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Αὐτά,λοιπόν,μᾶςπληροφοροῦνοἱἴδιοι
οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἑλληνικῶν «νεοεθνι
κῶν» ρευμάτων, οἱ ὁποῖοι στή συνέχεια
καταγγέλλουν τόν Χριστιανισμό ὡς τόν
μοναδικόδιώκτηκαίκαταστροφέαἀρχαί
ων ναῶν, ἀγαλμάτων καί βιβλιοθηκῶν.
Δηλαδή,οἱΡωμαῖοιδένκατέστρεψαντούς
ἀρχαίουςναούςἀφήνοντας«μόνοντούςλί
θους»;Οἱρωμαῖοιαὐτοκράτορεςδένἀποκε
φάλιζαντάἀγάλματαγιάνάἀντικαταστή
σουν τίς κεφαλές τους μέ τά ὁμοιώματα
τῶνδικῶντους«ἄμυαλων»κεφαλῶν;Δέν
ἔκαψανβιβλίακαίβιβλιοθῆκες1, δένἔφε
ραν «ἔς ἔδαφος» τά ἀριστουργήματα τῆς
ἑλληνικῆςτέχνης,ἀλλάκαίαὐτόντόἴδιο
τόνἑλληνικόπολιτισμό;Καίὅλααὐτάτά
ἔκανανμόνονοἱΒυζαντινοίαὐτοκράτορες
καίοἱχριστιανοί;Ἄνεἶναιδυνατόναὐτόνά
λέγεταιἱστορίακαίἀντικειμενικότητα!
Καίδένπρέπεινάλησμονοῦμεὅτιοἱ

Χριστιανοί, μέχρι καί τίς ἡμέρες τοῦΜ.
Κωνσταντίνου, ὄχι μόνον βρίσκονταν
κάτω ἀπό φρικτούς καί αἱματηρούς δι
ωγμούς,πούἀνέδειξαν11 ἑκατομμύρια
μάρτυρεςτῆςΠίστεωςμέσαστούςτρεῖς
πρώτουςχριστιανικούςαἰῶνες,ἀλλάκαί
ἀποτελοῦσαν τόν 4ομ.Χ.αἰώνατό 5%
μόνον τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ρωμαϊκῆς
αὐτοκρατορίας,ποσοστόπούδένἄλλα
ξε σημαντικά ἀκόμη και τούς πρώτους
χρόνους μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ Χρι

1.ΓιάτήντύχητῶνΒιβλιοθηκῶν,βλ.ἄρθρο:Ἔκαψανοἱ
ΧριστιανοίτήνπερίφημηΒιβλιοθήκηντῆςἈλεξάνδρειας
ἀπόμένος,μῖσοςκαίλύσσανκατάτῆςἀρχαίαςἑλληνικῆς
καί λατινικῆς γραμματείας;, περιοδ. «Ἐκ τοῦ περισσοῦ
τῆςκαρδίας»,διμην.περιοδικόνφυλλάδιονἹ.Ν.Ἁγ.Στε
φάνουΝ.Ἰωνίας,τ.28.

στιανισμοῦ. Διερωτᾶται κανείς: ἄραγε
τόν4οαἰώνα,πούἄρχισενάἐπικρατεῖὁ
Χριστιανισμός,ὅλοιαὐτοίοἱκατεστραμέ
νοιναοί,τάἱερά,καίτάἀγάλματαεἶχαν
πάλιἀνακατασκευασθεῖ;
Ἡἱστορικήἀλήθειαὅμωςεἶναιὅτι,ὅσοι

σώζονταιἀπότούςἀρχαίουςναούςοἱπε
ρισσότεροι τό ὀφείλουν στό γεγονός ὅτι
πέρασανστήχρήσητῶνΧριστιανῶν.Ἄν
σώζεταισήμεραὁΠαρθενώναςτόσπου
δαιότεροἀρχαιοελληνικόμνημεῖοὁναός
τοῦἩφαίστου (Θησεῖο), τόἘρεχθεῖο, τό
ὡρολόγιοτοῦΚυρρήστουκαίτόσοιἄλλοι
ναοίστόνἙλλαδικόχῶροκαίἔξωἀπ’αὐ
τόν,αὐτόὀφείλεταιστόὅτιμετατράπηκαν
σέχριστιανικούςναούς.Πολλάδέἀπότά
ἀριστουργήματατέχνηςπούδιασώθηκαν
καίκυρίωςἀγάλματα,ὀφείλουντήδιάσω
σήτουςστήμεταφοράτουςστήνΚωνσταν
τινούποληγιάτήδιακόσμησήτης.
Παρατηρεῖὁκ.Ἰωάν.Τσέντος:«ΟἱΒυ

ζαντινοίφύλασσανὅλουςαὐτούςτούςθη
σαυρούςεὐλαβικά,καίτούςθεωροῦσανστο
λίδι τῆς πρωτεύουσάς τους, πρᾶγμα πού
ἀποδεικνύει πρῶτον μέν ὅτι δέν ἔτρεφαν
αὐτότόὑποτιθέμενομῖσοςπρόςὅ,τιτόἀρ
χαῖο,ἀλλάθεωροῦσαναὐτάτάἀγάλματα
μέροςτῆςπολιτιστικῆςτουςκληρονομιᾶς,
καίδεύτερονὅτιεἶχαντήναἰσθητικήπού
τούςἐπέτρεπενάἐκτιμήσουντήνὀμορφιά
καίτήνἀξίατους...δένθάἦτανὑπερβολή
νάπεῖκανείςπώςὅποιομνημεῖοτοῦἀρχαί
ου ἑλληνικοῦπολιτισμοῦσώζεταισήμερα
στήνἙλλάδα,ὀφείλειτήσωτηρίατουστήν
προστατευτικήἀσπίδατοῦΒυζαντίου»2.

2.Ἰωάν.Τσέντου,Χριστιανισμόςκαίἀρχαίαἑλληνική
τέχνη,περιοδ.«Ἀκτίνες»,τ.624,σσ.256257.

ΠΟΙΟΙΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝΤΟΥΣΑΡΧΑΙΟΥΣΝΑΟΥΣ;
τοῦΠρωτοπρ.ΚυριακοῦΤσουροῦ,

ΓραμματέωςτῆςΣ.Ἐ.ἐπίτῶναἱρέσεων.
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Δένεἶναιλοιπόνδυνατόννάκαταλο
γισθεῖἡεὐθύνητῶνσημερινῶνἐρειπίων
ἀρχαίων ναῶν στούς Χριστιανούς. Μή
πωςδένὑπάρχουνσήμερακαίἀναρίθμη
τοιΧριστιανικοίναοίἐρειπωμένοιἤἐξα
φανισμένοι;Ἀπότάμέσατοῦ4ουαἰ.ἕως
καίτόν6οαἰ.μ.Χ.,μόνοστήνἈθήνακαί
τάπερίχωρα,ὑπῆρχανεἰκοσιδύοχριστια
νικέςΒασιλικές.Πολλέςἀπ’αὐτέςεἶναι
γνωστές σήμερα μόνον ἀπό τά ἐρείπιά
τους. Ἀσφαλῶς οἱ παλαιοχριστιανικές
αὐτές Βασιλικές δέν ὀφείλουν τήν ἐρή
μωσή τους σέ ἀντιχριστιανούς διῶκτες
καί καταστροφεῖς. Ὁ χρόνος, ἡ φθορά,
τάφυσικάφαινόμενασυνετέλεσανστήν
ἐρήμωσή τους, καίτοι οἱ χριστιανοί πού
τίςοἰκοδόμησαν,ὄχιμόνονὑπῆρχαντό
τεγιάνάτούςχρησιμοποιήσουνστήλα
τρείατους,ἀλλάκαίἀποτέλεσανπλέον
τόμόνοθρησκευτικόστοιχεῖοτῆςἙλλά
δος.Ὡςπαραδείγματαμερικῶνἀπό τίς
πολλέςἐρειπωμένεςπαλαιοχριστιανικές
Βασιλικές, πού δέν ὑπάρχουν σήμερα,
ἀναφέρομετίςΒασιλικέςτῆςἉγ.Τριάδος
(δυτικάτοῦΠαρθενώνα),τοῦἈσκληπιεί
ου (νότια τοῦ βράχου τῆς Ἀκρόπολης),
τοῦ Ἁγ. Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτη (δυ
τικάτῆςἈκρόπολης),τοῦἸλισσοῦ(ἀνα
τολικά τῶνΣτηλῶν τοῦὈλυμπίουΔιός
Ἀρδηττοῦ),τοῦὈλυμπιείου(βόρειατῶν
ΣτήλωντοῦὈλυμπίουΔιός),τῆςΠανα
γιᾶςτῆςΠέτρας(στόνἸλισσό)κ.ἄ.3.
Θέλουν νά ἀγνοοῦν, δηλαδή, οἱ σύγ

χρονοι«παγανιστές»ὅτιοἱπερισσότεροι
ἀρχαῖοιναοί,ὅπωςκαίοἱπαλαιοχριστι
ανικοί ἀργότερα, καταστράφηκαν ἀπό
κατακτητές,ἀπόπολεμικέςσυγκρούσεις,
ἀπό λεηλασίες καί πυρκαγιές, ἀπό σει
σμούς καί θεομηνίες καί ἄλλα φυσικά
φαινόμενα.

3.Βλ.ἔνθετοτοῦπεριοδικοῦ«Τόλμη»,«Παλαιοχριστι
ανικέςΒασιλικέςἈθηνῶν».Καίπ.Βασ.Γεωργόπουλου,
Οἱ νεοπαγανιστικές φαντασιώσεις καί τά ἱστορικά δε
δομένα,μέρηΗ΄καίΘ΄,ἐφημερ.«ΣτῦλοςὈρθοδοξίας»,
φφ.89,90.

Οἱἰσχυρισμοίὅμωςτῶνσημερινῶνπο
λυθεϊστῶν,ἀποδεικνύονταιμεροληπτι
κοί, ἀντιϊστορικοί, προκατειλημμένοι,
καί ἀστήρικοι. Γενικεύουν αὐθαίρετα
ἀκραῖα καί μεμονωμένα περιστατικά
καίδιαστρεβλώνουνβάναυσατήνἱστο
ρικήἀλήθεια.Ἐπαναλαμβάνομε,ὅτιδέν
ἀρνούμαστεπεριπτώσειςβίαιηςσυμπε
ριφορᾶςκαίφανατισμοῦἀπόμέρουςτοῦ
Χριστιανικοῦ ὄχλου καί καταστροφές
ναῶνκαίἀγαλμάτων.Ὑπάρχουνπερι
πτώσειςπούοἱκαταπιεσμένοιΧριστια
νοί κατέστρεψαν ἀρχαίους ναούς καί
ἀγάλματα.Ὅμωςαὐτόδένσημαίνειὅτι
μποροῦμενάγενικοποιοῦμετάπράγμα
τακαίνάἀποδίδουμετήνφυσικήφθο
ράτῆςἀρχαιοελληνικῆςθρησκείαςκαί
τῶνἱερῶντηςσέμιάτακτικήκαίσ’ἕνα
«σχέδιο»τοῦΧριστιανισμοῦγιάτήνἐπι
κράτησήτου.
Ὅπως σημειώνει ὁ κ. Ἰωάν. Τσέντος,

«εἶναιἐντελῶςσαφέςὅτικανείςδένμπο
ρεῖνάἀποκλείσειτόἐνδεχόμενοννάὑπῆρ
ξανἐκείνητήνἐποχήκαίκάποιεςἐκδηλώ
σειςφανατισμοῦ.Ὁ ἰσχυρισμός ὅμως ὅτι
οἱχριστιανοί καί τόΒυζάντιοπροέβησαν
φερ’ εἰπεῖν σέ συστηματική καταστροφή
τῶνἀρχαίωνἀγαλμάτων, ἀποτελεῖ ἀσύ
στολοψεῦδος»4.
ὉμακαριστόςἈρχιεπίσκοποςἈθηνῶν

Χριστόδουλοςπαρατηρεῖ:«Ὁπωσδήποτε,
οἱκαταστροφέςτῶνεἰδωλολατρικῶνναῶν
στήνἙλλάδαδένὀφείλοντανσέθρησκευτι
κέςσυγκρούσεις.ἩἙλλάδαεἶχεσέπολύ
μεγάλοβαθμόρημάξεικαίκαταστραφεῖ,
πρίν τήν ἀναγνώριση τοῦ χριστιανισμοῦ
ὡς θρησκείας, ὅταν ἀκόμη οἱ χριστιανοί
ἦσανθύματαμεγάλωνδιωγμῶνἤκαίδέν
εἶχαν κάν ἐμφανισθεῖ στήν ἱστορία.Ἤδη
στήν ἑλληνιστική ἐποχή, δέν εἶναι λίγες
οἱπόλειςπούεἶχανμετατραπεῖσέμικρή
ὁμάδαχαμόσπιτων,μέσπασμέναἀγάλμα
τακαίἐρειπωμένουςναούς».

4.Ἔνθ.ἀνωτ.σ.255.
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«ΤόμαντεῖοτῆςΔωδώνηςεἶχεσταμα
τήσειπρόπολλοῦνάλειτουργεῖκαίἦταν
ἐρείπια, μᾶς πληροφορεῖ ὁ Στράβων στά
Γεωγραφικάτου,τάὁποῖαεἶχανἤδηὁλο
κληρωθεῖπερίπου τό 7π.Χ.ὉΣτράβων,
ἐπισημαίνειμάλισταὅτιὄχιμόνοτόμαν
τεῖοτῆςΔωδώνης,ἀλλάκαίὅλατάἄλλα
μαντεῖα τῆς Ἑλλάδος εἶχαν οὐσιαστικά
σβήσειστάχρόνιατου»5.
Ὁκαθηγητήςκ.Βασ.Μπακοῦροςση

μειώνει: «Ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ἔγκυρη
ἐπιστημονική ἔρευνα μέ βάση ἀρχαιολο
γικάεὐρήματα(....,βλ.Ν.Παπαχατζῆ,Ἡ
θρησκείαστήνἀρχαίαἙλλάδα,Ἐκδοτική
Ἀθηνῶν,Ἀθήνα1996)τάπερισσότεραεἰδω
λολατρικάἱεράἤναοίδένκαταστράφηκαν
οὔτεμετασκευάστηκανσέχριστιανικάτε
μένη,ἁπλῶςἐγκαταλείφθηκαν»6.
Καίὁπ.Γεώργ.Μεταλληνόςὑπογραμ

μίζει:«Τίςπαρατηρούμενεςκαταστροφές
ἀποδίδουνοἱἀρχαιολόγοιστούςσεισμούς,
τίςβαρβαρικέςἐπιδρομές(4ο6οαἰ.)καί
τήνἐγκατάλειψη.Τάἀρχαῖαμνημεῖατῶν
ἈθηνῶνκαίτῶνΔελφῶνἔμεινανἀπείρα
χταἀπότούςχριστιανούς.Ἡμετατροπή
τους σέ χριστιανικές ἐκκλησίες δείχνει
περίτρανατήσυνείδησητῆςἱστορικῆςσυ
νέχειας.Ὅσο καί ἄναὐτό δέν ἱκανοποιεῖ
τούςσημερινούςἀρχαιολάτρες7».
Σέἐπιστολήτουπρόςτόνπ.Γεώργιο

Μεταλληνό, ὁ ἀρχαιολόγος Ἄγγ. Χωρέ
μης γράφει: «Αὐτό πού πράγματι ἔγινε
εἶναικαταστροφέςκαίἀκρότητεςσέτοπι
κόἐπίπεδο,ἀπόφανατικούςἐκκλησιαστι
κούςκαίπολιτικούςπαράγοντες,κυρίως
ἐναντίον ἀγαλμάτων ἀρχαίων θεοτήτων
μέσυνηθέστεροτόφαινόμενοτῆςρινοκο
πῆςκαίκαταστροφῆςτῶνπροσώπων.Οἱ

5. Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν,
Ἑλληνισμόςπροσήλυτος.ἩμετάβασητοῦἙλληνισμοῦ
ἀπότήνἀρχαιότηταστόχριστιανισμό,σ.111.

6.Βασ.Μπακούρου,Ἀπάντησησέἐπιστολές,περιοδ.
«ΤρίτοΜάτι»,τ.93,ἔνθετοσ.9.

7.π.Γεωργ.Μεταλληνοῦ,ΠαγανιστικόςἙλληνισμός
ἤἙλληνορθοδοξία;,σ.132.

ἄνθρωποι αὐτοί ἐξαγρίωναν τόν ὄχλο,
πρᾶγμα ὄχι δύσκολο, ἄν σκεφτοῦμε ὅτι
μόλις 7580 χρόνια χώριζαν τήν ἐποχή
αὐτήἀπότούςφοβερούςδιωγμούςτῶνΔι
οκλητιανοῦκαίΓαλερίου(+311)καί5560
χρόνια ἀπό τόν “ἠπιώτερο” διωγμό τοῦ
Λικινίου (310324)· τόν ἐξαγριωμένο αὐ
τόνὄχλοτόνἐξαπέλυαννάκάψεικαίνά
καταστρέψειὁ,τιδήποτε“ἐθνικό”εὕρισκε
μπροστάτου.Αὐτόὅμωςοὐδέποτεὑπῆρ
ξεπολιτικήτοῦΜεγάλουΘεοδοσίουκαί,
ὅτανἔγινε,προσπάθησενάτόσταματήσει
καίνάτόθεραπεύσει»8.
Κλείνομετήνσύντομηαὐτήἐπισκόπη

σημέτίςἐπισημάνσειςτοῦκ.Θαν.Παπα
θανασίου, σέ ἐμπεριστατωμένη μελέτη
τουδημοσιευμένηστόπεριοδικό«Σύνα
ξη».Μεταξύτῶνἄλλων,γράφει:«σέὅλο
τόσῶματῶνἱερῶνκανόνων...ἀπουσιάζουν
ἀπολύτωςκανόνεςπούνάἐπιβάλλουντόν
“ἐκχριστιανισμό”τῶνἐθνικῶνκαίσχεδόν
ἀπολύτωςκανόνεςπούνάἐπιτάσσουντήν
καταστροφή τῶν παγανιστικῶν ἱερῶν».
Γιάτίςδιατάξειςνη΄καίπδ΄τῆςΣυνόδου
τῆςΚαρθαγένης (419μ.Χ.), μέ τίς ὁποῖς
ζητεῖται ἀπό τούς βασιλεῖς νά ἐξαλεί
ψουν «τά ἐγκαταλείμματα τῶν εἰδώλων
τάκατάπᾶσαντήνἈφρικήν»,παρατηρεῖ
ὅτι «πρόκειται γιά τοπικοῦ χαρακτήρα
πρωτοβουλία, πού ἀφοροῦσε συγκυρίες
τῆςλατινικῆςἘκκλησίαςστήΒόρειαἈφρι
κή».Ἡἴδιασύνοδος,ἐξ’ἄλλου,ζητοῦσε
ἀπότούς ἐπισκόπουςνάκαταστρέψουν
καί τά«χριστιανικάναΐδρια»,πούεἶχαν
ἀνεγερθεῖαὐθαίρεταἀπόδεισιδαίμονες
χριστιανούς(κανώνπγ΄)9.
Εἶναι,λοιπόν,φανερόὅτιἐθελοτυφλοῦν,

οἱ σύγχρονοι «ἐθνικοί», προσπαθώντας
ἐπίμονανάβροῦνὀργανωμένο«σχέδιο»
τῶν Χριστιανῶν γιά τήν καταστροφή
τῶν ἀρχαίων ναῶν καί μεθοδεύσεις

8.Αὐτόθι,σ.158.
9.Θαν.Παπαθανασίου, (Αὐτο)Κριτικήἑρμηνείατῆς

καταστροφῆςπαγανιστικῶνἱερῶνἀπόχριστιανούς,πε
ριοδ.«Σύναξη»,τ.69,σ.63.
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5.ἩκίνησητοῦΜούν.
Πρόκειταιγιάτήλεγόμενη«Ἑνωτική

Ἐκκλησία» τοῦ Κορεάτη ψευδομεσσία
SanMyungMun,πούἱδρύθηκεστήδεκαε
τίατοῦ1950καίλογίζεται«θρησκείατῆς
Νεότητας»,μέἀπαίτησηγιάτήνπαγκό
σμιακυριαρχία.
Ἡκίνησηδημιουργήθηκεμέτόνἰσχυ

ρισμό ὅτι ἡ «Ἕνωση» πού ἐπιδιώκει θά
ὁδηγήσειστήσωτηρίατοῦκόσμου.Μάλι
σταὁΜούν ἰσχυρίζεταιπώςαὐτόἔγινε
μέἐντολήτοῦΧριστοῦ.ΜόνοὁΜούνμπο
ρεῖνάἑνώσεικαίπάλιτούςἀνθρώπους
μέτόνΘεόγι’αὐτόκαίἡ«ἐκκλησία»του
ὀνομάζεται«Ἑνωτική»καίἡκίνησητοῦ
Unificationism.
Κυρίαρχος τοῦ κόσμου, λέγει, εἶναι ὁ

Σατανᾶς.Ὅμως ὁΜούν θά ἀποσπάσει
ἀπότόνΣατανᾶτήνἐξουσίακαίθάἐγκα
θιδρύσειτήνκυριαρχίατοῦΘεοῦ.Ὁἴδιος
καί ἡ τέταρτη γυναίκα του λογίζονται
«ἀληθινοίγονεῖς».Ἡδιδαχήτουἀποτε
λεῖἀνάμιξηβιβλικῶνἰδεῶνκαίἀνατολι

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

κῶνθρησκειῶν.Οἱὀπαδοίτουτόνἀνα
γνωρίζουνκαίτόντιμοῦνσάνμεσσίακαί
«ΚύριοτῆςΔευτέραςΠαρουσίας».
ὉΜούν ἵδρυσεἑκατοντάδεςὀργανώ

σεις καί ἑταιρίες, πού ἀναφέρονται σέ
ὅλουςτούςτομεῖςτῆςζωῆςκαίτῆςκοι
νωνικῆς δραστηριότητας: στή θρησκεία
γενικότερα, στίς ἐπί μέρους θρησκεῖες,
στήχριστιανικήπίστη,στούςθεολόγους,
στούςκληρικούς,στήνἑνότητατῶνθρη
σκειῶν,στίςἐπίμέρουςἐπιστῆμες,στούς
καθηγητέςπανεπιστημίου,στούςφοιτη
τές,στάπανεπιστήμια,στόνπολιτισμό,
στήνἕνωσητῶνπολιτισμῶν,στήνπαγκό
σμιαεἰρήνη,στήθρησκευτικήἐλευθερία,
στάἀνθρώπιναδικαιώματα,στήνκοινω
νικήδραστηριότητα,στήνπολιτικήζωή,
στά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, στήν
τηλεόραση, στόν κινηματογράφο, στά
βίντεο, στόνἀθλητισμό, στίςπολεμικές
τέχνες,στήμουσική,στόχορό,στήνοἰκο
γένεια,στήνοἰκονομικήζωήκ.ο.κ.
Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τά ὀνόματα

μερικῶνἀπότίςὀργανώσειςτοῦΜούν:
«Συνέλευση τῶν θρησκειῶν τοῦ Κό

σμου»(AssemblyoftheWorld‘sReligions
A.W.R.).

ΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΣΤΗΔΕΚΑΕΤΙΑΤΟΥ1990
τοῦπ.ἈντωνίουἈλεβιζοπούλου(†)1

(γ΄μέρος)

πού δέν ἁρμόζουν οὔτε συνάδουν μέ
τόν χαρακτήρα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Δέν
θέλουννάἀναγνωρίσουντόκύριοαἴτιο,
δηλαδή τήν φυσική φθορά τῆς ἀρχαίας
πολυθεϊστικῆςθρησκείας,πούἐπέφερετήν
ἐγκατάλειψηκαίτήνἐρήμωση.Μπροστά
στήν παρακμή καί τήν ἀπόρριψη τῆς
ἀρχαίαςθρησκείαςτοῦ«Δωδεκάθεου»,οἱ

ἀρχαῖοιπρόγονοίμαςἐγκατέλειψαν,μαζί
μέ τήν πολυθεϊστική πίστη καί τά ἱερά
τῆςλατρείαςτους.Ἡἐγκατάλειψήτους,
ὅμως, στίς περισσότερες περιπτώσεις 
πλήντῶνπεριπτώσεωνπούἀναφέραμε
παραπάνωἔφερεκαίτήνἐρήμωσήτους
καίὄχικάποιοὀργανωμένο«σχέδιο»τῶν
Χριστιανῶν.



