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Τρόποιἐγκαθίδρυσηςτῆς
“ΝέαςΠαγκόσμιαςΘρησκείας”.

Γιά τήν ἐ πι βο λή καί τήν ἐγ κα θί δρυ
ση τῆς “Νέ ας Παγ κό σμιας Θρη σκεί ας” ἡ 
Μπέ ϊ λυ ὑ πο δει κνύ ει “τάς με γά λας γε νι κάς 
γραμ μάς” καί με ρι κούς “πρα κτι κούς” τρό
πους, τούς ὁ ποί ους θε ω ρεῖ ἀ πα ραί τη τους.

Πρῶ το ὅ μως μέ λη μα τῆς Μπέ ϊ λυ εἶ ναι 
νά “ξε κα θα ρί σει” ὅ τι στήν “Νέ α Παγ κό
σμια Θρη σκεί α” δέν ἔ χει θέ ση ἡ “προ σευ
χή” καί ἡ “λα τρεί α”, ὅ πως αὐ τές ἀ σκοῦν
ται μέ χρι σή με ρα. Ἀντ’ αὐ τῶν εἰ σά γε ται 
ἡ “ἐ πι στή μη τῆς Ἐ πι κλή σε ως” (“Με γά λη 
Ἐ πί κλη σις”, μέ τά τρί α εἴ δη της) καί τῆς 
“Προ κλή σε ως”. Τό ἔρ γο τῆς “Ἐ πι κλή σε
ως”, τό ὁ ποῖ ο “εἶ ναι ἡ κλείς τῆς μελ λού σης 
παγ κο σμί ου θρη σκεί ας”, θά ἐ κτε λεῖ ται μέν 
ἀ πό ἐ ξα σκη μέ νες πρός τοῦ το “μά ζες ἀν
θρώ πων”, ὅ μως θά ἀ πο τε λεῖ κυ ρί ως ἔρ γο 
ἐμ πεί ρων ἀτόμων“πού ἔ χουν ἐκ γυ μνά σει 
τόν νοῦν των διά τοῦ ὀρ θοῦ δι α λο γι σμοῦ, 
πού γνω ρί ζουν τήν δύ να μιν τῶν μα γι κῶν 
τύ πων, τῶν μάν τραμς ἤ μα γι κῶν ἐ πω δῶν 
καί τῶν ἐ πι κλή σε ων καί οἱ ὁ ποῖ οι ἐρ γά ζον
ται συ νει δη τῶς”1.

Ἡ ἀν τι κα τά στα ση τῆς προ σευ χῆς μέ τόν 
δι α λο γι σμό καί ἡ σύν δε ση τού του μέ τά ἰν
δου ϊ στι κά “μάν τραμς”, τούς “μα γι κούς τύ
πους” καί τίς “μα γι κές ἐ πω δούς”, ἀ πο κα λύ
πτουν κα τά τόν πλέ ον σα φῆ καί κα τη γο ρη
μα τι κό τρό πο τόν μα γι κό, ἀ πο κρυ φι στι κό 
καί ἀν τι χρι στι α νι κό χα ρα κτή ρα τῆς “Νέ ας 
Παγ κό σμιας Θρη σκεί ας”. 

Στήν συ νέ χεια ἡ Μπέ ϊ λυ προ τεί νει καί 
“πρα κτι κούς” τρό πους, μέ τούς ὁ ποί ους 

1. Ἀλ. Μπέ ϊ λυ, Ἡ ἐ πα νεμ φά νι σις τοῦ Χρι στοῦ, σ. 163.

θά ἐ πι τευ χθεῖ ἡ ἐγ κα θί δρυ ση τῆς “Νέ ας 
Παγ κό σμιας Θρη σκεί ας”. Με τα ξύ αὐ τῶν, 
ἰ δι αί τε ρη ση μα σί α καί προ τε ραι ό τη τα δί νει 
στήν κα θι έ ρω ση τρι ῶν με γά λων “κυ ρί ων” 
ἑ ορ τῶν τῆς “Νέ ας Παγ κό σμιας Θρη σκεί
ας” καί βε βαί ως, ὡς γνή σιο τέ κνο τῆς “Νέ
ας Ἐ πο χῆς”, τίς συν δέ ει μέ τήν ἀ στρο λο γί α 
καί τόν ζω δια κό κύ κλο. “Ἡ θέ σπι σις με ρι
κῶν με γα λει τέ ρων ἑ ορ τῶν ἐν σχέ σει μέ τήν 
Σε λή νην καί, εἰς μι κρό τε ρον βαθ μόν μέ τόν 
Ζω δια κόν, θά προ κα λέ σῃ τήν ἐ νί σχυ σιν τοῦ 
πνεύ μα τος τῆς ἐ πι κλή σε ως καί τήν, συ νε
πεί ᾳ τού του, εἰσ ρο ήν τῶν προ κα λου μέ νων 
ἐ πιρ ρο ῶν”2. Ἡ θέ σπι ση αὐ τῶν τῶν τρι ῶν 
“κυ ρί ων” καί παγ κο σμί ων ἑ ορ τῶν θά δη
μι ουρ γή σει μί α “ὁ μοι ο μορ φί α εἰς τά τυ πι κά 
τῶν θρη σκει ῶν τοῦ κό σμου”, λέ ει ἡ Μπέ ϊ λυ, 
“θά βο η θή σῃ τούς ἀν θρώ πους παν τοῦ νά 
ἐ νι σχυ θοῦν ἀ μοι βαί ως εἰς τό ἔρ γον των καί 
νά ἰ σχυ ρο ποι ή σουν εἰς μέ γαν βαθ μόν τά ρεύ
μα τα τῆς σκέ ψε ως, πού κα τευ θύ νον ται πρός 
τάς Πνευ μα τι κάς Ζω άς, πού ἀ να μέ νουν. Ἐ πί 
τοῦ πα ρόν τος, ἡ Χρι στι α νι κή θρη σκεί α ἔ χει 
τάς με γά λας ἑ ορ τάς, οἱ Βουδ δι σταί ἑ ορ τά
ζουν τήν σει ράν τῶν δι α φό ρων ἰ δι κῶν των 
πνευ μα τι κῶν γε γο νό των, καί οἱ Ἰν δου ϊ σταί 
ἔ χουν καί ἐ κεῖ νοι ἄλ λον κα τά λο γον ἁ γί
ων ἡ με ρῶν. Εἰς τόν κό σμον τοῦ μέλ λον τος, 
ὅ ταν θά ὀρ γα νω θῇ, ὅ λοι οἱ μέ πνευ μα τι κάς 
προ θέ σεις καί τά σεις ἄν θρω ποι παν τοῦ, θά 
ἑ ορ τά ζουν τάς ἰ δί ας ἁ γί ας ἡ μέ ρας. Αὐ τό θά 
ἐ πι φέ ρῃ τήν συγ κέν τρω σιν καί ἐ να πο θή κευ
σιν τῶν πνευ μα τι κῶν πό ρων καί μί αν κοι νήν 
πνευ μα τι κήν προ σπά θειαν, ἐ πί πλέ ον δέ καί 
τήν ταυ τό χρο νον πνευ μα τι κήν ἐ πί κλη σιν. Ἡ 

2. Αὐ τό θι, σ. 164.

ΗΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗΤΗΣ«ΝΕΑΣΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣΘΡΗΣΚΕΙΑΣ»
τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, 
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δυ να μι κό της ἑ νός τοι ού του γε γο νό τος εἶ ναι 
προ φα νής”3.

Μέ τό σχέ διο αὐ τό, πού προ τεί νει ἡ Μπέ
ϊ λυ, δέν θά ὑ πάρ χουν πλέ ον ξε χω ρι στές 
ἑ ορ τές γιά κά θε θρη σκεί α, ἀλ λά ὅ λοι μα ζί 
θά ἑ ορ τά ζουν “γε γο νό τα” τῶν δι α φό ρων 
“πα ρα δό σε ων”, μέ σα βε βαί ως σέ ἕ ναν τε
ρα τώ δη θρη σκευ τι κό συγ κρη τι σμόχο ά νη, 
ὁ ὁ ποῖ ος εἶ ναι προ φα νές ὅ τι ἀ να τρέ πει 
ὁ λό κλη ρη τήν χρι στι α νι κή δι δα σκα λί α καί 
τήν πί στη στήν μο να δι κό τη τα τοῦ Ἰ η σοῦ 
Χρι στοῦ.

Συγ κε κρι μέ να, ἡ Μπέ ϊ λυ “ὑ πο δει κνύ
ει” τρεῖς κα τ’ ἔ τος “κύ ρι ες ἑ ορ τές” προ
σπα θών τας συγ χρό νως νά “προ φη τεύ σῃ”, 
ὅ πως γρά φει, “τήν φύ σιν τῶν παγ κο σμί ων 
ἑ ορ τῶν τοῦ μέλ λον τος”. Οἱ “κύ ρι ες” αὐ τές 
ἑ ορ τές θά συμ πί πτουν μέ τρεῖς δι α δο χι κές 
παν σε λή νους τῶν μη νῶν Ἀ πρι λί ου, Μα ΐ
ου καί Ἰ ου νί ου. Μέ βά ση αὐ τές τίς “κύ ρι ες 
ἑ ορ τές” θά κα θι ε ρω θοῦν καί ἄλ λες μι κρό
τε ρες κοι νές γιά ὅ λους ἑ ορ τές, οἱ ὁ ποῖ ες θά 
κα λύ πτουν ὁ λό κλη ρο τόν ζω δια κό κύ κλο. 
Οἱ τρεῖς “κύ ρι ες ἑ ορ τές” θά εἶ ναι οἱ ἀ κό
λου θες:

α) Ἡ “Ἑορτή τοῦ Πάσχα”. “Εἶ ναι ἡ 
ἑ ορ τή τοῦ ἀ να στάν τος, ζῶν τος Χρι στοῦ, 
τοῦ Ἐκ παι δευ τοῦ ὅ λων τῶν ἀν θρώ πων, τοῦ 
Ἀρ χη γοῦ τῆς Πνευ μα τι κῆς Ἱ ε ραρ χί ας. .. Ἡ 
ἑ ορ τή κα θο ρί ζε ται πάν το τε ἀ πό τήν ἡ με ρο
μη νί αν τῆς πρώ της Παν σε λή νου τῆς ἀ νοί ξε
ως καί ἀ πο τε λεῖ τήν με γά λην Χρι στι α νι κήν 
Ἑ ορ τήν τῆς Δύ σε ως”4.

Βε βαί ως, ἐ δῶ ὁ ἀ να γνώ στης δέν πρέ
πει νά πα ρα πλα νη θεῖ ἀ πό τήν χρή ση τῶν 
ὅ ρων “ἀ να στάν τος”, “Χρι στός” καί “Χρι
στι α νι κή Ἑ ορ τή”. Ὁ ὅ ρος “Χρι στός” τῆς 
Μπέ ϊ λυ συ νο δεύ ε ται ἀ πό τόν κα τη γο ρη
μα τι κό προσ δι ο ρι σμό “ζῶν”. Τοῦ το ση μαί
νει ὅ τι δέν ἐν νο εῖ ται ὁ ἱ στο ρι κός Ἰ η σοῦς 
Χρι στός, ἀλ λά ὁ “ζῶν” σήμερα“Χρι στός” 
τῆς“ΝέαςἘποχῆς” καί ἐν προ κει μέ νῳ ὁ 

3. Αὐ τό θι, σ. 165.
4. Αὐ τό θι, σ. 166.

“Χρι στός” τῆς Θε ο σο φί ας καί τοῦ Ἀ πο κρυ
φι σμοῦ πού μπο ρεῖ νά εἶ ναι ὁ Μα ϊ τρέ για ἤ 
κά ποι ος ἄλ λος ζων τα νός δῆ θεν “Χρι στός”, 
δη λα δή μιά “χρι στι κή κα τά στα σις”. Γι’ αὐ
τό καί ὁ “Χρι στός” αὐ τός προσ δι ο ρί ζε ται 
ὡς “Ἐκ παι δευ τής ὅ λων τῶν ἀν θρώ πων” 
καί ὡς “Ἀρ χη γός τῆς Πνευ μα τι κῆς Ἱ ε ραρ
χί ας”. Ἑ πο μέ νως, Ἡ “ἙορτήτοῦΠάσχα” 
τῆς Μπέ ϊ λυ δέν ἔ χει καμ μί α σχέ ση μέ τό 
Χρι στι α νι κό Πά σχα καί τήν Ἀ νά στα ση τοῦ 
Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Τό σον ἡ χρή ση τοῦ ὅ ρου 
“Ἑορτή τοῦΠάσχα”, ὅ σο καί ἡ σύν δε σή 
του μέ τήν παν σέ λη νο τῆς ἐ α ρι νῆς ἰ ση με
ρί ας εἶ ναι πα ρα πλα νη τι κά.

β) Ἡ“ἙορτήτοῦΒεσάχ”.“Εἷ ναι ἡ ἑ ορ τή 
τοῦ Βούδ δα, τοῦ Πνευ μα τι κοῦ Με σο λα βη τοῦ 
με τα ξύ τοῦ ὑ ψί στου πνευ μα τι κοῦ κέν τρου 
τῆς Σαμ πάλ λας καί τῆς Ἱ ε ραρ χί ας. .. Ἡ ἑ ορ
τή αὐ τή θά κα θο ρί ζε ται πάν το τε ἐν σχέ σει 
πρός τήν Παν σέ λη νον τοῦ Μα ΐ ου, ὅ πως συμ
βαί νει καί σή με ρον. Εἶ ναι ἡ με γά λη ἑ ορ τή 
τῆς Ἀ να το λῆς”5.

Κα τά τήν ἑ ορ τή αὐ τή , λέ ει ἡ Μπέ ϊ λυ, 
“ἀ νά πᾶν ἔ τος (κα τά τήν ἑ ορ τήν τοῦ Βε σάκ, 
τῆς Παν σε λή νου τοῦ Μα ΐ ου), ὁ Βού δας ἐ πι
κοι νω νεῖ μέ τήν ἀν θρω πό τη τα, διά τοῦ Χρι
στοῦ καί τῆς συγ κεν τρω μέ νης καί μέ προ σο
χήν πα ρα κο λου θού σης Ἱ ε ραρ χί ας”6.

Ἡ Μπέ ϊ λυ με τα φέ ρει καί ἕ να “πα λαι ό 
θρῦ λο, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ χει σή με ρον ἐ φαρ μο γήν 
καί πα ρέ χει τήν κλεῖ δα τῶν σχέ σε ων τοῦ 
Χρι στοῦ μέ τόν Βούδ δαν”, σύμ φω να μέ τόν 
ὁ ποῖ ο, “ὑ πό συμ βο λι κήν μορ φήν”, ὁ Βούδ
δας, ὅ ταν ἔ φθα σε στήν φώ τι ση “προ έ βλε
ψε τήν ἐ πο χήν κα τά τήν ὁ ποί αν ὁ Ἀ δελ φός 
Του, ὁ Χρι στός, θά εἰρ γά ζε το εἰς τό ἔρ γον 
τῆς Με γά λης Ὑ πη ρε σί ας” καί γιά νά βο η
θή σει τόν “Χρι στόν”, “ἀ φῆ κεν ὀ πί σω Του 
(πρός χρῆ σιν τοῦ Χρι στοῦ), ἐ κεῖ νο πού φέ ρει 
τό μυ στη ρι ῶ δες ὄ νο μα “τά ἐν δύ μα τά Του”. 
Ἐ κλη ρο δό τη σε καί ἀ φῆ κε εἰς κά ποι ο μέ ρος 
ἀ σφα λές, τό σύ νο λον τῆς συ ναι σθη μα τι κῆς 

5. Αὐ τό θι.
6. Αὐ τό θι, σ. 103.
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δι αι σθη τι κῆς Του φύ σε ως, ἐ κεῖ νο τό “ὁ ποῖ ον 
με ρι κοί ὀ νο μά ζουν ἀ στρι κόν σῶ μα, κα θώς 
καί τό σύ νο λον τῆς γνώ σε ως καί τῆς σκέ ψε
ως Του, πού ὀ νο μά ζε ται ὁ νοῦς ἤ τό νο η τι κόν 
Του σῶ μα”7.

Κα τά συ νέ πεια, καί ἡ ἑ ορ τή αὐ τή τοῦ 
βου δι στι κοῦ Βεσάχσχε τί ζε ται καί συν δέ ε
ται μέ τόν “Χρι στό”, ὅ πως τόν θέ λει καί τόν 
φαν τά ζε ται ἡ “Νέ α Παγ κό σμια Θρη σκεί α” 
τῆς Μπέ ϊ λυ.

γ) Ἡ τρί τη “κυ ρί α” παγ κό σμια ἑ ορ τή εἶ
ναι ἡ“ἙορτήτῆςΚαλῆςΘελήσεως“.“Αὐ
τή θά εἶ ναι ἡ ἑ ορ τή τοῦ Πνεύ μα τος τῆς ἀν
θρω πό τη τος. .. καί θά εἶ ναι ἀ φι ε ρω μέ νη εἰς 
τήν ἔκ φρα σιν ὀρ θῶν σχέ σε ων με τα ξύ τῶν 
ἀν θρώ πων. Ἡ Ἑ ορ τή αὐ τή θά κα θο ρί ζε ται 
κα τ’ ἔ τος ἐν σχέ σει μέ τήν Παν σέ λη νον τοῦ 
Ἰ ου νί ου. Θά εἶ ναι ἡ ἡ μέ ρα κα τά τήν ὁ ποί αν 
θ’ ἀ να γνω ρί ζων ται ἡ πνευ μα τι κή καί ἡ θεί α 
φύ σις τῆς ἀν θρω πό τη τος. .. Κα τ’ ἔ τος, κα τά 
τήν ἡ μέ ραν αὐ τήν, ὁ Χρι στός κη ρύσ σει τήν 
τε λευ ταί αν ὁ μι λί αν τοῦ Βούδ δα ἐ νώ πιον τῆς 
συγ κεν τρω μέ νης Ἱ ε ραρ χί ας”8.

Κα τά τήν ἑ ορ τή αὐ τή, λοι πόν, θά ἑ ορ τά
ζε ται “ἡ πνευ μα τι κή καί ἡ θεί α φύ σις τῆς 
ἀν θρω πό τη τος”. Δη λα δή θά λα τρεύ ε ται ἡ 
θε ο ποι η μέ νη ἀν θρώ πι νη φύ ση, ἀ φοῦ, κα τά 
τήν “Νέ α Ἐ πο χή”, ὁ ἄν θρω πος εἶ ναι κα τ’ 
οὐ σί αν “θε ός”, “ἐ κρο ή” ἤ “ἐκ δή λω ση” τοῦ 
“θε οῦ”, μέ ρος τοῦ συμ παν τι κοῦ “Ἕ νός” ἤ 
“Ὅ λου”.

Αὐ τές οἱ τρεῖς ἑ ορ τές , συμ πλη ρώ νει ἡ 
Μπέ ϊ λυ, ἄν καί δέν συ σχε τί ζον ται με τα
ξύ τους, ἤ δη ἑ ορ τά ζον ται σή με ρα, ἀλ λά 
χω ρι στά ἡ κα θε μιά. Ὅ μως, “Ἡ ἡ μέ ρα κα θ’ 
ἥν καί αἱ τρεῖς αὐ ταί Ἑ ορ ταί θά τη ροῦν
ται κα θ’ ὅ λον τόν κό σμον πλη σιά ζει καί δι’ 
αὐ τῶν μί α με γά λη πνευ μα τι κή ἑ νό της θά 
ἐ πι τευ χθῇ καί τά ἀ πο τε λέ σμα τα τῆς Με
γά λης Προ σεγ γί σε ως, πού εὑ ρί σκε ται τό σον 
πλη σί ον μας κα τ’ αὐ τήν τήν ἐ πο χήν, θά στα
θε ρο ποι η θοῦν μέ τήν χρῆ σιν τῆς ὁ μα δι κῆς 

7. Αὐ τό θι, σ. 107.
8. Αὐ τό θι, σ. 166.

ἐ πι κλή σε ως τῆς ἀν θρω πό τη τος κα θ’ ὅ λον 
τόν πλα νή την”9.

Μέ βά ση αὐ τές τίς “κύ ρι ες” ἑ ορ τές θά 
κα θι ε ρω θοῦν στήν συ νέ χεια καί ἄλ λες 
μι κρό τε ρες κοι νές ἑ ορ τές, συν δε δε μέ νες 
πάν το τε μέ τήν παν σέ λη νο ἑ κά στου μη
νός, ὥ στε ἔ τσι νά κα λύ πτε ται ὁ λό κλη ρος ὁ 
ζω δια κός κύ κλος. Ὅ μως καί οἱ μι κρό τε ρες 
αὐ τές κοι νές ἑ ορ τές “θ’ ἀ να γνω ρί ζων ται 
ὡς ἔ χου σαι ἐ πί σης ζω τι κήν σπου δαι ό τη τα”. 
Ὅ λες αὐ τές οἱ ἑ ορ τές “Θά ἐμ πε δώ σουν εἰς 
τήν συ νεί δη σιν τῶν ἀν θρώ πων τάς θεί ας 
ἰ δι ό τη τας”. Στήν ἐμ πέ δω ση καί κα τά κτη ση 
αὐ τῶν τῶν “θεί ων ἰ δι ο τή των” θά φθά σου με 
“μέ τήν ἐν δε λε χῆ με λέ την τῆς φύ σε ως κά
ποι ου ἀ στε ρι σμοῦ ἤ ἀ στε ρι σμῶν, πού ἀ σκοῦν 
ἐ πί δρα σιν ἐ πί τῶν μη νῶν αὐ τῶν. Ὁ Αἰ γό κε
ρως, π.χ. (τόν Δε κέμ βριον), θά ἐ φι στᾶ τήν 
προ σο χήν μας εἰς τήν πρώ την μύ η σιν, τήν 
γέν νη σιν τοῦ Χρι στοῦ εἰς τό σπή λαι ον τῆς 
καρ δί ας καί θά μᾶς ὑ πο δει κνύ ει τήν ἀ ναγ
και οῦ σαν ἐ ξά σκη σιν διά νά ἐ πέλ θῃ τό μέ γα 
τοῦ το γε γο νός εἰς τήν ζω ήν τοῦ ἀ τό μου… 
Κα τ’ αὐ τόν τόν τρό πον, αἱ δώ δε κα ἐ τή σιαι 
ἑ ορ ταί θά ἀ πο τε λέ σουν τήν ἀ πο κά λυ ψιν 
τῆς θε ό τη τος… καί θά ἐκ φρά ζε ται πλή ρως 
ἡ σχέ σις τοῦ Συ νό λου πρός τό μέ ρος καί τοῦ 
μέ ρους πρός τό Σύ νο λον τοῦ το”10. 

Σέ ὅ λη αὐ τή τήν δι α δι κα σί α τοῦ κα θο
ρι σμοῦ τῶν κοι νῶν παγ κο σμί ων ἑ ορ τῶν 
εἶ ναι φα νε ρή ἡ στε νή σχέ ση τῆς Μπέ ϊ λυ 
καί γε νι κώ τε ρα τῆς Θε ο σο φί ας μέ τόν Ἀ πο
κρυ φι σμό, ἀλ λά καί μέ τήν Ἀ στρο λο γί α, ἡ 
ὁ ποί α ἀ πο τε λεῖ τήν βά ση καί τό ἰ δε ο λο γι κό 
ὑ πό βα θρο τῆς “Νέ ας Ἐ πο χῆς τοῦ Ὑ δρο χό
ου”.

Οἱδυσκολίεςγιάτήνἐγκαθίδρυσήτης.
Ὑ πάρ χουν ὅ μως καί δυ σκο λί ες γιά τήν 

ἐγ κα θί δρυ ση τῆς “Νέ ας Παγ κό σμιας Θρη

9. Αὐ τό θι, σ. 167.
10. Αὐ τό θι, σσ. 167168. Ἐ δῶ ἡ Μπέ ϊ λυ ταυ τί ζε ται μέ 

τίς θέ σεις τοῦ “Ὑ δρο χο ϊ κοῦ Εὐ αγ γε λί ου” τοῦ L e vi D o w
ling, τό ὁ ποῖ ο κά νει λό γο γιά τίς πέν τε “μυ ή σεις” τοῦ Χρι
στοῦ, ἀ πό τίς ὁ ποῖ ες ἡ πρώ τη εἶ ναι ἡ Γέν νη ση.
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σκεί ας”, τίς ὁ ποῖ ες ἡ Μπέ ϊ λυ δέν πα ρα
λεί πει νά ἐ πι ση μά νει. Κα τά τήν Μπέ ϊ λυ, 
λοι πόν, δύ ο εἶ ναι οἱ συν τε λε στές πού δυ
σκο λεύ ουν καί πε ρι ο ρί ζουν τήν ση με ρι νή 
εὐ και ρί α τῆς ἐ πα νεμ φά νι σης τοῦ “Χρι
στοῦ”: “1. Ἡ ἀ δρά νεια τοῦ συ νή θους Χρι
στια νοῦ ἤ τοῦ πνευ μα τι κῶς σκε πτο μέ νου 
ἀν θρώ που, εἰς κά θε χώ ραν  τῆς Ἀ να το λῆς ἤ 
τῆς Δύ σε ως. 2. Ἡ ἔλ λει ψις τοῦ χρή μα τος διά 
τό ἔρ γον τῆς προ ε τοι μα σί ας”11. Μά λι στα, 
θε ω ρεῖ ὅ τι ὁ δεύ τε ρος “συν τε λε στής”, “Ἡ 
ἔλ λει ψις Οἰ κο νο μι κῆς ἐ νι σχύ σε ως τοῦ ἔρ
γου τοῦ Χρι στοῦ”, εἶ ναι “ἴ σως ἡ κυ ρι ω τέ ρα 
δυ σκο λί α καί εἰς πολ λούς ἐ νί ο τε φαί νε ται 
ὅ τι ἀ πο τε λεῖ δυ σκο λί αν ἀ νυ πέρ βλη τον”. Καί 
τοῦ το δι ό τι “Πε ρι λαμ βά νει τό πρό βλη μα τῆς 
ἀ λη θοῦς οἰ κο νο μι κῆς κη δε μο νί ας καί τῆς δι
ο χε τεύ σε ως ἀ να λό γων χρη μα τι κῶν πο σῶν 
εἰς ἀ γω γούς, οἱ ὁ ποῖ οι θά βο η θή σουν, κα τά 
τρό πον ὁ ρι στι κόν, εἰς τό ἔρ γον τῆς προ ε τοι
μα σί ας διά τήν ἐ πι στρο φήν τοῦ Χρι στοῦ”. 
Πρός τόν σκο πόν αὐ τόν, οἱ “πνευ μα τι κοί 
ἐρ γά ται. .. Ὀ φεί λουν νά συ στή σουν τό συν δι
κά τον, τό ἵ δρυ μα ἤ τήν ὀρ γά νω σιν ἐ κεί νην, 
ἡ ὁ ποί α θά δι α χει ρί ζε ται τό προ σφε ρό με νον 
χρῆ μα”12.

Ἐ άν λοι πόν δέν ἐρ γα σθοῦν σω στά καί 
ἐν τα τι κά οἱ ὀ πα δοί του, οἱ “πνευ μα τι κοί 
ἐρ γά ται”, δέν μπο ρεῖ νά “ἐ πα νεμ φα νι σθῇ” 
ὁ “Χρι στός” τῆς “Νέ ας Παγ κό σμιας Θρη
σκεί ας”, δι ό τι ὡς φαί νε ται ἡ ἐ πα νεμ φά
νι σή του δέν κα θο ρί ζε ται ἀ πό τήν δι κή του 
ἐ λεύ θε ρη βού λη ση, ἀλ λά “ἀ πό τήν ἰ δι κήν 
μας ἐρ γα σί αν ἐ ξαρ τᾶ ται ἡ ἔ λευ σίς Του”13. 
Ἡ ἔ λευ σή του ἐ ξαρ τᾶ ται ἀ κό μη ἀ πό τήν 
ἐμ πέ δω ση ὀρ θῶν σχέ σε ων με τα ξύ τῶν ἀν
θρώ πων, ἔρ γο στό ὁ ποῖ ο πρέ πει νά ἀ φο σι
ω θοῦν οἱ ὀ πα δοί του.

Ἀν τι θέ τως, ἡ Ἐκ κλη σί α στό θέ μα αὐ τό 
“πα ρε νέ βα λε ἐμ πό δια εἰς τό δι ά στη μα τῶν 
αἰ ώ νων καί δέν τό ὑ πε βο ή θη σε, λό γῳ τοῦ 

11. Αὐ τό θι, σ. 178.
12. Αὐ τό θι, σ. 184.
13. Αὐ τό θι, σ. 202.

