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γ) Ἰ δε ο λο γι κο ποί η ση τῶν 
περι ο χῶν τῆς ζω ῆς

Ἡ τάση αὐτήφαίνεται καθαρά ἀπό τό
γεγονός ὅτι πολλές αἱρετικές καί παρα
θρησκευτικέςὁμάδεςἵδρυσανδεκάδεςκαί
ἑκατοντάδεςὀργανώσειςἀχυρανθρώπους,
πούἀναφέρονταισέὅλουςτούςτομεῖςτῆς
ζωῆς,μέσκοπόνά τούς ἐκμεταλλευθοῦν
γιάτούςσκοπούςτους.
Ἤδη στή δεκαετία τοῦ 1980 πολλές

γκουρουιστικέςκαίἄλλεςὁμάδεςἀνέπτυ
ξανδραστηριότηταστόντομέατῆςμου
σικῆς, τοῦ χοροῦ, τῆς ὑγιεινιστικῆς, τοῦ
ἀθλητισμοῦ,τῶνπολεμικῶντεχνῶν,τῶν
εἰρηνιστικῶν κινημάτων, τῆς ἐκπαίδευ
σης.Εἶναιγνωστόπώςσέὅλουςαὐτούς
τούςτομεῖςἀνεπτύχθησανδραστηριότη
τεςκαίστήχώραμαςἀπόμέρουςπολλῶν
τέτοιων ὁμάδων, δυστυχῶς, μερικές φο
ρές καί μέ συνεργασία ἐπίσημων φορέ
ων,ὅπωςτοῦὙπουργείουΠαιδείας.Ἀνα
φέρουμεγιάπαράδειγματήνὀργάνωση
«ΚαφέΣχολειό»,πούκατάφερενάὀργα
νώσει σεμινάρια γιά ἐκπαιδευτικούς μέ
τή συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου Παιδεί
ας καίἀνέπτυξεποικίλη δραστηριότητα
στόντομέατῆςἐκπαίδευσης.Συνεργάτες
τοῦ «Καφέ Σχολειοῦ» χρησιμοποίησαν
τήνἰδιότητατοῦδημόσιουλειτουργοῦ(π.
χ.τοῦἐκπαιδευτικοῦσυμβούλου)γιάνά
προπαγανδίσουν τήν ἰδεολογία τῆς ὀρ
γάνωσης.
Γιάνάκαταστεῖκατανοητήἡσοβαρότη

τατοῦπροβλήματοςγιάτόὁποῖοκάνουμε

1.Ἀπότόἀνέκδοτοἔργοτου:«ΔιαβρωτικήἘπίδραση
τῶν“Αἱρέσεων”.Ἀντιαιρετικήποιμαντικήστήδεκαετία
τοῦ1990».

λόγοθάἀναφερθοῦμεδιεξοδικώτεραστήν
κίνησητοῦΜούν.
Ὁ F. W. Haack στή συνδιάσκεψη τῶν

ἐντεταλμένων γιά θέματα αἱρέσεων καί
κοσμοθεωριῶν, πού ἔγινε στό Rottenburg
(Μάρτιος1990)εἶπεὅτιὁΜούνἐξέδωσεεἰ
δικόπεριοδικόγιάτήνεἰρήνημέτήσυνερ
γασίαΒαυαρῶνκαθηγητῶντῆςθεολογίας,
«προφανῶςὄχιχωρίςἀνταλλάγματα».
Σέ ἕνα ἔντυπο τῆς CARP, πού μοιρά

στηκε στούς φοιτητές στό Πανεπιστήμιο
τῶν Ἀθηνῶν, τίθενται σάν στόχοι της:
«ΠνευματικήἈνανέωση–Ἦθος–Θετικές
Προτάσεις γιά Παγκόσμια Δικαιοσύνη».
Οἱ «δραστηριότητες», ὅπως ἐμφανίζονται
στό ἔντυπο, καλύπτουν πολλές περιοχές
τῆςζωῆς:
«1.Σεμινάρια–συνάντηση–ἐκπαίδευ

ση, 2. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 3.
Ἀθλητικό τμῆμα, 4.Ὀρειβατικό τμῆμα, 5.
ΤμῆμαΨαρικῆς,6.ΔιεθνέςΦεστιβάλνέων,
7. Διεθνής ἐτήσια ἀθλητική συνάντηση,
8. Διαγωνισμός “Mr andMissUniversity”
Tokyo,9.Διεθνεῖςἀνταλλαγές,10.Ἐπιστη
μονικές συνεργασίες, 11. Εὐρωπαϊκές καί
παγκόσμιες δραστηριότητες, 12. Παγκό
σμιαΚίνησηCARP».
Τό1988ὁΜούνἀνήγγειλετήσύγκληση

«ΠαγκόσμιουΠολιτιστικοῦΦεστιβάλ»καί
σέ «μήνυμά» του, πού δημοσιεύθηκε σέ
Ἀθηναϊκέςἐφημερίδες,ἀναφέρθηκεστούς
XXIV Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες στήν Κορέα
ὑπογραμμίζονταςὅτι,ἐκτόςἀπότόνθεσμό
τῶνὈλυμπιακῶνἀγώνων,πούεἶναι«φε
στιβάλ γιά τήν ἐγκαθίδρυση παγκόσμιας
ἁρμονίαςστόἐξωτερικόπεδίο»,χρειαζόμα
στε«καίτήδημιουργίαμιᾶςἐσωτερικῆςἁρ
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μονίας,ἀναπτύσσονταςτήνὑγιῆδιανοητική
καίπνευματικήφύσητῆςὕπαρξήςμας».
Γι’ αὐτό καί στό κείμενο προτείνεται

ἡ διεξαγωγή ἑνός «Παγκόσμιου Πολιτι
στικοῦ Φεστιβάλ», πού θά συγκεντρώσει
«σημαίνουσεςπροσωπικότητεςτῶντεχνῶν,
τῶν ἐπιστημῶν, τῶν μέσων ἐνημέρωσης,
τῆςθρησκείας,τῆςοἰκονομίας,τῆςπολιτι
κῆς,καθώςκαίἀθλητέςκαίἡγέτεςνεολαι
ῶν»,δηλαδήἕνασυνδυασμό«πολιτιστικῶν
ἀνταλλαγῶν» καί «ἀθλητικοῦ ἀνταγωνι
σμοῦ».
ὉΜούνδένδιστάζεινάὑπογραμμίσει

σ’αὐτότόκείμενο:
«Ἕνακίνηματοῦὁποίουτά ἰδεώδηεἶναι

νά ὑπερνικήσει τίς διαφορές μεταξύ τῶν
ἐθνῶν, ἰδεολογιῶν, θρησκειῶν καί φυλῶν,
ἔχειἀρχίσεινάδρᾶὑπότήνκαθοδήγησήμου
τάτελευταῖασαράνταχρόνιασ’ἕναεὐρύ
τατοπεδίοκαίσέπαγκόσμιακλίμακα.Ὀρ
γανώσαμε διάφορα ἀκαδημαϊκά συνέδρια,
πλαισιωθένταἀπόδιεθνῶςδιακεκριμένους
λογίους,μέσκοπότήδιαλογικήσυζήτησημέ
θέματίςἀπόλυτεςἀξίεςκαίτήθεμελίωση
τῆςἁρμονίαςμεταξύτῶνδιαφόρωνπεδίων
τῆςἐπιστήμης.
Φοιτητέςπανεπιστημίωνκαίνέοιδιαφό

ρωνθρησκευτικῶνπεποιθήσεωνσυμμετεῖ
χανσέδραστηριότητεςμέσκοπότήνἔμπρα
κτη συμμετοχή σέ προγράμματα βοηθείας
καίπαροχῆςκοινωνικῶνὑπηρεσιῶνμέστό
χο τήν προώθηση ἑνός ὑγιοῦς συστήματος
ἀξιῶνγιάνέουςἀνθρώπους.
Ἐπίσης, ἔχουν ὀργανωθεῖ συνέδρια ἡγε

τῶν θρησκευτικῶν δογμάτων γιά τήν ἐν
θάρρυνση τοῦ διαλόγου καί τή συμφιλίω
ση μεταξύ τῶν διαφόρων θρησκειῶν καί
τήνἐγκαθίδρυσηἑνόςεἰρηνικοῦκόσμου.Τό
Παγκόσμιο Συνέδριο Μέσων Ἐνημέρωσης
(WMC) ἔδειξε νά καλλιεργεῖ ἕνα αἴσθημα
εὐθύνηςστόχῶροτῶνμέσωνμαζικῆςἐνη
μέρωσης. Τό Διεθνές Ἵδρυμα Ἀρωγῆς καί
Φιλίας (IRFF) ἔχει προσφέρει ὑπηρεσίες
στίς ὑποανάπτυκτες χῶρες. Ἡ Διάσκεψη

ΚορυφῆςγιάΠαγκόσμιαΕἰρήνη,Παγκόσμια
ΣυνέδριαγιάἩγέτεςτῆςΟἰκονομίαςκαίοἱ
δραστηριότητες τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου
Καλλιτεχνῶνεἶναιὅλαμέροςτῶνπροσπα
θειῶνμας.
Στίς18Σεπτεμβρίου1976,εἶχεπραγμα

τοποιηθεῖ στήν Οὐάσιγκτον ἕνα Φεστιβάλ
Εἰρήνης πού συγκέντρωσε 300.000 ἄτομα
διαφόρωνφυλῶν.Μιά«Διακήρυξηγιάτήν
Οἰκοδόμηση ἑνός Νέου Παγκόσμιου Πολι
τισμοῦ» υἱοθετήθηκε ὁμόφωνα στίς 18 Δε
κεμβρίου1983στήΣεούλ,σέμιάσυνάντηση
παρουσία ἀντιπροσώπων τῆς Ἀκαδημίας
ΚαθηγητῶνγιάτήνΠαγκόσμιαΕἰρήνηἀπό
72 χῶρες. Σύμφωνα μέ τό πνεῦμα αὐτῶν
τῶνσυμβάντων,καίμέτήνἱστορικήεὐκαι
ρίατῶνXXIVὈλυμπιακῶνἈγώνωντῆςΣε
ούλ,μαζίμέἀντιπροσώπουςἀπό120χῶρες
προτείνουμετόΠαγκόσμιοΠολιτιστικόΦε
στιβάλ.Προτείνωἕναγεγονόςδύοἑβδομά
δωνμέἀφετηρίαἐνάρξεωςτήΣεούλστίς18
Σεπτεμβρίου 1990, ἐνῶ οἱ μεταγενέστερες
νάδιεξάγονταιἀνάτρίαχρόνια.
Οἱ νέοι τῆς σήμερον θά δημιουργήσουν

τόνπολιτισμότοῦαὔριο.Ἡκαρδιάτοῦπο
λιτισμοῦπρέπεινάβασίζεταιστήνἀληθινή
ἀγάπη, φέροντας κάθε ἕναν ἀπό τούς πο
λιτισμούς τοῦκόσμου σέπλήρηἄνθιση.Ἡ
προώθησηαὐτῆςτῆςἰδέαςτοῦπαγκόσμιου
πολιτισμοῦ, εἶναι ἡ αἰτία γιά τήνπραγμα
τοποίησητοῦΠαγκόσμιουΠολιτιστικοῦΦε
στιβάλσάνμιάεὐκαιρίαἑορτασμοῦἀδελφο
σύνηςτῆςἀνθρωπότηταςκαίτήδημιουργία
ἰδανικῶνοἰκογενειῶν.
Τόπρότυπογιάμιάπανανθρώπινηοἰκο

γένεια,βασισμένοστήνἀληθινήἀγάπηκαί
στήν ὑπέρβαση τῶν φυλετικῶν διαφορῶν
καίτοῦχρώματος,θάμᾶςὁδηγήσειστήνἐκ
πλήρωση τῆς παγκόσμιας εἰρήνης. Ἄνδρες
καί γυναῖκες πού θά συνδράμουν σ’ αὐτή
τήνἰδέαθάπροσκληθοῦννάσυμμετάσχουν
σέδιεθνεῖςγάμουςστόὄνοματοῦθεοῦσάν
παράδειγμαἀσπασμοῦδιαρκῶνοἰκογενεια
κῶν σχέσεων καί αἰώνιων ἀξιῶν. Ζῶντας
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μέὑψηλάἠθικά ἰδεώδη,αὐτάτάζευγάρια
θάεἶναιπρότυποἠθικῆςκαίθάἀνοίξουντό
δρόμοπρόςτήδημιουργίαἰδανικῶνοἰκογε
νειῶν,κοινωνιῶνκαίἐθνῶν».
Τό κείμενο αὐτό εἶναι σαφές καί δέν

χρειάζεται σχολιασμό.Πρόκειται γιά τήν
ἑνοποίησητοῦκόσμουμέβάσητήνἰδεολο
γίατοῦΜούνκαίκάτωἀπότήνἡγεσίατου.
Αὐτόγίνεταισαφέςμέτόγεγονόςὅτιπρο
βάλλονταιοἱὁμαδικοίγάμοιπούτελοῦν
ταιἀπότόνΜούνσάνπρότυποτῆςπαναν
θρώπινηςοἰκογένειας,τήνὁποίαἐπιδιώκει
νάδημιουργήσειἡκίνησήτου.Γιάνάγίνει
κατανοητό αὐτόπρέπει νάἀναφερθοῦμε
μέσυντομίαστήνἐσχατολογίατοῦΜούν,
τήνὁποίαθέλεινάἐπιβάλεισέὁλόκληρο
τόνχριστιανικόκόσμο.
ΚατάτόνΜούνὁἸησοῦςὁἀπόΝαζαρέτ

ἦλθε«σάνὁΧριστός»,ὁ«δεύτεροςἈδάμ»
καίἔγινε«ἕναμέτόνΘεό»,μέτόνάκηρύ
ξεικαίνάἐφαρμόσειτόλόγοΤουκαίμέτό
νάἀποκαλύψειστόλαότόνΘεό.Ὅμωςὁ
λαόςτόνσταύρωσεκαίἔτσιδένμπόρεσε
νάἐγκαθιδρύσειτήβασιλείατοῦΘεοῦστή
γῆ.Μέτόθάνατότουκαί τήνἀνάσταση
νίκησετόΣατανᾶκαίκατάστησεδυνατή
τήνπνευματική σωτηρία γιά ὅσους ἀνα
γεννήθηκανμέ τόἍγιοΠνεῦμα.Ἀλλάἡ
ἐγκαθίδρυσητῆςβασιλείαςτοῦΘεοῦστή
γῆἐπρόκειτοπλέοννάπραγματοποιηθεῖ
μέτήΔευτέραπαρουσίατοῦΧριστοῦ,πού
ἀποτελεῖ καί τήν ἐσχατολογία τῆς κίνη
σης.
ἩΔευτέραπαρουσίατοῦΧριστοῦθάγί

νειστήδικήμαςἐποχή.ὉΧριστόςθάἔλθει
προηγουμένως σάν ἄνθρωπος μέ σάρκα
καίαἷμακαίθάἱδρύσειμιάοἰκογένεια,μέ
τόγάμοτουμέμιάγυναίκαἀπόσάρκακαί
αἷμα.Αὐτοίθάεἶναιοἱ«ἀληθινοίγονεῖς»
ὁλόκληρηςτῆςἀνθρωπότητας.Ἡπραγμά
τωσηαὐτοῦτοῦγάμουτῶν«ἀληθινῶνγο
νέων»ταυτίζεταιμέτήΔευτέραπαρουσία
τοῦΧριστοῦ.Ὅτανοἱἄνθρωποιἀναγνωρί
σουντούςἀληθινούςγονεῖςκαίὑποταγοῦν

σ’αὐτούς,θάἀπαλειφθεῖἡπροπατορική
τουςἁμαρτία.Θάφθάσουνστόστάδιοτῆς
τελειότηταςκαίτότεοἱ«ἀληθινοίγονεῖς»
θάἐπιλέξουνγιάτόνκαθένατόσυζυγικό
ταῖριτουκαίθάεὐλογηθοῦνγιάνάἀπο
κτήσουν«τέλειατέκνα»καίνάαὐξήσουν
τήν«οἰκογένειατοῦΘεοῦ»,πούἀποτελεῖ
τόνἐγκαθιδρυμένοπαράδεισοστήγῆ2.
Μέαὐτήτήνἔννοιαπρέπεινάκατανο

ηθεῖ ἡ «πανανθρώπινη οἰκογένεια», βα
σισμένη στήν «ὑπέρβαση τῶν φυλετικῶν
διαφορῶν», γιά τήν ὁποία γίνεται λόγος
στόἔντυποπούἀπευθύνεταιστούςἝλλη
νες νέους.Ἡ ἐσχατολογία τοῦΜούν δέν
ἔχει σάν κέντρο τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἀλλά τόν ἴδιο τόν Σάν Μυούνκ
Μούν,τόνὁποῖοθεωρεῖ«Κύριοτῆςδευτέ
ραςπαρουσίας»!
Προκειμένου νά προσηλυτισθοῦν ὅσο

γίνεταιπερισσότεροιἝλληνεςνέοι,μέτό
πρόσχημα τοῦ «ΦεστιβάλΝέουΚόσμου»,
δημιουργήθηκεἡ«ἘπιτροπήΦεστιβάλΝέ
ου Κόσμου», πού ἀναγγέλλει ὅτι τό Φε
στιβάλ θά γίνει στή Σεούλ ἀπό 24/8 ἔως
2/9/1991 ὅπουθάσυμμετάσχουν «ἐξέχου
σεςπροσωπικότητεςἀπόὅλατάπεδίατῶν
ἀνθρωπίνωνδραστηριοτήτωνἀπόὅλεςτίς
χῶρεςτῆςὑφηλίου».
Ἀναγγέλλεται ἀκόμη ὅτι τό φεστιβάλ

θάσυμπεριλάβει«ἐπιστημονικάσυνέδρια,
ἕναπαγκόσμιοσυνέδριοσχετικόμέτάΜέ
σαΜαζικῆςἘνημέρωσης,μιάσυνάθροιση
ἡγετῶνἀπ’ὅλεςτίςπαγκόσμιεςθρησκεῖ
ες, ὁμιλίες προσωπικοτήτων παγκοσμί
ου κύρους, μιά συνάθροιση καλλιτεχνῶν
παγκοσμίουἀκτινοβολίαςκαίπολιτιστικές
ἐκδηλώσειςἀπ’ὅλοτόνκόσμο».
Ὅσοι γνωρίζουν τίς διασυνδέσεις τοῦ

Μούνκαίτίςοἰκονομικέςκαίἄλλεςδυνα
τότητες τῶν ὀργανώσεών του, δέν ἀμφι
βάλλουνγιάτόὅτιτόφεστιβάλθάπραγ
ματοποιηθεῖκαίθάἀποτελέσειἕναἀκόμη

2. βλ. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καί
παραχριστιανικῶνὁμάδων.
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βῆμα στήν προσπάθεια διάβρωσης τῆς
κοινωνίαςμας3.
Ὅλες αὐτές οἱ περιοχές τῆς ζωῆς, στίς

ὁποῖες ἀναφέρονται τά ἔντυπα, ὑπηρε
τοῦντήνἰδεολογίατοῦΜούνκαίἀποβλέ
πουνστήνπαγίδευσηἀνύποπτωννέων.Ἡ
«παγκόσμια κοινωνία» θά προέλθει ἀπό
τήν«ἑνοποίηση»τῶνκρατῶνκαίπέραἀπό
ἕνα«συνασπισμό»,κάτωἀπότή«νέαἰδεο
λογία»καίτόννέοΦύρερπούἐνσαρκώνει
τήν«παγκόσμιαΠρωταρχικήΔύναμη»,ἡ
ὁποία προβάλλεται μέ εἰδικό σχέδιο στό
κείμενο πρός τούς Ἕλληνες φοιτητές. Οἱ
ἐνδιαφερόμενοι καλοῦνται στίς «Ὁμιλίες
κοινωνικοῦ καί ἀνθρωπιστικοῦ περιεχο
μένου»μέεἰδικάπρογράμματα,στάὁποῖα
δένἐμφανίζεταιφορέας,ἀλλάτάὀνόματα
τριῶνβασικῶνὑπευθύνωνπούδροῦνστή
χώραμας.
Ὅσοι δείξουν περισσότερο ἐνδιαφέρον

καλοῦνται νά παρακολουθήσουν τό «Σε
μινάριο ἐπί τῆς φιλοσοφίας τῶν Θείων
Ἀρχῶν».Στό«Πρόγραμμα»τοῦΣαββάτου,
5Φεβρουαρίου1990 (ὥρα9.0018.00)περι
λαμβάνονταιθέματα,ὅπως«ΟἱἈρχέςτῆς
Δημιουργίας»,«ἡρίζατοῦκακοῦ»,«ἡἀπο
στολήτοῦΜεσσία»,«οἱἀρχέςτῆςἀποκα
τάστασης»,«ἀποκατάστασητῆςἹστορίας».
Ὅλεςλοιπόνοἱδραστηριότητεςτῶνὀρ

γανώσεωναὐτῶν, σέ τελευταίαἀνάλυση
δένἀποβλέπουνστόσκοπότόνὁποῖοἀνα
φέρουν,ἀλλάχρησιμοποιοῦνταισάνμέσα
προσηλυτισμοῦ, μέ σκοπό νά συνδέσουν
τούς ἀνύποπτους νέους μέ τήν ὀργάνω
σητοῦΜούνκαίνάτούςὁδηγήσουνστήν
ἀναγνώριση τῆς ἰδεολογίας του καί στήν
ὑποταγήστόνΚορεάτηψευδομεσσία.

δ) Νέ α ἠ θι κή
Ἡνέατάσηἀποβλέπειστήνκατάργηση

τῶνγενικῶνἀντιλήψεωνγιάτήζωή,τήν
ἐξουδετέρωση τῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ

3. Τό κείμενο συντάχθηκε πρίν τήν κοίμηση τοῦ π.
Ἀντωνίου(1996).