διάλογος

5

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53

«Σύνδεσμος γιά τήν ἐκπαίδευση καί
τήνἈνάπτυξη»(AssociationforEducation
andDevelopment–A.E.D.).
«ΧριστιανικήΠολιτικήἝνωση»,(Chris

tianPoliticalUnion).
«ἈκαδημαϊκόςΣύνδεσμοςγιάτήνἜρευ

νατῶνἈρχῶν»(CollegiateAssociationfor
theResearchofPrinciplesC.A.R.P.).
«ΣυνομοσπονδίαγιάτόΣύνδεσμοκαί

τήνἙνότητατῆςκοινωνίαςτῆςἈμερικα
νικῆς Ἠπείρου», (Confederation for the
AssociationandUnityofSocietyoftheAm
ericas–C.A.U.S.A.).
C.A.U.S.A.International.
«Συμβούλιογιάτίςθρησκεῖεςτοῦκό

σμου» (Council for theWorld‘s Religions
–C.W.R.)
«Διεθνής Συνδιάσκεψη γιά χριστια

νούςκαθηγητές»(InternationalConferen
ceforChristianProfessors).
«Διεθνές Πολιτιστικό ἵδρυμα» (I.C.F.

InternationalCulturalFoundation).
«ΔιεθνήςΣύνδεσμοςΧριστιανῶνΚαθη

γητῶν» (I.C.P.A. International Christian
ProfessorsAssociation).
«ΔιεθνήςΣύνδεσμοςΧριστιανῶνΦοι

τητῶν» (I.C.S.A.  International Christian
StudentsAssociation).
«Διεθνής Συνδιάσκεψη γιά τήν Ἑνό

τητα τῶν Ἐπιστημῶν» (I.C.U.S.  Inter
national Conference for the Unity of the
Sciences).
«Διαπανεπιστημιακός Πολιτιστικός

Σύνδεσμος»(InterUniversityCulturalAs
sociation).
«ΔιομολογιακήΔιάσκεψηγιάτόνΚλῆ

ρο» (Interdenominational Conference for
Clergy–I.C.C.).
«ΔιεθνήςὉμοσπονδίαγιάτήΝίκηἐπί

τοῦΚομμουνισμοῦ»(InternationalFedera
tionfortheVictoryoverCommunism).
«ΔιεθνήςΣχολήΤζοῦντο,Καράτεκαί

Ἀϊκίντο» (International Judo, Karate and
AikidoSchool).

«ΔιεθνήςΣχολήΚαράτε»(International
KarateSchool).
«Διεθνής Σταυροφορία γιά Ἑνοποιη

μένο Κόσμο» (International One World
Crusade).
«ΔιεθνέςἽδρυμαΘρησκειῶν»(Internat

ionalReligiousFoundation–I.R.F.).
«ΔιεθνέςΣυμβούλιοἈσφαλείας»(Inter

nationalSecurityCouncil–I.S.C.).
«Διεθνές Σεμινάριο γιά τό Ἑνωτικό

Κίνημα»(InternationalSeminarontheUn
ificationMovement–I.S.U.M.).
«ΔιεθνήςΣύνδεσμοςΒόνΒάΝτό»(Inte

rnationalWOnHwaDoAssociation).
«ΝέαΜέση»(NeueMitte).
«Ὀρχήστρα τῆς Νέας Ἐποχῆς» (New

AgeOrchestra).
«Μουσικοί της Νέας Ἐποχῆς» (New

AgePlayers).
«ΝέαΚοσμικήΠερίοδος»(NewERA).
«ΦεστιβάλΝέαςΖωῆς»(NewLifeFes

tival).
«Κέντρο Βίντεο τοῦΝέουὉράματος»

(NewVisionVideoCenter).
«Σταυροφορία γιά τόν Ἕνα Κόσμο»

(OneWorldCrusade).
«Ἀκαδημία Παγκόσμιας Εἰρήνης γιά

Καθηγητές»(ProfessorsWorldPeaceAca
demy–P.W.P.A.).
«Θρησκευτική Ὑπηρεσία Νεότητας»

(ReligiousYouthService–R.Y.S.).
«ἙνωτικόΘεολογικόΣεμινάριο»(Unifi

cationTheologicalSeminary–U.T.S.).
«ΚέντροἘκπαίδευσηςγιάτήΝίκηἐπί

τοῦΚομμουνισμοῦ»(VictoryoverCommu
nismTrainingCenter).
«ΠαγκόσμιοςΣύνδεσμοςΜέσωνἘνη

μέρωσης»(W.M.C.WorldMediaAssoci
ation).
«Παγκόσμιος Ἰατρικός Σύνδεσμος

Ὑγείας»(WorldMedicalHealthAssociati
on).
«Νεολαία γιά μιά Ἠθική Κοινωνία»

(YouthforanEthicalSociety–Y.E.S.).
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«Σεμινάριο Νεολαίας γιά τίς Παγκό
σμιεςΘρησκεῖες»(YouthSeminaronWor
ldReligions–Y.S.W.R.).
Μέ ποιό τρόπο φαντάζεται ὁ Μούν

τήν ἑνοποίηση τοῦ κόσμου, ἀποδεικνύ
εται ἀπό τήν ἀντίληψηπού ἔχει γιά τή
δημοκρατία.Γι’αὐτόνἡδημοκρατία«δέν
εἶναι τό ἰδεῶδες σύστημα πού σκέφθηκε
ὁ θεός... Ὅμως ἡ δημοκρατία μπορεῖ νά
ἀποτελέσει βαθμίδαγιάτήν οὐράνιαμο
ναρχία·τότεἡδημοκρατίαἔχεινόημανά
τήδιατηρήσουμε»2.
ὍπωςπαρατήρησεὁF.W.Haack,στήΣυν

διάσκεψητοῦHildesheim,ὁΜούνδίνειἰδιαί
τερησημασίαστήνπροσπάθειανάἀσκήσει
ἐπιρροήπάνωσέκυβερνητικάστελέχηκαί
κυβερνήσεις.Ἐκπρόσωποικυβερνήσεωνκα
λοῦνταισέκάθεεἴδουςσυνέδριατῶνὀργα
νώσεων τοῦΜούν. Στά ἐσωτερικά ἐκπαι
δευτικάμαθήματα«Instructionforthe3rd.7
yearCourse»,κάτωἀπότήνἐπιγραφή:«3.
Responsibilitytowardsthenation»(ὑπευθυνό
τηταἔναντίτουἔθνους)ἀναφέρεται:
«α)...ΚυβερνητικέςἈρχέςἔχουντήδυ

νατότητα νά ἐνισχύσουν τήν κίνησήμας·
ἀστυνομίαἀσφαλείας,Ἀστυνομία,κ.ο.κ.
ἀπό τήνπλευρά τῶν ἐθνικῶν συμφερόν
των.Ἔχουμεἤδηθέσειτάθεμέλια.Κυβέρ
νηση καί Ἐκκλησία πρέπει νά βαδίζουν
παράλληλα.
β) Ἐκγύμναση (Training) κυβερνητικῶν

μελῶν.Νίκηἐναντίοντῶνμαθημάτωντοῦ
κομμουνισμοῦγιάκυβερνητικούςὑπαλλή
λους.Ἐπιθυμοῦμεαὐτήτήσύνδεση,ἰδιαί
τεραστήΓερμανία.
γ) Training δημοσίων ὑπαλλήλων καί

ὑπαλλήλων τοπικῆςαὐτοδιοίκησης.Ἀκό
μηπρέπεινάἐνημερωθεῖκαίὁστρατός.Ἡ
στρατιωτικήἰσχύςεἶναιτόστήριγμακάθε
ἔθνους».
ΒλέπουμεδηλαδήὅτιὁΜούνἐργάζε

ται συστηματικά γιά τή διάβρωση ὁλό

2.Rev.SanMyungMoonSpeaks,TrueParents’Mission,
Belvedere,April20,1980,σ.3.

κληρου τοῦ μηχανισμοῦ τῆς πολιτείας
καίτῆςἘκκλησίας·δίνειἰδιαίτερησημα
σία στήν «ἐκπαίδευση» τῶν Κρατικῶν
λειτουργῶν καί τή χρησιμοποίησή τους
γιάτούςσκοπούςτῆς«ἙνωτικῆςἘκκλη
σίας».
Ἡ πολιτική πτέρυγα τῆς κίνησης, ἡ

C.A.U.S.A., κυκλοφόρησε ἔντυπο στά
ἑλληνικά μέ τίτλο «Εἰσαγωγή στήν
C.A.U.S.A. International», ὅπου ἀναφέρε
ταιὅτιἔχεισάνσκοπότήνκαταπολέμη
σητοῦΚομμουνισμοῦκαίτήνπροσφορά
τῆς«θεοκεντρικῆςἰδεολογίαςσάνδιέξοδο
ἀπότίςἀθεϊστικέςἀρχέςτοῦΜαρξισμοῦ
Λενινισμοῦ».Ἡ ἰδεολογία αὐτή στηρί
ζεται,λέγειτόἔντυπο,«στήδιδασκαλία
τοῦ ἱδρυτοῦτηςΣάνΜυούνκΜούν» καί
ὀνομάζεται «θεϊσμός». «Περιλαμβάνει
ἕναπρότυπογιάτόνεἰρηνικόμετασχημα
τισμότοῦκόσμου».Ὁ«θεϊσμός»,διευκρι
νίζεται, «δέν ὑποστηρίζει τή διατήρηση
τοῦ σημερινοῦ καθεστῶτος. Ἐπιδιώκει
ἀλλαγήτόσοστήΔύσηὅσοκαίστόνΚομ
μουνιστικόκόσμο...Ὁθεϊσμόςμπορεῖνά
διαλύσειτήσύγχυσηστόδυτικόσύστημα
ἀξιῶν.Προτείνεινάκάνειτοῦτομέτόνά
προμηθεύσειπρῶταἕναἰδεολογικόπλαί
σιογιάτήΔυτικήσκέψη...Ὁθεϊσμόςεἶναι
ἕνα ἰσχυρό ἑνοποιητικό συγκολλητικό,
πούμπορεῖνάσυνενώσειτούςθεοσεβεῖς
ἀνθρώπους».
Τό «μήνυμα» λοιπόν τοῦΜούν εἶναι:

θεϊσμόςἀντίγιάΜαρξισμό Λενινισμό
καίΚαπιταλισμό.
F.W.Haack, ἀνέφερεστόHildesheim

ὅτιπαράλληλαμέτήνC.A.U.S.A.ὑπάρ
χειστίςΗ.Π.Α.καίἡ«AmericanFreedom
Coalition»,πούἀποτελεῖβασικόὄργανο
πολιτικῆς ἐπιβολῆς. Ο David G. Racer,
πούβρισκότανἄλλοτεμέσαστό δίκτυο
τοῦΜούν, ἐκφράζει τήν ἀκόλουθη κρί
ση:
«Σύμφωναμέτήνἄποψήμου,ἡAmeri

canFreedomCoalitionδένεἶναιἀμερικανι
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κή, ἀλλά παγκόσμια καί κορεατική. Δέν
πρόκειται ἐδῶ γιά ἐλευθερία, ἀλλά γιά
θεϊσμό,ἑνωτικήδιδασκαλίακαίὑπηρεσία
στόνΠατέρα(«ἀληθινόςΠατέρας»εἶναι
τίτλοςτιμῆςγιάτόνΜούν).Δένπρόκει
ταιγιάὁμοσπονδίαὁμάδωνκαίἀτόμωνγιά
ὁρισμένουςσκοπούς,ἀλλάγιάὀργάνωση
πού δημιουργήθηκε γιά ἰσχυρή πολιτική
ἐπιρροή.Ἄνἐπιτύχει,θάἐπιφέρειμεγάλα
προβλήματαστήνἈμερική»3.
ὉΜούνλοιπόνχρησιμοποιεῖτούςὅρους

«θεϊσμός»,«ἐλευθερία»,«εἰρήνη»μέδια
φορετική ἔννοια καί ἐννοεῖ τήν ὑποταγή
τῆς ἀνθρωπότητας σέ μία συγκεκριμένη
ἰδεολογία,τήδικήτου ἰδεολογία,καίκά
τω ἀπό ἕνα νέο φύρερ, τόν ΣάνΜυούνκ
Μούν!
Πόσοἔχειπροχωρήσειαὐτήἡδιαβρωτι

κήπροσπάθεια;Ὅπως ὑπογράμμισε ὁ F.
W.Haack,ἔξωἀπότήναὐτοκρατορίατοῦ
Μούνδένμπορεῖκανείςνάδώσειἀπάντη
σησ’αὐτότόἐρώτημα..Εἶναιὅμωςσυγκλο
νιστικάταστοιχεῖαπούἀνακοινώνειὁD.
G.Racer:
«50.000 ἕως 70.000κληρικοί καίχιλιά

δες ἐκλεγμένοι ἐπίσημοι, ἀπόστρατοι
στρατιωτικοίκαίἄλλοιπολιτικοίἀκτιβι
στές ἐκπαιδεύονται ἤδη στήν C.A.U.S.A.
καίσέἄλλεςὀργανώσειςτοῦΜούν».ὉD.
G.Racerπροσθέτειἀκόμηἀναφερόμενος
στήσοβαρότητατῆςἀπειλῆς:«βρῆκαἐπί
σης ὅτι πολλοί συντηρητικοί βρίσκονται
φυλακισμένοιστόἀκτινοβόλοἀπόχρῆμα,
ἐξουσίακαίθέσειςδίκτυτοῦΜούν»4.
ὉΜούνδένφανερώνειτούςἀληθινούς

σκοπούς του πρός τά ἔξω. Ο Racer τόν
ὁποῖοἐπικαλέσθηκεὁF.W.Haack,ἀναφέ
ρεταισέὁμιλίατοῦκορεάτηψευδομεσσία,
μέτίτλοHeadwing,ὅπουἀποκαλύπτονται
οἱἀληθινέςπροθέσειςτου:

3.DavidG.RacerJr.,NotforSaleTheRev.SunMyung
MoonandOneAmerican’sFreedom,St.Paul,MN.1989,σ.
73.F.W.Haack,UberschneidungenvonReligionundPoli
tikinneureligiosenGruppierungen,χειρόγραφο,σ.6.
4.Στόἴδιο:D.G.Racer,σ.58,73.

«Σύμφωναμέ τό ἀντίγραφο αὐτοῦ του
λόγουὁΜούνμίλησεστίς31.3.1987σέἑκα
τοντάδεςβασικούςὀπαδούςτου.Εἶπεὅτιὁ
Θεόςτοῦἀποκάλυψεμίανέαπολιτικήκί
νηση,τῆςὁποίαςὁκαιρόςἔφθασεσήμερα.
Σ’αὐτήτήνκίνηση,δένθάὑπάρχειπλέ

ονδεξιάκαίἀριστερήπτέρυγα:θάὑπάρ
χειμόνοἡἀρχηγικήπτέρυγα(Headwing)·
Headwing,ἑρμηνεύειὁΜούν,εἶναιἡσύν
ροήτῶνμεγάλωνπαγκόσμιωνπολιτικῶν
κινήσεων.Ἡἀριστερήπτέρυγαἐκπροσω
πεῖταιἀπότάκομμουνιστικάἔθνηκαίτίς
ἀριστερέςκυβερνήσεις.Ἡδεξιάπτέρυγα
ἐκπροσωπεῖταιἀπότίςἐλεύθερεςχῶρες
καίδημοκρατίες,ὅπωςἐπίπαραδείγματι
ἡἈμερική .ἩHeadwingθάἑνώσειαὐτές
τίςδύοκατευθύνσεις,κάτωἀπόμίαδιεύ
θυνση»5.
ΑὐτήἡὁμιλίατοῦΜούνδιασαφηνίζει

τήνἔννοιατοῦὅρου«θεϊσμός»,ὁὁποῖος
ὑπογραμμίζεταιστόἔντυποπούκυκλο
φόρησεἡC.A.U.S.A.στήχώραμας.Μία
ἄλλη ἀπό τίς ἀναρίθμητες ὀργανώσεις
τοῦΜούν,πούφαίνεταιὅτικατευθύνειτό
ἔργοστόν«ἱεραποστολικόἀγρόἙλλάς»,
εἶναιὁ«ἈκαδημαϊκόςΣύνδεσμοςγιάτήν
ἜρευνατῶνἈρχῶν»–C.A.R.P.Χαρακτη
ριστικάεἶναιτάἔντυπαποῦπροσφέρον
ταισέἝλληνεςφοιτητές,στάὁποῖαδέν
ἐμφανίζεταιτόὄνοματοῦΜούν:
«ΣκοπόςτοῦΚέντρουεἶναιἡἔρευναἐπί

τῶν Γενικῶν Ἀρχῶν τῶν Πολιτιστικῶν,
Κοινωνικῶν,ΦυσικῶνἘπιστήμωνκαίΤε
χνῶν τῶν Ἀξιῶν τῆς Ἀληθινῆς ζωῆς καί
ἡδιερεύνησητοῦἐσωτερικοῦκόσμουτοῦ
ἄνθρωπου».Ἐδῶσκόπιμαπαρασιωπᾶται
τό ὅτι πρόκειται γιά τίς «θεϊκέςἈρχές»
τοῦΣάνΜυούνκΜούν,πούκατάτήνἀν
τίληψη τῆς κίνησης προσδιορίζουν τήν
«ἀληθινήζωή».
Ὁἀληθινόςστόχος τῆςκίνησηςμπο

ρεῖνάγίνειἀντιληπτόςστόἴδιοκείμενο,

5.Στόἴδιο:D.G.Racer,σ.74,F.W.Haack,Uberschnei
dungen,σ.7
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κάτωἀπότήνἐπιγραφή«Μετασχηματι
σμόςἈναδημιουργίαΚοινωνίας».Ἐκεῖ
ἀναφέρεται: «Ὅλες οἱ κοινωνίες σήμερα
βρίσκονταισέσύγχυση.Κοινωνικέςἀρχές
καίκατεστημένοἀμφισβητοῦνται.Οἱνέοι
ἀπαιτοῦνμιάκοινωνίαδικαιοσύνης,ἁρμο
νίας, ἐλευθερίας καί εἰρήνης. Ἡ ἀνάγκη
γιάμιάνέαἰδεολογίαπούθάμετασχημα
τίσει τήν κοινωνία χρειάζεται ὅσο ποτέ
ἄλλοτε».Φυσικάἡ«συνταγή»εἶναιἐδῶ
ἡνέα ἰδεολογίατοῦΜούν,πούθάὁδη
γήσειστό«μετασχηματισμό»ὁλόκληρης
τῆςκοινωνίας.
Στήσυνέχειαἀναλύεταιτό«στρατηγι

κόσχέδιο»τῆςC.A.R.P.:Τόπρῶτοβῆμα
εἶναι«πίστησέὀρθήἰδεολογία»,δηλαδή
στίς«θεϊκέςἈρχές»τοῦΜούν.Τόδεύτε
ρο βῆμα εἶναι «δράση σύμφωνα μέ τό
πιστεύω»,δηλαδήἔνταξηστόἔργοτῆςκί
νησης,πούπρέπεινάγίνει«ἔργοζωῆς»,
μέκαταστροφικέςσυνέπειεςγιάτήνπρο
σωπική, οἰκογενειακή, ἐπαγγελματική,
κοινωνικήκαίλοιπήζωήτῶν«πιστῶν».
Αὐτό θά ὁδηγήσει κατά τό ἴδιο κείμενο
στό «σκοπό»,πού εἶναι ὁ «ἐπιτυχήςμε
τασχηματισμός»τῆςκοινωνίας,μέβάση
τήνἰδεολογίατῆςκίνησης.
«Ὁ εἰρηνικός ἤ μή μετασχηματισμός»,

σημειώνεται στή συνέχεια, «ἐξαρτᾶται
ἀπότήνὡρίμανσητῆςσυνείδησηςτοῦἀτό
μου».Ἐδῶπρέπεινάθυμίσουμεπώςσύμ
φωνα μέ τίς «θεϊκές Ἀρχές» τοῦΜούν,
ὁ «μετασχηματισμός» τῆς ἀνθρώπινης
κοινωνίαςκαθιστᾶἀπαραίτητοἕνατρίτο
παγκόσμιοπόλεμο,ἀπότόνὁποῖοἡ«νέα
ἰδεολογία» καί ἡ «παράταξη τοῦ θεοῦ»
θάβγοῦννικητέςγιάνάπραγματώσουν
γιάτήνἀνθρωπότητατή«ΝέαἘποχή».
Αὐτήἡἐπαγγελίαγίνεταιστόὄνοματοῦ
Θεοῦ!
Γιά νά κεντρισθεῖ ὁ ἰδεαλισμός τῶν

νέων.στόἴδιοἔντυποὑπογραμμίζεταιἡ
ἀνάγκηνάξεπερασθεῖὁ«ἐγωκεντρισμός

 ἀτομισμός». Ἐντός τόξου, πού δείχνει
πρόςτήν«ὀρθήἱεράρχησηπροτεραιοτή
των»,ἑρμηνεύεταιὁ«μετασχηματισμός»
σάν «ἀναδημιουργία», καί σχεδιάζεται
μέτήβοήθειατόξωνἡ«πορεία»,ἀπότό
ἄτομο στήν οἰκογένεια, στήν κοινωνία,
στόἔθνος,στόΚράτος,στόσυνασπισμό
κρατῶνκαίτέλοςστήπαγκόσμιακοινω
νία.
Στόμεταξύ ὁΜούνπροχωρεῖ συστη

ματικά στήν πραγμάτωση τοῦ σχεδίου
του.ἬδημέσῳτοῦκόμματοςτοῦLePen,
ὀπαδοί τοῦ Μούν βρίσκονται σήμερα
στό Γαλλικό Κοινοβούλιο καί στό Εὐ
ρωκοινοβούλιο. Στή Συνδιάσκεψη τοῦ
RothenburgἔγινεσαφέςὅτιὁΜούνἀπο
βλέπειστήδιάβρωσητῶνσυντηρητικῶν
κομμάτων. Ἐνδεικτικό τῶν προθέσεων
αὐτῶνεἶναιἡπερίπτωσητῆςDr.Ursula
Saniewski,32ἐτῶν,πρώηνἈντιπροέδρου
τῆςC.A.U.S.A.Γερμανίας(1987)καίδιευ
θύντριαςτῆςὀργάνωσηςC.A.R.P.
Ἐγκατέλειψετήθέσηαὐτή,προφανῶς

μέ ἐντολή τοῦ Μούν, καί εἶναι σήμερα
ὑπεύθυνητοῦπολιτικοῦγραφείουτοῦκ.
Schlonhuber,ἀρχηγοῦτοῦκόμματοςτῶν
ΡεπουμπλικάνωνστήΒαυαρία.
ΚαίστήνπερίπτωσηλοιπόντοῦΜούν

βλέπουμετήσύγχυσητῶνὁρίωνἀνάμε
σαστήθρησκείακαίστήνπολιτικήκαίτή
θρησκειοποίηση τῆς πολιτικῆς ζωῆς.Ἡ
πολιτικήἀπαίτησητοῦΜούνστηρίζεται
πλέονσέθρησκευτικάθεμέλια.Ἡμέθο
δοςπούἀκολουθεῖεἶναιἡδιάβρωσηκαί
φαίνεταιπώςἔχειἤδησημειώσειἐπιτυ
χίες,πούπρέπεινάἀνησυχήσουνὅλους
ἐκείνους,πούἐνδιαφέρονταινάἀποτρέ
ψουντήνἐπιβολήἑνόςὁλοκληρωτισμοῦ,
πού ζητάει νά ἐπιβληθεῖ μέ πανουργία
ἀλλάκαίμέθρησκευτικόφανατισμό6.

(Συνέχειαστόἑπόμενο).

