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ΚΑ ΤΑ ΣΤΡΟ ΦΙ ΚΕΣ ΣΥ ΝΕ ΠΕΙ ΕΣ Α ΠΟ ΤΗΝ ∆ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ Ο ΤΗ ΤΑ
ΤΩΝ ΝΕ Ο ΦΑ ΝΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ

το� Πρω το πρ. Κυ ρια κο� Τσου ρο�
Γραμ μα τ� ως τ�ς Σ. Ε. � π� τ�ν α� ρ� σε ων.

ποι άν καί πό τε θά νυμ φευ θε� (� νω τι κ� �κ κλη σ� α το! 
Μούν)˙ %λ λες πού ο' * πα δοί τους , στυ νο μεύ ουν τήν 
προ σω πι κή ζω ή 6 7 νας το! %λ λου (Σα η εν το λο γί α κ. 
λπ. ). Γε νι κά ο' 6 μά δες α: τές , παι το!ν πλή ρη < πο τα γή, 
, πο κο πή , πό τό ο> κο γε νεια κό πε ρι βάλ λον, τίς σπου-
δές, τό @ πάγ γελ μα καί , φι έ ρω ση στό «σκο πό», πού ταυ-
τί ζε ται μέ τήν «σω τη ρί α το! κό σμου». A παι το!ν , κό μη 
πα ρα χώ ρη ση τDν πε ρι ου σια κDν στοι χεί ων μέ χρι καί 
@ νυ πό γρα φη δή λω ση πα ραι τή σε ως , πό ε: θύ νη τEς *ρ-
γα νώ σε ως γιά τυ χόν α: το κτο νί α (, πό , πελ πι σί α) το! 
θύ μα τος (βλ. ΚΕ ΦΕ). Με ρι κές @ ξευ τε λί ζουν τήν , ξι ο πρέ-
πεια το! , τό μου καί τό @κ βιά ζουν μέ @ ξο μο λο γή σεις 
γρα πτές J 6 μα δι κά Kρ για J τα πει νω τι κές πρά ξεις (, μα-
ρό λι) J , πο φά σεις α: το κτο νί ας (, πα γό ρευ ση με ταγ γί-
σε ων). ∆έν λεί πουν καί @ κε� νες πού φθά νουν μέ χρι τήν 
κα τα σκο πεί α, τήν λα σπο λο γί α καί τήν τρο μο κρα τί α 
θυ μά των καί @ πι κρι τDν τους.

4. L κίν δυ νος νά πέ σει κα νείς στήν πα γί δα τDν 6 μά-
δων α: τDν δέν πρέ πει νά συ σχε τί ζε ται μέ τήν M λι κί α, 
τήν μόρ φω ση, τήν ε: φυ ΐ α J τήν κοι νω νι κή θέ ση το! θύ-
μα τος. A κό μη καί 6 “θρη σκευ ό με νος” %ν θρω πος, O ταν 
P χει @ πι φα νεια κή γνώ ση τEς πί στε ώς του, κιν δυ νεύ ει 
νά @μ πλα κε� σέ τέ τοι ες 6 μά δες, συγ χέ ον τας καί συμ βι-
βά ζον τας τά , συμ βί βα στα. Q μο να ξιά, M ε: πι στί α, M 
, βε βαι ό τη τα, M , πο γο ή τευ ση, M με λαγ χο λί α, M , πο μά-
κρυν ση , πό τό ο> κο γε νεια κό πε ρι βάλ λον (φοι τη τές, 
στρα τευ μέ νοι), M , πό λυ ση , πό τήν @ρ γα σί α, ο' δι α κο-
πές, M πα ρα μο νή σέ νο σο κο με� α, M , σθέ νεια, τό πέν θος, 
M Pλ λει ψη , πα σχο λή σε ως κ.%. μπο ρο!ν νά , πο τε λέ σουν 
κα τα στά σεις «< ψη λο! κιν δύ νου». Τό τε κυ ρί ως μπο ρε� 
νά γί νει 6 λε γό με νος «βομ βαρ δι σμός , γά πης» καί νά 
, να πτυ χθο!ν ε: και ρί ες γιά τή συ ζή τη ση < παρ ξια κDν 
προ βλη μά των καί % ρα νά γί νει 6 προ ση λυ τι σμός.

Q Ζ΄ Πα νορ θό δο ξη Συν δι ά σκε ψη τEς W λιά ρτου 
Βοι ω τί ας (20-26.9.95) πα ρα τη ρε� γιά τίς πα γί δες πού 
στή νουν ο' δι ά φο ρες 6 μά δες: «Ο' , πο κρυ φι στι κές 
6 λο κλη ρω τι κές 6 μά δες < πό σχον ται “δύ να μη”, “γνώ-
ση”, “@ πιρ ρο ή”, “@μ πει ρί ες”. Τό % το μο κα θο δη γε� ται 
νά πι στέ ψει O τι μέ σα , πό τίς τε χνι κές τEς 6 μά δας θά 
γί νει , νώ τε ρο , πό τούς %λ λους ,ν θρώ πους, O τι θά , να-
πτύ ξει O λες τίς δυ νά μεις πού κρύ βει μέ σα του καί δέν 
τό γνω ρί ζει, O τι θά φθά σει σ’ 7 να , νώ τε ρο @ ξε λι κτι κό 
@ πί πε δο, O τι θά @ πι βά λει στούς %λ λους ,ν θρώ πους νά 
τό < πο λο γί ζουν καί νά τό φο βο!ν ται, O τι δέν θά χρει-
ά ζε ται νά < πα κού ει σέ 6 ποι α δή πο τε α: θεν τί α (γο νε�ς, 
δα σκά λους κ.ο.κ.) J νά συμ μορ φώ νε ται μέ 6 ποι ουσ δή-
πο τε \ θι κούς κα νό νες˙ O τι δέν θά P χει καμ μί α J κα νέ-

1. Α: τό πού %λ λο τε , κο ] γα με νά λ^ γε ται συ χν_ 
O τι O λες ο' θρη σκε� ες ε` ναι κα λές καί O τι 6 Θε ός ε` ναι 
b διος γιά O λους, δέν P χει σή με ρα καμ μιά σο βα ρή βά ση. 
c χι μό νον O λες ο' θρη σκε� ες δέν ε` ναι b δι ες, K χι μό νον 
O λες ο' θρη σκε� ες δέν ε` ναι κα λές, ,λ λά ε` ναι βέ βαι ον 
πλέ ον O τι < πάρ χουν σή με ρα καί με ρι κές «θρη σκε� ες» 
πού ε` ναι @γ κλη μα τι κές, για τί P χουν @γ κλη μα τι κά δόγ-
μα τα καί , να τρέ πουν τίς κα θι ε ρω μέ νες , ξί ες καί τούς 
θε σμούς. L λό γος γιά τίς νε ο φα νε�ς α' ρέ σεις καί τίς πα-
ρα θρη σκευ τι κές 6 μά δες τEς «Νέ ας � πο χEς».

Q δρα στη ρι ό τη τα τDν 6 μά δων α: τDν στήν @ πο χή 
μας P χει ξε πε ρά σει τά πλαί σια τEς με τα το πί σε ως , πό 
τήν σώ ζου σα A λή θεια στήν πλά νη, , πό τήν eρ θή 
Πί στη στίς «α' ρέ σεις , πω λεί ας» (Β΄ Πέ τρ. β΄ 1) καί 
, πο τε λε� καυ τό πρό βλη μα, μέ > δι αί τε ρα @ πι κίν δυ νες 
κοι νω νι κές δι α στά σεις. Καί το! το δι ό τι, M Pν τα ξη σέ 
πολ λές , π’ α: τές τίς 6 μά δες P χει σάν συ νέ πεια τήν κα-
τά λυ ση τEς , ξί ας το! ,ν θρω πί νου προ σώ που, , πει λε� 
τίς δο μές τEς ο> κο γέ νειας καί τEς κοι νω νί ας, κα τα στρέ-
φει τίς ,ν θρώ πι νες σχέ σεις, μέ κα τα λη κτι κή συ νέ πεια 
τήν κα τα στρα τή γη ση τDν ,ν θρω πί νων δι και ω μά των, 
τEς θρη σκευ τι κEς @ λευ θε ρί ας καί τEς , ξι ο πρέ πειας το! 
,ν θρώ που.

2. Ο' δι ά φο ρες νε ο φα νε�ς α' ρέ σεις καί πα ρα θρη σκευ-
τι κές 6 μά δες, προ κει μέ νου νά @ πι τύ χουν στίς προ ση λυ-
τι στι κές προ σπά θει ές τους με τα χει ρί ζον ται , θέ μι τες 
με θο δεύ σεις καί χρη σι μο ποι ο!ν ποι κί λα προ σω πε� α, 
πα ρου σι α ζό με νες fς σω μα τε� α καί ' δρύ μα τα θρη σκευ-
τι κά, φι λο σο φι κά J με τα φυ σι κά, φι λαν θρω πι κά J ο>-
κο λο γι κά, κέν τρα < γι ει νEς @ ναλ λα κτι κEς > α τρι κEς, fς 
>ν στι το! τα ψυ χο λο γί ας J , να πτύ ξε ως το! νο!, fς κι νή-
μα τα γιά τήν ε> ρή νη, τόν πο λι τι σμό, τόν , θλη τι σμό, τήν 
, πο το ξί νω ση, τά ,ν θρώ πι να δι και ώ μα τα κ. λπ.

3. Πρω ταρ χι κός στό χος τDν 6 μά δων α: τDν ε` ναι νά 
, πο μο νώ σουν τό θ! μα τους , πό τήν ο> κο γέ νεια, τό κοι-
νω νι κό του πε ρι βάλ λον καί τίς πα ρα δο σια κές του συ-
νή θει ες, προ σφέ ρον τάς του δε λε α στι κές προ τά σεις, , φ’ 
g νός μέν, γιά τήν @ ξέ λι ξή του σέ > δι αί τε ρα προ σον τού χα 
προ σω πι κό τη τα καί, , φ’ g τέ ρου, γιά τήν συμ βο λή του 
στή «σω τη ρί α» δE θεν 6 λό κλη ρης τEς ,ν θρω πό τη τος. 
Σ’ α: τή τήν πο ρεί α, πού , πο δει κνύ ε ται πολ λές φο ρές 
κα τα στρο φι κή, κα τευ θύ νε ται τό θ! μα , πό τήν «θε ϊ-
κή» α: θεν τί α κά ποι ου γκου ρο!, θε ϊ κο! δι δα σκά λου J 
μεσ σί α. Α: τός P χει , πό λυ τη @ ξου σί α πά νω σέ O λες τίς 
πτυ χές τEς προ σω πι κό τη τος το! * πα δο!, μη δέ τEς κα θα-
ρά > δι ω τι κEς καί προ σω πι κEς ζω Eς του @ ξαι ρου μέ νης. 
i πάρ χουν, φε ρει πε�ν, 6 μά δες πού κα θο ρί ζουν ποι ός 
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ναν , νάγ κη, O τι τε λι κά θά γί νει < πε ράν θρω πος, “θε ός”! 
k λες ο' @ πι θυ μί ες του θά @κ πλη ρώ νον ται α: το στιγ μεί. 
Θά κά νει O,τι θέ λει. Q θέ λη σή του θά ε` ναι 6 μο να δι-
κός νό μος» (L μά δες , συμ βί βα στες μέ τήν eρ θό δο ξη 
Πί στη, σελ. 90, 91).

5. Q b δια Συν δι ά σκε ψη, μι λών τας γιά τούς τρό πους 
χει ρι σμο! πού χρη σι μο ποι ο!ν ο' 6 μά δες α: τές δι α πι-
στώ νει O τι:

« . ..Ο' ψυ χο τε χνι κές πού χρη σι μο ποι ο!ν ται, τσα κί-
ζουν κυ ρι ο λε κτι κά τήν προ σω πι κό τη τα τDν * πα δDν, 
τούς 6 ποί ους με τα τρέ πουν σέ πρό θυ μους % μι σθους 
σκλά βους, 7 να ε` δος ρομ πότ, δη μι ουρ γών τας μιά ψυ-
χο-βι ο μη χα νί α μέ τό πρό σχη μα τEς “δι εύ ρυν σης τEς 
συ νεί δη σης”, πού @ πι τυγ χά νε ται μέ τήν προ σφο ρά πα-
νά κρι βων σε μι να ρί ων.

Σ’ α: τά τά σε μι νά ρια ο' πε ρισ σό τε ρες , πό τίς @ν 
λό γl 6 μά δες , σκο!ν τέ τοι ο ψυ χο λο γι κό βια σμό στά 
θύ μα τα – μέ λη τους, > δι αί τε ρα σ’ @ κε� να πού δέν P χουν 
, πο βά λει τε λεί ως τίς \ θι κές , ξί ες καί M προ σω πι κό τη τά 
τους δέν P χει ,λ λοι ω θε� 6 λο κλη ρω τι κά, 6 6 πο� ος ξε περ-
νά ει σέ , παν θρω πιά καί , γρι ό τη τα κά θε φαν τα σί α» 
(L μά δες , συμ βί βα στες μέ τήν eρ θό δο ξη Πί στη, σελ. 
85).

6. A π’ O λα α: τά γί νε ται φα νε ρό πό σο ,ρ νη τι κές ε`-
ναι γιά τό % το μο καί τό κοι νω νι κό σύ νο λο ο' συ νέ πει ες 
, πό τήν δρα στη ρι ό τη τα τDν νε ο φα νDν α' ρέ σε ων καί 
τDν πα ρα θρη σκευ τι κDν 6 μά δων. Γιά τόν λό γο α: τό, 
πολ λές , πό α: τές P χουν χα ρα κτη ρι στε� fς 6 λο κλη ρω τι-
κές *ρ γα νώ σεις, «κα τα στρο φι κές λα τρε� ες» J «@ λευ θε-
ρι ο κτό νες 6 μ_ δες» καί P χει ζη τη θε� M λή ψη α: στη ρDν 
μέ τρων @ ναν τί ον τους , πό δι ε θνε�ς *ρ γα νι σμούς καί 
κυ βερ νή σεις πολ λDν χω ρDν τEς � νω μ^ νης Ε: ρn πης. 
Μά λι στα τό Ε: ρω πα ϊ κό Κοι νο βού λιο στό Ψή φι σμά 
του γιά τίς σύγ χρο νες α' ρέ σεις, τEς 29.2.96 (g νός @κ τDν 
τρι Dν Ψη φι σμά των του πε ρ� τDν νε ο φα νDν α' ρ^ σε ων), 
δι α πι στώ νει O τι: «6 ρι σμέ νες σέ κτες, πού δρο!ν στό 
πλαί σιο δι α συ νο ρια κο! δι κτύ ου @ν τός τEς Ε: ρω πα ϊ κEς 
� νώ σε ως, @ πι δί δον ται σέ πα ρά νο μες J @γ κλη μα τι κές 
δρα στη ρι ό τη τες καί σέ πα ρα βιά σεις τDν δι και ω μά των 
το! ,ν θρώ που. . . ».

7. Aλ λά ο' συ νέ πει ες , πό τήν δρα στη ρι ό τη τα τDν 
6 μά δων α: τDν φθεί ρουν καί τήν ψυ χο σω μα τι κή < γεί α 
τDν θυ μά των τους. «Μέ τή δέ σμευ ση σέ μιά τέ τοι α 6 μά-
δα, 6 τρό πος σκέ ψης καί 6 τρό πος ζω Eς τEς *ρ γά νω σης 
γί νε ται δεύ τε ρη φύ ση γιά τόν * πα δό. Σκέ ψεις καί θέ-
σεις πού ε` χε κα νείς στό πα ρελ θόν @ ξα φα νί ζον ται. Στό 
θ! μα πα ρα τη ρο!ν ται: Πε ρι ο ρι σμέ νη χρή ση τEς γλώσ-
σας (γλωσ σι κή πε νί α) καί στε ρε ό τυ πες , παν τή σεις, 
πα ρά ξε νη συμ πε ρι φο ρά, @ ξα σθέ νη ση τEς προ σω πι κEς 
σκέ ψης καί κρί σης, , δυ να μί α δι α τή ρη σης τDν πρίν , πό 
τήν Pν τα ξη στήν *ρ γά νω ση , να μνή σε ων», συρ ρί κνω ση 
τDν δι α νο η τι κDν καί ψυ χι κDν δυ να το τή των, μει ω μέ νη 
,ν τί δρα ση σέ @ ξω τε ρι κά @ ρε θί σμα τα κ. %. Κα ταν το!ν 
τε λι κά «πι ό νια» στά χέ ρια το! γκου ρο! J το! μεσ σί α 

τEς *ρ γα νώ σε ως, φθά νον τας σ’ α: τό πού , πο κα λε� ται 
«, ναί ρε ση p παρ ξης» (∆ι ά λο γος, τ. 13, σελ. 14).

Πέ ραν βε βαί ως , πό τίς ψυ χι κές βλά βες < πάρ χουν 
καί σω μα τι κές, O πως 7ρ πη τες O λων τDν ε> δDν, χρό νι ες 
κα κώ σεις, α: το κτο νί ες , το μι κές καί 6 μα δι κές καί φυ σι-
κά «τε λε τουρ γι κές» ,ν θρω πο θυ σί ες κ. λπ.

8. Με τά , πό O λα α: τά, ε` ναι εr κο λο νά ,ν τι λη φθε� 
κα νείς τίς @ πι δρά σεις πού , να πό φευ κτα προ ξε νε� M 
δρα στη ρι ό τη τα τDν νε ο φα νDν α' ρέ σε ων κα� στόν ' ε ρό 
θε σμό τEς ο> κο γέ νειας. L μα κα ρι στός π. Aν τώ νιος A λε-
βι ζό που λος ση μει ώ νει: «i πάρ χουν *ρ γα νώ σεις, O πως M 
Σα η εν τό λοτ ζυ, ο' 6 πο� ες, μέ τίς μυ στι κές τους < πη ρε σί ες 
κα ταρ τί ζουν ε> δι κό πρό γραμ μα χει ρι σμο! τEς κά θε πε-
ρί πτω σης˙ O ταν λό γου χά ριν ο' γο νε�ς @ ναν τι ώ νον ται. 
Σ’ α: τές τίς πε ρι πτώ σεις M *ρ γά νω ση ρυθ μί ζει , κό μη 
καί τίς συ ναι σθη μα τι κές σχέ σεις με τα ξύ τDν με λDν τEς 
ο> κο γε νεί ας. � πι δι ώ κε ται M @ ξα πά τη ση τDν γο νέ ων, 
O τι δE θεν τό θ! μα , γα πά ει τούς γο νε�ς καί δέν βά ζει 
τί πο τε πά νω , πό τήν , γά πη. Aλ λά ε` ναι ο' γο νε�ς πού 
κα τα στρέ φουν α: τό τό συ ναί σθη μα μέ τήν @ ναν τί ω σή 
τους.

Μά λι στα M *ρ γά νω ση προ βαί νει σέ φρι κτούς @κ βια-
σμούς, O τι M σχέ ση δέν θά , πο κα τα στα θE @ άν δέν παύ-
ση M @ ναν τί ω ση J @ άν @ δD δέν στα μα τή σουν ο' @ πα φές 
τDν γο νέ ων μέ ε> δι κούς συμ βου λευ τι κούς σταθ μούς, μέ 
τήν �κ κλη σί α, μέ Συλ λό γους, Πρω το βου λί ες Γο νέ ων 
κ.ο.κ. » (Aν τι με τώ πι ση τDν α' ρέ σε ων κα� τEς πα ρα θρη-
σκε � ας, σελ. 48).

Καί τό τρα γι κό ε` ναι O τι συ νή θως ε` ναι ,ρ γά O ταν 
δι α πι στω θE 6 κίν δυ νος , πό τήν p παρ ξη το! προ βλή-
μα τος. ∆ι α πι στώ νει χα ρα κτη ρι στι κά 6 π. Aν τώ νιος: 
«i πάρ χουν πε ρι πτώ σεις γο νέ ων πού δέν ,ν τε λή φθη-
σαν Pγ και ρα τόν κίν δυ νο. k ταν τά παι διά τους πλη σί-
α σαν γιά πρώ τη φο ρά μιά τέ τοι α κί νη ση, K χι μό νον δέν 
, νη σύ χη σαν, ,λ λά καί @ ξέ φρα σαν ' κα νο ποί η ση για τί 
τό παι δί τους @ν τά χθη κε σέ 6 μά δα πού , σχο λε� ται, 
O πως νό μι σαν, μέ “φι λο σο φι κά ζη τή μα τα”, μέ τήν “ψυ-
χο λο γί α” καί “@γ κυ κλο παι δι κά – μορ φω τι κά θέ μα τα”. 
sρ χι σαν ν’ , νη συ χο!ν O ταν t ταν ,ρ γά· μό λις δι α πί-
στω σαν βα σι κές ,λ λοι ώ σεις στήν προ σω πι κό τη τα το! 
παι διο! τους J O ταν M θυ γα τέ ρα τους στα μά τη σε τίς 
σπου δές κι P φυ γε , πό τό σπί τι. v γι ναν P ξαλ λοι O ταν 
τό παι δί τους @ ξα φα νί στη κε!» (στό b διο, σελ. 44). 

Πολ λές φο ρές M ,ν τι πα ρά θε ση τDν θυ μά των μέ 
τίς ο> κο γέ νει ές τους, με θο δευ μέ νη , πό τίς b δι ες τίς 
6 λο κλη ρω τι κές α: τές 6 μά δες, P χει > δι αί τε ρα σκλη ρό 
χα ρα κτή ρα καί φθά νει σέ , κρα� ες κα τα στά σεις. Παι-
διά , πει λο!ν τούς γο νε�ς τους καί τούς σύ ρουν στά 
δι κα στή ρια J σύ ζυ γοι 6 δη γο!ν ται , να πό φευ κτα στό 
δι α ζύ γιο δι α λύ ον τας μιά ε: τυ χι σμέ νη μέ χρι πρό τι νος 
ο> κο γέ νεια. Σ^ g πό με νο %ρ θρο μας θά , να φερ θο! με σέ 
συγ κε κρι μέ να πε ρι στα τι κά πού , πο κα λύ πτουν κα θα-
ρά τό μέγεθος το! προβλήματος καί τίς ,νησυχητικές 
συνέπειές του π_νω στ�ν ο>κογ^νεια.
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Η ΠΡΟ ΛΗ ΨΗ ΕΙ ΝΑΙ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΗ Α ΠΟ ΤΗΝ ΘΕ ΡΑ ΠΕΙΑ

το� π. �ν τω ν� ου � λε βι ζο πο ! λου (†)

(α´ μ� ρος)

Ε` ναι γνω στό πώς M πρό λη ψη ε` ναι πο λύ κα λύ τε ρη 
, πό τήν θε ρα πεί α. Γι’ α: τό ο' γο νε�ς πρέ πει νά βρί σκον-
ται σέ @ πα γρύ πνη ση καί νά @ ξε τά ζουν προ σε κτι κά τόν 
κά θε φο ρέ α, πού προ σφέ ρει δι ά φο ρες δυ να τό τη τες γιά 
τά παι διά τους, γυ μνα στι κή, πο λε μι κές τέ χνες, μπαλ λέ-
το J , κό μη φρον τι στή ριο ξέ νων γλωσ σDν. Ο' δι ά φο-
ρες νε ο φα νε�ς α' ρέ σεις καί πα ρα θρη σκευ τι κές 6 μά δες 
δρο!ν μέ g κα τον τά δες προ σω πε� α καί , νυ πο ψί α στα 
* νό μα τα, μέ , πο τέ λε σμα νά πα γι δεύ ουν πολ λούς.

Πρό κει ται γιά @ ξω χρι στι α νι κές τά σεις καί P ξω-ευ-
ρω πα ϊ κές 6 μά δες ποι κί λης προ έ λευ σης: Νε ο γνω στι κές, 
γκου ρου ϊ στι κές, νε ο ει δω λο λα τρι κές, >σ λα μι κές, νε ο ε πο-
χι κές, ψυ χο-λα τρε� ες κ.ο.κ.

k λες α: τές @μ φα νί ζον ται πολ λές φο ρές μέ τό προ-
σω πε� ο τEς ψυ χο λο γί ας, τEς φι λο σο φί ας, το! πο λι τι-
σμο!, τEς τέ χνης κ.%. (βλ. κα τά λο γο στά βι βλί α μας: 
«Ποι μαν τι κή Aν τι με τώ πι ση τDν Α' ρέ σε ων καί τEς Πα-
ρα θρη σκεί ας», A θή να 1995, «L μά δες , συμ βί βα στες μέ 
τήν eρ θό δο ξη Πί στη», W λί αρ τος 1995).

i πάρ χουν πε ρι πτώ σεις γο νέ ων πού δέν ,ν τε λή φθη-
σαν Pγ και ρα τόν κίν δυ νο. k ταν τά παι διά τους πλη σί-
α σαν γιά πρώ τη φο ρά μιά τέ τοι α κί νη ση, K χι μό νον δέν 
, νη σύ χη σαν, ,λ λά καί @ ξέ φρα σαν ' κα νο ποί η ση για τί 
τό παι δί τους @ν τά χθη κε σέ 6 μά δα πού , σχο λε� ται, 
O πως νό μι σαν, μέ «φι λο σο φι κά ζη τή μα τα», μέ τήν «ψυ-
χο λο γί α» καί «@γ κυ κλο παι δι κά-μορ φω τι κά θέ μα τα». 
sρ χι σαν ν’ , νη συ χο!ν O ταν t ταν ,ρ γά μό λις δι α πί-
στω σαν βα σι κές ,λ λοι ώ σεις στήν προ σω πι κό τη τα το! 
παι διο! τους J O ταν M θυ γα τέ ρα τους στα μά τη σε τίς 
σπου δές κι P φυ γε , πό τό σπί τι. v γι ναν P ξαλ λοι O ταν 
τό παι δί τους @ ξα φα νί στη κε!

Χα ρα κτη ρι στι κή ε` ναι M πε ρί πτω ση g νός πα τέ ρα, 
πού 6 μο λό γη σε κλαί γον τας:

«� γώ 6 b διος πλή ρω σα τό τα ξί δι τEς κό ρης μου 
στήν xν δί α· δέν J ξε ρα πώς τό τα ξι δι α: τό ε` χε *ρ γα-
νω θε� , πό τήν κί νη ση το! γκου ρο� Σά ι Μπάμ πα». L 
γκου ρού α: τός P χει καί στή χώ ρα μας με ρι κές *ρ γα νώ-
σεις καί πολ λούς * πα δούς, πού *ρ γα νώ νουν τα ξί δια 
στήν xν δί α. Q «y νω ση Γι όγ κα z λί αν θος», M *ρ γά νω-
ση «�λ λη νο ϊν δι κός Φι λο σο φι κός Σύν δε σμος», M «Wρ μο-
νι κή Ζω ή» καί 6 «L μι λος � ξυ πη ρε τη τDν» κη ρύτ τουν 
δο ξα σί ες α: το! το! γκου ρο! καί *ρ γα νώ νουν προ σκυ-
νη μα τι κά τα ξί δια στήν xν δί α!

Aλ λά δυ στυ χDς, M πρό λη ψη δέν ε` ναι πάν το τε δυ-
να τή. Για τί M @ νη μέ ρω ση τDν νέ ων ,ν θρώ πων καί τDν 
γο νέ ων γιά τούς κιν δύ νους τDν 6 λο κλη ρω τι κDν α: τDν 
@ ξαρ τή σε ων ε` ναι @ λά χι στη, %ν K χι , νύ παρ κτη. A πό τό 
%λ λο μέ ρος, O πως , να φέ ρα με, ο' 6 μά δες α: τές βρί σκον-
ται παν το! μπρο στά μας καί , πει λο!ν μέ δι ά βρω ση 

O λους τούς το με�ς τEς ζω Eς.
Ε` ναι λοι πόν , νάγ κη, ο' γο νε�ς καί γε νι κό τε ρα ο' 

ο> κο γέ νει ες πού P χουν πρό βλη μα, νά @ νη με ρω θο!ν γιά 
τόν *ρ θό τρό πο χει ρι σμο! το! προ βλή μα τος α: το!. Q 
στά ση τους καί M συμ πε ρι φο ρά τους , πέ ναν τι στό παι-
δί τους-θ! μα, τό πDς θά χει ρι στο!ν τήν κά θε πε ρί πτω-
ση, μπο ρε� νά ε` ναι σω τή ριο J καί κα τα στρο φι κό.

� !μ πει ρί α τ%ν γο νέ ων στό ! ξω τε ρι κό.
Τά προ βλή μα τα τDν νε ο φα νDν α' ρέ σε ων καί πα-

ρα θρη σκευ τι κDν 6 μά δων ,ν τι με τώ πι σαν ο> κο γέ νει ες 
%λ λων χω ρDν πρίν , πό τούς yλ λη νες γο νε�ς. ∆έν κά-
θη σαν μέ σταυ ρω μέ να χέ ρια. ΠE ραν τήν < πό θε ση πού 
τούς , φο ρο! σε στά χέ ρια τους καί δρα στη ρι ο ποι ή θη-
καν, J δη , πό τή δε κα ε τί α το! 1970, μό λις δη λα δή @κ δη-
λώ θη καν α: τά τά προ βλή μα τα στίς χD ρες τEς ∆ύ σης. 

Στή χώ ρα μας δέν < πEρ ξε δυ στυ χDς , νά λο γη δρα-
στη ρι ο ποί η ση τDν γο νέ ων. Ο' πιό πολ λοί ,ν τε λή φθη-
σαν O τι < πάρ χει πρό βλη μα O ταν t ταν πο λύ ,ρ γά, ,λ λά 
καί τό τε δέν δρα στη ρι ο ποι ή θη καν. Τίς πε ρισ σό τε ρες 
φο ρές κλεί στη καν στόν g αυ τό τους «κλαί γον τας τή μο�-
ρα τους» J καί προ σπά θη σαν «νά π| νε μέ τά νε ρά» το! 
παι διο! τους «γιά νά μήν κο πε� M @ πα φή». � νέ δω σαν 
δη λα δή στούς @κ βια σμούς τDν *ρ γα νώ σε ων, ο' 6 πο� ες 
, πεί λη σαν μέ σω τDν θυ μά των τους, O τι %ν ο' γο νε�ς 
δρα στη ρι ο ποι η θο!ν @ ναν τί ον τους, θά κό ψουν κά θε 
@ πα φή μέ τήν ο> κο γέ νεια. 

Ποι ά ε` ναι M @μ πει ρί α τDν ξέ νων γο νέ ων πού πο λύ 
νω ρίς *ρ γα νώ θη σαν σέ ε> δι κούς φο ρε�ς α: το βο η θεί ας, 
στούς λε γό με νους Συλ λό γους Πρω το βου λί ας Γο νέ ων;

9 Σύλ λο γος Πρω το βου λί ας Γάλ λων Γο νέ ων (A D-
FI) ε` ναι 6 πρD τος φο ρέ ας, πού δη μι ουρ γή θη κε , πό 
γο νε�ς-θύ μα τα, μέ σκο πό τήν α: το-βο ή θεια τDν ο> κο γε-
νει Dν. A κο λού θη σαν ο' Γερ μα νοί. 

Μι λή σα με μέ βα σι κούς συ νερ γά τες α: τEς τEς κι νή-
σε ως μέ τόν , εί μνη στο F. W. H a a ck, ' δρυ τή το! Συλ λό-
γου Πρω το βου λι %ν Γο νέ ων Βαυ α ρί ας, μέ τήν κα θη γή-
τρια C l a i re C h a m p o l l i on, «Θε ω ρη τι κό @γ κέ φα λο» τEς 
κι νή σε ως τDν Γάλ λων γο νέ ων καί μέ τήν A l e x a n d ra 
S c h m i dt, γιά πολ λά χρό νια δρα στή ρια γραμ μα τέ α τEς 
κι νή σε ως α: τEς. Πα ρα θέ του με στή συ νέ χεια τά στοι-
χε� α πού μ|ς δό θη καν.

L F. W. H a a ck , νέ φε ρε πώς < πάρ χουν δύ ο δι α φο-
ρε τι κά ε@ δη συμ βου λ%ν, πού , φο ρο!ν τή συμ πε ρι φο-
ρά τDν γο νέ ων:

Με ρι κοί λέ νε πώς πρέ πει 6 πωσ δή πο τε νά κρα τή-
σεις τήν ! πα φή μέ τό παι δί J τό μέ λος τEς ο> κο γε νεί ας. 
Γνώ ρι σα πολ λές ο> κο γέ νει ες πού t σαν δυ στυ χι σμέ νες 
τά Χρι στού γεν να, @ πει δή τό παι δί τους, πού ε` χε πέ σει 
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θ! μα στόν γκου ρού καί βρι σκό ταν στό σπί τι, δέν ε` χε 
καμ μί α κα τα νό η ση τDν Χρι στου γέν νων J @ ξε λάμ βα νε 
τόν x η σο! O πως τόν γκου ρού του. Πολ λές ο> κο γέ νει ες 
προ σπα θο!ν νά @ ξα γο ρά σουν τήν @ πα φή μέ τό νά δί-
νουν στό παι δί χρή μα τα.

Προ σω πι κά προ σπα θD νά π% στούς γο νεGς κά τι δι-
α φο ρε τι κό. Τούς λέ γω «Σκε φτε� τε %ν τό παι δί σας, J πό 
πνευ μα τι κή σύγ χυ ση, , πό ,ρ ρω στη μέ νη κα τά στα ση 
, νη συ χί ας, , κο λού θη σε α: τό τό δρό μο». Για τί πρέ πει 
δυ στυ χDς νά δι α πι στώ σου με πώς ο' γκου ρού-α' ρέ σεις 
J %λ λες 6 μά δες , πευ θύ νον ται στά , σθε νέ στε ρα μέ λη 
τEς κοι νω νί ας καί προ σπα θο!ν νά τά κερ δί σουν, νά 
τά βγά λουν , πό τήν κοι νω νί α. Λοι πόν %ν βρι σκό μα-
στε μπρο στά σέ πε ρί πτω ση , σθε νεί ας, συ νι στD νά 
J να ζη τη θεG O νας για τρός καί νά gρ μη νευ θε� > α τρι κά 
τό πρό βλη μα.

sν O μως α: τό τό παι δί > σχυ ρί ζε ται πώς M προ σχώ-
ρη σή του στόν γκου ρού , πο τε λε� προ σω πι κή θρη σκευ-
τι κή @ πι λο γή, τό τε τούς λέ γω πώς μ’ α: τό τόν τρό πο 
χω ρί σθη κε , πό σ|ς καί μπο ρε� τε καί σε�ς νά @ νερ γή σε-
τε πα ρό μοι α. 

Πολ λοί , πό τούς γκου ρο] δί νουν στά παι διά 
δι α φο ρε τι κά P νό μα τα καί τά παι διά , παι το!ν νά 
* νο μά ζον ται μ’ α: τά τά * νό μα τα. Aλ λά δέν < πάρ χει 
γιά τούς γο νε�ς καί τούς ο> κεί ους κα νέ νας λό γος νά 
τό κά νουν. Ε` πα σέ γο νε�ς πώς O ποι ος πι στεύ ει O τι 6 
γκου ρού Ραζ νίς/O s ho εT ναι Θε ός, δέν P χει δου λειά 
σέ χρι στι α νι κή g ορ τή. Α: τό ση μαί νει πώς @ κλαμ βά νει 
κα νείς στά σο βα ρά τό χω ρι σμό, , κό μη καί @ άν α: τό 
προ ξε νε� πό νο. 

Τήν κα λύ τε ρη συμ βου λή δί νει M πα ρα βο λή το! , σώ-
του υ' ο!. L πα τέ ρας δέν P τρε ξε πί σω , πό τόν % σω το 
υ' ό, γιά νά τόν πα ρα κα λέ σει νά ξα να γυ ρί σει. Aλ λά 
τόν δέ χθη κε O ταν @ πέ στρε ψε με τα νο η μέ νος. Σέ κά θε 
πε ρί πτω ση θά ε: χό μουν σέ μιά τέ τοι α ο> κο γέ νεια νά 
κα τα φύ γει σ’ O να πνευ μα τι κό, πού P χει κα τα νό η ση γι’ 
α: τά τά ζη τή μα τα.

Q A l e x a n d ra S c h m i dt , νέ φε ρε γιά τή δι κή της @μ-
πει ρί α μέ τούς γο νε�ς:

«Ο' γο νε�ς στή Γαλ λί α, x τα λί α, x σπα νί α, Βέλ γιο 
καί σέ %λ λες χD ρες φο βόν του σαν. Με τά O μως ξε πέ ρα-
σαν τό φό βο τους, πώς δE θεν θά χά σουν τά παι διά 
τους, O ταν δρα στη ρι ο ποι η θο!ν. Ξέ ρω πολ λές πε ρι πτώ-
σεις παι δι Dν πού , νE καν σέ α~ ρε ση κι O μως @ πι σκέ-
πτον ται τά σπί τια τους· M @ πα φή τους μέ τό σπί τι δέν 
δι α κό πη κε κα θό λου. Q με γά λη πλει ο νό της τDν γο νέ ων 
πού , νή κουν στήν A D FI P χουν παι διά πού P πε σαν 
θύ μα τα στήν *ρ γά νω ση το! Μούν. Τά παι διά α: τά 
Pρ χον ται καί τούς βλέ πουν· δέν P χα σαν τήν @ πα φή. Α:-
τό @ ξαρ τ| ται , πό τους γο νε�ς. Πρέ πει νά μά θουν νά 
ε` ναι συ νε πε�ς μέ τόν g αυ τό τους, δη λα δή νά λέ νε στά 
παι διά τους O τι ε` ναι ! ναν τί ον τUς V μά δος, X χι Y μως 
καί ! ναν τί ον τ%ν παι δι %ν τους. Πρέ πει νά τά πεί σουν 
πώς ε` ναι ε> λι κρι νε�ς. Νο μί ζω πώς α: τό πρέ πει νά τό 
κά νουν ο' γο νε�ς».

Q κα θη γή τρια C l a i re C h a m p o l l i on πρό σθε σε: 
«i πάρ χουν γο νε�ς πού P χουν τή δι κή μας @μ πει ρί α· 
7 να , πό τά παι διά τους P χει φύ γει καί δέν < πάρ χει 

καμ μιά @ πι κοι νω νί α. i πάρ χουν κά θε εb δους προ βλή-
μα τα, πού τί θεν ται κυ ρί ως , πό , πό ψε ως \ θι κEς. Ο' 
γο νε�ς ,ν τι δρο!ν δι α φο ρε τι κά. Κα τ’ ,ρ χήν < πάρ χουν 
γο νε�ς J πελ πι σμέ νοι, O πως < πάρ χουν καί γο νε�ς ! ξα-
γρι ω μέ νοι. Συ νή θως πρό κει ται γιά τήν b δια τήν ο> κο γέ-
νεια. Q σύ ζυ γος π.χ. ε` ναι , πελ πι σμέ νη καί 6 πα τέ ρας 
@ ξα γρι ω μέ νος. Ε` ναι φυ σι κό. L ρό λος μας ε` ναι κα τά 
πρD τον νά προ σπα θή σου με νά γα λη νέ ψου με καί νά 
πα ρη γο ρή σου με λί γο τήν , πελ πι σμέ νη μη τέ ρα, @ πί σης 
P χου με πε ρι πτώ σεις πού χρει ά ζε ται νά @ πα να φέ ρου με 
στά λο γι κά του καί νά \ ρε μή σου με τόν πα τέ ρα πού P χει 
γί νει βί αι ος».

i πάρ χουν *ρ γα νώ σεις, O πως M Σα η εν τό λοτ ζυ, ο' 
6 πο� ες, μέ τίς μυ στι κές τους < πη ρε σί ες κα ταρ τί ζουν 
ε> δι κό πρό γραμ μα χει ρι σμο! τEς κά θε πε ρί πτω σης· 
O ταν λό γου χά ριν ο' γο νε�ς @ ναν τι ώ νον ται. Σ’ α: τές τίς 
πε ρι πτώ σεις M *ρ γά νω ση ρυθ μί ζει , κό μη καί τίς συ ναι-
σθη μα τι κές σχέ σεις με τα ξύ τDν με λDν τEς ο> κο γε νεί ας. 
� πι δι ώ κε ται M @ ξα πά τη ση τDν γο ν^ ων, O τι δE θεν τό 
θ! μα , γα πά ει τούς γο νε�ς καί δέν βά ζει τί πο τε πά νω 
, πό τήν , γά πη. Aλ λά ε` ναι ο' γο νε�ς πού κα τα φέρ νουν 
α: τό τό συ ναί σθη μα μέ τήν @ ναν τί ω σή τους.

Μά λι στα M *ρ γά νω ση προ βαί νει σέ φρι κτούς @κ-
βια σμούς, O τι M σχέ ση δέν θά , πο κα τα στα θε� @ άν δέν 
παύ σει M @ ναν τί ω ση J @ άν @ δD δέν στα μα τή σουν ο' 
@ πα φές τDν γο νέ ων μέ ε> δι κούς συμ βου λευ τι κούς σταθ-
μούς, μέ τήν �κ κλη σί α, μέ Συλ λό γους, Πρω το βου λί ες 
Γο νέ ων, κ.ο.κ.

Σ’ α: τές τίς πε ρι πτώ σεις ο' γο νε�ς πρέ πει νά σκε-
φθο!ν O τι δέν ε` ναι τό παι δί τους α: τό πού παίρ νει α:-
τή τή θέ ση, ,λ λά το! @ πι βάλ λε ται καί @ άν < πο κύ ψου ν 
παί ζουν τό ρό λο πού ε` ναι γι’ α: τούς προσ δι ο ρι σμέ νος 
, πό τήν *ρ γά νω ση. Ε` ναι τό «πρό γραμ μα χει ρι σμο�» 
πού , πο δει κνύ ε ται , πο τε λε σμα τι κό!

«Ε` πα O τι < πάρ χουν καί %λ λες πε ρι πτώ σεις», συ νέ χι-
σε M κυ ρί α C l a i re C h a m p o l l i on. «Α: τό ε` ναι , λή θεια. 
i πάρ χουν ο> κο γέ νει ες τDν 6 ποί ων 7 να παι δί J %λ λο 
μέ λος ε` ναι σέ α~ ρε ση, τEς 6 ποί ας τά μέ λη κα τοι κο!ν 
, κό μη στά σπί τια τους, O πως π.χ. ο' * πα δοί το! Z περ-
βα τι κο� ∆ι α λο γι σμο�, τEς Σα η εν τό λοτ ζυ, κ.λπ. Ο' 
γο νε�ς σ’ α: τές τίς πε ρι πτώ σεις P χουν με γά λα προ βλή-
μα τα, δι ό τι M συμ βί ω ση μ’ α: τά τά πρό σω πα ε` ναι πο λύ 
δύ σκο λη. 

k,τι μπο ρο! με νά τούς πο! με ε` ναι πο λύ λί γο, για-
τί ο' b διοι ε` ναι < πεύ θυ νοι στό νά προ σπα θή σουν νά 
κρα τή σουν κα τά πρD τον τά νε! ρα τους καί P πει τα νά 
δι α τη ρή σουν στό μέ γι στο βαθ μό τίς προ σω πι κές καί 
,ν θρώ πι νες σχέ σεις τους μέ τό πρό σω πο πού βρί σκε ται 
κον τά τους, πράγ μα πο λύ δύ σκο λο. Τούς δί νου με συμ-
βου λές, O σον , φο ρ| τόν κα λύ τε ρο τρό πο μέ τόν 6 πο� ο 
πρέ πει νά μι λο!ν μέ τό παι δί τους. 