μαςκαίκάθεεἴδουςἱεραρχίαςκαίκοινωνι
κῆςδομῆς,πούθεμελιώνεταιστήχριστια
νικήεἰκόναγιάτόνἄνθρωπο.
Στή νέα ἠθική δέν ὑπάρχει πλέον τό

στοιχεῖοτῆςδέσμευσης.Ἡνέαἠθικήὑπη
ρετεῖτήνἰδεολογία,τούςσκοπούςτῆςὀρ
γάνωσης. Κάθε τί πού ὑπηρετεῖ αὐτό τό
σκοπό χαρακτηρίζεται ἠθικό, ἐνῶ ἐκεῖνο
πούἀντιτάσσεταισ’αὐτόν,λογίζεταιἀνή
θικο. Οἱ σκοποί τῆς ὀργάνωσης προβάλ
λονταιμέἀπόλυτηἀπαίτηση,γιατίὅπως
διακηρύττεται,στηρίζονταιστή«θεϊκήαὐ
θεντία».Οἱκανόνεςτηςἀπολυτοποιοῦνται
καίκαθέναςπούδιαφωνεῖχαρακτηρίζεται
ἐγκληματίας!
ἌςπάρουμεγιάπαράδειγματήΣαηεν

τόλοτζυ.
Στήν Policybrief τῆς 18ης Ἰουνίου 1968

κάτω ἀπό τόν τίτλο «Ἠθική», ἑρμηνεύ
ονται οἱ ὅροι «ἀντίθετη ἄποψη» καί «ξέ
νη ἄποψη».Ἀντίθετη ἄποψη εἶναι «τό νά
ἀκολουθεῖς μιά ἀπόφαση, ἕνα σκοπό πού
βρίσκεταισέἀπ’εὐθείαςἀντίθεσημέτούς
σκοπούςπούεἶναιγνωστοίσάνσκοποίτῆς
ὁμάδας».Ξένηἄποψηεἶναι«μιάκατάσταση
τοῦπνεύματος,σύμφωναμέτήνὁποίαἐπι
θυμεῖκανείςνάἐπιδιώξειἕναἄλλοσκοπό
ἀπό τούς σκοπούς πού εἶναι γνωστοί σάν
σκοποίτῆςὁμάδας».
Ὕστερα ἀπό αὐτούς τούς ὁρισμούς ὁ

Hubbard προσδιορίζει ὡς ἑξῆς τό σκοπό
τῆς«ἠθικῆς»:
«Ὁ πρῶτος σκοπός τῆς ἠθικῆς εἶναι νά

ἀπομακρυνθοῦνἀπότόπεριβάλλονἀντίθε
τεςἀπόψεις.Ὅτανἐπιτευχθεῖαὐτό,ἡἠθική
ἔχεισάνσκοπόνάἀπομακρύνειἀπότόπερι
βάλλονξένεςἀπόψεις.Ἔτσιεἶναιγιάὅλους
δυνατήἡπρόοδος»4.
Τόνάἐξουδετερώσειλοιπόνκανείςὁποι

ονδήποτεἐμποδίζειτόσκοπότῆςὀργάνω
σης ἤ ἀκόμη ἐκεῖνον πού βρίσκεται σέ

4.L.RonHubbard,DasHandbuchfürdenEhrenamtli
chenGeistlichen,NewEraPublications,Kopenhagen1983,
σ.355.
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«κατάστασηπνεύματος»πούἐπιθυμεῖτήν
ἐπιδίωξηἄλλωνσκοπῶν,αὐτόεἶναιτόἀν
τικείμενοτῆςἠθικῆςπράξης,πούἀνοίγει
τόδρόμογιάτήν«πρόοδο»!Γι’αὐτόκαίτό
ἄρθρο12τοῦ«ΚώδικαΤιμῆς»τῆςΣαϊεντό
λοτζυ,ὅπωςτόνκυκλοφορεῖστήχώραμας
ἡκίνησηΚΕΦΕ(ΚέντροἘφηρμοσμένηςΦι
λοσοφίαςἙλλάδος):«Ποτέμήφοβηθεῖςνά
βλάψειςκάποιονγιάμιάδίκαιηαἰτία».
Αὐτότόἄρθροκάνεισαφέςτίἐννοεῖὁ

HubbardστήνPolicybriefτῆς7ηςΔεκεμβρί
ου1969,πούδημοσιεύεταιστό«Ἐγχειρίδιο
γιά τόν ἐπίτιμο κληρικό» (σελ. 356358).
Διηγεῖταιπώςὅτανἦτανμικρός,ἐξουδετέ
ρωσεμέτήν«τεχνολογίαJudo»ἕναμεγα
λύτερότουἀγόρι,πούτυραννοῦσετάἄλλα
παιδιά. «Τότε μιά μέρα, σκαρφάλωσα σ’
ἕναξύλινοφράχτητρίαμέτραψηλά,περί
μεναὥσπουνάπροσπεράσειὁδωδεκάχρο
νος τύραννος τῶν παιδιῶν καί μέ πλήρη
ὁπλισμό πήδηξα πάνω του…». Ἐφαρμό
ζονταςαὐτότόνκανόναστήν«ἀποστολή»
τοῦ «ἐπίτιμου ἱερέα» τῆς Σαηεντόλοτζυ
ἀναφέρει:
«Ὁ ἐπίτιμος ἱερέας καθαρίζει τό περι

βάλλον, ὥστε νά μπορεῖ νά ὑπάρξει πα
ραγωγή καί νά μποροῦν νά προσφέρονται
ὑπηρεσίες.Τόκαθιστᾶἀβέβαιογιάἐκείνους
πούμέτήνἀμέλειάτους,μέτάσυνεχῆλάθη
τουςἤμέκαταπίεσηἐλαττώνουντίςστατι
στικέςκαίἐξωθοῦνκαλούςσυνεργάτεςσέ
ἀποχώρηση».
ΜέποιόντρόποοἱἐπίτιμοιἱερεῖςτῆςΣα

ϊεντόλοτζυ «καθαρίζουν» τό περιβάλλον,
πού ἐμποδίζει τό ἔργο τῶν συνεργατῶν
της;ὉL.R.Hubbardσυνεχίζει:«Ἄνοἱἄν
θρωποιδέντόκατανοοῦναὐτόὅσοπρέπει,
καίπαράταῦτακάποιοςκαθιστᾶἀδύνατη
τήνἐργασία,ἀναζητοῦνἕναξύλινοφράχτη
τρίαμέτραψηλά…»!
Παρόμοια «ἠθική» κηρύττεται καί ἀπό

τόνΜούν, ὁ ὁποῖος σχετικοποιεῖ τό ψεῦ
δος.«Τόψεῦδοςγίνεταιἁμαρτίαἄνκάποιος
εὐνοεῖμ’αὐτόἕνανἄλλοἄνθρωπο.Ἀλλάἄν

κανείςθέλει νάτοῦκάνεικαλόμέτήδιή
γησηἑνόςψεύδους,αὐτόδένεἶναιἁμαρτία.
ἈκόμηκαίὁΘεόςλέειπολύσυχνάψέμμα
τα…καίμέτόνάψεύδεταιὁΘεόςθέλεινά
κάνειμεγαλύτεροκαλόστόνἄνθρωποἀπό
ὅ,τιὁἄνθρωποςἀναμένει»5.
ἌνὁΘεόςψεύδεται,πόσομᾶλλονμπο

ροῦνοἱἄνθρωποινάψεύδονται «γιά ἕνα
καλόσκοπό»,ἐννοεῖται!Ὁὅροςπούχρησι
μοποιεῖταιγι’αὐτόστήνκίνησητοῦΜούν
εἶναιheavenlydeception.Μ’αὐτότόντρό
πο,λέγειὁΜούν,προστατεύεταιὁἐσωτε
ρικόςπυρήναςτοῦμηνύματοςἀπόχλευα
σμό καί ἐναντίωση, γιατί στούς «ἔξω» τό
μήνυμα προσφέρεται μέ τόν τρόπο πού
μποροῦν νά τό ἀντιληφθοῦν, καθιστών
ταςταυτόχροναγι’αὐτούςεὐκολώτεροτό
δρόμο πρός τήν «ἀπόλυτη ἀλήθεια», τήν
ὁποίαδένμπορεῖνάκατανοήσεικάποιος
ἀμύητος!
ΣχολιάζονταςὁHaackἀνακαλύπτειἐδῶ

τόμοντέλοτῶνγνωστικῶνμέτρίαἐπίπε
δα:τοῦὑλικοῦ,τοῦψυχικοῦκαίτοῦπνευ
ματικοῦἀνθρώπου.Γιάτούς«ἔξω»,δηλαδή
τούς«ὑλικούς»,ὁΜούνεἶναιἕνας«προφή
της σήμερα». Γιά τά μέλη τῆς «Ἑνωτικῆς
Ἐκκλησίας», τούς«ψυχικούς»,κηρύττεται
σάνΜεσσίαςκαίLordof theSecondAdv
ent. Ὅμως γιά τόν ἐσωτερικό κύκλο, γιά
τούς«πνευματικούς»,εἶναιὁἐνσαρκωμέ
νοςΘεόςΠατέρας6.
Οἱ «ἀληθινοί γονεῖς» γνωρίζουν ποιό

εἶναι τόκαλόγιάτόνκαθένα.Ἑπομένως
ὁτιδήποτε κάνουν, εἶναι γιά τό καλόμας
καίλογίζεταιἠθικό.Αὐτήτήνἀντίληψητή
συναντᾶμεκαίστούςΧάρεΚρίσνα,καίστό
ΓκουρούΜαχαράτζικαίσέπολλέςἄλλες
ὁμάδες7.
Ἡ«νέαἠθική»ὁδηγεῖπλέονστόνἐξα

γιασμό ὅλων τῶν μέσων, τά ὁποῖα θά

5. F. W. Haack, Jesus Christus und/oder San Myung
Mun, MaterialEdition 25, ἔκδ. Arbeitsgemeinschaft für
ReligionsundWeltanschauungsfragen,München1989,σ.9.

6.Στόἴδιο,σ.34.
7.Ἀ.Αλεβιζοπούλου,Ψυχοναρκωτικά.
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μποροῦσαννάβοηθήσουντίςὀργανώσεις
αὐτέςκαίτάἐπίμέρουςἄτομανάφθάσουν
στό σκοπό πού τίθεται φυσικά ἀπό τούς
ἴδιους.Στόσημεῖοαὐτόδένὑπάρχειἀπό
σταση ἀπό τό νόμο τῶν νέοσατανιστῶν

τοῦAleisterCrowley: «Κάνεαὐτόπούθέ
λεις,αὐτόςἄςεἶναιὅλοςὁνόμος»8.

(Συνέχειαστόἑπόμενο).

8. Ἀναλυτικά γιά τό νέοσατανισμό βλ. βιβλίο μας
«Ἀποκρυφισμόςγκουρουϊσμός καί Νέα Ἐποχή», ἔκδ.
ἹερᾶςΜητροπόλεωςΝικοπόλεως,Πρέβεζα1990.

Ἡ πτώση τοῦ Κομμουνιστικοῦ καθε
στῶτοςστήΡωσίακαίὁἄνεμοςἐλευθερίας
ὁ ὁποῖοςφύσηξε, ἀποτέλεσε τήν ἀφορμή
γιά τήν εἰσβολή ποικίλων αἱρετικῶν καί
παραθρησκευτικῶνκινήσεων,πούθεώρη
σαν τή Ρωσία, ὅπως καί τίς ἄλλες χῶρες
τοῦ πρώην σιδηροῦ παραπετάσματος, ὡς
«ἱεραποστολικό» ἀγρό γιά νά διαδώσουν
τίςπλάνεςτους.
Ταυτοχρόνωςὅμωςμέτήνποικιλόμορ

φηκαίσυστηματικήπροσηλυτιστικήδρα
στηριότητατῶνἐξωτερικῶνκινήσεωνστή
Ρωσίαδημιουργήθηκεμίααὐτόχθονησέ
κτα πού εἶναι γνωστήὡς «Ἐκκλησία τῆς
ΤελευταίαςΔιαθήκης».

Ι) Ὁ Ἱ δρυ τής τῆς Σέ κτας
Ἱδρυτής τῆς σέκτας «Ἐκκλησία τῆς Τε

λευταίαςΔιαθήκης»,εἶναιὁΡῶσοςΣεργέϋ
Τορόπ(SergeiAnatolijewitschTorop)πρώην
ἀστυνομικός στό ἐπάγγελμα καί δάσκα
λοςτοῦφωτόςτώραγιάτούςὀπαδούςτου.
ὉΣεργέϋΤορόπγεννήθηκεστίς1411961

1.Γιάτήνσύνταξητοῦπαρόντοςἄρθρουβασιστήκα
με στήν κάτωθι βιβλιογραφία: α)Vissarion, στό Berliner
Dialog28(2005),σ.26,β)A.Fincke–M.Pöhlmann,Kompass
SektenundreligiöseWeltanschauungen.EinLexikon,Gütersloh
2004,σ.221,γ) J.Buch–Ph. Jusin,Sonnenstadt inSibirien,
στόG2W.ÖkumenischesForumfürGlaube,Religionund
GesellschaftinOstenundWest,5(2007),σσ.2427.

στήνπεριφέρειαKrasnodar.Εἶναιἔγγαμος
καίἔχειπέντεπαιδιά.Τό1991ὁΣεργέϋΤο
ρόπ,ἀφοῦἄφησεγένια,μαλλιάκαίἄρχισε
νάφοράειλευκάροῦχα,ἰσχυρίστηκεὅτιεἶ
ναιὁἐπανερχόμενοςΧριστόςμέτόὄνομα
Βησσαρίωνας καί ὡς τέτοιος πιστεύεται,
θεωρεῖται καί τιμᾶται ἀπό τούς ὀπαδούς
του.Τόνἰσχυρισμόὅτιεἶναιὁἐπανερχόμε
νοςΧριστόςτόνδιατυπώνειδημοσίως,ὄχι
μόνοστίςὁμιλίεςτουἀλλάκαίσέσυνεν
τεύξεις τύπουπού ἔχει κατάκαιρούς δώ
σει.Μέἀφορμήτόνέοτουὄνομαοἱὀπαδοί
τουὀνομάζονταικαί«Βησσαριονιστές».

Ι Ι) Οἱ δι δα σκα λί ες τῆς σέ κτας
Τόπιστεύω τοῦΒησσαρίωνασυνοψίζε

ταισ’ἕναβιβλίοτουτόὁποῖοὀνομάζεται
«ΤελευταίαΔιαθήκη».Οἱδιδασκαλίεςτου
ἀποτελοῦνσύνθεσηθεοσοφικῶν,χριστια
νικῶν,ἰσλαμικῶν,ἰουδαϊκῶνκαίβουδιστι
κῶνστοιχείων.Σύνοψη τῶν διδασκαλιῶν
τουἀποτελοῦνοἱ61ἐντολέςτουπούδῆθεν
τοῦἀποκάλυψεὁΘεός.

Ι Ι Ι) Ἡ σύγ χρο νη πα ρου σί α τῆς σέ κτας
Ἡσέκτακατάφερετήδεκαετίατοῦ1990,

χρησιμοποιώντας τό νέο νομικό πλαίσιο
πού διαμορφωνόταν τότε στή Ρωσία, νά
αὐτοπροσδιοριστεῖ ὡς μή κερδοσκοπική

Η ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕ ΛΕΥ ΤΑΙ ΑΣ ΔΙ Α ΘΗ ΚΗΣ. 
ΜΙΑ ΡΩ ΣΙ ΚΗ ΣΕ ΚΤΑ

τοῦΠρωτοπρ.ΒασιλείουΓεωργοπούλου
ΛέκτοραΘεολογικῆςΣχολῆςΑ.Π.Θ.
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ΠΟΙ ΟΙ Α ΔΙ ΚΟΥΝ ΠΡΑΓ ΜΑ ΤΙ ΚΑ ΤΗΝ ΑΡ ΧΑΙ Α ΕΛ ΛΑ ΔΑ;
τοῦκ.ΛάμπρουΣκόντζου,

ΘεολόγουΚαθηγητοῦ

οἰκολογικοῦχαρακτήραὀργάνωση.Τόκέν
τροτῆςσέκταςβρίσκεταιστήνPetropavlov
kaστήνπεριφέρειαKrasnojarkerτῆςΣιβη
ρίας.Ἀπότό1999καταγράφεταιἐπίσημα
στίςθρησκευτικέςκοινότητεςτῆςΡωσίας.
ἘκεῖὁΒησσαρίωναςἔχειδημιουργήσει

μιάοἰκολογική–«πνευματική»κοινότητα,
ἕνα ἐπιμέρους σύνολο μικρῶν οἰκισμῶν,
πού τήν χαρακτηρίζει ὡς οἰκολογικό πα
ράδεισοκαίτήνὀνομάζει«ἩλιακήΠόλη»
ἤ«ΝέαἸερουσαλήμ».Σέκεντρικήθέσητῆς
ἐνλόγωκοινότηταςὑπάρχειἕναςπάσσα
λος τοτέμ μέ ἔκδηλο τόν συγκρητιστικό
χαρακτήρα καθώς ἔχει πάνω του σκαλι
σμέναθρησκευτικάσύμβολατῶνθρησκει
ῶνἐκτῶνὁποίωνἔχειἀντλήσειστοιχεῖα
ὁΒησσαρίωνκαίἔχειδομήσειτόδικότου
σύστημα.
Στήνκοινότητααὐτή,μαζίμέτόνΒησ

σαρίωνα, διαβιοῦν ἀρκετές ἑκατοντάδες
ὀπαδῶντου,πούἔχουνἀναπτύξειἕνατρό
ποκοινωνικῆςὀργάνωσηςκαίσυμβίωσης
σύμφωνομέτάπιστεύωτοῦἱδρυτῆτῆςσέ
κτας.Ἡἐγκατάστασηστήνκοινότηταπρο
ϋποθέτει τήν πώληση τῶν περιουσιακῶν
στοιχείων τοῦ μέλους καί τήν καταβολή
τοῦχρηματικοῦποσοῦστήνκοινότητατοῦ
Βησσαρίωνα,ὡςἀπόδειξητῆςἀφοσίωσής
τουστόνψευδομεσσίακαίἔμπρακτηἀπό

δειξησυνεισφορᾶςτουστήνἐπέκτασητῶν
δραστηριοτήτωντῆςσέκτας.
Τάσπίτιαστήνκοινότηταεἶναικτισμέ

να ἀπό ξύλο, ἐνῶ τό μοναδικό πού εἶναι
κτισμένομέτοῦβλαεἶναιτόδικότου.Στήν
κοινότητα ἀπαγορεύεται ἡ βρώση κρέα
τος, τό κάπνισμα καί τό ἀλκοόλ. Πολλοί
ἐπίσης ἀπό τούς ὀπαδούς του δέν τρῶνε
ψάρια,αὐγάκαίγαλακτοκομικά.Ἡκυρι
ότερη γιορτή τῆς κοινότητας εἶναι ἡ 18η
Αὐγούστου,ἡὁποίαἔχεισυμβολικόχαρα
κτήρακαί ἑορτάζεται τόγεγονός,ὅτι τήν
1881991ὁΒησσαρίωναςκήρυξεγιάπρώτη
φορά.
Τά μέλη τῆς σέκτας μαζί μέ τίς ἄλλες

δραστηριότητεςἔχουνκτίσεικαίἕνασχο
λεῖο γιά μικράπαιδιά, τό ὁποῖο ἀφ’ ἑνός
δένἔχειτύχεικρατικῆςἀναγνώρισης,ἀφ’
ἑτέρου ὁ δάσκαλός του ἔχει ἐκπαιδευθεῖ
σύμφωναμέ τόσύστημα τῶνλεγομένων
σχολείωνWaldorfπούἀνήκουνστόἐκπαι
δευτικό πρόγραμμα τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ
συστήματοςτῆςἈνθρωποσοφίας.
Στήσέκταἔχουνπροσηλυτιστεῖὀπαδοί

ἀπό διάφορες ἐθνικότητες ὅπως, Ρῶσοι,
Οὐκρανοί,Τάταροι,Λευκορῶσοι,Λεττονοί
καίμερικοίΓερμανοί.ἩστάσητοῦΒησσα
ρίωνα ἀπέναντι στήν Ρωσική Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησίαεἶναιἐξαιρετικάἀρνητική.

Ζοῦμε δυστυχῶς στήν ἐποχή τῶν με
γάλωνἀνατροπῶνκαίσυνάματῶνπρω
τόγνωρων ἐκτροπῶν.Προαιώνια καί πα
νανθρώπινα συστήματα ἀξιῶν τίθενται
γιά πρώτηφορά τόσο ἐπιτακτικά σέ ἀμ

φισβήτηση καί ἐπιχειρεῖται ἡ προβολή
νεοφανῶν ἰδεῶν καί ἀντιλήψεων, ὅπως
οἱἀρχέςκαίτάδιδάγματατοῦδιαβόητου
ἀποκρυφιστικοῦ πλέγματος τῆς «Νέας
Ἐποχῆς».Γιάνάἐπιταχυνθεῖἡπνευματι
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κήσύγχυσητοῦσυγχρόνουἀνθρώπουκαί
νάγίνουνπιό«εὔπεπτες»οἱνεοεποχίτικες
δοξασίεςἐπιχειρεῖταιἡἀνάδυσηἀρχαίων
ξεχασμένων πνευματικῶν καί θρησκευ
τικῶνἀπορριμμάτων,τάὁποῖαἡ ἱστορία
εἶχεθέσειστόπεριθώριοἐδῶκαίπολλούς
αἰῶνες.Ὁσύγχρονοςἀποκρυφιστικόςκυ
κεώναςχρειάζεταιἐπειγόντωςδεκανίκια,
τά ὁποῖα ἀναζητεῖ στόν πρωτογονισμό
τῶν ἀρχαίων παγανιστικῶν θρησκευμά
των,καίτάὁποῖα«βαπτίζει»ὡς«λαμπρές
θρησκεῖες,χάρηστίςὁποῖεςἀναπτύχθηκε
ὁπαγκόσμιοςπολιτισμός»!Πρόκειταιβε
βαίωςγιάκλασικήπερίπτωσηκακοποίη
σηςτῆςἱστορικῆςἀλήθειας,ἡὁποίαἀπευ
θύνεταιστούςἀδαεῖςκαίστούςδιακείμε
νουςἐχθρικάἤἀδιάφοραστήχριστιανική
πίστη,καθ’ὅτιαὐτήεἶναιὁκύριοςστόχος
τῶνσκοτεινῶνκύκλωντοῦ«ὑδροχοϊκοῦ»
ἀποκρυφισμοῦ.
Στόνπολύπαθοτόπομαςὁμάδεςφανα

τικῶν«ἀρχαιολατρῶν»,διαπνεόμενεςἀπό
λυτα ἀπό τό πνεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς»,
ἔχουνἐγείρειτάτελευταῖαχρόνιαμιάἄνευ
προηγουμένου προβολή τῆς ξεχασμένης
ἐδῶκαίδεκαοκτώαἰῶνεςἀρχαιοελληνικῆς
θρησκείας,«τόπιό,κατ’αὐτούς,ὑψηλόἐπί
τευγματοῦἀνθρωπίνουπνεύματος»!Ἐξα
πολύουνμιάπρωτόγνωρηκαίλυσσώδηἐπί
θεσηκατάτῆςἘκκλησίας,χαρακτηρίζοντάς
την ὡς «σκοταδιστικό κατασκεύασμα τῶν
Ἑβραίων, ὡς ταφόπλακα τοῦ πολιτισμοῦ,
ὡς κατακτητή καί ξένο σῶμα στόν Ἑλλη
νισμό καί ὡς καταστροφέα τῆςἙλλάδος»!
ΤαυτόχροναἀποθεώνουντήνἀρχαίαἙλλά
δα,ὑπερτονίζοντας,ὅλαἐκεῖνατάστοιχεῖα
πούἐξυπηρετοῦντούςνεοταξικούςστόχους.
Ἐπιχειροῦνἐπίσης(παραποιώνταςτήνἱστο
ρική πραγματικότητα) νά ἐξωραΐσουν τήν
ἀρχαίαθρησκείακαί νά τήνκαταστήσουν
«ὡς τήμόνη ἑλληνικήθρησκεία»,ἀναβιώ
νονταςὅπωςθάδοῦμεκάθεπτυχήτης.
Ἀλλά ἡ ἐπαναφορά στό προσκήνιο

ἀπορριπτέων ἀπό τήν ἱστορική πορεία

στοιχείων σημαίνει ἀφύσικη ἐπιλογή. Ἐν
προκειμένω ἐπαναφοράκαίπροβολή τῆς
ἀρχαιοελληνικῆς παγανιστικῆς θρησκεί
ας,μέὅλοτόνπρωτογονισμότης,ἀποτε
λεῖ ὕβρη καί καταφρόνηση τῶν ἀρχαίων
προγόνωνμας,οἱὁποῖοιἀπέρριψαναὐτοί
πρῶτοιτήνἰνδοευρωπαϊκῆςπροελεύσεως
δεισιδαίμοναθρησκεία.
Ἡἀρχαιοελληνικήθρησκείαπροέρχε

