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9. Ἡ παραθρησκεία ὡς κοινωνική ἀπειλή 

Ἕνεκα τῶν σοβαρῶν κοινωνικῶν ἐπιπτώ
σεων ἀπό τήν δραστηριότητα τῶν νεοφανῶν 
αἱρέσεων διεθνεῖς ὀργανισμοί, ὅπως τό Εὐ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τό Συμβούλιο Ὑπουρ
γῶν τῆς Εὐρώπης καί πολλά Εὐρωπαϊκά 
Κοινοβούλια (Γαλλίας, Γερμανίας, Βέλγιου, 
Αὐστρίας, Ἀγγλίας, Ἱσπανίας, Ἑλβετίας κ.ἄ.) 
ἀντιμετωπίζουν τήν δραστηριότητα τῶν δι
αφόρων σεκτῶν ὡς ἰδιαίτερα σοβαρό κοι
νωνικό πρόβλημα καί λαμβάνουν δραστικά 
μέτρα, καθόσον θεωροῦν ὅτι μερικές ἀπό τίς 
ὁμάδες αὐτές παραβιάζουν τά ἀνθρώπινα δι
καιώματα καί τήν θρησκευτική ἐλευθερία2.

Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ἤδη τό 1984, 
μέ βάση τήν Ἔκθεση Cotrel, ἐξέδωκε τό πρῶτο 
του Ψήφισμα, (22.5.84), τό ὁποῖο ἀκολούθησαν 
δύο ἀκόμη Ψηφίσματα (29.2.96 καί 17.2.98). Μέ 
τά Ψηφίσματα αὐτά ἐκφράζει τήν ἀνησυχία 
του γιά τήν δραστηριότητα τῶν ὁμάδων αὐ
τῶν (σεκτῶν), τίς ὁποῖες θεωρεῖ ὡς ἀπειλή γιά 
τήν προσωπικότητα καί τά ἀτομικά δικαιώμα
τα τῶν νεαρῶν κυρίως θυμάτων καί καλεῖ τά 
κράτη  μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὄχι 
μόνον νά ἀσχοληθοῦν μέ τό πρόβλημα, ἀλλά 
καί νά λάβουν τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά τήν 
προστασία τῶν πολιτῶν τους. Μεταφέρουμε 
ἐδῶ δύο μόνον παραγράφους ἀπό τό σημαντι
κώτατο Ψήφισμα τοῦ 1996:

«(Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο): Ε. θεω
ρώντας ὅτι ὁρισμένες σέκτες, πού δροῦν 

στό πλαίσιο διασυνοριακοῦ δικτύου ἐντός 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἐπιδίδονται σέ 
παράνομες ἤ ἐγκληματικές δραστηριότη
τες καί σέ παραβιάσεις τῶν δικαιωμάτων 
τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως σέ κακομεταχείριση, 
σεξουαλική βία, ἐγκλεισμούς, σωματεμπό
ριο, ἐνθάρρυνση ἐπιθετικῆς συμπεριφορᾶς, 
μέχρι καί προπαγάνδα ρατσιστικῶν ἰδεο
λογιῶν, σέ φορολογικές ἀπάτες, μεταφο
ρές κεφαλαίων, ἐμπόριο ὅπλων, διακίνηση 
ναρκωτικῶν, παραβίαση τοῦ δικαιώματος 
τῆς ἐργασίας ἤ σέ παράνομη ἄσκηση τῆς 
ἰατρικῆς, κλπ.»

 «... 4. καλεῖ τίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν 
μελῶν νά μή καταστήσουν τή χορήγηση τοῦ 
θρησκευτικοῦ καθεστῶτος αὐτόματη καί 
νά μελετήσουν, σέ περιπτώσεις πού σέκτες 
ἐμπλέκονται σέ σκοτεινές ἤ ἐγκληματικές 
δραστηριότητες, τήν ἄρση τοῦ καθεστῶτος 
τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, πού τούς 
παρέχει φορολογικά πλεονεκτήματα καί κά
ποιας μορφῆς νομική προστασία».

Τό ἴδιο ἐπισημαίνει τό Εὐρωπαϊκό Κοινο
βούλιο καί στό Ψήφισμα τῆς 17.2.1998.

 Τά Ψηφίσματα τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου 
βρῆκαν μεγάλη ἀπήχηση καί στό Συμβούλιο 
τῆς Εὐρώπης, τό ὁποῖο μέ τίς 1178/1992 καί 
14/12/1999 Συστάσεις τῆς Κοινοβουλευτικῆς 
του Συνελεύσεως, ἐκφράζει τήν ἀνησυχία 
του γιά τήν δραστηριότητα τῶν ὁμάδων αὐ
τῶν καί συνιστᾶ τήν ἀνάγκη λήψεως “ἐκπαι
δευτικῶν καί νομοθετικῶν μέτρων” γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος στόν τομέα 
τῆς ἐκπαιδεύσεως, τῆς ἐνημερώσεως τοῦ κοι
νοῦ καί τῆς προστασίας τῶν ἀνηλίκων.

 Ἐπί τῇ βάσει τῶν Ψηφισμάτων τοῦ Εὐρω
παϊκοῦ Κοινοβουλίου μερικές χῶρες τῆς Εὐ
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τήν ἐπικρατοῦσα διεθνῶς κατάσταση καί τήν δημιουργηθεῖ
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ρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀνέλαβαν πρωτοβουλίες 
γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος μέ 
τήν συγκρότηση Εἰδικῶν Κρατικῶν Ἐπιτρο
πῶν ἤ μέ τήν κατάρτιση εἰδικῶν προγραμμά
των. Ἀναφέρομε μερικές ἀπ’ αὐτές: 

 Στήν Γαλλία, μετά τά τρομερά γεγονό
τα τῆς Ἑλβετίας τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1995 μέ 
τόν Λύκ Ζιρέ τοῦ “Τάγματος τοῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἡλίου” καί τή συνέχειά τους στή Γαλλία τόν 
Δεκέμβριο τοῦ ἴδιου ἔτους, ἡ Γαλλική Κυβέρ
νηση συγκρότησε Κοινοβουλευτική διϋπουρ
γική Ἐπιτροπή (Διϋπουργική Ἀποστολή γιά 
τήν καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων), ἡ ὁποία 
παρακολουθεῖ τή δραστηριότητα τῶν “νεο
φανῶν αἱρέσεων” (σεκτῶν). Ἐπίσης ὁ Πρό
εδρος Ζάκ Σιράκ ἐγκαινίασε κυβερνητική 
ὀργάνωση πού θά ἐπιβλέπει τίς ὁμάδες αὐτές 
καί τόνισε ὅτι “ἡ χαλαρότητα πρός τίς αἱρέ
σεις μπορεῖ νά ὁδηγήση στήν ἀνεξέλεγκτη 
διάδοση τῶν τελετουργικῶν αὐτοκτονιῶν 
καί δολοφονιῶν”.

Ἀκόμη, ἡ Γαλλική Ἐθνοσυνέλευση συνέ
ταξε Ἔκθεση (31.1.2001) πού ἀναφέρεται 
στόν κίνδυνο τῶν αἱρέσεων καταρτίζοντας 
καί σχετικούς καταλόγους. Ἡ Γαλλία ἔχει θε
σπίσει καί εἰδικό νόμο περί τῶν αἱρέσεων (ν. 
2001504 τῆς 12.6.2001).

Ἐπίσης τό Γαλλικό Ὑπουργεῖο Δικαιο
σύνης μέ δύο ἐγκυκλίους του (1.12.1996 καί 
22.2.1998) ἀπευθύνεται στούς Γάλλους Εἰσαγ
γελεῖς καλῶντας τους νά διώκουν ποινικῶς 
τά ἐγκλήματα πού διαπράττονται ἐνδεχομέ
νως ἀπό τίς αἱρέσεις.

Ἡ Γαλλίδα Ὑπουργός Νεότητος καί Ἀθλη
τισμοῦ μέ Ἐγκύκλιό της πρός τούς Γάλλους 
Νομάρχες (21.4.1999) ζητεῖ νά εὐαισθητοποιή
σουν τίς ὑπ’ αὐτούς ὑπηρεσίες γιά τόν κίνδυ
νο τῶν αἱρέσεων.

 Στήν Γερμανία, ἀσχολεῖται μέ τίς κατα
στροφικές αὐτές λατρεῖες τό Ὑφυπουργεῖο 
Οἰκογενείας καί Νεότητος. Ἐπίσης ἡ Γερμανι
κή Ὁμοσπονδιακή Βουλή ἐξέδωκε τό 1998 ὀγ
κῶδες τεῦχος πρός ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν, 
διαθέτει δέ εἰδικές ὑπηρεσίες προστασίας 
τῶν πολιτῶν.

 Στήν Αὐστρία ἱδρύθηκε (ν. 20.8.1998) 
εἰδική κρατική Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ 
κοινοῦ ἔναντι τῶν αἱρέσεων.

 Στό Βέλγιο τό Κοινοβούλιο κατήρτι
σε Ἔκθεση περί τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων, 
ὅμοια τῆς Γαλλικῆς, ἡ ὁποία μάλιστα συμπε
ριλαμβάνει καί κατάλογο τῶν αἱρέσεων.

 Ἀλλά καί στήν Ἑλβετία, τό Ἑλβετικό 
Κοινοβούλιο συνέταξε ἀνάλογη Ἔκθεση πε
ρί τῶν αἱρέσεων στίς 1.7.1999. 

 Στήν Ἑλλάδα εἶναι γνωστές οἱ ἀποφά
σεις ὑπ’ ἀριθ. 7380/1995 τοῦ Πρωτοδικείου 
Ἀθηνῶν καί ὑπ’ ἀριθ. 10493/1996 τοῦ Ἐφετεί
ου Ἀθηνῶν, μέ τίς ὁποῖες διελύθη τό γνωστό 
Κ.Ε.Φ.Ε., μετά τήν εἰσαγγελική ἔρευνα τοῦ 
κ. Ἰωάν. Ἀγγελῆ, γιατί θεωρήθηκε “ὀργάνω
ση μέ ὁλοκληρωτικές δομές καί τάσεις” καί 
“ὀργάνωση μέ πρακτικές ἰατρικά, κοινωνικά 
καί ἠθικά ἐπικίνδυνες καί ἐπιβλαβεῖς”. 

Ἀποφάσεις Ἑλληνικῶν Δικαστηρίων 
ἔχουν ἐπίσης ἐκδοθῆ γιά τήν ὀργάνωση τῶν 
Χάρε Κρίσνα. Παραλείπω νά ἀναφερθῶ στίς 
γνωστές πολλαπλές ἀποφάσεις ἐπί προση
λυτισμῷ “Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ” (καί ὄχι 
χριστιανῶν ὅπως αὐτοχαρακτηρίζονται αὐ
θαίρετα) καί Πεντηκοστιανῶν.

Σημειώνουμε παρενθετικά ὅτι τά διαδιδό
μενα περί τάχα καταδίκης τῆς Ἑλλάδος ἀπό 
τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δι
καιωμάτων ἐπειδή ἐφήρμοσε τόν νόμο περί 
ἀπαγορεύσεως τοῦ ἀθεμίτου προσηλυτισμοῦ, 
εἶναι ἀπολύτως ἀναληθῆ και ἀβάσιμα.

Δυστυχῶς, μέχρι σήμερα στήν Ἑλλάδα 
δέν ἔχει ληφθῆ μέριμνα ἐκ μέρους τῆς Πολι
τείας γιά τήν μελέτη τοῦ προβλήματος καί 
δέν ἔχει ἱδρυθῆ εἰδική Κρατική Ἐπιτροπή, 
ὅπως σέ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης γιά τήν 
παρακολούθηση ἐνδεχομένης ἐγκληματικῆς 
δραστηριότητος μερικῶν σεκτῶν. Ἡ Ἱερά 
Σύνοδος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο
πος κ. Χριστόδουλος ἔχουν ἀποστείλει τρεῖς 
ἐπιστολές στούς Ὑπουργούς Ἐθνικῆς Παιδεί
ας καί Θρησκευμάτων (199920012004), στίς 
ὁποῖες ἐκτίθενται, τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας 
στόν τομέα αὐτό καί οἱ τρόποι προσφορᾶς 
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βοηθείας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας σέ θύμα
τα καί στίς οἰκογένειές τους, καί ζητεῖται ἡ 
σύσταση μιᾶς εἰδικῆς Κρατικῆς Ἐπιτροπῆς. 
Στήν πρόταση αὐτή τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει 
δοθῆ μέχρι σήμερα ἀπάντηση.

Ἀνάλογο αἴτημα κατετέθη πρός τό Προε
δρεῖο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τό 2002 (24 
Ἀπριλίου) ἐκ μέρους 65 Βουλευτῶν τῶν δύο 
μεγάλων Ἑλληνικῶν Κομμάτων (μέ πρωτο
βουλία τῶν κ. κ. Παπαθεμελῆ καί Ἀνδρεου
λάκου), γιά τήν σύνταξη Ἐκθέσεως γιά τήν 
κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν χώρα μας. 
Καί ἡ πρωτοβουλία αὐτή δέν ἐτελεσφόρησε. 
Ἔτσι μόνη ἡ Ἐκκλησία μας ἀσχολεῖται σοβα
ρά μέ τό πρόβλημα, μέσα στά πλαίσια πού τό 
Σύνταγμα καί οἱ Νόμοι Τῆς τό ἐπιτρέπουν.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, διαπιστώνεται συ
χνά μιά εὐνοϊκή μεταχείριση τῶν νεοφανῶν 
αἱρέσεων, ἐκ μέρους τῶν ΜΜΕ, ἐν ὀνόματι 
δῆθεν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν θρη
σκευτικῶν μειονοτήτων. Ἀκόμη, παρατηρεῖται 
τό φαινόμενο νά παραποιεῖται ἤ νά ἀποκρύ
πτεται ἡ ἀλήθεια γιά τό τί ἰσχύει νομικά στίς 
ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἤ νά 
διαστρεβλώνονται ἀκόμη καί ἀποφάσεις τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δι
καιωμάτων, ὅπως, φερειπεῖν, στήν ὑπόθεση 
Κοκκινάκη (“Μάρτυς τοῦ Ἰεχωβᾶ”), Λαρίση 
(Πεντηκοστιανός) κ.ἄ. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ 
ἴδιοι αὐτοί κύκλοι προκαλοῦν συχνά συζητή
σεις περί τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν, περί τοῦ χωρισμοῦ Κράτους 
καί Ἐκκλησίας κ.λπ. Δέν εἶναι περίεργο ὅτι τά 
ἴδια αἰτήματα ἐπαναλαμβάνουν καί οἱ διάφο
ρες νεοφανεῖς αἱρέσεις. (Περί τῆς διδασκαλίας 
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στίς ἄλλες 
Εὐρωπαϊκές χῶρες, βλ. ἐργασία τοῦ κ. Γ. Κρίπ
πα: “Ἡ συνταγματική κατοχύρωσις τοῦ μαθή
ματος τῶν Θρησκευτικῶν παρ’ ἡμῖν καί ἐν τῇ 
ἀλλοδαπῇ” καί τοῦ ἰδίου: “Σχέσεις Ἐκκλησίας 
 Πολιτείας εἰς τάς χώρας  μέλη τῆς Εὐρωπαϊ
κῆς Ἑνώσεως. Καί τά δύο στήν ἱστοσελίδα τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: www.ecclesia.gr). 

Ἡ ἀντιμετώπιση ὅμως τῶν σοβαρῶν προ
βλημάτων πού δημιουργοῦνται ἀπό τήν δρα

στηριότητα μερικῶν νεοφανῶν αἱρέσεων 
εἶναι κυρίως ἁρμοδιότητα τῆς Πολιτείας, κα
θόσον πολλές φορές πρόκειται περί ὁμάδων 
μέ ἐγκληματικά “δόγματα” καί ἐγκληματική 
δραστηριότητα. Καί τό ἔγκλημα δέν εἶναι 
δυνατόν νά ἀντιμετωπισθῆ ἀπό τήν Ἐκκλη
σία, ἀλλά ἀπό τούς ἁρμόδιους κρατικούς 
φορεῖς. Ὑπεύθυνη σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις 
νά ἀντιμετωπίσει τόν κίνδυνο πού ἀπειλεῖ 
τούς Ἕλληνες πολίτες καί μάλιστα τούς νέ
ους, ἀλλά καί τό κοινωνικό σύνολο εἶναι ἡ 
Ἑλληνική Πολιτεία. Αὐτή εἶναι ἐνταγμένη νά 
προστατεύει, κατά τό Σύνταγμα, τά ἔννομα 
ἀγαθά, τήν ζωή τῶν πολιτῶν, τήν περιουσία 
τους, τήν δημόσια τάξη καί τά ἀνθρώπινα 
δικαιώματα. Αὐτό γίνεται σέ πολλές εὐρωπα
ϊκές δημοκρατικές χῶρες, αὐτό εἶναι ἀνάγκη 
νά γίνεται καί στήν πατρίδα μας. Προτοῦ 
μιά ἁρμόδια ἀρχή δώσει ἄδεια λειτουργίας 
κάποιου δῆθεν “εὐκτηρίου οἴκου” ἤ κάποιας 
δραστηριότητος, ὀφείλει νά ἐξετάζει μήπως 
πίσω ἀπό ἕνα “θρησκευτικό ἤ πολιτιστικό 
ἤ θεραπευτικό κλπ.“, προσωπεῖο κρύπτεται 
μιά ἄλλη ταυτότητα μέ ἐπικίνδυνο χαρακτή
ρα, ἡ ὁποία μέ τό προσωπεῖο πού προβάλλει 
ἐπιδιώκει νά ἀποκτήσει ὀφέλη καί πλεονε
κτήματα. Αὐτό μᾶς προτρέπουν νά κάνουμε 
τά Ψηφίσματα τῆς Εὐρώπης. Καί σ’ αὐτό θά 
ἀνέμενε κανείς νά μιμούμεθα τίς ἄλλες Εὐρω
παϊκές χῶρες, μιά καί τό συνηθίζουμε νά τίς 
μιμούμεθα σέ τόσα ἄλλα, πού συνήθως εἶναι 
ξένα ἄν μή καί βλαπτικά γιά τήν ἐθνική μας 
ταυτότητα καί τίς παραδόσεις μας. Αὐτό πρέ
πει νά γίνεται ἀπό τίς ἁρμόδιες Ἀρχές καί οὔ
τε νά ἐπιρρίπτεται στήν Ἐκκλησία ἡ εὐθύνη 
γιά τήν ἐπικρατοῦσα κατάσταση ἀσυδοσίας, 
οὔτε νά ἀφήνεται ἀπροστάτευτος ὁ Ὀρθόδο
ξος Ἑλληνικός Λαός. Εἶναι ἀνάγκη νά ἀναλά
βει κάθε ἁρμόδιος τίς εὐθῦνες του.

Κι ἐδῶ πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι συχνά 
διαπιστώνεται ἡ ὕπαρξη κενοῦ στήν δυνατό
τητα ἀντιμετωπίσεως αὐτοῦ τοῦ προβλήματος 
ἀπό πλευρᾶς δικαστικῆς καί ἀστυνομικῆς. 
Ἀφ’ ἑνός μέν, λόγῳ ἐλλείψεως τῆς ἀναγκαίας 
πρός τοῦτο νομοθεσίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ, λόγῳ 



4

τῆς μή ἀποδοχῆς τῆς θέσεως, ὅτι ὑπό τήν ἐπί
δραση ἑνός «ἐγκληματικοῦ δόγματος” μιᾶς 
σέκτας, ἤ κατ’ ἐντολήν της, εἶναι δυνατόν ἕνα 
θῦμα νά ὁδηγηθῆ στήν διάπραξη ἐγκλήματος. 
Αὐτό ἔχει διαπιστωθεῖ, ὄχι μόνον στό ἐξωτε
ρικό, ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα. Συχνά οἰκογέ
νειες θυμάτων διαμαρτύρονται στό Γραφεῖο 
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων, 
ὅτι δέν κατέστη δυνατή ἡ νομική ἀντιμετώ
πιση τῶν περιπτώσεών τους. Συνήθως, κατά 
τήν ἔρευνα περιπτώσεων πού ἐμπεριέχουν 
τήν ὑποψία ἐμπλοκῆς τέτοιων ὁμάδων σέ ἐγ
κληματική δραστηριότητα (πιθανότητα πού 
καταγράφεται συχνά ἀπό τόν Τῦπο) δέν γίνε
ται ἀποδεκτή ἡ ἀνάγκη ἐρεύνης καί πρός τήν 
κατεύθυνση αὐτή, δηλαδή τῆς διαπράξεως 
ἑνός ἐγκλήματος ὑπό τήν ἐπίδραση ἑνός «ἐγ
κληματικοῦ δόγματος» μιᾶς συγκεκριμένης 
ὁμάδος (παράδειγμα ἡ περίπτωση τῶν νεο
σατανιστῶν τῆς Παλλήνης, ὅπου ἀπερρίφθη 
ἡ θέση τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου γιά 
τήν διερεύνηση καί αὐτῆς τῆς πλευρᾶς).

Κατακλείοντας, συνοπτικά ὑπογραμμίζου
με, ὅτι πέραν τῶν πνευματικῶν προβλημά
των παρουσιάζονται καί σειρά κοινωνικῶν 
προβλημάτων ἀπό τήν δραστηριότητα τῶν 
“σεκτῶν”, πού ἀφοροῦν στήν ἀνθρώπινη προ
σωπικότητα καί στήν ἀτομική ἐλευθερία, 
στήν κοινωνική συνοχή καί ἀσφάλεια, στήν οἰ
κογένεια, στό ἐπάγγελμα, στήν παιδεία, στήν 
ψυχική καί σωματική ἰσορροπία, ὑγεία καί 
ἀκεραιότητα τῶν θυμάτων, στήν ἐπανένταξη 
πρώην θυμάτων μέσα στό κοινωνικό σύνολο, 
στήν κρατική ἀσφάλεια καί στήν οἰκονομική 
ζωή τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καί ἐν γένει στόν 
εὐρωπαϊκό πολιτισμό, ὁ ὁποῖος κατά κύριο 
λόγο ἑδραιώνεται πάνω στήν περί κόσμου καί 
ἀνθρώπου χριστιανική διδασκαλία.

Νομίζω, ὅτι ὅλα αὐτά πού ἐκθέσαμε  χωρίς 
μισαλλοδοξία ἤ ὑπερβολή  εἶναι ἀρκετά νά 
καταδείξουν ὅτι τό πρόβλημα τῆς δραστηριό
τητος τῶν “νεοφανῶν αἱρέσεων” καί τῆς παρα
θρησκείας (σεκτῶν), εἶναι καί σοβαρώτατο κοι
νωνικό πρόβλημα. Καί ὡς τέτοιο εἶναι ἀνάγκη 
νά ἀντιμετωπίζεται καί στήν χώρα μας.

10. Συμπεράσματα:
α. Αὐτό πού ἄλλοτε ἀκούγαμε νά ἐπανα

λαμβάνεται συχνά ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι 
καλές καί ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἕνας γιά ὅλους, 
ἀποδεικνύεται ὅτι σήμερα δέν ἔχει καμμιά 
σοβαρή βάση. Ὄχι μόνον ὅλες οἱ θρησκεῖες 
δέν εἶναι ἴδιες, ὄχι μόνον ὅλες οἱ θρησκεῖες 
δέν εἶναι καλές, ὄχι μόνον ὁ Θεός δέν εἶναι 
ἕνας καί ἴδιος γιά ὅλους, ἀλλά εἶναι βέβαιον 
πλέον ὅτι ὑπάρχουν σήμερα καί μερικές “θρη
σκεῖες ἄθεες” πού εἶναι καί ἐπικίνδυνες, γιατί 
ἔχουν ἐγκληματικά δόγματα καί ἀνατρέπουν 
τίς καθιερωμένες ἀξίες καί τούς θεσμούς, 
ἐνίοτε δέ ἀπειλοῦν τά χρηστά ἤθη καί τήν 
δημόσια τάξη.

β. Πολυεθνικές ἑταιρεῖες (ὅπως ἡ “Σκοπιά”) 
ἤ ἡ λερναία ὕδρα τοῦ νοτιοκορεάτη Μούν 
(μέ τά 100 ὀνόματα) ἤ ἡ Σαηεντολογία (πρώ
ην ΚΕΦΕ), μέ τά ποικίλα προγράμματα, ἤ οἱ 
ὁμάδες μέ τά προσωπεῖα τῆς ψυχολογίας καί 
τῆς ἐναλλακτικῆς ἰατρικῆς κ.ἄ., ἐπιδιώκουν 
νά διαβρώσουν συνειδήσεις, ὀργανισμούς ἤ 
καί δημόσιους φορεῖς. Ἀκούγονται μάλιστα 
καί περιπτώσεις διδασκαλίας διαλογιστικῶν 
τεχνικῶν μέσα σέ σχολεῖα ἤ μαθημάτων γιό
γκα σέ προγράμματα γυμναστικῆς συλλογι
κῶν φορέων. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἀνάγκη νά 
ἀσχοληθοῦν κάποιοι ἁρμόδιοι μέ τήν ἔρευνα 
τῆς ἐνδεχομένως παράνομης δραστηριότητος 
μερικῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων. Καί τέ
τοιοι ἁρμόδιοι εἶναι ἀσφαλῶς ὅλοι οἱ κρατι
κοί φορεῖς οἱ ταγμένοι νά περιφρουροῦν τά 
ἔννομα ἀγαθά τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

γ. Τά ποικίλα προσωπεῖα τῶν περισσο
τέρων νεοφανῶν αἱρέσεων ὑποκρύπτουν 
κινδύνους, οἰκονομικές καί ἄλλες παράνομες 
δραστηριότητες (βλ. τό πιό πάνω Ψήφισμα 
τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου) καί ἑπομένως ἐμπί
πτουν στόν ἔλεγχο τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν. Τά 
τεράστια οἰκονομικά μέσα πού διαθέτουν οἱ 
διάφορες ὁμάδες καί τά ὁποῖα προέρχονται 
κυρίως ἀπό τήν ἐκμετάλλευση τῶν θυμάτων 
τους, διευκολύνουν τά μέγιστα τήν ἐξάπλω
σή τους στήν Ἑλλάδα καί στίς χειμαζόμενες 
Ὀρθόδοξες Ἀνατολικές χῶρες.
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δ. Ἡ ὁλοκληρωτική (δικτατορική, φασιστι
κή) δομή καί ὀργάνωση τῶν περισσοτέρων 
ἀπό τίς ὁμάδες τῆς παραθρησκείας ἀποτελεῖ 
ἀπειλή γιά τήν προσωπικότητα τοῦ ἀτόμου, 
τήν ἐλευθερία του, τήν ψυχοσωματική ὑγεία 
του, ἀπειλή κατά τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν, 
κατά τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀτόμου, κατά 
τῶν κοινωνικῶν ἀξιῶν καί ἤδη ἔχει προχω
ρήσει στήν διάβρωση τῶν οἰκονομικῶν καί 
πολιτικῶν δομῶν πολλῶν χωρῶν τῆς Εὐρώ
πης καί ἰδιαίτερα τῆς Ἀνατολικῆς (λόγῳ τῶν 
εἰδικῶν ἐκεῖ συνθηκῶν).