Σέ 6 ρι σμέ νες πε ρι πτώ σεις ο' σχέ σεις ε` ναι ,ρ κε τά 
κα λές, � στε τό παι δί νά δέ χε ται νά Pλ θει νά μι λή σει μα-
ζί μας, για τί δέν εb μα στε γο νε�ς του. � , κό μη μπο ρο!-
με νά προ τεί νου με κά ποι ον, @ πει δή γνω ρί ζου με ,ρ κε τό 
κό σμο, π.χ. 7 να πρώ ην μέ λος, , κό μη καί μι|ς %λ λης *ρ-
γα νώ σε ως, J 7 να πρό σω πο ,ρ κε τά νέ ο, πού P χει πε� ρα 
καί μπο ρε� νά κου βεν τιά σει γιά O λ’ α: τά μα ζί του».
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sλ λη πε ρί πτω ση ε` ναι φυ σι κά τDν Κρίσ να, τ%ν 
Παι δι %ν το� Θε ο�, το� Μούν, κ.λπ., δη λα δή 6 μά δων 
πού τά μέ λη τους δι α μέ νουν P ξω , πό τίς ο> κο γέ νει ές 
τους. Τό πρό βλη μα ε` ναι δι α φο ρε τι κό. � κε� μπο ρο! με 
@ πί σης νά συ στή σου με κα τά πρD το λό γο, νά κρα τή-
σουν μέ κά θε θυ σί α τήν @ πα φή. ∆εύ τε ρον, νά μή συ ζη-
το!ν μα ζί τους γιά δογ μα τι κά θέ μα τα· δέν ! πι τυγ χά-
νουν τί πο τε. Θά πρέ πει μό νο νά τούς πε ρι βά λουν μέ 
J γά πη, μέ θαλ πω ρή, νά τούς μι λο�ν γιά τά παι δι κά 
τους χρό νια, γιά τούς J δελ φούς καί τίς J δελ φές τους, 
γιά Y,τι J γα πο�ν.

∆έν πρέ πει νά πα ρα λεί πουν νά τούς μι λο!ν γιά τή 
νέ α πί στη τους, Jλ λά X χι μέ ! πι θε τι κό τη τα. Καί το! το 
γιά δύ ο λό γους:

ΠρD τον για τί P τσι < πάρ χει @λ πί δα νά τούς ξα να-
δο!ν καί δεύ τε ρον για τί κά τι μπο ρε� νά συμ βε� στό 
μέλ λον: i πάρ χουν %ν θρω ποι πού @γ κα τα λεί πουν τήν 
α~ ρε ση, εb τε μέ δι κή τους πρω το βου λί α, εb τε @ξ α> τί ας 
g νός @ ξω τε ρι κο! γε γο νό τος. Τή στιγ μή @ κεί νη πρέ πει νά 
ξ^ ρουν, P στω K χι μέ τό μυα λό τους, ,λ λά μέ τήν καρ διά 
τους, O τι < πάρ χει κά ποι ο μέ ρος στόν κό σμο, O που θά 
γί νουν δε κτοί χω ρίς ! ρω τή σεις».

«Α: τά ε` ναι O λα πού μπο ρο! με νά πο! με στούς 
γο νε�ς. Πρέ πει νά τούς πο! με O τι * φεί λουν νά P χουν 
@λ πί δα καί πί στη, για τί O λα μπο ρε� νά συμ βο!ν.

-Τί γί νε ται σέ πε ρί πτω ση πού κά ποι ο παι δί @ πι στρέ-
ψει στό σπί τι;

-∆έν μπο ρD νά δώ σω γε νι κές 6 δη γί ες. Νο μί ζω O τι θά 
πρέ πει M συμ πε ρι φο ρά νά ποι κί λει , νά λο γα μέ τήν πε ρί-
πτω ση. Γε νι κά, πρέ πει νά κά νει κα νείς α: τό πού ζη τ| 6 
@ πι στρέ ψας. ∆η λα δή, @ άν πε�: ∆έν θέ λω νά μι λο! με γι’ 
α: τό, πρέ πει να σε βα στο! με τήν @ πι θυ μί α του α: τή.

�ν τού τοις < πάρ χουν πράγ μα τα πρα κτι κά. Ξέ ρου-
με O τι ε` ναι πά ρα πο λύ ε: αί σθη τος. A κό μη κι %ν μέ σα 
στό μυα λό του , πέρ ρι ψε τά δόγ μα τα, δι ό τι τά βρE κε 
K χι χρι στι α νι κά, ,ν τι κρου ό με να, @ ξογ κω μέ να κ.λπ., @ν 
τού τοις μέ σα του < πάρ χουν συ ναι σθη μα τι κές δε σμεύ-
σεις, τίς 6 πο� ες δέν μπο ρε� νά , πορ ρί ψει , μέ σως.

v τσι, ε` δα π.χ. κά ποι ο νέ ο, 6 6 πο� ος t ταν πο λύ 
κα λά O λη τή μέ ρα καί t ταν %ρ ρω στος τή νύ χτα. Ε` χε 
@ φιά λτες κι , κό μη πο νο! σε τό στο μά χι του καί t ταν 
σω μα τι κά %ρ ρω στος».

«-sς Pλ θου με στήν συμ πε ρι φο ρά O σον , φο ρ| τά 
ο> κο νο μι κά θέ μα τα. Ποι ά πρέ πει νά ε` ναι @ δD M στά ση 
τDν γο νέ ων;

-Πράγ μα τι ξέ ρου με O τι ο' α' ρέ σεις θέ λουν πολ λά 
χρή μα τα. v χω τήν γνώ μη, , πό τήν πε� ρα πού P χου με, 
O τι δέν πρέ πει νά δί νου με χρή μα τα. � άν βέ βαι α τό 
% το μο δη λώ σει O τι θέ λει νά μεί νει στό σπί τι του, πρέ πει 
νά P χει ,ν τί λη ψη, K χι μό νο τDν χρη μά των, ,λ λά γιά 
O λα τά πράγ μα τα, νά P χει δη λα δή πραγ μα τι κή συ ναί-
σθη ση τEς κα τα στά σε ως στήν 6 ποί α βρί σκε ται. � άν 
< πάρ χει ,μ φι βο λί α O τι P χει πράγ μα τι , πε λευ θε ρω θε�, 
, πο φύ γε τε νά δώ σε τε χρή μα τα. Νο μί ζω O τι στήν ,ρ χή 
του λά χι στον δέν πρέ πει νά δί δων ται χρή μα τα. Πρέ πει 
νά βο η θε� ται μέ 6 ποι ον δή πο τε τρό πο, ,λ λά K χι χρή μα-
τα. Τά χρή μα τα ε` ναι πο λύ βο λι κά».

«-� άν πε� O τι θά μεί νει μό νο μιά βδο μά δα στό σπί τι 
καί θέ λει χρή μα τα γιά νά ξα να γυ ρί σει;

Νά ξα να γυ ρί σει πο!; Στούς γκου ρού; � γώ δέν θά 
P δι να τί πο τε. A κό μη καί γιά τήν ,ν τί θε τη πε ρί πτω ση, 
δη λα δή γιά κά ποι ον πού θά J θε λε νά @ πι στρέ ψει στό 
σπί τι, O πως σέ μιά πε ρί πτω ση , πό τήν x σπα νί α. � ζή τη-
σε νά @ πι στρέ ψει στό σπί τι της καί δέν ε` χε χρή μα τα. 
Μέ ρώ τη σαν τί πρέ πει νά κά νουν. A πάν τη σα, μά λι στα 
ε` ναι 7 να πρό βλη μα. � άν στεί λε τε χρή μα τα νά τά πά ρει 
M *ρ γά νω ση. Ποι ός ξέ ρει;

Aλ λά @ άν πράγ μα τι θέ λει νά γυ ρί σει; � πλού στα τα, 
θά τEς στεί λε τε 7 να ε> σι τή ριο πού νά μήν μπο ρε� νά τό 
που λή σει. Μπο ρε� τε νά π| τε στό σταθ μό, ν’ , γο ρά σε τε 
7 να ε> σι τή ριο γιά τή Μα δρί τη, π.χ. πού νά μήν μπο ρε� νά 
με τα πω λη θε�. Συ νε πDς, , νε ξάρ τη τα , πό τό %ν Pλ θει J 
K χι, M α~ ρε ση δέ θά μπο ρε� νά @ πω φε λη θε� , πό τά χρή μα-
τα α: τά. Στή πε ρί πτω ση α: τή πού , νέ φε ρα, το κο ρί τσι 
@ πέ στρε ψε στό σπί τι του καί @γ κα τέ λει ψε τήν α~ ρε ση».

(Συ ν^ χεια στ� gπ�μενο).

B O Y N T OY (V O O D OO)*

το� Πρω το πρ. Βα σ� λει ου Α. Γε ωρ γ% που λου (M.Th).

α) Τg εT ναι τj Βουν τοq. 
Βουν το] * νο μ_ ζε ται μι _ μορ φ� , φρο α με ρι κα νι κEς 

μα γι κEς λα τρε � ας M 6 πο � α ,ρ χι κ_ πα ρου σι _ στη κε τ�ν 
18ο α> n να στ_ νη σι_ τEς Κα ρα ϊ βι κEς κα� κυ ρ� ως στ�ν 
A ϊ τ� με τα ξ] τDν μα ] ρων σκλ_ βων πο] με τα φ^ ρον ταν 
, π� το ]ς δου λ^ μπο ρους β� αι α , π� τ�ν A φρι κ� στ� 
Ν^ ο Κ� σμο.

Πα ρ_ τ�ν , ναγ κα στι κ� @κ χρι στι α νι σμ� τους ο' , φρι-
κα νο� σκλ_ βοι μ^ @ ξω τε ρι κ� χρι στι α νι κ� πε ρ� βλη μα, δι-
α τ� ρη σαν τ_  @ν τ� νως , νι μι στι κ_, φε τι χι στι κ_, μα γι κ_ 

* Γι _ τ� σ] ντα ξη το! πα ρ� ντος %ρ θρου βα σι στ� κα με στ_:
1) H a n d b u ch R e l i g i ö se G e m e i n s c h a f t en u nd W e l t a n s c h a-

u u n g en, (H r sg. H. R e l l er, H. K r e ch, M. K l e i m i n g er), 5η Pκ δ. 
2000.

2) H. G a s p er - J. M ü l l er - F. V a l e n t in, L e x i k on d er S e k t en, 
S o n d e r g r u p p en u nd W e l t a n s c h a u u g en, 7η @κ δ. 2001.

3) K i r c h en, S e k t en, R e l i g i o n en, (H r sg. G. S c h m id, G. O. S c-
h m id), 7η Pκ δ. 2003.

4) A. F i n c ke – M. P ö h l m a nn, K o m p a ss S e k t en u nd r e l i g i ö se 
W e l t an -s c h a u u n g en, 2004. 5) Βλ. K o m p a k t l e x i k on R e l i g i o n en, 
[H r sg: R ü d i g er H a u th], 1998.
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Π. ΑΝ ΤΩ ΝΙΟΣ Α ΛΕ ΒΙ ΖΟ ΠΟΥ ΛΟΣ
Ε ΝΑΣ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟΣ Α ΠΟ ΛΟ ΓΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΠΟΙ ΜΑΝ ΤΙ ΚΗ ΤΟΥ Ε ΝΑΝ ΤΙ ΤΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑ ΡΑ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ

το� κ. Κωνσταντίνου Πα πα χρι στο δού λου
Προ έ δρου το� ∆.Σ. τ�ς Π.Ε.Γ.

(β´ μ� ρος)

Τj Συγ γρα φι κό wρ γο του.
L π. Aν τώ νιος t ταν πο λυ γρα φό τα τος. Ε` χε > δι αί τε-

ρη ε: χέ ρεια στ� ν_ , πο τυ πώ νει στ� χαρ τί τ�ς σκέ ψεις 
του, ,λ λά κα� τ_ , πο τε λέ σμα τα τDν βα σα νι στι κDν 
του @ ρευ νDν πά νω στ� σκη νι κό τDν α' ρέ σε ων κα� τEς 
πα ρα θρη σκεί ας. Q , γω νί α του γι_ τ�ν %ν θρω πο κα� 
κυ ρί ως γι_ τ_ θύ μα τα τDν κά θε λο γEς *ρ γα νώ σε ων, 
μ|ς % φη σε μι_ πλού σια βι βλι ο γρα φί α, πε ρισ σ� τε ρα 
, π� 40 βι βλg α, πο] κα λύ πτουν σχε δόν O λο τ� φά σμα 
τDν συγ χρό νων του πα ρα θρη σκευ τι κDν ρευ μά των κα� 
κυ ρί ως τDν 6 μά δων πο] δρο!ν κά τω , πό τ�ν γνω στό 
τίτ λο τEς «Νέ ας � πο χEς» (N ew A ge).

Τ� συγ γρα φι κό Pρ γο το! π. Aν τω νί ου πε ρι λαμ βά νει 
Pρ γα *ρ θο δό ξου ο> κο δο μEς κα� @γ χει ρί δια α' ρέ σε ων 

κα� πα ρα θρη σκευ τι κDν 6 μά δων. � πί σης συλ λο γές 
6 μι λι Dν του σ^ πολ λά συ νέ δρια, σε μι νά ρια κα� @κ παι-
δευ τι κές M με ρί δες.

Στ_ κεί με νά του, πε ρί τ�ν eρ θό δο ξη πί στη, ε` ναι 
@μ φα νής 6 , πο λο γη τι κός χα ρα κτή ρας. k ταν πα ρου-
σιά ζει τ�ν eρ θό δο ξη δι δα σκα λί α P χει πάν τα <π΄ K ψιν 
του τ�ς α' ρε τι κές κα� πα ρα πλα νη τι κές δι δα σκα λί ες τDν 
πα ρα θρη σκευ τι κDν 6 μά δων.

Στ� σύγ χρο νη @ πο χή πολ λοί O ροι θρη σκευ τι κοί κα� 
@κ κλη σι α στι κοί δι α στρέ φον ται κα� ,λ λά ζει πλή ρως τ� 
νό η μά τους. A πό τ�ς 6 μά δες τEς «Νέ ας � πο χEς», γι_ 
πα ρά δειγ μα, χρη σι μο ποι ο!ν ται ο' O ροι: Θε ός, Χρι στός, 
Χρι στια νός, , γά πη, κοι νω νί α κ. λπ. μ^ @ν τε λDς %λ λο 
πε ρι ε χό με νο. Ε` ναι προ φα νές O τι μ^ τ� χρή ση τέ τοι ων 

θρη σκευ τι κ_ τους στοι χε� α, το ]ς τε λε τουρ γι κο ]ς χο-
ρο]ς τους κα� τ�ν προ γε ν^ στε ρη νο η μα το δ� τη σ� τους. 
Σ� με ρα συ ναν τ| κ_ ποι ος τ� λα τρε � α βουν το] @ κτ�ς 
, π� τ_ νη σι_ τEς Κα ρα ϊ βι κEς, κυ ρ� ως στ�ς Η.Π.Α.

β) Σz τg πι στε q ουν ο{ P πα δοg το� Βουν τοq;
Ο' * πα δο� το! Βουν το] πι στε ] ουν σ^ μ� α < π^ρ τα τη 

θε � τη τα τ� A γα θ� πνε! μα, σ^ δι _ φο ρους , φρι κα νι-
κο]ς θε ο ]ς πο] θε ω ρο!ν ται κα τn τε ρες θε � τη τες κα� σ^ 
θε ο ποι η μ^ να πνε ] μα τα προ γ� νων. Α: το� ο' θε ο� κα� τ_ 
πνε ] μα τα * νο μ_ ζον ται Λ� α (L oa).

Κα τ_ τ�ν @ πο χ� το! δου λεμ πο ρ� ου,  ε` χαν ,ν τι στοι-
χ� σει τ_ Λ� α, γι _ ν_ , πο κρ] ψουν τ�ν πραγ μα τι κ� τη τα, 
μ^ Ρω μαι ο κα θο λι κο ]ς � γ� ους. Τ_ Λ� α, , παι το!ν πι στ�-
τη τα κα� , φο σ� ω ση , π� το ]ς λ_ τρεις τους. Τ_ πι � φο-
βε ρ_ κα� πλ^ ον δαι μο νι κ_ Λ� α * νο μ_ ζον ται G u e de κα� 
P χουν σχ^ ση μ^ τ� θ_ να το, τ� σ^ξ, τ� μα ] ρη μα γε � α.

Κ_ θε ο> κο γ^ νεια J @ πι μ^ ρους 6 μ_ δες ,ν θρn πων, 
συγ κρο το!ν λα τρευ τι κο ]ς κ] κλους g ν�ς J πολ λDν 
Λ� α, μ^ < πο χρε ω τι κ� τ�ν πα ρου σ� α κ_ ποι ου ' ε ρ^ α πο] 
* νο μ_ ζε ται “χ|ν γκαν” J κα� ' ̂  ρειας πο] * νο μ_ ζε ται 
“μ| μπο” fς @ν δι _ με σου γι _ προ στα σ� α.

Τ_ Λ� α, α> σθη το ποι ο!ν τ�ν πα ρου σ� α τους στο ]ς 
πι στο ]ς O ταν στ�ν κυ ρι ο λε ξ� α τ_ πνε ] μα τα το ]ς κα τα-
λαμ β_ νουν κα τ_ τ�ν δι _ρ κεια τEς τε λε τουρ γ� ας.

γ) Γνω ρg σμα τα τUς λα τρε g ας Βουν τοq.
Γνω ρ� σμα τα τEς @ν λ� γω μα γι κο! κα� δαι μο νι κο! 

χα ρα κτ� ρα λα τρε � ας ε` ναι: α) L @ ξαι ρε τι κ_ Pν το νος 
φρε ν� ρης κα� @κ στα τι κ�ς τε λε τουρ γι κ�ς χο ρ�ς. β) Q Pκ-
χυ ση α~ μα τος κα τ_ τ� δι _ρ κεια τEς τε λε τουρ γ� ας συ ν�-
θως μ^ σω θυ σ� ας ζn ου. Πα λαι � τε ρα ε` χαν κα τα γρα φε� 
κα� ,ν θρω πο θυ σ� ες. γ) Q πα ρου σ� α ' ε ρ^ ως J ' ̂  ρειας. δ) 
Q κα τ_ λη ψη κυ ρι ο λε κτι κDς τDν 6 πα δDν -λ_ τρε ων κα-
τ_ τ�ν Pκ στα ση , π� τ_ πνε ] μα τα (Λ� α). ε) Q Pκ δη λη 
πα ρου σ� α το! μα γι κο! - δαι μο νι κο! στοι χε � ου.

δ) Βουν τοq καg μα q ρη μα γε g α.
Q Pκ δη λη πα ρου σ� α μα γι κDν πρα κτι κDν κα� δαι μο-

νι κDν *ν το τ� των στ� λα τρε � α Βουν το], P χει σ^ με γ_ λο 
βαθ μ� ταυ τ� σει τ� Βουν το] στ�ς Η.Π.Α. κα� στ�ν Ε: ρn-
πη γε νι κ� τε ρα μ^ τ�ν % σκη ση μα ] ρης μα γε � ας.

x δ� ως στ�ς Η.Π.Α. κα� κυ ρ� ως στ� Ν^ α eρ λε _ νη, 
ε` ναι γνω στ^ς ο' κο! κλες Βουν το], πο] στ�ς δι _ φο ρες 
, πο κρυ φι στι κ^ς κα� μα γι κ^ς τε λε τ^ς χρη σι μο ποι ο!ν-
ται fς < πο κα τ_ στα τα κα�  6 μοι n μα τα τDν ,ν θρn πων, 
στο]ς 6 πο � ους θ^ λουν ν_ προ ξε ν� σουν π� νο, , σθ^ νεια 
J κα κ�. Στ_ πλα � σια α: τ_, τ� Βουν το] κα τα νο ε� ται κυ-
ρ� ως fς , πο κρυ φι στι κ� πρα κτι κ� κα� K χι fς * νο μα σ� α 
συγ κε κρι μ^ νης 6 μ_ δας.
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@ν νοι Dν κα� μά λι στα μ^ %λ λο πε ρι ε χό με νο M πα γί δευ ση 
τDν “, σθε νDν” , δελ φDν ε` ναι σί γου ρη. L π. Aν τώ νιος, 
στ_ Pρ γα του, ξε κα θα ρί ζει τ� θο λό το πί ο α: τDν τDν @ν-
νοι Dν κα� πα ρου σιά ζει μι_ ξε κά θα ρη κα� κρυ στάλ λι νη 
eρ θό δο ξη δι δα σκα λί α μ^ πλου σι ό τα τη � γι ο γρα φι κή 
κα το χύ ρω ση, πα τε ρι κά κα� � γι ο λο γι κά κεί με να κα� , να-
φο ρές στ� λει τουρ γι κή κα� < μνο λο γι κή πα ρά δο ση τEς 
�κ κλη σί ας μας. Λό γl το! με γά λου , ριθ μο! τDν βι βλί-
ων, θ_ , να φερ θο! με @ν δει κτι κά σ’ α: τά, πο] θε ω ρο! με 
O τι δί νουν χα ρα κτη ρι στι κά τ� στίγ μα το! συγ γρα φέ α.

Τ� κο ρυ φα� ο βι βλί ο eρ θο δό ξου ο> κο δο μEς ε` ναι: 
«� }ρ θο δο ξί α μας». Σ’ α: τό @ κτί θε ται 6 λό κλη ρη M 
πί στη τEς �κ κλη σί ας μας μ^ συ στη μα τι κό τρό πο κα� 
μ^ πο λύ γλα φυ ρή γλDσ σα. Θ_ μπο ρο! σε κα νείς ν_ πε� 
O τι μοιά ζει μ^ μι_ κλα σι κή συ στη μα τι κή ∆ογ μα τι κή, 
το: λά χι στον fς πρ�ς τ�ν @ πί μέ ρους , νά πτυ ξη τDν , λη-
θει Dν τEς πί στε ώς μας. Ε` ναι O μως προ φα νές, , πό μι_ 
πρώ τη , νά γνω ση O τι , πο τε λε� κυ ρί ως μι_ βι ω μα τι κή 
πα ρου σί α ση τEς eρ θο δό ξου ζω Eς, πάν τα σ^ ,ν τι πα ρά-
θε ση μ^ τ� «Ε: αγ γέ λιο το! c φε ως», O πως συ νή θι ζε ν_ 
, πο κα λε� τ�ς κά θε εb δους α' ρε τι κές δο ξα σί ες 6 μα κα ρι-
στός πα τήρ.

v τσι, @ κτός , πό τ�ν � πλE πα ρά θε ση τDν δογ μα τι-
κDν , λη θει Dν, με γά λη βα ρύ τη τα δί δε ται στ�ν «< παρ-
ξια κή gρ μη νεί α το! δόγ μα τος», O πως * νο μά ζε ται M 
βί ω ση το! δόγ μα τος κα� M ση μα σί α του στ� ζω ή κα� 
στ�ν πο ρεί α το! ,ν θρώ που στ�ν κό σμο. Κι α: τό, δι ό τι 
P χει με γά λη ση μα σί α, στ�ν κα θη με ρι ν� ζω� το! ,ν θρώ-
που, ,λ λά κα� στ�ς σχέ σεις του μ^ το ]ς %λ λους, τ� %ν 
πι στεύ ει σ^ Θε ό προ σω πι κό J , πρό σω πο, Τρι α δι κ� J 
K χι, ,λ λά κα� τ� %ν πι στεύ ει σ^ A νά στα ση J σ^ με τεν-
σάρ κω ση.

k λων α: τDν τDν @ πί μέ ρους ση μαν τι κDν θε μά των 
@ πι λαμ βά νε ται στ� @ν λό γl βι βλί ο του 6 π. Aν τώ νιος 
κα θι στDν τ_ς το, μο να δι κό @γ χει ρί διο eρ θο δο ξί ας κα� 
eρ θο πρα ξί ας.

Προ έ κτα ση α: το! το! βι βλί ου , πο τε λε� κα� τ� Κύ-
κνει ο ² σμα το! πα τρός: «Τj Νό η μα τUς Ζω Uς στj Φ%ς 
τUς }ρ θο δο ξί ας», τ�ν @ πί λο γο το! 6 ποί ου P γρα ψε στ� 
κρε βά τι το! νο σο κο μεί ου, λί γες μέ ρες πρ�ν τ�ν @κ δη μί α 
του. Πρό κει ται b σως γι_ τ� πι� βα θύ σ^ νό η μα Pρ γο του. 
A πο τε λε� τ� κα τα στά λαγ μα τEς � γι ο πνευ μα τι κEς @μ πει-
ρί ας το! μα κα ρι στο! πα τρός, μέ σα , πό τ�ν δύ σκο λο 
δρό μο πο] κλή θη κε ν_ δι α νύ σει. Κορ μός το! βι βλί ου 
ε` ναι M «@ν Χρι στ³ ζω ή» O πως α: τή βι ώ νε ται , π� το ]ς 
Πα τέ ρες κα� το ]ς W γί ους τEς �κ κλη σί ας μας.

Ση μαν τι κή θέ ση στ�ν πνευ μα τι κή , να ζή τη ση το! 
π. Aν τω νί ου ε` χαν κα� ο' , παν τή σεις, , πό τ�ν πλευ ρά 
τEς eρ θο δο ξί ας, στ_ με γά λα < παρ ξια κά @ ρω τή μα τα: 
Ποι_ ε` ναι M < παρ ξια κή μας ταυ τό τη τα; Ποι_ M θέ ση 
μας μέ σα στ�ν κό σμο; A πό πο! @ρ χό μα στε; Πο! π| με; 
i πάρ χει νό η μα στ� ζω ή μας; Για τί < πάρ χει τ� κα κό; Σ’ 
α: τά τ_ , μεί λι κτα @ ρω τή μα τα νο μί ζου με O τι δί νε ται 
, πάν τη ση στ� @ν λό γl βι βλί ο, πάν τα στ� «φDς τEς 
eρ θο δο ξί ας».

Q θε ο λο γι κή σκέ ψη το! π. Aν τω νί ου ε` χε πάν τα 
, πο λο γη τι κή δι ά στα ση. Τ_ δύ ο βι βλί α πο] τ� , πει κο νί-

ζουν α: τό μ^ τ�ν κα λύ τε ρο τρό πο ε` ναι: «∆ι α λο γι σμός 
~ Προ σευ χή;» καί «Με τεν σάρ κω ση ~ � νά στα ση; ». 
k πως P λε γε 6 μα κα ρι στός, τ� δι α ζευ κτι κό «J» πο] το-
πο θε τε� ται , νά με σα στ�ς δύ ο λέ ξεις , να δει κνύ ει τ�ν ,ν-
τί θε σή τους. Στ� ση με ρι νή @ πο χή τEς σύγ χυ σης κα� τEς 
6 μο γε νο ποί η σης, πο] ζο! με, O ροι O πως «∆ι α λο γι σμός» 
κα� «Με τεν σάρ κω ση» P χουν πε ρά σει στ� κα θη με ρι νό 
μας λε ξι λό γιο. Τ_ μέ σα μα ζι κEς @ νη μέ ρω σης προ βάλ-
λουν τ�ν 6 ρο λο γί α τEς «Νέ ας � πο χEς», , πό τ�ς παι-
δι κές @κ πομ πές , κό μη. ∆^ν ε` ναι πα ρά ξε νο, κα� πι στά 
, κό μη μέ λη τEς �κ κλη σί ας ν_ πέ φτουν σ^ σύγ χυ ση. Q 
, πάν τη ση δί δε ται στ�ς δύ ο α: τές @ρ γα σί ες το! π. Aν-
τω νί ου, μ^ πλή ρη W γι ο γρα φι κή κα� πα τε ρι κή κα το χύ-
ρω ση. A πο δει κνύ ε ται P τσι O τι, α: τός πο] πι στεύ ει στ� 
Με τεν σάρ κω ση δ^ν μπο ρε� ν_ λέ ει O τι ε` ναι χρι στια νός 
κα� μ_ λι στα eρ θό δο ξος, , φο! M πί στη στ�ν A νά στα-
ση , κυ ρώ νει κά θε τέ τοι α δο ξα σί α. � πί σης, κα μιά 
πρα κτι κή, O πως α: τή το! «δι α λο γι σμο!» δ^ν μπο ρε� 
ν_ συγ κρι θε� μ^ τ�ν � γι ο πνευ μα τι κή, δι α προ σω πι κή 
σχέ ση το! προ σευ χό με νου μ^ τ�ν Θε ό κα� το ]ς � γί ους 
τEς �κ κλη σί ας μας.

Τ� με γα λύ τε ρο O μως μέ ρος τEς συγ γρα φEς το! π. 
Aν τω νί ου κα τα λαμ βά νουν τ_ βι βλί α, πο] , να φέ ρον ται 
κα θα ρά στ�ς σύγ χρο νες α' ρέ σεις, στ� δι δα σκα λί α κα� 
στ� δρά ση τους στ� ση με ρι νό κό σμο. L μα κα ρι στός 
πα τήρ συ νή θι ζε ν_ , να φέ ρε ται στ�ν ε: θύ νη τDν ' ε ρέ-
ων, O σον , φο ρ| στ�ν προ στα σί α το! ποι μνί ου , πό 
το ]ς «λύ κους». � πέ με νε δ^ στ� συ νε χή κα� , δι ά λει πτη 
@ νη μέ ρω σ� τους πά νω στ_ θέ μα τα τDν α' ρέ σε ων κα� 
τEς πα ρα θρη σκεί ας. Τ� πλE θος τDν *ρ γα νώ σε ων, τ_ 
* νό μα τα, ο' δι φο ρού με νες κα� , σα φε�ς δι δα σκα λί ες, 
τ_ θε μι τά κα� , θέ μι τα μέ σα προ πα γάν δας, 6 κε κα λυμ-
μέ νος προ ση λυ τι σμός, M χρή ση νο μί μων κι , ν� μων 
με θό δων προ σεγ γί σε ως τDν θυ μά των, κα θώς κα� M 
πα ρα πλά νη ση @ πι σή μων φο ρέ ων, κ_ ποι ες φο ρές κα� 
ποι μέ νων τEς �κ κλη σί ας, @ πέ βαλ λαν στ�ν π. Aν τώ νιο 
τ� συ νε χή @ πί μο νη κα� συ χν_ βα σα νι στι κή @ να σχό λη ση 
μ^ τ� σκη νι κό τDν * νο μα ζό με νων, πολ λές φο ρές, «κα τα-
στρο φι κDν λα τρει Dν».

k ταν 6 π. Aν τώ νιος %ρ χι ζε ν_ κα τα πι ά νε ται μ^ μι_ 
συγ κε κρι μέ νη πα ρα θρη σκευ τι κή κί νη ση, πρD τα , π’ 
O λα με λε το! σε κα� πα ρου σί α ζε τ�ς δι δα σκα λί ες της, 
O πως προ β_λ λον ταν, μέ σα , πό τ_ δι κά της βι βλί α. Q 
πα ρά θε ση τDν δο ξα σι Dν κά θε «6 μά δας» προ έρ χε ται 
, πό κεί με να κι , π� μαρ τυ ρί ες μ^ σα , π� τ�ν b δια τ�ν 
6 μ_ δα. L μα κα ρι στός πα τήρ πο τέ δ^ν μι λο! σε γε νι κά 
κι , φη ρη μέ να. Πο τέ δ^ν P βλε πε «παν το! @ χθρούς» τEς 
πί στε ως. Πο τέ δ^ν , πέ δι δε τ� δρά ση α: τDν τDν 6 μά-
δων σ^ «δι ε θνε�ς συ νο μω σί ες» κα� «σκο τει νά κέν τρα». 
Πί στευ ε O τι P τσι � πλο ποι ο! με τ� πρό βλη μα κα� τ� με-
τα θέ του με ,λ λο!. ́  ταν ξε κά θα ρος, συγ κε κρι μέ νος κα� 
, πό λυ τος σ’ α: τό πο] P γρα φε, για τί τ� ε` χε δι α σταυ-
ρώ σει πολ λές φο ρές. Ε` ναι , ξι ο ση μεί ω το, O τι πο τέ δ^ν 
ε` χε δε χθε� νο μι κή δί ω ξη γι_ τ_ γρα φό με νά του. ∆ι ό τι 
π_ ντα α: τά t ταν πλή ρως κα το χυ ρω μέ να.

Πολ λές πα ρα θρη σκευ τι κές 6 μά δες, προ σπα θDν τας 
ν_ πα ρα πλα νή σουν τ_ @ π� δο ξα θύ μα τ_ τους, χρη σι-
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μο ποι ο!ν πολ λά προ σω πε� α. Τ�ς πε ρισ σό τε ρες φο ρές, 
M πρώ τη @ πα φή γί νε ται μέ σα , πό , θD α «Σε μι νά ρια 
Α: το γνω σί ας», , σκή σεις γι_ σω μα τι κή ε: ε ξί α, «P ξυ-
πνα» @ ρω τη μα το λό για, κα λαί σθη τα φυλ λά δια κα� 
χα μο γε λα στούς, @κ παι δευ μέ νους προ ση λυ τι στές. sν 
κά ποι ος γνω ρί σει @ξ ,ρ χEς, τ�ν @ σω τε ρι κή δι δα σκα λί α 
τDν 6 μά δων α: τDν -M 6 ποί α τ�ς πε ρισ σό τε ρες φο ρές κα-
τα λύ ει τ�ν ,ν θρώ πι νη προ σω πι κό τη τα κα� δη μι ουρ γε� 
,ν θρώ πους-«ρομ πότ»- ε` ναι εr κο λο ν_ , πο μα κρυν θε� 
γρή γο ρα. Α: τός ε` ναι κι 6 ,ν τι κει με νι κός σκο πός το! 
π. Aν τω νί ου, O ταν @κ θέ τει, μ^ α: θεν τι κά κεί με να τ�ς 
δο ξα σί ες κα� τ�ς @ σω τε ρι κές πρα κτι κές τDν 6 μά δων 
α: τDν. Πα ράλ λη λα, γι_ ν_ μ� δη μι ουρ γε� ται σύγ χυ ση 
στ�ν , να γνώ στη, πα ρα θέ τει πάν τα κα� τ�ς eρ θό δο ξες 
θέ σεις, � στε ν_ μ� δίδεται, @ σφαλ μέ να, M @ν τύ πω ση τEς 
πα ρου σί α σης α: τDν τDν δι δα σκα λι Dν θε τι κ_.

Μ^ τ�ν φι λο σο φί α α: τή P χουν γρα φε� μ� α σει ρά βι-
βλί ων πο] ρί χνουν % πλε το φDς στ_ % δυ τα σκο τει νDν 
*ρ γα νώ σε ων κα θώς @κ θέ τουν τ�ν ' στο ρί α κα� τ�ν @ σώ-
τε ρη δι δα σκα λί α τους.

� δη , πό τ� δε κα ε τί α το! ‘ 70, 6 π. Aν τώ νιος, μα ζί 
μ^ τ_ κα θα ρά ποι μαν τι κά του κεί με να, %ρ χι σε ν_ γρά-
φει τ_: «� ∆ι κτα το ρί α το� Μπρού κλιν», «Ψυ χο ναρ-
κω τι κά» κα� «Πνευ μα τι κός Βια σμός», βι βλί α, πο] γι_ 
πρώ τη φο ρά πα ρου σί α ζαν στ�ν �λ λά δα νέ ες κα� πα λι-
ές πα ρα θρη σκευ τι κές 6 μά δες, μ^ τρό πο πρω τό γνω ρο. 
A ξί ζει ν_ ση μει ώ σου με O τι M @ να σχό λη σή του ε> δι κά μ^ 
το ]ς «Μάρ τυ ρες το! x ε χω β|», μ|ς P χει δώ σει μ� α σει ρά 
, πό πο λύ τι μα @γ χει ρί δια: «� Λα τρεί α τUς Σκο πιάς» 
τό μοι: Α΄, Β΄, Γ΄, «Ο{ Χι λια στές μ�ς γρά φουν», «Σκο-
πιά. Ζω η ρό τε ρο φ%ς ~ πυ κνό τε ρο σκό τος; ». Στ_ βι βλ� α 
α: τ_ πα ρου σι ά ζε ται κά θε πτυ χή τEς ' στο ρί ας τEς *ρ γά-
νω σης ,λ λά κα� ο' πολ λ^ς ,ν τι φά σεις στ� δι δα σκα λί α 
της. A κ� μη, πλού σια � γι ο γρα φι κή κα το χύ ρω ση @ ν_ ντια 
στ�ς πλά νες τEς «g ται ρί ας», μ^ τ�ς , παν τ� σεις τEς eρ θο-
δο ξί ας σ^ κά θε δι α στρο φή τEς Γρα φι κEς , λή θειας.

Στ�ν ποι μαν τι κή τDν α' ρέ σε ων @ν τάσ σε ται κα� τ� 
πο λύ σπου δα� ο, «�γ χει ρί διο Α{ ρέ σε ων καg Πα ρα χρι-
στι α νι κ%ν 9 μ| δων», βι βλί ο στ� 6 πο� ο πα ρου σι ά ζον-
ται δι ε ξο δι κά ο' πε ρισ σό τε ρες κα� ση μαν τι κό τε ρες 
«πα ρα χρι στι α νι κές» 6 μά δες, Ο' «� λεύ θε ρες �κ κλη σί-
ες», «Πεν τη κο στια νοί», «Ε: σε βι στι κές τά σεις», «Χα ρι-
σμα τι κοί», «i περ δογ μα τι κές» 6 μά δες κ. λπ. A πο τε λε�, 
θ_ λέ γα με, 7 να ε` δος @γ κυ κλο παι δι κο! λε ξι κο! τDν 
σύγ χρο νων χρι στι α νι κDν α' ρέ σε ων.

Με γά λη @ν τύ πω ση προ κά λε σε O μως, μ^ τ�ν Pκ δο σή 
του, κα� τ� βι βλί ο, «� πο κρυ φι σμός, Γκου ρου ϊ σμός, 
Νέ α Ε πο χή». ´ ταν M πρώ τη φο ρά, πο] στ�ν @λ λη νι κό 
χD ρο, ,λ λ_ κα� δι ορ θο δ� ξως, , κού γον ταν α: τοί ο' 

O ροι, πο] ση μα το δο το!ν 7 ναν τε ρά στιο > δε ο λο γι κό-
θρη σκευ τι κό χD ρο, < πό τ�ν σκέ πη το! 6 ποί ου βρί σκον-
ται χι λιά δες κι νή σεις, πα ρα θρη σκευ τι κές 6 μά δες κα� 
*ρ γα νώ σεις.

L O ρος «Νέ α � πο χή» -J κα τά τ� δι ε θνή 6 ρο λο γί α 
«N ew A ge»- χρω μα τί ζει πλέ ον Pν το να τ� σύγ χρο νη 
@ πο χή μας. Ο' βα σι κές της ,ρ χές δι α πο τί ζουν σχε δόν 
κά θε Pν τυ πο κα� \ λε κτρο νι κό μέ σο. L π. Aν τώ νιος 
t ταν b σως 6 πρD τος @ ρευ νη τής στ�ν gλ λη νι κό χD ρο 
πο] δι έ βλε ψε τ�ν τε ρά στια α: τή δι ά βρω ση τEς κοι-
νω νί ας , πό τ� κί νη μα α: τό. Στ� @ν λό γl βι βλί ο πα-
ρου σι ά ζον ται πολ λές ,ν τι προ σω πευ τι κές 6 μά δες το! 
χώ ρου, κα θώς κα� δι ά φο ρες 'ν δου ϊ στι κές-γκου ρου ϊ-
στι κές *ρ γα νώ σεις «δυ τι κο!» τύ που. Σύμ φω να μ^ τ� 
θέ ση g νός ,ρ χη γο!-γκου ρο! τέ τοι ας *ρ γά νω σης: «/ 
πι% � πι κερ δής � πι χεί ρη ση, σή με ρα, ε3 ναι 4 δη μι ουρ γί α 
μι5ς θρη σκεί ας».

Τ� πλαί σιο τEς «Νέ ας � πο χEς», O πως κα τα δει κνύ ε-
ται μέ σα στ� βι βλί ο α: τ� το! π. Aν τω νί ου , πο τε λε� τ� 
πλέ ον > δα νι κό πλαί σιο γι_ τ�ν @κ πλή ρω ση τEς πα ρα πά-
νω @ φι αλ τι κEς % πο ψης. Α: τό δ^ πο], κα τά τ�ν μα κα-
ρι στό γέ ρον τα , πο τε λε� κα� τ� πι� ε: φάν τα στο, ,λ λά 
K χι μα κρι νό σε νά ριο, ε` ναι M «@κ τDν P σω» δι ά βρω ση 
το! φρο νή μα τος τDν χρι στια νDν , πό τ�ς @ πι κίν δυ νες 
δι δα σκα λί ες τEς «Νέ ας � πο χEς», κά τι πο] δυ στυ χDς, 
βλέ που με συ χνά ν_ @ πα λη θεύ ε ται.

L π. Aν τώ νιος δι α κα τε χ� ταν συ νε χDς , πό τ�ν , γω-
νί α γι_ τ� δι α φύ λα ξη το! ποι μνί ου. Μο να δι κός του 
στό χος t ταν M κα τά τ� δυ να τόν κα λύ τε ρη @κ παί δευ ση 
τDν ποι μέ νων στ�ν δύ σκο λο χD ρο τDν συγ χρό νων α' ρέ-
σε ων, ,λ λά κα� M @ νη μέ ρω ση το! ποι μνί ου γι_ τ�ς τό σο 
@ ξε λιγ μέ νες πα γί δες πο] P χει ν’ ,ν τι με τω πί σει. Καρ π�ς 
α: τEς τEς , γω ν� ας του ε` ναι τ� βι βλ� ο: “�ν τι με τ� πι ση 
τ%ν Α{ ρz σε ων - Προ βλη μα τι κ� καg Στρα τη γη κ�”.

Κά θε φο ρά πο] M @ πι και ρό τη τα τ� @ πέ βαλ λε, 6 μα-
κα ρι στός κλει ν� ταν στ� «τα με� ον» του κα� με τά , πό 
κο πι ώ δη κα� πολ λές φο ρές @ ξαν τλη τι κή @ρ γα σί α , πέ-
δι δε σ’ @ μ|ς το ]ς καρ πούς τDν κό πων του: y να νέ ο 
βι βλί ο στ� 6 πο� ο , νέ λυ ε δι ε ξο δι κά τ� θέ μα σ’ O λες τ�ς 
@κ φάν σεις του, μο να δι κό @ φό διο @ νη μέ ρω σης κα� ποι-
μαν τι κEς ε: θύ νης.

i πάρ χουν , κό μη πολ λά βι βλί α του, στ_ 6 πο� α δ^ν 
μπο ρέ σα με ν_ , να φερ θο! με κα� τ_ 6 πο� α πα ρου σι ά ζον-
ται κα τά και ρούς μέ σα , πό τ� πε ρι ο δι κό «∆ι ά λο γος». 
Νο μί ζου με O μως πnς κα τα φέ ρα με ν_ δώ σου με, P στω 
κα τ’ @ λά χι στον, μί α γεύ ση , πό τ� τε ρά στιο συγ γρα-
φι κό Pρ γο το! π. Aν τω νί ου πο] , πο τε λε�, νο μί ζου με, 
μο να δι κό ποι μαν τι κό @ρ γα λε� ο κα� τε ρά στια πα ρα κα-
τα θή κη @ νη μέ ρω σης κα� ,πολογητικEς.

�
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ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟ ΣΜΟΣ*

το� κ. Κων σταν τ� νου Γα νω τ�,
�κ παι δευ τι κο�.

