iποβάλλουν
σέ μαρτύριο τήν pπαρξή τους, εbτε μέ τίς καταχρήσεις κάθε
λογEς, εbτε διακινδυνεύοντας, εbτε μέ τήν παραίτηση, εbτε
μέ τίς ,ρρώστιες στίς 6ποες πέφτουν μέ τίς καταχρήσεις,
εbτε μέ τίς μάχες πού δίνουν γιά νά κερδίσουν καί νά
@πικρατήσουν, μέ τά Pξοδα πού κάνουν, γιά Oλ’ α:τά
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γίνονται μάρτυρες. ΠDς γίνονται %λλοι μάρτυρες γιά τή
σωτηρία τEς ψυχEς καί τή δόξα το! Θεο!; δD γίνονται
μάρτυρες το! κοσμικο! φρονήματος καί βλέποντας Oλα
νά συντρίβονται μπροστά τους, Kχι μόνον Oταν φτάσουν
σέ μιά προχωρημένη Mλικία καί δο!ν τόν θάνατο νά τά
σβήνει Oλα καί νά λέει 6 Θεός “σχολάσατε καί γνDτε Oτι
@γώ ε>μί 6 Θεός”, ,λλά συνήθως, πολύ πρόωρα, ο' %νθρωποι το! κοσμικο! φρονήματος χάνουν τό παιχνίδι τEς ζωEς. vτσι λοιπόν Pχουν >σχυρότατη ε>δοποίηση γι_ τό Oτι
6 κόσμος “κεται @ν τ³ πονηρ³” κι Oτι 6 κόσμος δέν Pχει
@λπίδα νά σωθε. L κόσμος δέν Pχει @λπίδα νά συντηρίσει
γιά πολύ α:τή τήν ,πάτη, Oτι δέν <πάρχει 6 θάνατος μήν
τόν σκέφτεσαι τόν θάνατο, δέν <πάρχει φθορά, δέν <πάρχει παρακμή.
Βλέπετε, πολλές φορές, Mλικιωμένες γυνακες σέ μεγάλη Mλικία νά στολίζονται, νά βάφονται, νά ντύνονται
περίεργα, μοντέρνα, κ.λπ. καί λέω, κοίταξε τί προσπάθεια
καταβάλλει 6 %νθρωπος νά συντηρσει τήν ,πάτη, Oσο
γίνεται περισσότερο, ξέροντας Oτι α:τή M ,πάτη ε`ναι τά
τελευταα του χαρτιά. Α:τός Oμως ε`ναι 6 κόσμος.
¼στερα ,πό α:τή τήν τραγική γελιοποίηση, πού <φίσταται 6 %θρωπος στήν προσπάθειά του νά συντηρσει
τήν ,πάτη, ε`ναι τόσο κοντά στό νά πε: “Κύριε κουράστηκα νά κοροϊδεύω τόν gαυτό μου, Κύριε κουράστηκα
νά ,πατD τόν gαυτό μου καί τούς %λλους” καί ε`ναι πολύ
κοντά στήν μετάνοια 6 κόσμος.
Εbδατε τούς ,γDνες πού κάνουν ο' >σχυροί τEς γEς, νά
μείνουν τά *νόματά τους, νά @πιβάλουν τήν σφραγίδα τEς
δικEς τους θέλησης, ξέροντας πnς λγα χρόνια θά τό χαίρονται α:τό. Πσα; 5, 10 χρόνια; Καί ξέροντας, Oτι ,πό
τούς στεναγμούς τDν ,νθρώπων, τDν ,δικημένων, ,πό
α:τούς δέν πρόκειται νά φ|νε γλυκό ψωμί, τό ξέρουν.
Πο! τό ξέρουν; Γιά δείτε τν κόσμο. L ,νεπτυγμένος λεγόμενος κόσμος, ο' >σχυρές δυνάμεις, ο' λαοί ο' μεγάλοι
κάνουν τρομακτική χρήση παραισθησιογόνων. ∆έν μπορε νά ζήσει κανείς χωρίς παραισθησιογόνα. Aλκοόλ, ναρκωτικά, καί χιλιαδυό %λλα. Κι ,κμα κι 6 θόρυβος ε`ναι κι
α:τός 7να παραισθησιογόνο -6 Pντονος θόρυβος.
kταν 6 Θεός δημιο]ργησε τόν κοσμο, τν Pδωσε στόν
%νθρωπο νά τόν Pχει δικό του. Aλλά, Oλος α:τός 6 κόσμος
tταν προσιτός στίς α>σθήσεις του. Πιάνεται, βλέπεται,
,κούγεται, μυρίζεται, γεύεται. kμως ο' %νθρωποι Pφυγαν
,πό τόν Παράδεισο κι ,ρνήθηκαν τόν ,ληθινό Θεό καί
ε`παν: Θά γίνουμε καί @μες θεοί σάν τόν Θεό. Σέ ποιά
δημιουργία θά Jτανε θεοί ,φο! δέν ε`χαν δημιουργήσει
τίποτε;
Καί τούς Pδωσε 6 Θεός τή δυνατότητα νά Pχουν α:τή
τήν ψευδαίσθηση κι α:τ ε`ναι M φαντασία. Γι’ α:τό M κκλησία μας μάχεται τό φαντασιDδες. L κόσμος μέσα στόν
6ποο βασιλεύει 6 %νθρωπος τEς ,πώλειας, 6 %νθρωπος 6
κοσμικός, ε`ναι φανταστικές >δέες, φανταστικά σενάρια
ε:τυχίας. Φανταστικά σενάρια ,ξίας κι ,ξιοπρέπειας,
πλάθει 6 κόσμος. Νομζουμε Oτι εbμαστε ο' >σχυροί τEς
γEς. Ε`μαι 6 >σχυρός μέσα στήν ο>κογένεια καί μπορD νά
κάνω πέρα τόν συνάνθρωπό μου καί νά τόν νικήσω. Ε`μαι
6 >σχυρός στό @πάγγελμά μου, στήν gταιρία μου, στή ζωή
Pξω καί μπορD νά @πιβάλω τά δικά μου στούς %λλους, τά
δικά μου μέτρα, τά δικά μου θελήματα. ¼στερα, ξέρω,
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Oτι θά ε`μαι νικητής καί ξέρω Oτι α:τό ε`ναι φαντασία. Σ’
7ναν κσμο φανταστικό, θριαμβεύει 6 κόσμος. Σέ σενάρια
φαντασίας... Γιατί γυρίζοντας πίσω ,πό κάθε τέτοια @πιχείρηση κοσμική, 6 %νθρωπος γεύεται μιά μεγάλη πίκρα.
Α:τ συμβαίνει καί στό ,τομικό καί στό @παγγελματικό, στό ο>κογενειακό ,λλά καί στό διεθνές @πίπεδο. Κι
α:τή M πίκρα 6δηγε σέ ψυχασθένεια. Καί νά, πού δύσκολα μπορες νά βρες στίς λεγόμενες ,νεπτυγμένες χDρες ,νθρώπους, πού νά μήν Pχουν ,νάγκη ψυχιάτρου. Κι α:τοί
πού δέν π|νε στόν ψυχίατρο -,μελο!ν νά π|νε-, κι α:το
τόν χρειάζονται.
Μέ Pκπληξη διαπίστωσα, στή Γερμανία, Oτι ο' πνευματικοί δέν κάνουν πιά @ξομολογήσεις, ,λλ_ παραπέμπουν
τούς πιστούς στούς ψυχολόγους καί πολλές φορές μέ Pξοδα τEς bδιας τEς ΚαθολικEς κκλησίας σπουδάζουν ο'
bδιοι, ψυχολόγοι. Κι ,ντί νά κάνουν @ξομολόγηση κάνουν
ψυχανάλυση. Καταλαβαίνετε, Oτι 6 κόσμος κυκλοφορε
μέσα σ’ 7να χάος φαντασιDδες. Aλλά ε`ναι τέτοιο τό πεσμα, πού σο! λέει, %ν δέν @πιβάλλω @γώ τό φαντασιDδες
θά πρέπει νά <ποταχθD σ’ α:τήν τήν λειτουργία, πού τEς
Pχει δώσει 6 Θεός μέτρα καί σταθμά, Pχει δώσει τό νόμο
του, Pχει δώσει τό Ε:αγγέλιό του.
Μο! Pλεγαν 'ερες, πρεσβυτεριανοί: «∆έν μπορο!με
νά Pχουμε τήν Παναγία πρότυπο γυναίκας στήν @κκλησία
μας». Γιατί, λέω, δέν μπορετε; μες τιμο!με στό πρόσωπο τEς Παναγίας Oλες τίς γυνακες. «∆^ν μπορο!με, λέει,
γιατί μέ τήν τόσο μεγάλη <πακοή της θάβει τό κίνημα τDν
γυναικDν, γιατί %ν τήν μιμηθο!με θά μ|ς φ|νε ο' %νδρες».
Ποιός σ|ς τό δίδαξε α:τό, κύριοι; Σ|ς τό δίδαξε 6 Θεός;
cχι! Ποιός σ|ς τό δίδαξε; Ο' >δεολόγοι τEς φαντασιώδους δεοντολογίας, το! πDς πρέπει νά συμπεριφέρεται 6
%νθρωπος καί ποιά ε`ναι M σωστή φύση τEς γυναίκας καί
το! %νδρα. Γιά χάρη, λοιπόν, το! φαντασιώδους, το! ψευδο!ς, πού λέγεται >δεολογία κ.λπ. θυσιάζουν α:τό πού 6
Θεός τούς πρόσφερε. L Θεός μ|ς πρόσφερε τήν Παναγία,
μ|ς πρόσφερε τούς Wγίους μας, μ|ς προσφέρει τόν gαυτό
Του. «cχι, λέει, πολλά ,π’ α:τά πού λέει 6 Χριστός πρέπει νά τά ,ναθεωρήσουμε, γιατί τά Pλεγε @πηρεασμένος
,πό τά Jθη καί Pθιμα τEς @ποχEς του». Τά %κουγα α:τά
,πό 'ερες ,γγλικανούς καί ,πό καθηγητή το! Πανεπιστημίου το! Πίτιμπεν. Καί καταλαβαίνετε, σήμερα, 6 κόσμος,
Oπως λέμε, “κεται @ν τ³ πονηρ³”, α:τό τό πονηρόν ε`ναι
τό φαντασιDδες κι 6 κόσμος ε`ναι @κε.
Εbδατε, Oταν Jθελε 6 Aπόστολος καί Ε:αγγελιστής
Λουκ|ς νά πε Oτι tλθε καί M γυναίκα το! Βασιλιά Aγρίππα @κε στή δίκη πού κάνανε γιά τόν Πα!λο tλθε, λ^ει, “@ν
φαντασί½ πολλ¾”. ´ταν στολισμένη βασιλικά, μεγαλοπρεπέστατα, κι α:τό, τό λέει φαντασία. ∆έν tταν M ο:σία, δέν
tταν M ,λήθεια, tταν μιά φανταστική @μφάνιση. Κι @μες
τώρα ,πεκδυόμαστε τήν φαντασία μέσα στήν κκλησία.
Καί καλούμαστε σέ κάτι παράξενο, ,προσδόκητο γιά τόν
πολύ κόσμο. Καλούμαστε νά προσαρμοστο!με, καί νά
,γαπήσωμε καί νά συνταφτιστο!με μ’ 7ναν κόσμο πού ε`ναι χειροπιαστός, πού ε`ναι στίς α>σθήσεις μας, πού ε`ναι
στή σκέψη μας, στή μνήμη μας, ,λλ’ Kχι στήν φαντασία
μας. Πού μ|ς ε`ναι δοσμένος καί τόν ,ποδεχόμαστε fς δοσμένο, Oπως μιά μάνα γεννάει 7να παιδί -α:τό τEς Pδωσε
6 Θεός- κα τ’ ,γκαλιάζει.

∆ΙΑΛΟΓΟΣ 40-2005
yνας Pχει τόν γονιό του, α:τός ε`ναι 6 γονιός του,
το! ε`ναι δοσμένος. Γι’ α:τό M κκλησία μ|ς προσγειώνει
@κε πού κάποιοι >δεολόγοι λένε: “Μά ε`ναι πολύ <λιστική
M eρθοδοξία κι Oλο μέ <λικά πράγματα ,σχολεται”. Βεβαίως, διότι α:τά Pπλασε 6 Θεός. Κι α:τά πού δέν ε`ναι
<λικά στά χέρια μας, ε`ναι στή μνήμη μας. Κι 6 Χριστός
περπάτησε στή γE κι α:τό πού Pχουμε τώρα ε`ναι τό ΣDμα Του καί τό Α¿μα Του μέσα στό ποτήριο. Q Παναγία
μας ε`ναι τό σDμα της, τό πρόσφορο ,πό τό 6ποο κόβει
6 'ερέας καί κάνει τή θυσία. Κι %ν δέν πέφτουν α:τ_ στίς
α>σθήσεις μας, *φείλεται στήν ,δυναμία τDν α>σθήσεών
μας. Πόσο θά κρατήσει α:τή M ,δυναμία; Μέχρι τήν ,νάσταση τDν νεκρDν. Νά, λοιπόν, M διαφορά το! κόσμου
,πό τήν κκλησία.
Aλλά <πάρχει μιά νοθία μέσα στήν κκλησία. L πονηρός Oταν στέκει ,π’ Pξω ,πό τούς ναούς καί τρομάζει τούς
,νθρώπους καί τούς διώχνει νά μήν μπο!ν, τότε πάει μαζί
τους καί τούς @νοχλε καί τούς παραπλαν| ν_ μ μπο!ν
μ^σα στν κκλησα. Aλλ_, Oταν κ_ποιοι @πιμ^νουν ν_
μπο!ν, ττε π_ει μαζ τους κα το]ς @νοχλε κα το]ς παραπλαν| μέσα στήν κκλησία. Σκεφτετε Oτι Oλοι ο' α'ρεσιάρχες παραπλανήθηκαν μέσα στό 'ερό βEμα. L Θεός Pχει
τέτοια @μπιστοσύνη στά παλληκάρια του, πού τ’ ,φήνει νά
πειράζονται παντο!· καί στήν προσευχή τους ,κόμη. Γιατί
ξέρει Oτι, Oσοι ε`ναι παλληκάρια θά νικήσουν παντο!.
vχουμε, λοιπν τώρα, τόν πειρασμό μέσα στήν @κκλησία. Εbδατε στό Ε:αγγέλιο τEς ΚυριακEς τDν Βα¶ων, πDς
6 λαός τDν ºεροσολύμων, περίμενε τόν Χριστό νά Pρθει;
Σ_ν Pνδοξος πολιτικός καί στρατιωτικός %ρχοντας μέ τίς
φρουρές του μέ τ_ Oπλα του, μέ τά %λογά του, καί ν_
κάνει τήν θριαμβευτική εbσοδο, καί νά ,ποκαταστήσει
τά χαμένα Kνειρα, τά τραυματισμένα Kνειρα, gνός λαο!,
πού ε`χε δεχθε τήν 'στορική κατ_κτηση ,πό τούς yλληνες κι ,πό τούς Ρωμαίους ,ργότερα καί *νειρευταν μιά
παγκόσμια κατάκτηση, 7να παγκόσμιο μεγαλεο. vτσι
περιμέναν τόν Χριστό. Γι’ α:τό διάλεξε 7να γαϊδουράκι
πού μόλις καί τν σήκωνε. sν δετε στίς ε>κόνες, τά πόδια
του, λές καί ,κουμπο!ν κάτω· ε`ναι τόσο μικρό.
Ε`ναι δυνατόν 7νας %ρχοντας τρομερός καί φοβερός,
πού θά κατακτήσει Oλες τίς βασιλεες καί θά μ|ς βάλει
@μ|ς κορώνα στή γE νά βασιλεύουμε γιά πάντα, ν_ Pρχεται μέ 7να τέτοιο γαϊδουράκι καί μ^ τό κεφάλι σκυμμένο
κάτω, χωρίς νά λάμπει ,πό α:ταρέσκεια τ πρόσωπ του,
,λλά γυμνός κα σκεφτικός τήν ρα πού ο' %λλοι τόν
<ποδέχονταν μ^ «Àσαννά @ν τος <ψίστοις»; vτσι Oμως
ε`ναι M κκλησία μας. Q κκλησία δέν tρθε γιά νά νικήσει τόν κόσμο, Oπως νικο!ν ο' %ρχοντες, Oπως νικο!ν ο'
%νθρωποι το! κοσμικο! φρονήματος. Ε`ναι M μάνα· tλθε
καί βρEκε τά παιδιά της νηστικά, βρώμικα, σκλαβωμένα,
κακομαθημένα, διεφθαρμένα! Θαρθε ν’ ,νοίξει πόλεμο
μαζί τους J ν’ ,νοίξει τήν ,γκαλιά της; Κι Pτσι, τό κύριο
χαρακτηριστικό τEς κκλησίας ,πέναντι σ’ α:τν τόν
κόσμο, πού ζε μέ τήν ,πάτη το! θανάτου, ε`ναι M ταπείνωση. kταν νοιώσει μιά μάνα τά παιδιά της σέ τέτοια
κατάσταση, πρDτα-πρDτα λέει: γώ φταίω. Κι pστερα
λέει: Θά τά σώσω τά παιδιά μου. Κι %ν ,πό τά 100 παιδιά,
πού Pχει, τά 5, 10 ε`ναι τά χειρότερα, τά πιό %τακτα, τά
πιό κακομαθημένα, τό μάτι πάει πρDτα σ’ @κενα. Γιατί
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M κκλησία ε`ναι M μάνα. Γι’ α:τό, 7να ,πό τά κύρια χαρακτηριστικά τEς κκλησίας ε`ναι M ,κατακρισία. ∆έν
κρίνει τόν κόσμο. Τόν ,γαπάει, τόν λυπ|ται, τόν συμπονε
κι %ν πρέπει κάποιος κάτι νά πάθει, ε`πε 6 Χριστός: γώ
θά πάθω πρίν ,π’ Oλους καί γιά Oλους. Τό bδιο λέει κι M
κκλησία, πού ε`ναι τό ΣDμα Του.
Γι’ α:τό M κκλησία δέν κάνει τίς διαλογές, νά πε, α:τό ε`ναι τό πιό καλό, α:τό πιό κακό, α:τό μέ συμφέρει, α:τό δέν μέ συμφέρει, τό 7να ε`ναι προτιμώτερο, τ’ %λλο ε`ναι
δευτερότερο, ποιό ε`ναι τό χρέος μου; άν τό χρέος μου
ε`ναι νά <ποστD τά χειρότερα γιά μένα, θά τ κάνω γιατί
ε`ναι χρέος μου κι Kχι γιατί δοκιμάζω καί ποι ε`ναι καλό
καί ποι κακό. Εbδατε, 6 δαίμονας ε`πε στόν Παράδεισο
στούς πρωτοπλάστους: «sμα γίνετε κι @σες θεοί θά ξέρετε
ποιό ε`ναι τό καλό καί τό κακό». Μέσα στόν Παράδεισο
ο' πρωτόπλαστοι λένε: k,τι μ|ς λέει 6 Θεός α:τό κάνουμε.
Τί θά πε καλό καί κακό; Aπ’ τήν ρα Oμως πού βγαίνουν
,πό τόν Παράδεισο θά πρέπει νά πο!ν α:τό ε`ναι καλό,
α:τό ε`ναι κακό. Γιατί γίνανε θεοί πλέον καί 6ρίζουν α:τοί
ποιό ε`ναι τό καλό καί τό κακό. ∆έν 6ρίζει 6 Θεός.
Καί πάνω σ’ α:τό ε`ναι, πού Oλες ο' φιλοσοφίες, πού
,ποτελο!ν 7να τεράστιο καί σπουδαο κεφάλαιο το! πολιτισμο!, ε`παν τίς πιό μεγάλες ,νοησίες. Σκεφτετε τόν
θεο Πλ_τωνα, Oπως τν λένε. Ε`πε: kλα τά σωματικά,
τά <λικά πράγματα ε`ναι κακά. Καί τά >δεατά ε`ναι τά
καλά κι Oσο π|με στά πιό >δεατά καί πιό >δεατ_, τόσο τό
καλύτερο. Κι tλθε M κκλησία μας καί ε`πε: ∆ηλαδ, 6
πειράζων πού δέν ε`ναι σωματικός ε`ναι καλός; Κι tλθαν
σέ ,μηχανία ο' %θρωποι. cχι @πειδή δέν ε`χε μυαλό 6 Πλάτωνας, ε`χε πιό πολύ μυαλό ,πό Oλους μας, ,λλά χωρίς τό
φDς, τό ,ληθινό...; Ε`ναι σάν 6 %νθρωπος νά Pχει τέλεια
μάτια, κα το! λέει 6 *φθαλμίατρος, μ^σα σ’ 7να τέλειο
σκοτάδι: Περπάτα. Τί θά κάνει;
vτσι, λοιπόν, M κκλησία μας ε>σάγει τήν ταπείνωση,
τό μητρικό φίλτρο ,πέναντι στόν κόσμο. Μά, ποιόν κόσμο
,γαπ|ς, κκλησία μας; Α:τό τόν κόσμο πού σέ φτύνει,
α:τν τν κσμο πο] @γκληματε τσο ,νασχυντα; Πο]
δ^ν πον_ει καν^ναν, πο] ε`ναι τσο σκληρς, πο] χλευ_ζει τν bδιο τ Θε; Α:τ τν κσμο, πο] σταυρnνει τν
Χριστ; Να, α:τν πο] βλ^πετε σμερα, >σχυρο τEς γEς,
πο] ,φνετε τς σφαρες ν_ σκοτnνουν. Α:τν τν κσμο,
τν θεωρD περιο]σιον. Γι’ α:τν tλθα.
Γι_ σκεφτετε, @π_νω στ Σταυρ 6 Χριστς ε`χε τν
μεγαλ]τερη παρρησα ,π^ναντι στν Πατ^ρα Του, fς %νθρωπος. Λ^νε ο' προφEτες, “οÁ M ,ρχ @γεννθη @π το!
μου α:το!”, δηλ. M ,ρχ, M δ]ναμη, M @ξουσα το! Χριστο! ε`ναι α:τ πο] Pχει στν Âμο του... L Σταυρς! Κα
π_νω στν Σταυρ μ^ Oλη α:τ τν τρομερ δ]ναμη κα
παρρησα συγχnρησε πρDτα το]ς σταυρωτ^ς του.
Τ συγχωρD, δ^ν σημανει: sντε σ^ ,παλλ_σσω, ν_
μν πληρnσεις τποτα, %ντε φ]γε. Σημανει, σ^ ,γαπD
@μπαθDς.
Γι_ μ|ς, συγχnρηση δ^ν ε`ναι Oπως λ^νε πολλο, %ντε
%ς κ_νει O,τι θ^λει, @γn δ^ν θ_ τν ξαναδD. ∆^ν ε`ναι Pτσι.
Q συγχnρηση ε`ναι ν_ χωρ^σω κι @γn μαζ του, ν_ βρεθD
κοντ_ του, ν_ γνω 7να μαζ του. Γι’ α:τ κα 6 Λογγνος
6 gκατνταρχος -τ fραα- Pγινε μ_ρτυρας Χριστο!, α:τς
πο] Τν στα]ρωσε.
(Συν^χεια στ gπμενο).
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ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ*
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
το κ. Κωνσταντίνου Χολέβα,
πολιτικο πιστήμονος.

(β´ μρος)
Θ^τουμε 7να @ρnτημα μ^ ,γ_πη σ’ Oλους @κενους
πο] διακηρ]σσουν τν @μμον τους στν ,ρχαιτητα
κα ,πορρπτουν τν eρθοδοξα, τ Βυζ_ντιο, τν
“πονεμ^νη Ρωμιοσ]νη” πο] λ^ει 6 Κντογλου, τν eρθδοξο λληνισμ.
kλοι μας σεβμεθα τν λληνισμ κα τν διδ_σκουμε. Q κκλησα @πανειλημμ^νως σ^ δ]σκολες στιγμ^ς στριξε τ γλnσσα κα ο' Ãρωες το! ‘21 δηλnνουν
Oτι ,π τ Ψαλτρι κα τ Lκτωχι (δηλ. τν Lκτnηχο J Παρακλητικ) μ_θαιναν τ_ λληνικ_, ,λλ_ Oλοι
α:το πο] λ^νε μνον λληνισμς κα Kχι eρθοδοξα
τελικ_ ν_ μ|ς πο!ν ποιν λληνισμ @ννοο!ν. Ποι_
ε`ναι M gνιαα διδασκαλα το! ,ρχαου gλληνισμο!;
μες στν κκλησα μας μιλο!με γι_ τν συμφωνα
τDν Πατ^ρων. Τ_ κεμενα τ_ πατερικ_ συμφωνο!ν στ_
μ^γιστα σημεα, στ_ μεγ_λα @ρωτματα τEς ζωEς τEς
πνευματικEς, τEς κοινωνικEς. Ο' ,ρχαοι συγγραφες
συμφωνο!ν σ^ τποτε μεταξ] τους; ∆ιαβ_στε τν Θουκυδδη. Σπουδαος διεθνολγος κα 'στορικς. Μακ_ρι
ο' διπλωμ_τες μας κα ο' 'στορικο ν_ τν δι_βαζαν
καθημεριν_. L Θουκυδδης διδ_σκει Oτι τ δκαιο το!
>σχυροτ^ρου @πικρατε. L ,δ]ναμος δ^ν Pχει λ^ει στν
Ãλιο μορα. Ε`σαι >σχυρς; πιβ_λλεις O,τι θ^λεις. Κα
6 ,δ]ναμος, τ λ^ει ξεκ_θαρα, μ^χρι @κε πο] M ,δυναμα του τ @πιβ_λλει πρ^πει ν_ <ποτ_σσεται στο]ς
>σχυρο]ς. Α:τ ε`ναι M θεωρα το! Θουκυδδη.
Π|με μετ_ στο]ς Τραγικο]ς. ∆ιαβ_ζουμε στν Aντιγνη το! Σοφοκλ^ους πο] λ^ει τ_ ,ντθετα. Λ^ει Oτι
κα %ν ,κμη 6 βασιλι_ς J 6 γραπτς νμος @πιβ_λλει
ν_ μενει %ταφος 6 νεκρς, <π_ρχουν ο' %γραφοι νμοι. iπ_ρχει M συνεδηση. iπ_ρχει 6 Θες, πο] ε`ναι
<περ_νω τDν ,γρ_φων νμων. Μιλ_ει γι_ δικαιοσ]νη.
∆ηλαδ, γι_ τν ∆ικαιοσ]νη το! Θεο!, τEς συνειδσεως. L Θουκυδδης διδ_σκει τ_ τελεως ,ντθετα.
Ποις ε`ναι @πιτ^λους α:τς 6 λληνισμς, τν
6ποο @πικαλο!νται; sς μ|ς πο!ν, διτι @μες, στν
eρθδοξη κκλησα ,ξιοποιnντας κα τν διδασκαλα τDν σοφDν ,ρχαων gλλνων Pχουμε τν συμφωνα
τDν Πατ^ρων. Θ_ δε κανες τς ,παντσεις πο] ε`ναι
γιοπνευματικ^ς, διτι ε`ναι πνευματοφροι Oλοι ο'
συγγραφες ο' Äγιοι τEς κκλησας μας. Ποις ε`ναι
* Aπομαγνητοφωνημ^νη 6μιλα του στ Σεμιν_ριο eρθοδξου Πστεως, πο] γνεται κ_θε Κυριακ στ νοριακ
Κ^ντρο το! º. Ναο! Wγας ΠαρασκευEς, το! 6μων]μου προαστεου, ,π 11.30’ π.μ. 7ως 1 μ.μ.