ε. Δέν ἀρνούμεθα τό δικαίωμα τῆς θρη
σκευτικῆς ἐλευθερίας γιά κάθε ἄνθρωπο. 
Ὅμως πρέπει νά ἐντοπίσουμε τήν ἐπικίνδυνη 
δραστηριότητα, ὅπου αὐτή ὑπάρχει, τόν ἀνέ
ντιμο καί ἀθέμιτο προσηλυτισμό πού ἀσκεῖ
ται κάτω ἀπό ποικίλα προσωπεῖα καί νά 
καταρρίψωμε τά προσωπεῖα αὐτά γιά νά φα
νοῦν τά πονηρά πρόσωπα. Ἀκόμη πρέπει νά 
σεβαστοῦμε τό δικαίωμα τῆς Ἐκκλησίας μας 
καί τό καθῆκον της νά προφυλάσσει τό Ποί
μνιό της ἀπ’ αὐτή τήν λαίλαπα καί τήν ἀπειλή 
καί νά θεραπεύει, ὅπου αὐτό εἶναι δυνατόν, 
τίς πληγές τῶν θυμάτων τῶν ὁλοκληρωτικῶν 
αὐτῶν ὀργανώσεων, πού προστρέχουν στήν 
βοήθειά της. Γιατί κι αὐτό διαπιστώνουμε συ
χνά: Ὅταν δηλαδή ἔρχεται στή δημοσιότητα 
κάποιο ἀπό τά πολλά δράματα τῶν θυμάτων 
τῶν αἱρέσεων, τότε ἀκοῦμε μερικούς νά λένε 
ὑποκριτικά: καί τί κάνει ἡ Ἐκκλησία; Θέλον

τας νά ρίξουν ἐπάνω της ὅλη τήν εὐθύνη. 
Ὅταν πάλι ἡ Ἐκκλησία προειδοποιεῖ ἤ μέ 
πόνο καταγγέλλει τούς κινδύνους καί τίς κα
ταστροφικές συνέπειες ἀπό τήν δραστηριότη
τα τῶν ὁμάδων αὐτῶν, τότε δέχεται σφοδρή 
ἐπίθεση καί κατηγορεῖται γιά φανατισμό καί 
μισαλλοδοξία ἤ γιά κινδυνολογία.

στ. Κλείνοντας, θά ἤθελα νά ὑπογραμμίσω, 
ὅτι, μετά ἀπό μιά μακρά ἐμπειρία μας στόν 
τομέα τῆς μελέτης καί τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ 
προβλήματος τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί 
τῆς παραθρησκείας, στό Γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, ὅσοι ἀσχολούμαστε στόν εὐαίσθητο 
αὐτό τομέα, διαπιστώνουμε καθημερινά ὅτι 
τό πρόβλημα ἐξακολουθεῖ νά διατηρεῖ τόν 
ἔντονο θρησκευτικό, ἐκκλησιαστικό ἀλλά 
καί κοινωνικό χαρακτήρα του. Γι’ αὐτό καί 
πιστεύουμε ὅτι ὀφείλουμε νά ἀναγνωρίσουμε 
ἐγκαίρως ὅλοι μας, ὅτι ἡ δραστηριότητα τῶν 
νεοφανῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκευτι
κῶν ὁμάδων ἀποτελεῖ καί γιά τήν Ἐκκλησία 
μας, ἀλλά καί γιά τήν Πατρίδα μας ἕνα καυτό 
πρόβλημα, θρησκευτικό, ἐκκλησιαστικό καί 
κοινωνικό καί ὡς τέτοιο πρέπει νά ἀντιμετωπι
στεῖ χωρίς καμμιά καθυστέρηση. Ὁποιαδήπο
τε ἄλλη σκέψη στήν ἐκτίμησή του θά εἶναι ἕνα 
ἐπικίνδυνο καί ἀσυγχώρητο λάθος καί τότε τό 
πρόβλημα αὐτό θά γίνη μιά βέβαιη ἀπειλή.

Ἕνας ἀδελφός ρώτησε τόν ἀββᾶ Κρόνιο: «Τί νά κάνω μέ τήν λήθη πού αἰχμαλωτίζει τόν 
νοῦ μου καί δέν μ’ ἀφήνει νά ἀντιλαμβάνομαι, ἕως ὅτου μέ πλησιάσει στήν ἁμαρτία»; Τοῦ 
ἀπαντᾶ ὁ Γέροντας: «Ὁταν πῆραν τήν κιβωτό οἱ ἀλλόφυλοι, ἐξαιτίας τῆς κακῆς συμπεριφορᾶς 
τῶν Ἰσραηλιτῶν, τήν ἔσυραν, ὥσπου τήν ἔφεραν στόν οἶκο τοῦ Δαγών , τοῦ θεοῦ τους».

Ἔπεσε τότε μέ τό πρόσωπο στή γῆ ὁ ἀδελφός καί εἶπε:
«Τί σημαίνει αὐτό;» Καί ὁ Γέροντας ἀποκρίθηκε: «Ἐάν οἱ ἀλλόφυλοι τῆς ψυχῆς προλάβουν 

νά αἰχμαλωτίσουν τόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀπό ἀφορμές πού δίνει ὁ ἴδιος, τόν σέρνουν κατά 
τόν ἴδιο τρόπο, ἕως ὅτου τόν φέρουν πάνω στό ἀόρατο πάθος. Σ’ ἐκεῖνο τό σημεῖο ἀκριβῶς, 
ἄν κάνει στροφή ὁ νοῦς καί ζητήσει τόν Θεό ἐνθυμούμενος μάλιστα τήν αἰώνια κρίση, εὐθύς 
τό πάθος πέφτει καί ἐξαφανίζεται. Ἔχει γραφεῖ ἄλλωστε ὅτι, “ἐάν ἀπομακρυνθεῖς ἀπό τόν 
δρόμο σου καί στενάξεις μετανοῶντας, τότε μονό θά σωθεῖς καί θά καταλάβεις σέ τί κατά
πτωση βρισκόσουν”».

“Τό Μέγα Γεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Σημ. Ἐ.: Τό ἄρθρο τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 
(†) «Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ» (β΄ μέρος) μεταφέρεται 
στό ἑπόμενο τεῦχος.
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Ποιά εἶναι ἡ Ἀχμαντίγια (Ahmadiyya)
Ἡ Ἀχμαντίγια εἶναι μιά ἰσλαμική σέκτα 

ἡ ὁποία δημιουργήθηκε ἀπό τόν Mirza Gh
ulam  Ahmad (18351908) τόν Μάρτιο τοῦ 
1889. Οἱ διδασκαλίες τῆς Ἀχμαντίγια ἔχουν 
ἔκδηλο συγκρητιστικό χαρακτήρα καί ἀπο
τελοῦν σύζευξη Ἰσλαμικῶν, Ἰνδουιστικῶν 
καί κάποιων χριστιανικῶν στοιχείων. Κυρί
αρχο ὅμως στοιχεῖο εἶναι τό Ἰσλαμικό. Ἡ 
Ἀχμαντίγια ἀνήκει στίς σέκτες πού δραστη
ριοποιοῦνται ποικιλοτρόπως χωρίς νά φείδε
ται «ἱεραποστολικῶν» προσπαθειῶν γιά νά 
διαδώσει τίς ἀπόψεις της. Τό παραδοσιακό 
Ἰσλάμ θεωρεῖ τήν Ἀχμαντίγια ὡς ἀκραία 
αἵρεση καί ἡ τοποθέτησή του ἀπέναντί της 
εἶναι ἐχθρική.

Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός ὀπαδῶν της ἀπό 
τά 10 ἑκατομμύρια περίπου παγκοσμίως 
βρίσκεται στό Πακιστάν. Ὁ ἱδρυτής της 
πίστευε ὅτι τόν εἶχε ἐκλέξει ὁ Θεός γιά νά 
πραγματοποιήσει μιά εἰδική ἀποστολή. Τό 
1891 αὐτοανακηρύχθηκε Μαχντί, δηλαδή 
νέος ἐπανερχόμενος Μεσσίας τοῦ Ἰσλάμ καί 
τό 1904 θεώρησε τόν ἑαυτό του καί ὡς Ἀβα
τάρ τοῦ Κρίσνα. Ὡς ἐπανερχόμενος μεσσίας 
θεωροῦσε ὅτι ταυτίζονταν καί μέ τόν προσ
δοκώμενο Χριστό ἀπό τούς χριστιανούς. Το 

1 Για τη σύνταξη τοῦ παρόντος ἄρθρου βασιστή
καμε στά: J.Jamier, Ahmadiyya, Dictionnaire des 
Religions, 19852, σ. 17 . Kompaktlexikon Religionen, 
(Hrsg.R. Hauth), 1998, σσ .1314. Handbuch Religiφse 
Gemeinschaften und Weltanschauungen, (Hrsg: H.Reller, 
H.Krech, M.Kleiminger ),20005 , σσ. 915  924 . Irving 
Hexham, Pocket Dictionary of New Religious Move
ments , 2002 , σ . 10 . Nicolete Bohn, Kleines Lexikon 
der Sekten, Psychogruppe und Strukturvertriebe, 2005, 
σσ . 17 – 18.

1914 ἡ κίνηση διασπάστηκε σέ δύο κλάδους. 
Ἀφορμή τῆς διάσπασης ὑπῆρξε ἡ ἀσυμφωνία 
στόν τρόπο κατανόησης τοῦ ἱδρυτῆ τῆς κίνη
σης Mirza Ghulam  Ahmad σέ συνάρτηση μέ 
ἄλλες θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ Κορανίου.

Οἱ ἀπόψεις τῆς Ἀχμαντίγια γιά τόν Χριστό

Ἡ Ἀχμαντίγια γενικά διατηρεῖ ἀρνητική 
στάση ἀπέναντι στό Χριστιανισμό. Στήν ἐν 
λόγῳ ἰσλαμική σέκτα ὅμως συναντᾶ κανείς 
μιά ἀνιστόρητη καί περίεργη προσέγγιση 
τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ ἰδιαιτέρως σέ 
ὅ,τι ἀφορᾶ τά πάθη Του καί τήν ἀνάστασή 
Του. Κατά τούς ἰσχυρισμούς τῆς Ἀχμαντίγια, 
ὁ Χριστός δέν πέθανε στό σταυρό. Στή θέση 
του, πέθανε κάποιος ἄλλος. Μόλις συνῆλθε 
ἀπό τά βασανιστήρια ἔφυγε μαζί μέ τή μητέ
ρα του καί πῆγε στήν Ἰνδία καί πιό συγκε
κριμμένα στό Srinagar τήν πρωτεύουσα τοῦ 
Κασμίρ. Ἐπέλεξε νά ἐπιστρέψει στήν Ἰνδία, 
γιατί κατά τούς ἰσχυρισμούς τους, εἶχε ζήσει 
ἐκεῖ ἤδη κατά τή νεότητά του ὡς δάσκαλος 
τῆς γιόγκα. Στό Srinagar ἔζησε διδάσκοντας 
μέχρι τήν ἡλικία τῶν 120 ἐτῶν ὅπου πέθανε. 
Ἐκεῖ μάλιστα ὑπάρχει καί ὁ τάφος του.

Ἐάν θελήσουμε νά σχολιάσουμε τίς ἀπό
ψεις τῆς Ἀχμαντίγια γιά τόν Χριστό βρισκό
μαστε μπροστά σέ μιά τυπική περίπτωση 
ὅπου ἡ Εὐαγγελική διδασκαλία ἀντικαθίστα
ται μέ ἀνιστόρητα μυθεύματα. Οἱ ἰσχυρισμοί 
τῆς Ἀχμαντίγια περί Χριστοῦ ἀποτελοῦν ἕνα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα φαντασιώσεων 
πού ἔχουν ἀντικαταστήσει τήν ἱστορία. Εἶναι 
ὅμως γνωστό ὅτι τό χάσμα μεταξύ φαντασίω
σης καί ἱστορίας εἶναι ἀγεφύρωτο.

Η ΑΧΜΑΝΤΙΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου

Ὁ μακάριος Ἐπιφάνιος ἔλεγε: «Μεγάλη ἀσφάλεια γιά τήν ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ 
ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς».

“Τό Μέγα Γεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
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Ο π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΑΙ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

τοῦ κ. Κων/νου Παπαχριστοδούλου, 
Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Σάν συμπλήρωμα σέ πα
λαιότερο ἀφιέρωμά μας 
στόν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζό
πουλο, μέ τήν εὐκαιρία τῶν 
δέκα χρόνων ἀπό τήν ἐκ
δημία του, θεωροῦμε πολύ 
σημαντικό νά γνωρίσουμε 
στούς ἀναγνῶστες μας τόν 
τρόπο σκέψης καί δράσης 
τοῦ π. Ἀντωνίου μέσα ἀπό τό κατ’ ἐξοχήν 
πνευματικό του δημιούργημα, τήν «Πανελλή
νια Ἕνωση Γονέων γιά τήν προστασία τοῦ 
Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογε
νείας καί τοῦ ἀτόμου».

Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος, στά πλαίσια 
τῆς ποιμαντικῆς του δραστηριότητας στό χῶρο 
τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας, δημιούρ
γησε τήν «Ἕνωση», τήν γνωστή μας Π.Ε.Γ.

Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε, ὅτι ἡ «Πα
νελλήνια Ἕνωση Γονέων» μέ ἕδρα τήν 
Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς ἦταν γιά τόν π. 
Ἀντώνιο ἕνα πνευματικό του τέκνο, ἕνα δη
μιούργημα πού ὄχι μόνον ἔφερε ἁπλῶς τήν 
προσωπική του σφραγίδα, ἀλλά ὁ π. Ἀντώ
νιος καί ἡ Π.Ε.Γ. ἦταν ταυτισμένοι ὅπως οἱ 
δύο ὄψεις ἑνός νομίσματος. Ἡ ἐμπειρία καί 
ἡ ποιμαντική του δράση στή Γερμανία καθώς 
καί ἡ ἐπαφή του μέ ἀντίστοιχες ὀργανώσεις 
Γονέων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη 
δημιουργίας ἑνός φορέα πού θά ἀσχολεῖται 
ἀποκλειστικά μέ τά προβλήματα πού δημι
ουργοῦν οἱ ἐξαρτήσεις ἀπό τίς παραθρη
σκευτικές ὁμάδες, ἔδωσαν τό ἔναυσμα γιά τή 
δημιουργία αὐτῆς τῆς Ἑνώσεως πού ἐπιτελεῖ 
σήμερα πολύπλευρο ἔργο.

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων ἦταν γιά 
τόν π. Ἀντώνιο πρῶτα ἀπ’ ὅλα μιά ὁμά
δα αὐτοβοήθειας καί ἀποτελοῦνταν κυρίως 

ἀπό γονεῖς τῶν ὁποίων τά 
παιδιά εἶχαν πέσει θύματα 
παραθρησκευτικῶν ὁλοκλη
ρωτικῶν ὁμάδων. Ὁ ἀγώνας 
πού καταβάλλονταν ἦταν 
τιτάνιος. Ὁ π. Ἀντώνιος με
λετοῦσε μέ τούς συνεργά
τες του τό σκηνικό αἱρέσε
ων καί παραθρησκευτικῶν 

ὁμάδων καί ἀπαντοῦσε σέ κάθε αἱρετική 
διδασκαλία μέ τό Εὐαγγέλιο τῆς Ὀρθόδοξης 
πίστης. Οἱ γονεῖς ἀλλά καί ὁποιοσδήποτε 
εἶχε ἀνάγκη βοηθείας μποροῦσε ἔτσι νά βρεῖ 
«εὐήκοον οὖς» στό πρόβλημά του καί κυρίως 
ἕναν γνώστη τῶν σκοτεινῶν διαδρόμων τῆς 
παραθρησκείας. Αὐτό ὀφείλονταν στήν πολύ 
καλή γνώση τοῦ σκηνικοῦ τῶν διαφόρων αἱ
ρέσεων καί παραθρησκευτικῶν ὁμάδων πού 
εἶχε ὁ π. Ἀντώνιος καί στά ἐκπαιδευμένα γι’ 
αὐτό τό σκοπό, μέλη τῆς Ἑνώσεως. Πολλοί, 
παλιοί συνεργάτες θυμοῦνται χαρακτηριστι
κά, τά ἐκπαιδευτικά σεμινάρια, τίς ἡμερίδες, 
τά συνέδρια καί τά μαθήματα πού ὀργάνωνε 
ὁ μακαριστός πατήρ γιά τά μέλη τῆς Ἑνώσε
ως. Μαθήματα πού ἐξαντλοῦσαν ὁποιοδήπο
τε θέμα ἀπ’ ὅλες του τίς πλευρές μέ τήν ἀν
τίστοιχη ἁγιογραφική, πατερική, δογματική 
καί ἐκκλησιολογική κατοχύρωση.

Σημαντική παράμετρος στήν ἀνάπτυξη 
καί δραστηριότητα τῆς Π.Ε.Γ. ἀπετέλεσε ἡ 
σύνδεσή της μέ τόν ὀργανισμό τῆς Ἐκκλησί
ας. Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος, ἀπό τή θέση 
τοῦ «Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἐπί τῶν Αἱρέσεων» φρόντισε νά κατοχυρώ
σει τήν ὅλη ἐργασία, διά Συνοδικῶν Ἐγκυ
κλίων καί ἄλλων ἐπίσημων ἐκκλησιαστικῶν 
ἐγγράφων ὥστε ἡ ὅλη δραστηριότητα νά 
βρίσκεται κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς ἐπίσημης 
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Ἐκκλησίας ἐνῶ οἱ δραστηριότητες τῆς Π.Ε.Γ. 
νά ἀποτελοῦν ἐργαλεῖο ποιμαντικῆς γιά κά
θε στέλεχος τῆς Ἐκκλησίας.

Στό ἄρθρο 10 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑνώ
σεως ὁρίζεται ὥς Ἐπιτιμος Πρόεδρος τοῦ Σω
ματείου ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος.

Ἀμέσως μετά τήν ἵδρυσή της, ἡ Π.Ε.Γ. ἀπα
σχολεῖ τήν Ἱερά Της Σύνοδο ἡ ὁποία στήν 
ὑπ. Ἀριθμ.: 2361/2361983 Ἐγκύκλιο ἀναφέ
ρει: «Διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν κοινωνικῶν 
καί οἰκογενειακῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα 
δημιουργεῖ ἡ δραστηριότης τῶν ἀκραίων 
κυρίως παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων, μέ 
τήν πρωτοβουλίαν γονέων, τῶν ὁποίων τά 
τέκνα ἔπεσαν θύματα εἰς τοιαύτας ὀργανώ
σεις, τῇ συμβολῇ συνεργατῶν τοῦ ἐπί τῶν 
αἱρέσεων Συνοδικοῦ Γραφείου καί τῇ συ
νεργασίᾳ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, 
ἱδρύθη ἡ «Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων διά 
τήν προστασίαν τοῦ Ἀτόμου καί τῆς οἰκογε
νείας»… Ἐπειδή ἡ ἐν λόγῳ Πανελλήνιος Ἕνω
σις Γονέων, βάσει τοῦ καταστατικοῦ αὐτῆς, 
ἐμφορεῖται ὑπό ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου 
φρονήματος, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνθαρρύνει 
τήν συνεργασίαν μετ’ αὐτῆς …».

Θεωροῦμε πολύ σημαντικό νά σταθοῦμε 
λίγο σ’ αὐτή τήν διάσταση. Τή σύνδεση δη
λαδή τῆς ὅλης «ἐργασίας» μέ τήν ἐπίσημη 
Ἐκκλησία καί τίς δομές της. Ὁ π. Ἀντώνιος 
πολλές φορές ἀντιμετώπιζε ἐξανιστάμενους 
ἀδελφούς γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ Ἐκ
κλησία ἀντιμετώπιζε ἡ ὄχι τήν ἐξάπλωση 
τῶν διαφόρων παραθρησκευτικῶν ὁμάδων. 
Ὅταν πλησίαζαν λοιπόν τόν μακαριστό γέ
ροντα ἐνθουσιώδεις καί παρορμητικοί ἀδελ
φοί καί ἔθεταν τό ἐρώτημα: «τί κάνει ἡ Ἐκ
κλησία γιά νά ἀντιμετωπίσει τό τάδε ἤ τό 
δεῖνα πρόβλημα;» Ὁ π. Ἀντώνιος ἀπαντοῦσε 
ἀφοπλιστικά μέ ἐρώτηση: «ἐσύ, ἀδελφέ δέν 
εἶσαι Ἐκκλησία;» «Ἐμείς ἐδῶ πού ἐργαζόμα
στε γιά τήν ἐνημέρωση καί τή θεραπεία τοῦ 
προβλήματος δέν εἴμαστε Ἐκκλησία;» Αὐτό 
τό ἔλεγε ὁ π. Ἀντώνιος καί τό ἐννοοῦσε μέ 
ὅλη του τή δύναμη. Ποτέ δέν ξεχώρισε τό ἔρ
γο του ἤ τό ἔργο τῆς ὁμάδας του ἀπό αὐτό 

τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ κόπος του, ὁ μόχθος του, ἡ 
μελέτη καί ἡ συγγραφή χιλιάδων σελίδων οἰ
κοδομῆς, ἡ ἀγρυπνία, οἱ ἀτελείωτες ὧρες πού 
περνοῦσε μέ τούς συνεργάτες του ἀλλά καί 
μέ κάθε πλανημένο ἀδελφό, ἦταν ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας. Παρ’ ὅτι δέν ἦταν λίγες οἱ φορές 
πού ἀντιμετώπισε ἐμπόδια καί ὑποτιμητικά 
σχόλια κι ἀπό κληρικούς ἀκόμα, ποτέ δέν 
ἔκανε δημόσια κριτική ἤ δέν ἔγραψε ὁ,τιδή
ποτε θά μείωνε τό κύρος τῆς Ἐκκλησίας καί 
τῶν λειτουργῶν της.

Ἡ δράση τῆς Π.Ε.Γ. νομίζουμε ὅτι εἶναι σέ 
ὅλους γνωστή. Μέ τήν σοφή καί χαριτωμένη 
καθοδήγηση τοῦ π. Ἀντωνίου ἐκπαιδεύτηκαν 
πολυάριθμα στελέχη μέ γνώση πάνω στό ἀντι
κείμενο τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας. 
Πολλοί γονεῖς βρῆκαν ἀνακούφιση καί λύτρω
ση στό πρόβλημά τους, ὅταν ἔχοντας χάσει 
τό παιδί τους στά δίχτυα μιᾶς ὁλοκληρωτικῆς 
ὀργάνωσης βρῆκαν ἕνα χέρι βοηθείας μέσα σέ 
ἕνα κόσμο ἄγνοιας καί προκατάληψης. Στελέχη 
ἀκόμα παραθρησκευτικῶν ὁμάδων κατάφεραν, 
μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τοῦ π. Ἀντωνίου, νά 
ξεφύγουν ἀπό τήν πλάνη καί νά ἀποτελοῦν σή
μερα τούς πλέον δραστήριους συνεργάτες μας. 
Ἕνα σημαντικό καί πλούσιο ἔργο ἐνημέρωσης 
ἀναπτύχθηκε μέσα ἀπό τήν ἔκδοση σχετικῶν 
περιοδικῶν καί φυλλαδίων ὅπως τά: «Πληρο
φορεῖν», ἡ «Φιλανθρωπία Χριστοῦ», τό «Νομι
κό Δελτίο» καί ὁ «Διάλογος». Ἡ ἔκδοση καί ἡ 
διακίνηση τέλος, τῶν βιβλίων τοῦ π. Ἀντωνίου 
ἀποτελοῦν σημαντικό ἐργαλεῖο στήν ποιμαντι
κή του δραστηριότητα καί τήν σημαντικότερη 
ἴσως παρακαταθήκη πού μᾶς κληροδότησε.

Ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν 
προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτι
σμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ ἀτόμου», συ
νεχίζει καί σήμερα τό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ 
πατρός. Ἐμεῖς πού δραστηριοποιούμαστε σ’ 
αὐτό τό ἔργο δέν μποροῦμε παρά νά ἔχουμε 
μοναδικό φάρο καί ὁδηγό τή φωτισμένη καί 
χαριτωμένη προσωπικότητα τοῦ π. Ἀντωνί
ου καί ἐργαλεῖο, τήν τεράστια παρακαταθή
κη πού μᾶς κληροδότησε.

Αὐτό ἴσως ἀποτελεῖ καί τό καλύτερο μνη
μόσυνο.



διάλογος
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ΟΛΙΓΑ ΨΗΓΜΑΤΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ, ΣΕΒΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ

τοῦ κ. Ἀθανασίου Νεοφώτιστου, 
Ἐπίτιμου Προέδρου τῆς Π. Ε. Γ.

Στίς 2 Μαΐου τῆς χρονιᾶς πού διανύουμε 
συμπληρώθηκαν 10 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση 
τοῦ μακαριστοῦ πατρός Ἀντωνίου Ἀλεβιζο
πούλου, ἱδρυτοῦ καί Πνευματικοῦ γέροντα 
τῆς Π. Ε. Γ.

Οἱ συνεργάτες του πού ζήσαμε δύο δεκα
ετίες μαζί του δέν μποροῦμε νά συνειδητο
ποιήσουμε πότε πέρασαν τά χρόνια αὐτά. 
Μᾶς φαίνεται ὅτι πέρασε ἀπό τότε μόνο μία 
ἡμέρα, ὅτι ὅλα τά γεγονότα τῆς τελευτῆς του 
συνέβησαν σήμερα.

Ὁ ἴδιος ἔλεγε πάντοτε ὅτι ἀποτελοῦμε 
ὅλοι ζῶντες καί τεθνεῶτες μιά πνευματική 
κοινωνία ἐν Χριστῷ. Γιά τούς πιστούς ἔλεγε, 
δέν ὑπάρχει διαχωρισμός τῶν ἐν ζωῇ καί τῶν 
κεκοιμημένων. Ὅλοι τοῦ Κυρίου ἐσμέν εἴτε 
ζῶμεν εἴτε ἀποθνήσκωμεν.