ται,ἀποδεδειγμέναπιά,ἀπότίςθρησκευ
τικέςπαραδόσειςτῶνἈρίων,τμήματατῶν
ὁποίωνὑπῆρξανκαίτάλεγόμενα«ἑλλη
νικά»φῦλα(Ἀχαιοί,Ἴωνες,Δωριεῖς,κλπ).
Μέτήνἐγκατάστασήτουςστόνἑλληνικό
χῶρο,ἐγκατέλειψαντήνἀπρόσωπηφυσι
ολατρίατουςκαίμετάλλαξαντούςἀπρό
σωπους «θεούς» τῶν Ἰνδοευρωπαίων σέ
πρόσωπα.Αὐτήἦτανμιάἀπότίςσημαντι
κότερεςπνευματικέςμεταρρυθμίσειςτοῦ
ἀπώτερουπαρελθόντος.Αὐτόδέσήμανε
βεβαίωςκαίτήνἀποβολήτοῦπρωτογονι
σμοῦ,πούκουβαλοῦσεμαζί τηςκαίπού
θάτόνδιατηρήσει(στήλαϊκήμορφήτης)
ὡςτότέλοςτης.Τόἀδίστακτοκαίσκοταδι
στικόἱερατεῖοδένθάἐπιτρέψειμεταμορ
φώσεις στό τελετουργικό ἐπίπεδο, γιατί
μέσῳ τοῦ πρωτογονισμοῦ μποροῦσαν οἱ
ἱερεῖςκαίοἱἄλλοιπολυπληθεῖςπαράγον
τες τῆς θρησκείας νά ἐκμεταλλεύονται
τούς ὄχλους. Ἀπόδειξη ἡ σύνδεση μέ τή
θρησκεία τῶν ἀπειράριθμων μαντείων,
ὅπουοἱἱερεῖςμάντειςμέσασ’ἕνακλίμα
ἀφάνταστου σκοταδισμοῦ, δεισιδαιμονί
αςκαίπρωτογονισμοῦ,θησαύριζανκαθ’
ὅλη τή διάρκεια τῆς ἀρχαιότητας. Ἔστω
γιάπαράδειγματόπασίγνωστοἄντροτοῦ
ἀποκρυφισμοῦ καί τοῦ ἀνθελληνισμοῦ,
οἱΔελφοί,πούἀποτελοῦσετόκέντροτῆς
ἐκμετάλλευσηςὅλουτοῦἀρχαίουκόσμου.
Ὅλοιοἱἐπιφανεῖςμελετητέςσυμφωνοῦν
πώςοἱἀρχαῖεςθρησκεῖες,καίχωρίςἐξαί
ρεση ἡ ἀρχαιοελληνική, ἦταν ἡ «βαριά
βιομηχανία» στήν ἀρχαιότητα! Ὁ πλοῦ
τος πού ἔρεε στά μαντεῖα, καί ἰδιαίτερα
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στούςΔελφούςεἶναιἀπερίγραπτος.Ἀπό
τόἀπώτεροπαρελθόντόδελφικό«ἱερό»
λειτουργοῦσε ὡς παγκόσμιο νομισματο
πιστωτικόσύστημα,κάτισάντόσημερινό
Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, στό ὁποῖο
κατέφευγανοἱπόλεις–κράτηγιάνάδα
νειστοῦνμέἐπαχθεῖςὅρους!Ὁμέγιστος
μυθοποιός ὅλων τῶν ἐποχῶν Αἴσωπος
τόν7οπ.Χ.αἰώναἐπισκέφτηκετόμαντεῖο
τῶνΔελφῶνκαίδιαπίστωσεπώς«Φοῖβος
ἄνευ χαλκοῦ οὐ μαντεύεται»! Τό ἀποτέ
λεσμαἦταννάδολοφονηθεῖ οἰκτράἀπό
τήνἱερατικήδελφικήσπεῖρα!Οἱτέσσερις
φονικότατοι «ἱεροίπόλεμοι»πούπροκά
λεσε τό δελφικό μαντεῖο, καί οἱ ὁποῖοι
ἀποδεκάτισαντούςἝλληνεςγιάτριακό
σια χρόνια (696332 π.Χ.) ἔγιναν γιά τή
διασφάλισητῶνἐσόδωντου.Ὅλεςοἱἀτέ
λειωτες ἐμφύλιες συρράξεις τῶν ἀρχαί
ων, ἀκόμα καί αὐτοῦ τοῦ ἀδελφοκτόνου
πελοποννησιακοῦπολέμου,ἔγινανμέτήν
ὑποδαύλισητοῦἱερατείουτῶνΔελφῶν,μέ
σκοπόπάντατήνἀπόδοσηστό«ἱερό»τῆς
«δεκάτης»ἀπότάλάφυρατῶνπολέμων!
Τέλοςἀξίζεινάἀναφέρουμετήνπροδοτι
κήκαίἀνθελληνικήστάσητοῦμαντείου
τῶνΔελφῶνκατά τούςπερσικούςπολέ
μους,πούεἶχεσυνταχθεῖμέτούςΠέρσες
καίδιέτασσετούςἝλληνεςμέτούςψευ
τοχρησμούς του νά ὑποταχτοῦν στούς
ἀσιάτεςεἰσβολεῖς,γεγονόςπούστοίχησε
τήραγδαίαπαρακμήτουστούςὕστερους
χρόνους!
Ὀρέγονται οἱ σύγχρονοι «ἀρχαιολά

τρες» νά ἀνασυστήσουν τά «μυστήρια»
τῆς ἀρχαίας θρησκείας, ὅπως τά ἐλευσί
νια, τά καβείρια κλπ.Ὅμως μελετώντας
κάποιος τίς λίγες (ἔστω) ἀρχαῖες πληρο
φορίες,δένεἶναιδύσκολονάδιαπιστώσει
ὅτιαὐτάἦτανσυνάρτησηπνευματιστικῶν
τελετουργιῶνκαίἀπάτης.Διαπρεπεῖςἀρ
χαῖοισοφοί,ὅπωςὁΑἰσχύλος,ὁΔιογένης
ὁ κυνικός, ὁ Ἀλκιβιάδης, ὁ Λουκιανός ὁ
Σαμοσατέας καί ἄλλοι ἄσκησαν κριτική

καί λοιδόρησαν αὐτόν τόν σκοταδιστικό
θεσμό,πούσκοπόεἶχετήνὁλοκληρωτική
ἐπιρροήτῆςθρησκείαςστούςἀνθρώπους!
Χαρακτηρίζουντάπολυπληθῆπαράσι

τα τῆς ἀρχαίας θρησκείας ὡς «σπουδαῖ
ες προσωπικότητες», (μάγους, μάντεις,
ὀρφεοτελεστές,μητραγύρτες, ἐξορκιστές,
καθαρτέςμιασμάτων,τσαρλατάνουςθρη
σκειοθεραπευτές, θαυματοποιούς, γόη
τες,φαρμακούςκλπ),ὅπωςγιάπαράδειγ
ματούςδιαβόητουςμάγουςκαίἀγύρτες:
Ἀγλαόφαμο, πού δίδαξε τή μαγεία στόν
Πυθαγόρα, Ἐρμότιμο τόν Κλαζομένιο,
ἈριστέαΠροκόννησο,τήμάγισσαἈγλαο
νίκη,τόνἈπολλώνιοΤυανέα,τόνἈλέξαν
δροἈβονοτειχίτη,τόνἘπιμενίδηΚνώσιο,
τόνΜάξιμοτόνἘφέσιο,κλπ.Ἄςμελετή
σουντόνΠλάτωνανάδοῦνμέποιό τρό
ποἀντιμετωπίζει ὁ μεγάλος σοφός ὅλον
αὐτόντόνσυρφετότοῦσκοταδισμοῦ,τῆς
ἀγυρτείαςκαίτῆςδεισιδαιμονίας.
Ἀποκαλοῦντήνἀρχαίαθρησκεία«μή

τρα τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἐπιστήμης».
Θέλουν νά λησμονοῦνπώς ἐξαιτίας τῆς
θρησκείας καταδιώχτηκανἄγρια ὅλοι οἱ
σοφοί τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καί ἔχασαν
τή ζωή τους περισσότεροι ἀπό πεντα
κόσιοι γνωστοί ἐπιστήμονες, μόνο στήν
Ἀθήνα!
Στόἐνεργητικότῆςἀρχαίαςθρησκείας

ὑπῆρχαν πρακτικές πού μέ τά σημερινά
κριτήρια δέ δικαιολογοῦνται μέ τίποτε.
Οἱ ἀνθρωποθυσίες, συνηθέστατο φαινό
μενο στόἀπώτεροπαρελθόν, ἄν καίπε
ριορισμένοστούςπρόσφατουςἱστορικούς
χρόνους, ἦταν τελετουργικό τῆςἀρχαίας
θρησκείας,τουλάχιστονὡςτόν4ομ.Χ.αἰ
ώνα,σύμφωναμέσαφῆμαρτυρίατοῦνε
οπλατωνικοῦ Πορφυρίου. Ἡ ἐπαίσχυντη
«Ἱερή Πορνεία» ἀσκοῦνταν στούς ναούς
τῆς Ἀφροδίτης καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς
ἀρχαιότητας.Ἡἀνθρωπολατρίαεἶχεπά
ρειἀνεξέλεγκτεςδιαστάσειςμετάτόν4ο
π.Χ.αἰώνα.Οἱδιονυσιασμοίεὐθύνονταν
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γιά τήν ἐξάπλωση τῆςἀνηθικότηταςκαί
τοῦ ἐγκλήματος στίς λαϊκές μάζες. Στά
ρωμαϊκά χρόνια οἱ θρησκευτικοί σύλλο
γοι τῶν «Βακχῶν» τέθηκαν ἐκτός νόμου,
ἐπίποινῇθανάτου,γιάτίςἀνείπωτεςἐγ
κληματικέςπράξειςπούγινότανκατάτίς
ἑορτέςτοῦΔιονύσου!Ἡἄσκησητῆςμαγεί
ας ἀπό τούς νεοπλατωνικούς εἶχε πάρει
παροιμιώδεις διαστάσεις στούς ὕστερους
χρόνους.
Κανέναςμαςδένἀρνεῖταιὅτιοἱἀρχαῖ

οιμαςπρόγονοιδημιούργησανπολιτισμό
καί μάλιστα τή βάση τοῦ παγκόσμιου
πολιτισμοῦ. Ὅμως ὁ πολιτισμός αὐτός
δημιουργήθηκεξέχωραἀπότήνἐπίσημη
θρησκεία καί τό ἱερατεῖο της, διότι αὐτή
στάθηκεἀπόλυταἐχθρικήἀπέναντιστήν
ἐπιστήμηκαίτούςἐπιστήμονες,παρ’ὅλο
πού ὁ πολιτισμός εἶχε καί θρησκευτικό
χαρακτήρα.Δένὑπάρχειἡπαραμικρήνύ
ξη γιά ἐπιστημονική διερεύνηση σέ ὁλό
κληρό τό φάσμα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς
θρησκευτικῆς γραμματείας, παρά μόνο
πλεονάζουν ἀνόητες, γραώδεις, παράλο
γες καί ἄκρως ἀνήθικες μυθοπλασίες,
στίςὁποῖεςοἱἀρχαῖοιἔδιναννόημακατά
τό δοκοῦν.Οἱ προσωκρατικοί φιλόσοφοι,
οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν τάθεμέλια τῆς ἐπιστή
μης, ἔδρασαν ἐρήμην τῆς θρησκείας. Ὁ
ὑπέροχος Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος (6ος
π. Χ. αἰώνας) εἶναι ὁ πρῶτος πού ἔθεσε
τό μοχλό τῆς ἐκθεμελίωσης τοῦ σαθροῦ
ἀρχαιοελληνικοῦθρησκευτικοῦοἰκοδομή
ματος,μέτήσαφέστατημονοθεϊστικήτου
διακήρυξη. Ὁ Θαλής, ὁ Ἀναξίμανδρος, ὁ
Ἀναξιμένης,ὁΠαρμενίδης,ὁἈναξαγόρας
παραμέρισαν τίς θρησκευτικές δοξασίες
καίτούςμύθους,πρόταξαντήλογικήἐμ
πειρία καί παρατήρηση καί θεμελίωσαν
τήν ἐπιστήμη. Ὁ βαθυστόχαστος Ἡρά
κλειτοςθεμελιώνειτόνἑνοθεϊσμόκαίστη
λιτεύειτόνπρωτογονισμότῆςθρησκείας,
ὅπως λ.χ. οἱ βακχισμοί. Ὁ Πυθαγόρας
ἐναντιώθηκε στήν ἠθική κατάπτωση τῆς

θρησκείαςκαίἵδρυσε«αἱρετική»ἀσκητική
ὁμάδα μέ πνευματικό ὑπόβαθρο. Ὁ πα
τέραςτῆς ἱστορίαςἩρόδοτοςκατάγγειλε
τήν ἐπαίσχυντη «ἱερήπορνεία» καί ἀπό
δειξε τήν ξενικήπροέλευση τῶν «θεῶν».
Οἱπαρεξηγημένοισοφιστέςδάσκαλοικα
τάδειξαντάπαράλογακαίτρωτάστοιχεῖα
τῆςἀρχαίαςθρησκείαςκαίεἰσήγαγαντόν
σκεπτικισμό.Ὁμέγιστοςτῶνφιλοσόφων
Σωκράτης ἀπέρριψε τή δεισιδαίμονα πο
λυθεϊστικήθρησκείακαίεἰσήγαγε«καινά
δαιμόνια»,πούγιάτήνἐνέργειάτουαὐτή
ἔχασετήζωήτουἀπότόἀδίστακτοἱερα
τεῖο.ὉΠλάτωνἐξοβέλισετόνὍμηροκαί
τόνἩσίοδοἀπότήνἐκπαίδευση,ὡςἀρνη
τικάπρότυπα γιά τούς νέους.ὉἈριστο
τέληςπαράλίγονάχάσειτήζωήτουἀπό
τά παράσιτα τοῦ ἱερατείου τῶν Ἀθηνῶν
πεθαίνοντας ἐξόριστος στή Χαλκίδα. Ὁ
Θεόφραστοςστηλίτευσετήδεισιδαιμονία
καίτόβάρβαροτελετουργικότῶνθυσιῶν.
ὉΦειδίας, ὁμέγιστοςκαλλιτέχνηςὅλων
τῶν ἐποχῶν, ἔχασε τή ζωή του ἀπό τό
εἰδωλολατρικό ἱερατεῖο. Οἱ μεγάλοι τρα
γικοίποιητέςκατάδειξαντάἀπαράδεκτα
γιά τόθεῖον ἐλαττώματατῶν«θεῶν».Ὁ
Αἰσχύλοςἐπιχείρησενάκάνειγνωστάτά
σκοταδιστικά«ἐλευσίνιαμυστήρια»,ὁΕὐ
ριπίδηςφανέρωσεμέτόνπιόπαραστατικό
τρόποτήνἀνηθικότητατῶν«θεῶν»καίτό
μῖσοςτουςγιάτούςἀνθρώπους.Ὁπατέ
ρας τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης Ἱπποκράτης
προσπάθησενάἀποδεσμεύσειτήνἰατρική
ἐπιστήμηἀπότάχέριατῶνἱερέωνκαίτά
σκοταδιστικά«ἀσκληπιεῖα»,ὅπουδιαδρα
ματίζοντανσκηνέςἀφάνταστηςδεισιδαι
μονίαςκαίτσαρλατανισμοῦ.ὉΛουκιανός
ὁ Σαμοσατεύς διακωμώδησε μέ τόν πιό
σαρκαστικότρόποτάπαράλογατερτίπια
τῆς ἀρχαίας θρησκείας. Ὁ Ἀλκιβιάδης
διακωμώδησε τά «ἐλευσίνια μυστήρια»
καίἐναντιώθηκεσφοδράστήνἀπίστευτη
δεισιδαιμονίατῆςἐποχῆςτου.Τό ἴδιοκαί
ὁποιητήςἱερῶνἀσμάτωνΔιαγόραςὁΜή
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λιοςκαίὁμαθηματικόςΘεόδωρος.Ὁἐπι
κούρειοιφιλόσοφοι,ἀπόσφοδρήἀντίδρα
σηκατάτοῦθρησκευτικοῦκατεστημένου
ἔφτασανσέἀκρότητες,ὅπωςὁΛουκρήτιος
(9555π.Χ.).
Γιάοἰκονομίαχώρουδένμποροῦμενά

παραθέσουμε τίς ἀναρίθμητες περιπτώ
σεις ἐναντίωσης τῶν ἀρχαίων σοφῶν,
ἐπιστημόνων καί καλλιτεχνῶν στό θρη
σκευτικό κατεστημένο τῆς ἀρχαίας θρη
σκείας.Μποροῦμε ὅμως νάἀναφέρουμε
ἀπερίφρασταπώςδένὑπάρχειπερίπτωση
σοφοῦἤἐπιστήμοναπούνάεἶχεπαγιδευ
τεῖἀπόλυτακαίἄκριταστήνἐπιρροήτῆς
θρησκείας καί τοῦ σκοταδιστικοῦ ἱερα
τείουκαίνάἀκολούθησεπιστάτήνπρω
τόγονη λαϊκή μορφή τῶν δοξασιῶν καί
τελετουργιῶν της! Δέ μποροῦμε νά ταυ
τίσουμετούςμεγάλουςαὐτούςἄνδρεςμέ
τόνσυρφετότοῦἱερατείου,τῶνμάντεων,
τῶν οἰωνοσκόπων, τῶν ὀρφεοτελεστῶν,
τῶνγυρολόγωνἀγυρτῶνκαίὅλατάἄλλα
παράσιτα τῆς ἀρχαίας θρησκείας, ἀφοῦ
ὅλοι αὐτοί οἱ σοφοί εἶχαν δημιουργήσει
μιάἰδεοκρατικήφιλοσοφικήθρησκευτική
πίστη,μονοθεϊστικῆςβάσης,ἐντελῶςξέ
χωρηἀπότήλαϊκήθρησκείατοῦ99%τοῦ
λαοῦ.
Ὅμωςἀπότίςἐπίσημεςἐκπεφρασμένες

ἐπιθυμίεςτῶνσυγχρόνωνμας«ἀρχαιολα
τρῶν» συμπεραίνουμε ὅτι ἐπιθυμοῦν νά
νεκραναστήσουνκαίνάἐπιβάλουνστούς
νεοέλληνεςτήλαϊκήμορφήτῆςθρησκεί
αςπούἀκολουθοῦσετό99%τῶνἀρχαίων
προγόνων μας, αὐτή πού ἀπορρίφτηκε
ἀπότόσύνολοτῶνμορφωμένωνἀνθρώ
πων,οἱὁποῖοιδημιούργησαντόνκλασικό
πολιτισμό.Οἱπιόπολλέςἀπότίς«ἀρχαιο
λατρικές»ὁμάδεςἔχουνσυστήσειἱερατεῖα
καί τελετουργικά, ἀνάλογα μέ αὐτά τῆς
ἀρχαιοελληνικῆςλαϊκῆςθρησκείας, ἱερο
φάντες καίμάντεις.Ἔχουν δηλώσειπώς
σκοπεύουννάσυστήσουνμαντεῖακαίοἰ
ωνοσκοπεῖα.Στήνουνβωμούςγιάθυσίες,

στούς ὁποίους γιά τήν ὥρα προσφέρουν
ἀναίμακτεςθυσίες.Προβαίνουνσέὑπαί
θριες ἱεροπραξίες καί κάνουν σπονδές
καί χοές γιά νά «ἀποκτήσουν» τήν εὔ
νοιατῶν«θεῶν»τους,ἀνάλογεςμέαὐτές
τῶν ἀρχαίων ἱερέων. Ἐνθαρρύνουν τούς
διονυσιασμούς, τίς ἐκστάσεις καί τίς πυ
ροβασίες. Ὁμιλοῦν γιά ἐνύπνια, ὁράσεις
καί«θεῖες»ἀποκαλύψεις.Ἐκτελοῦντελε
τέςἀποτροπῆςμιασμάτων.Καθιερώνουν
καί«ἱεροποιοῦν»χώρουςκαίἀντικείμενα.
Πιστεύουν σέ ἀπόκρυφες δυνάμεις τῆς
φύσεως καί σέ προικισμένους τόπους μέ
«θεϊκή»δύναμη.
Ὅλααὐτάὅμωςδένἔχουνκαμιάσχέση

μέ τίς ἰδεοκρατικές θρησκευτικές ἀντι
λήψεις τῶν ἀρχαίων σοφῶν καί τῶν ἐπι
στημόνων, τά ὁποῖα εἶχαν ἀπορρίψει μέ
βδελυγμία.Γι’αὐτόθεωροῦμεπώςἡὁποι
αδήποτε«ἐμπλοκή»τουςσέαὐτέςτίςμορ
φές θρησκευτικότητας ἀποτελεῖ φρικτή
ὕβρη καί κατάφορη ἀδικία πρός αὐτούς,
οἱὁποῖοιχάραξανφωτεινήπορείαγιάτήν
ἀνθρωπότητα,ἀπαλλαγμένηἀπόπρωτο
γονισμούςκαίπαράλογα.Δέμποροῦννά
ἀναμιγνύουντούςἝλληνεςσοφούςκαίνά
τούςταυτίζουνμέτήλαϊκήθρησκεία,διότι
ἡἰδεοκρατικήφιλοσοφικήτουςθρησκευτι
κότητα οὐδέποτε ἀποτέλεσε θρησκευτικό
σύστημα, ἀλλά μόνο δυναμική θρησκευ
τική ἀναζήτηση. Οἱ φιλοσοφικές σχολές
τῶνΠυθαγορείων,τῶνἘλεατῶν,τοῦΠλά
τωνα, τοῦἈριστοτέλη, τῶνΣτωικῶν, τῶν
ΚυνικῶνκαίβέβαιατῶνἘπικούρειωνἦταν
ἀπόλυταἀπαλλαγμένεςἀπό ἱερεῖς, τελε
τουργικά,θυσίες,κλπ.
Στίς ἀσύστολες καί ἀστήρικτες κατη

γορίες τῶν «ἀρχαιολατρῶν» ὅτι δῆθεν ἡ
Χριστιανική Ὀρθοδοξία ἀδίκησε τόν Ἑλ
ληνισμό ἀπαντοῦμε μέ ἐπιχειρήματα καί
σθένος πώς αὐτοί πού πραγματικά τόν
ἀδικοῦνεἶναιἐκεῖνοι.Ἐξυπηρετώνταςτίς
ἐπιδιώξεις τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ κατ’
ἐξοχήνἀνθελληνικοῦπνευματικοῦκλίμα
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τοςκαίθέλονταςνάδώσουνστήριγμαστό
σύγχρονο ἀποκρυφιστικό κατασκεύασμά
της, ἀνασύρουν τά πρωτόγονα θρησκευ
τικάἀπορρίμματατῆςἀρχαιότητας,ἐκθέ
τονταςἔτσιἀνεπανόρθωτατήδιαχρονική
ἑλληνικότητα. Μειώνουν ἐπίσης τά ἑκα
τομμύριατῶννεοελλήνωνὀρθοδόξων,μέ
τόν χαρακτηρισμό τῆς ἐθελοδουλίας στή
«χριστιανική σκλαβιά», παραβλέποντας
οἱ αὐτόκλητοι «σωτῆρες» μας τό γεγο
νός, πώς τό ἀθάνατο ἑλληνικό πνεῦμα
δέν ὑπῆρξε ποτέ δουλικό, διότι ἔχει τή
δύναμηνάἀποτινάσσει τήνὁποιαδήποτε
ἀνελευθερία.Στόνπνευματικότομέαἐπί
σης οὐδέποτε ὑπῆρξε στατικό, ἀλλά στή
διαχρονική του πορεία εἶναι ἐκλεκτικό,
ἔχοντας τή διάκριση νά ἀποβάλλει κάθε

παρείσακτησαθρότητα,ὅπωςἦτανἡἰνδο
ευρωπαϊκήθρησκευτικήπαράδοση,δηλα
δήἡἀρχαίαθρησκεία,ἡὁποίαἐπιβλήθηκε
στούςκατοίκουςτῆςἙλλάδοςἀπότίςἡμι
άγριεςὀρδέςτῶνἀσιατικῶνστεπῶν.Ὅ,τι
παραμένει ὡς ἀξία στήν ἑλληνική ψυχο
σύνθεσηεἶναιἀπόλυταφιλτραρισμένοκαί
βεβαιωμένο.Μιάτέτοιαὕψιστηἀξίαεἶναι
ἡὈρθοδοξία,ἡὁποίαὑπάρχειἐδῶκαίεἴ
κοσι αἰῶνες, ὡς ἡ ζῶσα πνοή, στό σῶμα
τοῦἙλληνισμοῦ.ἌνδένἦτανἡὈρθόδοξη
Ἐκκλησίαἀληθινήἀξίακαίτρόποςὑπάρ
ξεως γιά τούς Ἕλληνες, εἶναι ἀπολύτως
βέβαιοὅτιθάεἶχεπρόπολλοῦἀποβληθεῖ
ἀπό αὐτούς ὡς πνευματικό ἀπόρριμμα,
ὅπωςἀποβλήθηκεἡἀρχαίαθρησκεία,ὡς
ἀπαξία,πρίνἀπόδυόμισιχιλιάδεςχρόνια!