α:τς 6 περφημος λληνισμς τν 6ποο @μες ο' Χριστιανο βλ_πτουμε; Ποις ε`ναι α:τς; Ε`ναι %ραγε 6
Θουκυδδης, πο] διδ_σκει Oτι ο' Aθηναοι στ Kνομα
τEς ∆ημοκρατας τους, τν 6ποα σεβμαστε κα τιμο!με, πγαιναν στ Μλο J τν Μυτιλνη κι Pλεγαν:
“πειδ φ]γατε ,π τν Aθηναϊκ Συμμαχα, θ_ σφ_ξουμε Oλους το]ς %νδρες κα θ_ π_ρουμε σκλ_βες τς
γυνακες”;
Ν_ εbμαστε ε>λικρινες. Τιμο!με τν ,ρχαα λλ_δα στ βαθμ, πο] τEς ,ξζει M τιμ. Aλλ_ ποι_ ε`ναι τ_
διδ_γματα, ποις ε`ναι α:τς 6 gνιαος λληνισμς τν
6ποο ζητο!ν ο' ,ρχαιολ_τρες; ρωτματα πο] bσως
θ_ %ξιζε ν_ προσπαθσουν ν_ ,παντσουν γιατ μ^
το]ς καλοποροαρετους π_ντοτε θ_ <π_ρχει δι_λογος.
Το]ς κακοπροαρετους 6 Θες θ_ το]ς κρνει.
Q gπμενη 6μ_δα, M gπμενη %ποψη, πού β_λει
@ναντον τEς λληνορθοδξου παραδσεως ε`ναι @κενη M 6ποα @πικαλεται 7να πραγματικ γεγονς, στ
6ποο Oμως πρ^πει ν_ δnσουμε σωστ^ς διαστ_σεις. Ε`ναι ο' περφημοι *παδο τEς πολυπολιτισμικτητος.
Μπερδεμ^νη M λ^ξη· ε`ναι μετ_φραση Aμερικανικο!
Oρου. Τ σημανει α:τ; Μ|ς λ^νε Oτι: “Π_ρτε το ,πφαση, τ_ τελευταα 100 χρνια bσως εbχαμε συνηθσει
Oτι ζο]σαμε σ^ μι_ λλ_δα περιχαρακωμ^νη, κλεισμ^νη σ^ %λλα ρε]ματα, μ^ μι_ @θνικ 6μοιογ^νεια”. ∆ιτι
μετ_ τ 1949-50 ε`χαν ,πομακρυνθε ,π τν λλ_δα
%τομα, πο] bσως ε`χαν %λλες @θνικ^ς συνειδσεις. “ν
π_σÅ περιπτnσει, εbχατε μ_θει, γι_ μερικ^ς δεκαετες,
ν_ ζετε μ^ τ κρ_τος κα τν χωροφ]λακα ν_ @πιβ_λουν α:τ πο] λ^με λληνορθδοξα >δανικ_”. vτσι
μ|ς κατηγορο!ν. “Τnρα π_ρτε το ,πφαση, μ^ τν παγκοσμιοποηση, τ_ διεθνE ρε]ματα, τ_ σ]νορα π^φτουν,
στν Ε:ρnπη κυκλοφορο!με χωρς διαβατριο, Pρχονται >δ^ες ,π τ @ξωτερικ, ο' ν^οι μας σπουδ_ζουν,
μ^ τ διαδκτυο ο' >δ^ες κυκλοφορο!ν, δ^ν μπορο!με
ν_ μενουμε κλεισμ^νοι στ καβο]κι μας”.
sρα λοιπν θ_ πρ^πει ν_ συνηθσουμε. “v, ν_ μ
μιλ|τε τnρα γι_ λληνορθδοξη παρ_δοση γιατ θγουμε %λλους λαο]ς. Θγουμε κα ,νθρnπους πο] ζο!ν
στ χnρα μας κα ,νκουν σ^ %λλες θρησκεες, σ^ %λλα
δγματα J σ^ %λλα Pθνη”.
Κα @ν π_σÅ περιπτnσει, στ Kνομα α:τEς τEς πολυπολιτισμικτητος ν_ καταλ_βουμε Oτι Oλα πρ^πει ν_
γνουν 7να κρ_μα. ντ_ξει, %ς κρατσουμε @μες ,π
τν eρθοδοξα 7να-δ]ο στοιχεα, %ν ε`ναι καλ_, ν_
π_ρουμε κα λγο ,π τ xσλ_μ κα ,π τν Βουδισμ
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κι Oλα α:τ_ 6δηγο!ν β^βαια κα σ^ πανθρησκεες κα
τ_ σχετικ_.
∆^ν λ^ω Oτι Oλοι ο' *παδο τEς πολυπολιτισμικτητος ε`ναι @ντεταγμ^νοι στν Ν^α ποχ, στν Πανθρησκεα, ,λλ_ στ Kνομα α:τEς τEς περφημης πολυπολιτισμικτητος, μ|ς λ^νε, Oτι θ_ πρ^πει στ_ σχολεα μας
ν_ μ διδ_σκουμε τν λληνικ ºστορα κα τ_ eρθδοξα Θρησκευτικ_ μας, ,λλ_ μι_ θρησκειολογα. Ν_
διδ_σκουμε 5 σελδες ,π τν eρθοδοξα, 5 σελδες
,π τ xσλ_μ, 5 σελδες ,π τ Βουδισμ. vτσι θ^λει
M πολυπολιτισμικτητα.
Κι @πικαλο!νται κα το]ς ταλαπωρους μεταν_στες, πο] ζο!ν στ χnρα, Oτι στ Kνομα α:τDν τDν
,νθρnπων δ^ν μπορες, λ^ει, ν_ μπανεις τnρα μ^σα ν_
διδ_σκεις λληνικ ºστορα. Θγεται 6 %λλος. Μπορε
νÆναι Π^ρσης. Ν_ πες γι_ τν Μαραθnνα;  γι_ το]ς
Aβ_ρους; Γι_ τ βασιλ^α Qρ_κλειο; Θ_ θυμnσει!
δD, <π_ρχει μα σ]γχυση. Βεβαως, @μες fς eρθδοξοι σεβμεθα το]ς πολιτισμο]ς κα τν @θνικ καταγωγ τDν %λλων λαDν, ,λλ_ σ^ καμμι_ %λλη χnρα
το! κσμου fς τnρα δ^ν Pγινε δεκτ 7να πολιτισμικό
μοντ^λο J 7να πρτυπο παιδεας πο] ν_ ,ρνεται τν
παρ_δοση, τν 'στορα το! τπου κα τEς πλειοψηφας
τDν ,νθρnπων, πο] ζο!ν στν τπο α:τ.
sς τ π_ρουμε πρDτα ,π’ Oλα πνευματικ_. Κ_θε
%νθρωπος, κ_θε λας, %ν δ^ν Pχει μι_ ρζα, μι_ ταυττητα, ττε πι εrκολα γνεται 7ρμαιο κα θ!μα προπαγανδDν, ε>σβολDν κα γενικτερα Oποιος χ_νει τν
ταυττητ_ του @ξαφανζεται ,π προσnπου τEς γEς.
Στν 'στορα μαθανουμε γι_ λαο]ς Oπως ο' sβαροι, ο'
Χετταοι. Το]ς βλ^πετε σμερα; Χ_θηκαν γιατ χ_σανε
τν ταυττητ_ τους, χ_σανε τν @θνικ τους <πσταση. Θ^λουμε κ_τι τ^τοιο ν_ γνουμε; cχι. Aκμη, θ_
θυμσω κι ,π τ φ]ση. iπ_ρχει δ^νδρο χωρς ρζες;
Μπορε 7να δ^νδρο ν_ βγ_λει χυμο]ς %ν δ^ν τραφε
,π τς ρζες του; Ο' ρζες δ^ν μπορο!ν ν_ π_ρουν ,π
τ_ γειτονικ_ δ^νδρα. Aπ τς δικ^ς του ρζες θ_ π_ρει
κ_θε δ^νδρο γι_ ν_ βγ_λει χυμο]ς.
Π|με στ Ε:αγγ^λι μας. Πρν ,π μερικ^ς Κυριακ^ς διαβ_σαμε στ Ε:αγγ^λιο το! Σπορ^ως κα λ^ει
@κε μ^σα 6 Χριστς γι_ κ_ποιους πο] δ^χονται @πιφανειακ_ τ λγο το! Θεο!, ,λλ_ τν ξεχνο!ν. Λ^ει, “ο:κ
Pχουσι ρζαν @ν gαυτος”. ∆^ν Pχουν ρζες. Ρζες γι_ τ
πνευματικ μνυμα, γι_ τν Χριστιανικ ∆ιδασκαλα,
,λλ_ κα γενικτερα. Α:τ %ς τ @πεκτενουμε. sν δ^ν
Pχεις ρζες, %ν δ^ν ,κουμπ|ς κ_που, πDς θ_ ,ξιοποισεις 6,τιδποτε καλ μαθανεις; Εbτε τ διδασκαλα τ
χριστιανικ, εbτε O,τι %λλο <π_ρχει στν Παιδεα μας;
Q πολυπολιτισμικτητα θ^λει κοινωνες κα λαο]ς χωρς ρζες. Ν_ ,ποκοπο!με ,π τς ρζες κα ν_ εbμαστε
7να παρ_θυρο ,νοικτ σ^ Oποιον %νεμο φυσ_ει κα
μ|ς φ^ρνει O,τι >δ^ες Pλθουν, πο] πολλ^ς φορ^ς κα ο'
>δ^ες α:τ^ς ε`ναι ,δοκμαστες.
Κα @ρωτD, πο! π^τυχε M πολυπολιστιμικτητα;
Καμμι_ κοινωνα στν κσμο δ^ν @φαρμζει α:τ τ
πρτυπο πο] μ|ς προβ_λλουν ο' *παδο τEς πολυπολιτισμικτητος. kτι πρ^πει ν_ ξεχ_σουμε τν eρθδοξη
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Παρ_δοση κα ν_ διδ_σκουμε λγο ,π’ Oλα. yναν
,χταρμ_, πο] λ^ει 6 λας μας, μπως θιγο!ν ο' %λλοι,
γι_ ν_ γνουμε μοντ^ρνοι. Q Aμερικ -γιατ α:τν προβ_λλουν fς πρτυπο πολυπολιτισμικτητας-, πρDτα
,π’ Oλα φτι_χτηκε τ_ τελευταα 200 χρνια. ∆^ν ε`ναι
bδια M 'στορα της μ^ τ δικ μας τν κοινωνα. Τ_ τελευταα 200 χρνια... Κα δ^ν tταν 7να Pθνος συγκεκριμ^νο.
´ταν π_ρα πολλο λαο κα 6 καθ^νας κ_τι συνεισ^φερε. Φυσικ ε`ναι, λοιπν, ν_ ε`ναι 7να μωσαϊκ. Aλλ_
κα π_λι. Γι_ δ^ς @π_νω στ δολλ_ριο, στ νμισμ_
τους, λ^ει: “In God we trust” (πιστε]ουμε στν Θε). ∆^ν
βγEκε κανες ν_ πε: δD Pχουμε κα %θεους, Pχουμε π_ρα πολλ^ς 6μ_δες, α'ρ^σεις, κ.λπ. cχι. Λ^ει, πιστε]ουμε
στ Θε κι @πσης, Oποιος -κα 6 τελευταος κυβερντης
μι|ς πολιτεας- 6μιλε στν TV -πσο μ|λλον βουλευτς
J γερουσιαστς-, Pχει πσω τν ,μερικανικ Σημαα.
∆^ν ε`παν, λοιπν, Oτι ,ρνο!νται τς ρζες το! τπου τους. vχουν μι_ @πικρατο!σα >δεολογα, γ]ρω
,π O,τι πιστε]ει κανες: Πατρδα, θρησκεα κι 6,τι
%λλο κι 6 καθ^νας, πο] π_ει στ χnρα α:τ πρ^πει σ^
6ρισμ^να βασικ_ ν_ προσαρμοσθε. ∆^ν μπορες ν_
,ποστες τEς κυριαρχο]σης >δεολογας. iπ_ρχει μι_
κυραρχη >δεολογα τν 6ποα πρ^πει ν_ σ^βεσαι γι_
ν_ π_ρεις τν ,μερικ_νικ <πηκοτητα. iπ_ρχει λοιπν σεβασμς στς @πιμ^ρους ταυττητες, ,λλ_ <π_ρχει
M κρατο!σα @θνικ >δεολογα. sν δ^ν τ σεβαστες,
,ποβ_λλεσαι ,π τ σDμα J π|ς στ περιθnριο, σ^ ξεχν|νε Oλοι J φε]γεις ,π τν Aμερικ. Q bδια M Aμερικ πο] τν Pχουν fς πρτυπο ο' *παδο τEς πολυπολιτισμικτητος, τν gπομ^νη τEς 11ης Σεπτεμβρου Pβαλε
7να μ^τρο κα ε`πε: “kποιος ,λλοδαπς θ^λει ν_ π_ρει
visa γι_ ν_ μπε στν Aμερικ θ_ δηλnνει τ θρσκευμ_ του” (θυμηθετε Oτι κ_ποιοι μ|ς κατηγρησαν στν
λλ_δα γι_ δλωση θρησκε]ματος). Κα μ_λιστα Oτι
Oσοι δηλnσουν μουσουλμ_νοι θ_ περιμ^νουν 4-5 μνες
γι_ ν_ δο!ν %ν θ_ το]ς β_λουν στν Aμερικ.
∆^ν λ^ω πnς Oλα τ_ μ^τρα τ_ α:στηρ_, πο] λαμβ_νονται ε`ναι παραδεκτ_. Μπορε ν_ ε`ναι κα παραβ_σεις ,νθρωπνων δικαιωμ_των. Τ λ^ω Oμως μ^
τν Pννοια Oτι κι M Aμερικ, πο] τ θεωρο!ν πρτυπο
πολυπολιτισμικτητος Pχει κ_ποιες βασικ^ς ,ρχ^ς ,π
τ δικ της παρ_δοση J ,π α:τ πο] Pφτιαξε fς παρ_δοση κα @θνικ ταυττητα.
Π|με στν Ε:ρnπη. Q Γαλλα Pχει μερικ_ gκατομμ]ρια Μουσουλμ_νους κι Pχει κα %λλα θρησκε]ματα.
Κι Oμως εbδατε; Στ σχολεο, λ^ει Pξω 6 φερετζ^ς. ∆^χομαι τν Μουσουλμ_νο, 6 Γ_λλος πολτης μπορε ν_
ε`ναι Μουσουλμ_νος, ν_ ψηφζει, ν_ @κλ^γεται, ,λλ_ M
@πικρατο!σα >δεολογα περ θρησκεας, περ πατρδος,
περ ταυττητος ε`ναι σεβαστ. vχει M Γαλλα 6ρισμ^νες ,ρχ^ς. δD δ^ θ_ Pχετε φερετζ^. Γιατ @δD Pτσι ε`ναι
M πλειοψηφα. μες Pτσι πιστε]ουμε. Μετ_ τ Γαλλικ
παν_σταση Pχουμε κ_ποιες ,ρχ^ς.
ΠEγε 6 Πρεδρος τEς Γαλλας, Ζ_κ Σιρ_κ, πρν 7να
χρνο σ^ 7ναν ποδοσφαιρικ ,γnνα κι %κουσε κ_ποιους χο]λιγκανς, κ_ποιους ,νεγκ^φαλους ν_ δυσφημο!ν, ν_ χλευ_ζουν τν θνικ ¼μνο τEς Γαλλας, ση-
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κnθηκε ,π τ πρDτο λεπτ κα Pφυγε ,π τν ,γnνα
@πιδεικτικ_, κα πEγε στ Γερουσα κα ζτησε ν_ γνει
ποινικ ,δκημα M προσβολ το! θνικο! ¼μνου κα
τEς Σημαας κα τDν Συμβλων. Να, σεβασμς λ^ει, βεβαως. Μπορε ν_ βγ_λει AλγερινEς καταγωγEς βουλευτ, κα M @θνικ τους 6μ_δα ποδοσφαρου M μισ ε`ναι
,λγερινEς J ,φρικανικEς καταγωγEς, κα το]ς τιμο!ν
κα καλ_ κ_νουν. kλοι %νθρωποι το! Θεο! ε`ναι. Aλλ_ στ σχολεο, στν πολιτεα, στο]ς νμους <π_ρχει
μι_ κρατο!σα >δεολογα, μι_ %ποψη, μι_ @θνικ ταυττητα. kποια ε`ναι. Α:τ M ταυττητα πο] θ^λουν ο'
πλειοψηφοÊντες. Α:το πο] ,γωνστηκαν ν_ φτι_ξουν
τ Γαλλα Oπως τ φτι_ξανε.
Κι M Γερμανα Pχει Το]ρκους μεταν_στες. Κι yλληνες Pχει. Τnρα πλ^ον ο' yλληνες δ^ν θεωρο!νται κα
100% ξ^νοι γιατ εbμαστε μ^λη τEς Ε:ρωπαϊκEς yνωσης κι Pχουμε μι_ μεταχερηση Ε:ρωπαου Πολτη. Aλλ_, Pχει μουσουλμ_νους πολλο]ς. Γι_ ν_ π_ρεις Oμως
τ Γερμανικ <πηκοτητα πρ^πει ν_ δnσεις @ξετ_σεις
στ_ Γερμανικ_.
Ζες σ^ μι_ χnρα. Σ^βεσαι τν ºστορα κα τν πολιτισμ α:τEς τEς χnρας; ΠDς θ^λεις ν_ μετ_σχεις σ^ μι_
κοινωνα %ν δ^ν σ^βεσαι τς ,ρχ^ς κα τς παραδσεις
τEς πληοψηφας.
Γι_ ν_ π|με στ ,ντστροφο. Μι_ φορ_ Pγινε προσπ_θεια ν_ λειτουργσει α:τ πο] μ|ς προτενουν
6ρισμ^νοι, α:τ τ πολυπολιτισμικ μοντ^λο. ∆ηλαδ,
M κοινωνα ν_ μν Pχει κυριαρχο!σα %ποψη περ θνικEς Ταυττητος ,λλ_ ν_ Pχει π^ντε 7ξι διαφορετικ^ς·
κα κατ^ληξε σ^ σφαγ στ Λβανο.
Στ Λβανο μετ_ τ 1945, Oταν ο' Γ_λλοι %φησαν
τ χnρα α:τ, πο] τν ε`χαν fς ,ποικα, Pκαναν 7να
Σ]νταγμα πο] νμισαν Oτι θ_ @κφρ_ζει Oλους το]ς τοπικο]ς πληθυσμο]ς -Μουσουλμ_νους Σουντες, Μουσουλμ_νους Σιτες, eρθδοξους Χριστιανο]ς, Aρμ^νιους
κα Μουσουλμ_νους Καθολικο]ς, το]ς λεγμενους Μαρωντες-. Κα τ_ μοραζε τ Σ]νταγμα: ∆]ο iπουργεα 6
7νας, δ]ο 6 %λλος, 3 6 %λλος. Α:τς θ%χει τν Πρεδρο,
α:τς τν Πρεδρο τEς ΒουλEς, Aρχηγς Στρατο! ,π
τ μι_, <παρχηγς ,π τν %λλη, κ.λπ. κ.λπ. iποτθεται,
>δανικ, πρτυπο πολυπολιτισμικEς κοινωνας. Πο! κατ^ληξε; σφαγι_ζοντο μεταξ] τους @π 10 χρνια! ∆^ν
λειτο]ργησε. ∆^ν λειτουργε κοινωνα χωρς μι_ @πικρατο!σα θνικοθρησκευτικ κα 'στορικ ταυττητα.
Πρ^πει ν_ <π_ρχει π_ντοτε 7νας συνεκτικς 'στς, μι_
παρ_δοση τν 6ποα σ^βεται M πλειοψηφα μ^ ,νεκτικτητα, ,νοχ, βεβαως, πρς τς μειοψηφες.
Πουθεν_ δ^ν λειτο]ργησε fς τnρα τ μοντ^λο πο]
μ|ς προτενουν ο' *παδο τEς πολυπολιτισμικτητος.
Πουθεν_ δ^ν λειτο]ργησε χnρα M 6ποα ν_ διδ_σκει
θρησκευτικ_ “λγο ,π’ Oλα”.  δ^ν διδ_σκουν καθλου, Oπως στ Γαλλα.  Oπου διδ_σκουν, xσπανα,
xταλα, ∆ανα, Σουηδα διδ_σκουν τ θρσκευμα πο]
@πικρατε στ χnρα α:τ, διτι κα M παιδαγωγικ
λ^ει, Oτι πρDτα πρ^πει ν_ γνωρσεις τ Θε μ^σα ,π
τ πστη τDν γον^ων σου κα στ συν^χεια Oταν fριμ_σεις κ_νε τς @πιλογ^ς σου. Μπορε ν_ διαβ_σεις κι
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%λλα βιβλα J ν_ σο! πο!ν κα γι’ %λλα θρησκε]ματα.
Πουθεν_ δ^ν λειτο]ργησε α:τ πο] μ|ς προτενουν
fς πολυπολιτισμικ μοντ^λο. kπου τ προσπ_θησαν,
σφαγι_σθηκαν μεταξ] τους.
Κα τ^λος, M 3η Pνσταση, @ναντον τEς λληνορθοδξου παραδσεως, ε`ναι 6 κακDς @ννοο]μενος Ε:ρωπαϊσμς. Μ|ς λ^νε Oτι M Ε:ρnπη @πιβ_λλει τ 7να, M
Ε:ρnπη @πιβ_λλει τ %λλο. Λυπο!μαι ,λλ_ ο' περισστεροι πο] χρησιμοποιο!ν τ Kνομα τEς Ε:ρnπης γι_
ν_ χτυπσουν τν παρ_δοσ μας, κ_νουν ζημι_ στν
bδια τν Ε:ρnπη. Κ_νουν ,ντιπαθητικ τν Ε:ρnπη
στ λα μας γι_ πρ_γματα πο] M Ε:ρnπη δ^ν Pχει ζητσει. Θυμζω τς ταυττητες. Μ|ς Pλεγαν, Oτι M Ε:ρnπη
,παιτε ν_ φ]γει ,π τς ταυττητες τ θρσκευμα, ν_
φ]γει M @θνικτητα, ν_ φ]γει τ ,ποτ]πωμα. Q bδια M
Ε:ρnπη σ^ 7να μνα μ^σα @παν^φερε τν @θνικτητα
<ποχρεωτικ_ κα τnρα M Ε:ρnπη, θ_ τ διαβ_σατε,
θ_ @παναφ^ρει τ δακτυλικ ,ποτ]πωμα. sρα ψ^ματα
tταν. Καμμα Ε:ρnπη δ^ ζητο!σε ν_ φ]γουν Oλα α:τ_.
σωτερικEς προελε]σεως tταν, ,π το]ς δι_φορους
*παδο]ς gνς διαφωτισμο! ,ντιεκκλησιαστικο! τ]που.
Q Ε:ρnπη @πιτρ^πει σ^ κ_θε λα ν_ διατηρε τν @θνικ του ταυττητα. Βεβαως δ^ν ε`ναι παρ_δεισος. Τ
Pχουμε ξαναπε. Οrτε ε`ναι μπαμπο]λας. Q Ε:ρnπη,
M νωμ^νη Ε:ρnπη ε`ναι 7νας χDρος ,γnνων. Προσπαθες ν_ διασnσεις O,τι μπορες ,π τ_ @θνικ_ σου
συμφ^ροντα κα ν_ τ_ προβ_λεις Oσο γνεται. Aλλ_ σ^
λεπτ_ θ^ματα τ <π συζτηση Ε:ρωσ]νταγμα τρες
φορ^ς @παναλαμβ_νει Oτι M Ε:ρnπη σ^βεται τν @θνικ
και πολιτισμικ ταυττητα κ_θε λαο!.
∆^ν @π^βαλε κανες στο]ς xσπανο]ς ν_ ,λλ_ξουν
τν περισπωμ^νη πο] Pχουν στ γρ_μμα Ν. ∆^ν @π^βαλε
κανες στο]ς xρλανδο]ς ν_ ,λλ_ξουν τ διγλωσσα πο]
Pχουν, ν_ μιλο!ν κα Aγγλικ_ κα τ_ παλι_ Κ^λτικ_.
cχι μνον δ^ν @π^βαλε κανες σ^ λαο]ς ν_ ,λλ_ξουν τν παρ_δοσ τους ,λλ_ ,ντιθ^τως πρν ,π 2
gβδομ_δες, θ_ τ εbδατε στν τηλεραση, σ^ @ποχ νωμ^νης Ε:ρnπης, @ποχ παγκοσμιοποησης λειτο]ργησε
κα π_λι τ Σκωτσ^ζικο κοινοβο]λιο, μετ_ ,π 300
χρνια. Τ σημανει α:τ; kτι M Pννοια το! vθνους,
τEς Πατρδος, τEς ºστορας δ^ν καταργεται μ^σα στν
νωμ^νη Ε:ρnπη, %ν τ θ^λεις @σ]. Ο' Σκωτσ^ζοι ,γωνστηκαν @π α>Dνες ν_ μν ,νκουν στ Βρετανα.
Κ_ποια στιγμ <πετ_γησαν, ,ποφ_σισαν ν_ ,νκουν
μ^ν στ Βρεττανα, ,λλ_ Pχουν τν δικ τους @θνικ ποδοσφαιρικ 6μ_δα, τ δικ τους σημαα κα @δD πρν
δ]ο gβδομ_δες M bδια M βασλισσα τEς Aγγλας πEγε κα
@πανδρυσε τ κοινοβο]λιο τEς Σκωτας.
sρα λοιπν σ^ μι_ @ποχ πλρους @ξευρωπαϊσμο!
τDν κοινωνιDν, τ_ Pθνη, %ν θ^λουν ν_ κρατσουν τν
παρ_δοσ τους, τν διατηρο!ν. πσης στ θ^μα τEς
κκλησας, Pστω κι %ν <π_ρχει μι_ παρερμηνεα, σ^
κ_ποιες φρ_σεις το! Ε:ρωπαϊκο! Συντ_γματος -κα
θ_ δο!με πDς gρμηνε]ονται, @γn κρατD τ θετικ
gρμηνεα-. Λ^ει ξεκ_θαρα ποιν ρλο θ_ παζει M κκλησα J M 6ποιαδποτε θρησκευτικ 6μολογα μ^σα
σ^ μι_ χnρα. ∆^ν θ_ παρ^μβει M Ε:ρωπαϊκ yνωση,