Γιά μᾶς πού τόν ζήσαμε ἀπό κοντά σ’ ὅλες 
τίς πνευματικές ἐκδηλώσεις καί ἐξάρσεις καί 
λατρευτικές συνάξεις εἶναι πάντοτε στή μνή
μη μας, εἴμαστε μαζί του σ’ ὅποιο μέρος καί 
χῶρο βρεθοῦμε, τόν αἰσθανόμαστε ὅτι πάντα 
μᾶς ὁδηγεῖ καί μᾶς εὐλογεῖ καί πρεσβεύει γιά 
μᾶς τώρα πού ἔχει παρρησίαν ἐνώπιον τοῦ 
Κυρίου μας.

Ποτέ δέν εἴπαμε, δέν νοιώσαμε ὅτι τόν 
χάσαμε, ἀλλά θεωρήσαμε καί θεωροῦμε 
τόν ἑαυτό μας πάρα πολύ τυχερό πού τον 
γνωρίσαμε. Ἡ ἀείμνηστη πρεσβυτέρα του, 
Ἀντωνία, πού ὑπῆρξε ἡ πιό πολύτιμη συνερ
γάτης του στό ἐπίπονο, δύσκολο καί μαρτυ
ρικό ἔργο του, μοῦ εἶπε δύο μέρες πρίν τήν 
κοίμησή του στόν προθάλαμο τοῦ Νοσοκο
μείου πού νοσηλευόταν: Θά πῶ στά παιδιά 
μου, εἶπε, ὅτι δέν τόν χάσαμε, ἀλλά θά δο
ξάζουμε τό Θεό πού τόν εἴχαμε. Κι’ ἐμεῖς 
δέν λέμε ποτέ ὅτι τόν χάσαμε ἀλλά πάντα 

λέμε: Δόξα τῷ Θεῷ πού τόν εἴχαμε καί τόν 
ἔχουμε. Δόξα τῷ Θεῷ, πού μᾶς χάρισε αὐτό 
τό δῶρο νά τόν συναντήσουμε στήν πορεία 
τῆς ζωῆς μας.

Ἡ ἀείμνηστη πρεσβυτέρα Ἀντωνία ἦταν 
ἕνας ἄγγελος στή ζωή του. Στάθηκε στό πλευ
ρό του μέ τή σιωπή της καί μέ τήν ἐνεργό συμ
παράστασή της ἀναντικατάστατος βοηθός 
καί συνεργάτης του καί τόν βοήθησε μέ τόν 
ἀνεπανάληπτο τρόπο της στήν ἐπιτυχία τοῦ 
μεγαλειώδους ἔργου του. Μοῦ εἶπε κάποτε ὁ 
π. Ἀντώνιος: «Σκέπτομαι, ἄν δέν εἶχα τήν Ἀν
τωνία πρεσβυτέρα μου, ἄν θά μποροῦσα νά 
ἔχω αὐτόν τόν ἐλεύθερο ἀπεριόριστο χρόνο 
στή διάθεσή μου, γιά τό ἔργο πού ἡ Ἐκκλη
σία μοῦ ἀνέθεσε».

Ἐκφράζουμε τήν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη 
μας πρός τήν ἀείμνηστη πρεσβυτέρα Ἀντω
νία Ἀλεβιζοπούλου, γιατί χάρη στή δική 
της συμβολή μπόρεσε ὁ πατήρ Ἀντώνιος νά 
φέρει εἰς πέρας τό μεγαλειῶδες ἔργο του, τή 
μεγάλη του προσφορά στήν Ἐκκλησία καί 
στό Ἔθνος μας.

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί ἀναγνῶ
στες, νά σᾶς ἀναφέρω ἕνα προσωπικό μου 
συναισθηματικό βίωμα δύο ἡμέρες πρίν τή 
μακαρία κοίμησή της. Ζήτησε ἀπ’ ὅσους βρι
σκόμασταν δίπλα της, νά τῆς βάλουν, ὅσοι 
θά τήν ἑτοιμάσουν γιά τό τελευταῖο ταξίδι 
της, νά τῆς βάλουν στά χέρια της τόν ξύλινο 
Σταυρό πού δέν τόν ἀποχωρίστηκε στή ζωή 
της ποτέ. Τήν κοίταξα μέ δέος καί θαυμασμό 
καί εἶπα μέσα μου. Ἐσύ Κυρά μας δέν ἔχεις 
ἀνάγκη νά κρατᾶς κάποιο σημεῖο ἀναγνω
ρίσεως γιά νά σοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος. Γιά 
σένα οἱ πῦλες τοῦ Παραδείσου θά εἶναι ὁλά
νοιχτες καί ἡ ὑποδοχή σου πανηγυρική.



�0

Τέτοιες ψυχές, ὅπως ὁ πατήρ Ἀντώνιος 
καί ἡ πρεσβυτέρα Ἀντωνία εἶναι γιά μᾶς 
ὁ πολυτιμώτερος θησαυρός καί ἡ συνεχής 
ἐγρήγορσή μας γιά νά μήν ξεχνιόμαστε καί 
ξεστρατήσουμε καί χάσουμε τόν προορισμό 
μας.

Πάντα ὅταν ἄκουγα τόν πατέρα Ἀντώνιο, 
ὅταν βίωνα μαζί του ἀνεπανάληπτες πνευμα
τικές στιγμές πίστευα στήν ἀπόλυτη ἐφαρμο
γή στό πρόσωπό του τοῦ νοήματος τοῦ Πα
λαμικοῦ στίχου. Ἕνας μόνο μπορεῖ νά δώσει 
νόημα στή ζωή μας. Ἔδωσε νόημα στή ζωή 
μας ἔτσι πού ὅλοι ὅσοι τόν ἀκολουθήσαμε 
στό κοπιαστικό ἔργο του νά θεωροῦμε τά 
χρόνια πού ζήσαμε κοντά του ὡς τό πολυτι
μώτερο κομάτι τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας.

Ἐπαναλαμβάνουμε γιά πολλοστή φορά: 
Μεγάλη ἡ προσφορά του στήν Ἐκκλησία 
καί στό Ἔθνος μας. Σ’ ὅλη του τή ζωή δέν 
γνώρισε μιά μέρα ξεκούρασης. Μέχρι τήν τε
λευταία στιγμή τῆς ζωῆς του εἶχε κάτι νά πεῖ, 
εἶχε κάτι νά κάνει.

Μέσα ἀπό τή διακονία του, ἀπό τά γρα
πτά του, ἀπό τά ραδιοφωνικά καί τηλεοπτι
κά προγράμματά του βοήθησε χιλιάδες ἀν
θρώπους βρίσκοντάς τους μέσα στό σκοτάδι 
τῆς πλάνης καί φέρνοντάς τους πίσω στό 
Χριστό. Ὁ Κύριος εὐδόκησε νά τοποθετηθεῖ 
ὁ π. Ἀντώνιος ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκ
κλησίας μας στόν τομέα τοῦ ἀντιαιρετικοῦ 
ἔργου σέ μιά πολύ δύσκολη ὥρα. Ἑκατον
τάδες αἱρέσεις, παραθρησκευτικές ὁμάδες 
καί ψυχολατρεῖες κατέκλυσαν, τίς δεκαετίες 
τοῦ 80 καί 90 τή χώρα μας καί συνεχίζουν 
τή δραστηριότητά τους, καί ἀπειλοῦσαν καί 
ἀπειλοῦν νά τή μετατρέψουν σ’ ἕνα τεράστιο 
«πάζλ» ἀντιεκκλησιαστικό καί ἀνορθόδοξο. 
Καί ὁ πατήρ Ἀντώνιος ἀποτέλεσε καί ἀποτε
λεῖ καί σήμερα μέ τά συγγράμματά του τόν 
κυματοθραύστη ὅλης αὐτῆς τῆς φουρτουνια
σμένης θάλασσας.

Ὁ πατήρ Δημήτριος Staniloae, ἐξέχουσα 
μορφή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, ἔγρα
φε γιά τόν π. Ἀντώνιο τό 1994, «Ὁλόκληρο 
τό ἔργο τοῦ Ἕλληνος πατρός Ἀντωνίου μαρ

τυρεῖ μιά ψυχή πού φλέγεται ἀπό τό ζῆλο 
ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας γιά ἐκεῖνο τό μέρος 
τοῦ Χριστιανισμοῦ πού ἔμεινε διά μέσου τοῦ 
χρόνου παρ’ ὅλες τῆς τρομακτικές ἐπιθέσεις 
τῶν ἐχθρῶν του, ἅγιο καί ἄσπιλο. Πάντοτε ὁ 
Θεός διετήρησε γιά τό Ἑαυτόν Του ἕνα ὑπό
λοιπο, ἕνα ἅγιο μερίδιο, μεγάλους ἄνδρες γιά 
νά φέρουν τήν ἀλήθεια στήν τελική καί κατά 
κράτος νίκη. Ὁ πατήρ Ἀντώνιος συγκαταλέ
γεται μεταξύ αὐτῶν καί γεμίζει τήν ψυχή μας 
ἀπό χαρά καί ἐλπίδες βλέποντας πώς ἡ Ἅγια 
Ὀρθοδοξία ἔχει πάντοτε τούς εὐλογημένους 
ἀθλητές της».

Τό ἔργο πού ἐπιτελοῦσε, τό διακόνημά 
του στήν Ἐκκλησία δέν ἦταν καθόλου εὔκο
λο. Ἀντιμετώπισε δυσκολίες, ἀντιξοότητες, 
ἀκόμη καί διώξεις, πάντοτε μέ ἐπιτυχία. Βλέ
ποντας κανείς τήν ἀσίγαστη ἐργατικότητά 
του ἀποροῦσε πῶς μποροῦσε αὐτό τό ἀσκη
τικό, τό ἀδύνατο καί ταλαιπωρημένο κορμί, 
μέ πολλές ἀσθένειες (ἦταν ἕνα «μουσεῖο» 
ἀσθενειῶν) καί τήν ἐλαχιστότατη ὅραση νά 
κάνει τόσα πολλά πράγματα. Ἔγραφε σέ ἄρ
θρο του, γιά τόν π. Ἀντώνιο ὁ Μητροπολίτης 
Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος. «Ὅταν πλησίαζα 
τόν π.Ἀντώνιο, ἰδίως τόν τελευταῖο καιρό 
καί ἄκουγα ἀπό τό στόμα του τίς δυσκολίες 
πού εἶχε, ἔμενα κατάπληκτος. Θυμᾶμαι μιά 
φορά πού μοῦ ἔλεγε, ὅτι ἔγραφε καί διάβαζε 
μέ τήν ἐλάχιστη ὅραση πού τοῦ εἶχε ἀπομεί
νει στό ἕνα μάτι ἀφοῦ ἀπό τό ἄλλο μάτι δέν 
ἔβλεπε καθόλου. Τότε ἔμεινα ἄφωνος. Στήν 
περίπτωσή του ἴσχυε ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ 
στόν Ἀπόστολο Παῦλο, «ἡ γάρ δυναμίς μου 
ἐν ἀσθενεία τελειοῦται» (Β΄ Κορινθ. ΙΒ΄ 9). 
Ὁ θαυμασμός μου αὐξήθηκε ὅταν μοῦ ἔλεγε 
γιά τήν ἀσθένεια τῆς πρεσβυτέρας του καί 
γενικά τίς δυσκολίες τῆς οἰκογενείας του. Κι’ 
ὅμως ἐκεῖνος, παρά τούς πειρασμούς, ἐργαζό
ταν ἀκάματα τό δύσκολο καί ὑπεύθυνο ἔργο 
πού τοῦ ἀνέθεσε ἡ Ἐκκλησία».

Πολλοί ἔχουν ἀσχοληθεῖ κι’ ἔχουν γράψει 
βιβλία γιά τίς αἱρέσεις, ὅμως ὁ πατήρ Ἀντώ
νιος δέν «εἶδε» τό φαινόμενο αὐτό σάν θεω
ρητικός ἀναλυτής ἀποστασιοποιημένος ἀπό 
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τά προβλήματα πού δημιουργοῦν. Βίωνε κα
θημερινά τά δράματα πού δημιουργοῦσαν 
οἱ αἱρέσεις στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού 
πλασμένες κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση τοῦ 
Θεοῦ, καί μάλιστα σέ ἀνθρώπους πού εἶχαν 
δεχθῆ τό Ὀρθόδοξο Βάπτισμα. Πονοῦσε 
ἀφάνταστα καί ἔκλαιγε ὅταν ἔβλεπε ἀνθρώ
πους καί ἰδίως νέους πού ἀκολουθοῦσαν τά 
παραπλανητικά κηρύγματα τῶν διαφόρων 
αἱρέσεων πού μέ τίς δοξασίες τους ἀκυρώ
νουν τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. 
Αὐτός ἦταν κυρίως ὁ λόγος πού τόν ἔκανε, 
ὅταν ἦταν στή Γερμανία, πανεπιστημιακός 
βοηθός στό Πανεπιστήμιο τοῦ Μuenster, νά 
ἐγκαταλείψει αὐτόν τόν λαμπρό τῆς πανεπι
στημιακῆς ἐπιτυχίας δρόμο καί νά βαδίσει 
«τήν ὁδόν τήν στενήν τήν τεθλιμένην τῶν 
ποιμένων καί νά ἄρει τόν Σταυρόν ὡς ζυ
γόν». Γράφει σέ ἄρθρο του, πού δημοσιεύ
τηκε στό «Ἀφιέρωμα» γι’ αὐτόν, ὁ ἀδελφός 
του κ. Φώτης Ἀλεβιζόπουλος, διακεκριμένος 
νομικός: «Καί ἐνῶ ὅλα ἔδειχναν ὅτι τοῦ ἐπε
φυλάσσετο λαμπρή πανεπιστημιακή καριέ
ρα, ἀντιλαμβάνεται τά τεράστια ποιμαντικά 
προβλήματα τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν τῆς 
Γερμανίας, παραιτεῖται ἀπό τήν πανεπι
στημιακή του θέση, δέχεται τήν τεράστια 
πρόσκληση νά ὑπηρετήσει τά προβλήματα 
αὐτά καί χειροτονεῖται διάκονος καί πρε
σβύτερος στήν πρωτεύουσα τοῦ ὁμοσπον
διακοῦ κράτους τῆς Γερμανίας, τῆς Κάτω 
Σαξωνίας, ἀφοῦ στό μεταξύ ἔχει νυμφευθεῖ 
τήν φοιτήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου τοῦ Βερολίνου, Ἀντωνία, 
πού βαφτίστηκε Ὀρθόδοξη καί στάθηκε πο
λύτιμη συνεργάτις, μοναδική θυγατέρα τοῦ 
προτεστάντη πάστορα Κάρλ Λέντς».

Οἱ δυσκολίες στήν πορεία του πρός τά 
γράμματα ἦταν πάρα πολλές. Ἦταν τό 11ο τέ
κνο (ὁ Βενιαμίν) τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας 

τοῦ Γεωργίου καί τῆς Παναγιώτας Ἀλεβιζο
πούλου, ἀγροτῶν, ἑνός μικροῦ χωριοῦ τῆς 
Μεσσηνίας, τήν Καζάρμα. Ἤδη ὅταν ἐνηλικι
ώθηκε κι’ ἔπρεπε ν’ ἀκολουθήσει Πανεπιστη
μιακή καριέρα σπούδαζαν καί ἄλλα ἀδέλφια 
του καί τό σκεπτόταν πολύ νά ἐπιβαρύνει 
κι’ αὐτός τούς γονεῖς του, μέ ἀνώτερες σπου
δές. Κάποτε σ’ ἕναν ἀπό τούς νυκτερινούς 
περιπάτους πού κάναμε οἱ δυό μας στό περι
θώριο ἐκδηλώσεων, μοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό 
ἑξῆς περιστατικό: «Ἤμουν στήν Ἱερά Μονή 
Βουλκάνου ὅταν τελείωσα τό Γυμνάσιο καί 
μιά μέρα μέ ρώτησε ὁ Ἡγούμενος. Γιατί δέν 
πᾶς στήν Ἀθήνα νά δώσεις ἐξετάσεις στή Θε
ολογική Σχολή ἀφοῦ ἔχεις τά προσόντα καί 
δέν πρέπει νά κρύψεις τό ταλέντό σου; Τοῦ 
εἶπα στ’ ἀστεῖα ὅτι δέν ἔχω παπούτσια, ἐννο
ώντας βέβαια ὅτι δέν ἔχω οἰκονομικές δυνα
τότητες γιά νά σπουδάσω. Τήν ἄλλη μέρα τό 
πρωί βλέπω στό κελί κάτω ἀπό τό κρεβάτι 
πού κοιμόμουν ἕνα καινούργιο ζευγάρι πα
πούτσια μέ ἀρκετά χρήματα μέσα. Γέροντα, 
τοῦ εἶπα τί εἶναι αὐτά; Ποιός τά ἔβαλε κάτω 
ἀπό τό κρεβάτι μου; Ἡ Παναγία, λέει ὁ γέ
ροντας, σοῦ τά ἔβαλε γιά νά πᾶς νά σπουδά
σεις. Βέβαια ἐγώ κατάλαβα ὅτι ὁ γέροντας 
ἔβαλε τό χέρι του, ὅμως ἦταν λειτουργός στό 
Μοναστήρι τῆς Παναγίας καί κάθε ἄρνηση 
ὑπακοῆς στό γέροντα θά ἦταν ἄρνηση στό 
θέλημα τῆς Παναγίας».

Θά κλείσουμε τό μικρό αὐτό ἀφιέρωμα, 
τήν φτωχή αὐτή ὠδή εὐγνωμοσύνης καί 
ἀγάπης πρός τόν πατέρα Ἀντώνιο, μέ τόν 
τελευταῖο στῖχο ἀπό τό ποίημα τῆς στενῆς συ
νεργάτιδός του Νικολέτας Κατερινοπούλου 
μέ τίτλο «Κοιμήθηκες». (Δημοσιεύθηκε στό 
«Ἀφιέρωμα» τῆς Π. Ε. Γ.)

«Πιό ζωντανός ἀπό ποτέ εἶσαι τώρα 
καί νοιώθουμε τίς πατρικές εὐχές σου, 

νά συντροφεύουν τή ζωή μας κάθε ὥρα».

Εἶπε πάλι κάποιος ἀπ’ τούς Γέροντες: «Ἐάν ὁ μέσα μας ἄνθρωπος εἶναι νηφάλιος, αὐτό 
μπορεῖ νά μᾶς προστατεύσει καί στήν ἐξωτερική μας συμπεριφορά. Ἐάν ὅμως δέν ὑπάρχει 
αὐτό, τουλάχιστον ἄς φυλάξουμε τή γλώσσα μας μ’ ὅλη μας τή δύναμη».

“Τό Μέγα Γεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
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Ὡς γνωστόν πολύ ἔντονον ἀγῶνα διεξά
γουν ἀρκετοί «καλοθεληταί», διά νά μᾶς 
πείσουν, ὅτι τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν 
εἰς τά σχολεῖα πρέπει νά καταργηθεῖ ὡς 
ἀναχρονιστικόν, διότι (ὡς ἰσχυρίζονται) ἡ 
«προηγμένη» Εὐρώπη ἤδη τό κατήργησε. 
Βεβαίως πολλές φορές, τῇ ἐπικλήσει τῆς «πο
λιτισμένης» Εὐρώπης, προωθοῦνται ἰδέες 
ἀπαράδεκτες καί κυρίως παραπλανητικές. 
Μία τέτοια ἄποψη εἶναι καί ἡ ὡς ἄνω (πού 
προσπαθεῖ νά μᾶς πείσει, ὅτι ἡ Εὐρώπη κα
τήργησε τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀπό 
τά σχολεῖα). Ἡ ἀλήθεια εἶναι τελείως διαφο
ρετική. Κατ’ ἀρχήν οἱ ὑποστηρίζοντες αὐτή 
τήν ἄποψη δέν μᾶς προσεκόμισαν ποτέ 
καμία ἀπόδειξη περί τούτου. Ὅμως γιά νά 
εἶναι πειστική μία τέτοια ἄποψη ἀπαιτεῖται 
οἱ ὑποστηρικταί της νά μᾶς γνωρίσουν σέ 
ποιές εὐρωπαϊκές χῶρες κατηργήθη τό μά
θημα τῶν Θρησκευτικῶν ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΙΟΥ 
ΝΟΜΟΥ. Ἄν ἐπί ἑνός θέματος καθαρά νομι
κοῦ ἐκφράσω μίαν ἄποψη, ὑποχρεοῦμαι ἀπα
ραιτήτως νά ἀναφέρω, ποιά διάταξη ποιοῦ 
νόμου λέγει αὐτό πού ὑποστηρίζω. Ἄλλως 
μπορῶ ἑκάστοτε, νά ἰσχυρίζομαι ὅ,τι θέλω 
καί μάλιστα νά ἐγείρω καί ἀπαιτήσεις κατά 
ὁποιουδήποτε τρίτου. Εἶναι λογική αὐτή ἡ 
τακτική; Ἀσφαλῶς ὄχι.

Γιά νά ἰσχυρισθεῖ ἑπομένως κανείς, ὅτι 
τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἔπαυσε νά δι
δάσκεται στίς εὐρωπαϊκές χῶρες καί ἐπειδή 
ὅταν εἰσήχθη τό μάθημα αὐτό, εἰσήχθη διά 
νόμου, ὀφείλει νά μᾶς πεῖ καί ὑπό ποίου νό
μου κατηργήθη.

Ἐπειδή τό παρόν θέμα ἔχει εἰδικῶς καί εἰς 
βάθος ἐρευνηθεῖ, προέκυψε (ἐκ τῆς ἐν λόγῳ βα
θείας ἐρεύνης), ὅτι στίς χῶρες τῆς Εὐρώπης 

ἐδῶ καί ἑκατό χρόνια κανένας τέτοιος νόμος 
δέν ἔχει θεσπισθεῖ. Βεβαίως ἡ περίπτωση δέν 
περιλαμβάνει τίς πρώην κομμουνιστικές χῶρες 
τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ὅπου τό προϊσχῦον 
κομμουνιστικό καθεστώς ἦταν ἀνηλεῶς ἄθεο.

Ὁ χῶρος δέν μᾶς ἐπιτρέπει βεβαίως ἐδῶ νά 
προβοῦμε σέ λεπτομερή ἀναφοράν περί τῆς 
διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Ορησκευ
τικῶν στίς εὐρωπαϊκές χῶρες. Ὅμως παρα
πέμπουμε τόν ἀναγνώστη στήν μονογραφία 
μας: «Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩ
ΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥ
ΤΙΚΩΝ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΛΛΟΔΑ
ΠΗ» Ἀθῆναι 2001. Ὡς ἀποδεικνύουμε ἐκεῖ, 
δι’ ἀναφορᾶς καί ἀναλύσεως τῶν σχετικῶν 
διατάξεων τοῦ νόμου καί τοῦ Συντάγματος 
τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, σέ ὅλες τίς εὐρωπα
ϊκές χῶρες τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
διδάσκεται κανονικά σέ ὅλα τά σχολεῖα 
(δημόσια καί ἰδιωτικά) καί μάλιστα ὑπό 
μορφήν κατηχητική (δηλ. διδασκαλία τῆς 
Χριστιανικῆς πίστεως καί ὄχι γενική θρησκει
ολογία ὅλων τῶν θρησκειῶν), διδάσκεται δέ 
τοὐλάχιστον ἐπί δίωρον κάθε ἑβδομάδα. Τό 
μάθημα αὐτό θεωρεῖται ἰσότιμο πρός τά λοι
πά, ὁ βαθμός του ἀναγράφεται στό ἀπολυτή
ριο καί λαμβάνεται ὑπ’ ὄψη γιά τήν ἐξαγωγή 
τοῦ μέσου ὅρου βαθμολογίας κατ’ ἔτος, οἱ 
δέ διδάσκαλοι καί καθηγηταί τοῦ μαθήμα
τος αὐτοῦ εἶναι ἐκπαιδευτικοί ἰσότιμοι πρός 
τούς λοιπούς συναδέλφους τους. Σέ ὁρισμέ
να κράτη (π. χ. Γερμανία) ἡ διδασκαλία τοῦ 
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ὑποχρε
ωτική εὐθέως ἐκ τοῦ Συντάγματος (ἄρθρον 
7 τοῦ γερμανικοῦ Συντάγματος). Σέ πολλές 
μάλιστα χῶρες διδάσκαλοι τοῦ μαθήματος 
τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι καί κληρικοί, σέ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

τοῦ κ. Γεωργίου Κρίππα  
Δρ. Συνταγμ. Δικαίου.



διάλογος

��

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 44

«ΝΕΟ ΦΩΣ»

τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 
μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» δέχονται ξα
νά «νέο φῶς» ἀπό τόν «πιστό καί φρόνιμο 
δοῦλο». Ἡ «Σκοπιά» τῆς 1522006 γράφει 
στή σελ. 21: «Ο απόστολος Πέτρος συνό
ψισε τη θαυμάσια ελπίδα των αληθινών 
Χριστιανών, όταν έγραψε: Νέους ουρανούς 
και νέα γη προσμένουμε σύμφωνα με την 
υπόσχεσή του και σε αυτά δικαιοσύνη θα 
κατοικεί (Β΄ Πέτρου 3:13). Οι “νέοι ουρα
νοί” για τους οποίους δίνεται υπόσχεση εδώ 
αναφέρονται στη νέα κυβέρνηση, τη Μεσ
σιανική Βασιλεία. “Τα πράγματα που είναι 
στους ουρανούς” για τα οποία κάνει λόγο ο 
Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, 
πρόκειται να συγκεντρωθούν “στο Χριστό”. 
Είναι περιορισμένος ο αριθμός ανθρώπων 
που επιλέχθηκαν� να κυβερνήσουν μαζί με 

1. Οἱ ὑπογραμμίσεις στά κείμενα τῆς «Σκοπιᾶς» ἔγιναν 
ἀπό τή συγγραφέα τοῦ ἄρθρου.

τον Χριστό στους ουρανούς (Α΄ Πέτρ. 1:3,4). 
Αυτοί οι 144.000 χρισμένοι Χριστιανοί 
έχουν “αγοραστεί από τη γη” για να είναι 
συγκληρονόμοι του Χριστού στην ουράνια 
Βασιλεία του –Αποκ. 5:9,10, 14:3,4,Β΄ Κορ. 
1:21, Εφεσ. 1:11, 3:6».