φα να τι κοῦ της ζή λου νά κά μῃ ὅ λους τούς 
λα ούς “Χρι στια νούς” καί ὄ χι ὀ πα δούς τοῦ 
Χρι στοῦ. Ἐ ξῆ ρε τήν Χρι στι α νι κήν δι δα σκα
λί αν καί ὄ χι τήν ἀ γά πην καί τήν στορ γι κήν 
κα τα νό η σιν, ὅ πως τήν πα ρου σί α σε μέ τό πα
ρά δειγ μά Του ὁ “Χρι στός”. Ἡ Ἐκ κλη σί α ἐ κή
ρυ ξε τόν φλο γε ρόν Σα ούλ τόν Ταρ σέ α, καί 
ὄ χι τόν πρᾶ ον ξυ λουρ γόν τῆς Γα λι λαί ας”14.

Ἡ Μπέ ϊ λυ κα τη γο ρεῖ ἀ κό μη τήν Ἐκ κλη
σί α καί τούς θε ο λό γους της ὅ τι ἔ δω σαν 
ἐ σφαλ μέ νες ἑρ μη νεῖ ες τῆς ἱ στο ρί ας τῶν 
Εὐ αγ γε λί ων καί δι α στρέ βλω σαν τήν “ἀρ
χι κή, κρυ σταλ λί νη ἁ γνό τη τά της”. Ἔ τσι,
“Ὁ Χρι στός πα ρί στα ται σή με ρον ὡς γεν
νη θείς κα τά τρό πον οὐ χί φυ σι ο λο γι κόν, 
ὡς δι δά ξας καί κη ρύ ξας ἐ πί τρί α ἔ τη καί 
κα τό πιν σταυ ρω θείς καί τέ λος ὡς ἀ να
στη θείς καί ἐγ κα τα λεί ψας τήν ἀν θρω
πό τη τα διά νά “κα θί σῃ ἐκ δε ξι ῶν τοῦ 
Πα τρός” ἐν ἐ πι βλη τι κῇ πομ πῇ εἰς τό πον 
ἄ γνω στον. Ἐ πί σης, ὅ λαι αἱ ἄλ λαι προ
σεγ γί σεις πρός τόν Θε όν ἀ πό οἱ ον δή πο τε 
ἄλ λον λα όν, καί εἰς οἱ αν δή πο τε ἐ πο χήν 
καί χώ ραν, θε ω ροῦν ται πα ρά τῶν ὀρ
θο δό ξων Χρι στια νῶν ὡς προ σεγ γί σεις 
ἐ σφαλ μέ ναι, ὡς ἐ κτε λού με ναι ἀ πό τούς 
ὑ πο τι θε μέ νους “ἐ θνι κούς” καί ὡς ἔ χου σαι 
ἀ νάγ κην τῆς Χρι στι α νι κῆς πα ρεμ βά σε ως… 
Ὁ λό κλη ρος ἡ σπου δαι ό της ἀ πε δό θη, ὅ πως 
ὅ λοι γνω ρί ζο μεν, εἰς τήν “δι’ αἵ μα τος θυ
σί αν τοῦ Χρι στοῦ” ἐ πί τοῦ Σταυ ροῦ καί εἰς 
τήν σω τη ρί αν, ἡ ὁ ποί α ἐ ξαρ τᾶ ται ἀ πό τήν 
ἀ να γνώ ρι σιν καί ἀ πο δο χήν τῆς τοια ύτης 
θυ σί ας. Ἡ διά με σο λα βή σε ως συν ταύ τι σις 
μέ τήν Θε ό τη τα, ἀν τι κα τέ στη σε τήν πε
ποί θη σιν, τήν ὁ ποί αν ὁ ἴ διος ὁ Χρι στός μᾶς 
συ νέ στη σε νά ἔ χω μεν εἰς τήν ἰ δι κήν μας 
θε ό τη τα”(s ic)15.

Μέ αὐ τή τήν “ἐ σφαλ μέ νη” δι δα σκα λί α 
της ἡ Ἐκ κλη σί α συ νε τέ λε σε στήν κα θυ στέ
ρη ση τῆς ἐ πα νεμ φά νι σης τοῦ “Χρι στοῦ”, 
κα τα στρέ φον τας μέ σα στίς ψυ χές τῶν ἀν

14. Αὐ τό θι, σ. 15, (ἡ ὑ πο γράμ μι ση δι κή μας).
15. Αὐ τό θι, σσ. 6869, (ἡ ὑ πο γράμ μι ση δι κή μας).
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θρώ πων τήν “πε ποί θη ση” γιά τήν δι κή τους 
“θε ό τη τα”.

Πα ρ’ ὅ λα ταῦ τα, ἡ Μπέ ϊ λυ εἶ ναι αἰ σι ό
δο ξη ὅ τι ὅ λα τά ἐμ πό δια μπο ροῦν νά ὑ περ
πη δη θοῦν. Ἔ τσι, θά ἔλ θει ἡ ἐ πο χή κα τά 
τήν ὁ ποί α “ἡ δι οί κη σις θά εἶ ναι εἰς χεῖ ρας 
ἑ νός λα οῦ πε φω τι σμέ νου· οἱ ἄν θρω ποι αὐ
τοί δέν θά ἀ νέ χον ται νά ὑ πάρ χῃ αὐ θεν τί α 
εἰς καμ μί αν Ἐκ κλη σί αν ἤ ὁ λο κλη ρω τι σμός 
εἰς οἱ ον δή πο τε πο λι τι κόν σύ στη μα· δέν θ’
ἀ νέ χων ται, οὔ τε θά ἐ πι τρέ πουν νά δι οι κῇ 
οἱ ον δή πο τε σῶ μα ἀ πο τε λού με νον ἀ πό ἀν
θρώ πους, πού ἀ να λαμ βά νουν νά τούς πεί
σουν ὅ τι ὀ φ ε ί λ ο υ ν νά πι στεύ ουν διά νά 
σω θοῦν ἤ ποί αν κυ βέρ νη σιν ὀ φ ε ί λ ο υ ν νά 
δε χθοῦν”16.

Μέ τήν πα ρέμ βα ση τῆς “Πνευ μα τι κῆς 
Ἱ ε ραρ χί ας”, ἀλ λά καί τοῦ ἴ διου τοῦ “Χρι
στοῦ”, ὑ πάρ χουν ἤ δη “πε φω τι σμέ νοι ἄν
θρω ποι”, ὅ πως εἶ ναι ὁ “Νέ ος Ὅ μι λος τῶν 
Ἐ ξυ πη ρε τη τῶν τοῦ Κό σμου”, καί ἐρ γά
ζον ται σ’ αὐ τό τό ἔρ γο. “Ἄν δρες καί γυ ναῖ
κες παν τοῦ καί εἰς κά θε το μέ α τῆς ζω ῆς, 
ἐ ξαγ γέλ λουν τάς νέ ας αὐ τάς ἀ λη θεί ας, 
πού εἰς τό μέλ λον θά δι έ πουν τήν ζω ήν 
τῶν ἀν θρώ πων· συ νι στοῦν τάς νέ ας ἐ κεί νας 
ὀρ γα νώ σεις, τάς κι νή σεις καί τάς ὁ μά δας 
–τάς με γά λας καί τάς μι κράς πού θά ἐ ξοι
κει ώ σουν τάς μά ζας τῶν ἀν θρώ πων μέ τήν 
πραγ μα τι κό τη τα τῆς ἀ νάγ κης καί μέ τόν 
τρό πον, μέ τόν ὁ ποῖ ον θ’ ἀν τι με τω πι σθῇ”17. 
Ὁ “ἐρ γά της” τῆς “Νέ ας Παγ κό σμιας Θρη
σκεί ας” θά ἀν τι λη φθεῖ σύν τῷ χρό νῳ, ὅ τι 
“ὑ πάρ χει ἐ πί τῆς Γῆς μί α κα λῶς ὀρ γα νω μέ
νη καί ὁ λο κλη ρω μέ νη Ὁ μάς, εἰς τήν ὁ ποί αν 
μπο ρεῖ νά δο θῇ τό ὄ νο μα τοῦ Νέ ου Ὁ μί λου 
Ἐ ξυ πη ρε τη τῶν τοῦ Κό σμου. Θά δι α πι στώ σῃ 
ὅ τι τά μέ λη του ὑ πάρ χουν παν τοῦ καί ἐρ
γά ζον ται εἰς κά θε χώ ραν καί εἰς ὅ λας τάς 
ὀρ γα νω μέ νας θρη σκευ τι κάς κα θώς καί 
ὅ λας τάς ἄλ λας ὁ μά δας, πού εἶ ναι ἀ φι ε ρω
μέ ναι εἰς τήν εὐ η με ρί αν τῆς ἀν θρω πό τη τος 

16. Αὐ τό θι, σ. 176.
17. Αὐ τό θι, σ. 52.

καί εἰς τήν προ ε τοι μα σί αν διά τήν ἐ πι στρο
φήν τοῦ Χρι στοῦ”18.

Ἡ Μπέ ϊ λυ ὑ πο στή ρι ζε, ἐξ ἄλ λου, ὅ τι 
ἤ δη κα τά τά δέ κα τε λευ ταῖ α ἔ τη πρό τῆς 
συγ γρα φῆς τοῦ βι βλί ου της “Ἡ ἐ πα νεμ
φά νι σις τοῦ Χρι στοῦ”, εἶ χε δι ορ γα νω θεῖ ὁ 
“Νέ ος Ὅ μι λος τῶν Ἐ ξυ πη ρε τη τῶν τοῦ κό
σμου” καί ἀ πο τε λοῦ σε “ὁ μά δα ἀ πό ἄν δρας 
καί γυ ναῖ κας κά θε ἔ θνους καί φυ λῆς, κά θε 
θρη σκευ τι κῆς ὀρ γα νώ σε ως καί ἀν θρω πι
στι κῆς κι νή σε ως, πού εἶ ναι βα σι κῶς προ ση
να το λι σμέ νοι ἤ ἀρ χί ζουν τώ ρα νά προ σα να
το λί ζων ται πρός τήν Βα σι λεί αν τοῦ Θε οῦ. 
Εἶ ναι μα θη ταί τοῦ Χρι στοῦ, πού ἐρ γά ζον ται 
συ νει δη τῶς καί κά πο τε ἀ συ νει δή τως διά τήν 
ἐ πα νεμ φά νι σίν Του”19. 

Ἡ Μπέ ϊ λυ, τέ λος, θε ω ρεῖ τόν ἀ ριθ μό καί 
τήν ἀ κτί να δρά σης τῶν με λῶν τοῦ “σώ μα
τος” αὐ τοῦ ἐ παρ κῆ γιά νά ἐ πι φέ ρουν τίς 
με τα βο λές, πού εἶ ναι ἀ ναγ καῖ ες γιά νά 
δώ σουν στόν “Χρι στό” τήν εὐ και ρί α “νά πε
ρι πα τή σῃ καί πά λιν με τα ξύ μας”. Αὐ τό θά 
ἐ πι τευ χθεῖ ἄν τά ἄ το μα αὐ τά εἶ ναι πρό θυ
μα “νά ὑ πο τά ξουν τάς ἐ θνι κάς, θρη σκευ τι
κάς καί τάς με τα ξύ τῶν ὀρ γα νώ σε ών των 
δι α φο ράς… νά ἐ ξοι κει ώ σουν τήν ἀν θρω
πό τη τα μέ τήν σκέ ψιν τῆς ἐ πα νεμ φα νί σε ως 
τοῦ Χρι στοῦ… καί νά δώ σουν μί αν σύ νο ψιν 
τοῦ ἔρ γου τῶν δύ ο Υἱ ῶν τοῦ Θε οῦ: τοῦ 
Βούδ δα καί τοῦ Χρι στοῦ, καί νά τό κα τα
στή σουν ἀ πο τε λε σμα τι κόν”20.

Ἔ τσι ὀ ρα μα τι ζό ταν καί ὀ νει ρευ ό ταν τήν 
“Νέ α Παγ κό σμια Θρη σκεί α” ἡ “σχι σμα
τι κή” θε ο σο φί στρια καί ἀ πο κρυ φί στρια 
Ἀ λί κη Μπέ ϊ λυ. Αὐ τή τήν ἴ δια “Παγ κό σμια 
Θρη σκεί α” ἐ ξα κο λου θοῦν νά ἐ παγ γέλ λον
ται οἱ συ νε χι στές ἐ κεί νης καί πολ λές ἄλ λες 
σύγ χρο νες πα ρα θρη σκευ τι κές ὁ μά δες τῆς 
“Νέ ας Ἐ πο χῆς”. Μιά “θρη σκεί α” πού θά 
ἔ χει τόν δι κό της “Χρι στό”, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ σφα
λῶς οὐ δε μί α σχέ ση ἔ χει μέ τόν ἀ λη θι νό 

18. Αὐ τό θι, σ. 194 , (ὑ πο γράμ μι ση δι κή μας).
19. Αὐ τό θι, σ. 197.
20. Αὐ τό θι, σ. 199, (ὑ πο γράμ μι ση δι κή μας).
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Ἀ να φερ θή κα με  ἰ δι αί τε ρα στίς κι νή σεις 
«Κα φέ Σχο λει ό» καί «ἀν θρω πο σο φί α» καί 
στίς δι α συν δέ σεις τους μέ τό Ὑ πουρ γεῖ ο 
Παι δεί ας γιά νά ὑ πο γραμ μί σου με ἀ κρι βῶς 
τόν κίν δυ νο τῆς δι ά βρω σης καί τίς τρο μα
κτι κές συ νέ πει ες πού ἔ χει στήν ἀ γω γή τῶν 
παι δι ῶν μας. Τό γε γο νός ὅ τι οἱ κι νή σεις αὐ
τές δέν πα ρου σι ά ζον ται σάν ἀν τι χρι στι α νι
κές καί ὑ πο στη ρί ζουν πώς συ νερ γά ζον ται 
μέ ἐ πί ση μους φο ρεῖς, ἀ κό μη καί μέ ἐκ κλη
σι α στι κούς, πολ λα πλα σιά ζει ἀ σφα λῶς τή 
σύγ χυ ση.

Ἄν τώ ρα σκε φτοῦ με πώς ὑ πάρ χουν 
πα νε πι στη μια κοί δι δά σκα λοι μέ τέ τοι ου 
εἴ δους δι α συν δέ σεις, τό τε ἀν τι λαμ βα νό
μα στε τό μέ γε θος τοῦ κιν δύ νου. Σή με ρα 
ὑ πάρ χουν πε ρι πτώ σεις φοι τη τῶν τῶν θε
ο λο γι κῶν μας Σχο λῶν, πού εἶ ναι μέ λη τέ
τοι ων ὀρ γα νώ σε ων. Δέν ἀ πο κλεί ε ται μελ
λον τι κά, αὐ τοί οἱ ἄν θρω ποι νά ἀ να λά βουν 
τό μά θη μα τῶν θρη σκευ τι κῶν στά σχο λεῖ α 
μας.

Ἐ ξάλ λου καί οἱ ποι μέ νες τῆς Ἐκ κλη σί ας 
δέν εἶ ναι πάν το τε σέ θέ ση νά «δι α κρί νουν 
τά πνεύ μα τα». Ὅ ταν πρό σφα τα ὀρ γα νώ
σα με εἰ δι κή ὁ μι λί α στήν Ἐ κά λη, τήν ὁ ποί α 

1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση 
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετία 
τοῦ 1990».

πα ρα κο λού θη σαν 30 πε ρί που πρώ ην μέ λη 
ἀ πο κρυ φι στι κῆς ὀρ γά νω σης, ἕ να ζευ γά ρι 
πού ἦλ θε εἰ δι κά γι’ αὐ τή τήν ὁ μι λί α ἀ πό 
τήν Κρή τη μᾶς εἶ πε: «Τί θά γί νει μέ τούς 
ἱ ε ρεῖς στήν Κρή τη, πού μᾶς λέ νε: εἶ στε τυ
χε ροί πού με λε τᾶ τε τά βι βλί α τοῦ Θε ο φά νη 
Μπού κα»2;

Πολ λές ὁ μά δες τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς», ἰ δι
αί τε ρα νε ο γνω στι κές, γκου ρου ϊ στι κές καί 
«ψυ χο λα τρεῖ ες» ὀρ γα νώ νουν ἐκ δη λώ σεις 
σέ ἐ πί ση μες αἴ θου σες, ἰ δι αί τε ρα σέ Πνευ
μα τι κά Κέν τρα Δή μων ἤ ἀ κό μη καί στό 
Πνευ μα τι κό Κέν τρο τῆς Ρω μαι ο κα θο λι
κῆς Ἐκ κλη σί ας (Μι χα ήλ Βό δα) καί στή 
συ νέ χεια τό χρη σι μο ποι οῦν αὐ τό γιά νά 
δη λώ σουν πώς οἱ ἐ πί ση μοι αὐ τοί φο ρεῖς 
ἀ να γνω ρί ζουν τήν συμ βο λή τους στήν 
ἀ νόρ θω ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς κοι νω νί ας καί τή 
«σο βα ρό τη τα» τῆς ἐρ γα σί ας τους.

Ἐ δῶ πρέ πει ἰ δι αί τε ρα νά ἀ να φέ ρου με τό 
Ἐκ παι δευ τι κό Κέν τρο τοῦ «Σώ μα τος Ἑλ
λη νί δων Ὁ δη γῶν» (Βά ρη), στό ὁ ποῖ ο πραγ
μα το ποι οῦν ταν σε μι νά ρια πολ λῶν τέ τοι ων 
ὁ μά δων, ὅ πως τῆς «Ἀ νάν τα Μάρ γκα», τοῦ 
«Ὑ περ βα τι κοῦ Δι α λο γι σμοῦ» τοῦ Μα χα ρί
σι Μά χες Γι όγ κι, τοῦ Θε ο φά νη Μπού κα καί 

2. Σημ. τῆς Σύνταξης: Τό ἄρθρο εἶχε γραφεῖ πρό τῆς Ζ΄ 
Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως τοῦ 1995.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΣΤΗΔΕΚΑΕΤΙΑΤΟΥ1990
τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( †)1

(θ’ μέ ρος)

ἱ στο ρι κό Ἰ η σοῦν Χρι στόν. Ἀν τι θέ τως, εἶ ναι 
ἡ πλή ρης ἀ ναί ρε ση Ἐ κεί νου, μιά “πι θη κί
ζου σα” ἀν τι γρα φή Του, μιά “ἀν τί χρι στη” 
“κα ρι κα τού ρα” Του, τήν ὁ ποί α πει σμα τι κά 
προ σπα θοῦν νά κα τα σκευά σουν καί νά 
ἐ πι βά λουν οἱ δι ά φο ρες ἀ πο κρυ φι στι κές 
ὁ μά δες.

Ἄ ρα γε, εἶ ναι δυ να τό, με τά ἀ πό ὅ λα αὐ τά, 
νά ὑ πάρ ξουν πο τέ Χρι στια νοί καί μά λι στα 
Ὀρ θό δο ξοι, πού θά πα ρα πλα νη θοῦν ἀ πό 
τέ τοι α συν θή μα τα, ἐν ὀ νό μα τι δῆ θεν τῆς 
εἰ ρη νι κῆς συ νύ παρ ξης καί συ νερ γα σί ας 
τῶν ἀν θρώ πων καί τῆς “κα λῆς θέ λη σης” 
καί κατανόησης μεταξύ τῶν λαῶν τῆς γῆς;
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ἀ σφα λῶς καί ἄλ λων ὁ μά δων3. Μά λι στα 
με ρι κές φο ρές οἱ ὁ μά δες αὐ τές, στά ἔν τυ πά 
τους, ἔ δω σαν καί τό τη λέ φω νο τοῦ ΣΕ Ο μέ 
τήν πα ρα τή ρη ση πώς δί δον ται καί ἀ πό αὐ
τό οἱ ἀ πα ραί τη τες πλη ρο φο ρί ες.

Δέν ὑ πάρ χει ἀμ φι βο λί α πώς τά γε γο νό
τα αὐ τά φέ ρουν με γά λη σύγ χυ ση σέ οἰ κο
γέ νει ες καί σέ νέ ους ἀν θρώ πους, οἱ ὁ ποῖ οι 
ἐμ πι στεύ ον ται τούς φο ρεῖς αὐ τούς καί δέν 
μπο ροῦν νά ὑ πο πτευ τοῦν πώς θά μπο ροῦ
σαν νά συ νερ γα στοῦν μέ κά ποι α ὁ μά δα 
πού δι ε θνῶς χα ρα κτη ρί ζε ται σάν «Σέ κτα» 
καί μά λι στα ὄ χι ἀ πό κά ποι ους θρη σκευ
τι κούς κύ κλους, ἀλ λά ἀ πό ὑ πεύ θυ νους 
Ὑ πουρ γούς Παι δεί ας σέ χῶ ρες τῆς Ε ΟΚ, 
ἀ πό κοι νο βού λια καί ἀ κό μη ἀ πό τό ἴ διο το 
Εὐ ρω κοι νο βού λιο4.

Κλεί νον τας πρέ πει νά ὑ πο γραμ μί σου με 
πώς οἱ ὁ μά δες αὐ τές καλ λι ερ γοῦν σή με ρα 
τή θρη σκευ τι κή σύγ χυ ση, μέ ἐκ πομ πές στά 
ρα δι ό φω να καί στήν τη λε ό ρα ση, κα θώς 
ἐ πί σης καί ἀ πό τόν κα θη με ρι νό καί πε ρι ο
δι κό Τύ πο. Δύ ο του λά χι στον ρα δι ο φω νι κοί 
σταθ μοί στή χώ ρα μας εἶ ναι ἀ πο κρυ φι
στι κοί, ἐ νῶ ἀ πο κρυ φι στι κά προ γράμ μα τα 
προ βάλ λον ται ὄ χι μό νον ἀ πό ἰ δι ω τι κούς, 
ἀλ λά καί ἀ πό κρα τι κούς τη λε ο πτι κούς 
σταθ μούς. Ὁ λό κλη ρος ὁ κα θη με ρι νός καί 
πε ρι ο δι κός Τύ πος ἀ σχο λεῖ ται μέ τέ τοι α 
θέ μα τα, ἐ νῶ ὑ πάρ χουν ἀρ κε τά πε ρι ο δι κά 
ἐκ δι δό με να ἀ πό ἀ πο κρυ φι στι κούς φο ρεῖς.

Τό τί πρό κει ται νά συμ βεῖ με τά τήν ἑ νο
ποί η ση τῆς Εὐ ρώ πης5 μπο ροῦ με νά τό ἀν τι
λη φθοῦ με ἀ πό αὐ τό πού συμ βαί νει στή Γερ
μα νί α. Ἀ πό 20 πε ρί που τη λε ο πτι κούς σταθ
μούς πού ὑ πάρ χουν σή με ρα σ’ αὐ τή τή χώ ρα, 
5 προ έρ χον ται ἀ πό τό χῶ ρο τῶν αἱ ρέ σε ων 
καί τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς».

3. Σημ. τῆς Σύνταξης: Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου 
ἀναφέρεται στή ἐποχή ἐκείνη, σέ περιπτώσεις πού 
σήμερα δέν εἶναι δυνατόν νά ἐλεγχθοῦν.

4.  βλ. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, Πνευματικός βιασμός· Νέες 
αἱρέσεις μιά πραγματική ἀπειλή.

5. Σημ. τῆς Σύνταξης: Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου 
ἀναφέρεται στήν πρό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως περίοδο.

Εἰ δι κώ τε ρα γιά τή χώ ρα μας πρέ πει νά 
μνη μο νεύ σου με καί τά δο ρυ φο ρι κά κα νά
λια. Οἱ σχε τι κές ἐκ πομ πές ἀ πο τε λοῦν τήν 
πρώ τη βαθ μί δα γιά μιά πιό συ στη μα τι κή 
ἐ πε ξερ γα σί α τῶν «ἐν δι α φε ρο μέ νων» μέ 
τήν ἀ πο στο λή ἐν τύ πων, κα σε τῶν, βίν τε ο, 
μέ τήν πρό σκλη σή τους σέ «συ νέ δρια» καί 
«φε στι βάλ νε ό τη τας». Ἀρ γό τε ρα, ὅ ταν δη
μι ουρ γη θοῦν οἱ «προ ϋ πο θέ σεις», ὁ γκου
ρού ἤ «μεσ σί ας» ἐ πι σκέ πτε ται τή χώ ρα 
μας καί ἔ τσι ὀρ γα νώ νον ται νέ ες ὁ μά δες μέ 
«στα θε ρές δο μές»6.

2. Οἱ φουν τα μεν τα λι στές.
Οἱ φουν τα μεν τα λι στι κές ὁ μά δες δροῦν 

στή χώ ρα μας κυ ρί ως σάν «ἀ δογ μά τι στες» 
ἤ καί ἐμ φα νί ζον ται σάν «Ὀρ θό δο ξες κι
νή σεις» καί «Ἱ ε ρα πο στο λές» πού, ὅ πως 
ἰ σχυ ρί ζον ται, «κα λύ πτον ται» καί ἀ πό τήν 
Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α.

Τέ τοι ες ὁ μά δες, οἱ ὁ ποῖ ες προ έρ χον ται 
ἀ πό τόν ἀ με ρι κα νι κό χῶ ρο, ση μεί ω σαν 
τόν τε λευ ταῖ ο και ρό στή χώ ρα μας ἐ πι τυ
χί α μέ ἀ πο τέ λε σμα νά φέ ρουν σύγ χυ ση. 
Αὐ τό ὀ φεί λε ται στό ὅ τι πα ρου σι ά ζον ται 
σάν «ὀρ θό δο ξες» καί «κα λύ πτον ται», δυ
στυ χῶς, ἀ πό ἀ πλη ρο φό ρη τους κλη ρι κούς 
καί ἐ φη μέ ριους, πού βρί σκον ται οἱ ἴ διοι σέ 
σύγ χυ ση καί τήν πολ λα πλα σιά ζουν στίς 
συ νει δή σεις τῶν πι στῶν. Τέ τοι ες κι νή σεις 
εἶ ναι ἡ «Π.Α.Χ.Α. », ἡ «Ἑλ λη νι κή Ἱ ε ρα πο
στο λι κή Ἕ νω ση», «οἱ Νι κη τές» κ. ἄ.

Οἱ φουν τα μεν τα λι στι κές ἀ με ρι κα νι κές 
κι νή σεις, πού δι α θέ τουν τε ρά στια μέ σα καί 
πο λι τι κή δύ να μη, θά προ σπα θή σουν στή 
δε κα ε τί α τοῦ 1990 νά κά νουν πιό αἰ σθη τή 
τήν πα ρου σί α τους στή χώ ρα μας καί νά 
αὐ ξή σουν τή θρη σκευ τι κή σύγ χυ ση.

3. Ἡ κί νη ση τοῦ Μούν.
Ἡ κί νη ση αὐ τή εἶ ναι ἡ πλέ ον ὕ που λη 

καί ἡ πλέ ον ἐ πι κίν δυ νη. Κά νει συ στη μα τι

6. Περισσότερα βλ. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, Ἀποκρυφισμός, 
γκουρουϊσμός, «Νέα Ἐποχή», Πρέβεζα, 1990.
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κή προ σπά θεια δι ά βρω σης τῆς Ἐκ κλη σί ας 
καί ὅ λων τῶν θρη σκει ῶν. Γι’ αὐ τό τό σκο πό 
ἵ δρυ σε πολ λές ὀρ γα νώ σεις καί δι α θέ τει τε
ρά στια οἰ κο νο μι κά μέ σα. Θε ω ροῦ με ἀ πα
ραί τη το νά ἀ να φερ θοῦ με δι ε ξο δι κώ τε ρα σ΄ 
αὐ τή τήν ὀρ γά νω ση.

Τό 1985 ὁ Μούν ἵ δρυ σε τήν ὀρ γά νω ση 
«Δι ε θνές Ἵ δρυ μα Θρη σκει ῶν  I RF» μέ 
σκο πό νά δι α βρώ σει τά οἰ κου με νι κά καί 
οἰ κου με νι στι κά κι νή μα τα καί νά τά ὑ πο τά
ξει στήν «Ἑ νω τι κή Ἐκ κλη σί α». Πρό ε δρος 
αὐ τῆς τῆς κί νη σης εἶ ναι ὁ C h u ng H w an 
K w ak, ἐ νῶ στό προ ε δρεῖ ο ἀ νή κει καί ὁ J o hn 
M a n i a t is.

Αὐ τή ἡ ὀρ γά νω ση, πε ρι λαμ βά νει με
γά λο ἀ ριθ μό ἐ πί μέ ρους ὀρ γα νώ σε ων τοῦ 
Μούν, πού ἐ ξυ πη ρε τοῦν: α) τήν δι ά βρω ση 
ὅ λων τῶν χρι στι α νι κῶν ὁ μο λο γι ῶν καί 
ὅ λων τῶν θρη σκει ῶν καί β) τήν «ἑ νό τη τα» 
κά τω ἀ πό τήν ἡ γε σί α τοῦ Μούν μέ βά ση 
τήν ἰ δε ο λο γί α τῆς «Ἑ νω τι κῆς Ἐκ κλη σί ας».