∆ΙΑΛΟΓΟΣ 40-2005

15

«H ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΤΑΞΗ» 1975
τς κ. 8ννας Μπουρδ:κου,
μλους το ∆.Σ. τς Π.Ε.Γ.
Τ κυβερνDν σDμα τEς gταιρας «Σκοπι_» προφτευσε τ τ^λος το! κσμου γι_ τ Pτος 1975. ∆^ν ε`ναι
κ_τι καινο]ργιο. πανειλημμ^να κα πρν τ 1975,
,κμη κι @π τEς @ποχEς το! ΡDσσελ, ε`χαν @ξαγγελθε
πολλ^ς κα ποικλες χρονολογες γι_ τ «τ^λος το! παρντος κσμου».
Q 'στορα φαν^ρωσε τν ψευδοπροφτη. Ο' «%ρχοντες» τEς «Σκοπι|ς» Oμως δ^ν διδ_χθηκαν ,π τ_
λ_θη το! παρελθντος κι Pτσι Pφθασαν κα στ 1975,

γι_ τ 6ποο, δ^κα περπου χρνια πρν, ε`χαν ,ρχσει
τς @ξαγγελες.
Πραγματικς βομβαρδισμς, μ^σω τDν διαφρων
@ντ]πων τEς gταιρας. Ο' *παδο ζο!σαν μεταξ] προσμονEς τEς “Χιλιετο!ς Βασιλεας στ γE” κα πανικο!,
στε ν_ προφθ_σουν, μ^χρι τ «τ^λος το! παρντος
κσμου», ν_ ε`ναι συνεπες στ_ @ντ_λματα το! «πιστο!
κα φρνιμου δο]λου». Ε`χαν γρ_ψει:
-1966 «Ζω Ανια στν λευθερα τν Γιν

δ^ν θ%ρθει ποτ^ M Ε:ρnπη ν_ σο! πε βγ_λε ,π τ
Σ]νταγμ_ σου τν κκλησα J τν eρθοδοξα J O,τιδποτε %λλο. Τ ,φνει στ_ @θνικ_ Συντ_γματα κα τ_
@θνικ_ Κοινοβο]λια. Ε`ναι ξεκ_θαρο, Pγινε δεκτ, %ν
κα προσπ_θησαν κ_ποιοι ,θεϊστ^ς ν_ τ βγ_λουν, Oτι
τ νομικ καθεστnς τDν κκλησιDν κα τDν θρησκευτικDν 6μολογιDν ε`ναι θ^μα κ_θε λαο!.
Τ θνικ ∆καιο κ_θε χnρας. Ποις φτι_χνει τ
δκαιο κ_θε χnρας; Ο' βουλευτ^ς, πο] @μες ψηφζουμε.
Λ^ει, δηλαδ, Oτι μνο %ν ο' yλληνες -6 λας κα ο'
βουλευτ^ς το! gλληνικο! λαο!- θ^λουν ν_ ,πομακρ]νουν τν κκλησα ,π τν κοινωνα κα τν πολιτιστικ ζω, θ_ γνει α:τ. Q Ε:ρnπη δ^ν παρεμβανει
σ^ καν^ναν λα ν_ το! πε τ θρησκεα θ_ Pχει J τ
θρησκευτικ_ θ_ διδ_ξει.
πσης στ θ^μα τEς ο>κογ^νειας γνεται συζτηση.
Κα στν Aμερικ Pγινε δι_λογος στς τελευταες @κλογ^ς περ γ_μου 6μοφιλοφ]λων. Lρζει ξεκ_θαρα τ
Ε:ρωπαϊκ Σ]νταγμα: Τ τ σημανει ο>κογ^νεια, δ^ν
θ_ τ πε M Ε:ρnπη. ∆ιτι, %λλο ε`ναι γι_ το]ς eλλανδο]ς, %λλο ε`ναι γι_ το]ς yλληνες κα το]ς xταλο]ς,
%λλο γι_ %λλους λαο]ς. πομ^νως τν 6ρισμ το! τ
ε`ναι ο>κογ^νεια κα τς συν^πειες -νομικ^ς, κοινωνικ^ςθ_ το]ς 6ρσει κ_θε χnρα μνη της. Q λλ_δα ε`ναι
eρθδοξη, M xρλανδα ε`ναι καθολικ, M Γαλλα ε`ναι
,θεϊστικ. Q eλλανδα νμιζε Oτι ε`ναι πολυπολιτισμικ, ,λλ_ κι α:τ ,μφισβητεται.
Τ πDς κ_θε λας βλ^πει τν παρ_δοσ του στ_
θ^ματα α:τ_ ε`ναι δικ του <πθεση. Α:τ_ λ^γονται,
Kχι γιατ M Ε:ρnπη ε`ναι 6 παρ_δεισος, πο] θ_ ‘ρθε
ν_ μ|ς πε μνον καλ_. Θ_ Pρθουν κα κ_ποια νομοθετματα πο] θ_ Pχουν προβλματα. ´ρθαν κατ_ καιρο]ς... Aλλ_ τ σημεο κλειδ ε`ναι M δικ μας κοινωνα·
ποι_ στ_ση Pχει; Τ μην]ματα δνουμε μ^σl ,ντιπροσnπων μας, το! θνικο! J Ε:ρωπαϊκο! Κοινοβουλου; Τ μην]ματα δνουμε στ_ παιδι_ μας; Τ νεολαα
φτι_χνουμε γι_ τ αrριο, πού θ_ ε`ναι ο' μελλοντικο
κυβερντες κα νομοθ^τες τEς χnρας;

vτσι, λοιπν, M λληνορθδοξ μας παρ_δοση
Oπως τν νοο!με, μ^ τν Pννοια το! λληνισμο! τν
πνευματικ, τν ο>κουμενικ, μακρι_ ,π κ_θε φυλετισμ, μακρι_ ,π κ_θε ρατσισμ, M λληνορθδοξη
α:τ παρ_δοση μπορε κ_λλιστα ν_ βγ_ζει κι %λλους
χυμο]ς κι %λλους καρπο]ς, %ν κρατσουμε τς ρζες
μας.
∆^ν ,γνοο!με τ_ ρε]ματα τEς @ποχEς, σεβμεθα τς
,ντθετες ,πψεις, π|με ε>λικριν_ γι_ δι_λογο, Oταν
<π_ρχει καλοπροαρετη ,ποδοχ. Κι Oταν δ^ν <π_ρχει καλοπροαρετη ,ποδοχ, ,κολουθο!με τ το! Aπ.
Πα]λου: «Α'ρετικν %νθρωπον μετ_ πρnτην κα δευτ^ραν νουθεσαν παραιτο!». Γι_ τν α'ρετικ %νθρωπο,
μετ_ τν δε]τερη νουθεσα, θ_ κ_νουμε τ Σταυρ
μας κα θ_ προχωρο!με. Σημασα Pχει @μες ν_ Pχουμε
@μπιστοσ]νη στν gαυτ μας κα τ bδιο >σχ]ει κα
γι_ τ_ καρια @θνικ_ θ^ματα, τnρα μ_λιστα, πο] Oλοι
Pχουμε στν νο! μας τν ,ναγνnριση τEς Μακεδονας,
τEς ψε]τικης, μ^ τ Kνομα Μακεδονα, πο] κανονικ_
θ_ Pπρεπε ν_ Pχουμε πι^σει πολ] περισστερο @δD κα
πολ] καιρ @μες, κα δ^ν πι^σαμε.
ν π_σÅ περιπτnσει κι @κε >σχ]ει π_λι τ bδιο.
μες, τ κ_νουμε; μες, τ θ_ κ_νουμε; Q Aμερικ
ε`χε α:τ_ τ_ συμφ^ροντα, M Aγγλα μπορε ν_ ε`χε %λλα. μες, Pχουμε τν πστη στν gαυτ μας; vχουμε
τ πεσμα; vχουμε τν @πιμον; Aντ^ξαμε 500 χρνια
δουλεα -ε>δικ_ στ Μακεδονα. sν Pχουμε πστη
στν gαυτ μας κα συνεδηση λληνορθοδξου ταυττητος, θ_ ,ντ^ξουμε, θ_ @πιμενουμε, Pστω κι %ν
<π_ρχουν συμφ^ροντα J δυν_μεις πο] ,ντιστρατε]ονται α:τ_ τ_ 6ποα πιστε]ουμε. L Äγιος Κοσμ|ς, 6
Α>τωλς, μ|ς Pλεγε, Oτι δ]ο πρ_γματα δ^ν πρ^πει ποτ^
ν_ παραδnσουμε. “Χριστς κα Ψυχ σ|ς χρει_ζεται”,
λ^ει. Aρκε ν_ μ παραδnσετε α:τ_. ∆ιτι Oλα τ’ %λλα
κι %ν τ_ χ_σετε, μ^ α:τ_ τ_ δ]ο, θ_ Pχετε πνευματικο]ς
θησαυρο]ς. Ε`ναι, λοιπν, στ χ^ρι μας, %ν @μες τ_
παραδnσουμε J %ν θ_ τ_ κρατσουμε μ^ τ βοθεια
το! Θεο!!

16
το Θεο», σελ. 28-29: «Σ’ α?τ%ν τ%ν εκοστ% α@να
Aχει πιτελεστεB μι: Cνεξ:ρτητη μελτη, 4 Eποα δν
CκολουθεB τυφλ: κ:ποιους παραδοσιακο!ς χρονολογικο!ς Gπολογισμο!ς το Χριστιανικο κ%σμου. H
χρονολογικ%ς πνακας πο! δημοσιε!ουμε, E EποBος
προκ!πτει Cπ’ α?τIν τIν Cνεξ:ρτητη μελτη, τοποθετεB χρονολογικ: τI δημιουργα το δ:μ στ% Aτος
4.026 π.Χ. Σ!μφωνα μ’ α?τIν τIν Cξι%πιστη βιβλικI
χρονολογα, τ τος 1975 μ.Χ. θ λξουν ξι χιλιδες
χρνια #π ττε πο% δημιουργθηκε ) *νθρωπος + δ/
0βδμη περοδος χιλων 4τν #νθρπινης 6στορας θ’
#ρχσει τ Φθινπωρο το τους 4κενου» (iπογρ_μμιση δικ μας).
-1969 «ΞΥΠΝΑ», 8-3-69, σελ. 15: «6.000 ΕΤΗ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ
1975».
-Τ_ @πακλουθα α:τEς τEς «προφητεας» tταν θλιβερ_ γι_ το]ς «μ_ρτυρες το! xεχωβ|».
Aπ τ βιβλο το! Ρ^ϋμοντ Φρ_ντζ «Κρgση συνεgδησης» σελ. 248, παραθ^τουμε πι κ_τω μερικ_ ,ποσπ_σματα γι_ τν ν^α α:τ «προφητεα» κα γι_ τς
@πιδρ_σεις στ ζω τDν *παδDν:
«Nλες αυτς οι δηλ@σεις σαφ@ς αποσκοπο!σαν
στο να θερμ:νουν και να δυναμ@σουν την ελπδα και
την προσδοκα. ∆εν αποσκοπο!σαν στο να καταπραOνουν I να αποδυναμ@σουν και να χαλιναγωγIσουν
να πνε!μα εξημνης αναμονIς... Pδη απ% το ξεκνημ:
της, η ιστορα της Iταν ιστορα αν:πτυξης των ελπδων των ανθρ@πων σε ορισμνες ημερομηνες, μ%νο
και μ%νο για να παρλθουν αυτς οι ημερομηνες κι
ελπδα να μην εκπληρωθε».
Σελ. 249: «Π@ς θα μπορο!σε νας “πιστ%ς και φρ%νιμος δο!λος” να πει πιθαν%ν κ:τι ττοιο -δηλαδI, ουσιαστικ:, να πει ναι, “εναι μεν αλIθεια %τι ο Κ!ρι%ς
μου το επε αυτ%, αλλ: μη δνετε μεγ:λη σημασα στα
λ%για του· αντθετα συνειδητοποιεστε %τι αυτ% που
εγ@ σας λω πρπει να λειτουργε ως η κατευθυντIρια
δ!ναμη στη ζωI σας”».
-ωσφορικ M Pπαρση το! «πιστο! κα φρνιμου
δο]λου» στν προσπ_θεια ν_ θ^σει τν θρνο του <περ_νω το! θρνου το! Κυρου. Q α:θεντα τν 6ποα
προβ_λλει, 6 ,πολυταρχικς τρπος μ^ τν 6ποο μεταχειρζεται το]ς *παδο]ς του, @πιβ_λλοντας τν gαυτν
του σ_ν τν μοναδικ «σωτρα» κ_νει @μφαν^ς κα τ
μ^γεθος τEς @πικινδυντητ_ς του.
Σελ 250: «Το φ!λλο της “∆ιακονας της Βασιλεας”
του ΜαRου του 1974 αφο! αναφερ%ταν στο “βραχ!
χρ%νο” που απμενε λεγε: Ακο!με εκθσεις για αδερφο!ς οι οποοι πωλο!ν τα σπτια και την περιουσα
τους και σχεδι:ζουν να περ:σουν τις υπ%λοιπες μρες
τους σ’ αυτ% το παλαι% σ!στημα στην υπηρεσα σκαπανα. Ασφαλ@ς, αυτ%ς εναι νας ωραος τρ%πος να
δαπανIσει κανες το βραχ! χρ%νο που απομνει μχρι
τλος του πονηρο! κ%σμου. Αρκετο μ:ρτυρες πραξαν αυτ% ακριβ@ς. Μερικο πο!λησαν τις επιχειρIσεις τους, εγκατλειψαν τις δουλεις τους, πο!λησαν
σπτια και αγροκτIματα και μαζ με τις συζ!γους και
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τα παιδι: τους μετβησαν σε :λλες περιοχς για να
υπηρετIσουν εκε %που η αν:γκη Iταν μεγαλ!τερη,
υπολογζοντας %τι τα χρηματικ: τους κεφ:λαια θα
επαρκο!σαν για να περ:σουν μχρι το 1975. Μερικο
αν/βαλαν χειρουργικ/ς επεμβσεις με την ελπδα %τι
με την ναρξη της χιλιετηρδας θα εξαλεφοταν αυτI
η αν:γκη.
Nταν το 1975 παρIλθε και τα κεφ:λαι: τους εξαντλIθηκαν, η υγεα τους χειροτρεψε σοβαρ:, πρεπε
τ@ρα να προσπαθIσουν ν’ ανταπεξλθουν τη σκληρI
πραγματικ%τητα και να ανασυγκροτηθο!ν %πως μπορο!σαν» (ο' <πογραμμσεις δικ^ς μας).
-Q «Σκοπι_», λοιπν, ,ποδεικν]εται στς προφητεες της ψευδοπροφτης. Β^βαια, α:τ ε`ναι κ_τι πο]
,φορ| στν ,ξιοπιστα της, πο] Oμως δεχνει ν_ μ
τν ,πασχολε κα ν_ μ το! δνει καμμα σημασα. Q
«Σκοπι_» ε`ναι @πιχερηση κα στ @μπριο <π_ρχουν
διακυμ_νσεις, ,ρκε στν συν^χεια ν_ α:ξ_νωνται τ_
κ^ρδη. Σ^ το!το ε`ναι πολ] @πιτυχημ^νη. Τ σοβαρ
κα τραγικ ε`ναι τ ,ποτ^λεσμα α:τEς τEς ,δστακτης
τακτικEς τEς gταιρας κα τDν @πιπτnσεων στ ζω τDν
θυμ_των της. Ε`ναι γνωστ M ,ναλγησα το! «δο]λου»
πρς το]ς *παδο]ς του, Oμως ο' συν^πειες α:τEς τEς
πραγματικτητας Oπως τς παρουσι_ζει 6 Ρ. Φρ_ντζ,
7νας %νθρωπος μ^σα ,π τ σDμα το! «δο]λου, δνουν
μι_ %λλη δι_σταση στ Oλο πρβλημα.
Σελ. 253-254: «Τ% 1975 παρIλθε %πως εχε παρλθει το 1881, το 1914, το 1918, το 1920, 1925 καθ@ς
και τα πρ@τα χρ%νια μετ: το 1940. Αισθαν%μουν %τι
το πραγματικ% θμα πIγαινε πολ! πιο πρα απ% το αν
κ:ποιος εναι ακριβIς I ανακριβIς... Μου φαιν%ταν
%τι ο πραγματικ: σπουδαος παρ:γοντας εναι το πως
ττοιες προρρIσεις τελικ: αντανακλο!ν στο Θε% και
στο Λ%γο του.
Nταν :νθρωποι διατυπ@νουν ττοιες προρρIσεις
και ισχυρζονται %τι το κ:νουν με β:ση τη Ββλο,
%ταν γι’ αυτς τις προρρIσεις διαμορφ@νουν επιχειρηματολογα απ% τη Ββλο κα υποστηρζουν %τι αυτο
εναι ο αγωγ%ς “επικοινωνας του Θεο!” τ%τε ποι%
εναι το αποτλεσμα, %ταν οι προρρIσεις τους αποδεχνονται ψευδες; ΜIπως κ:τι ττοιο τιμ:ει το Θε%
και οικοδομε πστη σ’ αυτ%ν και στην αξιοπιστα
του Λ%γου του; P μIπως το αποτλεσμα εναι το αντθετο. Στη σελδα 632 “Η Σκοπι:” της 15ης Οκτωβρου
1976 αναγρ:φει: “_σως μερικο που υπηρετο!σαν
το Θε%, χουν διαμορφ@σει τη ζωI τους σ!μφωνα
με μια εσφαλμνη :ποψη σχετικ: με το τι θα συμβε
σε μια ορισμνη χρονολογα I σ’ να ορισμνο τος”.
Αντ ν’ αναλ:βει τις ευθ!νες της, η Σκοπι: επιρρπτει
στους αναγν@στες της την ευθ!νη για την “εσφαλμνη
:ποψη” αποδδει σ’ αυτο!ς την δικI της πρωταρχικI
ευθ!νη %τι ν%μισαν “%τι η βιβλικI μτρηση του χρ%νου αποκαλ!πτει μια ιδιατερη χρονολογα” λες και
δεν Iταν η Σκοπι: εκενη που απ% το 1968 :ρχισε να
προσδδει σημασα στο 1975 και εν%ψει αυτο! του
τους να τονζει την ναρξη της χιλιετο!ς Βασιλεας
του Χριστο!...».
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Σελ. 255: «Ε:ν η :ποψη της Σκοπι:ς Iταν να μην
παραμελο!ν οι αδερφο τις δραστηρι%τητς τους απ%
“εσφαλμνη :ποψη για το τι θα συνβαινε σε μια ορισμνη χρονολογα” γιατ δεν το λεγε αυτ% απ% το
1968, I απ% το 1970 I απ% το 1972, %ταν Iταν φανερ% %τι χιλι:δες παιδι: Μαρτ!ρων εγκατλειπαν το
σχολεο, μ%λις τελεωναν την στοιχει@δη εκπαδευση
-πως λγου χρη, στην Ελλδα, που τα περισστερα απ τα παιδι των Μαρτ%ρων εκενης της περιδου τελεωναν μνο το ∆ημοτικ Σχολεο- I %ταν
χιλι:δες Μ:ρτυρες εγκατλειπαν τις εργασες τους
I πουλο!σαν τα σπτια τους προγραμματζοντας τον
οικονομικ% τους προϋπολογισμ% μχρι το 1975; Γιατ
δεν λεγε %τι Iταν εσφαλμνη :ποψη;» (iπογρ_μμιση
δικ μας).
-Τν ,π_ντηση θ_ μ|ς τν δnσει 6 Ρ. Φρ_ντζ, σ_ν
α:θεντικς μ_ρτυρας, πο] ζο!σε τ_ γεγοντα α:τ_. Q
σκ^ψη του ,φυπνστηκε, κ_τι γκρεμστηκε μ^σα του, ε`δε τς μ_ταιες θυσες τσων χρνων κι %κουσε τ φων
τEς συνεδησς του.
Γι’ α:τ γρ_φει:
Σελ. 113: «Στα χρ%νια που πρασαν παρακ:θησα
σε π:ρα πολλς συνεδρι:σεις %που συζητι%νταν ζητIματα που μπορο!σαν να επιδρσουν σοβαρ στη ζω
των ανθρπων· ωστ%σο σ’ εκενες τις συνεδρι:σεις,
η Ββλος δεν εμφανστηκε ο!τε στα χρια, ο!τε στα
λ%για πρακτικ: κανεν%ς απ% τους συμμετχοντες στη
συζIτηση.
Πολλ: μλη του Κυβερν@ντος Σ@ματος παραδχονταν, %τι διαπστωναν %τι Iταν τ%σο απασχολημνοι
με δι:φορα ζητIματα, @στε εχαν πολ! λγο χρ%νο
μελτης της Ββλου. ∆ε μεγαλοποιο!με το ζIτημα, αν
πο!με %τι το μσο μλος του Κυβερν@ντος Σ@ματος
δε δαπανο!σε περισσ%τερο χρ%νο για μελτη απ’ %σο
πολλο “απλο” Μ:ρτυρες. Μ:λιστα μερικς φορς,
δαπανο!σαν λιγ%τερο χρ%νο απ% τους τελευταους.
Αξζει να σημειωθε %τι σ’ αυτIν την κατ:σταση βρσκονταν μερικο απ% εκενους που υπηρετο!σαν στην
ΕκδοτικI ΕπιτροπI (η οποα συμπεριλ:μβανε τους
Αξιωματο!χους και τους ∆ιευθυντς του Συλλ%γου της
Πενσυλβανας). Το!το συνβαινε επειδI εχαν ν’ ασχοληθο!ν με μια τερ:στια ποσ%τητα γραπτ@ν. Στις λγες
περιπτ@σεις για τις οποες προγραμματστηκε κ:ποια
αποκλειστικ: ΓραφικI συζIτηση, η συζIτηση αυτI
αφορο!σε γενικ: σε κ:ποιο :ρθρο, I σε :ρθρα της
“Σκοπι:ς”, τα οποα εχαν προετοιμαστε απ% κ:ποιο
μλος αλλ: γι αυτ: υπIρχε κ:ποια αντρρηση. Κατ:
καν%να στις περιπτ@σεις αυτς συνβαινε το εξIς· παρ’
%λο που το θμα τους εχε γνωστοποιηθε μα I δ!ο
εβδομ:δες πρν ο Μλτον Χνσελ, ο Γκραντ Σουτερ
I κ:ποιο :λλο μλος νιωθε την υποχρωση να πει:
“Εγ@, μ%νο μια ματι: ρριξα Iμουν πολ! απασχολη-
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μνος...”. Nμως το ερ@τημα που ερχ%ταν στο μυαλ%
μου Iταν, π@ς, λοιπ%ν, μπορο!ν να ψηφζουν με καλI
συνεδηση και να εγκρνουν το υλικ% που συζητιται
εφ%σον δεν μπ%ρεσαν να στοχαστο!ν π:νω σ’ αυτ%
και να ερευνIσουν τις Γραφς για να το ελγξουν; Απ%
τη στιγμI που θα δημοσιευτε το εν λ%γω υλικ% θεωρεται ως “αλθεια” απ% εκατομμ!ρια ανθρ@πους. Ποι:
εργασα γραφεου μπορε να εξισωθε σε σπουδαι%τητα με το!το;» (ο' <πογραμμσεις δικ^ς μας).
-Εrλογο τ @ρnτημα το! Ρ.Φρ_ντζ: «Τι μπορε να
εξισωθε σε σπουδαιτητα με την αλθεια;». Q ,π_ντηση γι_ τν «Σκοπι_», πλ κα σαφς: Ο{ !κδοτικzς
της δραστηριjτητες. ∆^ν τν @νδιαφ^ρει M ,λθεια κι
ο:δ^ποτε τν @κρυξε. Aπ τν @ποχ τEς 'δρ]σεnς
της, δ^ν παρουσασε κ_τι δικ της. Συν^θεσε 7να συνονθ]λευμα διδασκαλιDν-,πψεων, ,π τς δι_φορες
α'ρετικ^ς 6μ_δες τEς @ποχEς @κενης, τDν @σχατολογικDν ,ναζητσεων, προτεσταντικEς προ^λευσης. ∆ημιο]ργησε μα ο>κονομικοπολιτικ κνηση, τEς φρεσε
7να θεοκρατικ μανδ]α κα τν *νμασε «θρησκεα».
Μ_λιστα διεκδικε κα α:θεντα σ^ σχ^ση μ^ τ χριστιανικ διδασκαλα.
1973 «Σκοπι», σελ 342: «Καλ!τερο ε3ναι ν: γνωρσετε τ@ρα κα aχι bταν θ: ε3ναι Cργ:, bτι Gπ:ρχει
μα α?θεντικI προφητικI τ:ξις Χριστιανν μεταξ!
μας κα ν: δεχθτε ν: νεργIσετε Cπναντι στ% cγγελμα τς dγας Γραφς “ο?χ eς λ%γον Cνθρ@πων Cλλ:
(καθ@ς ε3ναι Cληθς) λ%γον Θεο” (Α΄ Θεσ. Β΄ 13).
gκεBνοι πο! περιμνουν Cναποφ:σιστα iσπου ν:
βγον Cληθιν: α?τ: πο! διακηρ!ττουν οj Χριστιανο
μ:ρτυρες το kεχωβ5 πρπει ν: γνωρσουν πσης bτι
“στ:θη προφIτης ν μσω α?τν”».
«Σκοπι», 1-4-2000, σελ. 17: «ΣIμερα ο Ιεχωβ:
χει μια ομ:δα υπηρετ@ν που ενεργο!ν ως προφIτες
και διεξ:γουν να ργο παρ%μοιο με του Ιερεμα».
-Κι ο' *παδο; Τλμησαν ν_ μν <πακο]σουν στ
«%γγελμα τEς προφητικEς τ_ξης το! Θεο!»; Οrτε κ_ν
σ_ν <ποψα δ^ν @π^ρασε ,π τ «σκ^ψη» τους, ν_
,μφισβητσουν τν «πιστ κα φρνιμο δο!λο», τν
σ]γχρονο ºερεμα. vδειξαν, λοιπν, τν ρμζουσα
6σιτητα, πειθαρχα κι ,ποδοχ στ «%γγελμα» @μπρ_κτως, @ν Kψει το! τ^λους. «πnλησαν τ_ <π_ρχοντ_
τους», δ^ν μερμνησαν γι_ τν <γεα, τν δικ τους J
τDν παιδιDν τους, ,λλ_ ,φιερnθηκαν στ «Pργο» γι_
τν προnθηση τDν προϊντων τEς gταιρας.
Πσο @πικνδυνη, ,λθεια, ,ποδεικν]εται M Σκοπι_
γι_ τν κ_θε %νθρωπο ξεχωριστ_, ,λλ_ κα γι_ τν κοινωνα στ σ]νολο! Στν περπτωσ μας, M καταγγελα
δ^ν προ^ρχεται ,π το]ς «@χθρο]ς» της, Oπως συχν_
>σχυρζεται. Q ,ποκ_λυψη γνεται @κ τDν Pσω, M φων
τEς συνεδησης gνς δικο! της ,νθρnπου, gνς δικο!
της θ]ματος... ,ποκαλ]πτει!
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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
το κ. kω:ννου Μηλι@νη.