(α´ μ� ρος)

Α: τές τίς M μέ ρες ,ρ χί σα με ν_ πα ρα κο λου θο! με καί νά 
συμ με τέ χου με σέ μι_ πά λη πού γί νε ται με τα ξύ κό σμου καί 
�κ κλη σί ας. Ε` ναι M πιό θε α μα τι κή πά λη: L κό σμος καί M 
�κ κλη σί α! Τό σο θε α μα τι κή, πού P χει O λα τά χα ρα κτη ρι-
στι κά τDν σκλη ρDν, τDν πιό με θο δι κDν , γώ νων. Γιά πο λύ 
κό σμο M �κ κλη σί α ε` ναι , θέ α τη, , νύ παρ κτη, O πως συμ βαί-
νει μέ τίς προ πα γάν δες, πού προ σπα θο!ν νά πεί σουν τούς 
στρα τούς τους ο' δι ά φο ροι ,ρ χη γοί, O τι 6 @ χθρός τους δέν 
< πάρ χει, ε` ναι , δύ να μος, , νί κα νος, πε ρι φρο νη τέ ος, κ.λπ., 
@ νD ,ν τί θε τα γιά τήν �κ κλη σί α 6 κό σμος < πάρ χει. 

Τόν κό σμο πρέ πει νά τόν ψη λα φί σου με, νά δο! με 
ποι ά ε` ναι τά κύ ρια χα ρα κτη ρι στι κά του. Θά δο! με, O τι 
τό κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό μέ τό 6 πο� ο @μ φα νί ζε ται πάν το-
τε, ε` ναι M , πά τη σχε τι κά μέ τόν θά να το. L κό σμος ξέ ρει 
O τι ε` ναι νι κη μέ νος, ξέ ρει O τι O λα ε` ναι μά ται α. Aλ λά 
προ σπα θε� νά , πα τή σει -κι 6 κα θέ νας τόν g αυ τό του καί 
τούς %λ λους- καί νά πα ρα πλα ν� σει καί νά πα ρα πλα νη θε� 
σχε τι κά μέ τό θά να το. Ε` ναι τό κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό το! 
κό σμου α: τό.

Θυ μο! μαι τόν π. � πι φά νιο Θε ο δω ρό που λο, πού μ|ς 
P λε γε O τι τό πιό χα ρα κτη ρι στι κό γνώ ρι σμα το! κο σμι κο! 
φρο νή μα τος ε` ναι M , φα σί α μπρο στά στό θά να το. Νά 
, γνο ο!ν, νά , ψη φο!ν τόν θά να το, νά μήν τόν σκέ φτον-
ται, K χι fς μάρ τυ ρες, πού λέ νε O τι θά τόν νι κή σου με, ,λ λά 
σάν πα ραι τη μέ νοι , πό κά θε , γώ να @ ναν τί ον του· καί νά 
σκέ φτον ται, καί νά ζο!ν σάν νά μήν < πάρ χει. Aλ λά, α: τό 
ε` ναι 6 κό σμος· κι 6 κό σμος γε λι έ ται καί γε λά ει 6 7 νας τόν 
%λ λον. Βλέ πουν, %ς πο! με, τήν μα κρο θυ μί α το! Θε ο! καί 
σο! λέ νε: A φο! 6 Θε ός δέν μ|ς @ νο χλε� καί δέν @ πεμ βαί νει 
στή ζω ή μας καί μ|ς , νέ χε ται καί μ|ς προ σφέ ρει τό σα 
, γα θά, τό σα δD ρα -τό ση * μορ φιά το! κό σμου γύ ρω-, ση-
μαί νει O τι δέν < πάρ χει.

Τήν , γά πη, τήν πρό νοι α, τήν μα κρο θυ μί α το! Θε ο! 
τήν χρη σι μο ποι ε� 6 κό σμος fς , πό δει ξη γιά τήν , νυ παρ-
ξί α το! Θε ο!.

Κι O ταν τά πράγ μα τα Pρ θουν % σχη μα, Pρ θουν δυ στυ χί-
ες καί δυ στυ χή μα τα καί θά να τοι, φό βοι καί τρό μοι κι O λα 
α: τά τά κα κά πού συμ βαί νουν γύ ρω μ|ς λέ νε: L ρί στε, δέν 
< πάρ χει 6 Θε ός, για τί %ν < πEρ χε δέν θ_ συ νέ βαι ναν.

Καί κά νει πο λύ , γώ να 6 κό σμος γιά νά πει στο! με πώς 
δέν < πάρ χει 6 Θε ός στή ζω ή καί τό σο , γώ να κά νει, � στε 
ε` ναι τό κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό το! κό σμου. ∆η λα δ�, 6 
% θλιος κό σμος -δι ό τι 6 κό σμος ε` ναι % θλιος- χα ρα κτη ρί-
ζε ται , πό τήν προ σπά θειά του νά , πο δεί ξει τό *ρ θό τEς 

, θε ¶ ας. Καί βλέ που με, %ς πο! με, τόν , γώ να γιά κα τα κτή-
σεις, νά κερ δί σουν πολ λά 6 κα θέ νας· βλέ που με τόν , γώ να 
γιά Pν το νη ψυ χα γω γί α, γιά @ ρε θι σμό τDν α> σθή σε ων, 
, κό μα γιά ¸ μυ να κα τά τDν πραγ μα τι κDν κα� < πο θε τι κDν 
@ χθρDν. L κα θέ νας ε` ναι στο λι σμέ νος μέ O λα τά μέ σα τά 
νο μι κά, φυ σι κά, τά πο λε μι κά καί τά ε> ρη νι κά γιά νά πο λε-
μή σει τούς ,ν τι πά λους του, α: τούς πού , κό μα δέν τούς 
P χει γνω ρί σει.

k λ’ α: τά, ε` ναι @ν δει κτι κά τEς , γω νί ας, πού P χει 6 κ�-
σμος -καί νά ζή σει O σο θά ζή σει καί νά � μυν θε� κα τά τDν 
@ χθρDν καί νά @ πι κρα τή σει O σο γί νε ται πε ρισ σό τε ρο- κι 
α: τό συ νι στ| καί τό λε γό με νο %γ χος κι α: τό φέρ νει O λη 
τήν τα λαι πω ρί α το! κό σμου, τόν θό ρυ βο, τήν κού ρα ση 
το! κό σμου. Κι ο' ποι η τές μας, με ρι κοί κα λοί ποι η τές ,ν τι-
λαμ βά νον ται τά προ βλή μα τά μας, O πως τό ποί η μα τEς Πα-
π| πού λέ ει: “vρ χε ται M % νοι ξη μέ τά χρώ μα τα, μέ τ’ , ρώ-
μα τα, μέ τά Pν το μα, μέ τά που λιά· κι α: τ_, κε λα η δο! νε, 
σάν νά λέ νε: ∆έν θά πε ρά σει 6 θά να τος, δέν θά πε ρά σει”. 
Καί λέ ει με τά πώς, “, πό κά θε με ριά, , π’ O που καί νά κοι-
τά ξεις τό νό μι σμα, εb μα στε χα μέ νοι, O λοι τό ξέ ρουν”. Για τί, 
λέ ει, “πό σες τέ τοι ες A νοί ξεις πα ρα πλα νη τι κές θά πε ρά σεις; 
1, 2, 20, 100. . . ;” i στε ρα λέ ει, “Ποι ός θά @γ γυ η θε� τή ζω ή; 
Ποι ός θά μπο ρε� νά πε� O τι πράγ μα τι 6 τά φος νι κή θη κε, 6 
θά να τος νι κή θη κε;” Καί σ’ 7 να %λ λο ποί η μα, πού λέ γε ται 
«’Ε κτα φή» λέ ει: “� γώ δέν μπο ρD ν’ , στει εύ ο μαι καί δέν 
μπο ρD νά κο ρο ϊ δεύ ω για τί ε` δα τήν @ κτα φή, ε` δα τά * στά 
τά γυ μνά, κα� ε` πα: ¹ στε α: τό O λο πού λέ γε ται %ν θρω πος 
μέ τά 6 ρά μα τα, μέ τά K νει ρά του, μέ τίς @λ πί δες του, μέ τίς 
χα ρές του, μέ τήν α: το πε ποί θη σή του κι O λ’ α: τά τά χα ρί-
σμα τα ε` ναι α: τό μό νο; ∆έν τ� ,ν τέ χω, ο:ρ λιά ζω δυ να τά 
καί δέ θέ λω νά τό δε χτD”.

Τά λέ ει M ποι ή τριά μας α: τά κα� δεί χνουν O τι 6 κό σμος 
μο λο νό τι , γνο ε� τήν �κ κλη σί α -τήν P χει , πω θή σει στό 
πε ρι θώ ριο, O σο μπο ρε� νά τήν , πω θή σει-, ε` ναι σέ θέ ση, 
βλέ πον τας , πό μέ σα , πό τόν κό σμο, , πό μέ σα , πό τή φθο-
ρά πού πα θαί νει, νά βρε θε� στήν κα λύ τε ρη φά ση γιά τήν 
με τά νοι α· καί μά λι στα ε` ναι χα ρα κτη ρι στι κό O τι O σο πιό 
πο λύ κο σμι κή ζω ή ζε� 7 νας %ν θρω πος τό σο πιό πο λύ κον τά 
ε` ναι στή δυ να τό τη τα νά P χει τήν κα λύ τε ρη πλη ρο φό ρη ση 
γιά την μα ται ό τη τα το! κό σμου.

Α: τά O λα δέν ε` ναι τυ χα� α· ε` ναι δD ρα το! Θε ο!. Για τί 
ο' %ν θρω ποι φτά νουν νά < πη ρε το!ν τήν φαν τα σί α τEς ε:-
τυ χί ας τους μέ τρό πο πού ε` ναι μαρ τυ ρι κός. i πο βάλ λουν 
σέ μαρ τύ ριο τήν p παρ ξή τους, εb τε μέ τίς κα τα χρή σεις κά θε 
λο γEς, εb τε δι α κιν δυ νεύ ον τας, εb τε μέ τήν πα ραί τη ση, εb τε 
μέ τίς ,ρ ρώ στι ες στίς 6 πο� ες πέ φτουν μέ τίς κα τα χρή σεις, 
εb τε μέ τίς μά χες πού δί νουν γιά νά κερ δί σουν καί νά 
@ πι κρα τή σουν, μέ τά P ξο δα πού κά νουν, γιά O λ’ α: τά 

* A πο μα γνη το φω νη μ^ νη 6 μι λ� α του στ� Σε μι ν_ ριο eρ-
θο δ� ξου Π� στε ως, πο] γ� νε ται κ_ θε Κυ ρια κ� στ� � νο ρια κ� 
Κ^ ντρο το! º. Να ο! W γ� ας Πα ρα σκευ Eς, το! 6 μω ν] μου προ-
α στε � ου, , π� 11.30’ π.μ. 7 ως 1 μ.μ.
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γί νον ται μάρ τυ ρες. ΠDς γί νον ται %λ λοι μάρ τυ ρες γιά τή 
σω τη ρί α τEς ψυ χEς καί τή δό ξα το! Θε ο!; � δD γί νον ται 
μάρ τυ ρες το! κο σμι κο! φρο νή μα τος καί βλέ πον τας O λα 
νά συν τρί βον ται μπρο στά τους, K χι μό νον O ταν φτά σουν 
σέ μιά προ χω ρη μέ νη M λι κί α καί δο!ν τόν θά να το νά τά 
σβή νει O λα καί νά λέ ει 6 Θε ός “σχο λά σα τε καί γνD τε O τι 
@ γώ ε> μί 6 Θε ός”, ,λ λά συ νή θως, πο λύ πρό ω ρα, ο' %ν θρω-
ποι το! κο σμι κο! φρο νή μα τος χά νουν τό παι χνί δι τEς ζω-
Eς. v τσι λοι πόν P χουν > σχυ ρό τα τη ε> δο ποί η ση γι_ τό O τι 
6 κό σμος “κε� ται @ν τ³ πο νη ρ³” κι O τι 6 κό σμος δέν P χει 
@λ πί δα νά σω θε�. L κό σμος δέν P χει @λ πί δα νά συν τη ρί σει 
γιά πο λύ α: τή τήν , πά τη, O τι δέν < πάρ χει 6 θά να τος μήν 
τόν σκέ φτε σαι τόν θά να το, δέν < πάρ χει φθο ρά, δέν < πάρ-
χει πα ρα κμή.

Βλέ πε τε, πολ λές φο ρές, M λι κι ω μέ νες γυ να� κες σέ με-
γά λη M λι κί α νά στο λί ζον ται, νά βά φον ται, νά ντύ νον ται 
πε ρί ερ γα, μον τέρ να, κ.λπ. καί λέ ω, κοί τα ξε τί προ σπά θεια 
κα τα βάλ λει 6 %ν θρω πος νά συν τη ρ� σει τήν , πά τη, O σο 
γί νε ται πε ρισ σό τε ρο, ξέ ρον τας O τι α: τή M , πά τη ε` ναι τά 
τε λευ τα� α του χαρ τιά. Α: τός O μως ε` ναι 6 κό σμος.

¼ στε ρα , πό α: τή τήν τρα γι κή γε λι ο ποί η ση, πού < φί-
στα ται 6 % θρω πος στήν προ σπά θειά του νά συν τη ρ� σει 
τήν , πά τη, ε` ναι τό σο κον τά στό νά πε�: “Κύ ρι ε κου ρά-
στη κα νά κο ρο ϊ δεύ ω τόν g αυ τό μου, Κύ ρι ε κου ρά στη κα 
νά , πα τD τόν g αυ τό μου καί τούς %λ λους” καί ε` ναι πο λύ 
κον τά στήν με τά νοι α 6 κό σμος.

Εb δα τε τούς , γD νες πού κά νουν ο' > σχυ ροί τEς γEς, νά 
μεί νουν τά * νό μα τά τους, νά @ πι βά λουν τήν σφρα γί δα τEς 
δι κEς τους θέ λη σης, ξέ ρον τας πnς λ� γα χρό νια θά τό χαί-
ρον ται α: τό. Π� σα; 5, 10 χρό νια; Καί ξέ ρον τας, O τι , πό 
τούς στε ναγ μούς τDν ,ν θρώ πων, τDν , δι κη μέ νων, , πό 
α: τούς δέν πρό κει ται νά φ| νε γλυ κό ψω μί, τό ξέ ρουν. 
Πο! τό ξέ ρουν; Γιά δεί τε τ�ν κό σμο. L , νε πτυγ μέ νος λε-
γό με νος κό σμος, ο' > σχυ ρές δυ νά μεις, ο' λα οί ο' με γά λοι 
κά νουν τρο μα κτι κή χρή ση πα ραι σθη σι ο γό νων. ∆έν μπο-
ρε� νά ζή σει κα νείς χω ρίς πα ραι σθη σι ο γό να. Aλ κο όλ, ναρ-
κω τι κά, καί χι λι α δυ ό %λ λα. Κι , κ� μα κι 6 θό ρυ βος ε` ναι κι 
α: τός 7 να πα ραι σθη σι ο γό νο -6 Pν το νος θό ρυ βος.

k ταν 6 Θε ός δη μι ο ]ρ γη σε τόν κο σμο, τ�ν P δω σε στόν 
%ν θρω πο νά τόν P χει δι κό του. Aλ λά, O λος α: τός 6 κό σμος 
t ταν προ σι τός στίς α> σθή σεις του. Πι ά νε ται, βλέ πε ται, 
, κού γε ται, μυ ρί ζε ται, γεύ ε ται. k μως ο' %ν θρω ποι P φυ γαν 
, πό τόν Πα ρά δει σο κι ,ρ νή θη καν τόν , λη θι νό Θε ό καί 
ε` παν: Θά γί νου με καί @ με�ς θε οί σάν τόν Θε ό. Σέ ποι ά 
δη μι ουρ γί α θά J τα νε θε οί , φο! δέν ε` χαν δη μι ουρ γή σει 
τί πο τε;

Καί τούς P δω σε 6 Θε ός τή δυ να τό τη τα νά P χουν α: τή 
τήν ψευ δαί σθη ση κι α: τ� ε` ναι M φαν τα σί α. Γι’ α: τό M �κ-
κλη σί α μας μά χε ται τό φαν τα σι D δες. L κό σμος μέ σα στόν 
6 πο� ο βα σι λεύ ει 6 %ν θρω πος τEς , πώ λειας, 6 %ν θρω πος 6 
κο σμι κός, ε` ναι φαν τα στι κές > δέ ες, φαν τα στι κά σε νά ρια 
ε: τυ χί ας. Φαν τα στι κά σε νά ρια , ξί ας κι , ξι ο πρέ πειας, 
πλά θει 6 κό σμος. Νο μ� ζου με O τι εb μα στε ο' > σχυ ροί τEς 
γEς. Ε` μαι 6 > σχυ ρός μέ σα στήν ο> κο γέ νεια καί μπο ρD νά 
κά νω πέ ρα τόν συ νάν θρω πό μου καί νά τόν νι κή σω. Ε` μαι 
6 > σχυ ρός στό @ πάγ γελ μά μου, στήν g ται ρί α μου, στή ζω ή 
P ξω καί μπο ρD νά @ πι βά λω τά δι κά μου στούς %λ λους, τά 
δι κά μου μέ τρα, τά δι κά μου θε λή μα τα. ¼ στε ρα, ξέ ρω, 

O τι θά ε` μαι νι κη τής καί ξέ ρω O τι α: τό ε` ναι φαν τα σί α. Σ’ 
7 ναν κ� σμο φαν τα στι κό, θρι αμ βεύ ει 6 κό σμος. Σέ σε νά ρια 
φαν τα σί ας. .. Για τί γυ ρί ζον τας πί σω , πό κά θε τέ τοι α @ πι χεί-
ρη ση κο σμι κή, 6 %ν θρω πος γεύ ε ται μιά με γά λη πί κρα.

Α: τ� συμ βαί νει καί στό , το μι κό καί στό @ παγ γελ μα-
τι κό, στό ο> κο γε νεια κό ,λ λά καί στό δι ε θνές @ πί πε δο. Κι 
α: τή M πί κρα 6 δη γε� σέ ψυ χα σθέ νεια. Καί νά, πού δύ σκο-
λα μπο ρε�ς νά βρε�ς στίς λε γό με νες , νε πτυγ μέ νες χD ρες ,ν-
θρώ πους, πού νά μήν P χουν , νάγ κη ψυ χιά τρου. Κι α: τοί 
πού δέν π| νε στόν ψυ χί α τρο -, με λο!ν νά π| νε-, κι α: το� 
τόν χρει ά ζον ται.

Μέ Pκ πλη ξη δι α πί στω σα, στή Γερ μα νί α, O τι ο' πνευ μα-
τι κοί δέν κά νουν πιά @ ξο μο λο γή σεις, ,λ λ_ πα ρα πέμ πουν 
τούς πι στούς στούς ψυ χο λό γους καί πολ λές φο ρές μέ P ξο-
δα τEς b διας τEς Κα θο λι κEς �κ κλη σί ας σπου δά ζουν ο' 
b διοι, ψυ χο λό γοι. Κι ,ν τί νά κά νουν @ ξο μο λό γη ση κά νουν 
ψυ χα νά λυ ση. Κα τα λα βαί νε τε, O τι 6 κό σμος κυ κλο φο ρε� 
μέ σα σ’ 7 να χά ος φαν τα σι D δες. Aλ λά ε` ναι τέ τοι ο τό πε�-
σμα, πού σο! λέ ει, %ν δέν @ πι βάλ λω @ γώ τό φαν τα σι D δες 
θά πρέ πει νά < πο τα χθD σ’ α: τήν τήν λει τουρ γί α, πού τEς 
P χει δώ σει 6 Θε ός μέ τρα καί σταθ μά, P χει δώ σει τό νό μο 
του, P χει δώ σει τό Ε: αγ γέ λιό του.

Μο! P λε γαν ' ε ρε�ς, πρε σβυ τε ρια νοί: «∆έν μπο ρο! με 
νά P χου με τήν Πα να γί α πρό τυ πο γυ ναί κας στήν @κ κλη σί α 
μας». Για τί, λέ ω, δέν μπο ρε� τε; � με�ς τι μο! με στό πρό σω-
πο τEς Πα να γί ας O λες τίς γυ να� κες. «∆^ν μπο ρο! με, λέ ει, 
για τί μέ τήν τό σο με γά λη < πα κο ή της θά βει τό κί νη μα τDν 
γυ ναι κDν, για τί %ν τήν μι μη θο! με θά μ|ς φ| νε ο' %ν δρες». 
Ποι ός σ|ς τό δί δα ξε α: τό, κύ ριοι; Σ|ς τό δί δα ξε 6 Θε ός; 
c χι! Ποι ός σ|ς τό δί δα ξε; Ο' > δε ο λό γοι τEς φαν τα σι ώ-
δους δε ον το λο γί ας, το! πDς πρέ πει νά συμ πε ρι φέ ρε ται 6 
%ν θρω πος καί ποι ά ε` ναι M σω στή φύ ση τEς γυ ναί κας καί 
το! %ν δρα. Γιά χά ρη, λοι πόν, το! φαν τα σι ώ δους, το! ψευ-
δο!ς, πού λέ γε ται > δε ο λο γί α κ.λπ. θυ σιά ζουν α: τό πού 6 
Θε ός τούς πρό σφε ρε. L Θε ός μ|ς πρό σφε ρε τήν Πα να γί α, 
μ|ς πρό σφε ρε τούς W γί ους μας, μ|ς προ σφέ ρει τόν g αυ τό 
Του. «c χι, λέ ει, πολ λά , π’ α: τά πού λέ ει 6 Χρι στός πρέ-
πει νά τά , να θε ω ρή σου με, για τί τά P λε γε @ πη ρε α σμέ νος 
, πό τά J θη καί P θι μα τEς @ πο χEς του». Τά % κου γα α: τά 
, πό ' ε ρε�ς ,γ γλι κα νούς καί , πό κα θη γη τή το! Πα νε πι στη-
μί ου το! Πί τιμ πεν. Καί κα τα λα βαί νε τε, σή με ρα, 6 κό σμος, 
O πως λέ με, “κε� ται @ν τ³ πο νη ρ³”, α: τό τό πο νη ρόν ε` ναι 
τό φαν τα σι D δες κι 6 κό σμος ε` ναι @ κε�.

Εb δα τε, O ταν J θε λε 6 A πό στο λος καί Ε: αγ γε λι στής 
Λου κ|ς νά πε� O τι tλ θε καί M γυ ναί κα το! Βα σι λιά A γρίπ-
πα @ κε� στή δί κη πού κά να νε γιά τόν Πα! λο tλ θε, λ^ ει, “@ν 
φαν τα σί ½ πολ λ¾”. ́  ταν στο λι σμέ νη βα σι λι κά, με γα λο πρε-
πέ στα τα, κι α: τό, τό λέ ει φαν τα σί α. ∆έν t ταν M ο: σί α, δέν 
t ταν M , λή θεια, t ταν μιά φαν τα στι κή @μ φά νι ση. Κι @ με�ς 
τώ ρα , πεκ δυ ό μα στε τήν φαν τα σί α μέ σα στήν �κ κλη σί α. 
Καί κα λού μα στε σέ κά τι πα ρά ξε νο, , προσ δό κη το γιά τόν 
πο λύ κό σμο. Κα λού μα στε νά προ σαρ μο στο! με, καί νά 
, γα πή σω με καί νά συν τα φτι στο! με μ’ 7 ναν κό σμο πού ε`-
ναι χει ρο πια στός, πού ε` ναι στίς α> σθή σεις μας, πού ε` ναι 
στή σκέ ψη μας, στή μνή μη μας, ,λ λ’ K χι στήν φαν τα σί α 
μας. Πού μ|ς ε` ναι δο σμέ νος καί τόν , πο δε χό μα στε fς δο-
σμέ νο, O πως μιά μά να γεν νά ει 7 να παι δί -α: τό τEς P δω σε 
6 Θε ός- κα� τ’ ,γ κα λιά ζει.
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y νας P χει τόν γο νιό του, α: τός ε` ναι 6 γο νιός του, 
το! ε` ναι δο σμέ νος. Γι’ α: τό M �κ κλη σί α μ|ς προ σγει ώ νει 
@ κε� πού κά ποι οι > δε ο λό γοι λέ νε: “Μά ε` ναι πο λύ < λι στι κή 
M eρ θο δο ξί α κι O λο μέ < λι κά πράγ μα τα , σχο λε� ται”. Βε-
βαί ως, δι ό τι α: τά P πλα σε 6 Θε ός. Κι α: τά πού δέν ε` ναι 
< λι κά στά χέ ρια μας, ε` ναι στή μνή μη μας. Κι 6 Χρι στός 
περ πά τη σε στή γE κι α: τό πού P χου με τώ ρα ε` ναι τό ΣD-
μα Του καί τό Α¿ μα Του μέ σα στό πο τή ριο. Q Πα να γί α 
μας ε` ναι τό σD μα της, τό πρό σφο ρο , πό τό 6 πο� ο κό βει 
6 ' ε ρέ ας καί κά νει τή θυ σί α. Κι %ν δέν πέ φτουν α: τ_ στίς 
α> σθή σεις μας, * φεί λε ται στήν , δυ να μί α τDν α> σθή σε ών 
μας. Πό σο θά κρα τή σει α: τή M , δυ να μί α; Μέ χρι τήν , νά-
στα ση τDν νε κρDν. Νά, λοι πόν, M δι α φο ρά το! κό σμου 
, πό τήν �κ κλη σί α.

Aλ λά < πάρ χει μιά νο θί α μέ σα στήν �κ κλη σί α. L πο νη-
ρός O ταν στέ κει , π’ P ξω , πό τούς να ούς καί τρο μά ζει τούς 
,ν θρώ πους καί τούς δι ώ χνει νά μήν μπο!ν, τό τε πά ει μα ζί 
τους καί τούς @ νο χλε� καί τούς πα ρα πλα ν| ν_ μ� μπο!ν 
μ^ σα στ�ν �κ κλη σ� α. Aλ λ_, O ταν κ_ ποι οι @ πι μ^ νουν ν_ 
μπο!ν, τ� τε π_ ει μα ζ� τους κα� το ]ς @ νο χλε� κα� το ]ς πα ρα-
πλα ν| μέ σα στήν �κ κλη σί α. Σκε φτε� τε O τι O λοι ο' α' ρε σιά-
ρχες πα ρα πλα νή θη καν μέ σα στό ' ε ρό βE μα. L Θε ός P χει 
τέ τοι α @μ πι στο σύ νη στά παλ λη κά ρια του, πού τ’ , φή νει νά 
πει ρά ζον ται παν το!· καί στήν προ σευ χή τους , κό μη. Για τί 
ξέ ρει O τι, O σοι ε` ναι παλ λη κά ρια θά νι κή σουν παν το!.

v χου με, λοι π�ν τώ ρα, τόν πει ρα σμό μέ σα στήν @κ κλη-
σί α. Εb δα τε στό Ε: αγ γέ λιο τEς Κυ ρια κEς τDν Βα ¶ ων, πDς 
6 λα ός τDν º ε ρο σο λύ μων, πε ρί με νε τόν Χρι στό νά Pρ θει; 
Σ_ν Pν δο ξος πο λι τι κός καί στρα τι ω τι κός %ρ χον τας μέ τίς 
φρου ρές του μέ τ_ O πλα του, μέ τά % λο γά του, καί ν_ 
κά νει τήν θρι αμ βευ τι κή εb σο δο, καί νά , πο κα τα στή σει 
τά χα μέ να K νει ρα, τά τραυ μα τι σμέ να K νει ρα, g νός λα ο!, 
πού ε` χε δε χθε� τήν ' στο ρι κή κα τ_ κτη ση , πό τούς yλ λη-
νες κι , πό τούς Ρω μαί ους ,ρ γό τε ρα καί * νει ρευ � ταν μιά 
παγ κό σμια κα τά κτη ση, 7 να παγ κό σμιο με γα λε� ο. v τσι 
πε ρι μέ ναν τόν Χρι στό. Γι’ α: τό δι ά λε ξε 7 να γα ϊ δου ρά κι 
πού μό λις καί τ�ν σή κω νε. sν δε� τε στίς ε> κό νες, τά πό δια 
του, λές καί , κουμ πο!ν κά τω· ε` ναι τό σο μι κρό.

Ε` ναι δυ να τόν 7 νας %ρ χον τας τρο με ρός καί φο βε ρός, 
πού θά κα τα κτή σει O λες τίς βα σι λε� ες καί θά μ|ς βά λει 
@ μ|ς κο ρώ να στή γE νά βα σι λεύ ου με γιά πάν τα, ν_ Pρ χε-
ται μέ 7 να τέ τοι ο γα ϊ δου ρά κι καί μ^ τό κε φά λι σκυμ μέ νο 
κά τω, χω ρίς νά λάμ πει , πό α: τα ρέ σκεια τ� πρό σω π� του, 
,λ λά γυ μνός κα� σκε φτι κός τήν � ρα πού ο' %λ λοι τόν 
< πο δέ χον ταν μ^ «À σαν νά @ν το�ς < ψί στοις»; v τσι O μως 
ε` ναι M �κ κλη σί α μας. Q �κ κλη σί α δέν tρ θε γιά νά νι κή-
σει τόν κό σμο, O πως νι κο!ν ο' %ρ χον τες, O πως νι κο!ν ο' 
%ν θρω ποι το! κο σμι κο! φρο νή μα τος. Ε` ναι M μά να· tλ θε 
καί βρE κε τά παι διά της νη στι κά, βρώ μι κα, σκλα βω μέ να, 
κα κο μα θη μέ να, δι ε φθαρ μέ να! Θαρ θε� ν’ , νοί ξει πό λε μο 
μα ζί τους J ν’ , νοί ξει τήν ,γ κα λιά της; Κι P τσι, τό κύ ριο 
χα ρα κτη ρι στι κό τEς �κ κλη σί ας , πέ ναν τι σ’ α: τ�ν τόν 
κό σμο, πού ζε� μέ τήν , πά τη το! θα νά του, ε` ναι M τα πεί-
νω ση. k ταν νοι ώ σει μιά μά να τά παι διά της σέ τέ τοι α 
κα τά στα ση, πρD τα-πρD τα λέ ει: � γώ φταί ω. Κι p στε ρα 
λέ ει: Θά τά σώ σω τά παι διά μου. Κι %ν , πό τά 100 παι διά, 
πού P χει, τά 5, 10 ε` ναι τά χει ρό τε ρα, τά πιό % τα κτα, τά 
πιό κα κο μα θη μέ να, τό μά τι πά ει πρD τα σ’ @ κε� να. Για τί 

M �κ κλη σί α ε` ναι M μά να. Γι’ α: τό, 7 να , πό τά κύ ρια χα-
ρα κτη ρι στι κά τEς �κ κλη σί ας ε` ναι M , κα τα κρι σί α. ∆έν 
κρί νει τόν κό σμο. Τόν , γα πά ει, τόν λυ π| ται, τόν συμ πο νε� 
κι %ν πρέ πει κά ποι ος κά τι νά πά θει, ε` πε 6 Χρι στός: � γώ 
θά πά θω πρίν , π’ O λους καί γιά O λους. Τό b διο λέ ει κι M 
�κ κλη σί α, πού ε` ναι τό ΣD μα Του.

Γι’ α: τό M �κ κλη σί α δέν κά νει τίς δι α λο γές, νά πε�, α:-
τό ε` ναι τό πιό κα λό, α: τό πιό κα κό, α: τό μέ συμ φέ ρει, α:-
τό δέν μέ συμ φέ ρει, τό 7 να ε` ναι προ τι μώ τε ρο, τ’ %λ λο ε` ναι 
δευ τε ρό τε ρο, ποι ό ε` ναι τό χρέ ος μου; � άν τό χρέ ος μου 
ε` ναι νά < πο στD τά χει ρό τε ρα γιά μέ να, θά τ� κά νω για τί 
ε` ναι χρέ ος μου κι K χι για τί δο κι μά ζω καί ποι� ε` ναι κα λό 
καί ποι� κα κό. Εb δα τε, 6 δαί μο νας ε` πε στόν Πα ρά δει σο 
στούς πρω το πλά στους: «s μα γί νε τε κι @ σε�ς θε οί θά ξέ ρε τε 
ποι ό ε` ναι τό κα λό καί τό κα κό». Μέ σα στόν Πα ρά δει σο 
ο' πρω τό πλα στοι λέ νε: k,τι μ|ς λέ ει 6 Θε ός α: τό κά νου με. 
Τί θά πε� κα λό καί κα κό; A π’ τήν � ρα O μως πού βγαί νουν 
, πό τόν Πα ρά δει σο θά πρέ πει νά πο!ν α: τό ε` ναι κα λό, 
α: τό ε` ναι κα κό. Για τί γί να νε θε οί πλέ ον καί 6 ρί ζουν α: τοί 
ποι ό ε` ναι τό κα λό καί τό κα κό. ∆έν 6 ρί ζει 6 Θε ός.

Καί πά νω σ’ α: τό ε` ναι, πού O λες ο' φι λο σο φί ες, πού 
, πο τε λο!ν 7 να τε ρά στιο καί σπου δα� ο κε φά λαι ο το! πο-
λι τι σμο!, ε` παν τίς πιό με γά λες , νο η σί ες. Σκε φτε� τε τόν 
θε� ο Πλ_ τω να, O πως τ�ν λέ νε. Ε` πε: k λα τά σω μα τι κά, 
τά < λι κά πράγ μα τα ε` ναι κα κά. Καί τά > δε α τά ε` ναι τά 
κα λά κι O σο π| με στά πιό > δε α τά καί πιό > δε α τ_, τό σο τό 
κα λύ τε ρο. Κι tλ θε M �κ κλη σί α μας καί ε` πε: ∆η λα δ�, 6 
πει ρά ζων πού δέν ε` ναι σω μα τι κός ε` ναι κα λός; Κι tλ θαν 
σέ , μη χα νί α ο' % θρω ποι. c χι @ πει δή δέν ε` χε μυα λό 6 Πλά-
τω νας, ε` χε πιό πο λύ μυα λό , πό O λους μας, ,λ λά χω ρίς τό 
φDς, τό , λη θι νό. . .; Ε` ναι σάν 6 %ν θρω πος νά P χει τέ λεια 
μά τια, κα� το! λέ ει 6 * φθαλ μί α τρος, μ^ σα σ’ 7 να τέ λει ο 
σκο τά δι: Περ πά τα. Τί θά κά νει;

v τσι, λοι πόν, M �κ κλη σί α μας ε> σά γει τήν τα πεί νω ση, 
τό μη τρι κό φίλ τρο , πέ ναν τι στόν κό σμο. Μά, ποι όν κό σμο 
, γα π|ς, �κ κλη σί α μας; Α: τό τόν κό σμο πού σέ φτύ νει, 
α: τ�ν τ�ν κ� σμο πο] @γ κλη μα τε� τ� σο , να � σχυν τα; Πο] 
δ^ν πο ν_ ει κα ν^ ναν, πο] ε` ναι τ� σο σκλη ρ�ς, πο] χλευ _-
ζει τ�ν b διο τ� Θε�; Α: τ� τ�ν κ� σμο, πο] σταυ ρn νει τ�ν 
Χρι στ�; Να�, α: τ�ν πο] βλ^ πε τε σ� με ρα, > σχυ ρο� τEς γEς, 
πο] , φ� νε τε τ�ς σφα� ρες ν_ σκο τn νουν. Α: τ�ν τ�ν κ� σμο, 
τ�ν θε ω ρD πε ρι ο ] σιον. Γι’ α: τ�ν tλ θα.

Γι_ σκε φτε� τε, @ π_ νω στ� Σταυ ρ� 6 Χρι στ�ς ε` χε τ�ν 
με γα λ] τε ρη παρ ρη σ� α , π^ ναν τι στ�ν Πα τ^ ρα Του, fς %ν-
θρω πος. Λ^ νε ο' προ φE τες, “οÁ M ,ρ χ� @ γεν ν� θη @ π� το! 
� μου α: το!”, δηλ. M ,ρ χ�, M δ] να μη, M @ ξου σ� α το! Χρι-
στο! ε` ναι α: τ� πο] P χει στ�ν Â μο του. .. L Σταυ ρ�ς! Κα� 
π_ νω στ�ν Σταυ ρ� μ^ O λη α: τ� τ�ν τρο με ρ� δ] να μη κα� 
παρ ρη σ� α συγ χn ρη σε πρD τα το ]ς σταυ ρω τ^ς του.

Τ� συγ χω ρD, δ^ν ση μα � νει: sν τε σ^ , παλ λ_σ σω, ν_ 
μ�ν πλη ρn σεις τ� πο τα, %ν τε φ] γε. Ση μα � νει, σ^ , γα πD 
@μ πα θDς.

Γι_ μ|ς, συγ χn ρη ση δ^ν ε` ναι O πως λ^ νε πολ λο�, %ν τε 
%ς κ_ νει O,τι θ^ λει, @ γn δ^ν θ_ τ�ν ξα να δD. ∆^ν ε` ναι P τσι. 
Q συγ χn ρη ση ε` ναι ν_ χω ρ^ σω κι @ γn μα ζ� του, ν_ βρε θD 
κον τ_ του, ν_ γ� νω 7 να μα ζ� του. Γι’ α: τ� κα� 6 Λογ γ� νος 
6 g κα τ� νταρ χος -τ� f ρα� α- P γι νε μ_ρ τυ ρας Χριστο!, α:τ�ς 
πο] Τ�ν στα]ρωσε. (Συν^χεια στ� gπ�μενο).



12 ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 40-2005

ΠΟΙ ΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙ ΑΜ ΦΙ ΣΒΗ ΤΟΥΝ*
ΤΗΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟΡ ΘΟ ∆Ο ΞΗ ΠΑ ΡΑ ∆Ο ΣΗ

το� κ. Κων σταν τί νου Χο λέ βα,
πο λι τι κο� � πι στή μο νος.

(β´ μ� ρος)

Θ^ του με 7 να @ ρn τη μα μ^ , γ_ πη σ’ O λους @ κε � νους 
πο] δι α κη ρ]σ σουν τ�ν @μ μο ν� τους στ�ν ,ρ χαι � τη τα 
κα� , πορ ρ� πτουν τ�ν eρ θο δο ξ� α, τ� Βυ ζ_ ντιο, τ�ν 
“πο νε μ^ νη Ρω μι ο σ] νη” πο] λ^ ει 6 Κ� ντο γλου, τ�ν eρ-
θ� δο ξο �λ λη νι σμ�.

k λοι μας σε β� με θα τ�ν �λ λη νι σμ� κα� τ�ν δι δ_-
σκου με. Q �κ κλη σ� α @ πα νει λημ μ^ νως σ^ δ] σκο λες στιγ-
μ^ς στ� ρι ξε τ� γλnσ σα κα� ο' Ã ρω ες το! ‘ 21 δη λn νουν 
O τι , π� τ� Ψαλ τ� ρι κα� τ� L κτω � χι (δηλ. τ�ν L κτn η-
χο J Πα ρα κλη τι κ�) μ_ θαι ναν τ_ �λ λη νι κ_, ,λ λ_ O λοι 
α: το� πο] λ^ νε μ� νον �λ λη νι σμ�ς κα� K χι eρ θο δο ξ� α 
τε λι κ_ ν_ μ|ς πο!ν ποι �ν �λ λη νι σμ� @ν νο ο!ν. Ποι_ 
ε` ναι M g νι α � α δι δα σκα λ� α το! ,ρ χα � ου gλ λη νι σμο!; 
� με�ς στ�ν �κ κλη σ� α μας μι λο! με γι_ τ�ν συμ φω ν� α 
τDν Πα τ^ ρων. Τ_ κε � με να τ_ πα τε ρι κ_ συμ φω νο!ν στ_ 
μ^ γι στα ση με� α, στ_ με γ_ λα @ ρω τ� μα τα τEς ζω Eς τEς 
πνευ μα τι κEς, τEς κοι νω νι κEς. Ο' ,ρ χα� οι συγ γρα φε�ς 
συμ φω νο!ν σ^ τ� πο τε με τα ξ] τους; ∆ι α β_ στε τ�ν Θου-
κυ δ� δη. Σπου δα� ος δι ε θνο λ� γος κα� ' στο ρι κ�ς. Μα κ_ ρι 
ο' δι πλω μ_ τες μας κα� ο' ' στο ρι κο� ν_ τ�ν δι _ βα ζαν 
κα θη με ρι ν_. L Θου κυ δ� δης δι δ_ σκει O τι τ� δ� και ο το! 
> σχυ ρο τ^ ρου @ πι κρα τε�. L , δ] να μος δ^ν P χει λ^ ει στ�ν 
Ã λιο μο� ρα. Ε` σαι > σχυ ρ�ς; � πι β_λ λεις O,τι θ^ λεις. Κα� 
6 , δ] να μος, τ� λ^ ει ξε κ_ θα ρα, μ^ χρι @ κε� πο] M , δυ-
να μ� α του τ� @ πι β_λ λει πρ^ πει ν_ < πο τ_σ σε ται στο ]ς 
> σχυ ρο ]ς. Α: τ� ε` ναι M θε ω ρ� α το! Θου κυ δ� δη.

Π| με με τ_ στο ]ς Τρα γι κο ]ς. ∆ι α β_ ζου με στ�ν Aν-
τι γ� νη το! Σο φο κλ^ ους πο] λ^ ει τ_ ,ν τ� θε τα. Λ^ ει O τι 
κα� %ν , κ� μη 6 βα σι λι _ς J 6 γρα πτ�ς ν� μος @ πι β_λ λει 
ν_ με � νει % τα φος 6 νε κρ�ς, < π_ρ χουν ο' % γρα φοι ν�-
μοι. i π_ρ χει M συ νε � δη ση. i π_ρ χει 6 Θε �ς, πο] ε` ναι 
< πε ρ_ νω τDν , γρ_ φων ν� μων. Μι λ_ ει γι_ δι και ο σ] νη. 
∆η λα δ�, γι_ τ�ν ∆ι και ο σ] νη το! Θε ο!, τEς συ νει δ� σε-
ως. L Θου κυ δ� δης δι δ_ σκει τ_ τε λε � ως ,ν τ� θε τα.

Ποι �ς ε` ναι @ πι τ^ λους α: τ�ς 6 �λ λη νι σμ�ς, τ�ν 
6 πο� ο @ πι κα λο!ν ται; sς μ|ς πο!ν, δι � τι @ με�ς, στ�ν 
eρ θ� δο ξη �κ κλη σ� α , ξι ο ποι n ντας κα� τ�ν δι δα σκα-
λ� α τDν σο φDν ,ρ χα � ων gλ λ� νων P χου με τ�ν συμ φω ν� α 
τDν Πα τ^ ρων. Θ_ δε� κα νε �ς τ�ς , παν τ� σεις πο] ε` ναι 
� γι ο πνευ μα τι κ^ς, δι � τι ε` ναι πνευ μα το φ� ροι O λοι ο' 
συγ γρα φε�ς ο' Ä γιοι τEς �κ κλη σ� ας μας. Ποι �ς ε` ναι 

α: τ�ς 6 πε ρ� φη μος �λ λη νι σμ�ς τ�ν 6 πο� ο @ με�ς ο' Χρι-
στια νο� βλ_ πτου με; Ποι �ς ε` ναι α: τ�ς; Ε` ναι % ρα γε 6 
Θου κυ δ� δης, πο] δι δ_ σκει O τι ο' A θη να� οι στ� K νο μα 
τEς ∆η μο κρα τ� ας τους, τ�ν 6 πο � α σε β� μα στε κα� τι-
μο! με, π� γαι ναν στ� Μ� λο J τ�ν Μυ τι λ� νη κι P λε γαν: 
“� πει δ� φ] γα τε , π� τ�ν A θη να ϊ κ� Συμ μα χ� α, θ_ σφ_-
ξου με O λους το ]ς %ν δρες κα� θ_ π_ ρου με σκλ_ βες τ�ς 
γυ να� κες”;

Ν_ εb μα στε ε> λι κρι νε�ς. Τι μο! με τ�ν ,ρ χα � α �λ λ_-
δα στ� βαθ μ�, πο] τEς , ξ� ζει M τι μ�. Aλ λ_ ποι_ ε` ναι τ_ 
δι δ_γ μα τα, ποι �ς ε` ναι α: τ�ς 6 g νια �ος �λ λη νι σμ�ς τ�ν 
6 πο� ο ζη το!ν ο' ,ρ χαι ο λ_ τρες; � ρω τ� μα τα πο] b σως 
θ_ % ξι ζε ν_ προ σπα θ� σουν ν_ , παν τ� σουν για τ� μ^ 
το ]ς κα λο πο ρο α � ρε τους π_ ντο τε θ_ < π_ρ χει δι _ λο γος. 
Το ]ς κα κο προ α � ρε τους 6 Θε �ς θ_ το ]ς κρ� νει.