1. Ὁ ρι σμός καί στό χοι τῆς 
δρα μα το θε ρα πεί ας

Ἡδραματοθεραπεία εἶναι «μιά ὁλιστι
κήμέθοδοςψυχοθεραπείας», ἡ ὁποία δη
λώνει ὅτι χρησιμοποιεῖ τό θέατρο γιά νά
ἀπευθυνθεῖστό«ὅλον»τοῦἀνθρώπουμέ
σκοπό «τήν πρόληψη καί τή θεραπεία»2.
ἘμφανίστηκεστήΜ.Βρετανίαστίςἀρχές
τῆςδεκαετίαςτοῦ19603,ἐνῶστήχώραμας
ἔφτασε τή δεκαετία τοῦ 1980.Χαρακτηρί
ζεταιὡς«μιάβιωματικήμέθοδοςἡὁποία
προωθεῖ τή δημιουργικότητα, τή φαντα

1.  http://www.imglyfadas.gr/01/01/01010087.asp
2.SueJennings,AseMinde,ΜάσκεςτῆςΨυχῆς,Ἐλλλη

νικάΓράμματα,1996,σ.24.
3.PhilJones,ΔραματοθεραπείαΤόθέατροὡςτρόπος

ζωῆςκαίθεραπείας,ἙλληνικάΓράμματα,2003,σ.128.

σία, τήγνώση, τήνἐσωτερικήἀναζήτηση
καίἐξέλιξη»4.Ἀνήκειστίςψυχοδυναμικές
θεραπεῖεςκαίἀντλεῖτίςγνώσειςτηςἀπό
τήνψυχοθεραπεία,τήνκοινωνικήἀνθρω
πολογίακαίτόθέατρο.Ἐκτόςαὐτοῦ,ὅπως
ἐπισημαίνουνοἱἴδιοιοἱδραματοθεραπευ
τές,ἡδραματοθεραπείατροφοδοτεῖταικαί
ἀπόἄλλουςκλάδουςὅπωςἡφιλοσοφία,ἡ
ψυχολογία,ἡμεταφυσικήκ.λπ.5

«Ἡ δραματοθεραπεία ἔχει τίς ρίζες
της στό ἀρχαῖο θέατρο καί στίς ἀρχαῖ
ες θεραπευτικές τελετουργίες πού ἦταν
συνδεδεμένες μέ τήν ψυχική καί σωμα

4.Περιοδικό«Ἀνεξήγητο»,τεῦχος200,Μάιος2005.
5. Ράνια ΕὐδοκίμουΠαπαγεωργίου, Δραματοθερα

πεία–Μουσικοθεραπεία,ἙλληνικάΓράμματα,1999,σ.
2728.

«ΘΕ ΡΑ ΠΕΙ ΕΣ» ΜΕ ΣΩ ΤΕ ΧΝΩΝ, ΔΡΑ ΜΑ ΤΟ ΘΕ ΡΑ ΠΕΙΑ1

τῆςκ.ἙλένηςἈνδρουλάκη

(α’μέρος)
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τικήὑγείακαίπούχρησιμοποιοῦντογιά
τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀγνώστου, γιά
θρησκευτική λατρεία, ἀλλά καί γιά τόν
ἐξορκισμόμιᾶςἐπιδημίας,γιάτήγονιμο
ποίησητῆςγῆςἤμιᾶςστείραςγυναίκας
καίγιάὅ,τιἄλλοὁἄνθρωποςἔνιωθετήν
ἀνάγκηνάζητήσειἀπόκάποιαἀνώτερη
δύναμη»6.«Ἡδραματοθεραπείαἔχεισυν
θετικόχαρακτήρα»καί«κινεῖταιμεταξύ
τῆςἐπιστημονικῆςκαίτῆςπαραδοσιακῆς
ἀντιμετώπισης τῆς ὑγείας»7. «Βασίζεται
στήνἀντίληψηὅτιτόθέατροπεριέχειἐν
δογενεῖς θεραπευτικές ἰδιότητες»8, ἀλλά
«σέ ἀντίθεση μέ τό θέατρο, ἡ δραματο
θεραπείαδένθέτεισυνήθωςστόἐπίκεν
τρότηςτήνπαράστασηἤτήδημιουργική
ἔκφραση»9.Ὑπάρχειμάλιστασαφήςδια
φοροποίηση μεταξύ δραματοθεραπείας
καίθεάτρου.Ἄλλοπράγματόδράμακαί
ἄλλο ἡ δραματοθεραπεία. Ἡ δραματο
θεραπείαἀποτελεῖμορφήἐναλλακτικῆς
ψυχοθεραπείαςκαίστοχεύειμεταξύἄλ
λων «στήνἀνάπτυξη τῶν δημιουργικῶν
δυνατοτήτωνπούβρίσκονταικρυμμένες
στόνἴδιοτόνἀσθενῆ»10,κατάτόνὁρισμό
τῆς θεραπείας τοῦΚάρλ Γιούνγκ11. Σύμ
φωνα μέ σχετική ἔρευνα πού ἐκδόθηκε
τό 1993, οἱ ἀρχές τοῦ Γιούνγκ θεωροῦν
ταιἀπό τούς δραματοθεραπευτές οἱπιό
σχετικέςμέτήδραματοθεραπεία12.Ἄλλοι
στόχοι τῆς δραματοθεραπείας εἶναι: ἡ
«προσωπική ἀνάπτυξη», ἡ «αὔξηση τῆς
αὐτοεκτίμησης»καίἡἀπομάκρυνσητῶν
αἰσθημάτων «ἐνοχῆς καί ἀνεπάρκειας
πού δέν ἐπιτρέπουν [στόν ἄνθρωπο] νά

6.http://www.playtherapy.gr/frameset.html
7.ΡάνιαΕὐδοκίμουΠαπαγεωργίου,ἔνθ.ἀνωτ.,σ.39.
8.www.dramatotherapia.gr/index.php/el/dramatotherapia

/4dramatotherapia
9.PhilJones,ἔνθ.ἀνωτ.,σ.313.
10.αὐτόθι,σ.34.
11. Γιά τόν Κάρλ Γιούνγκ βλ. πρωτοπρ. Εὐαγγέλου

Γκανᾶ,ὉἰδιότυποςθρησκευτικόςἐσωτερισμόςτοῦΚάρλ
Γιούνγκ, Πρακτικά ΙΘ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως
γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.,
2008.

12.PhilJones,ἔνθ.ἀνωτ.,σ.34.

παίρνειἀπότούςἄλλους,ἀλλάμόνονά
δίνει»13, ἡ καλλιέργεια τῆς «ἀγάπης τοῦ
ἀνθρώπουπρόςτόνἑαυτότου»,«ἡἀνά
πτυξησυναισθηματικῆςνοημοσύνης»κ.
ἄ.Ἡμέθοδοςἐφαρμόζεταισέὑγιεῖςἀν
θρώπους,ἀλλάκαίσέἐνήλικεςκαίπαι
διά μέ ἤπιες ἤ σοβαρές ψυχικές διατα
ραχές, σέ καρκινοπαθεῖς, σέ πάσχοντες
ἀπόAIDSκ.τ.λ.Μάλιστακάποιοιμιλοῦν
ἀνοιχτά «γιά τή βαθύτερη πνευματική
διάστασηπούμπορεῖνάχαρακτηρίζειτή
δραματοθεραπεία»14.

2. Ἡ ἐ φαρ μο γή τῆς δρα μα το θε ρα πεί ας
Οἱσυνεδρίεςτῆςδραματοθεραπείαςεἶ

ναι ἀτομικές ἤ ὁμαδικές ὅπου μετέχουν
συνήθως μέχρι 12 ἄτομα15 καί γίνονται
μέσυχνότηταμίαφοράτήνἑβδομάδακαί
διάρκειασυνήθωςμέχρι 2ὧρες τήφορά.
Ἡδραματοθεραπείαἔχειεἰσαχθεῖσένο
σοκομεῖα,κέντραψυχικῆςὑγείας,κέντρα
ἀπεξάρτησης,δομέςἐπανένταξης,ἰδιωτι
κάθεραπευτικάκέντρα,γραφεῖαψυχολό
γων,χώρουςἀπεξάρτησης, ἰδιωτικάσχο
λεῖα,εἰδικάσχολεῖα·ἀκόμασέσεμινάρια
ἐπιμόρφωσηςἐκπαιδευτικῶν,σέ«σεμινά
ρια αὐτογνωσίας» καί σέ σεμινάρια πού
γίνονται σέ ἐργασιακούς χώρους. Ταυτό
χρονατήβρίσκεικανείςστήνἙλλάδασέ
μεγάλακέντραΓιόγκα,σέγνωστάπαρα
θρησκευτικάκέντρακαίσέἀποκρυφιστι
κάφεστιβάλ.
Ἡ δραματοθεραπεία ἐφαρμόζεται ἀπό

ψυχοθεραπευτές ψυχολόγους καί ψυχιά
τρους ἀλλά καί ἀπό ἀνθρώπους ἄλλων
εἰδικοτήτων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν λάβει ἐκ
παίδευση στή δραματοθεραπεία. Σέ σύγ
γραμμα τῆς θεωρούμενης ὡς «μητέρας
τῆς δραματοθεραπείας», διαβάζουμε ὅτι
«οἱ δραματοθεραπευτές δέν χρειάζονται
ψυχολογικές γνώσεις γιά νά κάνουν μιά

13.ΡάνιαΕὐδοκίμουΠαπαγεωργίου,ἔνθ.ἀνωτ.,σ.86.
14.PhilJones,ἔνθ.ἀνωτ.,σ.371.
15. Ράνια ΕὐδοκίμουΠαπαγεωργίου, ἔνθ. ἀνωτ., σ.

128.
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ψυχολογική διάγνωση»16. Νά τονιστεῖ ὅτι
ἀκόμα καί ὅταν ἡ μέθοδος ἐφαρμόζεται
ἀπόψυχιάτρους,αὐτόδέντήνκάνειδιαφο
ρετική,διότιἡμέθοδοςεἶναιμία,παράτά
ποικίλαμοντέλαἐφαρμογῆςτης.Δηλαδή,
παράτίςἐπιμέρουςδιαφοροποιήσειςστήν
ἐξάσκηση τῆς μεθόδου, πού ὁπωσδήπο
τε ὑπάρχουν, τό ὑπόβαθρο καί οἱ ἄξονες
ἐφαρμογῆς της εἶναι τά ἴδια. Ἐξάλλου,
ἀνάμεσαστίςβασικέςἔννοιεςτῆςδραμα
τοθεραπείαςεἶναικαί«ἡβιωμένημεταφυ
σικήἐμπειρία»17.

3. Οἱ ἀ παρ χές
Σέσχετικάσυγγράμματαδιαβάζεικα

νείςὅτιοἱἀπαρχέςτῆςδραματοθεραπείας
βρίσκονται στό σαμανισμό18. Τό ζήτημα
τῶνἀπαρχῶνἀπασχόλησεκαίτήνἡμερί
δαδραματοθεραπείαςπούδιοργανώθηκε
τό 2009 ἀπό τήν «Ἕνωση Δραματοθερα
πευτῶν καί Παιγνιοθεραπευτῶν Ἑλλά
δος», τό «Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαίδευσης στή
Δραματοθεραπεία“ΑΙΩΝ”»καίτόνΚλάδο
«Τέχνη καί Ψυχιατρική» τῆς Ἑλληνικῆς
ΨυχιατρικῆςἙταιρείας.Πανεπιστημιακός
καθηγητής, συνεργάτης τοῦ Ἰνστιτούτου
Δραματοθεραπείας, εἶπε μεταξύ ἄλλων
στήνεἰσήγησήτουσέἀκροατήριοεἰδικῶν
ψυχικῆς ὑγείας: «Ἕνα δεύτερο στοιχεῖο
εἶναι τό ζήτημα τῶνἀπαρχῶν.Πολύσυ
χνάβλέπουμεστίςδραματοθεραπευτικές
πραγματεῖεςνάγίνεταιἀναφορά,ἀνάμε
σασέἄλλαπράγματα,σέμεγάλεςπαρα
δόσειςτῶνλαῶντοῦκόσμου.Μίαἀπόαὐ
τές εἶναι ὁ σαμανισμός. Καί ἐμπνέονται,
μιμοῦνται,δανείζονταιἀπόαὐτόπούκα
ταγράφεταιὡς“σαμανιστικήπρακτική”οἱ
δραματοθεραπευτές, προτείνοντας νέες,
κατάλληλες…τεχνικές,πρακτικέςκ.τ.λ.

16. Sue Jennings, Εἰσαγωγή στή Δραματοθεραπεία,
Σαββάλας,2005,σ.178.

17.αὐτόθι,σ.27.
18.SusanaPendzik,“Dramatherapyasaformofmod

ernshamanism”,TheJournalofTranspersonalPsychology,
1988,20:1,8192κ.ἀ.

Τίθεταιἕναθέμαλοιπόνἐδῶ.Ὁσαμάνος,
ὅταν ἱερουργεῖ, θεραπεύει.Ὁ σαμανιστι
κόςἐκπαιδευτήςδρώντας,πῶςμεταφέρει
τήν σαμανική τέχνη στήν προσπάθειά
του νά ἀνοίξει δρόμους ἔμπνευσης καί
ἐνίσχυσηςτῆςσυνείδησηςτοῦθεραπευο
μένουκαίτοῦἰδίουτουτοῦἑαυτοῦ;Εἶναι
ἕναθέμα τό ὁποῖο γιά νά δώσει γόνιμες
σκέψεις, θά πρέπει ὅταν σκύβει κανείς
πάνωστόσαμανισμόνάἀντιληφθεῖκατά
τόδυνατόνποιάεἶναιἡσαμανικήπραγ
ματικότητακαίπῶςὁσαμάνοςἱερουργεῖ
στό πλαίσιό της καί νά ἀναζητήσει, ὄχι
ἁπλῶςκώδικες, γέφυρες…γιάνάμετα
φέρειτήνφαινομενολογικήἀντίληψητῆς
πραγματικότηταςτοῦσαμανικοῦστοιχεί
ουσέμιάπραγματικότηταἄλλη,σύγχρο
νη,ἐπίκαιρη…Εἶναιἕναθέματόὁποῖοθά
ἦτανκαλόνάμᾶςἀπασχολήσειὄχιμόνο
γνωστικά».

4. Τό σκη νι κό στήν Ἑλ λά δα σή με ρα
Στήδραματοθεραπείαχρησιμοποιοῦν

ταιὡς «θεραπευτικάμέσα» οἱ μύθοι, τά
παραμύθια,οἱτελετουργίες,ἡκατασκευή
ἱστοριῶν,οἱθεατρικοίρόλοι,ἡζωγραφική,
οἱμάσκεςκ.ἄ.Κάποιοιδραματοθεραπευ
τές διδάσκουν πώς «στήν παραδοσιακή
ἰατρική τῶν Ἰνδουιστῶν ἱερέων Ζέν ἔδι
νανστούςἑκάστοτεἀσθενεῖςπαραμύθια
κατάπερίπτωση,γιάδιαλογισμόκαίθε
ραπεία»19.Ὁρισμένοιδραματοθεραπευτές
ὄχιὅλοικάνουνχρήσηδιαλογισμοῦστίς
συνεδρίες τους. Ἄλλοι κάνουν σεμινά
ρια δραματοθεραπείας καί παράλληλα
σέ ἄλλο χρόνο καί σεμινάρια γιόγκα.
Μεγάλοκέντροἐκπαίδευσηςστήδραμα
τοθεραπείαὑπότήδιεύθυνσηψυχιάτρου
δραματοθεραπευτή διοργανώνει ταυτό
χρονακαίσεμινάρια«ψυχοενεργητικῆς20,
Rolfing»21 κ.ἄ. Σέ σεμινάρια, βιωματικά

19.www.ekpse.gr/Symposium/lesxi.pdf
20.Ἡψυχοενεργητικήἀνήκειστόχῶροτῆςπαραψυ

χολογίας.
21.Νεοεποχίτικηἐναλλακτικήμέθοδος.
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ἐργαστήρια καί ἡμερίδες δραματοθερα
πείας οἱ ἐκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι καί
λοιποίἀκολουθοῦνἀσκήσειςἀναπνοῆς,
ὁραματισμοῦ, διαλογισμοῦ καί μετέχουν
σέ ἀποκρυφιστικές πρακτικές, οἱ ὁποῖ
εςσυνδυάζονταιμέθεατρικέςἀναπαρα
στάσεις καί στοιχεῖα ψυχολογίας. Στήν
ἡμερίδα δραματοθεραπείας τοῦ 2009 οἱ
ἐκπαιδευόμενοι διδάχθηκαν ὅτι «ἡ δρα
ματοθεραπεία ἀποτελεῖ ἕνα ὑπαρξιακό
ταξίδι»,ὅτι«ἡπροσευχήγίνεταιθέατρο»
κ.ἄ.,ἐνῶσέπροηγούμενοσυνέδριοεἶχαν
διδαχθεῖ ὅτι «χρειαζόμαστε τή δύναμη
τῶνθεῶνγιάνάἀνταπεξέλθουμε…στόν
πόνο,τόθάνατο·χρειαζόμαστενάφέρου
μετήδύναμητῶνθεῶν,τοῦὁ,τιδήποτεεἶ
ναιπάνωἀπόμᾶςκαίπέραἀπότόνἔλεγ
χόμας.Ἕναἀνθρώπινοὄνδένμπορεῖνά
θεραπεύσει»22. Τό Μάϊο τοῦ 2007 ἔλαβε
χώρατό«1οΠανελλήνιοΣυνέδριοΔραμα
τοθεραπείαςκαίΠαιγνιοθεραπείας»στό
ΧαροκόπειοΠανεπιστήμιο,ὑπότήνΑἰγί
δα τοῦὙπουργείουὙγείας καί Κοινωνι
κῆςἈλληλεγγύης,τοῦὙπουργείουἘθνι
κῆςΠαιδείαςκαίΘρησκευμάτωνκαίτοῦ
ὙπουργείουΠολιτισμοῦ.Στότετραήμερο
αὐτόσυνέδριο,στόὁποῖομετεῖχεπλῆθος
εἰδικῶν ψυχικῆς ὑγείας παρουσιάστηκε,
μεταξύἄλλων,τόΜοντέλοτῆςὙπερβα
τικῆςΔραματοθεραπείας,τόὁποῖο,ὅπως
ἀναπτύχθηκε,«γεφυρώνειτήνψυχοθερα
πείαμέτήνπνευματικήἀναζήτηση»καί
τό ὁποῖο «ἀντλεῖ γνώση κι ἐμπειρία ἀπ’
τήμιά,ἀπότάδιάφοραψυχοθεραπευτικά
ρεύματα,κιἀπ’ τήνἄλληἀπότήνἘσω
τερικήΠαράδοση(Σαμανισμός,Ἐσωτερι
κόςΧριστιανισμός,Σουφισμός,Βουδισμός
Ζέν,Τολτέκοι,τελετουργίεςδιαφόρωνλα
ῶν κ.ἄ.)»23. Κατά τήν παρουσίαση αὐτή,
τονίστηκε ὅτι ἡ δραματοθεραπεία εἶναι
ἑνιαῖος χῶρος. Στό ἴδιο συνέδριο ψυχία

22. Ἀπό τήν εἰσήγηση τοῦ καθηγητῆ Ψυχολογίας
RobertLandyστό«1οΠανελλήνιοΣυνέδριοΔραματοθε
ραπείαςκαίΠαιγνιοθεραπείας».

23.Ἀπότόπρόγραμματοῦἀνωτέρωσυνεδρίου,σ.35.

τροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί
καί λοιποί μετεῖχαν καί σέ ἐργαστήρια
βασισμέναστόσαμανισμό,τήνἙλληνική
μυθολογία, τήν ψυχανάλυση καί τό θέ
ατρο24, σέ ἐργαστήριο μέ τίτλο «Τά ἑπτά
ἐνεργειακά κέντρα καί ἡ δραματοθερα
πευτική τους προσέγγιση»25καί σέ ἄλλα
ἐργαστήρια καί διαλέξεις βασισμένα σέ
ἀποκρυφιστικές μεθόδους ψυχοθεραπεί
ας.

5. Πα ρα δείγ μα τα ἐ φαρ μο γῆς τῆς δρα
μα το θε ρα πεί ας

Ὅπωςβλέπεικανείςστάποικίλασχε
τικάἔντυπακαίἱστοσελίδες,ὑπάρχεισή
μεραμιάμεγάληπροσφοράἐργαστηρίων
καί βιωματικῶν σεμιναρίων δραματοθε
ραπείας.Συχνάεἶναιτάἐργαστήριαδιε
ρεύνησης ὀνείρων, κατασκευῆς μάσκας
καίδημιουργίαςμαντάλα,ὅλαμέσῳδρα
ματοθεραπείας. Σχετικά μέ τά ὄνειρα,
ἀκολουθώντας τίς ὑποθέσεις τοῦ Freud
καίτοῦJung,οἱδραματοθεραπευτέςθεω
ροῦνὅτιὑπάρχειἕνακρυφόπεριεχόμενό
τουςτόὁποῖοἀντιστοιχεῖσέἀπωθημένες
ἐπιθυμίες, φόβους, τραύματα κ.λπ., ἐνῶ
κάποιοι ἰσχυρίζονται ὅτι «κάποιαὄνειρα
εἶναι κελεύσματα τοῦ πεπρωμένου κι ὁ
Ἀναζητητήςδένἔχειἄλληἐπιλογήπαρά
νάψάξεικαίμέσαστόνὀνειρόκοσμογιά
τίςψηφίδεςτῆςΜαντάλατου»26.Στάπλαί
σια τῆς δραματοθεραπείας συζητοῦνται
καίπαίζονται τάὄνειραπούβλέπουνοἱ
ἀσθενεῖς,ὅποιοκιἄνεἶναιτόπεριεχόμε
νό τους.Παρενθετικάνάποῦμε ἐδῶ, ὅτι
γιά τίς παγίδες πού κρύβουν τά ὄνειρα
ἔχουνμιλήσειοἱΠατέρεςτῆςἘκκλησίας,
οἱὁποῖοικαίσυνιστοῦντήμήἐνασχόληση
τῶνΧριστιανῶνμέαὐτά.Ἄλλαἐργαστή
ρια χρησιμοποιοῦν τή μαντάλα βουδι
στικό σύμβολο πού χρησιμοποιεῖται στό

24.αὐτόθι,σ.38.
25.αὐτόθι,σ.65.
26.www.dramatherapy.gr/wint09.html(ἐλήφθητόχει

μώνα2009).
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διαλογισμό«γιάδραματικήκαίτελετουρ
γικήθεραπεία».Ἐπίσης,γίνονταισεμινά
ρια πάνω στή «θεραπευτική ἀξιοποίηση
τῶντεσσάρωνστοιχείωντῆςφύσης»καί
πολλά ἐργαστήρια πού ἔχουν θέμα τήν
κατασκευή καί τή χρήση μάσκας. «Στή
δραματοθεραπείαὁθεραπευτήςδουλεύει
συχνάμέμάσκες…Μέτήχρήσητῆςμά
σκαςὁθεραπευόμενοςἔχειτήδυνατότη
τανάὑπερβεῖτήνἴδιατουτήνὕπαρξη,νά
ἔρθεισέἐπαφήμέἕνανἄλλοκόσμοὅπου
κυριαρχοῦν βαθιά κρυμμένα πάθη καί
ἔνστικτα»27.Στίςσυνεδρίεςμέμάσκες,δέν
ἀποκλείονται ἀπρόοπτα· μερικές φορές
συναντᾶμεκαίμάσκεςπούἀπεικονίζουν
τόδιάβολο.
Στήδραματοθεραπεία«δουλεύεται»καί

ὁ θυμός. «Στή θεραπευτική διαδικασία ὁ
μαθητευόμενοςμαθαίνει νάἀναγνωρίζει
τόθυμό του, νά τόνκατανοεῖ καί νά τόν
δέχεται.Ἐκπαιδεύεταινάτόνἐκφράζειμέ

27. Ράνια ΕὐδοκίμουΠαπαγεωργίου, ἔνθ.ἀνωτ., σ.
261.