(α´ μρος)
Ε`ναι πλ^ον σ^ Oλους μας γνωστ M δι_σταση πο]
Pχει π_ρει τ θ^μα Η/Υ (Computer) κα ∆ιαδκτυο (Internet) στη ζω μας. Τσο τ 7να, Oσο κα τ %λλο ,ποτελο!ν “@ργαλεα” κα ε`ναι M σωστ J M λανθασμ^νη
χρση πο] τ_ καθιστ| Ðφ^λιμα J βλαπτικ_.
Στ_ πλασια α:τEς τEς πραγματικτητας, συχν_
χρησιμοποιο!με, στν Π. Ε. Γ., τ διαδκτυο κα ε>δικ_ τ_ δι_φορα “fora” (6μ_δες συζτησης), σ^ μι_
προσπ_θεια @ξομ_λυνσης τEς τρομερEς σ]γχυσης, πο]
@πικρατε κα στ χnρα μας, σ^ θ^ματα πστης κα κοσμοθεωριDν, “λαμπρ” ,ποτ^λεσμα τEς @φαρμογEς τDν
σχεδων τEς “Ν^ας ποχEς”.
Θ_ tταν πιθανDς ,ναγκαο, πρν παραθ^σουμε τς
,πψεις τDν διαφρων συζητητDν, ν_ @ξηγσουμε μ^
λγα λγια τ λειτουργα τDν “6μ_δων συζτησης” στ
διαδκτυο κα ν_ παρουσι_σουμε το]ς συζητητ^ς.
Μι_ ,π τς βασικ^ς λειτουργες το! διαδικτ]ου
ε`ναι κα τ_ λεγμενα fora (πληθυντικς το! forum),
Oπου κ_ποιοι προβ_λλουν τς ,πψεις τους, @π παντς
@πιστητο! κι Oπου μπορε ν_ “μπε” Oποιος @πιθυμε, ν_
@νημερωθε γι_ τ_ @ν @ξελξει θ^ματα κα ν_ συμμετ_σχει στ συζτηση.
Πρν 7να χρνο, συνεργ_τες τEς Π. Ε. Γ. χρησιμοποησαν α:τ τ δυναττητα συμμετ^χοντας σ^ συζητσεις παιδιDν, στ forum τDν “κδσεων Ψυχογις”,
Oπου @πικρατο!σε Pντονη δραστηριτητα στν ,νταλλαγ ,πψεων σχετικ_ μ^ τν Χ_ρι Πτερ.
Τ_ μ^λη το! forum -παιδι_ μεταξ] 12 και 18 @τDν,ντιμετnπισαν στν ,ρχ @πιφυλακτικ_ το]ς συνεργ_τες τEς yνωσης, σ]ντομα Oμως, 6 “π_γος Pσπασε” κι
Pκτοτε <π_ρχει συχν @πικοινωνα.
Στ_ πλασια α:τEς τEς προσπ_θειας @νημ^ρωσης,
δημοσιε]θηκαν ,ρκετ_ μην]ματα (posts) προβληματισμο! κα στ forum το! Ψυχογιο! κα στ forum μι|ς
ν^ας 17 @τDν, ,π τν Νοτιοαφρικανικ yνωση (South Africa), τEς Aλεξ_νδρας.
Ε>δικ_, στ δε]τερο α:τ forum, ,ναπτ]χθηκε 7νας
θερμς δι_λογος, πο] προβλημ_τισε πολλο]ς ,π το]ς
μετ^χοντες, μ^ ,ποτ^λεσμα τ κορτσι α:τ, -πο] προφανDς διαθ^τει κκλησιαστικ παιδεα- ν_ @ξελιχθε
σ^ στεν συνεργ_τη τEς yνωσης.
L δικτυακς τπος τEς Aλεξ_νδρας -Oπου στεγ_ζεται κα τ ,ντστοιχο forum- Pχει πολ] @νδιαφ^ρον. Θ_
τν βρετε στ διε]θυνση:
www.geocities.com/alexandra_melidoni
Σ|ς μεταφ^ρουμε, λοιπν, παρακ_τω μι_ χαρακτηριστικ “,ντιπαρ_θεση” τEς Aλεξ_νδρας κα διαφρων συζητητDν, πο] μεταφ^ρουν ποικλες, προσωπικ^ς
,πψεις J ,νκουν σ^ χnρους @ξωεκκλησιαστικο]ς.

Q συζτηση διεξ_γεται στν δικτυακ τπο “Allforums” (www.allforums.gr). κα τ θ^μα ε`ναι σχετικ μ^
τ @νδεχμενο τEς “ξωγήινης μορφUς ζωUς”.
Θέμα δημοσίευσης:
“Η Εκκλησία ανέκαθεν τους ονόμαζε δαίμονες”.
Alexandra.
Η παρουσία εξωγήινης μορφής ζωής υπήρξε πάντα
ένα γεγονός που εντάσσεται στο χώρο της μεταφυσικής. ∆ε διαθέτουν οι “εξωγήινοι” καμία υψηλή τεχνολογία. Απλώς, από τις αρχές του περασμένου αιώνα, παρουσιάζονται με τη μορφή, που έχει γίνει ευκολότερα
αποδεκτή από το μέσο άνθρωπο. Την τεχνολογική.
– Οι “εξωγήινοι” ήταν πάντα γνωστοί στους ανθρώπους.
– Η Εκκλησία ανέκαθεν τους ονόμαζε δαίμονες.
– Οι απόψεις των σύγχρονων ερευνητών του χώρου, συγκλίνουν σήμερα προς τη μεταφυσική
ερμηνεία του φαινομένου.
Στν παραπ_νω τοποθ^τηση ,παντο!ν:
Tziko.
Πολλή ενδιαφέρουσα η άποψη σου... Για συνέχισε!!!
Amphipolis.
Αύριο πρωί, πρωί μόλις ξυπνήσεις, περίμενε να
πάει 10 ή 11 και πάνε στο πιο κοντινό video club! Νοίκιασε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΑΙΖΟΝ tvn xfiles και μετά κάθισε
και δες τες προσεκτικά! ΟΛΕΣ.
Μετά κάνε ξανάποστ εδώ! Χα χα χα χα (αστειεύομαι)...
Θα πω απλά, πως για την Εκκλησία πας μη Ορθόδοξος = σατανικός - δαιμονικός. Έλεος πια!
Alexandra.
Την παρακ:τω ανάλυση την έκανε στο φόρουμ μας
η Π.Ε.Γ.
Εναι μια οργ:νωση, που ενημερ@νει τον κ%σμο
για %,τι χει σχση με τη μαγεα και τις αιρσεις.
Εγ@ τI βρσκω πολ! ενδιαφρουσα!!!
“Ο αείμνηστος π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο βιβλίο του «Αποκρυφισμός στο φως της Ορθοδοξίας»
(τεύχος 11ο, 15ο) αναφέρει στο κεφάλαιο «Ουφολογία», ότι η πίστη σε εξωγήινους κ.λπ. είναι μια μορφή
αποκρυφισμού, η οποία, πίστη, ακυρώνει το μήνυμα
τον Ευαγγελίου και καθιστά τον άνθρωπο έρμαιο τυφλών δυνάμεων και καταστάσεων.
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Οι «προσφορές» επιστημονικής φαντασίας, έλεγε
ο μακαριστός πατήρ, μπορεί να έχουν ποικίλα ονόματα, όμως όλες εγκαταλείπουν τον άνθρωπο σε «απόκρυφες» δυνάμεις αμφίβολης αξίας και επιφέρουν
ανυπολόγιστη ζημία στην προσωπική, οικογενειακή,
επαγγελματική και κοινωνική ζωή των θυμάτων που
τίθενται σε απόλυτη εξάρτηση από ομάδες του χώρου
αυτού.
Επί του θέματος αυτού ο Ιερομόναχος πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ (+) γράφει στο αξιόλογο βιβλίο του: «Η
Ορθοδοξία και η θρησκεία του Μέλλοντος» (εκδόσεις
«Εγρήγορση») στο κεφάλαιο: «Το πνεύμα της επιστημονικής φαντασίας», τα έξης αποκαλυπτικά:
Ιστορικοί της επιστημονικής φαντασίας ιχνηλατούν συνήθως την προέλευση αυτής της μορφής λογοτεχνίας πίσω στις αρχές του 19ου αιώνα. Μερικοί
προτιμούν να βλέπουν την αρχή της, στις σύντομες
ιστορίες του Edgar Allen Poe, οι οποίες συνδυάζουν
ένα πειστικό ρεαλισμό στο ύφος με ένα θέμα-υλικό
πάντα χρωματισμένο με το «μυστήριο» και το απόκρυφο. Άλλοι βλέπουν την πρώτη συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, στην σύγχρονη του Poe, Mary
Wollstoncraft Shelley (σύζυγο του διάσημου ποιητή). Ο
«Frankenstein, ή νεώτερος Προμηθέας» της, συνδυάζει
φανταστική επιστήμη και αποκρυφισμό με έναν τρόπο
χαρακτηριστικό πολλών ιστοριών επιστημονικής φαντασίας από τότε.
Η τυπική ιστορία επιστημονικής φαντασίας, πάντως, επρόκειτο να έρθει στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, από τον Ιούλιο Verne και τον H.
G. Wells μέχρι τις μέρες μας. Από μια κατά ένα μεγάλο
μέρος δεύτερης κατηγορίας μορφή λογοτεχνίας, στα
φτηνά λαϊκά αμερικανικά περιοδικά της δεκαετίας
του 1930 και 1940, η επιστημονική φαντασία ενηλικιώθηκε κι έγινε ένα αξιοσέβαστο διεθνές λογοτεχνικό
είδος στις πρόσφατες δεκαετίες.
Επιπροσθέτως, ένας αριθμός εξαιρετικά δημοφιλών
κινηματογραφικών ταινιών έδειξε πόσο το πνεύμα της
επιστημονικής φαντασίας είχε γοητεύσει τη φαντασία
του ευρέως κοινού. Τις φτηνότερες και εντυπωσιακότερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας
του 1950 διαδέχτηκαν την τελευταία δεκαετία οι μοντέρνες ταινίες-πρότυπα σαν τις «2001: η Οδύσσεια τον
διαστήματος», και «Στενές επαφές τρίτου τύπου», για
να μην αναφέρουμε μια από τις πιο δημοφιλείς και μακράς διαρκείας αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές, το
«Star Trek» (ταξίδι στ’ αστέρια).
Το πνεύμα της επιστημονικής φαντασίας πηγάζει
από μια υποστρωματική φιλοσοφία ή ιδεολογία, η
οποία πιο συχνά υπονοείται, παρά εκφράζεται, με
πολλές λέξεις, και την οποία ουσιαστικά ασπάζονται
όλοι όσοι δημιουργούν στο είδος της επιστημονικής
φαντασίας. Αυτή η φιλοσοφία μπορεί να συνοψιστεί
στα ακόλουθα κύρια σημεία:
1. Η θρησκεία, με την παραδοσιακή έννοια, είναι
απούσα, ή αλλο! παρουσιάζεται μ’ ένα πολύ περιστα-
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σιακό ή τεχνητό τρόπο. Το ίδιο το λογοτεχνικό είδος
είναι φανερά προϊόν της «μεταχριστιανικής εποχής»,
(που είναι ήδη εμφανής στις ιστορίες του Poe και
της Shelley). Ο κόσμος της επιστημονικής φαντασίας
είναι τελείως υλιστικός, παρ’ ότι συχνά έχει «μυστικιστικές» προεκτάσεις αποκρυφιστικού ή ανατολικού
χαρακτήρα.
Ο «Θεός», αν αναφέρεται καθόλου, είναι μια κενή
και απρόσωπη δύναμη, όχι ένα προσωπικό ον (για παράδειγμα, η «∆ύναμη» στον «πόλεμο των άστρων», μια
κοσμική ενέργεια που έχει την κακή, όπως επίσης και
την καλή της πλευρά). Η αυξανόμενη ελκυστικότητα
των θεμάτων επιστημονικής φαντασίας στον σύγχρονο
άνθρωπο είναι άμεση αντανάκλαση της απώλειας των
παραδοσιακών θρησκευτικών αξιών.
2. Το κέντρο του σύμπαντος της επιστημονικής φαντασίας (στη θέση του απόντος θεού) είναι ο άνθρωπος
-συνήθως όχι ο άνθρωπος όπως είναι τώρα, αλλά ο άνθρωπος όπως θα «γίνει» στο μέλλον, σε συμφωνία με
τη μοντέρνα μυθολογία της εξέλιξης. Παρ’ ότι οι ήρωες
της επιστημονικής φαντασίας είναι συνήθως αναγνωρίσιμοι άνθρωποι, το ενδιαφέρον της ιστορίας συχνά
επικεντρώνεται στις επαφές τους με διαφόρων ειδών
«υπεράνθρωπους» από «υψηλά εξελιγμένες» φυλές του
μέλλοντος (ή καμιά φορά του παρελθόντος), ή από μακρινούς γαλαξίες.
Η ιδέα της πιθανότητας «υψηλά εξελιγμένης» νοήμονος ζωής σε άλλους πλανήτες, έχει γίνει τόσο πολύ
μέρος της σύγχρονης νοοτροπίας, που ακόμα και σεβαστές επιστημονικές (και ημιεπιστημονικές) θεωρίες
την προϋποθέτουν ως κάτι αδιαμφισβήτητο. Έτσι, μια
δημοφιλής σειρά βιβλίων (Erich von Daeniken, «Άρματα των θεών;» «Θεοί από το εξώτερο διάστημα»),
βρίσκει δήθεν ενδείξεις της παρουσίας «εξωγήινων»
όντων ή «θεών» στην αρχαία ιστορία, οι όποιοι είναι
υποθετικά υπεύθυνοι για την ξαφνική εμφάνιση της
νοημοσύνης στον άνθρωπο, η οποία είναι δύσκολο να
εξηγηθεί με τη συνηθισμένη εξελικτική θεωρία.
Σοβαροί επιστήμονες στη Σοβιετική Ένωση εικάζουν ότι η καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρρων
οφειλόταν σε πυρηνική έκρηξη, ότι «εξωγήινα» όντα
επισκέφθηκαν την γη αιώνες πριν, ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να ήταν ένας «κοσμοναύτης», και ότι σήμερα «μπορεί να είμαστε στο κατώφλι μιας «δεύτερης παρουσίας» νοημόνων όντων από το εξώτερο διάστημα».
Εξίσου σοβαροί επιστήμονες στη ∆ύση θεωρούν την
ύπαρξη «εξωγήινης νοημοσύνης» πολύ πιθανή, γι’ αυτό προσπαθούν επί δεκαοκτώ τουλάχιστον χρόνια να
επιτύχουν επαφή μαζί τους μέσω ραδιοτηλεσκόπιων,
και για την ώρα υπάρχουν τουλάχιστον έξι έρευνες
που διεξάγονται από αστρονόμους σε όλο τον κόσμο
για ραδιοσήματα που να προέρχονται από νοήμονα
όντα από το διάστημα.
Σύγχρονοι Προτεστάντες και Ρωμαιοκαθολικοί «θεολόγοι» -που έχουν συνηθίσει να φέρονται όπου φαίνεται να άγει ή «επιστήμη»- εικάζουν εκ περιτροπής
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στο νέο πεδίο της «εξωθεολογίας» (της «θεολογίας του
εξώτερου διαστήματος») σχετικά με το ποιας φύσης
μπορούν να είναι οι «εξωγήινες» φυλές. ∆ύσκολα μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι ο μύθος πίσω από την επιστημονική φαντασία ασκεί ισχυρή έλξη ακόμα κι ανάμεσα
σε μορφωμένους ανθρώπους των ήμερων μας.
Τα μελλοντικά «εξελιγμένα» όντα στη φιλολογία
επιστημονικής φαντασίας θεωρούνται χωρίς εξαιρέσεις να έχουν ξεπεράσει τους περιορισμούς της σημερινής ανθρωπότητας, ιδιαιτέρως τους περιορισμούς
της «προσωπικότητας». Όπως ο «Θεός» της επιστημονικής φαντασίας, ο άνθρωπος έχει επίσης γίνει παράξενα απρόσωπος. Στο «Τέλος της παιδικής ηλικίας»
του Arthur C. Clark, η νέα φυλή των ανθρώπων έχει
παρουσιαστικό παιδιών, αλλά αντιμετωπίζει κενό
προσωπικότητας. Πρόκειται να οδηγηθούν σε ακόμα
υψηλότερες «εξελικτικές» μεταμορφώσεις, στο δρόμο
της απορρόφησης τους στον απρόσωπο «Υπερνού».
Γενικά η φιλολογία επιστημονικής φαντασίας -σε
άμεση αντίθεση με τον Χριστιανισμό, αλλά ακριβώς σε
συμφωνία με κάποιες σχολές ανατολικής σκέψης- βλέπει την «εξελικτική πρόοδο» και την «πνευματικότητα» με όρους αυξανόμενης έλλειψης προσωπικότητας.
3. Ο μελλοντικός κόσμος και η ανθρωπότητα θεωρούνται από την επιστημονική φαντασία με όρους
«προβολών» των σημερινών επιστημονικών ανακαλύψεων στην πραγματικότητα, πάντως, αυτές οι «προβολές» συμφωνούν αξιοσημείωτα με τον καθημερινό αντικειμενικό κόσμο της αποκρυφιστικής και καταφανώς
δαιμονικής εμπειρίας καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων. Μεταξύ των χαρακτηριστικών των «υψηλά εξελιγμένων» πλασμάτων του μέλλοντος είναι: Επικοινωνία
μέσω νοητικής τηλεπάθειας, ικανότητα να πετούν, να
υλοποιούν και να από-υλοποιούν, να αλλάζουν την
εμφάνιση των πραγμάτων ή να δημιουργούν φανταστικές σκηνές και πλάσματα με «καθαρή σκέψη», να ταξιδεύουν σε ταχύτητες πολύ πιο πέρα από οποιαδήποτε
σύγχρονη τεχνολογία, να καταλαμβάνουν τα σώματα
των γήινων και να αναπτύσσουν μια «πνευματική» φιλοσοφία η οποία είναι «πέρα από όλες τις θρησκείες»
και επαγγέλλεται μια κατάσταση όπου οι «ανεπτυγμένες διάνοιες» δεν θα εξαρτώνται πια από την ύλη. Όλα
αυτά είναι οι δεδομένες πρακτικές και ισχυρισμοί των
μάγων και των δαιμόνων.
Μια πρόσφατη ιστορία της επιστημονικής φαντασίας σημειώνει ότι «ένας επίμονος προσανατολισμός του
οράματος της επιστημονικής φαντασίας είναι η επιθυμία να υπερβεί τη φυσική εμπειρία ... μέσω της παρουσίασης χαρακτήρων και γεγονότων που παραβιάζουν
τις συνθήκες χώρου και χρόνου όπως τις ξέρουμε» . Το
σενάριο του «Star Trek» και άλλων ιστοριών επιστημονικής φαντασίας, με τις φουτουριστικές «επιστημονικές» μηχανές τους, σε μερικά σημεία διαβάζονται σαν
αποσπάσματα από βίους αρχαίων Ορθοδόξων αγίων,
στους οποίους περιγράφονται οι ενέργειες των μάγων
σε μια εποχή όπου η μαγεία ήταν ακόμα σημαντικό μέρος της ειδωλολατρικής ζωής.
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Η επιστημονική φαντασία σε γενικές γραμμές δεν
είναι συνήθως καθόλου επιστημονική, ούτε και «φουτουριστική».·Είναι μια οπισθοχώρηση στις «μυστικιστικές» πηγές της σύγχρονης επιστήμης -της επιστήμης
πριν το ∆ιαφωτισμό του 17ου και 18ου αιώνα-, που
ήταν πολύ πιο κοντά στον αποκρυφισμό. Η ίδια ιστορία της επιστημονικής φαντασίας παρατηρεί ότι «οι
ρίζες της επιστημονικής φαντασίας, όπως οι ρίζες της
ίδιας της επιστήμης, βρίσκονται στη μαγεία και στη
μυθολογία».
Η σημερινή έρευνα και τα πειράματα στην «παραψυχολογία» μαρτυρούν επίσης μια μελλοντική σχέση
«επιστήμης» και αποκρυφισμού, μια εξέλιξη με την
οποία η φιλολογία επιστημονικής φαντασίας είναι
ήδη σε πλήρη αρμονία.
Η επιστημονική φαντασία στη Σοβιετική Ένωση
(όπου είναι τόσο δημοφιλής όσο και στη ∆ύση, παρ’
ότι η ανάπτυξη της ήταν λίγο διαφορετική) έχει ακριβώς τα ίδια θέματα όπως η ∆υτική επιστημονική φαντασία. Σε γενικές γραμμές, τα «μεταφυσικά» θέματα
στη σοβιετική επιστημονική φαντασία (η οποία είναι
θύμα του άγρυπνου ματιού «υλιστών» λογοκριτών)
προέρχονται από την επίδραση ∆υτικών συγγραφέων
ή από άμεση ινδουιστική επιρροή, όπως στην περίπτωση του συγγραφέα Ivan Efremov.
Ο αναγνώστης της σοβιετικής επιστημονικής φαντασίας, σύμφωνα με μια κριτική, «παρουσιάζεται με
αμυδρή ικανότητα να διακρίνει τις ζωτικές διαφορές
μεταξύ Επιστήμης και Μαγείας, μεταξύ επιστήμονα
και μάγου, μεταξύ μέλλοντος και φαντασίας». Η επιστημονική φαντασία, τόσο ∆υτική όσο και Ανατολική, λέει ο ίδιος συγγραφέας, όπως και άλλες όψεις
του σύγχρονου πολιτισμού, «επιβεβαιώνουν όλες το
γεγονός ότι το υψηλότερο στάδιο του ανθρωπισμού
είναι ο αποκρυφισμός».
4. Σχεδόν από την ίδια τη φύση της ως «φουτουριστική», η επιστημονική φαντασία τείνει να είναι ουτοπική. Λίγα μυθιστορήματα ή ιστορίες περιγράφουν
πραγματικά μια μελλοντική τέλεια κοινωνία, αλλά τα
περισσότερα από αυτά διαπραγματεύονται την «εξέλιξη» της σημερινής κοινωνίας σε κάτι ανώτερο, ή τη
συνάντηση με ένα εξελιγμένο πολιτισμό σε κάποιον
άλλο πλανήτη, με την ελπίδα ή τις προϋποθέσεις της
υπέρβασης των προβλημάτων του σήμερα και γενικά
των περιορισμών της ανθρωπότητας. Στην επιστημονική φαντασία του Efremov και άλλων Σοβιετικών, ο
ίδιος ο κομμουνισμός γίνεται «κοσμικός» κι «αρχίζει
να αποκτά μη υλικές ποιότητες», και «ο μεταβιομηχανικός πολιτισμός θα είναι σαν ινδουιστικός».
Τα «ανώτερα όντα» του εξώτερου διαστήματος
συχνά είναι προικισμένα με ιδιότητες «σωτήρα», και
οι προσεδαφίσεις διαστημοπλοίων συχνά κηρύττουν
«αποκαλυπτικά» γεγονότα -συνήθως την άφιξη αγαθοεργών όντων-, που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους
στην «εξελικτική πρόοδο» τους.
Με δυο λογία, η λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας του 20ου αιώνα είναι η ίδια ένα καθαρό σημάδι
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

* Aπ τ βιβλο “Bare-faced Messiah” τo! Russel Miller.
κδσεις Sphere Books. ∆ημοσιε]θηκε σ_ν %ρθρο: “The
Times” (1/12/2004 & 5/1/2005).

