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 Εἶναι γνωστό ὅτι πολλές παραθρησκευτικές ὁμάδες χρησιμοποιοῦν 
ποικίλα προσωπεῖα γιά νά προωθήσουν τίς θέσεις τους. Μερικά ἀπ᾽ αὐτά 
εἶναι δραστηριότητες δῆθεν κοινωνικῆς προσφορᾶς, ὅπως 
«ἀντιναρκωτικός ἀγώνας», «μαραθώνιοι» πυροπροστασίας, 
«φιλανθρωπικές ἐπισκέψεις», ἐθελοντισμός ἥ ἐπιστημονικές δῆθεν 
κατακτήσεις πού δίνουν «λύση» σέ ὅλα τά προβλήματα, ἀπό τά 
ναρκωτικά, τήν ψυχοπάθεια, τούς πόνους, τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου, 
τό AIDS, ὡς καί τήν κλωνοποίηση. Τόν τελευταῖο καιρό εἴδαμε νά 
προβάλλεται ἀπό τά ΜΜΕ ἡ «μεγάλη ἐπιτυχία» τῆς κλωνοποίησης τῆς 
«Εὔας» στήν ἀρχή, καί ἔπειτα δύο «Ἀδάμ» ἀπό τήν παραθρησκευτική 
ὀργάνωση τῶν Ραελιανῶν. Στόχος τους, λένε, ἡ «κατάκτηση τῆς 
ἀθανασίας». Κι ὅλα αὐτά μέ ἐντολῆ τῶν ἐξωγήινων πού δόθηκε στόν 
ἀρχηγό τῆς σέκτας Κλώντ Βοριλόν, πρώην ἀθλητικό συντάκτη καί 
«Προφήτη καί μεσσία τῆς ἐποχῆς τῆς ἐπιστήμης», ἀπό τό 1973.  
 Ὁ «μεσσίας» αὐτός εἶναι γνωστός καί στήν Ἑλλάδα ἤδη ἀπό τό 
1989, ὅταν ἐπισκέφθηκε τή χώρα μας σάν Ραέλ (ἀπό τό Ρα=φῶς καί 
Ει=θεός), σάν ἀγγελιοφόρος δηλαδή τῶν «Ἐλοχίμ-Δημιουργῶν» γιά νά 
ἱδρύσει τήν «Ἑλληνική Ραελική Κίνηση». Ντυμένος στά λευκά μέ 
κρεμασμένο στό στῆθος του τό χαρακτηριστικό του μενταγιόν 
(συνδυασμός ἑξάλφας καί σβάστικας, πού τό διαφοροποίησε ἀργότερα 
λόγῳ ἀντιδράσεων τῶν Ἑβραίων), διακήρυξε τότε ὅτι ἦταν ὁ 
«Παράκλητος», τόν ὁποῖο εἶχε ὑποσχεθεῖ νά πέμψει ὁ Χριστός. Ἦλθε νά 
μᾶς διαβεβαιώσει ὅτι οἱ ἐξωγήινοι «Ἐλοχίμ» ἦλθαν στή γῆ τό 1975 καί 
δημιούργησαν τούς ἀνθρώπους, ὅτι μᾶς παρακολουθοῦν μέ τά 
διαστημόπλοιά τους καί ὅτι αὐτοί προκάλεσαν τόν κατακλυσμό. Ὅμως, μέ 
τίς δικές τους κατευθύνσεις ὁ Νῶε ἔφτιαξε ἕνα UFO ὥστε νά μπορέσει νά 
ἐποικήσει πάλι τή γῆ μετά τήν καταστροφή. Ἀκόμη ὁ Vorilon βεβαιώνει 
ὅτι τό 1975 ταξίδεψε μέ UFO στόν πλανήτη τῶν «Ἐλοχίμ» ὅπου 
συναντήθηκε μέ τόν Μωυσῆ, τόν Βούδα, τόν Μωάμεθ καί τόν Χριστό, οἱ 
ὁποῖοι μέ τά μέσα τῆς ἀνεπτυγμένης τεχνολογίας τῶν «Ἐλοχίμ» 
ἐπανῆλθαν στή ζωή καί ζοῦν σέ ἕνα μεγάλο πλανήτη μαζί μέ 8.000 
ἐκλεκτούς (βλ. περισσότερα στό βιβλίο τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, 
Νεοαποκρυφισμός, σελ. 261).  
 Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἦταν, κατά τούς Ραελικούς, τό 
ἀποτέλεσμα μιᾶς ἰδιαίτερα ἐξελιγμένες τεχνικῆς κλωνοποιήσεως. 
Ἀνάμεσα στούς «Ἐλοχίμ» συγκαταλέγεται βεβαίως καί ὁ Σατανᾶς καί 
ὅλοι μαζί ἐπιδιώκουν νά ἐγκαθιδρύσουν τή χρυσή ἐποχή τοῦ 
«διαπλανητικοῦ πολιτισμοῦ» πού συμπίπτει μέ τήν «Ἐποχή τοῦ 
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Ὑδροχόου» καί πού θά ἐπιτευχθεῖ μέ τή δημιουργία ἑνός «παγκόσμιου 
ἀνθρωπιστικοῦ κόμματος», τήν προώθηση τῆς «διανοιοκρατίας» στή θέση 
τῆς δημοκρατίας, καί τήν ἄσκηση τοῦ διαλογισμοῦ.  
 Στά πλαίσια τῆς «ἐποχῆς τῆς ἐπιστήμης» ὁ Ραέλ ἱδρύει τήν 
Ἑταιρεία Clonaid μέσῳ τῆς ὁποία διαφημίζει ὅτι θά «πωλεῖ ἀνθρώπινους 
κλώνους» ἔναντι 200.000 € ἕκαστον, γιά νά θεραπεύσει τόν πόνο τῶν 
ἄτεκνων ζευγαριῶν καί γιά νά ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους στήν ἀθανασία.  