Q g π� με νη 6 μ_ δα, M g π� με νη % πο ψη, πού β_ λει 
@ ναν τ� ον τEς �λ λη νορ θο δ� ξου πα ρα δ� σε ως ε` ναι @ κε�-
νη M 6 πο � α @ πι κα λε� ται 7 να πραγ μα τι κ� γε γο ν�ς, στ� 
6 πο� ο O μως πρ^ πει ν_ δn σου με σω στ^ς δι α στ_ σεις. Ε`-
ναι ο' πε ρ� φη μοι * πα δο� τEς πο λυ πο λι τι σμι κ� τη τος.

Μπερ δε μ^ νη M λ^ ξη· ε` ναι με τ_ φρα ση A με ρι κα νι κο! 
O ρου. Τ� ση μα � νει α: τ�; Μ|ς λ^ νε O τι: “Π_ρ τε το , π�-
φα ση, τ_ τε λευ τα� α 100 χρ� νια b σως εb χα με συ νη θ� σει 
O τι ζο ] σα με σ^ μι_ �λ λ_ δα πε ρι χα ρα κω μ^ νη, κλει σμ^-
νη σ^ %λ λα ρε ] μα τα, μ^ μι_ @ θνι κ� 6 μοι ο γ^ νεια”. ∆ι � τι 
με τ_ τ� 1949-50 ε` χαν , πο μα κρυν θε� , π� τ�ν �λ λ_ δα 
% το μα, πο] b σως ε` χαν %λ λες @ θνι κ^ς συ νει δ� σεις. “�ν 
π_ σÅ πε ρι πτn σει, εb χα τε μ_ θει, γι_ με ρι κ^ς δε κα ε τ� ες, 
ν_ ζε� τε μ^ τ� κρ_ τος κα� τ�ν χω ρο φ] λα κα ν_ @ πι β_-
λουν α: τ� πο] λ^ με �λ λη νορ θ� δο ξα > δα νι κ_”. v τσι 
μ|ς κα τη γο ρο!ν. “Τn ρα π_ρ τε το , π� φα ση, μ^ τ�ν παγ-
κο σμι ο πο � η ση, τ_ δι ε θνE ρε ] μα τα, τ_ σ] νο ρα π^ φτουν, 
στ�ν Ε: ρn πη κυ κλο φο ρο! με χω ρ�ς δι α βα τ� ριο, Pρ χο-
νται > δ^ ες , π� τ� @ ξω τε ρι κ�, ο' ν^ οι μας σπου δ_ ζουν, 
μ^ τ� δι α δ� κτυ ο ο' > δ^ ες κυ κλο φο ρο!ν, δ^ν μπο ρο! με 
ν_ με � νου με κλει σμ^ νοι στ� κα βο ] κι μας”.

s ρα λοι π�ν θ_ πρ^ πει ν_ συ νη θ� σου με. “v, ν_ μ� 
μι λ| τε τn ρα γι_ �λ λη νορ θ� δο ξη πα ρ_ δο ση για τ� θ�-
γου με %λ λους λα ο ]ς. Θ� γου με κα� ,ν θρn πους πο] ζο!ν 
στ� χn ρα μας κα� , ν� κουν σ^ %λ λες θρη σκε� ες, σ^ %λ λα 
δ�γ μα τα J σ^ %λ λα P θνη”.

Κα� @ν π_ σÅ πε ρι πτn σει, στ� K νο μα α: τEς τEς πο λυ-
πο λι τι σμι κ� τη τος ν_ κα τα λ_ βου με O τι O λα πρ^ πει ν_ 
γ� νουν 7 να κρ_ μα. �ν τ_ ξει, %ς κρα τ� σου με @ με�ς , π� 
τ�ν eρ θο δο ξ� α 7 να-δ] ο στοι χε� α, %ν ε` ναι κα λ_, ν_ 
π_ ρου με κα� λ� γο , π� τ� xσ λ_μ κα� , π� τ�ν Βου δι σμ� 

* A πο μα γνη το φω νη μ^ νη 6 μι λ� α του στ� Σε μι ν_ ριο eρ-
θο δ� ξου Π� στε ως, πο] γ� νε ται κ_ θε Κυ ρια κ� στ� � νο ρια κ� 
Κ^ ντρο το! º. Να ο! W γ� ας Πα ρα σκευ Eς, το! 6 μω ν] μου προ-
α στε � ου, , π� 11.30’ π.μ. 7 ως 1 μ.μ.
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κι O λα α: τ_ 6 δη γο!ν β^ βαι α κα� σ^ παν θρη σκε� ες κα� 
τ_ σχε τι κ_.

∆^ν λ^ ω O τι O λοι ο' * πα δο� τEς πο λυ πο λι τι σμι κ� τη-
τος ε` ναι @ν τε ταγ μ^ νοι στ�ν Ν^ α � πο χ�, στ�ν Παν θρη-
σκε � α, ,λ λ_ στ� K νο μα α: τEς τEς πε ρ� φη μης πο λυ πο λι-
τι σμι κ� τη τος, μ|ς λ^ νε, O τι θ_ πρ^ πει στ_ σχο λε� α μας 
ν_ μ� δι δ_ σκου με τ�ν �λ λη νι κ� º στο ρ� α κα� τ_ eρ θ�-
δο ξα Θρη σκευ τι κ_ μας, ,λ λ_ μι_ θρη σκει ο λο γ� α. Ν_ 
δι δ_ σκου με 5 σε λ� δες , π� τ�ν eρ θο δο ξ� α, 5 σε λ� δες 
, π� τ� xσ λ_μ, 5 σε λ� δες , π� τ� Βου δι σμ�. v τσι θ^ λει 
M πο λυ πο λι τι σμι κ� τη τα.

Κι @ πι κα λο!ν ται κα� το ]ς τα λα � πω ρους με τα ν_-
στες, πο] ζο!ν στ� χn ρα, O τι στ� K νο μα α: τDν τDν 
,ν θρn πων δ^ν μπο ρε�ς, λ^ ει, ν_ μπα � νεις τn ρα μ^ σα ν_ 
δι δ_ σκεις �λ λη νι κ� º στο ρ� α. Θ� γε ται 6 %λ λος. Μπο ρε� 
νÆ ναι Π^ρ σης. Ν_ πε�ς γι_ τ�ν Μα ρα θn να; � γι_ το ]ς 
A β_ ρους; Γι_ τ� βα σι λ^ α Q ρ_ κλει ο; Θ_ θυ μn σει!

� δD, < π_ρ χει μ� α σ]γ χυ ση. Βε βα � ως, @ με�ς fς eρ-
θ� δο ξοι σε β� με θα το ]ς πο λι τι σμο ]ς κα� τ�ν @ θνι κ� κα-
τα γω γ� τDν %λ λων λα Dν, ,λ λ_ σ^ καμ μι_ %λ λη χn ρα 
το! κ� σμου fς τn ρα δ^ν P γι νε δε κτ� 7 να πο λι τι σμι κό 
μον τ^ λο J 7 να πρ� τυ πο παι δε � ας πο] ν_ ,ρ νε� ται τ�ν 
πα ρ_ δο ση, τ�ν ' στο ρ� α το! τ� που κα� τEς πλει ο ψη φ� ας 
τDν ,ν θρn πων, πο] ζο!ν στ�ν τ� πο α: τ�.

sς τ� π_ ρου με πρD τα , π’ O λα πνευ μα τι κ_. Κ_ θε 
%ν θρω πος, κ_ θε λα �ς, %ν δ^ν P χει μι_ ρ� ζα, μι_ ταυ τ�-
τη τα, τ� τε πι� εr κο λα γ� νε ται 7ρ μαι ο κα� θ! μα προ πα-
γαν δDν, ε> σβο λDν κα� γε νι κ� τε ρα O ποι ος χ_ νει τ�ν 
ταυ τ� τη τ_ του @ ξα φα ν� ζε ται , π� προ σn που τEς γEς. 
Στ�ν ' στο ρ� α μα θα � νου με γι_ λα ο ]ς O πως ο' s βα ροι, ο' 
Χετ τα� οι. Το ]ς βλ^ πε τε σ� με ρα; Χ_ θη καν για τ� χ_ σα νε 
τ�ν ταυ τ� τη τ_ τους, χ_ σα νε τ�ν @ θνι κ� τους < π� στα-
ση. Θ^ λου με κ_ τι τ^ τοι ο ν_ γ� νου με; c χι. A κ� μη, θ_ 
θυ μ� σω κι , π� τ� φ] ση. i π_ρ χει δ^ν δρο χω ρ�ς ρ� ζες; 
Μπο ρε� 7 να δ^ν δρο ν_ βγ_ λει χυ μο ]ς %ν δ^ν τρα φε� 
, π� τ�ς ρ� ζες του; Ο' ρ� ζες δ^ν μπο ρο!ν ν_ π_ ρουν , π� 
τ_ γει το νι κ_ δ^ν δρα. A π� τ�ς δι κ^ς του ρ� ζες θ_ π_ ρει 
κ_ θε δ^ν δρο γι_ ν_ βγ_ λει χυ μο ]ς.

Π| με στ� Ε: αγ γ^ λι� μας. Πρ�ν , π� με ρι κ^ς Κυ ρια-
κ^ς δι α β_ σα με στ� Ε: αγ γ^ λιο το! Σπο ρ^ ως κα� λ^ ει 
@ κε� μ^ σα 6 Χρι στ�ς γι_ κ_ ποι ους πο] δ^ χον ται @ πι φα-
νεια κ_ τ� λ� γο το! Θε ο!, ,λ λ_ τ�ν ξε χνο!ν. Λ^ ει, “ο:κ 
P χου σι ρ� ζαν @ν g αυ το�ς”. ∆^ν P χουν ρ� ζες. Ρ� ζες γι_ τ� 
πνευ μα τι κ� μ� νυ μα, γι_ τ�ν Χρι στι α νι κ� ∆ι δα σκα λ� α, 
,λ λ_ κα� γε νι κ� τε ρα. Α: τ� %ς τ� @ πε κτε � νου με. sν δ^ν 
P χεις ρ� ζες, %ν δ^ν , κουμ π|ς κ_ που, πDς θ_ , ξι ο ποι �-
σεις 6,τι δ� πο τε κα λ� μα θα � νεις; Εb τε τ� δι δα σκα λ� α τ� 
χρι στι α νι κ�, εb τε O,τι %λ λο < π_ρ χει στ�ν Παι δε � α μας; 
Q πο λυ πο λι τι σμι κ� τη τα θ^ λει κοι νω ν� ες κα� λα ο ]ς χω-
ρ�ς ρ� ζες. Ν_ , πο κο πο! με , π� τ�ς ρ� ζες κα� ν_ εb μα στε 
7 να πα ρ_ θυ ρο , νοι κτ� σ^ O ποι ον % νε μο φυ σ_ ει κα� 
μ|ς φ^ρ νει O,τι > δ^ ες Pλ θουν, πο] πολ λ^ς φο ρ^ς κα� ο' 
> δ^ ες α: τ^ς ε` ναι , δο κ� μα στες.

Κα� @ ρω τD, πο! π^ τυ χε M πο λυ πο λι στι μι κ� τη τα; 
Καμ μι_ κοι νω ν� α στ�ν κ� σμο δ^ν @ φαρ μ� ζει α: τ� τ� 
πρ� τυ πο πο] μ|ς προ β_λ λουν ο' * πα δο� τEς πο λυ πο λι-
τι σμι κ� τη τος. k τι πρ^ πει ν_ ξε χ_ σου με τ�ν eρ θ� δο ξη 

Πα ρ_ δο ση κα� ν_ δι δ_ σκου με λ� γο , π’ O λα. y ναν 
, χταρ μ_, πο] λ^ ει 6 λα �ς μας, μ� πως θι γο!ν ο' %λ λοι, 
γι_ ν_ γ� νου με μον τ^ρ νοι. Q A με ρι κ� -για τ� α: τ�ν προ-
β_λ λουν fς πρ� τυ πο πο λυ πο λι τι σμι κ� τη τας-, πρD τα 
, π’ O λα φτι _ χτη κε τ_ τε λευ τα� α 200 χρ� νια. ∆^ν ε` ναι 
b δια M ' στο ρ� α της μ^ τ� δι κ� μας τ�ν κοι νω ν� α. Τ_ τε λευ-
τα� α 200 χρ� νια. .. Κα� δ^ν t ταν 7 να P θνος συγ κε κρι μ^ νο. 
´ ταν π_ ρα πολ λο� λα ο� κα� 6 κα θ^ νας κ_ τι συ νει σ^ φε-
ρε. Φυ σι κ� ε` ναι, λοι π�ν, ν_ ε` ναι 7 να μω σα ϊ κ�. Aλ λ_ 
κα� π_ λι. Γι_ δ^ς @ π_ νω στ� δολ λ_ ριο, στ� ν� μι σμ_ 
τους, λ^ ει: “In G od we t r u st” (πι στε ] ου με στ�ν Θε�). ∆^ν 
βγE κε κα νε �ς ν_ πε�: � δD P χου με κα� % θε ους, P χου με π_-
ρα πολ λ^ς 6 μ_ δες, α' ρ^ σεις, κ.λπ. c χι. Λ^ ει, πι στε ] ου με 
στ� Θε� κι @ π� σης, O ποι ος -κα� 6 τε λευ τα� ος κυ βερ ν� της 
μι|ς πο λι τε � ας- 6 μι λε� στ�ν TV -π� σο μ|λ λον βου λευ τ�ς 
J γε ρου σια στ�ς-, P χει π� σω τ�ν , με ρι κα νι κ� Ση μα � α.

∆^ν ε` παν, λοι π�ν, O τι ,ρ νο!ν ται τ�ς ρ� ζες το! τ�-
που τους. v χουν μι_ @ πι κρα το! σα > δε ο λο γ� α, γ] ρω 
, π� O,τι πι στε ] ει κα νε �ς: Πα τρ� δα, θρη σκε � α κι 6,τι 
%λ λο κι 6 κα θ^ νας, πο] π_ ει στ� χn ρα α: τ� πρ^ πει σ^ 
6 ρι σμ^ να βα σι κ_ ν_ προ σαρ μο σθε�. ∆^ν μπο ρε�ς ν_ 
, πο στε�ς τEς κυ ρι αρ χο ] σης > δε ο λο γ� ας. i π_ρ χει μι_ 
κυ ρ� αρ χη > δε ο λο γ� α τ�ν 6 πο � α πρ^ πει ν_ σ^ βε σαι γι_ 
ν_ π_ ρεις τ�ν , με ρι κ_ νι κ� < πη κο � τη τα. i π_ρ χει λοι-
π�ν σε βα σμ�ς στ�ς @ πι μ^ ρους ταυ τ� τη τες, ,λ λ_ < π_ρ χει 
M κρα το! σα @ θνι κ� > δε ο λο γ� α. sν δ^ν τ� σε βα στε�ς, 
, πο β_λ λε σαι , π� τ� σD μα J π|ς στ� πε ρι θn ριο, σ^ ξε-
χν| νε O λοι J φε ] γεις , π� τ�ν A με ρι κ�. Q b δια M A με ρι-
κ� πο] τ�ν P χουν fς πρ� τυ πο ο' * πα δο� τEς πο λυ πο λι-
τι σμι κ� τη τος, τ�ν g πο μ^ νη τEς 11ης Σε πτεμ βρ� ου P βα λε 
7 να μ^ τρο κα� ε` πε: “k ποι ος ,λ λο δα π�ς θ^ λει ν_ π_ ρει 
visa γι_ ν_ μπε� στ�ν A με ρι κ� θ_ δη λn νει τ� θρ� σκευ-
μ_ του” (θυ μη θε� τε O τι κ_ ποι οι μ|ς κα τη γ� ρη σαν στ�ν 
�λ λ_ δα γι_ δ� λω ση θρη σκε ] μα τος). Κα� μ_ λι στα O τι 
O σοι δη λn σουν μου σουλ μ_ νοι θ_ πε ρι μ^ νουν 4-5 μ� νες 
γι_ ν_ δο!ν %ν θ_ το ]ς β_ λουν στ�ν A με ρι κ�.

∆^ν λ^ ω πnς O λα τ_ μ^ τρα τ_ α: στη ρ_, πο] λαμ-
β_ νον ται ε` ναι πα ρα δε κτ_. Μπο ρε� ν_ ε` ναι κα� πα-
ρα β_ σεις ,ν θρω π� νων δι και ω μ_ των. Τ� λ^ ω O μως μ^ 
τ�ν Pν νοι α O τι κι M A με ρι κ�, πο] τ� θε ω ρο!ν πρ� τυ πο 
πο λυ πο λι τι σμι κ� τη τος P χει κ_ ποι ες βα σι κ^ς ,ρ χ^ς , π� 
τ� δι κ� της πα ρ_ δο ση J , π� α: τ� πο] P φτια ξε fς πα-
ρ_ δο ση κα� @ θνι κ� ταυ τ� τη τα.

Π| με στ�ν Ε: ρn πη. Q Γαλ λ� α P χει με ρι κ_ g κα τομ-
μ] ρια Μου σουλ μ_ νους κι P χει κα� %λ λα θρη σκε ] μα τα. 
Κι O μως εb δα τε; Στ� σχο λε� ο, λ^ ει P ξω 6 φε ρετ ζ^ς. ∆^-
χο μαι τ�ν Μου σουλ μ_ νο, 6 Γ_λ λος πο λ� της μπο ρε� ν_ 
ε` ναι Μου σουλ μ_ νος, ν_ ψη φ� ζει, ν_ @ κλ^ γε ται, ,λ λ_ M 
@ πι κρα το! σα > δε ο λο γ� α πε ρ� θρη σκε � ας, πε ρ� πα τρ� δος, 
πε ρ� ταυ τ� τη τος ε` ναι σε βα στ�. v χει M Γαλ λ� α 6 ρι σμ^-
νες ,ρ χ^ς. � δD δ^ θ_ P χε τε φε ρετ ζ^. Για τ� @ δD P τσι ε` ναι 
M πλει ο ψη φ� α. � με�ς P τσι πι στε ] ου με. Με τ_ τ� Γαλ λι κ� 
� πα ν_ στα ση P χου με κ_ ποι ες ,ρ χ^ς.

ΠE γε 6 Πρ� ε δρος τEς Γαλ λ� ας, Ζ_κ Σι ρ_κ, πρ�ν 7 να 
χρ� νο σ^ 7 ναν πο δο σφαι ρι κ� , γn να κι % κου σε κ_ ποι-
ους χο ] λιγ κανς, κ_ ποι ους , νεγ κ^ φα λους ν_ δυ σφη-
μο!ν, ν_ χλευ _ ζουν τ�ν � θνι κ� ¼ μνο τEς Γαλ λ� ας, ση-
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κn θη κε , π� τ� πρD το λε πτ� κα� P φυ γε , π� τ�ν , γn να 
@ πι δει κτι κ_, κα� πE γε στ� Γε ρου σ� α κα� ζ� τη σε ν_ γ� νει 
ποι νι κ� , δ� κη μα M προ σβο λ� το! � θνι κο! ¼ μνου κα� 
τEς Ση μα � ας κα� τDν Συμ β� λων. Να�, σε βα σμ�ς λ^ ει, βε-
βα � ως. Μπο ρε� ν_ βγ_ λει Aλ γε ρι νEς κα τα γω γEς βου λευ-
τ�, κα� M @ θνι κ� τους 6 μ_ δα πο δο σφα � ρου M μι σ� ε` ναι 
,λ γε ρι νEς J , φρι κα νι κEς κα τα γω γEς, κα� το ]ς τι μο!ν 
κα� κα λ_ κ_ νουν. k λοι %ν θρω ποι το! Θε ο! ε` ναι. Aλ-
λ_ στ� σχο λε� ο, στ�ν πο λι τε � α, στο ]ς ν� μους < π_ρ χει 
μι_ κρα το! σα > δε ο λο γ� α, μι_ % πο ψη, μι_ @ θνι κ� ταυ τ�-
τη τα. k ποι α ε` ναι. Α: τ� M ταυ τ� τη τα πο] θ^ λουν ο' 
πλει ο ψη φο Ê ντες. Α: το� πο] , γω ν� στη καν ν_ φτι _ ξουν 
τ� Γαλ λ� α O πως τ� φτι _ ξα νε.

Κι M Γερ μα ν� α P χει Το ]ρ κους με τα ν_ στες. Κι yλ λη-
νες P χει. Τn ρα πλ^ ον ο' yλ λη νες δ^ν θε ω ρο!ν ται κα� 
100% ξ^ νοι για τ� εb μα στε μ^ λη τEς Ε: ρω πα ϊ κEς y νω-
σης κι P χου με μι_ με τα χε � ρη ση Ε: ρω πα � ου Πο λ� τη. Aλ-
λ_, P χει μου σουλ μ_ νους πολ λο ]ς. Γι_ ν_ π_ ρεις O μως 
τ� Γερ μα νι κ� < πη κο � τη τα πρ^ πει ν_ δn σεις @ ξε τ_ σεις 
στ_ Γερ μα νι κ_.

Ζε�ς σ^ μι_ χn ρα. Σ^ βε σαι τ�ν º στο ρ� α κα� τ�ν πο λι-
τι σμ� α: τEς τEς χn ρας; ΠDς θ^ λεις ν_ με τ_ σχεις σ^ μι_ 
κοι νω ν� α %ν δ^ν σ^ βε σαι τ�ς ,ρ χ^ς κα� τ�ς πα ρα δ� σεις 
τEς πλη ο ψη φ� ας.

Γι_ ν_ π| με στ� ,ν τ� στρο φο. Μι_ φο ρ_ P γι νε προ-
σπ_ θεια ν_ λει τουρ γ� σει α: τ� πο] μ|ς προ τε � νουν 
6 ρι σμ^ νοι, α: τ� τ� πο λυ πο λι τι σμι κ� μον τ^ λο. ∆η λα δ�, 
M κοι νω ν� α ν_ μ�ν P χει κυ ρι αρ χο! σα % πο ψη πε ρ� � θνι-
κEς Ταυ τ� τη τος ,λ λ_ ν_ P χει π^ ντε 7 ξι δι α φο ρε τι κ^ς· 
κα� κα τ^ λη ξε σ^ σφα γ� στ� Λ� βα νο.

Στ� Λ� βα νο με τ_ τ� 1945, O ταν ο' Γ_λ λοι % φη σαν 
τ� χn ρα α: τ�, πο] τ�ν ε` χαν fς , ποι κ� α, P κα ναν 7 να 
Σ] νταγ μα πο] ν� μι σαν O τι θ_ @κ φρ_ ζει O λους το ]ς το πι-
κο]ς πλη θυ σμο ]ς -Μου σουλ μ_ νους Σου ν� τες, Μου σουλ-
μ_ νους Σι � τες, eρ θ� δο ξους Χρι στι α νο ]ς, Aρ μ^ νιους 
κα� Μου σουλ μ_ νους Κα θο λι κο ]ς, το ]ς λε γ� με νους Μα-
ρω ν� τες-. Κα� τ_ μο � ρα ζε τ� Σ] νταγ μα: ∆] ο i πουρ γε� α 6 
7 νας, δ] ο 6 %λ λος, 3 6 %λ λος. Α: τ�ς θ% χει τ�ν Πρ� ε δρο, 
α: τ�ς τ�ν Πρ� ε δρο τEς Βου λEς, Aρ χη γ�ς Στρα το! , π� 
τ� μι_, < παρ χη γ�ς , π� τ�ν %λ λη, κ.λπ. κ.λπ. i πο τ� θε ται, 
> δα νι κ�, πρ� τυ πο πο λυ πο λι τι σμι κEς κοι νω ν� ας. Πο! κα-
τ^ λη ξε; � σφα γι _ ζον το με τα ξ] τους @ π� 10 χρ� νια! ∆^ν 
λει το ]ρ γη σε. ∆^ν λει τουρ γε� κοι νω ν� α χω ρ�ς μι_ @ πι κρα-
το! σα � θνι κο θρη σκευ τι κ� κα� ' στο ρι κ� ταυ τ� τη τα. 
Πρ^ πει ν_ < π_ρ χει π_ ντο τε 7 νας συ νε κτι κ�ς ' στ�ς, μι_ 
πα ρ_ δο ση τ�ν 6 πο � α σ^ βε ται M πλει ο ψη φ� α μ^ , νε κτι κ�-
τη τα, , νο χ�, βε βα � ως, πρ�ς τ�ς μει ο ψη φ� ες.

Που θε ν_ δ^ν λει το ]ρ γη σε fς τn ρα τ� μον τ^ λο πο] 
μ|ς προ τε � νουν ο' * πα δο� τEς πο λυ πο λι τι σμι κ� τη τος. 
Που θε ν_ δ^ν λει το ]ρ γη σε χn ρα M 6 πο � α ν_ δι δ_ σκει 
θρη σκευ τι κ_ “λ� γο , π’ O λα”. � δ^ν δι δ_ σκουν κα θ�-
λου, O πως στ� Γαλ λ� α. � O που δι δ_ σκουν, x σπα ν� α, 
x τα λ� α, ∆α ν� α, Σου η δ� α δι δ_ σκουν τ� θρ� σκευ μα πο] 
@ πι κρα τε� στ� χn ρα α: τ�, δι � τι κα� M παι δα γω γι κ� 
λ^ ει, O τι πρD τα πρ^ πει ν_ γνω ρ� σεις τ� Θε� μ^ σα , π� 
τ� π� στη τDν γο ν^ ων σου κα� στ� συ ν^ χεια O ταν f ρι-
μ_ σεις κ_ νε τ�ς @ πι λο γ^ς σου. Μπο ρε� ν_ δι α β_ σεις κι 

%λ λα βι βλ� α J ν_ σο! πο!ν κα� γι’ %λ λα θρη σκε ] μα τα. 
Που θε ν_ δ^ν λει το ]ρ γη σε α: τ� πο] μ|ς προ τε � νουν 
fς πο λυ πο λι τι σμι κ� μον τ^ λο. k που τ� προ σπ_ θη σαν, 
σφα γι _ σθη καν με τα ξ] τους.

Κα� τ^ λος, M 3η Pν στα ση, @ ναν τ� ον τEς �λ λη νορ θο-
δ� ξου πα ρα δ� σε ως, ε` ναι 6 κα κDς @ν νο ο ] με νος Ε: ρω-
πα ϊ σμ�ς. Μ|ς λ^ νε O τι M Ε: ρn πη @ πι β_λ λει τ� 7 να, M 
Ε: ρn πη @ πι β_λ λει τ� %λ λο. Λυ πο! μαι ,λ λ_ ο' πε ρισ-
σ� τε ροι πο] χρη σι μο ποι ο!ν τ� K νο μα τEς Ε: ρn πης γι_ 
ν_ χτυ π� σουν τ�ν πα ρ_ δο σ� μας, κ_ νουν ζη μι_ στ�ν 
b δια τ�ν Ε: ρn πη. Κ_ νουν ,ν τι πα θη τι κ� τ�ν Ε: ρn πη 
στ� λα� μας γι_ πρ_γ μα τα πο] M Ε: ρn πη δ^ν P χει ζη τ�-
σει. Θυ μ� ζω τ�ς ταυ τ� τη τες. Μ|ς P λε γαν, O τι M Ε: ρn πη 
, παι τε� ν_ φ] γει , π� τ�ς ταυ τ� τη τες τ� θρ� σκευ μα, ν_ 
φ] γει M @ θνι κ� τη τα, ν_ φ] γει τ� , πο τ] πω μα. Q b δια M 
Ε: ρn πη σ^ 7 να μ� να μ^ σα @ πα ν^ φε ρε τ�ν @ θνι κ� τη τα 
< πο χρε ω τι κ_ κα� τn ρα M Ε: ρn πη, θ_ τ� δι α β_ σα τε, 
θ_ @ πα να φ^ ρει τ� δα κτυ λι κ� , ποτ] πω μα. s ρα ψ^ μα τα 
t ταν. Καμ μ� α Ε: ρn πη δ^ ζη το! σε ν_ φ] γουν O λα α: τ_. 
� σω τε ρι κEς προ ε λε ] σε ως t ταν, , π� το ]ς δι _ φο ρους 
* πα δο ]ς g ν�ς δι α φω τι σμο! ,ν τι εκ κλη σι α στι κο! τ] που. 
Q Ε: ρn πη @ πι τρ^ πει σ^ κ_ θε λα� ν_ δι α τη ρε� τ�ν @ θνι-
κ� του ταυ τ� τη τα. Βε βα � ως δ^ν ε` ναι πα ρ_ δει σος. Τ� 
P χου με ξα να πε�. Οr τε ε` ναι μπαμ πο ] λας. Q Ε: ρn πη, 
M � νω μ^ νη Ε: ρn πη ε` ναι 7 νας χD ρος , γn νων. Προ-
σπα θε�ς ν_ δι α σn σεις O,τι μπο ρε�ς , π� τ_ @ θνι κ_ σου 
συμ φ^ ρον τα κα� ν_ τ_ προ β_ λεις O σο γ� νε ται. Aλ λ_ σ^ 
λε πτ_ θ^ μα τα τ� < π� συ ζ� τη ση Ε: ρω σ] νταγ μα τρε�ς 
φο ρ^ς @ πα να λαμ β_ νει O τι M Ε: ρn πη σ^ βε ται τ�ν @ θνι κ� 
και πο λι τι σμι κ� ταυ τ� τη τα κ_ θε λα ο!.

∆^ν @ π^ βα λε κα νε �ς στο ]ς x σπα νο ]ς ν_ ,λ λ_ ξουν 
τ�ν πε ρι σπω μ^ νη πο] P χουν στ� γρ_μ μα Ν. ∆^ν @ π^ βα λε 
κα νε �ς στο ]ς xρ λαν δο ]ς ν_ ,λ λ_ ξουν τ� δι γλωσ σ� α πο] 
P χουν, ν_ μι λο!ν κα� Aγ γλι κ_ κα� τ_ πα λι_ Κ^λ τι κ_.

c χι μ� νον δ^ν @ π^ βα λε κα νε �ς σ^ λα ο ]ς ν_ ,λ λ_-
ξουν τ�ν πα ρ_ δο σ� τους ,λ λ_ ,ν τι θ^ τως πρ�ν , π� 2 
g βδο μ_ δες, θ_ τ� εb δα τε στ�ν τη λε � ρα ση, σ^ @ πο χ� � νω-
μ^ νης Ε: ρn πης, @ πο χ� παγ κο σμι ο πο � η σης λει το ]ρ γη σε 
κα� π_ λι τ� Σκω τσ^ ζι κο κοι νο βο ] λιο, με τ_ , π� 300 
χρ� νια. Τ� ση μα � νει α: τ�; k τι M Pν νοι α το! v θνους, 
τEς Πα τρ� δος, τEς º στο ρ� ας δ^ν κα ταρ γε� ται μ^ σα στ�ν 
� νω μ^ νη Ε: ρn πη, %ν τ� θ^ λεις @ σ]. Ο' Σκω τσ^ ζοι , γω-
ν� στη καν @ π� α> D νες ν_ μ�ν , ν� κουν στ� Βρε τα ν� α. 
Κ_ ποι α στιγ μ� < πε τ_ γη σαν, , πο φ_ σι σαν ν_ , ν� κουν 
μ^ν στ� Βρετ τα ν� α, ,λ λ_ P χουν τ�ν δι κ� τους @ θνι κ� πο-
δο σφαι ρι κ� 6 μ_ δα, τ� δι κ� τους ση μα � α κα� @ δD πρ�ν 
δ] ο g βδο μ_ δες M b δια M βα σ� λισ σα τEς Aγ γλ� ας πE γε κα� 
@ πα ν� δρυ σε τ� κοι νο βο ] λιο τEς Σκω τ� ας.

s ρα λοι π�ν σ^ μι_ @ πο χ� πλ� ρους @ ξευ ρω πα ϊ σμο! 
τDν κοι νω νι Dν, τ_ P θνη, %ν θ^ λουν ν_ κρα τ� σουν τ�ν 
πα ρ_ δο σ� τους, τ�ν δι α τη ρο!ν. � π� σης στ� θ^ μα τEς 
�κ κλη σ� ας, P στω κι %ν < π_ρ χει μι_ πα ρερ μη νε � α, σ^ 
κ_ ποι ες φρ_ σεις το! Ε: ρω πα ϊ κο! Συν τ_γ μα τος -κα� 
θ_ δο! με πDς gρ μη νε ] ον ται, @ γn κρα τD τ� θε τι κ� 
gρ μη νε � α-. Λ^ ει ξε κ_ θα ρα ποι �ν ρ� λο θ_ πα � ζει M �κ-
κλη σ� α J M 6 ποι α δ� πο τε θρη σκευ τι κ� 6 μο λο γ� α μ^ σα 
σ^ μι_ χn ρα. ∆^ν θ_ πα ρ^μ βει M Ε: ρω πα ϊ κ� y νω ση, 
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δ^ν θ%ρ θει πο τ^ M Ε: ρn πη ν_ σο! πε� βγ_ λε , π� τ� 
Σ] νταγ μ_ σου τ�ν �κ κλη σ� α J τ�ν eρ θο δο ξ� α J O,τι-
δ� πο τε %λ λο. Τ� , φ� νει στ_ @ θνι κ_ Συν τ_γ μα τα κα� τ_ 
@ θνι κ_ Κοι νο βο ] λια. Ε` ναι ξε κ_ θα ρο, P γι νε δε κτ�, %ν 
κα� προ σπ_ θη σαν κ_ ποι οι , θε ϊ στ^ς ν_ τ� βγ_ λουν, O τι 
τ� νο μι κ� κα θε στnς τDν �κ κλη σι Dν κα� τDν θρη σκευ-
τι κDν 6 μο λο γι Dν ε` ναι θ^ μα κ_ θε λα ο!.

Τ� � θνι κ� ∆� και ο κ_ θε χn ρας. Ποι �ς φτι _ χνει τ� 
δ� και ο κ_ θε χn ρας; Ο' βου λευ τ^ς, πο] @ με�ς ψη φ� ζου με. 
Λ^ ει, δη λα δ�, O τι μ� νο %ν ο' yλ λη νες -6 λα �ς κα� ο' 
βου λευ τ^ς το! gλ λη νι κο! λα ο!- θ^ λουν ν_ , πο μα κρ]-
νουν τ�ν �κ κλη σ� α , π� τ�ν κοι νω ν� α κα� τ�ν πο λι τι-
στι κ� ζω�, θ_ γ� νει α: τ�. Q Ε: ρn πη δ^ν πα ρεμ βα � νει 
σ^ κα ν^ ναν λα� ν_ το! πε� τ� θρη σκε � α θ_ P χει J τ� 
θρη σκευ τι κ_ θ_ δι δ_ ξει.

� π� σης στ� θ^ μα τEς ο> κο γ^ νειας γ� νε ται συ ζ� τη ση. 
Κα� στ�ν A με ρι κ� P γι νε δι _ λο γος στ�ς τε λευ τα� ες @ κλο-
γ^ς πε ρ� γ_ μου 6 μο φι λο φ] λων. L ρ� ζει ξε κ_ θα ρα τ� 
Ε: ρω πα ϊ κ� Σ] νταγ μα: Τ� τ� ση μα � νει ο> κο γ^ νεια, δ^ν 
θ_ τ� πε� M Ε: ρn πη. ∆ι � τι, %λ λο ε` ναι γι_ το ]ς eλ λαν-
δο ]ς, %λ λο ε` ναι γι_ το ]ς yλ λη νες κα� το ]ς x τα λο ]ς, 
%λ λο γι_ %λ λους λα ο ]ς. � πο μ^ νως τ�ν 6 ρι σμ� το! τ� 
ε` ναι ο> κο γ^ νεια κα� τ�ς συ ν^ πει ες -νο μι κ^ς, κοι νω νι κ^ς- 
θ_ το ]ς 6 ρ� σει κ_ θε χn ρα μ� νη της. Q �λ λ_ δα ε` ναι 
eρ θ� δο ξη, M xρ λαν δ� α ε` ναι κα θο λι κ�, M Γαλ λ� α ε` ναι 
, θε ϊ στι κ�. Q eλ λαν δ� α ν� μι ζε O τι ε` ναι πο λυ πο λι τι σμι-
κ�, ,λ λ_ κι α: τ� ,μ φι σβη τε� ται.

Τ� πDς κ_ θε λα �ς βλ^ πει τ�ν πα ρ_ δο σ� του στ_ 
θ^ μα τα α: τ_ ε` ναι δι κ� του < π� θε ση. Α: τ_ λ^ γον ται, 
K χι για τ� M Ε: ρn πη ε` ναι 6 πα ρ_ δει σος, πο] θ_ ‘ρ θε� 
ν_ μ|ς πε� μ� νον κα λ_. Θ_ Pρ θουν κα� κ_ ποι α νο μο θε-
τ� μα τα πο] θ_ P χουν προ βλ� μα τα. ́ ρ θαν κα τ_ και ρο-
]ς. .. Aλ λ_ τ� ση με� ο κλει δ� ε` ναι M δι κ� μας κοι νω ν� α· 
ποι_ στ_ ση P χει; Τ� μη ν] μα τα δ� νου με μ^ σl ,ν τι προ-
σn πων μας, το! � θνι κο! J Ε: ρω πα ϊ κο! Κοι νο βου λ�-
ου; Τ� μη ν] μα τα δ� νου με στ_ παι δι_ μας; Τ� νε ο λα � α 
φτι _ χνου με γι_ τ� αr ριο, πού θ_ ε` ναι ο' μελ λον τι κο� 
κυ βερ ν� τες κα� νο μο θ^ τες τEς χn ρας;

v τσι, λοι π�ν, M �λ λη νορ θ� δο ξ� μας πα ρ_ δο ση 
O πως τ�ν νο ο! με, μ^ τ�ν Pν νοι α το! �λ λη νι σμο! τ�ν 
πνευ μα τι κ�, τ�ν ο> κου με νι κ�, μα κρι_ , π� κ_ θε φυ λε-
τι σμ�, μα κρι_ , π� κ_ θε ρα τσι σμ�, M �λ λη νορ θ� δο ξη 
α: τ� πα ρ_ δο ση μπο ρε� κ_λ λι στα ν_ βγ_ ζει κι %λ λους 
χυ μο ]ς κι %λ λους καρ πο ]ς, %ν κρα τ� σου με τ�ς ρ� ζες 
μας.

∆^ν , γνο ο! με τ_ ρε ] μα τα τEς @ πο χEς, σε β� με θα τ�ς 
,ν τ� θε τες , π� ψεις, π| με ε> λι κρι ν_ γι_ δι _ λο γο, O ταν 
< π_ρ χει κα λο προ α � ρε τη , πο δο χ�. Κι O ταν δ^ν < π_ρ-
χει κα λο προ α � ρε τη , πο δο χ�, , κο λου θο! με τ� το! Aπ. 
Πα ] λου: «Α' ρε τι κ�ν %ν θρω πον με τ_ πρn την κα� δευ τ^-
ραν νου θε σ� αν πα ραι το!». Γι_ τ�ν α' ρε τι κ� %ν θρω πο, 
με τ_ τ�ν δε ] τε ρη νου θε σ� α, θ_ κ_ νου με τ� Σταυ ρ� 
μας κα� θ_ προ χω ρο! με. Ση μα σ� α P χει @ με�ς ν_ P χου με 
@μ πι στο σ] νη στ�ν g αυ τ� μας κα� τ� b διο > σχ] ει κα� 
γι_ τ_ κα � ρια @ θνι κ_ θ^ μα τα, τn ρα μ_ λι στα, πο] O λοι 
P χου με στ�ν νο! μας τ�ν , να γνn ρι ση τEς Μα κε δο ν� ας, 
τEς ψε ] τι κης, μ^ τ� K νο μα Μα κε δο ν� α, πο] κα νο νι κ_ 
θ_ P πρε πε ν_ P χου με πι ̂  σει πο λ] πε ρισ σ� τε ρο @ δD κα� 
πο λ] και ρ� @ με�ς, κα� δ^ν πι ̂  σα με.

�ν π_ σÅ πε ρι πτn σει κι @ κε� > σχ] ει π_ λι τ� b διο. 
� με�ς, τ� κ_ νου με; � με�ς, τ� θ_ κ_ νου με; Q A με ρι κ� 
ε` χε α: τ_ τ_ συμ φ^ ρον τα, M Aγ γλ� α μπο ρε� ν_ ε` χε %λ-
λα. � με�ς, P χου με τ�ν π� στη στ�ν g αυ τ� μας; v χου με 
τ� πε� σμα; v χου με τ�ν @ πι μο ν�; Aν τ^ ξα με 500 χρ� νια 
δου λε � α -ε> δι κ_ στ� Μα κε δο ν� α. sν P χου με π� στη 
στ�ν g αυ τ� μας κα� συ νε � δη ση �λ λη νορ θο δ� ξου ταυ-
τ� τη τος, θ_ ,ν τ^ ξου με, θ_ @ πι με � νου με, P στω κι %ν 
< π_ρ χουν συμ φ^ ρον τα J δυ ν_ μεις πο] ,ν τι στρα τε ]-
ον ται α: τ_ τ_ 6 πο� α πι στε ] ου με. L Ä γιος Κο σμ|ς, 6 
Α> τω λ�ς, μ|ς P λε γε, O τι δ] ο πρ_γ μα τα δ^ν πρ^ πει πο τ^ 
ν_ πα ρα δn σου με. “Χρι στ�ς κα� Ψυ χ� σ|ς χρει _ ζε ται”, 
λ^ ει. Aρ κε� ν_ μ� πα ρα δn σε τε α: τ_. ∆ι � τι O λα τ’ %λ λα 
κι %ν τ_ χ_ σε τε, μ^ α: τ_ τ_ δ] ο, θ_ P χε τε πνευ μα τι κο]ς 
θη σαυ ρο ]ς. Ε` ναι, λοι π�ν, στ� χ^ ρι μας, %ν @ με�ς τ_ 
πα ρα δn σου με J %ν θ_ τ_ κρα τ� σου με μ^ τ� βο � θεια 
το! Θεο!!

«H ΠΡΟ ΦΗ ΤΙ ΚΗ ΤΑ ΞΗ» 1975

τ�ς κ. 8ν νας Μπουρ δ: κου,
μ� λους το� ∆.Σ. τ�ς Π.Ε.Γ.

Τ� κυ βερ νDν σD μα τEς g ται ρ� ας «Σκο πι_» προ φ�-
τευ σε τ� τ^ λος το! κ� σμου γι_ τ� P τος 1975. ∆^ν ε` ναι 
κ_ τι και νο ]ρ γιο. � πα νει λημ μ^ να κα� πρ�ν τ� 1975, 
, κ� μη κι @ π� τEς @ πο χEς το! ΡDσ σελ, ε` χαν @ ξαγ γελ θε� 
πολ λ^ς κα� ποι κ� λες χρο νο λο γ� ες γι_ τ� «τ^ λος το! πα-
ρ� ντος κ� σμου».

