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Ἡ «Νέ α Ἐ πο χή τοῦ Ὑ δρο χό ου» εἶ ναι 
γέν νη μα καί θρέμ μα τῆς Θε ο σο φι κῆς Σχο
λῆς τῆς ἀ πο κρυ φί στριας Ἕ λε νας Πέ τροβ
νας Μπλα βά τσκυ. Τόν ὅ ρο αὐ τό μέ –τήν 
ση με ρι νή του ἔν νοι α χρη σι μο ποι εῖ καί 
ἡ «σχι σμα τι κή» θε ο σο φί στριαἀ πο κρυ φί
στρια ἈλίκηΜπέϊλυ(Beiley)1, ἤ δη ἀ πό τό 
1920. Τά «μη νύ μα τα», πού ὅ πως ὑ πο στη
ρί ζει, ἐ λάμ βα νε ἡ Μπέ ϊ λυ δῆ θεν ἀ πό ἕ να 
Δά σκα λο, ὀ νο μα ζό με νο «ὁ Θι βε τια νός» 
(μα θη τής κα τά τήν θε ο σο φι κή δι δα σκα
λί α τοῦ D y w al K h ul), τά κα τέ γρα ψε σέ μιά 
σει ρά βι βλί ων της, με τα ξύ τῶν ὁ ποί ων εἶ
ναι καί τό βι βλί ο μέ τόν τί τλο «Ἡἐπανεμ
φάνισις τοῦ Χριστοῦ». Στά «μη νύ μα τα» 
αὐ τά συμ πε ρι λαμ βά νε ται καί ἡ ἐν το λή 
γιά τήν ἀ νάγ κη ἐγ κα θί δρυ σης μιᾶς «Νέ ας 
Παγ κό σμιας Θρη σκεί ας», πού νά συ νά δει 
καί νά ἐ ναρ μο νί ζε ται μέ τίς δο ξα σί ες καί 
τά «πι στεύ μα τα» τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς τοῦ 
Ὑ δρο χό ου». Αὐ τή ἡ «Νέ α Παγ κό σμια Θρη
σκεί α» θά συ νο δεύ ει τήν «ἐπανεμφάνιση
τοῦ Χριστοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς» καί κα τά 
συ νέ πεια θά ἀ σκεῖ ται ἀ πό τούς “πι στούς” 
του, ἀν τι κα θι στών τας κά θε ἄλ λη θρη σκεί α 
καί λα τρεί α πού ἀ σκεῖ ται σή με ρα.

Ὁ«Χριστός»τῆς
«ΝέαςΠαγκόσμιαςΘρησκείας»

Προ τοῦ ὅ μως προ χω ρή σου με, γιά νά 
δοῦ με ποι ά θά εἶ ναι, κα τά τήν Μπέ ϊ λυ, αὐ
τή ἡ «Νέ α Παγ κό σμια Θρη σκεί α», πρέ πει, 
νά ἐ πι ση μά νου με ὅ τι ὁ θε ο σο φι κός «Χρι

1. Ἀ πε χώ ρη σε ἀ πό τήν Θε ο σο φί α τό 1922 καί ἵ δρυ σε 
ἄλ λες ὀρ γα νώ σεις, ὅ πως τήν «L u c is T r u st», τήν «Παγ κό
σμια Κα λή Θέ λη ση», τήν «Σχο λή Ἀρ κέ ην» καί τά «Τρί
γω να».

στός» τῆς Μπέ ϊ λυ ὁ «Χρι στός» τῆς «Νέ ας 
Παγ κό σμιας Θρη σκεί ας» οὐ δε μί α σχέ ση 
ἔ χει μέ τόν Ἀ λη θι νό Χρι στό, τόν Ἰ η σοῦ 
Χρι στό τῶν Εὐ αγ γε λί ων. Ὁ «Χρι στός» τῆς 
Μπέ ϊ λυ εἶ ναι μιά κα θα ρά νε ο ε πο χί τι κηἀ
πο κρυ φι στι κή ἐκ δο χή τοῦ Χρι στοῦ, εἶ ναι ὁ 
«Ὑ δρο χο ϊ κός Χρι στός». Ὁ «Χρι στός» δέν εἶ
ναι πλέ ον πρό σω πο, ἀλ λά μί α κα τά στα ση, 
ἡ «χριστικήκατάστασιςἤσυνείδησις».Στό 
πιό πά νω βι βλί ο της γρά φει: «Ὑπάρχειμιά
διαρκῶς μεγεθυνομένη καί ἀναπτυσσομέ
νηπίστηὅτι,ἐντόςμαςὑπάρχειὁΧριστός,
ὅπως ὑπῆρχε καί ἐντός τοῦ Διδασκάλου
Ἰησοῦ καί ἡ πίστις αὐτή θά μεταβάλη τά
πράγματα τοῦ κόσμου, καί ὁλόκληρη τήν
στάση τῆς ἀνθρωπότητος ἀπέναντι τῆς
ζωῆς»2.Καίσέἄλλοβιβλίοτηςγίνεταιπιό
σαφής: «Ἡ ἰδέα ἑνόςπροσωπικοῦΧριστοῦ
πρέπει νά ἐκλείψει καί νά ἀντικαταστα
θεῖἀπότόνΧριστόσάνζωήκαίἐλπίδαγιά
ὅλουςμας»3.

Στήν ἴ δια γραμ μή βρί σκε ται, βε βαί ως, 
καί ἡ «προ κά το χος» τῆς Μπέ ϊ λυ στήν Θε ο
σο φί α Ἕ λε να Πέ τροβ να Μπλα βά τσκυ. Καί 
γι’ αὐ τήν, ὁ «Χρι στός» εἶ ναι ὁ «κοσμικός
Χριστός» καί βρί σκε ται μέ σα σέ κά θε ἄν
θρω πο. «ὉΧριστός»,λέ ει ἡ Μπλα βά τσκυ,
«ὁἀληθινόςἐσωτερικόςΣΩΤΗΡ–δένεἶναι
ἄνθρωπος,ἀλλάἡΘΕΙΑΧΑΡΗμέσασέκά
θεἀνθρώπινηὕπαρξη»4. «Ὁὅρος“Χριστός”
ἤ“χριστικήκατάσταση”»,συ νε χί ζει,«ἦταν
πάντοτεσυνώνυμοςμέτόνὅρο“Μαχατμική
κατάσταση”, δηλαδή ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου

2. Ἀλ. Μπέ ϊ λυ Ἡ ἐ πα νεμ φά νι σις τοῦ Χρι στοῦ, σ. 39.
3. Τῆς ἰ δί ας, Ἀ πό τήν Βη θλε έμ στόν Γολ γο θᾶ, σ. 316.
4. Ἕλ. Μπλα βά τσκυ, Ὁ ἐ σω τε ρι κός χα ρα κτή ρας τῶν 

Εὐ αγ γε λί ων, σελ. 12.
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τοῦΠρωτοπρ.ΚυριακοῦΤσουροῦ,
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μέτήθείαἀρχήμέσατου.ὍπωςλέειὁΠαῦ
λος (Ἐφεσ. 3,17): “κατοικῆσαι τόν Χριστόν
διά τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν”.
Πούσημαίνει, “ὥστε νάβρεῖτε τόνΧριστό
μέσα στόν ἐσωτερικό σας ἄνθρωπο μέσῳ
τῆς γνώσεως καί ὄχι μέσῳ τῆς πίστεως”»
(sic)5.
Ἡ «χριστική» αὐ τή κα τά στα ση κα τα

λαμ βά νε ται κα τά και ρούς ἀ πό «Παγκό
σμιουςἈβατάρες»ἤ«Σωτῆρες»,ἕ νας ἀ πό 
τούς ὁ ποί ους ὑ πῆρ ξε καί ὁ Ἰ η σοῦς Χρι
στός, κα τά τήν «Ἐ πο χή τῶν Ἰ χθύ ων». Σή
με ρα ὅ μως ἄλ λος εἶ ναι ὁ «ζῶνΧριστός»,
τόν ὁ ποῖ ον ἀ πο δέ χε ται καί κη ρύτ τει ἡ 
«Νέ α Ἐ πο χή». Γρά φει ἡ Μπέ ϊ λυ ἐν προ
κει μέ νῳ: «Ὅ,τιπρέπεινάμᾶςἀπασχολή
σῃεἶναιὁζῶν,ὁἐνδράσει,ὁσκεπτόμενος
Χριστόςκαίνάἐνθυμούμεθαπάντοτεὅτι
ἡ ἱστορία τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι αἰωνίως
ἀληθήςκαίὅτιχρειάζεταιμόνοννάἑρμη
νευθῇἐκνέου,ὑπότόφῶςτῆςθέσεώςτης
εἰςτήνμακράνδιαδοχήντῶνθείωνἀποκα
λύψεων.Μέροςαὐτῆςτῆςσυνεχείαςἀπο
τελεῖἡπρόδύοχιλιάδωνἐτῶνἀποστολή
Τουἐπίτῆςγῆςκαίδένἀποτελεῖἱστορίαν
χωριστήν, ἄσχετον μέ τό παρελθόν, πού
ὑπογραμμίζειἁπλῶςμίαν33ετῆπερίοδον,
χωρίςνάπαρέχῃκαμμίανσαφῆἐλπίδαδιά
τόμέλλον»6.

Τε λι κά, ὁ νε ο ε πο χί τι κος «Χρι στός» τῆς 
Μπέ ϊ λυ εἶ ναι ἕ νας «ΠαγκόσμιοςἘκπαιδευ
τήςκαίαἱἘκκλησίαι εἶναιἁπλῶςμίαἀπό
τάςὁδούςδιδασκαλίαςτάςὁποίαςθάχρη
σιμοποιήση»7. «Ὑπόἔποψινθρησκείαςμπο

5. Αὐ τό θι σ. 30. Μέ τίς θε ο σο φι κές θέ σεις ταυ τί ζον ται 
καί οἱ Ρο δό σταυ ροι:

«Πρῶ τα ἀ π’ ὅ λα», γρά φουν, «πρέ πει νά ἐ πα νέλ θου με 
σ’ ἕ να πα λιό θέ μα καί νά  δη λώ σου με ξα νά ὅ τι ὁ Χρι στός 
δέν εἶ ναι ἕ νας Ἱ ε ρο φάν της με γα λο πρε ποῦς ἀ να στή μα τος 
πού δι α μέ νει κά που ἔ ξω ἀ πό τό χον δρο ει δῆ ὑ λι κό κό σμο. 
Κα τά πρῶ το λό γο εἶ ναι ἕ να ἀ πρό σω πο, ἀ πε ρι ό ρι στο Ὄν 
πού ἐκ δη λώ νε ται σάν Φῶς, Δύ να μη, Ἰ σχυ ρό πε δί ο Ἀ κτι
νο βο λί ας», R i j c k e n b r gh J.V., Ὁ ἐρ χό με νος νέ ος ἄν θρω πος, 
σ. 30.