«Οι χρισμένοι Χριστιανοί αναγεννιούν
ται από το άγιο πνεύμα για να γίνουν πνευ
ματικοί γιοι του Ιεχωβά (Ιωάν. 1:12,13, 3:5
7). Καθώς υιοθετούνται από τον Ιεχωβά γί
νονται αδελφοί του Ιησού (Ρωμ. 8:15, Εφεσ. 
1:5)... λέγεται για αυτούς ακόμα και ενόσω 
βρίσκονται στη γη ότι ο Θεός τους “εγείρει 
και τους βάζει να καθίσουν μαζί στους ου
ράνιους τόπους σε ενότητα με τον Χριστό 
Ιησού” (Εφεσ. 1:3, 2:6). Κατέχουν αυτήν την 
εξυψωμένη πνευματική θέση επειδή “σφρα
γίσθηκαν από το θεό με το υποσχεμένο άγιο 
πνεύμα το οποίο είναι προκαταβολική εγγύ

ἄλλες δέ χῶρες τήν ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν δέν τήν καθορίζει τό Κράτος, 
ἀλλά ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μάλιστα διαθέτει 
καί ἐλεγκτές στά σχολεῖα, γιά νά ἐλέγχουν, 
ἐάν ἡ καθορισθεῖσα ὑπό τῆς Ἐκκλησίας 
ὕλη τηρεῖται. Σέ ἄλλες χῶρες (π.χ. Ἀγγλία) ἡ 
νομοθεσία ἀναφέρει, ὅτι ὁλόκληρη ἡ ἐκπαι
δευτική ὕλη τῶν σχολείων (καί ὄχι μόνον ἡ 
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν) πρέπει 
νά διέπεται ἀπό τίς Χριστιανικές ἀρχές καί 
ἀξίες. Ἐξ ἄλλου οἱ χῶρες μέ πλειοψηφοῦσα 
τήν Καθολική θρησκεία ἔχουν συνάψει σύμ
φωνο (Κονκορδάτο) μέ τό Βατικανό, διά τοῦ 
ὁποίου ἔχουν ἀναλάβει ρητή ὑποχρέωση, νά 
διδάσκουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τέ
λος, πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε, ὅτι βάσει τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Ἀνθρωπίνων Δικαιω
μάτων (Πρῶτον Πρόσθετον Πρωτόκολλον αὐ

τῆς, ἄρθρον 2) ἡ κατάργηση τοῦ μαθήματος 
τῶν Θρησκευτικῶν στίς εὐρωπαϊκές χῶρες 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ. Ἡ διάταξη αὐτή 
εἰδικῶς ἀναφέρει, ὅτι οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν 
δικαιοῦνται νά ἀξιώσουν ἀπό τό Κράτος 
νά παράσχει θρησκευτική ἐκπαίδευση στά 
τέκνα τους σύμφωνη πρός τίς θρησκευτικές 
τους πεποιθήσεις. Ἑπομένως, ἡ κατάργηση 
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στίς εὐρω
παϊκές χῶρες εἶναι ἀντίθετη μέ τήν ὡς ἄνω 
Εὐρωπαϊκή Σύμβαση, τήν ὁποία ἔχει κυρώσει 
καί ἡ Ἑλλάδα διά τοῦ νόμου 53/1974.

Κατ’ ἀκολουθίαν τῶν ἀνωτέρῳ, οἱ ὑποστη
ρίζοντες τά ἀντίθετα δέν ἀποδεικνύουν παρά 
μόνον τήν παχυλή ἄγνοιά τους καί (πρᾶγμα 
πού δέν ἀποκλείεται κατά περίπτωση) τήν 
πρόθεσή τους νά παραπλανήσουν ἐκείνους 
πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνονται.
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ηση της κληρονομίας τους” που φυλάσσεται 
για αυτούς στους ουρανούς».

Πράγματι, εἶναι σοβαρό θέμα δογματικό 
γιά τόν «πιστό καί φρόνιμο δοῦλο» ἡ τάξη 
τῶν 144.000. Γιά τόν λόγο αὐτό καί οἱ διαφο
ρετικές ἀπόψεις πού παρουσιάζει ἡ ὀργάνω
ση κατά διαστήματα ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ρῶσ
σελ ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία. Συγκεκριμένα, 
ἐδῶ ἀναφέρεται ἡ «Σκοπιά» στό σφράγισμα 
τῶν 144.000. Ὅπως παραθέτει τό κείμενο, 
αὐτοί ἔχουν σφραγιστεῖ μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. 
Ἀκριβῶς τό ἴδιο γράφει ἡ «Σκοπιά» στό βι
βλίο της τοῦ 1957 «Νέοι Οὐρανοί καί Νέα 
Γῆ», σελ. 175: «Κάθε μέλος τοῦ προδιατε
ταγμένου αὐτοῦ Ἰσραήλ εἶναι σφραγισμένο 
μέ τήν σφραγῖδα τῆς Θείας ἐξουσίας γιά νά 
ἀποτελῆ μέρος τοῦ νέου αὐτοῦ ἔθνους μαζί 
μέ τά δώδεκα ἀποστολικά δευτερεύοντα 
θεμέλιά του πού εἶναι τοποθετημένα ἐπάνω 
στό πρώτιστο θεμέλιο τῆς Σιών τόν Ἰησοῦ 
Χριστό».

Ἐπίσης στήν «Σκοπιά» τῆς 1531991, 
σελ. 19, διαβάζομε: «144.000 έχουν χρίσμα 
από του αγίου του Ιεχωβά αυτό είναι χρί
σμα για ουράνια ελπίδα. Ο Θεός έχει βάλει 
τη σφραγίδα του επάνω τους και τους έχει 
δώσει την εγγύηση αυτού που πρόκειται 
να έλθει, δηλαδή το πνεύμα στην καρδιά 
τους». Στίς σελ. 21, 22 γράφει: «Δεν ανήκει 
στο άτομο να αποφασίσει αν θα ήθελε να 
περιληφθεί στην νέα διαθήκη και να γίνει 
κληρονόμος με τον Χριστό στην ουράνια 
Βασιλεία. Η εκλογή του Ιεχωβά είναι αυτή 
που έχει σημασία και ο Ιεχωβά κάνει την 
εκλογή».

Ὅμως στήν «Σκοπιά» της 1522006, προ
φανῶς ἀπό κατακλυσμό «νέου φωτός», ὁ 
«δοῦλος» γράφει διαφορετικά. Στήν σελ. 24, 
πληροφορεῖ τούς ὀπαδούς ἀνά τόν κόσμο: 
«Το τελικό σφράγισμα των σχετικά λίγων 
Χριστιανών που έχουν κληθεί να βασιλεύ
σουν με τον Χριστό στον ουρανό κοντεύει 
να ολοκληρωθεί».

Αὐτή ἡ νωπή τροφή ἕως τώρα, διότι αὔ
ριο ἴσως ἔλθει ἄλλο φῶς καί ὁ δοῦλος κηρύ

ξει ἄλλη διδασκαλία μᾶς παρουσιάζει ἕνα 
Θεό ὁ ὁποῖος ἄλλοτε βάζει τήν σφραγῖδα του 
κάνοντας τήν ἐκλογή του μᾶς δίδει ἐγγύηση 
γιά τούς 144.000 καί κατόπιν ἀλλάζει ἀπό
φαση. Ἀκόμη καί στήν ἴδια σελίδα ὑπάρχει 
καί ἄλλη λάμψη φωτός τήν ὁποία δέχεται «ὁ 
δοῦλος».

«Σκοπιά» 1522006, σελ. 24: «Στους χρι 
 σμένους υπενθυμίζεται κάτι ακόμη. Ο Ιη
σούς είπε στους πιστούς μαθητές του «Το 
ποτήρι που εγώ πίνω θα το πιείτε και με το 
βάφτισμα που εγώ βαφτίζομαι θα βαφτιστεί
τε». Ο απόστολος Παύλος ανέφερε αργότερα 
ότι οι Χριστιανοί βαφτίζονται στο θάνατό 
του (Χριστού) Ρωμ. 6:31. Οι χρισμένοι ζουν 
θυσιαστική ζωή. Ο θάνατός τους είναι θυσι
αστικός με την έννοια ότι παραιτούνται από 
οποιαδήποτε ελπίδα αιώνιας ζωής στη γη. 
Το βάπτισμα αυτών των χρισμένων Χριστια
νών στον θάνατο του Χριστού ολοκληρώνε
ται όταν αφού πεθάνουν ανασταίνονται ως 
πνευματικά πλάσματα στους ουρανούς να 
βασιλέψουν μαζί με τον Χριστό στους ου
ρανούς Β΄ Τιμ. 2:1012, Ρωμ. 6:5, Α΄ Κορινθ. 
15:4244, 50».

Κατ’ ἀρχήν, τά ἐδάφια πού παραθέτει δέν 
ἀνταποκρίνονται στό θέμα τοῦ κειμένου. Ἐν 
συνεχείᾳ διδάσκει ὅτι ἡ μεγάλη θυσία γιά 
νά ἀποκτήσουν οὐράνια ζωή εἶναι ὅτι θυσιά
ζουν τήν ἐλπίδα τῆς ζωῆς στή γῆ.

Ἡ προσδοκία, βέβαια, γιά κάθε Χριστια
νό καί ἡ ἐλπίδα του εἶναι ἡ οὐράνια ζωή. 
Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέει καθαρά ἀκόμη καί 
προτοῦ ἔλθει ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὅτι ὅλοι οἱ 
πιστοί, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν Ἄβελ, «... 
Ἐν πίστει ἀπέθαναν οὗτοι πάντες ... ὁμολο
γήσαντες ὅτι εἶναι ξένοι καί παρεπίδημοι ἐπί 
τῆς γῆς ... τώρα ὅμως ἐπιθυμοῦσι καλυτέραν 
(πατρίδα) τοὐτέστιν ἐπουράνιον ...». Ἑβρ. 
ΙΆ, 117. Ὅμως γιά τόν «πιστό καί φρόνιμο 
δοῦλο» αὐτό εἶναι θυσία· αὐτό θεωρεῖται φυ
σικό, ἀφοῦ τό πνεῦμα, τό φρόνημα πού δια
κατέχει τόν ἀγωγό εἶναι τελείως σαρκικό. Γιά 
τόν λόγο τοῦτο εἶναι μεγάλη θυσία γιά τούς 
144.000 νά ζοῦν κοντά στόν Θεό, νά εἶναι 
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ἱερεῖς καί βασιλεῖς πάντοτε κατά τή «Σκο
πιά» διότι μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀπαρνοῦν
ται ὅλες τίς γήινες ἀπολαύσεις. Αὐτή εἶναι ἡ 
«Χριστιανική πίστη» τῆς «Σκοπιᾶς» γιά τόν 
προορισμό τοῦ ἀνθρώπου καί γιά τό νόημα 
τῆς ζωῆς του. Γι’ αὐτό, εἶναι ἀνάγκη νά γίνει 
ἀναφορά στήν ἱστορία τῆς ἑταιρίας διότι δέν 
πρέπει νά λησμονεῖται τό παλαιότερο «φῶς» 
γενικά γιά ὅλες τίς διδασκαλίες της καί τώρα 
εἰδικά γιά τό βάπτισμα τῶν 144.000.

Διαβάζουμε, λοιπόν, ἀπό τό βιβλίο «Ἡ 
Κιθάρα τοῦ Θεοῦ», τοῦ 1921, σελ. 224: «Ὁ 
ἀναγεννηθείς ὑπό τοῦ πνεύματος τοῦ Θεοῦ, 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ τοιοῦτος ἐπίσης εἶ
ναι κεχρισμένος. Ἡ χρίσις ἤ τό χρῖσμα αὐτο
λαμβάνονται λόγῳ τῆς προσελεύσεως αὐτοῦ 
ἐν τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ. Διότι βαπτίζεται 
εἰς τόν θάνατον τοῦ Χριστοῦ, συνεπῶς βα
πτίζεται εἰς τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ».

Σελ. 340: «Οἱ τοιοῦτοι (κεχρισμένοι) 
ἔχουν ὑπόσχεσιν ὅτι θέλουσι γίνει κοινωνοί 
θείας φύσεως καί τοιουτοτρόπως θά ἔχωσιν 
ἐξουσίαν νά μεταδίδωσι ζωή εἰς ἄλλους».

Ὁ συγγραφέας τοῦ συγκεκριμένου βιβλί
ου εἶναι ὁ Ἰωσήφ Ρόδερφορδ, ὁ δεύτερος πρό
εδρος τῆς ἑταιρίας. Κατά τόν Ἰ. Ρόδερφορδ, 
λοιπόν, τό κήρυγμα πρός τούς ὀπαδούς, 
ἀλλά καί γενικώτερα, εἶναι ὅτι ζωοδότης 
τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων εἶναι οἱ 144.000 
συμπεριλαμβανομένων καί τοῦ ἰδίου καί τοῦ 
Κ. Ρῶσσελ περί τοῦ ὁποίου ὅμως ὁ Ἰ. Ρόδερ
φορδ εἶχε γράψει, κηρύξει καί διδάξει ὅτι 
τόν εἶχε πλανήσει ὁ διάβολος. Ὅμως οὐδείς 
ἄνθρωπος δύναται νά ἀπονείμει κρίση γιά 
ζωή αἰώνια ἤ γιά θάνατο, σέ ἄλλον ἄνθρω
πο, ἀφοῦ ἡ κρίση ἀνήκει στόν Χριστό, οὔτε 
μπορεῖ νά σώσει κανένα. Μοναδικός Σωτή
ρας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ Ἁγία Γραφή 
μᾶς διδάσκει ὅτι «οὐδείς δύναται ποτέ νά 
ἐξαγοράσει ἀδελφόν μηδέ νά δώσει εἰς τόν 
Θεόν λύτρον δι’ αὐτόν» (Ψαλμός ΜΘ΄ 7). Ζω
οδότης εἶναι μόνον ὁ Θεός.

Γιά τό ἴδιο θέμα γράφει καί ἡ «Σκοπιά» 
τῆς 122002, σελ. 20: «Αυτή η “ουράνια 
κλήση” άρχισε την πεντηκοστή του 33 Κ.Χ. 

και βασικά φαίνεται ότι τερματίστηκε στα 
μέσα της δεκαετίας του 1930 (Εβρ. Γ΄ 1). 
Ο αριθμός εκείνων που σφραγίζονται από 
το άγιο πνεύμα για να αποτελέσουν μέρος 
του πνευματικού Ισραήλ είναι 144.000 “αγο
ρασμένοι ανάμεσα από την ανθρωπότητα”. 
Αυτοί βαφτίστηκαν στο πνευματικό σώμα 
του Ιησού Χριστού στην εκκλησία του και 
στο θάνατό του (Ρωμ. 6:3, Α΄ Κορ. 12:12,13, 
27, Εφες. 1:22,23). Μετά το βάπτισμά τους 
και το χρίσμα εισήλθαν σε μια θυσιαστική 
πορεία ζωής ακεραιότητας μέχρι το θάνατό 
τους. Πώς γνωρίζουν οι χρισμένοι ότι έχουν 
λάβει ουράνια κλήση; Λαβαίνουν τη μαρτυ
ρία του αγίου πνεύματος αλάνθαστα».

Τί μᾶς διδάσκει ἐδῶ ὁ δοῦλος; Ὅτι οἱ 
144.000 ἐβαπτίζοντο στό θάνατο τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καί ὅτι ἔχουν μαρτυρία τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἀλάνθαστα. Προφανῶς τό Ἅγιο 
Πνεῦμα ἔκανε λάθος διότι τό «νέο φῶς» τοῦ 
«δούλου» μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τό βάπτισμα 
στό θάνατο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁλοκληρώνε
ται ἀφοῦ πεθάνουν πιστοί. Ἔχομε, λοιπόν, 
ἕνα νέο τύπο βαπτίσματος κατά τό ἥμισυ, ὄχι 
ὁλοκληρωμένο. Φυσικά, ὅλη αὐτή ἡ πλημμυρί
δα «φωτός» κάπου στοχεύει...

Ἡ «Σκοπιά» τῆς 1522006 εἶναι γεμάτη 
ἐκλάμψεις γιά ἀρκετές ἀπό τίς δογματικές 
καί ὀργανωτικές ἀστάθειες τοῦ «δούλου». 
Γράφει στήν σελ. 30: «Το 1995 κατανοήθηκε 
σαφέστερα ο διαχωρισμός των πρόβατων 
και των κατσικιών».

Δέν διευκρινίζει σέ ποιά κατανόηση ἀνα
φέρεται διότι τό 1995 εἶχε δύο διαφορετικές 
ἀπόψεις γιά τήν παραβολή προβάτων καί 
κατσικιῶν. α) Ἡ κατανόηση τόν Μάϊο τοῦ 
1995 στήν «Σκοπιά» τῆς 1551995, σελ. 
18: «Το 1923 λαμπρό φως έλαμψε σε σχέση 
με την παραβολή πρόβατων και κατσικιών. 
Κατανοήθηκε η προφητεία ότι επρόκειτο 
να εκπληρωθεί στην παρούσα ημέρα του 
Κύριου, όχι μελλοντικά στην διάρκεια της 
χιλιετίας όπως νόμιζαν πρωτύτερα».

Αὐτό τό «λαμπρό φῶς» πού ἔλαμψε καί 
φώτισε ὥστε ἡ κατανόηση νά εἶναι πλέον σα
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φής καί τήν ὁποία ἐκήρυτταν ἐπί σειρά ἐτῶν 
ἕως καί τήν 1551995, ξαφνικά σβήνει, γίνε
ται σκότος βαθύ, ἀφοῦ μετά ἀπό πέντε (5) μῆ
νες ἀκριβῶς ἔρχεται «νέο φῶς» γιά νά διώξει 
τό σκοτάδι τό ὁποῖο σκέπαζε τόν «ἀγωγό» 
τοῦ Θεοῦ. Ὅπως γράφει ἡ «Σκοπιά» τῆς 15
101995, σελ. 1923: «Πιστεύαμε για πολύ 
καιρό ότι η παραβολή πρόβατων και ερι
φίων περιέγραφε τον Ιησού να κάθεται ως 
βασιλιάς το 1914 και από τότε και έπειτα να 
κάνει κρίση αιώνια ζωή για ανθρώπους που 
αποδεικνύεται ότι είναι 888α τα κατσίκια. 
Αλλά μια επανεξέταση της παραβολής στρέ
φει την προσοχή σε μια προσαρμοσμένη κα
τανόηση όσον αφορά τη χρονική τοποθέτη
ση και το τι εξεικονίζει». Σελ. 21: «Αν και ο 
Ιησούς είναι κύριος βασιλιάς της βασιλείας 
η επιπρόσθετη δραστηριότητά του η οποία 
αναφέρεται στο Ματθ ΙΘ΄ 28 θα περιλαμ
βάνει το να καθίσει σε θρόνο για να κρίνει 
στη διάρκεια της χιλιετίας, τότε θα κρίνει 
ολόκληρη την ανθρωπότητα, τους δικαίους 
και τους αδίκους».

Σελ. 23: «Η κατανόηση της παραβολής κα
ταδεικνύει ότι η απόδοση κρίσης στα πρόβα
τα και στα κατσίκια είναι μελλοντική. Θα 
λάβει χώρα αφού ξεσπάσει η θλίψη που ανα
φέρει στα εδάφια ΚΔ΄ 2930 ο Ματθαίος».

Γνωστή ἡ τακτική τῆς Σκοπιᾶς γιά τίς ἀλ
λαγές τῶν διδασκαλιῶν της. Κάθε νέα ἄποψη 
ἀναιρεῖ τήν προηγουμένη, τήν ὁποία πολλές 
φορές τήν χαρακτηρίζει καί ὡς διαβολική, 
ἀσχέτως ἐάν κάποτε τήν ἐπαναφέρει σάν 
«νέο φῶς». Γεννᾶται, λοιπόν, τό ἐρώτημα: 
Δέν θά ἔπρεπε νά ἀποσύρει τοὐλάχιστον τά 
παλαιά της ἔντυπα καί νά ζητήσει συγνώμη; 
Οἱ ὀπαδοί της ὅμως ἐξακολουθοῦν νά τρέ
φονται μέ ὅλα αὐτά.

Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ φωτισμός τοῦ «κανα
λιοῦ» συνεχίζεται καί οἱ «προσεγμένες» 
ἐκλεπτύνσεις κατακλύζουν τούς ὀπαδούς. 
Στή «Σκοπιά» τῆς 1522006, ἡ ἀναδρομή 
στίς δογματικές ἀστάθειες γιά ἐνημέρωση 
προφανῶς τῶν νέων ὀπαδῶν γίνεται ἐξ ἀπα
λῶν ὀνύχων. Βεβαίως, αὐτό δέν μᾶς ἐκπλήσ

σει διότι τό συνηθίζει ἡ «Σκοπιά» νά προ
σπαθεῖ νά ὡραιοποιεῖ τίς ἑκάστοτε ἀλλαγές 
της καί κατά συνέπεια νά παρουσιάζει τίς 
μισές ἀλήθειες. Ἔχει τονιστεῖ ἐπανειλημμέ
νως καί ἄλλοτε, ὅτι τό μόνο πού φοβᾶται 
ἡ «Σκοπιά» εἶναι ἡ ἱστορία της. Τό πνεῦμα 
συγκαλύψεως πού τήν διακατέχει στά διά
φορα θέματα μέ τά ὁποῖα ἀσχολεῖται κατά 
διαστήματα καί ὁ τρόπος τῆς παρουσίασής 
τους αὐτό ἀκριβῶς ἀποδεικνύει. Αὐτό εἶναι 
ἐμφανές καί στήν συγκεκριμένη «Σκοπιά». 
Τώρα τό θέμα της εἶναι οἱ «ἀνώτερες ἐξου
σίες» στίς ὁποῖες ἔχουμε ἀναφερθεῖ καί πα
λαιότερα.

«Σκοπιά», 1522006, σελ. 29: «Το 1962 
διευκρινίστηκε ποιες είναι οι «ανώτερες 
εξουσίες» που αναφέρονται στο εδάφιο 
Ρωμ. 13:1 και ποιος ο βαθμός υποταγής του 
Χριστιανού σε αυτές. Μια εμπεριστατωμέ
νη μελέτη του 13 κεφαλαίου της επιστολής 
προς τους Ρωμαίους και Γραφικών περικο
πών όπως τα εδάφια Τίτου 3:1, 2 και Πέτρου 
2:13, 17 διευκρίνισε ότι η έκφραση ανώτερες 
εξουσίες αναφέρεται όχι στον Ιεχωβά Θεό 
και στον Ιησού Χριστό αλλά στις ανθρώπι
νες κυβερνητικές εξουσίες».

Κατ’ ἀρχήν, ἡ τοποθέτηση αὐτή τοῦ «δού
λου» πρός ὅλους ἀφοῦ αὐτά κηρύττονται 
ἀπό σπίτι σέ σπίτι ἐπικαλεῖται ὅτι εἶναι τό 
συμπέρασμα μιᾶς ἐμπεριστατωμένης μελέτης 
τῶν γνωστῶν κακοποιημένων ἐδαφίων τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς. Ἐν ἔτει 2006, ἰσχυρίζεται ὅτι 
μετά τό 1962 κατενόησαν τά ἐδάφια πού ἀνα
φέρονται στίς «ἀνώτερες ἐξουσίες», εἶδαν 
καθαρά πλέον τήν ἀλήθεια καί ὅλα τέλεια. 
Ὅμως ἡ μελέτη ἡ μετά σπουδῆς καί προσπα
θείας τοῦ «δούλου» τό 1962 δέν ἦταν ἀποτέ
λεσμα «νέου φωτός», ἀλλά ἐπιστροφή στό 
παλαιό «φῶς» τοῦ 1886, τό ὁποῖο ἐκήρυττε 
ὁ Κάρολος Ρῶσσελ:

1886, Γραφικαί Μελέται, τόμος Α ,́ «Τό 
σχέδιο τῶν αἰώνων», σελ. 302: «... αἱ οὖσαι 
ἐξουσίαι, αἱ τοῦ παρόντος κόσμου κυβερ
νήσεις ἐτάχθησαν ἤ ὡρίσθησαν ὑπό τοῦ 
Θεοῦ».
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Ὁ διάδοχος ὅμως τοῦ Ρῶσσελ ὁ Ἰωσήφ 
Ρόδερφορδ ἀλλάζοντας πολλές ἀπό τίς δι
δασκαλίες τοῦ προκατόχου του, ἄλλαξε καί 
αὐτή τήν διδαχή:

1929, «Προφητεία», σελ. 145: «Ἐπίγειες 
κυβερνήσεις συμβολίζονται ὡς τό θηρίον».

Ἡ διδασκαλία αὐτή ὅμως –γιά τό Ρωμ. 
ΙΓ :́1 δέν εἶχε μεγάλη διάρκεια. Ἀλλάζει πολύ 
σύντομα ἀπό τόν ἴδιο πάλι τόν Ρόδερφορδ.

1930, στό βιβλίο του «Ἐχθροί», σελ. 285, 
γράφει: «Ρωμ ΙΓ :́1: Αἱ ἀληθεῖς Ὑπερέχουσαι 
Ἐξουσίαι εἶναι ὁ Ἰεχωβᾶ καί ὁ Ἰησοῦς Χρι
στός. Συνεπῶς, ὅτι γήιναι ὀργανώσεις εἶναι 
Ὑπερέχουσαι Ἐξουσίαι εἶναι ψευδές».

Μετά δύο ἔτη, σβήνει κάθε προηγούμενο 
«φῶς» γιά νά λάμψει τό νέο, πάλι ἀπό τόν 
Ἰωσήφ Ρόδερφορδ. Ὅπως γίνεται κατανοη
τό τά πιεστήρια ἐργάζονται καί τά βιβλία 
πωλοῦνται.

Στό βιβλίο «Διεκδίκησις», τόμος Β ,́ σελ. 
270 γράφει: «... Τώρα αὐτοί βλέπουν εὐκρι
νῶς ὅτι αἱ ὑπερέχουσαι ἐξουσίαι δέν ἀνή
κουν εἰς τήν ὀργάνωσιν τοῦ Σατανᾶ ὅπως 
πίστευαν πρότερον ἀλλά ὅτι εἶναι οἱ ἄρχον
τες εἰς τήν ὀργάνωσιν τοῦ Θεοῦ».