Ἡ κί νη ση «N ew E ra» εἶ ναι μί α ἀ πό αὐ
τές τίς ὀρ γα νώ σεις γιά ἐν τε ταλ μέ νους τοῦ 
Μούν καί γιά χρι στια νούς κλη ρι κούς καί 
θρη σκει ο λό γους. Στά πλαί σια συ νε δρί ων 
κα τα βάλ λε ται συ στη μα τι κή προ σπά θεια 

ἐ πη ρε α σμοῦ ἤ καί ἐ ξάρ τη σης ἀ ξι ω μα τού
χων τῆς Ἐκ κλη σί ας, κα θη γη τῶν τῆς θε ο
λο γί ας καί ἄλ λων πα ρα γόν των. Ἀ πό τά 
ἡ γε τι κά στε λέ χη αὐ τῆς τῆς ὀρ γά νω σης 
ἀ να φέ ρου με τό ὄ νο μα τοῦ C h u ng H w an 
K w ak, τοῦ M. D a r r ol B r y a nt καί τοῦ F r a n c is 
C l a rk.

Πα ρο μοί ους σκο πούς ἐ πι δι ώ κουν καί οἱ 
ὀρ γα νώ σεις τοῦ Μούν «Δι ε θνές Σε μι νά ριο 
γιά τήν Ἑ νω τι κή Κί νη ση  I S UM», «Δι α θρη
σκευ τι κές Συν δι α σκέ ψεις γιά Κλη ρι κούς 
 I CC», «Θρη σκευ τι κή Ὑ πη ρε σί α Νε ό τη
τας  R YS», «Σε μι νά ριο Θε ό τη τας Δι ε θνῶν 
Θρη σκει ῶν  Y S WR», «Συν δι ά σκε ψη Παγ
κο σμί ων Θρη σκει ῶν  A WR», «Παγ κό σμιο 
Συμ βού λιο Θρη σκει ῶν  C WR» κ. ἄ.

Σέ ἔν τυ πα τῆς R US ἀ να φέ ρε ται πώς ἡ 
κί νη ση αὐ τή ἀ πο σκο πεῖ στήν πραγ μα τι κή 
εἰ ρή νη «μέ σω πνευ μα τι κῆς ἄ σκη σης τῆς 
ἀν θρώ πι νης ὑ πη ρε σί ας». Νέ οι πού συμ
με τέ χουν στά προ γράμ μα τα τῆς κί νη σης 
πρέ πει νά εἶ ναι ἀ φο σι ω μέ νοι «στά ἰ δα νι κά 
τῆς κοι νω νι κῆς ὑ πη ρε σί ας καί τῆς οἰ κου με
νι κῆς κα τα νό η σης μέ σῳ δι α θρη σκευ τι κῆς 
καί δι α πο λι τι στι κῆς ἐ πι κοι νω νί ας».

(Συ νέ χεια στό ἑπόμενο).

Ἡ κα τα φυ γή πολ λῶν πι στῶν στή μα
γεί α, τό σα τα νι σμό καί τά συμ πα ρα μαρ
τοῦν τα, ἡ ἐν τυ πω σια κή αὔ ξη ση τῶν θυ μά
των τέ τοι ων ἐ πε νερ γει ῶν, ἡ προ σέ λευ ση 
στό ἐ ξο μο λο γη τή ριο πολ λῶν πού ζη τοῦν 
βο ή θεια γιά ν’ ἀ παλ λα γοῦν ἤ καί πλη ρο

1. Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἱ. Μ. Σερρῶν 
καί Νιγρίτης, Νοέμ. 2009.

φο ρί ες λό γω ὑ πο συ νεί δη της ἤ συ νει δη τῆς 
ἀ νη συ χί ας καί ἡ ἔλ λει ψη ἐ νη μέ ρω σης ἀ κό
μη καί στούς ἱ ε ρα τι κούς κύ κλους, τῶν βα
σι κῶν πα ρα μέ τρων πού συ νι στοῦν τά πε ρί 
Σα τα νᾶ καί μα γι κοῦ φαι νο μέ νου, ὑπῆρξε 
ἀ φορ μή γιά τήν πα ροῦ σα εἰ σή γη ση.

Εἶ ναι ἕ να πε δί ο ἡ σχέ ση μέ τόν πλη σί ον, 
ὅ που ἡ ἀν θρώ πι νη συμ πε ρι φο ρά λαμ βά
νει δρα μα τι κή ἐ κτρο πή πολ λές φο ρές καί 

OΣΑΤΑΝΑΣΚΑΙΤΑΜΑΓΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑΣΤΗΝΕΠΟΧΗΜΑΣ
τοῦ Ἀρ χιμ. Ἐ φραίμ Τρι αν τα φυλ λο πού λου, 

Πρω το συγ. τῆς Ἱ. Μ. Σι σα νί ου καί Σι α τί στης

(α’ μέ ρος)



διάλογος
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σί γου ρα, ἡ ἐ λατ τω μα τι κή, νο ση ρή σχέ ση 
πρός τόν πλη σί ον μας, εἶ ναι λο γι κό ἐ ξα γό
με νο μιᾶς νο ση ρῆς, μᾶλ λον κί βδη λης, σχέ
σης μέ τόν ἑ αυ τό μας καί μέ τό Θε ό.

Ὁ δι ά βο λος εἶ ναι ὁ ἐ πι κε φα λής τῶν πο
νη ρῶν πνευ μά των πού ξέ πε σαν ἀ πό τή 
Χά ρη τοῦ Θε οῦ καί ἐ πι δι ώ κουν τήν ἀ πώ
λεια τῶν ἀν θρώ πων. Εἶ ναι ὄν προ σω πι κό, 
ἀ ό ρα το πού δρᾶ ἤ ἐ πι δρᾶ, κα θώς φα νε ρώ
νε ται στή δρα στη ρι ό τη τα τῶν δαι μό νων. Ὁ 
Ἰ η σοῦς ἦρ θε γιά νά κα ταρ γή σει τόν κύ ριο 
τοῦ θα νά του, δη λα δή τό δι ά βο λο (Ἑ βρ. 2, 
14). Ἀ πε λευ θέ ρω σε δαι μο νι σμέ νους καί 
ἰ ά τρευ σε ἀ σθε νεῖς. Ὁ Λου κᾶς συν δέ ει τό 
πά θος τοῦ Χρι στοῦ μέ τούς πει ρα σμούς 
(22, 53: ὅ ταν βρι σκό μουν μα ζί σας στό ἱ ε ρό, 
δέν ἁ πλώ σα τε χέ ρι πά νω μου. Ἤρ θα τε γιά 
νά μέ συλ λά βε τε νύ χτα. Αὐ τή ἡ νύ χτα πα
ρα χω ρή θη κε ἀ πό τό Θε ό γιά νά πε τύ χε τε 
τό ἐγ κλη μα τι κό σας σχέ διο). Στό σκο τά δι 
δη λα δή φα νε ρώ νει ὁ Σα τα νᾶς τήν ἐ ξου σί α 
του καί στό σκο τά δι δι α πράτ τον ται συ νή
θως οἱ ἁ μαρ τί ες, στά κρυ φά δη λα δή. Στόν 
Ἰ ω άν νη (13,30) δί νε ται ἐμ φα τι κά ἡ πλη ρο
φο ρί α ὅ τι ἦ ταν νύ κτα ὅ ταν πῆ γε ὁ Ἰ ού δας 
νά προ δώ σει τό Χρι στό. Νύ χτα μα ζεύ ον ται 
συ νή θως οἱ σα τα νι στές γιά τίς τε λε τουρ
γί ες τους, νύ χτα, συ νή θως μέ παν σέ λη νο, 
δρα στη ρι ο ποι οῦν ται καί οἱ μά γοι.

Ὁ δι ά βο λος χρη σι μο ποι εῖ πο νη ρές με
θο δεῖ ες, δη λα δή πα γί δες, τε χνά σμα τα καί 
δό λο (Β΄ Κορ. 2, 11 / Ἐ φεσ. 6, 11). Με τα σχη
μα τί ζε ται σέ ἄγ γε λο φω τός (Β΄ Κορ. 11, 14). 
Τέ κνα του ἡ ἁ μαρ τί α καί τό ψεῦ δος (Ἰ ω. 8, 
44), ἀλ λά καί ὁ κά θε συ νει δη τά ἀ με τα νό
η τος. Οἱ ἄν θρω ποι ρέ πουν πρός τό κα κό 
καί ὁ κό σμος ὅ λος βρί σκε ται μέ σα στήν 
πο νη ρί α (Α΄ Ἰ ω ά. 5, 19). Ἡ κα θο λι κό τη τα 
τῆς ἁ μαρ τί ας ὀ φεί λε ται στό δι ά βο λο. Αὐ
τός στέ κε ται πί σω ἀ πό κά θε ἀν θρώ πι νη 
ἁ μαρ τί α καί μι σεῖ τόν ἄν θρω πο, ζη τών τας 
διά παν τός νά τόν κα τα στρέ ψει ὡς ἀ νέ κα
θεν ἀν θρω πο κτό νος (Ἰ ω ά. 8, 44). Ἀ πο τε λεῖ 
τό κέν τρο τοῦ κρά τους τοῦ θα νά του (Ἑ βρ. 

2, 14) καί τοῦ κα κοῦ. Πα ρεμ βαί νει με τα ξύ 
Θε οῦ καί ἀν θρώ πων, προ σπα θών τας νά 
ἐμ πο δί σει τή σω τη ρί α μας. Ἡ τά ξη τῶν δαι
μό νων πε ρι λαμ βά νει τίς ἀρ χές καί τούς κο
σμο κρά το ρες τοῦ σκό τους αὐ τοῦ τοῦ αἰ ώ να 
(Ἐ φεσ. 6, 12), τῆς ἐ πο χῆς μας. Αὐ τε ξού σια 
δέν μπο ρεῖ νά μᾶς πει ρά ξει, ὅ ταν κά νου με 
προ σε κτι κή πνευ μα τι κή ζω ή καί φυ λα γό
μα στε ἀ πό τήν ἁ μαρ τί α. Δέν ἔ χει καμ μί α 
δύ να μη ἐ πά νω μας (Α΄ Ἰ ω ά. 5, 18), για τί τό
τε ἡ ζω ή τοῦ Χρι στοῦ γί νε ται καί δι κή μας 
ζω ή, φα νε ρώ νε ται καί στήν ψυ χή καί στό 
σῶ μα μας. Ὁ ἀν τί χρι στος δι ά βο λος θά νι
κη θεῖ ἀ πό τό ἐ σφαγ μέ νο ἀρ νί ο. Αὐ τός θά 
εἶ ναι ὁ δεύ τε ρος θά να τός του, δηλ. ὁ αἰ ώ
νιος χω ρι σμός του ἀ πό τό Θε ό καί τοῦ ἰ δί ου 
καί ὅ σων τόν ἀ κο λου θή σουν (Ἀ ποκ. 20, 14).

Ὁ Σα τα νᾶς πει ρά ζει τούς ἀν θρώ πους 
μέ ἐ πι θυ μί ες πο νη ρί ας οἱ ὁ ποῖ ες τούς βυ θί
ζουν στόν ὄ λε θρο, πρός ἱ κα νο ποί η σή του, 
ἐ πει δή ὁ ἴ διος ὡς πνεῦ μα ἄ σαρ κο δέν μπο
ρεῖ νά τίς ἱ κα νο ποι ή σει καί τίς ὑ λο ποι εῖ μέ
σω τοῦ ἀν θρώ που (Τρεμ πέ λα, ὑ πό μνη μα 
στό κα τά Ἰ ω άν νη, σελ. 318319). Ζη τά ει νά 
βλά ψει τόν ἄν θρω πο σω μα τι κῶς μέ ἀ σθέ
νει ες, μύ ρια βά σα να, ἀ κό μη καί διά σω μα
τι κοῦ θα νά του. Μπο ρεῖ νά δη μι ουρ γή σει 
καί φυ σι κό πό νο ὅ πως στή συγ κύ πτου σα 
(Λουκ. 13, 16) ἀ πό φθό νο πρός τόν ἄν θρω
πο. Φθό νῳ δι α βό λου θά να τος εἰ σῆλ θεν εἰς 
τόν κό σμον. Τό μῖ σος του καί ἡ φθο ρο ποι ός 
δι ά θε ση ἐ ναν τί ον μας ἔ χει δι ά φο ρες μορ
φές καί δέν τερ μα τί ζε ται στόν φυ σι κό θά
να το, ἀλ λά ἀ γω νί ζε ται νά μᾶς πα ρα σύ ρει 
σέ αἰ ώ νιο χω ρι σμό ἀ πό τό Θε ό (δεύ τε ρος 
θά να τος). 

Ὁ Χρι στός ἔ γι νε ἄν θρω πος γιά νά κα
ταρ γή σει μέ τά ἔρ γα Του τόν δι ά βο λο. Τά 
κεί με να τῆς Κ. Δ πε ρι γρά φουν δι ά φο ρες 
μορ φές δαι μο νι σμοῦ πού βλά πτουν τούς 
ἀν θρώ πους σω μα τι κά καί ψυ χι κά, ἤ ἀ κό μη 
κυ ρι αρ χών τας στόν ἄν θρω πο, τόν κα θι
στοῦν βλα πτι κό κι ἐ πι κίν δυ νο στούς ἄλ
λους (Ματθ. 8, 28, Μάρκ. 5, 12, Λουκ. 8, 26).
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Ἡ συγ κύ πτου σα πά σχει, ψυ χι κά ὅ μως 
εἶ ναι ὑ γι ής καί δέν ἐμ πο δί ζε ται ἀ πό τίς 
πνευ μα τι κές της ὑ πο χρε ώ σεις. Εἶ ναι κι 
αὐ τή πα ροῦ σα στή συ να γω γή. Ὁ Χρι στός 
ἀ πο κα λύ πτει δαι μο νι κή ἐ πε νέρ γεια σ’ αὐ
τή καί τήν θε ρα πεύ ει. Ἡ πα ρου σί α Του 
κά νει νά ὑ πο χω ρεῖ ὁ Σα τα νᾶς καί ν’ ἀ πο
δε σμεύ ον ται τά θύ μα τά του.

Ὁ Ματ θαῖ ος (12, 22) καί ὁ Λου κᾶς (11, 14) 
μι λοῦν γιά θε ρα πεί α δαι μο νι ζό με νου τυ
φλοῦ καί κω φοῦ, ὅ πως καί κω φοῦ καί ἄ λα
λου. Καί στίς δύ ο πε ρι πτώ σεις ὁ Χρι στός 
ἔ δι ω ξε τό δαί μο να μέ ἀ πο τέ λε σμα ν’ ἀ πο
κα τα στα θοῦν καί ἡ ὅ ρα ση καί ἡ ἀ κο ή καί ἡ 
ὁ μι λί α τῶν ἀ σθε νῶν. Τό ἴ διο καί ὁ Μάρ κος 
(7, 32) κά νει λό γο γιά τυ φλό καί μο γι λά λο 
πού θε ρα πεύ τη κε ἀ πό τό Χρι στό. Σ’ αὐ τές 
τίς πε ρι πτώ σεις οἱ πα θή σεις τῶν ἀ σθε νῶν 
δέν ἔ χουν φυ σι κή τήν αἰ τί α, ἀλ λά ἀ πο τε
λοῦν ἐ πι βο λή τοῦ δαί μο να.

Στό πε ρι στα τι κό μέ τή Χα να ναί α καί τή 
θυ γα τέ ρα της (Ματθ. 15, 2128) μέ τή φρά
ση «κα κῶς δαι μο νί ζε ται» ὁ εὐ αγ γε λι στής 
ὑ πο νο εῖ ψυ χο σω μα τι κή ἀ σθέ νεια βα ρύ
τα τη, ἀ πό ἐ πι βου λή τοῦ δαί μο να, ἀ πό τήν 
ὁ ποί α ἡ θυ γα τέ ρα «ἰά θη» (15, 28).

Καί οἱ τρεῖς συ νο πτι κοί (Ματθ. 8, 28, 
Μάρκ. 5, 120, Λουκ. 8, 2639) πε ρι γρά φουν 
τή συ νάν τη ση τοῦ Χρι στοῦ μέ τόν ἕ να ἤ 
τούς δύ ο δαι μο νι ζό με νους στά Γά δα ρα. 
Ἐ δῶ ἔ χου με πε ρί πτω ση κυ ρι αρ χί ας ἀν θρώ
που ἀ πό λε γε ώ να ἀ κα θάρ των πνευ μά των. 
Ὁ Λου κᾶς μά λι στα, για τρός ὁ ἴ διος δέν μι
λά ει γιά σω μα τι κή ἀ σθέ νεια, ἀλ λά γιά κυ
ρι αρ χί α ἀ πό ἀ κά θαρ τα πνεύ μα τα. Ὁ δαι
μο νι σμέ νος βρί σκε ται σέ οἰ κτρή κα τά στα
ση. Ἐ δῶ δέν ὁ μι λεῖ ὁ ἄν θρω πος ἁ πλῶς ὑ πό 
τήν ἐ πή ρεια τοῦ δαί μο νος, ἀλ λά οἱ ἴ διοι δι
α λέ γον ται μέ τόν Χρι στό. Ἀ να γνω ρί ζουν τή 
θε ό τη τά Του, ὁ μο λο γοῦν ὅ τι με τα ξύ τους 
δέν ὑ πάρ χει σχέ ση καί τρέ μουν τήν παν
το δυ να μί α Του πα ρα κα λών τας Τον νά μήν 
τούς βα σα νί σει. Οἱ δαί μο νες κυ ρια ρχοῦν 
ἐ φ’ ὅ λης τῆς ψυ χο σω μα τι κῆς ὑ πο στά σε ως 

τοῦ δυ στυ χοῦς ἀν θρώ που. Ἄν ἦ ταν αὐ τός 
πα ρά φρων ἤ ψυ χο σω μα τι κά ἀ σθε νής, δέν 
θά μπο ροῦ σε νά ἔ χει γνώ ση τῆς θε αν θρω
πό τη τας τοῦ Χρι στοῦ καί νά τήν ὁ μο λο γεῖ.

Ὁ Λου κᾶς ἀλ λοῦ (Πράξ. 16, 16) πε ρι
γρά φει μί α παι δί σκη πού ἔ χει πνεῦ μα 
πύ θω νος, πνεῦ μα μαν τι κό. Ἐ δῶ ὑ πάρ χει 
ὀρ γα νι κή ὑ γεί α ἀλ λά ἀ νε λεύ θε ρη ψυ χή καί 
βού λη ση. Ἡ παι δί σκη χρη σι μο ποι εῖ καί τήν 
ψυ χή καί τήν βού λη σή της πού βρί σκον ται 
ὑ πό δαι μο νι κή κα το χή, γιά νά ἐ ξα πα τᾶ 
τούς ἀν θρώ πους. Ὁ δαί μο νας πού βρί σκε
ται μέ σα της ἀ να γνω ρί ζει τήν ἰ δι ό τη τα 
τῶν ἀ πο στό λων, ὄ χι γιά κα λό, ἀλ λά γιά νά 
προ κα λέ σει ἀ να τα ρα χή μέ σα στήν πό λη 
ἐ ναν τί ον τοῦ Παύ λου. Με τά τό θαῦ μα, ἡ 
μαν τι κή ἱ κα νό τη τα χά θη κε.

Σέ δύ ο πε ρι πτώ σεις ὁ Σα τα νᾶς χρη σι
μο ποι εῖ ται ὡς τι μω ρός; 1) στήν πε ρί πτω ση 
τῆς αἱ μο μι ξί ας, ὅ που κά ποι ος ἁ μάρ τη σε 
μέ τήν μη τριά του (Α΄ Κορ. 5, 5) καί ὅ που 
ὁ Παῦ λος προ τρέ πει τούς Κο ριν θί ους νά 
συγ κα λέ σουν τήν Ἐκ κλη σί α καί νά πα
ρα δώ σουν αὐ τόν πού ἁ μάρ τη σε ἔ τσι στό 
Σα τα νᾶ, δη λα δή νά τόν ἀ πο κό ψουν ἀ πό 
τήν ἐκ κλη σι α στι κή κοι νω νί α ὥ στε νά σω
φρο νι στεῖ. Σκο πός εἶ ναι ἡ με τά νοι ά του, ἡ 
σω τη ρί α του. 2) Ὁ ἴ διος ὁ Παῦ λος (Β΄ Κορ. 
12, 7) ἀ να φέ ρει, ὅ τι ὁ Θε ός πα ρα χώ ρη σε σέ 
ἄγ γε λο τοῦ Σα τα νᾶ νά τόν τα λαι πω ρεῖ καί 
νά τόν κτυ πά ει κα θη με ρι νά, γιά νά μήν 
ὑ πε ρη φα νεύ ε ται λό γω τῶν πολ λῶν ἀ πο
κα λύ ψε ων πού ἔ λα βε. Τό εἶ δος τῆς πα θή σε
ως τοῦ Παύ λου ἀ πο τε λεῖ θε ο λο γού με νο. Ὁ 
Παῦ λος μι λά ει γιά ὀ δυ νη ρή ἀ σθέ νεια, τήν 
ὁ ποί α συν δέ ει μέ τήν πα ρου σί α σα τα νι κοῦ 
ἀγ γέ λου.

Δυ στυ χῶς σή με ρα, δέν εἶ ναι λί γες οἱ πε
ρι πτώ σεις πού οἱ ἄν θρω ποι, συ νάν θρω ποί 
μας μά λι στα, καί δή καί ὀρ θό δο ξοι χρι στια
νοί, κα τα φεύ γουν στίς δαι μο νι κές/μα γι κές 
πρα κτι κές μέ σκο πούς καί με θό δους πού 
κρύ βουν ἰ δι ο τε λεῖς ὑ πο λο γι σμούς. Ἐ πι θυ
μοῦν, ἐ πη ρε α σμέ νοι ἀ πό ἕ να ἐκ κο σμι κευ
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μέ νο πνεῦ μα, μα κριά ἀ πό τόν ἀ σκη τι κό 
χα ρα κτή ρα τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, πρό σκαι ρες 
ἐ πι τυ χί ες, βελ τί ω ση τῆς κοι νω νι κο οι κο νο
μι κῆς τους θέ σης, ἐκ δι κή σεις καί τι μω ρί ες 
ἐ ναν τί ον συ ναν θρώ πων τους, ἀ πο νο μή 
«δι και ο σύ νης», ἔ ρω τες, δι α λύ σεις οἰ κο γε
νει ῶν, προ κλή σεις ψυ χα σθε νει ῶν, φθό
νων, φό νων, κ.λ.π.

Βέ βαι α με λε τών τας κα νείς τήν ἱ στο ρί α 
τῶν μορ φῶν τοῦ μα γι κοῦ φαι νο μέ νου καί 
τῶν σα τα νι στι κῶν πρα κτι κῶν ἀ νά τούς 
αἰ ῶ νες, δι α χρο νι κά, βλέ πει ὅ τι καί στούς 
πρω τό γο νους καί στήν ἀρ χαί α Ἑλ λά δα, 
στούς χρό νους ἐ πί σης τῆς Πα λαι ᾶς Δι α θή
κης (Πέρ σες, Αἰ γύ πτιοι, Χαλ δαῖ οι, λα οί τῆς 
Χα να άν), στούς ἑλ λη νι στι κούς ρω μα ϊ κούς 
χρό νους, τό βυ ζάν τιο καί τό δυ τι κό με σαί
ω να, μέ μι κρές ἤ με γά λες πα ραλ λα γές, ἡ 
συ νερ γα σί α τῶν ἀν θρώ πων μέ τά βύ θια, 
σκό τια πνεύ μα τα εἶ ναι ἀ ει θα λέ στα τη καί 
πο λύ καρ πο φό ρα. Σέ ἐ πί πε δο συγ χρο νί ας 
ἡ σα τα νι στι κή/μα γι κή πρα κτι κή ἔ χει τρεῖς 
ἐ πι μέ ρους λει τουρ γί ες: τό ξόρκιἤ μα γι κή 
ἐ πω δή, τήν τελετήἤ μα γι κή δι α δι κα σί α καί 
τήν κατάσταση ἐ κεί νου πού τήν ἀ σκεῖ, 
ὁ ὁ ποῖ ος ὄ χι σπά νια ὑ φί στα ται δι α δι κα σί
ες κα θαρ μοῦ μέ σκο πό τήν ἀλ λοί ω ση τῆς 
συ νεί δη σής του, βλέ πε Πυ θί α (νη στεί α, 
εἰ σπνο ή κα πνοῦ, πα ραι σθη σι ο γό να, τρα
γού δι, χο ρός κ.λ.π. ).

Οἱ Κα νό νες τῆς Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι αὐ
στη ρό τα τοι: ξα΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰ κου με νι κῆς, 
κδ΄ τῆς ἐν Ἀγ κύ ρᾳ, λστ΄ τῆς ἐν Λα ο δι κεί ᾳ 
(πού προ βλέ πει κα θαί ρε ση γιά κλη ρι κούς 
πού κα τα σκευά ζουν μα γι κά, δει σι δαί μο νος 
προ ε λεύ σε ως φυ λα κτά), πγ΄/ξε΄ τοῦ Μ. Βα
σι λεί ου, γ΄ τοῦ Νύσ σης.

Οἱ μά γοι/σα τα νι στές πι στεύ ουν ὅ τι ὁ ρι
σμέ να μέ ρη τοῦ σώ μα τος ἔ χουν μα γι κές 
ἰ δι ό τη τες, ἐ πί σης ὁ ρι σμέ νοι ἀ ριθ μοί, γράμ
μα τα, ἦ χοι καί ἡ μέ ρες. Ἄλ λο τε ἡ θέ λη
ση καί ἡ ἐ πι μο νή τους ἐ πι δροῦν μα γι κά 
ἐ πί τοῦ ἀν τι κει μέ νου. Ἡ με τα βί βα ση τῆς 
μα γι κῆς δυ νά με ως πραγ μα το ποι εῖ ται ἐξ 

ἐ πα φῆς ἤ ἐξ ἀ πο στά σε ως καί εἶ ναι θε τι κή 
ἤ ἀρ νη τι κή, ἤ μέ χρή ση ἀ να λο γί ας (ὅ πως 
λι ώ νει τό κε ρί νά λι ώ σει. . . ). Ἔ χει ὁ μοι ο πα
θη τι κό χα ρα κτή ρα μέ τήν ἔν νοι α ὅ τι ἕ να 
πρᾶγ μα πα ρά γει ἕ να ὅ μοι ό του: π. χ. ἕ να 
καρ φί στά μά τια μιᾶς κού κλας κα θι στᾶ 
τυ φλό ἐ κεῖ νον πού πα ρι στά νει ἡ κού κλα, 
ἤ το πο θε τών τας τό ὁ μοί ω μα ἑ νός βρέ φους 
στή ρί ζα ἑ νός δέν τρου ἐκ βι ά ζε ται ἡ καρ πο
φο ρί α του. Ἔ χει καί με τα δο τι κό χα ρα κτή ρα 
μέ τήν ἔν νοι α τοῦ νό μου τῆς συ νά φειας: 
κα τέ χω μιά τρί χα ἀ π’ τό κε φά λι κά ποι ου, 
ση μαί νει ὅ τι ἐ πι δρῶ ἄν θέ λω σ’ αὐ τόν ἀ πό 
μα κριά, δι ό τι ἡ τρί χα καί τό κε φά λι ἐ πει δή 
κά πο τε ἦρ θαν σέ ἐ πα φή, βρί σκον ται ἔ κτο
τε σέ μιά συμ πα θη τι κή σχέ ση. Μιά μα γι κή 
ἀν τί λη ψη: με τά τή θεί α Κοι νω νί α νά πά ρω 
μιά. .. τρί χα πά νω ἀ πό τό ρά σο τοῦ γέ ρον τα 
γιά εὐ λο γί α!

Γιά τούς ἐ πι στή μο νες θά ποῦ με πώς ἡ 
μα γεί α θε ω ρεῖ ται νη πια κή φά ση τῆς ἐ πι
στή μης, μιά μορ φή συ σχε τι σμοῦ συ νειρ μι
κῶν πα ρα στά σε ων, μέ συ νε κτι κή λο γι κή, 
ἀλ λά ἐ σφαλ μέ να θε μέ λια. Αὐ τοί οἱ συ νειρ
μοί ἐ φαρ μό ζον ται σέ λά θος πραγ μα τι κό
τη τες. Γι’ αὐ τό καί ἡ μα γεί α χα ρα κτη ρί ζε
ται ἀ πό τό F r i e d r i ch H e i l er ὡς πα ρε κτρε πό
με νη φυ σι κή.