ἐποικοδομητικό τρόπο»28! Αὐτό θεωρεῖται
θεραπεία γιά τούς δραματοθεραπευτές
καίλοιπούςψυχοθεραπευτές.Χαρακτηρί
ζουνμάλισταμύθοτόγεγονόςὅτιὁθυμός
δέν εἶναι φυσιολογικός. Νά τονιστεῖ ἐδῶ
ὅτι, σέ ἀντίθεση μέ τό χῶρο τῶν «ψυχο
θεραπειῶν», στήν Ἐκκλησία γνωρίζουμε
πρῶτον ὅτι ὁ θυμός εἶναι πάθος καί τά
πάθηξεριζώνονταιδέντάἀποδεχόμαστε,
οὔτε τά ἐκφράζουμε «ἐποικοδομητικά»
καίδεύτερονὅτιφυσιολογικός,ἥρεμοςκαί
εὐτυχισμένοςεἶναιμόνονὁἄνθρωποςπού
ἔχειὑπερβεῖτάπάθητου.Ἀλλοῦδιαβάζου
μεγιάπερίπτωσηνεαροῦἄνδραὁὁποῖος
μετάἀπόπολύμηνη δραματοθεραπεία, ἡ
ὁποία«ἐφαρμόστηκεμέἐπιτυχία»,ἔφτασε
στή «θεραπεία»: «εἶχεμάθειπλέον…νά
μήντρέπεταινάκάνειἔρωταμέἕνανμε
γαλύτεροἄνδρα…νάμπορεῖνάτοῦλέει
“σ’ἀγαπῶ”»29.

(Συνέχειαστόἑπόμενο)

28.αὐτόθι,σ.183.
29. Robert Landy, Προσωπικότητα καί προσωπεῖο,

ἙλληνικάΓράμματα,2001,σ.167168.

Συμ βου λές γιά τά μέ λη τῆς οἰ κο γέ νειας. 
Τί μπο ροῦ με νά κά νου με;

«Τί μποροῦμε νά κάνουμε»; Εἶναι μιά

1. Τό «Κέντρο Διαλόγου» (Dialogue Centre) εἶναι ὁ
φορέας,πούπαρέχεισυμβουλέςκαίβοήθειαπρόςτούς
γονεῖς καί τά θύματα τῶν «νέων θρησκευτικῶν κινή
σεων» στή Δανία καί σέ ἄλλες χῶρες. Ἡ ἐργασία του
προσιδιάζειμέτήνἐργασία,πούπραγματοποιεῖταιστά
πλαίσιατῆς«ΠανελλήνιαςἝνωσηςΓονέων»(Π.Ε.Γ.)στή
χώραμας.

Τό παρόν κείμενο εἶναι μεταφρασμένο καί προ
σαρμοσμένο ἀπό τό thttp://www.dcinternational.org/

ἐρώτησηπούσυνήθωςκάνουνγονεῖς,συγ
γενεῖςκαίφίλοιὅτανἕναςδικόςτουςἄν
θρωποςπροσχωρεῖσέμιά«νέαθρησκευ
τική κίνηση»2 καί ἡ προσωπικότητά του

index.php?option=com_content&view=article&id=1110:
adviceforfamilymembers&catid=166:andrepublikationer
&Itemid=44

2. Οἱ ὀργανώσεις αὐτές εἶναι γνωστές στό ἐξωτε
ρικό σάν «νέες θρησκευτικές κινήσεις» (new religious
movements),«θρησκεῖεςτῆςνεότητος» (youthreligions),
«λατρεῖες» (cults) ἤ «σέκτες» (sects). Ἐπίσης, στή χώρα
μας,σάν«γκουρουϊστικέςὀργανώσεις»,«νεοφανεῖςαἱρέ

Ο ΤΑΝ Ο ΑΝ ΘΡΩ ΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΛΕ ΧΤΕΙ 
ΣΤΑ ΠΛΟ ΚΑ ΜΙΑ ΤΗΣ ΑΙ ΡΕ ΣΗΣ1

Ἄρθροτοῦ«DialogueCentreInternational»
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ἀλλάζει.Ἴσωςἡδιαφοράνάμήνεἶναιἀπό
τήνἀρχήἐμφανής,ἀλλάκαίπάλι,ὑπάρ
χειἡαἴσθησηπώςκάτιπαράξενοκαίἐπι
κίνδυνοἐμφανίστηκεστήζωήκάποιου.Τί
μπορεῖνάγίνει;
Μιλώντας γενικά, θά λέγαμε ὅτι δέν

ὑπάρχειμιάσυγκεκριμένηἀπάντηση.Στή
Δανίαὑπάρχουνπολλέςδιαφορετικέςκαί
δραστήριες«νέεςθρησκευτικέςκινήσεις»,
καί οἱ ἄνθρωποι πούπροσχωροῦν διαφέ
ρουνμεταξύτουςτόσοὥστεεἶναιδύσκολο
νάβρεθεῖμιάλύση,πούνάκαλύπτεικάθε
περίπτωση.Ἄνκαίδένθάπρέπεινάπαρα
γνωρίσουμετίςδιαφορές,ὑπάρχουνὅμως
κάποιεςγενικέςκατευθύνσεις.

Τό βα σι κό πρό βλη μα
Εἶναι λογικό νά ρωτήσει κανείς τό ἐμ

πλεκόμενο πρόσωπο –καί τόν ἑαυτό του,
πάνωστόζήτημααὐτό–γιατίἡνέακίνη
σητοῦεἶναιτόσογοητευτική;Τίεἶναιαὐτό
πούτόἑλκύει;Μήπωςἀπορρίπτονταςκάτι
στή ζωή του, ἐμποδίστηκε νά ἀναπτύξει
τήν προσωπικότητά του πλήρως; Συχνά
ἀποδεικνύεταιὅτιτόβασικόπρόβλημαεἶ
ναιἡἔλλειψηγνώσεωνπάνωσέζητήματα
πίστης.
Πολλοίσήμεραθεωροῦνὅτιἡθρησκεία

ἀνήκει στό παρελθόν. Κατά τήν ἐφηβεία
τους ἴσωςθεώρησαν τήΧριστιανικήθρη
σκείασάνἕνααὐτονόητομέροςτῆςζωῆς
τους, ἀλλά ποτέ δέ βίωσαν τή θρησκεία
μέ τρόποὁλοκληρωμένο.Ἔτσι, τάπαιδιά
τουςμεγαλώνουνσέἕνα«θρησκευτικόκε
νό», ἀνίκανα νά κρίνουν τάθρησκευτικά
φαινόμεναμέἕναὑγιέςἀλλάκαίκριτικό
πνεῦμα.Ὅταντάπαιδιάἐνηλικιωθοῦν,εἶ
ναιἀνίσχυραἀπέναντιστίς«γκουρουϊστι
κέςὀργανώσεις»καίτίς«ἀποκρυφιστικές
σέκτες»,μέἀποτέλεσμανάπροσχωρήσουν
σέμιάτέτοιαὀργάνωση,ἐφόσονὑπάρξουν

σεις»ἤ«ἀποκρυφιστικέςσέκτες».Στήνἀκραίατουςμορ
φήχαρακτηρίζονταικαίσάν«καταστροφικέςλατρεῖες»
(destructivecults).

οἱ προϋποθέσεις, χωρίς τή δυνατότητα
προειδοποίησης.
Τόπρῶτοπούχρειάζεταιεἶναιμιάσω

στή διαπαιδαγώγηση στή θρησκευτική
διάστασητῆςζωῆς.Ἡἄγνοιατῆςπίστης
εἶναι τό ἴδιο λανθασμένη ὅσο καί ἡ χω
ρίςπροϋποθέσειςπαράδοση.Τόνάεἶναι
κανείς ἄνθρωπος σημαίνει, σέ μιά περί
πτωση,ὅτιἔχειἀνάγκηθρησκείας,ἀλλά
ὅπωςκάποιοςδένμπορεῖνάἀγνοήσειτήν
σεξουαλικότητάτουἤνάτῆςπαραδοθεῖ
ἄνευ ὅρων, καί ἡ θρησκευτική πλευρά
ἑνός ἀνθρώπου χρειάζεται τίς κατάλλη
λεςπροϋποθέσειςγιάνάἀναπτυχθεῖσω
στά κι ὄχι χωρίς συνείδηση.Ἡ ὑποταγή
σέ μιά «νέα θρησκευτική ὁμάδα» συχνά
εἶναιτόἀποτέλεσματῆςἀνυπαρξίαςθρη
σκευτικῆςζωῆςμέσαστήνοἰκογένεια.Καί
ὅταν ἕνα πρόσωπο προσχωρήσει σέ μιά
«σέκτα»ὁδιάλογοςσυχνάεἶναιἀδύνατος.
Δέν ὑπάρχει δυνατότητα συνεννόησης
ἀνάμεσαστάδύομέρη,μόνο διαπληκτι
σμοί μεταξύ τους. Ὁ μόνος τρόπος νά
ἀποφευχθεῖμιάπαρόμοιακατάστασηεἶ
ναινάἀντιμετωπιστεῖρεαλιστικάἡπερί
πτωσηκαίνάδιδαχθεῖκανείςἀπ’αὐτήν.
Νά πληροφορηθοῦμε δηλαδή γιά τό τί
σημαίνειθρησκείακαίποιέςεἶναιοἱπρο
ϋποθέσειςτης.

Εἴ μα στε ὅ,τι πι στεύ ου με
Πολλάσυμμαρτυροῦνγιάτόὅτιἡταυ

τότηταἑνόςπροσώπουσχετίζεταιμέ τήν
θρησκευτικότητά του, βέβαια, θρησκευ
τικότητα μέ τήν εὐρύτερη σημασία τῆς
λέξης.Ἐπιγραμματικά, γίνεσαι αὐτόπού
πιστεύεις.Μέαὐτήτήνὀπτική,ἡλέξη«πι
στεύω» δέν ἐκλαμβάνεται μέ τήν ἔννοια
τῆςεὐπιστίαςἤτῆςπεποίθησηςδένγίνε
σαιπ.χ.φάντασμαἐπειδή«πιστεύεις»στήν
ὕπαρξητῶνφαντασμάτων.Πίστηστήδική
μαςπερίπτωσησημαίνειπαράδοσηἤ ἐμ
πιστοσύνη σέ κάτι. Γιά νά ἐπικυρώσουμε
λοιπόντήνδιατύπωση:γίνεσαι,βάσειτῆς
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πίστηςσου,αὐτόπούἀποδέχεσαικιαὐτό
πούἐμπιστεύεσαι.
Ἐάν δέν ὑπάρχει κάτι νά ἀποδεχθεῖς

ἤνάπιστέψειςσ’αὐτό,ἡζωήεἶναικενή
καίἀνούσιακαίδένἔχεικανένανόημα·
δένἔχεικανένασκοπό.Οἱἄνθρωποιμέ
σα στήν ἀπελπισμένηπροσπάθειά τους
νά βροῦν νόημα στή ζωή τους, εἶναι δι
ατεθειμένοι νά δεχτοῦν ὁτιδήποτε, καί
μέὁποιοδήποτεκόστος.Γιατίστήμακριά
πορείατῆςζωῆς,κανέναςδένμπορεῖνά
ὑποφέρει τή σύγχυση ἡ ὁποία προκα
λεῖται ἀπό τήν ἔλλειψη θρησκευτικῶν
πεποιθήσεων. Ἀρνούμαστε νά τό παρα
δεχτοῦμε,ἀλλάεἶναιὁλοφάνεροπώςὅλο
καί περισσότεροι ἄνθρωποι εἶναι ψυχι
κά διαταραγμένοι, ἐπειδή δέν μποροῦν
νά συμφιλιωθοῦν μέ τήν ἀμφιλεγόμενη
θρησκευτικότητάτους.Ἔχουνχάσειτήν
Χριστιανικήτουςταυτότητακαίεἶναιἀνί
κανοι νά ἐννοήσουν τό νόημα τῆς ζωῆς
τους. Δέν ἔχουν σαφῆπροσανατολισμό.
Μπορεῖνάἀπωθήσουντόθέμαγιάλίγο
στόβάθοςτοῦἑαυτοῦτους,ἀλλάκάποτε
αὐτόδένἀρκεῖπλέον,καίτότεἔρχεταιἡ
κατάρρευση λόγῳ τῆς ἐσωτερικῆς τους
ἀστάθειας.
Ὅσοπερίεργοκιἄνφαίνεται,ἐλάχιστοι

βρίσκουντήλύσημέτήνἐπιστροφήστίς
Χριστιανικές τους ρίζες, ἀκόμη κι ὅταν
ἀνακαλύπτουνὅτιβρίσκονταιμέσασ’ἕνα
καράβιπούβυθίζεται.Ἀντιθέτως,τείνουν
νά παραδίνονται ἄνευ ὅρων σέ νόθες
ψευδοθρησκευτικέςἀκραῖεςπολλέςφο
ρές καταστάσεις μέ καταστροφικές συ
νέπειες.Οἱἄνθρωποιἔχουνἀνάγκηἀπό
ἕνασκοπόστήζωή,ἕνασκοπόστόνὁποῖο
νά πιστεύουν, ἕνα σκοπό μέ τόν ὁποῖο
νάζοῦν,κάποιοτρόπογιάνάβροῦντόν
προσανατολισμότους·οἱἄνθρωποιἔχουν
ἀνάγκηνάβάλουντήζωήτούςμέσαστή
σωστή προοπτική. Τότε πρόθυμα παραι
τοῦνται ἀπό κάθε δυνατότητα κριτικῆς
αἴσθησης.Νέοιἄνθρωποι,οἱὁποῖοιἔχουν

μιά ὀρθολογιστική, κριτική στάση ἀπέ
ναντιστήνκοινωνία,μπορεῖμέσασέἐλά
χιστεςὧρεςνάπαραδοθοῦνἄνευὅρωνσ’
ἕναν γκουρού, ν’ ἀφεθοῦνπειθήνια στά
πόδια του, καί νά ὑποστοῦν κηρύγματα
π.χ.ἀπροκάλυπτουφασισμοῦ,χωρίςκα
μίαἀντίδραση.Παραδίνονταιστόνκύριό
τουςκαίἀφέντητους,πιστεύονταςὅτιθά
«βροῦντήνἐσωτερικήεἰρήνητῆςκαρδιᾶς
τους»,θά«ἐλέγξουντήνδιάνοιάτους»ἤ
θά«ἐπιτύχουνμιάἀνώτερησυνειδητότη
τα».

Τό Χρι στι α νι κό Ὑ πό βα θρο καί 
τό τί μπο ρεῖ νά συμ βεῖ

Θάπρέπεικανείςνάσυμβιβαστεῖμέτήν
κατάσταση,πούεἶναικαίἡαἰτίατοῦὅλου
προβλήματος. Τό πρόβλημα προέρχεται
ἀπό τό ὑπάρχον «θρησκευτικό κενό». Οἱ
σπασμωδικές προσπάθειες τῶν «νεοφα
νῶναἱρέσεων»νάκαλύψουντήνἀνάγκη
θρησκευτικότητας τῶν ἀνθρώπων εἶναι
μόνοἡμιάπτυχήτοῦπροβλήματος·κιἕνα
πρόβλημαδένλύνεταιμόνομέτόνἔλεγχο
τῶνἐπιπτώσεώντου.
Γιάτόσκοπόαὐτό,τόθεμέλιοτῆςΧρι

στιανικῆςπίστηςθάπρέπεινάἀνακαλυ
φθεῖξανά.Τόὅλοθέμαθάπρέπεινάἀν
τιμετωπιστεῖμέεἰλικρίνεια.Πρέπεικανείς
νάσυνειδητοποιήσειπώςἔχασετόσωστό
δρόμοκαίτόνἀληθινότουπροορισμό,για
τίἁπλάδιάλεξελανθασμένηπορεία.Ὁπό
τε,τόκαλύτεροπούἔχεινάκάνειθάἦταν
νάἐπιστρέψειστόσημεῖοἐκκίνησης.
Ἐάνἡὑπερηφάνειατοῦἀνθρώπουτόν

ἐμποδίζει νά πράξει ἀναλόγως ἤ ὑπάρ
χουνἄλλοιλόγοι,πούτόνἀποτρέπουννά
ἐπανενταχθεῖστήνΧριστιανικήτουπίστη,
μετάτήνπροσχώρησήτουσέμία«νέαθρη
σκευτικήκίνηση»,τότεδύσκολαμπορεῖνά
δοθεῖβοήθειαστόπρόσωποαὐτό.Μπορεῖ
νάπροληφθοῦνκάποιεςσυνέπειες,ἀλλά
δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιλυθεῖ τό βασικό
πρόβλημα.
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Τί μπο ρεῖ νά γί νει ἐ δῶ καί τώ ρα; Ποι ές 
εἶ ναι οἱ πι θα νές συγ κε κρι μέ νες κι νή σεις 

στήν πα ροῦ σα κα τά στα ση;
Ὑπάρχουνδιάφορεςἀπαντήσειςκαίδι

άφοροιτρόποιπροσέγγισηςστόὅλοθέμα.
Μερικές φορές ἀπελπισμένοι ἄνθρωποι
ἀπάγουντάπαιδιάτους,τούςσυγγενεῖςἤ
τούςφίλουςτουςἀπότίς«νέεςθρησκευτι
κέςκινήσεις»καίτούς«ἀποπρογραμματί
ζουν»3δηλαδήτούςὑποβάλλουνσέπλύση
ἐγκεφάλου μέ ἀντίστροφες διαδικασίες
ἀπόαὐτέςτῆςὀργάνωσηςμέτήνἐλπίδα
ὅτι θά ἐπιστρέψουν στήν προηγούμενη
φυσιολογική ζωή τους.Ὅμως τέτοιες δι
αδικασίες εἶναι σχετικά παράνομες καί
ἀνήθικεςκιἐάνὑπάρξεικάποιατύχη,τό
θῦμαμιᾶςτέτοιαςδιαδικασίαςμπορεῖνά
ἐπανέλθει στήν ἀρχή, πού ὑπῆρξε καί ἡ
ἀφετηρίαγιάτήδημιουργίατοῦὅλουπρο
βλήματος.Τάἀποτελέσματαμιᾶςτέτοιας
μεθόδουδένεἶναιμόνιμακαίπολλοί,πού
ὑπέστησαν «ἀποπρογραμματισμό» ἐπι
στρέφουνστήσέκταἀπότήνὁποίαἀπή
χθηκαν.
Τό «Κέντρο Διαλόγου» (Dialogue Cent

re) δέν υἱοθετεῖ παρόμοιες πρακτικές. Ἡ
βοήθειαπρόςτάθύματατῶν«νέωνθρη
σκευτικῶνκινήσεων»πρέπεινάπαρέχεται
μέτήνδικήτουςσυναίνεσηκαίἐλεύθερη
ἐπιλογή.Στήνπνευματικήμάχημόνο τά
πνευματικάμέσαἀποδίδουν.Ἡπεῖραμᾶς
λέει ὅτι, στήν μακρά πορεία ἡ πληροφό
ρηση καί ἡ ἐπιχειρηματολογία εἶναι τά
πιό ἀποτελεσματικά ὅπλα καί πάντοτε
στή διάθεση γιά τά συγγενικά πρόσωπα
ἐκείνωνοἱὁποῖοιἔχουνπαγιδευτεῖσέμιά
«λατρεία».

3.Ἡμέθοδοςτοῦ«ἀποπρογραμματισμοῦ»,πούἐφαρ
μόζεταισέκάποιεςπεριπτώσειςστόἐξωτερικό,ἔρχεται
σέ ἀντίθεση μέ τήν προσπάθεια ἐπανένταξης, πού ἡ
ἘκκλησίαμαςἐφαρμόζειστήνἙλλάδακαίστόἐξωτε
ρικό. Γιά μᾶς, ἀπόλυτηπροτεραιότητα ἔχει ἡ διατήρη
ση τοῦ αὐτεξουσίου, μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός προίκισε τόν
ἄνθρωπο.

Τό Κα θῆ κον τῆς Οἰ κο γένειας.
Πῶς κα θο δη γοῦ με τούς 
συγγενεῖς τῶν θυ μά των

Τό «Κέντρο Διαλόγου» δέν ἐπιτρέπεται
νάπροσεγγίσει τόθῦμαἀπευθείας.Ἐμεῖς
δέν γνωρίζουμε τό θῦμα καί κατά συνέ
πειαδένθάμποροῦσενάμᾶςἐμπιστευτεῖ.
Ἄρα οἱ συγγενεῖς τοῦ θύματος καλοῦνται
νά ἀποκτήσουν γνώση σχετικά μέ τήν δι
δασκαλίατῆς«σέκτας»,παρ’ὅλοπούαὐτό
μπορεῖνάτούςφαίνεταιἀπωθητικό.Πρό
κειταιὅμωςγιάτήσωτηρίαἑνόςἀνθρώπου.
Θάπρέπεινάἐκφράζετεἐσεῖς,οἱσυγ

γενεῖς τή γνώση πού ἀποκτήσατε στή
συνομιλίασαςμέτόθῦμα.Θάσᾶςἐκτιμή
σεικατάβάθοςγιάτόἐνδιαφέρονκαίτόν
κόποσας.Προσοχή,μήγίνετεἀπαξιωτικοί
ἤ προκλητικά εὐέξαπτοι μέ οἱονδήποτε
τρόπο,παρ’ὅλοπούμπορεῖνάδυσκολευ
τεῖτε νάπράξετε κάτι τέτοιοἀκούγοντας
ἀνοησίεςκαίφράσειςχωρίςνόημα,προερ
χόμενεςἀπότίςδιδασκαλίεςτοῦἀρχηγοῦ
τῆς ὁμάδας, στήν ὁποία ἀνήκει τό θῦμα.
Συνεχίστε νά ἐπιχειρηματολογεῖτε χωρίς
νάσυμβιβάζεστε,καίμήνἐξοργισθεῖτεσέ
καμίαπερίπτωση.