Q ' στο ρ� α φα ν^ ρω σε τ�ν ψευ δο προ φ� τη. Ο' «%ρ-
χον τες» τEς «Σκο πι|ς» O μως δ^ν δι δ_ χθη καν , π� τ_ 
λ_ θη το! πα ρελ θ� ντος κι P τσι P φθα σαν κα� στ� 1975, 

γι_ τ� 6 πο� ο, δ^ κα πε ρ� που χρ� νια πρ�ν, ε` χαν ,ρ χ� σει 
τ�ς @ ξαγ γε λ� ες.

Πραγ μα τι κ�ς βομ βαρ δι σμ�ς, μ^ σω τDν δι α φ� ρων 
@ν τ] πων τEς g ται ρ� ας. Ο' * πα δο� ζο! σαν με τα ξ] προ-
σμο νEς τEς “Χι λι ε το!ς Βα σι λε � ας στ� γE” κα� πα νι κο!, 
� στε ν_ προ φθ_ σουν, μ^ χρι τ� «τ^ λος το! πα ρ� ντος 
κ� σμου», ν_ ε` ναι συ νε πε�ς στ_ @ν τ_λ μα τα το! «πι στο! 
κα� φρ� νι μου δο ] λου». Ε` χαν γρ_ ψει:

-1966 «Ζω� Α� � νια στ�ν � λευ θε ρ� α τ�ν Γι �ν 
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το� Θε ο�», σελ. 28-29: «Σ’ α? τ%ν τ%ν ε� κο στ% α� @ να 
A χει � πι τε λε στεB μι: C νε ξ:ρ τη τη με λ� τη, 4 E πο � α δ�ν 
C κο λου θεB τυ φλ: κ: ποι ους πα ρα δο σι α κο !ς χρο νο λο-
γι κο !ς G πο λο γι σμο !ς το� Χρι στι α νι κο� κ% σμου. H 
χρο νο λο γι κ%ς π� να κας πο! δη μο σι ε ! ου με, E E ποB ος 
προ κ! πτει C π’ α? τIν τIν C νε ξ:ρ τη τη με λ� τη, το πο θε-
τεB χρο νο λο γι κ: τI δη μι ουρ γ� α το� � δ:μ στ% A τος 
4.026 π.Χ. Σ!μ φω να μ’ α? τIν τIν C ξι % πι στη βι βλι κI 
χρο νο λο γ� α, τ� � τος 1975 μ.Χ. θ� λ� ξουν � ξι χι λι � δες 
χρ� νια # π� τ� τε πο% δη μι ουρ γ� θη κε ) *ν θρω πος + δ/ 
0 βδ� μη πε ρ� ο δος χι λ� ων 4 τ�ν #ν θρ� πι νης 6 στο ρ� ας θ’ 
#ρ χ� σει τ� Φθι ν� πω ρο το� � τους 4 κε � νου» (i πο γρ_μ-
μι ση δι κ� μας).

-1969 «ΞΥ ΠΝΑ», 8-3-69, σελ. 15: «6.000 Ε ΤΗ 
ΤΗΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΝΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΤΕ ΛΕΙ Ω ΝΟΥΝ ΤΟ 
1975».

-Τ_ @ πα κ� λου θα α: τEς τEς «προ φη τε � ας» t ταν θλι-
βε ρ_ γι_ το ]ς «μ_ρ τυ ρες το! x ε χω β|».

A π� τ� βι βλ� ο το! Ρ^ ϋ μοντ Φρ_ντζ «Κρg ση συ νε g-
δη σης» σελ. 248, πα ρα θ^ του με πι� κ_ τω με ρι κ_ , πο-
σπ_ σμα τα γι_ τ�ν ν^ α α: τ� «προ φη τε � α» κα� γι_ τ�ς 
@ πι δρ_ σεις στ� ζω� τDν * πα δDν:

«N λες αυ τ�ς οι δη λ@ σεις σα φ@ς α πο σκο πο ! σαν 
στο να θερ μ: νουν και να δυ να μ@ σουν την ελ π� δα και 
την προσ δο κ� α. ∆εν α πο σκο πο ! σαν στο να κα τα πρα-
O νουν I να α πο δυ να μ@ σουν και να χα λι να γω γI σουν 
� να πνε ! μα ε ξη μ� νης α να μο νIς. .. P δη α π% το ξε κ� νη μ: 
της, η ι στο ρ� α της I ταν ι στο ρ� α α ν: πτυ ξης των ελ π�-
δων των αν θρ@ πων σε ο ρι σμ� νες η με ρο μη ν� ες, μ% νο 
και μ% νο για να πα ρ�λ θουν αυ τ�ς οι η με ρο μη ν� ες κι 
ελ π� δα να μην εκ πλη ρω θε�».

Σελ. 249: «Π@ς θα μπο ρο ! σε � νας “πι στ%ς και φρ%-
νι μος δο ! λος” να πει πι θα ν%ν κ: τι τ� τοι ο -δη λα δI, ου-
σι α στι κ:, να πει ναι, “ε � ναι μεν α λI θεια % τι ο Κ! ρι %ς 
μου το ε � πε αυ τ%, αλ λ: μη δ� νε τε με γ: λη ση μα σ� α στα 
λ% για του· αν τ� θε τα συ νει δη το ποι ε � στε % τι αυ τ% που 
ε γ@ σας λ� ω πρ� πει να λει τουρ γε� ως η κα τευ θυν τI ρια 
δ! να μη στη ζωI σας” ».

-� ω σφο ρι κ� M P παρ ση το! «πι στο! κα� φρ� νι μου 
δο ] λου» στ�ν προ σπ_ θεια ν_ θ^ σει τ�ν θρ� νο του < πε-
ρ_ νω το! θρ� νου το! Κυ ρ� ου. Q α: θεν τ� α τ�ν 6 πο � α 
προ β_λ λει, 6 , πο λυ ταρ χι κ�ς τρ� πος μ^ τ�ν 6 πο� ο με τα-
χει ρ� ζε ται το ]ς * πα δο ]ς του, @ πι β_λ λον τας τ�ν g αυ τ�ν 
του σ_ν τ�ν μο να δι κ� «σω τ� ρα» κ_ νει @μ φα ν^ς κα� τ� 
μ^ γε θος τEς @ πι κιν δυ ν� τη τ_ς του.

Σελ 250: «Το φ!λ λο της “∆ι α κο ν� ας της Βα σι λε � ας” 
του Μα R ου του 1974 α φο! α να φε ρ% ταν στο “βρα χ! 
χρ% νο” που α π� με νε � λε γε: Α κο ! με εκ θ� σεις για α δερ-
φο !ς οι ο πο � οι πω λο !ν τα σπ� τια και την πε ρι ου σ� α 
τους και σχε δι : ζουν να πε ρ: σουν τις υ π% λοι πες μ� ρες 
τους σ’ αυ τ% το πα λαι% σ! στη μα στην υ πη ρε σ� α σκα-
πα ν� α. Α σφα λ@ς, αυ τ%ς ε � ναι � νας ω ρα � ος τρ% πος να 
δα πα νI σει κα νε �ς το βρα χ! χρ% νο που α πο μ� νει μ� χρι 
τ� λος του πο νη ρο! κ% σμου. Αρ κε το� μ:ρ τυ ρες � πρα-
ξαν αυ τ% α κρι β@ς. Με ρι κο� πο ! λη σαν τις ε πι χει ρI-
σεις τους, εγ κα τ� λει ψαν τις δου λει �ς τους, πο ! λη σαν 
σπ� τια και α γρο κτI μα τα και μα ζ� με τις συ ζ! γους και 

τα παι δι: τους με τ� βη σαν σε :λ λες πε ρι ο χ�ς για να 
υ πη ρε τI σουν ε κε� % που η α ν: γκη I ταν με γα λ! τε ρη, 
υ πο λο γ� ζον τας % τι τα χρη μα τι κ: τους κε φ: λαι α θα 
ε παρ κο ! σαν για να πε ρ: σουν μ� χρι το 1975. Με ρι κο� 
α ν/ βα λαν χει ρουρ γι κ/ς ε πεμ β� σεις με την ελ π� δα % τι 
με την � ναρ ξη της χι λι ε τη ρ� δας θα ε ξα λε � φο ταν αυ τI 
η α ν: γκη.

N ταν το 1975 πα ρIλ θε και τα κε φ: λαι: τους ε ξαν-
τλI θη καν, η υ γε � α τους χει ρο τ� ρε ψε σο βα ρ:, � πρε πε 
τ@ ρα να προ σπα θI σουν ν’ αν τα πε ξ�λ θουν τη σκλη ρI 
πραγ μα τι κ% τη τα και να α να συγ κρο τη θο !ν % πως μπο-
ρο ! σαν» (ο' < πο γραμ μ� σεις δι κ^ς μας).

-Q «Σκο πι_», λοι π�ν, , πο δει κν] ε ται στ�ς προ φη-
τε� ες της ψευ δο προ φ� της. Β^ βαι α, α: τ� ε` ναι κ_ τι πο] 
, φο ρ| στ�ν , ξι ο πι στ� α της, πο] O μως δε � χνει ν_ μ� 
τ�ν , πα σχο λε� κα� ν_ μ� το! δ� νει καμ μ� α ση μα σ� α. Q 
«Σκο πι_» ε` ναι @ πι χε � ρη ση κα� στ� @μ π� ριο < π_ρ χουν 
δι α κυ μ_ν σεις, ,ρ κε� στ�ν συ ν^ χεια ν_ α: ξ_ νων ται τ_ 
κ^ρ δη. Σ^ το! το ε` ναι πο λ] @ πι τυ χη μ^ νη. Τ� σο βα ρ� 
κα� τρα γι κ� ε` ναι τ� , πο τ^ λε σμα α: τEς τEς , δ� στα κτης 
τα κτι κEς τEς g ται ρ� ας κα� τDν @ πι πτn σε ων στ� ζω� τDν 
θυ μ_ των της. Ε` ναι γνω στ� M , ναλ γη σ� α το! «δο ] λου» 
πρ�ς το ]ς * πα δο ]ς του, O μως ο' συ ν^ πει ες α: τEς τEς 
πραγ μα τι κ� τη τας O πως τ�ς πα ρου σι _ ζει 6 Ρ. Φρ_ντζ, 
7 νας %ν θρω πος μ^ σα , π� τ� σD μα το! «δο ] λου, δ� νουν 
μι_ %λ λη δι _ στα ση στ� O λο πρ� βλη μα.

Σελ. 253-254: «Τ% 1975 πα ρIλ θε % πως ε � χε πα ρ�λ-
θει το 1881, το 1914, το 1918, το 1920, 1925 κα θ@ς 
και τα πρ@ τα χρ% νια με τ: το 1940. Αι σθα ν% μουν % τι 
το πραγ μα τι κ% θ� μα πI γαι νε πο λ! πιο π� ρα α π% το αν 
κ: ποι ος ε � ναι α κρι βIς I α να κρι βIς. .. Μου φαι ν% ταν 
% τι ο πραγ μα τι κ: σπου δα � ος πα ρ: γον τας ε � ναι το πως 
τ� τοι ες προρ ρI σεις τε λι κ: αν τα να κλο !ν στο Θε% και 
στο Λ% γο του.

N ταν :ν θρω ποι δι α τυ π@ νουν τ� τοι ες προρ ρI σεις 
και ι σχυ ρ� ζον ται % τι το κ: νουν με β: ση τη Β� βλο, 
% ταν γι’ αυ τ�ς τις προρ ρI σεις δι α μορ φ@ νουν ε πι χει ρη-
μα το λο γ� α α π% τη Β� βλο κα� υ πο στη ρ� ζουν % τι αυ το� 
ε � ναι ο α γω γ%ς “ε πι κοι νω ν� ας του Θε ο!” τ% τε ποι% 
ε � ναι το α πο τ� λε σμα, % ταν οι προρ ρI σεις τους α πο δε-
� χνον ται ψευ δε �ς; ΜI πως κ: τι τ� τοι ο τι μ: ει το Θε% 
και οι κο δο με� π� στη σ’ αυ τ%ν και στην α ξι ο πι στ� α 
του Λ% γου του; P μI πως το α πο τ� λε σμα ε � ναι το αν τ�-
θε το. Στη σε λ� δα 632 “Η Σκο πι:” της 15ης Ο κτω βρ� ου 
1976 α να γρ: φει: “_ σως με ρι κο� που υ πη ρε το ! σαν 
το Θε%, � χουν δι α μορ φ@ σει τη ζωI τους σ!μ φω να 
με μια ε σφαλ μ� νη : πο ψη σχε τι κ: με το τι θα συμ βε� 
σε μια ο ρι σμ� νη χρο νο λο γ� α I σ’ � να ο ρι σμ� νο � τος”. 
Αν τ� ν’ α να λ: βει τις ευ θ! νες της, η Σκο πι: ε πιρ ρ� πτει 
στους α να γν@ στες της την ευ θ! νη για την “ε σφαλ μ� νη 
: πο ψη” α πο δ� δει σ’ αυ το!ς την δι κI της πρω ταρ χι κI 
ευ θ! νη % τι ν% μι σαν “% τι η βι βλι κI μ� τρη ση του χρ%-
νου α πο κα λ! πτει μια ι δι α � τε ρη χρο νο λο γ� α” λες και 
δεν I ταν η Σκο πι: ε κε � νη που α π% το 1968 :ρ χι σε να 
προσ δ� δει ση μα σ� α στο 1975 και ε ν% ψει αυ το! του 
� τους να το ν� ζει την � ναρ ξη της χι λι ε το !ς Βα σι λε � ας 
του Χρι στο!. . . ».
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Σελ. 255: «Ε :ν η : πο ψη της Σκο πι :ς I ταν να μην 
πα ρα με λο !ν οι α δερ φο� τις δρα στη ρι % τη τ�ς τους α π% 
“ε σφαλ μ� νη : πο ψη για το τι θα συ ν� βαι νε σε μια ο ρι-
σμ� νη χρο νο λο γ� α” για τ� δεν το � λε γε αυ τ% α π% το 
1968, I α π% το 1970 I α π% το 1972, % ταν I ταν φα νε-
ρ% % τι χι λι : δες παι δι: Μαρ τ! ρων εγ κα τ� λει παν το 
σχο λε� ο, μ% λις τε λε � ω ναν την στοι χει @ δη εκ πα � δευ ση 
-� πως λ� γου χ� ρη, στην Ελ λ� δα, � που τα πε ρισ σ�-
τε ρα α π� τα παι δι� των Μαρ τ% ρων ε κε � νης της πε ρι-
� δου τε λε � ω ναν μ� νο το ∆η μο τι κ� Σχο λε � ο- I % ταν 
χι λι : δες Μ:ρ τυ ρες εγ κα τ� λει παν τις ερ γα σ� ες τους 
I που λο ! σαν τα σπ� τια τους προ γραμ μα τ� ζον τας τον 
οι κο νο μι κ% τους προ ϋ πο λο γι σμ% μ� χρι το 1975; Για τ� 
δεν � λε γε % τι I ταν ε σφαλ μ� νη : πο ψη;» (i πο γρ_μ μι ση 
δι κ� μας).

-Τ�ν , π_ ντη ση θ_ μ|ς τ�ν δn σει 6 Ρ. Φρ_ντζ, σ_ν 
α: θεν τι κ�ς μ_ρ τυ ρας, πο] ζο! σε τ_ γε γο ν� τα α: τ_. Q 
σκ^ ψη του , φυ πν� στη κε, κ_ τι γκρε μ� στη κε μ^ σα του, ε`-
δε τ�ς μ_ ται ες θυ σ� ες τ� σων χρ� νων κι % κου σε τ� φω ν� 
τEς συ νε � δη σ�ς του.

Γι’ α: τ� γρ_ φει:
Σελ. 113: «Στα χρ% νια που π� ρα σαν πα ρα κ: θη σα 

σε π: ρα πολ λ�ς συ νε δρι : σεις % που συ ζη τι % νταν ζη τI-
μα τα που μπο ρο ! σαν να ε πι δρ� σουν σο βα ρ� στη ζω� 
των αν θρ� πων· ω στ% σο σ’ ε κε � νες τις συ νε δρι : σεις, 
η Β� βλος δεν εμ φα ν� στη κε ο ! τε στα χ� ρια, ο ! τε στα 
λ% για πρα κτι κ: κα νε ν%ς α π% τους συμ με τ� χον τες στη 
συ ζI τη ση.

Πολ λ: μ� λη του Κυ βερ ν@ ντος Σ@ μα τος πα ρα δ� χο-
ν ταν, % τι δι α π� στω ναν % τι I ταν τ% σο α πα σχο λη μ� νοι 
με δι : φο ρα ζη τI μα τα, @ στε ε � χαν πο λ! λ� γο χρ% νο 
με λ� της της Β� βλου. ∆ε με γα λο ποι ο ! με το ζI τη μα, αν 
πο ! με % τι το μ� σο μ� λος του Κυ βερ ν@ ντος Σ@ μα τος 
δε δα πα νο ! σε πε ρισ σ% τε ρο χρ% νο για με λ� τη α π’ % σο 
πολ λο� “α πλο�” Μ:ρ τυ ρες. Μ: λι στα με ρι κ�ς φο ρ�ς, 
δα πα νο ! σαν λι γ% τε ρο χρ% νο α π% τους τε λευ τα � ους. 
Α ξ� ζει να ση μει ω θε� % τι σ’ αυ τIν την κα τ: στα ση βρ�-
σκον ταν με ρι κο� α π% ε κε � νους που υ πη ρε το ! σαν στην 
Εκ δο τι κI Ε πι τρο πI (η ο πο � α συμ πε ρι λ:μ βα νε τους 
Α ξι ω μα το ! χους και τους ∆ι ευ θυν τ�ς του Συλ λ% γου της 
Πεν συλ βα ν� ας). Το ! το συ ν� βαι νε ε πει δI ε � χαν ν’ α σχο-
λη θο !ν με μια τε ρ: στια πο σ% τη τα γρα πτ@ν. Στις λ� γες 
πε ρι πτ@ σεις για τις ο πο � ες προ γραμ μα τ� στη κε κ: ποι α 
α πο κλει στι κ: Γρα φι κI συ ζI τη ση, η συ ζI τη ση αυ τI 
α φο ρο ! σε γε νι κ: σε κ: ποι ο :ρ θρο, I σε :ρ θρα της 
“Σκο πι :ς”, τα ο πο � α ε � χαν προ ε τοι μα στε� α π% κ: ποι ο 
μ� λος αλ λ: γι αυ τ: υ πIρ χε κ: ποι α αν τ�ρ ρη ση. Κα τ: 
κα ν% να στις πε ρι πτ@ σεις αυ τ�ς συ ν� βαι νε το ε ξIς· πα ρ’ 
% λο που το θ� μα τους ε � χε γνω στο ποι η θε� μ� α I δ! ο 
ε βδο μ: δες πρ�ν ο Μ�λ τον Χ�ν σελ, ο Γκραντ Σου � τερ 
I κ: ποι ο :λ λο μ� λος � νι ω θε την υ πο χρ� ω ση να πει: 
“Ε γ@, μ% νο μια μα τι: �ρ ρι ξα I μουν πο λ! α πα σχο λη-

μ� νος. ..”. N μως το ε ρ@ τη μα που ερ χ% ταν στο μυα λ% 
μου I ταν, π@ς, λοι π%ν, μπο ρο !ν να ψη φ� ζουν με κα λI 
συ νε � δη ση και να εγ κρ� νουν το υ λι κ% που συ ζη τι � ται 
ε φ% σον δεν μπ% ρε σαν να στο χα στο !ν π: νω σ’ αυ τ% 
και να ε ρευ νI σουν τις Γρα φ�ς για να το ε λ�γ ξουν; Α π% 
τη στιγ μI που θα δη μο σι ευ τε� το εν λ% γω υ λι κ% θε ω ρε-
� ται ως “α λ� θεια” α π% ε κα τομ μ! ρια αν θρ@ πους. Ποι: 
ερ γα σ� α γρα φε � ου μπο ρε� να ε ξι σω θε� σε σπου δαι % τη-
τα με το ! το;» (ο' < πο γραμ μ� σεις δι κ^ς μας).

-Εr λο γο τ� @ ρn τη μα το! Ρ.Φρ_ντζ: «Τι μπο ρε� να 
ε ξι σω θε� σε σπου δαι � τη τα με την α λ� θεια; ». Q , π_-
ντη ση γι_ τ�ν «Σκο πι_», � πλ� κα� σα φ�ς: Ο{ !κ δο τι κzς 
της δρα στη ρι j τη τες. ∆^ν τ�ν @ν δι α φ^ ρει M , λ� θεια κι 
ο: δ^ πο τε τ�ν @ κ� ρυ ξε. A π� τ�ν @ πο χ� τEς ' δρ] σε nς 
της, δ^ν πα ρου σ� α σε κ_ τι δι κ� της. Συ ν^ θε σε 7 να συ-
νον θ] λευ μα δι δα σκα λι Dν-, π� ψε ων, , π� τ�ς δι _ φο ρες 
α' ρε τι κ^ς 6 μ_ δες τEς @ πο χEς @ κε � νης, τDν @ σχα το λο γι-
κDν , να ζη τ� σε ων, προ τε σταν τι κEς προ ̂  λευ σης. ∆η μι-
ο ]ρ γη σε μ� α ο> κο νο μι κο πο λι τι κ� κ� νη ση, τEς φ� ρε σε 
7 να θε ο κρα τι κ� μαν δ] α κα� τ�ν * ν� μα σε «θρη σκε � α». 
Μ_ λι στα δι εκ δι κε� κα� α: θεν τ� α σ^ σχ^ ση μ^ τ� χρι στι-
α νι κ� δι δα σκα λ� α.

1973 «Σκο πι�», σελ 342: «Κα λ! τε ρο ε3 ναι ν: γνω-
ρ� σε τε τ@ ρα κα� a χι b ταν θ: ε3 ναι Cρ γ:, b τι G π:ρ χει 
μ� α α? θεν τι κI προ φη τι κI τ: ξις Χρι στια ν�ν με τα ξ! 
μας κα� ν: δε χθ� τε ν: � νερ γI σε τε C π� ναν τι στ% cγ γελ-
μα τ�ς d γ� ας Γρα φ�ς “ο? χ� eς λ% γον Cν θρ@ πων Cλ λ: 
(κα θ@ς ε3 ναι C λη θ�ς) λ% γον Θε ο�” (Α΄ Θεσ. Β΄ 13). 
g κεB νοι πο! πε ρι μ� νουν C να πο φ: σι στα i σπου ν: 
βγο�ν C λη θι ν: α? τ: πο! δι α κη ρ!τ τουν οj Χρι στια νο� 
μ:ρ τυ ρες το� k ε χω β5 πρ� πει ν: γνω ρ� σουν � π� σης b τι 
“� στ: θη προ φI της �ν μ� σω α? τ�ν”».

 «Σκο πι�», 1-4-2000, σελ. 17: «ΣI με ρα ο Ι ε χω β: 
� χει μια ο μ: δα υ πη ρε τ@ν που ε νερ γο !ν ως προ φI τες 
και δι ε ξ: γουν � να �ρ γο πα ρ% μοι ο με του Ι ε ρε μ� α».

-Κι ο' * πα δο�; Τ�λ μη σαν ν_ μ�ν < πα κο ] σουν στ� 
«%γ γελ μα τEς προ φη τι κEς τ_ ξης το! Θε ο!»; Οr τε κ_ν 
σ_ν < πο ψ� α δ^ν @ π^ ρα σε , π� τ� «σκ^ ψη» τους, ν_ 
,μ φι σβη τ� σουν τ�ν «πι στ� κα� φρ� νι μο δο! λο», τ�ν 
σ]γ χρο νο º ε ρε μ� α. v δει ξαν, λοι π�ν, τ�ν �ρ μ� ζου σα 
6 σι � τη τα, πει θαρ χ� α κι , πο δο χ� στ� «%γ γελ μα» @μ πρ_-
κτως, @ν K ψει το! τ^ λους. «� πn λη σαν τ_ < π_ρ χον τ_ 
τους», δ^ν με ρ� μνη σαν γι_ τ�ν < γε � α, τ�ν δι κ� τους J 
τDν παι δι Dν τους, ,λ λ_ , φι ε ρn θη καν στ� «Pρ γο» γι_ 
τ�ν προ n θη ση τDν προ ϊ � ντων τEς g ται ρ� ας.

Π� σο @ πι κ�ν δυ νη, , λ� θεια, , πο δει κν] ε ται M Σκο πι_ 
γι_ τ�ν κ_ θε %ν θρω πο ξε χω ρι στ_, ,λ λ_ κα� γι_ τ�ν κοι-
νω ν� α στ� σ] νο λο! Στ�ν πε ρ� πτω σ� μας, M κα ταγ γε λ� α 
δ^ν προ ̂ ρ χε ται , π� το ]ς «@ χθρο ]ς» της, O πως συ χν_ 
> σχυ ρ� ζε ται. Q , πο κ_ λυ ψη γ� νε ται @κ τDν P σω, M φων� 
τEς συνε�δησης gν�ς δικο! της ,νθρnπου, gν�ς δικο! 
της θ]ματος... ,ποκαλ]πτει!
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ΤΟ ΠΝΕΥ ΜΑ ΤΗΣ Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΗΣ ΦΑΝ ΤΑ ΣΙΑΣ

το� κ. k ω :ν νου Μη λι @ νη.

(α´ μ� ρος)

Ε` ναι πλ^ ον σ^ O λους μας γνω στ� M δι _ στα ση πο] 
P χει π_ ρει τ� θ^ μα Η/Υ (C o m p u t er) κα� ∆ι α δ� κτυ ο (I n t-
e r n et) στη ζω� μας. Τ� σο τ� 7 να, O σο κα� τ� %λ λο , πο-
τε λο!ν “@ρ γα λε� α” κα� ε` ναι M σω στ� J M λαν θα σμ^ νη 
χρ� ση πο] τ_ κα θι στ| Ð φ^ λι μα J βλα πτι κ_.

Στ_ πλα � σια α: τEς τEς πραγ μα τι κ� τη τας, συ χν_ 
χρη σι μο ποι ο! με, στ�ν Π. Ε. Γ., τ� δι α δ� κτυ ο κα� ε>-
δι κ_ τ_ δι _ φο ρα “f o ra” (6 μ_ δες συ ζ� τη σης), σ^ μι_ 
προ σπ_ θεια @ ξο μ_ λυν σης τEς τρο με ρEς σ]γ χυ σης, πο] 
@ πι κρα τε� κα� στ� χn ρα μας, σ^ θ^ μα τα π� στης κα� κο-
σμο θε ω ρι Dν, “λαμ πρ�” , πο τ^ λε σμα τEς @ φαρ μο γEς τDν 
σχε δ� ων τEς “Ν^ ας � πο χEς”.

Θ_ t ταν πι θα νDς , ναγ κα� ο, πρ�ν πα ρα θ^ σου με τ�ς 
, π� ψεις τDν δι α φ� ρων συ ζη τη τDν, ν_ @ ξη γ� σου με μ^ 
λ� γα λ� για τ� λει τουρ γ� α τDν “6 μ_ δων συ ζ� τη σης” στ� 
δι α δ� κτυ ο κα� ν_ πα ρου σι _ σου με το ]ς συ ζη τη τ^ς.

Μι_ , π� τ�ς βα σι κ^ς λει τουρ γ� ες το! δι α δι κτ] ου 
ε` ναι κα� τ_ λε γ� με να f o ra (πλη θυν τι κ�ς το! f o r um), 
O που κ_ ποι οι προ β_λ λουν τ�ς , π� ψεις τους, @ π� παν τ�ς 
@ πι στη το! κι O που μπο ρε� ν_ “μπε�” O ποι ος @ πι θυ με�, ν_ 
@ νη με ρω θε� γι_ τ_ @ν @ ξε λ� ξει θ^ μα τα κα� ν_ συμ με τ_-
σχει στ� συ ζ� τη ση.

Πρ�ν 7 να χρ� νο, συ νερ γ_ τες τEς Π. Ε. Γ. χρη σι μο-
πο� η σαν α: τ� τ� δυ να τ� τη τα συμ με τ^ χον τας σ^ συ ζη-
τ� σεις παι δι Dν, στ� f o r um τDν “�κ δ� σε ων Ψυ χο γι �ς”, 
O που @ πι κρα το! σε Pν το νη δρα στη ρι � τη τα στ�ν ,ν ταλ-
λα γ� , π� ψε ων σχε τι κ_ μ^ τ�ν Χ_ ρι Π� τερ.

Τ_ μ^ λη το! f o r um -παι δι_ με τα ξ] 12 και 18 @ τDν- 
,ν τι με τn πι σαν στ�ν ,ρ χ� @ πι φυ λα κτι κ_ το ]ς συ νερ γ_-
τες τEς y νω σης, σ] ντο μα O μως, 6 “π_ γος P σπα σε” κι 
P κτο τε < π_ρ χει συ χν� @ πι κοι νω ν� α.

Στ_ πλα � σια α: τEς τEς προ σπ_ θειας @ νη μ^ ρω σης, 
δη μο σι ε ] θη καν ,ρ κε τ_ μη ν] μα τα (p o s ts) προ βλη μα τι-
σμο! κα� στ� f o r um το! Ψυ χο γιο! κα� στ� f o r um μι|ς 
ν^ ας 17 @ τDν, , π� τ�ν Νο τι ο α φρι κα νι κ� y νω ση (S o u-
th A f r i ca), τEς A λε ξ_ν δρας.

Ε> δι κ_, στ� δε ] τε ρο α: τ� f o r um, , να πτ] χθη κε 7 νας 
θερ μ�ς δι _ λο γος, πο] προ βλη μ_ τι σε πολ λο ]ς , π� το ]ς 
με τ^ χον τες, μ^ , πο τ^ λε σμα τ� κο ρ� τσι α: τ�, -πο] προ-
φα νDς δι α θ^ τει �κ κλη σι α στι κ� παι δε � α- ν_ @ ξε λι χθε� 
σ^ στε ν� συ νερ γ_ τη τEς y νω σης.

L δι κτυα κ�ς τ� πος τEς A λε ξ_ν δρας -O που στε γ_ ζε-
ται κα� τ� ,ν τ� στοι χο f o r um- P χει πο λ] @ν δι α φ^ ρον. Θ_ 
τ�ν βρε� τε στ� δι ε ] θυν ση:

w ww.g e o c i t i es.c om/a l e x a n d ra_m e l i d o ni
Σ|ς με τα φ^ ρου με, λοι π�ν, πα ρα κ_ τω μι_ χα ρα κτη-

ρι στι κ� “,ν τι πα ρ_ θε ση” τEς A λε ξ_ν δρας κα� δι α φ�-
ρων συ ζη τη τDν, πο] με τα φ^ ρουν ποι κ� λες, προ σω πι κ^ς 
, π� ψεις J , ν� κουν σ^ χn ρους @ ξω εκ κλη σι α στι κο ]ς.

Q συ ζ� τη ση δι ε ξ_ γε ται στ�ν δι κτυα κ� τ� πο “A l l f o-
r u ms” (w ww.a l l f o r u ms.gr). κα� τ� θ^ μα ε` ναι σχε τι κ� μ^ 
τ� @ν δε χ� με νο τEς “� ξω γή ι νης μορ φUς ζω Uς”.

Θέ μα δη μο σί ευ σης:
“Η Εκ κλη σί α α νέ κα θεν τους ο νό μα ζε δαί μο νες”.

A l e x a n d ra.
Η πα ρου σί α ε ξω γή ι νης μορ φής ζω ής υ πήρ ξε πάν τα 

έ να γε γο νός που εν τάσ σε ται στο χώ ρο της με τα φυ σι-
κής. ∆ε δι α θέ τουν οι “ε ξω γή ι νοι” κα μί α υ ψη λή τε χνο λο-
γί α. Α πλώς, α πό τις αρ χές του πε ρα σμέ νου αι ώ να, πα-
ρου σι ά ζον ται με τη μορ φή, που έ χει γί νει ευ κο λό τε ρα 
α πο δε κτή α πό το μέ σο άν θρω πο. Την τε χνο λο γι κή.

–  Οι “ε ξω γή ι νοι” ή ταν πάν τα γνω στοί στους αν θρώ-
πους.

–  Η Εκ κλη σί α α νέ κα θεν τους ο νό μα ζε δαί μο νες.
–  Οι α πό ψεις των σύγ χρο νων ε ρευ νη τών του χώ-

ρου, συγ κλί νουν σή με ρα προς τη με τα φυ σι κή 
ερ μη νεί α του φαι νο μέ νου.

Στ�ν πα ρα π_ νω το πο θ^ τη ση , παν το!ν:

T z i ko.
Πολ λή εν δι α φέ ρου σα η ά πο ψη σου. .. Για συ νέ χι-

σε! !!

A m p h i p o l is.
Αύ ριο πρω ί, πρω ί μό λις ξυ πνή σεις, πε ρί με νε να 

πά ει 10 ή 11 και πά νε στο πιο κον τι νό v i d eo c l ub! Νοί-
κια σε Ο ΛΕΣ ΤΙΣ ΣΑΙ ΖΟΝ t vn x f i l es και με τά κά θι σε 
και δες τες προ σε κτι κά! Ο ΛΕΣ.

Με τά κά νε ξα νά πο στ ε δώ! Χα χα χα χα (α στει εύ-
ο μαι) . ..

Θα πω α πλά, πως για την Εκ κλη σί α πας μη Ορ θό δο-
ξος = σα τα νι κός - δαι μο νι κός. Έ λε ος πια!

A l e x a n d ra.
Την πα ρα κ: τω α νά λυ ση την έ κα νε στο φό ρουμ μας 

η Π.Ε.Γ.
Ε � ναι μια ορ γ: νω ση, που ε νη με ρ@ νει τον κ% σμο 

για %,τι � χει σχ� ση με τη μα γε � α και τις αι ρ� σεις.
Ε γ@ τI βρ� σκω πο λ! εν δι α φ� ρου σα! !!
“Ο α εί μνη στος π. Αν τώ νιος Α λε βι ζό που λος στο βι-

βλί ο του «Α πο κρυ φι σμός στο φως της Ορ θο δο ξί ας» 
(τεύ χος 11ο, 15ο) α να φέ ρει στο κε φά λαι ο «Ου φο λο-
γί α», ό τι η πί στη σε ε ξω γή ι νους κ.λπ. εί ναι μια μορ φή 
α πο κρυ φι σμού, η ο ποί α, πί στη, α κυ ρώ νει το μή νυ μα 
τον Ευ αγ γε λί ου και κα θι στά τον άν θρω πο έρ μαι ο τυ-
φλών δυ νά με ων και κα τα στά σε ων.
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Οι «προ σφο ρές» ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας, έ λε γε 
ο μα κα ρι στός πα τήρ, μπο ρεί να έ χουν ποι κί λα ο νό μα-
τα, ό μως ό λες εγ κα τα λεί πουν τον άν θρω πο σε «α πό-
κρυ φες» δυ νά μεις αμ φί βο λης α ξί ας και ε πι φέ ρουν 
α νυ πο λό γι στη ζη μί α στην προ σω πι κή, οι κο γε νεια κή, 
ε παγ γελ μα τι κή και κοι νω νι κή ζω ή των θυ μά των που 
τί θεν ται σε α πό λυ τη ε ξάρ τη ση α πό ο μά δες του χώ ρου 
αυ τού.

Ε πί του θέ μα τος αυ τού ο Ι ε ρο μό να χος πα τήρ Σε ρα-
φείμ Ρό ουζ ( +) γρά φει στο α ξι ό λο γο βι βλί ο του: «Η 
Ορ θο δο ξί α και η θρη σκεί α του Μέλ λον τος» (εκ δό σεις 
«Ε γρή γορ ση») στο κε φά λαι ο: «Το πνεύ μα της ε πι στη-
μο νι κής φαν τα σί ας», τα έ ξης α πο κα λυ πτι κά:

Ι στο ρι κοί της ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας ι χνη λα-
τούν συ νή θως την προ έ λευ ση αυ τής της μορ φής λο-
γο τε χνί ας πί σω στις αρ χές του 19ου αι ώ να. Με ρι κοί 
προ τι μούν να βλέ πουν την αρ χή της, στις σύν το μες 
ι στο ρί ες του E d g ar A l l en P oe, οι ο ποί ες συν δυά ζουν 
έ να πει στι κό ρε α λι σμό στο ύ φος με έ να θέ μα-υ λι κό 
πάν τα χρω μα τι σμέ νο με το «μυ στή ριο» και το α πό-
κρυ φο. Άλ λοι βλέ πουν την πρώ τη συγ γρα φέ α ε πι στη-
μο νι κής φαν τα σί ας, στην σύγ χρο νη του P oe, M a ry 
W o l l s t o n c r a ft S h e l l ey (σύ ζυ γο του δι ά ση μου ποι η τή). Ο 
«F r a n k e n s t e in, ή νε ώ τε ρος Προ μη θέ ας» της, συν δυά ζει 
φαν τα στι κή ε πι στή μη και α πο κρυ φι σμό με έ ναν τρό πο 
χα ρα κτη ρι στι κό πολ λών ι στο ρι ών ε πι στη μο νι κής φαν-
τα σί ας α πό τό τε.

Η τυ πι κή ι στο ρί α ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας, πάν-
τως, ε πρό κει το να έρ θει στα τέ λη του 19ου και τις αρ-
χές του 20ου αι ώ να, α πό τον Ι ού λιο V e r ne και τον H. 
G. W e l ls μέ χρι τις μέ ρες μας. Α πό μια κα τά έ να με γά λο 
μέ ρος δεύ τε ρης κα τη γο ρί ας μορ φή λο γο τε χνί ας, στα 
φτη νά λα ϊ κά α με ρι κα νι κά πε ρι ο δι κά της δε κα ε τί ας 
του 1930 και 1940, η ε πι στη μο νι κή φαν τα σί α ε νη λι κι-
ώ θη κε κι έ γι νε έ να α ξι ο σέ βα στο δι ε θνές λο γο τε χνι κό 
εί δος στις πρό σφα τες δε κα ε τί ες.

Ε πι προ σθέ τως, έ νας α ριθ μός ε ξαι ρε τι κά δη μο φι λών 
κι νη μα το γρα φι κών ται νι ών έ δει ξε πό σο το πνεύ μα της 
ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας εί χε γο η τεύ σει τη φαν τα σί α 
του ευ ρέ ως κοι νού. Τις φτη νό τε ρες και εν τυ πω σι α κό-
τε ρες ται νί ες ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας της δε κα ε τί ας 
του 1950 δι α δέ χτη καν την τε λευ ταί α δε κα ε τί α οι μον-
τέρ νες ται νί ες-πρό τυ πα σαν τις «2001: η Ο δύσ σεια τον 
δι α στή μα τος», και «Στε νές ε πα φές τρί του τύ που», για 
να μην α να φέ ρου με μια α πό τις πιο δη μο φι λείς και μα-
κράς δι αρ κεί ας α με ρι κα νι κές τη λε ο πτι κές σει ρές, το 
«S t ar T r ek» (τα ξί δι στ’ α στέ ρια).

Το πνεύ μα της ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας πη γά ζει 
α πό μια υ πο στρω μα τι κή φι λο σο φί α ή ι δε ο λο γί α, η 
ο ποί α πιο συ χνά υ πο νο εί ται, πα ρά εκ φρά ζε ται, με 
πολ λές λέ ξεις, και την ο ποί α ου σι α στι κά α σπά ζον ται 
ό λοι ό σοι δη μι ουρ γούν στο εί δος της ε πι στη μο νι κής 
φαν τα σί ας. Αυ τή η φι λο σο φί α μπο ρεί να συ νο ψι στεί 
στα α κό λου θα κύ ρια ση μεί α: 

1. Η θρη σκεί α, με την πα ρα δο σια κή έν νοι α, εί ναι 
α πού σα, ή αλ λο! πα ρου σι ά ζε ται μ’ έ να πο λύ πε ρι στα-

σια κό ή τε χνη τό τρό πο. Το ί διο το λο γο τε χνι κό εί δος 
εί ναι φα νε ρά προ ϊ όν της «με τα χρι στι α νι κής ε πο χής», 
(που εί ναι ή δη εμ φα νής στις ι στο ρί ες του P oe και 
της S h e l l ey). Ο κό σμος της ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας 
εί ναι τε λεί ως υ λι στι κός, πα ρ’ ό τι συ χνά έ χει «μυ στι κι-
στι κές» προ ε κτά σεις α πο κρυ φι στι κού ή α να το λι κού 
χα ρα κτή ρα.

Ο «Θε ός», αν α να φέ ρε ται κα θό λου, εί ναι μια κε νή 
και α πρό σω πη δύ να μη, ό χι έ να προ σω πι κό ον (για πα-
ρά δειγ μα, η «∆ύ να μη» στον «πό λε μο των ά στρων», μια 
κο σμι κή ε νέρ γεια που έ χει την κα κή, ό πως ε πί σης και 
την κα λή της πλευ ρά). Η αυ ξα νό με νη ελ κυ στι κό τη τα 
των θε μά των ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας στον σύγ χρο νο 
άν θρω πο εί ναι ά με ση αν τα νά κλα ση της α πώ λειας των 
πα ρα δο σια κών θρη σκευ τι κών α ξι ών.

2. Το κέν τρο του σύμ παν τος της ε πι στη μο νι κής φαν-
τα σί ας (στη θέ ση του α πόν τος θε ού) εί ναι ο άν θρω πος 
-συ νή θως ό χι ο άν θρω πος ό πως εί ναι τώ ρα, αλ λά ο άν-
θρω πος ό πως θα «γί νει» στο μέλ λον, σε συμ φω νί α με 
τη μον τέρ να μυ θο λο γί α της ε ξέ λι ξης. Πα ρ’ ό τι οι ή ρω ες 
της ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας εί ναι συ νή θως α να γνω-
ρί σι μοι άν θρω ποι, το εν δι α φέ ρον της ι στο ρί ας συ χνά 
ε πι κεν τρώ νε ται στις ε πα φές τους με δι α φό ρων ει δών 
«υ πε ράν θρω πους» α πό «υ ψη λά ε ξε λιγ μέ νες» φυ λές του 
μέλ λον τος (ή κα μιά φο ρά του πα ρελ θόν τος), ή α πό μα-
κρι νούς γα λα ξί ες.

Η ι δέ α της πι θα νό τη τας «υ ψη λά ε ξε λιγ μέ νης» νο ή-
μο νος ζω ής σε άλ λους πλα νή τες, έ χει γί νει τό σο πο λύ 
μέ ρος της σύγ χρο νης νο ο τρο πί ας, που α κό μα και σε-
βα στές ε πι στη μο νι κές (και η μι ε πι στη μο νι κές) θε ω ρί ες 
την προ ϋ πο θέ τουν ως κά τι α δι αμ φι σβή τη το. Έ τσι, μια 
δη μο φι λής σει ρά βι βλί ων (E r i ch v on D a e n i k en, «Άρ-
μα τα των θε ών;» «Θε οί α πό το ε ξώ τε ρο δι ά στη μα» ), 
βρί σκει δή θεν εν δεί ξεις της πα ρου σί ας «ε ξω γή ι νων» 
όν των ή «θε ών» στην αρ χαί α ι στο ρί α, οι ό ποι οι εί ναι 
υ πο θε τι κά υ πεύ θυ νοι για την ξαφ νι κή εμ φά νι ση της 
νο η μο σύ νης στον άν θρω πο, η ο ποί α εί ναι δύ σκο λο να 
ε ξη γη θεί με τη συ νη θι σμέ νη ε ξε λι κτι κή θε ω ρί α.