“Aπ^δειξε” ,κμη, Oτι τ_ φυτ_ “στεναχωρο!νται”
κα α>σθ_νονται πνο, πο] μπορε ν_ μετρηθε, μ^
7να “μετρητ Ε” (Ε meter) πο] συν^δεσε σ’ 7να γερ_νι.
vκανε μ_λιστα κα @πδειξη, πDς π_λλεται M βελνα
καθnς Pκοβε τ_ φ]λλα το! φυτο! (M Σαηεντολογα
χρησιμοποιε τ Ε meter στ διαδικασα το! “auditing”
πο] @φαρμζει σ^ ,νθρnπους).
Σ^ %λλη περπτωση, “6 ∆κτωρ Hubbard” ,ν^φερε
στν πιτροπ LδικEς ‘Ασφ_λειας το! East Grinstead Oτι Òταν διατεθειμ^νος ν_ κ_νει μι_ προσφορ_
στν @πιτροπ. ºκανοποιημ^να τ_ μ^λη τEς πιτροπEς,
μ^ τν προσφορ_ του κα τν πρτασ του ν_ ,ναλ_βει τν *ργ_νωση τEς LδικEς Aσφ_λειας, τν @ξ^λεξαν
παμψηφε.
Q θετικ α:τ στ_ση τEς τοπικEς κοινωνας πρς
τ “γοητευτικ ο>κογ^νεια”, %λλαξε Oταν α:τ διευρ]νθηκε μ^ τν %φιξη gκατοντ_δων νεαρDν AμερικανDν
στν περιοχ.
L Alan Larcombe τEς τοπικEς @φημερδος “Ταχυδρμος” το! East Grinstead ,ναφ^ρει: “iπEρξε
πολ] μεγ_λη ,νησυχα κα δυσφορα στν πλη. Ο'
Aμερικανο περπατο!σαν στο]ς δρμους φορDντας
σματα πο] Pγραφαν: “Μ μο! μιλ|τε, ε`μαι <π @πεξεργασα”. Τ ρεπορτ_ζ συν^χιζε: “L κσμος ε`χε τν
αbσθηση Oτι δ^ν θ_ Pπρεπε ν_ @πιτραπε περαιτ^ρω
@ξ_πλωση τEς Σαηεντολογας. vβλεπαν το]ς Σαηεντολγους πο] προσπαθο!σαν ν_ ,ποκτσουν τν κυριτητα σειρ|ς @πιχειρσεων: νς κτηματομεσιτικο!
γραφεου, gνς *δοντιατρεου, gνς κομμωτηρου κα
κοσμηματοπωλεων κα ,νησυχο!σαν. Μι_ gταιρα
ο>κονομικ κα κ_ποια 'ατρεα διευθ]νονταν Jδη
,π Σαηεντολγους. Α:τ δ^ν %ρεσε στν κσμο. Ο'
%νθρωποι tταν τEς γνnμης Oτι %ν κ_ποιος ε`χε προβλματα θ_ Pπρεπε ν_ Pλθει σ^ @παφ μ^ τν @φημ^ριο
τEς @νορας”.

της απώλειας των χριστιανικών αξιών και της χριστιανικής ερμηνείας του κόσμου. Έχει γίνει ένα ισχυρό
μέσο διάδοσης μιας μη χριστιανικής φιλοσοφίας της
ζωής και της ιστορίας, κατά ένα μεγάλο μέρος κάτω
από απροκάλυπτη, ή συγκεκαλυμμένη, αποκρυφιστική
και ανατολική επίδραση και σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο κρίσης και μετάβασης για τον ανθρώπινο
πολιτισμό, έχει γίνει μια βασική δύναμη στην καλλιέργεια της ελπίδας και της πραγματικής προσδοκίας
για «επισκέπτες από το εξώτερο διάστημα» οι όποιοι
θα λύσουν τα προβλήματα της ανθρωπότητας και θα
οδηγήσουν τον άνθρωπο σε μια νέα «κοσμική» εποχή
της ιστορίας του.

Ενώ εμφανίζεται ως επιστημονική και μη θρησκευτική, η λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας είναι
στην πραγματικότητα ένας βασικός διασπορέας (σε
κοσμική μορφή) της «νέας θρησκευτικής συνειδητότητας», η οποία σαρώνει το ανθρώπινο γένος καθώς ο
Χριστιανισμός υποχωρεί.
Τα παραπάνω συνθέτουν το αναγκαίο υπόβαθρο για να συζητήσουμε τις πραγματικές εκδηλώσεις των «αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων», τα όποια παραδόξως ανταποκρίνονται στις
ψευδοθρησκευτικές προσδοκίες που έχουν εξαφτεί
στον «μεταχριστιανικό» άνθρωπο”.
(Συν^χεια στ gπμενο)

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ*
Aνακοινnθηκε Oτι M Σαηεντολογα Pχει ,γορ_σει
τ παλαι κτριο τEς @ταιρας ΒΡ στν 6δ Βασιλσσης
Βικτωρας στ Λονδνο γι_ 10 gκατομμ]ρια λρες Aγγλας. Q ,γορ_ το! περιουσιακο! α:το! στοιχεου θ_
βοηθσει τν *ργ_νωση ν_ α:ξσει τς δραστηριτητ^ς
της στ Βρεττανικ πρωτε]ουσα.
Γι_ πολλ_ χρνια, β_ση της στ Λονδνο tταν τ_
γραφεα τEς 6δο! Tottenham Court Road, Oπου ο' περαστικο @καλο!ντο γι_ 7να “Τ^στ Προσωπικτητος”.
iπ_ρχει @πσης 7να “Κ^ντρο ∆ιασημοττων” στ Βayswater.
Aπ τ 1959, M κυριτερη ,π ,πψεως γοτρου διε]θυνση τEς Σαηεντολογας, στν Βρεταννα, Òταν τ
Saint Hill Manor, 7να ,ρχοντικ δυ μλια ,π τ East
Grinstead, στ Sussex.
L 'δρυτς τEς Σαηεντολογας, L. Ron Hubbard,
,γρασε τ κτEμα α:τ τDν 50 στρεμμ_των ,π τν
Μαχαραγι_ τEς Jaipour κα @γκαταστ_θηκε σ’ α:τ μ^
τν σ]ζυγ του Mary Sue κα τ_ παιδι_ τους. Τοπικ
@φημερδα ,ν^φερε τν @ποχ @κενη: “yνας Aμερικανς κα M γοητευτικ ο>κογ^νει_ του βρEκαν 7να παρ_δεισο στ Saint Hill”.
Τρες μEνες μετ_ τν @γκατ_στασ τους, “6 ,τομικς @πιστμων ∆ρ. Hubbard” tταν π_λι θ^μα τEς
@φημερδας. Aνακονωσε μι_ @παναστατικ μ^θοδο
κηπουρικEς, >σχυριζμενος Oτι ε`χε @πεξεργαστε σπρους, μ^ “ραδιενεργ_ κ]ματα” μ^ ,ποτ^λεσμα τ_ φυτ_
τομ_τας, πο] καλλιεργο!σε ν_ φθ_σουν τ pψος τDν
16 ποδDν (4,80 μ^τρων).
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L Alan Larcombe tταν 6 δημοσιογρ_φος, πο] πρDτος Pκανε τν @πσκεψη στο]ς Hubbards Oταν @κενοι
πρωτοEλθαν. Σ^ μι_ gπμενη @πσκεψ του ξαφνι_στηκε ,π τν ,ριθμ τDν ,τμων πο] Òταν @κε. L
Larcombe ,ναφ^ρει: “Καθnς σταμ_τησα τ α:τοκνητ
μου Pξω ,π τ σπτι, 7να κουδο]νι χτ]πησε κ_που κα
κσμος Oρμησε Pξω, gκατοντ_δες gκατοντ_δων ,π’ α:το]ς, σ_ν σφEκες, πο] ,φνουν τν φωλι_. Aνακ_λυψα Oτι Òταν τσοι πολλο μαθητα @κε στε σγουρα
θ_ ,ντιμετnπιζαν ,νεπ_ρκεια στ σ]στημα ,ποχ^τευσης, πο] @ξυπηρετο!σε τ κτριο”.
νδιαφ^ρον @κδηλnθηκε στν Βουλ τDν Κοινοττων.
Στς 7 Φεβρουαρου 1966, 6 Λρδος Βalniel, ττε
Πρεδρος τEς “θνικEς ταιρας γι_ τν ∆ιανοητικ
iγεα” ζτησε ,π τν iπουργ iγεας ν_ <ποβ_λει
@περnτηση γι_ τν Σαηεντολογα, στ Βρεταννα.
Q ,π_ντηση το! L. Ron Hubbard tταν ν_ @κδnσει
μι_ ντιρεκτβα ,π τ ,ρχοντικ στ Saint Hill: “B_λτε
7να ντετ^κτιβ ν_ ξεθ_ψει Oλα τ’ %πλυτα ,π τ παρελθν α:το! το! Λρδου. Θ_ τ_ βρEτε Oλα @κε”.
Μ^ τν ε:καιρα α:τ, 6 Hubbard δημιουργε 7να
“ΤμEμα ∆ημσιας vρευνας”, πο] ,ποτελεται ,π
>διωτικο]ς ,στυνομικο]ς. L πρDτος @ρευνητς, πο]
προσλφθηκε γι_ ν_ διευθ]νει τν 6μ_δα, Pλαβε τν
@ντολ ν_ βρε τουλ_χιστον ,π 7να “μελαν σημεο”
(7να φνο, μι_ @πθεση, 7να βιασμ) γι_ κ_θε ψυχατρο στ Βρεταννα. L ντ^τεκτιβ α:τς “πο]λησε” τν
'στορα α:τEς τEς ,συνεθιστης ,ποστολEς του, σ^ μι_
κυριακ_τικη @φημερδα.
Μετ_ ,π πολλ_ πρωτοσ^λιδα, γ]ρω ,π τν Hubbard, τ_ α>τματα στν Βουλ τDν Κοινοττων, γι_ @περnτηση γ]ρω ,π τν Σαηεντολογα συνεχστηκαν.
Q ,π_ντηση το! iπουργο! tταν: “∆^ν νομζω Oτι
ε`ναι ,ναγκαα περαιτ^ρω Pρευνα γ]ρω ,π τ Σαηεντολογα γι_ ν_ καταδειχθε Oτι ο' δραστηριτητες
α:το! το! *ργανισμο! ε`ναι δυνητικ_ βλαβερ^ς. ∆^ν
Pχω καμμα ,μφιβολα Oτι M Σαηντελογα ε`ναι τελεως
,ναξιπιστη σ^ θ^ματα ,ν_πτυξης τEς <γεας”.
∆]ο χρνια ,ργτερα, στς 25 xουλου 1968, M Βρεταννικ Κυβ^ρνηση ,ποφ_σισε τελικ_ ν_ δραστηριοποιηθε
κατ_ τEς Σαηντελογας. L iπουργς iγεας, κ. Kenneth
Robinson, ,νακονωσε τν ,παγρευση ε>σδου στ
Qνωμ^νο Βασλειο στο]ς μαθητ^ς τEς Σαηεντολογας.
L κ. Robinson δλωσε: “Q Κυβ^ρνηση ε`ναι πεπεισμ^νη,
Pχοντας @ξετ_σει Oλα τ_ <π_ρχοντα στοιχεα, Oτι M Σαηντελογα ε`ναι κοινωνικ_ βλαβερ. Aλλοτριnνει μ^λη
ο>κογενειDν, ,πομακρ]νοντας τ 7να ,π τ %λλο κα
,ποδδει ρυπαρ_ κα ,τιμωτικ_ κνητρα σ^ Oσους τEς
,ντιτθενται. Ο' @ξουσιαστικ^ς ,ρχ^ς κα πρακτικ^ς της
ε`ναι μα >σχυρ ,πειλ γι_ τν προσωπικτητα κα τν
ε:ημερα @κενων, πο] @ξαπατο!νται στ ν_ γνουν *παδο. Κα τ σημαντικτερο: Ο' μ^θοδο της ε`ναι δυνατν
ν_ ,ποβο!ν σοβαρς κνδυνος γι_ τν <γεα @κενων πο]
<ποκ]πτουν σ’ α:τ^ς τς μεθδους”.
Λγες μ^ρες ,ργτερα, 6 iπουργς σωτερικDν
,νακονωνε, Oτι 6 L. Ron Hubbard χαρακτηρσθηκε
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fς “,νεπιθ]μητος ,λλοδαπς” κα συνεπDς δ^ν θ_ @πιτρεπταν στ gξEς, @πιστροφ του στ Βρεταννα. Σ_ν
,π_ντηση, 6 Hubbard ,π^στειλε 7να τ^λεξ στ Saint
Hill, μ^ τ gξEς περιεχμενο: “Q Aγγλα, πο] κ_ποτε
@θεωρετο τ ΦDς κα M ‘Ελπδα το! Κσμου, Pχει γνει
Κρ_τος Aστυνομικ κα δ^ν ε`ναι δυνατν ν_ τν @μπιστε]εται κανες πλ^ον”.
∆^κα 7ξη χρνια ,ργτερα, στ Aνnτατο ∆ικαστριο το! Λονδνου, 6 κ. Justice Latey χαρακτρισε τν
Σαηεντολογα fς “,νθικη, κοινωνικ_ ,πεχθE, ,χρεα
κα @πικνδυνη”. L δικαστς @δκαζε μα περπτωση
@πιμ^λειας, πο] ,φορο!σε τ_ παιδι_ gνς @ν @νεργε½
Σαηεντολγου κα τEς πρnην Σαηεντολγου συζ]γου
του. L bδιος περι^γραψε τν συμπεριφορ_ το! Hubbard κα τDν βοηθDν του “fς φρικαλ^α ,ν_μνηση το!
κομπασμο! κα τDν φωνασκιDν το! Χτλερ κα τDν
<πηρετDν του”.
Aναθ^τοντας τν @πιμ^λεια στ σ]ζυγο, 6 κ. Justice
Latey ε`πε, Oτι M Σαηντελογα tταν διεφθαρμ^νη, @πειδ βασζεται σ^ ψε]δη κα ,π_τη κα Pχει fς κ]ριο
,ντικεμεν της τ χρEμα κα τν ,πκτηση δ]ναμης
το! κ. Hubbard, τEς συζ]γου του κι @κενων, πο] βρσκονται κοντ_ του, στν κορυφ τEς Mγεσας. “Ε`ναι
,χρεα”, ε`πε, “διτι χρησιμοποιε %τιμες πρακτικ^ς,
τσο γι_ το]ς πιστο]ς της, πο] δ^ν ,κολουθο!ν τ
γραμμ της χωρς ,ντιλογες, Oσο κα πρς @κενους,
@κτς τEς *ργ_νωσης, πο] ,σκο!ν κριτικ J ε`ναι ,ντθετοι πρς α:τν. Ε`ναι @πικνδυνη”, συν^χισε, “@πειδ
βγανει στο]ς δρμους γι_ ν_ α>χμαλωτζει %τομα, >διατερα παιδι_, κα ν_ @ντυπωσι_ζει ν^ους ,νθρnπους
διδ_σκοντ_ς τους κα κ_νοντ_ς τους πλ]ση @γκεφ_λου
στε ν_ γνουν ο' χωρς @ρωτματα α>χμ_λωτο της
κα @ργαλεα τEς α~ρεσης, μακρι_ ,π το]ς δικο]ς τους
,νθρnπους, τν κοιν, ,νθρnπινη λογικ, τ ζω”.
Aναφερμενος στν 'δρυτ κα στ σ]ζυγ του, 6
δικαστς @θεnρησε τν ,πφαση σαφ κα τελεσδικη.
“L κ. Hubbard ε`ναι ,π το]ς χειρτερους τσαρλατ_νους”, ε`πε. Κι ,κμη προσ^θεσε: “Τ bδιο κα M σ]ζυγς του Mary Sue κα M κλκα στ συμβο]λιο κορυφEς
πο] λαμβ_νουν τς ,ποφ_σεις γι_ τς @ν^ργειες στν
α~ρεση”.
Παρ_ τ κ!μα τEς κριτικEς, ,π @πσημες πηγ^ς, M
Σαηεντολογα @π^ζησε κα φ_νηκε ν_ γνεται ,κμη
πι >σχυρ μετ_ τν θ_νατο το! Hubbard. Μι_ ντιρεκτβα ,π τ “Γραφεο Aνακοινnσεnν” του 6ρζει
τν τρπο, πο] θ_ μπορο!σαν ο' Σαηεντολγοι ν_
,ναπτ]ξουν πολιτικ @πιρρο: “Μν @νδιαφ^ρεστε ν_
@κλεγετε. Φροντστε ν_ προσληφθετε στ προσωπικ
Γραμματεας J στ σDμα τDν Σωματοφυλ_κων”.
Q ,παγρευση στν εbσοδο Σαηεντολγων στ
Βρεταννα <ποστηρχθηκε Oτι tταν ,ν^φικτη κα καταργθηκε. Πολλ^ς χDρες, Oπου M ,ντθεση tταν *ξ]τατη %ρχισαν ν_ ,πδεχονται τν Σαηεντολογα σ_ν
Θρησκεα %ν κα ο' Βρεταννικ^ς Κυβερνσεις Pχουν
,πορρψει διαδοχικ_ α:τ τν ,πατηση.
L Hubbard, ,π πολ] παλι_, ε`χε κατανοσει τ_
πολλ_ πλεονεκτματα το! θρησκευτικο! καθεστDτος.
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Στ_ τ^λη το! 1952, 6 νεοεκλεγες ττε πρεδρος τDν
Η.Π.Α., Dwight D. Eisenhower, ε`χε διακηρ]ξει: “Q Κυβ^ρνησ μας δ^ν Pχει <πσταση @κτς %ν θεμελιnνεται
σ^ μι_ βαθει_ θρησκευτικ πστη κα δ^ν μ^ @νδιαφ^ρει προσωπικ_ ποι_ ε`ναι α:τ M πστη”! Τ 1954 τ
Κογκρ^σσο προσ^θεσε στν “iπσχεση Πστεως” τν
φρ_ση: “iπ τν Θεν”.
Τν ∆εκ^μβριο το! 1953, 7να χρνο μετ_ τν διακρυξη το! Eisenhower, 6 Hubbard ~δρυσε τρες ν^ες @κκλησες: Τν “κκλησα τEς AμερικανικEς πιστμης”,
τν “κκλησα τEς Σαηεντολογας” κα τν “κκλησα
τEς ΠνευματικEς ΜηχανικEς” κα τς καταχnρησε στ
Camden το! New Jersey. Στο]ς πιστο]ς του, στ_ %λλα
μ^ρη τDν Η.Π.Α., δθηκε @ντολ ν_ @πισπε]σουν τν
,λλαγ τEς λειτουργας των σ^ @κκλησες. Ο' διευθυντ^ς μετονομ_στηκαν σ^ “ºερες”.
L κλ_δος μ^ τ μεγαλ]τερη δι_δοση, M “κκλησα
τEς Σαηεντολογας, τEς Καλιφρνιας”, Pθεσε σ_ν σκοπο]ς της: “Τν υ'οθ^τηση κα ,ποδοχ τDν στχων,
σκοπDν, ,ρχDν κα πστης στν κκλησα τEς AμερικανικEς πιστμης, Oπως θεμελιnθηκαν ,π τν L.
Ron Hubbard”.
Μ^σl το! Hollywood κα ε>δικτερα μ^σl γνωστDν
,στ^ρων πο] κατρθωσε ν_ κ_νει *παδο]ς της, Oπως
6 John Travolta κα 6 Tom Cruise, M *ργ_νωση κ^ρδισε
διεθν @πιρρο. Πρσφατα, 6 Cruise, κατ_ τν δι_ρκεια @πσκεψς του στν Βρεταννα, @κμεταλλε]θηκε
τν συμμετοχ του σ^ τηλεοπτικ @κπομπ το! Michael
Parkinson γι_ ν_ μιλση γι_ τ_ πιστε]ω του στν Σαηεντολογα. Στν \θοποι ,πονεμθηκε τ μετ_λλιο:
“πιτυχες στν ºεραποστολ γι_ τν κκλησα τEς
Σαηεντολογας” ,π τν *ργ_νωση κα τιμ|ται γι_ τν
συμβολ του στν “Aλλαγ το! Προσnπου τEς κπαδευσης στν Aμερικ”.
Τ Saint Hill Manor ε`ναι ,κμη κα σμερα M “Μ^κκα” γι_ το]ς Σαηεντολγους σ’ 6λκληρο τν κσμο
κα ε`ναι καταχωρημ^νο, σ_ν τουριστικ ,τραξιν,
στν τουριστικ 6δηγ το! Sussex.
Q Σαηεντολογα διαθ^τει περιουσιακ_ στοιχεα
κα σ^ %λλα μ^ρη τEς Βρεταννας, >διατερα στ Poole,
Dorset.