Τό Ἀ δι έ ξο δο
Ἐν πρώτοις, μπορεῖ νά φαίνεται ὅτι

ὑπάρχει ἀδιέξοδο στήν ἐπικοινωνία σας
μέτόθῦμα.Ὅμωςμπορεῖτενάτροφοδοτή
σετετόθῦμαμέπληροφορίες.Δένπρέπει
νάἐγκαταλείψετε τήνπροσπάθεια,ἀλλά
σταδιακάνάτροφοδοτεῖτετόθῦμαμέἕναν
ἀριθμόπληροφοριῶνκάθεφορά.Ἔτσι,σι
γά, σιγά ἡ συνείδησή του θά ἔχει δεχθεῖ
ἕνασημαντικόὄγκοπληροφόρησης,παρ’
ὅλοπούπρόςτόπαρόνὅλαμοιάζουνχα
μένα.Κάποιαμέρα,τόθῦμαθάβρεθεῖσέ
μιάνέακατάσταση·ἀργάἤγρήγοραθάβι
ώσειμιάσυναισθηματικήκρίση,σάνἀπο
τέλεσματῆςἐμπλοκῆςτουστή«λατρεία»
ἤ τῆς σχέσης του μέ τόν γκουρού.Ὅταν
συμβεῖ αὐτό, οἱ «ἀποθηκευμένες» πλη
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ροφορίεςθάἀποδώσουν: «Ἴσωςνά εἶχαν
δίκιο, σχετικά μέ ὅσα μου εἶπαν!», εἶναι
πιθανόννάσκεφθεῖ.Ἀλλάἐάνδένἔχουμε
τροφοδοτήσει τόθῦμαμέἀντίθετεςπλη
ροφορίες,τότεδένθάἔχειτήνδυνατότητα
νά ἀναπτύξει προσωπική πρωτοβουλία
ἀπεξάρτησηςἀπότήνὁμάδα,ἀφοῦδένθά
ἔχειἀπόποῦνάἀντλήσει τήδύναμηγιά
μιάτέτοιακίνηση.
Μέἀντίστοιχοτρόπο,μπορεῖτενάἐπεν

δύσετε στήν ἀγάπη καί τήν ὑπομονή. Τό
θῦμαμπορεῖνάσυμπεριφέρεταιπολύπα
ράξενα καί δυσάρεστα στά μάτια σας,
ἀλλά ποτέ μήν τό ἀπορρίψετε. Σέ κάθε
περίπτωση βεβαιωθεῖτε ὅτι γνωρίζει πώς
ἡπόρτασαςεἶναιπάντοτεἀνοιχτή.Ὅταν
ἔρθειἡὥρα,πρέπεινάεἶναιδιαθέσιμηἡ
δυνατότηταἑνόςτηλεφωνήματοςἤἡπρο
σέλευσήτουγιάστήριξηκαίβοήθεια.
Τό «ΚέντροΔιαλόγου»σᾶςβοηθάει νά

ἀποκτήσετε τίς πληροφορίες πού χρειά
ζεστε.Στήνοὐσία,τό«ΚέντροΔιαλόγου»
εἶναιαὐτήκαθ’ἑαυτήἡπληροφορίαπού
ὑπάρχει σέ ὥρα ἀνάγκης γιά τό ἴδιο τό
θῦμα. Γι’ αὐτό θά ἔπρεπε νά τοῦ δοθεῖ ἡ
διεύθυνσηκαίτότηλέφωνοτοῦ«Κέντρου»
μαζίμέκάποιεςπληροφορίεςγιάτήνἐρ
γασίακαίτίςμεθόδουςμας.

Μερικές φορές τά θύματα ζοῦν μέσα
στίς«σέκτες»σάνσκλάβοιφυλακισμένοι,
ἔχοντας ὑπογράψει κάποιο «συμβόλαιο
νομιμοφροσύνης» στήν ὁμάδα, ἤ ἐπειδή
χρωστοῦντεράστιαχρηματικάποσάστήν
«λατρεία».Εἶναισημαντικόνάἐξηγήσου
με στό θῦμα πώς μιά τέτοια κατάσταση
δέν εἶναι νομικά δεσμευτική γι’ αὐτό. Οἱ
νομικοί μας σύμβουλοι στό «Κέντρο Δια
λόγου»–ἤοἱοσδήποτεἄλλοςνομικόςδέν
θάδυσκολευτεῖκαθόλουνάκηρύξειἄκυρα
ἀνάλογαχρέη.
Τό ἴδιο ἰσχύει καίμέ τούς «τελετουργι

κούςὅρκους»πρόςτήνὁμάδα.Αὐτοῦτοῦ
εἴδουςἡἐξαπάτησηεἶναικαθ’ὅλαἀνήθι
κη,καίχωρίςπεραιτέρωτεκμηρίωσημπο
ρεῖ νά ἀγνοηθεῖ ἐντελῶς ἐπειδή σπάνια
τόθῦμαεἶναιἐνήμερογιάτόπεριεχόμενο
τῶν ὑποσχέσεων τίς ὁποῖες κλήθηκε νά
δώσει.
Τέλος,χρειάζεταινάἐπαναλάβουμεὅτι

εἶναι οἱ συγγενεῖς ἐκεῖνοι πού θά πρέπει
νά ἐπιτελέσουν τό σημαντικότερο μέρος
τῆς ἐργασίας. Αὐτός εἶναι ὁ πιό σωστός
καί ἄμεσος τρόπος ἀντιμετώπισης.Μόνο
τότε θά μπορεῖ κανείς νά ἐλπίζει σέ ἕνα
καλύτερο μέλλον γιά τό θῦμα, ἀλλά καί
γιάὅλητουτήνοἰκογένεια.

Η ΓΕ ΝΙΑ ΤΟΥ 1914;
τῆςκ.ἌνναςΜπουρδάκου,
μέλουςτοῦΠ.Σ.τῆςΠ.Ε.Γ.

Ἡ «γνωστή θρησκεία» τήν ὁποία ἐκ
φράζει ὁ «πιστός καί φρόνιμος δοῦλος»
ἀλλάζει συχνά τίς διδασκαλίες της, ὅταν
παρουσιάζονται διάφοραπροβλήματα τά
ὁποῖαδυσχεραίνουντόἔργοτῆςἐξουσίας
της.Τόνέοθέμαπούἦλθεστόπροσκήνιο
εἶναι παλαιό καί ἀσταθές. Πρόκειται γιά
τήνπερίφημη«γενιά»τοῦ1914.

Θεωροῦμε ἀπαραίτητο νά παρουσια
στοῦνκαίπαλαιότερακείμενατῆςἑταιρίας
στά ὁποῖα ἐκήρυττε διαφορετικά γιά τήν
«γενιά»καίνεώτεραὥστενάφανεῖἡἀστά
θειατοῦ«δούλου»,γιάἕνατόσοσοβαρόθέ
ματόὁποῖοἀφορᾶτούς«μάρτυρες».

1948. «Ἔ στω ὁ Θε ός Ἀ λη θής», σελ. 258: 
«Γραφικήπροφητείαδείχνειὅτιἡἐπιστρο
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φήτῶνπροφητῶνὡςδικαίωνἀρχόντωντῆς
γῆς,θάγίνηστόἄμεσοπροσεχέςμέλλον,σ’
αὐτήτήδικήμαςγενεά»,ΛουκᾶςΚΑ’2532,
ΙΓ’28».

1967. «Ὁ Λό γος Σου Λύ χνος. . . », σελ. 75:
«Ποτέμήνπαραβλέψετετόγεγονόςὅτιαὐ
τήἡγενεάἀντιμετωπίζει τήν ἐπικείμενη
καταστροφήτῆςΒαβυλῶνοςκαθώςκαίτήν
καταστροφήστόνἈρμαγεδδώνα».
Παράτίςδιδαχέςτοῦ«δούλου»γιάτήν

ἐπιστροφήτῶνπροφητῶν,ὡςἀρχόντων
τῆς γῆς σ’ αὐτήν τή «γενιά» ὅπως καί
τήν ἀντιμετώπιση τῆς καταστροφῆς τῆς
Βαβυλῶνος καί τοῦἈρμαγεδδῶνος, ὅλα
αὐτάἀπεδείχθησανλόγιατοῦψευδοπρο
φήτη.

1968. «Ἡ ἀ λή θεια πού ὁ δη γεῖ στήν αἰ
ώ νια ζω ή», σελ. 94: «Ματθ.ΚΔ’34 ...ποιά
γενεάἐννοοῦσε;ὉἸησοῦςἀναφέρθηκεἀκρι
βῶςσέἄτομαπούθάἔβλεπαν«πάνταταῦ
τα», εἶναι τά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα
ἀπότόἔτος1914καίἐκεῖναπούθάσυμβοῦν
ἀκόμηὡςτότέλοςτοῦπονηροῦσυστήματος.
Ἄνθρωποιπούγεννήθηκανἔστωκαίπενήν
ταχρόνιαπρίνδένθάμποροῦσαννάἰδοῦν
«πάντα ταῦτα». Αὐτοί ἦλθαν ἐπί σκηνῆς,
ἀφοῦτάπροειπωμέναγεγονόταἦσανἤδηἐν
προόδῳ.Ἀλλ’ὑπάρχουνἄνθρωποιπούζοῦν
ἀκόμη καί οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἀρκετά ἐνήλικοι
ὥστε νά ἐνθυμοῦνται τά γεγονότα ἐκεῖνα.
Αὐτήἡγενιάεἶναιτώραἀρκετάπροχωρη
μένοιστάχρόνια».

Σελ. 95: «Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ζοῦ
σαντό1914.Δένθάπαρέλθειἡγενιάαὐτή
ἕωςγίνωσιπάνταταῦτα».

1968. «Ξύ πνα», 8369, σελ. 14: «Ἀκόμη
καίἄνὑποθέσωμεὅτι,νέοιδέκαπέντεἐτῶν
θάἦσανἀρκετάδιορατικοίγιάνάκατανο
ήσουν τήν σπουδαιότητα τῶν συμβάντων
τό 1914αὐτοί οἱ νεαροί ἀκόμη τῆς «γενιᾶς
ταύτης»θάἦσανσήμεραπερίπου70ἐτῶν.
Ὥστεἡμεγάληπλειονότηςτῆςγενιᾶςστήν
ὁποίαἀναφέρεταιὁἸησοῦςἔχειἤδηπεθάνει.
Οἱἀπομένοντεςπλησιάζουνπρόςτόγῆρας.

ΘυμηθῆτεὅτιὁἸησοῦςεἶπεὅτιτότέλοςτοῦ
ἀσεβοῦς αὐτοῦ κόσμου θά ἤρχετο προτοῦ
παρέλθηἡγενιάαὐτή.Αὐτόμᾶςλέειὅτιτά
ἔτηπούἀπομένουνπρίνἔλθητόπροφητευ
θέντέλοςδένμπορεῖνάεἶναιπολλά».

1983. «Ε νω μέ νοι στη Λα τρεί α», σελ. 169: 
«Προτούεκπνεύσειηγενιάπουείδεταγε
γονότατου1914,οΘεόςθακαταστρέψειτο
Σατανικόσύμπαν».

1984. «Σκο πιά», 15691, σελ. 7: «Δενθέ
λει παρέλθει η γενιά αύτη εωσού γείνωσι
πάνταταύτα(Ματθ.ΚΔ’33,34).Έτσιμερι
κοίαπότηνγενιάεκείνωνπουήσανζωντα
νοίτο1914θαζήσουνγιαναδουντοτέλος
τουπαρόντοςσυστήματοςπραγμάτων».
Ἕως ἐδῶ εἶναι κατανοητή ἡ διδασκα

λία τῆς ὀργάνωσης, ὡς πρός τή «γενιά».
Ἀπό τά κείμενα πού παρουσιάστηκαν ἡ
διδασκαλίαμιλοῦσεγιάτήγενιάτοῦ1914.
Ὅπωςὅμωςδιαβάσαμε,ὅλοιαὐτοίοἱχρι
σμένοι καί ὑπερήλικες εἶναι ἐλάχιστοι,
ἀλλά παρά τό ἐπεῖγον τοῦ κηρύγματος
τῆςΣκοπιᾶς,αὐτοίπεθαίνουνκαίὁἈρμα
γεδδώναςδένἔρχεται.Ἔτσιἀναγκάζεταιὁ
«δοῦλος»σέἀλλαγή,ὄχιὅμωςσαφῆ,ἀλλά
διφορούμενη.

1995. «Σκο πιά», 11195, σελ. 14, 15: «Ποιά
λοιπόν “η γενιά” στην οποία αναφερόταν
τόσοσυχνάοΙησούςπαρουσίατωνμαθητών
του; Τι κατανόησαν εκείνοι από τα λόγια
του“Αυτήηγενιάδενπρόκειταιναπαρέλ
θει μέχρι να συμβούν όλα αυτά”; Οπωσ
δήποτε ο Ιησούς δεν παρέκκλινε από τον
καθιερωμένοτρόπομετονοποίοεφάρμοζε
μεσυνέπειαστιςμάζεςτωνσυγχρόνωντου,
καθώςκαιστους“τυφλούςοδηγούς”τους,
που μαζί αποτελούσαν το Ιουδαϊκό έθνος.
“Αυτή η γενιά” έζησε όλη την οδύνη που
προείπεο Ιησούςκαικατόπινπαρήλθεσε
μια “μεγάλη θλίψη”...και η οποία έπληξε
την Ιερουσαλήμ (Ματθ. ΚΔ’ Δ΄ 1, 24). Τον
πρώτοαιώναοΙεχωβάέκρινετονΙουδαϊκό
λαό.Ταμετανοημέναάτομα...σώθηκαναπό
εκείνητη“μεγάληθλίψη”.Σεεπαλήθευση
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τωνλόγωντουΙησούόλαόσαπροφητεύθη
καν συνέβησαν, “ο ουρανός και η γη” του
Ιουδαϊκούσυστήματοςπραγμάτωνολόκλη
ροτοέθνος,μετουςθρησκευτικούςηγέτες
τουκαιτηνπονηρήκοινωνίατωνανθρώπων
τουπαρήλθε.Σήμερα,εγγύςείναιηημέρα
του Ιεχωβάημεγάλη ...ηοργήτουθαξε
σπάσειπάνωσταθρησκευτικάπολιτικάκαι
εμπορικάστοχείατουκόσμου...καθώςτην
“πονηρήκαιμοιχαλίδαγενιά”τωνημερών
μας».

Σελ. 19: «Επομένωςστηντελικήεκπλή
ρωσητηςπροφητείαςτουΙησού,σήμερα,η
έκφραση“αυτήηγενιά”προφανώςαναφέ
ρεταιστουςανθρώπουςτηςγηςοιοποίοι
βλέπουν το σημείον της παρουσίας του
Χριστού αλλά δεν διορθώνουν τις οδούς
τους».

Σελ. 20: «Κανέναςάνθρωποςδενμπορεί
ναπειπότεθαέρθειαυτότοτέλος,αλλά
γνωρίζουμεότιτοτέλος“αυτήςτηςγενιάς”
τωνπονηρώνανθρώπωνθαέρθειότανθα
έχειδοθείσεβαθμόπουικανοποιείτονΘεό,
ημαρτυρία«ωςτοπιοαπομακρυσμένομέ
ροςτηςγης».

1997. «Σκο πιά» 1597, σελ. 29: «Όπως
εξήγησεηΣκοπιάτην11195,ότιοΙησούς
εφάρμοσετηνφράση“αυτήηγενιά”στους
ασεβείςσυγχρόνουςτου(Ματθ.ΙΑ’7,ΙΣΤ’
19κ.ά)».
Ὑπόαὐτήτήνἔννοιαδένἐπρόκειτογιά

περιγραφή μιᾶς καθορισμένης χρονικῆς
περιόδουἡὁποίαἄρχισεσέκάποιασυγκε
κριμμένηἡμερομηνία.
Ἡ νέα αὐτή διδαχή τῆς Σκοπιᾶς, εἶναι

τελείωςδιαφορετική.Ὅπωςδιαβάσαμεδέν
ἀναφέρειπλέονγιάτό1914καίτήνγενιά
του,ἀλλάγιάκάθεπονηρήκαίμοιχαλίδα
γενιά, ἡ ὁποία ἀναφέρεται γιά «ἀνθρώ
πουςοἱὁποῖοιβλέπουντόσημεῖοντῆςπα
ρουσίαςτοῦΧριστοῦ,ἀλλάδένδιορθώνουν
τίς ὁδούς τους». Ἐπίσης προσθέτει ὅτι ὁ
Ἰησοῦς«ἐφάρμοσετήνφράση“αὐτήἡγε
νιά”στούςἀσεβεῖςσυγχρόνουςτου…»καί

ὄχι μιᾶς καθορισμένης περιόδου χρόνου
μέ συγκεκριμμένη ἡμερομηνία. Πρός κα
τοχύρωση τοῦ συγκεκριμμένου θέματος,
μᾶςπαραπέμπειστάἐδάφιατοῦΜατθαί
ουΙΑ’7καίΙΣΤ’19.ὍμωςστόἐδάφιοΙΑ’
7ὁἸησοῦςΧριστόςὁμιλεῖγιάτόνἸωάννη
τόνΒαπτιστήκαίτόἔργοτου,ἐπαινώντας
αὐτόν.ΣτόἑπόμενοἐδάφιοτοῦΜατθαίου
ἀπόΙΣΤ’13ἕως19,ὁἸησοῦςρωτᾶτούςμα
θητέςΤουτίλέγειὁλαόςγιάἘκεῖνονκαί
τίπιστεύουνοἱμαθητέςΤου.
ΣτήνἀπάντησητοῦΠέτρουὅτι«Σύεἶ

σαιὁΧριστόςὁΥἱόςτοῦΘεοῦτοῦζῶντος»,
ὁἸησοῦςἀπαντᾶ,ὅτιἐπ’αὐτῆςτῆςὁμολο
γίαςπίστεως(τοῦΠέτρου)θάοἰκοδομήσει
τήνἘκκλησίαΤου.

2008. «Σκο πιά 15208 (ε σω τε ρι κή) σελ. 
24: «Ο Ιησούς είπε ότι οι μαθητές του οι
οποίοι επρόκειτο σύντομα να χριστούν μ’
άγιο πνεύμα ήταν αυτοί που θα μπορού
σαν να βγάλουν συμπεράσματα όταν θα
έβλεπαν “όλα αυτά να συμβαίνουν”. Άρα
αναφερότανστουςμαθητέςτουότανέκανε
τηδήλωση:“Αυτήηγενιάδενπρόκειταινα
παρέλθει μέχρι να συμβούν όλα αυτά”…
Ωςτάξη,αυτοίοιχρισμένοιαποτελούντην
σύγχρονη “γενιά” της σημερινής εποχής η
οποίαδενθαπαρέλθει“μέχρινασυμβούν
όλααυτά”».

2008. «Σκο πιά» 15408 (ε σω τε ρι κή) σελ. 
29: «Σεποιά “γενιά”αναφερόταν ο Ιησούς
σταλόγιατου,πουείναικαταγεγραμμένα
στοεδάφιαΜατθ,24:23;ΟΙησούςχρησιμο
ποιούσεσυχνάαυτήτηλέξη“γενιά”μεαρ
νητικήέννοιαόταναπευθύνετοσεπονηρούς
ανθρώπους ή μιλούσε σχετικά με αυτούς,
αλλάδενέκανεκάτιτέτοιοστηνπερίπτω
σηπουαπευθύνθηκεστουςμαθητέςτουοι
οποίοι επρόκειτο να χριστούν σύντομα με
άγιοπνεύμα…ΆραοΙησούς…αναφερόταν
στουςχρισμένουςακολούθουςτου,τόσοσε
σχέσημετηνεφαρμογήπουείχανταλόγια
τουτονπρώτοαιώνα,όσοκαισεσχέσημε
τηνσύγχρονηεφαρμογή».
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Στήν«Σκοπιά»τῆς15208καίτῆς154
08ἡἐπιλογήγιάτόποιάεἶναιἡ«γενιά»ἐμ
φανίζεταιδιφορούμενη.ὉἸησοῦςἄλλοτε
ἀναφερότανμέἀρνητικήἔννοιαγιάτούς
πονηρούς καί ἄλλοτε εὐμενῶς γιά τούς
ἀκολούθουςτου,γιάνάκαταλήξειὅτιἀνα
φερόταν στούς χρισμένους ἀκολούθους
Του. Ἡ ἑταιρία ἐν ὀλίγοις ἐπανέρχεται
στήνγενιάτῶν«χρισμένων».Ἔτσιἐξηγεῖ
ταικαίἡαὐθαίρετηαὔξησητοῦὑπολοίπου
τῶν«χρισμένων»,ὅπωςκαίτόἄνοιγματῆς
θύραςγιάτήνοὐράνιαβασιλείακαίὅλατά
ἄλλαμυθεύματατοῦ«δούλου»σχετικάμέ
«τό ὑπόλοιπο».Ἕως ὅτουἦλθε ἡὥρανά
λάμψειτό«νέοφῶς».

2010. «Σκο πιά» 1542010 σελ. 8: «Εμείς
πρέπεινασυμβαδίζουμεπλήρωςμετονεξε
λισσόμενοσκοπότουΘεού.Οιπροοπτικές
μαςγιατηζωήστομέλλονεξαρτώνταιαπό
τηνεκπλήρωσηαυτούτουΣκοπού».

Σελ. 10: «τοάγιοπνεύμαδραφέροντας
στο φως Γραφικές αλήθειες (Παρ. 4:18)
“Οπιστόςκαιφρόνιμοςδούλος”χρησιμο
ποιείεπίμακρόναυτότοπεριοδικόωςτον
κύριοαγωγόγιαναδιαχέειτοαυξανόμενο
φως (Ματθ.24:45). Για παράδειγμα, σκε
φτείτετηνκατανόησηπουέχουμεσχετι
κάμεεκείνουςοιοποίοιαποτελούν“αυτή
τηγενιά”,γιατην οποίαμίλησε ο Ιησούς
(Ματθ.24:3234).Σεποιάγενιάαναφερό
ταν;Τοάρθρο“ΗΠαρουσίατουΧριστούΤι
ΣημαίνειγιαΕσάς”,εξηγούσεότιοΙησούς
αναφερόταν, όχι στους πονηρούς, αλλά
στους μαθητές του, οι οποίοι επρόκειτο
σύντομαναχριστούνμεάγιοπνεύμα.Οι
χρισμένοιακόλουθοιτούΙησού,τόσοστον
πρώτοαιώναόσοκαιστιςημέρεςμας,θα
ήτανεκείνοιοιοποίοι,όχιμόνονθαέβλε
παντοσημείο,αλλάθαδιέκρινανκαιτη
σημασίατουότιοΙησούςπλησιάζει,είναι
στηνπόρτα».
«Τί σημαίνει αὐτή ἡ ἐξήγηση γιά μᾶς;

Μολονότιδένμποροῦμενάὑπολογίσουμε
τήν ἀκριβῆ διάρκεια “αὐτῆς τῆς γενιᾶς”,

χρειάζεται νά ἔχουμε ὑπόψη ὁρισμένα
πράγματα ὅσον ἀφορᾶ τή λέξη “γενιά”:
Συνήθωςἀναφέρεταισέἀνθρώπουςδιαφό
ρωνἡλικιῶντῶνὁποίωνοἱζωέςδιασταυ
ρώνονται χρονικά στάπλαίσια μιᾶς συγ
κεκριμένης χρονικῆς περιόδου, δέν εἶναι
ὑπερβολικάμεγάληςδιάρκειας,καίἐπίσης
ἔχειτέλος.(Ἔξοδος1:6).Πῶςλοιπόνπρέ
πει νά κατανοήσουμε τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ
σχετικάμέ“αὐτήτήγενιά”;ὉἸησοῦςπρο
φανῶςἐννοοῦσεὅτιοἱζωέςτῶνχρισμένων
οἱὁποῖοιεἶδαντήνἔναρξητοῦσημείουτό
1914θάδιασταυρώνοντανχρονικάμέτίς
ζωέςἄλλωνχρισμένωνοἱὁποῖοιθάἔβλε
παντήνἔναρξητῆςμεγάληςθλίψης.Αὐτή
ἡ γενιά εἶχε ἀρχή καί ἀσφαλῶς θά ἔχει
τέλος».