Οἱ φιλοδοξίες γιά ἐξουσία τοῦ Ἰωσήφ 
Ρόδερφορδ τόν ὁδήγησαν στήν νέα αὐτή δι
δαχή, ὅτι οἱ «ἀνώτερες ἐξουσίες» τοῦ χωρίου 
Ρωμ. ΙΓ :́ 1, εἶναι οἱ ἄρχοντες στήν ὀργάνωση, 
πολύ ἁπλᾶ, ὁ ἴδιος καί οἱ πέριξ αὐτοῦ. Τελι
κά, πραγματοποίησε τό ὄνειρο αὐτό κηρύτ
τοντας τήν θεοκρατία τό ἔτος 1938.

Ἐπειδή ὅμως γιά τίς «ὑπερέχουσες ἐξου
σίες» ἔχει σχολιασθεῖ τό θέμα καί ἄλλη φο
ρά δέν θά ἐπιμείνουμε στά ἐκ περιτροπῆς 
ἐναλλασσόμενα σκοτάδια καί «φῶτα» οὔτε 
στίς διαβολικές διδασκαλίες πού ἐπανέρχον
ται ὡς δῆθεν ἐκ Θεοῦ κατά τήν «Σκοπιά». 
Ἁπλῶς, μέ ἀφορμή τό δημοσίευμα αὐτό τῆς 
1522006, ὅτι ἀπό τό 1962 διευκρινίστηκε 

ποιές εἶναι οἱ «ἀνώτερες ἐξουσίες» ὑπενθυμί
σαμε μερικές ἀπό αὐτές τίς ἀλλαγές.

Θεωροῦμε ὅμως χρήσιμο νά κλείσουμε τό 
ἄρθρο μας αὐτό μέ τά λόγια πού θέτει ἡ «Σκο
πιά» στό στόμα ἑνός «πρεσβυτέρου» προσπα
θῶντας νά δικαιολογήσει τίς ἀπαράδεκτες 
παλινδρομήσεις της σέ βασικές διδασκαλίες 
της:

Σελ. 30: «Όταν λαβαίνει χώρα μια αλλα
γή μπορεί να είναι δύσκολο να την αποδε
χθεί κανείς και να προσαρμοστεί σ’ αυτήν», 
παραδέχεται ένας παλαίμαχος πρεσβύτερος. 
Τι τον έχει βοηθήσει να αποδεχτεί τις πολ
λές εκλεπτύνσεις που έχει δει να γίνονται 
στα 48 χρόνια κατά τα οποία είναι διαγγε
λέας της Βασιλείας; Ο αδελφός απαντάει: 
“Tο κλειδί είναι η σωστή στάση. Tο ν’ αρνη
θεί κάποιος να αποδεχτεί μια εκλέπτυνση 
σημαίνει ότι μένει πίσω καθώς η οργάνωση 
προχωράει μπροστά. Αν διαπιστώσω ότι 
δυσκολεύομαι να αποδεχτώ τις αλλαγές συλ
λογίζομαι τα λόγια που είπε ο Πέτρος στον 
Ιησού .”Κύριε σε ποιον να πάμε; Εσύ έχεις 
λόγια αιώνιας ζωής” Έπειτα αναρωτιέμαι: 
Αν φύγω που θα πάω; Έξω στο σκοτάδι του 
κόσμου; Αυτό με βοηθάει να μένω σταθερά 
προσκολλημένος στην οργάνωση του Θεού, 
Ιωάννης 6:68».

Μ’ αὐτά τά λόγια τοῦ πρεσβυτέρου πού 
ἀναφέρει, ἡ «Σκοπιά» ἐκφράζει ἀκριβῶς 
τήν θέση πού ἔχει κατορθώσει νά ἐπιβάλει 
στούς ὀπαδούς της· νά ἐμπιστεύωνται καί νά 
θεωροῦν τήν ἑταιρία ὅπως οἱ ἀπόστολοι τόν 
Ἰησοῦ Χριστό. Οἰκοιοποιεῖται, δηλαδή, τήν 
μοναδικότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, σάν σω
τήρα τοῦ κόσμου καί μέ ἔπαρση προβάλλει 
τόν ἑαυτό της. Τό λυπηρό εἶναι ὅτι οἱ ὀπαδοί 
της τό ἀποδέχονται αὐτό. Κι αὐτός εἶναι ὁ 
κύριος λόγος πού κάνει τήν ὀργάνωση αὐτή 
τόσο ἐπικίνδυνη καί καταστροφική.

Ἕνας ἀδελφός παρακάλεσε κάποιο Γέροντα: «Πές μου ἕνα λόγο». Κι αὐτός τοῦ λέει: «Μήν 
κάνεις συντροφιά μέ αἱρετικό, κυριάρχησε στή γλώσσα σου καί στήν κοιλιά σου καί, ὅπου 
μένεις, λέγε συνεχῶς: Εἶμαι ξένος».

“Τό Μέγα Γεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
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ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη.
(Α΄ μέρος)

Ὁρισμοὶ

Ὁ ὅρος «γιόγκα» προέρχεται ἀπὸ τὴ σαν
σκριτικὴ ρίζα «yuj» (γιούτζ) καὶ «σημαίνει 
“συνάντηση”, “ἔνωση”, “ἐπικοινωνία”, “ἀπορ
ρόφηση”, …“ἐπαφὴ” τῆς ψυχῆς μὲ τὴν Ὑπερ
ψυχή, τὸ Θεό»1. «Γιόγκα εἶναι ὁ πρακτικὸς 
τρόπος γιὰ νὰ βαδίσουμε στὸ Μονοπάτι τῆς 
ἐπιστροφῆς μας σ’ Αὐτόν… καὶ ὁ σκοπὸς 
ὅλων τῶν (συστημάτων) γιόγκα εἶναι ἡ ἕνω
ση καὶ ἡ ἀπορρόφηση τῆς ψυχῆς στὴν Πηγή 
της, τὸ Θεό»2. Ὁ στόχος τῆς γιόγκα ὁρίζεται 
ὡς ἡ συγχώνευση στὸ ἀπρόσωπο, ἀπόλυτο 
«Ἕνα» τοῦ Ἰνδουισμοῦ ἢ ἡ συγχώνευση στὸ 
«κενό» τοῦ Βουδιστικοῦ νιρβάνα 3.

Εἶναι ἡ γιόγκα γυμναστική;

Ἡ γιόγκα ἐξαπλώθηκε στὴ Δύση διαφημι
ζόμενη ὡς «γυμναστική» ποὺ ὁδηγεῖ σὲ «χα
λάρωση, ψυχοσωματικὴ εὐεξία, ἀπαλλαγή 
ἀπὸ τὸ ἄγχος, ἰσχυροποίηση τοῦ ἀνοσοποι
ητικοῦ καὶ νευρικοῦ συστήματος, βελτίωση 
τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος, ἐξισορρόπηση 
τοῦ ἐγκεφάλου, ἀκόμα καὶ αὔξηση τοῦ ΙQ»4. 
Ἐπίσης, ἡ γιόγκα προσδιορίζεται ὡς ἕνα 
σύστημα ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν ἄνθρω
πο ὡς ὅλον, ἕνας «ὁλιστικὸς Δρόμος» ποὺ 
ἐπιφέρει γαλήνη καὶ ἠρεμία. Στὴν πραγματι
κότητα, ὅμως, ἡ γιόγκα ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς 
6 κλασικὲς σχολὲς τοῦ Ἰνδουισμοῦ, οἱ ὁποῖες 

1. Δρόμοι τῆς Γνώσης, συλλογικό ἔργο, Ἀρχέτυπο 2003, 
σελ. 310

2. ἔνθ. ἀνωτέρῳ
3. Dr Ankerberg, John & Dr Weldon, John, Encyclopedia of 

New Age Beliefs, Harvest House Publishers, 1996, σέλ. 395
4. Ἀπὸ διάφορα διαφημιστικὰ φυλλάδια καὶ ἱστοσελίδες 

ποὺ προωθοῦν τὴ γιόγκα.

εἶναι: α) ἡ Νυάγια β) ἡ Βαϊσέσικα γ) ἡ Σάν
κυα δ) ἡ Μιμάμσα ε) ἡ Βεντάντα καὶ στ) ἡ 
Γιόγκα, ἡ ὁποία «ἐπεξεργάσθηκε κυρίως τὴν 
πρακτικὴ μέθοδο αὐτοσυγκεντρώσεως καὶ 
αὐτοβυθισμοῦ»5. Γιὰ νὰ ἀποκλεισθεῖ ἐντελῶς 
τὸ ἐνδεχόμενο ἡ γιόγκα νὰ λειτουργεῖ ὅπως 
συχνὰ συστήνεται, δηλαδὴ ὡς «ἕνα εἶδος γυ
μναστικῆς», θὰ πρέπει πρῶτα νὰ ἐξετάσουμε 
τὴν ἱστορικὴ πορεία της, τοὺς στόχους της, 
ἀλλὰ καὶ τὶς μεθόδους ἢ τεχνικὲς ποὺ χρησι
μοποιεῖ.

Οἱ ρίζες, ἡ ἱστορικὴ πορεία  
καὶ οἱ στόχοι τῆς γιόγκα

Ἡ γιόγκα εἶναι μία ἀρχαία πρακτική, «ἡ 
ὁποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες ἀναπνευ
στικὲς κινήσεις καὶ στάσεις τοῦ σώματος μὲ 
σκοπὸ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἕνωση πνεύματος, σώ
ματος καὶ ψυχῆς»6. Πράγματι, μᾶς διαβεβαι
ώνουν εἰδικοὶ μελετητές, οἱ ρίζες τῆς γιόγκα 
ἐμφανίζονται στὴν «Ἰνδικὴ μαγικόθρησκευ
τικότητα ἀπὸ πολὺ παλιά»7. «Ἡ παλαιότερη 
ἀρχαιολογικὴ μαρτυρία γιὰ τὴ γιόγκα, μιὰ 
φαγεντιανὴ σφραγίδα ποὺ ἀπεικονίζει ἕναν 
ἄντρα σὲ στάση λωτοῦ, χρονολογεῖται τὴν 
τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ.»8. Ἡ γιόγκα μπορεῖ 
νὰ ἀναγνωριστεῖ σὲ εἰκονογραφήματα τῆς 
κοιλάδας τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ ἀπὸ τὸ 2.000 

5. Γιαννουλάτου Ἀναστασίου, Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων 
καὶ πάσης Ἀλβανίας, Ἴχνη ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση τοῦ ὑπερβατι
κοῦ, Ἀκρίτας 2004, σελ. 160

6. http://www.mayoclinic/invoke.cfm?objestid=77C5524D
55B04B6A8E5B2CF2C40350A

7. The Peguin Dictionary of Religions, edit. John Hinnells, 
Penguin, 1984, σελ. 357

8. Harper’s Ἐγκυκλοπαίδεια Μυστικιστικῶν καὶ Παραφυ
σικῶν Ἐμπειριῶν, ἔκδ. Anubis 1994, σελ 9899
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π.Χ.9. Μάλιστα στὴν ἐξέλιξη τῆς γιόγκα «δὲν 
ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἔπαιξαν ρόλο αὐθόρ
μητες μυστικιστικὲς τάσεις καθὼς καὶ ἕνα 
σαμανιστικὸ ὑπόβαθρο»10. Ἡ πρώτη ἀναφο
ρὰ στὴ Γιόγκα γίνεται στὶς Βέδες, τὰ ἀρχαι
ότερα ἱερὰ κείμενα τῶν Ἰνδῶν, τὰ ὁποῖα, 
κατὰ τοὺς Ἰνδουιστές, «ἀποκαλύφθηκαν μὲ 
τρόπο ὑπερφυσικὸ ἀπὸ τοὺς Ἰνδουιστὲς 
θεούς»11. Τὸ θεμέλιο τῆς γιογκικῆς διδασκα
λίας τίθεται στὶς Οὐπανισάδες, τὸ μεταγενέ
στερο τμῆμα τῶν Βεδῶν. Καὶ στὸ ἱερὸ ἔπος 
Μπαγκαβὰτ Γκίτα («τὸ ἄσμα τοῦ Κυρίου»), 
«τὸ κατ’ ἐξοχὴν βιβλίο τῆς θρησκευτικῆς οἰ
κοδομῆς τῶν Ἰνδῶν»12, ἡ γιόγκα διδάσκεται 
στὸν πολεμιστὴ Ἀρτζούνα (Arjuna) ἀπὸ τὸν 
ἴδιο τὸν Κρίσνα, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται «ἀβα
τάρ» δηλαδὴ ἐνσάρκωση τοῦ θεοῦ Βισνοῦ 
13. Πόσο γνωστὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ στὸν μέσο 
Εὐρωπαῖο; Σύμφωνα μὲ τὸν μελετητὴ Dave 
Hunt «ὁ μέσος Δυτικὸς δὲν γνωρίζει ὅτι ἡ 
γιόγκα εἰσήχθη ἀπὸ τὸν Κύριο Κρίσνα στὴ 
Μπαγκαβὰτ Γκίτα ὡς τὸ σίγουρο μονοπάτι 
γιὰ τὸν Ἰνδουιστικὸ παράδεισο, οὔτε ἀκόμα 
ὅτι ὁ Σίβα (ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ τρομακτικοὺς 
θεοὺς τοῦ Ἰνδουισμοῦ) ἀναφέρεται ὡς “Yoge
shwara” ἢ ὁ Κύριος της Γιόγκα»14.

Νὰ προσεχθεῖ ὅτι «ὅλα τὰ ὀρθόδοξα (κλα
σικά) Ἰνδικὰ φιλοσοφικὰ συστήματα ἔχουν 
ὡς μοναδικὸ στόχο τὴν ἀπελευθέρωση τῆς 
ψυχῆς, μέσα ἀπὸ τὴν τελειοποίησή της. Ἡ μέ
θοδος ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ αὐτὸ τὸ σκο
πὸ εἶναι ἡ γιόγκα»15. Συγκεκριμένα «στὴ γιόγ
κα αὐτὸ ποὺ ἀναζητεῖται εἶναι ἡ ἕνωση μὲ τὴ 
θεία πραγματικότητα»16. Ἔτσι λοιπὸν «στὴν 

9.T he Peguin Dictionary of Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 
357

10. ἔνθ. ἀνωτέρῳ
11. Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 217
12. Ἴχνη ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση τοῦ ὑπερβατικοῦ, ἔνθ. ἀνωτ., 

σελ. 150
13. The World’s Religions, edit. Christopher Partridge, Lion 

Hudson, 2005, σελ. 145
14. http://www.ankerberg.org/Articles/newage/NA0902W2.

htm
15. Σουάμι Βιβεκανάντα, Ράτζα γιόγκα , ἐκδόσεις Κονιδά

ρη, 1991, σέλ. 16
16. Harper’s Ἐγκυκλοπαίδεια Μυστικιστικῶν καὶ Παρα

φυσικῶν Ἐμπειριῶν, ἔνθ.ἀνωτ., σελ. 97

Ἀνατολὴ ἡ Ἕνωση τοῦ ἀνώτερου Ἑαυτοῦ 
μας17 μὲ τὴ θεότητα καὶ ἡ μεθοδολογία γιὰ 
τὴν πραγμάτωσή της ὀνομάζονται Γιόγκα»18. 
Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ 
δάσκαλοι τῆς Γιόγκα οἱ ὁποῖοι ξεκαθαρίζουν 
ἐξ ἀρχῆς ὅτι ἡ γιόγκα δὲν εἶναι γυμναστική, 
ἀλλὰ πνευματικὸ μονοπάτι. Ἡ γιόγκα, δια
βάζουμε ἕνα παράδειγμα, ἀποτελεῖ «μυητικὴ 
γνώση, εἶναι ἡ μέθοδος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς 
συνείδησης καὶ τὴν ἐναρμόνιση ὅλων τῶν φο
ρέων μεταξύ τους καὶ αὐτῶν μὲ τὸ Σύμπαν, 
τὴ Θεότητα. Δὲν εἶναι, ὅπως λανθασμένα θε
ωρεῖται, ἕνα σύστημα γυμναστικῆς, χαλάρω
σης ἢ ἀναπνοῶν ἀλλὰ μία φιλοσοφία… ποὺ ἡ 
γνώση καὶ ἡ πρακτική της ἐξάσκηση δίνουν 
στὸν ἄνθρωπο τὴ δυνατότητα νὰ ξεπεράσει 
τὸν ἑαυτό του»19. Ὁ ἑαυτὸς πρέπει νὰ ξεπερα
στεῖ, γιατί κατὰ τὶς ἀνατολικὲς δοξασίες «ὁ 
ἄνθρωπος κουβαλᾶ τὸ βάρος τῶν προηγού
μενων ζωῶν του», τὸ γνωστὸ ὡς κάρμα, ἀπὸ 
τὸ ὁποῖο προσπαθεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ κάνοντας 
γιόγκα. Ἡ γιόγκα «καίει τοὺς σπόρους τοῦ 
ἐρχόμενου κάρμα»20 καὶ μόνο ἔτσι θεωρεῖται 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος θὰ φτάσει στὴν «ἀπελευθέ
ρωσή του ἀπὸ τὴν ἄγνοια, τὸν πόνο καὶ τὴν 
ἐπαναγέννηση»21 «καὶ στὴν ἕνωσή του μὲ τὸ 
ἀπρόσωπο Ἀπόλυτο, τὸ Μπράχμαν»22 ἢ «στὸ 
νιρβάνα καὶ τὴν ἐξαφάνισή του»23.

Μάλιστα, ἡ ἀπελευθέρωση, ἡ λύτρωση 
ἀπὸ τὸ κάρμα καὶ τὶς ἀλλεπάλληλες μετεν
σαρκώσεις, ἐπιτυγχάνεται μέσῳ κάποιων 
τεχνικῶν οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τοὺς δρόμους 
ποὺ διαμόρφωσε ἡ ἰνδικὴ σκέψη γιὰ τὴν πο
ρεία πρὸς αὐτὴ τὴν λύτρωση. Αὐτοὶ εἶναι: 

17. Ὁ ὅρος «ἀνώτερος Ἐαυτός» χρησιμοποιεῖται κατεξο
χὴν σὲ περιβάλλοντα ἀποκρυφιστικά.

18.Γαστεράτου Σοφία, «Δρόμοι καὶ εἴδη τῆς Γιόγκα», πε
ριοδικὸ «Νέα Ἀκρόπολη», τεῦχος 117, ἸούλιοςΣεπτέμβριος 
2005, σέλ. 48

19. ἔνθ. ἀνωτ.
20. Ὁ κόσμος τῆς γιόγκα, συλλογικὸ ἔργο, ἐκδόσεις Ἄγνω

στο, 2005, σελ. 311.
21. τὴ λεγόμενη «μόκσα»
22. κατὰ τὸν Ἰνδουισμὸ «Μπράχμαν» εἶναι ἡ ὕψιστη, 

ἀπρόσωπη, θεϊκὴ ἀρχὴ ποὺ θεωρεῖται ὅτι βρίσκεται πάνω 
ἀπὸ ὅλα καὶ μέσα σὲ ὅλα.

23. κατὰ τὸ Βουδισμό. Ἐννοεῖται ὁ μηδενισμός.
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α) ἡ κάρμα μάργκα, ἡ ὁδὸς τῶν ἔργων, β) ἡ 
γκνάνα μάργκα, ἡ ὁδὸς τῆς γνώσεως καὶ γ) ἡ 
μπάκτι μάργκα, ἡ ὁδὸς τῆς ἀφοσιώσεως. Οἱ 
δρόμοι αὐτοὶ ταυτίζονται μὲ τὰ 3 βασικότερα 
εἴδη τῆς γιόγκα, δηλαδὴ τὴν κάρμα γιόγκα, 
τὴν γκνάνα γιόγκα καὶ τὴν μπάκτι γιόγκα 24. 
Ἔτσι ἡ γιόγκα διακρίνεται ἀνάλογα μὲ τὰ μέ
σα ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἕνωση μὲ 
τὸ θεῖο. Γιὰ παράδειγμα, στὴν κάρμα γιόγκα 
ἡ ἕνωση μὲ τὸ Μπράχμαν γίνεται μὲ ἔργα καὶ 
λειτουργικὲς πράξεις, στὴν γκνάνα γιόγκα ἡ 
ἕνωση μὲ τὸ Μπράχμαν ἐπιτυγχάνεται μὲ μυ
στικιστικὴ γνώση, στὴν μπάκτι γιόγκα μὲ τὴν 
ὁλοκληρωτικὴ λατρεία μιᾶς θεότητος ἢ τοῦ 
ἴδιου τοῦ γκουροῦ 25. Ὑπάρχουν ἀκόμη πολ
λὰ ἄλλα εἴδη γιόγκα, ὅπως ἡ χάθα γιόγκα, 
τὸ πλέον γνωστὸ καὶ διαδεδομένο σύστημα 
στὴ Δύση, στὸ ὁποῖο ἡ ἕνωση μὲ τὸ Μπράχ
μαν ἐπιτυγχάνεται διὰ σωματικῶν ἀσκήσεων 
26. Ἐπίσης, ἡ ράτζα γιόγκα, ἡ λάγια γιόγκα, 
ἡ μάντρα γιόγκα, ἡ ὀνειρικὴ γιόγκα, ἡ κριπα
λοὺ γιόγκα, ἡ ἄγκνι γιόγκα (ἡ γιόγκα τοῦ πυ
ρός), ἡ κρίγυα γιόγκα, ἡ κουνταλίνι γιόγκα, 
ἡ τάντρα γιόγκα, ἡ τάο γιόγκα, ἡ γιόγκα τῆς 
Γῆς, ἡ ἀστάνγκα γιόγκα, καὶ ἡ παραλλαγή 
της, ἡ πάουερ γιόγκα κ. ἄ.27 Νὰ τονιστεῖ ἐδῶ, 
ὅτι οἱ διάφορες μορφὲς τῆς γιόγκα «εἶναι δι
αφορετικὲς πλευρὲς τοῦ ἴδιου θέματος καί 
συχνά συμπίπτουν καὶ εἰσχωροῦν ἡ μία στὴν 
ἄλλη»28. Καὶ «τὰ διάφορα εἴδη τῆς γιόγκα 
δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ διάφορες μέθο
δοι γιὰ νὰ ἀπορριφθοῦν τὰ περιβλήματα 
τῆς ψυχῆς. Τότε ἡ ψυχὴ θὰ συνειδητοποι
ήσει τὴ θεία της φύση καὶ προέλευση καὶ 
θὰ ἀποκτήσει Αὐτογνωσία»29, ὅπως βεβαίως 
αὐτὴ ὁρίζεται στὰ θρησκευτικὰ συστήματα 
τοῦ Ἰνδουισμοῦ καὶ τοῦ Βουδισμοῦ.

24. Ἴχνη ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση τοῦ ὑπερβατικοῦ, ἔνθ. ἀνωτ., 
σελ. 156157

25. Βλάχου Ἰερόθεου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγί
ου Βλασίου, http://www.parembasis. gr/2001/01_12_01.htm

26. ἔνθ. ἀνωτ.
27. Αὐτὲς καὶ ἄλλες κατηγοριοποιήσεις καταγράφονται 

στὰ διάφορα ἐγχειρίδια γιόγκα καὶ σὲ διάφορες μελέτες.
28. Δρόμοι τῆς Γνώσης, ἔνθ. ἀνωτ., σελ 328
29. Δρόμοι τῆς Γνώσης, ἔνθ. ἀνωτ., σελ 314

Μπορεῖ ἡ γιόγκα νὰ ἀποκοπεῖ  
ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ της ὑπόβαθρο;

Εἴδαμε, ὅτι παρότι ἡ γιόγκα μᾶς ἔχει γίνει 
γνωστὴ ὡς μέθοδος σωματικῆς ἐκγύμνασης, 
δὲν εἶναι πνευματικὰ οὐδέτερη. Οἱ στόχοι 
της δὲν ἀφοροῦν μόνο στὸ σῶμα, ἀλλὰ ἐπε
κτείνονται κυρίως στὸ πνεῦμα. Διαβάζουμε 
σὲ σχετικὸ ἐγχειρίδιο: «Ἡ γιόγκα εἶναι κάτι 
παραπάνω ἀπὸ μία ἁπλῆ σειρὰ ἀσκήσεων»30. 
«Ἡ τακτικὴ ἄσκηση γιόγκα δημιουργεῖ ἁρμο
νία ἀνάμεσα στὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα… προ
κειμένου νὰ βοηθήσει τὸ ἄτομο νὰ ἀπελευθε
ρώσει καὶ νὰ ἀξιοποιήσει ὅλες τὶς δυνατότη
τές του… Ἡ πρακτική τῆς γιόγκα ἀποτελεῖ 
ἁπλῶς τὸ μέσο μὲ τὸ ὁποῖο ἀνακαλύπτουμε 
καὶ ἀπελευθερώνουμε τὴν ἔμφυτη σοφία. Ἡ 
γιόγκα ἀνοίγει τὶς πόρτες στὶς πραγματικὲς 
δυνατότητες ποὺ ἔχουμε σὰν ἄτομα μέσα 
ἀπὸ ἕνα σύστημα συνειδητῶν ἀσκήσεων, 
ποὺ ἐκπαιδεύουν ὄχι μόνο τὸ σῶμα, ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἀναπνοὴ καί σὲ τελικὴ ἀνάλυση, τὸ 
πνεῦμα»31. Καὶ ἀλλοῦ: «Ὁ Νέος Κόσμος δὲν 
μπορεῖ νὰ ὑπάρξει χωρὶς ἕνα Νέο Ἄνθρωπο. 
Ἀλλὰ, ὁ Νέος Ἄνθρωπος προϋποθέτει μία 
νέα συνειδητότητα. Καὶ ἡ νέα συνειδητότη
τα γαλουχεῖται ἀπὸ ἕνα νέο τρόπο σκέψης. 
Ἡ Γιόγκα καλλιεργεῖ ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ νέο 
τρόπο σκέψης, ὁ ὁποῖος ἐντάσσει ἁρμονικὰ 
τὸ ἀνθρώπινο ἄτομο μέσα στὸ Συμπαντικὸ 
Ὅλο»32. Αὐτὰ τί σχέση ἔχουν μὲ γυμναστική; 
Μοῦ φαίνεται καμία, μᾶλλον ἡ γυμναστικὴ 
χρησιμοποιεῖται ὡς ὄχημα, ἢ ὡς προκάλυμ
μα. Μᾶς λέει σχετικὰ ὁ Dr Johannes Aagaard, 
καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο Ἄαρχους τῆς 
Δανίας καὶ αὐθεντία στὴ θρησκειολογικὴ 
ἔρευνα: «Ὅπως πολλὲς ἄλλες ἀνατολικὲς 
θρησκεῖες, ἔτσι καὶ ἡ γιόγκα λειτουργεῖ σὲ 2 
ἐπίπεδα, δείχνοντας ἕνα πρόσωπο πρὸς τὰ 
ἔξω καὶ ἕνα ἐντελῶς διαφορετικὸ πρόσωπο 
πρὸς τὰ μέσα»33. Σύμφωνα μὲ τὴν «Ἐγκυκλο

30. Ansari Mark & Lark Liz, Γιόγκα γιὰ ἀρχαρίους, ἐκδό
σεις Καρακωτσόγλου, 2002, σελ. 6

31. ἔνθ. ἀνωτ.
32. http://www.agniyogahellas.gr/agniyoga.htm
33. http://www.dci.dk/?artikel=334



διάλογος

2�

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 44

παίδεια τῶν Πεποιθήσεων τῆς Νέας Ἐπο
χῆς», τόσο ἡ γιόγκα, ὅσο καὶ τὸ ρέϊκι καὶ οἱ 
πολεμικὲς τέχνες ἀποτελοῦν μορφὲς αὐτῶν 
ποὺ ὀνομάζονται «μέθοδοι βιοπρακτικῆς 
σωματικῆς ἐργασίας», οἱ ὁποῖες στοχεύουν 
μέσω «ἐργασίας στὸ σῶμα» νὰ ἐπηρεάσουν 
τὸ πνεῦμα  ψυχὴ καὶ ἀντιστρόφως. «Ὁ σκο
πὸς εἶναι ἡ φώτιση τοῦ πνεύματος  ψυχῆς μὲ 
τὸ χειρισμὸ τοῦ σώματος ἢ ἡ μεταβολὴ στὸ 
σῶμα μὲ τὴν ἐκγύμναση τοῦ νοῦ»34.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ γνωρίζει κανεὶς 
ὅτι ἡ πρακτική τῆς γιόγκα περιλαμβάνει 8 
στάδια, τὰ ὁποῖα κωδικοποιήθηκαν γιὰ πρώ
τη φορά τὸ 200 π.Χ. ἀπὸ τὸν Πατάντζαλι στὸ 
ἀρχαιότερο καὶ ἐγκυρότερο ἐγχειρίδιο τῆς 
γιόγκα, τὸ γνωστὸ ὡς «Γιόγκα Σούτρας». Τὰ 
8 αὐτὰ στάδια ἢ βαθμίδες τῆς γιόγκα εἶναι 35: 
1. Ἡ γιάμα (συγκράτηση, περιορισμός, ἔλεγ
χος) 2. ἡ νιγιάμα (τήρηση ἠθικῶν κανόνων) 
3. ἡ ἀσάνα (στάσεις τοῦ σώματος, σταθερὴ 
σωματικὴ ἄσκηση) 4. ἡ πραναγιάμα (ἔλεγχος 
τῆς ἀναπνοῆς, ὑποταγὴ τῆς πράνα) 5. ἡ πρα
τιαχάρα (ἔλεγχος τῶν αἰσθήσεων, στροφὴ 
τῶν αἰσθήσεων πρὸς τὰ μέσα) 6. ἡ νταράνα 
(πρόσδεση τοῦ νοῦ σὲ ἕνα σημεῖο, αὐτοσυγ
κέντρωση) 7. ἡ ντιάνα (διαλογισμός) καὶ 8. 
τὸ σαμάντι (ὑπερσυνειδητὴ ἀντίληψη, ταύτι
ση μὲ τὸ Ἀπόλυτο, ἀπορρόφηση, φώτιση).