Ὑ πάρ χουν πολ λά εἴ δη μά γων, σύμ φω να 
μέ μιά πα λαι ό τε ρη κα τη γο ρι ο ποί η ση:

1) ΜΑΝ ΤΕΙΣ: λέ γον ται αὐ τοί πού μέ τήν 
πα λά μη (πα λα μο σκό ποι) ἤ μέ λε κά νες ἤ 
καί μέ θυ σί ες (π.χ. πε τει νῶν) νο μί ζουν ὅ τι 
προ βλέ πουν τό μέλ λον. ΚΑ ΦΕ ΜΑΝ ΤΕΙΣ, 
ΧΑΡ ΤΟ ΜΑΝ ΤΕΙΣ ἐ πί σης.

2) Ε ΚΑ ΤΟΝ ΤΑΡ ΧΟΙ: ὀ νο μά ζον ται οἱ γη
ραι ό τε ροι, σε βα σμι ό τε ροι καί σο φό τε ροι 
τῶν μάν τε ων.

3) ΝΕ ΦΟ ΔΙ Ω ΚΤΕΣ: πα ρα τη ροῦν τό σχῆ
μα τῶν νε φῶν κα τά τή δύ ση καί ἀ να λό γως 
προ λέ γουν τό μέλ λον, δι ώ κουν ἐ πί σης τά 
νέ φη μέ τή βο ή θεια δαι μό νων γιά νά βρέ
ξει ἤ νά ρί ξει χα λά ζι, ἀλ λοῦ (βλ. εὐ χές Ἁ γί
ου Κυ πρια νοῦ).
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4) ΓΗ ΤΕΥ ΤΕΣ: στά ξόρ κια τους ἀ να κα
τώ νουν καί ψαλ μούς τοῦ Δαυ ίδ, ὀ νό μα τα 
ἁ γί ων, τῆς Πα να γί ας κ.λ.π.

5) ΓΟ Η ΤΕΣ: θρη νοῦν γο ε ρά πά νω ἀ π’ τά 
μνή μα τα ἐ πι κα λού με νοι τούς δαί μο νες γιά 
νά πα ρα λύ σουν κά ποι ον, νά τόν τυ φλώ
σουν, κου φά νουν ἤ ἀρ ρω στή σουν, ἀ κό μη 
καί ἰ σο βί ως. Ὑ πο τί θε ται ὅ τι «βγά ζουν νε
κρούς» ἀ πό τόν Ἅ δη, βλέ πουν φαν τα σι ώ
σεις στούς τά φους, τούς ἀ νοί γουν καί καῖ
νε τούς «βρυ κό λα κες».

6) ΦΥ ΛΑ ΚΤΗ ΡΙΟΙ: φτιά χνουν φυ λα χτά, 
τά τυ λί γουν μέ με τα ξω τή κλω στή καί γρά
φουν μέ σα ἐ πι κλή σεις δαι μό νων.

7) ΛΕΥ ΚΟΙ ΜΑ ΓΟΙ: ἐ πι κα λοῦν ται δαί μο
νες τά χα τες γιά κα λό.

8) Ε ΠΑ ΟΙ ΔΟΙ: τρα βοῦν τούς δαί μο νες μέ 
ἐ πω δές καί κα λέ σμα τα, πιά νουν τά φί δια 
μέ τά χέ ρια τούς χω ρίς νά τούς δαγ κώ νουν, 
δέ νουν τά ἀν τρό γυ να. Κα τά τό Λευ ϊ τι κό 
(κεφ. 27) πρέ πει νά λι θο βο λοῦν ται.

9) Α ΣΤΡΟ ΛΟ ΓΟΙ.
10) ΦΑΡ ΜΑ ΚΟΙ: μέ μα γι κή τέ χνη κα τα

σκευά ζουν φαρ μα κε ρά πο τά γιά νά θα να
τώ σουν κά ποι ον, νά σκο τί σουν τόν ἐγ κέ
φα λό του ἤ νά τόν ἑλ κύ σουν στήν ἀ γά πη 
τους.

11) ΟΙ Ω ΝΟ ΣΚΟ ΠΟΙ: πα ρα τη ροῦν τό πέ
ταγ μα τῶν που λι ῶν, πι στεύ ουν σέ μοί ρα, 
τύ χη, συ να παν τή μα τα, πο δα ρι κά, κα λές/
κα κές μέ ρες (εἰ δι κά τίς Τρί τες), νε ρα ϊ δι κά, 
καλ λι καν τζά ρους, φα γοῦ ρες χε ρι ῶνμύ
της, βου η τά αὐ τι ῶν, παί ξι μο μα τιοῦ για τί 
κά ποι ον θά δοῦν ἤ θ’ ἀ κού σουν, σφά ζουν 
πε τει νούς σέ θε με λι ώ σεις οἴ κων ἤ ἄλ λων 
κτι ρί ων κ.λ.π.

12) Ο ΝΕΙ ΡΟ ΜΑΝ ΤΕΙΣ.
13) ΠΝΕΥ ΜΑ ΤΙ ΣΤΕΣ ἤ ΝΕ ΚΡΟ ΜΑΝ

ΤΕΙΣ: χα ρα κτη ρι στι κή πε ρί πτω ση νε κρο
μάν τη στό βί ο τοῦ Ἁ γί ου Ἰ ω άν νου τοῦ 
Θε ο λό γου ἦ ταν ὁ μά γος Κύ νωψ, ὁ ὁ ποῖ
ος ἔ κα με ση μεῖ α καί τέ ρα τα φαν τα στι κά, 
«ἔ βγα ζε» «ψυ χές πε θα μέ νων» ἀ πό τή θά
λασ σα, ἐ ξα φα νι ζό ταν ὁ ἴ διος κ.λ.π. Πλα

νοῦ σε ὁ μα δι κῶς ὅ λα ἐ κεῖ να τά πλή θη, 
για τί μέ τή θέ λη σή τους τόν πί στε ψαν, τοῦ 
ἔ δω σαν τήν καρ διά τους, μέ ἀ πο τέ λε σμα 
νά τούς πλα νή σει καί νά ἐ κλαμ βά νουν τά 
φαν τα στι κά γιά πραγ μα τι κά. Ὁ Ἅ γιος Ἰ ω
άν νης ὅ μως, φω τι σμέ νος κα θώς ἦ ταν ἀ πό 
τό Θε ό, κα τά λα βε τήν ὁ μα δι κή πλά νη τους 
καί στό τέ λος τόν ἔ ρι ξε στή θά λασ σα τόν 
Κύ νω πα, πραγ μα τι κά βε βαί ως.

Ὁ Χρῆ στος ἀ πό τό Γά ζω ρο Σερ ρῶν εἶ ναι 
χα ρα κτη ρι στι κή πε ρί πτω ση πνευ μα τι στή. 
Γνω στός σέ ὅ λη τήν Ἑλ λά δα καί στή Σι ά τι
στα βε βαί ως.

Κά πο τε 8 παι δά κια ἡ λι κί ας 1314 ἐ τῶν, 
μα ζεύ τη καν ὑ πό τήν πί ε ση καί προ τρο πή 
ἑ νός ἐ ξ’ αὐ τῶν στό σπί τι του, τά χα τες γιά 
νά δοῦν τη λε ό ρα ση, νά παί ξουν, νά με λε
τή σουν κ.λ.π. Ἐ κεῖ ἐ πι χεί ρη σαν πνευ μα τι
στι κό πεί ρα μα, θέ λη σαν νά κα λέ σουν «τό 
νε κρό πνεῦ μα τοῦ παπ ποῦ» του ἐν ὀ νό μα τι 
τοῦ δι α βό λου, δη λα δή σα τα νο λα τρεί α. Ἀ π’ 
ὅ,τι ἀ πε δεί χθη ἀρ γό τε ρα, οἱ γο νεῖς τοῦ παι
διοῦ αὐ τοῦ, συ χνά συμ με τεῖ χαν σέ πνευ
μα τι στι κές συγ κεν τρώ σεις, γιά τίς ὁ ποῖ ες 
μι λοῦ σαν μπρο στά στό παι δί. Κά θι σαν 
γύ ρωγύ ρω, πι ά στη καν ἀ π’ τά χέ ρια, ἄ να
ψαν κε ριά καί ἕ να παι δά κι, ὁ Νι κο λά κης, 
ξά πλω σε στή μέ ση του κύ κλου. Κλεί νουν 
τά μά τια, τό παι δί πού ὀρ γά νω σε ὅ λ’ αὐ τά 
κι ἔ δι νε τίς ὁ δη γί ες ὡς μέν τιουμ, ἐν δι ά με σο 
δη λα δή, κά νει τήν ἐ πί κλη ση. Ὁ Νι κο λά κης 
βρέ θη κε στόν ἀ έ ρα. Ἕ ν’ ἄλ λο παι δί, ἔ νι ω σε 
ἕ να ψυ χρό ρεῦ μα ἀ έ ρα πά νω του κι ἄ νοι ξε 
τά μά τια του. Μό λις εἶ δε τό Νι κο λά κη στόν 
ἀ έ ρα, φώ να ξε: Χρι στέ μου! Πα να γί α μου! 
Βο ή θεια! Τίς κου βέν τες δη λα δή πού ἄ κου γε 
κι αὐ τό στό σπί τι του ἀ πό τούς γο νεῖς του. 
Μέ τήν κραυ γή σπᾶ νε πολ λά πράγ μα τα 
μέ σα στό δω μά τιο, κα πνός, βρῶ μα καί τό 
παι δά κι τό ὑ πε ρυ ψω μέ νο πέ φτει μέ πά τα
γο κά τω· αὐ τό τό παι δά κι ἀ πό δαι μο νι κό 
τρό μο βου βά θη κε. Τό 1989 βρέ θη κε στό 
πε τρα χή λι τοῦ πνευ μα τι κοῦ, ὅ που καί τοῦ 
δι α βά στη καν ἐ ξορ κι σμοί. Καί μιά λε πτο
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μέ ρεια: ὅ λα τα παι δά κια πού συμ με τεῖ χαν 
στό πεί ρα μα ὑ πέ στη σαν νευ ρι κό κλο νι σμό, 
ἐ κτός ἀ πό ἐ κεῖ νο πού κά λε σε σέ βο ή θεια τό 
Χρι στό καί τήν Πα να γί α!

Κι ὅ λ’ αὐ τά στήν πα τρί δα μας πο λύ πρίν 
τόν Χά ρι Πό τερ!

14) ΚΛΗ ΔΟ ΝΕΣ: ἐκ τοῦ κα λῶ. Γί νον ται 
στά νη σιά συ νή θως κα τά τήν ἑ ορ τή τοῦ Γε
νε σί ου τοῦ Προ δρό μου καί προ μαν τεύ ουν 
τύ χες καί ρι ζι κά, ἀ νά βουν πυρ κα γι ές καί 
τίς πη δοῦν.

15) Οἱ ΕΓ ΓΑ ΣΤΡΙ ΜΥ ΘΟΙ ἐ πί σης, ὅ ταν 
ἐ πι τη δεύ ον ται στήν ἐ ξα πά τη ση τοῦ κό
σμου, γί νον ται ὄρ γα να τοῦ δι α βό λου, κα
λοῦν ται καί ἐν τε ρο μάν τεις.

16) Η ΠΑ ΤΟ ΣΚΟ ΠΟΙ: μαν τεύ ουν ἀ να
τέ μνον τας τά σπλά χνα τῶν ζώ ων. Ἄλ λοι 
πά λι μαν τεύ ουν μέ κρι θά ρι, μέ κου κιά, 
χύ νον τας κάρ βου να, φυ σοῦν, φτύ νουν, χα
σμου ρι ῶν ται, ξε μα τιά ζουν κ.λ.π.

17) ΔΕΙ ΣΙ ΔΑΙ ΜΟ ΝΕΣ: πι στεύ ουν σέ θρη
σκευ τι κές ἀν τι λή ψεις καί συ νή θει ες, κα τά
λοι πα πρω τό γο νων φό βων καί συ νη θει ῶν 
λα ϊ κῆς πί στε ως κ.λ.π. χω ρίς νά στη ρί ζον
ται στήν ἐ πί ση μη ἐκ κλη σι α στι κή πρά ξη. 
Ἡ δει σι δαι μο νί α βέ βαι α, συ ναν τι έ ται σέ 
ὅ λο το μῆ κος καί τό πλά τος τῶν μα γι κῶν/
σα τα νι κῶν συ νη θει ῶν.

18) ΠΥ ΡΟ ΒΑ ΤΕΣ: περ πα τοῦν ξυ πό λη
τοι πά νω σε ἀ ναμ μέ να κάρ βου να, χω ρίς 

νά καί γον ται, κα τά τήν ἑ ορ τή τῶν Ἁ γί ων 
Κων σταν τί νου καί Ἑ λέ νης, κρα τών τας τίς 
εἰ κό νες τους καί κραυ γά ζον τας ἄ ναρ θρα, 
ἡ πί στη τους εἶ ναι ἔν το νη ἀλ λά ἀρ ρω
στη μέ νη, ὁ δη γοῦν ται στήν ἔκ στα ση καί 
τήν αἰ σθη τη ρια κή ἀ πά θεια μέ τή βο ή θεια 
τῆς αὐ θυ πο βο λῆς καί τῆς αὐ στη ρῆς προ
ε τοι μα σί ας, πράγ μα πού συ ναν τι έ ται καί 
στούς γι όγ κι. Ἡ Ἐκ κλη σί α μας κα τα δι κά
ζει τή συ νή θεια αὐ τή ὡς μα γι κή καί εἰ δω
λο λα τρι κή.

19) ΒΑ ΣΚΑ ΝΟΙ: ἐκ πέμ πουν ἔν το νη ἠ λε
κτρο μα γνη τι κή ἀ κτι νο βο λί α ἀ πό τά μά τια 
τους σέ κά ποι ον πού ζη λεύ ουν, φθο νοῦν 
ἤ θαυ μά ζουν ἄρ ρω στα, μέ σω τῆς ὁ ποί ας 
αὐ τός πα θαί νει κά ποι ο ἀ τύ χη μα. Στήν 
οὐ σί α πρό κει ται γιά δαι μό νιο φθό νου κυ
ρί ως, τό ὁ ποῖ ο βλά πτει πρό σω πα, ζῶ α, ἀν
τι κεί με να. Συ χνά, τά ἀ πο τε λέ σμα τα αὐ τά 
δέν τά ἐ πι δι ώ κει συ νει δη τά ὁ βά σκα νος. 
Τά «μά τια» πά λι, σκόρ δα, πέ τα λα, ρό δια 
καί τά ξε μα τι ά σμα τα μέ νε ρό, ἁ λά τι, κάρ
βου νο, λά δι κ.λ.π., ἀ πορ ρί πτει ἡ Ἐκ κλη σί α 
μας ὡς ἐμ πνεύ σεις πο νη ρῶν πνευ μά των 
τά ὁ ποῖ α προ ξε νοῦν καί τή βα σκα νί α. Γιά 
τή βα σκα νί α ὑ πάρ χει εἰ δι κή εὐ χή πού δι
α βά ζε ται μό νον ἀ πό ἱ ε ρεῖς στούς πά σχον
τες, στούς ὁ ποί ους συ νι στᾶ ται καί κα θα ρή 
ἐξομολόγηση.

(Τό τέλος στό ἑπόμενο).

Κά θε φο ρά, κα τά τίς με γά λες ἑ ορ τές 
τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, οἱ ἄ σπον δοι καί ὁρ
κι σμέ νοι ἐ χθροί Της σκα ρώ νουν καί ἀ πό 
ἕ να «πυ ρο τέ χνη μα», προ κει μέ νου νά προ
κα λέ σουν πλῆγ μα κα τά τοῦ αἰ ώ νιου καί 

ἀ ναμ φι σβή τη του κύ ρους Της. Θλι βε ροί καί 
συ νά μα φθο νε ροί ρυ πα ρο γρά φοι, οἱ ὁ ποῖ
οι αὐ το α πο κα λοῦν ται «ἐ πι στή μο νες» καί 
«ἐ ρευ νη τές», παίρ νουν ὡς θέ μα κά ποι α 
δυσ νό η τα χω ρί α ἀ πό τήν Ἁ γί α Γρα φή, 

ΗΑΛΗΘΕΙΑΓΙΑΤΟ«ΓΥΜΝΟΝΕΑΝΙΣΚΟ
ΤΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ»

τοῦ κ. Λάμ πρου Σκόν τζου, Θε ο λό γουΚα θη γη τοῦ
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κα τα σκευά ζουν βά σει αὐ τῶν αὐ θαί ρε τα 
σε νά ρια, τούς δί νουν ἐ πι στη μο νι κο φα νῆ 
μορ φή καί κα τό πιν τά στρέ φουν κα τά τῆς 
ἀ ξι ο πι στί ας τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Αὐ τή τή φο ρά, κα τά τήν Με γά λη Τεσ
σα ρα κο στή, «ἀ νά λα βαν δρά ση» κά ποι οι 
«ἀρ χαι ο λά τρες», οἱ ὁ ποῖ οι ἑρ μη νεύ ον τας 
αὐ θαί ρε τα καί κα τά τρό πο ἀ νοί κει ο ἕ να 
χω ρί ο ἀ πό τό κα τά Μᾶρ κον Εὐ αγ γέ λιο, 
προ κει μέ νου νά ὑ βρί σουν τόν Κύ ριο ἡ μῶν 
Ἰ η σοῦ Χρι στό καί νά κα τη γο ρή σουν τήν 
Ἐκ κλη σί α ὅ τι κα κῶς ἀν τι τί θε ται στήν ὁ μο
φυ λο φι λί α!

Πρίν δώ σου με τή σω στή ἑρ μη νεί α τοῦ 
«ἐ πί μα χου» χω ρί ου, θά θέ λα με νά ἐ πι ση
μά νου με τό γε γο νός πώς οἱ ὅ ποι ες αὐ θαί
ρε τες φαν τα σι ώ σεις τοῦ ὁ ποι ου δή πο τε, 
ἀν τι κα το πτρί ζουν τό δι κό του ψυ χι κό καί 
δι α νο η τι κό κό σμο. Ὅ πως, γιά πα ρά δειγ μα, 
ὅ ποι ος ἔ χει ἀ σθε νι κή ὅ ρα ση βλέ πει πα ρα
μορ φω μέ να τά γύ ρω του ἀν τι κεί με να, ἔ τσι 
καί ὅ ποι ος εἶ ναι ψυ χι κά καί δι α νο η τι κά δι
ε φθαρ μέ νος, ἔ χει ἀ ναμ φί βο λα δι ε φθαρ μέ
νη ἀν τί λη ψη γιά τόν γύ ρω του κό σμο. Στήν 
προ κεί με νη πε ρί πτω ση ἡ «λα σπο λο γί α» 
κα τά τοῦ Θεί ου Προ σώ που τοῦ Λυ τρω τῆ 
μας Χρι στοῦ χα ρα κτη ρί ζει τόν ἐμ πα θῆ ψυ
χι σμό τῶν «λα σπο λό γων» καί φα νε ρώ νει 
τά τα πει νά κί νη τρά τους.

Τό χω ρί ο, πού «σκαν δά λι σε» τούς «ἀρ
χαι ο λά τρες» ἀ νή κει στό πε ρι στα τι κό τῆς 
συλ λή ψε ως τοῦ Κυ ρί ου στό ὄ ρος τῶν Ἐ λαι
ῶν καί τό ὁ ποῖ ο ἔ χει ὡς ἑ ξῆς: «Καίἀφέντες
αὐτόνἔφυγονπάντες.Καίεἷςτιςνεανί
σκοςἠκολούθησεναὐτῶ, περιβεβλημέ
νος σινδόνα ἐπί γυμνοῦ· καί κρατοῦ
σιναὐτόνοἱνεανίσκοι·ὁδέκαταλιπών
τήνσινδόναγυμνόςἔφυγενἀπ’αὐτῶν» 
(Μάρκ. 14, 5152).

Τό χω ρί ο αὐ τό φαί νε ται ἐκ πρώ της ὄ ψε
ως ἀ στή ρι κτο, ἐ ξι στο ρών τας μιά ἀ σή μαν
τη λε πτο μέ ρεια σέ σχέ ση μέ τά δρα μα τι
κά γε γο νό τα πού ἔ λα βαν χώ ρα ἐ κεί νη τή 
βρα διά. Γιά κά ποι ον ἡ μι μα θῆ ἑρ μη νευ τή 

καί τό χει ρό τε ρο γιά κά ποι ον κα κό βου
λο ἑ ρευ νη τή, τό συγ κε κρι μέ νο βι βλι κό 
ἐ δά φιο μπο ρεῖ νά ἀ πο τε λέ σει σκάν δα λο. 
Ὅ μως γιά ὅ λους ὅ σους γνω ρί ζου με ἀ πό 
ἐ πι στη μο νι κή καί με θο δι κή ἑρ μη νευ τι
κή τῶν ἱ ε ρῶν κει μέ νων, τό συγ κε κρι μέ νο 
ἐ δά φιο, ὄ χι μό νο δέν ἀ φή νει πε ρι θώ ρια 
σκαν δα λι σμοῦ, ἀλ λά τό ἀν τί θε το, ἀ πο
δει κνύ ει μέ τόν πιό σα φῆ τρό πο τήν ἀ ξι
ο πι στί α καί τή φυ σι κό τη τα τῆς εὐ αγ γε λι
κῆς δι ή γη σης. Ἀ πο δει κνύ ει μέ σα φή νεια 
τίς δρα μα τι κές σκη νές τῆς σύλ λη ψης τοῦ 
Κυ ρί ου καί ὅ λα τα ἐ πα κό λου θα μέ λε πτο
μέ ρει ες.

Ὅ λες οἱ δι η γή σεις τῶν ἱ ε ρῶν εὐ αγ γε λι
στῶν γιά τά τε λευ ταῖ α γε γο νό τα τῆς ζω ῆς 
τοῦ Κυ ρί ου ἐ νέ χουν τό στοι χεῖ ο τῆς τρα γι
κό τη τας καί ὡς ἐκ τού του ἔ χουν τό χα ρα
κτή ρα τῆς ἀ κρί βειας καί τῆς σο βα ρό τη τας. 
Αὐ τό συμ βαί νει καί μέ τή δι ή γη ση πε ρί τῆς 
συλ λή ψε ως τοῦ Χρι στοῦ. Ὁ Κύ ριος μέ τούς 
ἕν τε κα μα θη τές Του, ἀ μέ σως με τά τό Μυ
στι κό Δεῖ πνο, «ἔρχονταιεἰςχωρίονοὗτό
ὄνομαΓεθσημανῆ,καίλέγειτοῖςμαθη
ταῖς αὐτοῦ· καθίσατε ὧδε ἕως προσεύ
ξωμαι» (Μάρκ. 14, 32). Ὁ Χρι στός (καί) ὡς 
ἀ λη θι νός καί τέ λει ος ἄν θρω πος, εἶ χε τήν 
ἀ νάγ κη τῆς προ σευ χῆς στόν Οὐ ρά νιο Πα
τέ ρα Του, ἐ πι ζη τών τας τήν ἄ νω θεν στή ρι
ξη στά δρα μα τι κά γε γο νό τα πού θά ἀ κο
λου θοῦ σαν. Ὁ τό πος ἦ ταν ἰ δα νι κός γιά 
πε ρι συλ λο γή καί προ σευ χή. Ἦ ταν ἄλ λω
στε «ἔ θος εἰς τό ὄ ρος τῶν ἐ λαι ῶν» (Λουκ. 
22, 39) οἱ εὐ σε βεῖς κά τοι κοι τῆς Ἱ ε ρου σα
λήμ νά με τα βαί νουν καί νά προ σεύ χον ται 
στήν ἡ συ χί α τῶν εἰ δυλ λια κῶν κή πων. Σέ 
«αὐτόντόντόπονπολλάκιςσυνήχθηὁ
Ἰησοῦςἐκεῖμετάτῶνμαθητῶναὐτοῦ» 
(Ἰ ω άν. 18, 2).

Ἡ κώ μη Γεθ ση μα νῆ βρι σκό ταν πο
λύ κον τά στήν Ἱ ε ρου σα λήμ, κτι σμέ νη σέ 
λό φο δυ τι κά τῆς με γά λης καί πο λύ βου
ης πό λε ως, «πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν
κέδρων» (Ἰ ω άν. 18, 1), πε ρι στοι χι σμέ νη 
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ἀ πό ἰ δι ω τι κούς πε ρι φραγ μέ νους ἐ λαι ῶ
νες, καρ πο φό ρα δέν δρα καί καλ λι έρ γει ες, 
πού ὀ νο μά ζον ταν, ὅ πως καί σή με ρα, κῆ
ποι. Εἶ ναι εὐ νό η το πώς ὁ Χρι στός μπῆ κε μέ 
τούς μα θη τές Του σέ συγ κε κρι μέ νο κῆ πο, 
γνω στοῦ του ἰ δι ο κτή τη, προ φα νῶς μέ τήν 
ἄ δεια ἐ κεί νου, δι α φο ρε τι κά θά ἦ ταν ἄ το πο 
νά πα ρα βιά σει τό φρά κτη ξέ νου κή που. Εἶ
ναι πο λύ πι θα νό νά ἀ νῆ κε στόν ἰ δι ο κτή τη 
τοῦ ὑ πε ρώ ου ὅ που «ἔφαγαν τό Πάσχα» 
(Μάρκ. 14, 15). Πολ λοί με λε τη τές ὑ πο στη
ρί ζουν ὅ τι ἀ νῆ κε στήν οἰ κο γέ νεια τοῦ κα
το πι νοῦ εὐ αγ γε λι στῆ Μάρ κου, τῆς ὁ ποί ας 
ὅ λα τα μέ λη ἦ ταν μα θη τές τοῦ Ἰ η σοῦ καί 
εἶ χαν κά θε λό γο νά δι ευ κο λύ νουν καί νά 
εὐ χα ρι στή σουν τό Δι δά σκα λο.

Οἱ πολ λοί κῆ ποι τῆς πε ρι ο χῆς ὑ πο δη
λώ νουν πολ λούς ἰ δι ο κτῆ τες καί πε ρισ σό
τε ρους ἀ κό μη ἐρ γά τες, φρον τι στές καί φύ
λα κες. Ἡ δι α μο νή στούς χώ ρους ἐρ γα σί ας, 
ἰ δι αί τε ρα σέ ἀ γρο το κτη νο τρο φι κές πε ρι ο
χές εἶ ναι σύ νη θες φαι νό με νο. Σύμ φω να μέ 
μαρ τυ ρί ες ἀρ χαί ων ἱ στο ρι κῶν καί κυ ρί ως 
τοῦ Ἰ ώ ση που, στό Ὄ ρος τῶν Ἐ λαι ῶν ὑ πῆρ
χαν πολ λά ἐ λαι ο τρι βεῖ α, ὅ που ὑ πῆρ χαν 
κα τα λύ μα τα γιά τούς ἐρ γα ζο μέ νους σέ 
αὐ τά. Ἄλ λω στε ἡ λέ ξη Γεθ ση μα νή ση μαί
νει ἐ λαι ο τρι βεῖ ο.

Ἔ χον τας ὅ λα αὐ τά ὑ πό ψη μας μπο ροῦ
με εὔ κο λα νά κα τα νο ή σου με τή δι ή γη ση 
πε ρί τοῦ «γυ μνοῦ νε α νί σκου» τοῦ εὐ αγ
γε λι στῆ Μάρ κου. Ὁ «μυ στη ρι ώ δης» αὐ τός 
νέ ος ἦ ταν προ φα νῶς κά ποι ος ἐρ γα ζό με
νος σέ ἕ να ἀ πό τά πα ρα κεί με να ἐ λαι ο τρι
βεῖ α, ἤ ἀ κό μη καί ἐρ γα ζό με νος στόν κῆ
πο ἤ τό ἐ λαι ο τρι βεῖ ο τοῦ ἰ δί ου κή που πού 
μπῆ κε ὁ Ἰ η σοῦς. Μπο ρεῖ νά ἦ ταν καί ὁ ἴ δ
ιος ὁ εὐ αγ γε λι στής Μᾶρ κος, στήν οἰ κο γέ
νεια τοῦ ὁ ποί ου ἀ νῆ κε ὁ κῆ πος, σύμ φω να 
μέ ἀρ χαί α πα ρά δο ση (βλ. Π. Τρεμ πέ λα: 
Ὑ πό μνη μα εἰς τό κα τά Μᾶρ κον Εὐ αγ γέ
λιον, Ἀ θῆ ναι 1972, σελ. 282). Οἱ εὐ αγ γε λι
κές δι η γή σεις ἀ να φέ ρουν πώς ἡ σύλ λη ψη 
τοῦ Κυ ρί ου ἔ γι νε μέ ἐ πει σο δια κό καί θο ρυ

βώ δη τρό πο, ἀ φοῦ «παραγίνεται Ἰούδας
ὁἸσκαριώτης,εἷςτῶνδώδεκα,καίμετ’
αὐτοῦὄχλοςπολύςμετάμαχαιρῶνκαί
ξύλων» (Μάρκ. 14, 43). Οἱ φω να σκί ες τῶν 
ρω μαί ων στρα τι ω τῶν καί τοῦ φα να τι σμέ
νου ὄ χλου τά ρα ξαν τήν ἡ συ χί α τῆς γα λή
νιας πε ρι ο χῆς καί ἀ σφα λῶς θά ξύ πνη σαν 
τούς λι γο στούς κοι μω μέ νους. Ὁ νε α νί ας 
τῆς εὐ αγ γε λι κῆς δι ή γη σης σα στι σμέ νος 
ἔ τρε ξε νά δεῖ τί συμ βαί νει, τυ λιγ μέ νος μέ 
τό σεν τό νι τοῦ ὕ πνου του, ἀ φοῦ δέν πρό
λα βε νά ντυ θεῖ.