6.Βλέπεκαί:Ἀ.Ἀλεβιζοπούλου,Ψυχοναρκωτικά.
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ΚοινήπεποίθησηὅλωντῶνΠεντηκο
στιανῶνὁμάδωνἀποτελεῖὁ ἰσχυρισμός
τους ὅτι στίς συνάξεις τους ἐπιδημεῖ τό
ἍγιοΠνεῦμα,τόὁποῖο,πάντακατάτούς
ἰσχυρισμούςτους,ἐκδηλώνειτήνπαρου
σίατουποικιλοτρόπως,ὅπωςπ.χ.μέτήν
λεγόμενηγλωσσολαλιά,τίςπροφητεῖες,
τίς«θεραπεῖες»κ.ἄ.
Κάθε Πεντηκοστιανή ὁμάδα ἔχει βε

βαία τήν πεποίθηση ὅτι ἀποτελεῖ χῶρο
ἀσφαλοῦςσωτηρίας,χῶροβεβαίαςπαρου
σίαςτοῦἉγίουΠνεύματος.Παρ’ὅλααὐτά
ὅμωςὑπάρχουνΠεντηκοστιανέςκινήσεις
πού,ἀφοῦδιατυπώνουνἰσχυρισμούςπερί
ἀποκλειστικῆς αὐθεντικῆς κατανόησης
καί βίωσης τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό αὐτές,
μέμφονταιἄλλεςΠεντηκοστιανέςὁμάδες
γιάτήνπαρουσίαστόχῶροτουςἀντιχρι
στιανικῶνδιδασκαλιῶνκαίπρακτικῶν.
Στάπιόχαρακτηριστικάπαραδείγμα

τα αὐτοῦ τοῦ φαινομένου ἐντάσσεται
καί ἡ μεγαλύτερηΠεντηκοστιανή κίνη
σηστήνἙλλάδαπούεἶναιἡ«Ἐλευθέρα
ἈποστολικήἘκκλησία τῆςΠεντηκοστῆς»
(ἐφεξῆς Ε.Α.Ε.Π.). Στό ἐπίσημο δημοσι
ογραφικό ὄργανό της, τήν ἐφημερίδα
«Χριστιανισμός»,ἡΕ.Α.Ε.Π.μέμφεταιἄλ
λεςΠεντηκοστιανέςκινήσειςγιάπολλά
ἄτοπα.Ἄςδοῦμεκάποιεςἀπόαὐτέςτίς
κατηγορίεςμομφές τῆςΕ.Α.Ε.Π. ἐναντί
ονἄλλωνΠεντηκοστιανῶν.

1.Γενικέςἀναφορέςπερίλαθῶνστίς
ἄλλεςΠεντηκοστιανέςκινήσεις.
Ἡ Ε.Α.Ε.Π. ἰσχυρίζεται, σύν τοῖς ἄλ

λοις,ὅτιαὐτή«διόρθωσεόλαταλάθηπου
κρατούνοιεκκλησίεςτηςΠεντηκοστής»1.

1..Βλ.Ἐφημ.Χριστιανισμός,Ἀρ.Φ.64,1591990,σ.7.

2.ΚαταπάτησητῆςἉγ.Γραφῆς.
Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ε.Α.Ε.Π. ἀναφέ

ρουν, ὅτι σέ διεθνές συνέδριοΠεντηκο
στιανῶντό1990στόΓιαμπόλτῆςΒουλγα
ρίαςἡὅληπαρουσίαγενικάἑνόςἀμερι
κανικοῦ Πεντηκοστιανοῦ θρησκευτικοῡ
συγκροτήματος,καίἡσυμπεριφοράἑνός
μέλουςτουεἰδικά,τούςὁδήγησεστόση
μεῖοὥστε:«ΌλοιοιΈλληνεςσηκώθηκαν
και βγήκαν από την αίθουσα σε ένδειξη
αποδοκιμασίας,γιατηνκαταπάτηση (sic)
τουΛόγουτουΘεού»2.

3.Ἀμερικανισμόςἀντίχριστιανισμός.
Ἐπισημαίνειχαρακτηριστικάὁἱδρυτής

τῆς Ε.Α.Ε.Π.: «Σήμερα όμως ο χριστιανι
σμόςτηςπεντηκοστήςκινδυνεύειναχαλά
σειαπότονΑμερικανισμό.Τηνκοσμικότητα
πουοιαδελφοίχριστιανοίέχουνεισπράξει
στις εκκλησίες τους και οι παρεκκλίσεις
από την διδασκαλία του ευαγγελίου. Ο
Αμερικανισμός με την απλοποίηση των
πραγμάτωνγίνεταισκάνδαλο.Μέσαστις
εκκλησίες,όχιβέβαιαόλες,έχουντοποθε
τήσειόργαναπαντόςείδουςμεντραμςπου
συνοδεύουν ύμνους που μοιάζουν με τις
μουσικέςΡΟΚκαιΠΟΠκαιμενεαρούςμε
μακριάμαλλιάκαιμιακιθάραηλεκτρονι
κή,νακάνουνσαντρελοίεπάνωστηνέδρα,
δίπλαστονάμβωνακαιναπετάνεκαικανέ
να“πρέιζδεΛορντ”(“δόξαστοΘεό”)»3.

4.Κατάντημα«ἐκκλησιῶν»
Πεντηκοστῆς.

«ΣτηνΑμερικήοιειλικρινείςχριστιανοί
έχουναγανακτήσειμετοκατάντημαπολ

2.Βλ.Ἐφημ.Χριστιανισμός,Ἀρ.Φ.65,191990,σ.3.
3.Βλ.Ἐφημ.Χριστιανισμός,Ἀρ.Φ.80,1541991,σ.5.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙΕΝΑΝΤΙΟΝΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ
τοῦΠρωτοπρ.ΒασιλείουΓεωργοπούλουΔρ.Θ.



10

λώνεκκλησιώντηςΠεντηκοστής»4.

5.Ψευτοθαύματακαί
ψευδοδιδασκαλίες.

«Η μεγάλη πλειοψηφία των αδελφών
ΑμερικανώντηςΠεντηκοστής,λυπούνται
γιαταψευτοθαύματαπουκάνουνκάτισό
ουμενκήρυκεςκαιγιατιςψευδοδιδασκαλί
εςμερικώννεωτέρων»5.

6.Παγιδεύτηκανστήνπλάνη
τοῦδιαβόλου.

«Μερικοί αδελφοί παγιδεύτηκαν στην
πλάνητουδιαβόλουκαιπροσπάθησαννα
παρασύρουνκαιόλητηνεκκλησίατηςΠεν
τηκοστής,στηνΕλλάδα,γράφονταςβιβλι
αράκιακαικηρύττονταςαπότονάμβωνα,
εκείναπουοΘεόςτόσοπολύμίσησε»6.

7.Ἀκολουθούνἰουδαϊκέςδιδασκαλίες.
«Παρόλααυτάυπάρχουνορισμένεςδι

δασκαλίες που θα τις θίξουμε και είναι
τελείωςιουδαϊκέςπουακολουθούνορισμέ
νεςεκκλησίεςτηςΠεντηκοστής...Μερικές
εκκλησίες της Πεντηκοστής εφαρμόζουν
τηνπροσφοράτωνδεκάτων,υποχρεώνον
ταςταμέλητουςναδίνουνδέκατα»7.
Καί ἀλλοῦ πάλι: «Πού βρήκαν όμως

γραμμένο οι σημερινοί κήρυκες και ποι
μένες και ιδιαίτερα των εκκλησιών της
Πεντηκοστής το σύστημα αυτό, να απαι
τούναπόταμέλητωνεκκλησιώντους,να
δίνουντο10%τωνεισοδημάτωντουςστην
εκκλησία»8;

4. Βλ. Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ. Φ. 131, Ὀκτώβριος
1994,σ.3.

5. Βλ. Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ. Φ. 131, Ὀκτώβριος
1994,σ.6.

6. Βλ. Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ. Φ. 131, Ὀκτώβριος
1994,σ.6.

7. Βλ. Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ. Φ. 37, Ἰανουάριος
1989,σ.1.

8.Βλ.Ἐφημ.Χριστιανισμός,Ἀρ.Φ.32,Αὐγουστος1988,
σ.4.

8.Σκανδαλισμόςὀπαδῶνκαίπλουτι
σμόςκηρύκωνκαί«ποιμένων».
Μέ ἀφορμή πάλι τά δέκατα ὡς ὑπο

χρεωτική εἰσφορά σέ διάφορες Πεντη
κοστιανές κοινότητες ἀποκαλύπτονται
καί ἄλλα γεγονότα τοῦΠεντηκοστιανι
κοῦχώρουὅπωςὁσκανδαλισμόςκαίοἱ
καταπίεση ὀπαδῶν καί ὁ πλουτισμός
διαφόρωνκηρύκωνκαί «ποιμένων».Μέ
σαφήνειαἐπισημαίνονται:«Οιεκκλησίες
σήμερασκανδαλίζουντουςανθρώπουςμε
ταδέκατάτους.ΠιέζουνειλικρινείςΧρι
στιανούςπούπολλέςφορέςαδυνατούννα
δώσουνακριβώςτο10%καιοιεκκλησίες
καιπροπαντός οι κήρυκες καιποιμένες
γίνονταιπάμπλουτοικαιστοτέλοςτορί
χνουνστηχλιδήκαιτηνπολυτέλεια»9.
Καίἀλλοῦπάλι:«Ανοάνθρωποςπαίρ

νει50.000τομήνα,είναιυποχρεωμένοςνα
δίνει5.000κάθεμήναστηνεκκλησία,ειδε
μήθεωρείταιένοχοςμπροστάστοΘεό.Κι
έτσιοιποιμένεςκαιοιεκκλησίεςγίνονται
πάμπλουτες, οι δε πιστοί καταπιέζονται
καιταλαιπωρούνται»10.

9.«ΘείαΚοινωνία»
μέκριτσίνιακαίχυμούς!!!

Γράφουνχαρακτηριστικά:«Ησυνήθεια
ορισμένωνεκκλησιώνναχρησιμοποιούνμι
κράκριτσίνιαγιαάρτοκαιοποιονδήποτε
χυμόγιαοίνο,έχειολέθριααποτελέσματα
γιατηνεκκλησία»11.
Βλέπουμεἐνπροκειμένωμιάχειρίστου

εἴδουςκακοποίησηκαίπεριφρόνησηκαί
αὐτῶντῶνἱστορικῶνγεγονότωνκαίτῶν
ἱδρυτικῶνλόγωντοῦΚυρίουσχετικάμέ
τόμυστήριο.
Τάπαραδείγματαπούπαραθέσαμεεἶναι

9.Βλ.Ἐφημ.Χριστιανισμός,Ἀρ.Φ.32,Αὐγουστος1988,
σ.4.

10.Βλ.Ἐφημ.Χριστιανισμός,Ἀρ.Φ.30,Ἰούνιος1988,
σ.3.

11.Βλ.Ἐφημ.Χριστιανισμός,Ἀρ.Φ.??,Ἰούνιος2006.
σ.3.
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Καὶ  φυσικά,ὅτανμιλοῦμεγιὰδιαχρο
νικότητα τῆς γλώσσας, πρέπει νὰ ἐπα
νέλθουνκαὶτὰΠατερικὰκείμενα.Ἦταν
μίαἐπιθυμίαποὺἐξέφραζεκατὰκαιροὺς
ὡςπρύτανηςὁκ.Μπαμπινιώτης,ἐλπίζω
τώραἀπὸτὶςθέσειςποὺβρίσκεταινὰἐπι
μείνει.ΚαὶἐλπίζωὅσοιδιοικοῦντὴνΠαι
δείανὰμὴνστεροῦντὰπαιδιάμαςἀπὸ
τὸνπλοῦτοτῶνΠατερικῶνκειμένων,καὶ
ὡςμαθήματοςπίστεωςκαὶὈρθοδοξίας,

1. Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του στό Σεμινάριο
Ὀρθοδόξου Πίστεως, πού γίνεται κάθε Κυριακή στό
Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ
ὁμωνύμουπροαστείου,ἀπό11.30’π.μ.ἕως1μ.μ.

ἀλλὰκαιὡςγλωσσικοῦκαιὡςκοινωνι
κοῦἀκόμηπροβληματισμοῦ.Γιὰτὴνοἰκο
γένεια,γιὰτὸπαιδί,γιὰτὸγάμο,γιὰτὸν
πλοῦτο,τόσοὡραῖαπράγματα.
Πᾶμε στὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας ποὺ

τώρατελευταῖαἔχειγίνειπάραπολὺδιά
σημο.Θὰἀναρωτηθοῦνὁρισμένοι:καλὰ
ἐμεῖς Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι δηλώνουμε
πάνω ἀπ’ ὅλα. ΕἴμαστεἝλληνες, ἀλλὰ
ἄλλοιεἶναιΣέρβοι,ἄλλοιεἶναιΒούλγα
ροι,ἄλλοιεἶναιἀραβόφωνοιὈρθόδοξοι.
Πρέπει νὰ τονίζουμε τὴν ἐθνική μας
καταγωγή, τὴν ἐθνική μας παράδοση;
Ἢμήπωςσήμερα νὰ τά καταργήσουμε

ΗΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΠΑΙΔΕΙΑΣΤΟΝ21οΑΙΩΝΑ
τοῦκ.ΚωνσταντίνουΧολέβα1,

πολιτικοῦἐπιστήμονος.

(γ΄μέρος)

ἀρκετάκαίἀποκαλυπτικάμέσαἀπόπεντη
κοστιανέςπηγέςγιάνάδείξουνγιάμιάἀκό
μηφοράτήνἀπίστευτησύγχυσηκαίπλάνη
τοῦΠεντηκοστιανικοῦχώρουπούαὐτοθαυ
μάζεται ὡς τό ταχύτερα ἀναπτυσσόμενο
θρησκευτικόκίνημαπαγκοσμίως.
Τά παραπάνω ὅμως χαρακτηριστικά

παραδείγματα ἐγείρουν πλῆθος ἐρωτη
μάτωνγιάπολλάζητήματασχετικάμέ
τόνεὐρύτεροΠεντηκοστιανικόχῶροχω
ρίςβεβαίωςνάἀπαντοῦνκαίνάλέγουν
τίποταγιάτόπιόβασικόστοιχεῖο.Ὅτιδη
λαδή,ἐάνΠεντηκοστιανέςὁμάδεςἔχουν
ἀποδεχθεῖ καί διδάσκουνἀντιευαγγελι
κές διδασκαλίες, ὅπως τίς κατηγοροῦν
ἄλλοιΠεντηκοστιανοί,τότεπῶςτόἍγιο
Πνεῦμαεἶναιπαρόνστόχῶροτους;Ποιό
πνεῦμαἐπιδημεῖστίςσυνάξειςτους;Ποιό
πνεῦμα τίς καθοδηγεῖ; Σέ ποιό πνεῦμα
ὑποτίθεταιὅτιβαπτίζονται;
Τίγίνεταιμέτήνπεποίθησηαὐτῶντῶν

Πεντηκοστιανῶνὁμάδωνὅτιἀποτελοῦν
μέροςτῆςὑποτιθέμενης«ὄψιμηςβροχῆς»
καίκαρπότῆς,ὑποτιθέμενηςπάλι,παγ
κοσμίουἐκχύσεωςτοῦἉγίουΠνεύματος,
ἐνῶοἱἄλλοιΠεντηκοστιανοίτίςκατηγο
ροῦνγιάἀντιευαγγελικέςδιδασκαλίεςἤ
καίγιάἀντιχριστιανικέςπρακτικές;
Βεβαίως γιά τόν ὀρθόδοξο χριστιανό

ἡ ἀπάντηση εἶναι σίγουρη καί ἀναμφι
σβήτητη.ΣέκαμμίαἀπολύτωςΠεντηκο
στιανήὁμάδα,κίνησηκ.λπ.ἀπότήνἀρχή
τῆςἐμφανίσεωςτοῦΠεντηκοστιανισμοῦ,
μέχρικαίτήνμεταγενέστερημετεξέλιξή
του,εἴτεὡςΧαρισματικήΚίνηση,εἴτεὡς
ΤρίτοΚύμακ.ο.κ.,δένεἶναιπαρόντόΠα
νάγιοΠνεῦμα.Κατάτήδιδασκαλία τῆς
Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας μας παρόντα στό χῶρο
τῆςπλάνηςεἶναιμόνοτάπονηράπνεύ
ματα σέ μιά ποικιλία ἐκδηλώσεων καί
μεταμορφώσεώντους.
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αὐτὰκαὶνὰποῦμε,ἔλαμωρὲτώρα,παγ
κοσμιοποίησηἔχουμε,νὰσταματήσουμε
τὴνἹστορίακαὶνὰτάδιδάσκουμεὅπως
θὰἤθελετὸβιβλίοτὸἀποσυρθὲντῆςΣτ’
Δημοτικοῦ.Θὰἀναφέρω δύο παραδείγ
ματαἀπὸτοὺςἐκκλησιαστικοὺςσυγγρα
φεῖςπούἐξηγοῦνγιατὶχρειάζεταιἡἹστο
ρία. Πέραν τῶν ἄλλων, δηλαδὴ πέραν
τοῦἐθνικοῦγεγονότος,ὅτιὡςἝλληνας
θέλω νὰ ξέρωἀπὸποῦ ξεκινῶ καὶ ποῦ
πάω,καὶοἱἐκκλησιαστικοίμαςσυγγρα
φεῖς,ἡὀρθόδοξηπαράδοσήμαςμιλᾶγιὰ
τὸθέμααὐτό.Πρῶτον,ἍγιοςΓρηγόριος
ὁ Ναζιανζηνός. Ἐκφωνεῖ δύο ὁμιλίες,
δύοἐπιστολὲςἂνθέλετε,ΠρὸςἸουλιανὸν
βασιλέαστηλιτευτικόςΑ’καὶΒ’.Δύοκα
ταγγελτικοὺς λόγους γιὰ τὸν Ἰουλιανὸ
τὸνπαραβάτη.Ὁπρῶτοςἀπὸ τοὺς δύο
αὐτοὺςλόγους,ἐκρηκτικὸκείμενο,γκρε
μίζει τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ μυθολογία
καὶξεκαθαρίζειτίδέχονταιοἱχριστιανοὶ
ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία.
ἘκεῖβλέπεικανεὶςὅτιὁΓρηγόριοςγιὰνὰ
ἀπαντήσειστὸνἸουλιανό,τὸννεοπαγανι
στὴτῆςἐποχῆςἐκείνης,γνώριζεἄριστα
καὶτὴνἹστορίατὴνἀρχαιοελληνικὴκαὶ
τὴ μυθολογία. Τοῦ μιλάει γιὰ Ἐρινύες,
γιὰ θεότητες, τά γνωρίζει καλά γιὰ νὰ
μπορέσεινὰἀπαντήσει.Γνωρίζειγιὰνὰ
μπορέσει νὰ εἶναι ἀπολογητὴς, γιὰ νὰ
ἔχειλόγοἀντιρρητικό,ἀπολογητικό,ἀλ
λὰκαὶοἰκοδομητικό.Γνωρίζειἄριστατὴν
μέχριτότεἹστορία,ὅπωςκιὁμέγαςΒασί
λειος.Παράδειγμαδεύτερο.Περὶτὸ1300
στὴνΚύπρο,ἀκριβῶς τότεποὺ ἔπαυεἡ
βυζαντινὴδιοίκηση,ἡῥωμαίικηδιοίκηση,
καὶτήνκατέλαβανπρῶταἌγγλοι,μετὰ
ΝαΐτεςἱππότεςκαὶστὴσυνέχειαοἱΦραγ
κογάλλοιΛουζινιάν,τότεζῆσεμίασπη
λιὰκοντὰστὴνΠάφοὁἍγιοςΝεόφυτος
ὁἜγκλειστος.Ἔτσιὀνομάζεταικαὶτὸμο
ναστήριτου,εἶναιἡἘγκλείστρα.ὉἍγιος
Νεόφυτος μπορεῖ νὰ ἦταν ἔγκλειστος
μέτήνθέλησήτου,ἀλλὰμὲτὴχάρητοῦ
ἉγίουΠνεύματοςκαὶμὲτὴνπαιδείαποὺ

μόνοςτουἀπέκτησε,ἔγραψεπάραπολ
λὰκείμενακαὶἐγκώμιασεἉγίουςστὴν
Παναγία.Ἔγραψεκαὶἕναἔργοἱστορικό:
«ΠερὶτῶνκατὰχώρανΚύπρονσκαιῶν».
Γιὰτὰδεινὰκαὶτὰδυσάρεσταποὺἦρθαν
στὴνχώρατῆςΚύπρου.
Αὐτό,λοιπὸν,εἶναιἕνακείμενοπατρι

ωτικότατο,εἶναιἕνακείμενοποὺτονίζει
καὶλέει:«ἀλλοίμονο,ἦρθανἐδῶἄνθρω
ποιἀπὸδιάφοραμέρη,μᾶςἀλλοιώνουν
τὴνπαράδοσήμας».Δὲνἔχειμῖσος,δὲν
ἔχειἐθνοφυλετισμό,ἀλλὰἔχειτὸνὑγιῆ
πατριωτισμὸτοῦῬωμηοῦ.Ἀναφέρεικαὶ
ὅλες τὶς ἀποστάσεις καὶ λέει ὅτι ἦρθαν
ἀπὸτὴνἸγγιλτέρρα,ἀπὸτὴνἈγγλία,ἦρ
θανμέσασεπλοῖαἀπὸτὴνἸγγιλτέρρα,
ἡὁποία«πόρρωπρὸςβορρὰντῆςῬωμανί
αςἀπέχει».Βρίσκεταιμακριὰκαὶβόρεια
τῆς Ῥωμανίας, δηλαδὴ τοῦ βυζαντινοῦ
κράτους, ἀπὸ τὴ νέα Ῥώμη– Κωνσταν
τινούπολη. Ὁ Ῥωμηὸς αὐτός, ὁ Ἑλλη
νορθόδοξος Ἅγιος, ἀσκητικότατος μέν,
πατριωτικότατοςδέ.Καὶεἶναιἕναἱστορι
κότατοκείμενοτὸὁποῖοἔχειἐκδοθεῖκαὶ
πρὶνἀπὸτρίαχρόνιαἀπὸτὸμοναστήρι
τουκαὶπραγματικὰμᾶςδείχνειὅτικαὶ
οἱ ἅγιοί μας εἶχαν ἱστορικὴ συνείδηση,
ὅτανκινδύνευεὁτόποςτουςκαὶβοηθοῦ
σαντὸνλαὸνὰἀντισταθεῖγιὰνὰπαρα
μείνεικαὶὀρθόδοξοςἀλλὰκαὶῬωμηός,
αὐτὸποὺλέμεἙλληνορθόδοξος.Σήμερα
μᾶςλένεὅτιπρέπεινὰἀκολουθοῦμετὴ
γραμμὴτοῦ τελευταίουσχολικοῦβιβλί
ου, τὸ ὁποῖο, ἐπαναλαμβάνω, χαίρομαι
ποὺ ἀπεσύρθη. Εἶναι εὐχάριστο ὅτι καὶ
ἀπ’αὐτὴνἐδῶτὴναἴθουσασυγκεντρώ
θηκανὑπογραφὲςκιἀπ’ὅλητὴνἙλλά
δα. Εἶναι μιὰ πανελλήνια ἐπιτυχία τό
ὅτι ἀπεσύρθη. Ἰσχυρίζονται, ὅμως, ὁρι
σμένοι,μιὰμειοψηφίαἱστορικῶν,ὅτιθὰ
πρέπει νὰ τά βροῦμε μὲ τοὺς γείτονες
ψαλιδίζονταςτὴνἹστορίαμας.Πιστεύω
ὅτικάθεχριστιανὸςκαὶκάθεδημοκρατι
κὸςἄνθρωποςθέλειτὴνεἰρήνη.Ἐφ’ὅσον
ὁμολογοῦμεΧριστό,θέλουμετὴνεἰρήνη.
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ΔὲνμπορεῖνάεἴμαστεΧριστιανοὶκιἀπ’
τὴνἄλλημεριὰνὰθέλουμενὰβλάψουμε
ἢνὰμισήσουμελαούς.Ὅμως,ἡσυνύπαρ
ξηθὰἔρθειὅτανλέμεἀλήθειες.Ἐὰνθέ
λωμαζὶσαςνὰκάνωπαρέαἢνὰδημιουρ
γήσουμεμίαἑταιρείαἢμιὰσυνεργασία,
πρέπει νὰ ξέρετε ποιός εἶμαι. Ἐὰν σᾶς
πῶἐγὼὅτιεἶμαιμουσουλμάνοςκαὶὅτι
λέγομαιδιαφορετικά,σᾶςλέωψέμματα.
Θὰσᾶςπῶ:λέγομαιἔτσι,αὐτὰπιστεύω,
αὐτὴ εἶναι ἡ ἰδιότητά μου κι ἂν θέλετε
νὰσυνεργαστοῦμεθὰπρέπεινὰξέρωκι
ἐγὼποιόςεἶστεὁκαθέναςἀπὸσᾶςκαὶ
γιατὶσυνεργαζόμαστε.Ἔτσιλοιπὸνσχε
τικάμέτήνΤουρκίακαίμέὁποιαδήποτε
ἄλληχώραθὰπῶ:Κάποτεἔγιναναὐτά,
ἔγιναν, εἶναι ἱστορικῶς καταγεγραμμέ
να.Ἔγινανσφαγές,ἔγινανγενοκτονίες,
ἀλλὰπαρὰταῦταστὸἙλληνόπουλοθὰ
διδάξωὅτιτώραθέλουμεμιὰνέαπερίο
δοσχέσεωνκαὶνὰἔχουμεεἰρήνη.Ὅμως
νὰξέρουμετίἔγινεστὸπαρελθὸνγιὰνὰ
μὴν ἐπαναληφθεῖ στὸμέλλον.Διότι ἂν
εἴμαστεἡττοπαθεῖςκαὶἂνἀγνοοῦμετὴν
Ἱστορίαμας,ἐμεῖςχάνουμε.Οἱἄλλοιλα
οὶδὲνσταμάτησαννὰδιδάσκουντὴδική
τους Ἱστορία.Ἡ Τουρκία δὲν ἔπαψε νὰ
διεκδικεῖμέσαἀπ’τὰσχολικάτηςβιβλία
ὅλα ὅσα διεκδικεῖ, οὔτε ἄλλοι γείτονες
ἔπαυσαν νὰ διεκδικοῦν τὴ Μακεδονία
μέτήνΘεσσαλονίκηἢτὴνΠρέβεζακλπ.
ἩἹστορίαλοιπὸνδὲνεἶναιμάθημαοὔ
τεἐθνικῆςλωβοτομῆςοὔτεὅμωςμάθη
μαὑπερεθνικισμοῦ.Γεγονότα,ψύχραιμη
ἀνάλυση καὶ συμπεράσματα στὸ τέλος
γιὰ τὰ παιδιά, καὶ βέβαια τὰ συμπερά
σματαθὰβγοῦνστὰπαιδιὰτοῦΛυκείου.
ΣτὸΔημοτικὸπρέπεινὰδώσειςἀφήγη
ση, καὶ τὸ κυριώτερο, πρέπει νὰ δώσεις
πρότυπα.
Ὁνέοςθέλειπρότυπα.Τίπρότυπαθὰ