6. Ἀλ. Μπέ ϊ λυ, Ἡ ἐ πα νεμ φά νι σις τοῦ Χρι στοῦ, ἔνθ. 
ἀ νωτ., σσ. 6970.

7. Αὐ τό θι, σ. 20.

ρεῖνάεἶναιΧριστιανόςἤΒουδδιστήςἤκαί
νάμήνἔχηκαμμίανἀπολύτωςθρησκείαν»8.
Πάν τως, ἡ ἔ λευ σή του «ἀποτελεῖἕναπνευ
ματικόνσυμβάν,πούἔρχεταιπρόςἡμᾶςδιά
νάἐπιφέρῃμεγάλαςμεταβολάςἤμεγάλας
ἐπανορθώσεις, διά νάἐγκαινιάσῃ ἕνανέον
πολιτισμόν»9.

Αὐ τός ὁ «Χρι στός» θά εἶ ναι ὁ νέ ος «Ἀ βα
τάρ», πού ἔρ χε ται γιά νά ἐγ κα θι δρύ σει τήν 
«Νέ α Παγ κό σμια Θρη σκεί α», στήν ὁ ποί α 
θά συγ χω νευ θοῦν ὅ λες οἱ θρη σκεῖ ες. «Ὁ
Χριστόςδένἔχειθρησκευτικούςφραγμούς
εἰςτήνσυνείδησίνΤου.ΔένΤόνἐνδιαφέρει
ποίαν πίστιν ἀκολουθεῖ ὁ ἄνθρωπος». Καί 
τοῦ το δι ό τι μέ χρι τώ ρα καί «ἐπίδύοχιλιά
δεςἔτηὑπῆρξενὁὑπέρτατοςἈρχηγόςτῆς
Ἀοράτου Ἐκκλησίας, τῆς Πνευματικῆς Ἱε
ραρχίας,ἡὁποίαἀπαρτίζεταιἀπόμαθητάς
ἐξὅλωντῶνθρησκειῶν»10. 

Αὐ τός ὁ «Χρι στός» εἶ ναι ὁ «Ἀ να με νό με
νος» τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς», πού ταυ τί ζε ται 
μέ τόν Μα ϊ τρέ για, τόν Βοδ δι σάτ τβα ἤ τόν 
Ἰ μάμ Μαχ ντί. Ὁ «Χρι στός» πού θά ἔλ θει, 
λέ ει, «δένθάεἶναιὅπωςὁΧριστόςπού(κα
τά τό φαινόμενον) μᾶς ἐγκατέλειψε. Δέν
θάεἶναι ὁ“ἄνθρωποςτῶνθλίψεων”, δέν
θά εἶναι μιά σιωπηλή, στοχαστικήφυσιο
γνωμία·θάεἶναιὁΚῆρυξλόγωνπνευματι
κῶν,πούδένθάἔχουνἀνάγκηνἑρμηνείας
καί οὔτε θά τούς δοθῇ ἐσφαλμένη ἐρμη
νεία,διότιἘκεῖνοςθάεἶναιπαρώνδιάνά
ὑποδεικνύητήνἀληθῆἔννοιαν...Ἐπίδύοχι
λιάδεςἔτηὑπῆρξενὁὑπέρτατοςἈρχηγός
τῆςἈοράτουἘκκλησίας,τῆςΠνευματικῆς
Ἱεραρχίας,ἡὁποίαἀπαρτίζεταιἀπόμαθη
τάςἐξὅλωντῶνθρησκειῶν.Ἀναγνωρίζει
καίἀγαπᾶἐκείνουςοἱὁποῖοιδένεἶναιμέν
Χριστιανοί, ἀλλ’ οἱ ὁποῖοι διατηροῦν τήν
πίστιν των πρός τούς ἱδρυτάς τῆς θρη
σκείαςτων,τόνΒούδδαν,τόνΜωάμεθκαί
ἄλλους»11.

8. Αὐ τό θι, σ. 21.
9. Αὐ τό θι, σ. 10.
10. Αὐ τό θι, σ. 65.
11. Αὐ τό θι.



διάλογος

3

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 58

Αὐ τός λοι πόν ὁ «Χρι στός» ἔρ χε ται γιά 
νά ἐγ κα θι δρύ σει τήν «Νέ α Παγ κό σμια 
Θρη σκεί α».

Τάχαρακτηριστικάτῆς
«ΝέαςΠαγκόσμιαςΘρησκείας»

Ποι ά ὅ μως θά εἶ ναι τά κύ ρια χα ρα κτη ρι
στι κά αὐ τῆς τῆς «Νέ ας Παγ κό σμιας Θρη
σκεί ας» καί ποι οί οἱ τρό ποι τῆς ἐ πι κρά τη
σής της; Ἐ δῶ θά πε ρι ο ρι στοῦ με μό νο στά 
ὅ σα γρά φει ἡ Ἀλ. Μπέ ϊ λυ στό πιό πά νω 
βι βλί ο της (ὑ πάρ χουν βέ βαι α καί πλῆ θος 
ἄλ λων πα ρο μοί ων κει μέ νων ἐκ φρα στῶν 
τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς» ).

Πρω τί στως, πρέ πει νά ποῦ με ὅ τι γιά 
τήν «Νέ α Ἐ πο χή», γε νι κῶς, ἡ δι σχι λι ε τής 
ἐ πο χή τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ θε ω ρεῖ ται ὡς 
ἐ πο χή πε ρι ο ρι σμοῦ, στε νό τη τας, κυ ρι αρ
χί ας τῶν ἐν το λῶν, κα τα πί ε σης, πο λέ μων, 
δί ω ξης τῶν ἐ λεύ θε ρα σκε πτο μέ νων ἀν
θρώ πων καί κα τα στρο φῆς τῆς φύ σης. Μέ 
τήν «Νέα Ἐ πο χή τοῦ Ὑ δρο χό ου» εἰ σερ
χό μα στε στήν ἐ πο χή τοῦ φω τός, τῆς ἁρ
μο νί ας, τῆς δι και ο σύ νης, «τῆςἀδελφότη
τος,τῆςσυναδελφότητος,τῆςπαγκοσμίου
συνεργασίαςκαίμιᾶςεἰρήνης,ἡὁποίανά
βασίζεταιεἰςὀρθάςμεταξύτῶνἀνθρώπων
σχέσεις»12.Ὅ λη αὐ τή ἡ «ἰ δα νι κή» κα τά
στα ση θά ἐ πι τευ χθεῖ μέ τήν ἐγ κα θί δρυ
ση τῆς «Νέ ας Παγ κό σμιας Θρη σκεί ας», 
ἡ ὁ ποί α θά ἔ χει τά χα ρα κτη ρι στη κά τά 
ἀ πα ραί τη τα γιά τήν δη μι ουρ γί α μιᾶς «νέ
ας συ νεί δη σης».

Ὁ «Χρι στός», μα ζί μέ τήν «Πνευ μα τι κή 
Ἱ ε ραρ χί α», τῆς ὁ ποί ας ἡ γεῖ ται, δέν θά κα
τα στρέ ψουν «ὅλα ὅσα ἡ ἀνθρωπότης ἔχει
θεωρήσει μέχρι τοῦδε ὡς “ἀναγκαῖα διά
τήν σωτηρίαν”... Ὅταν θά ἐμφανισθῇ καί
πάλιν ὁ Χριστός, τά ἐπουσιώδη ἀσφαλῶς
θά ἐκλείψουν θά παραμείνουν ἐκεῖνα πού
θεμελιώνουν τήν πίστιν, ἐπί τῶν ὁποίων
θάκατορθώσῃΑὐτόςνάἀνεγείρῃτήννέαν
ἐκείνηνπαγκόσμιονθρησκείαν,πούὅλοιοἱ

12. Αὐ τό θι, σ. 160.

ἄνθρωποιἀναμένουν»13.
Ὡς «ἐπουσιώδη», ἡ Μπέ ϊ λυ θε ω ρεῖ καί 

χα ρα κτη ρί ζει, βε βαί ως, τά οὐ σι ώ ση χα ρα
κτη ρι στι κά κά θε θρη σκεί ας καί ἰ δι α ζόν τως 
τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ, στήν κα τάρ γη ση τῶν 
ὁ ποί ων στο χεύ ει. Ἀ πό τήν ἄλ λη πλευ ρά, 
ὡς «ἐκεῖνα πού θεμελιώνουν τήν πίστιν» 
οὐ σι α στι κά ἐν νο εῖ τό συγ κρη τι στι κό ἀ πο
τέ λε σμα τῆς συγ χώ νευ σης δι α φό ρων θρη
σκευ τι κῶν «πί στε ων» καί «πα ρα δό σε ων», 
πού συμ φω νοῦν μέ τίς ἀ πο κρυ φι στι κές 
δο ξα σί ες τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς».

Κα τά τήν Μπέ ϊ λυ, ὅ πως καί γιά κά
θε θε ο σο φι κή καί ἀ πο κρυ φι στι κή ὁ μά δα, 
ὅ λες οἱ θρη σκεῖ ες καί οἱ «πα ρα δό σεις» 
εἶ ναι ἴ δι ες. Εἶ ναι «ἀ τρα ποί», δι α φο ρε τι κά 
μο νο πά τια, πού ξε κι νοῦν ἀ πό τήν ἴ δια 
«πη γή» καί κα τα λή γουν στό ἴ διο ἀ πο τέ
λε σμα. Γρά φει χα ρα κτη ρι στι κά ἡ Μπέ ϊ λυ: 
«ΑἱἘκκλησίαι τῆςΔύσεως ἐπίσης, χρειά
ζονταικαίαὐταίν’ἀντιληφθοῦνὅτι,κατά
βάσιν, δέν ὑπάρχει εἰμήμία καί μόνηἘκ
κλησία,πλήνδένεἶναιἀνάγκηἡμίααὐτή
ἘκκλησίανάεἶναιὁὀρθόδοξοςΧριστιανι
κός θεσμός·  ὁ Θεός ἐργάζεται κατά τρό
πουςπολλούς,διάπολλῶνπίστεωνκαίδιά
πολλῶν θρησκευμάτων· διά τῆς ἑνώσεώς
τωνθ’ ἀποκαλυφθῇ ἡπληρότης τῆς ἀλη
θείας. Αὐτός εἶναι ἕνας ἀπό τούς λόγους
πού ἐπιβάλλουν τήν ἐξάλειψιν τῶν ἐπου
σιωδῶνδιδασκαλιῶνκαί,μέτήνὑπογράμ
μισιν ἐκείνων πού ἐνισχύουν τήν ἑνότητά
των, θ’ἀποκαλυφθῆ ἡ πληρότης τῆς ἀλη
θείας.Αὐτό ἀκριβῶςθά κάμῃ ἡ νέαπαγ
κόσμιοςθρησκείακαί ἡ ἐπιτέλεσιςαὐτοῦ
τοῦἔργουθάπροχωρήσῃγρήγοραμέτήν
ἐπανεμφάνισιντοῦΧριστοῦ»14.

