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Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι 
τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλο
φο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί τυ πα καί στέλ λε ται 
τα χυ δρο μι κά στούς πα ρα λῆ πτες του. Ὁ 
«Δι ά λο γος», ὅ πως γνω ρί ζε τε, δι α τί θε ται 
δωρεάν σέ ὅ ποι ον μᾶς τόν ζη τή σει. Μέ
χρι τώ ρα ἀ πο στέλ λον ταν μέ μει ω μέ νο 
τα χυ δρο μι κό τέ λος λό γῳ τῆς ἐ πι χο ρη
γή σε ως τοῦ Ὑ πουρ γεί ου Ἐ σω τε ρι κῶν 
πρός τά δι ά φο ρα ἔν τυ πα (ἐ φη με ρί δες 
καί πε ρι ο δι κά). Ἡ Γε νι κή Γραμ μα τεί α 
Ἐ πι κοι νω νι ῶν καί Ἐ νη μέ ρω σης τοῦ 
Ὑ πουρ γεί ου κά λυ πτε πε ρί που τά 3/4 
τοῦ κό στους τῶν τα χυ δρο μι κῶν τε λῶν.

Ὅ μως ἀ πό 1ης Αὐ γού στου 2011, στά 
πλαί σια τῆς οἰ κο νο μι κῆς κρί σε ως καί 
τοῦ Μνη μο νί ου ΙΙ, τό Ἑλ λη νι κό κρά τος 
κα τήρ γη σε τό δι καί ω μα τοῦ μει ω μέ νου 
τα χυ δρο μι κοῦ τέ λους καί, φυ σι κά καί 
γιά τό πε ρι ο δι κό μας. Ἔ τσι, γιά κά θε 
τεῦ χος τοῦ «Δι α λό γου» κα λού μα στε νά 
κα τα βά λου με ὑ πέ ρογ κα ἔ ξο δα ἀ πο στο
λῆς.

Ἐ νώ πιον αὐ τῆς τῆς νέ ας κα τα στά σε
ως, εἴ μα στε ὑ πο χρε ω μέ νοι νά λά βου με 
μί α σει ρά μέ τρων, ἔ τσι ὥ στε καί νά ἐ πι
βι ώ σει ὁ «Δι ά λο γος» καί νά συ νε χί σει 
νά φτά νει δωρεάν σέ ὅ σους τόν ἔ χουν 
ἀ νάγ κη κι ἐ πι θυ μοῦν νά τόν λαμ βά
νουν.

Ὡς πρῶ το μέ τρο θε ω ροῦ με ὅ τι θά 
μπο ροῦ σε νά μει ω θεῖ ὁ ἀ ριθ μός τῶν 
τευ χῶν. Αὐ τό θά ἐ πι τευ χθεῖ ἄν ἀ φαι
ρέ σου με ἀ πό τή βά ση δε δο μέ νων μας 
κά ποι ους πα ρα λῆ πτες πού στήν πραγ
μα τι κό τη τα δέν ὑ φί σταν ται.

Ὑ πάρ χουν κα τα χω ρη μέ νοι στή βά ση 
μας πα ρα λῆ πτες, πού ἐκ δή λω σαν ἐν
δι α φέ ρον γιά τό πε ρι ο δι κό πρίν πολ λά 

χρό νια, ἀλ λά σή με ρα ἄλ λα ξαν δι εύ
θυν ση, χω ρίς νά μᾶς ἐ νη με ρώ σουν, ἤ 
δέν ἐν δι α φέ ρον ται πλέ ον γιά δι α φό ρους 
λό γους. Συ χνά μᾶς τη λε φω νοῦν πρώ ην 
γεί το νες πα ρα λη πτῶν πού δέν ὑ πάρ
χουν στίς δι ευ θύν σεις πού στέλ λε ται τό 
πε ρι ο δι κό, γιά νά μᾶς ἐ νη με ρώ σουν νά 
μή στέλ λε ται ἄ δι κα.

Γιά νά ἀν τι με τω πί σου με τό πρό βλη
μα αὐ τό, πα ρα κα λοῦ με ὅ λους τούς πα
ρα λῆ πτες τοῦ πε ρι ο δι κοῦ νά ἐπικοι
νωνήσουνμαζί μας τηλεφωνικῶςἤ
γραπτῶς (τηλ. 210 6396 665) καί νά
μᾶςδηλώσουνὅτιἐπιθυμοῦννάσυ
νεχίσουννάλαμβάνουντόπεριοδικό.
Ἀ πό τήν ὑ πο χρέ ω ση αὐ τή ἑξαιροῦνται
ὅ λοι οἱ συν δρο μη τές μας πού στέλ λουν 
κά ποι α προ αι ρε τι κή οἰ κο νο μι κή ἐ νί σχυ
ση ἤ ἔ χουν ἐ πι κοι νω νή σει μα ζί μας μέ 
ὁ ποι ον δή πο τε τρό πο (μᾶς τη λε φώ νη
σαν, μᾶς ἔ γρα ψαν, μᾶς ἔ στει λαν σχε
τι κό ὑ λι κό κ. ἄ.). Εἶ ναι πο λύ ση μαν τι κό 
γιά μᾶς νά γνω ρί ζου με ποι οί συν δρο
μη τές τοῦ «Δι α λό γου» συ νε χί ζουν νά 
ἐν δι α φέ ρον ται καί ποι ῶν οἱ δι ευ θύν σεις 
συ νε χί ζουν νά ἰ σχύ ουν.

Τέ λος, θά θέ λα με νά εὐ χα ρι στή σου
με θερ μά ὅ λους ὅ σους συ νερ γά ζον ται 
μα ζί μας στή σύν τα ξη καί κυ κλο φο ρί α 
τοῦ πε ρι ο δι κοῦ μας καί ὅ σους μᾶς στη
ρί ζουν οἰ κο νο μι κά στή δύ σκο λη πράγ
μα τι, ἀλ λά πο λύ τι μη αὐ τή προ σπά θειά 
μας. 

Θά θέ λα με νά δι α βε βαι ώ σου με ὅ λους 
ὅ σους ἀ γα ποῦν τό πε ρι ο δι κό μας ὅ τι θά 
κά νου με τά πάν τα ὥ στε νά συ νε χί σει 
νά ἐκ δί δε ται ὁ «Δι ά λο γος» καί νά ἀ πο
στέλ λε ται δω ρε άν σέ ὅ σους τόν ἔ χουν 
ἀ νάγ κη.

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

(α’ μέ ρος)

Ἡ ἀ πε λευ θέ ρω ση ἑ νός θύ μα τος ἀ πό τά 
δε σμά τῆς πλά νης (αἵ ρε σης ἤ πα ρα θρη
σκεί ας) εἶ ναι μιά πο λύ δύ σκο λη ὑ πό θε ση. 
Εἶ ναι πρω τί στως ἕ νας ὁ λο κλη ρω τι κός συγ
κλο νι σμός τοῦ ἴ διου τοῦ θύ μα τος, πού χω
ρίς τήν Χά ρη τοῦ Χρι στοῦ μπο ρεῖ νά ὁ δη γη
θεῖ στήν κα τα στρο φή καί τήν ἀ πό γνω ση. 
Δέν εἶ ναι σπά νιο ἡ ἀ πο γο ή τευ ση ἀ πό τήν 
δι ά ψευ ση τῶν ὀ νεί ρων καί τῶν ἐλ πί δων 
πού εἶ χε στη ρί ξει ὁ ὀ πα δός στόν «ἀρ χη γό» 
(γκου ροῦ ἤ μεσ σί α) καί στήν ὁ μά δα του νά 
τόν ὁ δη γή σουν σέ ἀ πε γνω σμέ νες ἐ νέρ γει
ες καί σέ πρά ξεις αὐ το κα τα στρο φῆς.

Εἶ ναι ἀ κό μη δύ σκο λη ἡ θέ ση τῆς οἰ κο γέ
νειας πού ἔ χει τό πρό βλη μα, ἀ φοῦ ἔν τε χνα 
καλ λι ερ γή θη κε ἀ πό τήν «ὁ μά δα» στήν ψυ
χή τοῦ ὀ πα δοῦ ἡ πε ποί θη ση ὅ τι ἡ οἰ κο γέ
νειά του καί ὅ σοι τῆς συμ πα ρα στέ κον ται 
εἶ ναι οἱ «ἐ χθροί».

Εἶ ναι τέ λος δύ σκο λη καί λε πτή ἡ θέ ση 
ἐ κεί νων πού θά θε λή σουν νά συμ πα ρα
στα θοῦν καί νά βο η θή σουν στήν ἀ πε ξάρ
τι ση τοῦ θύ μα τος καί στήν ἐ πα νέν τα ξή του 
στό κοι νω νι κό σύ νο λο καί ἰ δι αί τε ρα στήν 
Ἐκ κλη σί α.

Στήν μα κρό χρο νη ἐ να σχό λη σή μας μέ 
τήν ἀν τι με τώ πι ση πολ λῶν τέ τοι ων πε ρι
πτώ σε ων ἔ χο με δι α πι στώ σει στήν πρά ξη 
πό σο ἐ πί πο νο καί δυ σχε ρές εἶ ναι τό ἔρ γο 
αὐ τό. Εἶ ναι ἀ ναμ φι σβή τη το ὅ τι ἀ παι τεῖ ται 
γι’ αὐ τό βα θειά γνώ ση τοῦ γε νι κω τέ ρου 
σκη νι κοῦ τῆς σύγ χρο νης πλά νης, τῶν με
θο δεύ σε ων καί τῶν τε χνι κῶν πού χρη σι
μο ποι οῦν οἱ ποι κί λες αἱ ρέ σεις καί ἰ δι αί τε

ρα τοῦ τρό που «χει ρι σμοῦ» τῶν θυ μά των 
τους. Καί πά νω ἀ π’ ὅ λα ἀ παι τοῦν ται με
γά λη ὑ πο μο νή καί ἐ πι μο νή, στορ γή, ἀ λη
θι νή ἀ γά πη, κα τα νό η ση, δι ά λο γος, ἀ λη θι
νή φρον τί δα, δι ά θε ση πολ λοῦ χρό νου καί 
θερ μή προ σευ χή.

Ἡ προ σπά θεια ἐξ ἄλ λου τῆς Ἐκ κλη σί ας 
μας εἶ ναι, ὄ χι μό νο νά ἀ πε λευ θε ρώ σει ἕ να 
θῦ μα ἀ πό τά θα να τη φό ρα ἐ νί ο τε δί κτυ α 
τῆς σύγ χρο νης πλά νης, ἀλ λά καί νά τό 
ἐ πα νεν τά ξει ὑ γι ῶς στήν κοι νω νί α καί ἰ δι
αί τε ρα στήν Ἐκ κλη σί α. Μό νο τό τε θά εἶ ναι 
βέ βαι ο ὅ τι τό τραυ μα τι σμέ νο καί τα λαι πω
ρη μέ νο ἀ πό τήν αἵ ρε ση ἄ το μο θά νοι ώ σει 
τήν ἀ γά πη τοῦ Χρι στοῦ καί τῶν ἐν Χρι στῷ 
ἀ δελ φῶν του, θά βρεῖ τό «νό η μα τῆς ζω ῆς» 
καί θά μπο ρέ σει νά ἀ να πνεύ σει ἐ λεύ θε ρα 
καί νά ζή σει θε ρα πευ μέ νο ἀ πό τίς πλη γές 
του.

Καί δέν πρέ πει νά ἀ γνο εῖ ται τό γε γο
νός ὅ τι τό πρώ ην θῦ μα κου βα λᾶ μα ζί του 
ἕ να σω ρό δι ε στραμ μέ νες δι δα χές τῆς ὀρ
γά νω σης στήν ὁ ποί α ἀ νῆ κε, ἀ τέ λει ω τα 
ἐ ρω τη μα τι κά, ἀμ φι βο λί ες καί ἀμ φι σβη τή
σεις. Ἀ κό μη, ἔ χει καλ λι ερ γη θεῖ μέ σα του 
τό αἴ σθη μα τῆς ἐ νο χῆς γιά τό ἐν δε χό με νο 
ἀ πο χώ ρη σής του ἀ πό τήν ὁ μά δα, με τά τόν 
«πνευ μα τι κό βια σμό» καί τίς ἀ πει λές πού 
ἔ χει ὑ πο στεῖ μέ σα σ’ αὐ τή.

Γι’ αὐ τό ἡ ἀ πε λευ θέ ρω ση ἑ νός θύ μα τος 
τῆς πλά νης εἶ ναι μιά ἡ ρω ϊ κή πρά ξη, πρω
τί στως γι’ αὐ τό τό ἴ διο τό θῦ μα καί συγ χρό
νως γε γο νός χαρ μό συ νο γιά ὅ λους ὅ σους 
ἐ γνώ ρι σαν καί ἔ ζη σαν τήν πε ρι πέ τειά του.
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Μέ σα ἀ πό τίς σε λί δες τοῦ πε ρι ο δι κοῦ 
μας ἔ χο με ἀ να φερ θεῖ πολ λές φο ρές στίς 
ἀρ νη τι κές συ νέ πει ες στά ἄ το μα, στήν οἰ
κο γέ νεια καί στό κοι νω νι κό σύ νο λο ἀ πό 
τήν δρα στη ρι ό τη τα τῶν αἱ ρέ σε ων. Ἔ χο με 
ἀ κό μη κα τα γρά ψει τίς γνῶ μες πολ λῶν 
ἐμ πει ρο γνω μό νων γιά τόν τρό πο ἀ πε ξάρ
τι σης τῶν θυ μά των ἀ πό τά «ψυ χο ναρ κω τι
κά» τῶν νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων. Πρω το πό ρος 
στόν το μέ α αὐ τό,  θε ω ρη τι κά μέ τά βι βλί α 
του καί πρα κτι κά μέ τήν ποι μαν τι κή μέ ρι
μνά του  ὑ πῆρ ξε ὁ μα κα ρι στός π. Ἀν τώ
νιος Ἀ λε βι ζό που λος1.

Στό πα ρόν ἄρ θρο θά με τα φέ ρο με μιά 
ὁ μο λο γί α πού μᾶς κα τέ θε σε ἕ νας «ἀ πε λεύ
θε ρος» ὀ πα δός τῆς πλά νης. Μέ σα σ’ αὐ τή 
τήν ὁ μο λο γί α κα τα γρά φον ται καί ἐ πι βε
βαι ώ νον ται, στήν πρά ξη, ὅ σα κα τά και ρούς 
ὑ πο στη ρί ξα με γιά τίς με θό δους δρα στη
ρι ό τη τας τῶν αἱ ρέ σε ων. Στό κεί με νο αὐ τό 
φαί νον ται κα θα ρά οἱ ἀρ νη τι κές καί ἐ πι κίν
δυ νες συ νέ πει ες πά νω στά θύ μα τα τῶν αἱ
ρέ σε ων ἀ πό τήν ἔν τα ξή τους στίς δι ά φο ρες 
αἱ ρε τι κές και πα ρα θρη σκευ τι κές ὁ μά δες, 
ἀλ λά προ βάλ λει καί ἡ ἐλ πί δα πού πάν το τε 
ὑ πάρ χει γιά κά θε θῦ μα νά βρεῖ τό θάρ ρος 
καί νά ζή σει τή στιγ μή τῆς ἀ πε λευ θέ ρω σής 
του ἀ πό τά δε σμά τῆς δου λεί ας, στήν ὁ ποί α 
εἶ χε βρε θεῖ, πι θα νῶς ἀ πό ἄ γνοι α καί χω ρίς 
νά ἀν τι λαμ βά νε ται τί ἀ κρι βῶς εἶ χε κά νει.

Ἐ μεῖς δη μο σι εύ ο με ἐ δῶ τήν ὁ μο λο γί α 
αὐ τή, ὄ χι μό νο για τί ἐ πι βε βαι ώ νει τίς θέ
σεις μας καί τίς ἀ πό ψεις μας γιά τούς κιν
δύ νους πού ἐλ λο χεύ ουν ἀ πό τήν ἔν τα ξη 
νέ ων κυ ρί ως ἀν θρώ πων στίς ὁ μά δες τῆς 
σύγ χρο νης πλά νης, ἀλ λά καί δι ό τι, ἀ φ’ ἑ
νός μέν, θά βο η θή σει στό νά φα νεῖ, μέ σα 

1. Βλ. κυρίως τά βιβλία του:
1.  Ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καί τῆς 

παραθρησκείας.
1.  Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη.
1.  Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων, προβληματική καί 

στρατηγική.
1.  Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκεί

ας. Πρακτικός ὁδηγός γιά τήν οἰκογένεια.

ἀ πό τήν πρά ξη, τό μέ γε θος τῆς ἀ πει λῆς 
ἀ πό τή δρα στη ρι ό τη τα τῶν ὁ μά δων αὐ τῶν 
καί, ἀ φ’ ἑ τέ ρου, θά δώ σει τήν ἐλ πί δα  σέ 
ὅ σους ζοῦν μέ τό πρό βλη μα  ὅ τι πάν το
τε, μέ τή χά ρη τοῦ Κυ ρί ου Ἰ η σοῦ, ὑ πάρ χει 
φῶς στό σκο τει νό τοῦ νελ τῆς αἵ ρε σης, στό 
ὁ ποῖ ο οἱ ἴ διοι ἔ χουν ἐγ κλω βι στεῖ ἤ τά μέ λη 
τῆς οἰ κο γε νεί ας τους.

α)Ἡδουλεία
Νέ ος, λοι πόν, ὁ «ἀ πε λεύ θε ρος» τῆς πλά

νης στήν πε ρί πτω σή μας, μέ λος εὐ υ πό λη
πτης κοι νω νι κά οἰ κο γέ νειας, σπου δα στής, 
μέ κα λή παι δεί α καί ἀ γα θές προ θέ σεις 
καί ὁ ρά μα τα. Θά λέ γα με, κα λο προ αί ρε
τος νέ ος, μέ ἀρ χές καί μέ μέλ λον εὐ οί ω νο. 
Πα ράλ λη λα μέ τίς σπου δές του, ὅ πως συμ
βαί νει μέ πολ λούς νέ ους, ἀ να ζη τοῦ σε νά 
δεῖ βα θύ τε ρα τά πράγ μα τα, νά δώ σει καί 
νό η μα στή ζω ή του. Ἔ τσι λοι πόν ὁ μο λο γεῖ: 
«Ἤ θε λα νά μέ ὁ ρί σω ἰ δε ο λο γι κά ὡς μιά ὀν
τό τη τα, ψά χνον τας γιά ἀ παν τή σεις γιά τά 
πάν τα ἀ πό παν τοῦ». Δι και ο λο γη μέ νη καί 
ἐ παι νε τή ἡ ἀ γω νί α του καί ἡ προ σπά θειά 
του.

Ὅ μως, κα τα γρά φει ὁ ἴ διος δύ ο μει ο νε
κτή μα τά του. Τό ἕ να: «Γιά τόν Χρι στό εἶ χα 
ἁ πλῶς ἕ ναν ἄ κρα το θαυ μα σμό καί σε βα σμό 
πρός τό πρό σω πό Του, ἀλ λά κα μί α σχέ ση μέ 
τά δῶ ρα τῆς Ἀ νά στα σής Του». Καί τό δεύ τε
ρο: «Ὄν τας μα κριά ἀ πό τό σπί τι μου καί τήν 
οἰ κο γέ νειά μου προ σπα θοῦ σα νά βρῶ κά τι ἤ 
κά ποι ον πού θά μέ κα θο δη γοῦ σε στήν ἀ να
ζή τη σή μου αὐ τή».

Ἐ δῶ κα τα γρά φον ται δύ ο ἀ πό τίς πιό 
βα σι κές αἰ τί ες πού ὁ δη γοῦν στήν πλά
νη. Ἡ ἄ γνοι α καί μά λι στα πά νω σέ ζω τι
κούς ὀν το λο γι κούς προ βλη μα τι σμούς καί 
ἡ ἐλ λι πής κα τή χη ση τοῦ νέ ου. Καί ἔ πει τα 
ἡ κα τά στα ση «ὑ ψη λοῦ κιν δύ νου» τοῦ νέ
ου σπου δα στή, ἡ ἀ πο μά κρυν ση ἀ πό τήν 
οἰ κο γέ νειά του. Καί οἱ δύ ο κα τα στά σεις 
δη μι ουρ γοῦν στήν ψυ χή του κε νό, μο να
ξιά, ἀ νάγ κη δι α λό γου καί στή ρι ξης «γιά 
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τά πάν τα ἀ πό παν τοῦ». Στήν ἀ να ζή τη
σή του αὐ τή ἐμ φα νί ζε ται ὁ «φω τι σμέ νος 
σω τή ρας», εἴ τε αὐ τός λέ γε ται γκου ροῦ ἤ 
μεσ σί ας ἤ «δά σκα λος» ἤ ψυ χο θε ρα πευ τής 
κ.ο.κ., γιά νά «κα λύ ψει τό κε νό». Βέ βαι α ὁ 
κα λό πι στος καί ἀ νυ πο ψί α στος νέ ος, βλέ
πον τας ἕ ναν «βομ βαρ δι σμό ἀ γά πης» ἐκ 
μέ ρους τοῦ «δα σκά λου», σκλα βώ νε ται ἀ πό 
τό «ἐν δι α φέ ρον» του, τόν ἐ κλαμ βά νει ὡς 
«παν το γνώ στη» ὅ πως τοῦ πα ρου σι ά ζε ται 
 καί «ἀ νι δι ο τε λῆ» ὅ πως λέ ει κα θο δη γη τή 
του, τόν ἐμ πι στεύ ε ται τυ φλά καί δέ χε ται 
ἀ νε πι φύ λα κτα τήν προ σφο ρά του. Ἔ τσι ὁ 
νέ ος ἀρ χί ζει νά συ ζη τεῖ μα ζί του «γιά θέ μα
τα με τα φυ σι κά καί πα ρα φυ σι κά».

Ἐ κεῖ ἄ κου σε ὁ ὑ πο ψή φιος ὀ πα δός γιά 
«ὁ ρά μα τα», γιά «ἐ πι τα γές τοῦ Θε οῦ», γιά 
«ἐ κλε κτούς», γιά «γνώ ση» καί μά λι στα «μυ
στι κή», γιά «δυ νά μεις», πού θά ἀ πο κτοῦ
σαν οἱ «ἐ κλε κτοί» κ.ο.κ.

Ἐν τυ πω σι ά στη κε ὁ νέ ος καί πα ρα δό θη
κε ὁ λο κλη ρω τι κά στόν «δά σκα λο». Ση μει
ώ νει ὁ ἴ διος: «Μή ἔ χον τας στέ ρε ες βά σεις 
νά ἀν τι κρού σω τά ὅ σα μοῦ ἔ λε γε πεί στη κα 
πώς ὄν τως ἦ ταν ἕ να ἄ το μο μέ Θεί α ἀ πο στο
λή. Τόν ἄ φη σα λοι πόν νά μέ κα θο δη γή σει 
ἐ νῶ θά τόν βο η θοῦ σα ὅ σο μπο ροῦ σα στή θεί
 α του ἀ πο στο λή. Ἡ ἀρ χή αὐ τῆς τῆς σχέ σης 
μας βρῆ κε αὐ τόν στό ρό λο τοῦ δα σκά λου καί 
ἐ μέ να στό ρό λο τοῦ μα θη τῆ».

Σι γά σι γά ἄρ χι σε ὁ νέ ος νά αἰ σθά νε ται 
ὅ τι πράγ μα τι εἶ ναι κι αὐ τός ἕ νας «ἐ κλε
κτός»: «Ἔ νι ω θα ξε χω ρι στός ἀ πό τούς ὑ πό
λοι πους συ ναν θρώ πους γύ ρω μου, ἐ κλε
κτός. Δέν ἤ μουν πιά ἕ να ἀ σή μαν το παι δί πού 
προ σπα θοῦ σε νά βρεῖ ἀ παν τή σεις μέ σα στά 
πλή θη, ἤ μουν πιά μιά ὀν τό τη τα πού ἀν τί θε
τα μέ τούς ἄλ λους ἔ ψα χνε ἀ παν τή σεις γιά 
ἀ νώ τε ρα πνευ μα τι κά θέ μα τα καί γι’ αὐ τό ὁ 
Θε ός τοῦ τίς ἔ δω σε μέ σα ἀ πό ἕ να πνευ μα τι
κό ἄ το μο».

Στή φά ση αὐ τή ὁ νέ ος ὀ πα δός δέν εἶ
ναι σέ θέ ση νά ἀν τι λη φθῆ ποῦ στο χεύ ει ὁ 
«δά σκα λος». Δέν ὑ πο τεύ ε ται καί δέν μπο

ρεῖ νά φαν τα στεῖ ὅ τι ὁ ὅ λος χει ρι σμός του 
ἀ πο βλέ πει στήν ὁ λο κλη ρω τι κή ὑ πο δού
λω σή του, στήν ἐκ μη δέ νι ση τῆς προ σω πι
κό τη τάς του καί στήν τυ φλή ὑ πο τα γή του 
στά σχέ δια, στούς σκο πούς καί στά ἰ δι ο τε
λῆ συμ φέ ρον τα τοῦ «δα σκά λου». Γι’ αὐ τό 
ὅ ταν ἄρ χι σε νά προ βάλ λει «ἀν τι στά σεις 
ἀμ φι σβη τών τας τον φέ ρον τάς του λο γι κά 
ἐ πι χει ρή μα τα», τό τε ἄρ χι σε ὁ «δά σκα λος» 
τίς «ἀ πο κα λύ ψεις», μέ τίς ὁ ποῖ ες «ἔ πει σε» 
τε λι κά τόν «μα θη τή» του γιά τήν «θε ϊ κή» 
του ἀ πο στο λή.

Τώ ρα ὁ «μα θη τής» αἰ σθάν θη κε «ὄ χι μό
νο ἀ λα ζο νι κά ξε χω ρι στός πού (εἶ χε) εἶ χα 
ἐ πι λε χθεῖ μέ σα ἀ πό μί α κα θό λου τυ χαί α 
σύμ πτω ση, νά κα τέ χω τή Γνώ ση μέ σα ἀ πό 
ἕ να θε ό πνευ στο ἄ το μο, ἀλ λά καί σί γου ρος 
γι’ αὐ τή τή Θε ϊ κή του προ έ λευ ση λό γῳ τῆς 
ὁ ποί ας δέν εἶ χα κα νέ να δι καί ω μα νά τόν ἀμ
φι σβη τή σω σέ ὁ τι δή πο τε». Θυ μᾶ μαι, λέ ει, 
ὅ τι «αἰ σθα νό μουν πιά ἰ δι αί τε ρος ἀ φοῦ συμ
με τεῖ χα σέ ἕ να ἀ πό κρυ φο σχέ διο τοῦ Θε οῦ 
μέ δυ νά μεις οὐ σι α στι κά προ ερ χό με νες ἀ πό 
αὐ τόν μέ σῳ ἑ νός ἀ πε σταλ μέ νου του».