2010 «Σκο πιά» 15610 (ε σω τε ρι κή) σελ. 
5: «Έκθεσηαπότηνετήσιασυνέλευσητων
μαρτύρων του Ιεχωβά στο Νιου Σίτυ του
ΝιουΤζέρσεΰτωνΗ.Π.Ατης3ηςΟκτωβρί
ου2009.
ΟΤζονΜπαρεκφώνησετηντρίτηκαιτε

λικήομιλία,στηνοποίαεξήγησετηνπαρα
βολήτουΙησούγιατοσιτάρικαιταζιζάνια
(Ματθ.13:2430,38,43).Αυτήηπαραβολή
αναφέρεταισεέναν“θερισμό”…κατάτην
διάρκειατουοποίουσυνάγονταιοιγιοιτης
“βασιλείας”
ΟαδελφόςΜπαρκατέστησεσαφέςότι

αυτή η σύναξη δεν θα συνεχιζόταν επ’
άπειρον.ΑναφέρθηκεστοεδάφιοΜατθαί
ος 24:23, το οποίο λέει “Αυτή η γενιά δεν
πρόκειται ναπαρέλθειμέχρι να συμβούν
όλα αυτά”. Διάβασε δύο φορές το παρα
κάτω σχόλιο: “Ο Ιησούς προφανώς εννο
ούσε ότι οι ζωές των χρισμένων οι οποίοι
είδαν την έναρξη του σημείου το 1914 θα
διασταυρώνοντανχρονικάμετιςζωέςάλ
λων χρισμένων οι οποίοι θα έβλεπαν την
έναρξη της μεγάλης θλίψης”. Δεν γνω
ρίζουμε την διάρκεια “αυτής της γενιάς”
αλλάπεριλαμβάνει τις δύοαυτές ομάδες
των οποίων οι ζωές διασταυρώνονται. Αν



24

καιοιχρισμένοιδιαφέρουνόσοναφοράτην
ηλικία,ταμέλητωνδύοομάδωνπουσυνθέ
τουντηνγενιάέχουνζήσειταυτόχροναγια
κάποιοδιάστημαστηδιάρκειατωντελευ
ταίων ημερών. Πόσο παρηγορητικό είναι
να γνωρίζουμε ότι οι νεώτεροι χρισμένοι
πουέχουνζήσειταυτόχροναμετουςηλικι
ωμένουςχρισμένουςοιοποίοιδιέκριναντο
σημείοότανέγινεφανερόαπότο1914και
έπειτα,δενθαπεθάνουνόλοιπροτούαρχί
σειημεγάληθλίψη».
Ὅλες τίς προηγούμενες διδαχές γιά

τήν «γενιά» ἡ «Σκοπιά» τίς καταργεῖ.
Μέ τήν συνηθισμένη τακτική τοῦ ἐκφο
βισμοῦ τῶνὀπαδῶν, ἡ ἑταιρία κηρύττει,
ὥστενάδεχθοῦντήννέα«ἀλήθεια»ὅτι:
Πρέπεινάσυμβαδίζουμεμέτόνἐξελισσό
μενοσκοπότοῦἸεχωβᾶ,διότιτόμέλλον
μαςγιάζωήἐξαρτᾶταιἀπότήνἐκπλήρω
σηαὐτοῦτοῦσκοποῦ.Τόδέαὐξανόμενο
φῶςδιαχέεταιμέσῳτοῦπεριοδικοῦαὐτοῦ
(«Σκοπιά»)τόὁποῖοεἶναιὁ«ἀγωγός»τῶν
Γραφικῶνἀληθειῶντίςὁποῖεςκηρύττειὁ
«δοῦλος».
Ὥστε λοιπόν ἡ ἀπάντηση γιά τό φλέ

γονθέματῆς«γενιᾶς»εἶναιἡλάμπουσα
ἀλήθεια.Τήνεὐθύνητήνἀποδίδειὁ«δοῦ
λος» στόν Ἰησοῦ Χριστό ἐμμέσως ἀλλά
σαφῶς, ἐφόσον ὁ Ἰησοῦς ἐπί σειρά ἐτῶν
ἀναφερόταν στή «γενιά» τοῦ 1914, ὅπως
διαβάσαμεπροηγουμένως,κατόπινπάλιὁ
Ἰησοῦςἐννοοῦσεκάθεπονηρήκαίμοιχα
λίδα«γενεά».Ἀλλάζειπάλιἄποψηκαίτώ
ραἀναφέρεταιστούςπονηρούςἸουδαίους
μέἀρνητικήἔννοια,ἀλλάσυγχρόνωςκαί
στούςμαθητέςΤου,οἱὁποῖοιἐπρόκειτονά
χριστοῦνμέἍγιοΠνεῦμα.Ἡ«γενιά»λοι
πόνεἶναιοἱχρισμένοιμαθητέςτοῦἸησοῦ
Χριστοῦ τόσο τόν πρῶτο αἰώνα, ὅσο καί
στίςἡμέρεςμας.
Ὅμως, οἱ «χρισμένοι» «μάρτυρες» τοῦ

Ἰεχωβᾶ δέν ἔχουν καμμία σχέσημέ τούς
Ἀποστόλουςλόγω ἔλλειψηςἀποστολικῆς

διαδοχῆς.Ἐμφανίστηκανξαφνικάκατάτά
τέλητοῦ19ουαἰῶνος.Οἱ«χρισμένοι»τῆς
Σκοπιᾶς,μόνοιτουςἀποκτοῦντό«χρίσμα»
μέτόνγνωστόἑταιρικότρόπο.Κάθεἕνας
ἀκούει τό Ἅγιο Πνεῦμα νά τοῦ ψιθυρίζει
στό αὐτί: «Ἐσύ εἶσαι υἱός τῆς βασιλείας,
ἀδελφόςτοῦἸησοῦΧριστοῦμέπροορισμό
τήνοὐράνιαζωή.Καλεῖσαινάγίνειςσυμ
βασιλεύς, συνιερεύς, συγκυβερνήτης μέ
τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἀνήκεις στούς 144.000
ἁγίους».
Κι ἕνα παράδειγμα ἀπό τά πολλά ὡς

πρός τήν ἐγκυρότητα αὐτῆς τῆς ἐκλογῆς
τῶν«ἁγίων»τῆςΣκοπιᾶς.

1993 «Δι αγ γε λεῖς τῆς Βα σι λεί ας», σελ. 
90, 91: «Τόἀπόγευματῆς13142,πέντεμέ
ρες μετά τόν θάνατο τοῦ Ρόδερφορδ, ὅλα
ταμέληκαίτῶνδύοσωματείωνσυνεδρία
σαν στόΜπέθελ τοῦΜπρούκλιν. Ὁ ἀντι
πρόεδροςτῆςἑταιρίαςΝάθανΟ.Νόρεἶχε
προτείνει νά ζητήσουν θεϊκή σοφία μέσω
προσευχῆςκαίστοχασμοῦ…Ἡσυνεδρίαση
ἄρχισε μέ προσευχή… καί μέ προσεκτική
ἐξέταση τῶν πραγμάτων, ἐκλέχθηκε ὁμό
φωναπρόεδρος…ὁΝόρκαίἀντιπρόεδροςὁ
30χρονοςΧάντενΚ.Κόβινκτον,ὁδικηγόρος
τῆς Ἑταιρίας. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1945 ὁ
ἀδελφός Κόβινκτον προσφέρθηκε ἑκούσια
νά πάψει νά ὑπηρετεῖ ὡς ἀντιπρόεδρος…
ἐξηγώνταςὅτιἐπιθυμοῦσενάσυμμορφωθεῖ
μέ αὐτό πού τότε κατανοοῦσαν, πώς ἦταν
θέληματοῦἸεχωβᾶγιάὅλατάμέλητοῦδι
οικητικοῦσυμβουλίουνάεἶναιχρισμένοι…
ἐνῶ ἐκεῖνος δήλωνε ὅτι ἀνῆκε στά “ἄλλα
πρόβατα”».
Ἐπί τρία χρόνια ὁ Κόβινκτον ἐθεωρεῖ

το «χρισμένος» καί μάλιστα ἐκλεγμένος
μέθεϊκήσοφία.Τώραλοιπόνμάθαμεἀπό
τήν«Σκοπιά»τίεἶναι«γενιά»:Οἱὑπερήλι
κεςτῶν100καίπλέονἐτῶνἀποτελοῦνμία
γενιά μαζί μέ τούς σημερινούς νέους, τά
παιδιάτουςκαίτάἐγγόνιατους·ἀρκεῖὅτι
γνωρίστηκανμεταξύτους.
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ΣΑ Η ΕΝ ΤΟ ΛΟ ΓΙΑ, 
Η «ΘΑ ΛΑΣ ΣΙΑ ΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ»1

Ζευγάρι Ἀμερικανῶν, πού ἀπό ἔφηβοι
ὑπῆρξαν Σαϊεντολόγοι, ἔφεραν τήν ὑπό
θεσή τους στά δικαστήρια, ἰσχυριζόμενοι
πώςὅσοὑπῆρξανὀπαδοί τῆςὀργάνωσης
χρησιμοποιήθηκασάνσκλάβοι.
ὉΜάρκΧέντλυκαίἡσύζυγόςτουΚλέ

αρ, ἀνῆκαν στή «Θαλάσσια Ὀργάνωση»
(SeaOrg),τόπιόσκληρότμῆματῆςΣαηεν
τολογίας.Μέληαὐτοῦτοῦτμήματοςὑπο
γράφουν ὅρκο νομιμοφροσύνης γιά ἕνα
δισεκατομμύριοχρόνια(sic),ὑποσχόμενοι
νά μήν ἀποκτήσουν παιδιά καί ζοῦν καί
ἐργάζονταισέκοινόβια.Τόζεῦγοςἰσχυρί
στηκε,πώςτούςὑποχρέωναννάἐργάζον
ται σχεδόν ἀσταμάτητα, εἴκοσι ὧρες τήν
ἡμέρακαίἡκ.Χέντλυδήλωσεπώςἐξαναγ
κάστηκενάκάνειἔκτρωση.
Πολλέςἀπότίςἀνεπίσημεςἐκθέσειςεἶ

ναισχεδόνπανομοιότυπεςμέαὐτές ἑνός
ἄλλουπρώηνμέλουςτῆςΘαλάσσιαςὈρ
γάνωσης,τοῦἸρλανδοῦΤζώνΝτούιγκναν,
πού τόν προηγούμενο χρόνο ἦταν ἕνας
ἀπότούςεἰσηγητέςσέσυνέντευξηΤύπου
τῆς «Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ἐπιβίωση τῆς
Οἰκογένειας» (The Family Survival Ttust).
Ὅπως καί ἡ οἰκογένεια Χέντλυ, ὁ Τζών
Ντούιγκναν ἔζησε στό «Συγκρότημα», τό
περιφραγμένο «στρατόπεδο ἀσφαλείας»
τῶν500στρεμμάτωντῆςὀργάνωσης,ἔξω
ἀπότόΛόςἌντζελες,ἀπ’ὅπουἐπιχείρησε
μίαδραματικήἀπόδρασημετάἀπό22χρό
νια.ὉΝτούιγκνανἔζησεἐπίσηςστόΣαίντ
Χίλ (Saint Hill), τό Βρετανικό Ἀρχηγεῖο
τῆς Σαηεντολογίας κοντά στόἈνατολικό

1.FAIRnews,August2010.σ.5.(Ἄρθρoἀπότήνἐφημε
ρίδα,TheSundayTimes,7Μαρτίου2010&RussellMiller,
BareFacedMessiah).

Γκρῆνστεντ,στόΣάσεξ.Στόβιβλίοτουμέ
τίτλο,«ΤόΣυγκρότημα»(TheComplex),ἐξι
στορεῖτίςἐμπειρίεςτου.
ὉΜάρκΧέντλυἔχειπεριγράψειτήσυ

νάντησήτουμέτόνκινηματογραφικόἀστέ
ρακαίΣαηεντολόγοΤόμΚρούζ.Ἀναφέρει
ὅτιτό1990ὁἠθοποιόςγιάτρεῖςἑβδομάδες
τόνπροπονοῦσεστόπρόγραμμα«Ρουτίνες
ἘκπαίδευσηςἈνώτερηςΚατήχησης»(upper
indoctrination training routines).Ὅπωςδή
λωσεστήΝεοϋρκέζικηἐφημερίδαTheVill
ageVoice,γιάἀτέλειωτεςὧρεςὁΚρούζτόν
διέταζενάμιλάεισ’ἕναβιβλίο,ἕναμπου
κάλιἤἕνασταχτοδοχεῖο.«Λέςστόσταχτο
δοχεῖο“κάθησε”σ’ἐκείνητήνκαρέκλακαί
μετάτοποθετεῖςὁἴδιοςτόσταχτοδοχεῖοσέ
μιάκαρέκλα».Ἡἐκπαίδευσηαὐτήὑποτίθε
ταιπώς«ἀποκαθιστᾶτήνἀνθρώπινηἐξου
σίαἐπάνωστάἀντικείμενα».
Ἔχοντας ἀφιερώσει τή μισή ζωή του

στήΣαηεντολογία,ὁΜάρκΧέντλυἄρχισε
ν’ ἀναρωτιέται τί ἔκανε ἐκεῖ κερδίζοντας
39 σέντς τήνὥρα δουλεύοντας στή μαζι
κήπαραγωγήκασσεττῶντῆςὀργάνωσης
πρός75δολλάριατήμία.ὉΧέντλυεἶχεζή
σειστό«Συγκρότημα»τῆςΣαηεντολογίας
στήνΚαλλιφόρνια,κάτωἀπό24ωρηἐπιτή
ρηση, μέ ὀνομαστικό προσκλητήριο τρεῖς
φορέςτήνἡμέρακαίμέλογοκρισίατῆςἀλ
ληλογραφίαςτου.Οἱ«φρουροίἀσφαλείας»
τῆςΣαηεντολογίας τόνκαταδίωξανὅταν
προσπάθησενάἀποδράσει.
ΠιστεύεταιὅτιἡΣαηεντολογίαθάὑφί

στατομεγάλοπλῆγμα χωρίς τήν κινητή
ριαδύναμήτης,τήΘαλάσσιαὈργάνωση.
ὉΜάρκΧέντλυἀνέφερε,ὅτιἡὀργάνωση
τρομοκρατήθηκε μέ τήν προοπτική τῆς
ἀπόπειραςνέωνἀποδράσεωνμελῶντης.
ΤόζεῦγοςΧέντλυζητάειἀπότήνὀργά

νωσητήνκαταβολήὑπερωριῶν,οἱὁποῖες

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΑ
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σύμφωναμέτόδικηγόροτουςἀνέρχονται
στόὕψοςτοῦ1.000.000δολλαρίων(660.000
λίρες)γιάτόνκαθένα.
ἩΣαηεντολογίαἀρνήθηκεὅλεςτίςκα

τηγορίες, ἰσχυριζόμενη ὅτι οἱ ἐνάγοντες
ψεύδονταν,κινούμενοιἀπόἀπληστία.Ἐν
τούτοις, ὁ Καλιφορνέζος δικηγόρος τοῦ
Χέντλυ, Μπάρρυ Βάν Σίκλ, δήλωσε ὅτι
«αὐτή ἡ ὑπόθεση στοχεύει στή δημιουργία
νομικοῦκαθεστῶτος.Δένκινήσαμετήνδι
αδικασία γιά νάκερδίσουμεμιάπεριουσία
ὑπέρ τῶν Χέντλυ… Ἡ ἰδέα ἦταν, πώς ἄν
μπορούσαμενάὑποχρεώσουμετούςΣαηεν
τολόγουςνάσυμμορφωθοῦνμέτήνἘργατι
κήΝομοθεσία, οἱ ἄνθρωποι θά μποροῦσαν
νάκοιμοῦνταιπιόἥσυχοιτήνύχτα,νάἔχουν
κάποια χρήματα στίς τσέπες τους καί νά
μήνἐλέγχονταιτόσοεὔκολαἀπότήνὀργά
νωση».
Ἡ κύρια ἀκροαματική διαδικασία δέν

θά ξεκινήσει πρίν τόν Ἰανουάριο, ἀλλά
ἤδηἕναςδικαστήςστόΛόςἌντζελεςἔχει
ἀπορρίψειμέροςτῆςμηνυτήριαςδιεκδίκη
σηςτῆςκ.Χέντλυ.Ὁσυγκεκριμμένοςδικα
στικός συντάχθηκε μέ τόν ἰσχυρισμό τῆς
Ὀργάνωσης,ὅτιἡκ.Χέντλυδένδικαιοῦται
νάἔχειμισθολογικέςἀπαιτήσεις,ὡςμέλος
θρησκευτικοῦδόγματος.
Ἐντούτοις,ὁκ.ΒάνΣίκλδήλωσεὅτιἡ

δικαστικήἀπόφαση δένἀποφάνθηκε γιά
δύοσοβαρούςἰσχυρισμούς,τόνἐξαναγκα
σμό τῶνμελῶν τῆςΘαλάσσιαςὈργάνω
σηςστίςἐκτρώσειςκαίτήνἐξαναγκαστική
ἐργασία.
Ἡὀργάνωση,πούἱδρύθηκετό1954ἀπό

τόνἈμερικανόσυγγραφέαμυθιστορημά
τωνἐπιστημονικῆςφαντασίαςΛ.ΡόνΧάμ
παρντ, εἶναι ἀναγνωρισμένη στίς Η.Π.Α.
ὡςθρησκεία,παράτόγεγονόςὅτιτόνἸού
λιοτοῦ1977,134πράκτορεςτοῦF.B.I.εἰσέ
βαλανστάγραφεῖατηςστόΛόςἌντζελες
καίστήνΟὐάσιγκτονκαίἀφαίρεσαν48.149
ἔγγραφα,τάὁποῖαἀπεκάλυψανἕναεὐρύ
κύκλωμα κατασκοπείας σ’ ὁλόκληρη τή

χώρα,πούεἰσέδυεστάὑψηλότεραὑπηρε
σιακά κλιμάκια.ὉΛ. ΡόνΧάμπαρντ διέ
φυγενομικάτήδίωξη,ἀλλάἡἀφοσιωμέ
νησύζυγόςτουΜαίρηΣούμαζίμέἐννέα
ἄλλους Σαηεντολόγους, τιμωρήθηκαν μέ
πρόστιμακαίπενταετῆφυλάκισηγιάσυμ
μετοχήσέσυνωμοσία.

50.000 ΠΑΙ ΔΙΑ ΘΥ ΜΑ ΤΑ 
ΤΗΣ Ε ΠΙ ΔΡΑ ΣΗΣ ΚΑ ΠΟΙ ΑΣ ΣΕ ΚΤΑΣ2

Ὅπως εἶναι γνωστό, σέ ὅλες τίς ἀνα
πτυγμένεςχῶρεςτάπροβλήματαπούδη
μιουργοῦνοἱσέκτεςκαίοἱδιάφορεςἄλλες
ὁμάδεςχειρισμοῦτῆςπροσωπικότητοςχα
ρακτηρίζονταισάνἀπειλήκατάτῆςκοινω
νίαςκαίτῶνδημοκρατικῶνἐλευθεριῶνκαί
ἀντιμετωπίζονταιἀναλόγως.
Εἰδικά στή Γαλλία, χώρα ἰδιαίτερα εὐ

αίσθητη στήν διαφύλαξη τῶν ἀτομικῶν
δικαιωμάτων τῶνπολιτῶν, ἀλλά καί τήν
πρόληψηἀπότίςβλάβεςψυχικέςκαίσω
ματικές πού οἱ ὀργανώσεις αὐτές ἐπιφέ
ρουν,λειτουργεῖἀπόἐτῶνεἰδικήδιυπουρ
γικήἘπιτροπή,πούἐργάζεταιστάπλαίσια
τοῦΚοινοβουλίου,κάτιπούδυστυχῶςστή
χώραμαςδένἰσχύεικαθώςοἱὁμάδεςαὐ
τέςθεωροῦνταιφιλοσοφικῆςἤθρησκευτι
κῆςτάξεωςκαίἡβλαπτικήτουςἐπίδραση
σέπροσωπικόκαίκοινωνικόἐπίπεδοπα
ραθεωρεῖται.
Ἀναδημοσιεύουμε κατωτέρω συνέντευ

ξη τοῦ Georges Fenech, Προέδρου τῆς Δι
υπουργικῆς Ἐπιτροπῆς «Ἐπαγρύπνησης
καί Ἀγώνα κατά τῶν Παρεκτροπῶν τῶν
Σεκτῶν»,στόγνωστόΓαλλικό ἔντυποLE
FIGARO,πούπροειδοποιεῖτίςοἰκογένειες
γιάτόνμεγάλοκίνδυνο.
ἩδιυπουργικήἘπιτροπή«Ἐπαγρύπνη

σης καί Ἀγώνα κατά τῶν Παρεκτροπῶν
τῶνΣεκτῶν»(Miviludes)κυκλοφόρησεεἰ
δικόὉδηγό μέ τίτλο: «Ἡ προστασία τῶν

2. LE FIGARO, 13 Ὀκτ. 2010, ἄρθρο τῆς Αngélique
Négroni.
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ἀνηλίκωνἀπότίςπαρεκτροπέςτῶναἱρέ
σεων». Ἕνα πόνημα πού ἔχει σκοπό νά
βοηθήσει τούς ἐπαγγελματίες πού ἔχουν
ἐπιφορτισθεῖμέτήνεὐθύνητῶνπαιδιῶν,
στόνάἀνιχνεύουντήνδιανοητικήκαίκα
τ’ἐπέκτασηψυχικήκακοποίησηεἰςβάρος
τους.

Le F i g a ro:Σέτίθάεἶναιχρήσιμοςαὐ
τόςὁὉδηγός;

G e o r g es F e n e ch:Ἀπευθύνεταισέὅσους
ἐπαγγελματίες δραστηριοποιοῦνται στό
χῶροτοῦπαιδιοῦ,ὅπωςοἱδιάφοροιἐκπαι
δευτικοί καί διδάσκαλοι, προσφέροντάς
τους ἕνα πίνακα στοιχείων καί ἐνδείξε
ων,ὥστενάἐξακριβώνεταιἡκακοποίηση
πούπροέρχεταιἀπότήνἐπαφήμέκάποια
σέκτα. Παρέχει ἐπίσης τίς πληροφορίες
σχετικά μέ τόν ἐνδεικνυόμενο τρόπο ἀν
τίδρασης ἀλλά καί πληροφόρησης τῶν
Ἱδρυμάτων.Στόχοςτουἐπίσηςεἶναιἡπλη
ροφόρησητῶνοἰκογενειῶν.

Le F i g a ro: Θεωρεῖτε πώς οἱ ἐν λόγῳ
ἐπαγγελματίεςδένεἶναιἐπαρκῶςκαταρ
τισμένοι;

G e o r g es F e n e ch: Πολλοί δέν εἶναι σέ
θέσηνάἀνιχνεύσουντήνὑφιστάμενηψυ
χική κακοποίηση.Ἀπό τήνἄλληπλευρά,
φοβοῦνται μήπως, εἰσδύοντας στόν ἰδιω
τικόαὐτόχῶρο,θίξουνἐλευθερίες,κυρίως
θρησκευτικῆς πίστης3. Αὐτός ὁ Ὁδηγός
θέλει νά καταρρίψει αὐτό τό ταμπού καί
νά ἀφυπνήσει τίς συνειδήσεις. Αὐτοί οἱ
ὑπεύθυνοιἔχουνκαθῆκονἐπέμβασηςμό
λιςδιαπιστωθεῖκάποιαὑπόνοια.