πάρει;ΤόνΣούπερμαν;Τὰδιάφορααὐτὰ,
τὰὁποῖαβλέπουμεσεβιβλίαπούἔχουν
καὶαἱρετικὸπεριεχόμενο;Τίπρότυπαθὰ
πάρει; Κάτι ἀνθρωπάκια τερατόμορφα

ποὺ δείχνει ἡ τηλεόραση καί τά ὁποῖα
δέρνονταιἀπ’τὸπρωῒὡςτὸβράδυ;Δὲν
πρέπεινὰποῦμεστάπαιδιάὅτιαὐτὸςὁ
τόποςἔβγαλεκαὶμάρτυρες,ἔβγαλεκαὶ
ἁγίους,ἔβγαλεκαὶΣουλιώτισσες,ἔβγα
λεκαὶγυναῖκεςστὴΝάουσαποὺἔπεσαν
στὴνἈραπίτσα;Γιὰτὰἀγόριακαὶτὰκο
ρίτσιαπρέπεινὰδώσουμεπρότυπαμέσα
ἀπ’τὴνἹστορίακαὶμέσαἀπὸτὴνπίστη
μας.Στὸκάτωκάτωαὐτὸποὺἀκόμηδὲν
μᾶςτόἄλλαξαν,ἂνκαὶκάποιοιἴσωςθὰ
θελήσουννὰτόἀλλάξουν,ὁἘθνικόςμας
Ὕμνος,λέει:ἀπὸτὰκόκκαλαβγαλμένη
εἶναιἡἐλευθερία.ΣτὴνἙλλάδα,στὴνΚύ
προ,στὴνὁμογένεια,παντοῦὁἝλληνας
δακρύζειμὲαὐτὸντὸνἘθνικὸὝμνο.Ἀπ’
τὰκόκκαλα,κόκκαλασημαίνειὅτικάποι
οι πέθαναν γιὰ τὴν ἐλευθερία, κάποιοι
σκοτώθηκαν, κάποιοι μαρτύρησαν. Δὲν
λέειἀπὸ τὸνκαναπὲβγαλμένηἡ ἐλευ
θερίαἢἀπ’τὸvideogame.Σέλίγο,ἂνδὲ
διδάξουμε τὴν Ἱστορία, θὰ νομίζουν τὰ
ἑλληνόπουλαὅτιπατᾶμεἕνακουμπὶστὸ
videogameκαὶξαφνικὰἐλευθερώνεταιἡ
Ἑλλάδα,διότιδὲχρειάζονταιοὔτεΚολο
κοτρώνηδες οὔτεΜακρυγιάννηδες οὔτε
ἍγιοςΚοσμᾶς.ὉἍγιοςΚοσμᾶςκυκλοφο
ροῦσεμὲπαπιγιὸνκαὶἦτανδιαφωτιστής,
σύμφωναμὲαὐτοὺςποὺγράφουνεὁρι
σμέναβιβλία.Μὲ τὸνἀγῶναποὺ ἔγινε
τοὺςτελευταίουςμῆνεςκαὶἐπειδή,δόξα
τῷΘεῷ,ἡπλευρὰτοῦὈρθοδόξουΧριστι
ανικοῦκόσμουπροέβαλεἐπιχειρήματα,
καταφέραμεκαίἀποσύρθηκε τὸβιβλίο.
Ἴσως εἶναι καὶ ἕνα μήνυμα στοὺς συγ
γραφεῖς τῶν ἑπομένων βιβλίων νὰμὴν
παίζουνμὲτὴνεὐαισθησίατῆςμεγάλης
πλειοψηφίαςτοῦἑλληνικοῦλαοῦ.
Καὶθάμέῥωτήσεικάποιος,μὰκαλὰ

οἱθετικὲςἐπιστῆμεςἔχουνῥόλοσ’αὐτὸ
ποὺ λέμε ἑλληνορθόδοξη παιδεία; Καὶ
βέβαιαἔχουνῥόλο.ὉἴδιοςὁΜέγαςΒασί
λειοςὅτανσυμβουλεύειποιάμαθήματα
πρέπεινὰδιδάσκεταιτὸπαιδί,προτείνει
καὶμαθήματατῶντότεὑπαρχουσῶνθε
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τικῶνἐπιστημῶν.Ἀπαντοῦμεσ’ἐκείνους
ποὺνομίζουνὅτι ἡἘκκλησίαμας εἶναι
ἐναντίοντῶνἐπιστημῶνὅτιἡἘκκλησία
γενικὰεἶναιἐναντίοντῆςἀθεΐας,ἐναν
τίον τῆς εἰσβολῆς τοῦ ἀθεϊσμοῦ μέσῳ
δῆθεν τῶν ἐπιστημῶν. Κι ἂν θυμηθεῖ
κάποιος τήν ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου,συγκεκριμένατὴνἐπιστο
λὴποὺἔστειλεστοὺςἙπτανησίουςὅταν
ἔφυγανοἱΒενετοὶκαὶμπήκανεγιὰλίγα
χρόνιαοἱΓάλλοιτῆςγαλλικῆςἐπαναστά
σεωςστὰἙπτάνησα  τέλη 18ουαἰῶνος
ἐκεῖ γράφει ξεκάθαρα: φοβούμεθα τίς
ἀθεϊστικὲςἰδέες.Δὲνεἶναιοὔτεἐναντίον
ἄλλωνἀπόψεων,οὔτεἐναντίοντῶνἐπι
στημῶν.ΤὴνἀθεΐαπάντοτεἡἘκκλησία
μας ἦταν ποὺ καταπολεμοῦσε μὲ τὴν
ἔννοιαὅτιμέσῳτῶνμαθημάτωνθέλουν
ορισμένοινὰδιδάξουνἰδεολογήματα,τὰ
ὁποῖα ὁδηγοῦν στὸν ἀθεϊσμό. Ἀλλὰ τὶς
θετικέςἐπιστῆμεςἡὈρθόδοξηἘκκλησία
τίς εἰσήγαγε στὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή.
ὉΕὐγένιοςΒούλγαριςκαὶὁΝικηφόρος
Θεοτόκηςποὺεἰσήγαγαντὶςθετικὲςἐπι
στῆμεςστὴνἈθωνιάδακαὶστὰσχολεῖα
τοῦ18ουαἰῶνος,ἦσανκληρικοί.
Καὶκάτιἀκόμηποὺἴσωςδὲνεἶναιγνω

στό. Σήμερα πολλὰ παιδιά μας θέλουν
νὰμάθουνδιοίκηση ἐπιχειρήσεων,βλέ
πετεὅτιοἱσχολὲςδιοικήσεωςἐπιχειρήσε
ων,χρηματοοικονομικὰκλπ.συγκεντρώ
νουνὑψηλὲςβαθμολογίες,στίςΠανελλή
νιες ἐξετάσεις. Λοιπόν, ἡ πρώτη σχολὴ
διοικήσεως ἐπιχειρήσεων στὸν νεώτερο
Ἑλληνισμό,ξέρετεπότεἱδρύθηκεκαὶμὲ
ποιόνσχολάρχη;Ἱδρύθηκεπερὶτὸ1850,
εἶναιἡἘμπορικὴσχολὴτῆςΧάλκηςστὴν
Κωνσταντινούπολη, καὶ εἶχε σχολάρχη
ἕνανμοναχὸποὺλεγότανΒαρθολομαῖ
οςΚουτλουμουσιανός.Αὐτὸςὁμοναχός,
πανεπιστήμων τῆς ἐποχῆς του, δίδασκε
θρησκευτικά, ἀρχαῖα ἑλληνικὰ, καὶ φυ
σικὴκαὶμαθηματικά,καὶἔγραψεβιβλίο
ἄλγεβρας βασισμένο στὰ πρότυπα τῆς
Γαλλίαςτῆςἐποχῆςἐκείνης.Ἕναςκαλό

γεροςδίδασκεκαὶθρησκευτικὰκαὶτελοῦ
σεκάθεΚυριακὴκαὶτὴΘείαΛειτουργία.
Ἀλλὰπαράλληλα ἔγραφεβιβλίαμαθη
ματικῶνκαὶφυσικῆς.Δὲνεἶναι,λοιπόν,
ἀντίθετεςμὲτὴνὈρθόδοξηπίστηκαὶτὴν
ἑλληνορθόδοξηπαιδείαοἱθετικὲςἐπιστῆ
μες. Ἀντίθετοι εἴμαστε καὶ ἐκεῖνο ὅταν
μέσῳαὐτῶντῶνἐπιστημῶνθέλεικάποι
ος νὰ ὁδηγήσει τὰ παιδιὰ σέ ἀλλότριες
κατευθύνσειςπ.χ.μέσῳτῆςἐμμονῆςσε
ἰδέες Δαρβίνου. Σέ ἕνα ἐλεύθερο χῶρο,
σ’ἕναἐλεύθεροσχολεῖοσωστόεἶναινὰ
ἀκούγονταιὅλεςοἱἀπόψεις.Ὅμωςὁρι
σμένοιὀπαδοὶτῆςθεωρίαςτοῦΔαρβίνου
θέλουννὰἀκούγεταιστὸσχολεῖομόνον
ἡθεωρίατοῦΔαρβίνουκαὶὄχιἡἄποψη
τῆς Δημιουργίας τοῦ κόσμου. Αὐτὸ τό
ἐπέβαλαν σέ ὁρισμένες πολιτεῖες τῆς
Ἀμερικῆς, ἐλπίζω νὰμὴν τό ἐπιβάλουν
καὶ στὴν Ἑλλάδα. Νὰ ἀκούγονται ὅλα.
ΘὰἀκουστεῖκαὶἡφωνὴτῆςἘκκλησίας,
θὰ ἀκουστεῖ καὶ ἡ φωνὴ τῶν δαρβινι
στῶν.Καὶἐνπάσῃπεριπτώσει,δὲνεἶμαι
εἰδικός, ἁπλῶς διάβασα πρὶν ἀπὸ ἕνα
μῆνα ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι οἱ βιολόγοι πλέον
καὶοἱθετικοὶἐπιστήμονεςἀρχίζουνκαὶ
ἀμφισβητοῦντὴνθεωρίατοῦΔαρβίνου.
Ἐγὼμένωσ΄αὐτό:ὅτιἡἑλληνορθόδοξη
παιδείαδὲνεἶναιἀντίθετημὲτὶςθετικὲς
ἐπιστῆμες.
Τελευταῖο ἐρώτημα.Μά, τὰ περισσό

τεραποὺεἴπαμεβασίζονταισ’αὐτὸποὺ
λέμεπαραδοσιακὲςἀξίες.Ἡ ἐποχὴ τοῦ
21ουαἰῶνοςἔχεικαὶνέεςτεχνολογίες.Καὶ
ἔχεικαὶτὸμεγάλοφαινόμενοποὺλέγε
ταιπαγκοσμιοποίηση.Τίκάνουμεμπρο
στὰσ’αὐτά;Ἡἑλληνορθόδοξηπαιδεία
γιὰτὴνὁποίαμιλοῦμε,μπορεῖνὰδώσει
ἀπαντήσεις στὶς νέες τεχνολογίες καὶ
στὴνπαγκοσμιοποίηση;Οἱνέεςτεχνολο
γίεςεἶναιὅπωςτὸμαχαίρι.Ἐὰντὸμαχαί
ριτόχρησιμοποιήσωγιὰνὰβλάψω,ὅμή
γένοιτο,νάσκοτώσωκάποιονἄνθρωπο,
δὲφταίειτὸμαχαίρι,φταίειαὐτὸςποὺτό
χρησιμοποιεῖ. Μὲ τὸ ἴδιο μαχαίρι ὅμως
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μπορεῖνὰκόψωψωμὶνὰδώσωσ’ ἕναν
πεινασμένο.Ἔτσιγίνεταικαὶμέτὸδιαδί
κτυοτόINTERNET.Ἂνπροβάλλεικάποι
οςπράγματαἀνήθικα,φταίειαὐτὸςποὺ
τάπροβάλλει.Ἐὰνὅμωςτόχρησιμοποιεῖ
ἡἘκκλησίατῆςἙλλάδος,ἡΠανελλήνιος
ἝνωσηΓονέων,μιὰΜητρόποληγιὰκείμε
ναΠατερικά,κείμεναἱστορικά,κείμενα
παραδοσιακά, εἶναιὠφέλιμο.Τό ἐρώτη
μαεἶναιποιόςτόχρησιμοποιεῖ.Γι’αὐτὸ
εἶπαστὴνἀρχή:τὸζήτημαστὴΠαιδεία
μὲ‘’π’’κεφαλαῖοεἶναιτίἄνθρωποθέλω
νὰδιαμορφώσω.Τὴνἐπιστήμηκαὶτὴντε
χνολογίαἂντήνχρησιμοποιεῖἄνθρωπος
μὲσυνείδησηΘεοῦ,πατρίδος,δημοκρατί
αςκαὶεὐθύνης,δὲνἔχωπρόβλημα.Μὰ
ἂντήνχρησιμοποιεῖκάποιοςμὲφρόνημα
ὁλοκληρωτικὸἢὀπαδόςπαραθρησκειῶν
καὶνεοφανῶναἱρέσεων,φυσικὰεἶναιἐπι
κίνδυνηἡτεχνολογία.
ἩἸαπωνίαεἶναιμιὰχώραποὺὅλοιπα

ραδεχόμαστεὅτιἔχειπροηγμένητεχνο
λογία.Ἔτσιδὲνεἶναι;Δὲντόἀμφισβητεῖ
κανείς,δὲνλέεικανεὶςὅτιεἶναιὀπισθο
δρομικὴ χώρα. Ὅταν ὅμως, ἐπρόκειτο
νὰὁρκιστεῖὁκαινούργιοςαὐτοκράτορας
πρὶνἀπὸμερικὰχρόνια,περίμενανἕνα
χρόνο γιὰ νὰ φυτρώσει τὸ ἱερὸ ῥύζι.Ἡ
Ἰαπωνία, λοιπὸν, εἶναι ὀπισθοδρομική;
Κιὅμωςἔχειμιὰτρομερὴτεχνολογία.Τό
λέω αὐτὸ διότι ἰσχυρίζονται ὁρισμένοι:
Ξέρετε,ἂνὁμιλοῦμεπολὺγιὰἑλληνορθό
δοξηπαράδοση,τὰπαιδιάμαςθὰγίνουν
ὀπισθοδρομικά,σήμεραζοῦμεμέτάκομ
πιοῦτερ. Βεβαίως. Πάρα πολλοὶ πιστοὶ
ἄνθρωποιποὺ ξέρωχρησιμοποιοῦν τὸν
ὑπολογιστή, καὶ τὸ περιοδικὸ Διάλογος
στὸνὑπολογιστὴἐκτυπώνεται,ἀλλὰαὐ
τοὶπούτόἐκτυπώνουν,εἶναιἄνθρωποι
εὐλαβεῖς.
Καὶγιὰτὴνπερίφημηπαγκοσμιοποί

ηση. Ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι ἡ προ
σπάθεια νὰ γίνουμε ὁμογενοποιημένοι.
Εἶναι ἡ τάση μέσῳπιέσεως ἔξωθεν καὶ
μὲὑλιστικὸκυρίωςκριτήριο,νὰγίνουμε

ἁπλῶςκαταναλωτικὰὄντακαὶνὰμὴδί
νουμεἔμφασηστὶςἔννοιεςτῆςὀρθοδοξί
ας,τῆςἑλληνικότητος,τῆςπαραδόσεως,
γιὰνὰγίνουμεκαλύτεροικαταναλωτές.
Νὰἔχουμεἴδιοτρόποζωῆςὅλοιοἱἄνθρω
ποιστὸνκόσμο,ἴδιαῥοῦχα,ἴδιαμουσική,
ἴδιαταχυφαγεῖα,φαστφουντάδικα.Εὐτυ
χῶς, οἱ περισσότεροι λαοὶ ἀνθίστανται.
Δένἐπέτυχεμέχρισήμερανάἰσοπεδώσει
τούςλαούςἡπαγκοσμιοποίηση.Προσπα
θεῖ νὰ μᾶς κάνει ὁμογενοποιημένους,
ἀλλὰδὲντόἐπιτυγχάνει.Ἀντιστέκονται
πάραπολλοί.Βλέπουμεσέδιάφορεςχῶ
ρες τοῦ κόσμου, οἱ λαοί νὰ θέλουν νὰ
κρατήσουντὴμουσικήτους,τὶςπαραδό
σεις, τὴ γλῶσσα τους, τὴν ἐθνική τους
ταυτότητα.ΣτὴνΜεγάληΒρετανίαπρὶν
ἀπὸτρίαχρόνιαἐπανιδρύθηκεἡΒουλὴ
τῶνΣκωτσέζων.Ἀπότὸ1.700εἶχεκαταρ
γηθεῖκαὶἐπανιδρύθηκε,δηλαδὴοἱΣκω
τσέζοιδηλώνουνὅτιπρῶταἀπ’ὅλαεἶναι
Σκωτσέζοι.Θέλουντὴνἐθνικήτουςσυνεί
δηση,θέουννά’χουντὴδικήτουςἐθνική
ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα, στοιχεῖα ἔθνους
καὶπαραδόσεως.Ἄλλοιλαοὶτόδείχνουν
αὐτὸ μὲ τὴν ἐμμονὴ στὴ γλῶσσα τους.
Βλέπετε,οἱσλαβικοὶλαοὶκρατοῦντὸκυ
ριλλικὸ ἀλφάβητο, δὲν καθιερώνουν τὸ
λατινικό.Καὶγενικότεραβλέπουμεὅτιἡ
παγκοσμιοποίησημπορεῖμὲννὰπροχω
ρεῖ κάπως στὸν οἰκονομικὸ τομέα ναί,
τὰ κεφάλαια κυκλοφοροῦν, οἱ εἰδήσεις,
οἱπληροφορίεςἀντιμετωπίζειὅμωςἀν
τίσταση. Κι αὐτὸ συμβαίνει κυρίως στὸ
χῶροτῆςΕὐρώπης.Πρὸἡμερῶνδιάβαζα
στὴνΚαθημερινή, μιὰ ἔρευναποὺ ἔγινε
ἀπὸ τὸ Εὐρωβαρόμετρο, ἐπίσημη εὐρω
παϊκὴἔρευνα.Στὸἐρώτημα,λοιπόν,πε
ρὶ παγκοσμιοποιήσεως μαθαίνουμε ὅτι
οἱ Εὐρωπαῖοι κατὰ πλειοψηφίαν εἶναι
ἀντίθετοι. Πρῶτοι σέ ἀντίθεση εἶναι οἱ
Ἕλληνες.69%τῶνἙλλήνωνθεωροῦνὅτι
πρέπει νὰ ληφθοῦν μέτρα προστασίας
τοῦπολιτισμοῦμαςἀπὸτὴνἀπειλὴτῆς
παγκοσμιοποιήσεως.Ἄποψηποὺμεταξύ
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τοῦκ.ΛάμπρουΣκόντζου,
ΘεολόγουΚαθηγητοῦ.

Ἡ σύγχρονη παγκόσμια νεοπαγανι
στικήλαίλαπαχρήζειἰδιαίτερηςἐπιστη
μονικῆςδιερεύνησης.Ἡὁρμήαὐτοῦτοῦ
παράδοξου(παρά)θρησκευτικοῦκαίσα
φέστατα ἀποκρυφιστικοῦ φαινομένου
προκαλεῖ κατάπληξη σέ κάθε σκεπτό
μενο καί προβληματιζόμενο ἄνθρωπο.
Ἐρωτηματικάἐγείρονταιγιάτόγεγονός
ὅτιστήνἀνατολήτοῦ21ουαἰώνα,στήν

ἐποχήτῆςπνευματικῆς(ὑποτίθεται)ἀπε
λευθέρωσηςκαίτοῦὀρθοῦλόγου,εὐδοκι
μοῦνμορφέςθρησκευτικοῦκαίπνευματι
κοῦ πρωτογονισμοῦ, μέ κύρια ἔκφανση
τόνπαγανισμό.
Κατάπληξηἐπίσηςπροκαλεῖτόγεγο

νόςὅτιπρωτοπόροιτοῦνεοπαγανιστικοῦ
κινήματοςτυχαίνεινάπροέρχονταιἀπό
πρώηνμαρξιστικές τάξειςκαίμάλιστα

ἄλλωνσυμμερίζεταιτὸ64%τῶνΓάλλων
καὶτὸ62%τῶνΒρετανῶνκαὶπερισσότε
ροἀπ’τὸ53%τῶνΕὐρωπαίωνπολιτῶν.
Ὑπάρχει,λοιπόν,ἀνάγκηνὰβροῦμεμιὰ
ἀπάντηση στὴν ἰσοπέδωση τῆς παγκο
σμιοποιήσεως.Ἂνἔχεικάποιακαλὰστοι
χεῖα,νὰτάἀξιοποιήσουμε.
ὩςἝλληνες καὶὡςὈρθόδοξοι, ἐμεῖς

ἀντιπροβάλλουμε τὴν οἰκουμενικότητα
τῆςπαιδείαςμας.Γι’αὐτὸμιλοῦμεγιὰἑλ
ληνορθόδοξηπαιδεία.Διότι δὲν εἴμαστε
ἐθνοφυλετιστές,δὲνεἴμαστεἐθνικῶςἀλα
ζόνες,δὲνεἴμαστεῥατσιστές.Τὸνὰμάθει
τὸ παιδί μας καὶ δεύτερη ξένη γλῶσσα
καλόνεἶναι.ὉἝλληναςἦτανπάνταθα
λασσοπόρος,ταξίδευεσάντόνὈδυσσέα,
τὸἑλληνορθόδοξοΒυζάντιοἐπικοινωνοῦ
σεμὲτοὺςἄλλουςλαούς.Μάθαινανκαὶ
γλῶσσεςτότε,ἤθελαννὰγνωρίζουνκαὶ
ἄλλους πολιτισμούς. Δὲν εἶναι κακὸ νὰ
εἶσαιἀνοικτός.Τὸκακὸεἶναινά’σαιἕτοι
μος νὰ ὑποδουλωθεῖς. Ὁ μεγάλος Θου
κυδίδης στὴν ἀρχαιότητα, ἔλεγε: «Δὲν
κατηγορῶαὐτὸνποὺθέλεινὰκατακτή
σει. Κατηγορῶ αὐτὸν ποὺ εἶναι ἕτοιμος
νὰὑποδουλωθεῖ,νὰτάπαραδώσειὅλα».