Ἡ καλ λι έρ γεια τῆς ἀ λα ζο νεί ας καί τῆς 
ὑ πε ρο πτι κῆς συμ πε ρι φο ρᾶς στούς ὀ πα
δούς πού συ στη μα τι κά ἐ φαρ μό ζε ται σέ 
ὅ λες αὐ τές τίς ὁ μά δες κά νει τό θῦ μα νά 
βλέ πει τούς ἄλ λους, τούς ἀ μύ η τους, ὡς ὄν
τα κα τώ τε ρα, ἀ μα θῆ, ἄ ξια οἴ κτου, ἄν ὄ χι 
ὡς «βέ βη λους».

Ὅ πως ὅ μως συμ βαί νει σέ ὅ λες αὐ τές τίς 
πε ρι πτώ σεις, με γά λο ἐμ πό διο γιά τήν ἐ πί
τευ ξη τοῦ σκο ποῦ τῆς ὁ μά δας καί τοῦ ἀρ
χη γοῦ εἶ ναι ἡ οἰ κο γέ νεια καί τό πα ρελ θόν 
τοῦ ὀ πα δοῦ. Γι ‘ αὐ τό, μέ σα στίς τε χνι κές 
πού ἐ φαρ μό ζον ται ἀ πό τίς ὁ μά δες αὐ τές, 
εἶ ναι καί ἡ ἀ πο κο πή τοῦ ὑ πο ψη φί ου ὀ πα
δοῦ ἀ πό τήν οἰ κο γέ νειά του καί τό μέ χρι 
τό τε πα ρελ θόν του, ὥ στε νά τά ξε γρά ψει, 
νά τά θε ω ρή σει ὡς «χα μέ νο χρό νο» καί 
λα θε μέ νη πο ρεί α καί νά ἀ να ζη τή σει μιά 
«σω στή» πο ρεί α μέ σα στήν ὁ μά δα, νά ἀ να
γεν νη θεῖ μέ σα στό νέ ο πε ρι βάλ λον του.
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Ἔ τσι καί ὁ νέ ος στήν πε ρί πτω σή μας 
ὁ μο λο γεῖ: «Θέ λη σε νά μᾶς κά νει νά ξε κό
ψου με στα δια κά ἀ πό τίς ἄλ λες πα ρέ ες μας 
καί τήν οἰ κο γέ νειά μας ἔ τσι ὥ στε νά εἴ μα στε 
ὁ λο κλη ρω τι κά δι κοί του. Ἄρ χι σε λοι πόν νά 
κα τη γο ρεῖ τούς φί λους μας χω ρίς νά τούς 
ἔ χει ἀν τι κρύ σει ἔ στω ὀ πτι κά, πρᾶγ μα πού 
δέν χρει α ζό ταν νά συμ βεῖ ἔ χον τας ὑ πέρ
γει ες δυ νά μεις. Ἡ τε χνι κή ἦ ταν ἡ ἑ ξῆς: μᾶς 
ἔ λε γε νά πε ρι μέ νου με γιά νά δοῦ με πώς 
κά ποι α στιγ μή καί οἱ φί λοι καί οἱ συγ γε νεῖς 
μας θά μᾶς τόν κα κο λο γή σουν καί θά μᾶς 
ζη τή σουν νά ἀ πο μα κρυν θοῦ με ἀ πό αὐ τόν».

Ἡ «προ φη τεί α» τοῦ «δα σκά λου» «ἐ πα
λη θευ ό ταν», βε βαί ως, σέ λί γο ὅ ταν, ὅ πως 
ἦ ταν ἑ πό με νο, ἡ οἰ κο γέ νεια ἀν τι δροῦ σε 
γιά τήν κα τά στα ση τοῦ παι διοῦ της. Τό ἐ πι
βε βαι ώ νει ὁ συν τά κτης τῆς «ὁ μο λο γί ας»: 
«Αὐ τό βέ βαι α συ νέ βαι νε ἀ φοῦ ὅ ταν κά ποι ος 
ζεῖ σέ μιά κα τά στα ση δαι μο νι κή ἡ ἐμ φά νι σή 
του ἀλ λά ζει ἐ σω τε ρι κά καί ἐ ξω τε ρι κά ἔ χον
τας με τα τρα πεῖ σέ ἕ να ἀλ λο πρό σα λο ἀ γρί μι 
καί οἱ δι κοί του ἄν θρω ποι πού πραγ μα τι κά 
τόν ἀ γα ποῦν ἀ νη συ χοῦν γι’ αὐ τόν».

Ὁ «δά σκα λος», τό τε, λέ ει ὁ νέ ος τῆς 
«ὁ μο λο γί ας», «ὅ ταν μᾶς ἔ λε γαν οἱ δι κοί μας 
ἄν θρω ποι νά ἀ πο μα κρυν θοῦ με αὐ τός ἀ τά
ρα χος μᾶς ὑ πεν θύ μι ζε τήν πρό βλε ψή του 
πώς θά συ νέ βαι νε αὐ τό καί μεμ ψί μοι ρος με
λαγ χο λοῦ σε γιά τό χλευα σμό πού γνώ ρι ζε 
ἀ πό τούς ἀν θρώ πους χω ρίς λό γο κα τά ἕ να 
τρό πο μαρ τυ ρι κό· τό τε λευ ταῖ ο στά διο αὐ
τῆς τῆς τε χνι κῆς ἐ λέγ χου ἦ ταν τό συμ πέ ρα
σμα πώς στό πρό σω πό του θά βρί σκα με ἐ πι
τέ λους τήν ἀ λη θι νή φι λί α καί οἰ κο γέ νεια».

Ἄν ὁ μέλ λων ὀ πα δός ἐ πι τύ χει στά μά τια 
τοῦ «δα σκά λου» καί σ’ αὐ τή τήν «δο κι μα
σί α» καί «κα τα λεί ψει τόν πα τέ ρα αὐ τοῦ 
καί τήν μη τέ ρα» γιά χά ρη τοῦ «δα σκά λου», 
τό τε ἔ χει ὁ λο κλη ρω θεῖ πλέ ον τό σχέ διο τοῦ 
χει ρι σμοῦ του καί μπο ρεῖ νά ἀ νή κει στούς 
«ἐ κλε κτούς». Δη λα δή οὐ σι α στι κά νά ἔ χει 
κα τα στεῖ ἕ να πει θή νιο καί ἄ βου λο ὄρ γα
νο τοῦ ἀρ χη γοῦ τῆς ὁ μά δας, τό ὁ ποῖ ο εἶ ναι 

ἕ τοι μο νά δε χθεῖ ὁ ποι α δή πο τε δι δα χή καί 
ἐν το λή τοῦ «δα σκά λου». Πράγ μα πού συ
νέ βη καί στήν πε ρί πτω σή μας.

Ἔ τσι ὁ λο κλη ρώ νε ται ἡ φά ση τοῦ «πο δη
γε τι σμοῦ» τοῦ ὀ πα δοῦ. Μέ τίς τε χνι κές αὐ
τές, λέ ει στήν ὁ μο λο γί α του ὁ πρώ ην ὀ πα
δός, ἤ μουν ἕ τοι μος «νά ἀ να γνω ρί σω ὁ λο
κλη ρω τι κά τή θε ϊ κή του ἰ δι ό τη τα τήν ὁ ποί α 
δέν εἶ χα κα νέ να δι καί ω μα νά ἀμ φι σβη τή σω 
ὄν τας ἕ νας τρω τός, ἀ γνώ μων ἄν θρω πος».

Μέ ὅ λες αὐ τές τίς με θο δεύ σεις ἐ πι δι ώ κε
ται νά πει σθοῦν οἱ ὀ πα δοί ὅ τι, ὅ,τι κά νουν 
τό κά νουν γιά τό κα λό τοῦ κό σμου καί τό 
δι κό τους κα λό, γιά τήν δι κή τους πνευ μα
τι κή ἀ νέ λι ξη, χω ρίς νά ὑ πο ψι ά ζον ται ὅ τι 
ὑ πη ρε τοῦν δου λι κά τά συμ φέ ρον τα καί τίς 
ἐ πι θυ μί ες τοῦ «δα σκά λου». Στή συ νέ χεια, 
ὁ «δά σκα λος» κά νει τήν τρο με ρή «ἀ πο κά
λυ ψη» ὅ τι «ὁ δεύ τε ρος Μεσ σί ας ἦ ταν αὐ
τός». Καί τό τε «ἄρ χι σε γιά πρώ τη φο ρά νά 
μᾶς ζη τά ει νά κά νου με πράγ μα τα γι’ αὐ τόν, 
τά ὁ ποῖ α θά μᾶς βο η θοῦ σαν νά ἀ νέλ θου με 
πνευ μα τι κά καί νά ἀ πο κτή σου με δυ νά μεις 
μέ τίς ὁ ποῖ ες θά τόν βο η θού σα με νά πο λε
μή σει στήν “τε λι κή μά χη”».

Οἱ ὀ πα δοί, με τά ἀ πό αὐ τή τήν «ἀ πο κά
λυ ψη» αἰ σθά νον ταν πλέ ον ὑ πε ρο πτι κά ὡς 
ἐ κλε κτοί φί λοι τοῦ «δα σκά λου», πού τόν 
βο η θοῦ σαν στήν ἐκ πλή ρω ση τῆς σπου
δαί ας ἀ πο στο λῆς του. Τό βε βαι ώ νει ὁ συν
τά κτης τῆς «ὁ μο λο γί ας»: «Με τά ἀ π’ αὐ τή 
τή φά ση ἤ μα σταν πιά κά τι πα ρα πά νω ἀ πό 
φί λοι, ἤ μα σταν μιά ἱ ε ρή ὁ μά δα ἡ ὁ ποί α ὑ πά
κου ε στίς βου λές, τά ὁ ρά μα τα καί τίς θε ό
πνευ στες ἐν το λές του».

Στό τέ λος, ὁ «δά σκα λος», γιά νά ἐγ
κλω βί σει, νά «δέ σει» μα ζί του τόν ὀ πα δό, 
ἐ φαρ μό ζει τήν ἔ σχα τη ἐ πέμ βα ση πά νω 
στήν προ σω πι κό τη τά του, τόν ἐκ φο βι σμό, 
μιά τα κτι κή πού συ ναν τοῦ με σέ ὅ λες τίς 
αἱ ρε τι κές καί πα ρα θρη σκευ τι κές ὁ μά δες. 
Κι ‘ αὐ τό τό ἐ πι βε βαι ώ νει ὁ συν τά κτης τῆς 
«ὁ μο λο γί ας»: «Ἡ τε λευ ταί α φά ση γιά νά 
μᾶς κά νει ὁ λο κλη ρω τι κά δι κούς του ἦ ταν 
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ὁ ἐκ φο βι σμός καί ἡ ἐγ γύ η ση πώς μό νο μα ζί 
του θά εἴ μα στε ἀ σφα λεῖς».

Οἱ τρό ποι καί οἱ μέ θο δοι πού ἐ φαρ μό
ζον ται στήν φά ση αὐ τή εἶ ναι πολ λοί καί 
ποι κί λοι. Σέ ἄλ λες ὁ μά δες ζη τοῦν ται γρα
πτές «ἐ ξο μο λο γή σεις» τῆς μέ χρι τό τε ζω ῆς 
τοῦ ὀ πα δοῦ, μέ κα τα γε γραμ μέ νες ὅ λες 
τίς πρά ξεις του, τά σφάλ μα τά του καί τίς 
ἀ δυ να μί ες του, ἀ κό μη καί τίς τυ χόν ἐγ
κλη μα τι κές ἐ νέρ γει ές του. Ὄ χι βέ βαι α γιά 
νά τοῦ συγ χω ρη θοῦν, ὅ σα ὡς ἄν θρω πος 
ἔ πρα ξε, ἀλ λά γιά νά χρη σι μο ποι η θοῦν 
στήν κα τάλ λη λη στιγ μή ἐ ναν τί ον του. Σέ 
ἄλ λες ὁ μά δες ἐ φαρ μό ζε ται ἡ δι ορ γά νω ση 
ὁ μα δι κῶν ὀρ γι α στι κῶν τε λε τῶν ἤ τα πει
νω τι κῶν πρά ξε ων στίς ὁ ποῖ ες συμ με τέ χει 
ὑ πο χρε ω τι κά ὁ ὀ πα δός μέ τίς ὁ ποῖ ες κα
ταρ ρα κώ νε ται ἡ προ σω πι κό τη τά του καί 
ὑ πο τάσ σε ται ἄ βου λα στίς ἐ πι θυ μί ες τοῦ 
ἀρ χη γοῦ. Πα ράλ λη λα, ὑ πο βάλ λε ται στό 
θῦ μα ἡ πε ποί θη ση ὅ τι, ἄν φύ γει ἀ πό τήν 
ὁ μά δα, ὄ χι μό νο θά χά σει τά ἀ γα θά τῆς 
πνευ μα τι κῆς ἀ νέ λι ξής του, πού τοῦ προ
σφέ ρει ὁ ἀρ χη γός, ἀλ λά καί θά κιν δυ νεύ σει 
νά ἐ κτε θεῖ στά μά τια, ὄ χι μό νο τῶν πρώ ην 
συ νο δοι πό ρων του, ἀλ λά καί τῶν δι κῶν του 
καί τῆς κοι νω νί ας.

Ὁ συν τά κτης τῆς «ὁ μο λο γί ας» δέν ἀ να
φέ ρε ται εἰ δι κά στούς τρό πους καί τά μέ σα 
τοῦ ἐκ βια σμοῦ πού ἐ φαρ μο ζό ταν σ’ αὐ τή 

τήν ὁ μά δα. Κά νει μό νο λό γο γιά πε ρί ερ γα 
τη λε φω νή μα τα τά ὁ ποῖ α, κα τά τήν δι α βε
βαί ω ση τοῦ «δα σκά λου» γί νον ταν ἀ πό κά
ποι ους «ἄλ λους», πού «ἦ ταν ἄ το μα σάν κι’ 
ἐ μᾶς πού γνω ρί ζα με πώς τό τέ λος τοῦ κό
σμου πλη σιά ζει, ἀλ λά εἶ χαν πά ρει τό μέ ρος 
τοῦ δι α βό λου... ὅ λοι πα ρα κο λου θού μα στε 
ἀ πό αὐ τούς τούς “ἄλ λους”, οἱ ὁ ποῖ οι ὄν τας 
λά τρεις τοῦ δι α βό λου εἶ χαν θέ σεις ἐ ξου σί
ας καί μέ δύ να μη οὐ σι α στι κή μέ τήν ὁ ποί α 
ἐ λέγ χουν τίς ἀν θρώ πι νες μά ζες». Ἔ τσι, ἡ 
ὁ μά δα εἶ ναι τό «κα τα φύ γιο» καί ἡ ἔν τα ξη 
καί πα ρα μο νή μέ σα σ’ αὐ τή ἐ ξα σφα λί ζει 
τούς ὀ πα δούς ἀ πό τόν κίν δυ νο τοῦ «δι α βό
λου». Ἄν φύ γουν ἀ πό τήν ὁ μά δα κιν δυ νεύ
ουν καί προ δί δουν τόν ὑ ψη λό προ ο ρι σμό 
τους γιά τόν ὁ ποῖ ο εἶ χαν ἐ πι λε γεῖ, δη λα δή 
τό κα λό τοῦ κό σμου.

Αὐ τή ἡ κα τά στα ση τρο μο κρα τί ας πού 
πε ρι γρά φε ται στήν πε ρί πτω σή μας, θά 
μπο ρού σα με νά ποῦ με ὅ τι εἶ ναι κοι νό χα
ρα κτη ρι στι κό τῶν με θο δεύ σε ων πού ἐ φαρ
μό ζον ται στίς δι ά φο ρες ὁ μά δες τῆς πλά
νης. Ἐ κεῖ να πού πι θα νῶς ἀλ λά ζουν εἶ ναι 
οἱ τί τλοι τῶν ὁ μά δων καί τά ὀ νό μα τα τῶν 
ἀρ χη γῶν καί με ρι κές φο ρές οἱ ἀρ χές τῆς 
δι δα σκα λί ας τους καί ἡ κα τεύ θυν ση τῆς 
ἰ δε ο λο γί ας τους.

 (Τό τέ λος στό ἑ πό με νο).

ΜΕΡΟΣΓ΄
ΑἴτιαΣκοποίἈντιμετώπιση

Ποιά εἶ ναι τά αἴ τια ἐ ξά πλω σης τῶν αἱ

1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδρα
ση τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκα
ετία τοῦ 1990».

ρέ σε ων καί ἰ δι αί τε ρα τῶν «Θρη σκει ῶν τῶν 
Νέ ων» στήν ἐ πο χή μας; Ποι οί εἶ ναι οἱ νέ οι 
στό χοι τους; Τί πρέ πει νά γί νει γιά τήν ὀρ
θή ἀν τι με τώ πι σή τους; Αὐ τά εἶ ναι τά ἐ ρω
τή μα τα στά ὁ ποῖ α θά προ σπα θή σου με νά 
ἀ παν τή σου με σ’ αὐ τό τό κε φά λαι ο.

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

(ιε’ μέ ρος)
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α)Αἴτια
Γιά τό τε ρά στιο αὐ τό θέ μα πα ρα πέμ που

με στό βι βλί ο μας «ΧΟΕ Ἕ να ποι μαν τι κό 
πρό βλη μα» (ἔκδ. Ἱ ε ρᾶς Μη τρ. Νι κο πό λε
ως, Πρέ βε ζα 1989). Ἐ δῶ θά πε ρι ο ρι σθοῦ με 
σέ με ρι κά βα σι κά αἴ τια, ἔ χον τας ὑ πό ψη 
μας τά γε γο νό τα στήν Ἀ να το λι κή Εὐ ρώ πη.

1. Νό η μα ζω ῆς, ἀ σφά λεια, ζε στα σιά
Γνω ρί ζου με πώς βα σι κά αἴ τια γιά τήν 

ἐ ξά πλω ση τέ τοι ων ὁ μά δων εἶ ναι ἡ ἀ πώ
λεια νο ή μα τος ζω ῆς, «ζε στα σιᾶς» καί ἐλ πί
δας γιά τό μέλ λον.

Στό χῶ ρο τῆς Ἀ να το λι κῆς Εὐ ρώ πης καλ
λι ερ γεῖ το συ στη μα τι κά ἡ πε ποί θη ση πώς 
τά Συν τάγ μα τα αὐ τῶν τῶν χω ρῶν προ
σφέ ρουν προ σα να το λι σμό καί ἀ πάν τη ση 
σέ ὅ λα τά προ βλή μα τα τῆς ζω ῆς. Οἱ νέ οι 
μά θαι ναν ἀ πό τό σχο λεῖ ο, ἀ πό τίς κομ μα
τι κές ὀρ γα νώ σεις, ἀ πό τά μέ σα μα ζι κῆς 
ἐ νη μέ ρω σης, ὅ τι τό μέλ λον ἀ νή κει στίς χῶ
ρες τοῦ λε γό με νου ὑ παρ κτοῦ σο σι α λι σμοῦ. 
Ὅ μως ξαφ νι κά ἔ νοι ω σαν νά φεύ γει τό ἔ δα
φος κά τω ἀ πό τά πό δια τους. Ἡ ἐ πί ση μη 
ἰ δε ο λο γί α πε τά χθη κε κυ ρι ο λε κτι κά στόν 
κά λα θο τῶν ἀ χρή στων καί μα ζί μ’ αὐ τήν ὁ 
θε τι κός προ σα να το λι σμός πού στη ρι ζό ταν 
σ’ αὐ τήν. Ἀ κό μη ἐ ξα φα νί σθη κε ἡ εἰ κό να 
τοῦ «ἐ χθροῦ», πού ἐ νί σχυ ε τήν αὐ το πε ποί
θη ση τῶν ἀν θρώ πων αὐ τῶν.

Τώ ρα νοι ώ θουν τρο μα κτι κή ἀ να σφά
λεια, πού ἐκ φρά ζε ται ποι κι λό τρο πα. Σχε
τι κά μέ τό θέ μα αὐ τό ἡ ἐκ πομ πή Spiegel 
Report τοῦ δο ρυ φο ρι κοῦ κα να λιοῦ Sat 1 
στίς 12/3/1990 ἀ να φέρ θη κε στήν πε ρί πτω
ση Ἀ να το λι κο γερ μα νί δας ἀ πό τήν κομ
μα τι κή βά ση, πού ἡ με γα λύ τε ρη ἐ πι θυ μί α 
στή ζω ή της ἦ ταν νά τῆς ἐ πι τρα πεῖ νά πα
ρευ ρε θεῖ σέ ἕ να συ νέ δριο τοῦ κόμ μα τος. 
Ὁ λό κλη ρη τή ζω ή της τήν εἶ χε ἀ φι ε ρώ σει 
στήν ἐρ γα σί α γιά τά ἰ δα νι κά τοῦ σο σι α λι
σμοῦ. Με τά τό γκρέ μι σμα τῶν ἰ δα νι κῶν 
αὐ τῶν δέν μπό ρε σε νά ἀν τέ ξει καί αὐ το
κτό νη σε.

Σέ κα νο νι κές συν θῆ κες μπο ρεῖ κα νείς νά 
ἀ να πτύ ξει δρα στη ρι ό τη τα στά πλαί σια τῆς 
συμ με το χῆς του στή ζω ή τῆς Ἐκ κλη σί ας 
ἤ τῶν πο κί λων κοι νω νι κῶν πο λι τι στι κῶν 
καί πνευ μα τι κῶν φο ρέ ων πού ὑ πάρ χουν. 
Ὅ μως στίς χῶ ρες τῆς Ἀ να το λι κῆς Εὐ ρώ πης 
αὐ τό δέν ἦ ταν δυ να τό, πα ρά μό νο σέ σχέ ση 
μέ τήν κρα τοῦ σα ἰ δε ο λο γί α. Τό γκρέ μι σμα 
αὐ τῆς τῆς ἰ δε ο λο γί ας δη μι ουρ γεῖ τή συ ναί
σθη ση ὅ τι πρό σφε ρε κα νείς ὁ λό κλη ρη τήν 
μέ χρι τώ ρα ζω ή του στήν ὑ πη ρε σί α ἑ νός 
ψεύ τι κου ἰ δα νι κοῦ καί μπο ρεῖ εὔ κο λα νά 
ὁ δη γη θεῖ στήν ἀ πό γνω ση.

Τό αἴ σθη μα ἀ να σφά λειας, ἡ ἀ βε βαι ό τη
τα γιά τό μέλ λον με γα λώ νει μέ τόν κίν δυ
νο πού ἀ πει λεῖ τήν ἀ ξί α τοῦ νο μί σμα τος 
καί ἐ νι σχύ ε ται ἀ κό μη πε ρισ σό τε ρο ἀ πό 
τήν κα τα στρο φή τοῦ πε ρι βάλ λον τος, ἡ 
ὁποία σύμ φω να μέ τίς πλη ρο φο ρί ες τοῦ 
Th. Gandow, ἔ χει πά ρει σ’ αὐ τές τίς χῶ ρες 
με γά λες δι α στά σεις.

Αὐ τά τά τρο μα κτι κά ὑ παρ ξια κά κε νά 
ἀ νοί γουν τό δρό μο γιά τήν προ σφο ρά τοῦ 
νέ ου προ ϊ όν τος «Ἐλ πί δα», πού προ σφέ
ρουν στή θρη σκευ τι κή ἀ γο ρά οἱ πα ρα θρη
σκευ τι κές ὀρ γα νώ σεις.

Στίς χῶ ρες τῆς Ἀ να το λι κῆς Εὐ ρώ πης οἱ 
ἄν θρω ποι δέν χρει α ζό ταν νά φρον τί σουν 
οἱ ἴ διοι γιά τήν κά λυ ψη τῶν βα σι κῶν ἀ ναγ
κῶν, ὅ πως ἡ κα τοι κί α, ἡ ἐρ γα σί α καί ἄλ
λα. Ὅ μως μέ τό ἄ νοιγ μα τῶν συ νό ρων τό 
πρᾶγ μα ἀλ λά ζει καί ὁ κα θέ νας πρέ πει νά 
φρον τί σει γιά πράγ μα τα, πού προ η γου μέ
νως δέν χρει α ζό ταν νά τά φρον τί σει.

Στήν ἐκ πομ πή τοῦ Sat 1, γιά τήν ὁποία 
κά να με λό γο, ἀ να φέρ θη κε πώς πολ λοί 
Ἀ να το λι κο γερ μα νοί νέ οι πού κα τέ φυ γαν 
στή Δ. Γερ μα νί α ἐ πέ στρε ψαν ξα νά στήν 
πα τρί δα τους, για τί δέν μπο ροῦ σαν νά ἀν
τι με τω πί σουν μό νοι τους τά δι ά φο ρα προ
βλή μα τα.

Τό ἴ διο φαι νό με νο βλέ που με καί σέ πολ
λές πε ρι πτώ σεις, πού ὀ πα δοί δι α φό ρων 
αἱ ρέ σε ων καί πα ρα θρη σκευ τι κῶν ὀρ γα
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νώ σε ων, ἐγ κα τα λεί πουν τίς ὁ μά δες αὐ τές. 
Ἄν δέν βρε θοῦν στό δρό μο τους ἄν θρω ποι 
νά τούς βο η θή σουν σ’ αὐ τό τό με τα βα τι κό 
στά διο, μέ σκο πό τήν ὁ μα λή ἐ πα νέν τα ξη 
στήν κοι νω νί α, ὁ δη γοῦν ται στήν ἀ πό γνω
ση, ἀ κό μη καί στήν αὐ το κτο νί α, ἤ ἐ πι στρέ
φουν στίς ὁ μά δες, ἕ τοι μοι νά δε χθοῦν ὁ ποι
εσ δή πο τε τα πει νώ σεις καί ἐ ξευ τε λι σμούς. 
Αὐ τό συμ βαί νει στήν πε ρί πτω ση «μαρ τύ
ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ», τό ἴ διο συμ βαί νει καί μέ 
ἄλ λες ὁ μά δες.

Ὁ Joachim Matz, ψυ χα να λυ τής, ἀ να φέ
ρει χα ρα κτη ρι στι κά: «Πολ λοί δι α κα τέ χον
ται ἀ πό φό βο μπρο στά στήν ἐ λευ θε ρί α. Γι’ 
αὐ τό ἀ να ζη τοῦν στα θε ρές δο μές, ἐ ξα σφά
λι ση καί ἕ να νέ ο «φύ ρερ»!