 Ἡ διευθύντρια τῆς Clonaid Μπριζίτ Μπουασελιέ διακηρύσσει πώς 
«δημιουργηθήκαμε ἀπό ἀνώτερα ἀνθρώπινα ὄντα, τά ὁποῖα 
δημιούργησαν τό DNA μας», χωρίς νά ἐξηγεῖ πῶς βρέθηκαν αὐτά τά 
ἀνώτερα ὄντα, καί συμπληρώνει ὅτι «δέν πιστεύω στήν ψυχή…γιά μένα 
τό “animus”, αὐτό πού μᾶς δίνει ζωή, πού μᾶς κάνει ἀνθρώπους, πού μᾶς 
κάνει νά σκεπτόμαστε ἤ νά εἴμαστε δημιουργικοί, εἶναι τό DNA.Πιστεύω, 
λοιπόν, στόν γενετικό κώδικα». Ἔτσι στή θέση τοῦ Θεοῦ θέτει τά ἀνώτερα 
ἐξωγήινα ὄντα. Ὁ ἴδιος ὁ Ραέλ γράφει: «Τώρα πού ὁ ἄνθρωοπς ἔφθασε 
στό φεγγάρι καί εἶναι ἱκανός μέ τήν κλωνοποίηση νά γίνει ὁ ἴδιος 
δημιουργός μποροῦμε κι ἐμεῖς νά καταλάβουμε τούς δημιουργούς μας». 
 Οἱ κλωνοποίησεις πέντε συνολικά παιδιῶν πού ὑποστηρίζει ἡ κ. 
Μπουασελιέ ὅτι πραγματοποιήθηκαν στήν Clonaid, δέν ἔχουν ἀκόμη 
ἀποκαλυφθεῖ. Ἡ παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται σέ ἀναμονή τῶν 
ἀποδείξεων. Ἐν τῷ μεταξύ ὁ Μάικλ Γκίλεν, ὁ πρώην ἐπιστημονικός 
συντάκτης τοῦ ABC, πού εἶχε ἐπιστρατευθεῖ ἀπό τήν παραθρησκευτική 
αὐτή ὀργάνωση γιά νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἀντικειμενικότητα δῆθεν τοῦ 
ἐγχειρήματος στή διενέργεια τῶν τέστ γιά τήν ἐπαλήθευση καί 
ἐξακρίβωση τῆς ὑποτιθέμενης κλωνοποίησης τῆς «Εὔας» παραιτήθηκε 
δηλώνοντας ὅτι «ἡ ὅλη ὑπόθεση εἶναι μιά καλοστημένη φάρσα». Ἐξ 
ἄλλου, ἡ ἴδια ἡ Clonaid ἀρνήθηκε νά ἐπιτρέψει σέ ἀνεξάρτητους 
ἐμπειρογνώμονες νά ἐπαληθεύσουν μέ γενετικές ἐξετάσει τά πειράματά 
της.  
 Παρά τήν θύελλα ἀντιδράσεων ἀπό σύσσωμη τήν ἐπιστημονική 
κοινότητα, ἀλλά καί ἀπό Κυβερνήσεις πολλῶν χωρῶν, ἡ Μπουασελιέ 
δείχνει νά προχωρᾶ ἀπτόητη καί ἀδίστακτη στά σχέδια της «γιά τό καλό 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους». 
 Ἡ φερόμενη ὡς αὐτουργός αὐτῆς τῆς ἐπικίνδυνης «ἐπιχείρησης» 
ἐπεδίωξε νά «περάσει» τήν εἴδηση σάν ἐπιστημονικό ἐπίτευγμα καί ὅχι 
σάν «θρησκευτικό» πιστεύω τῆς παραθρησκευτικῆς ὀργανώσεως τοῦ 
Ραέλ. Ὅμως ὁ ἴδιος ὁ Ραέλ δηλώνει ὁτι «Δέν εἶμαι ἐπιστήμονας…εἶμαι 
ἕνας πνευματικός ἡγέτης καί αὐτό πού μέν ἐνδιαφέρει εἶναι οἱ 
θρησκευτικές πτυχές τῆς κλωνοποίησης». 
 Περί τίνος πρόκειται λοιπόν; Περί ἐπιστημονικοῦ ἐπιτεύγματος ἤ 
περί συνηθισμένου προσωπείου παραθρησκευτικῆς ὀργάνωσης, πού 
στοχεύει στήν ἄγρα θυμάτων; Πάντως, ὅλα δείχνουν ὅτι πρόκειται γιά 
ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα τοῦ σύγχρονου αὐτονομημένου καί 
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χωρίς Θεό ἀνθρώπου, ὅπως διαμορφώνεται μέσα στίς παραθρησκευτικές 
ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς». 
 Τό ἄμεσο μέλλον θά δείξει καί σ᾽ αὐτή τήν περίπτωση πόσο 
ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ δραστηριότητα μερικῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων ἤ 
θά ἀποκαλύψει ἕνα ἀκόμη προσωπεῖο καί τέχνασμα τῶν «ἐμπόρων 
κάλπικης ἐλπίδας», ἀπό τά πολλά πού χρησιμοποιοῦν γιά νά βρίσκονται 
στό ἐπίκεντρο τῆς δημοσιότητας καί νά ἐκμεταλλεύονται τόν πόνο, τήν 
ἀνάγκη καί τήν ἄγνοια ἤ τήν ἀφέλεια καί τήν δυστυχία ἀνύποπτων 
ἀνθρώπων. 