Ἔτσι,λοιπόν,ἐμεῖςσήμερασεμιὰἐποχὴ,
κατά τήν ὁποίαἡπαγκοσμιοποίηση ἐμ
φανίζεται κυρίως μὲ ἰσοπεδωτικὸ χαρα
κτῆρα,θὰἀντιπροτείνουμετὴνἑλληνορ
θόδοξηπαιδεία,ὄχιμόνογιὰμᾶς,ἀλλὰ
καὶγιὰτὴνΕὐρώπη,καὶγιὰτὸνκόσμο.Ἡ
Εὐρώπηψάχνεται.ΣτὴΓαλλίακλείνουν
ἐκκλησίες καὶ ἀνοίγουνε τζαμιά.Ἀλλοῦ
κυκλοφοροῦν οἱ παραθρησκεῖες, ἀλλοῦ
ὁἀλκοολισμός,οἱαὐτοκτονίες.Θέλουμε
νὰπροβάλλουμετὸπρότυποτῆςἑλληνορ
θοδόξουπαιδείαςὡςἕναἀντίβαροστὴν
ἰσοπέδωση τῆς παγκοσμιοποιήσεως.Μὲ
ἀγάπησέκάθελαό,μὲσεβασμὸσέκάθε
ἄλλοἄνθρωποπού’χειμιὰἄλληἄποψη,
μὲ σεβασμὸ στὴν ἑτερότητα τοῦ κάθε
προσώπου,ἀλλὰκαὶμὲσεβασμὸκαὶμὲ
ἀπαίτησηνὰσέβονταιοἱἄλλοικαὶτὴδι
κήμαςπροσωπικότηταὡςἔθνους,ὡςπο
λιτισμοῦ,ὡςχώρας.Σέμιὰἐποχὴποὺὁ
μακαριστόςἀρχιεπίσκοποςΧριστόδουλος
εἶπεὅτιἡπαγκοσμιοποίησηθέλεινὰμᾶς
κάνειἕνανεκροταφεῖοπολιτισμῶν,ἐμεῖς
προβάλλουμε«πηγὴνὕδατοςἁλλομένου
εἰςζωὴναἰώνιον».

Σᾶςεὐχαριστῶ.



διάλογος

17

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53

πολλοίἀπόαὐτούςεἶχανθητεύσειστήν
ἀνένταχτη ἀναρχική ἀριστερά! Αὐτό
δένσημαίνειβέβαιαπώςδένὑπάρχουν
νεοπαγανιστέςἄλλωνπολιτικοκοινωνι
κῶνἰδεολογιῶν.Ἄνπάρουμεγιάπαρά
δειγμα τήν ἑλληνική πραγματικότητα
θά διαπιστώσουμεπώς οἱ ἐννέα στούς
δέκαπαράγοντεςτῶνπολυπληθῶννεο
παγανιστικῶνὁμάδωνπροέρχονταιἀπό
τόχῶροτῆςμαρξιστικῆςἀριστερᾶς.Μέ
σαστάκείμενάτους,στάποικιλώνυμα
περιοδικά τους καί στίς δαιδαλώδεις
ἱστοσελίδες τους, ἀφήνουν νά φανοῦν
ὁλοκάθαρατάμαρξιστικάτουςκατάλοι
πα.Δένεἶναιἐπίσηςλίγοιἐκεῖνοι,ἀπό
τούς «ἐπώνυμους» τῆς πολιτικῆς, τῆς
δημοσιογραφίας,τῆς«κουλτούρας»καί
τοῦθεάματος,οἱὁποῖοιἀνήκουν (μᾶλ
λονἀνῆκαν)στήμαρξιστικήἰδεολογία,
καί δηλώνουν ἀπροκάλυπτα θιασῶτες
τοῦ παγανισμοῦ! Ἀπό ἄθεοι ἰδεολόγοι
μαρξιστές μεταλλάχτηκαν ξαφνικά σέ
θρήσκους, λάτρεις τῶν παγανιστικῶν
θεῶν!
Ἡἐξήγησηδένεἶναιδύσκολη.Ὅποιος

γνωρίζειἐλάχισταστοιχεῖακοινωνιολο
γίας,ἀνθρωπολογίαςκαίπολιτικῆςἐπι
στήμηςμπορεῖεὔκολανάἑρμηνεύσειτή
σύγχρονη ἐκφυλιστική μετάλλαξη τῆς
μαρξιστικῆςἰδεολογίαςσένεοπαγανιστι
κήθρησκευτικότητακαίνεοειδωλολατρι
κήμεταφυσικήπίστη.
Θάπεριττολογούσαμεἄνἀναφέραμε

ἐδῶ τήν χιλιοειπωμένη ἀλήθεια ὅτι ὁ
ἄνθρωπος εἶναι ἀπό τή φύση του θρη
σκευτικό ὄν1.Δένὑπῆρξεποτέ κανένας
ἀπόλυτα ἄθεος, γιατί στήν περίπτωση
τῆς ἀθεΐας, ἡ θρησκευτικότητα βρίσκε
ταισέλανθάνουσακατάσταση,τήθέση
τῆςὁποίαςἔχεικαταλάβεικάποιαἄλλη
πίστη.Ἄλλωστεὅπωςεἶχεἀποφανθεῖὁ
μεγάλοςἀνθρωπολόγοςJ.Quatrefages«ἡ
ἀθεΐατυγχάνειἀνώμαλοςκαίπαθολο

1.Βλέπε:Πλούτ.Ἠθικά,ΠρόςΚωλώτην31DE.

γικήκατάστασητῆςΨυχῆς»2.Ὁδυτι
κοευρωπαϊκόςὀρθολογισμός,τοῦὁποίου
γνήσιο τέκνο ὑπῆρξε ὁ μαρξισμός, δέν
εἶναιτίποτεἄλλοἀπόὑποκατάστατομε
ταφυσικῆςπίστηςτοῦνόθουδυτικοευρω
παϊκοῦ «χριστιανισμοῦ». Δέ χρειάζεται
πολλήσκέψηνάκαταλάβεικάποιοςπώς
στόν ὀρθολογιστικό παραλογισμό, τήν
πίστηστόΘεόἔχειπάρειἡπίστηστόἀν
θρώπινομυαλό.Τρανταχτόπαράδειγμα
ἡἵδρυσητῆςθρησκείαςτοῦ«ὈρθοῦΛό
γου»ἀπότούς«διαφωτιστές»πρωτεργά
τεςτῆςΓαλλικῆςἘπανάστασης!
Ἀλλά καί ὁ μαρξισμός δροῦσε στήν

οὐσία ὡς βαθύτατη μεταφυσική πίστη.
Ὁ Ν. Μπερντιάεφ εἶχε ἀποδείξει πώς
ἡ μαρξιστική ἰδεολογία «κατέχει ὅλα
ταχαρακτηριστικάμιᾶςθρησκείας»3.
ἘπίσηςὁR.Aronἀποκαλεῖτόνμαρξισμό
«κοσμικήθρησκεία»4.Ἡὑλιστικήἰδεο
λογίαδένἦταντίποτεἄλλοἀπόἀντίπο
δαςπνευματικῆςπίστης.Ἡμαρξιστική
πίστη στήν «μοναδικότητα» τῆς ὕλης
προέτρεχε παρασάγγες τῆς πραγματι
κῆςἐπιστημονικῆςἔρευναςγιάτήφύση
τῆςὕλης,ἡὁποία,ὡςγνωστόν,δέμπόρε
σενάδώσειὡςτώραἀπάντησητίεἶναι
πραγματικά ἡ ὕλη!Ἡ βαθύτατη πίστη
στόν οὐτοπιστικό κομμουνιστικό «πα
ράδεισο»ἀγγίζει τά ὅρια ἑνός νοσηροῦ
μεταφυσικοῦμεσσιανισμοῦ.Τάκομμου
νιστικά κόμματα ὀργανώθηκαν πάνω
σέσχήματαθρησκευτικάμέ ἱεραρχικές
δομές δίκην ἱερατικῶν τάξεων.Ὁ γενι
κόςγραμματέαςεἶχεπάρειτήθέσητοῦ
ἀρχιερέα–πάπα.ἩΚεντρικήἘπιτροπή,
τήσύνοδοτῶνἱεραρχῶν.Τάκομματικά
συνέδρια,τήθέσητῶνοἰκουμενικῶνσυ
νόδων.Οἱἀποφάσειςτους,τήθέσητῶν

2.ΘΗΕ,τόμ.6,στ.537.
3.Ν.Μπερντιάεφ,«ΒασίλειοτοῦΠνεύματοςκαίΒα

σίλειοτοῦΚαίσαρος»,μετ.Β.Τ.Γιούλτση,Θεσ/νίκη1971,
σελ.147.

4. Ν. Βασιλειάδη, «Τό Λυκόφως τοῦ Μαρξισμοῦ»,
Ἀθήνα1981,σελ.179.
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θρησκευτικῶνδογμάτων.Τάμαρξιστικά
συγγράμματα,τάἱεράβιβλία.Τάπεριφε
ρειακάκομμουνιστικάκόμματαλειτουρ
γοῦσανὡςπαπικές«νουτσιατοῦρες».Ἡ
ἀναγκαστικήἐκτέλεσητῶνἀποφάσεων
τοῦ κόμματος εἶναι ἀντιγραφή τῶνμε
σαιωνικῶνπαπικῶν«ἱερῶνἐξετάσεων».
Τήν προσκύνηση τῶν ἱερῶν λειψάνων
ἀντικατέστησε ἡ προσκύνηση τῆς μού
μιας τοῦΛένιν.Ἡ δουλικήπροσήλωση
στόκόμμαἀπότάστελέχηκαίτάμέλη
καί ἡ ἐκτέλεση ἀποφάσεων χωρίς ἀν
τίρρησηκαίκριτικήὑποδηλώνεισαφῶς
θρησκευτική ὑποταγή.Μάλιστα ὁ Jules
Monnerotἀποκαλεῖ τόνμαρξισμό:«Ἰσ
λάμ τοῦ 20ου αἰῶνος»5. Ἄς συγκρίνει,
τέλος,κάποιοςτήδομήτῆςπαναίρεσης
τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» καί αὐτή
τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων καί θά
δεῖτήνἀπόλυτηταύτισήτους.
Ὅμως,τόσοὁθεωρητικόςμαρξισμός,

ὅσοκαίὁἐφαρμοσμένοςστίςκομμουνι
στικές χῶρες, κατέρρευσε στά τέλη τῆς
δεκαετίας τοῦ 1980, κάτωἀπό τόβάρος
τῶν ἀφάνταστων πνευματικῶν, πολιτι
κῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων πού
συσσώρευσεστήνἀνθρωπότητα.Ἐπῆλ
θε,σύμφωναμέτόννομπελίσταφυσικό
W.Heisenberg«ὁθάνατοςτῆςαὐταπά
της»6. Οἱ λαοί πού ἐγκατέλειψαν τήν
ἐφαρμοσμένημαρξιστικήἰδεολογίαβγῆ
κανρακένδυτοιἀπόαὐτή.Τόἴδιοκαίοἱ
ἁπανταχοῦτῆςγῆςἰδεολόγοιμαρξιστές
διαπίστωσανξαφνικάπώςἡμαρξιστική
τουςπίστη,ἡὁποίαεἶχεγι’αὐτούςχαρα
κτήρα«μεταφυσικό»,ἀπόκυρίαρχη ἰδε
ολογία, τέθηκεστόπεριθώριοκαί ἔγινε
ὄνειδος, γιατί ἀποδείχτηκε περίτρανα
πώςὄχιμόνο«ἐπιστημονική»δένἦταν,
ἀλλάτόἀντίθετο,μιάοὐτοπίακαίτόχει
ρότερο: μιά βαθιά ἀπάνθρωπη θεωρία

5.J.Monnerot,«SociologyandpsychologyofCommu
nism»,Boston1953,σελ.20.

6.Ν.Βασιλειάδη,μνημ.ἔργο,σελ.188.

καίπρακτική,γνήσιοτέκνοτοῦἀτομοκεν
τρικοῦδυτικοευρωπαϊκοῦὀρθολογισμοῦ.
Ἄλλωστε κατά τόν Ἄρθουρ Κέσλαιρ ὁ
μαρξισμόςεἶναι«κρᾶμασκόπιμηςἀπά
της καί γνήσιας μανίας καταδιώξε
ως»7.
Ὅλοιαὐτοί οἱπρώηνμαρξιστές ἔμει

ναν«ἄστεγοι»ἰδεολογικά.Βρέθηκανξαφ
νικάσέτρομερόὀντολογικόκενό,γιατίἡ
μαρξιστικήἰδεολογίαγέμιζετόκενότῆς
ἔμφυτηςθρησκευτικῆςτουςπίστης.Αὐτή
ἦτανγι’αὐτούς,χωρίςνάτόαἰσθάνον
ται,ἡθρησκείατους.Γι’αὐτόἔνοιωσαν
ἄμεσητήνἀνάγκηνάγεμίσουντότρομε
ρό ὑπαρξιακό τους κενό.Ἡἀφάνταστη
ἀθεϊστικήπλύση ἐγκεφάλου,πού εἶχαν
ὑποστεῖγιάδεκαετίεςὁλόκληρες,τούςἐμ
πόδιζενάγίνουνχριστιανοί,γιατίμέσα
ἀπό τήν ἀντιχριστιανική προπαγάνδα,
ὁΧριστιανισμόςἦτανγι’αὐτούςἡ«χει
ρότερη μορφή πνευματικῆς καταπίε
σηςτῆςἀνθρωπότητας»,τό«χειρότερο
ὄπιοτῶνλαῶν».
Ἡ προσοχή τους στράφηκε λοιπόν

ἀλλοῦ. Ἀναζήτησαν χῶρο συγγενῆ μέ
τίς ἰδεολογικές τους καταβολές. Υἱοθέ
τησαν τό «θρησκευτικό» ὑπόβαθρο τῶν
περιθωριακῶνκύκλωντῆςἈμερικῆςκαί
τῆςΕὐρώπης,δηλαδήτίςφυσιολατρικές
καί φιλοπαγανιστικές προτιμήσεις τῶν
διαφόρωνπεριθωριακῶνὁμάδωνκαίτῶν
χίπις,οἱὁποῖεςλειτουργοῦσανὡς«ἐπα
νάσταση» στό ὑποκριτικό πνευματικό
καίἄδικοκοινωνικόκατεστημένο.Εἶναι
γνωστέςἤδηἀπότίςδεκαετίεςτοῦ1960
καί1970οἱτοιούτουεἴδουςκαλλιέργειες
στούςκύκλουςαὐτούς,τίςὁποῖεςπῆραν
μέτήσειράτουςἀπότούςἀμερικανούς
καίεὐρωπαίουςἀποκρυφιστές.
Δένθάπρέπειἐπίσηςνάλησμονοῦμε

ὅτιστούςκύκλουςτῶνεὐρωπαίωνἀστῶν
στούςχρόνουςτοῦδιαφωτισμοῦκαίἀρ
γότεραδιαπιστώνουμεμιά ἰσχυρήροπή

7.Ν.Βασιλειάδη,μν.ἔργ.,σελ.184.
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πρόςτήνφυσιολατρίακαίτήνἀναγέννη
ση τοῦ ἀρχαίου παγανισμοῦ. Εἶναι πιά
γνωστόπώςμέσαἀπόαὐτότόφιλοπαγα
νιστικόκλίμαξεπήδησεκαίὁἀκραῖοςνε
οπαγανισμόςπούεἶναιὁσατανισμός,μέ
ὅλες τίς παραλλαγές του. Τό ὑπόβαθρο
λοιπόνὑπῆρχε,τόβρῆκεἕτοιμοὁκαταρ
ρέωνμαρξισμός.Μόνοπού ἐδῶ ἔχουμε
τή «μεγάλη συνάντηση» τῶν δίδυμων
τέκνων τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ὀρθολογισμοῦ,
τοῦἀστισμοῦκαίτοῦμαρξισμοῦ,σέκοι
νή «πνευματική τράπεζα», τόνἀποκρυ
φιστικόνεοπαγανισμό!Παρατηροῦμεμέ
ἔκπληξησέἑλληνικέςπαγανιστικέςὁμά
δες,πρώηνἀδίστακτοιἐχθροί,ἀστοίκαί
μαρξιστές,νάντύνονταιὁμοῦχλαμύδες
καί νά τελοῦν «ἐν ὁμονοίᾳ» καί πλήρη
σύμπνοια τίς παγανιστικές τους τελε
τουργίες!
Ἡ παγανιστική «θρησκευτικότητα»

ἱκανοποιεῖπλήρωςτίςὑλιστικέςκαίεὐ
δαιμονιστικέςκαταβολέςκαίτούςὁραμα
τισμούς τῶν ἀστομαρξιστῶν, γιατί δέν
εἶναικαίτόσοδύσκολονάεἶναικάποιος
παγανιστήςστόθρήσκευμα.Ὄχιμόνοδέ
ζητᾶὁπαγανισμόςκαμιάσοβαρήὑποχρέ
ωσηἀπότούςὀπαδούςτου,ἀλλάτόἀντί
θετοδίνειἀπόλυτηἐλευθερίαστήνἱκανο
ποίησηκάθεἡδονιστικῆςἀπόλαυσης.Ἡ
θωπείαὅλωντῶνταπεινῶνὁρμέμφυτων
εἶναιἡκοινήσυνισταμένηὅλωνἀνεξαιρέ
τωςτῶνἀρχαίωνκαίνέωνπαγανιστικῶν
θρησκευμάτων, τά ὁποῖα ὅλα ἔχουν τή
δική τους «Ἀφροδίτη»καί τόνδικό τους
«Βάκχο».Ἡἠθική,ὅπωςἔχειδιαμορφω
θεῖστόπανανθρώπινοκαίδιαχρονικόσύ
στημαἀξιῶν,βρίσκεταιμακριάἀπότήν
παγανιστική «ἠθική»,ἡὁποίαἀπορρέει
ἀπότάπρότυπατῶνδιεφθαρμένωνκαί
ἀνήθικωνθεοτήτωντους8.Ἡμαρξιστική
ἐπίσης «ἠθική», ὅπως αὐτή εἶναι κατα
γραμμένηστάκλασσικάμαρξιστικάβι
βλία,καίτόχειρότερο,ὅπωςβιώθηκεγιά

8.βλ.M.Augee,«LaGeniedupaganisme»,Paris1982.

ἑβδομήντακαίπλέονχρόνια, ὅπου ἐπι
κράτησεὁκομμουνισμός,δέδιαφέρειοὐ
σιαστικάἀπότήνπαγανιστική«ἠθική»,
ἀφοῦ«χωρίςΘεόὅλαἐπιτρέπονται».
Ὁ μαρξισμός μεταλλάχτηκε σέ νεο

παγανισμό.Ἡμετάλλαξηἦτανεὔκολη,
γιατίἡοὐσίατῶνδύομεγεθῶνἦτανἴδια
καί μόνο ὁρισμένοι ἐξωτερικοί τύποι
χρειάστηκενάτροποποιηθοῦν.Τήθέση
τῆς «κοσμικῆς θρησκείας» τῆς μαρξι
στικῆς ἰδεολογίας πῆρε ἡ παγανιστική
ὁμάδα.Τήθέσητῆςθεοποιημένηςὕλης
πῆρεἡθεοποιημένηφύση.Τήθέσητοῦ
ὁράματοςτοῦ«κομμουνιστικοῦπαραδεί
σου»πῆρετόὅραματοῦ«πολυθεϊστικοῦ
παραδείσου», ὁ ὁποῖος θά συντελεστεῖ
ὅτανμπεῖστόπεριθώριοὁ«κακός»Χρι
στιανισμός. Τή θέση τῶν θεωρητικῶν
τοῦμαρξισμοῦπῆρανοἱ ἱερεῖς, οἱ ἱερο
φάντεςκαίοἱμάντειςτοῦπαγανισμοῦ.
Τάμαρξιστικάδόγματατάἀντικατέστη
σαντάβιβλίατῶν«σοφῶν»ἀρχαίωνκαί
νέωνπαγανιστῶν.Τήνπροσωπολατρία
ἀντικατέστησε ἡ προγονολατρεία καί
ἡ ἀρχαιολαγνεία. Τό ταξικό μαρξιστι
κόμῖσοςἔγινεθρησκευτικόμῖσοςκατά
τοῦ«δολοφονικοῦἑβραιοχριστιανικοῦ
δόγματος»τόὁποῖο,κατ’αὐτούς,«ἀφοῦ
δολοφόνησετούςπατέρες,τούςἀρχαί
ουςπαγανιστέςπρογόνους,ἐπικράτη
σεκαίεἰσήγαγετήνἀνθρωπότητασέ
ἕνανδισχιλιετήμεσαίωνα».Διαβάζον
ταςκάποιοςδηλώσειςσυγχρόνωνφανα
τικῶνπαγανιστῶνκατάτῶνΧριστιανῶν,
εἶναισάννάμελετᾶἀντιχριστιανικέςμε
γαλοστομίεςτῶνπρώιμωνὀκτωβριανῶν
κομμουνιστῶν, οἱ ὁποῖοι διατείνονταν
ὅτι«θάδιορθώσουντάσφάλματατοῦ
Διοκλητιανοῦ»9!
Εἶναιἀνάγκηνάσυνειδητοποιήσουμε

ὅλοι μας πώς οἱ πολυποίκιλες μορφές
τοῦκακοῦπούὑπάρχουνστόνκόσμοκαί
ἀντιστέκονται σθεναρά στήν ἐπικράτη

9.«Ἀντιθρησκευτικός»,Ρωσικόπεριοδικό,1938.
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ΣΧΟΛΙΑΣΤΟΠΕΡΙΟΔΙΚΟ«ΣΚΟΠΙΑ»ΓΙΑΕΣΩΤΕΡΙΚΗΧΡΗΣΗ
τῆςκ.ἌνναςΜπουρδάκου,
μέλουςτοῦΔ.Σ.τῆςΠ.Ε.Γ.