Φαί νε ται πώς ἡ πε ρι έρ γειά του τόν ὁ δή
γη σε πο λύ κον τά στό συμ βάν καί κά που 
κρυμ μέ νος πε ρί με νε νά δεῖ τό τέ λος. Ἐ νῶ 
οἱ μα θη τές τοῦ Χρι στοῦ σκόρ πι σαν μέ σα 
στή νύ χτα, ἀ φή νον τας τό Δι δά σκα λο μό
νο Του, στά χέ ρια τῶν ἀ δί στα κτων στρα
τι ω τῶν καί δού λων τῶν ἀρ χι ε ρέ ων, αὐ τός 
πα ρέ μει νε μό νος κον τά Του. Κά ποι οι ἀ πό 
τούς νε α ρούς τοῦ ὄ χλου τόν εἶ δαν καί τόν 
συ νέ λα βαν, δι ό τι προ φα νῶς θε ω ρή θη κε 
ἄν θρω πος τοῦ «ἐγ κλη μα τί α». Ὅ μως κα
τόρ θω σε νά ξε φύ γει ἀ πό τά χέ ρια τους, 
ἀ φή νον τας σέ αὐ τούς τό σεν τό νι καί ἐ ξα
φα νί στη κε μέ σα στή νύ χτα.

Θά μπο ροῦ σε νά θε ω ρη θεῖ πε ριτ τή ἡ 
ἀ να φο ρά στήν πα ρου σί α τοῦ νε α ροῦ αὐ
τοῦ στή δρα μα τι κή σκη νή τῆς συλ λή ψε ως 
τοῦ Χρι στοῦ. Ὅ μως ἄν σύμ φω να μέ τήν 
πα ρά δο ση ὁ νε α ρός εἶ ναι ὁ ἴ διος ὁ Μᾶρ κος, 
τό τε ἡ ἀ να φο ρά αὐ τή μπο ρεῖ νά ἐ ξη γη θεῖ 
ὡς ἕ να εἶ δος ἀ πο λο γί ας του, ἀ φοῦ ὅ λοι ἐγ
κα τέ λει ψαν τόν Κύ ριο, ἀ κό μη καί αὐ τός μέ 
αὐ τό τόν ἐ πει σο δια κό τρό πο.

Φυ σι κά που θε νά δέν ὑ πάρ χει ἡ πα ρα
μι κρή νύ ξη γιά «πο νη ρές» σκέ ψεις. Ὁ Κύ
ριός μας Ἰ η σοῦς Χρι στός, ὁ σαρ κω μέ νος 
Θε ός μας, ὑ πῆρ ξε ἀ κέ ραι ος καί ἀ πό λυ τα 
ἀ πα θής, σέ ἀν τί θε ση μέ ὅ σα θέ λουν οἱ 
ἀ νά τούς αἰ ῶ νες δι ε φθαρ μέ νοι νό ες νά Τοῦ 
προ σά ψουν. Εἶ ναι ὁ μό νος στήν ἀν θρώ πι
νη ἱ στο ρί α πού δι α κή ρυ ξε: «τίς ἐξ’ ὑμῶν
ἐλέγχειμεπερίἁμαρτίας;» (Ἰ ω άν. 8, 46). 
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Μό νος Αὐ τός «Ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν,
οὐδέεὑρέθηδόλοςἐντῷστόματιαὐτοῦ» 
(Α΄ Πέ τρ. 2, 22). Αὐ τό ση μαί νει πώς (ὡς ἄν
θρω πος) ὄν τας πι στός Ἰσ ρα η λί της δέν θά 
μπο ροῦ σε νά πα ρα βεῖ τό μω σα ϊ κό νό μο. 
Ὁ Νό μος ἀ πα γό ρευ ε ρη τά: «Μετά ἄρσε
νοςοὐκοιμηθήσηκοίτηνγυναικός,βδέ
λυγμα γάρ ἐστίν» (Λευ ιτ. 18, 22). Αὐ τός 
δι α λα λοῦ σε: «μήνομίσητεὅτιἦλθονκα
ταλύσαι τόν νόμονκαί τούςπροφήτας·
οὐκἦλθονκαταλῦσαι,ἀλλάπληρῶσαι.
Ἀμήν λέγωὑμῖν…ὅς ἐάν οὖν λύσῃμί
αντῶνἐντολῶντούτωντῶνἐλαχίστων
καίδιδάξῃοὕτωτούςἀνθρώπους, ἐλά
χιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
οὐρανῶν» (Ματθ. 5, 1719). Πῶς θά μπο
ροῦ σε λοι πόν νά πα ρα βεῖ ὁ Ἴ διος μιά τέ
τοι α ἐν το λή; Γιά μιά «ἐ λά χι στη» πα ρά βα ση 
κά ποι ος θά κα τα κρι θεῖ· σκε φτεῖ τε γιά μιά 
«μεί ζο να», σάν τόν κι ναι δι σμό, τί συ νέ πει
ες θά εἶ χε! Ὁ Χρι στός ὑ πῆρ ξε τό μο να δι κό 
πα ρά δειγ μα στόν κό σμο ἀ πό λυ του συν
δυα σμοῦ λό γων καί πρά ξε ων, ἀ νε πα νά λη
πτη πε ρί πτω ση ἀ πό λυ της συ νέ πειας ἕ ως 
«θανάτου,θανάτουδέσταυροῦ» (Φι λιπ. 
2, 8).

Ὁ ἀ στί ρη κτος καί ὑ βρι στι κός ἰ σχυ ρι σμός 
τῶν «ἀρ χαι ο λα τρῶν» κα ταρ ρέ ει ὅ μως ἀ πό 
μό νος του. Ποι ός στ’ ἀ λή θεια μελ λο θά να
τος μπο ροῦ σε νά ἔ χει στό νοῦ του τέ τοι ες 
ὧ ρες ἠ θι κῶς ἐ πι λή ψι μες δι α θέ σεις; Οἱ ἱ ε
ροί εὐ αγ γε λι στές το νί ζουν μέ ἔμ φα ση τήν 
ἐ πι θα νά τια ἀ γω νί α τοῦ Χρι στοῦ. Ὁ μο λό
γη σε στούς μα θη τές Του ὅ τι «περίλυπος
ἐστινἡψυχήμουἕωςθανάτου» (Μάρκ. 
14, 32). Ὁ ἱ ε ρός εὐ αγ γε λι στής ἀ να φέ ρει γι’ 
Αὐ τόν: «Γενόμενοςἐνἀγωνίαἐκτενέστε
ρονπροσηύχετο.Ἐγένετοδέὁἱδρώςαὐ

τοῦὡσείθρόμβοιαἵματοςκαταβαίνον
τεςἐπίτήνγῆν» (Λουκ. 22, 44). Γνω ρί ζουν 
πολ λούς οἱ «κύ ριοι» αὐ τοί, ὄν τας σέ τέ τοι α 
ψυ χο λο γι κή κα τά στα ση, νά ἔ χουν δι ά θε ση 
γιά τέ τοι ου εἴ δους ἐ πι θυ μί ες; «Μωροίκαί
τυφλοί» (Ματθ. 23, 17) στήν καρ διά καί τό 
μυα λό!

Ἡ ἀ πο στρο φή καί ἡ ἀ πόρ ρι ψη τῆς ὁ μο
φυ λο φι λί ας ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α, ἀ πορ ρέ ει 
ἀ πό τήν ἁ γι ο γρα φι κή καί ἁ γι ο πα τε ρι κή δι
δα σκα λί α Της, σύμ φω να μέ τήν ὁ ποί α τό 
πά θος αὐ τό εἶ ναι ἀ πο τέ λε σμα τῆς ἁ μαρ
τί ας, ἡ ὁ ποί α εἰ σῆλ θε στήν ἀν θρω πό τη τα 
καί ὁ δή γη σε τόν ἄν θρω πο σέ κά θε εἴ δους 
πα ρε κτρο πή τῆς αὐ θεν τι κό τη τάς του. Δέν 
εἶ ναι τυ χαῖ ο πώς θώ πευ ση τῶν ἁ μαρ τω
λῶν ἀν θρω πί νων πα θῶν ἔ χου με σέ ὅ λα τα 
ἐ ξω χρι στι α νι κά θρη σκεύ μα τα. Δέν εἶ ναι 
ἐ πί σης τυ χαῖ ο πώς τό πά θος τῆς ὁ μο φυ
λο φι λί ας, κα θώς καί ὅ λων τῶν ἀν θρω πί
νων πα θῶν, εἶ ναι ἐν ταγ μέ να ἐ πί ση μα στίς 
«θε ο λο γί ες» τῶν ἀρ χαί ων καί σύγ χρο νων 
πα γα νι στι κῶν θρη σκει ῶν, στίς ὁ ποῖ ες, οἱ 
δι ά φο ρες «θε ό τη τες» κυ ρι αρ χοῦν ται ἀ πό 
κά θε εἴ δους ἀ νο μο λό γη τα πά θη.

Τό Θεῖ ο Πρό σω πο τοῦ Κυ ρί ου μας Ἰ η
σοῦ Χρι στοῦ βάλ λε ται ἐ δῶ καί δύ ο χι λιά
δες χρό νια μέ οἶ στρο πού ἀγ γί ζει τά ὅ ρια 
τῆς ψυ χο πα θο λο γί ας καί μέ τρό πους δαι
μο νι κῆς ἐμ πνεύ σε ως. Πα ρά τόν βρώ μι κο 
καί ἐ λε ει νό αὐ τό πό λε μο, ὁ Λυ τρω τής μας 
πα ρα μέ νει ἀ λώ βη τος καί συ νά μα εἶ ναι τό 
ἀ λά θη το μέ τρο σύγ κρι σης μέ τίς σκο τει
νές καί «πα θι α σμέ νες» πα γα νι στι κές «θε
ό τη τες», τίς ὁ ποῖ ες θέ λουν καί ἐ πι χει ροῦν 
ἀ νε πι τυ χῶς νά νε κρα να στή σουν κά ποι οι 
νο σταλ γοί τοῦ ἐ φι αλ τι κοῦ πα γα νι στι κοῦ 
πα ρελ θόν τος.
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Ἡ ἑ ται ρί α «Σκο πιά» τε λεῖ τό «Κυ ρια κόν 
Δεῖ πνον», τό ὁ ποῖ ον ὀ νο μά ζει ἀ νά μνη ση, 
μί α φο ρά τόν χρό νο τήν ἡ με ρο μη νί α πού 
συμ πί πτει τό Ἰ ου δα ϊ κό Πά σχα, τήν 14η τοῦ 
μη νός Νι σάν.

Τε λοῦν λοι πόν αὐ τή τήν ἀ νά μνη ση με τά 
τήν δύ ση τοῦ ἡ λί ου μέ ἄ ζυ μα καί κόκ κι νο 
κρα σί. Αὐ τά τά χα ρα κτη ρί ζει ἡ «Σκο πιά», 
«σύμ βο λα» ἤ «ἐμ βλή μα τα» καί ἀ πό αὐ τά 
λαμ βά νει μό νο τό «ὑ πό λοι πον» ἀ πό τούς 
144.000. Οἱ «ὄ χλοι» πα ρί σταν ται σάν πα ρα
τη ρη τές, για τί αὐ τοί δέν εἶ ναι μέ λη τοῦ σώ
μα τος τοῦ Χρι στοῦ, δέν εἶ ναι «πνευ μα τι κός 
Ἰσ ρα ήλ». Μά λι στα, ἐ νῶ πα ρα κο λου θοῦν 
αὐ τή τήν τε λε τή ψά λουν τόν 87ο ὕ μνο, ἀ πό 
τό ὑ μνο λό γιο τῆς «Σκο πιᾶς»: «Κρα σί ἁ γνό 
εἶ ναι στό τρα πέ ζι καί ἄ ζυ μο ψω μί ἐ πί σης, 
εἶ ναι σύμ βο λα δεί πνου, ἀ νά μνη ση καί τρο φή 
τοῦ πι στοῦ γιά ζω ή». Πα ρα τη ροῦ με ὅ τι ὁ 
«πο λύς ὄ χλος» ἐ δῶ, ψά λει τήν ἀ πι στί α του.

Αὐ τή ἡ ἀ νά μνη ση θά τε λεῖ ται ἕ ως ὅ του 
πε θά νει καί ὁ τε λευ ταῖ ος ἀ πό τούς χρι σμέ
νους.

Ὅ μως, αὐ τοί οἱ «χρι σμέ νοι» ἀν τί λο γι κά 
νά λι γο στεύ ουν, σύν τῷ χρό νῳ αὐ ξά νον
ται. Ἄς δοῦ με στή συ νέ χεια καί αὐ τή τήν 
πα ρά λο γη δι δα σκα λί α τῆς «Σκο πιᾶς».

2010. «Σκο πιά» 1512010, σελ. 31, 32: 
«Το 1914, ο Ι ε χω βά ί δρυ σε την Βα σι λεί α του 
στους ου ρα νούς, υ πό τον δι ο ρι σμέ νο1 Βα σι
λιά του, τον Ι η σού Χρι στό.

Τα λί γα χρι σμέ να μέ λη του “Ισ ρα ήλ του 
Θε ού” που α πο μέ νουν σή με ρα, οι α δελ φοί 
του Ι η σού, συ νε χί ζουν να ε νερ γούν ως “πρε
σβευ τές που α να πλη ρώ νουν τον Χρι στό” (2 
Κορ. 5: 20). Αυ τοί έ χουν δι ο ρι στεί να α πο τε

1. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

λέ σουν την τά ξη του πι στού και φρό νι μου 
δού λου, με την ευ θύ νη να φρον τί ζουν και να 
τρέ φουν πνευ μα τι κά τους χρι σμέ νους κα
θώς και έ να αυ ξα νό με νο πλή θος Χρι στια
νών, οι ο ποί οι έ χουν την ελ πί δα να ζή σουν για 
πάν τα στη γη και α νέρ χον ται τώ ρα σε ε κα
τομ μύ ρια (Ματθ. 24: 45 47. Α ποκ. 7: 9 15) ».

«Ως ο μά δα, (ο πο λύς ό χλος) υ πο τασ σό
μα στε πρό θυ μα στην κα τεύ θυν ση του Κυ
βερ νών τος Σώ μα τος και συ νερ γα ζό μα στε 
με τους δι ο ρι σμέ νους πρε σβυ τέ ρους των εκ
κλη σι ών. Με αυ τούς τους τρό πους δεί χνου
με ό τι δε χό μα στε την δι α κυ βέρ νη ση του Θε
ού… ».

Μό λις δι α βά σα με μί α δή λω ση νο μι μο
φρο σύ νης καί πλή ρους ὑ πο τα γῆς στίς ἐν
το λές τοῦ «δού λου» καί τοῦ κυ βερ νῶν τος 
σώ μα τός του. Εἶ ναι λοι πόν ἀ ναγ κα σμέ νοι 
οἱ ὀ πα δοί νά δέ χον ται τήν ὁ ποι αν δή πο τε 
«πνευ μα τι κή τρο φή τοῦ δού λου» ἔ στω καί 
ἐ άν ὁ ρι σμέ νες δι δα σκα λί ες δέν γί νον ται 
ἀ πο δε κτές, γιά νά εἶ ναι ὁ ὅ σιος λα ός τοῦ 
Ἰ ε χω βᾶ.

2010. «Σκο πιά» 1532010, σελ. 24, 25: 
«Ε σείς εί στε ε κλεγ μέ νο γέ νος, βα σι λι κό 
ι ε ρα τεί ο, ά γιο έ θνος, λα ός για ει δι κή ι δι ο
κτη σί α, για να δι α κη ρύ ξε τε ε κτε τα μέ να τις 
α ρε τές ε κεί νου που σας κά λε σε α πό το σκο
τά δι στο θαυ μα στό φως (1 Πέ τρου 2: 9) ».

Ε πο μέ νως αυ τό το νέ ο έ θνος α παρ τί ζε
ται α πό χρι σμέ νους Χρι στια νούς, οι ο ποί οι 
έ χουν ου ρά νια ελ πί δα. Αυ τοί α πο τε λούν τον 
«Ισ ρα ήλ του Θε ού». (Γαλ. 6: 16). Ο α πό στο
λος Ι ω άν νης εί δε σε ό ρα μα ό τι οι πνευ μα
τι κοί Ισ ρα η λί τες α ριθ μούν 144.000. «Αυ τοί 
α γο ρά στη καν α νά με σα α πό την αν θρω πό
τη τα ως πρώ τοι καρ ποί για τον Θε ό και το 
Αρ νί ο» για να υ πη ρε τή σουν ως «ι ε ρείς» και 

«ΕΛΑΒΑΝΑΠΟΤΑΕΜΒΛΗΜΑΤΑ...»
τῆς κ. Ἄν νας Μπουρ δά κου, 
μέ λους τοῦ Π.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.
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να «βα σι λέ ψουν μα ζί (με τον Ι η σού) τα χί λια 
χρό νια» Α ποκ. 5: 10, 7: 4, 14: 1, 20: 6, Ι ακ. 1: 18.

«Οι 144.000 θα υ πη ρε τούν ως ου ρά νιοι βα
σι λιά δες, ι ε ρείς και κρι τές στη διά ρκεια της 
Χι λι ε τούς Βα σι λεί ας. (Α ποκ. 20: 4). Ποι ους 
θα κρί νουν και ποι ους θα κυ βερ νούν; Στα 
ε δά φια Ματ θαί ος 19: 28 και Λου κάς 22: 30 
δι α βά ζου με ό τι θα κρί νουν “τις δώ δε κα φυ
λές του Ισ ρα ήλ” σε αυ τά τα συμ φρα ζό με
να: Συμ βο λί ζουν ό λους ό σους έ χουν ε πί γεια 
ελ πί δα αυ τούς που έ χουν πί στη στη θυ σί α 
του Ι η σού, αλ λά δεν πε ρι λαμ βά νον ται στη 
βα σι λι κή ι ε ρα τι κή τά ξη. (Η φυ λή του Λευ
ϊ δεν πε ρι λαμ βα νό ταν στον κα τά λο γο των 
12 φυ λών του φυ σι κού Ισ ρα ήλ). Σε αυ τά 
τα συμ φρα ζό με να οι 12 φυ λές του Ισ ρα ήλ 
ε ξει κο νί ζουν ε κεί νους που θα λά βουν πνευ
μα τι κά ο φέ λη α πό τις ι ε ρα τι κές υ πη ρε σί ες 
των 144.000».

Και νούρ γι ες δι δα σκα λί ες, νέ α «πνευ
μα τι κή τρο φή» ἑ τοί μα σε ὁ «δοῦ λος». Ἕ ως 
τώ ρα ἡ «τρο φή» τήν ὁ ποί α πρό σφε ρε ἦ ταν 
ὅ τι οἱ 12 φυ λές τοῦ Ἰσ ρα ήλ εἶ ναι οἱ 144.000, 
οἱ μό νοι ἀ δελ φοί τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, ὁ νέ
ος «Ἰσ ρα ήλ», οἱ κοι νω νοί θεί ας φύ σε ως, οἱ 
ζω ο δό τες κα τά τήν χι λι ε τί α τοῦ «πολ λοῦ 
ὄ χλου». Για τί ὁ «ὄ χλος» οὔ τε ἀ να γεν νη
μέ νοι ἀ πό τό πνεῦ μα εἶ ναι, οὔ τε μέ λη τῆς 
ἐκ κλη σί ας τοῦ Ἰ η σοῦ καί οὔ τε Ἰσ ρα ήλ τοῦ 
Θε οῦ. Ὅ μως μέ τήν νέ α αὐ τή «ἀ λή θεια» 
ὑ πάρ χουν καί ἄλ λες 12 φυ λές τοῦ Ἰσ ρα ήλ 
οἱ ὁ ποῖ ες ἔ χουν ἐ πί γεια ἐλ πί δα.

Τά συμφραζόμενα λοι πόν τοῦ «δού
λου» μᾶς ὁ δη γοῦν στό συμ πέ ρα σμα ὅ τι, 
ὑ πάρ χουν δύ ο δι α φο ρε τι κά εἴ δη φυ λῶν 
τοῦ Ἰσ ρα ήλ. Οἱ 12 νέ ες φυ λές τοῦ Ἰσ ρα ήλ, 
πού προ βάλ λει στούς ὀ πα δούς καί τούς 
ὀ νο μά ζει Ἰσ ρα ήλ, ἀλ λά γιά ζω ή στή γῆ 
καί οἱ ὁ ποῖ οι θά κρι θοῦν ἀ πό τίς ἄλ λες 12 
πού ἔ χουν οὐ ρά νια ἐλ πί δα, τίς 144.000. Συ
νε πῶς μό νον αὐ τοί πού θά εἶ ναι βα σι λεῖς, 
ἱ ε ρεῖς καί κρι τές, πρέ πει νά πί νουν ἀ πό τό 
πο τή ρι κρα σί καί τό ἄ ζυ μο, τά ὁ ποῖ α συμ
βο λί ζουν τή νέ α δι α θή κη. Ἡ συ νέ χεια ὅ μως 

ξε φεύ γει ἀ πό κά θε λο γι κή. Ἔ χει λη σμο νή
σει ὁ «δοῦ λος» ὅ τι τό θέ μα τῶν χρι σμέ νων 
δέν εἶ ναι λυ μέ νο γιά τή «Σκο πιά» καί κά θε 
προ σπά θεια ἐ πί λυ σης τό χει ρο τε ρεύ ει.

Στή «Σκοπιά»1507 κά νει μί α δή λω ση 
ὅ τι ὑ πάρ χουν ἄ πι στοι με τα ξύ τῶν χρι σμέ
νων, οἱ ὁ ποῖ οι ἐ ξέ πε σαν καί τή θέ ση τους 
τήν κα τα λαμ βά νουν ἄ το μα ἀ πό τόν πο λύ 
ὄ χλο πού εἶ ναι ἄ ξια. Τό κα κό βέ βαι α εἶ ναι 
πα λαι ό τε ρο, ἀλ λά εἶ ναι γνω στό ὅ τι ἡ ἑ ται
ρί α δέν σέ βε ται τί πο τα, οὔ τε κἄν τήν ἱ στο
ρί α της, ἡ ὁ ποί α δια ρκῶς τήν δι α ψεύ δει.

1999. «Σκο πιά» 1299, σελ. 19: «Ο Φρέν
τε ρικ Φραν τς το 1970, τό τε αν τι πρό ε δρος 
της Ε ται ρεί ας Σκο πιά ό ταν ρω τή θη κε για 
τα μέ λη του υ πο λοί που εί πε “Ό χι, ό χι άλ
λες προ σθή κες. Αυ τό το κά λε σμα τερ μα τί
σθη κε πριν α πό και ρό με τα ξύ των ε τών 1931 
και 1935” ».

Ἄς δοῦ με ὅ μως τόν πί να κα σχε τι κά μέ 
τό χρι σμέ νο ὑ πό λοι πο τά τε λευ ταῖ α 14 
χρό νια:

1996. «Σκο πιά» 1196, σελ. 21: «Το 1995 
πή ραν α πό τα εμ βλή μα τα 8.645».

1996. «Σκο πιά» 1396, σελ. 7, 8: «Ποι οι εί
ναι ά ξιοι για τα εμ βλή μα τα έ χουν ε κλε γεί 
α πό τον Θε ό».

Ἄ ρα ὁ ποι α δή πο τε ἀλ λα γή δι α ψεύ δει τό 
Θε ό.

1997. «Σκο πιά» 1197, σελ. 21: «Το 1996 
πή ραν α πό τα εμ βλή μα τα 8.757».

1998. «Σκο πιά» 1198, σελ. 21: «Το 1997 
πή ραν α πό τα εμ βλή μα τα σε ό λο τον κό σμο 
8.795».

1999. «Σκο πιά» 1199, σελ. 15: «Έ λα βαν 
σε ό λο τον κό σμο α πό τα εμ βλή μα τα 8.756» 
(κα τά το 1998).

2000. «Σκο πιά» 112000: «Έ λα βαν 8.755 
(για το 1999) ».

2001. «Σκο πιά» 112001, σελ. 21: «Έ λα
βαν 8.661 (για το 2000) ».

2002. «Σκο πιά» 112002, σελ. 22: «Έ λα
βαν α πό τα εμ βλή μα τα 8.730» (για το έ τος 
2001).
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2003. «Σκο πιά» 1303, σελ. 15: «Έ λα βαν 
α πό τα εμ βλή μα τα 8.730» (για το έ τος 2002).

2004. «Σκο πιά» 1104, σελ. 21: «Έ λα βαν 
α πό τα εμ βλή μα τα 8.565» (για το 2003).

2005. «Σκο πιά» 1205, σελ.22: «Έ λα βαν 
α πό τα εμ βλή μα τα 8.570» (για το έ τος 2004).

2006. «Σκο πιά» 1206, σελ. 30: «Έ λα βαν 
α πό τα εμ βλή μα τα 8.524» (για το έ τος 2005).

2007. «Σκο πιά» 1207, σελ. 30: «Έ λα βαν 
α πό τα εμ βλή μα τα 8.758» (για το 2006).

2008. «Βι βλί ο του έ τους 2008», σελ. 31: 
«Έ λα βαν α πό τα εμ βλή μα τα σε ό λο τον κό
σμο 9.105» (για το 2007).

2009. «Βι βλί ο του έ τους 2009», σελ. 31: 
«Σε ό λο τον κό σμο έ λα βαν α πό τα εμ βλή μα
τα 9.986» (για το 2008).

2010. «Βι βλί ο του έ τους 2010», σελ.31: 
«Σε ό λο τον κό σμο έ λα βαν α πό τα εμ βλή μα
τα 10.857» (για το 2009).

Πα ρ’ ὅ λες τίς δι δα χές τῆς «Σκο πιᾶς» 
γιά τήν συμ πλή ρω ση τοῦ ὑ πο λοί που τῶν 
144.000, τό οἰ κο δό μη μα κα ταρ ρέ ει καί πα
ρα σύ ρει πολ λά…

Ἡ ὀρ γά νω ση αὐ τή τό ἔ χου με γρά ψει 
καί ἄλ λες φο ρές μό νο τήν ἱ στο ρί α της φο
βᾶ ται. Αὐ τή τήν ἱ στο ρί α πα ρου σι ά ζου με 
ἀ πό με ρι κά κεί με νά της σέ ἀ πο σπά σμα τα:

1930. «ΦΩΣ», τό μος Α’, σελ. 100: «Οὐ δέν 
Γρα φι κό κύ ρος ὑ πάρ χει εἰς τό νά εἴ πω μεν 
ὅ τι κά ποι ος μπο ρεῖ νά χά σει τό χρί σμα καί 
νά ἐ πι πέ σει εἰς τήν με γά λη ὁ μά δα».

195357. «Νέ οι Οὐ ρα νοί καί Νέ α Γῆ», σελ. 
175: «Κά θε μέ λος τοῦ προ δι α τε ταγ μέ νου αὐ
τοῦ πνευ μα τι κοῦ Ἰσ ρα ήλ εἶ ναι σφρα γι σμέ νο 
μέ τήν σφρα γί δα τῆς Θεί ας ἐ ξου σί ας».

1968. «Ἡ Ἀ λή θεια πού ὁ δη γεῖ στήν αἰ ώ
νιο ζω ή», σελ. 79: «Ἐ κεῖ νοι πού λαμ βά νουν 
οὐ ρά νια ζω ή δέν εἶ ναι ἄ το μα πού ἐ κλέ γουν 
ἐ κεί νη τή ζω ή οἱ ἴ διοι. Ὁ Θε ός εἶ ναι ἐ κεῖ νος 
πού κά νει τήν ἐ κλο γή».

1991. «Σκο πιά» 15391, σελ. 19: «144.000 
έ χουν χρί σμα α πό του Α γί ου του Ι ε χω βά… 
Ο Θε ός έ χει βά λει την σφρα γί δα του ε πά νω 
τους και τους έ χει δώ σει εγ γύ η ση».

Σελ. 22. «Ναι, ο Ι ε χω βά κά νει την ε κλο
γή».

1998. «Σκο πιά» 15698, σελ. 30: «η κλή ση 
της ου ρά νιας τά ξης έ χει ο λο κλη ρω θεί».