Σο βα ροί ε πι στή μο νες στη Σο βι ε τι κή Έ νω ση ει κά-
ζουν ό τι η κα τα στρο φή των Σο δό μων και Γο μόρ ρων 
ο φει λό ταν σε πυ ρη νι κή έ κρη ξη, ό τι «ε ξω γή ι να» όν τα 
ε πι σκέ φθη καν την γη αι ώ νες πριν, ό τι ο Ι η σούς Χρι-
στός μπο ρεί να ή ταν έ νας «κο σμο ναύ της», και ό τι σή με-
ρα «μπο ρεί να εί μα στε στο κα τώ φλι μιας «δεύ τε ρης πα-
ρου σί ας» νο η μό νων όν των α πό το ε ξώ τε ρο δι ά στη μα». 
Ε ξί σου σο βα ροί ε πι στή μο νες στη ∆ύ ση θε ω ρούν την 
ύ παρ ξη «ε ξω γή ι νης νο η μο σύ νης» πο λύ πι θα νή, γι’ αυ-
τό προ σπα θούν ε πί δε κα ο κτώ του λά χι στον χρό νια να 
ε πι τύ χουν ε πα φή μα ζί τους μέ σω ρα δι ο τη λε σκό πι ων, 
και για την ώ ρα υ πάρ χουν του λά χι στον έ ξι έ ρευ νες 
που δι ε ξά γον ται α πό α στρο νό μους σε ό λο τον κό σμο 
για ρα δι ο σή μα τα που να προ έρ χον ται α πό νο ή μο να 
όν τα α πό το δι ά στη μα.

Σύγ χρο νοι Προ τε στάν τες και Ρω μαι ο κα θο λι κοί «θε-
ο λό γοι» -που έ χουν συ νη θί σει να φέ ρον ται ό που φαί-
νε ται να ά γει ή «ε πι στή μη»- ει κά ζουν εκ πε ρι τρο πής 
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στο νέ ο πε δί ο της «ε ξω θε ο λο γί ας» (της «θε ο λο γί ας του 
ε ξώ τε ρου δι α στή μα τος») σχε τι κά με το ποι ας φύ σης 
μπο ρούν να εί ναι οι «ε ξω γή ι νες» φυ λές. ∆ύ σκο λα μπο-
ρεί να αρ νη θεί κα νείς ό τι ο μύ θος πί σω α πό την ε πι στη-
μο νι κή φαν τα σί α α σκεί ι σχυ ρή έλ ξη α κό μα κι α νά με σα 
σε μορ φω μέ νους αν θρώ πους των ή με ρων μας.

Τα μελ λον τι κά «ε ξε λιγ μέ να» όν τα στη φι λο λο γί α 
ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας θε ω ρούν ται χω ρίς ε ξαι ρέ-
σεις να έ χουν ξε πε ρά σει τους πε ρι ο ρι σμούς της ση με-
ρι νής αν θρω πό τη τας, ι δι αι τέ ρως τους πε ρι ο ρι σμούς 
της «προ σω πι κό τη τας». Ό πως ο «Θε ός» της ε πι στη μο-
νι κής φαν τα σί ας, ο άν θρω πος έ χει ε πί σης γί νει πα ρά-
ξε να α πρό σω πος. Στο «Τέ λος της παι δι κής η λι κί ας» 
του A r t h ur C. C l a rk, η νέ α φυ λή των αν θρώ πων έ χει 
πα ρου σι α στι κό παι δι ών, αλ λά αν τι με τω πί ζει κε νό 
προ σω πι κό τη τας. Πρό κει ται να ο δη γη θούν σε α κό μα 
υ ψη λό τε ρες «ε ξε λι κτι κές» με τα μορ φώ σεις, στο δρό μο 
της α πορ ρό φη σης τους στον α πρό σω πο «Υ περ νού».

Γε νι κά η φι λο λο γί α ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας -σε 
ά με ση αν τί θε ση με τον Χρι στι α νι σμό, αλ λά α κρι βώς σε 
συμ φω νί α με κά ποι ες σχο λές α να το λι κής σκέ ψης- βλέ-
πει την «ε ξε λι κτι κή πρό ο δο» και την «πνευ μα τι κό τη-
τα» με ό ρους αυ ξα νό με νης έλ λει ψης προ σω πι κό τη τας.

3. Ο μελ λον τι κός κό σμος και η αν θρω πό τη τα θε-
ω ρούν ται α πό την ε πι στη μο νι κή φαν τα σί α με ό ρους 
«προ βο λών» των ση με ρι νών ε πι στη μο νι κών α να κα λύ-
ψε ων στην πραγ μα τι κό τη τα, πάν τως, αυ τές οι «προ βο-
λές» συμ φω νούν α ξι ο ση μεί ω τα με τον κα θη με ρι νό αν τι-
κει με νι κό κό σμο της α πο κρυ φι στι κής και κα τα φα νώς 
δαι μο νι κής εμ πει ρί ας κα θ’ ό λη τη διά ρκεια των αι ώ-
νων. Με τα ξύ των χα ρα κτη ρι στι κών των «υ ψη λά ε ξε λιγ-
μέ νων» πλα σμά των του μέλ λον τος εί ναι: Ε πι κοι νω νί α 
μέ σω νο η τι κής τη λε πά θειας, ι κα νό τη τα να πε τούν, να 
υ λο ποι ούν και να α πό-υ λο ποι ούν, να αλ λά ζουν την 
εμ φά νι ση των πραγ μά των ή να δη μι ουρ γούν φαν τα στι-
κές σκη νές και πλά σμα τα με «κα θα ρή σκέ ψη», να τα ξι-
δεύ ουν σε τα χύ τη τες πο λύ πιο πέ ρα α πό ο ποι α δή πο τε 
σύγ χρο νη τε χνο λο γί α, να κα τα λαμ βά νουν τα σώ μα τα 
των γή ι νων και να α να πτύσ σουν μια «πνευ μα τι κή» φι-
λο σο φί α η ο ποί α εί ναι «πέ ρα α πό ό λες τις θρη σκεί ες» 
και ε παγ γέλ λε ται μια κα τά στα ση ό που οι «α νε πτυγ μέ-
νες δι ά νοι ες» δεν θα ε ξαρ τών ται πια α πό την ύ λη. Ό λα 
αυ τά εί ναι οι δε δο μέ νες πρα κτι κές και ι σχυ ρι σμοί των 
μά γων και των δαι μό νων.

Μια πρό σφα τη ι στο ρί α της ε πι στη μο νι κής φαν τα σί-
ας ση μει ώ νει ό τι «έ νας ε πί μο νος προ σα να το λι σμός του 
ο ρά μα τος της ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας εί ναι η ε πι θυ-
μί α να υ περ βεί τη φυ σι κή εμ πει ρί α . .. μέ σω της πα ρου-
σί α σης χα ρα κτή ρων και γε γο νό των που πα ρα βιά ζουν 
τις συν θή κες χώ ρου και χρό νου ό πως τις ξέ ρου με» . Το 
σε νά ριο του «S t ar T r ek» και άλ λων ι στο ρι ών ε πι στη μο-
νι κής φαν τα σί ας, με τις φου του ρι στι κές «ε πι στη μο νι-
κές» μη χα νές τους, σε με ρι κά ση μεί α δι α βά ζον ται σαν 
α πο σπά σμα τα α πό βί ους αρ χαί ων Ορ θο δό ξων α γί ων, 
στους ο ποί ους πε ρι γρά φον ται οι ε νέρ γει ες των μά γων 
σε μια ε πο χή ό που η μα γεί α ή ταν α κό μα ση μαν τι κό μέ-
ρος της ει δω λο λα τρι κής ζω ής.

Η ε πι στη μο νι κή φαν τα σί α σε γε νι κές γραμ μές δεν 
εί ναι συ νή θως κα θό λου ε πι στη μο νι κή, ού τε και «φου-
του ρι στι κή» .·Εί ναι μια ο πι σθο χώ ρη ση στις «μυ στι κι-
στι κές» πη γές της σύγ χρο νης ε πι στή μης -της ε πι στή μης 
πριν το ∆ι α φω τι σμό του 17ου και 18ου αι ώ να-, που 
ή ταν πο λύ πιο κον τά στον α πο κρυ φι σμό. Η ί δια ι στο-
ρί α της ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας πα ρα τη ρεί ό τι «οι 
ρί ζες της ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας, ό πως οι ρί ζες της 
ί διας της ε πι στή μης, βρί σκον ται στη μα γεί α και στη 
μυ θο λο γί α».

Η ση με ρι νή έ ρευ να και τα πει ρά μα τα στην «πα ρα-
ψυ χο λο γί α» μαρ τυ ρούν ε πί σης μια μελ λον τι κή σχέ ση 
«ε πι στή μης» και α πο κρυ φι σμού, μια ε ξέ λι ξη με την 
ο ποί α η φι λο λο γί α ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας εί ναι 
ή δη σε πλή ρη αρ μο νί α.

Η ε πι στη μο νι κή φαν τα σί α στη Σο βι ε τι κή Έ νω ση 
(ό που εί ναι τό σο δη μο φι λής ό σο και στη ∆ύ ση, πα ρ’ 
ό τι η α νά πτυ ξη της ή ταν λί γο δι α φο ρε τι κή) έ χει α κρι-
βώς τα ί δια θέ μα τα ό πως η ∆υ τι κή ε πι στη μο νι κή φαν-
τα σί α. Σε γε νι κές γραμ μές, τα «με τα φυ σι κά» θέ μα τα 
στη σο βι ε τι κή ε πι στη μο νι κή φαν τα σί α (η ο ποί α εί ναι 
θύ μα του ά γρυ πνου μα τιού «υ λι στών» λο γο κρι τών) 
προ έρ χον ται α πό την ε πί δρα ση ∆υ τι κών συγ γρα φέ ων 
ή α πό ά με ση ιν δου ι στι κή ε πιρ ρο ή, ό πως στην πε ρί πτω-
ση του συγ γρα φέ α I v an E f r e m ov.

Ο α να γνώ στης της σο βι ε τι κής ε πι στη μο νι κής φαν-
τα σί ας, σύμ φω να με μια κρι τι κή, «πα ρου σι ά ζε ται με 
α μυ δρή ι κα νό τη τα να δι α κρί νει τις ζω τι κές δι α φο ρές 
με τα ξύ Ε πι στή μης και Μα γεί ας, με τα ξύ ε πι στή μο να 
και μά γου, με τα ξύ μέλ λον τος και φαν τα σί ας». Η ε πι-
στη μο νι κή φαν τα σί α, τό σο ∆υ τι κή ό σο και Α να το λι-
κή, λέ ει ο ί διος συγ γρα φέ ας, ό πως και άλ λες ό ψεις 
του σύγ χρο νου πο λι τι σμού, «ε πι βε βαι ώ νουν ό λες το 
γε γο νός ό τι το υ ψη λό τε ρο στά διο του αν θρω πι σμού 
εί ναι ο α πο κρυ φι σμός».

4. Σχε δόν α πό την ί δια τη φύ ση της ως «φου του ρι-
στι κή», η ε πι στη μο νι κή φαν τα σί α τεί νει να εί ναι ου-
το πι κή. Λί γα μυ θι στο ρή μα τα ή ι στο ρί ες πε ρι γρά φουν 
πραγ μα τι κά μια μελ λον τι κή τέ λεια κοι νω νί α, αλ λά τα 
πε ρισ σό τε ρα α πό αυ τά δι α πραγ μα τεύ ον ται την «ε ξέ-
λι ξη» της ση με ρι νής κοι νω νί ας σε κά τι α νώ τε ρο, ή τη 
συ νάν τη ση με έ να ε ξε λιγ μέ νο πο λι τι σμό σε κά ποι ον 
άλ λο πλα νή τη, με την ελ πί δα ή τις προ ϋ πο θέ σεις της 
υ πέρ βα σης των προ βλη μά των του σή με ρα και γε νι κά 
των πε ρι ο ρι σμών της αν θρω πό τη τας. Στην ε πι στη μο-
νι κή φαν τα σί α του E f r e m ov και άλ λων Σο βι ε τι κών, ο 
ί διος ο κομ μου νι σμός γί νε ται «κο σμι κός» κι «αρ χί ζει 
να α πο κτά μη υ λι κές ποι ό τη τες», και «ο με τα βι ο μη χα νι-
κός πο λι τι σμός θα εί ναι σαν ιν δου ι στι κός».

Τα «α νώ τε ρα όν τα» του ε ξώ τε ρου δι α στή μα τος 
συ χνά εί ναι προι κι σμέ να με ι δι ό τη τες «σω τή ρα», και 
οι προ σε δα φί σεις δι α στη μο πλοί ων συ χνά κη ρύτ τουν 
«α πο κα λυ πτι κά» γε γο νό τα -συ νή θως την ά φι ξη α γα-
θο ερ γών όν των-, που θα ο δη γή σουν τους αν θρώ πους 
στην «ε ξε λι κτι κή πρό ο δο» τους.

Με δυ ο λο γί α, η λο γο τε χνί α ε πι στη μο νι κής φαν τα-
σί ας του 20ου αι ώ να εί ναι η ί δια έ να κα θα ρό ση μά δι 
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ΣΑ Η ΕΝ ΤΟ ΛΟ ΓΙΑ*

A να κοι νn θη κε O τι M Σα η εν το λο γ� α P χει , γο ρ_ σει 
τ� πα λαι� κτ� ριο τEς @ ται ρ� ας ΒΡ στ�ν 6 δ� Βα σι λ�σ σης 
Βι κτω ρ� ας στ� Λον δ� νο γι_ 10 g κα τομ μ] ρια λ� ρες Aγ-
γλ� ας. Q , γο ρ_ το! πε ρι ου σια κο! α: το! στοι χε � ου θ_ 
βο η θ� σει τ�ν *ρ γ_ νω ση ν_ α: ξ� σει τ�ς δρα στη ρι � τη τ^ς 
της στ� Βρετ τα νι κ� πρω τε ] ου σα.

Γι_ πολ λ_ χρ� νια, β_ ση της στ� Λον δ� νο t ταν τ_ 
γρα φε� α τEς 6 δο! T o t t e n h am C o u rt R o ad, O που ο' πε-
ρα στι κο� @ κα λο!ν το γι_ 7 να “Τ^ στ Προ σω πι κ� τη τος”.
i π_ρ χει @ π� σης 7 να “Κ^ ντρο ∆ι α ση μο τ� των” στ� Βays -
w a t er.

A π� τ� 1959, M κυ ρι � τε ρη , π� , π� ψε ως γο � τρου δι-
ε ] θυν ση τEς Σα η εν το λο γ� ας, στ�ν Βρε ταν ν� α, Ò ταν τ� 
S a i nt H i ll M a n or, 7 να ,ρ χον τι κ� δυ� μ� λια , π� τ� E a st 
G r i n s t e ad, στ� S u s s ex.

L ' δρυ τ�ς τEς Σα η εν το λο γ� ας, L. R on H u b b a rd, 
, γ� ρα σε τ� κτE μα α: τ� τDν 50 στρεμ μ_ των , π� τ�ν 
Μα χα ρα γι_ τEς J a i p o ur κα� @γ κα τα στ_ θη κε σ’ α: τ� μ^ 
τ�ν σ] ζυ γ� του M a ry S ue κα� τ_ παι δι_ τους. Το πι κ� 
@ φη με ρ� δα , ν^ φε ρε τ�ν @ πο χ� @ κε � νη: “y νας A με ρι κα-
ν�ς κα� M γο η τευ τι κ� ο> κο γ^ νει_ του βρE καν 7 να πα ρ_-
δει σο στ� S a i nt H i ll”.

Τρε�ς μE νες με τ_ τ�ν @γ κα τ_ στα σ� τους, “6 , το-
μι κ�ς @ πι στ� μων ∆ρ. H u b b a rd” t ταν π_ λι θ^ μα τEς 
@ φη με ρ� δας. A να κο � νω σε μι_ @ πα να στα τι κ� μ^ θο δο 
κη που ρι κEς, > σχυ ρι ζ� με νος O τι ε` χε @ πε ξερ γα στε� σπ�-
ρους, μ^ “ρα δι ε νερ γ_ κ] μα τα” μ^ , πο τ^ λε σμα τ_ φυ τ_ 
το μ_ τας, πο] καλ λι ερ γο! σε ν_ φθ_ σουν τ� p ψος τDν 
16 πο δDν (4,80 μ^ τρων).

“A π^ δει ξε” , κ� μη, O τι τ_ φυ τ_ “στε να χω ρο!ν ται” 
κα� α> σθ_ νον ται π� νο, πο] μπο ρε� ν_ με τρη θε�, μ^ 
7 να “με τρη τ� Ε” (Ε m e t er) πο] συ ν^ δε σε σ’ 7 να γε ρ_ νι. 
v κα νε μ_ λι στα κα� @ π� δει ξη, πDς π_λ λε ται M βε λ� να 
κα θnς P κο βε τ_ φ]λ λα το! φυ το! (M Σα η εν το λο γ� α 
χρη σι μο ποι ε� τ� Ε m e t er στ� δι α δι κα σ� α το! “a u d i t i ng” 
πο] @ φαρ μ� ζει σ^ ,ν θρn πους).

Σ^ %λ λη πε ρ� πτω ση, “6 ∆� κτωρ H u b b a rd” , ν^ φε ρε 
στ�ν � πι τρο π� L δι κEς ‘ Α σφ_ λειας το! E a st G r i n s-
t e ad O τι Ò ταν δι α τε θει μ^ νος ν_ κ_ νει μι_ προ σφο ρ_ 
στ�ν @ πι τρο π�. º κα νο ποι η μ^ να τ_ μ^ λη τEς � πι τρο πEς, 
μ^ τ�ν προ σφο ρ_ του κα� τ�ν πρ� τα σ� του ν_ , να λ_-
βει τ�ν *ρ γ_ νω ση τEς L δι κEς A σφ_ λειας, τ�ν @ ξ^ λε ξαν 
παμ ψη φε�.

Q θε τι κ� α: τ� στ_ ση τEς το πι κEς κοι νω ν� ας πρ�ς 
τ� “γο η τευ τι κ� ο> κο γ^ νεια”, %λ λα ξε O ταν α: τ� δι ευ ρ]ν-
θη κε μ^ τ�ν % φι ξη g κα τον τ_ δων νε α ρDν A με ρι κα νDν 
στ�ν πε ρι ο χ�.

L A l an L a r c o m be τEς το πι κEς @ φη με ρ� δος “Τα-
χυ δρ� μος” το! E a st G r i n s t e ad , να φ^ ρει: “i πEρ ξε 
πο λ] με γ_ λη , νη συ χ� α κα� δυ σφο ρ� α στ�ν π� λη. Ο' 
A με ρι κα νο� περ πα το! σαν στο ]ς δρ� μους φο ρDν τας 
σ� μα τα πο] P γρα φαν: “Μ� μο! μι λ| τε, ε` μαι < π� @ πε-
ξερ γα σ� α”. Τ� ρε πορ τ_ζ συ ν^ χι ζε: “L κ� σμος ε` χε τ�ν 
αb σθη ση O τι δ^ν θ_ P πρε πε ν_ @ πι τρα πε� πε ραι τ^ ρω 
@ ξ_ πλω ση τEς Σα η εν το λο γ� ας. v βλε παν το ]ς Σα η εν-
το λ� γους πο] προ σπα θο! σαν ν_ , πο κτ� σουν τ�ν κυ-
ρι � τη τα σει ρ|ς @ πι χει ρ� σε ων: � ν�ς κτη μα το με σι τι κο! 
γρα φε � ου, g ν�ς * δον τι α τρε � ου, g ν�ς κομ μω τη ρ� ου κα� 
κο σμη μα το πω λε � ων κα� , νη συ χο! σαν. Μι_ g ται ρ� α 
ο> κο νο μι κ� κα� κ_ ποι α ' α τρε� α δι ευ θ] νον ταν J δη 
, π� Σα η εν το λ� γους. Α: τ� δ^ν % ρε σε στ�ν κ� σμο. Ο' 
%ν θρω ποι t ταν τEς γνn μης O τι %ν κ_ ποι ος ε` χε προ-
βλ� μα τα θ_ P πρε πε ν_ Pλ θει σ^ @ πα φ� μ^ τ�ν @ φη μ^ ριο 
τEς @ νο ρ� ας”.

* Aπ� τ� βιβλ�ο “Bare-faced Messiah” τo! Russel Miller. 
�κδ�σεις Sphere Books. ∆ημοσιε]θηκε σ_ν %ρ θρο: “The 
Times” (1/12/2004 & 5/1/2005).

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

της α πώ λειας των χρι στι α νι κών α ξι ών και της χρι στι-
α νι κής ερ μη νεί ας του κό σμου. Έ χει γί νει έ να ι σχυ ρό 
μέ σο δι ά δο σης μιας μη χρι στι α νι κής φι λο σο φί ας της 
ζω ής και της ι στο ρί ας, κα τά έ να με γά λο μέ ρος κά τω 
α πό α προ κά λυ πτη, ή συγ κε κα λυμ μέ νη, α πο κρυ φι στι κή 
και α να το λι κή ε πί δρα ση και σε μια κρί σι μη με τα βα τι-
κή πε ρί ο δο κρί σης και με τά βα σης για τον αν θρώ πι νο 
πο λι τι σμό, έ χει γί νει μια βα σι κή δύ να μη στην καλ λι-
έρ γεια της ελ πί δας και της πραγ μα τι κής προσ δο κί ας 
για «ε πι σκέ πτες α πό το ε ξώ τε ρο δι ά στη μα» οι ό ποι οι 
θα λύ σουν τα προ βλή μα τα της αν θρω πό τη τας και θα 
ο δη γή σουν τον άν θρω πο σε μια νέ α «κο σμι κή» ε πο χή 
της ι στο ρί ας του.

Ε νώ εμ φα νί ζε ται ως ε πι στη μο νι κή και μη θρη σκευ-
τι κή, η λο γο τε χνί α ε πι στη μο νι κής φαν τα σί ας εί ναι 
στην πραγ μα τι κό τη τα έ νας βα σι κός δι α σπο ρέ ας (σε 
κο σμι κή μορ φή) της «νέ ας θρη σκευ τι κής συ νει δη τό τη-
τας», η ο ποί α σα ρώ νει το αν θρώ πι νο γέ νος κα θώς ο 
Χρι στι α νι σμός υ πο χω ρεί. 

Τα πα ρα πά νω συν θέ τουν το α ναγ καί ο υ πό βα-
θρο για να συ ζη τή σου με τις πραγ μα τι κές εκ δη λώ-
σεις των «α γνώ στου ταυ τό τη τας ι πτά με νων αν τι κει-
μέ νων», τα ό ποι α πα ρα δό ξως αν τα πο κρί νον ται στις 
ψευδοθρησκευτικές προσδοκίες που έχουν εξαφτεί 
στον «μεταχριστιανικό» άνθρωπο”.

(Συν^χεια στ� gπ�μενο)
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L A l an L a r c o m be t ταν 6 δη μο σι ο γρ_ φος, πο] πρD-
τος P κα νε τ�ν @ π� σκε ψη στο ]ς H u b b a r ds O ταν @ κε� νοι 
πρω το Eλ θαν. Σ^ μι_ g π� με νη @ π� σκε ψ� του ξαφ νι _-
στη κε , π� τ�ν , ριθ μ� τDν , τ� μων πο] Ò ταν @ κε�. L 
L a r c o m be , να φ^ ρει: “Κα θnς στα μ_ τη σα τ� α: το κ� νη τ� 
μου P ξω , π� τ� σπ� τι, 7 να κου δο ] νι χτ] πη σε κ_ που κα� 
κ� σμος Oρ μη σε P ξω, g κα τον τ_ δες g κα τον τ_ δων , π’ α:-
το]ς, σ_ν σφE κες, πο] , φ� νουν τ�ν φω λι_. A να κ_ λυ-
ψα O τι Ò ταν τ� σοι πολ λο� μα θη τα� @ κε� � στε σ� γου ρα 
θ_ ,ν τι με τn πι ζαν , νε π_ρ κεια στ� σ] στη μα , πο χ^ τευ-
σης, πο] @ ξυ πη ρε το! σε τ� κτ� ριο”.

�ν δι α φ^ ρον @κ δη λn θη κε στ�ν Βου λ� τDν Κοι νο-
τ� των.

Στ�ς 7 Φε βρου α ρ� ου 1966, 6 Λ�ρ δος Βa l n i el, τ� τε 
Πρ� ε δρος τEς “� θνι κEς � ται ρ� ας γι_ τ�ν ∆ι α νο η τι κ� 
i γε � α” ζ� τη σε , π� τ�ν i πουρ γ� i γε � ας ν_ < πο β_ λει 
@ πε ρn τη ση γι_ τ�ν Σα η εν το λο γ� α, στ� Βρε ταν ν� α.

Q , π_ ντη ση το! L. R on H u b b a rd t ταν ν_ @κ δn σει 
μι_ ντι ρε κτ� βα , π� τ� ,ρ χον τι κ� στ� S a i nt H i ll: “B _λ τε 
7 να ντε τ^ κτιβ ν_ ξε θ_ ψει O λα τ’ % πλυ τα , π� τ� πα ρελ-
θ�ν α: το! το! Λ�ρ δου. Θ_ τ_ βρE τε O λα @ κε�”.

Μ^ τ�ν ε: και ρ� α α: τ�, 6 H u b b a rd δη μι ουρ γε� 7 να 
“ΤμE μα ∆η μ� σιας v ρευ νας”, πο] , πο τε λε� ται , π� 
> δι ω τι κο ]ς , στυ νο μι κο ]ς. L πρD τος @ ρευ νη τ�ς, πο] 
προσ λ� φθη κε γι_ ν_ δι ευ θ] νει τ�ν 6 μ_ δα, P λα βε τ�ν 
@ν το λ� ν_ βρε� του λ_ χι στον , π� 7 να “με λα ν� ση με� ο” 
(7 να φ� νο, μι_ @ π� θε ση, 7 να βια σμ�) γι_ κ_ θε ψυ χ� α-
τρο στ� Βρε ταν ν� α. L ντ^ τε κτιβ α: τ�ς “πο ] λη σε” τ�ν 
' στο ρ� α α: τEς τEς , συ νε � θι στης , πο στο λEς του, σ^ μι_ 
κυ ρι α κ_ τι κη @ φη με ρ� δα.

Με τ_ , π� πολ λ_ πρω το σ^ λι δα, γ] ρω , π� τ�ν H ub- 
 ba rd, τ_ α> τ� μα τα στ�ν Βου λ� τDν Κοι νο τ� των, γι_ @ πε-
ρn τη ση γ] ρω , π� τ�ν Σα η εν το λο γ� α συ νε χ� στη καν.

Q , π_ ντη ση το! i πουρ γο! t ταν: “∆^ν νο μ� ζω O τι 
ε` ναι , ναγ κα � α πε ραι τ^ ρω P ρευ να γ] ρω , π� τ� Σα η-
εν το λο γ� α γι_ ν_ κα τα δει χθε� O τι ο' δρα στη ρι � τη τες 
α: το! το! *ρ γα νι σμο! ε` ναι δυ νη τι κ_ βλα βε ρ^ς. ∆^ν 
P χω καμ μ� α ,μ φι βο λ� α O τι M Σα ην τε λο γ� α ε` ναι τε λε � ως 
, να ξι � πι στη σ^ θ^ μα τα , ν_ πτυ ξης τEς < γε � ας”.

∆] ο χρ� νια ,ρ γ� τε ρα, στ�ς 25 x ου λ� ου 1968, M Βρε ταν-
νι κ� Κυ β^ρ νη ση , πο φ_ σι σε τε λι κ_ ν_ δρα στη ρι ο ποι η θε� 
κα τ_ τEς Σα ην τε λο γ� ας. L i πουρ γ�ς i γε � ας, κ. Kenneth 
R o b i n s on, , να κο � νω σε τ�ν , πα γ� ρευ ση ε> σ� δου στ� 
Q νω μ^ νο Βα σ� λει ο στο ]ς μα θη τ^ς τEς Σα η εν το λο γ� ας. 
L κ. R o b i n s on δ� λω σε: “Q Κυ β^ρ νη ση ε` ναι πε πει σμ^ νη, 
P χον τας @ ξε τ_ σει O λα τ_ < π_ρ χον τα στοι χε� α, O τι M Σα-
ην τε λο γ� α ε` ναι κοι νω νι κ_ βλα βε ρ�. Aλ λο τρι n νει μ^ λη 
ο> κο γε νει Dν, , πο μα κρ] νον τας τ� 7 να , π� τ� %λ λο κα� 
, πο δ� δει ρυ πα ρ_ κα� , τι μω τι κ_ κ� νη τρα σ^ O σους τEς 
,ν τι τ� θεν ται. Ο' @ ξου σι α στι κ^ς ,ρ χ^ς κα� πρα κτι κ^ς της 
ε` ναι μ� α > σχυ ρ� , πει λ� γι_ τ�ν προ σω πι κ� τη τα κα� τ�ν 
ε: η με ρ� α @ κε � νων, πο] @ ξα πα το!ν ται στ� ν_ γ� νουν * πα-
δο�. Κα� τ� ση μαν τι κ� τε ρο: Ο' μ^ θο δο� της ε` ναι δυ να τ�ν 
ν_ , πο βο!ν σο βα ρ�ς κ�ν δυ νος γι_ τ�ν < γε � α @ κε � νων πο] 
< πο κ] πτουν σ’ α: τ^ς τ�ς με θ� δους”.

Λ� γες μ^ ρες ,ρ γ� τε ρα, 6 i πουρ γ�ς � σω τε ρι κDν 
, να κο � νω νε, O τι 6 L. R on H u b b a rd χα ρα κτη ρ� σθη κε 

fς “, νε πι θ] μη τος ,λ λο δα π�ς” κα� συ νε πDς δ^ν θ_ @ πι-
τρε π� ταν στ� g ξEς, @ πι στρο φ� του στ� Βρε ταν ν� α. Σ_ν 
, π_ ντη ση, 6 H u b b a rd , π^ στει λε 7 να τ^ λεξ στ� S a i nt 
H i ll, μ^ τ� g ξEς πε ρι ε χ� με νο: “Q Aγ γλ� α, πο] κ_ πο τε 
@ θε ω ρε� το τ� ΦDς κα� M ‘ Ελ π� δα το! Κ� σμου, P χει γ� νει 
Κρ_ τος A στυ νο μι κ� κα� δ^ν ε` ναι δυ να τ�ν ν_ τ�ν @μ πι-
στε ] ε ται κα νε �ς πλ^ ον”.

∆^ κα 7 ξη χρ� νια ,ρ γ� τε ρα, στ� A νn τα το ∆ι κα στ�-
ριο το! Λον δ� νου, 6 κ. J u s t i ce L a t ey χα ρα κτ� ρι σε τ�ν 
Σα η εν το λο γ� α fς “, ν� θι κη, κοι νω νι κ_ , πε χθE, , χρε � α 
κα� @ πι κ�ν δυ νη”. L δι κα στ�ς @ δ� κα ζε μ� α πε ρ� πτω ση 
@ πι μ^ λειας, πο] , φο ρο! σε τ_ παι δι_ g ν�ς @ν @ νερ γε � ½ 
Σα η εν το λ� γου κα� τEς πρn ην Σα η εν το λ� γου συ ζ] γου 
του. L b διος πε ρι ̂  γρα ψε τ�ν συμ πε ρι φο ρ_ το! Hub-
bard κα� τDν βο η θDν του “fς φρι κα λ^ α , ν_ μνη ση το! 
κομ πα σμο! κα� τDν φω να σκι Dν το! Χ�τ λερ κα� τDν 
< πη ρε τDν του”.

A να θ^ τον τας τ�ν @ πι μ^ λεια στ� σ] ζυ γο, 6 κ. J u s t i ce 
L a t ey ε` πε, O τι M Σα ην τε λο γ� α t ταν δι ε φθαρ μ^ νη, @ πει-
δ� βα σ� ζε ται σ^ ψε ] δη κα� , π_ τη κα� P χει fς κ] ριο 
,ν τι κε � με ν� της τ� χρE μα κα� τ�ν , π� κτη ση δ] να μης 
το! κ. H u b b a rd, τEς συ ζ] γου του κι @ κε � νων, πο] βρ�-
σκον ται κον τ_ του, στ�ν κο ρυ φ� τEς M γε σ� ας. “Ε` ναι 
, χρε � α”, ε` πε, “δι � τι χρη σι μο ποι ε� % τι μες πρα κτι κ^ς, 
τ� σο γι_ το ]ς πι στο ]ς της, πο] δ^ν , κο λου θο!ν τ� 
γραμ μ� της χω ρ�ς ,ν τι λο γ� ες, O σο κα� πρ�ς @ κε � νους, 
@ κτ�ς τEς *ρ γ_ νω σης, πο] , σκο!ν κρι τι κ� J ε` ναι ,ν τ�-
θε τοι πρ�ς α: τ�ν. Ε` ναι @ πι κ�ν δυ νη”, συ ν^ χι σε, “@ πει δ� 
βγα � νει στο ]ς δρ� μους γι_ ν_ α>χ μα λω τ� ζει % το μα, > δι-
α � τε ρα παι δι_, κα� ν_ @ν τυ πω σι _ ζει ν^ ους ,ν θρn πους 
δι δ_ σκον τ_ς τους κα� κ_ νον τ_ς τους πλ] ση @γ κε φ_ λου 
� στε ν_ γ� νουν ο' χω ρ�ς @ ρω τ� μα τα α>χ μ_ λω το� της 
κα� @ρ γα λε� α τEς α~ ρε σης, μα κρι_ , π� το ]ς δι κο ]ς τους 
,ν θρn πους, τ�ν κοι ν�, ,ν θρn πι νη λο γι κ�, τ� ζω�”.

A να φε ρ� με νος στ�ν ' δρυ τ� κα� στ� σ] ζυ γ� του, 6 
δι κα στ�ς @ θε n ρη σε τ�ν , π� φα ση σα φ� κα� τε λε σ� δι κη. 
“L κ. H u b b a rd ε` ναι , π� το ]ς χει ρ� τε ρους τσαρ λα τ_-
νους”, ε` πε. Κι , κ� μη προ σ^ θε σε: “Τ� b διο κα� M σ] ζυ-
γ�ς του M a ry S ue κα� M κλ� κα στ� συμ βο ] λιο κο ρυ φEς 
πο] λαμ β_ νουν τ�ς , πο φ_ σεις γι_ τ�ς @ ν^ρ γει ες στ�ν 
α~ ρε ση”.

Πα ρ_ τ� κ! μα τEς κρι τι κEς, , π� @ π� ση μες πη γ^ς, M 
Σα η εν το λο γ� α @ π^ ζη σε κα� φ_ νη κε ν_ γ� νε ται , κ� μη 
πι� > σχυ ρ� με τ_ τ�ν θ_ να το το! H u b b a rd. Μι_ ντι ρε-
κτ� βα , π� τ� “Γρα φε� ο A να κοι νn σε nν” του 6 ρ� ζει 
τ�ν τρ� πο, πο] θ_ μπο ρο! σαν ο' Σα η εν το λ� γοι ν_ 
, να πτ] ξουν πο λι τι κ� @ πιρ ρο�: “Μ�ν @ν δι α φ^ ρε στε ν_ 
@ κλε γε� τε. Φρον τ� στε ν_ προσ λη φθε� τε στ� προ σω πι κ� 
Γραμ μα τε � ας J στ� σD μα τDν Σω μα το φυ λ_ κων”.

Q , πα γ� ρευ ση στ�ν εb σο δο Σα η εν το λ� γων στ� 
Βρε ταν ν� α < πο στη ρ� χθη κε O τι t ταν , ν^ φι κτη κα� κα-
ταρ γ� θη κε. Πολ λ^ς χD ρες, O που M ,ν τ� θε ση t ταν * ξ]-
τα τη %ρ χι σαν ν_ , π� δε χον ται τ�ν Σα η εν το λο γ� α σ_ν 
Θρη σκε � α %ν κα� ο' Βρε ταν νι κ^ς Κυ βερ ν� σεις P χουν 
, πορ ρ� ψει δι α δο χι κ_ α: τ� τ�ν , πα � τη ση.

L H u b b a rd, , π� πο λ] πα λι_, ε` χε κα τα νο � σει τ_ 
πολ λ_ πλε ο νε κτ� μα τα το! θρη σκευ τι κο! κα θε στD τος.
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Στ_ τ^ λη το! 1952, 6 νε ο ε κλε γε �ς τ� τε πρ� ε δρος τDν 
Η.Π.Α., D w i g ht D. E i s e n h o w er, ε` χε δι α κη ρ] ξει: “Q Κυ-
β^ρ νη σ� μας δ^ν P χει < π� στα ση @ κτ�ς %ν θε με λι n νε ται 
σ^ μι_ βα θει_ θρη σκευ τι κ� π� στη κα� δ^ν μ^ @ν δι α φ^-
ρει προ σω πι κ_ ποι_ ε` ναι α: τ� M π� στη”! Τ� 1954 τ� 
Κογ κρ^σ σο προ σ^ θε σε στ�ν “i π� σχε ση Π� στε ως” τ�ν 
φρ_ ση: “i π� τ�ν Θε �ν”.

Τ�ν ∆ε κ^μ βριο το! 1953, 7 να χρ� νο με τ_ τ�ν δι α κ�-
ρυ ξη το! E i s e n h o w er, 6 H u b b a rd ~ δρυ σε τρε�ς ν^ ες @κ-
κλη σ� ες: Τ�ν “�κ κλη σ� α τEς A με ρι κα νι κEς � πι στ� μης”, 
τ�ν “�κ κλη σ� α τEς Σα η εν το λο γ� ας” κα� τ�ν “�κ κλη σ� α 
τEς Πνευ μα τι κEς Μη χα νι κEς” κα� τ�ς κα τα χn ρη σε στ� 
C a m d en το! N ew J e r s ey. Στο ]ς πι στο ]ς του, στ_ %λ λα 
μ^ ρη τDν Η.Π.Α., δ� θη κε @ν το λ� ν_ @ πι σπε ] σουν τ�ν 
,λ λα γ� τEς λει τουρ γ� ας των σ^ @κ κλη σ� ες. Ο' δι ευ θυν-
τ^ς με το νο μ_ στη καν σ^ “º ε ρε�ς”.

L κλ_ δος μ^ τ� με γα λ] τε ρη δι _ δο ση, M “�κ κλη σ� α 
τEς Σα η εν το λο γ� ας, τEς Κα λι φ�ρ νιας”, P θε σε σ_ν σκο-
πο ]ς της: “Τ�ν υ' ο θ^ τη ση κα� , πο δο χ� τDν στ� χων, 
σκο πDν, ,ρ χDν κα� π� στης στ�ν �κ κλη σ� α τEς A με-
ρι κα νι κEς � πι στ� μης, O πως θε με λι n θη καν , π� τ�ν L. 
R on H u b b a rd”.

Μ^ σl το! H o l l y w o od κα� ε> δι κ� τε ρα μ^ σl γνω στDν 
, στ^ ρων πο] κα τ�ρ θω σε ν_ κ_ νει * πα δο ]ς της, O πως 
6 J o hn T r a v o l ta κα� 6 T om C r u i se, M *ρ γ_ νω ση κ^ρ δι σε 
δι ε θν� @ πιρ ρο�. Πρ� σφα τα, 6 C r u i se, κα τ_ τ�ν δι _ρ-
κεια @ π� σκε ψ�ς του στ�ν Βρε ταν ν� α, @ κμε ταλ λε ] θη κε 
τ�ν συμ με το χ� του σ^ τη λε ο πτι κ� @κ πομ π� το! M i c h a el 
P a r k i n s on γι_ ν_ μι λ� ση γι_ τ_ πι στε ] ω του στ�ν Σα-
η εν το λο γ� α. Στ�ν \ θο ποι� , πο νε μ� θη κε τ� με τ_λ λιο: 
“� πι τυ χ� ες στ�ν º ε ρα πο στο λ� γι_ τ�ν �κ κλη σ� α τEς 
Σα η εν το λο γ� ας” , π� τ�ν *ρ γ_ νω ση κα� τι μ| ται γι_ τ�ν 
συμ βο λ� του στ�ν “Aλ λα γ� το! Προ σn που τEς �κ πα �-
δευ σης στ�ν A με ρι κ�”.

Τ� S a i nt H i ll M a n or ε` ναι , κ� μη κα� σ� με ρα M “Μ^κ-
κα” γι_ το ]ς Σα η εν το λ� γους σ’ 6 λ� κλη ρο τ�ν κ� σμο 
κα� ε` ναι κα τα χω ρη μ^ νο, σ_ν του ρι στι κ� , τρα ξι �ν, 
στ�ν του ρι στι κ� 6 δη γ� το! S u s s ex.

Q Σα η εν το λο γ� α δι α θ^ τει πε ρι ου σια κ_ στοι χε� α 
κα� σ^ %λ λα μ^ ρη τEς Βρε ταν ν� ας, > δι α � τε ρα στ� P o o le, 
D o r s et.

Ε ΠΩ ∆Υ ΝΕΣ ΜΝΗ ΜΕΣ

Με τ_ τ�ν Α’ Παγ κ� σμιο Π� λε μο στ�ν 6 πο� ο M �λ-
λ_ δα , γω ν� στη κε στ� πλευ ρ� τDν συμ μ_ χων sγ γλων, 
Γ_λ λων, x τα λDν κα� A με ρι κα νDν κα� P χυ σε τ� α¿ μα 
τDν παι δι Dν της στ_ πε δ� α τDν μα χDν, O λοι π� στευ αν 
O τι tλ θε M � ρα ν_ @κ πλη ρω θο!ν τ_ δ� και α α> τ� μα τ_ 
μας γι_ , πε λευ θ^ ρω ση το! , λ] τρω του �λ λη νι σμο! 
τEς Μι κρ|ς A σ� ας. Α: τ� @ θε ω ρε� το τ� τε fς α: το ν� η το 
@ φ’ O σον M Τουρ κ� α t ταν μ^ τ� μ^ ρος τDν ,ν τι π_ λων 
τους.

k μως λ� γο με τ_ τ�ν σι γ� τEς κλαγ γEς τDν O πλων 
τ_ πρ_γ μα τα @ ξε λ� χθη καν δυ σμε νDς γι_ τ�ν �λ λ_ δα. 
Ο' σ]μ μα χο� μας , μ^ σως μ|ς @γ κα τ^ λει ψαν κα� @ στρ_-

φη σαν πρ�ς τ�ν @ πηρ μ^ νο Κε μ_λ, προ σβλ^ πον τες στ�ν 
@ ξυ πη ρ^ τη ση τDν ο> κο νο μι κDν τους συμ φε ρ� ντων. Στ� 
βι βλ� ο “A να μν� σεις. . .” το! Κ. Ζα βι τσι _ νου , να φ^ ρον-
ται πολ λ_ γι_ τ� με τα στρο φ� τEς στ_ σης τDν συμ μ_-
χων μας το! Α’ Παγ κο σμ� ου Πο λ^ μου. Με τα ξ] %λ λων, 
γρ_ φει 6 @ν λ� γl δι α κε κρι μ^ νος συγ γρα φ^ ας: “Q Γαλ-
λ� α J δη ε` χε < πο γρ_ ψει , π� τ�ν e κτn βριον το! 1921 
6 ρι στι κ�ν συν θ� κην μ^ τ�ν Κε μ_λ κα� δ^ν , π^ κρυ πτεν 
ε>ς το ]ς συμ μ_ χους της τ�ς < πο χρε n σεις πο] ε` χεν , να-
λ_ βει , π^ ναν τι στ�ν Κε μ_λ, O πως @ πι δι n ξει ρι ζι κ_ς 
με ταρ ρυθ μ� σεις τEς συν θ� κης τDν Σε βρDν. L Γαλ λι κ�ς 
τ] πος @ ξ’ %λ λου ε` χε ξε σπα θn σει < π^ρ τDν Το ]ρ κων. 
Κα� M γαλ λι κ� κοι ν� γνn μη ε` χε κα τα λη φθE , π� 7 ναν 
, δι και ο λ� γη τον κα� , νε ξ� γη τον φι λο τουρ κι σμ�ν.