2.  Τά κε νά τῆς ποι μαν τι κῆς τῆς Ἐκ κλη σί ας
Ἀλ λά σ’ αὐ τά τά αἴ τια πρέ πει νά προ

σθέ σου με καί τό γε γο νός ὅ τι οἱ ἐκ κλη σί ες 
στήν Ἀ να το λι κή Εὐ ρώ πη δέν δι α θέ τουν 
τόν ἀ πα ραί τη το ὁ πλι σμό γιά νά ἀν τι με τω
πί σουν τόν κίν δυ νο τῶν αἱ ρέ σε ων καί τῆς 
πα ρα θρη σκεί ας.

Ἄς πά ρου με γιά πα ρά δειγ μα τήν Ἀ να
το λι κή Γερ μα νί α. Στό Wittemberg ὑ πάρ χει 
ἕ να ἐκ κλη σι α στι κό ἐ ρευ νη τι κό κέν τρο, μέ 
σκο πό νά βο η θά ει τήν Ἐκ κλη σί α στόν ἀ γώ
να της ἐ ναν τί ον τῆς Κρα τι κῆς ἀ θε ϊ στι κῆς 
ἰ δε ο λο γί ας. Αὐ τός ἦ ταν ὁ βα σι κός ἀν τί πα
λος τῆς ἀ πο λο γη τι κῆς τῆς Ἐκ κλη σί ας σέ 
ὅ λες τίς δε κα ε τί ες πού κυ ρι άρ χη σε στή χώ
ρα αὐ τή ὁ «ὑ παρ κτός σο σι α λι σμός»: ἡ ἀ πό
λυ τη ἀ παί τη ση τοῦ κόμ μα τος καί τοῦ κρά
τους πά νω στή ζω ή τῶν πο λι τῶν. Ὅ μως 
στή συ νέ χεια ὁ ἀν τί πα λος δέν εἶ ναι αὐ τός. 
Εἶ ναι ἡ «θρη σκευ τι κή ζούγ κλα», σύμ φω να 
μέ χα ρα κτη ρι σμό τοῦ Th. Gandow, μέ σα 
στήν ὁ ποί α δέν ἔ χουν μά θει νά προ σα
να το λί ζον ται. Αὐ τό ἀ πο δει κνύ ε ται στήν 
πρά ξη μέ τήν ἄ φι ξη τῶν ἀν θρώ πων αὐ τῶν 
στίς χῶ ρες τῆς Δύ σης. Δι α πι στώ νε ται ὅ τι 
ἀ πό τούς ἀν θρώ πους αὐ τούς λεί πουν οἱ 
θρη σκευ τι κές δυ νά μεις ἀν τί στα σης. Κά τι 

πα ρό μοι ο συμ βαί νει καί μέ τούς Ρωσ σο
Πον τί ους πού ἐγ κα θί σταν ται στήν Ἑλ λά δα 
καί ὄ χι μό νο μέ αὐ τούς!

3. Ὁ ἐ λεύ θε ρος χρό νος
Ἕ να νέ ο στοι χεῖ ο πού ἀ πο δυ να μώ νει 

πε ρισ σό τε ρο τό ἔρ γο τῆς Ἐκ κλη σί ας στίς 
χῶ ρες αὐ τές εἶ ναι ἡ δι ά θε ση τοῦ ἐ λεύ θε ρου 
χρό νου. Οἱ νέ οι λό γου χά ρη τοῦ Ἀ να το λι
κοῦ Βε ρο λί νου μπο ροῦν πλέ ον νά περ νοῦν 
τά βρά δυ α καί τόν ἐ λεύ θε ρο χρό νο τους 
στό Δ. Βε ρο λί νο, ἤ ὅ που ἀλ λοῦ. Ἔ τσι καί οἱ 
ἐκ κλη σι α στι κές ἐκ δη λώ σεις καί ἐ νο ρια κές 
εὐ και ρί ες ἀ πο δυ να μώ νον ται. Ἡ ἐ πα φή τῆς 
Ἐκ κλη σί ας μέ νε α ρό ποί μνιο δυ σκο λεύ ε
ται.

Οἱ δε σμοί τῆς το πι κῆς κοι νό τη τας, ἡ 
ἀλ λη λεγ γύ η με τα ξύ τῶν με λῶν της ἀ πο
δυ να μώ νε ται μέ τήν κί νη ση φυ γῆς. Ἐ ξάλ
λου στό νέ ο «χῶ ρο» πού κα τα να λί σκε ται ὁ 
ἐ λεύ θε ρος χρό νος πα ρα μο νεύ ουν οἱ κίν δυ
νοι. Ἔ τσι τό κέρ δος τῶν αἱ ρε τι κῶν καί πα
ρα θρη σκευ τι κῶν ὁ μά δων εἶ ναι με γά λο: καί 
σέ χρῆ μα, ἀλ λά καί σέ ἀν θρώ πι νο ὑ λι κό.

β)Ὁστόχος
Ἀ πό ὅ σα ἐκ θέ σα με, γί νε ται φα νε ρό ὅ τι 

πολ λές νε ο φα νεῖς «θρη σκεῖ ες» ἀ πο βλέ
πουν στή δι ά βρω ση ὁ λό κλη ρης τῆς κοι νω
νί ας μας καί στήν πο λι τι κή ἐ πι κρά τη ση σέ 
παγ κό σμιο ἐ πί πε δο.

Οἱ πε ρισ σό τε ρες ἀ πό τίς ὁ μά δες αὐ τές 
κη ρύτ τουν μιά ἐ περ χό με νη ὁ λι κή κα τα
στρο φή τοῦ κό σμου, στήν πε ρί πτω ση πού 
δέν ἐ πι βλη θεῖ ἡ ἰ δε ο λο γί α τους μέ εἰ ρη νι
κά μέ σα καί δέν ἀ να γνω ρι σθεῖ ἡ ἀ πό λυ τη 
ἀ παί τη σή τους στήν παγ κό σμια πο λι τι κή 
σκη νή.

Οἱ ἄν θρω ποι πού ἐν τάσ σον ται σ’ αὐ τές 
τίς ὁ μά δες πι στεύ ουν πώς μέ σα ἀ πό ἕ να 
ὁ λο καύ τω μα θά ἀ να τεί λει μιά «Νέ α Ἐ πο
χή», στήν ὁ ποί α θά ἐ πι ζή σουν μό νο ὅ σοι 
βρέ θη καν στό «ἀ σφα λές κα τα φύ γιο», δη
λα δή στήν ὀρ γά νω ση, ἡ ὁ ποί α, κά τω ἀ πό 
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τήν κα θο δή γη ση τοῦ «Ἀ βα τάρ» ἤ «μεσ σί α» 
τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς», ἀ νέ λα βε νά δη μι ουρ
γή σει τή «νέ α φυ λή», πού θά δι οι κή σει τή 
γῆ στή «χρυ σῆ ἐ πο χή».

Ἄς πά ρου με γιά πα ρά δειγ μα τήν κί νη ση 
τοῦ Μούν. Στή δε κα ε τί α τοῦ 1970 δι έ νει με 
στή Γερ μα νί α ἕ να φέ ϋγβο λάν, στό ὁ ποῖ ο 
ἀ να φε ρό ταν: «Τό 1960 ἄρ χι σε ἡ Νέ α Ἐ πο χή. 
Ὁ Θε ός ἀ πο κά λυ ψε σέ ἕ να με γά λο Δά σκα
λο τήν ἀ πό λυ τη ἀ λή θειά Του! Τά σύμ βο λα 
καί οἱ πα ρα βο λές τῆς Βί βλου ἐ ξη γοῦν ται 
ἀ πό λυ τα σ’ αὐ τή τήν ἀ πο κά λυ ψη. Ἡ βα σι
λεί α τοῦ Θε οῦ ἱ δρύ ε ται τώ ρα στή γῆ ἀ πό τόν 
Χρι στό. Ὅ λες οἱ θρη σκεῖ ες θά ἑ νω θοῦν σ’ 
αὐ τή τή Νέ α Ἐ πο χή, κά τω ἀ πό ἕ να Δά σκα
λο. Γιά πρώ τη φο ρά στήν ἱ στο ρί α ὁ ἄν θρω
πος μπό ρε σε νά φθά σει στήν τε λει ό τη τα. 
Ἡ τε λει ό τη τα στήν ὄ ψη τοῦ Θε οῦ δι α φέ ρει 
ἀ πό τήν τε λει ό τη τα κα τά τήν ἀν τί λη ψη τῶν 
ἀν θρώ πων. Ζοῦ με στίς ἔ σχα τες ἡ μέ ρες τῆς 
ἐ πο χῆς τῆς Και νῆς Δι α θή κης, ἡ ὁ ποί α ἐκ
πλη ρώ θη κε».

Σύμ φω να μέ τό βα σι κό ἐ πι τε λι κό στέ
λε χος τοῦ Μούν, τόν Young Oon Kim, «ἡ 
ἀ πο κά λυ ψη, δη λα δή τό τε λευ ταῖ ο βι βλί ο 
τῆς Και νῆς Δι α θή κης, ἐκ πλη ρώ νε ται σ’ αὐ τό 
τόν και ρό. Ὁ πα λαι ός οὐ ρα νός καί ἡ πα λαι ά 
γῆ βρί σκον ται στήν ἀ πο σύν θε ση. Ἕ νας νέ
ος οὐ ρα νός καί μιά νέ α γῆ δη μι ουρ γοῦν ται 
σή με ρα. Ἡ νέ α ἱ στο ρί α τῆς κυ ρι αρ χί ας τοῦ 
Θε οῦ ἄρ χι σε… Χρει α ζό μα στε μιά νέ α ἀ πο
κά λυ ψη, πού νά μᾶς ἐ ξη γή σει τόν τρό πο καί 
τόν χρό νο τῆς ἐκ πλή ρω σης τῆς με γά λης 
ὑ πό σχε σης τοῦ Ἰ η σοῦ, καί νά δεί ξει τό δρό μο 
στήν ἀν θρω πό τη τα, γιά νά προ ε τοι μα σθεῖ 
γιά τίς δρα στι κές ἀλ λα γές τοῦ σύμ παν τος. 
Ἄν ἀ να τεί λει μιά Νέ α Ἐ πο χή, ἡ ἀν θρω πό τη
τα πρέ πει νά ἐ νη με ρω θεῖ γιά τίς νέ ες κα τα
νο μές αὐ τῆς τῆς ἐ πο χῆς».

Μέ ποι όν τρό πο θά ἐ νη με ρω θεῖ ἡ ἀν
θρω πό τη τα γιά τή Νέ α Ἐ πο χή, γιά τίς δρα
στι κές ἀλ λα γές καί γιά τίς νέ ες κα τα νο μές; 
Αὐ τό τό λέ γει στή συ νέ χεια ὁ Young Oon 
Kim, προ λο γί ζον τας τίς «Θε ϊ κές Ἀρ χές» 

του Σάν Μυ ούν Μούν: «Οἱ θε ϊ κές ἀρ χές 
πού πε ρι γρά φον ται σ’ αὐ τό τό βι βλί ο, εἶ ναι 
τώ ρα οἱ πρῶ τες ἀ πο κα λύ ψεις πού ἔ λα βε 
αὐ τή ἡ ὁ μά δα. Τό πλῆ ρες σχέ διο τῆς ἀ πο κα
τά στα σης καί τῆς ζω ῆς στή Νέ α Ἐ πο χή θά 
προ σφερ θοῦν σέ ἕ ναν ἄλ λο τό μο. Τό ὑ λι κό 
πού χρη σι μο ποι ή θη κε σ’ αὐ τόν τόν τό μο 
βα σί ζε ται σέ μιά πλή ρη ἀ πο κά λυ ψη τοῦ Θε
οῦ»2.

Ἡ «Νέ α Ἐ πο χή», λοι πόν, ἄρ χι σε τό 1960, 
κα τά τό ἔ τος τοῦ τέ ταρ του γά μου τοῦ 
Μούν γιά τόν ὁ ποῖ ο ἡ κί νη ση πι στεύ ει πώς 
ἦ ταν «ὁ γά μος τοῦ Ἀρ νί ου». Ἔ τσι, κα τά 
τόν Young Oon Kim, «ὁ δεύ τε ρος μεσ σί ας, 
πού ἐκ πλη ρώ νει τήν πρό νοι α τοῦ Θε οῦ καί 
τήν ἀ πο κα τά στα ση, θά κη ρύ ξει τό σχέ διο 
γιά τήν ἵ δρυ ση τοῦ Νέ ου Κό σμου καί θά τόν 
πραγ μα τώ σει. Ἡ Χρυ σῆ Ἐ πο χή, γιά τήν ὁ πο
ί α οἱ ἄν θρω ποι τοῦ πα ρελ θόν τος μό νο νά 
ὀ νει ρευ τοῦν μπο ροῦ σαν, θά ἀ να τεί λει στή 
γῆ κα τά τήν ἐ πο χή μας. Ἐ πει δή αὐ τός εἶ ναι 
ὁ κλη τός του Θε οῦ, καί ἐκ πλη ρώ νει τώ ρα 
τή θε ϊ κή ἀ πο στο λή, ὁ Θε ός τόν ἀ ναγ γέλ λει 
μέ ἀ πο κα λύ ψεις. Ἀλ λά ἐ κτός ἀ πό αὐ τό, γιά 
τό νέ ο Κυ ρί αρ χο, μαρ τυ ροῦν ὁ Ἰ η σοῦς καί ὁ 
πνευ μα τι κός κό σμος, μέ αὐ ξα νό με νο ρυθ μό. 
Ἄν ἐκ πλη ρώ σει τήν ἀ πο στο λή του καί ἄν ὁ 
Θε ός δη λώ νει πώς αὐ τός εἶ ναι ὁ Κύ ριος τῆς 
Νέ ας Ἐ πο χῆς, τό τε ἡ ἀν θρω πό τη τα πρέ πει 
νά τόν ἀ κο λου θή σει… Ἡ Νέ α Ἐ πο χή ἄρ χι σε 
ἤ δη. Ὁ Κυ ρί αρ χος τῆς Νέ ας Ἐ πο χῆς θά κυ
ρι αρ χή σει στόν οὐ ρα νό καί στή γῆ μέ θε ϊ κή 
σο φί α καί δύ να μη καί μέ πα τρι κή ἀ γά πη καί 
ἡ βα σι λεί α του θά ὑ πάρ χει σέ ὅ λους τούς 
αἰ ῶ νες»3.

Στό χος λοι πόν εἶ ναι ἡ ἐ πι κρά τη ση τοῦ 
Μούν σέ παγ κό σμια κλί μα κα. Αὐ τός εἶ ναι 
ὁ «δεύ τε ρος μεσ σί ας», πού ταυ τί ζε ται μέ 
τόν Θε όΠα τέ ρα. Σ’ αὐ τόν ἀ νή κει ἀ να γνώ
ρι ση, ὑ πο τα γή, λα τρεί α. Αὐ τό φαί νε ται κα
θα ρά στό «Ὑ μνο λό γιο» τῆς «Ἑ νω τι κῆς Ἐκ

2. Young Oon Kim, παραπομπή στόν F. W. Haack, Jesus 
Christus und/oder San Myung Mun, σελ. 8.

3. στό ἴδιο.



10

κλη σί ας». Στόν ὕ μνο «The Lord has come», 
(Ὁ Κύ ριος ἦλ θε) τοῦ «song 9», οἱ πι στοί 
ψάλ λουν γιά τόν Μούν:

«Ὁ ὁ δη γός καί Κύ ριός μας εἶ ναι ἐ δῶ.
Ἦλ θε στή βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ,
Ἀ κτι νο βο λών τας τήν ἔν δο ξη αὐ γή,
Μέ σα στό φῶς τοῦ Πα τέ ρα,
Ὀ δη γών τας τούς ἀν θρώ πους ὅ λους στό 

σκο πό τοῦ Θε οῦ.
Ὡ ραί α χώ ρα τοῦ Πα τέ ρα, κα λο σώ ρι σε 

τόν Κύ ριο!

Ἐ λᾶ τε, ἄς τρα γου δή σου με κι ἄς χα ροῦ
με!».

Καί στήν πρώ τη στρο φή, ὅ πως καί στήν 
ὄ γδο η στό «Song of Victory» (Ψαλ μό τῆς Νί
κης), ἀ να φέ ρε ται:

«Ψάλ λα τε πάν το τε ὠ σαν νά!
Ψάλ λα τε παν το τει νά δό ξα!
Για τί ὁ Κύ ριος ἐ πα νῆλ θε,
Ψάλ λα τε αἰ ώ νια ὠ σαν νά!» (Holy Songs 

19).
(Συνέχεια στό ἑπόμενο).

MAZDAZNAN
Μίαἀντιχριστιανικήκαίσυγκρητιστικήκίνηση

τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου Δρ. Θ. 
Λέκτορα Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ. Π. Θ.

Mazdaznan εἶ ναι ἡ ὀ νο μα σί α μιᾶς ἀν
τι χρι στι α νι κῆς  συγ κρητι στι κῆς κί νη σης 
ὅ που συν δυά ζει Ζω ρο α στρι κές δι δα σκα λί
ες, δι α λο γι σμό, χορ το φα γί α καί δι ά φο ρες 
πρα κτι κές ὑ γι ει νῆς. Ἡ λέ ξη Mazdaznan 
εἶ ναι ἀρ χαι ο περ σι κή καί ση μαί νει κα τά 
τήν ἐ πι κρα τέ στε ρη ἐκ δο χή «Δά σκα λος τῆς 
θεί ας σο φί ας»1. Ἀ πό τήν κί νη ση δέν ἀ που
σιά ζει καί μιά πε ρί ερ γη ἀν τί λη ψη πε ρί Ἀ ρί
ας φυ λῆς, ἡ ὁ ποί α σύμ φω να μέ ὁ ρι σμέ νους 
ἐ ρευ νη τές ἔ χει ρα τσι στι κό χα ρα κτή ρα, ἐ νῶ 
κα τ’ ἄλ λους θε ω ρεῖ ται θε ο σο φι κοῦ χα ρα
κτή ρα ἐ πί δρα ση2.

Ἱ δρυ τής τῆς ἐν λό γῳ ἀν τι χρι στι α νι κῆς 
κί νη σης ὑ πῆρ ξε ὁ Otto Hanisch (1844  1936) 
πού ἀρ γό τε ρα με το νο μά στη κε σέ Otoman 
Zar Adusht Han’ isch καί ἦ ταν τέ κνο Ρώσ
σου πρε σβευ τῆ στήν Τε χε ρά νη καί Γερ μα
νί δας μη τέ ρας. Ὁ Otto Hanisch ἀ πό νε α ρᾶς 
ἡ λι κί ας εἶ χε ἀ σχο λη θεῖ ἐ πι στα μέ νως μέ 
τόν Ζω ρο α στρι σμό, εἶ χε πραγ μα το ποι ή σει 
ἐ πι σκέ ψεις στό Θι βέτ καί εἶ χε συ σχε τι στεῖ 
μέ τόν Τε κτο νι σμό. Στίς ἀρ χές τοῦ εἰ κο στοῦ 

αἰ ώ να με τέ βη στίς ΗΠΑ ὅ που ἄρ χι σε συ
στη μα τι κά νά δι α δί δει τίς ἰ δέ ες του. Τό 1917 
ἵ δρυ σε στήν Κα λι φόρ νια τήν «Reorganized 
Mazdaznan Temple Associations of Assiociates 
of God» ὡς φο ρέ α δι ά δο σης τῶν ἰ δε ῶν του3. 
Στό πρῶ το τέ ταρ το τοῦ εἰ κο στοῦ αἰ ώ να οἱ 
ἀν τι λή ψεις τῆς ἐν λό γῳ κί νη σης εἶ χαν δι α
δο θεῖ στόν εὐ ρω πα ϊ κό χῶ ρο.

Ἡ θέ ση τοῦ ἱ δρυ τῆ ἐν τός τῆς ὀρ γά νω σης 
εἶ ναι κα τα λυ τι κή. Θε ω ρεῖ ται ἡ ἄ φθα στη 
αὐ θεν τί α, ὡς δά σκα λος εἶ ναι ἕ νας νέ ος 
Ζα ρα τού στρας, ἀ πο τε λεῖ ἐν σάρ κω ση τῆς 
δι δα σκα λί ας γιά τή ζω ή καί τῆς κο μο θε ω
ρί ας τοῦ μέλ λον τος4.

Ἡ κί νη ση Mazdaznan αὐ το χα ρα κτη ρί ζε
ται ὡς ἡ πα λαι ό τε ρη καί πλη ρέ στε ρη γνώ
ση τῆς ζω ῆς καί ὅ τι οἱ ἀν τι λή ψεις της, ὅ πως 
ὑ πο στη ρί ζουν, ἀ πει χοῦν τό πε ρι ε χό με νο 
μιᾶς ἀρ χέ γο νης Πρω το θρη σκεί ας, ἀ πό τήν 
ὁ ποί α ἀν τλοῦν γνώ σεις κα τά τρό πο ἀ πο
σπα σμα τι κό οἱ δι ά φο ρες θρη σκεῖ ες πού 
ἐμ φα νί στη καν στήν ἀν θρω πό τη τα. Ἀ πό τό 
σύ νο λο τῶν ἀν τι λή ψε ων τῆς ἐν λό γῳ ἀν τι
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χρι στι α νι κῆς κί νη σης, θά στα θοῦ με σέ δύ ο 
ση μεῖ α. Τό πρῶ το εἶ ναι, ὅ τι ἡ κί νη ση ἀ πορ
ρί πτει τήν ὕ παρ ξη ἑ νός προ σω πι κοῦ Θε οῦ 
ἐ κτός τοῦ κό σμου, γι’ αὐ τό προ σεγ γί ζει τό 
Θε ό κα τά τρό πο παν θε ϊ στι κό5.

Τό δεύ τε ρο ση μεῖ ο, στό ὁ ποῖ ο θά στα θοῦ
με, εἶ ναι οἱ ἀ νι στό ρη τες πλά νες τοῦ ἱ δρυ τῆ, 
ὅ πως κα τ’ ἐ ξο χήν ἐκ φρά ζον ται στό βι βλί ο 
πού ἔ γρα ψε τό 1921 μέ τί τλο Yehoshua, σχε
τι κά μέ τό πρό σω πο τοῦ Χρι στοῦ. Κα τά 
τόν Otto Hanisch, ὁ Χρι στός γεν νή θη κε 
στίς 23 Μα ΐ ου τοῦ ἔ τους 749 ἀ πό κτί σε ως 
Ρώ μης, ὡς κοι νός ἄν θρω πος μέ τό ὄ νο μα 
Yehoshua. Ἐκ παι δεύ τη κε ἀ πό τούς Ἐσ σαί ους 
καί ἀ σπά στη κε τίς ἰ δέ ες τους πού τόν ἐ πη
ρέ α σαν. Οἱ ἰ δέ ες τῶν Ἐσ σαί ων, κα τά τούς 
ἰ σχυ ρι σμούς πάν τα τοῦ Otto Hanisch, ἦ ταν 
ἐ πη ρε α σμέ νες ἀ πό τίς ἀν τι λή ψεις τοῦ Ζω
ρο ά στρη. Τα ξί δευ σε καί σπού δα σε στήν Αἴ
γυ πτο , στήν Ἑλ λά δα καί στήν Ἰν δί α. Πολ
λά ἀ πό τά θαύ μα τά του εἶ χαν σχέ ση μέ τίς 
γνώ σεις πού ἀ πέ κτη σε κα τά τά τα ξί δια του.

Με τά τή θα να τι κή κα τα δί κη του, ζων
τα νός ἀ κό μα, μέ τή συν δρο μή φί λων του 
δι έ φυ γε μέ σῳ ἑ νός μυ στι κοῦ πε ρά σμα τος 
ἀ πό τό λα ξευ τό μνη μεῖ ο πού εἶ χε τε θεῖ. Ἡ 
Ἀ νά στα σή του ἦ ταν ἕ να τρύκ τῶν φί λων 

του. Ἀρ κε τές ἡ μέ ρες με τά τή φυ γή σ’ ἕ να 
χω ριό στά ἀ να το λι κά τοῦ πο τα μοῦ Ἰ ορ δά
νη ὑ πεν θύ μι σε στούς μα θη τές του τίς δι δα
σκα λί ες τους6.

Ἀ πό τά πα ρα πά νω, κα θί στα ται σα φές 
ὅ τι οἱ ἀ πό ψεις τό σο τοῦ ἱ δρυ τῆ, ὅ σο καί τῆς 
κί νη σης Mazdaznan, εἶ ναι ἀν τι λή ψεις πού 
πε ρι φρο νοῦν τίς ἱ στο ρι κές πλη ρο φο ρί ες 
τῶν κα νο νι κῶν Εὐ αγ γε λί ων. Ἀ πο τε λοῦν 
σύν θε ση φαν τα σι ώ σε ων, πα λαι ό τε ρων ἀν
τι χρι στι α νι κῶν θε ω ρι ῶν γιά τό πρό σω πο 
τοῦ Χρι στοῦ καί ὑ λι κοῦ πού ἀν τλεῖ ται ἀ πό 
ἀ πό κρυ φα κεί με να.
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ΝΕΟΑΘΕΪΣΜΟΣ:ΗΣΥΓΧΡΟΝΗΘΡΗΣΚΕΙΑΧΩΡΙΣΘΕΟ!
τοῦ κ. Λάμ πρου Σκόν τζου, Θε ο λό γουΚα θη γη τοῦ

Ὁ δι ά βο λος εἶ ναι ὁ με γά λος ἀν τί πα λος 
τοῦ Θε οῦ. Ἀ φό του ξέ πε σε ἀ πό τήν τι μη τι
κή καί μα κά ρια θέ ση του στά τάγ μα τα τῶν 
ἀγ γε λι κῶν δυ νά με ων, ἔ θε σε ὡς στό χο του 

νά πλή ξει τή Θε ό τη τα πι στεύ ον τας, μέ σα 
στήν ἐ γω ι στι κή του σκο το δί νη, ὅ τι μπο ρεῖ 
νά κα τα στρέ ψει τό Θε ό καί νά πά ρει τή θέ
ση Του! Ὅ μως δι α πί στω σε ἐ νω ρίς ὅ τι εἶ ναι 

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Εὐπρέπιος: «Ἐφόσον παραδέχεσαι ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀξιόπιστος καί δυνατός, 
πίστευέ τον καί θά μετέχεις στίς εὐλογίες του. Ἄν ὅμως τό παίρνεις ἀψήφιστα τό πράγ
μα, σημαίνει ὅτι δέν πιστεύεις».

“ΤόΜέγαΓεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
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ἀ δύ να τον νά ἀγ γί ξει ἡ ἐ χθρό τη τά του εὐ
θέ ως τή Θε ό τη τα καί γι’ αὐ τό στρά φη κε κα
τά τῶν θεί ων δη μι ουρ γη μά των καί ἰ δι αι τέ
ρως τοῦ ἀν θρώ που, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ πο τε λεῖ τήν 
κο ρω νί δα τῆς κτί σε ως. Ἐ πι θυ μεῖ σφό δρα 
νά ἀ πο κό ψει τόν ἄν θρω πο ἀ πό τήν κοι νω
νί α του μέ τό Θε ό, ὥ στε νά τόν προσ δέ σει 
στή δι κή του ἐ πιρ ρο ή, καί τε λι κά νά τόν 
κα τα στρέ ψει. Πι στεύ ει πώς ἡ κα τα στρο φή 
τοῦ ἀν θρώ που ση μαί νει καί ριο πλῆγ μα γιά 
τόν ἴ διο τό Θε ό.

Δι α βά ζον τας μέ προ σο χή τό ἱ ε ρό βι βλί ο 
τῆς Γε νέ σε ως πα ρα τη ροῦ με ὅ τι ἡ προ σπά
θεια τοῦ δι α βό λου, προ κει μέ νου νά πα ρα
σύ ρει τούς πρω το πλά στους στήν πτώ ση, 
ἐ πι κεν τρώ νε ται στή μεί ω ση τῆς ἀ πο λυ
τό τη τας τοῦ Θε οῦ. Αὐ τό εἶ ναι τό πρῶ το 
βῆ μα τοῦ φαι νο μέ νου τῆς ἀ θε ΐ ας στήν 
ἀν θρώ πι νη ἱ στο ρί α. Ἀ πό τή στιγ μή πού οἱ 
πρω τό πλα στοι πεί στη καν γιά τήν σχε τι κό
τη τα τοῦ Θε οῦ καί τή δυ να τό τη τά τους νά 
γί νουν ἀ πό μό νοι τους θε οί, ἄρ χι σε καί ἡ 
ἀμ φι σβή τη σή Του, ἡ ὁ ποί α στό διά βα τῶν 
αἰ ώ νων πῆ ρε τή μορ φή τῆς ὁ λο κλη ρω τι κῆς 
ἄρ νη σής Του.

Εἶ ναι ἀ λή θεια πώς στήν ἀρ χαι ό τη τα καί 
ὡς τά τέ λη τοῦ με σαί ω να ἡ ὁ λο κλη ρω τι κή 
ἄρ νη ση τοῦ Θε οῦ ἦ ταν σπά νιο φαι νό με νο. 
Ἀ θε ΐ α σή μαι νε κυ ρί ως τήν ἄρ νη ση πα ρα δε
δο μέ νων θρη σκευ τι κῶν πε ποι θή σε ων. Οἱ 
δι α βό η τες δί κες πε ρί ἀ θε ΐ ας στήν ἀρ χαί α 
Ἑλ λά δα ἀ φο ροῦ σαν κα τά κύ ριο λό γο τήν 
ἄρ νη ση τῶν σο φῶν καί ἐ πι στη μό νων νά 
λα τρέ ψουν τίς ἄ θλι ες «θε ό τη τες» τῶν πό
λε ων. Οἱ εἰ δω λο λά τρες χα ρα κτή ρι ζαν τούς 
πρώ τους Χρι στια νούς ὡς «ἄ θε ους», δι ό τι 
δέν λά τρευ αν τούς «θε ούς» τοῦ πα γα νι
σμοῦ. Ὁ πα ρα νο ϊ κός Ἰ ου λια νός (361363), 
ὀ νό μα ζε τούς Χρι στια νούς «ἄ θε ους», δι ό τι 
ἀ πέρ ρι πταν τόν πα γα νι σμό, τόν ὁ ποῖ ο ἤ θε
λε νά νε κρα να στή σει καί νά ἐ πι βάλει στήν 
αὐ το κρα το ρί α.

Ὁ λο κλη ρω τι κή ἄρ νη ση τῆς ὕ παρ ξης 
τοῦ Θε οῦ συ ναν τᾶ με στή δυ τι κή Εὐ ρώ πη 

στά χρό νια τοῦ λε γο μέ νου «δι α φω τι σμοῦ». 
Ὑ περ φί α λοι φι λό σο φοι, ἔ χον τας ὑ πό ψη 
τους τήν προ βο λή ἑ νός ἀν τί χρι στου Χρι στι
α νι σμοῦ καί τήν εἰ κό να ἑ νός ἀν τί θε ου Θε
οῦ, ἀ πό τόν πα πι σμό καί τό γνή σιο τέ κνο 
του τόν προ τε σταν τι σμό, δι α τύ πω σαν τή 
θε ω ρί α τῆς ἀ που σί ας τοῦ Θε οῦ. Ἡ εὐ ρω πα
ϊ κή δι α νό η ση καί πρα κτι κή ὡς τά σή με ρα 
εἶ ναι στρα τευ μέ νη νά κα ταρ ρί ψει τήν πί
στη στό Θε ό. Ὅ μως τά ἀ πο τε λέ σμα τα αὐ
τῆς τῆς γι γαν τια ίας προ σπά θειας ἐ δῶ καί 
τρι α κό σια χρό νια, δέν ἀ πέ δω σαν τά ἀ να
με νό με να. Οἱ ἄν θρω ποι ἀ δι α φο ρών τας γιά 
τά κη ρύγ μα τα τοῦ ἀ θε ϊ σμοῦ, συ νε χί ζουν 
νά πι στεύ ουν στό Θε ό καί νά θρη σκεύ ουν.

Οἱ πο τα μοί τῶν αἱ μά των στό ὄ νο μα τῆς 
ἀ θε ϊ στι κῆς ἰ δε ο λο γί ας δέ στά θη καν ἱ κα νοί 
νά ξε ρι ζώ σουν τήν πί στη στό Θε ό ἀ πό τίς 
καρ δι ές τῶν ἀν θρώ πων, ἰ δι αί τε ρα στόν εἰ
κο στό αἰ ώ να μέ τή μαρ ξι στι κή ἰ δε ο λο γί α. 
Ἡ ἀ πο τυ χί α τῶν ἀ θε ϊ στῶν ὑ πῆρ ξε οἰ κτρή. 
Στίς μαρ τυ ρι κές χῶ ρες τῶν πρώ ην κομ μου
νι στι κῶν κα θε στώ των, ὅ που δι α δρα μα τί
ζον ταν ἕ νας ἀ νε λέ η τος δι ωγ μός κά θε θρη
σκευ τι κῆς δρα στη ρι ό τη τας, τώ ρα ἔ χου με 
θρί αμ βο τῆς θρη σκευ τι κό τη τας! Εἶ ναι μιά 
ἀ νέλ πι στη ἔκ πλη ξη! Αὐ τό πού πέ τυ χαν 
εἶ ναι νά ἀ πο τε λεῖ ὄ νει δος τό νά δη λώ νει 
κά ποι ος σή με ρα μαρ ξι στής!

Μέ τήν κα τάρ ρευ ση τοῦ μαρ ξι σμοῦ, ὁ 
ἀ θε ϊ σμός ἐκ φρά ζε ται πλέ ον μέ τόν ἀ στι
σμό. Κα τά λα βαν οἱ ἁ παν τα χοῦ τῆς γῆς 
ἀ θε ϊ στές ὅ τι μέ τή βί α δέ μπο ροῦν νά 
πραγ μα το ποι ή σουν τό σκο πό τους, καί τό 
χει ρό τε ρο δι α πί στω σαν ὅ τι ἡ βί α φέρ νει 
ἀν τί θε τα ἀ πο τε λέ σμα τα! Ἔ τσι τά τε λευ
ταῖ α χρό νια μᾶς προ έ κυ ψε μιά νέ α μορ φή 
ἀ θε ϊ σμοῦ, τήν ὁ ποί α οἱ εἰ δι κοί χα ρα κτη ρί
ζουν ὡς «Νε ο α θε ϊ σμό». Παγ κό σμιοι ἡ γέ τες 
του, οἱ δι α βό η τοι ἐκ πε φρα σμέ νοι ἀ θε ϊ στές: 
Richard Dawkins, Cristopher Hitchens, Sam 
Harris, V. Stenger κ.ἄ. Ἐ πί τῆς οὐ σί ας δέν 
ἄλ λα ξε τί πο τε, οἱ στό χοι τοῦ δι α χρο νι κοῦ 
ἀ θε ϊ σμοῦ πα ρα μέ νουν οἱ ἴ διοι, ἤ τοι τό 
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γκρέ μι σμα τῆς πί στε ως στό Θε ό! Ἐ κεῖ νο 
πού ἄλ λα ξε εἶ ναι ἡ τα κτι κή. Ἀ πο φά σι σαν 
νά ἀ πο βά λουν τόν ἀ προ κά λυ πτο φον τα
μεν τα λι σμό καί νά ἐν δυ θοῦν τήν προ βιά 
τοῦ «πο λι τι σμέ νου», τοῦ «δι αλ λα κτι κοῦ», 
τοῦ «αὐ θεν τι κοῦ ἐ πι στή μο να». Σή με ρα οἱ 
ἀ θε ϊ στές εἶ ναι «δι α νο ού με νοι» καί λι γό
τε ρο πο λι τι κοί. Χρή σι μα ἐρ γα λεῖ α τους. 
τά σύγ χρο να μέ σα ἐ νη μέ ρω σης καί ἰ δι αί
τε ρα τό δι α δί κτυ ο. Χι λιά δες ἱ στο σε λί δες 
μέ ἀ θε ϊ στι κό πε ρι ε χό με νο βομ βαρ δί ζουν 
τούς ἐ πι σκέ πτες τους, προ βάλ λον τας τά 
δῆ θεν κα κά τῆς θρη σκεί ας καί τά δῆ θεν 
κα λά τοῦ ἀ θε ϊ σμοῦ. Οἱ στρα τευ μέ νοι ἀ θε
ϊ στές, δί κην ἱ ε ρα πο στό λου, ἐ πι χει ροῦν νά 
«ἀπαλλάξουν τήν ἀνθρωπότητα ἀπό
τήνἀσφυκτικήμέγγενητῆςθρησκείας»,
νά«ἐλευθερώσουντόνσύγχρονοἄνθρω
πο ἀπό τήν καταπιεστική πίστη στόν
ἀνύπαρκτοΘεό,μέσκοπόνάτόνὁδηγή
σουνστήνπρόοδοκαίτήνεὐημερία,τήν
ὁποίατοῦστερεῖἡθρησκευτικήπίστη»,
«νάκαταλάβουνοἱἄνθρωποιπώςἡμό
νηλύση τῶνπροβλημάτων τουςκαίἡ
εὐτυχία τούς ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικά
ἀπότήνἐπιστήμη,ἀπότήνὁποίατούς
ἀποξενώνει ἡ θρησκεία», κλπ. Με γα
λο στο μί ες, χω ρίς οὐ σί α καί πε ρι ε χό με νο! 
Συν θή μα τα χι λι ο ει πω μέ να, ἀ πό τήν ἐ πο χή 
τοῦ «δι α φω τι σμοῦ», τά ὁ ποῖ α δέν πεί θουν 
κα νέ ναν σο βα ρό ἄν θρω πο.

Προ σφι λής τους μέ θο δος, ἡ πα ρα ποί
η ση καί ἡ πα ρα χά ρα ξη τῆς ἱ στο ρί ας. Μιά 
δο κι μα σμέ νη μέ θο δος ἀ πό τίς ὁ μά δες τοῦ 
σύγ χρο νου ἀ πο κρυ φι στι κοῦ πλέγ μα τος 
τῆς «ΝέαςἘποχῆς» καί ἰ δι αί τε ρα τοῦ νε
ο πα γα νι σμοῦ. Ὅ σοι γνω ρί ζου με ἱ στο ρί α 
μέ νου με ἔκ θαμ βοι μπρο στά στό εὖ ρος τῆς 
ἱ στο ρι κῆς πα ρα χά ρα ξης. Κά νουν ἐ πί σης 
φρι κτή πα ρα ποί η ση καί ἐκ με τάλ λευ ση τῶν 
ἐ πι στη μο νι κῶν δε δο μέ νων. Ἔ χον τας ὡς 
«εὐ αγ γέ λιό» τους τίς νε ο δαρ βι νι κές θε ω
ρί ες καί ἐ πι λέ γον τας μέ δε ξι ο τε χνί α ὅ σες 
ἐ πι στη μο νι κές θε ω ρί ες καί πο ρί σμα τα τούς 

ἐ ξυ πη ρε τοῦν, προ σπα θοῦν νά στη ρί ξουν 
τίς ἀλ λο πρό σαλ λες δο ξα σί ες τους. Πρίν 
λί γο και ρό, ὅ ταν ἀ να κοι νώ θη κε ἀ πό τούς 
ἀ στρο νό μους ὅ τι ἀ να κα λύ φτη κε κά ποι ος 
πλα νή της σέ κά ποι ο ἄ στρο τοῦ γα λα ξί α 
μας, πού ἴ σως μοιά ζει μέ τή γῆ μας, ἔ σπευ
σαν οἱ στρα τευ μέ νοι τοῦ ἀ θε ϊ σμοῦ νά δι
α κη ρύ ξουν πώς «ἐδῶτελειώνειτόπαρα
μύθιτοῦΘεοῦ»! Τε λευ ταί α κυ κλο φό ρη σε 
τό βι βλί ο τοῦ ἀ θε ϊ στῆ συγ γρα φέ α Richard
Dawkins μέ τόν πομ πώ δη τί τλο: «ἩΠερί
Θεοῦ Αὐταπάτη», ὅ που ἐ πι χει ρεῖ ται μέ 
ἄ θλια σο φί σμα τα, χυ δαί α ἱ στο ρι κή πα ρα
χά ρα ξη καί πα ρα ποί η ση ἐ πι στη μο νι κῶν 
δε δο μέ νων, νά πα ρου σια σθεῖ ἡ πί στη στό 
Θε ό ὡς γε λοι ό τη τα καί αὐ τα πά τη. Με λε
τών τας ὅ μως τό βι βλί ο ἑ νός ἀ λη θι νοῦ ἐ πι
στή μο να τοῦ AlistairMcGrath, κα θη γη τῆ 
στό πα νε πι στή μιο τῆς Ὀξ φόρ δης, μέ τί τλο: 
«ἩΑὐταπάτητοῦDawkins», (ἀ πάν τη ση 
στόν ὡς ἄ νῳ ἀ θε ϊ στή συγ γρα φέ α), ἀ πο
δει κνύ ον ται πα νη γυ ρι κά ἡ ρη χό τη τα, ἡ 
γε λοι ό τη τα καί τά ἀ πα τη λά ἐ πι χει ρή μα τά 
του! Στό κα τά πτυ στο βι βλί ο του ὁ θρα σύς 
πα ρα χα ρά κτης RichardDawkins ζη τᾶ νά 
τοῦ πα ρα τε θεῖ ἔ στω καί ἕ να ἔγ κλη μα τοῦ 
ἀ θε ϊ σμοῦ. Ὁ McGrath τοῦ πα ρα θέ τει τά 
ἑ κα τομ μύ ρια ἐγ κλή μα τα, ὅ πως αὐ τά τῆς 
Γαλ λι κῆς Ἐ πα νά στα σης καί τῶν μαρ ξι στι
κῶν κα θε στώ των, κα τα δει κνύ ον τας τόν 
ἀ θε ϊ σμό ὡς δι α χρο νι κή δο λο φο νι κή συμ
μο ρί α!

Ἄλ λη πρό σφο ρη τα κτι κή τοῦ νε ο α θε ϊ
σμοῦ εἶ ναι ἡ κοι νω νι κή ὀρ γά νω ση. Ἀ θε ϊ
στές σέ ὅ λο τόν κό σμο ἱ δρύ ουν ὀρ γα νώ σεις 
καί ἑ νώ σεις ἀ θέ ων γιά τόν καλ λί τε ρο συν
το νι σμό τῆς δρά σης τους, κα τα θέ τον τας σ’ 
αὐ τές τίς ἀ πό ψεις τους καί τόν ὀ βο λό τους 
γιά τή δι ά δο ση τῶν ἀ θε ϊ στι κῶν ἀρ χῶν καί 
τήν ἐν δυ νά μω ση τῆς ἀν τι θρη σκευ τι κῆς 
προ πα γάν δας. Στήν Ἀγ γλί α τό ἀ θε ϊ στι κό 
ρεῦ μα ἔ χει πά ρει ἀ νε ξέ λεγ κτες δι α στά σεις. 
Κα τόρ θω σαν οἱ ἀ θε ϊ στι κές ὀρ γα νώ σεις 
καί ἀ γό ρα σαν δι α φη μι στι κό χῶ ρο στά μέ
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σα μα ζι κῆς με τα φο ρᾶς (λε ω φο ρεῖ α), ὅ που 
ἀ ναρ τοῦν ἀ φί σες μέ ἀ θε ϊ στι κά συν θή μα
τα, ὅ πως «Πιθανόταταδένὑπάρχειθεός,
ἀπολαῦστετήζωήσας»! Τό ἴ διο καί στίς 
ΗΠΑ, ὅ που ἀ γό ρα σαν δι α φη μι στι κό χῶ ρο 
στό με τρό τῆς Νέ ας Ὑ όρ κης, ἀ ναρ τών τας 
ἀ θε ϊ στι κά μη νύ μα τα, μέ τά ὁ ποῖ α βομ βαρ
δί ζον ται ἑ κα τομ μύ ρια ἐ πι βά τες τήν ἡ μέ
ρα. Ἔ ρευ να τοῦ Πα νε πι στη μί ου τοῦ Μπέ
ϊ λορ, τό 2006, ἔ δει ξε ὅ τι πε ρισ σό τε ροι ἀ πό 
15.000.000 ἄ θε οι στίς ΗΠΑ δη λώ νουν στρα
τευ μέ νοι στό ἅρ μα τοῦ ἀ θε ϊ σμοῦ. Δι ορ γα
νώ νουν ἐ πί σης πλη θώ ρα δι ε θνῶν συ νε δρί
ων, κυ ρί ως σέ πα νε πι στή μια, στά ὁ ποῖ α 
βγά ζουν ἐ πι στη μο φα νῆ πο ρί σμα τα, ὅ τι 
δῆ θεν ὑ πάρ χει ἀ πό λυ τη δι ά στα ση με τα ξύ 
ἐ πι στή μης καί θρη σκεί ας, ὅ τι ἡ πί στη στό 
Θε ό εἶ ναι ἀ να σταλ τι κός πα ρά γων τῆς προ
ό δου, κλπ. Ἄλ λη δρα στη ρι ό τη τα τῶν ἀ θε ϊ
στι κῶν ὀρ γα νώ σε ων εἶ ναι ἡ πα ρό τρυν ση 
πο λι τῶν νά ἀ πο κη ρύ ξουν τό χρι στι α νι κό 
βά πτι σμα καί τήν ὅ ποι α θρη σκευ τι κή τους 
ἰ δι ό τη τα, ἐ πι σή μως στίς κρα τι κές ἀρ χές. 
Στή χώ ρα μας ἔ χει ὀρ γα νω θεῖ πα ρό μοι ο κί
νη μα ἀ πα λοι φῆς τοῦ βα πτί σμα τος ἀ πό τά 
δη μο το λό για τῶν Δή μων, τήν ἴ δια στιγ μή 
πού καί οἱ νε ο πα γα νι στές κά νουν μυ στι κές 
τε λε τές «ἐξαγνισμοῦἀπότόμίασματοῦ
χριστιανικοῦβαπτίσματος»! Εἶ ναι ἄ ρα γε 
σύμ πτω ση αὐ τό; Φρο νοῦ με πώς ὄ χι! Μέ σα 
ἀ πό τίς ἀ πει ρά ριθ μες ἀ θε ϊ στι κές ἱ στο σε
λί δες προ βάλ λον ται «ὁ μο λο γί ες» «πρώ
ην πι στῶν», οἱ ὁ ποῖ οι «ἀποχαιρετοῦν τή
θρησκευτική τους πίστη», μέ γε λοῖ α, 
παι δα ρι ώ δη, χι λι ο ει πω μέ να ἐ πι χει ρή μα τα, 
πα νο μοι ό τυ πα σέ κά θε πε ρί πτω ση, ἀν τι
γραμ μέ να κυ ρι ο λε κτι κά μέ καρ μπόν!

Δέν εἶ ναι ὑ περ βο λή νά χα ρα κτη ρί σου
με τόν νέ ο ἀ θε ϊ σμό ὡς μιά «νέαθρησκεία
χωρίς θεό», δι ό τι ἔ χει ὅ λα τά χα ρα κτη
ρι στι κά τῆς θρη σκεί ας, ἤ τοι: με τα φυ σι κή 
πί στη στήν ἀ νυ παρ ξί α τοῦ Θε οῦ, πνευ μα
τι κούς ἡ γέ τες, δόγ μα τα, φα να τι σμό, ἱ ε ρα
πο στο λι κό ζῆ λο, ὀρ γά νω ση καί στρά τευ ση 

ὀ πα δῶν, φον τα μεν τα λι σμό, μεσ σι α νι σμό, 
κλπ. Αὐ τό τό πι στεύ ουν καί τό δη λώ νουν 
καί οἱ ἴ διοι οἱ ἄ θε οι. Ὁ ἑλ λη νι κῆς κα τα γω
γῆς ἀ θε ϊ στής λέ κτο ρας στό πα νε πι στή μιο 
τῆς Μελ βούρ νης Θω μάς Πα τά κης δή λω σε: 
«Ἀρχίσαμε νά κάνουμε θεσμούς, ὅπως
μιάθρησκεία,ἔχουμεἱερεῖς,ἀποστόλους
καίὀπαδούς»! Δι α θέ τει ἡ σύγ χρο νη ἀ θε
ϊ στι κή θρη σκεί α ἀ κό μα καί «μάρ τυ ρες», 
ὅ πως ὁ TaslimaNasreen,ἀντιφρονῶνἀπό
τό Μπαγκλαντές, ὁ ὁποῖος ἔγινε στό
χος ἀπό τούς μουσουλμάνους γιά τήν
ἀθεϊστική του δράση! Ἕνας ἀπό τούς
ἡγέτες τοῦ παγκόσμιου νεοαθεϊσμοῦ ὁ
Sam Harris, δίκην γνησίου θρησκευτι
κοῦ προφήτη, «προφήτεψε» πώς «ἄν ὁ
σύγχρονοςἄνθρωποςδένἀπαρνηθεῖτή
θρησκευτικήτουπίστη,θάἐπέλθουντε
ράστιες φυσικές καταστροφές» (www.
kathimerini.gr)!Μάλιστα!

Φρο νοῦ με ὅ τι ἡ πο λε μι κή κα τά τῶν 
θρη σκευ ό με νων καί ἰ δι αί τε ρα κα τά τῶν 
πι στῶν χρι στια νῶν, ἔ χει μπεῖ σέ νέ α ἐ πι
κίν δυ νη φά ση. Ὁ ἀν τί δι κος δι ά βο λος δί νει 
τήν ὕ στα τη καί δυ να μι κό τε ρη μά χη του 
κα τά τοῦ Θε οῦ στούς ἔ σχα τους χρό νους 
πού ζοῦ με. Ἡ ἄ θε η θρη σκεί α τοῦ νε ο α θε
ϊ σμοῦ εἶ ναι ἕ να ἀ πό τά ἀ πει ρά ριθ μα δο
λο φο νι κά πλο κά μια τοῦ σύγ χρο νου παγ
κό σμιου «πνευ μα τι κοῦ» τέ ρα τος τῆς «Νέ
ας Ἐ πο χῆς», ὁ ὁ ποῖ ος ἐ ξυ πη ρε τεῖ πλή ρως 
τό ἐ φι αλ τι κό ὅ ρα μα τῆς ἀ να τρι χι α στι κῆς 
παν θρη σκεί ας, τῆς ὁ ποί ας «θε ός» θά εἶ
ναι ὁ Ἑ ω σφό ρος, ὁ προ σφι λής «θε ός» τῶν 
νε ο ε πο χι τῶν. Τό γκρέ μι σμα τοῦ ἀ λη θι νοῦ 
Θε οῦ, πού ὁ ρα μα τί ζον ται καί ἐ πι δι ώ κουν οἱ 
ἀ θε ϊ στές, δέ θά ση μά νει τήν ἀ που σί α Του, 
ἀλ λά τήν ἀν τι κα τά στα σή Του ἀ πό τόν ἀρ
χέ κα κο ἐ πα να στά τη, ὁ ὁ ποῖ ος ἐ πι βου λεύ ε
ται τό θρό νο τῆς με γα λο σύ νης Του! Αὐ τα
πα τῶν ται οἰ κτρά ὅ σοι ἀ πό τούς θλι βε ρούς 
ὀ πα δούς τοῦ ἀ θε ϊ σμοῦ πι στεύ ουν σέ μιά 
ἀ πό λυ τα ἄ θε η μελ λον τι κή κοι νω νί α, δι ό τι 
στή θέ ση τοῦ Θε οῦ θά θρο νια στεῖ ἐ ξά παν
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2011. «Σκο πιά», 1-1-11, σελ. 13, 14: «Οι 
Γρα φές δεί χνουν ό τι ο Ι ε χω βά εί ναι “ο 
μό νος σο φός” (Ρωμ. 16: 27): Οι ου ρά νιοι 
άγ γε λοι του Θε ού πα ρέ στη σαν μάρ τυ ρες 
πολ λών εκ δη λώ σε ων αυ τής της α πε ρι ό
ρι στης σο φί ας. Άρ χι σαν να α λα λά ζουν 
ε πευ φη μών τας, ό ταν ο Ι ε χω βά έ φε ρε σε 
ύ παρ ξη τα ε πί γεια δη μι ουρ γή μα τά του (Ι
ώβ 38:47). Α ναμ φί βο λα αυ τά τα νο ή μο να 
πνευ μα τι κά πλά σμα τα πα ρα κο λου θού
σαν τα γε γο νό τα στον κή πο της Ε δέμ με 
με γά λο εν δι α φέ ρον. Ά ρα θα ή ταν πα ρά
λο γο να δη μι ουρ γή σει ο σο φός Θε ός έ να 
φο βε ρό σύμ παν και πάμ πολ λα έ ξο χα ε πί
γεια έρ γα και με τά να φέ ρει σε ύ παρ ξη, 
υ πό το βλέμ μα των αγ γε λι κών του γι ων, 
δύ ο μο να δι κά δη μι ουρ γή μα τα τα ο ποί α 
γνώ ρι ζε ό τι θα α πο τύγ χα ναν. Α σφα λώς 
το να σχε διά σει μια τέ τοι α κα τα στρο
φή θα ή ταν πέ ραν της λο γι κής. Κά ποι ος 
ί σως αν τι τεί νει: “Μα πως εί ναι δυ να τόν 
να μην γνώ ρι ζε έ νας πάν σο φος θε ός”. 
Ο μο λο γου μέ νως, μί α πτυ χή της με γά
λης σο φί ας του Ι ε χω βά εί ναι η ι κα νό τη τα 

που έ χει να γνω ρί ζει “α πό την αρ χή... το 
τέ λος” (Ησ. 46: 9, 10). Εν τού τοις δεν εί ναι 
υ πο χρε ω μέ νος να χρη σι μο ποι εί αυ τή την 
ι κα νό τη τα, ό πως δεν εί ναι υ πο χρε ω μέ νος 
να χρη σι μο ποι εί την τε ρά στια δύ να μή του 
στο πλή ρες».