Ὅ πως ὅ μως δι α βά σα με τόν πί να κα τοῦ 
ὑ πο λοί που ἀ πό τό 1995 ἕ ως τό 2009 πα ρα τη
ρή σα με, ὅ τι στή διά ρκεια τεσ σά ρων ἐ τῶν ὁ 
«δοῦ λος» ἔ χει ξε φύ γει κά θε λο γι κοῦ φραγ
μοῦ. Πα ρου σιά ζει μί α εἰ κό να αὐ ξο μει ώ σε
ως τοῦ ὑ πο λοί που δη λα δή τοῦ ἑ αυ τοῦ του, 
γιά νά κα τα λή ξει ὅ τι τό ὑ πό λοι πο αὐ ξή θη
κε τε λι κά ἀπό τό 1995 κατά 2.212 ἄ το μα ἀν
τί νά μει ω θεῖ λό γῳ θα νά του τῶν ὑ πε ρη λί
κων. Πῶς αἰ το λο γεῖ αὐ τή τήν αὔ ξη ση;

Ἡ δι ευ κρί νι ση πού ἔ δω σε ὁ «πιστόςοἰ
κο νό μος» ἔρ χε ται νά συμ πλη ρώ σει ὅ λο τό 
ἀλ λο πρό σαλ λο αὐ τό κα τα σκεύ α σμα καί 
νά τό κά νει χει ρό τε ρο. Στή Σκοπιά1507 
γρά φει: «τή θέ ση τῶν ἀ πί στων χρι σμέ νων 
τήν κα τα λαμ βά νουν ἄ το μα ἀ πό τόν “πο λύ 
ὄ χλο” πού εἶ ναι ἄ ξια».

Ἐ άν ὑ πο θέ σου με ὅ τι εἶ ναι ἀ λή θεια ἡ 
ἀ πάν τη ση τῆς «Σκο πιᾶς», ὅ τι ὅ σοι ἅ γιοι 
ἐκ πί πτουν τόσοιεἰ σέρ χον ται γιά νά πλη
ρω θοῦν οἱ κε νές θέ σεις, τό τε ὁ «θε ός» τῆς 
«Σκο πιᾶς» δέν εἶ ναι ὁ ἀ λη θι νός, δι ό τι ὁ 
«ἀ γω γός» του ἔ χει γρά ψει ὅ πως δι α βά σα
με: «δέν ὑ πάρ χει Γρα φι κό κύ ρος ὅ τι κά ποι ος 
μπο ρεῖ νά ἐκ πέ σει», ὅ τι «ὁ Θε ός κά νει τήν 
ἐ κλο γή, ἔ χει βά λει τήν σφρα γί δα του» κ. ἄ.

Ἀ κό μη ἐ άν δε χθοῦ με τήν ἐ ξή γη ση τῆς 
«Σκο πιᾶς», ὅ τι ὄν τως ἐ ξέ πε σαν οἱ χρι σμέ
νοι τοῦ ὑ πο λοί που καί τήν θέ ση τους τήν 
κα τέ λα βαν ἄ ξιοι ἀ πό τόν «πο λύ ὄ χλο» –δέν 
θά ἀ να λύ σου με τώρα κα τά πό σον εἶ ναι 
ἄ ξιοι καί ποι ός τούς ἔ κρι νε, θά ἔ πρε πε τό 
ὑ πό λοι πον νά πα ρα μεί νει στα θε ρό ἤ μει ω
μέ νο λό γῳ θα νά των. Ὅ μως ἀντ’ αὐ τοῦ ἡ 
αὔ ξη ση τοῦ ὑ πο λοί που σ’ αὐ τά τά 14 χρό νια 
εἶ ναι 2.212 ἄ το μα, ἕ νας μεγάλος ἀ ριθ μός. 
Λο γι κά, οἱ ἀν τι κα τα στά τες δέν κα τα λαμ
βά νουν θέ σεις ζών των χρι σμέ νων, ἐ φό σον 
ἔ χου με αὔ ξη ση. Συ νε πῶς, ὑ πάρ χει πτώ ση 
ἐ κεί νων τῶν «ἁ γί ων», πού ἔ χουν πε θά νει 
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Πολ λά λέ γον ται στίς μέ ρες μας γιά τήν 
ἀ κα τάλ λη λη ἕ ως βλα πτι κή γιά τά παι
διά μας «παι δι κή» μυ θι στο ρι ο γρα φί α, πού 
μέ ἐ πι κε φα λῆς τή γνω στή J. K. R o w l i ng, 
συγ γρα φέ α τῶν βι βλί ων τοῦ νε α ροῦ μά
γου Χά ρι Πό τερ, ἀλ λά καί ὅ σους ἄλ λους 
ἀ κο λού θη σαν τήν «ἐκ πλη κτι κή συν τα γή 
ἐ πι τυ χί ας» της, δεί χνει νά ἐ ξε λίσ σε ται σέ 
μορ φή ἐ πι δη μι κή.

Μέ τή δι α πί στω ση αὐ τή ὑ π’ ὄ ψιν καί μέ 
τό προ η γού με νο τῆς κλα σι κῆς πλέ ον ἐ ρώ
τη σης: «Μά καί στά πα ρα μύ θια τῆς ἐ πο χῆς 
μας δέν ὑ πῆρ χαν μά γοι καί μα γι κά; », πού 
οἱ γο νεῖς συ νή θως σή με ρα ὑ πο βάλ λουν 
ὅ ταν γί νε ται ἀ να φο ρά στήν κα τα στρο φι κή 
πα ρου σί α τῆς μα γεί ας στό παι δι κό θέ α μα 
καί ἀ νά γνω σμα, προ χω ρή σα με στήν ἔ ρευ
να σχε τι κά μέ τό παι δι κό μυ θι στό ρη μα καί 
τούς συγ γρα φεῖς του, τόν πε ρα σμέ νο καί 
προ πε ρα σμέ νο αἰ ώ να. Ἀ πό τήν ἔ ρευ νά μας 
αὐ τή, σᾶς με τα φέ ρου με ἕ να μι κρό, ἀλ λά 
ἀν τι προ σω πευ τι κό δεῖγ μα τῆς ζω ῆς καί τῆς 
πο λι τεί ας κά ποι ων ἀ πό τούς θε ω ρού με
νους «κλασ σι κούς» συγ γρα φεῖς παι δι κῆς 
λο γο τε χνί ας, πού τά ἔρ γα τους εἶ δαν ἐ ξαι
ρε τι κή ἐ πι τυ χί α, ἀλ λε πάλ λη λες ἐκ δό σεις 
καί στίς μέ ρες μας, με τα φο ρά στόν κι νη
μα το γρά φο καί στήν τη λε ό ρα ση. Ἀ πό τό 
δεῖγ μα αὐ τό προ κύ πτει ὅ τι ἡ μα γεί α καί ὁ 

ἀ πο κρυ φι σμός ἐ πη ρέ α σαν βα θύ τα τα τούς 
συγ γρα φείς κι ἐ κεί νης τῆς ἐ πο χῆς.

Οἱ συγ γρα φεῖς αὐ τοί εἶ ναι μέ χρο νο
λο γι κή σει ρά: Ὁ Λού ϊς Κά ρολ, ἡ Ἴν τιθ 
Νέσ μπιτ, ὁ Λεί μαν Φράνκ Μπά ουμ καί ὁ 
Ρό αλντ Ντάλ, συγ γρα φεῖς πού «ψυ χα γώ
γη σαν» τούς παπ ποῦ δες μας, τούς γο νεῖς 
μας καί ἐ μᾶς καί σή με ρα «ψυ χα γω γοῦν» 
τά παι διά μας.

ΛούϊςΚάρολ(LewisCarroll,1832–1898)1.
Ἄγ γλος μα θη μα τι κός, κλη ρι κός (Ἀγ γλι

κα νός), φω το γρά φος, ἐ πι στή μων τῆς λο
γι κῆς, μυ στι κι στής, θε ο σο φι στής2, ὀ πα δός 
τοῦ πνευ μα τι σμοῦ καί συγ γρα φέ ας3, ἰ δι
αί τε ρα γνω στός ἀ πό τό κλα σι κό παι δι κό 
ἀ νά γνω σμα: «Ἡ Ἀ λί κη στή Χώ ρα τῶν Θαυ
μά των» (A l i c e ‘s A d v e n t u r es in W o n d e r l a nd) 
καί τή λι γό τε ρο γνω στή συ νέ χειά του: «Τί 
βρῆ κε ἡ Ἀ λί κη μέ σα στόν κα θρέ φτη» (T h
r o u gh t he L o o k i ngG l a ss A nd W h at A l i ce 
F o u nd T h e re).

Ὁ C a r r o ll ἤ κα τά προ τί μη ση ὁ D o d g s
on προ ερ χό ταν ἀ πό ἐ πώ νυ μη οἰ κο γέ νεια, 

1. Φιλολογικό ψευδώνυμο τοῦ Charles Lutwidge Dodg
son (οἱ πληροφορίες προέρχονται καί ἀπό τήν ἠλεκτρονι
κή ἐγκυκλοπαίδεια «wikipedia»).

2. http://www.katinkahesselink.net/his/influence
theosophy.html

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΠΟΥ«ΨΥΧΑΓΩΓΗΣΑΝ»ΤΟΥΣ
ΠΑΠΠΟΥΔΕΣΜΑΣ,ΤΟΥΣΓΟΝΕΙΣΜΑΣΚΙΕΜΑΣ

τοῦ κ. Ἰ ω άν νου Μη λι ώ νη

(α’ μέ ρος)

καί «ἔ χουν λά βει τόν στέ φα νο τῆς δό ξης». 
Πέ φτουν δη λα δή οἱ «ἱ ε ρεῖς καί βα σι λεῖς» 
στόν οὐ ρα νό, οἱ «ζω ο δό τες, οἱ κοι νω νοί θεί
ας φύ σε ως καί (οἱ ὁ ποῖ οι) θά ἔ χουν ἐ ξου σί α 
νά με τα δί δουν ζω ήν εἰς ἄλ λους» («Κι θά ρα 

τοῦ Θε οῦ», σελ. 340). Στήν πε ρί πτω ση αὐ τή 
ἔ χου με πτώ ση τῶν «ἁγίων» τῆς «Σκο πιᾶς».

Ἡ εὐ θύ νη, με γά λη καί ἀ φο ρᾶ ἐ ξ’ ὁ λο κλή
ρου τόν «δοῦλο» μέ τό κυβερνῶν σῶμα του. 
Ἄς ἀπαντήσει λοιπόν στούς ὀπαδούς του.
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ἀ πό ἐ κεῖ νες πού ἐ φο δί α σαν κα τά και ρούς 
τή Με γά λη Βρε τα νί α μέ ἀ ξι ω μα τι κούς τοῦ 
στρα τοῦ καί κλη ρι κούς τῆς Ἀγ γλι κα νι κῆς 
ἐκ κλη σί ας. Ὁ προ πάπ πος του ὑ πῆρ ξε ἐ πί
σκο πος καί ὁ πα τέ ρας του, ἀ φοῦ φοί τη σε 
στό πε ρί φη μο Κο λέ γιο C h r i st C h u r ch τοῦ 
Πα νε πι στή μιου O x f o rd μέ ἐ ξα σφα λι σμέ νη 
λαμ πρή ἀ κα δη μα ϊ κή στα δι ο δρο μί α, προ
τί μη σε τή θέ ση τοῦ ἐ παρ χια κοῦ πρε σβύ
τε ρου, ἀ φοῦ παν τρεύ τη κε τήν πρώ τη του 
ξα δέλ φη τό 1827 καί ἐ ξε λί χθη κε σέ δρα
στή ριο καί ἄ κρως συν τη ρη τι κό Ἀγ γλι κα νό 
κλη ρι κό. Ὅ μως ὁ νε α ρός C h a r l es –τό τρί το 
ἀ πό τά 11 παι διά του ἀ νέ πτυ ξε τε λι κά δι
φο ρού με νη σχέ ση καί μέ τίς ἀ ξί ες τοῦ πα
τέ ρα του καί μέ τήν Ἀγ γλι κα νι κή ἐκ κλη σί α 
στό σύ νο λό της4.

Μέ χρι τά 12 χρό νια του, ἡ ἐκ παί δευ ση 
τοῦ μι κροῦ D o d g s on γι νό ταν στό σπί τι, 
ἀλ λά οἱ συν θῆ κες ἦ ταν προ φα νῶς τέ τοι ες 
ὥ στε νά δη μι ουρ γη θεῖ στό παι δί τραύ λι
σμα –ἀ πό τό ὁ ποῖ ο ὑ πέ φε ραν καί τά δέ κα 
ἀ δέλ φια του κά τι πού ἐ πη ρέ α σε τήν κοι
νω νι κή ζω ή του στά με τέ πει τα χρό νια.

Στά 12, τόν στέλ νουν σέ ἕ να μι κρό ἰ δι
ω τι κό σχο λεῖ ο κον τά στό R i c h m o nd καί τό 
1846, στή Σχο λή R u g by ὅ που πέ ρα σε πο λύ 
ἄ σχη μα μέ χρι τό τέ λος τοῦ 1849, ἐ νῶ τό 
1851 γρά φε ται στήν Ὀξ φόρ δη, στή σχο λή 
πού φοί τη σε κι ὁ πα τέ ρας του, τό C h r i st 
C h u r ch.

Ἀ πό τό 1852 καί με τά, πα ρ’ ὅ λη τήν ὀ λι
γω ρί α του στό θέ μα τῶν σπου δῶν του γε
νι κά, τό τα λέν το του στά μα θη μα τι κά τοῦ 
ἐ ξα σφά λι σε τήν ὑ φη γε σί α στό τμῆ μα Μα
θη μα τι κῶν του C h r i st C h u r ch, ἰ δι ό τη τα πού 
συ νέ χι σε νά δι α τη ρεῖ γιά τά ἑ πό με να εἴ κο
σι ἕ ξι χρό νια καί πα ρά τίς ἀμ φι τα λαν τεύ
σεις του, ἐ ξα σφά λι σε μέ χρι τό θά να τό του.

Στόν κοι νω νι κό το μέ α ὁ D o d g s on ὑ πῆρ
ξε ἐ πι τυ χής πα ρ’ ὅ λο τό τραύ λι σμα, πού 
στιγ μά τι σε ὅ λη του τήν πε ραι τέ ρω πο ρεί α. 
Ἀ πό νε α ρή ἡ λι κί α γρά φει ποι ή μα τα καί δι

4. Στό ἴδιο.

η γή μα τα, πού δη μο σι εύ ον ται σέ δι ά φο ρα 
πε ρι ο δι κά μέ σχε τι κή ἐ πι τυ χί α.

Τό 1856, ἡ ζω ή του τό σον ἡ προ σω πι κή 
ὅ σον καί ἡ συγ γρα φι κή ἀλ λά ζει ρι ζο σπα
στι κά κα θώς στό C h r i st C h u r ch ἐγ κα θί στα
ται ὁ H e n ry L i d d e ll, ἕ νας νέ ος κο σμή το ρας 
μα ζί μέ τήν οἰ κο γέ νειά του. Ο D o d g s on 
γί νε ται στε νός φί λος μέ τή L o r i na, σύ ζυ γο 
τοῦ L i d d e ll καί μέ τά παι διά τους, ἰ δι αί τε ρα 
μέ τίς τρεῖς ἀ δελ φές: τή L o r i na, τήν E d i th 
καί τήν A l i ce L i d d e ll, ἡ ὁ ποί α, Ἀ λί κη, ὑ πῆρ
ξε κα τά γε νι κή ὁ μο λο γί α τό πρό σω πο πού 
χρη σί μευ σε σάν πρό τυ πο γιά τή δι κή του 
«Ἀ λί κη στή χώ ρα τῶν θαυ μά των». Βέ βαι α, 
ὁ ἴ διος ὁ D o d g s on ἀρ γό τε ρα ἀρ νή θη κε ὅ τι 
«ἡ μι κρή ἡ ρω ί δα του» βα σί στη κε σέ κά ποι ο 
συγ κε κρι μέ νο παι δί ὅ μως ἡ ἔ ρευ να καί οἱ 
μαρ τυ ρί ες ἀ πο δει κνύ ουν τό ἀν τί θε το5.

Πα ρό λο πού οἱ πλη ρο φο ρί ες ἀ πό μέ ρους 
τοῦ D o d g s on εἶ ναι ἀ νε παρ κεῖς, για τί ἀ πό 
τά 13 ἡ με ρο λό γιά του ἔ χουν ἀ φαι ρε θεῖ οἱ 
σε λί δες γιά τήν πε ρί ο δο 18581862 εἰ κά ζε
ται ἀ πό μέ λη τῆς οἰ κο γέ νειάς του, μέ στό χο 
τή δι ά σω ση τῆς οἰ κο γε νεια κῆς ὑ πό λη ψης. 
Εἶ ναι σα φές ὅ τι ἡ φι λί α του μέ τήν οἰ κο
γέ νεια L i d d e ll ἦ ταν ἕ να ση μαν τι κό μέ ρος 
τῆς ζω ῆς του στά τέ λη τοῦ 1850, κά τι πού 
ἐκ δη λω νό ταν μέ δι ά φο ρους τρό πους καί 
εἰ δι κά μέ ἐκ δρο μές καί βαρ κά δες σέ κον
τι νές ἐ ξο χές μα ζί μέ τά παι διά, πρῶ τα μέ 
τόν γιό τοῦ L i d d e ll, Χά ρι κι ἀρ γό τε ρα μέ τά 
τρί α κο ρί τσια.

Ἦ ταν σ’ αὐ τές τίς ἐκ δρο μές πού ὁ D o d g
s on ἀ νέ πτυ ξε τήν ἰ δι αί τε ρη φι λί α του μέ τή 
μι κρό τε ρη ἀ δελ φή, τήν Ἀ λί κη στήν ὁ ποί α 
ἀ φι έ ρω σε τίς φαν τα στι κές –γε μά τες ὅ μως 
μέ θε ο σο φι κούς καί ρο δο σταυ ρι κούς συμ βο
λι σμούς δι η γή σεις του. Ἀ πό μιά τέ τοι α ἐκ
δρο μή μα ζί της, γεν νή θη κε τό βι βλί ο του, τό 
1864, «Οἱ πε ρι πέ τει ες τῆς Ἀ λί κης κά τω ἀ πό 
τή γῆ» (A l i c e ‘s A d v e n t u r es U n d er G r o u nd).

Ὁ D o d g s on ἀ νέ πτυ ξε θερ μή φι λί α μέ τήν 
10χρονη Ἀ λί κη καί  δι έ θε τε ὧ ρες ὁ λό κλη ρες 

5. Στό ἴδιο.
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κα θη με ρι νά σέ βόλ τες, σέ δι η γή σεις φαν
τα στι κῶν ἱ στο ρι ῶν καί κα τα γρα φή τῶν 
ἱ στο ρι ῶν αὐ τῶν καί εἰ κο νο γρά φη σή τους κι 
ἀ κό μη, φω το γρα φί ζον τας, ὅ πως μαρ τυ ρεῖ
ται, τό κο ρι τσά κι αὐ τό σε δι ά φο ρες πό ζες, 
κά ποι ες μά λι στα ἡ μί γυ μνες, ντυ μέ νο μέ 
κου ρέ λια. Σή με ρα ὅ πως καί μέ μέ ρος τοῦ 
ἡ με ρο λο γί ου του τό 60% τοῦ φω το γρα φι
κοῦ του ἀρ χεί ου ἔ χει μυ στη ρι ω δῶς ἐ ξα φα
νι στεῖ6.

Γε νι κά, οἱ πα ρά ξε νες φι λί ες τοῦ D o d g s
on, συγ χρό νως μέ τήν ἔλ λει ψη ἐν δι α φέ ρον
τος γιά αἰ σθη μα τι κές σχέ σεις μέ ἐ νή λι κες 
γυ ναῖ κες, ἀλ λά καί ἡ ἔ ρευ να τοῦ ἔρ γου του 
ἀ πό ψυ χο λο γι κῆς πλευ ρᾶς εἰ δι κά οἱ φω
το γρα φί ες του μέ γυ μνά ἤ ἡ μί γυ μνα κο ρί
τσια, ἔ χουν ὁ δη γή σει πολ λούς βι ο γρά φους 
του σέ εἰ κα σί ες πε ρί παι δο φι λί ας, ἴ σως κα
τα πι ε σμέ νης καί ἀ νεκ δή λω της7.

Ὁ D o d g s on ἀ σχο λή θη κε ἀ κό μη μέ τήν 
ἐ φεύ ρε ση παι χνι δι ῶν, κυ ρί ως ἐ πι τρα πέ ζι
ων, με τα ξύ τῶν ὁ ποί ων ἀν τι προ σω πευ τι κό 
μπο ρεῖ νά θε ω ρη θεῖ «ἡ κλί μαξ τῶν λέ ξε
ων» (W o rd L a d d er)8, ὅ που οἱ παῖ κτες τρο
πο ποι οῦν μί α λέ ξη σέ ἄλ λη ἀλ λά ζον τας 
ἀ πό ἕ να γράμ μα τή φο ρά, σέ κά θε βῆ μα, 
δη μι ουρ γών τας νέ ες λέ ξεις, κά τι πού ἔμ
με σα πα ρα πέμ πει στίς με θό δους τῶν Καβ
βα λι στῶν γιά τήν ἑρ μη νεί α τῶν Γρα φῶν 
καί τήν ἐ ξα γω γή ἀ πο κρυ φι στι κῶν συμ πε
ρα σμά των.

Ὁ D o d g s on πέ θα νε 66 ἐ τῶν, πλού σιος 
καί δι ά ση μος. Ὁ βί ος καί ἡ πο λι τεί α του δέν 
εἶ ναι γνω στά στό εὐ ρύ κοι νό πού συ νε χί ζει 
νά τόν θε ω ρεῖ ἕ ναν ἐ πι τυ χη μέ νο συγ γρα
φέ α παι δι κῆς λο γο τε χνί ας, ἐ νῶ φο ρεῖς γιά 
τήν προ ώ θη ση τῶν ἔρ γων του καί τή δι ε
ρεύ νη ση τῆς ζω ῆς του δρα στη ρι ο ποι οῦν ται 
σέ πολ λά μέ ρη τοῦ κό σμου, συμ πε ρι λαμ
βα νο μέ νων τῶν Ἡ νω μέ νων Πο λι τει ῶν, 
τῆς Ἰ α πω νί ας, τοῦ Ἡ νω μέ νου Βα σί λει ου 

6. Στό ἴδιο.
7. Στό ἴδιο.
8. Π.χ. ἡ μετατροπή τῆς ἀγγλικῆς λέξης CAT σέ DOG 

μέσω τῶν: CAT, COT, DOT, DOG.

καί τῆς Νέ ας Ζη λαν δί ας. Συ νει δη το ποι οῦν 
ἄ ρα γε ὅ λοι αὐ τοί τί στήν πραγ μα τι κό τη τα 
προ ω θοῦν;

ἼντιθΝέσμπιτ(EdithNesbit,18581924)9.
Ἀγ γλί δα συγ γρα φέ ας καί ποι ή τρια, πο

λι τι κή ἀ κτι βί στρια καί συ νι δρύ τρια τῆς 
F a b i an S o c i e ty10, στε νή φί λη τῆς θε ο σο φί
στριας A n n ie B e s a nt (μέ λος κι αὐ τή τῆς F a
b i an S o c i e ty) γιά τήν ὁ ποί α μά λι στα ἡ Νέσ
μπιτ κά νει ἀ να φο ρές στό γνω στό παι δι κό 
μυ θι στό ρη μά της «Τό Μα γι κό Φυ λα χτό» 
(T he S t o ry of t he A m u l et).11 Τό πιό ση μαν
τι κό ὅ μως γιά μᾶς, στή ζω ή τῆς Νέσ μπιτ, 
εἶ ναι τό γε γο νός ὅ τι ὑ πῆρ ξε μέ λος τοῦ «Ἑρ
μητικοῦΤάγματοςτῆςΧρυσῆςΑὐγῆς»12.

Ἡ ζω ή τῆς N e s b it μπο ρεῖ νά χα ρα κτη ρι
στεῖ «μυ θι στο ρη μα τι κή» γιά τό κοι νω νι κό 
πλαί σιο τῆς ἐ πο χῆς της. Τό 1877, 19 ἐ τῶν, 
γνω ρί ζει τόν τρα πε ζι κό ὑ πάλ λη λο H u b e
rt B l a nd τόν ὁ ποῖ ο καί παν τρεύ ε ται ὄν τας 
ἤ δη 7 μη νῶν ἔγ κυ ος, πρᾶγ μα σκαν δα λῶ δες 
γιά τίς τό τε ἀν τι λή ψεις. Ὅ μως, ὑ πάρ χει καί 
συ νέ χεια: τό νέ ο ζευ γά ρι δέν συγ κα τοι κεῖ. 
Ὁ B l a nd συ νέ χι σε νά ζεῖ μέ τή μη τέ ρα του, 
ἀ φοῦ ἔ χουν ἀ πο φα σί σει νά ἔ χουν «ἀ νοι
κτό γά μο», ὅ που ὁ κα θέ νας δι α τη ρεῖ τό 
«δι καί ω μα» γιά ἐ ξω συ ζυ γι κές σχέ σεις13. Ὁ 

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Nesbit
10. «Φάβιος Σύνδεσμος». Πολιτικόκοινωνικό διανο

ουμενίστικο μόρφωμα, πρόδρομος τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμ
ματος τῆς Μεγάλης Βρεττανίας. Ἡ ὀνομασία προῆλθε 
ἀπό τό ὄνομα τοῦ Ρωμαίου στρατηγοῦ Φάβιου Μάξιμου 
(Quintus Fabius Maximus) βασικοῦ ἀντίπαλου τοῦ Ἀννίβα 
στούς Καρχηδονιακούς Πολέμους. Ἡ τακτική τοῦ Φάβιου, 
στήν φθορά τοῦ ἀντιπάλου μέσῳ μακρᾶς ἀναμονῆς, ἦταν 
ἡ μέθοδος πού ἀκολουθήθηκε ἀπό τήν Fabian Society 
στήν «ἀναμόρφωση» τῆς ἀνθρωπότητας.

11. http://www.theosophical.org/publications/questmag
azine/marapr02/mackay/index.php

12. Ἀποκρυφιστικό Τάγμα, πού ἱδρύθηκε στήν Με
γάλη Βρετανία ἀπό τούς μασόνους καί Ροδόσταυρους: 
William Robert Woodman, William Wynn Westcott, καί 
Samuel Liddell MacGregor Mathers κατά τά τέλη τοῦ 19ου 
αἰώνα. Τό «Τάγμα» ὑπῆρξε μία ἀπό τίς κυριότερες ἐπιρ
ροές τοῦ Δυτικοῦ ἀποκρυφισμοῦ στόν 20ο αἰώνα καί θε
μελιωτής τῶν κινήσεων Wicca (τοῦ Τζέραλντ Γκάρντνερ 
 Gerald B. Gardner) καί Thelema (τοῦ Ἄλιστερ Κρόουλι 
 Edward Alexander Crowley).

13. http://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Nesbit
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B l a nd μά λι στα συ νέ χι σε τή σχέ ση του μέ 
τήν Ἀ λί κη H o a t s on ἀ πό τήν ὁ ποί α ἀ πέ κτη
σε δύ ο παι διά πού ἡ N e s b it ἀ νά θρε ψε σάν 
δι κά της.

Ἡ N e s b it ἀ πέ κτη σε καί 3 δι κά της παι διά 
καί ξα να παν τρεύ τη κε πε ρί που τρί α χρό
νια με τά τό θά να το τοῦ B l a nd τόν ναυ πη
γό T h o m as T u c k er.

Πέ θα νε τό 1924, 65 ἐ τῶν, στό N ew Rom
ney τοῦ K e nt ἄρ ρω στη ἀ πό καρ κί νο τοῦ 
πνεύ μο να, πι θα νῶς λό γῳ ὑ περ βο λι κοῦ κα
πνί σμα τος καί θά φτη κε στό νε κρο τα φεῖ ο 
τῆς Ἁ γί ας Μα ρί ας, στό R o m n ey M a r sh.

Ἔ γρα ψε ἤ συ νερ γά στη κε στό γρά ψι
μο μέ ἄλ λους πε ρισ σό τε ρα ἀ πό 60 βι βλί α 
φαν τα σί ας γιά παι διά, πολ λά ἀ πό τά ὁ ποῖ α 
σή με ρα ἔ χουν «ἀ να κτη θεῖ» ἐν ὄ ψει τῆς 
ἀ πο κρυ φι στι κῆς λαί λα πας στό παι δι κό μυ
θι στό ρη μα καί προ σαρ μο στεῖ γιά τόν κι
νη μα το γρά φο καί τήν τη λε ό ρα ση.