Καί σέ ἄλ λο βι βλί ο της ἡ Μπέ ϊ λυ ἐ πα να
λαμ βά νει: «Οἱἐκπρόσωποιὅλωντῶνπίστε
ωνσυναντῶνταισήμεραγιάνάσυζητήσουν
τήνδυνατότηταεὑρέσεωςμιᾶςβάσεωςτέ
τοιας παγκοσμιότητος καί ἀλήθειας πάνω

13. Αὐ τό θι, σ. 153.
14. Αὐ τό θι, σ. 170.
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στήνὁποίανάμποροῦννάἑνωθοῦνὅλοιοἱ
ἄνθρωποικαίστήνὁποίανάμπορεῖνάβα
σισθεῖ ἡ ἐρχόμενη παγκόσμια θρησκεία»15.

Συ νο ψί ζον τας τίς θέ σεις τῆς Μπέ ϊ λυ, ὁ 
π. Ἀν τώ νιος Ἀ λε βι ζό που λος, γρά φει: «Πί
σω λοιπόν, ἀπό κάθε θρησκεία, χριστιανι
κή, βουδιστική, μωαμεθανική, ροδοσταυρι
κή, θεοσοφική, ἀποκρυφιστική, κρύβεται ἡ
ἴδια“Πηγή” καίἡἴδια“Σοφία”.Ἡκαθεμιά
ἀπόαὐτέςἀποτελεῖξεχωριστόδρόμο,πού
προσαρμόζεταιστήνἰδιοσυγκρασίατοῦκα
θενός.Γι’αὐτό,καίοἱ“ἐρευνητέςτῆςἀλή
θειας”,καθώςπροχωροῦν,“ἐξαλείφουνὅ,τι
εἶναι ἐπουσιῶδες”, καταλήγουν σέ “ἕνα
ἐσώτεροσῶμαἀληθειῶν,πούεἶναιτόἴδιοσέ
κάθεθρησκεία”.Αὐτόἡκίνησητόἀποκαλεῖ
“ἀποκρυφισμό”καί“ἐπιστήμηἐκείνουπού
εἶναικρυμμένοκαίκαλυμμένο”»16.

Ἡ Μπέ ϊ λυ κα τα γρά φει στό βι βλί ο της 
καί πῶς ὀ ρα μα τί ζε ται τήν «Νέ α Παγ κό
σμια Θρη σκεί α»: «Ὁραματιζόμεθα ὡσαύ
τως μίαν νέαν καί ζωτικήν παγκόσμιον
θρησκείαν, μίαν πίστιν καθολικήν ἡ ὁποία
θάἔχῃτάςρίζαςτηςεἰςτόπαρελθόν,ἀλ
λάθ’ἀποσαφηνίζῃτήνἀνατέλλουσαννέαν
ὡραιότητα καί τήν ἐπερχομένην ζωτικήν
ἀποκάλυψιν»17.

Στήν δι α δι κα σί α γιά τήν ἐγ κα θί δρυ ση 
τῆς «Νέ ας Παγ κό σμιας Θρη σκεί ας» θε με
λι ώ δη ρό λο δι α δρα μα τί ζει ἡ «Πνευ μα τι
κή Ἱ ε ραρ χί α». Ὅ σοι ἀ πο τε λοῦν αὐ τή τήν 
«Πνευ μα τι κή Ἱ ε ραρ χί α» εἶ ναι οἱ «Πνευμα
τικοί Ἐκτελεσταί τοῦ Σχεδίου τοῦ Θεοῦ»
καί εἶ ναι ἐν ταγ μέ νοι στόν «Νέον Ὅμιλον
Ἐξυπηρετητῶν τοῦ Κόσμου... Ἄλλοι Τούς
ὀνομάζουν Πνευματικήν Ἱεραρχίαν, ἄλλοι

15. Ἀλ. Μπέ ϊ λυ, Ἀ πό τή Βη θλε έμ στόν Γολ γο θᾶ, ἔνθ. 
ἀ νωτ., σσ. 1213.

16. π. Ἀντ. Ἀ λε βι ζο πού λου, Ὁ Ἀ πο κρυ φι σμός στό φῶς 
τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, τ. ΣΤ΄, σ. 151.

17. Ἀλ. Μπέ ϊ λυ, Ἡ ἐ πα νεμ φά νι σις τοῦ Χρι στοῦ, ἔνθ. 
ἀ νωτ., σ. 160.

Κατοικίαν τοῦ Φωτός, Κέντρον ὅπου εὑρί
σκονταιοἱΔιδάσκαλοιτῆςΣοφίας,Μεγάλην
ΛευκήνΣτοάν»18.

Στήν προ σπά θεια αὐ τή, λέ ει ἡ Μπέ ϊ
λυ, πρέ πει νά ἐ πι δι ω χθεῖ, ἀ φ’ ἑ νός μέν, 
ἡ ἀλ λα γή τῆς πε ρί Θε οῦ ἰ δέ ας, τήν ὁ ποί α 
μέ χρι σή με ρα δι δά σκει στούς ἀν θρώ πους 
ἡ Ἐκ κλη σί α καί ἡ ἀ πο δο χή τῆς «συνεχείας
τῆςθείας ἀποκαλύψεως»καί, ἀ φ’ ἑ τέ ρου, 
ἡ πα ρα δο χή «τοῦΝόμουτῆςἈναγεννήσεως
καίτοῦΝόμουτῆςΑἰτίαςκαίτοῦἈποτελέ
σματος»,δη λα δή τῆς ἰν δου ϊ στι κῆς καί νε ο
ε πο χί τι κης δο ξα σί ας τῆς με τεν σάρ κω σης 
καί τοῦ κάρ μα19.

Κα τά τήν Μπέ ϊ λυ, ἤ δη ἀ πό τίς μέ ρες 
της (πέ θα νε τό ἔ τος 1949) ἡ ση με ρι νή ἀν
θρω πό τη τα ἔ χει κα τάλ λη λα προ ε τοι μα
σθεῖ, ὥ στε νά ἀ πο δε χθεῖ αὐ τή τήν «Νέ α 
Παγ κό σμια Θρη σκεί α»: «Βραδέως σήμε
ρον,ἡἰδέαμιᾶςπαγκοσμίουθρησκείαςκαί
ἡἀνάγκητῆςἐμφανίσεώςτης,γίνεταιεὑ
ρέως ἐπιθυμητή καί ἐργασία συντελεῖται
διά τήν πραγματοποίησίν της. Ἡ συγ χώ
νευ σις τῶν πί στε ων ἀ πο τε λεῖ τώ ρα ἔ δα
φος συ ζη τή σε ων. Τῆς νέ ας παγ κο σμί ου 
θρη σκεί ας τά βά θρα θά τά κα θο ρί σουν 
ὅ σοι ἐρ γά ζον ται εἰς τόν το μέ α τῆς θρη
σκεί ας.Αὐτόεἶναιτόἔργονστοργικῆςσυν
θέσεως καί θά ὑπογραμμίζη τήν ἑνότητα
καίτήνσυναδελφότητατοῦπνεύματος.Ἡ
ὁμάςαὐτήἐργατῶν,εἶναι,ὑπόὡρισμένην
ἔννοιαν ἀγωγός τῆς δραστηριότητος τοῦ
Χριστοῦ, τοῦ Παγκοσμίου Ἐκπαιδευτοῦ.
Τήνἐξέδραντῆςνέαςπαγκοσμίουθρησκεί
αςθάτήνκατασκευάσουνπολλαίὁμάδες,
αἱ ὁποῖαι ἐργάζονται ὑπό τάς ἐμπνεύσεις
τοῦΧριστοῦ»20.

(στόἑπόμενοτότέλος)

18. Αὐ τό θι, σ. 158.
19.  Αὐτόθι, σ. 156.
20. Αὐ τό θι, σ. 169, (ἡ ὑ πο γράμ μι ση δι κή μας).
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β)Θρησκευτικήσύγχυση
Ἕ να δεύ τε ρο χα ρα κτη ρι στι κό τοῦ νέ ου 

πο λι τι σμοῦ εἶ ναι ἡ θρη σκευ τι κή σύγ χυ ση.
Πολ λές ὁ μά δες καλ λι ερ γοῦν συ στη μα

τι κά καί μέ ὅ λα τά μέ σα τήν ἄ πο ψη πώς 
ὑ πάρ χει μό νο μί α ἀ λή θεια, ἐ νῶ οἱ τρό ποι 
προ σέγ γι σής της εἶ ναι πολ λοί. Πί σω ἀ πό 
τίς δι ά φο ρες θρη σκεῖ ες ὑ πάρ χει ἑ νό τη τα 
σκο ποῦ· μό νο ἡ «ἀ τρα πός» ἀλ λά ζει. Ἔ τσι, 
τά ὁ μο λο για κά καί θρη σκευ τι κά ὅ ρια ἐ ξα
φα νί ζον ται καί μα ζί μ’ αὐ τά τό στα θε ρό 
ση μεῖ ο ἀ να φο ρᾶς, ἀ πό τό ὁ ποῖ ο θά μπο
ροῦ σε κα νείς νά κρί νει τή γνη σι ό τη τα κά
θε νέ ου ρεύ μα τος πού προ βάλ λε ται. σάν 
«ἐ ναλ λα κτι κή λύ ση» καί μά λι στα μέ ἀ πό
λυ τη ἀ παί τη ση.