Q x τα λ� α @ π� σης ε` χε χα ρ_ ξει , πε ρ� φρα στα φι λο-
τουρ κι κ�ν πο λι τι κ�ν κα� π_ ντως ,ν τ� θε τον πρ�ς τ�ν �λ-
λη νι κ�ν πο λι τι κ�ν τEς Μι κρ|ς A σ� ας. � π� στευ εν α: τ� 
πnς M Τουρ κ� α , πο τε λε� χD ρον ο> κο νο μι κDς πλ^ ον @ κμε-
ταλ λε ] σι μον , π� τ�ν �λ λ_ δα. ́  το λοι π�ν , πο φα σι σμ^-
νη ν_ < πο στη ρ� ξει τ_ς Τουρ κι κ_ς , ξι n σεις σ]μ φω να μ^ 
τ�ν x τα λο κε μα λι κ�ν συμ φω ν� αν. ×ς πρ�ς τ�ν Aγ γλ� αν 
κα� α: τ� @ πε δ� ω κεν λ� γl πε ρι πε τει Dν της ε>ς τ_ς ºν δ� ας 
τ�ν τα χε� αν συ νο μο λ� γη σιν ε> ρ� νης ε>ς τ�ν Μ. A σ� αν. 
� θε n ρει το! το O τι , πε τ^ λει @ θνι κ�ν , ν_ γκην”.

Κα� στ� βι βλ� ο: “Q σκι_ τEς ∆] σε ως” το! Κων σταν-
τ� νου Σα κελ λα ρ� που λου δι α β_ ζου με με τα ξ] %λ λων 
O τι: “g κου σ� ως M Γαλ λ� α κα� M x τα λ� α, g κου σ� ως M Με γ_-
λη Βρε ταν ν� α κα� α' Q νω μ^ ναι Πο λι τε� αι τEς A με ρι κEς 
% φη σαν ν_ < πο νο μευ θε� M ε>ς τ�ν Μι κρ_ν A σ� αν �λ λη-
νι κ� @γ κα τ_ στα σις κα� P κα μαν μοι ρα� αν τ�ν κα τ_ρ ρευ-
σιν της”. Κα� σ^ %λ λο ση με� ο 6 συγ γρα φε ]ς γρ_ φει O τι 
“< πEρ χον με τα ξ] τDν συμ μ_ χων κα� ο' @ πι θυ μο!ν τες 
κα� μ^ κ_ θε τρ� πο προ σπα θο!ν τες ν_ @ πι τε � νουν τ�ν 
�λ λη νι κ�ν φθο ρ_ν”.

Για τ� τ_ λ^ με τn ρα α: τ_ πο] , πο τε λο!ν τ�ς πλ^ ον 
@ πn δυ νες μνE μες τEς �λ λη νι κEς º στο ρ� ας με τ_ τ�ν 
Μι κρα σι α τι κ�ν κα τα στρο φ�ν; Μ_ τ_ b δια , κρι βDς 
@ πι συ ν^ βη σαν κα� με τ_ τ� λ� ξη το! Β΄ Παγ κο σμ� ου Πο-
λ^ μου.Q �λ λ_ δα , π� τ�ν πρn τη στιγ μ� , γω ν� σθη κε 
στ� πλευ ρ� τDν συμ μ_ χων της κα τ_ τDν δυ ν_ με ων το! 
s ξο να κα� P χυ σε πο τα μο ]ς α~ μα τος , π� τEς 28ης e κτω-
βρ� ου 1940 στ� μ^ τω πο τEς Aλ βα ν� ας μ^ το ]ς x τα λο ]ς 
κα� στ_ �λ λη νο βουλ γα ρι κ_ σ] νο ρα μ^ το ]ς Γερ μα νο ]ς 
κα� κα τ_ τ�ν μα ] ρη πε ρ� ο δο τEς κα το χEς μ^ τ�ν M ρω ϊ κ� 
της @ θνι κ� ,ν τ� στα ση, M 6 πο � α t ταν M πι� _ ξι � λο γη κα� 
, πο φα σι στι κ� γι_ τ�ς τ] χες το! πο λ^ μου σ^ O λη τ�ν κα-
τε χ� με νη Ε: ρn πη. Q �λ λ_ δα @ ξEλ θε , π� τ�ν π� λε μο 
α' μα το βαμ μ^ νη, κα θη μαγ μ^ νη, κα τε στρα μ^ νη κα� φτω-
χ�, @ νD M Τουρ κ� α πο] τ� P παι ξε ο: δ^ τε ρη δ^ν P χα σε 
οr τε 7 ναν πο λ� την της, δ^ν P πα θε , πο λ] τως τ� πο τε.

k μως ο' σ]μ μα χο� μας μ|ς P δει ξαν κα� π_ λιν κα� 
δε� χνουν συ νε χDς φι λο τουρ κι κ� πο λι τι κ�. Στ�ς ,ν τι-
δι κ� ες μας στ� Α> γα� ο, στ�ν Κ] προ κα� ,λ λο!, < πο-
στη ρ� ζουν μυ στι κ_ J φα νε ρ_ τ�ν Τουρ κ� α ε>ς β_ ρος 
τDν συμ φε ρ� ντων μας. Πα ρ_ τ_ @ πα νει λημ μ^ να τρο-
μο κρα τι κ_ χτυ π� μα τα , π� μου σουλ μα νι κ^ς χD ρες δ^ν 
,λ λ_ ζουν τ�ν φι λο μου σουλ μα νι κ� προ σα να το λι σμ� 
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τους κα� , γνο ο!ν το ]ς πραγ μα τι κο ]ς τους συμ μ_ χους 
κα� κυ ρ� ως τ�ν �λ λ_ δα πο] t ταν π_ ντα στ� πλευ ρ� 
τους σ’ O λους το ]ς δ] σκο λους και ρο ]ς. Κ_ ποι ος ζω γρ_-
φος ζω γρ_ φι σε σ_ν , δελ φ^ς σφι χταγ κα λι α σμ^ νες τ�ν 
ε: ερ γε σ� α μ^ την , χα ρι στ� α. Κα� ε` χε , π� λυ το δ� και ο. 
Α: τ^ς π_ ντα π| νε μα ζ�.

Τn ρα, μ^ τ�ν πο λυ συ ζη το ] με νη προ ο πτι κ� Pν τα ξις 
τEς Τουρ κ� ας στ�ν Ε.Ε. O λες ο' χD ρες τEς ∆] σης “κ�-
πτον ται” ν_ τ�ν < πο δε χτο!ν κα� “κ] πτουν τ�ν α: χ^ να” 
σ^ O λες τ�ς , παι τ� σεις το! νε ο σουλ τ_ νου τEς Aγ κ] ρας. 
Φαν τ_ ζε ται κα νε �ς, , φο! M Τουρ κ� α , παι τε� τ_ π_ ντα 
πρ�ν @ν τα χθε�, τ� θ_ @ πα κο λου θ� σει O ταν @ν τα χθε� κα� 
γ� νη μ^ λος, τ� A σι α τι κ� α: τ� κρ_ τος, τEς Ε: ρn πης!

Θ_ πο!ν πολ λο� κα λο προ α � ρε τοι O τι M Τουρ κ� α δ^ν 
ε` ναι χn ρα xσ λα μι κ� μ^ τ�ν Pν νοι α πο] , πο δ� δου με 
σ� με ρα στ�ς χD ρες το! xσ λ_μ. v χει O μως , πο δει χθε� 
O τι ο' Το!ρ κοι @ κτ�ς τEς χn ρας τους με τα τρ^ πον ται σ^ 
φα να τι κο ]ς >σ λα μι στ^ς. Πα ρα δε �γ μα τα < π_ρ χουν πολ-
λ_. sλ λω στε 6 ση με ρι ν�ς πρω θυ πουρ γ�ς τEς Τουρ κ� ας 
, π�γ γει λε πρ�ν , π� λ� γα χρ� νια, σ^ δη μ� σια συγ κ^-
ντρω ση 7 ναν @μ πρη στι κ� στ� χο >σ λα μι κο! ποι � μα τος: 
“Ν_ γ� νουν ο' τρο!λ λοι τDν τζα μι Dν μας , σπ� δες κα� 
ο' μι να ρ^ δες δ� ρα τα, ν_ ξε σκ� σουν τ�ς καρ δι ̂ ς τDν 
, π� στων”.

L Το!ρ κος πρω θυ πουρ γ�ς, πο] ο' τουρ κι κ^ς @ φη με-
ρ� δες τ�ν , πε κ_ λε σαν Ν^ ο Σου λε ϊ μ_ν Με γα λο πρε πE, ε`-
πε προ κλη τι κ_ στ�ν τε λε τ� γι_ τ� λ� ξη τEς Συ ν� δου κο-
ρυ φEς τEς 17ης ∆ε κεμ βρ� ου 2004: “� γn π_ ντως δ^ν θ_ 
, να γνω ρ� σω πο τ^ τ�ν Κ] προ”. A ναι δ�ς κα� προ κλη τι κ� 
δ� λω ση. Ε: τυ χDς πο] 6 i πουρ γ�ς � ξω τε ρι κDν μι|ς μι-
κρEς χn ρας, το! Λου ξεμ βο ]ρ γου, 6 κ. s σελ μπορν το! 
ε` πε *ρ θ_-κο φτ_: “A κο! στε κ] ρι ε, @ δD στ�ν Ε ] ρn πη 
δ^ν εb μα στε γυ ρο λ� γοι πο] που λ| με χα λι_ στο ]ς δρ�-
μους. Κα λ] τε ρη συμ πε ρι φο ρ_ πα ρα κα λD”.

Πολ λο� @ ρευ νη τ^ς πι στε ] ουν O τι M Pν τα ξη τEς Τουρ-
κ� ας στ�ν Ε.Ε. θ_ τEς @ πι φ^ ρει , νυ πο λ� γι στα δει ν_. 
Θ_ ε> σ^λ θουν πρD τα δε κ_ δες g κα τομ μυ ρ� ων μου σουλ-
μ_ νοι ο' 6 πο� οι θ_ ,λ λοι n σουν τ�ν φυ λε τι κ� ταυ τ�-
τη τα τDν δυ τι κDν κρα τDν. � δη κα� πρ� τEς Pν τα ξης 
στ� ∆υ τι κ� Ε: ρn πη δια βιο!ν σ� με ρα 12 g κα τομ μ] ρια 
μου σουλ μ_ νοι. Aν , να λο γι σθο! με O τι ο' πι στο� το! 
xσ λ_μ ε` ναι λα ο� μ^ π� στη κα� θρη σκευ τι κ� φα να τι-
σμ� κα� δι α θ^ τουν σφρ� γος κα� > κα ν� τη τα @ π� δρα σης, 
μπο ρο! με εr κο λα ν_ ,ν τι λη φθο! με τ� θ_ συμ βε� O ταν 
ε>σ ρε ] σουν στ�ς δυ τι κ^ς κοι νω ν� ες πο] P χουν χα λα ρ� 
θρη σκευ τι κ� τη τα κα� M Χρι στι α νι κ� συ νε � δη ση κα� 
ζω� ε` ναι δι α βρω μ^ νες , π� τ�ν , δι α φο ρ� α κα� τ�ν 
@κ κο σμ� κευ ση. Σ^ κοι νω ν� ες δη λα δ� πο] φ^ ρουν τ� 
K νο μα Χρι στια νο� ,λ λ_ δ^ν ζο!ν τ�ν Χρι στι α νι κ� Π�-
στη κα� οr τε @μ πν^ ον ται , π� τ�ς Χρι στι α νι κ^ς , ξ� ες. 
Στ�ν Ε: ρn πη ο' % θε οι , ν^ρ χον ται στ� 25%, @ νD στ�ν 
Τουρ κ� α στ� 1% (θε ω ρη τι κ_, δι � τι οr τε μπο ρο!ν, οr τε 
@κ δη λn νον ται φα νε ρ_).

Πολ λο� πι στε ] ουν O τι μ^ τ�ν συγ χρω τι σμ� θ_ @ πι-
τευ χθε� @ν σω μ_ τω ση τDν μου σουλ μα νι κDν πλη θυ σμDν 
, π� τ�ς δυ τι κ^ς κοι νω ν� ες. Α: τ� M πα ρα δο χ� κα� , νι-
στ� ρη τη ε` ναι κα� @ ξω πραγ μα τι κ�. v χει , πο δει χθε� 

O τι M , φο μο � ω ση λα Dν το! xσ λ_μ μ^ τ� θρη σκευ τι κ� 
φα να τι σμ� πο] δι α θ^ τουν ε` ναι παν τε λDς , δ] να τη. 
Μ|λ λον τ� ,ν τ� θε το θ_ συμ βε� , π� τ�ν συ ν] παρ ξη 
λα Dν μ^ χα λα ρ� π� στη μ^ λα ο ]ς το! α: στη ρο! xσ λ_μ. 
Α: τ� M συ ν] παρ ξη θ_ δι ευ κο λ] νει τ�ν ε: ρ] τε ρη δι ε �σ-
δυ ση τEς μου σουλ μα νι κEς π� στης κα� θ_ κα λ] ψει τ� 
κε ν� πο] δη μι ουρ γε� τ� Pλ λει μα τEς Χρι στι α νι κEς ζω Eς 
, π� τ�ς κοι νω ν� ες τDν δυ τι κDν κρα τDν, πο] θε ω ρο!ν 
τ� θρη σκε � α > δι ω τι κ� < π� θε ση.

sς ε: χη θο! με ν_ @ πα νευ αγ γε λι σθο!ν ο' λα ο� τEς 
Ε: ρn πης κα� ν’ ,ρ χ� σουν ν_ βι n νουν τ� Χρι στι α νι κ� 
Π� στη μ^ O λη τ� δ] να μη κα� τ� με γα λω σ] νη της. Μ� νο 
τ� τε θ_ μπο ρ^ σου με ν’ ,ν τι με τω π� σου με τ� θρη σκευ τι-
κ� φα να τι σμ� τDν μου σουλ μ_ νων κα� δ^ν θ_ κιν δυ νε]-
σου με ν_ χα θο! με στ� δ� νη το! ν^ ου μωαμεθανικο! 
@πεκτατισμο!.

“ΤΟΥ ΛΟ ΓΟΥ ΤΟ Α ΛΗ ΘΕΣ”

A π� τ� δι α δ� κτυ ο πλη ρο φο ρο ] μα στε «τ_ Pρ γα κα� 
τ�ς M μ^ ρες» το! Μου σουλ μα νι κο! Κ^ ντρου Βελ γ� ου.

«Πε ρή φα νος δη λ@ νει E Μου στα φ5 8λ-Το !ρ κι, � μά-
μης το� τζα μιο� κα� �σ λα μι κο� κέν τρου τ�ς Λι έ γης στ% 
Βέλ γιο, γι: τ%ν προ ση λυ τι σμό στ% kσ λάμ πε ρί που 200 
Βέλ γων. � πως ε3 πε “  ως 200 Βέλ γοι C σπά σθη καν τ% kσ-
λάμ, χά ρη στ% θεB ο μή νυ μα πο! C πευ θύ νει τ% τζα μί”.

Κα τά τ%ν Cν τα πο κρι τή στ% Βέλ γιο το� πρα κτο ρεί-
ου “I s l am On L i ne” Νασ ρεν τ�ν Ν τζεμ π�, 4 προ σπά θεια 
στI Λι έ γη, πο! ξε κί νη σε eς τζα μί 8λ k τα σάμ κα� � ξε-
λί χθη κε σ� πολ λ�ν δρα στη ρι ο τI των �σ λα μι κό κέν τρο, 
“C πο τε λεB πα ρά δειγ μα το� κεν τρι κο� ρό λου πο! μπο-
ρο�ν οj μου σουλ μά νοι ν: παί ξουν στIν Ε? ρώ πη”. Τ% 
�ν λό γ£ κέν τρο A χει δε κα πλα σια σθεB σ� � πι φά νεια τ: 
τε λευ ταB α 15 χρό νια κα� A χουν 20πλασιασθεB α? τοί 
πο! τ% � πι σκέ πτον ται. “Τ% τζα μί δέ χε ται � πί σης μα θη-
τές κα� μα θI τρι ες το� Βελ γ� ου κα� το !ς δι δά σκει τ� 
ε3 ναι τ% kσ λάμ, γι: ν: πέ σουν οj μπά ρες στIν � πι κοι-
νω νί α τους μ� το !ς μου σουλ μά νους”, ε3 πε E Τούρ κι. 
Ση μει ώ νε ται b τι τ% Βέλ γιο ¤ ταν 4 πρώ τη ε? ρω πα ϊ κή 
χώ ρα πο! C να γνώ ρι σε τ% kσ λάμ, τ% 1974. Σή με ρα ζο�ν 
� κεB πε ρ� που 500.000 μου σουλ μά νοι (5% το� συ νο λι-
κο� πλη θυ σμο�) ».

Κ_ τι τ^ τοι ο φο β� θη καν, λοι π�ν, ο' λα ο� τEς Ε: ρn-
πης κα� ε` παν Ο ΧΙ στ� Συν ταγ μα τι κ� Συν θ� κη τEς Ε.Ε.

Φο β� θη καν, δη λα δ�, τ�ν , θρ� α ε> σβο λ� Το ]ρ κων 
στ�ν Ε: ρn πη μ^ O λα τ_ @ πα κ� λου θα g ν�ς σκλη ρο! 
φον τα μεν τα λι στι κο! στοι χε � ου κα� ,ν τ^ δρα σαν στ�ν 
προ ο πτι κ� α: τ�.

ΠΑ ΝΕ ΠΙ ΣΤΗ ΜΙΟ “HOLLYWOOD”… 
ΚΑ ΛΩ ΣΟ ΡΙ ΣΕΣ!

Aμ φι βάλ λε τε πnς τ� H o l l y w o od ε` ναι σχο λε� ο;
Κα� μά λι στα πα νε πι στή μιο;
Ε` ναι τ� τε λευ τα� ο σκα λο πά τι @ κμά θη σης, πλύ σης 

@γ κε φά λου, δι α βί βα σης μη νυ μά των κα� κα τα σκευ Eς 
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μι|ς κοι νω νί ας O πως κά ποι α, ψυ χι κ_ κα� πνευ μα τι κ_ 
δι α τα ραγ μ^ να, % το μα 6 ρ� ζουν.

Κα� φυ σι κά, θ_ πε� τε: «Μ_, για τ�; ».
ΧρE μα, � ξου σί α, ∆ό ξα. Σ|ς λέ νε κ_ τι α: τές ο' λέ-

ξεις;
Κι , κό μα, b σως , να ρω τη θε� τε: «A φο! κά θε ται νί α 

P χει τ� δι κό της σε νά ριο, p φος, δι α φο ρε τι κούς χα ρα-
κτE ρες, \ θο ποι ούς, πDς μπο ρο!ν ν_ @ πη ρε ά σουν κα� τ� 
μη νύ μα τα περ νο!ν; ».

Τ_ κοι νω νι κά πρό τυ πα, ο' \ θι κές , ξί ες, M βί α, M 
, γά πη, τ� s ex, ο' σχέ σεις τDν ,ν θρώ πων, M @ κμη δέ νι ση 
τEς , ξί ας τEς ,ν θρώ πι νης ζω Eς ,λ λά κα� τEς ζω Eς γε νι-
κό τε ρα, M σχέ ση το! ,ν θρώ που μ^ τ� πε ρι βάλ λον, ε¿ ναι 
κά ποι οι το με�ς πο] @ πη ρε ά ζον ται κα� πο] μπο ρD ν_ 
, να φέ ρω @ πι γραμ μα τι κά, γι_ O ποι ον P χει τ� δι ά θε ση 
ν_ προβληματιστε�.

Πι� πο λ] O μως, θ_ J θε λα ν_ στα θD στ� πα ρα κά τω 
πα ρά δειγ μα , ν_ λυ σης τρι Dν δι α φο ρε τι κDν ται νι Dν 
γι_ ν_ μπο ρέ σω b σως ν_ @ ξη γή σω α: τό τ� κ_ τι βα θ] τε-
ρο πο] κρύ βουν ο' «με γά λες @μ πο ρι κές @ πι τυ χί ες» το! 
H o l l y w o od. Κα� σί γου ρα %ν ψά ξε τε κι @ σε�ς, θ_ βρε� τε 
κι %λ λα. ..

sς π_ ρου με, λοι π�ν, τ� “M a t r ix”, τ� “X-M en” κα� 
τ� “H a r ry P o t t er”, τρε�ς ται νί ες φαν τα σί ας δι α φο ρε τι-
κές με τα ξύ τους.

Σ’ α: τή τ�  νέ α γε νιά ται νι Dν, @ κτός τEς αr ξη σης 
τEς τα χύ τη τας κα� τEς βί ας, P χου με μι_ , κό μα δι α φο ρο-
ποί η ση , πό τ�ς πα λαι ό τε ρες ται νί ες (π.χ. “S u p e r m an”, 
“J a m es B o nd”, “S p i d e r m an” κ. %.) O που < πάρ χει 7 νας 
πρω τα γω νι στής πο] κά νει μό νος «O λη τ� δου λειά».

Μ^ τ_ χρό νια, ο' Ã ρω ες , πο κτο!ν πα ρέ α J συ νερ γά-
τες (π. χ. 6 S u p e r m an P χει τ�ν Λό ις κα� τ�ν 6 μά δα τDν 
< πε ρη ρώ ων, 6 007 μ^ μι_ @ ναλ λασ σό με νη α> θέ ρια p παρ-
ξη, ,ν τά ξι_ του σ^ @ ξυ πνά δα, τα χύ τη τα κα� κόλ πα, 6 
B a t m an μ^ τ�ν βο η θό του κα� τ�ν πι στό του μπάτ λερ 
σώ ζουν @ πί σης τ�ν κό σμο , π’ το ]ς κα κούς. . . ).

Στ� νέ α γε νιά ται νι Dν, πα ρό τι < πάρ χει πρω τα γω νι-
στής κα� M ' στο ρί α πε ρι πλέ κε ται γύ ρω του, M «δου λειά» 
γί νε ται 6 μα δι κή, μ^ τ�ν τά ση ν_ , νοί γει M πα ρέ α , πε-
ρι ό ρι στα.

Στο “M a t r ix” προ σπα θο!ν ν_ «ξυ πνή σουν» το ]ς ,ν-
θρώ πους κα� ν_ το ]ς βά λουν στ�ν «, λη θι νό» κό σμο, 
στ� “H a r ry P o t t er” M πα ρέ α τDν μά γων με γα λώ νει, 
, φο! κά θε χρό νο Pρ χον ται νέ οι μα θη τές στ� Χόγ κγου-
αρντς, στο ]ς “X-M en” κά θε 7 νας πο] συ νει δη το ποι ε� 
πnς ε` ναι με ταλ λαγ μέ νος, πη γαί νει στ� σχο λή τDν X-
M en γι_ ν_ μά θει ν_ @ λέγ χει τ�ς δυ νά μεις του.

v τσι, @ δD P χου με 7 να κοι νό χα ρα κτη ρι στι κ� σ’ α:-
τές τ�ς τρε�ς δι α φο ρε τι κές ται νί ες. ∆ύ ο κό σμους πα ρ_λ-
λη λους, τ�ν κό σμο τDν «κοι νDν θνη τDν» κα� τ�ν κ�-
σμο τDν χα ρι σμα τι κDν -μυ η μ^ νων- @κ παι δευ μ^ νων, στ_ 
χ^ ρια τDν 6 ποί ων βρί σκε ται M σω τη ρί α το! κ� σμου.

Τ� μ� νυ μα πο] περ ν_ ει στ� < πο συ νε � δη το, ε` ναι O τι 
< π_ρ χει, να� μ^ν, ,ρ χη γ�ς - < πο κι νη τ�ς - δ_ σκα λος - χα-
ρι σμα τι κός, ,λ λά < πάρ χει κα� < πο στη ρι κτι κ� 6 μά δα, 
M 6 πο � α , ν� κει σ^ μι_ %λ λη «κά στα» (τDν , φυ πνι σμέ-

νων), P χει @κ παι δευ τε� κα τ_λ λη λα κα� δι α θέ τει > δι αί τε-
ρες δυ νά μεις σ^ σχέ ση μ^ το ]ς κοι νο ]ς θνη το ]ς. ..

∆^ν ε` ναι, % ρα γε, πε ρ� ερ γη σύμ πτω ση;
Μή πως τε λι κά με τρά ει α: τό πο] μ|ς «φορ τώ νουν» 

στ�ν @γ κέ φα λο κα� K χι α: τά πο] νο μί ζου με O τι βλέ που με;
Γι_ τ� “M a t r ix” κα� τ� “H a r ry P o t t er” P χουν γρα φτε� 

πολ λά. .. Γι_ τ� “M a t r ix” τ_ πε ρί συμ βο λι σμDν κα� προ-
φη τει Dν τEς “Νέ ας � πο χEς” κα� γι_ τ� “H a r ry P o t t er” 
τ_ πε ρί μα γεί ας. Μ^ τ� “X-M en” δ^ν , σχο λή θη κε κα-
νείς > δι αί τε ρα, @ ν³ θ_ ‘ πρε πε . .. Μ|λ λον α: τό ση μαί νει 
πnς ε` χε πε ρισ σό τε ρη @ πι τυ χί α , π’ O,τι φά νη κε! Στ� 
“X-M en” M @ πι τυ χί α δ^ν t ταν μό νο @μ πο ρι κή, ,λ λά κα� 
στ� γε γο νός O τι πέ ρα σε μη νύ μα τα κα� προ ε τοί μα σε τ� 
P δα φος γι_ O,τι θ_ ‘ρ θει, χω ρίς ν_ ξε ση κώ σει ,ν τι δρά-
σεις J ν_ κα τα λ_ βει κα νείς τί πο τα.

Μπο ρε� τ� σε νά ριο τEς ται νί ας ν_ κι νε Ù ται στ_ πλαί-
σια τEς @ πι στη μο νι κEς φαν τα σί ας, O μως θί γον ται θέ μα-
τα O πως: Q Pν τα ξη τDν με ταλ λαγ μέ νων στ�ν κοι νω νί α, 
τ_ δι και ώ μα τα πο] P χουν, M δι α φο ρε τι κό τη τα τους 
κα� @ν τέ λει M , πο δο χή τους fς Ã ρω ες - σω τE ρες. Κα� 
μπο ρε� @ μ|ς, , κό μα, ν_ μ� μ|ς , πα σχο λο!ν ο' με ταλ-
λαγ μέ νοι, μ|ς , πα σχο λο!ν O μως ο' κλω νο ποι η μέ νοι. . .! 
� κά τι , κό μα κον τι νό τε ρο, ο' %ν θρω ποι μ^ γε νε τι κDς 
προ κα θο ρι σμέ νο D.N.A., ο' %ν θρω ποι ΠΡΟ ΚΑΤ, (θέ μα 
πο] P χει J δη , πα σχο λή σει @ πι στή μο νες, θρη σκεί α, φι λο-
σο φί α κα� , σφα λι στι κές g ται ρί ες , νά τ�ν κό σμο).

∆^ν ε` ναι % ρα γε πε ρί ερ γο, πο] τ_ βα σι κά χα ρα κτη-
ρι στι κά τDν ΠΡΟ ΚΑΤ - κλω νο ποι η μέ νων - με ταλ λαγ-
μέ νων ε` ναι b δια;

Μπο ρε� στ�ν ται νί α ν_ μ|ς πλα σά ρον ται μ^ < περ βο-
λι κό τρό πο (%λ λω στε ο' κα τα σκευα στές της «πω λο!ν» 
ψυ χα γω γί α. . .) κα� γι_ τ�ν � ρα, α: τά ν_ μ|ς φαί νον ται 
σ_ν @ πι στη μο νι κή φαν τα σί α, O μως τ� μή νυ μα τEς , πο-
δο χEς τDν ΠΡΟ ΚΑΤ, κλω νο ποι η μέ νων Kν των κα� ,ρ γό-
τε ρα τDν με ταλ λαγ μέ νων, P χει J δη πε ρ_ σει.

Κοι ν_ χα ρα κτη ρι στι κά τDν ΠΡΟ ΚΑΤ - κλω νο ποι η-
μέ νων - με ταλ λαγ μ^ νων:

1.  Ε` ναι “πα ρ_ φ] σιν” κα τα σκευ α σμ^ να Kν τα, J 
, πο τε λ^ σμα τα τε ρα το γ^ νε σης.

2.  ∆ι α θ^ τουν > δι α � τε ρες δυ νά μεις J χα ρ� σμα τα.
3.  v χουν δυ να τό τε ρη > δι ο συγ κρα σί α κα� ,ν το-

χές , πό το ]ς “κοι νούς θνη το ]ς”.
4.  A νή κουν σ^ μι_ %λ λη «κά στα» ,ν θρn πων.

Κοι νά χα ρα κτη ρι στι κά τDν M ρώ ων κα� το! βα σι-
κο! σε να ρί ου τDν ται νι Dν “M a t r ix”, “X-M en”, “H a r ry 
P o t t er”:

1.  Ο' Ã ρω ες δ^ν δρο!ν μό νοι ,λ λά σ^ 6 μά δες.
2.  Ο' Ã ρω ες «μπα � νουν» σ’ 7 ναν %λ λο κό σμο.
3.  Παίρ νουν μα θή μα τα σ^ μι_ σχο λή J , κο λου θο!ν 

μι_ σει ρά μα θη μά των γι_ ν_ μά θουν ν_ χρη σι μο-
ποι ο!ν τ�ς δυ να τό τη τες κα� δυ νά μεις τους.

4.  i πάρ χει 7 νας δι ευ θυν τής J ,ρ χη γός πί σω , πό 
τ�ν κύ κλο δι δα σκα λί ας.

5.  Μπο ρε� ο' Ã ρω ες ν_ τρο μά ζουν J ν_ προ κα-
λο!ν δέ ος στ�ν «κοι νό θνη τό», O μως κα νέ νας 
κοι νός θνη τός δ^ν μπο ρε� ν_ το ]ς ,γ γί ξει. ..
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6.  Με τά τ� δι δα σκα λί α - μύ η ση, , νή κουν σ^ μι _ν 
%λ λη κά στα, μ^ > δι αί τε ρες δυ νά μεις κα� μ^ σκο-
πό «ν_ σώ σουν τ�ν κό σμο», O που το ]ς @ πι τρέ-
πον ται τ_ πάν τα , πό τ� με ριά το! θε α τή.

7.  sσχετα μ^ τ� «ποιόν» τους, 6 θεατής ε`ναι 
προγραμματισμένος ν_ το]ς ,ποδεχθε� fς 
%ριστους, %ξιους, σωτEρες κα� Ãρωες...

Φ. Τ.

“ΚΥ ΝΗ ΓΙ ΜΑ ΓΙΣ ΣΩΝ
Α ΠΟ ΤΗΝ Ι Ε ΡΑ ΣΥ ΝΟ ∆Ο”;

Μ^ τ�ν πομ πn δη κα� κραυ γα λ^ ο α: τ� τ�τ λο “χαι ρ^-
τι σε” γνω στ� , θη να ϊ κ� @ φη με ρ� δα τ�ν κα θ’ O λα , ξι ̂  παι-
νη προ σπ_ θεια τEς º ε ρ|ς Συ ν� δου τEς �κ κλη σ� ας τEς 
�λ λ_ δος ν_ προ στα τε ] σει τ� πο � μνι� της -> δι κ_ το ]ς 
ν^ ους- , π� @κ δη λn σεις πο] προ σβ_λ λουν τ�ν προ σω πι-
κ� τη τα κα� φθε � ρουν κα� ,μ βλ� νουν τ� συ νε � δη ση.

Q @ π� θε ση α: τ� πραγ μα το ποι � θη κε O ταν M º ε ρ_ Σ]-
νο δος P στει λε @ πι στο λ� στ�ν δι ευ θυν τ� το! Φε στι β_λ 
A θη νDν μ^ τ�ν πα ρ_ κλη ση ν_ δι ε ρευ νη θε� κα τ_ π� σον 
> σχ] ουν τ_ O σα δη μο σι ε ] θη καν , π� τ�ν Τ] πο σχε τι κ_ 
μ^ τ� μου σι κ� συγ κρ� τη μα “S l i p k n ot”, πο] συμ με τε� χε 
στ�ς @κ δη λn σεις το! Φε στι β_λ A θη νDν.

Ο' “S l i p k n ot”, μπο ρο!ν ν_ χα ρα κτη ρι στο!ν σ_ν 
7 να , κρα� ο συγ κρ� τη μα τEς δι ε θνο!ς d e a th - nu m e t al 
μου σι κEς σκη νEς.

Ε` ναι 7 να , π� τ_ φρι κτ� τε ρα κα� χει ρ� τε ρα -, π� 
πλευ ρ|ς πα ρου σ� ας, στ� χων, μη νυ μ_ των πρ�ς τ� κοι ν� 
κα� συμ βο λι σμDν- συγ κρο τ� μα τα το! ε` δους.

∆^ν θ_ σχο λι _ σου με @ δD τ�ν , πα ρ_ δε κτο τρ� πο 
μ^ τ�ν 6 πο� ο “@κ φρ_ ζουν τ� ,μ φι σβ� τη σ� τους” πρ�ς 
τ� “σ] στη μα” ο' S l i p k n ot κα� τ_ O μοι α συγ κρο τ� μα τα 
το! χn ρου.

Οr τε < π_ρ χει @ π� το! προ κει μ^ νου δυ να τ� τη τα , ν_-
λυ σης το! γε γο ν� τος O τι 6 κ� σμος μας δ^ν ε` ναι σ� με ρα 
“,γ γε λι κ_ πλα σμ^ νος”.

k μως, M �κ κλη σ� α P χει μ� α πρ� τα ση γι_ τ�ν ,ν τι με-
τn πι ση τDν προ βλη μ_ των το! Κ� σμου καί το! Aν θρn-
που κα� M δι δα σκα λ� α τEς �κ κλη σ� ας α: τ�, βρ� σκε ται 
στ�ν ,ν τ� θε τη % κρη , π� τ�ν “πρ� τα ση” α: τDν τDν 
“μου σι κDν” συγ κρο τη μ_ των, πο] πρε σβε ] ουν τ� β� α 
κα� προ σπα θο!ν δE θεν ν_ “ξυ πν� σουν” τ�ν %ν θρω πο 
σο κ_ ρον τ_ς τον κα� τρο μο κρα τn ντας τον @ νD, , π� τ�ν 
%λ λη, θυ σαυ ρ� ζουν @ κμε ταλ λευ � με να τ�ν @ θι σμ� πρ�ς 
τ� φθο ρ_ κα� τ�ν κα κ� πλη ρο φ� ρη ση @κ μ^ ρους με γ_-
λης με ρ� δας τDν Μ.Μ.Ε. Στ�ν πραγ μα τι κ� τη τα δ^ν με-
τα φ^ ρουν κα ν^ να κοι νω νι κ� μ� νυ μα τ_ συγ κρο τ� μα τα 
α: τ_, πα ρ_ τ�ν ψυ χι κ� < πο β_θ μι ση τDν με λnν τους, 
δυ στυ χι σμ^ νων πλα σμ_ των στ� σ] νο λο τDν πε ρι πτn σε-
ων, πο] M δη μο σι � τη τα κα� τ� χρE μα δ^ν κα τ_ φε ραν, 
φυ σι κ_, ν_ , να πλη ρn σουν τ�ν Pλ λει ψη τEς , γ_ πης, 
πο] τ_ πρ� σω πα α: τ_ δ^ν ε` χαν προ φα νDς τ� δυ να τ�-
τη τα ν_ γευ θο!ν σ_ν μι κρ_ παι δι_ κι ,ρ γ� τε ρα.

Τ_ πα ρα π_ νω, δυ στυ χDς > σχ] ουν κα� γι_ πολ λο ]ς 
, π’ α: το ]ς, πο] < πο στη ρ� ζουν σ� με ρα α: τ^ς τ�ς τ_ σεις, 

α: τ_ τ_ πρ� τυ πα κι α: τ� τ� ε` δος “μου σι κEς”. Κα� 
ε> δι κ_, > σχ] ουν γι_ O σους P χουν τ� δυ να τ� τη τα ν_ 
@κ φρ_ ζον ται δη μ� σια, δι_ το! Τ] που J ,λ λι Dς κι ο' 
6 πο� οι δ^ν κα τα νο ο!ν τ�ν τε ρ_ στια ζη μι_ πο] προ κα-
λο!ν -ε> δι κ_ στ� νε ο λα � α- α: τ_ τ_ μη ν] μα τα κι α: τ^ς 
ο' τ_ σεις.

Q �κ κλη σ� α, δι_ τEς º ε ρ|ς Συ ν� δου, @ ξ^ φρα σε τ�ν 
, νη συ χ� α κα� τ�ν , γω ν� α της γι’ α: τ� τ� “φαι ν� με νο”. 
Κα� τ�ν @ ξ^ φρα σε μ^ σε μν� τη τα.

Q �κ κλη σ� α δ^ν “, παι το! σε τ�ν , πα γ� ρευ ση μι|ς 
h e a vy m e t al συ ναυ λ� ας” O πως P γρα ψε συν τ_ κτης %λ λης 
, θη να ϊ κEς @ φη με ρ� δας, α: τEς μ_ λι στα πο] < πEρ ξε M 
βα σι κ� συν δι ορ γα νn τρια γι_ τ�ν πρ� σκλη ση τDν “S lip-
k n ot” στ� χn ρα μας.

Q º ε ρ_ Σ] νο δος P γρα φε: “� _ν , λη θε ] ει τ� fς % νω 
δη μο σί ευ μα φρο νο! μεν O τι δέ ον O πως , πο φευ χθE M 
πραγ μα το ποί η σις τEς fς % νω @κ δη λώ σε ως, λαμ βα νο μέ-
νου < π’ K ψιν O τι ε` ναι κα θE κον παν τός ∆η μο σί ου Φο ρέ-
ως ν_ προ στα τε ] η τ�ν yλ λη να πο λί την κα� > δι αι τέ ρως 
το ]ς νέ ους , πό κά θε @κ δή λω σιν, M 6 πο � α προ ω θE τ�ν 
σα τα νι σμόν κα� τ�ς κα τα στρο φι κές λα τρε� ες κα� ,ν τι-
βαί νει ε>ς τ� > σχ! ον Σύν ταγ μα”.

Κα� τ_ δ] ο, λοι π�ν, δη μο σι ε ] μα τα τDν @ φη με ρ� δων 
κα κο ποι ο!ν β_ ναυ σα τ�ν , λ� θεια σχε τι κ_ μ^ τ_ , πο-
τε λ^ σμα τα το! εb δους α: τEς τEς “μου σι κEς” τ�ν 6 πο� α 
ο' S l i p k n ot προ ω θο!ν. Ο' συν τ_ κτες τDν σχε τι κDν 
%ρ θρων πα ρα συρ μ^ νοι , π� τ� πνε! μα τEς “Ν^ ας � πο-
χEς”, πο] δυ στυ χDς P χει συ σκο τ� σει πολ λο ]ς σ� με ρα, 
φρο νο!ν O τι M “μου σι κ�” κα� τ_ μη ν] μα τα τDν S l i p knot 
δ^ν βλ_ πτουν κα ν^ ναν κα�, σ^ τε λευ τα� α , ν_ λυ ση, “τ� 
δου λει_ P χει M �κ κλη σ� α ν_ , σχο λε� ται μ^ α: τ� τ� 
θ^ μα; ”.

Ο' συν τ_ κτες τDν κει μ^ νων α: τDν προ φα νDς, δ^ν 
πE ραν πο τ^ τ�ν πλη ρο φο ρ� α 6 τι “M �κ κλη σ� α κα λ] πτει 
κα� σn ζει τ�ν O λο %ν θρω πο” κι fς @κ το ] του P χει λ� γο 
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γι_ κ_ θε πτυ χ� τEς ζω Eς το! ,ν θρn που. Μπο ρε� α: τ� 
ν_ μ�ν τ� P μα θαν πο τ^ J ν_ μ� θ^ λουν ν_ τ� πι στ^ ψουν 
J σ^ τε λευ τα � α , ν_ λυ ση ν_ μ� το ]ς @ν δι α φ^ ρει τ� θ^ μα 
στ�ς λε πτο μ^ ρει ̂ ς του. k μως, @ πει δ� M @ρ γα σ� α το! 
δη μο σι ο γρ_ φου , πο τε λε�, P στω κα� τυ πι κ_, “λει το ]ρ-
γη μα”, M ε: θ] νη τDν συγ κε κρι μ^ νων συν τα κτDν ε` ναι 
τε ρ_ στια.

L δη μο σι ο γρ_ φος δ^ν @ πι τρ^ πε ται ν_ @κ φρ_ ζει 
πρ�ς τ� κοι ν� τ�ς προ σω πι κ^ς του , π� ψεις, ο' 6 πο� ες 
@ν προ κει μ^ νl δ^ν @ν δι α φ^ ρουν κα� κα ν^ ναν, % σχε τα 
%ν P χει τ� “δ] να μη” ν_ τ� κ_ νει @ κμε ταλ λευ � με νος 
τ�ν @ λευ θε ρ� α το! λ� γου, πο] M κοι νω ν� α μας το! 
προ σφ^ ρει, ,λ λ_ κα� τ� “θ^ ση > σχ] ος” ,πό τ�ν 6 πο � α 
ε< ρ� σκε ται.

Γι_ τ�ν λ� γο α: τ� κρ� νου με , ναγ κα� ο ν_ πα ρα θ^-
σου με κ_ ποι ους προ βλη μα τι σμο ]ς, γνω στ�ς @κ κλη σι α-
στι κEς προ σω πι κ� τη τας, γι_ γε νι κn τε ρο προ βλη μα τι-
σμ� πρ�ς α: τ� τ�ν κα τε ] θυν ση:

«� πό τ: με γα λύ τε ρα, Cλ λά κα� δυ σκο λό τε ρα ζη τού-
με να κα� � πι τεύγ μα τα τ�ς Cν θρώ πι νης j στο ρί ας, ε3 ναι 
4 � λευ θε ρί α το� λό γου. Ε3 ναι C πό τ: � πι τεύγ μα τα πο! 
κα τα ξι ώ νουν τ%ν cν θρω πο κα� C πο δει κνύ ουν, b τι ε3 ναι 
C νώ τε ρος τ�ν C λό γων κα� C νε λεύ θε ρων ζώ ων. (Λό γος, 
μ� τIν Aν νοι α τ�ς C λή θειας, κι � λευ θε ρί α π5 νε μα ζί. . . ) .