Ἔρ γα της με τα φρα σμέ να στή χώ ρα μας 
εἶ ναι: «Τό Μα γι κό Φυ λα κτό» (T he S t o ry of 
t he A m u l et), «Τά παι διά πού ἔ βλε παν τά 
τρέ να νά περ νοῦν» (T he R a i l w ay C h i l d r en) 
καί τό «Δύ ο παι διά κα θα ρί ζουν τήν πό λη 
τους» (D ie R e t t er d es L a n d es). Κυ κλο φο ροῦν 
ἀ κό μη τά: «F i ve C h i l d r en a nd It» (Πέν τε παι
διά κι Ἐ κεῖ νο) καί «T he S t o ry of t he T r e a s u re 
S e e k e rs» (Ἡ Ἱ στο ρί α τῶν Θη σαυ ρο κυ νη
γῶν) μέ τίς συ νέ χει ές του, «T he P h o e n ix 
a nd t he C a r p et» (Ὁ Φοί νι κας καί τό χα λί), 
«T he W o u ld be g o o ds» (Τά ἀ να με νό με να 
«κα λού δια» ( ; ) ), «B o ok of D r a g o ns» (Ἡ Βί
βλος τῶν Δρά κων), «M a g ic W o r ld» (Ὁ Μα
γι κός Κό σμος), «W et M a g ic» (Θα λασ σι νή 

Μα γεί α), «J a ck a nd t he B e a n s t a lk» (Ὁ Τζάκ 
καί ἡ Φα σο λιά), «M a g ic C i ty» (Ἡ Μα γι κή 
Πο λι τεί α), «H o u se of A r d en» (Ὁ Οἶ κος τῶν 
Ἄρ ντεν), «T he E n c h a n t ed C a s t le» (Τό Μα γε
μέ νο Κά στρο) κ. ἄ. Πολ λά ἀ πό αὐ τά χρη σι
μο ποι οῦν ται στό πρω τό τυ πο σάν βο η θή μα
τα γιά τήν ἐκ μά θη ση τῆς ἀγ γλι κῆς καί σέ 
ἑλ λη νι κά φρον τι στή ρια, ἐ νῶ «Τό Μα γι κό 
Φυ λα κτό» (T he S t o ry of t he A m u l et) εἶ δε τό 
φῶς τῆς δη μο σι ό τη τας στή δε κα ε τί α τοῦ ’ 40, 
σέ ἑ βδο μα δια ῖες συ νέ χει ες στή «Δι ά πλα ση 
τῶν Παί δων» τοῦ Γρη γό ριου Ξε νό που λου.

Τέ λος, μπο ροῦ με νά θε ω ρή σου με ἀ νε
πι φύ λα κτα τή N e s b it –πού χα ρα κτη ρί ζε ται 
ἐγ κω μι α στι κά σάν ἡ συγ γρα φέ ας πού ἔ δω
σε νέ α πνο ή στά παι δι κά ἀ να γνώ σμα τα, 
ἀφαιρώντας κάθε ἴχνος διδακτισμοῦ
καίἠθικολογίας14 ὡς ἐ κεί νη πού ἄ σκη σε 
ἄ με ση ἤ ἔμ με ση ἐ πιρ ρο ή σέ πολ λούς με
τα γε νέ στε ρους συγ γρα φεῖς παι δι κῆς λο
γο τε χνί ας, συμ πε ρι λαμ βα νο μέ νων τῶν: P. 
L. T r a v e rs (συγ γρα φέ α τῆς M a ry P o p p i ns), 
E d w a rd E a g er, D i a na W y n ne J o n es καί J. K. 
R o w l i ng (Χά ρι Πό τερ). Θε ω ρεῖ ται ὅ τι ἀ κό
μη κι ὁ C. S. L e w is15 ἔ γρα ψε τό ἑ πτά το μο 
ἔρ γο του, «Τό Χρο νι κό τῆς Νάρ νια» (T he 
Chronicles of N a r n ia), ὑ πό τήν ἐ πιρ ρο ή τῆς 
ἐρ γα σί ας τῆς E d i th N e s b it.

(Τό τέλος στό ἑπόμενο).

14. http://www.vlassi.gr/img/EkpaideutikaProgrammata.
pdf Οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας.

15. Κλάϊβ Στέηπλς Λούις (29/11/1898  22/11/1963), 
συγγραφέας καί λόγιος, γνωστός γιά τό ἔργο του στή 
μεσαιωνική λογοτεχνία, τήν ἐπιστημονική φαντασία καί 
τή Χριστιανική ἀπολογητική.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀ πό τό ΡαδιοφωνικόΣταθμότῆςΠειραϊκῆςἘκκλησίας, 91,2FM, με τα δί δε ται ἡ 

ἐκ πομ πή: «Ἀν τι αι ρε τι κή Δρά ση». Σάβ βα το, 14.1515.00. Ἐ πι με λοῦν ται καί πα ρου σι ά ζουν 
ὁ Πρω το πρ. π. Κυ ρια κός Τσου ρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκ κο ρης.

Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e mail: ierasynodos@ecclesia.gr

Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
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ΔΙΚΕΣΣΤΗΡΩΣΙΑΓΙΑΤΟΥΣ
«ΜΑΡΤΥΡΕΣΤΟΥΙΕΧΩΒΑ»

Δη μο σι εύ ου με κα τω τέ ρῳ δι κα στι κή 
ἀ πό φα ση πού ἀ φο ρᾶ στούς «Μάρ τυ ρες 
τοῦ Ἰ ε χω βᾶ» καί ἐκ δό θη κε τόν Δε κέμ βριο 
τοῦ 2009.

«Σή με ρα 8 Δε κεμ βρί ου (2009), τό Ἀ νώ
τα το Δι κα στή ριο τῆς Ρω σί ας ἐ πε κύ ρω σε 
τήν ἀ πό φα ση τοῦ Πε ρι φε ρεια κοῦ Δι κα στη
ρί ου τοῦ R o s t ovonD on, πού χα ρα κτή ρι ζε 
ὡς «ἐξ τρε μι στι κές» 34 δη μο σι εύ σεις τῶν 
«Μαρ τύ ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ» βε βαι ώ νον τας, ὅ τι 
ἡ δι α νο μή τους θά κα τα σχε θεῖ πα νε θνι κά 1.

Τό Ἀ νώ τα το Δι κα στή ριο ἐ πε κύ ρω σε ἐ πί
σης, ὡς τμῆ μα τῆς δι α δι κα σί ας, τήν δι ά λυ
ση ὡς ἐξ τρε μι στι κῆς τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς 
ὀρ γα νώ σε ως Ταγ κάν ρωφ τῶν «Μαρ τύ ρων 
τοῦ Ἰ ε χω βᾶ». Ἡ πε ρι ου σί α τῆς ὀρ γά νω σης 
θά δη μευ θεῖ καί θά τῆς ἀ πα γο ρευ θεῖ νά 
συ νέρ χε ται ὡς ὀρ γά νω ση.

Ἐ ρω τη θεῖ σα, για τί τό Ἀ νώ τα το Δι κα
στή ριο ἐ πε κύ ρω σε τήν ἀ πό φα ση τοῦ κα
τω τέ ρου δι κα στη ρί ου, ἡ γραμ μα τεύς τοῦ 
τμή μα τος πο λι τι κῶν ὑ πο θέ σε ων τοῦ Ἀ νω
τά του Δι κα στη ρί ου, ἡ ὁ ποί α δέν ἔ δω σε τό 
ὄ νο μά της, εἶ πε στό «Φό ρουμ 18, Νιούς 
Σέρ βις»: «Οἱ Μάρ τυ ρες τοῦ Ἰ ε χω βᾶ εἶ
ναι ἐξ τρε μι στές». Ἐ ρω τη θεῖ σα ἐ άν ἔ χουν 
σκο τώ σει κα νέ ναν, ἀ πήν τη σε: «σέ κά ποι α 
ἔ κτα ση, ναί».

Ἡ ρύθ μι ση τοῦ Δι κα στη ρί ου ἀ νοί γει τό 
δρό μο γιά τήν ἀ πα γό ρευ ση ὅ λων των ἐν τύ
πων τῶν «Μαρ τύ ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ» στή Ρω
σί α, στό μέλ λον.

1 .  Πηγή: http://www.forum18.org/Archive.php? 
article_id=1385 Τό παρόν δημοσίευμα δημοσιεύομε μέ 
κάθε ἐπιφύλαξη καθόσον δέν κατορθώσαμε νά διασταυ
ρώσουμε τήν ἀκρίβεια τοῦ περιεχομένου του. Ἐκτενές 
σχόλιο καί περισσότερες πληροφορίες μπορεῖ νά βρεῖ ὁ 
ἀναγνώστης στήν ὡς ἄνω ἱστοσελίδα.

Ὁ Γκρέγ κο ρυ Μαρ τύ νωφ ἐκ τῶν «Μαρ
τύ ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ» ἐ ξέ φρα σε τήν ἀ πο
στρο φή του λέ γον τας στό «Φό ρουμ 18» 
ὅ τι ἡ ἀ πό φα ση ἐ λή φθη ἐ σπευ σμέ να καί δέν 
ἔ δω σαν ἐ ξη γή σεις για τί ἐ πε κύ ρω σαν τήν 
ἀ πό φα ση τοῦ R o s t ov. Ἀ νέ φε ρε ἐ πί σης, ὅ τι 
θά ἐ ξε τά σουν, ἐ άν θά ὑ πο βά λουν τήν ὑ πό
θε σή τους ἐ νώ πιον τοῦ Εὐ ρω πα ϊ κοῦ Δι κα
στη ρί ου στό Στρα σβοῦρ γο».

ΚΡΙΝΟΥΝΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΤΗΝΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Σή με ρα καί ὁ ἐ πι στη μο νι κός κό σμος καί 
οἱ πο λι τι κοί φο ρεῖς ἀ να γνω ρί ζουν ὅ τι τά 
πε ρί «ἐ ναλ λα κτι κῆς με θο δο λο γί ας» στε
ροῦν ται σο βα ρό τη τας καί τί πο τε οὐ σι α στι
κό δέν προ σφέ ρουν στήν ἀν θρώ πι νη ἀ νάγ
κη γιά θε ρα πεί α.

Τό λό γο ἔ χει αὐ τή τή φο ρά ἡ Με γά λη 
Βρε τα νί α ὅ που ὅ πως δι α βά ζου με («Τό Βῆ
μα», 24 Φε βρου α ρί ου 2010)2 βρετανοίβου
λευτές ζητοῦν δραστική περικοπή τῶν
κονδυλίωνπούδίδονταιγιάτήνἔρευνα
τῆςὁμοιοπαθητικῆς.

«ΛΟΝ ΔΙ ΝΟ. Βου λευ τές που συμ με τέ
χουν στην Ε πι τρο πή Υ γεί ας της Βου λής 
των Κοι νο τή των α πευ θύ νουν έκ κλη ση στην 
κυ βέρ νη ση του Γκόρ ντον Μπρά ουν να πε ρι
κό ψει δρα στι κά τα κον δύ λια για την έ ρευ να 
για τρών και ε ται ρει ών που α σχο λούν ται 
με την ο μοι ο πα θη τι κή, δι ό τι ε κτι μούν ό τι 
«δεν έ χει α πο τέ λε σμα». Οι ει δι κοί της Ε πι
τρο πής Ε πι στή μης και Τε χνο λο γί ας δή λω
σαν ό τι δεν υ πάρ χει κα μί α α πό δει ξη ό τι οι 
ε ναλ λα κτι κές μορ φές ι α τρι κής εί ναι όν τως 
α πο τε λε σμα τι κές. Λέ νε ό τι η συ νέ χι ση της 
χρη μα το δό τη σης μπο ρεί να θέ σει σε κίν δυ νο 

2. http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=31684
8&ct=2&dt=24/02/2010

ΕΙΔΗΣΕΙΣΣΧΟΛΙΑ
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τους α σθε νείς που ε πι λέ γουν α να πο τε λε
σμα τι κές ο μοι ο πα θη τι κές θε ρα πεί ες αν τί 
για ορ θό δο ξες, της κλα σι κής ι α τρι κής.

Ι σχυ ρί ζον ται ό τι η ο μοι ο πα θη τι κή α πο
σπά χρή μα τα α πό το Ε θνι κό Σύ στη μα Υ γεί
ας που θα μπο ρού σαν να χρη σι μο ποι η θούν 
σε πιο α πο τε λε σμα τι κές θε ρα πεί ες. Η ο μοι
ο πα θη τι κή βα σί ζε ται στην ι δέ α ό τι «τα ό μοι α 
θε ρα πεύ ουν τα ό μοι α» με φυ σι κές ου σί ες 
που δί νουν το ε ρέ θι σμα στον ορ γα νι σμό 
να αυ το θε ρα πευ τεί. Τέ τοι α ο μοι ο πα θη τι κά 
φάρ μα κα α ξί ας ε κα τομ μυ ρί ων λι ρών πω
λούν ται στο εμ πό ριο και δι α τί θεν ται α πό το 
Ε θνι κό Σύ στη μα Υ γεί ας της Βρε τα νί ας. 

Υ πάρ χει και ο αν τί λο γος. Το P r i n ce΄s F o u
n d a t i on f or I n t e g r a t ed H e a l th (Βα σι λι κό Ί δρυ μα 
Ο λι στι κής Ι α τρι κής) ι σχυ ρί στη κε ό τι «στρα
τευ μέ νοι ε πι στή μο νες ά φη σαν τον α σθε νή 
έ ξω α πό τους υ πο λο γι σμούς τους». Το ί δρυ
μα ζή τη σε να γί νουν κλι νι κές δο κι μές για 
να συγ κρι θεί η α πο τε λε σμα τι κό τη τα και 
το κό στος της ά σκη σης ο λι στι κών θε ρα πει
ών με άλ λες θε ρα πεί ες για μα κρο χρό νι ες 
α σθέ νει ες. Η ε πι τρο πή α πέρ ρι ψε την πρό
τα ση, ι σχυ ρι ζό με νη ό τι οι κλι νι κές δο κι μές 
που ή δη δι ε ξή χθη σαν δεν εί χαν χει ρο πια στό 
α πο τέ λε σμα».

Ἀ ξί ζει νά φέ ρου με στή μνή μη μας τόν 
μα κα ρι στό π. Ἀν τώ νιο Ἀ λε βι ζό που λο, ὁ 
ὁ ποῖ ος ἤ δη ἀ πό τό 1995, στό κλα σι κό ἔρ γο 
του: «Ὁ Ἀ πο κρυ φι σμός στό Φῶς τῆς Ὀρ θο
δο ξί ας», κα τέ τασ σε τήν Ὁ μοι ο πα θη τι κή 
με τα ξύ τῶν δι α φό ρων πρα κτι κῶν τῆς Ἀλ
χη μεί ας3.

ΝΕΚΡΟΝΟΜΙΚΟΝ–ΓΝΩΣΙΣ

Μιά πρό χει ρη μα τιά στόν πα ρα πά νω 
τί τλο, πα ρα πέμ πει σέ δύ ο θέ μα τα: α) Στό 
«Νε κρο νο μι κόν», ἕ να φαν τα στι κό γρι μό
ριο4 πού πρω το εμ φα νί ζε ται στίς ἱ στο ρί ες 

3. π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, «Ὁ Ἀποκρυφισμός στό Φῶς 
τῆς Ὀρθοδοξίας», Ἀθήνα 1995, τ. Γ΄ Ἀλχημεία, σ. 77.

4. Γριμόριο: Εἶδος βιβλίου μαγικοῦ περιεχομένου γιά 
τήν ἐπίκληση δαιμόνων καί πνευμάτων, τήν παρασκευή 

τρό μου τοῦ συγ γρα φέ α Χ. Φ. Λάβ κρα φτ 
(H. P. L o v e c r a ft)5 καί β) στήν ἑλ λη νι κή λέ
ξη «Γνῶ σις», πού χρη σι μο ποι εῖ ται ἀρ χι κά 
σέ Ἑλ λη νι κά εἰ δω λο λα τρι κά φι λο σο φι κά 
πλαί σια, ἀλ λά εἰ δι κά, ἀρ γό τε ρα, με τα ξύ 
τῶν δι α φό ρων «Γνω στι κῶν» σε κτῶν, ὅ που 
ἡ g n o s is πα ρέ πεμ πε κυ ρί ως στήν «αὐ το
γνω σί α», πού ἐ θε ω ρεῖ το «τό μο νο πά τι, πού 
ὁ δη γεῖ στό φω τι σμό».

Πέ ραν ὅ μως ἀ πό τή θε ω ρη τι κή αὐ τή 
ἀ νά λυ ση, τό «N e c r o n o m i c on G n o s is» πα ρα
πέμ πει καί σέ ἱ στο λό γιο (b l og s p ot), μέ με
γά λη ἐ πι σκε ψι μό τη τα καί «ἐν δι α φέ ρου σα» 
θε μα το λο γί α.

Με ρι κά ἀ πό τά θέ μα τα πε ρι λαμ βά νουν: 
α) «Έ να μι κρό τυ πι κό α πό το L i b er 880, το 
προ σω πι κό μου μα γι κό η με ρο λό γιο που ε ξε
τά ζει πρα κτι κά το Ρεύ μα του Νε κρο νο μι κόν.

Σκο πός αυ τής της μα γι κής ερ γα σί ας εί
ναι ο κα θο ρι σμός και η ε νί σχυ ση της θέ λη
σης του α σκη τή πά νω στις ε πι θυ μί ες και τα 
εμ πό δια της ζω ής του. Η μα γεί α εί ναι πρώ τα 
α πό ό λα έ να αυ το γνω σια κό μο νο πά τι, γι’ αυ
τό και εί ναι ση μαν τι κό ο μά γος να γνω ρί ζει 
τον ε αυ τό του, τι εί ναι αυ τό που τον πα ρα
κι νεί ό πως και τι εί ναι αυ τό που τον στα μα
τά. . .»6.
β) «”Το Μο νο πά τι του Κθού λου7” του 

Όγ κο στ Ντέρ λεθ. Μό λις κυ κλο φό ρη σε μια 
νέ α με τά φρα ση του κλασ σι κού έρ γου του 
Ο. Ντέρ λεθ, “Το Μο νο πά τι του Κθού λου” 
. .. Στο βι βλί ο αυ τό, μια ο μά δα αν θρώ πων 
που γνω ρί ζουν τα μυ στι κά των α κα το νό μα
στων λα τρει ών του σκό τους, προ σπα θούν 
α πε γνω σμέ να να σφρα γί σουν τις πύ λες 

φυλαχτῶν καί μαγικῶν φίλτρων.
5. Howard Phillips Lovecraft (20/8/1890–15/3/1937). Ἀμε

ρικανός συγγραφέας μυθιστορημάτων τρόμου, φαντασί
ας καί «ἐπιστημονικῆς φαντασίας», ἰδιαίτερα τοῦ Weird 
fiction (ἀπόκοσμοἀλλόκοτο μυθιστόρημα).

6. http://necronomicongnosis.blogspot.com/
7. Cthulhu: Κοσμική ὀντότητα, δημιούργημα τοῦ H. P. 

Lovecraft, πού υἱοθετήθηκε καί ἀπό τόν διεθνῆ σατανι
σμό, ὡς ἕνας ἀπό τούς «Μεγάλους Παλαιούς» (δαίμονες) 
τῆς «Λαβκραφτιανῆς Μυθολογίας», μέ ἀποτέλεσμα τή 
δημιουργία ἀντίστοιχων «τυπικῶν» καί σεκτῶν σέ διε
θνές ἐπίπεδο.
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των δι α στά σε ων που πρό κει ται σύν το μα να 
α νοί ξουν για να ε ξα πο λύ σουν τον ε ξώ τε ρο 
τρό μο»8.
γ) «Το Φε στι βάλ «B a b a l on R i s i ng9 » εί ναι 

έ νας τό πος για α πο κρυ φι στές ό λων των 
ει δών, να συγ κεν τρω θούν, να συ ζη τή σουν 
και να πραγ μα το ποι ή σουν m a g i ck10 και τε
λε τουρ γί ες, και να ζή σουν το «Νό μο του 
T h e l e ma» . .. Το B a b a l on R i s i ng εν θαρ ρύ νει την 
αυ τοε ξε ρεύ νη ση, την αυ θόρ μη τη τε λε τουρ
γί α και το ζων τα νό m a g i ck»11.

Ἀ πό τό ἱ στο λό γιο πλη ρο φο ρού με θα ἀ κό
μη ὅ τι: «Ο Γι ώρ γος Ι ω αν νί δης εί ναι ψυ
χο λό γος12, αρ χι συν τά κτης του πε ρι ο δι κού 
m y s t e ry και συγ γρα φέ ας του βι βλί ου N e c r
o n o m i c on που κυ κλο φο ρεί α πό τις εκ δό σεις 
Αρ χέ τυ πο».

Ἄν κά ποι ος ἐ ξει δι κευ μέ νος ἐ ρευ νη τής 
τοῦ χώ ρου τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ με λε τή σει 
προ σε κτι κά τά κεί με να αὐ τά, τά δε κά δες 
ἄρ θρα, τά βι βλί α καί ἰ δί ως τό προ σω πι κό 
ἱ στο λό γιο «n e c r o n o m i c on g n o s is», τοῦ κ. Γι
ώρ γου Ἰ ω αν νί δη, εὔ κο λα ἀ να γνω ρί ζει ὅ τι ὁ 
συγ γρα φέ ας κα τα πι ά νε ται, ἐ κτός τῶν ἄλ
λων, μέ κά θε μορ φή μα γεί ας καί σα τα νι
σμοῦ, πού ὑ πάρ χει σή με ρα, δι α φη μί ζον τας 
καί προ βάλ λον τάς τα ὅ λα αὐ τά μέ θετικό
τρόπο.

Βέ βαι α, ὁ χῶ ρος τοῦ νε ο σα τα νι σμοῦ εἶ
ναι πο λυ τα σι κός, κα θό λου ἑ νια ῖος, ὅ μως 
μέ κοι νά ση μεῖ α με τα ξύ τῶν δι α φό ρων ρευ
μά των καί ὁ μά δων (σε κτῶν), ἀλ λά καί μέ 
σα φεῖς πα ραλ λα γές στή θε ω ρί α καί δι α φο
ρο ποι ή σεις στίς τε λε τουρ γί ες καί στίς πρα

8. http://necronomicongnosis.blogspot.com/2010/04/
blogpost.html

9. «Ἀνάσταση (ἐξέγερση) τῆς Μπάμπαλον» (Babalon). 
Πρόκειται γιά τήν πόρνη (Ἀποκάλυψις ΙΖ΄ 26), τό δαιμό
νιοθεά πού μνημονεύεται στό μυητικό σύστημα «Θέλη
μα» (Thelema) καί στό «Βιβλίο τοῦ Νόμου», τοῦ σατανιστῆ 
Aleister Crowley.

10. Magick: Ἡ μαγεία (Magic), ὅπως περιγράφεται καί 
πραγματοποιεῖται ἀπό τόν Βρετανό σατανιστή Aleister 
Crowley, ὁ ὁποῖος εἰσήγαγε καί τή συγκεκριμένη λέξη.

11. http://necronomicongnosis.blogspot.com/2010/03/
babalonrising2010.html

12. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

κτι κές του. Καί ὁ κ. Ἰ ω αν νί δης, φαί νε ται νά 
προ βάλ λει ἐ πι λε κτι κά, ἀρ χές καί ση μεῖ α 
τοῦ νε ο σα τα νι σμοῦ13 καί ἰ δι κά σέ κτες πού 
ἀ κο λου θοῦν τίς δι δα σκα λί ες τοῦ με γα λύ
τε ρου σα τα νι στῆ τοῦ 20ου αἰ ώ να, A l e i s t er 
C r o w l ey, τοῦ αὐ το τι τλο φο ρού με νου «Τό 
Με γά λο Θη ρί ο 666». Ὁ ἴ διος, σέ σκο τει νό 
ἀ πο κρυ φι στι κό πε ρι ο δι κό τό b l o o d c u lt τ. 
9 (2010), πού, ἀ σπά ζε ται καί προ ω θεῖ φρι
κτές καί ἀ πο τρό παι ες μορ φές νε ο σα τα νι
σμοῦ ὑ πο στη ρί ζει ὅ τι εἶ ναι ἀ φι ε ρω μέ νος 
στό πά θος του νά ἀ σχο λεῖ ται καί νά προ
ω θεῖ τή σκο τει νή μα γεί α καί τό νε ο σα τα
νι σμό14.

Πῶς ὅμως εἶναι δυνατόν ὁ κ. Ἰ ω αν νί δης 
νά προ τρέ πει καί νά στέλ νει τούς ἐ πι σκέ
πτες τοῦ ἱ στο λο γί ου του νά μυ η θοῦν στό νε
ο σα τα νι σμό, στό ἐ ξω τε ρι κό πά νω στίς πρα
κτι κές τοῦ Κρό ου λυ15 πού εἶ χε ἐ θι στεῖ ἐ κτός 
των ἄλ λων καί στά ναρ κω τι κά τή στιγ μή 
πού τό Δι οι κη τι κό δι κα στή ριο τοῦ Βε ρο λί νου 
τό 1985 διέ λυσε τήν ὁ μά δα του (τό τάγ μα 
T h e l e ma)16; Σ’ αὐτό τό Τάγμα μί α ἀ πό τίς σε
ξου α λι κές δι α στρο φές πού ὑ πο χρε ώ νον ταν 
τά θύ μα τά του νά πράτ τουν ἦ ταν ἡ «Προ
πό νη ση ἀ η δί ας» νά πί νει δη λα δή κα νείς τά 
οὖ ρα του καί νά τρώ ει τά κό πρα νά του στά 
πλαί σια τῆς «κα τα στρο φῆς τῶν μέ χρι τώ ρα 
ἀν τι λή ψε ων γιά τήν ἠ θι κή» . .. με τα ξύ ἄλ λων 
μέ σῳ ἀ ναγ κα στι κοῦ σέξ, μέ τήν ὑ πο βο ή θη
ση ἀλ κο όλ, καί τήν ἀ πό λυ τη ὑ πο τα γή στόν 
ἀρ χη γό ἤ στούς «γυ μνα στές» τοῦ τάγ μα τος. 
Αὐ τή ἡ δι α στρο φή κλη ρο νο μή θη κε σέ ὁ ρι
σμέ νες ὁ μά δες τοῦ Κρό ου λυ, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ φό
δευ ε ἐ πά νω στό χα λί καί ὑ πο στή ρι ζε πώς τά 
κό πρα νά του εἶ ναι ἅ για.

Ὁ Κρό ου λυ εἶ χε αὐ το α να κη ρυ χθεῖ, τό 1925, 
«Σω τή ρας τοῦ κό σμου» καί πρέ σβευ ε ὅ τι ὁ 

13. http://apopheneia.blogspot.com/2009/10/happy
birthdaymrcrowley.html

14. http://apopheneia.blogspot.com/2009/12/hbloodcult.
html καί bloodcult, τ. 9, σ.σ. 1820.

15. http://necronomicongnosis.blogspot.com/2009/03/
blogpost_17.html

16. «Νεοσατανισμός», π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, 
Ἀθήνα 1996, σελ. 115123.
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Σα τα νᾶς «δέν εἶ ναι ἐ χθρός τοῦ ἀν θρώ που. 
Εἶ ναι ζω ή. .. ἀ γά πη. .. φῶς. Ὁ δρό μος πρός 
τόν Οὐ ρα νό ὁ δη γεῖ μέ σῳ κο λά σε ως. . .»17, ἐ νῶ 
σή με ρα οἱ ὀ πα δοί του, ἄν καί νε κρός, τοῦ εὔ
χον ται: «H a p py B i r t h d ay Mr. Crowley» (Χρόνια 
Πολλά κ. Κρόουλυ) καί «εὔχονται» μεταξύ 
τους: «Happy Crowleymass to all»18!

ΣΤΕΦΑΝΙΜΕΓΙΕΡ.ΟΙΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ
ΕΙΝΑΙΤΗΣΜΟΔΑΣ

Εἶ ναι προ φα νῶς τῆς μοί ρας τῶν παι δι
ῶν μας νά ἀν τι με τω πί ζουν τίς ἑ κά στο τε 
«λο γο τε χνι κές ἀ νη συ χί ες» προ βλη μα τι κῶν 
γυ ναι κῶν, τίς ὁ ποῖ ες τό κα τε στη μέ νο τῆς 
«Νέ ας Ἐ πο χῆς» προ ω θεῖ ὡς «συγ γρα φεῖς» 
πολ λῶν τί τλων, ἑ κα τομ μυ ρί ων ἀν τι τύ πων, 
με τα φρα σμέ νων σέ δε κά δες γλῶσ σες, πού 
τέ λος κα τα λή γουν καί σέ σε νά ρια κι νη μα
το γρα φι κῶν ται νι ῶν.