Κα τά τή νέ α δε κα ε τί α προ βλέ πε ται ἡ 
αὔ ξη ση τῆς πνευ μα τι κῆς ἀ να στά τω σης 
στό θρη σκευ τι κό πε δί ο· ἡ σύγ χυ ση πού πα
ρα τη ρεῖ ται παίρ νει ἔκ φρα ση ἤ δη καί στά 
μορ φω τι κά προ γράμ μα τα τῶν δι α φό ρων 
χρι στι α νι κῶν ὁ μο λο γι ῶν, ἀλ λά καί στό δι
κό μας χῶ ρο. Ἄν κα νείς δεῖ τά μορ φω τι κά 
προ γράμ μα τα με ρι κῶν φο ρέ ων θά ἀν τι λη
φθεῖ αὐ τό τό γε γο νός.

Ἄς δοῦ με τώ ρα με ρι κά συγ κε κρι μέ να 
πα ρα δείγ μα τα πού ἐ νι σχύ ουν αὐ τή τή σύγ
χυ ση.

1. Τό ρεῦ μα τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς».
Οἱ δι ά φο ρες ὁ μά δες πού κι νοῦν ται σ’ 

αὐ τό τό χῶ ρο, γκου ρου ϊ στι κές, θε ο σο φι
κές, νε ο γνω στι κές, ψυ χο λα τρεῖ ες κ. ἄ. δέν 
πα ρου σι ά ζον ται μέ ἀν τι χρι στι α νι κό πρό

1. Ἀ πό τό ἀ νέκ δο το ἔρ γο του: «Δι α βρω τι κή Ἐ πί δρα ση 
τῶν “Αἱ ρέ σε ων”. Ἀν τι αι ρε τι κή ποι μαν τι κή στή δε κα ε τί α 
τοῦ 1990».

σω πο. Στή χώ ρα μας πολ λές ἀ πό αὐ τές 
ἰ σχυ ρί ζον ται πώς εἶ ναι ὀρ θό δο ξες καί ὅ τι οἱ 
τε χνι κές τους βο η θοῦν τούς ἀν θρώ πους νά 
πλη σιά σουν πε ρισ σό τε ρο τόν Χρι στό καί 
τήν Ἐκ κλη σί α.

Με ρι κές ἀ πό αὐ τές δέν δι στά ζουν νά 
κα λέ σουν καί ὀρ θο δό ξους ἱ ε ρεῖς νά κά
νουν ἁ για σμό στά ἀ γρο κτή μα τά τους καί 
στή συ νέ χεια νά δη μο σι εύ σουν τίς σχε τι
κές φω το γρα φί ες στά ἔν τυ πά τους γιά νά 
«ἀ πο δεί ξουν» πώς κα λύ πτον ται πνευ μα τι
κά ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α. Αὐ τό συ νέ βη λό γου 
χά ρη μέ τήν ὀρ γά νω ση «Ἁρ μο νι κή Ζω ή», 
πού κα λύ πτε ται πνευ μα τι κά ἀ πό τόν γκου
ρού Σά ϊ Μπάμ πα.

Τό γε γο νός αὐ τό ἐ νι σχύ ει βέ βαι α τή σύγ
χυ ση ἀ νά με σα στούς ἀ νύ πο πτους πο λί τες, 
πού κα τα φεύ γουν σέ τέ τοι ες ὀρ γα νώ σεις 
μέ τή «βε βαι ό τη τα» πώς του λά χι στον δέν 
εἶ ναι ἀν τι χρι στι α νι κές.

Ἄλ λη πα ρό μοι α κί νη ση, πού ταυ τό χρο
να εἶ ναι καί πο λι τι κό κόμ μα συμ πλέ κε ται 
μέ ἀ πο κρυ φι στι κές ὁ μά δες. Καί ὅ μως στό 
ρα δι ο φω νι κό της σταθ μό με τα δί δον ται καί 
χρι στι α νι κά κεί με να, μα ζί μέ ἐκ πομ πές 
γιά τό κάρ μα καί τή με τεν σάρ κω ση, τήν 
ὁ ποί α σώ νει καί κα λά πολ λές ὀρ γα νώ σεις 
χα ρα κτη ρί ζουν «χρι στι α νι κή δι δα σκα λί α». 
Ἔ τσι οἱ ἀ στή ρι κτοι χρι στια νοί, βαθ μιαῖα, 
ἐγ κα τα λεί πουν τή χρι στι α νι κή ἐλ πί δα, πού 
εἶ ναι τό «προσ δο κῶ ἀ νά στα ση νε κρῶν καί 
ζω ήν τοῦ μέλ λον τος αἰ ῶ νος» καί ἐγ κολ πώ
νον ται ἀ σι α τι κές δο ξα σί ες.

Μί α ἄλ λη κί νη ση, ὁ «Ἐ σω τε ρι κός Χρι
στι α νι σμός» τοῦ Δ. Δώ ρι ζα, πού ἰ σχυ ρι ζό
ταν πώς εἶ ναι ὁ «Χρι στός» (Ἀ βα τάρ) τῆς 
«Νέ ας Ἐ πο χῆς», ἀ πο στέλ λει τίς ἐκ δό σεις 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΣΤΗΔΕΚΑΕΤΙΑΤΟΥ1990
τοῦπ.ἈντωνίουἈλεβιζοπούλου(†)1

(η’μέρος)



6

της σέ ἡ γε τι κά στε λέ χη τῆς Ὀρ θο δό ξου 
Ἐκ κλη σί ας καί στή συ νέ χεια δη μο σι εύ ει 
τίς ἐ πι στο λές τους, πού εὐ χα ρι στοῦν γιά 
τήν ἀ πο στο λή καί ἀ πο νέ μουν τήν εὐ λο γί α 
τους. Μ’ αὐ τό τόν τρό πο ἐ νι σχύ ε ται ἀ σφα
λῶς ἡ θρη σκευ τι κή σύγ χυ ση.

Κά τι ἀ νά λο γο συμ βαί νει μέ ἄλ λες κι
νή σεις πού χρη σι μο ποι οῦν ὀ νό μα τα ἁ γί
ων τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, ὅ πως τοῦ ἁ γί ου 
Κων σταν τί νου (Τάγ μα τοῦ Ἁ γί ου Κων
σταν τί νου), τοῦ ἁ γί ου Δι ο νυ σί ου (Τάγ μα 
τοῦ Ἁ γί ου Δι ο νυ σί ου), τοῦ ὁ σί ου Πα τα πί ου 
(Ὀ μα κοεῖ ο) κ. ἄ., πού φέρ νει ἀ σφα λῶς σύγ
χυ ση στό λα ό.

Ἡ ἐ νερ γός συμ με το χή σέ κι νή σεις, ὅ πως 
αὐ τές πού ἀ να φέ ρα με προ η γου μέ νως, ἐ πη
ρε ά ζει τό φρό νη μα τῶν στε λε χῶν τῆς Ἐκ
κλη σί ας, πράγ μα πού ὑ πάρ χει κίν δυ νος νά 
λά βει ἔκ φρα ση καί σέ ἐ πί ση μα κεί με να. Οἱ 
ἐκ κλη σι α στι κοί αὐ τοί φο ρεῖς δέν ἀν τι λαμ
βά νον ται ὅ τι προσ λαμ βά νουν ξέ να στοι
χεῖ α ἤ ἀ κό μη καί ὁ ρο λο γί α ἀ συμ βί βα στη 
μέ τή χρι στι α νι κή εἰ κό να τοῦ ἀν θρώ που. 
Αὐ τό ἐ νι σχύ ει ἀ κό μη τή θέ ση τῶν ὁ μά δων 
τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς», οἱ ὁ ποῖ ες ὑ πο στη ρί
ζουν: «Εἴ μα στε χρι στια νοί καί στό χος μας 
εἶ ναι νά βο η θή σου με τήν Ἐκ κλη σί α».

Ὅ σοι συμ με τέ χουν σ’ αὐ τές τίς κι νή σεις 
δέν ἀν τι λαμ βά νον ται πώς βα σι κό χα ρα
κτη ρι στι κό τῶν ὁ μά δων τῆς «Νέ ας Ἐ πο
χῆς» εἶ ναι ἡ πί στη στήν «αὐ το ε ξέ λι ξη» 
τοῦ ἀν θρώ που καί ἑ πο μέ νως ἡ ἄρ νη ση 
τῆς ἐν Χρι στῷ σω τη ρί ας. Ἴ σως δέν ἀν τι λή
φθη καν πώς οἱ ὁ μά δες αὐ τές, πού μι λοῦν 
γιά ἀ νε κτι κό τη τα καί ἀλ λη λο σε βα σμό τῶν 
θρη σκει ῶν οὐ σι α στι κά εἶ ναι μή ἀ νε κτι κές 
καί ἀ πό λυ τα δογ μα τι κές. Ἀ νέ χον ται, τή 
χρι στι α νι κή πί στη ὅ πως τήν κη ρύτ τει ἡ Ἐκ
κλη σί α μό νο σάν κά τι «κα λό» γιά κα τώ τε
ρα ἐ ξε λιγ μέ να ὄν τα, γιά τούς ἀν θρώ πους 
μιᾶς πε ρα σμέ νης ἐ πο χῆς, τῆς «Ἐ πο χῆς 
τῶν Ἰ χθύ ων» καί ὄ χι γιά τούς πι στούς τῆς 
«Νέ ας Ἐ πο χῆς τοῦ Ὑ δρο χό ου», οἱ ὁ ποῖ οι 
προ σβλέ πουν στόν «Ὑ δρο χο ϊ κό Χρι στό» 

καί ἀ κο λου θοῦν εἶ δος «ἐ σω τε ρι κοῦ χρι στι
α νι σμοῦ».