Le F i g a ro: Σέ τί ἀριθμό ἀνέρχεται τό
πλῆθος τῶν παιδιῶν πού ὑφίστανται τίς
συνέπειες τῶνπαρεκτροπῶν τῶν αἱρέσε
ων;

G e o r g es F e n e ch: Εἶναι μεταξύ 50.000
καί 60.000 τάπαιδιάαὐτά.Ἀνάμεσά τους
συγκαταλέγονταιπάνωἀπό5.000πούβρί

3.Κάτιγιάτόὁποῖο,οἱκάθελογῆςδιανοητικοίχειρα
γωγοίτῶνσεκτῶνδένἔχουνκανένανἐνδοιασμό.Σημεί
ωση«Διαλόγου».

σκονταισέἰδιαίτεροκίνδυνογιατίμεγαλώ
νουνσέκλειστέςκοινότητες.

Le F i g a ro: Τίἀπέγινεἡμελέτηπούδιεξή
γαγετόὙπουργεῖοἘθνικῆςΠαιδείας;

G e o r g es F e n e ch: Στόχος τῆς μελέτης
αὐτῆς εἶναι νά ὑπολογίσει τόν ἀριθμό
τῶνπαιδιῶνπούἔχουνἐγκαταλείψειτή
φοίτησή τους στό σχολεῖο ἀκολουθών
ταςτήνκατ’οἶκονδιδασκαλία.Ἡμελέτη
πρόκειται νά ὁλοκληρωθεῖ τό ἑπόμενο
ἔτος. Γνωρίζουμε ὅτι ἀνάμεσα σ’ αὐτές
τίς περιπτώσεις ὑπάρχουν θύματα δια
νοητικοῦ χειρισμοῦ. Σύμφωνα μέ τούς
ἀριθμούςτοῦὙπουργείουἘθνικῆςΠαι
δείας, 13.475παιδιάἔχουνἐγκαταλείψει
τόσχολεῖο.Μίαἄλλημελέτηπούθάγί
νειἀπότόνO.N.E.D.(ἘθνικόὈργανισμό
Παρατήρησης τοῦ Παιδιοῦ σέ κίνδυνο)
κατόπιναἴτησηςτῆςΝομικῆςΠροστασί
αςτῆςΝεολαίας(P.J.J.)θάἀσχοληθεῖμέ
τούςνέουςπούἀποτελοῦντόνστόχοτῶν
σεκτῶν.

Le F i g a ro: Ὑπάρχεικάποιοπεριστατικό
ἐξαιτίαςτοῦὁποίουἐκτίθενταιἰδιαίτερασέ
κίνδυνοτάπαιδιά;

G e o r g es F e n e ch: Ὅλοκαίπερισσότεροι
γονεῖς, ἀντιμέτωποι μέ κάποια ἀσθένεια
τοῦπαιδιοῦτουςπροσφεύγουνσέγκουρού
θεραπευτές.Αὐτοίτούςμιλοῦνγιάτό«χρη
στόπαιδί,γιάἕναπλάσμαἐκλεκτό,ἐξαιρε
τικό»καίτούςδιατάζουννάσταματήσουν
τήνθεραπεία τῆςκλασσικῆς ἰατρικῆς. Τό
Διαδίκτυο ἀγκιστρώνει τίς ἀπελπισμένες
αὐτέςοἰκογένειες.Ἐκπαραλλήλου,ὑπάρ
χειἕναςπραγματικόςἐνθουσιασμόςπρός
τίςἐναλλακτικέςἰατρικές.Αὐτόκλητοιψυ
χοθεραπευτές προτείνουν τσαρλατανικές
λύσειςκαίἀσκοῦνδιανοητικήἐπιρροή.Ὁ
ἑπόμενοςὉδηγόςμαςμέπροορισμότούς
ἰατρούς καί τήν οἰκογένεια θά ἀφορᾶ τό
φαινόμενοαὐτό.

Le F i g a ro: Ποιό ἄλλο φαινόμενο ἔχει
προσελκύσειτήνπροσοχήτῆςἘπιτροπῆς
Miviludes;
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G e o r g es F e n e ch: Καθώςτόἔτος2012κα
ταφθάνει ὁλοταχῶς, ἐπαγρυπνοῦμε ὅσον
ἀφορᾶ τά κινήματα πού κηρύσσουν τήν
συντέλεια τοῦ κόσμου στή διάρκεια τῆς
χρονιᾶςαὐτῆς.Θάτούςἀφιερώσουμεμιά
μελέτη πού θά δημοσιευθεῖ τό ἐρχόμενο
ἔτος.

ΣΑ Η ΕΝ ΤΟ ΛΟ ΓΙΑ  Α Ϊ ΤΗ4

Σαηεντολόγοι πού μετακόμισαν στήν
Ἀϊτή,μετάτόνσεισμό,σχεδιάζουννάἐγ
καταστήσουνμίαμόνιμηβάσηστήχώρα
αὐτή.ἩἐκπρόσωπόςτουςΠάτΧάρνυδή
λωσεπώς ἵδρυσανἕναὀρφανοτροφεῖοτό
ὁποῖο φιλοξενεῖ τό πρῶτο παιδί καί πώς
περιμένουννάφροντίσουνπερίπου30παι
διά.Ἡκ.Χάρνυδήλωσεἀκόμηπώς,«δέν
ἔχεικαμίαἀμφιβολίαὅτιμέτόνἕναἤτόν
ἄλλοτρόποθάὑπάρξειἐδῶμίαἐκκλησία
τῆςΣαηεντολογίας».
ὉἠθοποιόςΤζώνΤραβόλτα,συνοδευό

μενοςἀπότήνσύζυγότουΚέλυΠρέστον,
ἦτανοἱπιόδιάσημοιΣαηεντολόγοιοἱὁποῖ
οιἔφτασανστόνησί.Ὁἠθοποιόςὁδήγησε
ὁἴδιοςτόἰδιωτικότουΜπόϊνγκ707ἀπότή
Φλώριδα τῶν Η.Π.Α. μέ φορτίο 6 τόνους
κονσέρβες καί φάρμακα, ἰατρικό ἐξοπλι
σμό, βρεφικές τροφές καί πάνες, καθώς
καί γιατρούς καί ἐθελοντές «ἱερεῖςλει
τουργούς» (ministers). Ὁ κινηματογραφι
κόςἀστέραςἀνέλαβεαὐτήτήνἀποστολή,
ἡ ὁποία ἦταν ἡ τρίτη χρηματοδοτημένη
ἀπότήνΣαηεντολογίαπτήσηπρόςτόPort
auPrince, τό ὑπερφορτωμένο ἀεροδρόμιο
τῆςπόλης,μέλίσταἀναμονῆςἄλλων800
πτήσεωνγιάτόνἴδιοσκοπό.
Ἐκτόςἀπότήνπρομήθειαπερισσοτέρων

ἀπό100γιατρούςκαίβασικῆςβοήθειας,οἱ
Σαηεντολόγοι προθυμοποιήθηκαν νά ἐρ
γαστοῦν ἐθελοντικά στά ἐναπομείναντα
νοσοκομεῖατῆςἈϊτῆς.Φοροῦσανμάλιστα

4.FAIRnews,August2010.σ.6. (Ἄρθραἀπότίςἐφη
μερίδες, The Times, 3 Φεβρουαρίου 2010 & Τhe Daily
Telegraph,27Ἰανουαρίου2010).

κίτριναμπλουζάκιαπούἔφεραντόσλόγ
καν:«ΚάτιΜΠΟΡΕΙνάγίνειγι’αὐτό»5.
Ἐκπρόσωπος τοῦ Διεθνοῦς Ἰατρικοῦ

Σώματος, τῆς κυριότερης φιλανθρωπικῆς
προσπάθειας στό γενικό νοσοκομεῖο τῆς
χώρας, εἶπε: «Μία μικρή ὁμάδα τους ἐμ
φανίστηκε τήν προηγούμενη ἑβδομάδα
θέλοντας νά βοηθήσει σέ μία χρονική
στιγμή πού χρειαζόμασταν κάθε δυνατή
προσφορά.Ἡἐκτίμησήμουεἶναι,πώςπρό
κειταιγιά ἱεραποστόλους,ὄχιγιά ἰατρικό
προσωπικό».
ἌλλοιγιατροίἐπαίνεσαντούςΣαηεντο

λόγους γιατί κατέφθασαν μέ ἐξοπλισμό,
τροφέςκαίπόσιμονερό,φαινομενικάχω
ρίςπρόθεσηπροσηλυτισμοῦσέἀντάλλαγ
ματῆςπροσφορᾶςτους.
Ἕνας ἀκτινολόγος εἶπε, πώς ἔφεραν

ἕνα μηχάνημα ἀκτινογραφιῶν καί ἦταν
«φανταστικοίστόχειρισμό».Ἀλλάὑπῆρξε
σκεπτικισμόςσχετικάμέμία«θεραπευτι
κήμέθοδο»πούἀνέπτυξεὁΧάμπαρντκαί
ὀνόμασε«βοήθεια»,ἡὁποίαπεριελάμβανε
ἄγγιγμασέδιάφοραμέρητοῦσώματοςἤ
αἴτηση πρός τόν ἀσθενῆ νά κοιτάζει τόν
τοῖχο.
Μίαἐθελόντρια«λειτουργός»(minister)

εἶπε,πώςἄγγιξετότραυματισμένοἀριστε
ρόπόδιἑνόςφοιτητῆ,ὁὁποῖοςεἶχεχάσει
τόδεξίτουπόδι.Μέχριτότε,ὁἄνθρωπος
αὐτόςδένεἶχεαἴσθησητοῦμέλους,ἀλλά
μετάἀπόλίγο (δηλαδή,μετάτόἄγγιγμα
τῆς ἐθελόντριας «λειτουργοῦ»), ὁ ἄνθρω
πος δήλωσε, «τώρα νοιώθω τά πάντα».
ἝναςἈμερικανόςγιατρόςσχολίασεχαρα
κτηριστικά:«Δένγνώριζα,πώςτόἄγγιγμα
μπορεῖνάθεραπεύσειτήγάγγραινα».
Σημ.τοῦ«Διαλόγου»:ΔένεἶναιἡΣαη

5. Μετάφραση τοῦ: «Something CAN be done about
it».Ἐδῶ,τόCAN(ΜΠΟΡΕΙ)γραμμένομέκεφαλαῖαπα
ραπέμπει στήν πρώην ἀντιαιρετική ὀργάνωση C.A.N.
(Cult Awarness Network) τήν ὁποία ἀφοῦ ἐξουθένωσε
οἰκονομικάμέδικαστικούςἀγῶνεςἡΣαηεντολογία,στή
συνέχεια τήν ἐξαγόρασε καί σήμερα χρησιμοποιεῖ καί
τόντίτλοαὐτό,μέπιθανότητανάπαγιδευτεῖτόκοινό.
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εντολογία ἡ μόνη ὀργάνωση πού χρησι
μοποιεῖ τόν ἀνθρώπινο πόνο γιά προση
λυτιστικήδραστηριότητα.Οἱφυλακές, τά
νοσοκομεῖα καί γενικά οἱ συμφορές πού

κάποτεπλήττουνμαζικάτήνἀνθρωπότη
τα εἶναι ἕνας πρόσφορος «ἀγρός» γιά τό
ἔργοτῆςπαγίδευσηςἀνύποπτωνπολιτῶν
σ’ὁλόκληροτόνκόσμο.

Ἀπότήνἀναγνώστριάμαςκ.ΓεωργίαΧρι
στοδούλουΤερζῆ,Πτ.Γαλλ.Γλ.&Φιλ.λά
βαμετήνκατωτέρωἐπιστολήσχόλιο:

S A B B A T H AI Z E WI ΚΑΙ ΚΕ ΜΑ ΛΙ ΣΜΟΣ

Ὥςσυνέχειατοῦἄρθρουμέτίτλο«Sab
bathaiZewi(16261676),ἕναςἸουδαῖοςψευ
δομεσσίαςστάχρόνιατῆςτουρκοκρατίας»,
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου,
ΛέκτοραΘεολογικῆςΣχολῆςΑ.Π.Θ., (πε
ριοδ. διάλογος, τ. 60,Ἀπρ.Ἰούν. 2010), εἶ
ναι,νομίζουμε,ἀπαραίτητονάσυνδέσου
μετάδεδομέναγιάτόνἐνλόγῳψευδομεσ
σία,μέτόσήμερακαίμάλισταμέτόμεῖζον
γεγονόςπούσυγκλόνησε τόνἀπανταχοῦ
ἑλληνισμότοῦ20οῦαἰώνα,τήνΜικρασια
τικήΚαταστροφή.
Τά παρακάτω θεωροῦμε ὅτι διαφωτί

ζουντόπνευματικόπλαίσιο,τῶνδυνάμε
ων πού ἐνήργησαν, ἀλλά ἐνίοτε καί πού
ὑποκίνησαν τήν δράση τοῦ κεμαλισμοῦ,
μέκύριοστόχοτουςτήνβίαιηἐξαφάνιση
τοῦἙλληνισμοῦἀπότάἐδάφητῆςΜικρᾶς
Ἀσίας,ἈνατολικῆςΘράκης,Πόντου,Κων
σταντινουπόλεως καί Κύπρου, γεγονότα
πούσυνεχίζουνκαίἀπασχολοῦνὄχιμόνο
τούςἱστορικούςκαίτάπροσφυγικάσωμα
τεῖαἀλλάκαίμεγάλομέροςτῶννεοτέρων
Ἑλλήνωντρίτηςκαίτέταρτηςγενιᾶςἔκτο
τε.
Κατά τόν 15ο αἰώνα οἱ σεφαραδίτες

Ἑβραῖοι οἱ ἐγκατεστημένοι στήν ἱβηρι

κή χερσόνησο, ὑποχρεώθηκαν ἀπό τούς
Ἱσπανούς αὐτοκράτορες εἴτε νά ἐγκατα
λείψουν τίς μυστικές τελετές πού ἐπιτε
λοῦσαν,νάἀπαρνηθοῦντόνἰουδαϊσμόκαί
νά βαπτισθοῦν χριστιανοί (παπικοί), εἴτε
ἐκδιώχθηκανἀπότίςχῶρεςδιαμονῆςτους.
Ὁρισμένοιἀπόαὐτούςβρῆκανκαταφύγιο
στό Μαρόκο καί ἄλλοι στήν Ὀθωμανική
Αὐτοκρατορία(Κωνσταντινούπολη,Σμύρ
νη,Θεσσαλονίκη). Κατά πᾶσαπιθανότη
τα,σέαὐτούςτούςσεφαραδίτεςἙβραίους
βρῆκεὁΣαμπαταϊσμόςπρόσφοροἔδαφος
γιάνάδιαδοθεῖ.ὉΣαμπαταϊσμός,ἡκίνη
ση τοῦΣαμπατάϊΖεβί, ἦτανμίαμυστική
ἑβραϊκήσέκτα, ἡ ὁποία ἐμφανίστηκεστή
τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη τόν 17ο
αἰώνα.Τάμέλητης,οἱλεγόμενοι«ντονμέ
δες»(πιθανήπροέλευσηἐκτοῦτουρκ.dö
nmek=ἐπιστρέφω,μεταστρέφομαι)ζοῦσαν
μία διπλῆ ζωή. Ἔφεραν μουσουλμανικά
ὀνόματα,ἐξωτερικήἐμφάνισηκαίσυμπε
ριφορέςμουσουλμάνου,ἀλλάμυστικάπί
στευανστόνἙβραῖοψευδομεσσίαΣαμπα
τάιΖεβί(16261676),στόὄνοματοῦὁποίου
τελοῦσανπροσευχέςκαίτελετέςκάτωἀπό
ἀπόλυτημυστικότητα.
...
Τό 1911, σέ κάποιο ξενοδοχεῖο τῆς Ἱε

ρουσαλήμ, σέ συνέντευξή του στόν δη
μοσιογράφο καί ἐκδότη ἑβραϊκῶν ἔργων
Itamar BenAvi, ὁ κρυπτοἙβραῖος μετέ
πειταδικτάτοραςΜουσταφάΚεμάλ,κάτω
ἀπότήνἐπήρειαἀλκοόλ,ὁμολογεῖ:«Εἶμαι

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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ἀπόγονοςτοῦΣαμπατάιΖεβί,ὄχιπράγματι
Ἑβραῖοςὁἴδιος,ἀλλάφλογερόςθαυμαστής
τοῦπροφήτησας.Ἡγνώμημουεἶναιὅτικά
θεἙβραῖοςσ΄αὐτήτήχώραθάἔκανεκαλά
νάγίνειμέλοςτῆςπαράταξήςτου».
...
ὉΚεμάλεἶχεσοβαρούςλόγουςνάἀπο

κρύπτειτήνντονμεδική (κρυπτοεβραϊκή)
καταγωγή του. Οἱ ντονμέδες, οἱ ὁποῖοι
παντρεύονταν μεταξύ τους, θεωροῦνταν
αἱρετικοί τόσο ἀπό τούς μουσουλμάνους
ὅσο καί ἀπό τούς Ἑβραίους. Φημίζονταν
γιάτόνἀκόλαστοκαίμέθυσοβίοτους (ὁ
Μουσταφά Κεμάλ, ὁ λεγόμενος πατέρας
τῶν Τούρκων, πέθανε σέ ἡλικία 57 ἐτῶν
ἀπό κήρωση ἤπατος λόγῳ ἀλκοόλ). Ἀν

τλοῦσαντόδικαίωμααὐτόἀπότήνἀπομά
κρυνσητῆςπίστεώςτουςἀπότίςἐντολές
τῆςΒίβλου,κάτωἀπότήνέαἑρμηνείαπού
προσέδιδεὁΣαμπατάιΖεβίκαίἡὁποίαπε
ριγράφεται ἀπό τόνYitzchak BenZvi στό
βιβλίοτουγιάτίςχαμένεςἑβραϊκέςκοινό
τητεςTheExiledandtheRedeemed.
Τόπαρόνκείμενοσκοπόεἶχενάἐπιση

μάνειτήνσχέσητῆςἰουδαϊκῆςαἵρεσηςτοῦ
Σαμπαταϊσμοῦ πού ἐμφανίστηκε τόν 17ο
αἰώναστήνὈθωμανικήΑὐτοκρατορίαμέ
τόνκεμαλισμότοῦ20οῦκυρίωςαἰώνα.

Σημ. τῆς Σύν τα ξης: Παρακαλοῦμε τούς
ἀγαπητούς ἀναγνῶστες νά ἀποστέλλουν
σύντομεςἐπιστολές.

Ο ΜΑ ΔΕΣ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗ ΝΙ ΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ
Λειτουργοῦνκαίἐφέτος,στάπλαίσιατῆςΠ.Ε.Γ.,οἱἑξῆςὉμάδεςΜελέτηςτοῦΣκη

νικοῦτῶνΑἱρέσεωνκαίτῆςΠαραθρησκείας:
1.  Ὁ μά δα Με λέ της τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίαςκαί δράσηςτῆς Ἑ ται ρί ας 

«Σκο πιά» τῶν«Μαρ τύ ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ». ΚάθεΠέμπτη,5.30΄6.30΄μ.μ.
2.  Ὁ μά δα Με λέ της τῆςἱστορίας,ἐξέλιξης,διδασκαλίαςκαίδράσηςτῶν Πεν τη κο

στια νῶν. ΚάθεΔευτέρα,6.00΄8.00΄μ.μ.
3.  Ὁ μά δα Με λέ της τῆςἱστορίας,ἐξέλιξης,διδασκαλίαςκαίδράσηςτῆς Νε ο ει δω λο

λα τρί ας. ΚάθεΔευτέρα,6.30΄8.30΄μ.μ.
4.  Ὁ μά δα Με λέ της τοῦσκηνικοῦτῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς» (Γκουρουϊστικές,Ἀποκρυφι
στικές,Ἐναλλακτικές,ΝεοΓνωστικές,Σατανιστικέςκ.λπ.ὁμάδες).ΚάθεΠέμπτη,
7.00΄9.00΄μ.μ.

ΤάΜα θή μα τα πραγματοποιοῦνταισέαἴθουσατοῦἘνοριακοῦΚέντρουτῆςἉγίας
Παρασκευῆς(ἈποστόλουΠαύλου10,δύοδρόμουςδεξιά,μετάτήνΕ.Ρ.Τ.).Τηλ.ἐπικοι
νωνίας:2106396665.

ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
ἈπότόΡα δι ο φω νι κό Σταθμό τῆς Πει ρα ϊ κῆς Ἐκ κλη σί ας,91,2 FM,μεταδίδεταιἡ

ἐκπομπή:«ἈντιαιρετικήΔράση».Σάββατο,14.1515.00.Ἐπιμελοῦνταικαίπαρουσιάζουν
ὁΠρωτοπρ.π.ΚυριακόςΤσουρόςκαίὁκ.Δημ.Κόκκορης.

Ἱστοσελίδα τῆςΣΥΝΟΔΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΠΙΤΩΝΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM

ἹστοσελίδατῆςΠ.Ε.Γ.:www.ppu.grτηλ.2106396665,fax:2106082219



διάλογος

31

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 61

«... Τό φαινόµενο τοῦ “νεοπαγανισµοῦ”, ὡς µιᾶς ἀπό τίς 
πολλές “ἀτραπούς” τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, δηµιουργεῖ σύγ-

χυση στούς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες καί ἀποτελεῖ ἕνα 
σοβαρό ποιµαντικό πρόβληµα καί ὄχι µόνο.

Τό σύνθηµα, πού ἀκούγεται στόν “χῶρο” αὐτό:
“ἤ  Ἕλληνας ἤ Χριστιανός”, καίτοι γιά µᾶς οὐσιαστικά

εἶναι ἕνα ψευδεπίγραφο δίληµµα, δέν πρέπει νά
ὑπερεκτιµᾶται, ἀλλά οὔτε καί νά ὑποβαθµίζεται.

Πολύ περισσότερο, ὅταν τά Ἑλληνικά “ἀρχαιολατρικά” 
ρεύµατα δραστηριοποιοῦνται ὡς ἕνας “νέος

ἀντιχριστιανισµός” καί, σέ ἀρκετές περιπτώσεις,
µέ ἔντονο ἐθνικιστικό χαρακτήρα.

Ἡ ἀντιπαράθεσή τους πρός τόν Χριστιανισµό συνοδεύεται 
συχνά ἀπό φανατισµό καί ἀκρότητες, προκατάληψη,

ἀπειλές καί ὕβρεις, ἀπαξιωτικές ἐκφράσεις, ἀνεπίτρεπτους 
χαρακτηρισµούς, ὑπερβολές, διαστρεβλώσεις, ἀβάσιµους
ἰσχυρισµούς καί ἔλλειψη ἐπιστηµονικῆς τεκµηρίωσης τῶν 

λεγοµένων καί γραφοµένων.
Χρησιµοποιοῦν διχαστικά συνθήµατα, πού ἀπειλοῦν νά 
πλήξουν τήν ἐθνική µας ὁµοψυχία καί νά διχάσουν τούς

Ἕλληνες σέ “Ἕλληνες” καί “Χριστιανούς”».

π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΟΥΡΟΥ Δρ. Θ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Ο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»

Σελίδες: 696. Τιµή λιανική: 25 €.
Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.

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

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.
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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.