ΕΠΩ∆ΥΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
Μετ_ τν Α’ Παγκσμιο Πλεμο στν 6ποο M λλ_δα ,γωνστηκε στ πλευρ τDν συμμ_χων sγγλων,
Γ_λλων, xταλDν κα AμερικανDν κα Pχυσε τ α¿μα
τDν παιδιDν της στ_ πεδα τDν μαχDν, Oλοι πστευαν
Oτι tλθε M ρα ν_ @κπληρωθο!ν τ_ δκαια α>τματ_
μας γι_ ,πελευθ^ρωση το! ,λ]τρωτου λληνισμο!
τEς Μικρ|ς Aσας. Α:τ @θεωρετο ττε fς α:τονητο
@φ’ Oσον M Τουρκα tταν μ^ τ μ^ρος τDν ,ντιπ_λων
τους.
kμως λγο μετ_ τν σιγ τEς κλαγγEς τDν Oπλων
τ_ πρ_γματα @ξελχθηκαν δυσμενDς γι_ τν λλ_δα.
Ο' σ]μμαχο μας ,μ^σως μ|ς @γκατ^λειψαν κα @στρ_-
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φησαν πρς τν @πηρμ^νο Κεμ_λ, προσβλ^ποντες στν
@ξυπηρ^τηση τDν ο>κονομικDν τους συμφερντων. Στ
βιβλο “Aναμνσεις...” το! Κ. Ζαβιτσι_νου ,ναφ^ρονται πολλ_ γι_ τ μεταστροφ τEς στ_σης τDν συμμ_χων μας το! Α’ Παγκοσμου Πολ^μου. Μεταξ] %λλων,
γρ_φει 6 @ν λγl διακεκριμ^νος συγγραφ^ας: “Q Γαλλα Jδη ε`χε <πογρ_ψει ,π τν eκτnβριον το! 1921
6ριστικν συνθκην μ^ τν Κεμ_λ κα δ^ν ,π^κρυπτεν
ε>ς το]ς συμμ_χους της τς <ποχρεnσεις πο] ε`χεν ,ναλ_βει ,π^ναντι στν Κεμ_λ, Oπως @πιδιnξει ριζικ_ς
μεταρρυθμσεις τEς συνθκης τDν ΣεβρDν. L Γαλλικς
τ]πος @ξ’ %λλου ε`χε ξεσπαθnσει <π^ρ τDν Το]ρκων.
Κα M γαλλικ κοιν γνnμη ε`χε καταληφθE ,π 7ναν
,δικαιολγητον κα ,νεξγητον φιλοτουρκισμν.
Q xταλα @πσης ε`χε χαρ_ξει ,περφραστα φιλοτουρκικν πολιτικν κα π_ντως ,ντθετον πρς τν λληνικν πολιτικν τEς Μικρ|ς Aσας. πστευεν α:τ
πnς M Τουρκα ,ποτελε χDρον ο>κονομικDς πλ^ον @κμεταλλε]σιμον ,π τν λλ_δα. ´το λοιπν ,ποφασισμ^νη ν_ <ποστηρξει τ_ς Τουρκικ_ς ,ξιnσεις σ]μφωνα μ^
τν xταλοκεμαλικν συμφωναν. ×ς πρς τν Aγγλαν
κα α:τ @πεδωκεν λγl περιπετειDν της ε>ς τ_ς ºνδας
τν ταχεαν συνομολγησιν ε>ρνης ε>ς τν Μ. Aσαν.
θεnρει το!το Oτι ,πετ^λει @θνικν ,ν_γκην”.
Κα στ βιβλο: “Q σκι_ τEς ∆]σεως” το! Κωνσταντνου Σακελλαρπουλου διαβ_ζουμε μεταξ] %λλων
Oτι: “gκουσως M Γαλλα κα M xταλα, gκουσως M Μεγ_λη Βρεταννα κα α' Qνωμ^ναι Πολιτεαι τEς AμερικEς
%φησαν ν_ <πονομευθε M ε>ς τν Μικρ_ν Aσαν λληνικ @γκατ_στασις κα Pκαμαν μοιρααν τν κατ_ρρευσιν της”. Κα σ^ %λλο σημεο 6 συγγραφε]ς γρ_φει Oτι
“<πEρχον μεταξ] τDν συμμ_χων κα ο' @πιθυμο!ντες
κα μ^ κ_θε τρπο προσπαθο!ντες ν_ @πιτενουν τν
λληνικν φθορ_ν”.
Γιατ τ_ λ^με τnρα α:τ_ πο] ,ποτελο!ν τς πλ^ον
@πnδυνες μνEμες τEς λληνικEς ºστορας μετ_ τν
Μικρασιατικν καταστροφν; Μ_ τ_ bδια ,κριβDς
@πισυν^βησαν κα μετ_ τ λξη το! Β΄ Παγκοσμου Πολ^μου.Q λλ_δα ,π τν πρnτη στιγμ ,γωνσθηκε
στ πλευρ τDν συμμ_χων της κατ_ τDν δυν_μεων το!
sξονα κα Pχυσε ποταμο]ς α~ματος ,π τEς 28ης eκτωβρου 1940 στ μ^τωπο τEς Aλβανας μ^ το]ς xταλο]ς
κα στ_ λληνοβουλγαρικ_ σ]νορα μ^ το]ς Γερμανο]ς
κα κατ_ τν μα]ρη περοδο τEς κατοχEς μ^ τν Mρωϊκ
της @θνικ ,ντσταση, M 6ποα tταν M πι _ξιλογη κα
,ποφασιστικ γι_ τς τ]χες το! πολ^μου σ^ Oλη τν κατεχμενη Ε:ρnπη. Q λλ_δα @ξEλθε ,π τν πλεμο
α'ματοβαμμ^νη, καθημαγμ^νη, κατεστραμ^νη κα φτωχ, @νD M Τουρκα πο] τ Pπαιξε ο:δ^τερη δ^ν Pχασε
οrτε 7ναν πολτην της, δ^ν Pπαθε ,πολ]τως τποτε.
kμως ο' σ]μμαχο μας μ|ς Pδειξαν κα π_λιν κα
δεχνουν συνεχDς φιλοτουρκικ πολιτικ. Στς ,ντιδικες μας στ Α>γαο, στν Κ]προ κα ,λλο!, <ποστηρζουν μυστικ_ J φανερ_ τν Τουρκα ε>ς β_ρος
τDν συμφερντων μας. Παρ_ τ_ @πανειλημμ^να τρομοκρατικ_ χτυπματα ,π μουσουλμανικ^ς χDρες δ^ν
,λλ_ζουν τν φιλομουσουλμανικ προσανατολισμ
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τους κα ,γνοο!ν το]ς πραγματικο]ς τους συμμ_χους
κα κυρως τν λλ_δα πο] tταν π_ντα στ πλευρ
τους σ’ Oλους το]ς δ]σκολους καιρο]ς. Κ_ποιος ζωγρ_φος ζωγρ_φισε σ_ν ,δελφ^ς σφιχταγκαλιασμ^νες τν
ε:εργεσα μ^ την ,χαριστα. Κα ε`χε ,πλυτο δκαιο.
Α:τ^ς π_ντα π|νε μαζ.
Τnρα, μ^ τν πολυσυζητο]μενη προοπτικ Pνταξις
τEς Τουρκας στν Ε.Ε. Oλες ο' χDρες τEς ∆]σης “κπτονται” ν_ τν <ποδεχτο!ν κα “κ]πτουν τν α:χ^να”
σ^ Oλες τς ,παιτσεις το! νεοσουλτ_νου τEς Aγκ]ρας.
Φαντ_ζεται κανες, ,φο! M Τουρκα ,παιτε τ_ π_ντα
πρν @νταχθε, τ θ_ @πακολουθσει Oταν @νταχθε κα
γνη μ^λος, τ Aσιατικ α:τ κρ_τος, τEς Ε:ρnπης!
Θ_ πο!ν πολλο καλοπροαρετοι Oτι M Τουρκα δ^ν
ε`ναι χnρα xσλαμικ μ^ τν Pννοια πο] ,ποδδουμε
σμερα στς χDρες το! xσλ_μ. vχει Oμως ,ποδειχθε
Oτι ο' Το!ρκοι @κτς τEς χnρας τους μετατρ^πονται σ^
φανατικο]ς >σλαμιστ^ς. Παραδεγματα <π_ρχουν πολλ_. sλλωστε 6 σημερινς πρωθυπουργς τEς Τουρκας
,πγγειλε πρν ,π λγα χρνια, σ^ δημσια συγκ^ντρωση 7ναν @μπρηστικ στχο >σλαμικο! ποιματος:
“Ν_ γνουν ο' τρο!λλοι τDν τζαμιDν μας ,σπδες κα
ο' μιναρ^δες δρατα, ν_ ξεσκσουν τς καρδι^ς τDν
,πστων”.
L Το!ρκος πρωθυπουργς, πο] ο' τουρκικ^ς @φημερδες τν ,πεκ_λεσαν Ν^ο Σουλεϊμ_ν ΜεγαλοπρεπE, ε`πε προκλητικ_ στν τελετ γι_ τ λξη τEς Συνδου κορυφEς τEς 17ης ∆εκεμβρου 2004: “γn π_ντως δ^ν θ_
,ναγνωρσω ποτ^ τν Κ]προ”. Aναιδς κα προκλητικ
δλωση. Ε:τυχDς πο] 6 iπουργς ξωτερικDν μι|ς μικρEς χnρας, το! Λουξεμβο]ργου, 6 κ. sσελμπορν το!
ε`πε *ρθ_-κοφτ_: “Aκο!στε κ]ριε, @δD στν Ε]ρnπη
δ^ν εbμαστε γυρολγοι πο] πουλ|με χαλι_ στο]ς δρμους. Καλ]τερη συμπεριφορ_ παρακαλD”.
Πολλο @ρευνητ^ς πιστε]ουν Oτι M Pνταξη τEς Τουρκας στν Ε.Ε. θ_ τEς @πιφ^ρει ,νυπολγιστα δειν_.
Θ_ ε>σ^λθουν πρDτα δεκ_δες gκατομμυρων μουσουλμ_νοι ο' 6ποοι θ_ ,λλοιnσουν τν φυλετικ ταυττητα τDν δυτικDν κρατDν. δη κα πρ τEς Pνταξης
στ ∆υτικ Ε:ρnπη διαβιο!ν σμερα 12 gκατομμ]ρια
μουσουλμ_νοι. Aν ,ναλογισθο!με Oτι ο' πιστο το!
xσλ_μ ε`ναι λαο μ^ πστη κα θρησκευτικ φανατισμ κα διαθ^τουν σφργος κα >καντητα @πδρασης,
μπορο!με εrκολα ν_ ,ντιληφθο!με τ θ_ συμβε Oταν
ε>σρε]σουν στς δυτικ^ς κοινωνες πο] Pχουν χαλαρ
θρησκευτικτητα κα M Χριστιανικ συνεδηση κα
ζω ε`ναι διαβρωμ^νες ,π τν ,διαφορα κα τν
@κκοσμκευση. Σ^ κοινωνες δηλαδ πο] φ^ρουν τ
Kνομα Χριστιανο ,λλ_ δ^ν ζο!ν τν Χριστιανικ Πστη κα οrτε @μπν^ονται ,π τς Χριστιανικ^ς ,ξες.
Στν Ε:ρnπη ο' %θεοι ,ν^ρχονται στ 25%, @νD στν
Τουρκα στ 1% (θεωρητικ_, διτι οrτε μπορο!ν, οrτε
@κδηλnνονται φανερ_).
Πολλο πιστε]ουν Oτι μ^ τν συγχρωτισμ θ_ @πιτευχθε @νσωμ_τωση τDν μουσουλμανικDν πληθυσμDν
,π τς δυτικ^ς κοινωνες. Α:τ M παραδοχ κα ,νιστρητη ε`ναι κα @ξωπραγματικ. vχει ,ποδειχθε
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Oτι M ,φομοωση λαDν το! xσλ_μ μ^ τ θρησκευτικ
φανατισμ πο] διαθ^τουν ε`ναι παντελDς ,δ]νατη.
Μ|λλον τ ,ντθετο θ_ συμβε ,π τν συν]παρξη
λαDν μ^ χαλαρ πστη μ^ λαο]ς το! α:στηρο! xσλ_μ.
Α:τ M συν]παρξη θ_ διευκολ]νει τν ε:ρ]τερη διεσδυση τEς μουσουλμανικEς πστης κα θ_ καλ]ψει τ
κεν πο] δημιουργε τ Pλλειμα τEς ΧριστιανικEς ζωEς
,π τς κοινωνες τDν δυτικDν κρατDν, πο] θεωρο!ν
τ θρησκεα >διωτικ <πθεση.
sς ε:χηθο!με ν_ @πανευαγγελισθο!ν ο' λαο τEς
Ε:ρnπης κα ν’ ,ρχσουν ν_ βιnνουν τ Χριστιανικ
Πστη μ^ Oλη τ δ]ναμη κα τ μεγαλωσ]νη της. Μνο
ττε θ_ μπορ^σουμε ν’ ,ντιμετωπσουμε τ θρησκευτικ φανατισμ τDν μουσουλμ_νων κα δ^ν θ_ κινδυνε]σουμε ν_ χαθο!με στ δνη το! ν^ου μωαμεθανικο!
@πεκτατισμο!.

“ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ”
Aπ τ διαδκτυο πληροφορο]μαστε «τ_ Pργα κα
τς Mμ^ρες» το! Μουσουλμανικο! Κ^ντρου Βελγου.
«Περήφανος δηλ@νει E Μουσταφ5 8λ-Το!ρκι, μάμης το τζαμιο κα σλαμικο κέντρου τς Λιέγης στ%
Βέλγιο, γι: τ%ν προσηλυτισμό στ% kσλάμ περίπου 200
Βέλγων. πως ε3πε “ ως 200 Βέλγοι Cσπάσθηκαν τ% kσλάμ, χάρη στ% θεBο μήνυμα πο! Cπευθύνει τ% τζαμί”.
Κατά τ%ν Cνταποκριτή στ% Βέλγιο το πρακτορείου “Islam On Line” Νασρεντν Ντζεμπ, 4 προσπάθεια
στI Λιέγη, πο! ξεκίνησε eς τζαμί 8λ kτασάμ κα ξελίχθηκε σ πολλν δραστηριοτIτων σλαμικό κέντρο,
“CποτελεB παράδειγμα το κεντρικο ρόλου πο! μπορον οj μουσουλμάνοι ν: παίξουν στIν Ε?ρώπη”. Τ%
ν λόγ£ κέντρο Aχει δεκαπλασιασθεB σ πιφάνεια τ:
τελευταBα 15 χρόνια κα Aχουν 20πλασιασθεB α?τοί
πο! τ% πισκέπτονται. “Τ% τζαμί δέχεται πίσης μαθητές κα μαθIτριες το Βελγου κα το!ς διδάσκει τ
ε3ναι τ% kσλάμ, γι: ν: πέσουν οj μπάρες στIν πικοινωνία τους μ το!ς μουσουλμάνους”, ε3πε E Τούρκι.
Σημειώνεται bτι τ% Βέλγιο ¤ταν 4 πρώτη ε?ρωπαϊκή
χώρα πο! Cναγνώρισε τ% kσλάμ, τ% 1974. Σήμερα ζον
κεB περπου 500.000 μουσουλμάνοι (5% το συνολικο πληθυσμο)».
Κ_τι τ^τοιο φοβθηκαν, λοιπν, ο' λαο τEς Ε:ρnπης κα ε`παν ΟΧΙ στ Συνταγματικ Συνθκη τEς Ε.Ε.
Φοβθηκαν, δηλαδ, τν ,θρα ε>σβολ Το]ρκων
στν Ε:ρnπη μ^ Oλα τ_ @πακλουθα gνς σκληρο!
φονταμενταλιστικο! στοιχεου κα ,ντ^δρασαν στν
προοπτικ α:τ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ “HOLLYWOOD”…
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ!
Aμφιβάλλετε πnς τ Hollywood ε`ναι σχολεο;
Κα μάλιστα πανεπιστήμιο;
Ε`ναι τ τελευταο σκαλοπάτι @κμάθησης, πλύσης
@γκεφάλου, διαβίβασης μηνυμάτων κα κατασκευEς
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μι|ς κοινωνίας Oπως κάποια, ψυχικ_ κα πνευματικ_
διαταραγμ^να, %τομα 6ρζουν.
Κα φυσικά, θ_ πετε: «Μ_, γιατ;».
ΧρEμα, ξουσία, ∆όξα. Σ|ς λένε κ_τι α:τές ο' λέξεις;
Κι ,κόμα, bσως ,ναρωτηθετε: «Aφο! κάθε ταινία
Pχει τ δικό της σενάριο, pφος, διαφορετικούς χαρακτEρες, \θοποιούς, πDς μπορο!ν ν_ @πηρεάσουν κα τ
μηνύματα περνο!ν;».
Τ_ κοινωνικά πρότυπα, ο' \θικές ,ξίες, M βία, M
,γάπη, τ sex, ο' σχέσεις τDν ,νθρώπων, M @κμηδένιση
τEς ,ξίας τEς ,νθρώπινης ζωEς ,λλά κα τEς ζωEς γενικότερα, M σχέση το! ,νθρώπου μ^ τ περιβάλλον, ε¿ναι
κάποιοι τομες πο] @πηρεάζονται κα πο] μπορD ν_
,ναφέρω @πιγραμματικά, γι_ Oποιον Pχει τ διάθεση
ν_ προβληματιστε.
Πι πολ] Oμως, θ_ Jθελα ν_ σταθD στ παρακάτω
παράδειγμα ,ν_λυσης τριDν διαφορετικDν ταινιDν
γι_ ν_ μπορέσω bσως ν_ @ξηγήσω α:τό τ κ_τι βαθ]τερο πο] κρύβουν ο' «μεγάλες @μπορικές @πιτυχίες» το!
Hollywood. Κα σίγουρα %ν ψάξετε κι @σες, θ_ βρετε
κι %λλα...
sς π_ρουμε, λοιπν, τ “Matrix”, τ “X-Men” κα
τ “Harry Potter”, τρες ταινίες φαντασίας διαφορετικές μεταξύ τους.
Σ’ α:τή τ νέα γενιά ταινιDν, @κτός τEς αrξησης
τEς ταχύτητας κα τEς βίας, Pχουμε μι_ ,κόμα διαφοροποίηση ,πό τς παλαιότερες ταινίες (π.χ. “Superman”,
“James Bond”, “Spiderman” κ. %.) Oπου <πάρχει 7νας
πρωταγωνιστής πο] κάνει μόνος «Oλη τ δουλειά».
Μ^ τ_ χρόνια, ο' Ãρωες ,ποκτο!ν παρέα J συνεργάτες (π. χ. 6 Superman Pχει τν Λόις κα τν 6μάδα τDν
<περηρώων, 6 007 μ^ μι_ @ναλλασσόμενη α>θέρια pπαρξη, ,ντάξι_ του σ^ @ξυπνάδα, ταχύτητα κα κόλπα, 6
Batman μ^ τν βοηθό του κα τν πιστό του μπάτλερ
σώζουν @πίσης τν κόσμο ,π’ το]ς κακούς...).
Στ νέα γενιά ταινιDν, παρότι <πάρχει πρωταγωνιστής κα M 'στορία περιπλέκεται γύρω του, M «δουλειά»
γίνεται 6μαδική, μ^ τν τάση ν_ ,νοίγει M παρέα ,περιόριστα.
Στο “Matrix” προσπαθο!ν ν_ «ξυπνήσουν» το]ς ,νθρώπους κα ν_ το]ς βάλουν στν «,ληθινό» κόσμο,
στ “Harry Potter” M παρέα τDν μάγων μεγαλώνει,
,φο! κάθε χρόνο Pρχονται νέοι μαθητές στ Χόγκγουαρντς, στο]ς “X-Men” κάθε 7νας πο] συνειδητοποιε
πnς ε`ναι μεταλλαγμένος, πηγαίνει στ σχολή τDν XMen γι_ ν_ μάθει ν_ @λέγχει τς δυνάμεις του.
vτσι, @δD Pχουμε 7να κοινό χαρακτηριστικ σ’ α:τές τς τρες διαφορετικές ταινίες. ∆ύο κόσμους παρ_λληλους, τν κόσμο τDν «κοινDν θνητDν» κα τν κσμο τDν χαρισματικDν -μυημ^νων- @κπαιδευμ^νων, στ_
χ^ρια τDν 6ποίων βρίσκεται M σωτηρία το! κσμου.
Τ μνυμα πο] περν_ει στ <ποσυνεδητο, ε`ναι Oτι
<π_ρχει, να μ^ν, ,ρχηγς - <ποκινητς - δ_σκαλος - χαρισματικός, ,λλά <πάρχει κα <ποστηρικτικ 6μάδα,
M 6ποα ,νκει σ^ μι_ %λλη «κάστα» (τDν ,φυπνισμέ-
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νων), Pχει @κπαιδευτε κατ_λληλα κα διαθέτει >διαίτερες δυνάμεις σ^ σχέση μ^ το]ς κοινο]ς θνητο]ς...
∆^ν ε`ναι, %ραγε, περεργη σύμπτωση;
Μήπως τελικά μετράει α:τό πο] μ|ς «φορτώνουν»
στν @γκέφαλο κα Kχι α:τά πο] νομίζουμε Oτι βλέπουμε;
Γι_ τ “Matrix” κα τ “Harry Potter” Pχουν γραφτε
πολλά... Γι_ τ “Matrix” τ_ περί συμβολισμDν κα προφητειDν τEς “Νέας ποχEς” κα γι_ τ “Harry Potter”
τ_ περί μαγείας. Μ^ τ “X-Men” δ^ν ,σχολήθηκε κανείς >διαίτερα, @ν³ θ_ ‘πρεπε... Μ|λλον α:τό σημαίνει
πnς ε`χε περισσότερη @πιτυχία ,π’ O,τι φάνηκε! Στ
“X-Men” M @πιτυχία δ^ν tταν μόνο @μπορική, ,λλά κα
στ γεγονός Oτι πέρασε μηνύματα κα προετοίμασε τ
Pδαφος γι_ O,τι θ_ ‘ρθει, χωρίς ν_ ξεσηκώσει ,ντιδράσεις J ν_ καταλ_βει κανείς τίποτα.
Μπορε τ σενάριο τEς ταινίας ν_ κινεÙται στ_ πλαίσια τEς @πιστημονικEς φαντασίας, Oμως θίγονται θέματα Oπως: Q Pνταξη τDν μεταλλαγμένων στν κοινωνία,
τ_ δικαιώματα πο] Pχουν, M διαφορετικότητα τους
κα @ν τέλει M ,ποδοχή τους fς Ãρωες - σωτEρες. Κα
μπορε @μ|ς, ,κόμα, ν_ μ μ|ς ,πασχολο!ν ο' μεταλλαγμένοι, μ|ς ,πασχολο!ν Oμως ο' κλωνοποιημένοι...!
 κάτι ,κόμα κοντινότερο, ο' %νθρωποι μ^ γενετικDς
προκαθορισμένο D.N.A., ο' %νθρωποι ΠΡΟΚΑΤ, (θέμα
πο] Pχει Jδη ,πασχολήσει @πιστήμονες, θρησκεία, φιλοσοφία κα ,σφαλιστικές gταιρίες ,νά τν κόσμο).
∆^ν ε`ναι %ραγε περίεργο, πο] τ_ βασικά χαρακτηριστικά τDν ΠΡΟΚΑΤ - κλωνοποιημένων - μεταλλαγμένων ε`ναι bδια;
Μπορε στν ταινία ν_ μ|ς πλασάρονται μ^ <περβολικό τρόπο (%λλωστε ο' κατασκευαστές της «πωλο!ν»
ψυχαγωγία...) κα γι_ τν ρα, α:τά ν_ μ|ς φαίνονται
σ_ν @πιστημονική φαντασία, Oμως τ μήνυμα τEς ,ποδοχEς τDν ΠΡΟΚΑΤ, κλωνοποιημένων Kντων κα ,ργότερα τDν μεταλλαγμένων, Pχει Jδη περ_σει.
Κοιν_ χαρακτηριστικά τDν ΠΡΟΚΑΤ - κλωνοποιημένων - μεταλλαγμ^νων:
1. Ε`ναι “παρ_ φ]σιν” κατασκευασμ^να Kντα, J
,ποτελ^σματα τερατογ^νεσης.
2. ∆ιαθ^τουν >διατερες δυνάμεις J χαρσματα.
3. vχουν δυνατότερη >διοσυγκρασία κα ,ντοχές ,πό το]ς “κοινούς θνητο]ς”.
4. Aνήκουν σ^ μι_ %λλη «κάστα» ,νθρnπων.
Κοινά χαρακτηριστικά τDν Mρώων κα το! βασικο! σεναρίου τDν ταινιDν “Matrix”, “X-Men”, “Harry
Potter”:
1. Ο' Ãρωες δ^ν δρο!ν μόνοι ,λλά σ^ 6μάδες.
2. Ο' Ãρωες «μπανουν» σ’ 7ναν %λλο κόσμο.
3. Παίρνουν μαθήματα σ^ μι_ σχολή J ,κολουθο!ν
μι_ σειρά μαθημάτων γι_ ν_ μάθουν ν_ χρησιμοποιο!ν τς δυνατότητες κα δυνάμεις τους.
4. iπάρχει 7νας διευθυντής J ,ρχηγός πίσω ,πό
τν κύκλο διδασκαλίας.
5. Μπορε ο' Ãρωες ν_ τρομάζουν J ν_ προκαλο!ν δέος στν «κοινό θνητό», Oμως κανένας
κοινός θνητός δ^ν μπορε ν_ το]ς ,γγίξει...
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6. Μετά τ διδασκαλία - μύηση, ,νήκουν σ^ μι_ν
%λλη κάστα, μ^ >διαίτερες δυνάμεις κα μ^ σκοπό «ν_ σώσουν τν κόσμο», Oπου το]ς @πιτρέπονται τ_ πάντα ,πό τ μεριά το! θεατή.
7. sσχετα μ^ τ «ποιόν» τους, 6 θεατής ε`ναι
προγραμματισμένος ν_ το]ς ,ποδεχθε fς
%ριστους, %ξιους, σωτEρες κα Ãρωες...
Φ. Τ.

“ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆Ο”;
Μ^ τν πομπnδη κα κραυγαλ^ο α:τ ττλο “χαιρ^τισε” γνωστ ,θηναϊκ @φημερδα τν καθ’ Oλα ,ξι^παινη προσπ_θεια τEς ºερ|ς Συνδου τEς κκλησας τEς
λλ_δος ν_ προστατε]σει τ πομνι της ->δικ_ το]ς
ν^ους- ,π @κδηλnσεις πο] προσβ_λλουν τν προσωπικτητα κα φθερουν κα ,μβλνουν τ συνεδηση.
Q @πθεση α:τ πραγματοποιθηκε Oταν M ºερ_ Σ]νοδος Pστειλε @πιστολ στν διευθυντ το! Φεστιβ_λ
AθηνDν μ^ τν παρ_κληση ν_ διερευνηθε κατ_ πσον
>σχ]ουν τ_ Oσα δημοσιε]θηκαν ,π τν Τ]πο σχετικ_
μ^ τ μουσικ συγκρτημα “Slipknot”, πο] συμμετεχε
στς @κδηλnσεις το! Φεστιβ_λ AθηνDν.
Ο' “Slipknot”, μπορο!ν ν_ χαρακτηριστο!ν σ_ν
7να ,κραο συγκρτημα τEς διεθνο!ς death - nu metal
μουσικEς σκηνEς.
Ε`ναι 7να ,π τ_ φρικττερα κα χειρτερα -,π
πλευρ|ς παρουσας, στχων, μηνυμ_των πρς τ κοιν
κα συμβολισμDν- συγκροτματα το! ε`δους.
∆^ν θ_ σχολι_σουμε @δD τν ,παρ_δεκτο τρπο
μ^ τν 6ποο “@κφρ_ζουν τ ,μφισβτησ τους” πρς
τ “σ]στημα” ο' Slipknot κα τ_ Oμοια συγκροτματα
το! χnρου.
Οrτε <π_ρχει @π το! προκειμ^νου δυναττητα ,ν_λυσης το! γεγοντος Oτι 6 κσμος μας δ^ν ε`ναι σμερα
“,γγελικ_ πλασμ^νος”.
kμως, M κκλησα Pχει μα πρταση γι_ τν ,ντιμετnπιση τDν προβλημ_των το! Κσμου καί το! Aνθρnπου κα M διδασκαλα τEς κκλησας α:τ, βρσκεται
στν ,ντθετη %κρη ,π τν “πρταση” α:τDν τDν
“μουσικDν” συγκροτημ_των, πο] πρεσβε]ουν τ βα
κα προσπαθο!ν δEθεν ν_ “ξυπνσουν” τν %νθρωπο
σοκ_ροντ_ς τον κα τρομοκρατnντας τον @νD, ,π τν
%λλη, θυσαυρζουν @κμεταλλευμενα τν @θισμ πρς
τ φθορ_ κα τν κακ πληροφρηση @κ μ^ρους μεγ_λης μερδας τDν Μ.Μ.Ε. Στν πραγματικτητα δ^ν μεταφ^ρουν καν^να κοινωνικ μνυμα τ_ συγκροτματα
α:τ_, παρ_ τν ψυχικ <ποβ_θμιση τDν μελnν τους,
δυστυχισμ^νων πλασμ_των στ σ]νολο τDν περιπτnσεων, πο] M δημοσιτητα κα τ χρEμα δ^ν κατ_φεραν,
φυσικ_, ν_ ,ναπληρnσουν τν Pλλειψη τEς ,γ_πης,
πο] τ_ πρσωπα α:τ_ δ^ν ε`χαν προφανDς τ δυναττητα ν_ γευθο!ν σ_ν μικρ_ παιδι_ κι ,ργτερα.
Τ_ παραπ_νω, δυστυχDς >σχ]ουν κα γι_ πολλο]ς
,π’ α:το]ς, πο] <ποστηρζουν σμερα α:τ^ς τς τ_σεις,

α:τ_ τ_ πρτυπα κι α:τ τ ε`δος “μουσικEς”. Κα
ε>δικ_, >σχ]ουν γι_ Oσους Pχουν τ δυναττητα ν_
@κφρ_ζονται δημσια, δι_ το! Τ]που J ,λλιDς κι ο'
6ποοι δ^ν κατανοο!ν τν τερ_στια ζημι_ πο] προκαλο!ν -ε>δικ_ στ νεολαα- α:τ_ τ_ μην]ματα κι α:τ^ς
ο' τ_σεις.
Q κκλησα, δι_ τEς ºερ|ς Συνδου, @ξ^φρασε τν
,νησυχα κα τν ,γωνα της γι’ α:τ τ “φαινμενο”.
Κα τν @ξ^φρασε μ^ σεμντητα.
Q κκλησα δ^ν “,παιτο!σε τν ,παγρευση μι|ς
heavy metal συναυλας” Oπως Pγραψε συντ_κτης %λλης
,θηναϊκEς @φημερδας, α:τEς μ_λιστα πο] <πEρξε M
βασικ συνδιοργανnτρια γι_ τν πρσκληση τDν “Slipknot” στ χnρα μας.
Q ºερ_ Σ]νοδος Pγραφε: “_ν ,ληθε]ει τ fς %νω
δημοσίευμα φρονο!μεν Oτι δέον Oπως ,ποφευχθE M
πραγματοποίησις τEς fς %νω @κδηλώσεως, λαμβανομένου <π’ Kψιν Oτι ε`ναι καθEκον παντός ∆ημοσίου Φορέως ν_ προστατε]η τν yλληνα πολίτην κα >διαιτέρως
το]ς νέους ,πό κάθε @κδήλωσιν, M 6ποα προωθE τν
σατανισμόν κα τς καταστροφικές λατρεες κα ,ντιβαίνει ε>ς τ >σχ!ον Σύνταγμα”.
Κα τ_ δ]ο, λοιπν, δημοσιε]ματα τDν @φημερδων
κακοποιο!ν β_ναυσα τν ,λθεια σχετικ_ μ^ τ_ ,ποτελ^σματα το! εbδους α:τEς τEς “μουσικEς” τν 6ποα
ο' Slipknot προωθο!ν. Ο' συντ_κτες τDν σχετικDν
%ρθρων παρασυρμ^νοι ,π τ πνε!μα τEς “Ν^ας ποχEς”, πο] δυστυχDς Pχει συσκοτσει πολλο]ς σμερα,
φρονο!ν Oτι M “μουσικ” κα τ_ μην]ματα τDν Slipknot
δ^ν βλ_πτουν καν^ναν κα, σ^ τελευταα ,ν_λυση, “τ
δουλει_ Pχει M κκλησα ν_ ,σχολεται μ^ α:τ τ
θ^μα;”.
Ο' συντ_κτες τDν κειμ^νων α:τDν προφανDς, δ^ν
πEραν ποτ^ τν πληροφορα 6τι “M κκλησα καλ]πτει
κα σnζει τν Oλο %νθρωπο” κι fς @κ το]του Pχει λγο
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γι_ κ_θε πτυχ τEς ζωEς το! ,νθρnπου. Μπορε α:τ
ν_ μν τ Pμαθαν ποτ^ J ν_ μ θ^λουν ν_ τ πιστ^ψουν
J σ^ τελευταα ,ν_λυση ν_ μ το]ς @νδιαφ^ρει τ θ^μα
στς λεπτομ^ρει^ς του. kμως, @πειδ M @ργασα το!
δημοσιογρ_φου ,ποτελε, Pστω κα τυπικ_, “λειτο]ργημα”, M ε:θ]νη τDν συγκεκριμ^νων συντακτDν ε`ναι
τερ_στια.
L δημοσιογρ_φος δ^ν @πιτρ^πεται ν_ @κφρ_ζει
πρς τ κοιν τς προσωπικ^ς του ,πψεις, ο' 6ποες
@ν προκειμ^νl δ^ν @νδιαφ^ρουν κα καν^ναν, %σχετα
%ν Pχει τ “δ]ναμη” ν_ τ κ_νει @κμεταλλευμενος
τν @λευθερα το! λγου, πο] M κοινωνα μας το!
προσφ^ρει, ,λλ_ κα τ “θ^ση >σχ]ος” ,πό τν 6ποα
ε<ρσκεται.
Γι_ τν λγο α:τ κρνουμε ,ναγκαο ν_ παραθ^σουμε κ_ποιους προβληματισμο]ς, γνωστς @κκλησιαστικEς προσωπικτητας, γι_ γενικnτερο προβληματισμ πρς α:τ τν κατε]θυνση:
«πό τ: μεγαλύτερα, Cλλά κα δυσκολότερα ζητούμενα κα πιτεύγματα τς Cνθρώπινης jστορίας, ε3ναι
4 λευθερία το λόγου. Ε3ναι Cπό τ: πιτεύγματα πο!
καταξιώνουν τ%ν cνθρωπο κα Cποδεικνύουν, bτι ε3ναι
Cνώτερος τν Cλόγων κα Cνελεύθερων ζώων. (Λόγος,
μ τIν Aννοια τς Cλήθειας, κι λευθερία π5νε μαζί...).
Α?τή 4 λευθερία, bμως, το λόγου Aχει GποστεB,
Cνέκαθεν, πλήγματα τρομερά και φοβερά. πό τIν
Cπαγόρευση πί ανες ν: Eμιλον δημόσια κα λεύθερα οj γυναBκες, οj δολοι κα τ: παιδιά, ως τI
λογοκρισία, πο! Aκαναν κα κάνουν Eλοκληρωτικά
καθεσττα πολιτικά, θρησκευτικά, δεολογικά. /
λευθερία το λόγου στέναζε κα στενάζει Cκόμα,
κατά περιόδους κα περιοχές, κάτω Cπό φοβερή σκλαβιά. / μόνη πιτρεπόμενη λογοκρισία ε3ναι α?τή,
πο! πρέπει ν: κάνει κάθε cνθρωπος στ% βάθος τς
συνείδησIς του, γι: τ% κατά πόσον E λόγος του ε3ναι
σωστός, Cληθινός, σοφός. Α?τός E α?τοέλεγχος κα
α?τοπεριορισμός, προάγει τ%ν λόγο. Τ%ν κάνει cξιο
τς Cποστολς του, πο! ε3ναι 4 προαγωγή το Cνθρώπου. Κανένας cλλος περιορισμός, δν πιτρέπεται στ%
λόγο. Οj cλλοι ε3ναι κ το πονηρο, bσο κι cν πολλές
φορές, παρουσιάζονται μ Aνδυμα Cγγέλου...
¦πάρχει, bμως, και 4 cλλη, ξ §σου πικίνδυνη. /
Cσυδοσία το λόγου…
Μ’ α?τή σπιλώνεται 4 λευθερία, 4 τιμή, 4 Gπόληψη, 4 Cλήθεια, 4 ζωή... / Cσυδοσία το λόγου, πο!
μετατρέπεται σ ©βρεις, σ λιβέλλους, σ Cσύστολα
ψεύδη (κα γιατ Kχι κα σ^ ε>ρωνες, θ_ προσθ^σουμε @μες). / Cνελευθερία κα 4 Cσυδοσία το λόγου
Eδηγον στ% §διο τέρμα. Στ%ν πνευματικό θάνατο...
ΣτIν ρήμωση... / ζωή κα 4 Cλήθεια βρίσκονται
σ’ α?τό πο! ε3πε E Κολοκοτρώνης στIν Πνύκα,
Cπευθυνόμενος πρ%ς το!ς νέους: “Ν: Aχετε φρόνιμη
λευθερία”».
Σμερα, δυστυχDς, κ_ποιοι “@πnνυμοι”, πο] @πιθυμο!ν ν_ προκαλ^σουν, ν_ προβληθο!ν J κα ν_
βγ_λουν χρματα -J κι ,π καθαρ ,ντδραση-, δ^ν
Pχουν παρ_ ν_ βρο!ν 7ναν “πρωττυπο” τρπο γι_
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ν_ @ξυβρσουν τ πρσωπο το! Θεανθρnπου xησο!.
sραγε, θ_ @δ^χοντο, μ^ τν bδια %νεση, ο' δι_φοροι
α:το, παρμοιες pβρεις ν_ @κτοξε]ονταν @ναντον
,γαπημ^νων τους προσnπων, τDν γον^ων τους π.χ.;
sν, Kχι, ττε πDς α>σθ_νονται τση %νεση <βρζοντας
7να Πρσωπο πο] γι_ κ_ποιους %λλους ε`ναι τσο
πολ]τιμo κα 'ερ;

“∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ”
Μ^ τ φρ_ση α:τ -πο] διατ]πωσε γνωστς \θοποις τEς κομικEς σκηνEς- κι %λλες @ξ bσου ,τυχες
@κφρ_σεις ,ντ^δρασαν δι_φοροι “@πnνυμοι”, ο' 6ποοι
@πιστρατε]θηκαν γι_ ν_ καλ]ψουν μ^ τ “κ!ρος” τEς
παρουσας τους τν %ποψη κ_ποιων, Oτι M κκλησα
δ^ν πρ^πει ν_ Pχει λγο κα θ^ση στ_ πρ_γματα πο]
προβληματζουν τν %νθρωπο κα τν κσμο.
kμως τ_ διεθνE γεγοντα Pρχονται ν_ το]ς διαψε]σουν.
Χαρακτηριστικ^ς, στ σημεο α:τ, ε`ναι δ]ο ε>δσεις, πο] προ^ρχονται ,π τ “Metal Hammer & Heavy
Metal” (τ. 235, xο]λιος 2004), τ πι γνωστ gλληνικ
περιοδικ, πο] προβ_λλει Oλων τDν τ_σεων τ_ συγκροτματα τEς Hard Rock, Heavy Metal, Death Metal
κ. λπ. μουσικEς.
Τ_ δημοσιε]ματα Pχουν >διατερη ,ξα γιατ φιλοξενο!νται σ^ 7να @ξειδικευμ^νο Pντυπο, πο] προπαγανδζει α:το! το! εbδους τς τ_σεις.
Γρ_φει τ περιοδικ:
«Σ δάσος, ξω από το Μιλ:νο βρέθηκαν τα πτ@ματα δύο μελ@ν της ιταλικής μπ:ντας Beast Of Satan,
συγκεκριμνα της Chiara Marino και του Fabio Tollis.
Ο τρόπος του θανάτου τους, έδειχνε τελετουργική πράξη η οποία πραγματοποιήθηκε το Γεν:ρη του ‘98 απ%
τα υπόλοιπα μέλη της μπ:ντας, ενώ βρίσκονταν υπ%
την επIρεια κοκαRνης και αλκο%λ. Κατ%πιν ομολογας εν%ς εκ των υπ%πτων, στο πρόσωπο της 19χρονης
Chiara “είδαν” την Παναγία και θεώρησαν καλ% να τη
θυσι:σουν, πρ:ξη που πIγε να εμποδίσει ο 16χρονος
Fabio, με συνέπεια να την πληρ@σει κι αυτ%ς.
Nλα τα υπ%λοιπα μλη της μπ:ντας συνελήφθησαν,
εν@ κατηγορο!νται και γι’ :λλους τελετουργικο!ς φ%νους που διεπρ:χθησαν στην περιοχI».
Κα M δε]τερη εbδηση, πο] ,φορ| μι_ πολ] συχν
περπτωση γι_ τ_ μ^λη τDν συγκροτημ_των α:τDν,
πο] “κ_ποιοι” προσπαθο!ν ν_ μ|ς πο!ν, Oτι 6 τρπος
τEς ζωEς τους -σ_ν παρ_δειγμα Jθους, πρς μμησιν- ε`ναι κ_τι τ ,νnδυνο γι_ τ_ παιδι_ μας:
«Πέθανε την Παρασκευή στις 28 Μαΐου, σε ηλικία
36 ετών από υπερβολική δόση ηρωίνης, ο πρώην κιθαρίστας των sleaze-άδων Enuff Z’ Nuff, Derek Frigo.
Το πτώμα του βρέθηκε λίγο πιο πέρα από το σπίτι της
κοπέλας με την οποίο συζούσε.
Ο Derek ήταν εξαρτημένος στην “άσπρη” για περισσότερο από δέκα χρόνιο. (R.I.P. dude...)».
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... Κα ο' ε>δσεις α:τ^ς ,ποτελο!ν “σταγνα στν
Ðκεαν” μπροστ_ στ_ Oσα συμβανουν στο]ς κ]κλους
α:τEς τEς “μουσικEς”.

πEγε στς ΗΠΑ κα τ 1960 @πισκ^φθηκε γι_ πρnτη
φορ_ τ Γερμανα.
kταν M κνησ του προσανατολστηκε στς δυτικ^ς
“,ν_γκες”, ,ναβαθμστηκε πολ].

ΣΥΝΘΗΜΑ: ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ*

Μ θρησκευτικ ατοπαρουσgαση.

(α΄ μρος)
ºδρυτς το! Zπερβατικο ∆ιαλογισμο (Υ. ∆.)
κα τDν παρακλαδιDν του ε`ναι 6 Μ_χες Πρ_σαντ
Β_ρμα (Mahesh Prasad Warma) γεννημ^νος, πιθανν,
στς 12/1/1918, στ Γιαμπαλπο]ρ στν xνδα (Jabalpur
/ Indien). Πληροφορες σχετικ^ς προ^ρχονται μνον
,π το]ς *παδο]ς του, @νD βιογραφικ_ στοιχεα του
παραμ^νουν ,νεπιβεβαωτα. L Μαχαρgσι α:τοονομ_ζεται “Β_ρμα” (σημανει: L Μεγ_λος Προφτης) Μ_χες Γιγκι (Μαharishi Mahesh Yogi) κα α:τοτιμ|ται
fς “M α:το! γιτητα”.
Μετ_ ,π σπουδ^ς στ Φυσικ, τς 6ποες σ]μφωνα
μ^ δικ^ς του π_ντα μαρτυρες, 6λοκλρωσε τ 1942, συν_ντησε τν Γκουρο] του, Σβου_μι Μπραχαμαν_ντα
Σαρασβ_τι, 7ναν >νδουϊστ μοναχ (Guru Swami Brahamananda Saraswati), 6 6ποος σμερα τιμ|ται ,π τν
κνηση fς θεος διδ_σκαλος (Guru Dev). L Μαχαρσι
Μ_χες Γιγκι μαθτευσε σ’ α:τν τν Γκουρο! κα @μυθη στν >νδουϊστικ παρ_δοση τEς Aντβ_ιτα Βεντ_ντα (Advaita - Vedanta), μι|ς “6λιστικEς διδασκαλας
το! νς”, M 6ποα παραπ^μπει στν xνδ φιλσοφο
τEς θρησκεας Σ_νκαρα (800 μ.Χ.)
Σ]μφωνα μ^ μαρτυρες το! Μαχαρgσι Μ|χες Γιjγκι, το! ,ν^θεσε, το! πολυαγαπημ^νου του μαθητE
6 θεος διδ_σκαλος (Γκουρο] Ντ^β), πρν ,κμη τ
θ_νατ του (1953), ν_ ,ναπτ]ξει μι_ τεχνικ διαλογισμο!, M 6ποα ν_ ε`ναι εrκολη στν @κμ_θηση κα στ
χρση της, ν_ 6δηγε δ^ μ^ πλ τρπο στ συνεδηση
τEς “6λιστικEς διδασκαλας το! νς” κι Pτσι ν_ συνεισφ^ρει στν ε>ρνη τEς ,νθρωπτητος. Γι’ α:τν τν
,ποστολ ,πεσ]ρθη 6 Μαχαρσι γι_ δ]ο χρνια στ_
ºμαλ_ια κα ,ν^πτυξε @κε τν τεχνικ το! Zπερβατικο ∆ιαλογισμο (Υ. ∆.).
Ε`ναι γνωστ π_ντως Oτι 6 Μαχαρσι Μ_χες Γιγκι
σ’ α:τ τ δεδομ^νη χρονικ περοδο @ργαζταν fς διοικητικς <π_λληλος. Α:τ τν τεχνικ τν ,ν^πτυξε
πιθανν χωρς ν_ το! Pχει ,νατεθε. Π_ντως, %λλοτε
<περτονζεται M >νδουϊστικ, γκουρουϊστικ παρ_δοση,
στν 6ποα 6 Μαχαρσι Μ_χες Γιγκι παρουσι_ζεται
fς “κεκλημ^νος”, σ_ν ,ντδραση μι|ς μεταγεν^στερης
,ντιδικας, γι_ τ κατ_ πσον M προ^λευση το! Υ. ∆. ε`ναι θρησκευτικ πρακτικ J “@πιστημονικ” μ^θοδος.

στορgα.
L Μαχαρσι Μ_χες Γιγκι πρωτοεμφανστηκε σ_ν
“Μαχαρσι” τ 1953. Τ 1958 bδρυσε στ Μαντρ_ς τν
“Πνευματικ νανεωτικ Κgνηση”, M 6ποα παρ^μεινε, fστσο, σχετικ_ ,σμαντη στν xνδα. Τ 1958,
* Berliner Dialog 1-2000, σελ. 4.

L Zπερβατικjς ∆ιαλογισμjς, ,π τ 1970 %ρχισε
ν_ προβ_λλεται σ_ν “@πιστημονικς”, @νD παλαιτερα
διαφημιζταν σ_ν “Πνευματικ Aνανεωτικ Κνηση”.
Aπ ττε, M *ργ_νωση ,ρνεται τ >νδουϊστικ θεμ^λιο το! Zπερβατικο ∆ιαλογισμο. Α>τα α:τEς τEς
παρουσασς του πρς τ_ Pξω, fς μ θρησκευτικEς,
ε`ναι M ,ξωση γι_ κρατικ_ κονδ]λια, πο] @γερει 6
Zπερβατικjς ∆ιαλογισμjς καθnς κα M ,ξωση γι_
τν ε>σαγωγ το! προγρ_μματος το! Zπερβατικο
∆ιαλογισμο στ_ σχολεα κα σ^ %λλα δημσια >δρ]ματα. ∆^ν @πιτρ^πεται στς Qνωμ^νες Πολιτεες M συμμετοχ το! κρ_τους στν προnθηση gνς θρησκευτικο!
προγρ_μματος.

Συνzπειες καg Jποτελzσματα.
Τ 1963 δημοσευσε 6 Μαχαρσι Μ_χες Γιγκι τ
Pργο του: “Q @πιστμη του Ε`ναι κα M τ^χνη τEς ζωEς”.
Τ 1968 κυκλοφρησε M γερμανικ Pκδοση.
Τ 1976 μυο!νται ο' Μπτλς (Βeatles), τ δι_σημο
ρκ συγκρτημα, μ^σl το! Μαχαρσι Μ_χες Γιγκι,
στν Υ. ∆. ∆ιzκοψαν πρjωρα Oνα τριμηνιαGο !κπαιδευτικj πρjγραμμα.
Τ 1972 διακηρ]σσει τ “Παγκσμιο Σχ^δι” του,
δι_ το! 6ποου Kφειλαν ν_ λυθο!ν Oλα τ_ προβλματα
τEς ,νθρωπτητος.
Τ 1974 ,νακοινnνει 6 Μαχαρσι τ δικ του “πόρισμα”: “_ν τ 1% το! πληθυσμο! χρησιμοποισει τν
τεχνικ το! Υ. ∆., ττε θ_ λυθο!ν Oλα τ_ προβλματα
τ_ τοπικ_. vτσι θ_ @πιτευχθε M παγκσμια ε>ρνη”.
Τ 1975 @ξαγγ^λλεται M ,ρχ τEς “ποχEς το! ∆ιαφωτισμο!” κα τ 1976 M “Παγκσμια Κυβ^ρνηση τEς
ποχEς το! ∆ιαφωτισμο!”, τEς 6ποας M κυβερνητικ
,ποστολ tταν ν_ καθαρσει τν Παγκσμια Συνεδηση.
Τ 1977 6 Μαχαρσι Μ_χες Γιγκι παρουσασε τ_
“Σεμιν_ρια Σντι” (Sidhi). Μ^σl α:τDν Pπρεπε ν_ γνει
δυνατν ν_ κυριαρχσει 6λοκληρωτικ_ 6 %νθρωπος
π_νω στο]ς φυσικο]ς νμους. Γι_ παρ_δειγμα, ν_ μ_θει κ_ποιος ν_ πετ_ει.
Τν bδιο χρνο, Pχασε M κνηση 7ναν δικαστικ
,γDνα στν Aμερικ: L Υ. ∆. ,ναγνωρστηκε, μ^σl
δικαστικEς ,πφασης, σ_ν θρησκευτικ κνηση. ∆^ν
@πιτρ^πεται πλ^ον ν_ διδ_σκεται σ^ δημσια σχολεα
κα πανεπιστμια.
Τ 1986 δημοσιοποιθηκε, ,π τν *ργ_νωση, τ
“Παγκσμιο Σχ^διο γι_ τν Καθολικ iγεα” κα 'δρ]θηκε M “Παγκσμια Κυβ^ρνηση γι_ τν xατρικ - Aγιουρβ^ντα” (Ayurveda).
Aπ τ 1990 / 91 @μφανζεται κ_ποιο “Κμμα το!
Φυσικο! Νμου”, το! 6ποου πργραμμα ε`ναι 6 Υ. ∆.
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Τ παγκσμιο κ^ντρο το! Υ. ∆. βρσκεται κοντ_ στ
Ν^ο ∆ελχ, τ ε:ρωπαϊκ κ^ντρο, στ Βλντροπ, στν
eλλανδα.

∆ιδασκαλgα καg πρακτικzς.
Q κνηση >σχυρζεται, Oτι 6 Υ. ∆. ε`ναι μα φυσικ
@πιστημονικ μ^θοδος, M 6ποα μπορε ν_ προκαλ^σει
τν @ξάλειψη το! %γχους, τEς νευρικτητας, τν θεραπεα τDν ψυχοσωματικDν @νοχλσεων κα τEς Pλλειψης
pπνου, @πσης μπορε ν_ προ_γει συνολικ_ τν <γεα,
τ χαρ_ τEς ζωEς κα τEς δημιουργικEς ε:φυΐας.
Σ^ διαφημιστικ^ς ,φσσες ,ναφ^ρεται, Oτι: 70%
τDν διαλογιζομ^νων, δι_ το! Υ. ∆., %νω τDν 40, ,ρρωστανουν λιγτερο, γι’ α:τ κα τ_ ταμεα <γεας
παραχωρο!ν 40% Pκπτωση στο]ς διαλογιζομ^νους δι_
το! Υ. ∆. kλα α:τ_ βεβαως ε`ναι στοιχεα πο] δ^ν
@παληθε]ονται.
L Υ. ∆. <πσχεται @πιπλ^ον, Oτι μπορε ν_ μειnσει
τν @γκληματικτητα σ^ μα κοινωνα. Μ^ τν πρσληψη το! Υ. ∆. στ κρατικ πργραμμα <γεας κα @κπαδευσης, 'σχυρζεται M *ργ_νωση, μπορε ν_ @πιτευχθε
μεωση @ξδων μ^ τελικ ,ποτ^λεσμα μα >δανικ (ο:τοπικ) κοινωνα.
(Συν^χεια στ gπμενο).