Ὁ μά δες τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς» ἔ χουν ἤ δη 
δι α συν δέ σεις μέ τό Ὑ πουρ γεῖ ο Παι δεί ας 
καί μέ ἄλ λους ἐ πί ση μους φο ρεῖς καί μπο
ροῦν πλέ ον τά προ γράμ μα τά τους νά τά 
«περ νοῦν» μέ σα ἀ πό τούς ἐ πί ση μους αὐ
τούς φο ρεῖς. Ἔ τσι ἡ ὀρ γά νω ση «Κα φέ Σχο
λει ό», πού ὑ πο στη ρί ζει πώς ἔ χει δι α συν δέ
σεις μέ ἐκ κλη σι α στι κούς κύ κλους, ἰ δι αί τε
ρα μέ τήν Ἐκ κλη σί α τῆς Κρή της καί μέ τό 
Ἅ γιον Ὄ ρος, πέ τυ χε νά ὀρ γα νώ σει σε μι νά
ρια γιά ἐκ παι δευ τι κούς μέ τή συ νερ γα σί α 
τοῦ Ὑ πουρ γεί ου Παι δεί ας, ἐ νῶ ἐκ παι δευ τι
κός σύμ βου λος, πού εἶ ναι στέ λε χος τῆς ὀρ
γά νω σης χρη σι μο ποι εῖ τήν ἐ πί ση μη αὐ τή 
ἰ δι ό τη τα γιά νά ἐ πη ρε ά σει ἐκ παι δευ τι κούς. 
Ἡ κί νη ση αὐ τή λει τουρ γεῖ καί παι δι κούς 
σταθ μούς· οἱ γο νεῖς τῶν παι δι ῶν δέν γνω
ρί ζουν, φυ σι κά, τί πο τε γιά τήν προ έ λευ ση 
καί τούς ἀν τι χρι στι α νι κούς στό χους τῶν 
με θό δων «αὐ το πραγ μά τω σης» τοῦ «Κα φέ 
Σχο λει οῦ».

Ἐ δῶ πρέ πει νά ἀ να φέ ρου με καί τήν κί
νη ση τῆς ἀν θρω πο σο φί ας, ἡ ὁ ποί α δρᾶ καί 
μέ τήν ἵ δρυ ση καί λει τουρ γί α τῶν ὀ νο μα ζο
μέ νων «Σχο λεί ων Βάλ ντορφ» ἤ «Σχο λεί ων 
Στά ϊ νερ».

Στήν Ἑλ λά δα ὑ πάρ χει κύ κλος ἀν θρω
πο σό φων, μέ ἰ α τρι κό καί γε ω πο νι κό τμῆ
μα καί νη πι α γω γεῖ ο γιά παι διά μέ εἰ δι κές 
ἀ νάγ κες (Νέ ο Φά λη ρο). Σχη μα τί σθη κε ἤ δη 
ἡ «Ἕ νω ση Ἑλ λή νων καί Ξέ νων Παι δα γω
γῶν γιά τήν Ἵ δρυ ση ἑ νός Σχο λεί ου Βάλ
ντορφ» στήν Ἑλ λά δα καί ἀ πό 31.3  1.4.1990 
πραγ μα το ποι ή θη κε στή «Μου σι κή Σχο λή» 
Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς Ἀτ τι κῆς εἰ δι κό Συμ πό
σιο γιά τήν παι δα γω γι κή Βάλ ντορφ.

Στό συμ πό σιο δέν ἔ γι νε λό γος γιά τήν 
κο σμο θε ω ρί α τῆς ἀν θρω πο σο φί ας, στήν 
ὁ ποί α στη ρί ζε ται αὐ τή ἡ «παι δα γω γι κή» 
καί ἀ νε φέρ θη πώς στό ὑ πό ἵ δρυ ση σχο
λεῖ ο θά δι δά σκε ται τό ὀρ θό δο ξο μά θη μα 
τῶν θρη σκευ τι κῶν. Ὅ μως στό Συμ πό σιο 
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δι ε νε μή θη τό ἐ νη με ρω τι κό κεί με νο «Ἡ 
παι δα γω γι κή Στά ϊ νερ», στό ὁ ποῖ ο γί νε
ται λό γος γιά τά «στά δια ἐ ξέ λι ξης» τοῦ 
παι διοῦ καί γιά «αὐ το συγ κέν τρω ση» καί 
ὑ πο γραμ μί ζε ται πώς «οἱ δά σκα λοι στά 
σχο λεῖ α Στά ϊ νερ ἐ ξε λίσ σον ται μέ σα ἀ πό 
μιά ὁ λι κή ἄ πο ψη τῆς ζω ῆς, πού προ κύ πτει 
ἀ πό τήν ἀν θρω πο σο φί α τοῦ Ροῦν τολφ 
Στά ϊ νερ» (σ. 5).

Στό βι βλί ο τοῦ Ροῦν τολφ Στά ϊ νερ, «Ἡ 
πρα κτι κή ἐ ξά σκη ση τοῦ σκέ πτε σθαι» (Ἀν
θρω πο σο φί α, Ἀ θή να 1989), τό ὁ ποῖ ο δι ε
τί θε το στό Συμ πό σιο, ἀ να φέ ρε ται με τα ξύ 
ἄλ λων ὅ τι ὁ ἄν θρω πος ἔ χει «τό ἀ στρι κό 
σῶ μα σάν φο ρέ α τῆς ζω ῆς τῶν πα ρα στά σε
ως» καί στή συ νέ χεια ἀ να λύ ε ται ἡ ἀ πο κρυ
φι στι κή ἄ πο ψη γιά τίς «δυ νά μεις σκέ ψε ως» 

στόν ἄν θρω πο (σ. 31. 33). Σέ ἄλ λο ἔν τυ πο 
ἀ νε φε ρόταν «τά πιό βα σι κά ἔρ γα τοῦ Ροῦν
τολφ Στά ϊ νερ». Ἔ τσι δέν ὑ πάρ χει πλέ ον 
κα μί α ἀμ φι βο λί α ὅ τι τά «Σχο λεῖ α Στά ϊ νερ» 
πού ἐ πι δι ώ κε ται νά ἱ δρυ θοῦν στή χώ ρα μας 
ἔ χουν σάν βά ση τήν πε ρί Θε οῦ, ἀν θρώ που 
καί κό σμου εἰ κό να τῆς ἀν θρω πο σο φί ας, 
πού εἶ ναι, ἀν τιχρι στι α νι κή. Ἡ παι δα γω γι
κή τῶν σχο λεί ων αὐ τῶν προ ϋ πο θέ τει αὐ τό 
τό κο σμοεἴ δω λο καί χω ρίς νά γί νε ται ἀν
τι λη πτό, ἀλ λοι ώ νει βαθ μια ῖα τό φρό νη μα 
τῶν Ὀρ θο δό ξων παι δι ῶν.

Στό Συμ πό σιο αὐ τό συ νέ πρα ξε καί Σχο
λι κός Σύμ βου λος Μέ σης Ἐκ παί δευ σης στό 
Ὑ πουρ γεῖ ο Παι δεί ας, γιά τήν ἐκ παί δευ ση 
Ἑλ λη νο παί δων τοῦ Ἐ ξω τε ρι κοῦ.

(Συνέχειαστόἑπόμενο)

Ι.ἩὈργάνωσηκαίἡδομήτης

Ὁ Στρα τός Σω τη ρί ας (S a l v a t i on A r my) 
εἶ ναι μί α δι ε θνής Προ τε σταν τι κή ὀρ γά νω
ση πού ἱ δρύ θη κε τον 19ον αἰ ώ να ἀ πό τον 
πρώ ην Με θο δι στή ἱ ε ρο κή ρυ κα Γου λι έλ μο 
Μπούθ [W i l l i am B o o th] (1829 – 1912)1. Ἀ φοῦ 

1.. Γιά τό Στρατό Σωτηρίας ἐπιλεκτικά βλ.K.Algermis
sen, WilliamBooth, LTHK 1, τομ. 2, στ. 470 – 471. A.M.Nicol, 
GeneralBoothandtheSalvationArmy, London 1911. K.Eber
hart (Hrsg), Wasglauben die andern? 26Selbstdarstellungen, 
Berlin 19542, σσ.61  66. V.Kunz, DieHeilsarmee,ihrWerden,
Wesen,Wirken, Bern 1948. R.Wiggins, HistoryoftheSalvation
Army, London 1968. R.Collier,DerGeneralGottes William
Booth.DieGeschichtederHeilsarmee,Zürich 19812. T.Hermsen
D.Gnewekow,DieGeschichtederHeilsarmee,Opladen 1992. 
HandbuchReligiöseGemeinschafteundWeltanschauungen, Gü
tersloh 20005, σσ. 107–113. Freikirchenhandbuch,Wuppertal 
2004, σσ. 39 – 41.

ἀ πο χώ ρη σε τό 1861 ἀ πό τόν Με θο δι σμό 
ἵ δρυ σε ἀρ χι κά τήν ὀρ γά νω ση «Χριστιανι
κή Ἱεραποστολή στό Ἀνατολικό Λονδῖνο» 
πού τό 1878 τήν με το νό μα σε σέ «Στρα τό 
Σω τη ρί ας». Τήν ἴ δια χρο νιά ἐκ δό θη κε καί 
ὁ κα νο νι σμός τῆς ὀρ γά νω σης πού δι έ πει 
τήν λει τουρ γί α της ἀ να φο ρι κά πάν τα μέ τό 
σκο πό καί τούς τρό πους δρά σης της.

Ἡ ὕ παρ ξη τοῦ Στρα τοῦ Σω τη ρί ας συν δυ
ά στη κε ἐξ ἀρ χῆς μέ προ γράμ μα τα κοι νω
νι κῆς βο ή θειας καί ἠ θι κῆς ἀ να μόρ φω σης 
τῶν οἰ κο νο μι κῶς καί κοι νω νι κῶς ἐ ξα θλι ω
μέ νων ὁ μά δων τοῦ Λον δί νου τοῦ δε κά του 
ἐ νά του αἰ ώ να, ὅ πως καί ἀ τό μων πού ἐκ δή
λω ναν δι ά φο ρες μορ φές πα ρα βα τι κό τη τος, 
βα σι σμέ να πά νω σέ τυ πι κά προ τε σταν τι κά 
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πλαί σια σω τη ρι ο λο γί ας καί ἠ θι κῆς. Στό 
ἔρ γο του αὐ τό ὁ Γου λι έλ μος Μπούθ βρῆ κε 
συμ πα ρα στά τη τή σύ ζυ γό του Αἰ κα τε ρί να 
B o o th (1829 – 1890).