Οἱ«Σκοπιές»,πούἐκδίδειἡἑταιρίαγιά
ἐσωτερικήχρήσηκαίπούἀπαγορεύεται
νάκυκλοφορήσουνστόεὐρύτεροκοινό
εἶναιχαρακτηριστικέςτῆςὅληςπροσπά
θειαςτοῦ«πιστοῦκαίφρόνιμουδούλου»
νά ἐπιβάλει τίς διδαχές του στούς ὀπα
δούς.Αὐτόγίνεταιἄμεσαἀντιληπτόἀπό
τόν ἁπλό ἀναγνώστη, πού μελετώντας
τάδιάφορακείμενα,διακρίνειαὐτήτήν
καθοδήγησηπούἀσκεῖταιπάνταμέπί
εση,μέτήνἀόρατηἀπειλήτοῦἐπείγον
τος,τήνὑπακοήστόν«πιστόκαίφρόνιμο
δοῦλο», τοῦ ὁποίου ἡ κυριότερη ἐντολή
εἶναιἔργο,ἔργο.Διαβάζομε:
«Σκοπιά» 15-4-08, σελ. 10, 11: «Για να

ακολουθήσουμετηνκαθοδηγίατου Ιεχω
βάίσωςχρειάζεταιναταπεινωθούμεκαι
εμείς.Μερικοίίσωςπρέπεινααποδεχτούν
την άποψη ότι μία μορφή αναψυχής που
απολαμβάνουν δυσαρεστεί τον Ιεχωβά...
Τι γίνεται αν κάποιος διαπράξει σοβαρή
αμαρτία; Χρειάζεται να ταπεινωθεί και
να ομολογήσει την αμαρτία στους πρε
σβυτέρους. Ένα άτομο μπορεί ακόμη να
αποκοπεί. Για να γίνει ξανά δεκτό στην

εκκλησία,πρέπειναμετανοήσειειλικρινά
καιναμεταστραφεί.ΠώςμαςΚαθοδηγεί
οΙεχωβά;Ηπρώτιστηπηγήθεϊκήςκαθο
δηγίαςείναιηΓραφήοΛόγοςτουΘεού.Η
Χριστιανική μας αδελφότητα είναι άλλη
μίαπολύτιμηπηγήβοήθειαςκαθώςεπιζη
τούμετηνκαθοδηγίατουΙεχωβά.Κεντρι
κόρόλοσεαυτήτηναδελφότηταπαίζει“ο
πιστόςκαιφρόνιμοςδούλος”μετοΚυβερ
νώνΣώμαπουτονεκπροσωπεί, ο οποίος
παράγει συνεχώς πνευματική τροφή με
τημορφήεντύπωνκαιπρογραμμάτωνγια
συναθροίσειςκαισυνελεύσεις».
Τό μοτίβο συνεχίζεται μονότονα τό

ἴδιο.Ὁ«πιστόςκαίφρόνιμοςδοῦλος»εἶ
ναιὁμοναδικόςρυθμιστήςτῶνπάντων.
Ἐπιβάλλειτήναὐθεντίατουπροβάλλον
τάς τηνσυνεχῶςσέὅλατά ἔντυπάτου
καίπερισσότεροστά ἐσωτερικά.Ὁστό
χοςτουγνωστός:«σ’ἐμέναθάἀποβλέπε
τεοἱπάντεςκαίπάντοτεγιάκαθοδήγη
ση».Προσωπικήἐλευθερίαἀνύπαρκτη.
Διαβάσαμε, ὅτι πρέπει οἱ ὀπαδοί νά

ἀκολουθοῦντήνἄποψη,ὅτιἔστωκαίκά
ποιαμικρήμορφήἀναψυχῆςδυσαρεστεῖ

ση τοῦ ἁγίου θελήματος τοῦΘεοῦ, «ὡς
ἐνοὐρανῷκαίἐπίτῆςγῆς»(Ματθ.6,9),
εἶναιτάκεφάλιατοῦἰδίουπολυκέφαλου
θηρίου,ὅμοιουμέτήΛερναίαὝδρατῆς
ἑλληνικῆς μυθολογίας, τῆς ὁποίας, στή
θέση κάποιου κομμένου κεφαλιοῦ της
ξεφύτρωνε ἄλλο, τό ἴδιο ἐπικίνδυνο μέ
τόπροηγούμενο.Γιάμᾶς,πατέραςκαίκα
θοδηγητήςτοῦκακοῦεἶναιὁδιάβολος,ὁ
ὁποῖοςσχηματίζειδιάφορους–ισμούς,ὡς
ὁμάδεςκρούσηςκατάτῆςἁγίαςἘκκλη

σίαςτοῦΧριστοῦ,στήνπροσπάθειάτου
νάματαιώσειτόσχέδιοτῆςσωτηρίαςτοῦ
κόσμου.Ἡ ἐκφυλιστική μετάλλαξη τοῦ
«ἄθεου» μαρξισμοῦ σέ νεοπαγανιστική
θρησκευτικήπίστηφανερώνειπερίτρανα
τόνἰσχυρισμόμαςὅτιὁνεοπαγανισμός
εἶναιτόνέο«κεφάλι»τῆςσύγχρονηςνο
ητῆς Λερναίας Ὕδρας, πού ἀκούει στό
ὄνομα «Νέα Ἐποχή» καί πού φύτρωσε
στήθέσητοῦ«κομμένουκεφαλιοῦ»,τοῦ
μαρξισμοῦ!
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τόνἸεχωβᾶ.Στήσυνέχειαστήνἴδια«Σκο
πιά»(15408,σελ.29),διαβάζομε:
«Σεποια“γενιά”αναφερότανοΙησούς

στα λόγια του που είναι καταγεγραμμέ
ναστοεδάφιοΜατθαίος24.39;OΙησούς
χρησιμοποιούσεσυχνάτηλέξη“γενιά”με
αρνητικήέννοιαόταναπευθυνότανσεπο
νηρούςανθρώπουςήμιλούσεσχετικάμε
αυτούς.Αλλάδενέκανεκάτιτέτοιοστην
περίπτωσηπουαπευθυνότανστουςμαθη
τές του, οι οποίοι επρόκειτο σύντομα να
χριστούνμεάγιοπνεύμα.Εκείνοιθαβρί
σκοντανστηνκαλύτερηθέσηναβγάλουν
τα συμπεράσματα που αναφέρονται στα
εδάφιαΜατθαίος24.32,33.ΆραοΙησούς
από ότιφαίνεται αναφερότανστουςχρι
σμένους ακολούθους του, τόσο σε σχέση
μετηνεφαρμογήπουείχανταλόγιατου
τονπρώτοαιώναόσοκαισεσχέσημετη
σύγχρονηεφαρμογή».
Ἐπανέρχεται,λοιπόν,ἡ«Σκοπιά»στό

καυτόθέμαπερί«γενιᾶς»,μιάδιδασκα
λίαπού, ὅπως ἔχει γραφεῖπαλαιότερα,
δένἔχεικατορθώσειὁ«πιστόςκαίφρόνι
μοςδοῦλος»,στά120περίπουχρόνιαἱστο
ρίας τῆς ἑταιρίας, νάκρατήσεισταθερή
ἀφοῦἡ«ἀλήθεια»αὐτήἀλλάζεισυνεχῶς
καίἡμίαδιδασκαλίαδιαδέχεταιτήνἄλ
λη,κάτισυχνόκαίσέπολλάἄλλαθέμα
τα.Τώρατονίζειὅτι,ἄνκαίὁἸησοῦςΧρι
στόςἀναφερότανμέἀρνητικήἔννοιαγιά
τήν«γενιά»,ὅμωςἀπευθυνόμενοςστούς
μαθητέςΤου,οἱὁποῖοιἐπρόκειτονάχρι
στοῦνμέἍγιοΠνεῦμα,ἐννοοῦσεὅτιαὐ
τοίεἶναιἡ«γενιά»,πούδένθάπαρέλθει,
ἀπότόνπρῶτοαἰώναἕωςτήσύγχρονη
ἐποχή. Παραπέμπει δέ στήν «Σκοπιά»,
15208,ὥστενάγίνειἀποδεκτόἀπότούς
ὀπαδούςδίχωςκαμίαἀπορία.Γράφειστή
σελ.24:
«Ηπερίοδοςστηνοποίαζει“αυτήηγε

νιά”φαίνεταιπωςαντιστοιχείστηνπερί
οδο την οποίακαλύπτει τοπρώτο όραμα
τουβιβλίουτης(Αποκάλυψης1.103.22).

Αυτό το χαρακτηριστικό της ημέρας του
Κυρίουδιαρκείαπότο1914μέχριςότουο
τελευταίοςπιστός1χρισμένοςπεθάνεικαι
αναστηθεί».
Οἱ λέξεις «πιστόςχρισμένος» πρό

σφατηἀναλαμπήτοῦ«ἀγωγοῦ»ἀναφέ
ρονταιγιάνάκαλύψουντίςαὐξομειώσεις
τοῦ«ὑπολοίπου»καθώςκαίτό«ἄνοιγμα
τῆςθύρας»γιάτήνοὐράνιαβασιλεία.Μέ
τόντρόποαὐτόἐπιτυγχάνειὁ«δοῦλος»
νά ὑπάρχουν πάντοτε «χρισμένοι». Τό
ἐρώτημαὅμωςεἶναιποιάεἶναιἡσχέση
τῶνμαθητῶντοῦἸησοῦΧριστοῦκαίτῶν
«χρισμένων»τῆς«Σκοπιᾶς»;Φυσικάκα
μία.Οἱἀπόστολοικήρυξαντόεὐαγγέλιο
τοῦἸησοῦΧριστοῦσέὅλητήνοἰκουμένη
ἱδρύονταςἐκκλησίεςστίςπόλειςἀπότίς
ὁποῖες διέρχονταν, τοποθετώντας πρε
σβυτέρους τούς ὁποίους χειροτονοῦσαν
(Β΄ Τιμοθέου Α΄ 6). Αὐτή εἶναι ἡ «ἀπο
στολική διαδοχή» ἕως σήμερα, κάτι τό
ὁποῖον στερεῖται ἡ ἑταιρία «Σκοπιά»·
ἁπλᾶδένἔχειρίζες.Ἡ«Σκοπιά»·ἐμφα
νίζεταιστάτέλητοῦ19ουαἰώνα,μιλάει
γιά«χρισμένους»πιστούςἀλλάδένμᾶς
λέει πότε καί ἀπό ποιόν χρίσθηκαν;Ἡ
ἀπάντησηπούδίνειμέσῳτῶνἐντύπων
της,ὅτιὁκάθε«χρισμένος»τόἀντιλαμβά
νεταιμόνοςτου,γιατίτοῦτόψιθυρίζειτό
ἍγιοΠνεῦμαστόαὐτίκαίδιακηρύττειὁ
ἴδιοςτήνἁγιότητάτου,εἶναιἐκτόςἁγίας
Γραφῆς.
Γράφειἡ«Σκοπιά»στόβιβλίοτης«Ἡ

ΚιθάρατοῦΘεοῦ»σελ.224:«Ὁἀναγεννη
θεῖςἐγεννήθηὑπότοῦπνεύματοςτοῦΘε
οῦ,τοῦἉγίουΠνεύματος.Ὁτοιοῦτοςεἶναι
ἐπίσηςκεχρισμένος.Ἡχρίσιςἤτόχρίσμα
αὐτολαμβάνεται...».
Ἐπίσηςστόβιβλίο«ΦΩΣ», τόμοςΑ΄,

σελ. 100, γράφει:«Οὐδένγραφικόκύρος
ὑπάρχειεἰςτόνάεἴπωμενὅτικάποιοςμπο
ρεῖνάχάσητόχρίσμακαίνάἐπιπέσηεἰς
τήνμεγάληὁμάδα».

1.Οἱὑπογραμμίσεις,δικέςμας(Σ.τ.Σ.).
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Ὥστε ὁ κάθε «χρισμένος» αὐτοαγιο
ποιεῖταικαίαὐτήτήνἁγιότητάτουτήν
διακηρύττει.ΦυσικάἡἁγίαΓραφήδένμι
λᾶγιάαὐτοδικαίωση,ἐκτόςἀπότήνπερί
πτωσητοῦπολύγνωστοῦμαςΦαρισαίου
σάνπαράδειγμαπρόςἀποφυγή.
«Σκοπιά»,15-5-08,σελ.26:«ΟΙεχωβά

προείπεότιολαόςτουπουβρισκότανεξό
ριστος στη Βαβυλώνα θα αποκαθίστατο
στηνπατρίδα του... Για τους σύγχρονους
υπηρέτες του στη γη ο Ιεχωβά, διάνοιξε
τηνΟδότηςΑγιότητας...ηοποίαοδηγούσε
μακριάαπότηνΒαβυλώνατηΜεγάλητην
παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης
θρησκείας. Το 1919 εκείνος ελευθέρωσε
τουςχρισμένουςαπόταδεσμάτηςψεύ-
τικης θρησκείας και αυτοί καθάρισαν
προοδευτικά τη λατρεία τους από όλες
τιςψεύτικεςδιδασκαλίες.Ωςλάτρειςτου
Ιεχωβάσήμερααπολαμβάνουμεένακαθα
ρό, γαλήνιο πνευματικό περιβάλλον στο
οποίο να λατρεύουμε τον Ιεχωβά και να
έχουμεειρηνικήσχέσημετουςσυνανθρώ
πουςμας.Ταμέλητου“μικρούποιμνίου”
των χρισμένων Χριστιανών καθώς και
ένααυξανόμενο“μεγάλοπλήθος”άλλων
προβάτωνέχουνεπιλέξειναπεριπατούν
σεμιαοδόπουείναιαγίακαιπροσκαλούν
καιάλλους...».
ὉἸεχωβᾶτό1919 ἰσχυρίζεταιἡ ἑται

ρία,ἐλευθέρωσετούς«χρισμένους»ἀπό
τήναἰχμαλωσίατῆςψεύτικηςθρησκείας
οἱ ὁποῖοι σιγάσιγά ἐξαγνίσθηκαν ἀπό
τίςψευδεῖςδιδασκαλίες.Συνεπῶςοἱδιδα
σκαλίεςτοῦΡῶσσελἦτανψευδεῖς·αὐτές
ὅμωςκαίτίςπίστευανκαίτίςκήρυττανοἱ
διάδοχοίτου,ὅπωςπ.χ.τόθέματοῦΣταυ
ροῦ,τόνὁποῖοὄχιμόνοντιμοῦσαν,ἀλλά
καί κοσμοῦσε τό ἐξώφυλλο τῆς «Σκο
πιᾶς»ἕωςκαίτό1927κ.ἄ.Ἐπίσης,ὅπως
ἔχειγραφεῖκαίἄλλεςφορές,οἱψευδεῖς
καί«Βαβυλωνιακέςδιδασκαλίες»ἐπανέρ
χονταιὡςἀλήθειεςἀπότόνἸεχωβᾶκαί
πάλιἀργότεραγίνονταιψευδεῖς...
Συνεχίζειἡἑταιρίανάκαλεῖστήνὁδό

τῆςἁγιότηταςστήνὁποίαβαδίζειτό«μι
κρόποίμνιο»,οἱ«χρισμένοι»,μαζίμέτόν
«πολύ ὄχλο» καί προσκαλεῖ κάθε ἕναν
νάἀκολουθήσειτήνἁγίαὁδό.Ὅμωςγιά
τόπόσονἡὁδόςεἶναιἁγία,ὅτανἔχειγιά
ὁδηγούς της τούς «χρισμένους», χρήζει
ἀναλύσεως. Μόλις πρό ὀλίγων μηνῶν
«ἄνοιξεἡθύρα»γιάτόνοὐρανόκαίἔκτο
τεεἰσέρχονταικαίἐξέρχονταιπιστοίκαί
ἄπιστοι«χρισμένοι».Τήνὁμολογίατηςἡ
ἑταιρίαγιάτήνἀπιστίαὁρισμένων«χρι
σμένων» τήν κηρύττει τώρα, γιατί τήν
ἐξυπηρετεῖ.Ὅπωςὅμωςδιαβάσαμεστό
βιβλίοτης,«ΦΩΣ», ἰσχυριζόταντότεὅτι
δένὑπάρχειγραφικόκύρος,στόνάχά
σεικάποιοςτόχρίσμακαίνάπέσειστό
μεγάλοπλῆθος.Φαίνεται,ὅτιἡὀργάνω
σηαὐτήδένἔχεικαθόλουαἰδώ.
«Σκοπιά»,15-6-08,σελ.21:«Ναφυλάγε

στε από τοανεξάρτητο Πνεύμα. Καθώς
αποδεχόμαστε την εξουσία του Ιεχωβά,
χρειάζεται ναφυλαγόμαστεαπότοανε
ξάρτητοπνεύμα.Ηαποδοχήτηςεξουσίας
τουΙεχωβάπεριλαμβάνειτοναανταποκρι
νόμαστεστιςσυμβουλέςτουπουβασίζον
ταιστοΛόγοτου.Γιαπαράδειγμαητάξη
τουπιστούκαιφρόνιμουδούλουμαςδίνει
τηνουθεσίανα“μένουμεάγρυπνοικαινα
διατηρούμετηδιανοητικήμαςδιαύγεια”.
Ηπνευματικήτροφήαπότηντάξητουπι
στούκαιφρόνιμουδούλουδιανέμεταιστις
τοπικέςεκκλησίεςαπότουςδιορισμένους
πρεσβυτέρους».
Τά θέματα πού προκύπτουν ἀπό τό

μικρόαὐτόκείμενοεἶναιμεγάλα.Κατ’ἀρ
χήν,ἔχομεἀποδοχήτῆςἐξουσίαςτοῦ«πι
στοῦκαίφρόνιμουδούλου»μέτήνπροϋ
πόθεσηὅτιμένομεἄγρυπνοιστίςνουθε
σίεςτου,οἱὁποῖεςπροέρχονταιἀπότόν
Ἰεχωβᾶ.Ἐδῶ,ἐφαρμόζεταιτό«ἀνταρσία
ἐναντίοντοῦδούλου,ἀνταρσίαἐναντίον
τοῦ Ἰεχωβᾶ» Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος γιά
τήνδιατήρησητῆςδιανοητικῆςδιαύγειας
τῶνὀπαδῶν.Ποιάεἶναιὅμωςαὐτήἡδια
νοητικήδιαύγεια;Ὑπάρχει,ὅτανστόχος
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τοῦ«πιστοῦκαίφρόνιμουδούλου»εἶναι
ἡἐξάλειψηκάθεσκέψηςἀντίθετηςπρός
τίς διδασκαλίες του; Ὅταν ἡ «Σκοπιά»
ἔχει μεριμνήσει μεθοδικά γιά τήν ἀνυ
παρξία ἐλεύθερης σκέψης καί κρίσης;
Πῶςζητάειδιαύγεια;
Στόβιβλίοτης«Ἀποκάλυψη...»σελ.51

γράφει:«Ὅτανοἱπρεσβύτεροιἔχουνἐξε
τάσειπλήρωςκάποιοζήτημα,δένεἶναιδου
λειάἀτόμωννάψάχνουντάγιατίκαίτά
διότιτῆςἐνέργειαςπούἔγινε.Θάπρέπει
ὅλοιταπεινάνάδεχθοῦντόντρόπομέτόν
ὁποῖοχειρίστηκαντάζητήματαοἱπρεσβύ
τεροικαίνάσυνεχίσουννάὑποστηρίζουν
αὐτάτάἀστέριατῆςἐκκλησίας».Ὅσογιά
τήνπνευματικήτροφή,εἶναιγνωστόπλέ
οντόπόσοἀκατάλληληεἶναι,γιατίοὔτε
πνευματικότητα προσφέρει οὔτε τρέφει
κανέναν·μόνοοἱἐκδοτικέςδραστηριότη
τεςτῆςἑταιρίαςὠφελοῦνται.
Σελ. 28. Ερωτήσεις απόΑναγνώστες:

«ΟαπόστολοςΠαύλοςδήλωσεότι“όλοςο
Ισραήλθασωθεί”(Ρωμ.11.26).Μήπωςεν
νοούσεότικάποιαστιγμήόλοιοιΙουδαίοι
θαμεταστρέφοντανστηΧριστιανοσύνη;».
«Όχι,δενεννοούσεαυτόοΠαύλος.Ως

έθνος οι φυσικοί απόγονοι του Αβραάμ
απέρριψαντονΙησούωςτονΜεσσία.Συ
νεπώςότανοΠαύλοςέγραψεότι“όλοςο
Ισραήλθασωθεί”δενπροέβλεπεκάποια
μαζικήμεταστροφήτωνΙουδαίωνστηΧρι
στιανοσύνη. Αντί για αυτό εννοούσε ότι
ο σκοπός του Θεού να διευθετήσει ώστε
144.000 πνευματικοί Ισραηλίτες να κυ
βερνήσουνμαζίμετονΓιόΤου,τονΙησού
Χριστόστονουρανό,επρόκειτοναεκπλη
ρωθεί. Στον ορισμένο καιρό του Θεού, ο
πλήρηςαριθμόςτουςόλοςο Ισραήλθα
βρισκότανσεσωσμένηκατάσταση...».
Τό ἐδάφιο Ρωμ. ΙΑ΄ 26 ἀναφέρεται

στούς 144.000, αὐτό εἶναι τό κήρυγμα
τῆς ἑταιρίας πρός τούς ὀπαδούς, στήν
προσπάθεια ἐπιβολῆς τοῦ κύρους τῶν
144.000,ἑδραιώνονταςτήνθέσηἐξουσίας
τους.ὉλαόςτοῦΘεοῦεἶναιμόνο144.000

«πνευματικοί Ἰσραηλίτες»· αὐτή εἶναι ἡ
συνεχήςκαίμόνιμηδιδαχή.Δέντήνἀπα
σχολεῖτόμήνυματῆςἁγίαςΓραφῆς.Μέ
τήν γνωστή τακτική της, ἀπομονώνει
ἕνα ἐδάφιο καί τό ἀναλύει ὅπως ἐκείνη
θέλει. Ἴσως ἕνας ἀπό τούς λόγους τῆς
καθιερώσεως τῆς ἐσωτερικῆς «Σκοπιᾶς»
εἶναι ὁ βομβαρδισμός τῆς διάνοιας τῶν
«προβάτων», σέ ὅλο το «μεγαλεῖο» του
τώραπιά.Ὁὀπαδόςγνωρίζειτήνμέθοδο
«μελέτης»τῆςἁγίαςΓραφῆς·ὅ,τιἐδάφια
δίνειὁ«δοῦλος»καίμόνοναὐτά,οὔτετά
προηγούμεναοὔτετάἑπόμενα,ὥστε,νά
ἐννοήσει τό «πνευματικό» στοιχεῖο τοῦ
θέματος. Αὐτό ἔχει δεχθεῖ ἀπό τόν «πι
στό οἰκονόμο», αὐτό καί ἀκολουθεῖ. Ὁ
ἀπόστολοςΠαῦλοςὅμωςδένἀπευθύνε
ταιστούςΡωμαίουςκαίγενικάσέὅλους
τούςπιστούςγιάνάκηρύξειτήνσωτηρία
μόνον144.000ἀνθρώπων,ἀλλάνουθετεῖ
τούςχριστιανούςἐξἐθνῶννάμήνὑπερη
φανεύονται γιά τό ὅτι εἶναι Χριστιανοί,
ἔναντιτῶνἸουδαίων.Κεφ.11,ἐδάφιο13:
«πρός ἐσᾶς τά ἔθνη λέγω... 17, ἀλλ’ ἐάν
τινέςτῶνκλάδωνἀπεκόπησανσύδέἀγρι
ελαία οὖσα ἐκεντρίσθης μεταξύ αὐτῶν
καίἔγινεςσυγκοινωνόςτῆςρίζηςκαίτῆς
παχύτητοςτῆςἐλαίας...18,μήκαυχᾶσαι..
Μήὑψηλοφρόνειἀλλάφοβοῦ.Διότιἐάνὁ
Θεόςδένἐφείσθητούςφυσικούςκλάδους,
πρόσεχε μήπως δέν φεισθῆ μηδέ σέ... 25,
διότιδένθέλωνάἀγνοῆτεἀδελφοίτομυ
στήριον τοῦτο, διά νά μήν ὑψηλοφρονῆτε
ὅτιἡτύφλωσιςκατάμέροςἔγινενεἰςτόν
Ἰσραήλ, ἑωσοῦ εἰσέλθει τόπλήρωμα τῶν
ἐθνῶνκαίοὕτωπᾶςἸσραήλθέλεισωθῆ..
.».Ἡἑταιρίαὅμωςπαίρνειτήνθέσητοῦ
Θεοῦκαίἀποφασίζειποιόςθάσωθεῖκαί
ποιόςὄχι,ἐνῶδένγνωρίζειὁ«δοῦλος»τό
δικότου«σῶμα»καίἄλλοιἀποδεικνύον
ταιἄπιστοικαίἄλλοιπιστοί,ἐνῶδένἔχει
τήνδύναμηνάδιευθετήσειτάτοῦοἴκου
του,νάκατευθύνειτήνὁμάδατου,ὅμως
ἐπιδιώκεινάκρίνειτόνκόσμο.Ἔχειἐπι
βάλει τήν «θεοκρατική» κυβέρνηση τό
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μεγάλοὄνειροτῆςἑταιρίας,τήνπολιτικο
οικονομικήἐξουσίακαίἐφ’ὅσονκάθετί
πούκηρύττειπροέρχεταιἀπότόνἸεχωβᾶ,
οἱ ὀπαδοί ὑπακούουν τυφλά. Ἀς προσέ
ξουνοἱἀδελφοίμας,οἱεὑρισκόμενοιὑπό
τόνἔλεγχοτῆς«Σκοπιᾶς»,τίμᾶςδιδάσκει
ἡἁγίαΓραφήστόἸωάννουΓ΄1319,«Διό

τιτόσονἠγάπησεὁΘεόςτόνκόσμον,ὥστε
ἔδωκετόνΥἱόναὐτοῦτόνμονογενῆ,διάνά
μήνἀπολεσθεῖπᾶςὁπιστεύωνεἰςαὐτόν,
ἀλλάνάἔχηζωήναἰώνιον...».
Πᾶς, κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς καλεῖται

στήνσωτηρία,διάτῆςπίστεως,τῆςἐνΧρι
στῷἸησοῦκαίὄχιμόνον144.000.