Ὁ Θε ός, μᾶς λέ ει τό κεί με νο τῆς «Σκο
πιᾶς», δέν εἶ ναι ὑ πο χρε ω μέ νος νά χρη
σι μο ποι εῖ τήν τε ρά στια δύ να μή Του στό 
πλῆ ρες. Κα τά τόν «πι στό καί φρό νι μο 
δοῦ λο», ὁ Θε ός δέν εἶ ναι πάν το τε ὁ Αὐ
τός. Ἄλ λο τε εἶ ναι παν το δύ να μος, στό 
«πλῆ ρες», ἄλ λες φο ρές μει ώ νει τήν δύ να
μή Του, ἀ να λό γως μέ τό τί ἐ ξυ πη ρε τεῖ τή 
«Σκο πιά» γιά νά προ βάλ λει τίς ἀ πό ψεις 
της. Ἐ πει δή ὅ μως, ὁ «δοῦ λος» ἀ ρέ σκε ται 
νά παίρ νει τά πα ρα δείγ μα τά του ἀ πό τήν 
σύγ χρο νη τε χνο λο γί α καί γιά νά γί νει πιό 
εὔ λη πτο τό τί ἀ να φέ ρει στά γρα πτά του, 
ἄς χρη σι μο ποι ή σου με ἕ να σχε τι κό πα
ρά δειγ μα: θά μπο ρού σα με νά πα ρο μοι
ά σου με τήν παν το δυ να μί α τοῦ Θε οῦ μέ 
ἕ να μί ξερ τοῦ ὁ ποί ου χρη σι μο ποι οῦ με τίς 
δι α βαθ μί σεις τῆς δύ να μής του ἀ να λό γως. 

ΠΡΟΓΝΩΣΗΘΕΟΥ
τῆς κ. Ἄν νας Μπουρ δά κου, 
μέ λους τοῦ Π.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

τος ὁ δι ά βο λος, αὐ τόν πού λα τρεύ ουν καί 
προ ω θοῦν οἱ σκο τει νοί ἡ γή το ρες τῆς «Νέας
Ἐποχῆς» καί τῆς «ΝέαςΤάξεωςΠραγμά
των», οἱ ἰ θύ νον τες νό ες τῶν ἀ θε ϊ στῶν!

Ἐ μεῖς, ὡς πι στοί χρι στια νοί, ὀ φεί λου με 
νά μέ νου με ἀ με τα κί νη τοι «τῇἅπαξπαρα
δοθείσῃ τοῖςἁγίοιςπίστει» (Ἰ ούδ. 3) καί 
ἀ λή θεια, ἡ ὁ ποί α μᾶς ἀ πο κα λύ φτη κε ἀ πό 
τόν σαρ κω μέ νο Θε ό μας, τόν Ἰ η σοῦ Χρι στό. 
Ὀ φεί λου με ἐ πί σης νά μι μού μα στε τούς ἀ θε

ϊ στές στό ζῆ λο καί τήν ὁρ μη τι κό τη τά τους, 
γιά τήν προ ά σπι ση τῆς πί στης μας στόν 
ἀ λη θι νό Θε ό. Ἐ πι βάλ λε ται νά ὀρ θώ νου με 
ἐ παρ κῆ λό γο ἀ πέ ναν τι στήν ἀ θε ϊ στι κή ρη
χή ἐ πι χει ρη μα το λο γί α, ξε σκε πά ζον τας τήν 
ἀλ λό κο τη ἄ θε η νε ο ε πο χί τι κη θρη σκεί α τοῦ 
ἀ θε ϊ σμοῦ, φα νε ρώ νον τας τούς ὀ λέ θριους 
στό χους της. Ἄς συ νει δη το ποι ή σου με πώς 
οἱ πο νη ροί και ροί, στούς ὁ ποί ους ζοῦ με, δέν 
ἐ πι τρέ πουν ἐ φη συ χα σμούς!
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Ἄλ λες φο ρές γυ ρί ζου με τό κουμ πί στό 
πο λύ γρή γο ρο, ἄλ λο τε στό με σαῖ ο ἤ στό 
ἀρ γό. Ἴ σως, ἔ τσι κα τα λά βει τό ἀ τό πη μά 
του ὁ «πι στός οἰ κο νό μος».

Καί τό κεί με νο τῆς «Σκο πιᾶς» συ νε χί
ζει:

«Ο Ι ε χω βά α σκών τας σο φί α χρη σι μο
ποι εί την ι κα νό τη τά του για πρό γνω ση, 
ε πι λε κτι κά, την χρη σι μο ποι εί ό ταν έ χει 
ου σί α να το κά νει αυ τό και ό ταν αρ μό ζει 
στις πε ρι στά σεις. Η δυ να τό τη τα που έ χει 
ο Θε ός να μη χρη σι μο ποι εί πρό γνω ση 
κα τα δει κνύ ε ται με έ να πα ρά δειγ μα α πό 
τη σύγ χρο νη τε χνο λο γί α. Ό ταν κά ποι ος 
βλέ πει έ να μα γνη το σκο πη μέ νο α γώ να, 
έ χει την ε πι λο γή να δει πρώ τα τα τε λευ
ταί α λε πτά για να μά θει το α πο τέ λε σμα. 
Αλ λά δεν εί ναι υ πο χρε ω μέ νος να αρ χί σει 
έ τσι. Τι πιο φυ σι κό α πό το να δει ο λό κλη
ρο τον α γώ να α πό την αρ χή. Πα ρό μοι α ο 
Δη μι ουρ γός προ φα νώς ε πέ λε ξε να μη δει 
πως θα ε ξε λίσ σον ταν τα πράγ μα τα. Αν
τι θέ τως ε πέ λε ξε να πε ρι μέ νει και, κα θώς 
ε κτυ λίσ σον ταν τα γε γο νό τα, να δει πως 
θα συμ πε ρι φέ ρον ταν τα ε πί γεια παι διά 
του».

Ὁ πι στός οἰ κο νό μος πα ρο τρύ νει τόν 
«λα ό τοῦ Ἰ ε χω βᾶ» νά πα ρα μέ νει πνευ μα
τι κά ἄ γρυ πνος καί νά ἐ κτι μᾶ ἐ πί και ρες 
ὑ πεν θυ μί σεις. Ἔ τσι φέ ρει στό προ σκή νιο 
τό θέ μα πού ἀ φο ρᾶ τήν παν τα χοῦ πα ρου
σί α τοῦ Θε οῦ Πα τέ ρα.

«Βρί σκε ται ο Θε ός παν τού»;
Ἐ ρώ τη ση πού θέ τει καί ἀ παν τᾶ ἡ ἐ ται

ρί α στό πε ρι ο δι κό της:
«Ξύ πνα», 8-3-05, σελ. 20, 21: «Ο Θε ός 

πε ρι γρά φε ται κα τάλ λη λα ως πα νί σχυ ρος 
και Παν το γνώ στης. Εν τού τοις ό ταν προ
σπα θούν να πε ρι γρά ψουν πε ραι τέ ρω την 
με γα λο σύ νη του Θε ού, ο ρι σμέ νοι προ
σθέ τουν έ να τρί το ό ρο, παν τα χού πα ρών. 
Πι στεύ ουν ό τι ο Θε ός βρί σκε ται παν τού 
ταυ τό χρο να. Εί ναι ό μως παν τα χού πα
ρών; Βρί σκε ται ο Θε ός παν τού η εί ναι 

πρό σω πο με συγ κε κρι μέ νη κα τοι κί α... Η 
Γρα φή δι δά σκει ό τι η κα τοι κί α του Θε ού 
εί ναι πράγ μα τι χω ρι σμέ νη α πό το φυ σι κό 
σύμ παν, αλ λά πα ράλ λη λα εί ναι μί α πο λύ 
συγ κε κρι μέ νη το πο θε σί α. (Ι ώβ Β’ 1, 2)».

1928. «Κα ταλ λα γή», σελ. 14: «Ἐκ τῶν 
ἀ στέ ρων τοῦ συμ πλέγ μα τος τῶν «Πλειά
δων εἶ ναι ἡ κα τοι κί α τοῦ Ἰ ε χω βᾶ».

Καί ἡ δι κή μας ἐ ρώ τη ση: Οἱ Πλειά δες 
δέν ἀ νή κουν στό φυ σι κό σύμ παν;

Ἀλ λά, ἀ κο λου θεῖ καί συ νέ χεια:
1977-1985. «Χι λι ε τής Βα σι λεί α», σελ. 98: 

«Ο Ύ ψι στος Θε ός εί χε πάν το τε έ να τό
πο κα τοι κί ας στον ου ρα νό. Δεν εί ναι έ να 
πνεύ μα που δι α πο τί ζει τα πάν τα, το ο ποί
ον εί ναι ταυ τό χρο να».

Ἡ προ σπά θεια τῆς Σκο πιᾶς πέ τυ χε νά 
κα θη λώ σει τό Θε ό Πα τέ ρα «το πι κά», με
τα ξύ τοῦ συμ πλέγ μα τος τῶν Πλειά δων 
ἤ κά που ἀλ λοῦ στόν οὐ ρα νό· χω ρίς ἁ γι
ο γρα φι κή κά λυ ψη φυ σι κά, ὅ μως ἔ πει σε 
τούς ὀ πα δούς της. Ὄ χι λοι πόν παν τα χοῦ 
πα ρών ὁ Πα τέ ρας...

Ἡ Ἁ γί α Γρα φή κη ρύτ τει τήν παν τα χοῦ 
πα ρου σί α τοῦ Πα τρός. (Ψαλ. ΡΛΗ, 710, 
κα τά τούς «Ο΄»: «Ποῦ πο ρευ θῶ ἀ πό τοῦ 
πνεύ μα τός σου; Καί ἀ πό τοῦ προ σώ που 
σου ποῦ φύ γω; Ἐ άν ἀ να βῶ εἰς τόν οὐ ρα
νόν, σύ ὑ πάρ χεις ἐ κεῖ. Ἐ άν κα τα βῶ εἰς 
τόν ἅ δη, πά ρει. Ἐ άν ἀ να λά βω τάς πτέ ρυ
γάς μου κα τ’ ὄρ θρον καί κα τα σκη νώ σω 
εἰς τά ἔ σχα τα τῆς θα λάσ σης, καί γάρ ἐ κεῖ 
ἡ χείρ σου κα θο δη γή σει με, καί κα θέ ξει 
με ἡ δε ξιά σου». (Ἀ μώς Θ’ 26, Πρ. ΙΣΤ’ 26
27, Β’ Κορ. ΣΤ’ 16 κ. ἀ.).

Τώ ρα ἡ «Σκο πιά» ἄρ χι σε νέ α προ σπά
θεια: τήν ἀμ φι σβή τη ση τῆς παν το γνω σί
ας τοῦ Θε οῦ. Προ γνω ρί ζει ὁ Θε ός ἤ ὄ χι. 
Ἀ πο τέ λε σμα τῆς ὅ λης προ σπά θειας εἶ ναι 
ἡ δι δα σκα λί α ὅ τι ὁ Θε ός ἔ χει ἐ πι λε κτι κή 
πρό γνω ση, ὅ πως δι α βά σα με στή «Σκο-
πιά», 1-1-11, σελ. 13, 14.

Ἔ τσι λοι πόν γιά νά ἐ πι βά λει τή νέ α της 
δι δα χή καί ἐ φ’ ὅ σον δέν ὑ πάρ χουν ἐ δά φια 
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ἀ πό τήν Ἁ γί α Γρα φή, γιά νά κα το χυ ρώ
σει τή νέ α κα κο δο ξί α της, πα ρα θέ τει ἕ να 
δι κό της πα ρά δειγ μα: «Ο τη λε θε α τής ε νώ 
μπο ρεί να δει το τέ λος ε νός μα γνη το σκο
πη μέ νου α γώ να, ώ στε να μά θει το α πο
τέ λε σμα, δεν εί ναι ό μως υ πο χρε ω μέ νος 
να αρ χί σει έ τσι. Τι πιο φυ σι κό να δει ό λο 
τον α γώ να α πό την αρ χή. Ο Δη μι ουρ γός 
ό μως ε πέ λε ξε ό χι το πιο φυ σι κό, αλ λά 
να πε ρι μέ νει την ε ξέ λι ξη των γε γο νό των 
ώ στε να δει πως θα συμ πε ρι φέ ρον ταν τα 
παι διά Του».

Ἀ κο λου θεῖ ἕ να ἄλ λο πρό σφα το κεί με
νο πά νω στό ἴ διο θέ μα:

2011. «Σκο πιά», 15-4-2011, σελ. 28: 
«Γνώ ρι ζε ο Θε ός ό τι ο Α δάμ και η Εύ α θα 
α μάρ τα ναν; Ό χι. Ο Ι ε χω βά τους προί κι σε 
με νο η μο σύ νη και ε λεύ θε ρη βού λη ση και 
συ νε πώς εί χαν τη δυ να τό τη τα να ε πι λέ
ξουν αν θα υ πά κου αν η ό χι.

Μο λο νό τι ο Θε ός έ χει την ι κα νό τη τα 
της πρό γνω σης, την α σκεί ε πι λε κτι κά».

Πα ρα νο ϊ κό... μέ ἐ πι εί κεια! Ἡ ἀ νά λυ ση 
τῶν δι δα χῶν τῆς «Σκο πιᾶς» εἶ ναι γνω στή. 
Τίς ἑρ μη νεύ ει πάν το τε μέ ἕ να φρό νη μα 
κο σμι κό κι ὄ χι πνευ μα τι κό. Μέ αὐ τό τόν 
τρό πο το πο θε τεῖ τόν Θε ό ἐν χρό νῳ. Ὁ Θε
ός ὅ μως εἶ ναι ἄ ναρ χος, ὅ λα γιά Ἐ κεῖ νον 
εἶ ναι ἕ να δια ρκές πα ρόν. Ὅ λα τε λοῦν ται 
σή με ρον, δέν ἔ χει οὔ τε χθές οὔ τε αὔ ριο. 
Ὅ πως γρά φει ὁ ἀπ. Παῦ λος στήν πρός 
Ἑ βραί ους ἐ πι στο λή σέ ὅ λο τό Α’ κε φά
λαι ο, μα ζί μέ τόν Υἱ ό ἔ κα ναν τούς αἰ ῶ νες. 
Ἀ να φέ ρου με ἕ να πα ρά δειγ μα: «Υἱ ός μου 
εἶ σαι σύ. Σή με ρον σέ ἐ γέν νη σα».

Ὁ «πι στός οἰ κο νό μος» ἀ φοῦ γύ μνω σε 
τόν Υἱ ό καί Λό γο τοῦ Πα τρός ἀ πό τή θε
ό τη τά Του καί κη ρύτ τει ὅ τι ἦ ταν «ὁ με γα-
λύ τε ρος ἄν θρω πος πού ἔ ζη σε πο τέ», κά τι 
πλέ ον πού ἔ χει γί νει δόγ μα, τώ ρα καί ἀρ
κε τό και ρό ἀρ χί ζει καί μει ώ νει τίς Θε ϊ κές 
ἰ δι ό τη τες τοῦ Πα τρός. Πρῶ τα ἄρ χι σε μέ 

τήν παν τα χοῦ πα ρου σί α τοῦ Πα τρός, τώ
ρα ἀ σχο λεῖ ται μέ τήν παν το γνω σί α Του· 
φυ σι κά μέ τήν δο κι μα σμέ νη μέ θο δο τοῦ 
«δού λου», (συ χνές ἀ να φο ρές πά νω στό 
σχε τι κό θέ μα) ὥ στε νά δι και ο λο γεῖ τίς ἀλ
λα γές τῶν δι δα χῶν του.

Ὁ Θε ός τοῦ δί νει τήν κα τάλ λη λη τρο φή 
ἐν και ρῶ, ὅ πως ἰ σχυ ρί ζε ται, τήν πα ροῦ
σα ἀ λή θεια. Στήν πε ρί πτω ση αὐ τή ὅ μως 
ὁ «δοῦ λος», τό «κα νά λι τοῦ Θε οῦ», δέν 
γνω ρί ζει τόν ἑ αυ τό του, δέν ξέ ρει ποι ός 
εἶ ναι, ἀ πό ποι ούς ἀ πο τε λεῖ ται, ποι οί λαμ
βά νουν τίς θε ϊ κές ἀ λή θει ες; Ἡ ἀ πάν τη ση 
τῆς «Σκο πιᾶς» εἶ ναι εὔ κο λη: ὁ «δοῦ λος» 
εἶ ναι τό «πι στό ὑ πό λοι πο» τῶν χρι σμέ
νων. Ποι οί καί πό σοι εἶ ναι αὐ τοί; Ὅ πως 
ἔ χου με ξα να πεῖ, τό «πι στό ὑ πό λοι πο» 
ἀν τί νά μει ώ νε ται λό γῳ θα νά του τῶν 
ὑ πε ρη λί κων οἱ ὁ ποῖ οι τό ἀ πο τε λοῦ σαν, 
ἄρ χι σε σι γά σι γά κά θε χρό νο νά αὐ ξά νει!

Νά ξα να θυ μί σου με τίς δι α φο ρές τῶν 
τε λευ ταί ων χρό νων: τό 2006 οἱ χρι σμέ νοι 
ἦ ταν 8. 758, τό 2007 ἦ ταν 9. 150, αὐ ξή
θη καν δη λα δή κα τά 347 ἄ το μα. Τό 2009, 
ὑ περ πη δών τας τό 2008, οἱ χρι σμέ νοι γί
νον ται 10.857, γιά νά φθά σουν τό 2010 
τόν ἀ ριθ μό τῶν 11. 202. Κα τό πιν αὐ τῶν 
τῶν δι α φο ρῶν αὐ ξή σε ως τοῦ ὑ πο λοί που, 
ἀ ναγ κά ζε ται πλέ ον ἡ ἑ ται ρί α νά δι και ο
λο γή σει αὐ τές τίς αὐ ξή σεις καί ἀ νοί γει 
τήν «οὐ ρά νια θύ ρα», τήν ὁ ποί α εἶ χε κλεί
σει τό 1935, ὥ στε ὅ ποι ος θέ λει μπο ρεῖ νά 
εἰ σέρ χε ται, για τί εἶ χε προ η γη θεῖ ἡ πτώ ση 
τῶν «ἀ πί στων χρι σμέ νων» ὅ πως τούς χα
ρα κτή ρι σε ἡ «Σκο πιά».

Ἐ ρώ τη ση: Ποι ά τρο φή ἔ δι ναν καί δί
νουν τώ ρα οἱ και νούρ γιοι, πού πι θα νόν 
κά πο τε νά ἀ πο δει χθοῦν καί αὐ τοί ἄ πι
στοι;

Ἕ να εἶ ναι βέ βαι ο, ὅ τι τό «ὑ πό λοι πο», 
ὅ ποι οι καί ἄν τό ἀ παρ τί ζουν, προ σφέ ρει 
πάν το τε τήν ἴ δια ἀλ λοι ω μέ νη τρο φή.
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Πά νω ἀ πό μί α δε κα ε τί α, βομ βαρ δι ζό
μα σταν, ἐ μεῖς καί τά παι διά μας, μέ ὅ λους 
τούς δυ να τούς τρό πους, ἀ πό τά ΜΜΕ καί 
τό ἀ δί στα κτο μάρ κε τινγκ τῶν ἑ κα τον τά
δων ἐν δι α φε ρο μέ νων φο ρέ ων δι ε θνῶς, ἀλ
λά καί στή χώ ρα μας, μέ τό προ φίλ τοῦ 
«κα λοῦ» μά γου, μέ πρω τα γω νι στή τοῦ εἴ
δους τόν ἥ ρω α τῆς J. K. Rowling νε α ρό μά
γο Χά ρι Πό τερ. Κι ἐ νῶ ὁ «βομ βαρ δι σμός» δέ 
στα μά τη σε ἀ πό τό 1997 μέ τήν κυ κλο φο
ρί α τοῦ πρώ του βι βλί ου μέ χρι τό 2011 –μέ 
τήν προ βο λή τοῦ 2ου μέ ρους τῆς ἕ βδο μης 
ται νί ας οἱ συν τε λε στές αὐ τῆς τῆς πρω το
φα νοῦς στά χρο νι κά τῆς ἀν θρω πό τη τας 
παγ κό σμιας πλύ σης ἐγ κε φά λου ἀ πε φά σι
σαν ὅ τι θά πρέ πει νά συ νε χι στεῖ ἡ «ἐ πι χεί
ρη ση» εἰς τό δι η νε κές μέ τή δη μι ουρ γί α, στό 
Orlando τῆς Florida1, ἀ πό τή Warner Bros, 
σέ συ νερ γα σί α μέ τή Universal Studios, τοῦ 
«Πάρ κου Δι α σκέ δα σης Χά ρι Πό τερ» (The 
Wizarding World of Harry Potter) –κά τι ἀν
τί στοι χο μέ τά δι ά φο ρα Disney Lands, πού 
ἄ νοι ξε στό κοι νό τό 2010.

Ἐ πει δή ὅ μως, ὅ σο καί κα λο στη μέ νο νά 
εἶ ναι ἀ πό τή «Νέ α Ἐ πο χή» ἕ να τέ τοι ο σε νά
ριο, τό κοι νό κά πο τε ἀρ χί ζει νά κου ρά ζε ται, 
οἱ δι ε θνεῖς ἐγ κέ φα λοι γιά τήν ὑ πο δού λω ση 
τοῦ ἀν θρώ που ἔ σπευ σαν νά βροῦν τό ὑ πο
κα τά στα το· καί τό βρῆ καν στό «πρό σω πο» 
τοῦ βαμ πίρ.

Σέ πα λαι ό τε ρο τεῦ χος τοῦ «Δι α λό γου»2 
εἴ χα με ἀ σχο λη θεῖ μέ τό θέ μα τῶν βρυ κο

1. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wizarding_World_
of_Harry_Potter

2. «Διάλογος», τ. 32, Ἀπρίλιος  Ἰούνιος 2003, σσ. 2529.

λά κων, ἀ πό τή «με τα φυ σι κή» του ἤ μᾶλ λον 
ἀ πό τήν ἀ πο κρυ φι στι κή του πλευ ρά καί θά 
ἄ ξι ζε νά με λε τη θεῖ καί πά λι σο βα ρά ἐ κεῖ
νο τό ἄρ θρο. Σή με ρα ὅ μως ἡ χι ο νο στι βά δα 
πού λέ γε ται «βαμ πι ρι σμός» καί πού ἔ χει 
κα τα κλύ σει ὅ λους τούς το μεῖς τῆς ζω ῆς 
μας (φι λο λο γί α, θέ α μα, «τέ χνη», παι χνί δι 
κ. ἄ., ἀ κό μη καί τήν πορ νο γρα φί α) κα θι στᾶ 
τήν ἐ πα να φο ρά μας στό θέ μα ἀ πο λύ τως 
ἀ ναγ καί α.

Ἀλ λά ἄς δοῦ με πρῶ τα τί εἶ ναι οἱ βρυ κό
λα κες; Εἶ ναι, σύμ φω να μέ τή λα ϊ κή ἀν τί λη
ψη, ὀν τό τη τες πού βγαί νουν ἀ πό τόν τά φο 
τους γιά νά πιοῦν τό αἷ μα τῶν ἀν θρώ πων, 
ἀ φοῦ δέν μπο ροῦν νά ζή σουν χω ρίς αὐ τό; 
Τί πι στεύ ει ὁ λα ός μας γιά τούς βρυ κό λα
κες; Πρό κει ται ἤ ὄ χι γιά χθό νι ες ὀν τό τη τες; 
Τί λέ ει ἡ πα ρά δο ση γι’ αὐ τούς, καί πῶς ἀν
τι με τω πί ζει τό θέ μα ἡ Ἐκ κλη σί α μας;

Ὁ βρυ κό λα κας, βουρ δού λα κας, βαμ πίρ 
κ. ἄ. ἀ πο τε λεῖ ἀ να πό σπα στο κομ μά τι τοῦ 
λα ϊ κοῦ θρύ λου στήν παγ κό σμια μυ θο
λο γί α. Κα τά τή γνω στή συγ γρα φέ α τοῦ 
εἴ δους Κά ρεν Τόμ πσον (Karen Thom pson) 
καί τή με λέ τη της γιά τή μυ θο λο γί α τῶν 
βαμ πίρ3, ὁ βρυ κό λα κας ἀν τι προ σω πεύ ει 
«ἕ να φάν τα σμα πού ἔ χει ἐ πι βλη θεῖ μέ σῳ 
τοῦ φό βου ἐ δῶ καί ἀρ κε τούς αἰ ῶ νες σχε δόν 
σέ ὅ λο τόν κό σμο».

Πα ρά τίς ἀ πο στά σεις –τό που καί ἐ πο
χῆς πού χω ρί ζουν τούς δι ά φο ρους πο λι
τι σμούς, οἱ ἱ στο ρί ες πού ἀ φο ροῦν τά βαμ
πίρ εἶ ναι ἐν τυ πω σια κά ὁ μοι ό μορ φες. Εἶ ναι 
ἐ πί σης ἐν δι α φέ ρον ὅ τι οἱ πε ρισ σό τε ρες ἀ πό 

3. http://kekrops.tripod.com/Mythology_Vampire.html

Ο«ΚΑΛΟΣ»ΜΑΓΟΣΑΠΕΘΑΝΕ;
ΖΗΤΩ,Ο«ΚΑΛΟΣ»ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ!

τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη.

(α’ μέ ρος)
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τίς πε ρι γρα φές ἐ πι θέ σε ων βαμ πίρ προ έρ
χον ται ἀ πό τήν Κί να, τήν Ἑλ λά δα καί τά 
σλα βι κά ἔ θνη. Κι αὐ τό εἶ ναι ἀ πο ρί ας ἄ ξ
ιο, κα θό σον, ἐ νῶ οἱ σλά βοι γειτ νιά ζουν το
πι κά μέ τόν ἑλ λα δι κό χῶ ρο, ἡ Κί να, τό σον 
ἐ δα φι κά ὅ σο καί πο λι τι σμι κά, ἀ πέ χει πο λύ 
ἀ πό τή βαλ κα νι κή χερ σό νη σο4.