Ὁ Στρα τός Σω τη ρί ας ὀρ γα νώ θη κε πά νω 
σέ αὐ στη ρά στρα τι ω τι κά πρό τυ πα. Ὁ ἱ δρυ
τής του ἔ λα βε τόν τί τλο τοῦ «Στρα τη γοῦ». 
Στρα τι ω τι κά πρό τυ πα χρη σι μο ποι οῦν ται 
γιά τά στε λέ χη καί τά μέ λη τῆς ὀρ γά νω
σης τό σο σέ ἐ πί πε δο προ ε τοι μα σί ας καί 
προ πα ρα σκευ ῆς, ὅ σο καί σέ ἐ πί πε δο δι άρ
θρω σης. Ἡ κυα νοῦ χρώ μα τος στο λή πού 
φέ ρουν τά γυ ναι κεῖ α μέ λη τῆς ὀρ γά νω σης, 
ὡς ἐ ξω τε ρι κό δι α κρι τι κό γνώ ρι σμά τους, 
σχε δι ά στη κε ἀ πό τή σύ ζυ γο τοῦ ἱ δρυ τῆ τῆς 
ὀρ γά νω σης. Τά ἄρ ρε να μέ λη ἔ χουν στο λή 
ἐ ρυ θροῦ χρώ μα τος.

Πρίν κά ποι ος ἐν τα χθεῖ στήν ἐν λό γω ὀρ
γά νω ση ὑ πο γρά φει τά λε γό με να «Ἄρθρα
τοῦπολέμου». Αὐ τά τά ἄρ θρα, ἕν τε κα τόν 
ἀ ριθ μό, ἀ πο τε λοῦν ἕ να εἶ δος ὁ μο λο γί ας 
πί στε ως, κα τα στα τι κή ἀ να φο ρά σκο πῶν, 
δρά σε ων, στό χων κ. ἄ. Ἡ διά τῆς ὑ πο γρα
φῆς ἀ πο δο χή τῶν ἐν λό γω ἄρ θρων ἀ πο τε
λεῖ, ταυ το χρό νως, μιά μορ φή δι α βε βαί ω
σης δε σμευ τι κοῦ χα ρα κτή ρα, ὅ τι τά μέ λη 
τοῦ Στρα τοῦ Σω τη ρί ας θά ἀ πέ χουν ἀ πό 
τή χρή ση ἀλ κο όλ, ναρ κω τι κῶν οὐ σι ῶν καί 
κα πνοῦ.

Δι α κρι τι κό γνώ ρι σμα τῆς ὀρ γά νω σης εἶ
ναι οἱ κόκ κι νες ση μαῖ ες, μέ τόν σταυ ρό στό 
μέ σον ἀ νά με σα σέ δύ ο ξί φη χια στί καί ἐ πά
νω ἕ να σῖγ μα τε λι κό. Ἐ πά νω στό ἔμ βλη μα 
ἀ να γρά φον ται στά ἀγ γλι κά οἱ λέ ξεις «αἷμα
καίπῦρ».

ΙΙ.Ἡσύγχρονηκατάσταση
Ὁ Στρα τός Σω τη ρί ας πο λύ σύν το μα 

βρῆ κε φα να τι κούς ὑ πο στη ρι κτές καί δι
α δό θη κε σέ πά ρα πολ λές χῶ ρες ἔ χον τας 
ἱ δρύ σει χι λιά δες σταθ μούς. Μιά με γά λη 
ποι κί λια δρα στη ρι ο τή των προ πα γαν δί
ζουν τό ἔρ γο τῆ κί νη σης καί ταυ το χρό νως 
συμ βάλ λουν στήν οἰ κο νο μι κή χρη μα το

δό τη ση τῶν δρα στη ρι ο τή των της. Ἡ παγ
κό σμια ἕ δρα τῆς ὀρ γά νω σης βρί σκε ται 
στό Λον δῖ νο. Σέ κά θε χώ ρα ὑ πάρ χουν 
ἐ πι μέ ρους δι οι κη τι κά σχή μα τα σέ ἐ ξάρ τη
ση πάν τα καί μέ ἀ να φο ρά στό παγ κό σμιο 
κέν τρο. Στίς δι ά φο ρες χῶ ρες πού δρα στη
ρι ο ποι εῖ ται, συ νή θως, δρᾶ ἀ νε ξάρ τη τα, 
ἀλ λά ὅ ταν χρει ά ζε ται, προ τι μᾶ κυ ρί ως νά 
συ νερ γά ζε ται μέ τίς ἄλ λες προ τε σταν τι
κές ὁ μο λο γί ες. Ὁ γε νι κός ὑ πεύ θυ νος τῆς 
ὀρ γά νω σης ὀ νο μά ζε ται «Στρατηγός» καί 
ἐ κλέ γε ται ἀ πό ἕ να συμ βού λιο ὑ ψη λό βαθ
μων ἀ ξι ω μα τού χων.

Μέ χρι τό 1978 ὁ Στρα τός Σω τη ρί ας ἦ ταν, 
ἐ πί σης, μέ λος τοῦ Παγ κο σμί ου Συμ βου λί
ου Ἐκ κλη σι ῶν. Λό γω ὅ μως τῆς ἐμ πλο κῆς 
του τή δε κα ε τί α τοῦ 1970 σέ στρα τι ω τι κο
πο λι τι κοῦ χα ρα κτή ρα κι νή σεις στήν Ἀ φρι
κή τοῦ ἀ φαι ρέ θη κε ἡ ἰ δι ό τη τα τοῦ μέ λους. 
Ἡ ὀρ γά νω ση σή με ρα εἶ ναι πα ρού σα σέ 109 
χῶ ρες μέ 26.000 πε ρί που ἀ ξι ω μα τι κούς καί 
τρί α ἑ κα τομ μύ ρια μέ λη καί με γά λο ἀ ριθ μό 
ἱ δρυ μά των.

ΙΙΙ.Ἡπαρουσίατῆςὀργάνωσης
στήνἙλλάδα

Ἡ ἐν λό γω ὀρ γά νω ση πα ρου σι ά στη κε 
στήν Ἑλ λά δα τή δε κα ε τί α τοῦ 1990 μέ τή 
μορ φή σω μα τεί ου μή κερ δο σκο πι κοῦ, φι
λαν θρω πι κοῦ καί μορ φω τι κοῦ χα ρα κτή ρα. 
Τό 1995 τό κα τα στα τι κό τοῦ Σω μα τεί ου μέ 
τήν ὀ νο μα σί α «Στρατός Σωτηρίας» ἀ να
γνω ρί στη κε μέ τήν 2383/1995 ἀ πό φα ση 
τοῦ Πο λυ με λοῦς Πρω το δι κεί ου Ἀ θη νῶν. 
Οἱ δρα στη ρι ό τη τες τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ τμή μα
τος μέ χρι σή με ρα πα ρα μέ νουν ἐ ξαι ρε τι κά 
ὑ πο το νι κές ἕ ως ἀ νύ παρ κτες σέ σύγ κρι ση 
μέ τίς δρα στη ρι ό τη τες τῶν τμη μά των τοῦ 
ἐ ξω τε ρι κοῦ.

IV.Ἐπισημάνσειςσχετικέςμέτίς
διδασκαλίεςτῆςὀργάνωσης

α) Πα ρό τι ὁ Στρα τός Σω τη ρί ας συ νη θί
ζε ται νά πα ρου σι ά ζε ται ὡς μιά κοι νω νι κοῦ 
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χα ρα κτή ρα ὀρ γά νω ση, δέν ἀ που σιά ζει ὁ 
θρη σκευ τι κός χα ρα κτή ρας του ὁ ὁ ποῖ ος 
εἶ ναι ἔκ δη λος. Τό κοι νω νι κό ἔρ γο τό χρη σι
μο ποι εῖ ὡς μέ σο γιά νά ὁ δη γή σει τούς ἀν
θρώ πους στή σω τη ρί α, ἡ ὁ ποί α φυ σι κά κα
τα νο εῖ ται σέ προ τε σταν τι κά – με θο δι στι κά 
πλαί σια. Ἀ πό δει ξη ἀ πο τε λεῖ, κα τ’ αὐ τούς, 
ἡ ἠ θι κή με τα βο λή τῶν με λῶν του. Ὁ κοι
νω νι κός ἀ κτι βι σμός τῆς κί νη σης ἀ πο τε λεῖ 
τρό πο καί μορ φή εὐ αγ γε λι σμοῦ  προ σέλ
κυ σης ὀ πα δῶν.
β) Ὁ Στρα τός Σω τη ρί ας δέν ἀ να γνω ρί ζει 

οὔ τε τε λεῖ κα νέ να μυ στή ριο. Σέ ἀν τί θε ση 
καί μέ τίς ἄλ λες προ τε σταν τι κές ὁ μο λο γί ες 
τά μυ στή ρια τοῦ βα πτί σμα τος καί τῆς θεί
ας εὐ χα ρι στί ας δέν ἔ χουν γιά τήν κί νη ση 
καμ μί α ση μα σί α, καμ μί α σπου δαι ό τη τα 
γιά τή σω τη ρί α. Δέν τε λοῦν ται οὔ τε καί μέ 
συμ βο λι κό χα ρα κτή ρα ἤ πε ρι ε χό με νο. Τό 
βά πτι σμα π.χ πού τε λεῖ ται ἀ πό τίς ἄλ λες 
ὁ μο λο γί ες τό θε ω ροῦν μιά μορ φή πνευ μα
τι κῆς ἁ πλῶς κα θι έ ρω σης.
γ) Τό Σύμ βο λο τῆς Πί στε ως Νι καί ας  

Κων σταν τι νου πό λε ως δέν ἔ χει γιά τήν κί

νη ση καμ μί α ση μα σί α ἤ βα ρύ τη τα. Τό ἴ διο, 
ἐ πί σης, ἰ σχύ ει καί γιά τά ἄλ λα ἀρ χαῖ α σύμ
βο λα πί στε ως. Τό δόγ μα ἔ χει πο λύ μι κρή 
ση μα σί α στό Στρα τό Σω τη ρί ας πού ἀγ γί ζει 
τά ὅ ρια τῆς ἀ δι α φο ρί ας. Ἰ δι αί τε ρη ση μα σί α 
ἔ χει ἡ ἀ να γνώ ρι ση τῆς ἁ μαρ τω λό τη τας, ἡ 
ὁ μο λο γί α τῆς ἐ νο χῆς, ἡ πα ρα δο χή τοῦ λυ
τρω τι κοῦ ἔρ γου τοῦ Χρι στοῦ πού συ νε πά
γε ται τήν ἠ θι κή με τα βο λή τῶν με λῶν καί 
τήν ἐμ μο νή στόν ἠ θι κό βί ο.
δ) Δέν ἔ χουν ὀρ γα νω μέ νη λα τρεί α. Τε

λοῦν κά ποι ου εἶ δους τε λε τές πε ρι στα σια
κοῦ χα ρα κτή ρα. Κυ ρί αρ χο στοι χεῖ ο στή 
λα τρεί α τους ἔ χει ἡ ἀ νά γνω ση τῆς Βί βλου, 
τό κή ρυγ μα μέ ἔμ φα ση στήν ἠ θι κή, ἡ ψαλ
μω δί α κά ποι ων ὕ μνων, καί οἱ ἐν θου σι α στι
κές ἐ ξάρ σεις. Ἰ δι αί τε ρη ση μα σί α σέ πολ λές 
λα τρευ τι κές συ νά ξεις τους ἔ χει ἡ δη μό σια 
ὁ μο λο γί α με λῶν τῆς κί νη σης, σέ πλαί
σια συγ κι νη σια κῆς φόρ τι σης, γιά τό πό σο 
ἄ θλια ἦ ταν ἡ προ η γού με νη ζω ή τους καί 
πό σο εὐ τυ χι σμέ νοι εἶ ναι τώ ρα γιά τό νέ ο 
τρό πο ζω ῆς πού ἐ πέ λε ξαν νά ζή σουν μέ τή 
βο ή θεια τῆς κί νη σης.