ΣΤΟΕΔΩΛΙΟΜΕΛΗΤΗΣ
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣΣΤΗΓΑΛΛΙΑ

Τό«ΓαλλικόΠρακτορεῖοΕἰδήσεωνFra
nce24»καίἡἐφημερίδα«ἩΚαθημερινή»
ἐδημοσίευσαντήνἀκόλουθηεἴδηση:
«Τήνπροσαγωγήσέδίκηγιά“ὀργανω

μένηἀπάτη”μελῶνκαίκέντρωντῆςἘκ
κλησίας τῆςΣαηεντολογίας ζήτησεχθές
Γάλλος δικαστής.Ἄνκαίἀναγνωρισμένη
θρησκεία στίς ΗΠΑ ὅπου καί ἱδρύθηκε
ἀπό 20ετίας, ἡ σαηεντολογία θεωρεῖται
αἵρεση στή Γαλλία καί ἄλλες εὐρωπαϊ
κές χῶρες καί κατηγορεῖται συχνά ὅτι
ἐκμεταλλεύεταιοἰκονομικάτούςπιστούς
της.Ἡτελευταίαἀγωγήγίνεταιστήβάση
καταγγελίας,τήνὁποίακατέθεσετό1998
μίαγυναίκα,ἡὁποίαἰσχυρίστηκεὅτιπρο
σηλυτίστηκε στή σαηεντολογία ἀπό μιά
ὁμάδαἀτόμων,πούσυνάντησεστόμετρό.
Μέσαστούςἑπόμενουςλίγουςμῆνεςἐκλή
θηνάκαταβάλειτόποσότῶν21.000€γιά
νά προμηθευτεῖ “ὑλικό ἐξαγνισμοῦ” καί
βιβλίων»(ἩΚαθημερινή,9.9.2008).
ΝάσημειωθεῖὅτιτόΓαλλικόΠρακτο

ρεῖοΕἰδήσεωνἀναφέρειὅτιστήδίκηἐναν
τίοντῆςΣαηεντολογίας,ἐνάγουσαεἶναι
καί ἡ «ΓαλλικήἘπαγγελματικήἝνωση
τῶνΦαρμακοποιῶν».
Τά γεγονότα αὐτά ἐπιβεβαιώνουν

καί τήν ἀμετάκλητη ἐτυμηγορία τῆς
ἙλληνικῆςΔικαιοσύνης.Ὑπενθυμίζου

μεὅτιτόΠρωτοδικεῖοἈθηνῶντό1996
καίτόἘφετεῖοτό1997,διέλυσαντότότε
σωματεῖοτῆςΣαηεντολογίας,ὑπότόν
τίτλο «ΚέντροἘφηρμοσμένηςΦιλοσο
φίαςἙλλάδος»,θεωρώνταςτοὡς«μιά
ὀργάνωση μέ ὁλοκληρωτικές δομές καί
τάσεις, πού στήν οὐσία περιφρονεῖ τόν
ἄνθρωπο»1.

ΜΕΘΟΔΟΣGESTALT(ΓΚΕΣΤΑΛΤ)

ἘπειδήἡμέθοδοςGestaltχρησιμοποι
εῖται ἀπό ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς»
θεωροῦμεσκόπιμονάπληροφορήσουμε
τούςἀναγνῶστεςμαςγιάτάκύριαχαρα
κτηριστικάτης.

Ἡ«ψυχολογίαGestalt».
Δημιουργήθηκε στίς ἀρχές τοῦ 20ου

αἰώνα μέ βάση τίς παρατηρήσεις τοῦ
ΑὐστριακοῦφιλοσόφουChristianFreihe
rrvonEhrenfelsὡςμιάνέαψυχολογική
κατεύθυνση. Ὅμως συνδημιουργοί καί
κύριοιἐκφραστέςτηςθεωροῦνταιὁΓερ
μανός φιλόσοφος καί ψυχολόγος Carl
Stumpf καί οἱ τρεῖς φοιτητές του: Max
Wertheimer,WolfgangKohlerκαίKurtKo
ffka.Στήνὁμάδααὐτήμπορεῖνάσυγκα
ταλεχθεῖκαίὁΓερμανόςψυχολόγοςKurt
Lewin.Ἡμέθοδοςἐπηρέασεἀρχικάτόν

1.http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp?id=3736

ΕΙΔΗΣΕΙΣΣΧΟΛΙΑ
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γερμανικό χῶρο, ἀλλάἀργότερα διαδό
θηκεκαίστόνδιεθνῆ.ἩΣχολήαὐτήκαί
ἡθεωρίατηςεἶναιγνωστήμέτόὄνομα
Gestaltκαίδιεύρυνετόἀντικείμενότης
καίπέραἀπότήνἀντίληψη.

Ἡ«θεραπείαGestalt».
Ὅπωςὑποστηρίζουνοἱθιασῶτεςτης,

ἡμεθοδολογίααὐτήεἶναιμίαδιαδικασία
ψυχοκοινωνικοσωματικῆς«θεραπείας»,
βασιζόμενηστήνψυχολογίατοῦβάθους,
στήν ὁποία ἐνσωματώνονται φιλοσοφι
κές,φαινομενολογικές,ψυχολογικέςκαί
ψυχαναλυτικέςπροσεγγίσεις,μέτήνπρό
θεσητῆςδιαλογικῆςκαίὁλιστικῆςἀπο
θεραπείας.Ἡ«θεραπείαGestalt»,δηλα
δή,προσανατολίζεταιστόδιάλογο,στήν
ἀπεικονιστική δημιουργικότητα καί στό
σῶμα.Ὑποκατηγορίεςτηςεἶναιἡ«ἐντα
ξιακήθεραπεία»,ἡ«ἀναλυτικήθεραπεία
Gestalt»,ἡ«συμβουλευτικήGestalt»,ἐνῶ
συγγενικοί ὅροι καί διαδικασίες εἶναι ἡ
«ΟὐμανιστικήΨυχοθεραπεία»,τόψυχό
δραμακαίἄλλα.
Κατά τούς ὀπαδούς της, ἡ μεθοδολο

γίαGestaltἐντάσσεταιστίς«οὐμανιστι
κέςθεραπευτικέςδιαδικασίες».Δημιουρ
γήθηκε στήν δεκαετία τοῦ ‘40 ἀπό τήν
ψυχολόγοLauraPerls,τόνψυχίατροFritz
PerlsκαίτόνκοινωνικόφιλόσοφοPaulGo
odmanὡςὁριοθέτησητῆςψυχανάλυσης
τοῦ Freud. Βασίζεται σέ ἐπιδράσεις τῆς
«ΨυχολογίαςτοῦΒάθους»,τῆς«Ὑπαρ
ξιακῆςφιλοσοφίας»,τῆς«Ψυχολογίας
Gestalt»,τοῦΨυχοδράματος,τοῦδιαλο
γισμοῦ2Ζένκ.ἄ.
Στίς ἀρχές τοῦ ’50, ἡ «θεραπείαGes

talt»ἔγινεπιόγνωστήστίςΗ.Π.Α.λό
γω τῶν πρώτων δημοσιεύσεων καί τήν
ἵδρυσησχετικῶνἰνστιτούτων.Ἀργότερα
ξεχώρισανδύοδιαφορετικέςσχολές:«τό
στύλτῆςδυτικῆςἀκτῆς», τοῦFritzPerls

2.http://www.actionnemesis.com/v2/index.php?option=
com_content&task=view&id=1036&Itemid=53

στήν Καλιφόρνια γιά ἄτομα ὑγιῆ, πού
μποροῦννάδεχτοῦνπιέσειςκαίἡἐκδοχή
τῆς ψυχολογίας Gestalt τῆς ἀνατολικῆς
ἀκτῆς τῶνΗ.Π.Α., τῆςLauraPerls καί
τοῦ Paul Goodman γιά τήν «θεραπεία»
ψυχικῶνπαθήσεων.
Στόχοι τῆςψυχοθεραπευτικῆςGestalt

εἶναι:
 1. ἡ ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότη

τας,ἡἐμπειρίατοῦἑαυτοῦ,
 2. ἡαὔξησητῆςἑτοιμότηταςγιάεὐθύ

νεςστήνπροσωπικήζωή,
 3. ἡἀποκατάστασητῆςαὐτορρύθμι

σης,
 4. ἡ αὐτοπραγμάτωση τοῦ ὀργανι

σμοῦ,
 5. ἡαὔξησητῆςσυνειδητότητας,
 6. ἡδιάλυσητῶνἐμποδίωνπούπαρε

νοχλοῦντήνἀντίληψη,τήβιωμα
τικότητακαίδραστηριότητα,

 7. ἡ ἀπελευθέρωση τῶν ἀτομικῶν
ἀποθεμάτωνἐνέργειας,

 8. ἡ ὑποστήριξη τῶν λειτουργιῶν
τοῦσώματος,

 9. ἡ ἀνακάλυψη καί ἐπανένταξη
τῶν τομέων τῆς προσωπικότη
ταςπούἔχουνἀποσχισθεῖ,χαθεῖ
ἤκαταπιεστεῖ,

 10. ἡὑποστήριξητῆςἐπικοινωνιακῆς
ἱκανότητας,τῆς ἱκανότηταςγιά
συναντήσειςκαίἀνθρώπινεςσχέ
σεις,

 11. ἡαὔξησητῆςδημιουργικότητας.
Ἡ «θεραπεία Gestalt» προσφέρεται

σάν«θεραπεία»τοῦἀτόμου,τοῦζευγα
ριοῦ,τῆςοἰκογένειαςκαίτῆςὁμάδας.Οἱ
ἐπίκαιρεςἐμπειρίεςκαίτάἐπίκαιρασυ
ναισθήματατοῦπελάτηπροέχουν,ὑπάρ
χει δηλαδή μία ἐπικέντρωση στό «ἐδῶ
καίτώρα».Ἐπίσης,στήνδιαδικασίααὐτή
ὑπάρχει μία συγκέντρωση τοῦ ἐνδιαφέ
ροντοςστήνἀντίληψητοῦσώματος.Ἔτσι
πιστεύεται ὅτι δείχνονται στόν πελάτη
οἱἀντιφάσειςμεταξύτῆςσωματικῆςτου
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συμπεριφορᾶς καί τῆς γλωσσικῆς του
συμπεριφορᾶς.
ΟἱθεραπευτέςGestaltπροτείνουνκά

ποιεςμεθόδουςπαιγνιδιῶνκαίδημιουρ
γικότητας παρμένες κι ἀπό ἄλλες κα
τευθύνσεις«θεραπείας»,γιάνάμπορεῖ
ὁπελάτηςνάσυνειδητοποιεῖτόνἑαυτό
του,ἐκφράζονταςτάσυναισθήματα,τίς
ρήξειςκαίτάβιώματάτου.Μίαπροτει
νόμενητεχνικήεἶναιγιάπαράδειγμαὁ
διάλογοςμέστοιχεῖατῆςπροσωπικότη
ταςπούἔχουνἀπορριφθεῖἤὁδιάλογος
μέἄτομαπούφαντάζεταιὁἀσθενής,τά
ὁποῖα τοποθετοῦνται στό «ἄδειο κάθι
σμα».Ἄλλεςτεχνικέςεἶναιτόπαίξιμο
κάποιωνρόλων,ἡταύτισημέὀνειρικές
μορφές καί ἀντικείμενα, οἱ καθοδη
γούμενες φαντασιώσεις, ἡ ὑπερβολή,
ἡ ἀντιπαράσταση, οἱ γλωσσικές μετα
βολές. Μποροῦν νά γίνονται καί συμ
περιφοριστικάπειράματα,στάὁποῖαὁ
πελάτηςμπορεῖνάγνωρίσειτόνἑαυτό
του ἐκ νέου. Στήν «θεραπεία Gestalt»
μποροῦννάχρησιμοποιηθοῦνκαίποι
κίλαμέσαἐπικοινωνίαςὅπωςχρώματα,
ἦχοι,κολλάζ,μάσκες,κοῦκλες,κίνηση,
μουσική,ποίηση.Ὑποστηρίζεταιἀκόμη
ὅτι ἡ «θεραπείαGestalt» ἔχει καθῆκον
νά ἀποδεχτεῖ τόν πελάτη ὡς ὁλοκλη
ρωμένηπροσωπικότητακαίνάβρεῖτήν
ἰσορροπίαμεταξύτῆςσυναισθηματικῆς
ὑποστήριξης καί τῆς ἀντιπαράθεσης
καίφόρτισης.
Ἡθεωρία ἔχειψυχολογική βάσηστή

μέθοδοGestalt.Σῶμα,ψυχήκαίπνεῦμα
ἀντιμετωπίζονται ὡς ὁλότητα. Ψυχική
ὑγεία στή θεωρία τῆς μεθόδου Gestalt
εἶναιἡἱκανότητατῆςδημιουργικῆςπρο
σαρμογῆς καί ἡ διά βίου αὔξηση καί
ὡρίμανση στή ζωντανή ἐπαφή μέ τό
περιβάλλον. Οἱ ψυχικές ἐνοχλήσεις θε
ωροῦνταιὅτιἔχουντήναἰτίατουςστήν
παρεμπόδιση τῆς αὔξησης καί ὡρίμαν
σηςκαίστήνἀποφυγήτῆςἐπικοινωνίας

τοῦ ἰδίου τοῦἀτόμουμέ τόπεριβάλλον
του.Ἡψυχικήὑγείαἐπιτυγχάνεταιὅταν
οἱμήἐπιθυμητές ἰδιότητεςγίνονταιἀν
τιληπτές,βιώνονταιἔντοναστήν«θερα
πεία»καίτελικάγίνονταιἀποδεκτές.
Ὑποστηρίζεται, ἀκόμη, ὅτι οἱ στόχοι

καί ἡ μέθοδος τῆς «θεραπείαςGestalt»
δέν ἀντιτίθενται στίς ἀνθρωπιστικές
ἀξίες καί ὅτι κεντρικός σκοπός της εἶ
ναι ἡ αὔξηση τῆς ὑπευθυνότητας τοῦ
ἀτόμουγιάτήνζωή τουτήν ἴδιακαίἡ
αὔξησητῆςαὐτονομίαςτου.Ὑποστηρί
ζεται, τέλος, ὅτι ἡ «θεραπεία Gestalt»
εἶναι θετική γιατί σέ ἀντίθεση μέ τήν
ψυχανάλυση,ἔχεικαίμίακριτικήἄπο
ψη ἀπέναντι στήν κοινωνία, εἶναι ἠθι
κά ὑποστηρίξιμη, ἔχει ἕνα εὐρύ πεδίο
ἐφαρμογῆς καί κατέχει ὀργανωμένους
κύκλουςσπουδῶν.
Εἶναι ἐμφανές ἀπό τά ἀνωτέρω ὅτι

ἡ μέθοδος Gestalt στοχεύει στόν ὅλο
ἄνθρωπο. Σῶμα, ψυχή καί πνεῦμα,
σύμφωναμέτήνπερίἀνθρώπουἀντί
ληψη τῆς μεθόδου, ἀντιμετωπίζονται
ὡςὁλότητακαίἐπιχειρεῖταινάδοθοῦν
λύσειςὑπαρξιακῆςτάξηςσέὅλαταἐπί
πεδα–κάτισυνηθισμένοστίςθρησκεῖες
ἀλλάδένγνωρίζουμεκατάπόσοναὐτό
εἶναι ἐφικτό στίς διάφορες τάσεις τῆς
Ψυχολογίας.Ἔχουμε,λοιπόν,μίαἀκό
μηπροσέγγιση,πούἐμφανίζεταιμέτόν
μανδύα τῆς ψυχολογίας, μέ πρακτικές
διαλογισμοῦκαίκαθοδηγούμενηςφαν
τασίαςκαίμέἀναφοράσέ«ἀνθρωπιστι
κές ἀξίες», πού ὅμως δέν καθορίζει μέ
ποιάὑπαρξιακήβάσηὁρίζονταιοἱἀξίες
αὐτές.

ΚΟΜΙΚΣΚΑΙΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ

Τήνδιείσδυσητῆς«ΝέαςἘποχῆς»καί
τῶνἐπισήμωνἐκπροσώπωντηςστήζωή
τῶν παιδιῶν μας, ἀποδεικνύει γιά μιά
ἀκόμηφοράσχόλιο,μέτίτλο:«Ἱστορίες
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ἀπότήνἸνδία»,πούδημοσιεύθηκεστό
«παιδικό»περιοδικό«Κόμιξ»3.
Γράφειτόσχετικόσχόλιο:«Τακόμικς

συχνάαναζητούνέμπνευσηστιςσελίδες
της μυθολογίας4. Έτσι, ακολουθώντας
αυτή την συνταγή, η νέα σειρά με τον
τίτλο India Authentic, που κυκλοφορεί
απότηνVirginComics,φέρνειστονκόσμο
τηςΈνατηςΤέχνηςτοπάνθεοντης ινδι
κής μυθολογίας. Τοπρώτο τεύχος είναι
αφιερωμένο στον Γκανέσα, τον ελεφαν-
τόμορφοθεότηςυλικήςευημερίας,τον
οποίοοιφίλοιτουΚόμιξσυνάντησανστην
ιστορία«ΟθησαυρόςτωνΔέκαΑβατάρ»
του Ντον Ρόσα, που δημοσιεύτηκε στο
Κόμιξ#95,ενώθαακολουθήσουνκαιάλ
λατεύχημεαυτοτελείςιστορίεςπουθα
παρουσιάζουνκαιτιςυπόλοιπεςαρχαίες
ινδικέςθεότητες.ΟσυγγραφέαςΝτήπακ
Τσόπρα,πουδιευθύνειτηνσειρά,δηλώ
νειότιοσκοπόςτουείναιναπαρουσιάζει
σεκάθετεύχοςτουςεπίκαιρουςσυμβολι-
σμούςκάθεμυθικήςμορφής,καιναμοιρα
στείμεαναγνώστεςαπ’όλαταμέρητου
κόσμουμύθουςπουξεπερνούνταεθνικά
σύνορα».
Εἶναιἰδιαίτεραἐνδιαφέρονὅτιτό«διε

θνέςκατεστημένοτῆςπαιδικῆςψυχαγω
γίας»χρησιμοποιεῖσήμερακαίτούςδιά
σημους ἀνά τήν ὑφήλιο γκουρού –ἕνας
τῶν ὁποίων τυγχάνει καί ὁ «ἐκλεκτός
τῶν στάρ»Ντήπακ Τσόπρα  προκειμέ
νουνάπροσδώσειστάἔργατου...«ἀλη
θοφάνεια».Αὐτό,ἐξἄλλου,δένδήλωνε
καί ἡ J. K. Rowling στούς Times, ὅταν
ὁμολογοῦσε ὅτι «ἀναγκάστηκε νά με
λετήσει τόν ἀποκρυφισμό γιά λόγους
συγγραφικούς»καίἀκόμηὅτι,τό1/3τῶν
περιεχομένωντῶνβιβλίων«ΧάριΠότερ»
περιλαμβάνουνπραγματικέςἀποκρυφι
στικέςπρακτικές;

3.Περιοδικό«Κόμιξ»,ἔκδ.ΝΕΑΑΚΤΙΝΑΑ.Ε.,τ.230,
Αὔγουστος2007,σελ.9.

4.Σημ.Σύντ.:Οἱὑπογραμμίσεις,δικέςμας.

TWILIGHTZONE.ΗΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥΛΥΚΟΦΩΤΟΣ

Στόπροηγούμενοτεῦχοςτοῦ«Διαλό
γου» ἀναφερθήκαμε στήν ἐπιρροή πού
ἀσκοῦνστήνεολαίαμαςτά«εἰδικά»πε
ριοδικά πού προβάλλουν τό σατανισμό
μέσῳτῆς«μουσικής»rockκαίmetalκαί
ὄχιμόνο.Σᾶςπαρουσιάζουμεπαρακάτω
κάποιες«ἀνακοινώσεις»πρόςτούςἀνα
γνῶστεςτου,ἑνόςἄλλουπεριοδικοῦτοῦ
ἴδιουχώρου(MetalHammer,Νοέμ.2005,
τ.251,«TwilightZone»).
«Σάλο έχει προκαλέσει στη γαλλι

κή κοινή γνώμη η διπλή αυτοκτονία δύο
14χρονων κοριτσιών ονόματι Marion και
Virginie,οιοποίεςέπεσανοπότο17οόροφο
ενόςκτιρίουστοΠαρίσι.Στηντσέπημίας
από τις κοπέλες βρέθηκε ένα σημείωμα
πουέγραφε“ηζωήδεναξίζειτονκόπο”,
αλλάτοχειρότεροήταντοότιστοveblog
που κρατούσε η μία, υπήρχαν συνεχώς
αναφορέςνεκροφιλικούπεριεχομένουαλ
λά κυρίως στίχοι από τραγούδια των
συμπατριωτώντουςAnorexiaNervosaπου
καικαλάπαροτρύνουνστηναυτοκτονία.
Αυτόέχεικάνειτιςαρχέςν’αρχίσουνν’
ανησυχούν για την εξάπλωση της black
metalκαιgothκουλτούραςανάμεσαστους
νέους, ενώ έχουν αρχίσει να στοχεύουν
και την ίδια τημπάντα!Παρ’ όλααυτά,
ηκατάστασηπαραμένειακόμασεχαμη
λούςτόνους,δίχωςναέχειαρχίσεικάποιο
σοβαρόκυνήγιμαγισσών.Γάλλοιείναιάλ
λωστε...».
Καί δύο ἀκόμη «εἰδήσεις», πούπροσ

διορίζουντόὕφοςτῶνσχετικῶνπεριοδι
κῶν.
«Στη Louisiana πάλι, όπου ο frontman5

τωνEyehategod6,MichaelWilliams,συνελή

5.Ὁτραγουδιστήςτῆςμπάντας.Συνήθωςκαίἀρχηγός
τοῦσυγκροτήματος(Σ.τ.Ἐ.).
6. Τό ὄνομα τοῦ συγκροτήματος παραπέμπει

ἠχητικάστήφράση«ΜισῶτόνΘεό» (IHateGod)
(Σ.τ.Ἐ.).
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φθη στοKenner για κατοχή ναρκωτικών,
δίχως όμως να έχει αναφερθεί το είδος
και η ποσότητα.ΟMichael ήταν ήδη υπό
επιτήρηση,ενώκαιηπεριοχήόπουσυνε
λήφθηείναιμίαμικρήκλειστήκοινότητα,
μεσυνέπεια,όπωςαναφέρειοκιθαρίστας
JimmyBower, η εγγύηση ναφτάσει μέχρι
καιστα15.00020.000δολάριαταοποίαεί
ναιδύσκολογι’αυτούςναμαζευτούν,οπό
τεημπάνταετοιμάζεικάποιεςέκτακτες
κυκλοφορίες με σκοπό τη συγκέντρωση
χρημάτων».
Καίἡδεύτερη...
«Τρία χρόνια στη στενή θα περάσει ο

19χρονος Αυστραλός Novac Majstorovic ο
οποίοςπέρυσι,ωςπιστόςfanτωνBurzum,
θεώρησεσωστόγιατην“καριέρα”τουνα
κάψει έναν καθεδρικό ναό τουπροπερα
σμένουαιώναστηVictoria.Εννοείταιπως,
όπως και το είδωλό του, ομολόγησε την
πράξη του με μόνη διαφορά μία δήλωση
μετάνοιας.Καλές“διακοπές”μικρέ!».
Σχολιάζοντας τίς παραπάνω «εἰδή