Ἔ τσι, ἀ φοῦ «λου στή κα με» ἐ πί μί α δε κα
ε τί α τά νο ση ρά συγ γρα φι κά προ ϊ όν τα τῆς 
«πάμ πτω χης», δι α ζευγ μέ νης, πά σχου σας 
ἀ πό κα τά θλί ψη, βρε τα νί δας J. K. R o w l
i ng, συγ γρα φέ α τοῦ μά γου Χά ρι Πό τερ, 
μέ τά γνω στά ἀ πο τε λέ σμα τα τῆς πλύ σης 
ἐγ κε φά λου τῶν παι δι ῶν μας, ἐρ χό μα στε 
σή με ρα νά ἀν τι με τω πί σου με μί α ἀ κό μη 
«συγ γρα φέ α» νε α νι κῆς μυ θι στο ρι ο γρα φί
ας, πού κα τά τά ΜΜΕ εἶ ναι: «μιά φι λή συ χη 
νοι κο κυ ρά, μορ μό νος στό θρή σκευ μα, μη τέ
ρα τρι ῶν παι δι ῶν, ἀ πό τήν Ἀ ρι ζό να, ὑ πεύ θυ
νη γιά τό πιό ἀ νε ξή γη το καί μα ζι κό λο γο τε
χνι κό φαι νό με νο τῶν τε λευ ταί ων ἐ τῶν» 19.

Πρό κει ται γιά τή Στέ φα νι Μέ γι ερ καί 
τήν τε τρα λο γί α τοῦ «Λυ κό φω τος», ἑ νός σε
να ρί ου πού ἀ να πτύσ σε ται στά βι βλί α: «Λυ
κό φως», «Νέ α Σε λή νη», «Ἡ Ἔ κλει ψη» καί 
«Χα ραυ γή» καί πού ἐ ξι στο ροῦν τό «ρο μαν τι

17. Στό ἴδιο.
18. http://apopheneia.blogspot.com/2009/10/happy

birthdaymrcrowley.html
19. «Κ», ἔνθετο τῆς Καθημερινῆς, 15112009 καί 

http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_
civ_11_29/03/2009_309058

κό εἰ δύλ λιο ἀ νά με σα σέ ἕ να αἰ ω νό βιο ἀ γό ρι 
μέ βαμ πι ρι κές ὀ ρέ ξεις καί σέ ἕ να μο να χι κό 
κο ρί τσι πού προ έρ χε ται ἀ πό χω ρι σμέ νους 
γο νεῖς καί θε ω ρη τι κά δέν πι στεύ ει στήν 
ἀ λη θι νή ἀ γά πη» 20.

Δέν θά ἐ πε κτα θοῦ με στήν ἀ να δη μο σί ευ
ση τῆς δι ε θνοῦς κρι τι κῆς «γιά τό πιό ἀ να
πάν τε χο καί μα ζι κό λο γο τε χνι κό φαι νό με νο 
τῶν τε λευ ταί ων ἐ τῶν. .. τά τέσ σε ρα βι βλί α 
τά ὁ ποῖ α ἔ χουν κερ δί σει ἀ να ρίθ μη τους ἀ να
γνῶ στες, σε λί δες ἐ πί σε λί δων ἀ φι ε ρω μέ νες 
σέ αὐ τά ἀ πό τόν Τύ πο ἀλ λά καί ἀρ κε τούς 
ἐ πι κρι τές». Οὔ τε χρή ζει ἀ να φο ρᾶς τό γε γο
νός ὅ τι «οἱ θαυ μα στές τῆς Μέ γι ερ χα ρα κτη
ρί ζουν τή γρα φή της ἐ θι στι κή, σέ βαθ μό πού 
τούς εἶ ναι ἀ δύ να τον νά ἐγ κα τα λεί ψουν ἕ να 
μυ θι στό ρη μά της προ τοῦ τό κα τα βρο χθί
σουν μέ χρι τήν τε λευ ταί α του λέ ξη». Οὔ τε 
ὅ τι «πολ λοί κρι τι κοί ἀ να γνω ρί ζουν στή συγ
γρα φέ α τήν ἱ κα νό τη τά της νά ἐμ πλέ κει μέ 
εὐ κο λί α τό ἀ να γνω στι κό κοι νό στόν σκο τει νό 
ρο μαν τι κό κό σμο της καί νά τοῦ προ σφέ ρει 
ἕ να ἰ δα νι κό μυ θι στο ρη μα τι κό ἀν τί δο το στήν 
κα θη με ρι νό τη τα. . . ».

Τό βα σι κό τε ρο –τό ὁ ποῖ ο οἱ σχο λια στές 
σέ δι ε θνές ἐ πί πε δο ἀ γνο οῦν εἶ ναι ὅ τι σή
με ρα κα νέ να βι βλί ο δέν γί νε ται b e st s e l l er 
ἄν δέν κα λύ πτει τίς προ ϋ πο θέ σεις, πού ἡ 
«N ew A ge» ἔ χει κα θο ρί σει γιά τήν προ ώ
θη ση τῶν συμ φε ρόν των της κι αὐ τά εἶ ναι: 
ἡ νο ση ρή με τα φυ σι κή, δη λα δή, ἡ προ βο λή 
τῆς μα γεί ας, τοῦ βαμ πι ρι σμοῦ (εἶ δος νε
ο σα τα νι σμοῦ), τοῦ ἐ ξω γή ι νου, στοι χεί ου, 
τοῦ κά θε εἴ δους ἐ ξω πραγ μα τι κοῦ κ. ἄ.

Ἡ «Νέ α Ἐ πο χή» προ σεγ γί ζει τό εὐ ρύ 
κοι νό –πέ ραν τῆς ἄ με σης προ βο λῆς τῶν 
δο ξα σι ῶν καί πρα κτι κῶν της μέ σῳ τῆς 
νο ση ρῆς πε ρι έρ γειας γύ ρω ἀ πό ἀ πα γο
ρευ μέ νες καί κα τα στρο φι κές πε ρι ο χές καί 
με θό δους καί τήν πλά νη τῆς δῆ θεν ἀ πό
κτη σης δύ να μης πέ ραν ἀ πό κά θε μέ τρο καί 
ἔ λεγ χο.

Τό δι ε θνές ἐ νή λι κο κοι νό ἀ φοῦ ἐ πί κά

20. Στό ἴδιο.
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ποι ες δε κα ε τί ες «παι δα γω γή θη κε» στα
δια κά, πρῶ τα μέ τήν οὐ φο λο γί α (S t ar T r ek, 
S t ar W a rs κ. ἄ.) καί «κα τα τρο μο κρα τή θη κε» 
μέ τά «πα ρα φυ σι κά» t h r i l l er, στή συ νέ χεια 
γα λου χή θη κε μέ τά «x f i l es» (1993  2002) 
καί τίς «Μά γισ σες» (C h a r m ed, 1998 – 2006), 
σή με ρα εἶ ναι πα νέ τοι μο νά δε χθεῖ ὅ,τι ἡ 
«N ew A ge» προ τί θε ται, μέ σῳ τῶν ἐ λεγ χό
με νων ἀ πό αὐ τή ΜΜΕ, νά τοῦ προ σφέ ρει. 
Πα ράλ λη λα τά παι διά μας ἐ θί στη καν ἀ νε
πί τρε πτα σέ ὅ λα τά ἀν τί στοι χα κα τα στρε
πτι κά προ ϊ όν τα μέ ἀ πο κο ρύ φω μα τόν Χά ρι 
Πό τερ.

Μί α καί μο να δι κή ἐλ πί δα δι α φαί νε ται 
γιά ὅ σους εἶ ναι ἀ κό μη δι α τε θει μέ νοι νά 
ἀν τι στα θοῦν: Ἡ Ἐκ κλη σί α· ἡ μό νη δυ να
τό τη τα σω τη ρί ας γιά τόν ἄν θρω πο καί τήν 
ἀν θρω πό τη τα. Ἡ Ἐκ κλη σί α πού μέ τό Σῶ
μα καί τό Αἷ μα τοῦ Κυ ρί ου μας μπο ρεῖ νά 
μᾶς βγάλει ἀπό τό ἀδιέξοδο.

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑΚΑΙΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Α. Μέ τήν ἔ ναρ ξη τοῦ νέ ου ἔ τους 2010 
συ νε χί στη κε ἡ λει τουρ γί α τοῦ «Σε μι να
ρί ου Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί Οἰ κο δο μῆς 
στήν Ὀρ θο δο ξί α», τό ὁ ποῖ ο πλη σιά ζει νά 
συμ πλη ρώ σει τήν 3η δε κα ε τί α λει τουρ γί ας 
του. Κα τά τήν μα κρά αὐ τή δι α κο νί α του, τό 
Σε μι νά ριο βο ή θη σε πολ λούς ἀν θρώ πους 
καί ἰ δι αί τε ρα νέ ους νά βροῦν ἀ παν τή σεις 
στά ὑ παρ ξια κά τους ἐ ρω τή μα τα. Οἱ ὁ μι λί
ες γί νον ται κά θε Κυ ρια κή, 11.30 π.μ. ἕ ως 
13.00, ἀ πό ἐ κλε κτούς ὁ μι λη τές, οἱ ὁ ποῖ οι μέ 
πολ λή ἀ γά πη καί μέ ἐ ξαι ρε τι κή γνώ ση τῶν 
προ βλη μά των πού ἀ πα σχο λοῦν τό λα ό τοῦ 
Κυ ρί ου, ἀ να πτύσ σουν στούς συ νερ γά τες 
καί φί λους τῆς Π. Ε. Γ. θέ μα τα πού ἔ χουν 
σχέ ση μέ τήν ἐν Χρι στῷ ζω ή καί τήν Ἐκ
κλη σι α στι κή μας πα ρά δο ση.

Κα τά τό πρῶ το τρί μη νο 2010 πραγ μα το
ποι ή θη καν οἱ ἑ ξῆς εἰ ση γή σεις:

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρε σβ. π. Σω τή ριος Γκί
κας, μέ θέ μα: «Τά πάν τα καί ἐν πᾶ σι Χρι
στός».

Ὁ Κα θη γη τής κ. Νι κό λα ος Μπρα τσι ώ
της, μέ θέ μα: «Ὁ ψαλ μός τῆς με τα νοί ας 
(50οςΝ΄ ) ».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Τι μό θε ος Πα πα
δά κης, μέ θέ μα: «Τά ἀ πο τε λέ σμα τα τῆς 
ἁ μαρ τί ας. Τό κα κό στήν κοι νω νί α καί στόν 
Κό σμο».

Ὁ Ὁ σιολ. Μο να χός π. Ἀρ σέ νιος Βλι αγ
κό φτης, μέ θέ μα: «Πα τρίς εἶ ναι τό ἀν τί τυ
πον τοῦ γη ί νου πα ρα δεί σου».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Ἰ ω άν νης Φω
το που λος, μέ θέ μα: «Πε ρί Νη στεί ας. ..».

Ὁ Κα θη γη τής κ. Γε ώρ γιος Κόρ δης, μέ 
θέ μα: «Ὁ ἁ γι ο γρά φος καί τό ἔρ γο του μέ σα 
στό να ό».

Ὁ Συγ γρα φέ ας κ. Δη μή τριος Κόκ κο ρης, 
μέ θέ μα: «Πῶς ὁ Χρι στός ἔ γι νε λύ τρο γιά 
μᾶς».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Κων σταν τῖ
νος Στρα τη γό που λος, μέ θέ μα: «Ἐξ τρε μι
στι κές θρη σκευ τι κές ὁ μά δες».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Ἐ φραίμ Τρι αν τα
φυλ λό που λος, μέ θέ μα: «Ἀ πό τά ξυ λο κέ ρα
τα τῆς ἀ σω τί ας στό δεῖ πνο τῆς Βα σι λεί ας».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Κυ ρια κός 
Τσου ρός, μέ θέ μα: «Προ τε σταν τι κές ὁ μά
δες στήν Ἑλ λά δα».

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

Β. Στά πλαί σια τοῦ Ἐκ παι δευ τι κοῦ Σε
μι να ρί ου τῆς Π. Ε. Γ. πραγ μα το ποι ή θη καν, 
κα τά τό τρί μη νο Ἰ α νου α ρί ουΜαρ τί ου, δύ ο 
ἡ με ρί δες, μέ σκο πό τόν κα ταρ τι σμό συ
νερ γα τῶν τῆς Ἕ νω σης γιά νά ἀ να λά βουν 
δι α κο νί α ἐ νη μέ ρω σης καί πα ρο χῆς βο η θεί
ας σέ ὅ σους ἀν τι με τω πί ζουν προ βλή μα τα 
ἀ πό τήν ἐμ πλο κή τους σέ αἱ ρε τι κές ὁ μά δες. 
Ἡ πρώ τη ἡ με ρί δα ἔ γι νε τό Σάβ βα το (30 
Ἰ α νου α ρί ου), στό Πνευ μα τι κό Κέν τρο τοῦ 
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Ἱ ε ροῦ Να οῦ Ἁ γί ου Δη μη τρί ου Κον το πεύ
κου Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς. Εἰ ση γη τής ἦ ταν 
ὁ Ὁ σιολ. Μο να χός π. Ἀρ σέ νιος Βλι αγ κό
φτης, μέ θέ μα: «Ἰ ού λιος Ἔ βο λα. Δι α πλο κή 
Φα σι σμοῦ & Ἀ πο κρυ φι σμοῦ». Ἡ δεύ τε ρη 
ἡ με ρί δα πραγ μα το ποι ή θη κε στό Πνευ μα
τι κό Κέν τρο τοῦ Ἱ ε ροῦ Να οῦ Προ φή του 
Ἠ λιοῦ Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς (13 Μαρ τί ου), 
μέ εἰ ση γη τή τόν κ. Μη νᾶ Ἀ να στα σά κη καί 
θέ μα: «Ἡ ὀρ γά νω ση τῶν “Μαρ τύ ρων τοῦ 
Ἰ ε χω βά”, ὡς μί α παγ κό σμια πνευ μα τι κή 
δι κτα το ρί α. – Συ νά φει ες».

Προ η γή θη κε ἡ Θεί α Λει τουρ γί α καί με τά 
τήν εἰ σή γη ση ἀ κο λού θη σε γεῦ μα ἀ γά πης 
καί πνευ μα τι κῆς κοι νω νί ας. Στήν ἡ με ρί δα 
τοῦ Μαρ τί ου, οἱ σύ νε δροι εἶ χαν τήν εὐ και
ρί α νά ἐ πι σκε φθοῦν τόν τά φο τοῦ ἱ δρυ τοῦ 
τῆς Π. Ε. Γ. καί πνευ μα τι κοῦ γέ ρον τός της 
ἀ ει μνή στου π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πού λου, 
καί νά τε λέ σουν Τρι σά γιον ὑ πέρ ἀ να παύ
σε ως τῆς ψυ χῆς του.

Στό τέ λος τῆς 2ης ἡ με ρί δας, ὁ Πρό ε δρος 
τοῦ Πνευ μα τι κοῦ Συμ βου λί ου τῆς Π. Ε. Γ. 
π. Κυ ρια κός Τσου ρός ἔ κο ψε τή Βα σι λό πιτ τα 

τῆς Ἕ νω σης καί ἀ πηύ θυ νε χαι ρε τι σμό καί 
πα ραι νέ σεις στά μέ λη καί τούς συ νερ γά τες 
τῆς Π. Ε. Γ. Ἀ κο λού θη σε δε ξί ω ση σέ ἀ τμό
σφαι ρα πνευ μα τι κῆς καί ἀ δελ φι κῆς κοι νω
νί ας καί ἀ γά πης.

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

Γ. Συ νε χί στη κε καί κα τά τό τρί μη νο Ἰ α
νου α ρί ου  Μαρ τί ου ἡ ἐν τα τι κή ἐκ παί δευ ση 
συ νερ γα τῶν τῆς Π. Ε. Γ. στίς εἰ δι κές «Ὁ μά
δες Ἐκ παί δευ σης καί ἐ πα νέν τα ξης». Τά μα
θή μα τα στίς ὁ μά δες αὐ τές πα ρα κο λου θοῦν 
ὅ σοι θέ λουν νά ἐν τα χθοῦν στό πρό γραμ μα 
δι α κο νί ας ἀν τι με τώ πι σης τῶν ποι κί λων 
πνευ μα τι κῶν καί κοι νω νι κῶν προ βλη μά
των, πού δη μι ουρ γοῦν ται σέ νε α ρά κυ ρί ως 
ἄ το μα ἀ πό τήν προ ση λυ τι στι κή δρα στη ρι
ό τη τα τῶν «θρη σκει ῶν νε ό τη τας» καί τῶν 
«ὁμάδων διανοητικοῦ χειρισμοῦ».

ΟΜΑΔΕΣΜΕΛΕΤΗΣΤΟΥΣΚΗΝΙΚΟΥΤΩΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λει τουρ γοῦν καί ἐ φέ τος, στά πλαί σια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑ ξῆς Ὁ μά δες Με λέ της τοῦ Σκη

νι κοῦ τῶν Αἱ ρέ σε ων καί τῆς Πα ρα θρη σκεί ας:
1.ὉμάδαΜελέτης τῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῆςἙταιρίας
«Σκοπιά»τῶν «ΜαρτύρωντοῦἸεχωβᾶ».Κά θε Πέμ πτη, 5.30΄6.30΄ μ.μ.

2.ὉμάδαΜελέτηςτῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῶνΠεντηκο
στιανῶν.Κά θε Δευ τέ ρα, 6.00΄8.00΄ μ.μ.

3.ὉμάδαΜελέτηςτῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῆςΝεοειδωλο
λατρίας.Κά θε Δευ τέ ρα, 6.30΄8.30΄ μ.μ.

4.ὉμάδαΜελέτηςτοῦ σκη νι κοῦ τῆς«ΝέαςἘποχῆς»(Γκου ρου ϊ στι κές, Ἀ πο κρυ φι
στι κές, Ἐ ναλ λα κτι κές, Νε ο Γνω στι κές, Σα τα νι στι κές κ.λπ. ὁ μά δες). Κά θε Πέμ πτη, 
7.00΄9.00΄ μ.μ.

Τά Μαθήματαπραγ μα το ποι οῦν ται σέ αἴ θου σα τοῦ Ἐ νο ρια κοῦ Κέν τρου τῆς Ἁ γί ας 
Πα ρα σκευ ῆς (Ἀ πο στό λου Παύ λου 10, δύ ο δρό μους δε ξιά, με τά τήν Ε. Ρ. Τ. ). Τηλ. ἐ πι κοι
νω νί ας: 210 6396 665.
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Μᾶς κοι νο ποι ή θη κε ἡ κα τω τέ ρῳ ἐ πι στο
λή τήν ὁ ποί α καί δη μο σι εύ ου με.

ΕπιτροπήΑποκάθαρσης
ΕλληνικώνΦορέων&Δραστηριοτήτων
απότηναποκρυφιστικήθεματολογία.

Χα ρι λά ου Τρι κού πη 83, 106 81 Α θή να.

Α θή να, 5 Μα ΐ ου 2010

Προς το Δη μο τι κό Συμ βού λιο του Δή
μου Νέ ας Πεν τέ λης, F ax: 2108042302, 
2108040580.

Κύ ρι ε Δή μαρ χε, κ. Πρό ε δρε του Δ. Σ.,  
κ.κ. Δη μο τι κοί Σύμ βου λοι,

Με ι δι αί τε ρη α νη συ χί α πλη ρο φο ρη θή
κα με τη συ νερ γα σί α του Δή μου με τον φο
ρέ α «Ό μι λος Ε ξυ πη ρε τη τών, Πνευ μα τι κό 
Κέν τρο» για την πραγ μα το ποί η ση «μα θη
μά των δι α λο γι στι κής χα λά ρω σης».

Ε πει δή προ φα νώς δεν γνω ρί ζε τε σε βά
θος πε ρί του εν λό γω φο ρέ α, θα θέ λα με 
να σας πλη ρο φο ρή σου με ό τι δεν πρό κει ται 
για κά ποι ον ό μι λο, που α σχο λεί ται α πλώς 
με τη φι λο σο φί α ή τις τέ χνες, αλ λά πε
ρί ορ γά νω σης, που α σκεί α πο κρυ φι στι κές 
πρα κτι κές στα πλαί σια της «Νέ ας Ε πο χής» 
του Υ δρο χό ου και θε ω ρεί τον αρ χη γό της 
εν σάρ κω ση του «Ε σω τε ρι κού Δι δα σκά λου», 
προ σώ που με με τα φυ σι κές ι δι ό τη τες και 
ε ξου σί ες.

Α κό μη, το αν τι κεί με νο των «μα θη μά
των» α πο τε λεί «πρα κτι κή δι α λο γι σμού», 
τε χνι κής ά κρως ε πι κίν δυ νης για την ψυ χι
κή και σω μα τι κή υ πό στα ση του αν θρώ που, 
προ ϊ όν των α να το λι κών θρη σκευ τι κών συ
στη μά των και του α πο κρυ φι σμού.

Ο δι α λο γι σμός (m e d i t a t i on) δεί χνει στα 
αρ χι κά του στά δια να δη μι ουρ γεί συν θή
κες χα λά ρω σης και ε σω τε ρι κής γα λη νής, 
ό μως στη συ νέ χεια λει τουρ γεί ως «ψυ χο
ναρ κω τι κό» και κα τα λή γει στην ε ξάρ τη ση 
του πει ρα μα τι ζό με νου α πό την «τε χνι κή» 
και τους «δι δα σκά λους» της «τε χνι κής», με 
α πο τέ λε σμα τη συ νει δη σια κή άμ βλυν ση, 
συ χνά δε μπο ρεί να ε πι φέ ρει και ψυ χο σω
μα τι κές βλά βες.

Γε νι κά, οι ορ γα νώ σεις αυ τές εί ναι ε πι
κίν δυ νες για τί με τις ψυ χο τε χνι κές (α πο
κρυ φι στι κές πρα κτι κές), που ε φαρ μό ζουν 
στα μέ λη τους και στους εκ παι δευ ό με νους 
τους ο ποί ους αι σι ο δο ξούν να εν τά ξουν ως 
μέ λη τους α σκούν πλύ ση εγ κε φά λου και 
αλ λοι ώ νουν το φρό νη μα των αν θρώ πων 
τους ο ποί ους πο δη γε τούν, με συ νέ πεια την 
ε ξάρ τη ση α πό τον αρ χη γό, την ορ γά νω ση 
και τη δι δα σκα λί α της ορ γά νω σης.

Τέ λος, η ορ γά νω ση «Ό μι λος Ε ξυ πη ρε τη
τών» έ χει χα ρα κτη ρι στεί «α συμ βί βα στη με 
την Ορ θό δο ξη Χρι στι α νι κή πί στη», α πό την 
«Ζ΄ Πα νορ θό δο ξη Συν δι ά σκε ψη Εν τε ταλ
μέ νων, Ι ε ρών Μη τρο πό λε ων για θέ μα τα 
αι ρέ σε ων και πα ρα θρη σκεί ας» (Α λί αρ τος 
Βοι ω τί ας 2026/9/1995).

Πι στεύ ου με ό τι θα θε λή σε τε να πλη ρο
φο ρη θεί τε λε πτο με ρέ στε ρα πε ρί της ε πι
κίν δυ νης αυ τής ορ γά νω σης συμ βου λευ ό
με νοι τους αρ μό διους φο ρείς.

Φι λι κά
Γε ρά σι μος Βλά χος.

Κοι νω νι κός Λει τουρ γός.
Κοινοποίηση:
«Συ νο δι κή Ε πι τρο πή ε πί των Αι ρέ σε ων», της Εκ κλη
σί ας της Ελ λά δος. F ax: 2107272244.
«Πα νελ λή νια Έ νω ση Γο νέ ων για την Προ στα σί α 
της Οι κο γέ νειας και του Α τό μου». F ax: 2106082219.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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«Ο Νικ Μάρ βελ και ο μ α ρμ α ρω μ έ νος βα σι λιάς» εί ναι έ να 
μ υ θι στό ρη μ α, ό μ ως έ να μ υ θι στό ρη μ α αλ λι ώ τι κο α πό τ’ άλ λα.

Εί ναι γρα μ μ έ νο για παι διά, αλ λά, ό πως λέ ει κι ο μ ε τα φρα
στής του, για παι διά α πό 9 μ έ χρι και 99 ε τών.

Εί ναι γρα μ μ έ νο για τα παι διά της γε νιάς αυ τής και μ έ σα σ’ 
αυ τό, τα νέ α παι διά μ πο ρεί να συ ναν τή σουν τον ε αυ τό τους, 
μ ε τα κα λά του και την α σχή μ ια του κι ί σως στο τέ λος να θε
λή σουν ν’ α ξι ο ποι ή σουν τα κα λά.

Ο «Νικ Μάρ βελ» εί ναι έ να «μ ον τέρ νο» βι βλί ο, που μ ι λά στα 
ση μ ε ρι νά παι διά στη γλώσ σα τους, στη γλώσ σα, που αυ τά 
κα τα λα βαί νουν και μ έ σα α πό τη γλώσ σα αυ τή περ νά κά ποι α 
άλ λα πρά γμ α τα, που τα ση μ ε ρι νά παι διά ί σως δεν ά κου σαν 
πο τέ κι ί σως δεν φαν τά ζον ται καν ό τι υ πάρ χουν.

Ο «Νικ Μάρ βελ» γρά φτη κε για σέ να και για το παι δί σου, 
αλ λά ει δι κά γρά φτη κε για το παι δί του «γεί το να» και θα μ πο
ρού σες να κά νεις «ι ε ρα πο στο λή» χα ρί ζον τάς το.

Κά ποι α α πό τα γε γο νό τα και τα πρό σω πα πού ε μ πλέ κον
ται στο «μ ύ θο» εί ναι φαν τα στι κά, κά ποι α άλ λα ό μ ως ό χι, κι 
α πό ε σέ να ε ξαρ τά ται να βρεις τε λι κά την ά κρη.

Α ξί ζει να το δι α βά σεις το «μ υ θι στό ρη μ α» αυ τό.
Θα σου λύ σει πολ λά ε ρω τή μ α τα, πριν σου δη μ ι ουρ γή σει 

και νούρ για!

Κα θ’ έ να α πό τα δύ ο βι βλί α: Σελίδες:256,Τιμήλιανική:10€.
Πώ λη ση χον δρι κή (για βι βλι ο πω λεί α) & λι α νι κή:

Εκ δό σεις Στα μού λη Α. Ε. Τηλ.: 210 5238305.
Αποστολές«επίαντικαταβολή»:Τηλ.:2106396665.

Ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες, ὁρισµένοι κύκλοι
προβάλλουν στό δυτικό κόσµο τή γιόγκα
ὡς ἰδανική µορφή σωµατικῆς ἄσκησης.

Ἐπίσης γίνονται µαθήµατα-σεµινάρια γυµναστικῶν
ἀσκήσεων, διδάσκονται στάσεις καί κινήσεις τοῦ σώµατος,

ὅπως αὐτές ἐφαρµόζονται
στόν ἰνδουισµό καί στόν βουδισµό (γιόγκα).

Στό παρόν κείµενο γίνεται προσπάθεια νά παρουσιαστεῖ 
τό θέµα µέ τόν ἁπλούστερο δυνατό τρόπο.

Σκοπός τῆς µικρῆς αὐτῆς ἐργασίας εἶναι νά µπορέσει
νά ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, ἀνεξαρτήτως

τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἤ ἄλλων προτιµήσεών του 
τίς διάφορες πλευρές τοῦ ζητήµατος.

Ἡ σωµατική ἄσκηση εἶναι κοινό ἀγαθό, ὅπως καί ἡ
ἐλευθερία. Ὁ κάθε ἕνας ἔχει τό δικαίωµα νά γνωρίσει

ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τό συγκεκριµένο θέµα.
Μόνο ἔτσι, θά εἶναι σέ θέση νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα,

αὐτό πού ὁ ἴδιος κρίνει ὡς σωστό.
Ἡ µελέτη γίνεται µέ βάση τίς σύγχρονες ἀπόψεις τῆς
ἰατρικῆς, τῆς ἀθλητιατρικῆς καί τῆς θρησκειολογίας.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

Σελίδες: 40. Τιµή λιανική: 2 €.
Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.

Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.

M a rk E l i as J o h n es
Με τά το: ΟΝΙΚΜΑΡΒΕΛΚΑΙΟΠΟΛΕΜΟΣΜΕΤΟΘΗΡΙΟ

Ήλ θε το 2ο βι βλί ο της σει ράς του ΝικΜάρβελ,
ΟΝΙΚΜΑΡΒΕΛΚΑΙΟΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣΒΑΣΙΛΙΑΣ

Με τα φρα σμέ νο και προ σαρ μο σμέ νο α πό τον Γιά ννη Μη λι ώ νη.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 

καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2.  «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3.  «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and 

Life».
4.  «Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5.  «Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς 

παραθρησκείας».
6.  «Ἐγχειρίδιο  αἱρέσεων  καὶ  παραχριστιανικῶν 

ὁμά δων», (ἔκδ. Γ΄).
7.  «Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8.  «Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη-

ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9.  «Ἀποκρυφισμός,  Γκουρουϊσμός,  “Νέα Ἐποχή”», 
(ἔκδ. Γ΄).

10.  «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11.  «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Ά ).
12.  «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

θο δο ξί α».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-
χη μεία» (τεῦχος 3ο).

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

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

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

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

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

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

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

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

ἄσκηση-γυμναστική;».

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

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

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

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

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

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