Ἡ «Πα νελ λή νια Ἕ νω ση Γο νέ ων γιά τήν 
προ στα σί α τοῦ Ἑλ λη νορ θο δό ξου πο λι τι
σμοῦ τῆς οἰ κο γε νεί ας καί τοῦ ἀ τό μου» 
(Π.Ε.Γ. ), ἔ χει στό κα τα στα τι κό της ὡς κύ ριο 
σκο πό της, σύμ φω να μέ τήν βού λη ση τοῦ 
ἱ δρυ τοῦ της, μα κα ρι στοῦ πα τρός Ἀν τω νί
ου Ἀ λε βι ζο πού λου, τήν ἐ νη μέ ρω ση τῶν 
πι στῶν τῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας γιά τίς 
κα κο δο ξί ες καί τίς με θο δεύ σεις τῶν δι α
φό ρων νε ο φα νῶν καί πα λαι ῶν αἱ ρέ σε ων, 
πού δροῦν στή χώ ρα μας, μέ δι ά φο ρα ὀ νό
μα τα καί προ σω πεῖ α. Ἀ κό μη ἐ νη με ρώ νει 

τά μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας μας μέ ἔν τυ πα καί 
ὁ μι λί ες γιά τίς ἐ πι πτώ σεις ἀ πό τυ χόν ἔν τα
ξη μέ λους τῆς οἰ κο γε νεί ας τους σέ κά ποι α 
ἀ πό τίς αἱ ρέ σεις, ὄ χι μό νο γιά τήν ἀ πώ λεια 
τῆς ἐλ πί δας τῆς σω τη ρί ας, πού εἶ ναι τό βα
σι κό τε ρο, ἀλ λά καί γιά τήν ψυ χο σω μα τι κή 
τους ὑ γεί α καί ὑ πό στα ση.

Στό ἔρ γο της αὐ τό, ἡ Ἕ νω ση καί οἱ συ νερ
γά τες της ἀν τι με τω πί ζουν πολ λα πλῆ ἀν τί
δρα ση προ ερ χό με νη ἀ πό δι ά φο ρα πρό σω
πα, τά ὁ ποῖ α «ἀ πο ροῦν» ἤ δι α μαρ τύ ρον ται 
γιά τήν μέ ρι μνα αὐ τή τῆς Π.Ε.Γ. Καί ἄν τά 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣΕΜΙΑ«ΑΠΟΡΙΑ»ἤ«ΕΝΣΤΑΣΗ»
τοῦκ.ἈθανασίουΝεοφώτιστου,
ἘπίτιμουΠροέδρουτῆςΠ.Ε.Γ.
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πρό σω πα αὐ τά ἀ νή κουν στό χῶ ρο τῶν νε ο
ει δω λο λα τρι κῶν ὁ μο λο γι ῶν, ἡ δι α μαρ τυ ρί α 
τους εἶ ναι σκό πι μη· θέ λουν νά δη μι ουρ γή
σουν θό ρυ βο καί νά ἀ κυ ρώ σουν τό ἀ πο λο
γη τι κό ἔρ γο τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τῆς Π.Ε.Γ. 
καί νά ἐ πι βά λουν ἀ νε νό χλη τα τά σχέ διά 
τους. Ἀλ λά ἡ ἀ πο λο γη τι κή τῆς Ἐκ κλη σί ας 
μας ἀ πο τε λεῖ βα σι κό κα θῆ κον τῶν ποι μέ
νων της καί τῶν συ νερ γα τῶν τους. Εἶ ναι 
ἐν το λή τοῦ Κυ ρί ου μας καί τῶν Ἀ πο στό λων 
Του. Ὁ Κύ ριος ὀ νό μα σε τούς δι δά σκον τες 
αἱ ρε τι κές δι δα σκα λί ες: «λύ κους βα ρεῖς» καί 
συ νέ στη σε στούς Ἀ πο στό λους Του καί τούς 
μι μη τές τους νά προ σέ χουν καί νά προ στα
τεύ ουν τό ποί μνιο τῆς Ἐκ κλη σί ας Του. Ὁ 
Ἀ πό στο λος Παῦ λος στήν ὁ μι λί α του πρός 
τούς πρε σβυ τέ ρους τῆς Ἐ φέ σου τούς εἶ πε 
με τα ξύ ἄλ λων νά προ σέ χουν τούς ἑ αυ τούς 
τους καί ὁ λό κλη ρο τό ποί μνιο στό ὁ ποῖ ο τό 
Πνεῦ μα τό Ἅ γιο τούς το πο θέ τη σε ἐ πι σκό
πους γιά νά ποι μαί νουν τήν Ἐκ κλη σί α τοῦ 
Θε οῦ, τήν ὁ ποί α ἀ πέ κτη σε μέ τό δι κό Του αἷ
μα. Για τί, τούς λέ γει, «με τά τήν ἀ να χώ ρη σή 
μου θά μποῦν με τα ξύ σας λύ κοι ἄ γριοι καί 
δέν θά φει σθοῦν τό ποί μνιο. Θά δι α στρέ
ψουν τήν ἀ λή θεια γιά νά πα ρα σύ ρουν τούς 
μα θη τές, ὥ στε νά τούς ἀ κο λου θή σουν. Γι’ 
αὐ τό γρη γο ρεῖ τε. Νά εἶ στε συ νε χῶς ἄ γρυ
πνοι», τούς τό νι σε μέ ἔμ φα ση (Πρά ξεις Κ’ 
2831). Καί πρός ὅ λους τούς πι στούς, μέ ἐ πι
στο λή του, ὁ Παῦ λος συ νι στᾶ νά ὑ πα κού ουν 
καί νά ὑ πο τάσ σον ται στούς ποι μέ νες τους, 
για τί, τούς λέ γει, «αὐ τοί ἀ γρυ πνοῦν γιά τίς 
ψυ χές σας, σάν ἄν θρω ποι πού θά δώ σουν 
λό γο γιά σᾶς» (Ἑ βρ. Ι Γ’ 17).

Οἱ πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, ἔ χον τας 
ὑ π’ ὄ ψη τούς λό γους τοῦ Χρι στοῦ καί τῶν 
Ἀ πο στό λων, κά θε φο ρά πού πα ρου σι α
ζό ταν κά ποι ος κίν δυ νος ἀλ λοί ω σης τοῦ 
Ὀρ θο δό ξου φρο νή μα τος τῶν πι στῶν, προ
έ βαι ναν στήν ὁ ρι ο θέ τη ση τῆς πί στης μας, 
ὥ στε νά γνω ρί ζουν οἱ Ὀρ θό δο ξοι Χρι στια
νοί τί εἶ ναι Ὀρ θό δο ξο καί τί ὄ χι καί ν’ ἀ πο
φα σί ζουν ἀ νά λο γα. Ἤ νά πα ρα μεί νουν 
στήν Ὀρ θό δο ξη πί στη ἤ ν’ ἀ κο λου θή σουν 

τήν ὁ δό τῆς πλά νης. «Ὁ κα λός ποι μήν» 
ἔ γρα ψε ὁ ἀ εί μνη στος π. Ἀν τώ νιος, «πρέ πει 
ν’ ἀ να γνω ρί ζει ἐγ καί ρως τούς πνευ μα τι
κούς κιν δύ νους, τούς ψευ δο δι δα σκά λους 
καί νά προ ει δο ποι εῖ ἔγ και ρα καί μέ δρα
στι κό τρό πο τό ποί μνιό του. Καί πρέ πει ἡ 
ποι μαν τι κή στρα τη γι κή ν’ ἀ πο βλέ πει στήν 
πλη ρο φό ρη ση καί πε ρι φρού ρη ση τοῦ ποι
μνί ου, ἀλ λά καί στήν εὕ ρε ση καί ἐ πα να
φο ρά τοῦ χα μέ νου προ βά του. Αὐ τή εἶ ναι 
ἐν το λή τοῦ Κυ ρί ου μας καί ἄν τήν πα ρα
βοῦ με, ὅ σοι ἔ χου με ἀ να λά βει τό ἔρ γο τῆς 
ἐ νη μέ ρω σης καί τῆς δι ά σω σης, θά δώ σου με 
λό γο. Πρέ πει λοι πόν νά γνω ρί ζουν οἱ βα
πτι σμέ νοι Χρι στια νοί τί πρε σβεύ ουν ὅ σοι 
τούς πλη σιά ζουν καί τούς πα ρου σιά ζουν 
τίς κα κο δο ξί ες τους κι ὁ κα θέ νας ἄς κά νει 
πλέ ον ἐν συ νεί δη τα τίς ἐ πι λο γές του».