Α? τή 4 � λευ θε ρί α, b μως, το� λό γου A χει G πο στεB, 
C νέ κα θεν, πλήγ μα τα τρο με ρά και φο βε ρά. � πό τIν 
C πα γό ρευ ση � πί α� � νες ν: E μι λο�ν δη μό σια κα� � λεύ-
θε ρα οj γυ ναB κες, οj δο� λοι κα� τ: παι διά,   ως τI 
λο γο κρι σί α, πο! A κα ναν κα� κά νουν E λο κλη ρω τι κά 
κα θε στ� τα πο λι τι κά, θρη σκευ τι κά, � δε ο λο γι κά. / 
� λευ θε ρί α το� λό γου στέ να ζε κα� στε νά ζει C κό μα, 
κα τά πε ρι ό δους κα� πε ρι ο χές, κά τω C πό φο βε ρή σκλα-
βιά. / μό νη � πι τρε πό με νη λο γο κρι σί α ε3 ναι α? τή, 
πο! πρέ πει ν: κά νει κά θε cν θρω πος στ% βά θος τ�ς 
συ νεί δη σIς του, γι: τ% κα τά πό σον E λό γος του ε3 ναι 
σω στός, C λη θι νός, σο φός. Α? τός E α? το έ λεγ χος κα� 
α? το πε ρι ο ρι σμός, προ ά γει τ%ν λό γο. Τ%ν κά νει c ξιο 
τ�ς C πο στο λ�ς του, πο! ε3 ναι 4 προ α γω γή το� Cν θρώ-
που. Κα νέ νας cλ λος πε ρι ο ρι σμός, δ�ν � πι τρέ πε ται στ% 
λό γο. Οj cλ λοι ε3 ναι �κ το� πο νη ρο�, b σο κι cν πολ λές 
φο ρές, πα ρου σι ά ζον ται μ� Aν δυ μα Cγ γέ λου. ..

¦ πάρ χει, b μως, και 4 cλ λη, �ξ § σου � πι κίν δυ νη. / 
C συ δο σί α το� λό γου…

Μ’ α? τή σπι λώ νε ται 4 � λευ θε ρί α, 4 τι μή, 4 G πό λη-
ψη, 4 C λή θεια, 4 ζω ή. .. / C συ δο σί α το� λό γου, πο! 
με τα τρέ πε ται σ� © βρεις, σ� λι βέλ λους, σ� C σύ στο λα 
ψεύ δη (κα� για τ� K χι κα� σ^ ε> ρω ν� ες, θ_ προ σθ^ σου-
με @ με�ς). / C νε λευ θε ρί α κα� 4 C συ δο σί α το� λό γου 
E δη γο�ν στ% § διο τέρ μα. Στ%ν πνευ μα τι κό θά να το. .. 
ΣτIν � ρή μω ση. .. / ζω ή κα� 4 C λή θεια βρί σκον ται 
σ’ α? τό πο! ε3 πε E Κο λο κο τρώ νης στIν Πνύ κα, 
C πευ θυ νό με νος πρ%ς το !ς νέ ους: “Ν: A χε τε φρό νι μη 
� λευ θε ρί α”».

Σ� με ρα, δυ στυ χDς, κ_ ποι οι “@ πn νυ μοι”, πο] @ πι-
θυ μο!ν ν_ προ κα λ^ σουν, ν_ προ βλη θο!ν J κα� ν_ 
βγ_ λουν χρ� μα τα -J κι , π� κα θα ρ� ,ν τ� δρα ση-, δ^ν 
P χουν πα ρ_ ν_ βρο!ν 7 ναν “πρω τ� τυ πο” τρ� πο γι_ 

ν_ @ ξυ βρ� σουν τ� πρ� σω πο το! Θε αν θρn που x η σο!. 
s ρα γε, θ_ @ δ^ χον το, μ^ τ�ν b δια % νε ση, ο' δι _ φο ροι 
α: το�, πα ρ� μοι ες p βρεις ν_ @ κτο ξε ] ον ταν @ ναν τ� ον 
, γα πη μ^ νων τους προ σn πων, τDν γο ν^ ων τους π.χ.; 
sν, K χι, τ� τε πDς α>σθ_νονται τ�ση %νεση <βρ�ζοντας 
7να Πρ�σωπο πο] γι_ κ_ποιους %λλους ε`ναι τ�σο 
πολ]τιμo κα� 'ερ�;

“∆ΕΝ ΕΙ ΝΑΙ ΜΕ ΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟ ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΟΥ ΣΙ ΚΗΣ Η Ι Ε ΡΑ ΣΥ ΝΟ ∆ΟΣ”

Μ^ τ� φρ_ ση α: τ� -πο] δι α τ] πω σε γνω στ�ς \ θο-
ποι �ς τEς κο μι κEς σκη νEς- κι %λ λες @ξ b σου , τυ χε�ς 
@κ φρ_ σεις ,ν τ^ δρα σαν δι _ φο ροι “@ πn νυ μοι”, ο' 6 πο� οι 
@ πι στρα τε ] θη καν γι_ ν_ κα λ] ψουν μ^ τ� “κ! ρος” τEς 
πα ρου σ� ας τους τ�ν % πο ψη κ_ ποι ων, O τι M �κ κλη σ� α 
δ^ν πρ^ πει ν_ P χει λ� γο κα� θ^ ση στ_ πρ_γ μα τα πο] 
προ βλη μα τ� ζουν τ�ν %ν θρω πο κα� τ�ν κ� σμο.

k μως τ_ δι ε θνE γε γο ν� τα Pρ χον ται ν_ το ]ς δι α ψε-
] σουν.

Χα ρα κτη ρι στι κ^ς, στ� ση με� ο α: τ�, ε` ναι δ] ο ε> δ�-
σεις, πο] προ ̂ ρ χον ται , π� τ� “M e t al H a m m er & H e a vy 
M e t al” (τ. 235, x ο ] λιος 2004), τ� πι� γνω στ� gλ λη νι κ� 
πε ρι ο δι κ�, πο] προ β_λ λει O λων τDν τ_ σε ων τ_ συγ-
κρο τ� μα τα τEς H a rd R o ck, H e a vy M e t al, D e a th M e t al 
κ. λπ. μου σι κEς.

Τ_ δη μο σι ε ] μα τα P χουν > δι α � τε ρη , ξ� α για τ� φι λο-
ξε νο!ν ται σ^ 7 να @ ξει δι κευ μ^ νο Pν τυ πο, πο] προ πα γαν-
δ� ζει α: το! το! εb δους τ�ς τ_ σεις.

Γρ_ φει τ� πε ρι ο δι κ�:
«Σ� δά σος, � ξω α πό το Μι λ: νο βρέ θη καν τα πτ@-

μα τα δύ ο με λ@ν της ι τα λι κής μπ: ντας B e a st Of S a t an, 
συγ κε κρι μ� να της C h i a ra M a r i no και του F a b io T o l l is. 
Ο τρό πος του θα νά του τους, έ δει χνε τε λε τουρ γι κή πρά-
ξη η ο ποί α πραγ μα το ποι ή θη κε το Γε ν: ρη του ‘ 98 α π% 
τα υ πό λοι πα μέ λη της μπ: ντας, ε νώ βρί σκον ταν υ π% 
την ε πI ρεια κο κα R νης και αλ κο %λ. Κα τ% πιν ο μο λο γ�-
ας ε ν%ς εκ των υ π% πτων, στο πρό σω πο της 19χρονης 
C h i a ra “εί δαν” την Πα να γί α και θε ώ ρη σαν κα λ% να τη 
θυ σι : σουν, πρ: ξη που πI γε να εμ πο δί σει ο 16χρονος 
F a b io, με συ νέ πεια να την πλη ρ@ σει κι αυ τ%ς.

N λα τα υ π% λοι πα μ� λη της μπ: ντας συ νε λή φθη σαν, 
ε ν@ κα τη γο ρο ! νται και γι’ :λ λους τε λε τουρ γι κο !ς φ%-
νους που δι ε πρ: χθη σαν στην πε ρι ο χI».

Κα� M δε ] τε ρη εb δη ση, πο] , φο ρ| μι_ πο λ] συ χν� 
πε ρ� πτω ση γι_ τ_ μ^ λη τDν συγ κρο τη μ_ των α: τDν, 
πο] “κ_ ποι οι” προ σπα θο!ν ν_ μ|ς πο!ν, O τι 6 τρ� πος 
τEς ζω Eς τους -σ_ν πα ρ_ δειγ μα J θους, πρ�ς μ� μη σιν- ε`-
ναι κ_ τι τ� , νn δυ νο γι_ τ_ παι δι_ μας:

«Πέ θα νε την Πα ρα σκευ ή στις 28 Μα ΐ ου, σε η λι κί α 
36 ε τών α πό υ περ βο λι κή δό ση η ρω ί νης, ο πρώ ην κι θα-
ρί στας των s l e a ze-ά δων E n u ff Z’ N u ff, D e r ek F r i go. 
Το πτώ μα του βρέ θη κε λί γο πιο πέ ρα α πό το σπί τι της 
κο πέ λας με την ο ποί ο συ ζού σε.

Ο D e r ek ή ταν ε ξαρ τη μέ νος στην “ά σπρη” για πε ρισ-
σό τε ρο α πό δέ κα χρό νιο. (R.I.P. d u de. . . ) ».
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. .. Κα� ο' ε> δ� σεις α: τ^ς , πο τε λο!ν “στα γ� να στ�ν 
Ð κε α ν�” μπρο στ_ στ_ Oσα συμβα�νουν στο]ς κ]κλους 
α:τEς τEς “μουσικEς”.

ΣΥΝ ΘΗ ΜΑ: Υ ΠΕΡ ΒΑ ΤΙ ΚΟΣ ∆Ι Α ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ*

(α΄ μ� ρος)

º δρυ τ�ς το! Z περ βα τι κο� ∆ι α λο γι σμο� (Υ. ∆.) 
κα� τDν πα ρα κλα δι Dν του ε` ναι 6 Μ_ χες Πρ_ σαντ 
Β_ρ μα (M a h e sh P r a s ad W a r ma) γεν νη μ^ νος, πι θα ν�ν, 
στ�ς 12/1/1918, στ� Γι αμ παλ πο ]ρ στ�ν xν δ� α (J a b a l p ur 
/ I n d i en). Πλη ρο φο ρ� ες σχε τι κ^ς προ ̂ ρ χον ται μ� νον 
, π� το ]ς * πα δο ]ς του, @ νD βι ο γρα φι κ_ στοι χε� α του 
πα ρα μ^ νουν , νε πι βε βα � ω τα. L Μα χα ρg σι α: το ο νο μ_-
ζε ται “Β_ρ μα” (ση μα � νει: L Με γ_ λος Προ φ� της) Μ_-
χες Γι � γκι (Μα h a r i s hi M a h e sh Y o gi) κα� α: το τι μ| ται 
fς “M α: το! � γι � τη τα”.

Με τ_ , π� σπου δ^ς στ� Φυ σι κ�, τ�ς 6 πο� ες σ]μ φω να 
μ^ δι κ^ς του π_ ντα μαρ τυ ρ� ες, 6 λο κλ� ρω σε τ� 1942, συ-
ν_ ντη σε τ�ν Γκου ρο] του, Σβου _ μι Μπρα χα μα ν_ ντα 
Σα ρα σβ_ τι, 7 ναν >ν δου ϊ στ� μο να χ� (G u ru S w a mi B r a ha-
m a n a n da S a r a s w a ti), 6 6 πο� ος σ� με ρα τι μ| ται , π� τ�ν 
κ� νη ση fς θε� ος δι δ_ σκα λος (G u ru D ev). L Μα χα ρ� σι 
Μ_ χες Γι � γκι μα θ� τευ σε σ’ α: τ�ν τ�ν Γκου ρο! κα� @ μυ-
� θη στ�ν >ν δου ϊ στι κ� πα ρ_ δο ση τEς Aν τβ_ ι τα Βεν τ_-
ντα (A d v a i ta - V e d a n ta), μι|ς “6 λι στι κEς δι δα σκα λ� ας 
το! � ν�ς”, M 6 πο � α πα ρα π^ μπει στ�ν xν δ� φι λ� σο φο 
τEς θρη σκε � ας Σ_ν κα ρα (800 μ.Χ.)

Σ]μ φω να μ^ μαρ τυ ρ� ες το! Μα χα ρg σι Μ| χες Γι-
j γκι, το! , ν^ θε σε, το! πο λυ α γα πη μ^ νου του μα θη τE 
6 θε� ος δι δ_ σκα λος (Γκου ρο] Ντ^β), πρ�ν , κ� μη τ� 
θ_ να τ� του (1953), ν_ , να πτ] ξει μι_ τε χνι κ� δι α λο γι-
σμο!, M 6 πο � α ν_ ε` ναι εr κο λη στ�ν @ κμ_ θη ση κα� στ� 
χρ� ση της, ν_ 6 δη γε� δ^ μ^ � πλ� τρ� πο στ� συ νε � δη ση 
τEς “6 λι στι κEς δι δα σκα λ� ας το! � ν�ς” κι P τσι ν_ συ νει-
σφ^ ρει στ�ν ε> ρ� νη τEς ,ν θρω π� τη τος. Γι’ α: τ�ν τ�ν 
, πο στο λ� , πε σ]ρ θη 6 Μα χα ρ� σι γι_ δ] ο χρ� νια στ_ 
º μα λ_ ια κα� , ν^ πτυ ξε @ κε� τ�ν τε χνι κ� το! Z περ βα τι-
κο� ∆ι α λο γι σμο� (Υ. ∆. ).

Ε` ναι γνω στ� π_ ντως O τι 6 Μα χα ρ� σι Μ_ χες Γι � γκι 
σ’ α: τ� τ� δε δο μ^ νη χρο νι κ� πε ρ� ο δο @ρ γα ζ� ταν fς δι-
οι κη τι κ�ς < π_λ λη λος. Α: τ� τ�ν τε χνι κ� τ�ν , ν^ πτυ ξε 
πι θα ν�ν χω ρ�ς ν_ το! P χει , να τε θε�. Π_ ντως, %λ λο τε 
< περ το ν� ζε ται M >ν δου ϊ στι κ�, γκου ρου ϊ στι κ� πα ρ_ δο ση, 
στ�ν 6 πο � α 6 Μα χα ρ� σι Μ_ χες Γι � γκι πα ρου σι _ ζε ται 
fς “κε κλη μ^ νος”, σ_ν ,ν τ� δρα ση μι|ς με τα γε ν^ στε ρης 
,ν τι δι κ� ας, γι_ τ� κα τ_ π� σον M προ ̂  λευ ση το! Υ. ∆. ε`-
ναι θρη σκευ τι κ� πρα κτι κ� J “@ πι στη μο νι κ�” μ^ θο δος.

� στο ρg α.
L Μα χα ρ� σι Μ_ χες Γι � γκι πρω το εμ φα ν� στη κε σ_ν 

“Μα χα ρ� σι” τ� 1953. Τ� 1958 b δρυ σε στ� Μαν τρ_ς τ�ν 
“Πνευ μα τι κ� � να νε ω τι κ� Κg νη ση”, M 6 πο � α πα ρ^ μει-
νε, f στ� σο, σχε τι κ_ , σ� μαν τη στ�ν xν δ� α. Τ� 1958, 

πE γε στ�ς Η ΠΑ κα� τ� 1960 @ πι σκ^ φθη κε γι_ πρn τη 
φο ρ_ τ� Γερ μα ν� α.

k ταν M κ� νη σ� του προ σα να το λ� στη κε στ�ς δυ τι κ^ς 
“, ν_ γκες”, , να βαθ μ� στη κε πο λ].

Μ� θρη σκευ τι κ� α� το πα ρου σg α ση.
L Z περ βα τι κjς ∆ι α λο γισ μjς, , π� τ� 1970 %ρ χι σε 

ν_ προ β_λ λε ται σ_ν “@ πι στη μο νι κ�ς”, @ νD πα λαι � τε ρα 
δι α φη μι ζ� ταν σ_ν “Πνευ μα τι κ� A να νε ω τι κ� Κ� νη ση”.

A π� τ� τε, M *ρ γ_ νω ση ,ρ νε� ται τ� >ν δου ϊ στι κ� θε-
μ^ λιο το! Z περ βα τι κο� ∆ι α λο γι σμο�. Α> τ� α α: τEς τEς 
πα ρου σ� α σ�ς του πρ�ς τ_ P ξω, fς μ� θρη σκευ τι κEς, 
ε` ναι M , ξ� ω ση γι_ κρα τι κ_ κον δ] λια, πο] @ γε � ρει 6 
Z περ βα τι κjς ∆ι α λο γι σμjς κα θnς κα� M , ξ� ω ση γι_ 
τ�ν ε> σα γω γ� το! προ γρ_μ μα τος το! Z περ βα τι κο� 
∆ι α λο γι σμο� στ_ σχο λε� α κα� σ^ %λ λα δη μ� σια > δρ] μα-
τα. ∆^ν @ πι τρ^ πε ται στ�ς Q νω μ^ νες Πο λι τε� ες M συμ με-
το χ� το! κρ_ τους στ�ν προ n θη ση g ν�ς θρη σκευ τι κο! 
προ γρ_μ μα τος.

Συ νz πει ες καg J πο τε λz σμα τα.
Τ� 1963 δη μο σ� ευ σε 6 Μα χα ρ� σι Μ_ χες Γι � γκι τ� 

Pρ γο του: “Q @ πι στ� μη του Ε` ναι κα� M τ^ χνη τEς ζω Eς”. 
Τ� 1968 κυ κλο φ� ρη σε M γερ μα νι κ� Pκ δο ση.

Τ� 1976 μυ ο!ν ται ο' Μπ�τλς (Βe a t l es), τ� δι _ ση μο 
ρ�κ συγ κρ� τη μα, μ^ σl το! Μα χα ρ� σι Μ_ χες Γι � γκι, 
στ�ν Υ. ∆. ∆ι z κο ψαν πρj ω ρα O να τρι μη νια Gο !κ παι δευ-
τι κj πρj γραμ μα.

Τ� 1972 δι α κη ρ]σ σει τ� “Παγ κ� σμιο Σχ^ δι�” του, 
δι_ το! 6 πο � ου K φει λαν ν_ λυ θο!ν O λα τ_ προ βλ� μα τα 
τEς ,ν θρω π� τη τος.

Τ� 1974 , να κοι νn νει 6 Μα χα ρ� σι τ� δι κ� του “πό ρι-
σμα”: “� _ν τ� 1% το! πλη θυ σμο! χρη σι μο ποι � σει τ�ν 
τε χνι κ� το! Υ. ∆., τ� τε θ_ λυ θο!ν O λα τ_ προ βλ� μα τα 
τ_ το πι κ_. v τσι θ_ @ πι τευ χθε� M παγ κ� σμια ε> ρ� νη”.

Τ� 1975 @ ξαγ γ^λ λε ται M ,ρ χ� τEς “� πο χEς το! ∆ι α-
φω τι σμο!” κα� τ� 1976 M “Παγ κ� σμια Κυ β^ρ νη ση τEς 
� πο χEς το! ∆ι α φω τι σμο!”, τEς 6 πο � ας M κυ βερ νη τι κ� 
, πο στο λ� t ταν ν_ κα θα ρ� σει τ�ν Παγ κ� σμια Συ νε � δη-
ση.

Τ� 1977 6 Μα χα ρ� σι Μ_ χες Γι � γκι πα ρου σ� α σε τ_ 
“Σε μι ν_ ρια Σ� ντι” (S i d hi). Μ^ σl α: τDν P πρε πε ν_ γ� νει 
δυ να τ�ν ν_ κυ ρι αρ χ� σει 6 λο κλη ρω τι κ_ 6 %ν θρω πος 
π_ νω στο ]ς φυ σι κο ]ς ν� μους. Γι_ πα ρ_ δειγ μα, ν_ μ_-
θει κ_ ποι ος ν_ πε τ_ ει.

Τ�ν b διο χρ� νο, P χα σε M κ� νη ση 7 ναν δι κα στι κ� 
, γD να στ�ν A με ρι κ�: L Υ. ∆. , να γνω ρ� στη κε, μ^ σl 
δι κα στι κEς , π� φα σης, σ_ν θρη σκευ τι κ� κ� νη ση. ∆^ν 
@ πι τρ^ πε ται πλ^ ον ν_ δι δ_ σκε ται σ^ δη μ� σια σχο λε� α 
κα� πα νε πι στ� μια.

Τ� 1986 δη μο σι ο ποι � θη κε, , π� τ�ν *ρ γ_ νω ση, τ� 
“Παγ κ� σμιο Σχ^ διο γι_ τ�ν Κα θο λι κ� i γε � α” κα� ' δρ]-
θη κε M “Παγ κ� σμια Κυ β^ρ νη ση γι_ τ�ν x α τρι κ� - A γι-
ουρ β^ ντα” (A y u r v e da).

A π� τ� 1990 / 91 @μ φα ν� ζε ται κ_ ποι ο “Κ�μ μα το! 
Φυ σι κο! Ν� μου”, το! 6 πο � ου πρ� γραμ μα ε` ναι 6 Υ. ∆. 

* Berliner Dialog 1-2000, σελ. 4.
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Τ� παγ κ� σμιο κ^ ντρο το! Υ. ∆. βρ� σκε ται κον τ_ στ� 
Ν^ ο ∆ελ χ�, τ� ε: ρω πα ϊ κ� κ^ ντρο, στ� Βλ� ντροπ, στ�ν 
eλ λαν δ� α.

∆ι δα σκα λg α καg πρα κτι κzς.
Q κ� νη ση > σχυ ρ� ζε ται, O τι 6 Υ. ∆. ε` ναι μ� α φυ σι κ� 

@ πι στη μο νι κ� μ^ θο δος, M 6 πο � α μπο ρε� ν_ προ κα λ^ σει 
τ�ν @ξάλειψη το! %γ χους, τEς νευ ρι κ� τη τας, τ�ν θε ρα-
πε � α τDν ψυ χο σω μα τι κDν @ νο χλ� σε ων κα� τEς Pλ λει ψης 
p πνου, @ π� σης μπο ρε� ν_ προ _ γει συ νο λι κ_ τ�ν < γε � α, 
τ� χα ρ_ τEς ζω Eς κα� τEς δη μι ουρ γι κEς ε: φυ ΐ ας.

Σ^ δι α φη μι στι κ^ς , φ�σ σες , να φ^ ρε ται, O τι: 70% 
τDν δι α λο γι ζο μ^ νων, δι_ το! Υ. ∆., % νω τDν 40, ,ρ-
ρω στα � νουν λι γ� τε ρο, γι’ α: τ� κα� τ_ τα με� α < γε � ας 
πα ρα χω ρο!ν 40% Pκ πτω ση στο ]ς δι α λο γι ζο μ^ νους δι_ 
το! Υ. ∆. k λα α: τ_ βε βα � ως ε` ναι στοι χε� α πο] δ^ν 
@ πα λη θε ] ον ται.

L Υ. ∆. < π� σχε ται @ πι πλ^ ον, O τι μπο ρε� ν_ μει n σει 
τ�ν @γ κλη μα τι κ� τη τα σ^ μ� α κοι νω ν� α. Μ^ τ�ν πρ�σ λη-
ψη το! Υ. ∆. στ� κρα τι κ� πρ� γραμ μα < γε � ας κα� @κ πα-
� δευ σης, ' σχυ ρ� ζε ται M *ρ γ_ νω ση, μπο ρε� ν_ @ πι τευ χθε� 
με � ω ση @ ξ� δων μ^ τε λι κ� , πο τ^ λε σμα μ� α > δα νι κ� (ο:-
το πι κ�) κοι νω ν� α.

(Συ ν^ χεια στ� g π� με νο).

Η ∆Υ ΝΑ ΜΗ ΤΗΣ Α ΓΑ ΠΗΣ

A να δη μο σι ε ] ου με , π� τ�ν @ φη με ρ� δα “z πει ρω τι κ�ν 
μ^λ λον” (x ο ] λιος 1999) τ� , κ� λου θο , π� σπα σμα:

“² ταν τ% κα λο κα � ρι το� 1974. Τ: τουρ κι κ: στρα-
τε ! μα τα ε� σβ:λ λουν στIν Κ! προ. Κα� σκορ πο�ν τ% 
θ: να το. ΣτIν Μ%ρ φου συμ βα � νει   να συν τα ρα κτι κ% 
γε γο ν%ς. Το�ρ κοι στρα τι � τες συ λλαμ β: νουν 15 χρι-
στι α νο !ς. Το !ς φ�ρ νουν στIν α? λI το� σπι τιο� ³ ν%ς 
µλ λη νο κυ πρ� ου δα σκ: λου. Κα� το !ς κα τα δι κ: ζουν 
σ� θ: να το. µ τοι μ: ζουν τ: b πλα. Κα� στρ� φουν το !ς 
α�χ μα λ@ τους (cν δρες, γυ ναB κες, μι κρ: παι δι:) στ%ν 
τοB χο. Θρ� νος, κλαυθ μ%ς, ¶ δυρ μ%ς. Τρα γι κ�ς στιγ μ�ς 

γι: το !ς μελ λο θα ν: τους. Πε ρι μ� νουν μ� σα σ� κλB μα 
φ% βου κα� C γω ν� ας τ%ν Το�ρ κο C ξι ω μα τι κ% ν: Aλ θει 
κα� ν: δι α τ: ξει «π�ρ».

Στρ� φουν τ% τε τ% νο� τους κα� τIν καρ δι: τους 
στIν gλ π� δα τ�ν � πελ πι σμ� νων. Κα� προ σε ! χον ται 
b λοι τους θερ μ: γι: τ% τε λευ ταB ο τους τα ξ� δι κα� � δι α�-
τε ρα E δ: σκα λος: «Θε� μου, συγ χ@ ρε σ� μας κα� δ� ξου 
μας κον τ: Σου. ΜνI σθη τι 4 μ�ν, Κ! ρι ε, �ν τ¸ Βα σι λε � ¹ 
Σου». H Το�ρ κος C ξι ω μα τι κ%ς Aρ χε ται. Κοι τ: ζει το !ς 
στρα τι � τες του μ� τ: b πλα, κοι τ: ζει βλο συ ρ%ς κα� 
το !ς μελ λο θ: να τους. Ρ� χνει μι: μα τι: πρ%ς τ: π: νω. 
Μι: κλη μα τα ρι: º πλ@ νε ται κα� σκε π: ζει τIν α? λI. 
Ζη τ: ει   να τσαμ π� στα φ! λι, γι: ν: πα ρα τε � νει A τσι 
σκ% πι μα τIν C γω ν� α τ�ν α�χ μα λ@ των. Πα �ρ νει τ% 
τσαμ π�. Μ:, � ν� ³ τοι μ: ζε ται ν: τ% φ: ει, C κο ! γε ται 
δυ να τI 4 φω νI το� δα σκ: λου:

-ΜIν τ% φ5ς! Προ χτ�ς τ% ρ: ντι σα μ� φ:ρ μα κο. Ε3-
ναι � σχυ ρ% δη λη τI ριο! Θ: πε θ: νεις!

H C ξι ω μα τι κ%ς μ� νει c ναυ δος. Κα� γε μ: τος κα τ:-
πλη ξη ρω τ: ει:

-Κα λ:, C φο� ξ� ρεις, b τι σ� λ� γο θ: δ@ σω δι α τα γI 
ν: σ5ς σκο τ@ σουν, για τ� δ�ν μ� c φη σες ν: τ% φ: ω κα� 
A τσι ν: μ� �κ δι κη θεBς;

Το� C π: ντη σε E δ: σκα λος, μ� ε� ρI νη κα� γα λI νη: 
-Ε3 μαι χρι στια ν%ς. Κα� τ@ ρα πο! πρ% κει ται ν: φ!-

γω C π% τ%ν κ% σμο α? τ% κα� ν: πα ρου σια σθ� � ν@ πιον 
το� Θε ο�, δ�ν θ: ¼ θε λα ν: βα ρ! νω τIν ψυ χI μου μ� 
μι: º μαρ τ� α τ% σο βα ρει:.

H Το�ρ κος C ξι ω μα τι κ%ς συγ κλο ν� ζε ται, γι: μι: C κ%-
μα φο ρ:. Στρ� φε ται κα� λ� ει στο !ς στρα τι � τες του:

-8ν A βρι σκα   ναν τ� τοι ο Το�ρ κο, θ: A δι να κα� τI 
ζωI μου C κ% μα! Μα ζ�ψ τε τ: b πλα κα� C φ� στε τους 
� λε ! θε ρους b λους!

Χρει : ζον ται σχ% λια;
/ δ! να μη τ�ς χρι στι α νι κ�ς C γ: πης, ε3 ναι � σχυ ρ% τε-

ρη C π% τ: b πλα. Τ: νι κ: ει b λα.
�ρ χιμ. Γρη γ% ριος Λ� χας

½. Μ. Προ φI του ¾ λιο� Πρε β� ζης”.

∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ

Στ� προηγο]μενο τε!χος το! “∆ιαλ�γου” (,ριθ. 39, σελ�δες 22-24), στ� %ρθρο: “Q παιδαγωγ�α τEς β�ας 
κα� 6 βιασμ�ς τDν παιδιDν μας”, τEς κ. �λένης Aνδρουλάκη, πρ^πει ν_ γ�νουν ο' ,κ�λουθες διορθnσεις:

Μετ_ τ�ν παραπομπ� 5, πρ^πει ν_ μπε� 6 ,ριθμ�ς 6 μετ_ τ� λ^ξη “(APA)”, μ^ παραπομπ�:
“http://www.apa.org/releases/videogames.html”.
Ο' ,ριθμο� τDν παραπομπDν 6 κα� 7 ν_ διορθωθο!ν σ^ 7 κα� 8 ,ντιστο�χως κα� ν_ μπε� 6 ,ριθμ�ς 

παραπομπEς 9 μετ_ τ� φρ_ση: “…στο]ς καν�νες τEς τ_ξης”, μ^ παραπομπ�:
“http://www.apa.org/pubinfo/violence.html”.
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� π% τIν � νω τ� ρα gκ κλη σι α στι κI Σχο λI � θη ν�ν λ:-
βα με τIν C κ% λου θη � πι στο λI:

Ν. Κη φι σι_, 6-3-2005.
Πρ�ς
τ�ν Πα νελ λ� νια y νω ση Γο ν^ ων
Με σο γε � ων 429
153 43 W γ� α Πα ρα σκευ�.

Κ] ρι ε Πρ� ε δρε
Q , πο στο λ� @ν τ] που < λι κο!, , π� τ�ς @κ δ� σεις σας, 

μέ θ^ μα τα ,ν τι αι ρε τι κEς ποι μαν τι κEς γι_ τ�ν @μ πλου-
τι σμ� τEς βι βλι ο θ� κης μας, , πο δει κν] ει τ� @ν δι α φ^ ρον 
σας γι_ τ� Σχο λ� κα� τ� Pρ γο πο] α: τ� @ πι τε λε�.

Γι_ τ�ν πα ρα π_ νω ε: γε νι κ� σας χο ρη γ� α ,λ λ_ κα� 
γι_ τ�ς δυ να τ� τη τες @ νη μ^ ρω σης κα� συμ με το χEς στ_ 
@κ παι δευ τι κ_ σε μι ν_ ρια πο] M y νω σ� σας προ σφ^ ρει 
στο ]ς σπου δα στ^ς μας, σ|ς ε: χα ρι στο! με θερ μ_.

Μ^ τι μ�
L ∆ι ευ θυν τ�ς

K ο σμ|ς x. Γε ωρ γ� ου, ∆ρ. Θ.
Κα θη γη τ�ς Α΄

A νω τ^ ρων Παι δα γω γι κDν Σχο λDν
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Πα π_ γου, 25 Μα ¶ ου 2005.
Πρ�ς
π. Κυ ρια κ� Τσου ρ�
∆ι ευ θυν τ� πε ρι ο δι κο! «∆ι _ λο γος»
�ν τα! θα

A > δε σι μο λο γι n τα τε,

ΧΡΙ ΣΤΟΣ Α ΝΕ ΣΤΗ

Ε` χα τ�ν ε: και ρ� α πρ�ν λ� γες M μ^ ρες ν_ δι α β_ σω τ� 
πε ρι ο δι κ� Σας κα� ε` δα τ�ν προ σπ_ θεια τ�ν 6 πο � α κ_-
νε τε γι_ ν_ @ νη με ρn σε τε τ� κοι ν� γι_ τ� μ^ γα κ�ν δυ νο 
τDν α' ρ^ σε ων. ∆ε χθE τε πα ρα κα λD τ_ συγ χα ρη τ� ρι_ 
μου γι_ τ� Pρ γο Σας α: τ�. Θ_ J θε λα πα ρα κα λD ν_ μ^ 
@γ γρ_ ψε τε συν δρο μη τ� στ� τ� σο χρ� σι μο γι_ τ�ν πνευ-
μα τι κ� μας ο> κο δο μ� πε ρι ο δι κ� Σας.

Σ|ς ε: χα ρι στD γι_ τ� χρ� νο πο] δι α θ^ σα τε γι_ ν_ 
δι α β_ σε τε τ�ν @ πι στο λ� μου.

Μ^ σε βα σμ�
K. Φ.

¿ χου με κι cλ λο τε φι λο ξε νI σει � πι στο λ�ς μα θη τ�ν 
πο! προ βλη μα τ� ζον ται γι: θ� μα τα, πο! συ ναν το�ν 
στ: σχο λι κ: τους βι βλ� α κα� πο! σχε τ� ζον ται μ� τ% 
Cν τι κε � με νο τ�ς δι κ�ς μας δι α κο ν� ας.

ΤIν πε ρ� ο δο α? τI, πε ρ� ο δο Πα νελ λα δι κ�ν � ξε τ:-
σε ων, λ: βα με δ! ο � πι στο λ�ς σχε τι κ�ς μ� τ% �γ χει ρ� διο 
“¿κ φρα ση -¿κ θε ση” τ�ς Γ’ Λυ κε � ου.

Πα ρα θ� του με τIν πρ@ τη � πι στο λI κα θ@ς κα� μι κρ% 
C π% σπα σμα τ�ς δε ! τε ρης, δυ στυ χ�ς, λ% γ£ C νε π:ρ-
κειας χ@ ρου.

W γί α Πα ρα σκευ ή,
29 x α νου α ρί ου 2005.

Πρ�ς τ�ν Πα νελ λή νια y νω ση Γο νέ ων,
W γί α Πα ρα σκευ ή Aτ τι κEς.

Ε` μαι μα θη τής τEς Γ΄ Λυ κεί ου κα� < πο ψή φιος γι_ τ�ς 
Πα νελ λα δι κές � ξε τά σεις. Στ_ πλαί σια α: τά, λοι πόν, ,ν-
τι με τω πί ζω σο βα ρό πρό βλη μα στ� μά θη μα τEς vκ φρα-
σης-vκ θε σης πο] δι δά σκε ται στ_ Λύ κεια τEς χώ ρας μας. 
Πι στεύ ω O τι τ� μά θη μα α: τό δη μι ουρ γε� με γά λα προ βλή-
μα τα κα� σ^ %λ λους νέ ους, κα θώς α: τοί κα λο!νται K χι 
� πλά ν_ δι δα χτο!ν, ,λ λά κα� ν_ @ν στερ νι στο!ν , πό ψεις 
μ^ τ�ς 6 πο� ες συ χνά δ^ν συμ φω νο!ν, λό γl το! κιν δύ νου 
ν_ , πο τύ χουν στ�ς Πα νελ λή νι ες � ξε τά σεις @ άν δ^ν γρά-
ψουν , κρι βDς O σα τ� βι βλί ο , να φέ ρει.

Τ_ πράγ μα τα γί νον ται , κό μα χει ρό τε ρα O ταν στ_ 
θέ μα τα τDν @ ξε τά σε ων πε ρι λαμ βά νον ται κεί με να πο] 
@ ναν τι ώ νον ται στ�ν eρ θό δο ξη Πί στη.

Π. χ. στ� κε φά λαι ο μ^ θέ μα «Aν θρω πι σμός» , να-
φέ ρε ται 7 να κεί με νο το! ∆ρ. Λί βιν γκστ ον, 6 6 πο� ος 
προ σπα θε� ν_ , πο δεί ξει O τι «6 � βρα� ος < πο τασ σό ταν 
στ�ν πα ρά δο ση, @ νD 6 yλ λη νας ε` χε @μ πι στο σύ νη στ�ν 
g αυ τό του κα� τ� λό γο του», χρη σι μο ποι Dν τας τ�ν x ώβ 
(, πό @ δά φια τEς Πα λαι |ς ∆ι α θή κης) κα� τ� μ! θο το! 
Προ μη θέ α.

k πως χα ρα κτη ρι στι κά , να φέ ρει στ� κεί με νό του 6 
∆ρ. Λί βιν γκστ ον, 6 x ώβ πλη ρο φο ρε� ται , πό τ� Θε ό πnς 
ε` ναι «, μα θής κα� \ λί θιος», O πως @ πί σης O τι «6 x ώβ δ^ν 
δέ χε ται πnς P σφα λε οr τε 6 Θε ός δι και ο λό γη σε τ�ν ποι-
νή το! x ώβ». W πλά κα νείς δ^ν μπο ρε� ν_ @ λέγ χει «τ_ς 
6 δούς το! Κυ ρί ου».

Aν τί θε τα, 6 Προ μη θέ ας ,ν τι στέ κε ται, , πει λDν τας 
κα� < βρί ζον τας τ� ∆ί α γι_ τ�ν % δι κη τι μω ρί α του, κα� 
δ^ν θε ω ρε� πnς P σφα λε πα ρα βαί νον τας τ�ς @ν το λές τDν 
θε Dν, , φο! α: τές t ταν % δι κες γι_ τ�ν %ν θρω πο.

L ∆ρ. Λί βιν γκστ ον, κλεί νον τας τ� κεί με νό του, το-
νί ζει πnς 6 Θε ός τDν � βραί ων, O πως @μ φα νί ζε ται στ�ν 
Πα λαι ά ∆ι α θή κη (πο] O μως συμ βαί νει ν_ ε` ναι 6 bδιος 
Θε �ς στ�ν 6 πο� ο κι @ με�ς ο' eρ θό δο ξοι πι στεύ ου με), 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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ε` ναι 7 νας κα τα πι ε στής θε ός, @ νD ο' θε οί τDν ,ρ χαί ων 
�λ λή νων < πάρ χουν μό νο γι_ ν_ το ]ς προ στα τεύ ουν 
(%ν α: τό ε` ναι πο τέ δυ να τό p στε ρα , πό τ�ς τό σες , πο-
δεί ξεις γι_ τ� ,ν τί θε το πο] < πάρ χουν στ� μυ θο λο γί α) 
κα� % ρα ε` ναι κα λύ τε ροι.

Κα� ο' συγ γρα φε�ς το! βι βλί ου δ^ν ,ρ κο!ν ται στ� 
ν_ δη μο σι εύ σουν 7 να τέ τοι ο κεί με νο, ,λ λά τ� χρη σι μο-
ποι ο!ν γι_ ν_ δώ σουν τ�ν ε> κό να το! σω στο! ,ν θρώ-
που, το! ,ν θρώ που μα κριά , πό τ� Θε ό. Πα ρα θέ τω 
με ρι κά χα ρα κτη ρι στι κά πα ρα δείγ μα τα , πό τ� ,ν τί-
στοι χο σχό λιο:

«Ο{ σκο τει νοί θε οί τUς J να το λUς φιλ τρά ρον ται 
, πό το ]ς δια ύλους τEς @ λεύ θε ρης σκέ ψης κα� @ ξαν θρω-
πί ζον ται».

«Τ� προ σκύ νη μα τα πεί νω νε κα� τ�ν θε ό πο] τ� δε-
χό ταν κα� τ�ν %ν θρω πο πο] τ� κα τα δε χό ταν».

«L με τέ ω ρος %ν θρω πος –6 @ ξό ρι στος , πό τ� Θε ό 
κα� τ� κέν τρο το! σύμ παν τος- γνω ρί ζει @ν το ] τοις 
O τι κα τέ χει τ� κέν τρο το! πλα νή τη κα� τ� κέν τρο τEς 
b διας τEς ' στο ρί ας» (Γ. Γραμ μα τι κά κης, «Q κό μη τEς 
Βε ρε νί κης», , πό , πό σπα σμα πο] πε ρι λαμ βά νε ται στ� 
βι βλί ο).

� πί σης, στ� κε φά λαι ο μ^ θέ μα τ�ν μεσ σι α νι σμό 
πα ρα θέ τον ται κεί με να το! Θ. Πο λί τη σχε τι κά μ^ τ� ,ν-
τί στοι χο θέ μα, O που , να φέ ρει:

«sς μ�ν παίρ νου με τ_ με γά λα κη ρύγ μα τα μέ σα 
, πό τ� θαλ πω ρή τEς �κ κλη σί ας, %ς πα σχί ζου με ν_ τ_ 
νι ώ θου με μέ σα , πό τ� σκλη ρή ψυ χή το! @ λεύ θε ρου ,ν-
θρώ που πο] τ_ κή ρυ ξε».

«Μεσ σί ας ε` ναι 6 Λό γος, ε` ναι M Pκ φρα ση πο] παίρ-
νει M % ναρ θρη @ κεί νη κραυ γή μι|ς πρω τό γο νης, @ λεύ θε-
ρης ψυ χής».

«Ο' , φι λο σό φη τοι, ο' βάρ βα ροι λα οί κα ταρ τί ζουν 
7 να δε κά λο γο @ν το λDν (@ν νο ε� τ�ς ∆έ κα �ν το λές) κα� 
μαν τρώ νουν χώ ρια τ_ πρό βα τα , πό τ_ @ ρί φια».

«Τ� “γνώ ρι ζε τ�ν g αυ τό σου” ε` ναι @ν το λή χί λι ες 
φο ρές ε: ρύ τε ρη κα� βα θύ τε ρη , πό τ� μω σα ϊ κό ∆ε κά-
λο γο».

Φαί νε ται, λοι πόν, πnς τ� @κ παι δευ τι κό σύ στη μα, 
@ν γνώ σει J @ν , γνοί ½ του, Ð θε� το ]ς νέ ους ν_ , πορ ρί-
ψουν τ� Θε ό κα� ν_ στρα φο!ν εb τε στ�ν , θε ΐ α, εb τε σ^ 
πα ρα θρη σκευ τι κές *ρ γα νώ σεις. Κα θώς ο' , πό ψεις τDν 
νέ ων γι_ τ� θέ μα α: τό δ^ν πρό κει ται ν_ ε> σα κου στο!ν, 
ζη τD , πό το ]ς @ νή λι κες κα� τ�ν �κ κλη σί α ν_ μ|ς βο-
η θή σουν ν_ λύ σου με τ� πρό βλη μα α: τό πρ�ν ν_ ε` ναι 
πο λύ ,ρ γά.

y νας νέ ος.
Μα θη τ�ς Γ´ Λυ κε � ου.

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

A γα πη τ� πε ρι ο δι κ� “∆ι _ λο γε”

Ε` μαι , να γνn στης το! �λ λη νορ θο δ� ξου πε ρι ο δι-
κο! σας 7 να χρ� νο κα� μ^ με γ_ λη μου χα ρ_ δι α β_ ζω τ_ 
@ν δι α φ^ ρον τα χρι στι α νι κ_ θ^ μα τα κα� τ�ν , γn να πο] 
κ_ νε τε γι_ τ�ν προ στα σ� α τDν eρ θο δ� ξων ν^ ων μας 
, π� δι _ φο ρους πα γα νι στ^ς κα� α' ρε τι κο ]ς.

Σκο π�ς τEς @ πι στο λEς μου ε` ναι ν_ σ|ς @ νη με ρn σω 
γι_ 6 ρι σμ^ νες φω το γρα φ� ες πο] πε ρι λαμ β_ νει τ� βι-
βλ� ο “vκ φρα ση -vκ θε ση” τEς Γ´ � νι α � ου Λυ κε � ου.

Τ� πε ρι ε χ� με ν� τους μ^ προ βλη μα τ� ζει κα� θ_ J θε λα 
ν_ σχο λι _ σε τε @ _ν ε` ναι πρ^ πον ν_ < π_ρ χουν α:τ^ς 
στ� βιβλ�ο πο] διαβ_ζουν χιλι_δες �λληνορθ�δοξοι 
μαθητ^ς.

Σ|ς παραθ^τω σελ�δες κα� φωτογραφ�ες...
Κ. Χ.,

Μαθητ�ς Γ´ Λυκε�ου.

�
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