Νὰ κρατήσουμε στὸ νοῦ, ὅτι «ἡ πρακτική 
τῆς γιόγκα περιλαμβάνει ἄσκηση, διαλογι
σμὸ καὶ τελετουργία γιὰ ὅλο τὸ σῶμα καὶ 
τὸ πνεῦμα»36. Ἔτσι, οἱ σωματικὲς ἀσκήσεις 
τῆς γιόγκα, οἱ ὁποῖες ὀνομάζονται «ἀσάνες», 
δὲν εἶναι ξεκομμένες, ἀλλὰ λειτουργοῦν ὡς 
προετοιμασία γιὰ τὸ διαλογισμὸ καὶ ἀποτε
λοῦν μέρος ἑνὸς συστήματος μεταφυσικῆς 
ἀναζήτησης μὲ σαφῆ ἐξωχριστιανικὸ προ
σανατολισμό. «Οἱ Ἀσάνες ἔχουν σχεδιαστεῖ 
ὥστε νὰ κάνουν τὸ σῶμα ἕνα κατάλληλο 
ὄχημα γιὰ τὸ ταξίδι σὲ ὑψηλότερα ἐπίπεδα 

34. Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ 356
35. Ὁ κόσμος τῆς γιόγκα, σέλ.58, 246248, Ράτζα Γιόγκα, 

σέλ. 33, Οἱ Δρόμοι τῆς Γνώσης, σέλ. 315320
36. www.yogayak.com/article_eightlimbs.htm

συνείδησης, γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ νοῦ»37. Δη
λαδὴ ἡ γιόγκα «χρησιμοποιεῖ τὸ σῶμα ὡς 
βάση γιὰ πνευματικὲς τεχνικὲς ποὺ θὰ προ
ετοιμάσουν τὸν ἀσκούμενο νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸ 
Ἀπόλυτο. Τὸ σῶμα εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο σὲ 
αὐτὴ τὴ διαδικασία»38. Ἢ κατὰ τὴν Swami 
(Δασκάλα) Sivananda Radha «οἱ ἀσάνες εἶ
ναι πρακτικὴ εὐλάβειας, ἡ ὁποία, ὅπως ὅλες 
οἱ πνευματικὲς πρακτικές, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μία 
κατανόηση τῆς ἀλήθειας… Πέρα ἀπὸ αὐτὸ 
ὑπάρχει ἐπίσης ἡ μυστικιστικὴ ἢ πνευματικὴ 
σημασία. Κάθε ἀσάνα δημιουργεῖ συγκε
κριμένη ψυχικὴ κατάσταση διαλογισμοῦ»39. 
Ἐπίσης, ἄς σημειωθεῖ ὅτι «πολλὲς ἀσάνες εἶ
ναι βασισμένες σὲ στάσεις τοῦ σώματος ποὺ 
τιμοῦν τὶς Ἰνδουιστικὲς θεότητες οἱ ὁποῖες 
ἐκδηλώνονται μὲ μορφὲς ὅπως ὁ ἥλιος, ἡ τί
γρης, τὸ δέντρο, τὸ φίδι κ.τλ.»40.

Κι ἂν ἦταν κανεὶς πολὺ ἀφελὴς καὶ μετὰ 
ἀπ’ ὅλα αὐτὰ ἐξακολουθοῦσε νὰ ρωτᾶ: «Μὰ 
δὲν γίνεται νὰ ἐκτελοῦνται οἱ ἀσκήσεις ὡς γυ
μναστική; Δὲν μπορεῖ νὰ ἀπομονωθεῖ τὸ θρη
σκευτικὸ τους ὑπόβαθρο;» Θὰ ἀπαντούσαμε 
μὲ μία ἁπλῆ ἐρώτηση: Ὅταν ὁ χριστιανὸς κά
νει τὶς λεγόμενες «μετάνοιες», τὸ κάνει αὐτὸ 
ὡς κάτι ἀνεξάρτητο ἢ ὡς ἔκφραση συγκεκρι
μένης πίστης καὶ ψυχικῆς διάθεσης, ἀποβλέ
ποντας σὲ σκοποὺς πνευματικούς 41;

Εἶναι ἡ γιόγκα ἐπιστήμη;

Πολὺ συχνὰ ἡ κύρια ταυτότητα ποὺ προσ
δίδεται στὴ γιόγκα εἶναι αὐτὴ τῆς «ἐπι
στήμης». Ἡ γιόγκα λένε εἶναι «σύστημα 
ἐπιστημονικό». Πολλοὶ ἄνθρωποι στὴ Δύση 
ἐντυπωσιάζονται ἢ προσελκύονται στὰ διά
φορα εἴδη τῆς γιόγκα ἐπειδὴ ὑποφέρουν ἀπὸ 
δυὸ βασικὰ προβλήματα: Ἀπὸ τὸ ἄγχος ἢ τὰ 
ψυχολογικὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ 
παλεύει σὲ ρυθμοὺς ἐξοντωτικοὺς, χωρὶς οὐσι

37. http://www.hellas.amps.org/welcome.html
38. http://cana.userworld.com/cana_yogaHippies1.htm
39. Στὸ βιβλίο τῆς “Hatha Yoga” στὸ : http://www.watch

man.org/na/yoga.htm
40. http://cana.userworld.com/cana_yoga.html
41. Ἴχνη ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση τοῦ ὑπερβατικοῦ, ἔνθ. ἀνωτ., 

σελ. 369
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αστικὸ στήριγμα καὶ ἀπὸ μία παντελῆ ἄγνοια 
τοῦ τί εἶναι ἡ γιόγκα. Ταυτόχρονα ὁ,τιδήποτε 
προσφέρεται ὡς «ἐπιστημονικό» γίνεται εὔ
κολα ἀποδεκτὸ στὸν ἁπλὸ κόσμο ποὺ διακα
τέχεται ἀπὸ δέος πρὸς ὅ,τι προβάλλεται ὡς 
ἐπιστήμη, χωρὶς κἄν νὰ ἐξετάζει ἂν ὑπάρχει 
ἡ παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν ἐπιστήμη.

Ἄς δοῦμε μερικὲς θεμελιώδεις ἔννοιες τῆς 
γιόγκα καὶ ὄχι μόνο. Λέγεται, λοιπόν, ὅτι τὰ 
διάφορα εἴδη τῆς γιόγκα «ἀφυπνίζουν τὸ 
ἐνεργειακὸ σῶμα ποὺ περιβάλλει τὸ ὑλικό… 
Αὐτὸ τὸ ἐνεργειακὸ σῶμα περιλαμβάνει ἑπτὰ 
σημεῖα δύναμης ποὺ ὀνομάζονται τσάκρα. 
Τὰ τσάκρα εἶναι κέντρα περιδινούμενης ἐνέρ
γειας, καὶ κύριος στόχος τοῦ κάθε εἴδους τῆς 
γιόγκα εἶναι ἡ ἐνεργοποίηση καὶ ἡ ἐξισορρό
πησή τους»42. Ἡ ἐπιστήμη, ὅμως, παραδέχεται 
μόνο ἕνα σῶμα καὶ ἡ ὕπαρξη δῆθεν ἐνεργεια
κῶν κέντρων σὲ συγκεκριμένα σημεῖα τοῦ σώ
ματος δὲν ἀποδεικνύεται ἐπιστημονικά. Ἐπί
σης, διαβάζουμε: «Τὸ σῶμα εἶναι ἁπλῶς τὸ 
ὄχημα τῆς ἐσωτερικῆς ὕπαρξης ἢ τῆς ψυχῆς. 
Πιὸ σημαντικὸ εἶναι τὸ «ἀέρινο» (αἰθερικό) 
σῶμα… ποὺ περιβάλλει τὸ σῶμα μὲ τοὺς δια
ύλους καὶ τὰ κέντρα ἐνέργειας. Οἱ ἀσκήσεις 
τῆς γιόγκα θεωροῦνται ὅτι ἐνεργοποιοῦν τὶς 
λειτουργίες τοῦ ἀέρινου σώματος… Ἡ ἀνατο
μία τοῦ ἀέρινου σώματος ἀποτελεῖται ἀπὸ 7 
ἐνεργειακὰ κέντρα ἢ τσάκρα καὶ περισσότε
ρο ἀπὸ 70.000 ἐνεργειακοὺς διαύλους ἢ νάν
τι. Ἑπομένως, μέσω τοῦ ἐλέγχου τῆς ἀναπνο
ῆς καὶ τῆς φυσικῆς πειθαρχίας τῶν στάσεων 
τῆς γιόγκα, μπορεῖτε νὰ κυριαρχήσετε στὴν 
ἐνέργεια ποὺ διασχίζει τὸ σῶμα καὶ τελικὰ 
νὰ ἐκπληρώσετε τὸ πνευματικὸ δυναμικό 
σας»43. Καὶ οἱ μεταφυσικὲς ὑποθέσεις συνεχί
ζονται: «Τὰ τσάκρα εἶναι τὰ ἐνεργειακὰ κέν
τρα ποὺ συνδέουν τὸ ἀέρινο σῶμα μὲ τὸ φυ
σικὸ σῶμα. Ἀποθηκεύουν ὅλη τὴν ἐνέργεια ἢ 
τὴ δύναμη ζωῆς (πράνα), ἡ ἀπελευθέρωση τῆς 
ὁποίας ἐλέγχεται μὲ τὴν ἀναπνοή»44. Αὐτὰ 

42. Freke Timothy & Gandy Peter, Ὁ Πλήρης Ὁδηγὸς τοῦ 
Παγκόσμιου Μυστικισμοῦ, ἐκδόσεις Ἐνάλιος, 2003, σελ.53

43. Γιόγκα γιὰ Ἀρχαρίους, ἔνθ. ἀνωτ., σελ.88
44. ἔνθ. ἀνωτ.

δὲν εἶναι, αὐτονόητα, πράγματα ἀναπόδεικτα 
ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη; Ἀποδεικνύουν ὅμως ὅτι 
οἱ ἀσκήσεις ἀναπνοῆς τῆς γιόγκα δὲν εἶναι 
ἁπλὲς ἀσκήσεις ἀναπνοῆς, ὅπως γιὰ παρά
δειγμα οἱ ἀναπνοὲς ἑνὸς δρομέα. Οἱ γιόγκι 
ἐκτελοῦν ἀσκήσεις ἐλέγχου τῆς ἀναπνοῆς 
(πραναγιάμα) γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὴ ροὴ τῆς ζω
τικῆς ἐνέργειας (πράνα), καὶ διδάσκουν ὅτι 
ἡ γιογκικὴ ἀναπνοὴ «προάγει τὴν ἐπίγνωση 
τῆς ἐσώτερης σύνδεσής μας μὲ τὴν παγκόσμια 
συνειδητότητα»45. Ἔτσι, «ἡ πραναγιάμα, ποὺ 
διδάσκεται μαζὶ μὲ τὴ γιόγκα, βασίζεται ὄχι 
σὲ σωματικοὺς νόμους, ἀλλὰ στὴν πνευματι
κὴ ἰδέα τῆς πράνα. Ἡ πράνα εἶναι γιὰ τὸν 
Ἰνδουϊσμό, ἡ θεϊκὴ πνοὴ τῆς ζωῆς, ποὺ διαχέ
εται σὲ ὁλόκληρο τὸ σύμπαν. Εἶναι ἡ κοσμικὴ 
ἀναπνοή, ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἔχει 
ἀποσυντονιστεῖ… Μὲ τὴ χρήση τῆς πραναγιά
μα πιστεύεται ὅτι αὐξάνει κανεὶς τὴ ροὴ τῆς 
ζωτικῆς ἐνέργειας»46. Πόσο ἐπιστημονικὰ μπο
ροῦν νὰ χαρακτηριστοῦν ὅλα αὐτά;

Ἀκόμη, «οἱ γιόγκις λένε, ὅτι κατὰ μῆκος 
τῆς σπονδυλικῆς στήλης ὑπάρχουν δυὸ ἐνερ
γειακὰ ρεύματα ποὺ ὀνομάζονται Πίνγκαλα 
καὶ Ἴντα47 κι ὅτι μέσα ἀπὸ τὸ νωτιαῖο μυελό, 
σ’ ὅλο του τὸ μῆκος περνάει ἕνας κούφιος 
ἀγωγὸς ποὺ ὀνομάζεται Σουσούμνα. Στὸ 
κατώτερο ἄκρο αὐτοῦ τοῦ ἀγωγοῦ ὑπάρχει 
αὐτὸ ποὺ οἱ γιόγκις ὀνομάζουν «Λωτὸς τῆς 
Κουνταλίνι»… Σ’ αὐτὸ τὸ «λωτό»… ὑπάρχει 
μία συσπειρωμένη δύναμη ποὺ ὀνομάζεται 
Κουνταλίνι»48. Οἱ διάφορες τεχνικὲς τῆς γιόγ
κα προσπαθοῦν νὰ ἐνεργοποιήσουν, νὰ «ἀφυ
πνίσουν» τὴν Κουνταλίνι, νὰ τὴν ἐλέγξουν 
καὶ νὰ τὴν κατευθύνουν σὲ διάφορα μέρη τοῦ 
σώματος, διότι «ἡ ἀφύπνιση τῆς Κουνταλίνι 
εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὴ Θε
ϊκὴ Σοφία… καὶ νὰ πραγματώσουμε τὸ Πνεῦ
μα»49. Συνοψίζοντας, ἡ γιόγκα περιλαμβάνει 

45. Shakta Kaur Khalsa, Κουνταλίνι Γιόγκα, Ἑλληνικὰ 
γράμματα, 2003, σελ. 22

46. http://cana.userworld.com/cana_yoga.html
47. Ἡ Πίνγκαλα εἶναι τὸ «θετικὸ ἐνεργειακὸ ρεῦμα» καὶ 

ἡ Ἴντα εἶναι τὸ «ἀρνητικὸ ἐνεργειακὸ ρεῦμα».
48. Ράτζα γιόγκα , ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 61
49. Ράτζα γιόγκα , ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 67
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΑ

Ο ΓΙΟΥΓΚΙΟ «ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ»

Τό «παιχνίδι μέ κάρτες» YuGiOh, ὅπως 
εἴχαμε καί στό παρελθόν ἐνημερώσει.1 ξεκί
νησε ἀπό τήν Ἰαπωνία καί γνωρίζει διεθνῆ 
ἐξάπλωση. Στίς κάρτες τοῦ παιχνιδιοῦ αὐτοῦ 
εἰκονίζονται δαίμονες καί ἀποκρυφιστικά 
σύμβολα. Τό «καρτοπαίγνιο» συνοδεύεται 
καί ἀπό τηλεοπτική σειρά πού προβάλλεται 
ἀπό τό Star Channel τά πρωινά τοῦ Σαββά
του καί τῆς Κυριακῆς.

Πρωταγωνιστές τῆς σειρᾶς εἶναι: Ὁ Γι
ούγκι Μότο, ἕνα νεαρό ἀγόρι, καί οἱ φίλοι 
του: Τζόυ, Τρίσταν καί Τέα. Ὁ Γιούγκι, πού 
ἀντλεῖ μαγικές δυνάμεις ἀπό μία ἀνεστραμ
μένη πυραμίδα τό «πάζλ τῆς χιλιετίας», 
ἑνώνεται μέ ἕνα πνεῦμα πού κατοικεῖ στήν 
πυραμίδα, τόν Yami Yugi καί ἀποκτᾶ «εἰδι
κές δυνάμεις».

Εἴχαμε παρακολουθήσει στό πρῶτο μέρος 
τῆς σειρᾶς, τόν Γιούγκι νά ἔχει ἀναμετρηθεῖ 
μέ τόν «κακό» Μαξιμίλιαν Πέγκ, ὁ ὁποῖος δι
έθετε κι αὐτός ἕνα ἀπό τά «ἀντικείμενα», τό 
«μάτι τῆς χιλιετίας», πού ἔχει τή μορφή τοῦ 
«ματιοῦ τοῦ Ἄνουβη».

Κατά τό σενάριο, τά ἀντικείμενα εἶναι 
συνολικά ἑπτά καί καθένα ἔχει μία ξεχωρι

1. Βλέπε: ΔΙΑΛΟΓΟΣ, τ. 31, σελ. 34.

στή ἱκανότητα στό νά ἀσκεῖ ἔλεγχο ἐπάνω 
στούς ἄλλους ἀνθρώπους.

Μετά τή νίκη τοῦ Γιούγκι, ὁ Πέγκ ἀποδει
κνύεται ὅτι δέν ἦταν «πραγματικά κακός, 
ἁπλᾶ χρησιμοποιοῦσε τίς δυνάμεις του μέ 
λάθος τρόπο».

Στό δεύτερο μέρος, κάνουν τήν ἐμφάνισή 
τους τρεῖς νέες κάρτες, «οἱ πιό ἰσχυρές κάρ
τες στίς τερατομονομαχίες», δυνατότερες κι 
ἀπό τόν Ἐξόντια τό πιό δυνατό τέρας. Οἱ 
τρεῖς «αἰγύπτιοι θεοί» εἶναι: ὁ «Ὄμπελισκ, ὁ 
Βασανιστής», ὁ «Σλάϋφερ, ὁ Οὐράνιος Δρά
κος» καί ὁ «Φτερωτός Δράκος τοῦ Ρά» πού 
μποροῦν νά νικήσουν κάθε τέρας».

Θέλοντας νά ἀποκτήσει τίς κάρτες αὐτές, 
ὁ Σέτο Κάϊμπα, κάτοχος μιᾶς κολοσσιαίας 
ἑταιρείας ὑψηλῆς τεχνολογίας, πού ἀσχο
λεῖται μέ τή δημιουργία μηχανῶν προβολῆς 
ὁλογραφικῶν εἰκόνων τῶν καρτῶν τοῦ παι
χνιδιοῦ, ἀποφασίζει νά ὀργανώσει ἕνα τουρ
νουά Τερατομονομαχιῶν, ἐλπίζοντας πώς 
ἔτσι θά ἐμφανιστοῦν οἱ κάτοχοι τῶν καρτῶν 
αὐτῶν.

Στό σενάριο κάνει τώρα τήν ἐμφάνισή 
του κι ὁ Μάρικ, ἀρχηγός μιᾶς συμμορίας 
κλεφτῶν καρτῶν, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ κι αὐ
τός νά συγκεντρώσει ὅλες τίς κάρτες γιά νά 

διάφορες τεχνικὲς γιὰ «νὰ ξυπνήσει ἡ λαν
θάνουσα δύναμη τῆς Κουνταλίνι». Μέσα σὲ 
αὐτὲς «περιλαμβάνεται ἡ συνειδητὴ ἀναπνοὴ 
μέσῳ τῆς ἐπιστήμης (sic) τῆς Πραναγιάμα, 
ἀσκήσεις καθαρισμοῦ καὶ ἐξαγνισμοῦ τοῦ 
σώματος, ἔλεγχος διάφορων κέντρων (Μπάν
τας)50 ὥστε ἡ ἐνέργεια νὰ ἐγκλωβίζεται ἢ νὰ 

50. Τὰ μπάντας ἀποτελοῦν συγκεκριμένους συνδυασμοὺς 
συστολῶν τῶν μυῶν ποὺ δημιουργοῦν «ψυχομυικά κλειδώ
ματα ἐνέργειας καὶ ἐπαναπροσδιορίζουν τὴ ροὴ τῆς πράνα 
μέσα στὸ σῶμα».

κατευθύνεται κατὰ βούληση σὲ διάφορες περι
οχὲς τοῦ σώματος»51. Ἐδῶ νὰ ἐπισημάνουμε, 
ὅτι ἡ συγκέντρωση ἢ ἡ ἐνεργοποίηση πνευ
ματικῆς ἐνέργειας καὶ ἡ χρησιμοποίησή της 
γιὰ τὴν ἐπίτευξη κάποιου στόχου οὐδεμία 
σχέση ἔχει μὲ τὴν ἐπιστήμη, ἀντίθετα ἀπο
τελεῖ χαρακτηριστικό τῆς μαγείας.

(στό ἑπόμενο τό τέλος)

51. http://www.neaacropoli.gr/publications/arthra/yoga.
htm
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ἀποκτήσει δύναμη. Ὅπως φαίνεται, οὔτε ὁ 
Μάρικ εἶναι πραγματικά κακός. Ἔχοντας 
ὅμως δεχτεῖ, παρά τή θέλησή του, τή μύηση 
πού τόν ἀναγκάζει νά εἶναι φύλακας τῶν τά
φων τῶν Φαραώ, «ἄφησε τό κακό νά κυριαρ
χήσει στήν ψυχή του». Θέλοντας νά ξεφύγει 
ἀπό τόν καταναγκασμό, πού τοῦ ἐπέβαλαν 
οἱ γονεῖς του, κλέβει τό «σκῆπτρο τῆς χιλιετί
ας» ἄλλο ἕνα ἀπό τά ἑπτά ἀντικείμενα καί 
τό χρησιμοποιεῖ γιά νά σκοτώσει τόν πατέρα 
του. Ὕστερα ἀρχίζει νά μαζεύει τίς κάρτες 
τῶν αἰγυπτίων θεῶν, ἐνῶ οἱ συγγενεῖς του 
προσπαθοῦν νά τόν ἀποτρέψουν.

Ὁ Μάρικ μισεῖ τό πνεῦμα τῆς πυραμίδας 
τοῦ Γιούγκι, καθώς ὑπῆρξε κάποτε κι αὐτό 
Φαραώ. Ἀποφασίζει, λοιπόν, νά συμμετάσχει 
ὁ ἴδιος στό τουρνουά γιά νά πολεμήσει τόν 
Γιούγκι καί νά τοῦ πάρει τή δύναμή του.

Τό σύστημα μάχης στό τουρνουά δίνει τή 
δυνατότητα στά ἐμφανιζόμενα τέρατα νά 
ἀλληλεπιδροῦν μέ τούς παῖκτες συζητώντας 
μαζί τους. Ἀκόμη, ἐμφανίζονται οἱ τεράστιες 
δυνάμεις τῶν καρτῶν τῶν «αἰγυπτίων θεῶν», 
πού τελικά, δέν μποροῦν νά ἐλεγχθοῦν ἀπό 
τούς παῖκτες καί κάποτε ἐπιτίθενται καί στόν 
παίκτη πού τίς χρησιμοποιεῖ.

Τέλος, οἱ «ἥρωες» καταλήγουν παγιδευ
μένοι σέ ἕναν εἰκονικό κόσμο ὅπου πρέπει 
νά ἐπιβιώσουν ἐνάντια στά τέρατα τῶν καρ
τῶν.

Τά συμπεράσματα, γενικά, πού ἐξάγει ὁ 
ἐρευνητής τοῦ «συνδρόμου YuGiOh» εἶναι 
ὅτι οἱ μικροί θεατές καί στή συνέχεια παῖ
κτες τῶν «Τερατομονομαχιῶν» ἐνθαρρύνον
ται ἔντονα νά συνεργάζονται καί νά συνυ
πάρχουν ἁρμονικά μέ τούς δαίμονες.