σεις» καί ἀναφερόμενος στήναὐτοκτο
νία τῶν κοριτσιῶν, διαπιστώνουμε ὅτι
ὁ σχολιαστής δέν βλέπει τίποτε ἄλλο
παρά τόν κίνδυνο ὑπαιτιότητας, πού
πιθανῶςδιατρέχειτό«μουσικό»συγκρό
τημα, ὁ δέ καταλογισμός εὐθυνῶν βα
πτίζεται:«κυνήγιμαγισσῶν»,ἕναςπολύ
προσφιλήςὅρος,πούοἱκύκλοιτῆς«Νέας
ἘποχῆςτουὙδροχόου»συχνάχρησιμο
ποιοῦν γιά νά ἐξουδετερώσουν τήν εἰς
βάρος τους κριτική καί ὅσους θεωροῦν
ὅτιστέκουνἐμπόδιοστάσχέδιάτους.Ἄς
μή ξεχνοῦμε ὅτι τόν ἴδιο ὅρο,ὡς τίτλο,
εἶχεχρησιμοποιήσειπρό15ετίαςκαί τό
γνωστόἔνθετο,μεγάλουδημοσιογραφι
κοῦσυγκροτήματος,προσπαθώνταςνά
πλήξειμέτόδηλητήριότουτόπρόσωπο
καίτόἔργοτοῦμακαριστοῦπ.Ἀντωνίου
Ἀλεβιζοπούλου.
Στή δεύτερη «εἴδηση» χρειάζεται νά

σταθοῦμεστήνἀναφοράἀπότόἑλληνι

κό περιοδικό, τῶν «ἡρωικῶν» κατορθω
μάτωντῶνμελῶντῶνσυγκροτημάτων,
σχετικάμέτίςπαραισθησιογόνεςοὐσίες
καίστήνἔμμεσηπροβολήτουςμέσῳτοῦ
παραδείγματοςτῶν«εἰδώλων»τῆςσχε
τικῆς «μουσικῆς»· μία σαφή προτροπή
πρόςτούςνεαρούςἀναγνῶστεςνάτούς
μιμηθοῦν.
Ἡπράξητῆςκατοχῆςκαίχρήσης,κα

τάτόνσυντάκτητοῦἄρθρου,δένβαρύνει
ἰδιαίτερα, ἀλλά βαρύνει τό γεγονός ὅτι
δέν δηλώθηκε ἀπό τίς ἀρχές «τό εἶδος
καί ἡ ποσότητα» τῆς οὐσίας. Τονίζεται
ἀκόμη,ὅτιἡσύλληψητοῦWilliamsπραγ
ματοποιήθηκεσέ«μίαμικρήκλειστήκοι
νότητα», προφανῶς στοχεύοντας στήν
«ἔλλειψη κατανόησης» ὅσων καταδίκα
σαντόν«μουσικό».
Σέὅ,τιἀφορᾶτήντρίτη«εἴδηση»κιἐδῶ

ἀμβλύνεταιἡπράξη.Δένεἶναιἴσωςπρό
βληματόκάψιμοτοῦναοῦ,ἀλλάτόὅτι
ἦταν«καθεδρικός...τοῦπροπερασμένου
αἰώνα»καί ὅτι ὁἄθλιος ἐμπρηστήςδέν
ἄντεξε καί ζήτησε συγγνώμη, κάτι πού
δένθάἔκανανπροφανῶςοἱBurzum!
«Καλές“διακοπές”»,λοιπόν,κατάτόν

συντάκτη... Μήπως ὅμως θά ἔπρεπε τό
Κράτος νά ἀπευθύνει τήν «εὐχή» αὐτή
πρός ὅσους συντάσσουν, δημοσιεύουν
καίἐκδίδουντέτοιακαταστροφικάἔντυ
πα,ἐνπολλοῖςὑπεύθυναγιάτήνκατα
στροφήτῶννέωνκαίτήνκαταβαράθρω
σητῆςκοινωνίαςμας;

ΟΚΥΚΛΟΣ

ΤοιχοκολλήθηκεσέΓυμνάσιοτῶνἈθη
νῶν καί πιθανῶς καί σέ ἄλλα σχολεῖα
ἀφίσαμέτόπαρακάτωκείμενο:
«Σε μια εποχή αδιάκοπης σύγκρουσης

τωνανθρώπωνσε όλα τα επίπεδα, όπου
οι μεγάλοι πνευματικοί καθοδηγητές7
σπανίζουνκαιηαληθινήπνευματικήζωή

7.Οἱὑπογραμμίσεις,δικέςμας.
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χλευάζεταιήαγνοείται,όπουοιρίζεςτων
παραδόσεώνμαςωθούνταιστοναφανισμό
καιοιΑρχέςτηςσοφίαςπουρίζωσανκαι
μεγαλούργησανσ’αυτότοτόποκαταδικά
ζονταισεμαρασμό,

ΟΚΥΚΛΟΣ,
έναομαδικόσύστημαμελέτηςκαιεφαρμο
γής των μεγάλων φιλοσοφικών ρευμά-
τωντηςΙστορίαςμας,επιχειρείνακάνει
πράξημέσαστηκαθημερινήμαςζωήτις
αιώνιεςεπιταγέςτηςΑλήθειας.

ΟΚΥΚΛΟΣ,
σύνδεσμος φιλοσοφικός, κοινωνικός και
ιστορικόςεπιχειρείναδώσειαπαντήσεις
σταμεγάλααιώνιαερωτήματατουανθρώ
πουγύρωαπότονόηματηςύπαρξης,της
καθημερινήςμαςζωής,τουςνόμουςτης
δημιουργίας,τηφύσητουανθρώπουκαι
τησχέσητουμετοσύμπανκαιτηνκοινω
νίαπουζει.

ΟΚΥΚΛΟΣ,
μεμικρέςευέλικτεςομάδες,μακρυάαπό
δογματισμούς και προλήψεις εθνικές,
θρησκευτικές ή πολιτικές, ερευνά μέσα
απόεπάλληλουςκύκλουςμελέτηςτιςπρο-
αιώνιεςΑρχέςτηςΣοφίας.

ΟΚΥΚΛΟΣ
αντλώνταςδιδάγματααπόταχρυσοφόρα
κοιτάσματατηςανεξάντλητηςΕλληνικής
Φιλοσοφίας και τη λαμπρή παράδοση
των Νηπτικών μας Πατέρων, επιχειρεί
τηνπρακτικήεφαρμογήτουςστηνκαθημε
ρινήμαςζωήσυγκροτώνταςομάδεςμελέ
τηςκάθετρειςμήνες».
Γιά τόν ἐξειδικευμένο ἐρευνητή τῶν

φαινομένων τοῦἀποκρυφισμοῦ καί τῆς
παραθρησκείας, τό παραπάνω κείμενο
εἶναι ἄκρως ἀποκαλυπτικό. Ἀποτελεῖ
κλασικό δεῖγμα κειμένου ὀργανώσεως,
πού ὑπό τόν μανδύα τῆς φιλοσοφίας ἤ
τῆςψυχολογίαςπροσελκύειἀκροατέςἐκ
τῶνὁποίωνοἱπλέον δεκτικοίθά ἐπαν
δρώσουν στή συνέχεια τίς τάξεις τῆς
ὁμάδας.

ΣτόχῶροτῆςἘκκλησίαςὅλατάπαρα
πάνωὑποσχόμεναγιάδιερεύνησηεἶναι
λυμένα.Δένὑπάρχουν«μεγάλοιπνευμα
τικοί καθοδηγητές» μέ τήν ἔννοια πού
τήνχρησιμοποιεῖἡὀργάνωσηστήνἘκ
κλησία,παράὁΥἱόςκαίΛόγοςτοῦΘεοῦ,
ὁΚύριόςμαςἸησοῦςΧριστόςκαίοἱἍγιοι,
πούδιακονοῦντήνἘκκλησίαἐνὀνόματί
Του.
ἩἘκκλησίαφροντίζειγιάτήσωτηρία

τοῦἀνθρώπουκαίδένἀποτελεῖ«σύστη
μαμελέτηςκαιεφαρμογήςτωνμεγάλων
φιλοσοφικώνρευμάτων» οὔτε«επιχειρεί
νακάνειπράξη»τήνὅποιαςπροέλευσης
«φιλοσοφία»,πούσέτελικήἀναλύσηδέν
ἀποτελεῖ παρά ἀδύναμες ἀνθρώπινες
προσπάθειεςγιάτήνκατανόησητῆςζω
ῆςκαίτῆςὕπαρξης.
Ἐντύπωση,τέλος,προκαλεῖἡδήλωση

τῆςὀργάνωσης,ὅτιμελετᾶ«τιςπροαιώνι
εςΑρχέςτηςΣοφίας»μακριάἀπό«δογμα
τισμούςκαιπρολήψεις...,θρησκευτικές».
Ἄρακαίἡἀναφοράστή«λαμπρήπαράδο
σητωνΝηπτικώνμαςΠατέρων»,μπερδεύ
ειἀκόμηπερισσότεροτόνκαλοπροαίρετο
ἀναζητητή,ὁὁποῖοςπαγιδεύεταινάθεω
ρήσει ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ὀργάνωση ταυτίζει
τίς διδαχές της μέ τήν διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας, ἐνῶ συμβαίνει ἀκριβῶς τό
ἀντίθετο.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ

Ἀντιγράφουμε ἀποσπασματικά ἀπό
τόβιβλίο τῆςΒ΄ἙνιαίουΛυκείου, ἐκδό
σεως τοῦὙπουργείουΠαιδείας καί τοῦ
ΠαιδαγωγικοῦἸνστιτούτου,δηλαδή,τοῦ
διδακτικοῦ βιβλίου πού χρησιμοποιοῦν
τάπαιδιάμαςστόμάθηματῶνΘρησκευ
τικῶν,στήΒ΄Λυκείου:Στό«Γλωσσάριο»
τῆς σελ. 321, στό λῆμμα «Ἀρχέτυπο»,
διαβάζουμε: «Αρχέτυπο: Εισηγητής του
όρου είναι οΚ. Γιούγκπουθεωρούσε ότι
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ΟΜΑΔΕΣΜΕΛΕΤΗΣΤΟΥΣΚΗΝΙΚΟΥΤΩΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦνἐφέτος,στάπλαίσιατῆςΠ.Ε.Γ.,οἱἑξῆςὉμάδεςΜελέτηςτοῦΣκηνικοῦ

τῶνΑἱρέσεωνκαίτῆςΠαραθρησκείας:
1. ὉμάδαΜελέτηςτῆςἱστορίας,ἐξέλιξης,διδασκαλίαςκαίδράσηςτῆςἙταιρίας
«Σκοπιά»τῶν«ΜαρτύρωντοῦἸεχωβᾶ»(ΚάθεΠέμπτη,5.30 ́6.30΄μ.μ.).

2. ὉμάδαΜελέτηςτῆςἱστορίας,ἐξέλιξης,διδασκαλίαςκαίδράσηςτῶνΠεντηκο
στιανῶν(ΚάθεΔευτέρα,6.00 ́8.00΄μ.μ.).

3. ὉμάδαΜελέτηςτῆςἱστορίας,ἐξέλιξης,διδασκαλίαςκαίδράσηςτῆςΝεοειδω
λολατρίας(ΚάθεΔευτέρα,6.30 ́8.30΄μ.μ.).

4. ὉμάδαΜελέτηςτοῦσκηνικοῦτῆς«ΝέαςἘποχῆς»(Γκουρουϊστικές,Ἀποκρυφι
στικές,Ἐναλλακτικές,ΝεοΓνωστικές,Σατανιστικές,κ.λπ.ὁμάδες)(ΚάθεΠέμπτη,
6.30 ́8.30΄μ.μ.).

ΤάΜαθήματαπραγματοποιοῦνταισέαἴθουσατοῦἘνοριακοῦΚέντρουτῆςἉγί
αςΠαρασκευῆς (ἈποστόλουΠαύλου 10, δύο δρόμους δεξιά,μετά τήνΕ. Ρ. Τ.). Τηλ.
ἐπικοινωνίας:2106396665.

οκάθεάνθρωπος,εκτόςαπότοπροσωπι
κόασυνείδητοέχειστοβάθοςτηςψυχής
τουκαιέναασυνείδητοπουείναικοινόσε
όλους τους ανθρώπους, το οποίο ονομά
ζεται «συλλογικό ασυνείδητο». Κατά το
Γιούγκοάνθρωποςμπορείναεπηρεαστεί,
εκτόςαπότοπροσωπικόκαιαπότοσυλ
λογικόασυνείδητο.Σ’αυτόυπάρχουντα
αρχέτυπα. Τα αρχέτυπα περιλαμβάνουν
πανάρχαιαπρότυπακαιεικόνες,σεπεριο
ρισμένοαριθμό,πουυπερβαίνουνταόρια
της προσωπικής εμπειρίας κάθε ανθρώ
που, γι’ αυτό υπάγονται στο συλλογικό
ασυνείδητο. Τα αρχέτυπα εμφανίζονται
μεπολλέςμορφές(σαναντικείμενα,σαν
θεοί,σανφυσικέςδυνάμεις,σανδαίμονες,
σαν άνθρωποι κτλ.), που το συμβολικό
τους νόημα, αν ερμηνευτεί σωστά, είναι
κοινόγιαόλουςτουςανθρώπους».
Θάπρέπεινάδιευκρινιστεῖ,ὅτιὁΚάρλ

Γιούγκ διατύπωσε ὁρισμένες θέσεις του
λαμβάνονταςἀφορμήἀπόδεδομέναπού
ἄνλησε ἀπό τό χῶρο τοῦἘσωτερισμοῦ.
Οἱ ὅροι «προσωπικόἀσυνείδητο», «συλ
λογικόἀσυνείδητο»καί«ἀρχέτυπο»ἀνή
κουνστήνπροσωπικήκοσμοθεώρησητοῦ

Γιούγκἤἄνπροτιμᾶτε,στήνπροσωπική
«θρησκευτική»τουἐπιλογή,ἀσχέτωςἄν
στήσυνέχειαφρόντισαννάκαθιερώσουν
τούςὅρουςαὐτούςδιεθνῶςοἱκύκλοιἐκεῖ
νοιπούἐπιχειροῦννάδιαβρώσουντήσυ
νείδησητῶνμελῶντῆςἘκκλησίας.
Ἄν ὁ μαθητής τῆς Β΄ Λυκείου δέν

πληροφορηθεῖ γιά τό ποιός ἦταν στήν
πραγματικότητα ὁ Γιούγκ –καί πῶς νά
τό πληροφορηθεῖ ὅταν λίγοι τό γνωρί
ζουνκιἀπόαὐτούςὅσοιἔχουνπρόσβα
σηστά «Μέσα» ἔχουνσυμφέροννάμή
γνωστοποιηθεῖ τότε ἡ ἀδύναμη τοπο
θέτησητῶνσυγγραφέωντοῦβιβλίουΒ΄
Λυκείου ὅτι «ὁ Γιούγκθεωροῦσε ὅτι...»
δένἐπαρκεῖγιάνάπαρουσιάσειτάγρα
φόμενασάντίςπροσωπικέςγνῶμεςἑνός
ἀνθρώπου,ἀλλάἁπλῶςχρησιμεύειγιά
νά διασφαλίσει τήν «ἀμεροληψία» τῶν
συγγραφέων.
Στή σελ. 323, στό λῆμμα «Μαγεία»,

διαβάζουμε: «Μαγεία: Η τέχνη για την
πραγματοποίηση επιθυμητών αποτελε
σμάτων μέσω της χρήσης «νόμων» της
φύσης, όπωςαναλογιώνμεταξύ των όν
των,αλληλεπίδρασηςμεταξύτουςκ.λπ.
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
ἈπότόΡαδιοφωνικόΣταθμότῆςἘκκλησίαςτῆςἙλλάδος,89,5FM,μεταδίδο

νταιοἱἑξῆςἐκπομπές:
1)«ΣεμινάριοὈρθοδόξουΠίστεως».Τετάρτη,16.00–17.00&12.00-1.00(βράδυ).
 Παραγωγός:Π.Ε.Γ.(ΠανελλήνιαἝνωσηΓονέωνγιάτήνΠροστασίατοῦἙλλη
νορθοδόξουΠολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου). Παρουσιάστρια: κ.
ΑἰκατερίνηἈναγνωστοπούλου.

2)«ἘκκλησίακαίΑἱρέσεις».Πέμπτη,16.30–17.00&2.00-2.30(βράδυ).
 Παραγωγός:Π.Ε.Γ.,σέσυνεργασίαμέτήΣ.Ε.ἐπίτῶναἱρέσεων.Παρουσιάστρια:
κ.ΑἰκατερίνηἈναγνωστοπούλου.

 ἈπότόΡαδιοφωνικόΣταθμότῆςΠειραϊκῆςἘκκλησίας,91,2FM,μεταδίδεται
ἡἐκπομπή:

3)«ἈντιαιρετικήΔράση».Σάββατο,14.15-15.00.
 ἘπιμελεῖταικαίπαρουσιάζειὁΠρωτοπρ.π.ΚυριακόςΤσουρός.

ἹστοσελίδατῆςΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr,email:ierasynodos@ecclesia.gr

ἹστοσελίδατῆςΠ.Ε.Γ.:www.ppu.gr

Επίσης μέσω της χρήσης πνευματικών
όντων».
Πιστεύουν,δηλαδή,οἱσυγγραφεῖςτοῦ

βιβλίουὅτιἡμαγεία εἶναι «τέχνη»ἐφι
κτήστήν«πραγματοποίηση επιθυμητών
αποτελεσμάτων» καί ὅτι χρησιμοποιεῖ
«νόμους»τῆςφύσης(ἔστωκαίσέεἰσαγω
γικά); Τότε, γιατί νά μήν ἐπιδοθοῦν τά
17χρονα παιδιά μας στήν ἄσκησή της;
Ἀφοῦ,κατάτουςσυγγραφεῖςτοῦσχολι
κοῦβιβλίου,μπορεῖἡμαγείανάπραγμα
τοποιεῖτίςἐπιθυμίεςτους,ὅπωςτουλά
χιστοντούςβεβαιώνουνκαίοἱδιάφοροι
«μάγοι»μέσῳκαίτῆςτηλεοράσεως;Ὅσο
γιά τή «χρήση πνευματικών όντων»... ἡ
Ἐκκλησίατούςὀνομάζει,ἁπλῶς,δαίμο
νες!
Στήν ἴδιασελίδα,στόλῆμμα«Μυστι

κισμός», διαβάζουμε: «Μυστικισμός: Η
θρησκευτικότητα εκείνη που επιδιώκει
μιαεμπειρικήκαιάμεσηεπαφήκαιτελικά
ένωσημετοΘεό.Ηένωσηαυτήπραγμα
τοποιείταιστοπαρόν.Έτσιομυστικισμός
βρίσκεταισεαντίθεσημετηθρησκευτικό
τηταπροφητικούτύπου,οσκοπόςτηςοποί

αςπραγματοποιείταιστηνπληρότητάτου
στοτέλοςτηςιστορίας».
Ἡ διατύπωση αὐτή ταυτίζεται μέ τή

θέσηὅλωνσχεδόντῶνἀποκρυφιστικῶν
ὁμάδων καί τάσεων, οἱ ὁποῖες προσα
νατολίζονται στήν ἀπολυτοποίηση τῆς
προσωπικῆςἐμπειρίας.Γιάτίςκοσμοθε
ωρίες αὐτές, «πραγματικό» εἶναι αὐτό
πού «μπορεῖ νά βιώσει» ὁ ἄνθρωπος,
ἄσχεταμέ τήθρησκευτικήἤἄλλη ἐνα
σχόλησήτου.Κατάτούςσυγγραφεῖςτοῦ
βιβλίου, πραγματοποιεῖται «εμπειρική
καιάμεσηεπαφήκαιτελικάένωσημετο
Θεό»,«ἐδῶκαίτώρα».Δένἔχεισημασία
ἄν ὁ «μυστικιστής» εἶναι βουδιστής, ἰν
δουϊστήςἤἴσωςκαίσατανιστής.Μέτόν
Θεόπάντωςγίνεται,κατάτούςσυγγρα
φεῖς,ἡ«ἕνωση».Κατάτάἄλλα,ὁσκοπός
τῆς «θρησκευτικότητας προφητικού τύ
που»(ἐντάσσουν,ἄραγεκαίτήἘκκλησία
ἐδῶ;) πραγματοποιεῖται στό τέλος τῆς
ἱστορίας.Πιστεύουμε,ὅτιἡφράση«στήν
πληρότητά του» κι ἐδῶ χρησιμεύει γιά
νά διασφαλίσει τήν «ἀμεροληψία» τῶν
συγγραφέων.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 

καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2.  «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3.  «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and 

Life».
4.  «Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5.  «Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς 

παραθρησκείας».
6.  «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν ὁμά-

δων», (ἔκδ. Γ΄).
7.  «Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8.  «Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη-

ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9.  «Ἀποκρυφισμός,  Γκουρουϊσμός,  “Νέα Ἐποχή”», 
(ἔκδ. Γ΄).

10.  «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11.  «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Ά ).
12.  «Μία  δικτατορία  στὸ  Μπρούκλιν»,  (τόμος  Β΄) 

(ἐξαντλήθηκε).
13.  «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος 

Γ΄).
14.  «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους 

τοῦ Ἑωσφόρου».
15.  «Νεοφανεῖς  αἱρέσεις-Καταστροφικὲς  Λα τρεῖ ες 

στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
16.  «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σα τα νι-

στῶν».
17.  «Ντοκουμέντα γιὰ αἱρέσεις καὶ πα ρα θρη σκεί α».
18.  «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη», 

ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συν δι α σκέ ψε ως (Ἁλίαρτος 
20-26/9/1995).

19.  «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο-
κλη ρωτικῶν  αἱρέσεων  καὶ  πα ρα θρη σκευ τι κῶν 
ὁμάδων».

20.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ 
στρατηγική».

21.  «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη θεώρηση καὶ ἀν τι με-
τώ πι ση».

22.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς πα ρα θρη-
σκεί ας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰ κο γέ νεια».

23.  «Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί ας».
24.  «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί-

ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».

25.  «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
26.  «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ-

θο δο ξί α».
27.  «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
28.  Μοναχῆς  Ἀντωνίας,  «Νεοπεντηκοστιανοὶ  στὴν 

Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
29.  Νικολάου  Σταυριανίδη,  «Θρησκευτικὴ  Ἐ λευ θε-

ρί α», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
30.  Νικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο-

χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
31.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρ θο δό-

ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
32.  Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;», 

ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).
33.  Λεωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ δο-

κί α Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
34.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 

Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε-

νι κὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο).
36.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας», 

Καμ πάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο).
37.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-

χη μεία» (τεῦχος 3ο).
38.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀ πο-

κρυ φι στι κὲς Ὁμάδες», Ροδόσταυροι κ.λπ. (τεύχη 
4ο-10ο).

39.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νε ο-
α πο κρυ φι σμὸς», (τεύχη 11ο-15ο).

40.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο).

41.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄).
42.  Κυριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
43.  Κωνσταντίνου  Χολέβα,  «Ποιοὶ  καὶ  γιατί  ἀμ φι-

σβη τοῦν  τὴν  Ἑλληνορθόδοξη  παράδοση;»,  ἔκδ. 
Π.Ε.Γ.

44.  Ἄννας  Μπουρδάκου,  «Μάρτυρες  τοῦ  Ἰεχωβᾶ. 
Ἀπό τό Α στό Ω».

Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1.  «Ἡ  Ὁμοιοπαθητικὴ  ἀσυμβίβαστη  μὲ  τὴν  Ὀρ-

θό δο ξη  Πίστη»,  ἔκδ.  Π.Ε.Γ  Βορείου  Ἑλλάδος, 
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει  στήν  ἰστοσελίδα:  www.
orthodox.net.gr/modules.php?op=modload&name=
News&file=article&sid=41
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Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν 
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ, 
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν 
ἐπὶ ἀντικαταβολή.