Ὁ βρυ κό λα κας ἀν τι κα το πτρί ζει με τα ξύ 
ἄλ λων, τόν πρω τό γο νο φό βο τοῦ μα κράν 
τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀν θρώ που γιά τό θά να
το, τούς νε κρούς καί τήν ἀ να ζή τη ση τῆς 
ἀ θα να σί ας. Ὅ λα αὐ τά συγ κλί νουν στό πέ
ρα σμα τοῦ χρό νου γιά νά μᾶς δώ σουν τή 
σύγ χρο νη καί σχε τι κά πε ρί πλο κη εἰ κό να 
τοῦ ση με ρι νοῦ βαμ πίρ.

Τό ση μαν τι κό τε ρο γε γο νός γιά τό βρυ
κό λα κα εἶ ναι ὅ τι «ζεῖ» πέ ρα ἀ πό τό φυ σι κό 
θά να το, ἐ νῶ οἱ μύ θοι οἱ σχε τι κοί μέ τήν 
προ έ λευ σή του ὑ πο δει κνύ ουν μιά πο λύ 
ἰ σχυ ρή σύν δε ση μέ τό σύμ βο λο τοῦ φι διοῦ. 
Τό βαμ πίρ συν δέ ε ται μέ τούς ἀρ χαί ους μύ
θους τῆς γο νι μό τη τας, καί λό γῳ τῆς συμ
βο λι κῆς σχέ σης φι διοῦ καί γο νι μό τη τας, 
καί λό γῳ τῶν ζω ι κῶν χα ρα κτη ρι στι κῶν 
τοῦ βαμ πίρ πού ἐ πα να λαμ βά νον ται, ὅ πως 
ὁ τρό πος τοῦ ὕ πνου του, ἡ ἐ πι στρο φή του 
ἐκ νε κρῶν καί ἡ ἀ να νέ ω σή του μέ σῳ τῆς 
ἐ πα φῆς του μέ τή ζω ή.

Δύ ο μύ θοι πού σχε τί ζον ται μέ τήν προ
έ λευ ση τοῦ βαμ πίρ εἶ ναι πα ρό μοι οι καί 
εἶ ναι πι θα νῶς πα ραλ λα γές τοῦ ἴ διου λα
ο γρα φι κοῦ μο τί βου. Ὁ πρῶ τος σχε τί ζε ται 
μέ τήν ἱ στο ρί α τῆς Λά μιας, τῆς βα σί λισ σας 
τῆς Λι βύ ης, πού ἀ γα πή θη κε ἀ πό τό Δί α, 
μέ τό παι δί πού γεν νή θη κε ἀ πό τήν ἕ νω σή 
τους καί μέ τή ζη λο τυ πί α τῆς Ἥ ρας πού 
ἔ κλε ψε τό νή πιο. Ἡ Λά μια ἀ πο σύρ θη κε σέ 
μιά σπη λιά κι ἄρ χι σε νά πε ρι πλα νι έ ται τίς 
νύ χτες, κλέ βον τας καί τρώ γον τας τά νε ο
γέν νη τα μω ρά, ἐ νῶ ἀρ γό τε ρα οἱ προ τι μή
σεις της ἐ πε κτά θη καν στήν ἀ πο πλά νη ση 

4. http://www.etelescope.gr/el/mysteryandstrange/ 
300vampiresinmyth

νε α ρῶν ἀν δρῶν, πού τούς σκό τω νε εἴ τε 
κά νον τας ἔ ρω τα μέ χρι θα νά του ἤ πί νον τας 
τό αἷ μα τους. Ἡ μυ θο λο γί α τήν πε ρι γρά φει 
μέ σῶ μα ἑρ πε τοῦ ἀ πό τή μέ ση καί κά τω καί 
φτε ρά. Τά σύγ χρο να θη λυ κά βαμ πίρ συ
χνά πα ρου σι ά ζον ται εἰ κα στι κά μέ χλω μό 
δέρ μα, κά τω ἄ κρα ἑρ πε τοῦ, κόκ κι νη τρι χο
φυί α, πρά σι να μά τια καί φτε ρά δρά κον τα.

Ὁ δεύ τε ρος μύ θος ἀ φο ρᾶ στή Λί λιθ, τήν 
ὑ πο τι θέ με νη πρώ τη σύ ζυ γο τοῦ Ἀ δάμ, πού 
συ ναν τοῦ με σέ δι ά φο ρα ἀρ χαῖ α θρη σκεύ
μα τα καί στόν ἀ πο κρυ φι σμό. Ἡ Λί λιθ ἦ ταν 
θη λυ κός δαί μο νας στή μυ θο λο γί α τῶν λα
ῶν τῆς Με σο πο τα μί ας, πού σχε τι ζό ταν μέ 
τόν ἄ νε μο καί ἐ πι στεύ ε το ὅ τι ἔ βλα πτε τά 
παι διά5. Ταλ μούδ καί Μιν τρᾶς6, ἐμ φα νί
ζουν τή Λί λιθ σά νυ χτε ρι νό δαί μο να, πού 
ὅ πως λέ γε ται δη μι ουρ γή θη κε ταυ τό χρο να 
μέ τόν Ἀ δάμ, ἀ πό τόν ἴ διο πη λό ἑ πο μέ
νως ἦ ταν ἴ ση του σέ ὅ λα ἀλ λά ἀρ νή θη κε 
ὑ πα κο ή στόν Ἀ δάμ, ἔ βγα λε φτε ρά καί πέ
τα ξε μα κριά του, ἀ φοῦ πρῶ τα πρό φε ρε τό 
τε τρα γράμ μα το, τό ἀ πα γο ρευ μέ νο ὄ νο μα 
τοῦ Θε οῦ.

Ἀ να ζη τών τας τή Λί λιθ τή βρί σκου με γιά 
πρώ τη φο ρά σέ ἀρ χαῖ α Σου με ρι κά μυ στι
κι στι κά γρα πτά καί φυ λα χτά ὡς Λιλ λά κε, 
πού εἶ ναι τό ἀ πό κρυ φο ὄ νο μα τῆς Θε ᾶς 
Μπε λί λι. Τήν ξα να συ ναν τᾶ με ὡς Μπα
α λάτ πα ρά φρα ση τοῦ «Μπε λί λι» στούς 
Κα ϊ νί τες7 κι ἀρ γό τε ρα, στίς Ἑ βρα ϊ κές δο
ξα σί ες σάν θη λυ κό δαί μο να τῆς ἐ ρή μου. Ἡ 

5. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%
BB%CE%B9%CE%B8

6. Midrash: Μέθοδος βιβλικῆς ἑρμηνείας ἀπό τούς 
ἑβραίους ραββίνους. Ἀποτελεῖ τή ραββινική παράδο
ση γιά τή συμπλήρωση τῶν «κενῶν» στή Βίβλο. Σχετί
ζεται καί μέ τήν αὐθαίρετη καμπαλιστική ἑρμηνεία τῶν 
Γραφῶν.

7. Μερίδα τοῦ κινήματος τῶν Γνωστικῶν τοῦ 2ου μ.Χ. 
αἰώνα. Θεωροῦσαν τό Θεό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κατώ
τερο ὄν καί τύραννο καί τιμοῦσαν τόν Κάϊν ὡς τόν κάτοχο 
τῆς ἀληθινῆς γνώσης, πού διά μέσου τῶν αἰώνων μετα
δόθηκε σέ ὅλους τούς ἀποβλήτους τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ
χρι τόν Ἰούδα. Νομιμοποιοῦσαν τήν ἀνηθικότητα, ἑρμη
νεύοντας καί βιώνοντας τήν εὐαγγελική ἐλευθερία ὡς 
ἀκολασία.
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πρώ τη σο βα ρή ἀ να φο ρά τῆς Λί λιθ γί νε ται 
στό Ἑ βρα ϊ κό Ταλ μούδ. Στά Καμ πα λι στι κά 
γρα πτά ἀ να φέ ρε ται κυ ρί ως ὡς σύν τρο φος 
τοῦ Σα μα ήλ (τοῦ Σα τα νᾶ) καί ὡς ἡ θη λυ κή 
ἔκ φρα σή του. Ἀ να φέ ρε ται ἐ πί σης καί ὡς ἡ 
προ σω πο ποί η ση τοῦ πει ρα σμοῦ τῆς Ἐ δέμ 
κα θώς καί ὡς τό πρῶ το Succubus8.

Συ ναν τᾶ με τή Λί λιθ στή ζω γρα φι κή ἀ πό 
τό Με σαί ω να ἕ ως τίς μέ ρες μας, ὅ που ἀ να
πα ρι στᾶ ται ὡς ὁ πει ρα σμός τοῦ Ἀ δάμ καί 
τῆς Εὔ ας, εἴ τε σάν φί δι μέ γυ ναι κεῖ ο κε φά
λι, εἴ τε καί σάν γυ ναί κα πού τούς προ σφέ
ρει τόν καρ πό. Τό 19ο αἰ ώ να, ὁ Κάρλ Γιούγκ 
(ψυ χο λό γος καί ἀ πο κρυ φι στής) τή χρη σι
μο ποι εῖ σάν ἔκ φρα ση καί προ σω πο ποί η ση 
τοῦ ἀρ σε νι κοῦ ἄ νι μους, τῆς δῆ θεν θη λυ κῆς 
πλευ ρᾶς τοῦ ἄν δρα, πού βρί σκε ται κα τα πι
ε σμέ νη. Τόν ἴ διο αἰ ώ να, ἡ Λί λιθ ἀρ χί ζει νά 
με ταλ λάσ σε ται, ἀ πό πλά σμα δαι μο νι κό 
σέ σύμ βο λο θη λυ κό τη τας. Οἱ φε μι νί στρι ες 
κυ ρί ως οἱ προ ερ χό με νες ἀ πό τή «Θε ο σο
φι κή Ἐ ται ρί α» τῆς Ἑ. Π. Μπλα βά τσκυ τή 
λα τρεύ ουν ὡς τό αὐ θεν τι κό θη λυ κό ἴν δαλ
μα πού ἀ παρ νεῖ ται ἀ κό μα καί τόν κῆ πο 
τῆς Ἐ δέμ γιά χά ρη τῆς ἐ λευ θε ρί ας καί τῆς 
ἀ νε ξαρ τη σί ας της· φυ σι κά ἡ δαι μο νι κή καί 
ἡ παι δο κτό νος πλευ ρά της πα ρα με ρί ζον ται 
τώ ρα καί ἀ πορ ρί πτον ται. Τά νε ο πα γα νι
στι κά κι νή μα τα (Wicca κ. ἄ.) ἀ πο δέ χον ται 
τή Λί λιθ ὡς θε ό τη ταπρο στά τι δα τῆς σκο
τει νῆς γυ ναι κεί ας πλευ ρᾶς, ἀλ λά καί τοῦ 
γυ ναι κεί ου ἐ ρω τι σμοῦ. Λα τρεύ ε ται ὅ μως 
μέ χρι τίς μέ ρες μας καί ἀ πό δι ά φο ρα σκο
τει νά τάγ μα τα μέ τήν ἀρ χι κή της μορ φή, 
ὡς ἀρ χόν τισ σα τοῦ σκό τους καί ὡς ἡ ἡ γέ τι
δα τῶν ἄ ϋ λων βαμ πίρ (incubi καί succubi).

Τό σο ἡ Λά μια ὅ σο καί ἡ Λί λιθ ἔ χουν μιά 
ἰ σχυ ρή σχέ ση μέ τό φί δι. Καί οἱ δύ ο ἀ πο
πλα νοῦ σαν τά ἀρ σε νι κά θύ μα τά τους καί 
τά ὁ δη γοῦ σαν στό θά να το. Σέ μιά ἀ πό τίς 
με τα φρά σεις τῆς Βί βλου, συγ κε κρι μέ να 

8. Succubus (πληθ.: succubi): Θηλυκός δαίμονας πού 
πιστεύεται ὅτι ἐπισκέπτεται ἄντρες στή διάρκεια τοῦ 
ὕπνου καί προχωρεῖ σέ σεξουαλική ἐπαφή μαζί τους.

τή Vulgata9, ἡ με τά φρα ση τοῦ ὀ νό μα τος 
Λί λιθ εἶ ναι Λά μια10. Σέ ἕ να καί μο να δι κό 
στί χο τῆς Πα λαι ᾶς Δι α θή κης11 ἡ σχε τι κή 
ἀ να φο ρά ἑρ μη νεύ ε ται ἀ πό δυ τι κούς με τα
φρα στές κα τά τρό πον πού νά πα ρα πέμ πει 
στή Λί λιθ12.

Στήν ἐ ξά πλω ση τοῦ μύ θου τῶν βρυ κο
λά κων φαί νε ται πώς εὐ θύ νον ται, ἐ κτός 
τῶν λα ϊ κῶν καί κά ποι οι κλη ρι κοί, ἁ πλοῖ 
ἄν θρω ποι τῆς ὑ παί θρου. Μέ χρι τό Σχί σμα 
τοῦ 1054 μ.Χ. ἡ Ἐκ κλη σί α δέν εἶ χε συγ κε
κρι μέ νη στά ση στό ζή τη μα αὐ τό13. Τε λι κά 
καί ἡ Ἐκ κλη σί α καί ὁ πα πι σμός ἀ πο δέ χθη
καν ὅ τι τά πε ρί βρυ κο λά κων συ νι στοῦν δι
δα σκα λί ες πε ρί δαι μο νί ων. Στήν προ σπά
θειά της ἡ Ἐκ κλη σί α νά ἐ κρι ζώ σει αὐ τή 
τήν εἰ δω λο λα τρι κή δει σι δαι μο νί α χρη σι μο
ποί η σε σέ κά ποι ες πε ρι πτώ σεις ἐ πι λε κτι κά 
τούς ἐ ξορ κι σμούς καί τά ἁ γι α στι κά της 
μέ σα, τόν «ἁ για σμό», τό ἀν τί δω ρο καί τόν 
Ἐ σταυ ρω μέ νο. Ἄν καί σέ κά ποι ες πε ρι πτώ
σεις καί κλη ρι κοί ἀ να πα ρή γα γαν τόν μύ θο 
γιά τήν κα τα πο λέ μη ση τῶν βρυ κο λά κων 
μέ με λέ τες καί συγ γράμ μα τα, κυ ρί ως κα
τά τό δι ά στη μα 16001800, ἀ πό λό γιους 
μο να χούς γρά φτη καν ἑ κα τον τά δες πραγ
μα τεῖ ες, στίς ὁ ποῖ ες γι νό ταν ἀ πό πει ρα 
ἐ κλο γί κευ σης τοῦ θέ μα τος, ὅ πως π.χ. ὁ 
Ἅ γιος Νι κό δη μος ὁ Ἁ γι ο ρεί της πού κα τα
δι κά ζει στό Πη δά λιο ὅ σους ἀ σχο λοῦν ταν 
μέ τέ τοι α θέ μα τα.

Δύ ο ἱ στο ρι κά πρό σω πα φαί νε ται νά εὐ
θύ νον ται γιά τήν ἀ να βί ω ση τοῦ μύ θου γιά 
τούς νε κρο ζών τα νους γύ ρω στούς 15ο καί 
16ο αἰ ῶ νες.

9. Ἡ λατινική μετάφραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἔγινε 
στό τέλος τοῦ 4ου αἰώνα μ.Χ., ἐντολῇ τοῦ Πάπα Δάμασου 
Α’ καί υἱοθετήθηκε ἀπό τούς παπικούς.

10. http://www.etymonline.com/index.php?search=Bible
+translations&searchmode=none

11. «ἐκεῖ ἐνόσσευσεν ἐχίνος, καί ἔσωσεν ἡ γῆ τά παι
δία αὐτῆς μετά ἀσφαλείας, ἐκεῖ συνήντησαν ἔλαφοι καί 
εἶδον τά πρόσωπα ἀλλήλων...» (Ἠσαΐας ΛΔ΄ 15).

12. http://www.youtube.com/watch?v=6D3ssTsZdmI
13. http://www.livepedia.gr/contentproviders/periskopio/ 

crypto/3386BRIKOLAKES.pdf
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Πρῶ τος ἀ να φέ ρε ται ὁ Βλάντ III’, Πρίγ
κι πας τῆς Βλα χί ας (1431–1476), πού πέ ρα σε 
στήν ἱ στο ρί α καί ὡς Βλάντ Τέ πες Ντρά κου
λα (Vlad Tepes), δη λα δή, «Βλάντ ὁ ἀ να σκο
λο πι στής», γιός τοῦ Ντα κούλ14, ἡ γε μό νας 
τῆς Βλα χί ας, δη μο φι λής ἥ ρω ας στή Ρου
μα νί α καί στή Μολ δα βί α, πού «με τε ξε λί
χθη κε» ἀ πό τόν Ἄγ γλο μυ θι στο ρι ο γρά φο 
Μπράμ Στό ου κερ15, τό 1897, στόν πε ρι βό
η το Κό μη Δρά κου λα τῶν Καρ πα θί ων. Ὁ 
Στό ου κερ ἐμ πνεύ στη κε ἀ πό τήν ἱ στο ρι κή 
φι γού ρα τοῦ κό μη τῆς Τραν συλ βα νί ας, ὁ 
ὁ ποῖ ος βέ βαι α δέν ἦ ταν βαμ πίρ, ἀλ λά ἥ ρω
ας ἀ γω νι στής κα τά τῶν Τούρ κων κα τα κτη
τῶν στήν πε ρι ο χή. Οἱ προ φα νῶς σκλη ρές 
καί βάρ βα ρες μέ θο δοι τῆς ἐ πο χῆς (ἀ να σκο
λο πι σμόςπα λού κω μα κ. ἄ.) ἦ ταν ὁ λό γος 
πού ὁ Βλάντ III’ ἔ μει νε στήν ἱ στο ρί α ὡς «ὁ 
ἀ να σκο λο πι στής Πρίγ κι πας» (Kaziglu Bey).

Τό δεύ τε ρο πρό σω πο πού ἔ δω σε τρο φή 
στούς μύ θους πε ρί βρυ κο λά κων εἶ ναι ἡ 
Ἐ λί ζαμ πεθ Μπά θο ρυ (Countess Erzsebet 
Bathory de Ecsed), (1560–1614) μέ κα τα γω
γή ἀ πό τίς πιό ἀ ρι στο κρα τι κές οἰ κο γέ νει ες 
τῆς Οὐγ γα ρί ας, μιά γυ ναί κα πού ἔ μει νε 
στήν ἱ στο ρί α ὡς ἡ «Μα τω μέ νη Κό μισ σα». 
Παν τρε μέ νη μέ τόν κό μη Φέ ρεν τς Ναν
τάσ ντυ, στρα τι ω τι κό, ἀρ κε τά με γα λύ τε
ρό της, πε ρι γρά φε ται ὡς μιά ἐ ξαι ρε τι κά 
ὄ μορ φη γυ ναί κα, ἡ ὁ ποί α ὅ μως ἔ κρυ βε ἕ να 
δι ε στραμ μέ νο καί σα δι στι κό χα ρα κτή ρα16. 
Ὅ ταν ὁ ἄν τρας της, ὡς στρα τι ω τι κός, ἔ λει
πε ἀρ κε τό και ρό ἀ πό τήν συ ζυ γι κή ἑ στί α, 
ἡ Ἐ λί ζαμ πεθ ἐ κτό νω νε τίς σα δι στι κές της 
τά σεις πά νω στίς ὑ πη ρέ τρι ές της, κά τι πού 
δέν ἐ θε ω ρεῖ το μεμ πτό τήν ἐ πο χή ἐ κεί νη, 

14. Βλάντ II΄, πατέρας τοῦ Βλάντ ΙII΄, ὁ ἐπονομαζόμε
νος «Δράκος» (Dracul), μετά τήν εἰσαγωγή του, τό 1431, 
στό «Τάγμα τοῦ Δράκου» (Order of the Dragon), ἱδρυθέν 
ἀπό τόν αὐτοκράτορα τῆς «Ἁγίας Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατο
ρίας» Σιγισμοῦνδο.

15. http://www.focusmag.gr/articles/viewarticle.rx?oid= 
395124

16. http://foititikospalmosistoria.blogspot.com/2010/12/
blogpost.html

ὅ ταν ἐ πρό κει το γιά τό σω φρο νι σμό ὑ πη ρε
τῶν καί εἰ δι κά ὅ ταν ἀ φο ροῦ σε σέ ἀν θρώ
πους κα τώ τε ρης κοι νω νι κῆς τά ξης. Σύμ
φω να μά λι στα μέ κά ποι ες πη γές ὁ ἴ διος ὁ 
κό μης «ἐκ παί δευ σε» τήν γυ ναί κα του στήν 
«τέ χνη» τῶν βα σα νι στη ρί ων καί σέ σα τα
νι στι κές τε λε τουρ γί ες. Ὅ ταν ὁ Ναν τά στυ 
πέ θα νε, τό 1601 ἡ Ἐ λί ζαμ πεθ συ νέ χι σε, 
στό οἰ κο γε νεια κό της φέ ου δο κον τά στήν 
Μπρα τισ λά βα, τό ἀ γα πη μέ νο της σπόρ, 
τόν σα δι σμό πά νω στίς ὑ πη ρέ τρι ές της, δι
αν θι σμέ νο μέ πρα κτι κές ὁ μο φυ λο φι λί ας. 
Κα θώς τά ἔρ γα της γί νον ταν γνω στά στήν 
το πι κή κοι νω νί α κι οἱ κά τοι κοι ἀ πέ φευ γαν 
νά στέλ νουν τίς κό ρες τους νά μποῦν στήν 
ὑ πη ρε σί α της, ὁ δη γή θη κε στή λύ ση τῆς 
ἀ πα γω γῆς νε α ρῶν κο ρι τσι ῶν ἀ πό τίς οἰ
κο γέ νει ες τῶν χω ρι κῶν πού ζοῦ σαν γύ ρω 
ἀ πό τό κά στρο/κο λα στή ριο.

Μέ τά πρῶ τα ση μά δια γή ρα τος, ἡ Ἐ λί
ζαμ πεθ ξέ φυ γε ἀ πό κά θε ὅ ριο. Κα τέ φυ γε 
στή μα γεί α, σκο τώ νον τας νε α ρές παρ θέ
νες γιά νά κά νει μπά νιο στό αἷ μα τους καί 
νά δι α τη ρή σει, ὅ πως πί στευ ε, τή νε ό τη τα 
καί τήν ὀ μορ φιά της. Ἡ ἀρ χή τοῦ τέ λους 
ἦλ θε ὅ ταν «ἔ κα νε τό λά θος» νά σκο τώ σει 
δύ ο νε α ρές ἀ ρι στο κρά τισ σες. Ὁ βα σι λιάς 
Μα τί ας Β’, ἐ ξά δερ φός της, ἔ στει λε ἀν τι προ
σω πεί α νά ξε κα θα ρί σει τά συμ βαί νον τα 
στό κά στρο Csejthe. Οἱ εἰ κό νες πού ἀν τί κρι
σαν οἱ ἀ πε σταλ μέ νοι πα ρα πέμ πουν σέ ἐ φι
αλ τι κό θέ α μα, μέ πτώ μα τα παν τοῦ, ὠ χρά 
ἀ πό τήν ἀ πο στράγ γι ση τοῦ αἵ μα τός τους. 
Ἡ κό μισ σα συ νε λή φθη καί ὁ δη γή θη κε σέ 
δί κη. Οἱ κα τη γο ρί ες, βα ρύ τα τες: φό νος, λυ
καν θρω πί α, βαμ πι ρι σμός, σα δι σμός. Δια
βά στη κε καί τό ἡ με ρο λό γιό της ὅ που εἶ χε 
κα τα γρά ψει 850 θύ μα τά της. Τέ λος, ἐ νῶ οἱ 
συ νέ νο χές της δέν ἀ πέ φυ γαν τό θά να το, 
ἐ κεί νη κα τα δι κά στη κε σέ ἐγ κλει σμό στόν 
πύρ γο της ὅ που χτί στη κε ζων τα νή καί πέ
θα νε με τά 3 χρό νια.

(Τό τέλος στό ἑπόμενο).
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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 ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

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.

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

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

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

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

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

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

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

και νούρ για!

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

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

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

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

Με τα φρα σμέ νο και προ σαρ μο σμέ νο α πό τον Γιά ννη Μη λι ώ νη.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ἈνακοινωθένπερίτῆςΒασιλικῆς

ΠαρασκευῆςΠεντάκη
Ρύντεν(Βασούλας)1.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις,  
τῇ 16ῃ Μαρτίου 2011 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας  
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ἡ Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α, ἀ κο λου θοῦ σα 
ἀ πα ρεγ κλί τως τό λαμ πρόν ὑ πό δειγ μα καί 
τήν δι δα χήν τῶν Ἁ γί ων Ἀ πο στό λων, τήν 
δι δα σκα λί αν τῶν ἐ χόν των τήν ἐξ αὐ τῶν 
Δι α δο χήν Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τάς 
θε ο πνεύ στους Ἀ πο φά σεις τῶν Οἰ κου με νι
κῶν Συ νό δων, δι α φυ λάτ τει ὡς πο λύ τι μον 
μαρ γα ρί την τήν πί στιν τῆς Μιᾶς, Ἁ γί ας, 
Κα θο λι κῆς καί Ἀ πο στο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, 
τήν ὁ ποί αν βι ώ νει τό χρι στε πώ νυ μον πλή
ρω μα αὐ τῆς διά μέ σου τῆς συμ με το χῆς εἰς 
τήν μυ στη ρια κήν καί τήν κα θό λου πνευ
μα τι κήν ζω ήν τοῦ θε ο ϊ δρύ του ἐκ κλη σι α
στι κοῦ σώ μα τος. Οὕ τως, ἡ οἱ α δή πο τε τά σις 
αὐ το σχε δια σμοῦ καί κί νη σις, προ σω πι κή ἤ 
συλ λο γι κή, πε ρι φρο νή σε ως ἤ ἀ θε τή σε ως 
τῶν δογ μά των τῆς πί στε ως τῶν Ὀρ θο δό
ξων χρι στια νῶν καί τῆς ἐν Χρι στῷ ζω ῆς 
ἐν τός τῆς Ἐκ κλη σί ας ὡς μό νης ὁ δοῦ διά 
τήν σω τη ρί αν τῶν ψυ χῶν ἡ μῶν, πολ λῷ δέ 
μᾶλ λον τῆς αὐ το α να κη ρύ ξε ως προ σώ πων 

1. http://www.ecpatr.org/docdisplay.php?lang=en& 
id=1306&tla=gr

ὡς «δῆ θεν χα ρι σμα τι κῶν», ἀ πε δο κι μά σθη 
πάν το τε ὡς ἀ πα ρά δε κτος και νο το μί α.