Γιά νά χρησιμοποιηθοῦν ἰσχυρότερα τέ
ρατα, οἱ παῖκτες πρέπει νά θυσιάσουν τε
λετουργικά πιό ἀδύναμα πλάσματα ἤ νά 
χρησιμοποιήσουν κάρτες μέ τελετές ἐπίκλη
σης. Τά «ἀντικείμενα τῆς χιλιετίας» φέρουν 
ὅλα ὡς σύμβολο τό «μάτι τοῦ Ἄνουβη». Οἱ 
κάρτες τῶν «αἰγυπτίων θεῶν» ἔχουν ἀπό μία 
δαιμονική ἰδιότητα ἡ κάθε μία. Ὁ «Σλάϋφερ, 
ὁ Οὐράνιος Δράκος» ἀντλεῖ δύναμη ἀπό 

τίς κάρτες τοῦ παίκτη, κι ἔτσι ἡ δύναμή του 
μπορεῖ νά εἶναι ἀπεριόριστη· ὁ «Ὄμπελισκ, 
ὁ Βασανιστής» αὐξάνει τή δύναμή του προ
σθέτοντας σ’ αὐτή τή δύναμη τῶν τεράτων 
πού βασανίζει καί ἐξοντώνει· ὁ «Φτερωτός 
Δράκος τοῦ Ρά» ἔχει στήν κάρτα του γραμ
μένη τήν ἐπίκληση, πού ὁ παίκτης πρέπει νά 
διαβάσει γιά νά τόν χρησιμοποιήσει. Ὁ παί
κτης μπορεῖ ἐπίσης νά ἑνωθεῖ μαζί του.

Εἶναι φανερή ἡ προσπάθεια, πού γίνεται 
νά ἐξοικειωθοῦν τά παιδιά μας μέ τούς δαί
μονες. Εἶναι ἐμφανές πώς ἡ σειρά αὐτή προ
σπαθεῖ νά εἰσαγάγει στόν σατανισμό, ὅσους 
τήν παρακολουθοῦν. Ἀκόμη, τά παιδιά μας 
διδάσκονται πολλά ἀρνητικά, ἐπιβαρύνον
τας τήν ὑπό διαμόρφωση προσωπικότητά 
τους, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἀπείθεια πρός 
τούς γονεῖς, καθώς ἐπίσης, κι ὅτι «πολλοί 
κακοί δέν εἶναι κατ’ οὐσίαν κακοί, ἀλλά πα
ρεξηγημένοι».

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ  
«ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»2

Ὁ ἀρχιραββίνος Dr Jonathan Sacks ἐξέδω
σε μία πρωτοφανῆ δημόσια προειδοποίηση 
γιά τό «Καμπαλιστικό Κέντρο» τήν μυστικι
στική θρησκευτική ὀργάνωση, πού ὑποστηρί
ζεται ἀπό διασημότητες, συμπεριλαμβανομέ
νων τῆς Madonna καί τῆς Elizabeth Taylor, ἐν 
μέσῳ αὐξανομένων ἀνησυχιῶν γιά τίς δῆθεν 
λατρευτικές πρακτικές του.

Ἡ παρέμβαση τοῦ Dr Sacks ἔρχεται σέ ὥρα 
πού τό Κέντρο ἑτοιμάζει ἐκτεταμένη καμπά
νια στρατολόγησης ὀπαδῶν ἀπό τό νέο του 
παράρτημα στό Λονδῖνο, κόστους 3,65 ἑκα
τομμυρίων λιρῶν καί συνοδεύθηκε ἀπό σειρά 
διαμαρτυριῶν, πού κατατέθηκαν κι ἀπό ἄλ
λες ἑβραϊκές ὀργανώσεις στή Βρετανία. 

Πρώην μέλη τῆς Καμπαλιστικῆς Ὁμάδας 
ἰσχυρίστηκαν ὅτι πιέστηκαν νά δωρίσουν 
μεγάλα χρηματικά ποσά στό Κέντρο, καθώς 
καί νά ἀποκοποῦν ἀπό τούς συντρόφους 
τους ἤ μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους, πού δέν 

2. FAIR NEWS, (David Rowan, «The Times»), 3 Ἀπριλίου 
2004.
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τούς ὑποστήριζαν, μέ ἀπειλές ὅτι «θά τούς 
συμβοῦν ἄσχημα πράγματα» ἄν ἔφευγαν.

Μία 30χρονη ἐπιχειρηματίας ἀπό τό Λον
δῖνο περιέγραψε πῶς ὁ ραβίνος ἑνός Καμπα
λιστικοῦ Κέντρου τήν παρότρυνε πρίν δέκα 
ἑβδομάδες νά δωρίσει ἀμέσως τό ποσόν τῶν 
65.000 λιρῶν, γιά νά ἐξαγνίσει τήν ψυχή τοῦ 
νεκροῦ πατέρα της.

Ἡ γυναίκα ἰσχυρίζεται ὅτι τῆς εἶπαν πώς 
ἕνα τέτοιο δῶρο θά τήν ἀπελευθέρωνε ἀπό 
τήν ἀρνητική ἐνέργεια, πού τήν ἐμπόδιζε 
νά κάνει παιδιά καί μιά ἐπιτυχημένη σχέση. 
Ὅταν ἐξήγησε ὅτι δέν μποροῦσε νά συγκεν
τρώσει ἀμέσως τό ἀνάλογο ποσό, τήν παρό
τρυναν νά μεταβιβάσει τήν περιουσία της 
στό Κέντρο.

Ὁ Dr Sacks ἔχει ἀνησυχήσει τόσο πολύ 
γιά τίς καταγγελίες πού ἔγιναν κατά τοῦ 
Κέντρου. Γιά τό λόγο αὐτό, τό γραφεῖο του 
ἐξέδωσε τήν ἀνακοίνωση, πού ἐστάλη σέ συ
ναγωγές στή Βρετανία.

Στήν ἀνακοίνωση περιλαμβάνονται καί τά 
παρακάτω: «Σέ σχέση μέ τά ὅσα ὑπέπεσαν 
στήν προσοχή μας σχετικά μέ τό Καμπαλιστι
κό Κέντρο στή Μ. Βρετανία ἐπιθυμοῦμε νά 
γνωστοποιήσουμε, ὅτι αὐτή ἡ ὀργάνωση δέν 
ἀναγνωρίζεται ἀπό τό σῶμα τῶν ἀρχιραββί
νων ἤ ἀπό ἄλλη ἐξουσία, πού ἀναγνωρίζε
ται στή Μ. Βρετανία ἀπό ἐμᾶς». Ἡ ἀνακοί
νωση συνυπογράφεται καί ἀπό τό Beth Din, 
τό ἀνώτατο δικαστήριο τῶν ραββίνων καί 
ἀπό τό κίνημα τῆς Ἡνωμένης Συναγωγῆς, μέ 
σκοπό νά γίνει παρόμοια προειδοποίηση σέ 
ραββινικές ἀρχές σέ ἄλλες χῶρες, ὅπου δρα
στηριοποιεῖται αὐτή ἡ ὁμάδα.

Τό Κέντρο, οἱ τάξεις τοῦ ὁποίου εἶναι 
ἀνοιχτές τόσο γιά Ἑβραίους, ὅσο καί γιά μή 
Ἑβραίους, ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει προσεγγίσει 
3,5 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους στόν κόσμο μέ 
τίς διδασκαλίες του, πού βασίζονται σέ μυστι
κιστική ἑρμηνεία τοῦ Ἑβραϊκοῦ Νόμου. Ὁ 
ἱδρυτής του, Ραββίνος Philip Berg, ἕνας πρώ
ην ἀσφαλιστής στή Νέα Ὑόρκη, αὐτοανακη
ρύχθηκε τή δεκαετία τοῦ 1960 ὡς «ἡ μεγαλύ
τερη αὐθεντία στόν χῶρο τῆς Καμπαλᾶ».

Τό Κέντρο τῆς Καμπαλᾶ ἀρνήθηκε νά 
ἀπαντήσει στίς ἐρωτήσεις, πού ἀναφέρονται 
μέ λεπτομέρεια σέ ἰσχυρισμούς, πού διατυ
πώθηκαν σέ σειρά συνεντεύξεων πού διεξή
χθησαν ἀπό τούς Times. Ἀντιθέτως, ὁ Υehuda 
Berg, γιός τοῦ Philip Berg, εἶπε ὅτι εἶχαν κατά 
τό μεγαλύτερο μέρος «ἄριστες σχέσεις» μέ 
τήν ὀργανωμένη Ἑβραϊκή θρησκεία. Κατη
γόρησε δέ τούς καταγγέλλοντες ὡς «ζηλόφθο
νους καί σκεπτικιστές».

ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚOΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜOΣ3 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οἱ κλασσικοί κίνδυνοι στόν χῶρο ἐργασί
ας μηχανές χωρίς προστασία, ἀναθυμιάσεις 
φωτοτυπικῶν μηχανημάτων ἤ καί ὁ θυμός 
τοῦ προϊσταμένου μᾶς ἀκολουθοῦν πολλές 
δεκαετίες. Τώρα, ἕνας καινούργιος κίνδυνος 
ἦλθε νά προστεθεῖ στόν ἐπαγγελματικό μας 
χῶρο.

Κατά τή διάρκεια τῶν τελευταίων δέκα 
ἤ δεκαπέντε ἐτῶν ἕνας πολύ πιό ὕπουλος 
κίνδυνος ἔχει εἰσβάλει στό ἐργασιακό μας 
περιβάλλον. Ὁ νέος αὐτός κίνδυνος μπορεῖ 
νά ἐπηρεάσει σοβαρά τό νοῦ καί τήν διανο
ητική ἰσορροπία καί νά καταστρέψει φιλίες 
καί συνεργασίες. Τελικά, μπορεῖ, στήν πιό 
καταστροφική του μορφή, νά ὁδηγήσει σέ 
διάλυση τῆς οἰκογένειας.

Εὔστοχα, τό ἀγγλικό λεξικό Ὄξφορντ πε
ριγράφει τό N. L. P. σάν κάτι πού «δημιουρ
γεῖ διαφορετικότητα». Ἔχει διαφημιστεῖ σάν 
τό «ἐργαλεῖο τῆς ἀλλαγῆς» ἤ σάν «σύστημα 
ἀλλαγῆς τοῦ πιστεύω». Δυστυχῶς, αὐτές οἱ 
ἀλλαγές μποροῦν νά ἀλλοιώσουν ὁλόκληρη 
τή ζωή, νά ἐξουθενώσουν τόν ἀκμαῖο καί 
ἰσχυρό, τόσο εὔκολα ὅσο καί τίς εὐεπηρέα
στες προσωπικότητες.

Εἶναι ἀμφίβολο, ἐάν οἱ δεχόμενοι νά πλη
ρώσουν καί νά συμμετάσχουν στά σεμινάρια 
αὐτά ἔχουν προειδοποιηθεῖ γιά τίς μεταπτώ

3. Ν. Γ. Π. ἤ N. L. P., Ἀναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό Fa
ir News, τ. 1/2003, σελ. 16. Βλέπε καί: ΔΙΑΛΟΓΟΣ, τ.23, σελ. 
44, NeuroLinguistic Programming (N. L. P.).
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σεις, πού θά ὑποστοῦν ἤ ἐάν ἔχουν ἐξεταστεῖ 
γιά σημάδια ψυχολογικῆς βλάβης στή συνέ
χεια.

Οἱ «ἐφευρέτες» τοῦ N. L. P., οἱ Ἀμερικά
νοι: Ρίτσαρντ Μπάντλερ, μαθηματικός καί 
Τζόν Γκρίντερ, γλωσσολόγος, πού ἐφήρμο
σαν τήν ἐπινόησή τους πρῶτα στήν Ἀμερική 
καί στή συνέχεια στή Δύση, εἶναι πλέον σήμε
ρα ἀποδεκτοί.

Δυστυχῶς, οἱ νόθες τεχνικές τους προω
θοῦνται στό Ἡνωμένο Βασίλειο καί οἱ κίνδυ
νοι ἀπό αὐτές δέν ἔχουν δημοσιοποιηθεῖ σέ 
εὐρεία κλίμακα.

Νεαροί μάνατζερ «ζαλισμένοι» μετά τό 
σεμινάριο πού πρόσφατα παρακολούθησαν, 
σπρώχνονται νά ἐπιλέξουν τό ἑπόμενο γιά 
τό ἐργατικό δυναμικό τους. «Εἶχα τήν αἴσθη
ση πώς μπορῶ νά πετάξω» δήλωσε ἕνας ἄν
δρας μετά τό πρῶτο σεμινάριο.

Τά ἑπόμενα θύματα ὁδηγοῦνται τυφλά 
στήν νέα τους ἐμπειρία χωρίς νά γνωρίζουν 
τήν φύση τῆς ἐμπειρίας, στήν ὁποία θά 
ἐκτεθοῦν. Κι ἀκόμη χειρότερα, μποροῦν νά 
γίνουν θύματα ἐκφοβισμοῦ, ἀναστολῆς προ
αγωγῆς ἤ καί ἀπόλυσης. «Τόλμησε νά παραι
τηθεῖς ἀπό τό σεμινάριο κι ἔφυγες ἀπό τήν 
ἑταιρεία», ἦταν συχνά τά λόγια προϊσταμέ
νου διεθνοῦς λογιστικῆς ἑταιρείας, πρός μέλη 
τοῦ προσωπικοῦ, πού εἶχαν ἐπιλεγεῖ ἀπό τήν 
ἑταιρεία νά παρακολουθήσουν σεμινάρια N. 
L. P., πρίν τούς «φορτώσουν» γιά τήν Ὁλλαν
δία ἤ τήν Κύπρο, γιά τή νέα τους ἐργασιακή 
ἐμπειρία. Τό στέλεχος αὐτό ἦταν ἰδιαίτερα 
ὑπερήφανο γι’ αὐτή του τήν στάση.

Τά σεμινάρια N. L. P. συνήθως ξεκινοῦν 
στόν ἐργασιακό χῶρο, στή συνέχεια, καθώς 
τό πρόγραμμα ἐξελίσσεται, μπορεῖ νά μετα
φερθοῦν στήν αἴθουσα συνεδρίων κάποιου 
ἐπαρχιακοῦ ξενοδοχείου, συχνά σέ ἄλλη 
χώρα καί πολύ μακριά ἀπό τόν τόπο διαβίω
σης, ὥστε αὐτοί πού ὑποπτεύονται, ὅτι κάτι 
εἶναι προβληματικό, νά δυσκολευτοῦν νά 
«δραπετεύσουν».

Σέ αὐτούς πού μένουν προωθεῖται ἕνα σχε
δόν παιδικό πνεῦμα συμμετοχῆς καί συντρο

φικότητας, παραδόξως, μαζί μέ τήν ἔξαρση 
τῆς ἀλαζονείας καί τοῦ ἐλιτισμοῦ.

Ἀπό τά προκαταρκτικά στάδια τοῦ προ
γράμματος περνοῦμε τώρα στή διαδικασία 
τῆς ἀνάπλασης τῆς συμπεριφορᾶς καί τή 
δημιουργία δραστικῶν προσωπικῶν νοητι
κῶν καταστάσεων κι εἶναι ἡ ὥρα αὐτή πού 
οἱ συμμετέχοντες ἐνθαρρύνονται νά «διαχω
ρισθοῦν4» ἤ νά ἐπιτύχουν μία κατάσταση 
ὕπνωσης. Ἡ κατάσταση αὐτή ἐπιχειρεῖται 
μέ τεχνικές πού προσδιορίζονται ὡς: «ἀνα
δρομές5», «καθοδηγούμενη φαντασία6» καί 
«ἐνσωματωμένες ἐντολές7», «ἴχνη ὀπτικῆς 
προσπέλασης8» ἤ «φραστικά τεχνάσματα9». 
Αἰφνιδιάζοντας, μέ ἄλλα λόγια καί ἀναστα
τώνοντας τούς συμμετέχοντες μέχρις αὐτοί 
νά βρεθοῦν σέ σύγχυση.

Κάποιοι ἐκπαιδευτές καί ἐγχειρίδια ἐκμά
θησης προτείνουν ἀκόμη καί παραισθησιογό
να ἤ «δεξαμενές ἐπίπλευσης10» γιά νά ὑποβο
ηθήσουν καταστάσεις ὑπνωτισμοῦ καί ἔκστα
σης. Μόλις αὐτή ἡ κατάσταση ἐπιτευχθεῖ ἡ 
νέα ἐργασιακή ἠθική μπορεῖ νά ἐμφυτευθεῖ. 
Ὁ «ἀνοικτός νοῦς», ὁ νοῦς σέ κατάσταση 
ὕπνωσης, μπορεῖ νά δεχθεῖ ὁ,τιδήποτε τοῦ 
ὑποβληθεῖ. «Μπορῶ νά βαδίσω στήν ἐπιφά
νεια τοῦ νεροῦ, ... σέ ἀναμμένα κάρβουνα ... 
νά ἔχω ὅ,τι ἐπιθυμῶ», εἶναι συχνές φράσεις 
στά μηνύματα τῶν «Κέντρων Ἐκπαίδευσης».

4. «Dissociation». Ἀποκρυφιστική τεχνική διαχωρισμοῦ 
τοῦ ἀτόμου σέ «παρατηρητή» καί «παρατηρούμενο» μέ στόχο 
τήν «καλύτερη κατανόηση» προβλήματος (Οἱ ἐπιστήμονες θά 
μποροῦσαν ἐδῶ νά διαγνώσουν διχασμό προσωπικότητος).

5. «Backtracking». Τεχνική χρονικῆς ὀπισθοδρόμησης τοῦ 
ἀσκουμένου μέ στόχο τήν παρατήρηση καί ἐπίλυση ψυχολο
γικῶν καταστάσεων.

6. «Guided imagery». Τεχνική ὅπου ἡ φαντασία μεθοδεύ
εται πρός συγκεκριμένα σενάρια μέ σκοπό τήν ἐπίτευξη συγ
κεκριμένων στόχων.

7. «Embedded commands». Τεχνική προφορᾶς συγκεκρι
μένων λέξεων, στό σύνολο τῆς φράσης, μέ εἰδικό τρόπο, μέ 
στόχο τή χειραγώγηση τοῦ συνομιλητοῦ.

8. «Eye accessing clues». Τεχνική γιά τήν ἐξαγωγή συμπε
ρασμάτων ἀπό τήν κίνηση καί τήν ἔκφραση τῶν ματιῶν τοῦ 
συνομιλητοῦ.

9. «Sleight of mouth». Φραστικά σχήματα πού θεωροῦνται 
ὅτι λειτουργοῦν καταλυτικά πρός τό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα.

10. «Floatation Tanks». Εἰδικές, κλειστές δεξαμενές μέ ρη
χό νερό χρησιμοποιούμενες γιά χαλάρωση καί διαλογισμό.
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«Στό ὁπλοστάσιο τοῦ N. L. P.», ἐξομο
λογεῖται μία μητέρα, πού ἡ οἰκογένειά της 
ἔπεσε θῦμα τῶν καταστροφικῶν ἀποτελεσμά
των τοῦ N. L. P., «ὑπάρχει τό “τηλεσκοπικό 
ὅπλο” μέ ἰσχύ θανατηφόρα κι ἐλάχιστες δυ
νατότητες ἐντοπισμοῦ. Τό βραχύ βεληνεκές 
αὐτοῦ τοῦ “ὅπλου” εἶναι ἡ συγκαλυμμένη 
μελέτη τῶν εὐαίσθητων σωματικῶν ἰχνῶν 
καί τῆς κίνησης τῶν ματιῶν τοῦ θύματος. Ἡ 
παρατήρηση αὐτή στή συνέχεια θά χρησιμο
ποιηθεῖ γιά σκοπούς χειραγώγησης. Ἕνας 
ἔμπειρος χρήστης τοῦ N. L. P.  μπορεῖ νά 
καυχηθεῖ ὅτι μπορεῖ νά πάρει ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, 
κάτω ἀπ’ τίς ὅποιες συνθῆκες. Αὐτή ἡ αὐτό
κλητη εἰσβολή κατευθυνόμενης σκέψης καί 
συναισθήματος βιώθηκε στήν δική μου οἰκο
γένεια καί δέν διστάζω νά τήν χαρακτηρίσω 
ὡς πνευματικό βιασμό».

Σχόλιο τοῦ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: Στή χώρα μας εἶ
ναι πολλές οἱ ὁμάδες ἐκεῖνες πού ἐντάσσουν 
τόν Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (N. L. 
P.) στά σεμινάρια καί στά προγράμματά τους. 
«Ἀθῶα» σεμινάρια Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων 
χρησιμοποιοῦν αὐτήν κι ἄλλες τέτοιες τεχνι
κές πού ὅλες βασίζονται στή ὕπνωση. Χαρα
κτηριστικό παράδειγμα ἡ ἀναφερομένη στόν 
κατάλογο τῶν «Ἀσυμβιβάστων μέ τήν Ὀρθό
δοξη Πίστη» ὁμάδων11, μέ τά στοιχεῖα: «Succe
ss Dynamics  Ἡ Δυναμική τῆς Ἐπιτυχίας». 

SHAMAN KING (Ο ΣΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ)

Εἶπε κάποτε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: 
«Θά ἔλθει ἡ ἐποχή πού ὁ διάβολος θά μπεῖ 
στά σπίτια μέσα σέ ἕνα κουτί καί τά κέρατά 
του θά βγαίνουν ἀπό τίς σκεπές».

Πραγματικά, ἡ τηλεόραση εἶναι ἕνα πρώ
της τάξεως ὅπλο γιά τόν διάβολο, καθώς τοῦ 
δίνει τήν δυνατότητα νά παρασύρει νεαρά 
κυρίως πρόσωπα μέσῳ τῶν τηλεοπτικῶν προ
γραμμάτων.

Θά μπορούσαμε νά ἀναφέρουμε πολλά 
γιά τήν πληθώρα τῶν «παιδικῶν» ἐκπομπῶν 

11. Ζ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ἱερῶν 
Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, Ἀλί
αρτος, 2026/9/1995. Ἀριθμός καταλόγου: 349.

πού ἔχουν σάν βασικό θέμα τή μαγεία. Θά 
περιοριστοῦμε ὅμως στήν πιό πρόσφατη ἀπό 
αὐτές τίς ἐκπομπές, πού φέρνει πιά ἀνθρώ
πους καί δαίμονες τόσο κοντά, πού ἐλάχιστα 
ἀπέχει ἀπό τήν πραγματικότητα.

Ὁ τίτλος της, Shaman King (ὁ Σαμάνος βα
σιλιάς), λέει ἤδη ἀρκετά. Ἀλλά ἄς ἐξετάσου
με λίγο βαθύτερα τό σενάριο.

Ἡ ἱστορία ξεκινᾶ μέ ἀφορμή «τό Τουρ
νουά τῶν Σαμάνων», πού διοργανώνεται 
κάθε 500 χρόνια, γιά νά ἀναδειχθεῖ «ὁ ἰσχυ
ρότερος σαμάνος». Ἄς δοῦμε, λοιπόν, τούς 
σαμάνους ἔτσι ὅπως θέλει νά μᾶς τούς παρου
σιάσει ἡ τηλεοπτική σειρά.

«Οἱ σαμάνοι ἔχουν τήν ἱκανότητα νά ἐλέγ
χουν πνεύματα καί νά χρησιμοποιοῦν τίς 
δυνάμεις καί τίς ἱκανότητες τῶν πνευμάτων 
τους στή μάχη. Ἕνα ἐνδιαφέρον στοιχεῖο 
εἶναι ὅτι ἡ δύναμη τοῦ σαμάνου δέν προέρχε
ται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τό πνεῦμα πού ἐλέγχει, 
ἀλλά εἶναι συνδυασμός τῶν ἱκανοτήτων τοῦ 
σαμάνου καί τοῦ πνεύματος τό ὁποῖο κατέ
χει (ἤ μάλλον, “τό ὁποῖο τόν κατέχει”). Μέσῳ 
τῆς ἐκπαίδευσης, ὁ σαμάνος καί τό πνεῦμα 
του συνδέονται ἁρμονικότερα καί μποροῦν 
νά χρησιμοποιήσουν ἰσχυρότερες ἐπιθέσεις 
στή μάχη». Πρόκειται, λοιπόν, καθαρά γιά 
συνεργασία μέ τούς δαίμονες καί ἐκπαίδευση 
σέ τεχνικές γιά τήν καλύτερη συνύπαρξη μαζί 
τους.

Πρωταγωνιστές τῆς σειρᾶς εἶναι ὁ νεαρός 
Yoh Asakura, πού εἶναι σαμάνος, καί ὁ ὁποῖ
ος ὅπως συνήθως συμβαίνει σέ παρόμοιες 
σειρές εἶναι αὐτός πού θά «σώσει τόν κόσμο 
ἀπό τό κακό». Μαζί μέ μιά ὁμάδα νέων τῆς 
ἴδιας περίπου ἡλικίας πού εἶναι καί αὐτοί 
σαμάνοι καί πού τόν ἀκολουθοῦν, ἀφοῦ 
πρῶτα νικήθηκαν ἀπό αὐτόν ἀντιμετωπίζει 
ἄλλους ἰσχυρούς σαμάνουςἀντιπάλους καί 
τελικά κατορθώνει νά νικήσει τόν «κακό 
δίδυμο ἀδελφό του», ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ μετεν
σάρκωση κάποιου ἀρχαίου προγόνου του.

Ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἐθισμένου σέ τέτοια 
θέματα παιδιοῦ, ἡ ἱστορία εἶναι πραγματικά 
δελεαστική. Ποιό παιδί δέν θά ἐπιθυμοῦσε 
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νά διαθέτει μαγικές δυνάμεις καί νά πολεμᾶ 
τό κακό; Κι αὐτό ἀκριβῶς κάνει τέτοιες σει
ρές τρομερά ἐπικίνδυνες.

Ἀναλύοντας, τώρα, τίς προσωπικότητες 
τῶν ἡρώων, μποροῦμε νά βγάλουμε διάφο
ρα συμπεράσματα. Ὁ 15χρονος, περίπου, 
Yoh παρουσιάζεται νά ζεῖ μακριά ἀπό τούς 
γονεῖς του, μέ συντροφιά τή συνομήλικη 
«μνηστή» του (ἄκουσον, ἄκουσον...), Anna 
ἡ ὁποία κατέχει μάλιστα τή δύναμη νά ἐπι
κοινωνεῖ μέ τά πνεύματα τῶν νεκρῶν, τήν 
Tamao, πού μπορεῖ νά προβλέπει τό μέλλον, 
τόν ἀρκετά μικρότερο σέ ἡλικία (πιθανῶς 
7χρονο) Manta, πού συχνά χρησιμεύει στήν 
Anna σάν ὑπηρέτης καί τόν «πνεῦμαφύ
λακα» (δαίμονα) τοῦ Yoh, τόν σαμουράϊ 
Amidamaru. Σιγά, σιγά προστίθενται στήν 
ὁμάδα καί ἄλλοι χαρακτῆρες, ὅπως ὁ ἐκπαι
δευόμενος σαμάνος Ryu, ὁ Horo Horo, πού 
θέλει νά γίνει βασιλιάς τῶν σαμάνων, γιά νά 
προστατέψει τά πνεύματα τοῦ χωριοῦ του, 
ὁ Ren, ὁ τελευταῖος ἀπόγονος τῆς «πανίσχυ
ρης οἰκογένειας Tao» πού συμμετέχει στό 
τουρνουά τῶν σαμάνων κατ’ ἐντολή τοῦ δαι
μονισμένου πατέρα του, γιά νά ξαναδώσει 
στήν οἰκογένειά του τήν παλιά δύναμή της, 
ὁ Faust VIII, πού ἀποδεικνύεται νεκρομάν
της καί χρησιμοποιεῖ στίς μάχες τόν σκελετό 
τῆς νεκρῆς ἀγαπημένης του, τήν ὁποία καί 
τελικά ἀνασταίνει... καί ἄλλοι.