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Aναδημοσιε]ουμε ,π τν @φημερδα “zπειρωτικν
μ^λλον” (xο]λιος 1999) τ ,κλουθο ,πσπασμα:
“²ταν τ% καλοκαρι το 1974. Τ: τουρκικ: στρατε!ματα εσβ:λλουν στIν Κ!προ. Κα σκορπον τ%
θ:νατο. ΣτIν Μ%ρφου συμβανει να συνταρακτικ%
γεγον%ς. Τορκοι στρατιτες συλλαμβ:νουν 15 χριστιανο!ς. Το!ς φρνουν στIν α?λI το σπιτιο ³ν%ς
µλληνοκυπρου δασκ:λου. Κα το!ς καταδικ:ζουν
σ θ:νατο. µτοιμ:ζουν τ: bπλα. Κα στρφουν το!ς
αχμαλ@τους (cνδρες, γυναBκες, μικρ: παιδι:) στ%ν
τοBχο. Θρνος, κλαυθμ%ς, ¶δυρμ%ς. Τραγικς στιγμς

γι: το!ς μελλοθαν:τους. Περιμνουν μσα σ κλBμα
φ%βου κα Cγωνας τ%ν Τορκο Cξιωματικ% ν: Aλθει
κα ν: διατ:ξει «πρ».
Στρφουν τ%τε τ% νο τους κα τIν καρδι: τους
στIν gλπδα τν πελπισμνων. Κα προσε!χονται
bλοι τους θερμ: γι: τ% τελευταBο τους ταξδι κα διατερα E δ:σκαλος: «Θε μου, συγχ@ρεσ μας κα δξου
μας κοντ: Σου. ΜνIσθητι 4μν, Κ!ριε, ν τ¸ Βασιλε¹
Σου». H Τορκος Cξιωματικ%ς Aρχεται. Κοιτ:ζει το!ς
στρατιτες του μ τ: bπλα, κοιτ:ζει βλοσυρ%ς κα
το!ς μελλοθ:νατους. Ρχνει μι: ματι: πρ%ς τ: π:νω.
Μι: κληματαρι: ºπλ@νεται κα σκεπ:ζει τIν α?λI.
Ζητ:ει να τσαμπ σταφ!λι, γι: ν: παρατενει Aτσι
σκ%πιμα τIν Cγωνα τν αχμαλ@των. Παρνει τ%
τσαμπ. Μ:, ν ³τοιμ:ζεται ν: τ% φ:ει, Cκο!γεται
δυνατI 4 φωνI το δασκ:λου:
-ΜIν τ% φ5ς! Προχτς τ% ρ:ντισα μ φ:ρμακο. Ε3ναι σχυρ% δηλητIριο! Θ: πεθ:νεις!
H Cξιωματικ%ς μνει cναυδος. Κα γεμ:τος κατ:πληξη ρωτ:ει:
-Καλ:, Cφο ξρεις, bτι σ λγο θ: δ@σω διαταγI
ν: σ5ς σκοτ@σουν, γιατ δν μ cφησες ν: τ% φ:ω κα
Aτσι ν: μ κδικηθεBς;
Το Cπ:ντησε E δ:σκαλος, μ ερIνη κα γαλIνη:
-Ε3μαι χριστιαν%ς. Κα τ@ρα πο! πρ%κειται ν: φ!γω Cπ% τ%ν κ%σμο α?τ% κα ν: παρουσιασθ ν@πιον
το Θεο, δν θ: ¼θελα ν: βαρ!νω τIν ψυχI μου μ
μι: ºμαρτα τ%σο βαρει:.
H Τορκος Cξιωματικ%ς συγκλονζεται, γι: μι: Cκ%μα φορ:. Στρφεται κα λει στο!ς στρατιτες του:
-8ν Aβρισκα ναν ττοιο Τορκο, θ: Aδινα κα τI
ζωI μου Cκ%μα! Μαζψτε τ: bπλα κα Cφστε τους
λε!θερους bλους!
Χρει:ζονται σχ%λια;
/ δ!ναμη τς χριστιανικς Cγ:πης, ε3ναι σχυρ%τερη Cπ% τ: bπλα. Τ: νικ:ει bλα.
ρχιμ. Γρηγ%ριος Λχας
½. Μ. ΠροφIτου ¾λιο Πρεβζης”.

∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ
Στ προηγο]μενο τε!χος το! “∆ιαλγου” (,ριθ. 39, σελδες 22-24), στ %ρθρο: “Q παιδαγωγα τEς βας
κα 6 βιασμς τDν παιδιDν μας”, τEς κ. λένης Aνδρουλάκη, πρ^πει ν_ γνουν ο' ,κλουθες διορθnσεις:
Μετ_ τν παραπομπ 5, πρ^πει ν_ μπε 6 ,ριθμς 6 μετ_ τ λ^ξη “(APA)”, μ^ παραπομπ:
“http://www.apa.org/releases/videogames.html”.
Ο' ,ριθμο τDν παραπομπDν 6 κα 7 ν_ διορθωθο!ν σ^ 7 κα 8 ,ντιστοχως κα ν_ μπε 6 ,ριθμς
παραπομπEς 9 μετ_ τ φρ_ση: “…στο]ς καννες τEς τ_ξης”, μ^ παραπομπ:
“http://www.apa.org/pubinfo/violence.html”.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
π% τIν νωτρα gκκλησιαστικI ΣχολI θηνν λ:βαμε τIν Cκ%λουθη πιστολI:
Ν. Κηφισι_, 6-3-2005.
Πρς
τν Πανελλνια yνωση Γον^ων
Μεσογεων 429
153 43 Wγα Παρασκευ.
Κ]ριε Πρεδρε
Q ,ποστολ @ντ]που <λικο!, ,π τς @κδσεις σας,
μέ θ^ματα ,ντιαιρετικEς ποιμαντικEς γι_ τν @μπλουτισμ τEς βιβλιοθκης μας, ,ποδεικν]ει τ @νδιαφ^ρον
σας γι_ τ Σχολ κα τ Pργο πο] α:τ @πιτελε.
Γι_ τν παραπ_νω ε:γενικ σας χορηγα ,λλ_ κα
γι_ τς δυναττητες @νημ^ρωσης κα συμμετοχEς στ_
@κπαιδευτικ_ σεμιν_ρια πο] M yνωσ σας προσφ^ρει
στο]ς σπουδαστ^ς μας, σ|ς ε:χαριστο!με θερμ_.
Μ^ τιμ
L ∆ιευθυντς
Kοσμ|ς x. Γεωργου, ∆ρ. Θ.
Καθηγητς Α΄
Aνωτ^ρων ΠαιδαγωγικDν ΣχολDν

--------------------------------------------------------------------------

Παπ_γου, 25 Μα¶ου 2005.
Πρς
π. Κυριακ Τσουρ
∆ιευθυντ περιοδικο! «∆ι_λογος»
ντα!θα
A>δεσιμολογιnτατε,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Ε`χα τν ε:καιρα πρν λγες Mμ^ρες ν_ διαβ_σω τ
περιοδικ Σας κα ε`δα τν προσπ_θεια τν 6ποα κ_νετε γι_ ν_ @νημερnσετε τ κοιν γι_ τ μ^γα κνδυνο
τDν α'ρ^σεων. ∆εχθEτε παρακαλD τ_ συγχαρητρι_
μου γι_ τ Pργο Σας α:τ. Θ_ Jθελα παρακαλD ν_ μ^
@γγρ_ψετε συνδρομητ στ τσο χρσιμο γι_ τν πνευματικ μας ο>κοδομ περιοδικ Σας.
Σ|ς ε:χαριστD γι_ τ χρνο πο] διαθ^σατε γι_ ν_
διαβ_σετε τν @πιστολ μου.
Μ^ σεβασμ
K. Φ.

¿χουμε κι cλλοτε φιλοξενIσει πιστολς μαθητν
πο! προβληματζονται γι: θματα, πο! συναντον
στ: σχολικ: τους βιβλα κα πο! σχετζονται μ τ%
Cντικεμενο τς δικς μας διακονας.
ΤIν περοδο α?τI, περοδο Πανελλαδικν ξετ:σεων, λ:βαμε δ!ο πιστολς σχετικς μ τ% γχειρδιο
“¿κφραση -¿κθεση” τς Γ’ Λυκεου.
Παραθτουμε τIν πρ@τη πιστολI καθ@ς κα μικρ%
Cπ%σπασμα τς δε!τερης, δυστυχς, λ%γ£ Cνεπ:ρκειας χ@ρου.
Wγία Παρασκευή,
29 xανουαρίου 2005.
Πρς τν Πανελλήνια yνωση Γονέων,
Wγία Παρασκευή AττικEς.
Ε`μαι μαθητής τEς Γ΄ Λυκείου κα <ποψήφιος γι_ τς
Πανελλαδικές ξετάσεις. Στ_ πλαίσια α:τά, λοιπόν, ,ντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα στ μάθημα τEς vκφρασης-vκθεσης πο] διδάσκεται στ_ Λύκεια τEς χώρας μας.
Πιστεύω Oτι τ μάθημα α:τό δημιουργε μεγάλα προβλήματα κα σ^ %λλους νέους, καθώς α:τοί καλο!νται Kχι
πλά ν_ διδαχτο!ν, ,λλά κα ν_ @νστερνιστο!ν ,πόψεις
μ^ τς 6ποες συχνά δ^ν συμφωνο!ν, λόγl το! κινδύνου
ν_ ,ποτύχουν στς Πανελλήνιες ξετάσεις @άν δ^ν γράψουν ,κριβDς Oσα τ βιβλίο ,ναφέρει.
Τ_ πράγματα γίνονται ,κόμα χειρότερα Oταν στ_
θέματα τDν @ξετάσεων περιλαμβάνονται κείμενα πο]
@ναντιώνονται στν eρθόδοξη Πίστη.
Π. χ. στ κεφάλαιο μ^ θέμα «Aνθρωπισμός» ,ναφέρεται 7να κείμενο το! ∆ρ. Λίβινγκστον, 6 6ποος
προσπαθε ν_ ,ποδείξει Oτι «6 βραος <ποτασσόταν
στν παράδοση, @νD 6 yλληνας ε`χε @μπιστοσύνη στν
gαυτό του κα τ λόγο του», χρησιμοποιDντας τν xώβ
(,πό @δάφια τEς Παλαι|ς ∆ιαθήκης) κα τ μ!θο το!
Προμηθέα.
kπως χαρακτηριστικά ,ναφέρει στ κείμενό του 6
∆ρ. Λίβινγκστον, 6 xώβ πληροφορεται ,πό τ Θεό πnς
ε`ναι «,μαθής κα \λίθιος», Oπως @πίσης Oτι «6 xώβ δ^ν
δέχεται πnς Pσφαλε οrτε 6 Θεός δικαιολόγησε τν ποινή το! xώβ». Wπλά κανείς δ^ν μπορε ν_ @λέγχει «τ_ς
6δούς το! Κυρίου».
Aντίθετα, 6 Προμηθέας ,ντιστέκεται, ,πειλDντας
κα <βρίζοντας τ ∆ία γι_ τν %δικη τιμωρία του, κα
δ^ν θεωρε πnς Pσφαλε παραβαίνοντας τς @ντολές τDν
θεDν, ,φο! α:τές tταν %δικες γι_ τν %νθρωπο.
L ∆ρ. Λίβινγκστον, κλείνοντας τ κείμενό του, τονίζει πnς 6 Θεός τDν βραίων, Oπως @μφανίζεται στν
Παλαιά ∆ιαθήκη (πο] Oμως συμβαίνει ν_ ε`ναι 6 bδιος
Θες στν 6ποο κι @μες ο' eρθόδοξοι πιστεύουμε),
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ε`ναι 7νας καταπιεστής θεός, @νD ο' θεοί τDν ,ρχαίων
λλήνων <πάρχουν μόνο γι_ ν_ το]ς προστατεύουν
(%ν α:τό ε`ναι ποτέ δυνατό pστερα ,πό τς τόσες ,ποδείξεις γι_ τ ,ντίθετο πο] <πάρχουν στ μυθολογία)
κα %ρα ε`ναι καλύτεροι.
Κα ο' συγγραφες το! βιβλίου δ^ν ,ρκο!νται στ
ν_ δημοσιεύσουν 7να τέτοιο κείμενο, ,λλά τ χρησιμοποιο!ν γι_ ν_ δώσουν τν ε>κόνα το! σωστο! ,νθρώπου, το! ,νθρώπου μακριά ,πό τ Θεό. Παραθέτω
μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα ,πό τ ,ντίστοιχο σχόλιο:
«Ο{ σκοτεινοί θεοί τUς JνατολUς φιλτράρονται
,πό το]ς διαύλους τEς @λεύθερης σκέψης κα @ξανθρωπίζονται».
«Τ προσκύνημα ταπείνωνε κα τν θεό πο] τ δεχόταν κα τν %νθρωπο πο] τ καταδεχόταν».
«L μετέωρος %νθρωπος –6 @ξόριστος ,πό τ Θεό
κα τ κέντρο το! σύμπαντος- γνωρίζει @ν το]τοις
Oτι κατέχει τ κέντρο το! πλανήτη κα τ κέντρο τEς
bδιας τEς 'στορίας» (Γ. Γραμματικάκης, «Q κόμη τEς
Βερενίκης», ,πό ,πόσπασμα πο] περιλαμβάνεται στ
βιβλίο).
πίσης, στ κεφάλαιο μ^ θέμα τν μεσσιανισμό
παραθέτονται κείμενα το! Θ. Πολίτη σχετικά μ^ τ ,ντίστοιχο θέμα, Oπου ,ναφέρει:
«sς μν παίρνουμε τ_ μεγάλα κηρύγματα μέσα
,πό τ θαλπωρή τEς κκλησίας, %ς πασχίζουμε ν_ τ_
νιώθουμε μέσα ,πό τ σκληρή ψυχή το! @λεύθερου ,νθρώπου πο] τ_ κήρυξε».
«Μεσσίας ε`ναι 6 Λόγος, ε`ναι M Pκφραση πο] παίρνει M %ναρθρη @κείνη κραυγή μι|ς πρωτόγονης, @λεύθερης ψυχής».
«Ο' ,φιλοσόφητοι, ο' βάρβαροι λαοί καταρτίζουν
7να δεκάλογο @ντολDν (@ννοε τς ∆έκα ντολές) κα
μαντρώνουν χώρια τ_ πρόβατα ,πό τ_ @ρίφια».

«Τ “γνώριζε τν gαυτό σου” ε`ναι @ντολή χίλιες
φορές ε:ρύτερη κα βαθύτερη ,πό τ μωσαϊκό ∆εκάλογο».
Φαίνεται, λοιπόν, πnς τ @κπαιδευτικό σύστημα,
@ν γνώσει J @ν ,γνοί½ του, Ðθε το]ς νέους ν_ ,πορρίψουν τ Θεό κα ν_ στραφο!ν εbτε στν ,θεΐα, εbτε σ^
παραθρησκευτικές *ργανώσεις. Καθώς ο' ,πόψεις τDν
νέων γι_ τ θέμα α:τό δ^ν πρόκειται ν_ ε>σακουστο!ν,
ζητD ,πό το]ς @νήλικες κα τν κκλησία ν_ μ|ς βοηθήσουν ν_ λύσουμε τ πρόβλημα α:τό πρν ν_ ε`ναι
πολύ ,ργά.
yνας νέος.
Μαθητς Γ´ Λυκεου.

--------------------------------------------------------------------------

Aγαπητ περιοδικ “∆ι_λογε”
Ε`μαι ,ναγνnστης το! λληνορθοδξου περιοδικο! σας 7να χρνο κα μ^ μεγ_λη μου χαρ_ διαβ_ζω τ_
@νδιαφ^ροντα χριστιανικ_ θ^ματα κα τν ,γnνα πο]
κ_νετε γι_ τν προστασα τDν eρθοδξων ν^ων μας
,π δι_φορους παγανιστ^ς κα α'ρετικο]ς.
Σκοπς τEς @πιστολEς μου ε`ναι ν_ σ|ς @νημερnσω
γι_ 6ρισμ^νες φωτογραφες πο] περιλαμβ_νει τ βιβλο “vκφραση -vκθεση” τEς Γ´ νιαου Λυκεου.
Τ περιεχμεν τους μ^ προβληματζει κα θ_ Jθελα
ν_ σχολι_σετε @_ν ε`ναι πρ^πον ν_ <π_ρχουν α:τ^ς
στ βιβλο πο] διαβ_ζουν χιλι_δες λληνορθδοξοι
μαθητ^ς.
Σ|ς παραθ^τω σελδες κα φωτογραφες...
Κ. Χ.,
Μαθητς Γ´ Λυκεου.
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20. ÐñïâëçìáôéêÞ êáß óôñáôçãéêÞ óôÞí Aíôéìåôþðéóç ô™í átñÝóåùí êáß ô\ò ðáñáèñçóêåßáò.
21. ‘Ç Ëáôñåßá ô\ò «Óêïðé@ò», ìßá äéêôáôïñßá óôü
Ìðñïˆêëéí, ôüìïé Á´, Â´ êáß Ã´.
22. ’Áíôéìåôþðéóç ô™í átñÝóåùí êáß ô\ò ðáñáèñçóêåßáò. Ðñáêôéêüò ‚äçãüò ãéÜ ôÞí ïsêïãÝíåéá.
23. Ôü Íüçìá ô\ò æù\ò óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò.
’Áêüìç óõíéóôïˆìå

ÂÉÂËÉÁ ÐÏÕ ÓÕÍÉÓÔÏÕÌÅ
ôïˆ ð. ’Áíôùíßïõ ’Áëåâéæïðïýëïõ
1. ‘Ç ’Ïñèüäïîç ’Åêêëçóßá. Ðßóôç - Ëáôñåßá - ÆùÞ.
2. The Orthodox Church. Its Faith, Worship and
Life.
3. ‘Ç ’Ïñèïäïîßá ìáò.
4. Ñùìáéïêáèïëéêéóìüò, Ðñïôåóôáíôéóìüò êáß ’Ïñèïäïîßá.
5. ’Åã÷åéñßäéï átñÝóåùí êáß ðáñá÷ñéóôéáíéê™í
‚ìÜäùí, Vêä. Ã´.
6. Ðåíôçêïóôéáíïß êáß ’Ïñèïäïîßá. ‘Éóôïñßá - Äéäáóêáëßá - ’ÏñéïèÝôçóç.
7. ’Áðïêñõöéóìüò, Ãêïõñïõúóìüò, ÍÝá ’Åðï÷Þ, Vêä. Ã´.
8. Á‰ôïãíùóßá, á‰ôïðñáãìÜôùóç, óùôçñßá.
9. ÌåôåíóÜñêùóç a ’ÁíÜóôáóç; ’Ïñèüäïîç Èåþñçóç ôïˆ Êáêïˆ, Vêä. Â´.
10. Äéáëïãéóìüò a ðñïóåõ÷Þ; ’Ïñèüäïîç èåþñçóç.
11. ÍôïêïõìÝíôá ãéÜ ôßò átñÝóåéò êáß ôÞí ðáñáèñçóêåßá.
12. ‘Ç ÷áìÝíç Aèùüôçôá. ÐåñéðëáíÞóåéò óÝ äñüìïõ
ôïˆ ’Åùóöüñïõ.
13. Íåïöáíårò átñÝóåéò – ÊáôáóôñïöéêÝò Ëáôñåråò
óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò.
14. Íáæéóìüò ìÝ Cëëï ðñüóùðï. Ìåèïäåýóåéò ‚ëïêëçñùôéê™í átñÝóåùí êáß ðáñáèñçóêåõôéê™í
‚ìÜäùí.
15. ‘Ï Aðïêñõöéóìüò óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò –
ÃåíéêÞ èåþñçóç, ÊáìðÜëëá, ’Áë÷çìåßá, Ñïäüóôáõñïé êëð. (ôåý÷ç 1-20).
16. Íåïóáôáíéóìüò, ’Ïñèüäïîç èåþñçóç êáß Aíôéìåôþðéóç.
17. ’Åãêëçìáôéêü äüãìá. ’Åìðåéñßåò ðñþçí óáôáíéóô™í.
18. ‘Ç Aóôñïëïãßá óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò.
19. ÐïéìáíôéêÞ Aíôéìåôþðéóç ô™í átñÝóåùí êáß ô\ò
ðáñáèñçóêåßáò.

24. ‘ÏìÜäåò Aóõìâßâáóôåò ìÝ ôÞí ’Ïñèüäïîç ðßóôç.
‘ÏëïêëçñùôéêÝò ðíåõìáôéêÝò TîáñôÞóåéò. Ðáíïñèüäïîç Aíôéìåôþðéóç, Vêä. Æ´ Ðáíïñèïäüîïõ
ÓõíäéáóêÝøåùò, ‘Áëßáñôïò 20-26/9/1995.
25. ÍéêïëÜïõ Óôáõñéáíßäç, ÈñçóêåõôéêÞ ’Åëåõèåñßá, ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.
26. ÍéêïëÜïõ Óôáõñéáíßäç, Èåïóïößá - «ÍÝá ’Åðï÷Þ», ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.
27. Ìïíá÷\ò ’Áíôùíßáò, Íåïðåíôçêïóôéáíïß óôÞí
‘ÅëëÜäá, ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.
28. Êùíóôáíôßíïõ ÃñçãïñéÜäç, Ó÷åäßáóìá ’Ïñèïäüîïõ Êáôç÷Þóåùò, ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.
29. ÊõñéÜêïõ Êõñéáæüðïõëïõ, Óáçåíôïëïãßá. ÃíùóôÞ èñçóêåßá a ðáñáèñçóêåßá; ’ÁèÞíá, Vêä.
ÐÅÃ.
30. Ëåùíßäïõ É. Öéëéððßäïõ. ‘Ç Ðáãêüóìéïò ðñïóäïêßá Èåáíèñþðïõ Ëõôñùôïˆ, ’ÁèÞíá, Vêä.
ÐÅÃ.
31. ’ÉùÜííïõ Ìçëéþíç, «Íáß a Ï×É óôï ×Üñé Ðüôåñ;», Ä´ Vêäïóç, ’ÁèÞíá, ÐÅÃ.
Âéâëßá Cëëùí Têäüóåùí ðïý óõíéóôïˆìå
1. ‘Ç ‘ÏìïéïðáèçôéêÞ Aóõìâßâáóôç ìÝ ôÞí ’Ïñèüäïîç Ðßóôç, Vêä. Ðñùôïâïõëßáò ÃïíÝùí Âïñåßïõ
‘ÅëëÜäïò ãéÜ ôÞí Ðñïóôáóßá ô\ò Ïsêïãåíåßáò
êáß ôïˆ ’Áôüìïõ, Ðïëýãõñïò ×áëêéäéêÞò (ôçë.
23710-41880).
2. ’Áñ÷éìáíäñßôç ×ñéóôïöüñïõ ÔóéÜêêá, Íåïöáíårò ÁtñÝóåéò – ÐïéìáíôéêÞ, êïéíùíéêÞ êáß íïìéêÞ AíôéìåôþðéóÞ ôïõò, ÐÅÃ Êýðñïõ.
3. Á´ Å‰ñùðáúêÞ óõíäéÜóêåøç - ÊáôáóôñïöéêÝò
ëáôñåråò êáé øõ÷ï-‚ìÜäåò, Ëåìåóüò, Vêä. ÐÅÃ
Êýðñïõ (ôçë. 003-5725-712839).
4. Ìïíá÷ïˆ ’Áñóåíßïõ Âëéáãêüöôç, Óýã÷ñïíåò ÁtñÝóåéò. ÌéÜ ðñáãìáôéêÞ AðåéëÞ, Têä. ÐáñáêáôáèÞêç (ôçë.: 2310-222.511).
ÔÜ ðáñáðÜíù âéâëßá äéáôßèåíôáé óôÜ âéâëéïðùëårá.
²Áí äÝí âñßóêåôå ôÜ âéâëßá 1-31, ìðïñårôå íÜ Aðåõèõíèårôå óôÞí ÐÅÃ, ôçë. (210)6082271 & (210)6396665,
ðñïêåéìÝíïõ íÜ ó@ò Aðïóôáëïˆí Tðß Aíôéêáôáâïëj.

ÊÏÕÐÏÍÉ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁÓ
Ðñüò ÐÅÃ
Ìåóïãåßùí 429
‘Áãßá ÐáñáóêåõÞ, Ô.Ê. 153 43
Ôçë.: 210-60.82.271, 210-63.96.665
Ðáñáêáë™ íÜ ìïˆ óôåßëåôå ôü/Ü âéâëßï/á

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

óôÞí ðáñáêÜôù äéåýèõíóç ìïõ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

’Åðþíõìï: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

²Ïíïìá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘Ïäüò:

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

’Áñéèìüò: . . . . . . . . .

Ðüëç:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ôçë.:

Ô.Ê.: . . . . . . . . . . .

....................

Ðáñáêáë™ …ðùò ìïˆ Aðïóôáëïˆí Tðß Aíôéêáôáâïë\.

‘Ï ðáñáããÝëëùí
....................

‘Ï ÄÉÁËÏÃÏÓ êõêëïöïñår êáß AðïóôÝëëåôáé ÄÙÑÅÁÍ.

ÊÏÕÐÏÍÉ ÅÊÄÇËÙÓÅÙÓ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÓÐÁÈÅÉÁ ÌÁÓ*
Ðñüò ÐÅÃ
Ìåóïãåßùí 429
‘Áãßá ÐáñáóêåõÞ, Ô.Ê. 153 43
Ôçë.: 210-60.82.271, 210-63.96.665
Ðáñáêáë™, ìÝ TíäéáöÝñåé íÜ ìïˆ AðïóôÝëëåôå ôü ðåñéïäéêü «ÄÉÁËÏÃÏÓ» óôçí ðáñáêÜôù äéåýèõíóç ìïõ:
’Åðþíõìï: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

²Ïíïìá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘Ïäüò:

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

’Áñéèìüò: . . . . . . . . .

Ðüëç:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ôçë.:

Ô.Ê.: . . . . . . . . . . .

....................

* Óõìðëçñþíåôáé óÝ ðåñßðôùóç Aëëáã\ò äéåõèýíóåùò a Tããñáö\ò íÝïõ ðáñáëÞðôïõ.