Ὑ πό τό πνεῦ μα τοῦ το, καί διά τήν ὀ φει
λε τι κήν προ στα σί αν τοῦ μέν εὐ σε βοῦς ὀρ
θο δό ξου πλη ρώ μα τος ἐξ ἐ πι κιν δύ νων πνευ
μα τι κῶν συγ χύ σε ων, τῶν δέ μή γνω ρι ζόν
των κα λῶς τά πράγ μα τα ἐκ τοῦ ἐλ λο χεύ ον
τος κιν δύ νου τῆς πλά νης, ἀ πο δο κι μά ζον ται 
ὑ πό τῆς Μη τρός Ἐκ κλη σί ας αἱ ὑ πό τῆς 
Βα σι λι κῆς Πα ρα σκευ ῆς Πεν τά κη  Ρύν τεν, 
εὐ ρύ τε ρον γνω στῆς ὡς «Βα σού λας», καί τῆς 
ὑπ᾿ αὐ τῆς ἱ δρυ θεί σης ὀρ γα νώ σε ως ὑ πό τόν 
τί τλον «Ἀ λη θι νή ἐν Θε ῷ ζω ή» ἀ κρί τως καί 
ἐ πι πο λαί ως εἰ σα γό με ναι δι δα σκα λί αι πε ρί 
τῶν δῆ θεν «ἀπ᾿ εὐ θεί ας δι α λό γων της με τά 
τοῦ Ἱ δρυ τοῦ τῆς Ἐκ κλη σί ας Κυ ρί ου ἡ μῶν 
Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ» καί τῆς κα τα κτή σε ως ὑπ᾿ 
αὐ τῆς τε καί τῶν ὀ πα δῶν της τῆς «ἀ λη θι
νῆς ἐν Θε ῷ ζω ῆς», αἱ ὁ ποῖ αι πα ρεκ κλί νουν 
αὐ θαι ρέ τως τῆς θε οσ δό του δι δα σκα λί ας 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἀλ λά καί σκαν δα λί ζουν τό 
ὀρ θό δο ξον φρό νη μα τῶν εὐ λα βῶν πι στῶν.

Ὅ θεν, κα λοῦ μεν τούς εἰ ση γη τάς τῶν 
ἀ πα ρα δέ κτων αὐ τῶν και νο το μι ῶν καί 
τούς ἐμ μέ νον τας εἰς αὐ τάς ὑ πο στη ρι κτάς 
των, οἱ ὁ ποῖ οι τού του ἕ νε κα δέν γί νον ται 
δε κτοί εἰς ἐκ κλη σι α στι κήν κοι νω νί αν, ὄ χι 
μό νον νά μή πα ρεμ βαί νουν εἰς τό ποι μαν
τι κόν ἔρ γον τῶν κα τά τό πους Ἱ ε ρῶν Μη
τρο πό λε ων, ἀλ λά καί νά ἀ πο κη ρύ ξουν τάς 
και νο φα νεῖς δι δα σκα λί ας των, ὥ στε νά 
προ λη φθοῦν αἱ ὑ πό τῶν Ἱ ε ρῶν Κα νό νων 
προ βλε πό με ναι κυ ρώ σεις.

ΣημείωσητῆςΣύνταξης
Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπό
ψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές ἤ 
σέ σχόλια, φέρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπι
στολογράφοι καί οἱ σχολιαστές κι ὄχι ἡ 
Συντακτική Ἐπιτροπή.

Ἐκ φρά ζο μεν, τέ λος, τήν βα θεῖ αν λύ
πην τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου ἐκ 
τῆς ἐ νερ γεί ας ἐ νί ων ἐ λα χί στων, εὐ τυ χῶς 
κλη ρι κῶν τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας νά 
πα ρευ ρί σκων ται εἰς ὁ μι λί ας τῆς εἰ ρη μέ νης 
«Βα σού λας» καί νά πα ρέ χουν εἰς αὐ τήν 
«πι στο ποι η τι κά Ὀρ θο δο ξί ας».
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ΓΙΟΓΚΑ,ΠΙΛΑΤΕΣΚΑΙΠΟΛΙΤΙΚΗ(ΟΙ)

Τό ὑ περ σύγ χρο νο γυ μνα στή ριο τῆς Βου
λῆς στε γά ζε ται σέ ἰ δι ό κτη το κτί ριο τῆς 
«Βου λῆς τῶν Ἑλ λή νων». Ἄ νοι ξε τίς πόρ τες 
του τό 2003 καί δι α θέ τει ἐ ξο πλι σμό τε λευ
ταί ας τε χνο λο γί ας, χα μάμ, μα θή μα τα γι
όγ κα καί πι λά τες καί μα θή μα τα ἱπ πα σί ας2.

Ἤ δη, γιά πε ρισ σό τε ρο ἀ πό 2 δε κα ε τί ες, 
ὁ μα κα ρι στός π. Ἀν τώ νιος Ἀ λε βι ζό που λος 
προ ει δο ποι οῦ σε ὑ πεύ θυ να, τήν Ἑλ λη νι κή 
Κοι νω νί α, τούς Πο λι τεια κούς φο ρεῖς, κι ὄ χι 
μό νο, γιά τήν ὕ που λη δι είσ δυ ση τῶν «Κα
τα στρο φι κῶν Λα τρει ῶν», Σε κτῶν, ἤ Νε ο
φα νῶν Αἱ ρέ σε ων παν τοῦ καί ἰ δι αί τε ρα στά 
Κέν τρα Ἀ πο φά σε ων.

Αὐ τά τά Κέν τρα Ἀ πο φά σε ων πάν το τε 
προ σπα θοῦ σαν νά τά ἁ λώ σουν οἱ σέ κτες 
γνω ρί ζον τας τή σπου δαι ό τη τά τους ὡς 
πολ λα πλα σια στές πρός τή βά ση.

Σάν κο σμο θε ω ρί ες (ψυ χο ναρ κω τι κά), 
ἀ πο δει κνύ ε ται ὅ τι πάν τα συμ βά δι ζαν μέ 
τήν Παγ κο σμι ο ποί η ση ἡ ὁ ποί α ἐρ γά ζε ται 
μέ ὅ λα τά μέ σα γιά τόν ἀ πό λυ το οἰ κο νο μι
κό ἔ λεγ χο καί τήν ὑ πο δού λω ση τῶν λα ῶν.

Τό νι ζε ἰ δι αί τε ρα, ὁ μα κα ρι στός π. Ἀν τώ
νιος, τίς πο λι τι κο οι κο νο μι κές δρα στη ρι ό
τη τες τῶν σε κτῶν μέ τήν στρα τη γι κή τῆς 
«Ἀν τι στρο φῆς τῆς Λο γι κῆς» καί τῆς «Ἀν τί
στρο φης Ἠ θι κῆς».

Οἱ σέ κτες αὐ τές δι α κρί νον ται ἰ δι αί τε ρα 
καί σή με ρα, μέ συ νε χῆ ἀ να φο ρά στή «Σω
τη ρί α τοῦ κό σμου», τή «Σω τη ρί α τῆς κοι
νω νί ας», τή «Σω τη ρί α τῶν Κρα τῶν» κ.λ.π. 
Αὐ τό φαί νε ται κα θα ρά στά πολ λά βι βλί α 
τοῦ π. Ἀν τω νί ου καί στήν συ νε χῆ ἀρ θρο
γρα φί α στό «Δι ά λο γο», πε ρι ο δι κό πού εἶ χε 
ἱ δρύ σει ὁ ἴ διος καί πού κυ κλο φο ρεῖ σή με ρα 
σέ ἀρ κε τές χι λιά δες ἀν τί τυ πα, ἀλ λά καί 
δια δι κτυα κά.

Ἡ γι όγ κα καί τό Πι λά τες εἶ ναι βα σι κές 
τε χνι κές τῶν σε κτῶν καί θε ω ρί ες ἀ συμ βί

2. http://www.trikalain.gr/politics/3141Ηβουλή
πληρώνεικαθηγητήιππασίας.html

βα στες μέ τή Ὀρ θό δο ξη πί στη μας, εἶ ναι δέ 
ἀ πί στευ το γιά τή Δη μο κρα τι κή καί Ὀρ θό
δο ξη Ἑλ λά δα νά ἔ χει ἐ πί ση μα στό Κοι νο
βού λιο ἀ πό τό 2003 ὑ πη ρε σί ες γι όγ κα καί 
πι λά τες πού δροῦν προ ση λυ τι στι κά γιά τίς 
σέ κτες καί τίς ἀ να το λι κές θρη σκεῖ ες μέ δυ
τι κό φε ρε τζέ.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
ΤΗΣΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3

Ἡ Ἐ πι τρο πή Σχο λι κῆς Ἐκ παί δευ σης τοῦ 
Illinois ἀ πέρ ρι ψε τό πρό γραμ μα «Good 
Choices» (Κα λές Ἐ πι λο γές).

Τό Associated Press ἀ να φέ ρε ται σέ ἀ πό
φα ση τοῦ Δη μο κρα τι κοῦ Βου λευ τοῦ Daniel 
J. Burke, νά ἐν τά ξει τό πρό γραμ μα «Good 
Choices» (Κα λές Ἐ πι λο γές) με τα ξύ δι α φό
ρων ἐ πι τυ χη μέ νων προ γραμ μά των δι δα
σκα λί ας γιά τή δι α μόρ φω ση τοῦ χα ρα κτή
ρα. Συ νι στοῦ σε μά λι στα ἀρ χι κά τό συγ κε
κρι μέ νο πρό γραμ μα σάν, «κα τευ θυν τή ρι ες 
γραμ μές κοι νῆς λο γι κῆς, μέ χρή ση εἰ δι κῶν 
ἐρ γα λεί ων, πού ὑ πο βο η θοῦν τά παι διά στήν 
ἀ ξι ο λό γη ση κα τα στά σε ων καί στή λή ψη 
ἀ πο φά σε ων, πού θά βελ τι ώ σουν τή ζω ή 
τους, ἀλ λά καί τῶν ἄλ λων».

Ἐν τού τοις, ὁ Burke ἀ να γνώ ρι σε ὅ τι ὁ 
σύν δε σμος με τα ξύ τῆς Σα η εν το λο γί ας καί 
τοῦ «Good Choices» ἦ ταν πιό «στε νός» ἀ π’ 
ὅ,τι φαν τα ζό ταν. Τό πρό γραμ μα, ἕ να ὑ πό
δειγ μα τοῦ πῶς νά δι δά ξει κα νείς ἠ θι κές 
ἀ ξί ες, βα σί ζε ται στό βι βλί ο «Ὁ Δρό μος 
πρός τήν Εὐ τυ χί α» (The Way to Happiness) 
τοῦ ἱ δρυ τῆ τῆς Σα η εν το λο γί ας, Λ. Ρόν Χάμ
παρντ. Ὁ Burke δή λω σε ὅ τι θά ἀ να θε ω ρή
σει τήν πρό τα ση καί θά τήν ἐ πα να φέ ρει 
δι ορ θω μέ νη4.

3. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011 & 
Washington Post, 11/5/2011.

4. Μένει νά δοῦμε ἐάν οἱ καταγγελίες αὐτοῦ καί 
τοῦ ἑπόμενου σχόλιου πού ἀφοροῦν στή Σαηεντολογία 
ἔχουν βάση ἤ ὄχι. Γι’ αὐτό, ἐπί τοῦ παρόντος, τίς 
ἀναδημοσιεύουμε μέ κάθε ἐπιφύλαξη.
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΤΩΝΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΗΣΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ5

Τό Πο λι τεια κό Δι κα στή ριο τῆς πό λης 
Shchyolkovo ἀ πο φάν θη κε ἐ πί ὑ πο θέ σε ως, 
πού ξε κί νη σε ἀ πό τό Γρα φεῖ ο τοῦ Γε νι κοῦ 
Εἰ σαγ γε λέ α τῆς Ρω σί ας, ὅ τι τά βα σι κά 
κεί με να τῆς Σα η εν το λο γί ας, συμ πε ρι λαμ
βα νο μέ νου τοῦ «What is Scientology?» (Τί 
εἶ ναι ἡ Σα η εν το λο γί α;), τοῦ Λ. Ρόν Χάμ
παρντ, ἀ πο τε λοῦν «πρόσκλησησέἐξτρε
μιστικήδραστηριότητα» καί τά ἐ νέ τα ξαν 
στήν «Ὁ μο σπον δια κή Λί στα Ἐξ τρε μι στι
κοῦ Ὑ λι κοῦ», οὐ σι α στι κά ἀ πα γο ρεύ ον τας 
τή δι α κί νη σή τους στή χώ ρα.

Ὁ Πρό ε δρος ἔ κρι νε, μέ βά ση τίς μαρ τυ
ρί ες εἰ δι κῶν, ὅ τι τό ὑ λι κό του Λ. Ρόν Χάμ
παρντ «ἔ χει σάν στό χο τή δη μι ουρ γί α ἀ πο-
μο νω μέ νης κοι νω νι κῆς ὁ μά δας, τῆς ὁ ποί ας 
τά μέ λη εἶ ναι ἄ ψο γα ἐκ παι δευ μέ να στήν 
ἐ κτέ λε ση τῶν κα θη κόν των τους, ἕ να με γά λο 
μέ ρος τῶν ὁ ποί ων εἶ ναι ὁ πό λε μος ἐ ναν τί ον 
τοῦ ὑ πό λοι που κό σμου».

Κα τά τήν ἀ να φο ρά (Moscow Times, 
4/7/2011), ἐ κτός του «Τί εἶ ναι ἡ Σα η εν το λο
γί α;», ἔ χουν ἀ πα γο ρευ τεῖ δύ ο του λά χι στον 
δω δε κά δες ἄλ λα ἔν τυ πα. Ἡ πε ραι τέ ρω 
κυ κλο φο ρί α ὑ λι κοῦ πού πε ρι λαμ βά νε ται 
στήν «Ὁ μο σπον δια κή Λί στα» μπο ρεῖ νά 
θε ω ρη θεῖ ὑποκίνησημίσουςκαί τι μω ρεῖ
ται μέ ἕ ως καί πέν τε χρό νια φυ λά κι ση.

Ἀ ξι ό πι στη πη γή στή Ρω σί α ἀ να φέ ρει, 
ὅ τι τό γε γο νός αὐ τό ἀ πο τε λεῖ μιά ση μαν τι
κή ἀ πό φα ση καί πι στεύ ε ται πώς αὐ τή εἶ ναι 
ἡ ἀρ χή ἑ νός μα κροῦ δρό μου.

Ἐκ πρό σω ποι Τύ που τῆς «ἐκ κλη σί ας» τῆς 
Σα η εν το λο γί ας στή Ρω σί α (ἐ πί ση μη ἱ στο
σε λί δα, στά ρω σι κά) δή λω σαν ὅ τι σκο πεύ
ουν νά ἐ φε σι βά λουν κα τά τῆς ἀ πό φα σης.

5.  Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011 
& http://jurist.org/paperchase/2011/07/russiacourtbans
scientologytexts.php.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑ6

Σέ ἰ σό βια κά θειρ ξη κα τα δι κά στη κε ἀρ
χη γός σα τα νι στι κῆς σε ξου α λι κῆς σέ κτας 
στό Kidwelly, πα ρα θά λασ σιο χω ριό τῆς 
Οὐ αλ λί ας.

Ὁ Λον δρέ ζος Colin Batley, 48 ἐ τῶν, κα
τα δι κά στη κε γιά πε ρισ σό τε ρα ἀ πό 20 σε
ξου α λι κά ἀ δι κή μα τα εἰς βά ρος παι δι ῶν. 
Τό κα τη γο ρη τή ριο πε ρι ε λάμ βα νε καί 11 
βια σμούς.

Τήν ἀ πό φα ση ἐ ξέ δω σε ὁ δι κα στής Paul 
Thomas, τοῦ Βα σι λι κοῦ Δι κα στη ρί ου τοῦ 
Swansea, ὁ ὁ ποῖ ος δή λω σε στόν κα τη γο
ρού με νο πώς δέν ἐ πρό κει το πο τέ νά ἀ πο
φυ λα κι στεῖ. «Εἶ σαι κίν δυ νος γιά τά παι διά. 
Ὁ πλη θυ σμός χρει ά ζε ται νά προ στα τευ θεῖ 
ἀ πό σέ να», δή λω σε ὁ Πρό ε δρος. «Ὑ πάρ χουν 
σο βα ρό τα τοι λό γοι ἀ νη συ χί ας καί κίν δυ νοι 
σέ ἐν δε χό με νη ἀ πο φυ λά κι σή σου».

Τρεῖς γυ ναῖ κες, συμ πε ρι λαμ βα νο μέ νης 
τῆς ἀμ φι σε ξου α λι κῆς συ ζύ γου τοῦ Batley, 
Elain, πού εἶ χε κα κο ποι ή σει σε ξου α λι κά 
στό σπί τι της ἀ γό ρια καί κο ρί τσια στή διά
ρκεια «Μαύ ρων Λει τουρ γι ῶν», κα θώς καί 
δύ ο ἄλ λες γυ ναῖ κες, φυ λα κί στη καν.

Οἱ συμ με τέ χον τες στίς σα τα νι στι κές αὐ
τές συ νά ξεις φο ροῦ σαν μαν δύ ες μέ κου
κοῦ λες καί ἀ νά πο δους σταυ ρούς. Ἕ να λευ
κό ὕ φα σμα ἁ πλω μέ νο ἐ πά νω σέ τρα πέ ζι 
μα ζί μέ ἀ ναμ μέ να κε ριά καί θυ μί α μα χρη
σι μο ποι ό ταν σάν βω μός. Ὑ πῆρ χαν δο χεῖ α 
μέ φί δια καί σα τα νι στι κά σύμ βο λα. Τό 
τε λε τουρ γι κό συμ πε ρι λάμ βα νε ὕ μνους καί 
τε λεί ω νε μέ ὁ μα δι κό σέξ. Η Elain Batley, 47 
ἐ τῶν, κρί θη κε ἔ νο χη μέ τρεῖς κα τη γο ρί ες 
γιά ἀ νάρ μο στη συμ πε ρι φο ρά καί σε ξου α
λι κή δρα στη ρι ό τη τα μέ παι διά καί φυ λα
κί στη κε γιά ὀ κτώ χρό νια. Ὁ δι κα στής Paul 
Thomas τῆς εἶ πε «Ἤ σουν ἕ τοι μη νά ἐ κτε λέ
σεις τίς δι α τα γές τοῦ συ ζύ γου σου ἀ κό μη 
καί στίς πιό ἀ πε χθεῖς συν θῆ κες. Ὑ πῆρ ξες 

6. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011 & 
The Daily Mail, 1011/3/ 2011 & The Times, 12/3/ 2011.
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πρό θυ μο καί ἀ να πό σπα στο μέ ρος αὐ τῶν 
τῶν ἐ νερ γει ῶν».

Ο Batley, ὡς ἐ παγ γελ μα τί ας, δι ε τέ λε σε 
κα τά δι α στή μα τα security ἀ σφά λειας προ
σώ πων καί ἐ κτρο φέ ας σκύ λων καί σι α μέ
ζων γά των.

Ο Batley καί ἡ γυ ναί κα του Elain εἶ χαν 
ἀ να μι χθεῖ μέ τόν ἀ πο κρυ φι σμό ἀ πό τήν πε
ρί ο δο τοῦ γά μου τους, πρίν τριά ντα χρό νια. 
Εἶ χαν ἐμ μο νή μέ τόν Aleistair Crowley, τόν 
πλέ ον δι α βό η το σα τα νι στή τοῦ εἰ κο στοῦ αἰ ώ
να, τόν αὐ το α πο κα λού με νο «Τό Με γά λο Θη
ρί ο», πού ἀ πέ κτη σε τό σο κα κή φή μη, ὥ στε νά 
μεί νει γνω στός ὡς «ὁ πιό δι ε φθαρ μέ νος ἄν
θρω πος στόν κό σμο». Εἶ ναι μά λι στα γνω στό 
ἕ να ἀ πό τά ἐκ δο θέν τα κεί με να τοῦ Crowley 
πού δη λώ νει: «Ὅ λες οἱ ἐ νά ρε τες γυ ναῖ κες ἄς 
εἶ ναι ἄ ξι ες πε ρι φρό νη σης. Ἡ σε ξου α λι κή πρά
ξη μέ τόν ὁ ποι ον δή πο τε δέν πρέ πει ἁ πλᾶ νά 
ἐ πι τρέ πε ται, ἀλ λά νά ἐν θαρ ρύ νε ται».

Στή συ νέ χεια τῆς δι κα στι κῆς δι α δι κα
σί ας, ἡ ὑ παρ χη γός τοῦ Batley, Jacqueline 
Marling, 42 ἐ τῶν, χα ρα κτη ρί στη κε ἀ πό τόν 
δι κα στή σάν «ἡ ἀ μέ σως ἑ πό με νη ὑ πεύ θυ νη 
στό ἀ να τρι χι α στι κό αὐ τό δρᾶ μα» καί κα
τα δι κά στη κε σέ δω δε κα ε τῆ κά θειρ ξη. Τό 
δι κα στή ριο τήν κα τα δί κα σε γιά ὑ πό θαλ ψη, 
ὑ πο βο ή θη ση καί ὑ πο κί νη ση σέ βια σμό, πα
ρα κί νη ση σέ πορ νεί α, ἀ νάρ μο στη συμ πε
ρι φο ρά σέ παι διά καί πα ρα κί νη ση παι δι ῶν 
σέ σε ξου α λι κή δρα στη ρι ό τη τα. Ὁ Δι κα στής 
Thomas τῆς εἶ πε: «Στήν πε ρί πτω σή σας, 
συ νερ γά στη καν δύ ο κα κό βου λα πνεύ μα τα. 
Δέν ἐ πέ δει ξες ἴ χνος με τα μέ λειας ἤ συγ κί
νη σης πα ρά μό νον κά ποι α δά κρυ α αὐ το λύ
πη σης ὅ ταν ἀ κού στη κε ἡ ποι νή σου. Ἔ ζη σες 
μέ ἀ κραῖ ο τρό πο σύμ φω νη μέ τά ἰ δα νι κά τοῦ 
μέν το ρά σου, Aleistair Crowley».

Ἡ Shelly Millar, 35 ἐ τῶν, τρί το μέ λος τῆς 
σέ κτας, φυ λα κί στη κε γιά πέν τε χρό νια. Οἱ 
κα τη γο ρί ες ἐ ναν τί ον της ἦ ταν: ἀ νάρ μο στη 
συμ πε ρι φο ρά καί σε ξου α λι κή δρα στη ρι
ό τη τα μέ παι διά. Ἡ Millar ἐκ δι δό ταν κα τ’ 

ἐ πάγ γελ μα, ἀ πο κα λοῦ σε τόν Batley: «Κύ
ρι έ μου» καί τοῦ ἔ δι νε τό ἕ να τέ ταρ το τῶν 
ἀ πο δο χῶν της.

Ἄλ λο μέ λος, ὁ Vincent Barden, 70 ἐ τῶν, 
ἀ πο δέ χτη κε τήν κα τη γο ρί α γιά ἐ πί θε ση μέ 
ἀ νή θι κους σκο πούς σέ ἀ νή λι κο κο ρί τσι καί 
κα τα δι κά στη κε σέ κά θειρ ξη τρι ῶν ἐ τῶν.

Πα ρά τή σύλ λη ψη καί κα τα δί κη τῶν 
ἀ νω τέ ρω, ἡ ἀ στυ νο μί α πι στεύ ει, ὅ τι ὑ πάρ
χουν κι ἄλ λα μέ λη τῆς ὀρ γά νω σης πού 
πα ρα μέ νουν ἄ γνω στα. Κα τά τή διά ρκεια 
τῆς δί κης , πού δι ήρ κε σε πέν τε ἑ βδο μά δες, 
ἔ γι νε γνω στό ὅ τι εἶ χε γί νει μη νυ τή ρια ἀ να
φο ρά γιά τόν Batley στήν Ὑ πη ρε σί α Κοι
νω νι κῆς Μέ ρι μνας τοῦ Carmarthenshire τό 
2002, ἀ πό μιά συγ γε νῆ του. Εἶ χε δη λω θεῖ 
πώς ὁ Batley εἶ χε κα κο ποι η θεῖ ἀ πό τόν ἴ διο 
του τόν πα τέ ρα καί πώς «ἡ ἱ στο ρί α ἐ πρό
κει το σί γου ρα νά ἐ πα να λη φθεῖ». Πα ρ’ ὅ λα 
αὐ τά δέν πάρ θη κε κα νέ να μέ τρο καί ἡ κα
κο ποί η ση συ νε χί στη κε ἄλ λα ὀ κτώ χρό νια.

Ἕ να ἀ πό τά θύ μα τα ἀ νέ φε ρε ὅ τι βι ά
στη κε σέ ἡ λι κί α ἕν τε κα ἐ τῶν κι ἔ μει νε ἔγ
κυ ος ἀ πό τόν Batley, ὁ ὁ ποῖ ος τήν ἀ πέ τρε
ψε ἀ πό τήν ἔ κτρω ση, λέ γον τάς της πώς: 
«τά μω ρά ἀ νῆ καν στή σέ κτα κι ὄ χι στίς 
μη τέ ρες τους». Ἄλ λη γυ ναί κα κα τέ θε σε 
στό δι κα στή ριο, ὅ τι ἐ ξα ναγ κά στη κε νά κά
νει σέξ μέ τόν Batley σέ ἡ λι κί α δε κα πέν τε 
ἐ τῶν κι ὅ τι ὑ πο χρε ώ θη κε νά λά βει μέ ρος 
σέ σε ξου α λι κές πρά ξεις μέ τήν σύ ζυ γό του 
καί ἄλ λους ἄν δρες καί γυ ναῖ κες. Δή λω σε: 
«Μοῦ εἶ παν πώς θά μέ σκό τω ναν, ἄν δέν ἐν
τασ σό μουν στήν ὀρ γά νω ση. Ὁ Colin Batley εἶ
χε ὅ πλο καί τό ἔ φερ νε στίς συγ κεν τρώ σεις. 
Ἤ μου να τό σο τρο μο κρα τη μέ νη, πού ἔ κα να 
ὅ,τι μοῦ ἔ λε γαν». Τήν εἶ χε ἀ πει λή σει, πώς 
θά τήν δο λο φο νοῦ σαν «οἱ ἐ κτε λε στές τῆς 
σέ κτας» ἐ άν δέν ἐ νέ δι δε στίς ἀ παι τή σεις 
του.

Μί α ἀ κό μη μάρ τυ ρας γέν νη σε ἀ φοῦ τήν 
με τα χει ρί στη καν σάν «σε ξου α λι κό παι χνί
δι» ὅ λης τῆς ὁ μά δας. Ὁ Batley τή δι έ τα ξε, 
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νά μήν κά νει ἔ κτρω ση, ἀλ λά νά κρα τή σει 
τό «μα γι κό» παι δί.