Οἱ μάχες μεταξύ τῶν σαμάνων ἔχουν ὅλες 
κάτι κοινό: τή χρήση πνευμάτων (δαιμόνων), 
πού εἴτε ἐνσωματώνονται στά ὅπλα τῶν 
σαμάνων εἴτε ἑνώνονται καί μέ τούς ἴδιους, 
καταλαμβάνοντάς τους σωματικά. Π.χ. ὁ πα
τέρας τοῦ Ren παρουσιάζεται σχεδόν πάντα 
μέ ἄτρωτο καί σχεδόν ἄϋλο σῶμα, πού ἀπο
τελεῖται ἀπό τά πνεύματα τῶν προγόνων τῆς 
οἰκογένειάς του.

Συγχρόνως, δέν λείπουν καί οἱ μαγικές 
τελετές. Ἡ Jeannesama, ἀρχηγός μιᾶς ὁμά
δας σαμάνων, πού ἀναφέρεται συχνά μέ τό 
ψευδώνυμο Iron Maiden (Σιδηρά Παρθένος) 
λόγῳ τῆς μεταλλικῆς κατασκευῆς μέσα στήν 
ὁποία βρίσκεται ἐγκαταστημένη, προσπαθεῖ 

νά ἀποκτήσει δύναμη ἀνοίγοντας τήν «Πύλη 
τῆς Βαβυλώνας 12». Ὁ Faust VIII κάνει σα
τανιστικές τελετές σέ νεκροταφεῖο καί προ
σπαθεῖ νά θυσιάσει τόν Manta πού τόν ἔχει 
δέσει σέ ἕνα σταυρό, γιά νά «φέρει πίσω» 
τήν ἀγαπημένη του. Ἡ Anna ἀποκτᾶ τό «βι
βλίο τῶν σαμάνων» καί τίς «1.080 χάντρες» 
ἀφοῦ δοκιμαστεῖ ἀπό τά πνεύματα καί 
τά χρησιμοποιεῖ γιά νά δείξει στόν Yoh καί 
στήν παρέα του τήν ἱστορία τῶν σαμάνων 
καί νά ἐνισχύσει τή δύναμή τους καί διάφο
ρα ἄλλα...

Θά χρειαζόμασταν σελίδες πολλές γιά νά 
παρουσιάσουμε ὅλα τά ἐπιλήψιμα σημεῖα 
αὐτῆς τῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς, σέ ὅλο τους 
τό «μεγαλεῖο». Ἴσως ἐπανέλθουμε κάποτε, 
σέ ἑπόμενο τεῦχος. Θεωροῦμε πάντως τά 
στοιχεῖα ἀρκετά γιά νά πείσουν τόν καθένα 
νά ἀποτρέψει τά παιδιά του ἀπό τήν παρακο
λούθηση τῆς ἐπικίνδυνης αὐτῆς σειρᾶς.

Ἄς ἀναλογιστοῦμε τήν ἀσφάλεια τῶν παι
διῶν μας κι ἄς περιορίσουμε τήν ἀλόγιστη 
τηλεοπτική χρήση. 

Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ  
ΜΕ ΤΟ ΘΗΡΙΟ

Ἕνα βιβλίο τοῦ Mark Elias Johnes 
σέ μετάφραση καί προσαρμογή  

Γιάννη Μηλιώνη.
Ὁ «Νίκ Μάρβελ» 

εἶναι ἕνα «μυθιστόρη
μα», ὅμως ἕνα «μυθι
στόρημα» ἀλλοιώτικο 
ἀπό τ’ ἄλλα.

Εἶναι γραμμένο γιά 
παιδιά, ἀλλά, ὅπως 
λέει κι ὁ μεταφραστής 
του, γιά παιδιά ἀπό 9 
μέχρι καί 99 ἐτῶν.

Εἶναι γραμμένο γιά 
τά παιδιά τῆς γενιᾶς 
αὐτῆς καί μέσα σ’ αὐτό, τά νέα παιδιά θά 
συναντήσουν τή γενιά τους, μέ τά καλά της 

12. Πύλη πρός τιμήν τῆς θεᾶς Ἀστάρτης (Ishtar) πού κτί
σθηκε τόν 6ο π. Χ. αἰώνα ἐπί βασιλείας Ναβουχοδονόσορος.
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καί τήν ἀσχήμια της κι ἴσως στό τέλος νά θε
λήσουν ν’ ἀξιοποιήσουν τά καλά.

Ὁ «Νίκ Μάρβελ» εἶναι ἕνα «μοντέρνο» 
βιβλίο, πού μιλᾶ στά σημερινά παιδιά στή 
γλῶσσα τους, στή γλῶσσα, πού αὐτά κατα
λαβαίνουν καί μέσα ἀπό τή γλῶσσα αὐτή 
περνᾶ κάποια ἄλλα πράγματα, πού τά σημε
ρινά παιδιά ἴσως δέν ἄκουσαν ποτέ κι ἴσως 
δέν φαντάζονται κἄν ὅτι ὑπάρχουν.

Ὁ «Νίκ Μάρβελ» γράφτηκε γιά σένα καί 
γιά τό παιδί σου, ἀλλά εἰδικά γράφτηκε γιά 
τό παιδί τοῦ «γείτονα», πού δέν ἔχει καί πολ
λές σχέσεις μέ τήν Ἐκκλησία.

Κάποια ἀπό τά γεγονότα καί τά πρόσωπα 
πού ἐμπλέκονται στό «μύθο» εἶναι φαντα
στικά, κάποια ἄλλα ὅμως ὄχι, κι ἀπό ἐσένα 
ἐξαρτᾶται νά βρεῖς τελικά τήν ἄκρη.

Ἀξίζει νά τό διαβάσεις τό «μυθιστόρημα» 
αὐτό. Θά σοῦ λύσει πολλά ἐρωτήματα, πρίν 
σοῦ δημιουργήσει καινούργια.

«Νίκ Μάρβελ»: Διάβασέ το, διάδωσέ το, 
χάρισέ το ὅπου μπορεῖς!

 ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ, Ο ΝΕΟΣ  
ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

τοῦ Διονυσίου Φαρασιώτη
Ἕνα βιβλίο αὐτοβιογραφικό. Περιγράφει 

τόν ἀγώνα ἑνός Ἕλληνα, σύγχρονου νέου 
νά βρεῖ τήν ἀλήθεια. Μιά πορεία ἀγωνιώδης, 
ἐπίπονη, γεμάτη κινδύνους σωματικούς ἀλλά 
κυρίως ψυχικούς καί πνευματικούς.

Μιά πορεία πού τόν ἔφερε στήν Ἰνδία, ψη
λά στά Ἱμαλάϊα, μέσα στά ἄσραμ τῶν Ἰνδῶν 
μάγων καί γκουρού, ἀλλά καί στά μοναστή
ρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Μιά πορεία πού θά εἶχε ἄσχημο τέλος ἄν ὁ 
θαυμαστός γέροντας Παΐσιος δέν προστάτευε 

καί σκέπαζε μέ τήν 
προσευχή του καί τήν 
μεγάλη πνευματική 
του δύναμη τόν μπερ
δεμένο αὐτό νεαρό.

Ἔτσι, μέσα ἀπό τά 
γεγονότα, γίνεται φα
νερή ἡ μεγάλη ἀγάπη 
ἑνός θεοφόρου γέρον
τα, τά πνευματικά 
του χαρίσματα καί ἡ 
ἀκατανίκητη πνευμα
τική του δύναμη, πού 
συντρίβει τήν μαγική 
– σατανική δύναμη τῶν γκουρού κι ἐλευθερώ
νει τελικά τόν νέο ἀπό τά δίχτυα τους. Ὁ νέος 
αὐτός κατηχεῖται τελικά στήν ἀλήθεια τοῦ 
Χριστοῦ ἀπό τόν γέροντα Παΐσιο καί γίνεται 
συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας.

Τό βιβλίο αὐτό ἔχει γραφεῖ μέ προτροπή 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ 
κ. Ἀθανασίου, τήν εὐλογία τοῦ γέροντος Πα
ϊσίου καί τήν ἐπίβλεψη τοῦ μακαριστοῦ π. 
Ἰσαάκ, στενοῦ μαθητοῦ καί βιογράφου τοῦ 
γέροντος Παϊσίου.

Θεωροῦμε τό βιβλίο κατάλληλο καί ἀπο
καλυπτικό γιά ὅλους τούς Χριστιανούς, ἀλ
λά καί γιά πρόσωπα πού εἶναι ἐπηρεασμένα 
ἀπό τήν προπαγάνδα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», 
τήν γιόγκα καί τίς ἄλλες ἀνατολικές κακοδο
ξίες στίς ὁποῖες γίνεται ἐμπεριστατωμένη κρι
τική. Πολλοί ἄνθρωποι ἔχουν βρεῖ τό βιβλίο 
αὐτό ὠφέλιμο καί συναρπαστικό.

Σελίδες: 512, τιμή: 12,00 €13.  
Τηλ. παραγγελιῶν: 2310 937235.

13. Στούς ἀναγνῶστες τοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΥ» τό βιβλίο προ
σφέρεται 5 €, τιμῆς ἔνεκεν.

Ἕνας ἀδελφός παρακάλεσε τόν ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ: «Πές μου ἕνα λόγο». Καί ὁ Γέροντας τοῦ λέει: 
«Πήγαινε καί νά σκέφτεσαι, ὅπως σκέφτονται οἱ κακοῦργοι πού εἶναι στή φυλακή· ἐκεῖνοι 
πάντα ρωτοῦν τούς ἀνθρώπους ποῦ εἶναι ὁ ἄρχοντας καί πότε ἔρχεται, καί κλαῖνε ἀπό τήν 
ἀγωνία. Ἔτσι καί ὁ μοναχός ὀφείλει πάντα νά προσέχει τήν ψυχή του καί νά λέει: “Ἀλίμονό 
μου· πῶς θά μπορέσω νά παρουσιασθῶ στό βῆμα τοῦ Χριστοῦ καί τί θά τοῦ ἀπολογηθῶ;” Ἄν 
σ’ αὐτό ἔχεις διαρκῶς στραμμένη τήν προσοχή σου, μπορεῖς νά σωθεῖς».

“Τό Μέγα Γεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
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ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Λειτουργοῦν ἐφέτος, στά πλαίσιά της Π.Ε.Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκηνικοῦ τῶν 
Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας:
1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Ἑταιρίας «Σκο

πιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» (Κάθε Τετάρτη, 6.00΄7.00΄ μ.μ.)
2.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῶν Πεντηκοστιανῶν. 

(Κάθε Δευτέρα, 6.00΄8.00΄ μ.μ.).
3.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Νεοειδωλολατρίας. 

(Κάθε Δευτέρα, 6.30΄8.30΄ μ.μ.).
4.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφιστικές, 

Ἐναλλακτικές, ΝεοΓνωστικές, Σατανιστικές, κ.λπ. ὁμάδες). (Κάθε Τετάρτη, 7.00΄8.00΄ μ.μ.).
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Πα

ρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε.Ρ.Τ.). Τηλ. ἐπικοινωνίας: 
210 6396665.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδονται οἱ 
ἑξῆς ἐκπομπές:
1)  Ὀρθόδοξη Μαρτυρία & Ζωή. Παρασκευή, 12.30–13.00. 

Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Γραμματεύς τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἱρέσεων, π. Κυριακός 
Τσουρός.

2)  Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως. Τετάρτη, 15.00–16.00 & 2.003.00. 
Παραγωγός: Π. Ε. Γ. (Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθο
δόξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου). Παρουσιάστρια: κ. Αἰκατερίνη 
Ἀναγνωστοπούλου.

3)  Ἐκκλησία καί Αἱρέσεις. Πέμπτη, 16.00–16.30 & 2.002.30. 
Παραγωγός: Π. Ε. Γ., σέ συνεργασία μέ τή Σ. Ε. ἐπί τῶν αἱρέσεων. Παρουσιάστρια:  
κ. Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου.

4)  Ὀρθοδοξία καί κακοδοξία. Πέμπτη, 20.3021.00 
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Γούβαλης.

Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, email: ierasynodos@ecclesia.gr‚ 

Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr

Εἶπε ἕνας Γέροντας: «Λίγολίγο συνήθισε τήν καρδιά σου νά λέει γιά τόν καθένα ἀπό τούς 
ἀδελφούς: “Στ’ ἀλήθεια, αὐτός εἶναι πιό προχωρημένος ἀπό μένα στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ”. Καί 
πάλι· “Αὐτός εἶναι καλύτερος ἀπό μένα”. Καί ἔτσι σιγάσιγά θά φτάσεις στό σημεῖο νά βάζεις 
τόν ἑαυτό σου κάτω ἀπό ὅλους, καί θά κατηκοίσει μέσα σου τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ, ἄν 
περιφρονήσεις ἕναν ἄνθρωπο, φεύγει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπό σένα καί παραδίνεις τόν ἑαυτό 
σου σέ σαρκικούς μολυσμούς καί σοῦ σκληρύνεται ἡ καρδιά καί δέν θά ὑπάρχει καμιά 
κατάνυξη μέσα σου».

“Τό Μέγα Γεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων
γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου 
Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

Ἁγία Παρασκευή, 16 Ἰουνίου 2006.

Πρός τήν ἐφημερίδα SANTA, 
κ. κ. Κων. Καβαλάρη, Χαρ. Μικρόπουλο & 
Στ. Γιαννακόπουλο 
Fax: 210 6007750

Κύριοι,
Θά θέλαμε, μέ τήν 3η αὐτή ἐπιστολή μας, 

νά σᾶς συγχαροῦμε γιά τήν ἀνανέωση τῆς 
ἐφημερίδας καί νά εὐχηθοῦμε «καλή συνέ
χεια» στήν ἀξιόλογη προσπάθειά σας.

Θά θέλαμε ἐπίσης νά σᾶς συγχαροῦμε θερ
μά γιατί εἰσακούσατε τήν παράκλησή μας 
καί ἀφαιρέσατε τήν σελίδα τῆς Ἀστρολογί
ας ἀπό τήν ἐφημερίδα.

Νά σᾶς ὑπενθυμίσουμε καί πάλι ὅτι ἡ «Πα
νελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία 
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκο
γένειας καί τοῦ Ἀτόμου» (Π. Ε. Γ.) εἶναι ἕνας 
φορέας πού ἀριθμεῖ ἑκατοντάδες μέλη καί 
ἐνημερώνει πολλές χιλιάδες καί διά τοῦ πε
ριοδικοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» τό ὁποῖο ἐκδίδει σέ 
8.000 ἀντίτυπα.

Ἡ Π. Ε. Γ. προσπαθεῖ νά εὐαισθητοποιήσει 
τό κοινό στή χώρα μας ἀλλά καί διορθοδό
ξως ἐπί θεμάτων αἱρέσεων καί παραθρησκεί
ας καθώς καί ἐπί θεμάτων ἀποκρυφισμοῦ 
καί μαγείας μεταξύ τῶν ὁποίων ἐντάσσεται 

καί ἡ Ἀστρολογία.
Ἡ Π. Ε. Γ. ἔχει ἐνημερώσει συχνά διάφο

ρα ἔντυπα ἐπί τοῦ θέματος τῆς Ἀστρολογίας 
καί τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ γενικότερα καί πάν
τα ἡ ἀνταπόκριση ὑπῆρξε ἄκρως θετική ἐφ’ 
ὅσον ἡ ἐνέργεια τῶν διαφόρων ἰδιοκτητῶν 
ἐντύπων –νά περιλαμβάνουν ἀποκρυφιστι
κό ὑλικό στά ἔντυπά τους δέν προέρχεται 
ἀπό τίς «θρησκευτικές» τους ἐπιλογές, ἀλλά 
εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ συρμοῦ τῆς ἐποχῆς καί 
τῆς λανθασμένης πίστης ὅτι «ἡ Μαγεία καί ἡ 
Ἀστρολογία πουλάνε».

Ἡ Π. Ε. Γ. εἶναι ἰδιαίτερα εὐαίσθητη, ὅταν 
τά ἔντυπα αὐτά ἀπευθύνονται σέ παιδιά.

Νά εἶστε βέβαιοι ὅτι ἡ μή προβολή τῆς 
Ἀστρολογίας ἀπό τήν Santa θά χαροποιήσει 
χιλιάδες ἀνθρώπους πού λαμβάνουν τό περι
οδικό «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» καί πού εἶναι λειτουρ
γικά ἐνταγμένοι στήν Ἐκκλησία. Ἐμεῖς ἀπό 
τήν πλευρά μας, θά δημοσιοποιήσουμε στό 
ἑπόμενο τεῦχος τοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΥ» τήν καλή 
σας αὐτή ἐνέργεια.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε
Κωνσταντῖνος Παπαχριστοδούλου 

Κοινοποίηση πρός:
τήν Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων, 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: Fax. 210 
7272244,

τόν κ. Ν. Φωτόπουλο, Ἀντιδήμαρχο, Πρόεδρο 
Ἐπιτροπῆς Παιδείας: Fax. 210 6016062,

τίς Δημοτικές Ἀρχές, τούς Ἐκκλησιαστικούς 
Φορεῖς τῆς περιοχῆς, τόν Τοπικό Τύπο.

Ρώτησε κάποιος ἀδελφός τόν ἀββᾶ Παμβώ: «Γιατί μέ ἐμποδίζουν τά πονηρά πνεύματα νά 
κάνω καλό στόν πλησίον;» Καί τοῦ λέει ὁ Γέροντας: «Μή μιλᾶς κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, γιατί ἔτσι 
ἀποκαλεῖς ψεύτη τόν Θεό. Καλύτερα πές: “Δέν θέλω νά ἐλεῶ”. Γιατί ὁ Θεός ἔχει πεῖ ἤδη: Σᾶς 
ἔδωσα τήν ἐξουσία νά πατᾶτε πάνω σέ φίδια καί σκορπιούς καί σ’ ὅλη τή δύναμη τοῦ ἐχθροῦ».
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ÂÉÂËÉÁ ÐÏÕ ÓÕÍÉÓÔÏÕÌÅ
ôïˆ ð. ’Áíôùíßïõ ’Áëåâéæïðïýëïõ

1. ‘Ç ’Ïñèüäïîç ’Åêêëçóßá. Ðßóôç - Ëáôñåßá - ÆùÞ.
2. The Orthodox Church. Its Faith, Worship and

Life.
3. ‘Ç ’Ïñèïäïîßá ìáò.
4. Ñùìáéïêáèïëéêéóìüò, Ðñïôåóôáíôéóìüò êáß ’Ïñ-

èïäïîßá.
5. ’Åã÷åéñßäéï átñÝóåùí êáß ðáñá÷ñéóôéáíéê™í

‚ìÜäùí, Vêä. Ã´.
6. Ðåíôçêïóôéáíïß êáß ’Ïñèïäïîßá. ‘Éóôïñßá - Äéäá-

óêáëßá - ’ÏñéïèÝôçóç.
7. ’Áðïêñõöéóìüò, Ãêïõñïõúóìüò, ÍÝá ’Åðï÷Þ, Vêä. Ã́.
8. Á‰ôïãíùóßá, á‰ôïðñáãìÜôùóç, óùôçñßá.
9. ÌåôåíóÜñêùóç a ’ÁíÜóôáóç; ’Ïñèüäïîç Èåþñç-

óç ôïˆ Êáêïˆ, Vêä. Â´.
10. Äéáëïãéóìüò a ðñïóåõ÷Þ; ’Ïñèüäïîç èåþñçóç.
11. ÍôïêïõìÝíôá ãéÜ ôßò átñÝóåéò êáß ôÞí ðáñáèñç-

óêåßá.
12. ‘Ç ÷áìÝíç Aèùüôçôá. ÐåñéðëáíÞóåéò óÝ äñüìïõ

ôïˆ ’Åùóöüñïõ.
13. Íåïöáíårò átñÝóåéò – ÊáôáóôñïöéêÝò Ëáôñåråò

óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò.
14. Íáæéóìüò ìÝ Cëëï ðñüóùðï. Ìåèïäåýóåéò ‚ëï-

êëçñùôéê™í átñÝóåùí êáß ðáñáèñçóêåõôéê™í
‚ìÜäùí.

15. ‘Ï Aðïêñõöéóìüò óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò –
ÃåíéêÞ èåþñçóç, ÊáìðÜëëá, ’Áë÷çìåßá, Ñïäüóôáõ-
ñïé êëð. (ôåý÷ç 1-20).

16. Íåïóáôáíéóìüò, ’Ïñèüäïîç èåþñçóç êáß Aíôé-
ìåôþðéóç.

17. ’Åãêëçìáôéêü äüãìá. ’Åìðåéñßåò ðñþçí óáôáíé-
óô™í.

18. ‘Ç Aóôñïëïãßá óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò.
19. ÐïéìáíôéêÞ Aíôéìåôþðéóç ô™í átñÝóåùí êáß ô\ò

ðáñáèñçóêåßáò.

20. ÐñïâëçìáôéêÞ êáß óôñáôçãéêÞ óôÞí Aíôéìåôþðé-
óç ô™í átñÝóåùí êáß ô\ò ðáñáèñçóêåßáò.

21. ‘Ç Ëáôñåßá ô\ò «Óêïðé@ò», ìßá äéêôáôïñßá óôü
Ìðñïˆêëéí, ôüìïé Á´, Â´ êáß Ã´.

22. ’Áíôéìåôþðéóç ô™í átñÝóåùí êáß ô\ò ðáñáèñç-
óêåßáò. Ðñáêôéêüò ‚äçãüò ãéÜ ôÞí ïsêïãÝíåéá.

23. Ôü Íüçìá ô\ò æù\ò óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò.

’Áêüìç óõíéóôïˆìå

24. ‘ÏìÜäåò Aóõìâßâáóôåò ìÝ ôÞí ’Ïñèüäïîç ðßóôç.
‘ÏëïêëçñùôéêÝò ðíåõìáôéêÝò TîáñôÞóåéò. Ðáíïñ-
èüäïîç Aíôéìåôþðéóç, Vêä. Æ´ Ðáíïñèïäüîïõ
ÓõíäéáóêÝøåùò, ‘Áëßáñôïò 20-26/9/1995.

25. ÍéêïëÜïõ Óôáõñéáíßäç, ÈñçóêåõôéêÞ ’Åëåõèå-
ñßá, ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.

26. ÍéêïëÜïõ Óôáõñéáíßäç, Èåïóïößá - «ÍÝá ’Åðï-
÷Þ», ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.

27. Ìïíá÷\ò ’Áíôùíßáò, Íåïðåíôçêïóôéáíïß óôÞí
‘ÅëëÜäá, ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.

28. Êùíóôáíôßíïõ ÃñçãïñéÜäç, Ó÷åäßáóìá ’Ïñèïäü-
îïõ Êáôç÷Þóåùò, ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.

29. ÊõñéÜêïõ Êõñéáæüðïõëïõ, Óáçåíôïëïãßá. Ãíù-
óôÞ èñçóêåßá a ðáñáèñçóêåßá; ’ÁèÞíá, Vêä.
ÐÅÃ.

30. Ëåùíßäïõ É. Öéëéððßäïõ. ‘Ç Ðáãêüóìéïò ðñïó-
äïêßá Èåáíèñþðïõ Ëõôñùôïˆ, ’ÁèÞíá, Vêä.
ÐÅÃ.

31. ’ÉùÜííïõ Ìçëéþíç, «Íáß a Ï×É óôï ×Üñé Ðü-
ôåñ;», Ä´ Vêäïóç, ’ÁèÞíá, ÐÅÃ.

Âéâëßá Cëëùí Têäüóåùí ðïý óõíéóôïˆìå

1. ‘Ç ‘ÏìïéïðáèçôéêÞ Aóõìâßâáóôç ìÝ ôÞí ’Ïñèü-
äïîç Ðßóôç, Vêä. Ðñùôïâïõëßáò ÃïíÝùí Âïñåßïõ
‘ÅëëÜäïò ãéÜ ôÞí Ðñïóôáóßá ô\ò Ïsêïãåíåßáò
êáß ôïˆ ’Áôüìïõ, Ðïëýãõñïò ×áëêéäéêÞò (ôçë.
23710-41880).

2. ’Áñ÷éìáíäñßôç ×ñéóôïöüñïõ ÔóéÜêêá, Íåïöá-
íårò ÁtñÝóåéò – ÐïéìáíôéêÞ, êïéíùíéêÞ êáß íï-
ìéêÞ AíôéìåôþðéóÞ ôïõò, ÐÅÃ Êýðñïõ.

3. Á´ Å‰ñùðáúêÞ óõíäéÜóêåøç - ÊáôáóôñïöéêÝò
ëáôñåråò êáé øõ÷ï-‚ìÜäåò, Ëåìåóüò, Vêä. ÐÅÃ
Êýðñïõ (ôçë. 003-5725-712839).

4. Ìïíá÷ïˆ ’Áñóåíßïõ Âëéáãêüöôç, Óýã÷ñïíåò Át-
ñÝóåéò. ÌéÜ ðñáãìáôéêÞ AðåéëÞ, Têä. Ðáñáêá-
ôáèÞêç (ôçë.: 2310-222.511).

ÔÜ ðáñáðÜíù âéâëßá äéáôßèåíôáé óôÜ âéâëéïðùëårá.
²Áí äÝí âñßóêåôå ôÜ âéâëßá 1-31, ìðïñårôå íÜ Aðåõèõí-
èårôå óôÞí ÐÅÃ, ôçë. (210)6082271 & (210)6396665,
ðñïêåéìÝíïõ íÜ ó@ò Aðïóôáëïˆí Tðß Aíôéêáôáâïëj.