Τε λι κά, πέ ρυ σι, ἕ να ἀ πό τά θύ μα τα πῆ
γε στήν ἀ στυ νο μί α. Ὁ Batley εἰ δο ποι ή θη κε 
σχε τι κά ἀ πό ἄ γνω στη πη γή, μέ σα ἀ πό τό 
ἀ να κρι τι κό τμῆ μα καί μέ χρι νά συλ λη φθεῖ 
εἶ χε κα τα στρέ ψει ἱ κα νό ἐ νο χο ποι η τι κό ὑ λι
κό. Πα ρ’ ὅ λα αὐ τά, οἱ ἀ στυ νο μι κοί ἀ να
κά λυ ψαν ται νί ες σχε τι κές μέ δύ ο ἀ πό τά 
θύ μα τα.

Μί α συλ λο γι κή δή λω ση ἀ πό τά θύ μα
τα συν τά χθη κε, με τά τό πέ ρας τῆς δί κης: 
«Αὐ τό ὑ πῆρ ξε ἕ να ἐ φι αλ τι κό τα ξί δι γιά τόν 
κα θέ ναν ἀ πό μᾶς κι ἐλ πί ζου με ὅ τι μπο ρεῖ 
νά γί νει τό ξε κί νη μα γιά μιά και νούρ για 
ἀρ χή. Ἀ πο κτή σα με τήν ἐμ πει ρί α τῆς χει ρό
τε ρης πλευ ρᾶς τῆς ζω ῆς καί αὐ τό πού ὅ λοι 
μας ἐ πι θυ μοῦ με τώ ρα εἶ ναι νά συ νε χί σου με, 
προ χω ρών τας μπρο στά. Θά θέ λα με νά ποῦ
με σέ ὅ ποι ον τυ χόν ἀ πέ κτη σε πα ρό μοι α ἐμ
πει ρί α, νά ψά ξει βα θιά μέ σα του καί νά βρεῖ 
τό θάρ ρος νά τό κα ταγ γεί λει εἴ τε σέ κά ποι ο 
μέ λος τῆς οἰ κο γέ νειάς του, σέ κά ποι ο φι λι κό 
του πρό σω πο ἤ στήν ἀ στυ νο μί α. Μή φο βη
θεῖ τε καί μήν ὑ πο φέ ρε τε μό νοι».

ΟΘΑΝΑΤΟΣΠΛΗΤΤΕΙΚΑΙ
ΤΟΥΣΓΚΟΥΡΟΥ...

Ἡ Shri Mataji Nirmala Devi (Σρί Μα τα
τζί Νιρ μά λα Ντέ βι), ἱ δρύ τρια καί ἀρ χη γός 
τῆς Sahaja Yoga (Σα χά τζα γι όγ κα), πέ θα νε 
στίς 23 Φε βρου α ρί ου 20117, στή Γέ νο βα, σέ 
ἡ λι κί α 88 ἐ τῶν. Ὁ θά να τός της, σύμ φω να 
μέ δη μο σι εύ μα τα στόν Ἀγ γλι κό Τύ πο δέν 
ἀ να κοι νώ θη κε στή Βρε ταν νί α μέ χρι τήν 
5η Ἀ πρι λί ου 2011, ὁ πό τε πα ρου σι ά στη κε 
στούς Τά ϊμς ἕ να «Ἀ φι έ ρω μα στήν Ἁγιότη
τάΤης,ΣρίΜατατζίΝιρμάλαΝτέβι».
Σχόλιο τοῦ «Διαλόγου»: Πρό κει ται 

γιά τή Nirmala Srivastava8 (τό γένος Salve 

7. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011.
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Nirmala_Srivastava & 

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

Nirmala, εὐ ρύ τε ρα γνω στή ὡς Shri Mataji 
Nirmala Devi, 21/3/1923 – 23/2/2011) ἱ δρύ
τρια τῆς Sahaja Yoga, ἑ νός «νέ ου θρη
σκευ τι κοῦ κι νή μα τος» ἤ «θρη σκεί ας τῆς 
νε ό τη τος» (new religious movement), πού 
γιά τούς ὀ πα δούς της –καί κα τά δή λω σή 
της ἦ ταν ἡ «πλήρηςἐνσάρκωσητῆςAdi
Shakti» καί ὡς τέ τοι α λα τρεύ ε ται σέ πε ρισ
σό τε ρες ἀ πό 140 χῶ ρες συμ πε ρι λαμ βα νο
μέ νης καί τῆς χώ ρας μας9.

Εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι κό ὅ τι ἡ Shakti ἀν τι
προ σω πεύ ει γιά τούς ἰν δου ι στές καί γιά τό 
σύν δρο μο τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς » τήν «ἱ ε ρή 
δύ να μη» ἤ τήν «ἀρχέγονηκοσμικήἐνέρ
γειαπούἐμψυχώνεικαίσυντηρεῖὅλοτό
σύμπαν». Ἀ κό μη, ἡ Shakti ἀ πο τε λεῖ προ
σω πο ποί η ση τῆς «θεί ας γυ ναι κεί ας δη μι
ουρ γι κῆς δύ να μης», συ χνά δέ ἀ να φέ ρε ται 
ὡς «ἩΜεγάληΘεϊκήΜητέρα».

Βα σι κός στό χος τῆς Sahaja Yoga εἶ ναι 
ἡ «ἀ φύ πνι ση τῆς Κουν τα λί νι Σά κτι», πού 
κα τά τήν πα ρά δο ση τῆς Γι όγ κα, συ νι στᾶ 
τή «δύ να μη τῆς ζω ῆς», τή σε ξου α λι κή 
ἐ νέρ γεια «πού μπο ρεῖ νά ἀ φυ πνι στεῖ ὡς 
συ νει δη τή δη μι ουρ γι κό τη τα». Οἱ πρα κτι
κές αὐ τῆς τῆς «ἀ φύ πνι σης» ἀ φο ροῦν σέ 
σε ξου α λι κές δρα στη ρι ό τη τες πού ποι κί
λουν ἀ πό ὀρ γά νω ση σέ ὀρ γά νω ση, ἀ παν
τῶν ται δέ καί στόν νε ο σα τα νι σμό (Aleistair 
Crowley).

ΠΥΡΕΤΟΣΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ10

Ἄλληἐκδοχήγιάτήνἐπικείμενη
καταστροφήτοῦκόσμου

Ὁ Γαλ λι κός Κυ βερ νη τι κός Ὀρ γα νι σμός 
Μι βι λίντ (Miviludes) πού πα ρα κο λου θεῖ 
σέ κτες καί ὕ πο πτες κι νή σεις «πνευ μα τι
κοῦ», θρη σκευ τι κοῦ χα ρα κτή ρα, ἀ να φέ ρει 

9. Βλ.: «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη πί
στη», ἔκδ. Ζ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης Ἐντεταλμέ
νων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί πα
ραθρησκείας, σ. 75, ἀριθμ. 201.

10. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011 & 
The Times, 16 Ἰουνίου 2011.
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πώς, οἱ συ νή θεις φυ σι κές κα τα στρο φές, τό 
δι α δί κτυ ο καί οἱ Γαλ λι κοί φό βοι γιά μί α οἰ
κο νο μι κή κα τα στρο φή, συ νω μο τοῦν ὥ στε 
νά κά νουν ἀ ξι ό πι στες τίς «προ βλέ ψεις» γιά 
πι θα νή αὐ το κα τα στρο φή τοῦ κό σμου στίς 
21 Δε κεμ βρί ου 2012.

Ἡ Miviludes ἔ θε σε τή Γαλ λί α σέ συ να
γερ μό μπρο στά στόν κίν δυ νο μα ζι κῶν αὐ
το κτο νι ῶν ἀ πό ὀ πα δούς ὀρ γα νώ σε ων πού 
προ φη τεύ ουν σχε τι κά μέ ἕ ναν ἐ πι κεί με νο 
Ἁρ μα γεδ δώ να.

Ἡ Γαλ λι κή Κυ βέρ νη ση φο βᾶ ται, πώς 
θά μπο ροῦ σε νά ὑ πάρ ξει τό ἐν δε χό με νο 
με γά λης εἰσ ρο ῆς προ σή λυ των στό ὀ ρει νό 
χω ριό Bugarach, στή νο τι ο δυ τι κή Γαλ λί α, 
τό ὁ ποῖ ο σύμ φω να μέ φῆ μες στό δι α δί
κτυ ο θά ἐ πι βι ώ σει κα τά τήν «ἡ μέ ρα τῆς 
Κρί σε ως». Ὁ George Fenech, πρό ε δρος τῆς 
Miviludes, δι κα στής καί πρώ ην μέ λος τοῦ 
Κοι νο βου λί ου, ἐ πι σκέ φθη κε τήν πε ρι ο χή 
με τα ξύ Perpignan καί Carcassonne γιά νά 
ἐ νη με ρω θεῖ ἀ πό τίς ἀ στυ νο μι κές ὑ πη ρε σί
ες πλη ρο φο ρι ῶν καί τούς το πι κούς ὑ πεύ
θυ νους.

Γκου ρού, ὀ πα δοί, μά γοι, θε ρα πευ τές καί 
ἄλ λοι ἔ χουν φθά σει ἐ κεῖ, πε ρι μέ νον τας 
τήν Ἀ πο κά λυ ψη τό ἑ πό με νο ἔ τος. Τήν Δευ
τέ ρα, 13 Ἰ ου νί ου 2011, ἀρ γί α τῆς ἑ ορ τῆς τῆς 
Πεν τη κο στῆς, τό Bugarach, πού θε ω ρεῖ ται 
ἄ συ λο τῶν Α.Τ.Ι.Α. (U.F.O.), κα τα κλύ σθη κε 
ἀ πό του ρί στες πι στούς τοῦ Ἁρ μα γεδ δώ να.

Ὁ George Fenech ἀ πέρ ρι ψε τίς ἐ σχα
το λο γι κές «προ φη τεῖ ες» χα ρα κτη ρί ζον τάς 
τις «χον δρο ει δές συ νον θύ λευ μα φτη νῆς 
ἀ στρο φυ σι κῆς», ἀλ λά προ σέ θε σε πώς ὁ 
«Ἀ πο κα λυ πτι κός Πυ ρε τός» δέν εἶ ναι 
ἀ στεῖ ο θέ μα, ἀ να φε ρό με νος «στόν τρό μο 
καί τά δρά μα τα πού ἔ χουν προ κα λέ σει μέ 
τίς ψευ δο δι δα σκα λί ες τους οἱ σέ κτες τά τε
λευ ταῖ α χρό νια, δη μι ουρ γών τας στό κοι νό 
ἀ κραῖ ο ἄγ χος». Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ
μα, οἱ 74 αὐ το κτο νί ες ὀ πα δῶν τοῦ Να οῦ 
τοῦ Τάγ μα τος τοῦ Ἡ λί ου, πε ρί τά τέ λη τῆς 
δε κα ε τί ας τοῦ 1990.

Σφυγ μο με τρή σεις ἀ να φέ ρουν τα κτι
κά, πώς ἡ Γαλ λί α εἶ ναι μί α ἀ πό τίς πλέ ον 
ἀ παι σι ό δο ξες χῶ ρες στόν κό σμο στό θέ
μα αὐ τό. Τό Ἵ δρυ μα Fondapol, στό Πα ρί
σι, ἀ να φέ ρει σέ σχε τι κή δη μο σκό πη ση, 
πώς μό νο τό 17% τῶν νέ ων ἀ πό ἡ λι κί ας 
16 ἕ ως 29 ἐ τῶν πι στεύ ουν ὅ τι «εἶ ναι εὐ
οί ω νες οἱ προ ο πτι κές γιά τήν Γαλ λί α». 
Ἀ νά με σα σέ 25 χῶ ρες, στίς ὁ ποῖ ες ἔ γι νε 
ἡ ἔ ρευ να, αὐ τή ἦ ταν ἡ χα μη λό τε ρη θέ ση 
μα ζί μέ τούς Ἕλ λη νες. Οἱ νε α ροί Βρε τα
νοί ὑ πῆρ ξαν πιό αἰ σι ό δο ξοι, σέ πο σο στό 
34%, ἐ νῶ οἱ Ἰν δοί, Κι νέ ζοι καί Βρα ζι λιά νοι 
ἦ σαν πο λύ ὑ ψη λό τε ρα κα τά 83% καί 72% 
ἀν τί στοι χα.

ΚΕΝΤΡΟΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ11

Για τρός, πού δώ ρι σε ὅ λη τήν κτη μα τι
κή του πε ρι ου σί α, στό χω ριό Queen Camel, 
κον τά στό Yeovil τοῦ Somerset, στή Με
γά λη Βρε τα νί α, ἀ ξί ας 750.000 λι ρῶν, στή 
γκου ρου ι στι κή σέ κτα «Self Realization 
Meditation Healing Centre» («Κέν τρο Αὐ
το γνω σί ας, Δι α λο γι σμοῦ & Θε ρα πεί ας») 
δή λω σε: «ἀρ γό τε ρα κα τά λα βα ὅ τι ἦ ταν δυ
να τόν κά ποι ος νά βρε θεῖ κά τω ἀ πό τήν ἐ πιρ
ρο ή κά ποι ου ἄλ λου ἀν θρώ που».

Ὁ Δρ. Yehu Azaz12, πρώ ην Δι ευ θυν τής 
τῆς Παι δι α τρι κῆς Κλι νι κῆς στό νο σο κο
μεῖ ο Taunton & Somerset, ἐγ κα τέ λει ψε τήν 
κα ρι έ ρα του καί με τα κό μι σε στό κοι νό βιο 
μα ζί μέ τή σύ ζυ γό του. Ὅ ταν ἐ κεί νη ἐγ
κα τέ λει ψε τήν ὁ μά δα καί ἀ πο πει ρά θη κε 
νά μη νύ σει τή σέ κτα, ὁ Azaz κα τέ θε σε στό 
δι κα στή ριο ἐ ναν τί ον της. Ἐν τού τοις, με τά 
δέ κα χρό νια κι ὁ ἴ διος ἐγ κα τέ λει ψε τήν ὀρ
γά νω ση, κα θώς ὑ πέ στη νευ ρι κό κλο νι σμό. 

11. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011 & 
Daily Mail, 29/1/2011.

12. http://www.dailymail.co.uk/news/article1198318/
Doctorsuesgurumillionsundulyinfluencinghand750
000fortune.html
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Σή με ρα ἔ χει ἐ πι στρέ ψει στήν ἐρ γα σί α του 
ὡς πα θο λό γος, ἐ νῶ ὁ γά μος του ἔ χει δι α
λυ θεῖ.

Ἡ ὀρ γά νω ση «Self Realization Meditation 
Healing Centre» γνω στή καί ὡς «Denton 
Realization Healing Charitable Trust» («Φι
λαν θρω πι κό Σω μα τεῖ ο Ντέν τον γιά Αὐ
το γνω σί α καί Θε ρα πεί α», ἱ δρύ θη κε ἀ πό 
τήν 80χρονη Mata Yogananda Mahasaya 
Dharma, Mataji (Μά τα Γι ογ κα νάν τα Μα χα
σά υ α Ντάρ μα, Μα τα τζί), Ἀγ γλί δα, ὀ νο μα
ζό με νη ἀρ χι κά Judy Rena Denton.

Ἡ σέ κτα ἱ δρύ θη κε τό 1988 κι ἔ χει ἀλ λά
ξει ὀ νο μα σί α δύ ο φο ρές. Πρό σφα τη ἔ ρευ να 
πε ρί τά οἰ κο νο μι κά της, ἀ πε κά λυ ψε ἀ πο
θε μα τι κό τῆς τά ξε ως τῶν 2.000.000 λι ρῶν. 
Ἄλ λες θυ γα τρι κές τῆς ὀρ γά νω σης, πού 
δι οι κοῦν ται ἀ πό τό συ νε ται ρι σμό «Alpha  
Omega Family» («Οἰ κο γέ νεια Ἄλ φα  Ὠ μέ
γα»), δροῦν σάν «θε ρα πευ τι κά κέν τρα» 
στήν Ἀγ γλί α, τίς Ἡ νω μέ νες Πο λι τεῖ ες, τόν 
Κα να δά, τήν Αὐ στρα λί α καί τή Νέ α Ζη
λαν δί α.

Ἄλ λο θύ μα τῆς ἴ διας ὀρ γά νω σης, ὁ 
Richard Curtis13, 53 ἐ τῶν, πρώ ην ἀ ξι ω μα
τι κός τῆς RAF (Βα σι λι κῆς Ἀ ε ρο πο ρί ας τῆς 
Με γά λης Βρε τα νί ας), χά ρι σε στή σέ κτα τήν 
ἀ γροι κί α του στήν Οὐ α λί α, ἀ ξί ας 800.000 
λι ρῶν. Ὁ Curtis κα τέ θε σε στό Ἀ στι κό Δι
κα στή ριο τοῦ Cardiff, πώς τοῦ εἶ χε γί νει 
πλύ ση ἐγ κε φά λου ὥ στε νά πι στέ ψει, ὅ τι 
ὁ μό νος δρό μος πρός τήν ἀ λη θι νή φώ τι ση 
καί εἰ ρή νη ἦ ταν νά πα ρα δώ σει ὅ λα του τά 
ἐ πί γεια ἀ γα θά.

Τό Δι κα στή ριο ἀ πε φάν θη πώς ὁ Curtis 
εἶ χε μέν «ἐ πη ρε α στεῖ ὑ περ βο λι κά, ἀλ λά 
ἐ πι φυ λά χθη κε ὡς πρός τήν κα τη γο ρί α πε
ρί πλύ σης ἐγ κε φά λου». Τό θῦ μα σχε διά ζει 
νά συ νε χί σει τή δι κα στι κή δι α δι κα σί α πρός 
τήν ὀρ γά νω ση, ἀλ λά καί πρός τήν πρώ ην 
σύ ζυ γό του, Fiona, πού ἐμ πλέ κε ται στήν 
ὑ πό θε ση, κα θώς συ νε χί ζει νά εἶ ναι ἐν ταγ
μέ νη στή σέ κτα.

13. http://www.dailymail.co.uk/news/article1350710/
FormerRAFofficerclaimsbrainwashedgurwins800k
housegaveaway.html

ΟΜΑΔΕΣΜΕΛΕΤΗΣΤΟΥΣΚΗΝΙΚΟΥΤΩΝΑΙΡΕΣΕΩΝ

Λει τουρ γοῦν καί ἐ φέ τος, στά πλαί σια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑ ξῆς Ὁ μά δες Με λέ της τοῦ 
Σκη νι κοῦ τῶν Αἱ ρέ σε ων καί τῆς Πα ρα θρη σκεί ας:

1.ὉμάδαΜελέτης τῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῆςἙταιρείας
«Σκοπιά»τῶν «ΜαρτύρωντοῦἸεχωβᾶ».Κά θε Πέμ πτη, 5.30΄6.30΄ μ.μ.

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

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

Τά Μαθήματαπραγ μα το ποι οῦν ται σέ αἴ θου σα τοῦ Ἐ νο ρια κοῦ Κέν τρου τῆς Ἁ γί ας 
Πα ρα σκευ ῆς (Ἀ πο στό λου Παύ λου 10, δύ ο δρό μους δε ξιά, με τά τήν Ε.Ρ.Τ. ). Τηλ. ἐ πι
κοι νω νί ας: 2106396665.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ,ΜΟΥΣΙΚΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,ΤΑΙΝΙΕΣ

Πλή ρως ἐ ναρ μο νι σμέ νη πα ρου σι ά ζε ται 
ἡ σύγ χρο νη τη λε ο πτι κή εἰ δη σε ο γρα φί α μέ 
κά ποι ες πρό σφα τες ἐ πι στο λές ἀ να γνω στῶν 
μας, πού ἀ νη συ χοῦν γιά τό ποῦ μᾶς ὁ δη
γοῦν τά Μ.Μ.Ε. Πα ρα θέ του με, λοι πόν, κά
ποι ες ἐν δει κτι κές πε ρι πτώ σεις μι κρό δεῖγ μα 
ἀ πό τίς ἑ κα τον τά δες πού βλέ πουν τό φῶς 
τῆς δη μο σι ό τη τας, δι α πι στώ νον τας ὅ τι κι 
ὁ χῶ ρος τῆς δι α φή μι σης, τῆς μου σι κῆς ρόκ 
σκη νῆς, κα θώς καί τῶν τη λε ο πτι κῶν σει ρῶν 
γιά νέ ους, δυ στυ χῶς, δέν πά ει πί σω...

Με τά τή δι α φη μι στι κή καμ πά νια γιά τό 
παι δι κό γά λα «Νου νού ἐ λα φρύ», πού χρη
σι μο ποί η σε σάν ὄ χη μα τή γι όγ κα γιά νά 
προ ω θή σει τό σχε τι κό προ ϊ όν, ἀ κο λού θη
σε καί ἡ ἑ ται ρί α πού προ ω θεῖ τίς παι δι κές 
πά νες «Libero». Ὁ θε α τής πα ρα κο λου θεῖ 
ἕ να μω ρό στή θέ ση τοῦ δα σκά λου νά κά νει 
κι νή σεις τίς ὁ ποῖ ες ἀν τι γρά φει ὁ λό κλη ρη 
ὁ μά δα ἐ νη λί κων, οἱ ὁ ποῖ οι βρί σκον ται σέ 
αἴ θου σα γυ μνα στη ρί ου ἀ σκού με νοι στή 
γι όγ κα καί στίς τε χνι κές τοῦ δι α λο γι σμοῦ.

Πε ρί τά μέ σα Νο εμ βρί ου, ἀ πό τό κεν τρι κό 
δελ τί ο εἰ δή σε ων τοῦ τη λε ο πτι κοῦ κα να λιοῦ 
Star, πα ρου σι ά στη καν, παρ μέ να ἀ πό ἀγ γλό
φω να τη λε ο πτι κά κα νά λια, σάν ἐ ξαι ρε τι κά 
ση μαν τι κή εἴ δη ση, ἀ πο σπά σμα τα ἀ πό συ

ναυ λί ες τοῦ τρα γου δι στῆ τοῦ ρόκ συγ κρο
τή μα τος τῶν Kiss, Jean Simmons σέ πλή ρη 
δρά ση χε βυμε ταλ λι κοῦ πα ρο ξυ σμοῦ, ἐ νῶ 
πα ράλ λη λα ἐκ θει ά ζον ταν ἡ πο λύ ἐ πι τυ χη
μέ νη πο ρεί α του ὡς ἐ πι χει ρη μα τί α.

Ἀ πό τό κρα τι κό τη λε ο πτι κό κα νά λι τῆς 
ΝΕΤ προ βάλ λε ται σέ κα θη με ρι νή βά ση κά
θε ἀ πό γευ μα ἡ τη λε ο πτι κή σει ρά, «Ὁ Ἐ κλε
κτός». Ἡ ὅ λη ἀ τμό σφαι ρα κι νεῖ ται στό χῶ ρο 
τοῦ σκλη ροῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ καί θυ μί ζει ἔν
το να τή γνω στή κι νη μα το γρα φι κή σει ρά «Ὁ 
Ἄρ χον τας τῶν Δα χτυ λι δι ῶν» τοῦ Tolkien,.

Ἀ πό συγ κε κρι μέ νες τη λε ο πτι κές ἐκπο
μπές ποι κί λου ἐν δι α φέ ρον τος, ἀλ λά καί 
ἀ πό δελ τί α εἰ δή σε ων ἰ δι ω τι κῶν κα να λι ῶν 
καί ὄ χι μό νο, ἔ γι νε τόν τε λευ ταῖ ο και ρό 
ἐ κτε τα μέ νη ἀ να φο ρά γιά τή συ νέ χεια τῆς 
ἐ πι τυ χη μέ νης κι νη μα το γρα φι κῆς σει ρᾶς 
«Twilight». Ἡ ἐν λό γῳ ται νί α, ὡς γνω στό 
ἀ σχο λεῖ ται μέ τό εἰ δύλ λιο ἀ νά με σα σέ μί α 
κο πέ λα καί σ’ ἕ ναν βρυ κό λα κα.

Ἀ πό τά πα ρα πά νω, βγαί νει τό συμ πέ
ρα σμα ὅ τι τό παγ κό σμιο ἀ πο κρυ φι στι κό 
λόμ πι ἔ χει βαλ θεῖ νά ἐ θί σει μέ συ στη μα τι
κή προ πα γάν δα τούς πάν τες στόν ἀ πο κρυ
φι σμό καί τίς πρα κτι κές του. Εἶ ναι ἀ νη συ
χη τι κό, πώς στό χος πλέ ον εἶ ναι οἱ ὅ λο καί 
μι κρό τε ρες ἡ λι κί ες. Ἄς μήν ἐ φη συ χά ζουν, 
λοι πόν οἱ ἁ παν τα χοῦ ὑ πεύ θυ νοι...

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό ΡαδιοφωνικόΣταθμότῆςἘκκλησίαςτῆςἙλλάδος, 89,5FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή:

«Ἀλλοτρίωσηδόγματοςἀλλοτρίωσηἤθους».Σάββατο,17.0017.30.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. . Βασίλειος Γεωργόπουλος.

Ἀπό τό ΡαδιοφωνικόΣταθμότῆςΠειραϊκῆςἘκκλησίας, 91,2FM, μεταδίδονται οἱ ἐκπομπές:
α) «ἈντιαιρετικήΔράση».Σάββατο,14.1515.00.

Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
β) «ΣεμινάριοὈρθοδόξουΠίστεως»,Σάββατο,18.0019.00.

(Οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή).

Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e mail: ierasynodos@ecclesia.gr

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

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



διάλογος

31

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ,
τήν Π.Ε.Γ., τηλ.. 210 6396.665 ἤ τίς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α. Ε. τηλ. 210 5238.305.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ,

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΠΛΑ-
ΒΑΤΣΚΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ-
ΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ «ΝΕΑ 
ΕΠΟΧΗ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΙΑ 
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΦΕΩΣ.
ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΘΕΩΣ 
ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΣ, ΕΚΘΕΤΕΙ 
ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΘΕΜΕΛΙ-
ΩΤΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕ ΨΕΥ-
ΔΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΦΟΣ, 
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑ-
ΚΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙ-
ΧΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙ-
ΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΩΣ 
«ΦΥΣΙΚΗ» ΚΑΙ «ΛΟΓΙΚΗ» 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΗΘΕΝ «ΦΙΛΟ-
ΣΟΦΙΚΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ», ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΤΕ «ΠΕΡΝΑ» ΣΤΟΝ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΑ-
ΛΥΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ, ΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΕΛΕΓ-
ΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Ἤ 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΙΣ ΑΒΑΣΙΜΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ.
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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»,  γ)  «Ὁ  Νίκ  Μάρβελ  καί  τό  νησί  τῆς 
Ἀφροδίτης», 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.