Ὑ πάρ χει ὅ μως καί μιά ἄλ λη κα τη γο ρί α 
ἀν θρώ πων πού ἀ νή κουν στόν ἡ μέ τε ρο χῶ ρο 
καί «ἀ πο ροῦν» για τί ἀ σχο λού μα στε μέ τούς 
ἄλ λους καί προ βάλ λουν δι ά φο ρες «ἐν στά
σεις». Λέ νε π.χ. ὅ τι σπα τα λοῦ με οἱ ποι μέ νες 
καί οἱ συ νερ γά τες τους πο λύ τι μο χρό νο μέ τό 
νά πλη ρο φο ρού μα στε τό πε ρι ε χό με νο τῶν 
δι δα σκα λι ῶν τῶν δι α φό ρων αἱ ρέ σε ων καί 
πα ρα θρη σκευ τι κῶν ὁ μά δων, ἐ νῶ θά ἔ πρε πε 
νά ἀ σχο λού μα στε ἀ πο κλει στι κά μέ τά δι κά 
μας. Νά με λε τοῦ με καί νά ἀ να πτύσ σου με 
συ νε χῶς τά δι δάγ μα τα καί τίς ἀ λή θει ες τῆς 
πί στης μας γιά νά γνω ρί σουν οἱ πι στοί πιό 
κα λά τή δι δα σκα λί α τῆς Ὀρ θο δο ξί ας μας, 
νά γνω ρί σουν κα λά τήν Ἁ γί α Γρα φή καί τά 
βι βλί α τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων καί τήν ἱ στο ρι
κή πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας. Καί ὅ τι εἶ ναι 
πο λύ βα ρε τό καί ἀ νού σιο νά ὀρ γα νώ νον ται 
δι α λέ ξεις καί σε μι νά ρια ὅ που οἱ δι ά φο ροι 
ὁ μι λη τές ἀ να πτύσ σουν τίς κα κο δο ξί ες τῶν 
«ἄλ λων». Παρένθεση: Ὑ πάρ χουν καί κά ποι
οι πού λέ νε ὅ τι πρέ πει νά ἀ σχο λού μα στε 
μέ τά «τοῦ οἴ κου μας», γιά νά δι ορ θώ σου με 
τά χα τήν πο ρεί α μας. Δέν θά ἀ σχο λη θοῦ με 
μ’ αὐ τούς, για τί ἡ «ἔν στα ση» ἀ φο ρᾶ ἐ κεί
νους πού κα τη γο ροῦν κλη ρι κούς γιά δῆ θεν 
«σκάν δα λα» καί ἐκ θέ τουν τά κα τά τή γνώ
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μη τους «κα κῶς κεί με να» τῆς Ἐκ κλη σί ας 
μέ τήν ἀ πο στρο φή: «Ἔ τσι θά ἤ θε λα ἐ γώ τήν 
Ἐκ κλη σί α». Κλείνειἡπαρένθεση.

Στούς κα λο προ αί ρε τους ἐ νι στα μέ νους 
στό ἀ πο λο γη τι κό ἔρ γο τῶν ποι μέ νων θά 
ποῦ με τά ἑ ξῆς: Δέν πρέ πει νά συγ χέ ον ται 
τά πράγ μα τα, ἀ φοῦ δι πλό εἶ ναι τό ἔρ γο τοῦ 
ποι μέ νος, δη λα δή ἡ ἀν τι λο γί α ὑ πέρ τῆς εὐ
σε βεί ας καί ἡ ἀ πο λο γί α τῆς πί στε ως. Καί 
τά δύ ο αὐ τά τά κά νουν οἱ ποι μέ νες μας καί 
οἱ λα ϊ κοί θε ο λό γοι μας. Ἐν δι α φέ ρον ται καί 
ἀ να πτύσ σουν τήν ὁ μο λο γί α τῆς πί στης μας 
στά κη ρύγ μα τά τους καί μέ ἔν θε ο ζῆ λο ὀρ
γα νώ νουν δι α λέ ξεις καί σε μι νά ρια γιά τήν 
«ὀρ θό δο ξη οἰ κο δο μή» τῶν πι στῶν της Ἐκ
κλη σί ας μας. Ὁ Σε βα σμι ώ τα τος Ναυ πά κτου 
κ. Ἱ ε ρό θε ος ἀ να φέ ρει σέ ἄρ θρο του γιά τόν 
π. Ἀν τώ νιο, ὅ τι ὁ π. Ἰ ω άν νης Ρω μα νί δης ἔ χει 
ση μει ώ σει πο λύ ὀρ θό δο ξα: «Ἡ Ἐκ κλη σί α 
ἔ χει δύ ο ὄ ψεις: μιά θε τι κή ἀ γά πη, ἑ νό τη τα 
καί κοι νω νί α αἰ ω νί ως μέ τούς ἄλ λους καί 
μέ τούς ἁ γί ους ἐν Χρι στῷ καί μί α ἀρ νη τι κή 
τόν πό λε μο κα τά τοῦ Σα τα νᾶ καί τῶν δυ
νά με ών του. Ἡ Χρι στο λο γί α καί Ἐκ κλη σι ο
λο γί α εἶ ναι ἀ κα τα νό η τες χω ρίς κα τα νό η ση 
τῶν με θό δων τοῦ Σα τα νᾶ». Καί ση μει ώ νει 
ὁ Σε βα σμι ώ τα τος κ. Ἱ ε ρό θε ος, ὅ τι «πρό κει
ται γιά ἀ φέ λεια με ρι κῶν θε ο λό γων τό ν’ 
ἀ σχο λοῦν ται μέ τήν Ἐκ κλη σί α, τό Χρι στό, 
τήν πνευ μα τι κή ζω ή καί ν’ ἀ γνο οῦν τίς με
θο δεῖ ες τοῦ δι α βό λου». Ἄλ λω στε εἶ ναι πά ρα 
πολ λοί πού ἀ σχο λοῦν ται μέ τόν πνευ μα τι
κό κα ταρ τι σμό τῶν Χρι στια νῶν λί γοι ὅ μως 
ἔ χουν τό δο θέν χά ρι σμα νά ἀ να λύ ουν δι ε ξο
δι κά τίς μη χα νές τοῦ πο νη ροῦ. Ὁ Ἅ γιος Γρη
γό ριος ὁ Πα λα μᾶς πού ἀ γω νί στη κε κα τά 
τοῦ αἱ ρε τι κοῦ Βαρ λα άμ εἶ πε τό ἑ ξῆς βα σι κό: 
«ἕ τε ρόν ἐ στι ἡ ὑ πέρ τῆς εὐ σε βεί ας ἀν τι λο
γί α καί ἕ τε ρον ἡ τῆς πί στε ως ὁ μο λο γί α».

Ὑ πάρ χουν καί με ρι κοί Ὀρ θό δο ξοι Χρι
στια νοί πού πα ρα τη ροῦν καί ἐ παι νοῦν κά
ποι α ἐ ξω τε ρι κά στοι χεῖ α εὐ σέ βειας τῶν 
ἀλ λο θρή σκων ἤ τῶν ὀ πα δῶν ἄλ λων ὁ μο
λο γι ῶν. Ἀ να φέ ρουν π.χ. ὅ τι στούς να ούς 
τους ἐ πι κρα τεῖ με γά λη ἡ συ χί α καί πα ρα κο

λου θοῦν μέ πολ λή εὐ σέ βεια τά κη ρύγ μα τά 
τους καί τίς ἀ να λύ σεις τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς 
ἀ πό τούς ποι μέ νες τους. Γιά τό θέ μα αὐ τό 
θά ἀ να φέ ρω τήν ἑ ξῆς ἱ στο ρί α: Σέ μί α ὁ μι
λί α του ὁ ἀ εί μνη στος θε ο λό γος Ἰ ά κω βος 
Μά ϊ νας ἀ να φε ρό με νος σ’ αὐ τό ἀ κρι βῶς τό 
θέ μα ἀ νέ φε ρε τήν ἀ κό λου θη ἱ στο ρί α. Κά
πο τε ἐ πι σκέ φτη κε τήν Ἀ θή να ὁ προ τε στάν
της κα θη γη τής του στίς με τα πτυ χια κές 
σπου δές σέ πα νε πι στή μιο τῆς Γερ μα νί ας 
ἦ σαν συμ φοι τη τές μέ τόν π. Ἀν τώ νιο στό 
ἐν λό γω πα νε πι στή μιο καί θέ λη σε με τα ξύ 
ἄλ λων νά πα ρα κο λου θή σει κυ ρι α κά τι κη 
Λει τουρ γί α σέ ἐκ κλη σί α μας. Ὁ μα κα ρι στός 
Ἰ ά κω βος ἀ νη σύ χη σε, για τί γνώ ρι ζε πῶς ἐκ
κλη σι ά ζον ται καί πα ρα κο λου θοῦν ἀ κο λου
θί ες οἱ προ τε στάν τες καί τί γί νε ται στούς 
να ούς μας μέ τά παι διά, τίς κι νή σεις τῶν 
με γά λων κ.λ.π. Σ’ ὅ λη τή διά ρκεια τῆς λει
τουρ γί ας ὁ Ἰ ά κω βος στε κό ταν σέ ἀ ναμ μέ
να κάρ βου να. Στό να ό ἔμ παι ναν συ νε χῶς 
πι στοί, ἄ να βαν κε ριά, φι λοῦ σαν εἰ κό νες, 
ἔ γρα φαν χαρ τά κια μέ ὀ νό μα τα, τά παι
διά ἄλ λα ζαν θέ ση ἤ ἔ κλαι γαν κ.λ.π. Ὅ ταν 
μά λι στα ἦρ θε ἡ ὥ ρα τῆς Θεί ας Κοι νω νί ας, 
τό τε οἱ ἀ νη συ χί ες τοῦ ἀ ει μνή στου Μά ϊ να 
κο ρυ φώ θη καν. Ἄλ λα παι διά ἔ κλαι γαν ἤ 
ἀρ νοῦν ταν ν’ ἀ νοί ξουν τό στό μα τους, με
ρι κοί σπρώ χνον ταν νά πλη σιά σουν κ.ο.κ. 
Ὅ ταν τε λεί ω σε ἡ Θεί α Λει τουρ γί α καί βγῆ
καν ἔ ξω, ὁ Μά ϊ νας ρώ τη σε τόν κα θη γη τή 
βέ βαι ος γιά τήν ἀ πο δο κι μα σί α του. «Πῶς 
τά εἴ δα τε τά πράγ μα τα»; «Συγ κλο νί στη κα» 
ἀ πάν τη σε ὁ πο λύ πει ρος κα θη γη τής. «Εἶ δα 
ζω ή μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α. Εἶ δα ὁ λό θερ μη 
πα ρου σί α τῶν πι στῶν, ἦ ταν κά τι με γα λει ῶ
δες. Ἐ μεῖς εἴ μα στε νε κροί μέ σα στούς να ούς 
μας. Τά παι διά οἱ νέ οι ἀ που σιά ζουν καί οἱ 
λί γοι πού πα ρα κο λου θοῦν τίς ἀ κο λου θί
ες δέν ἔ χουν τή θέρ μη τῶν Ἀ θη ναί ων πι
στῶν». Αὐ τά τά θαυ μα στά εἰ πώ θη καν ἀ πό 
ἕ να προ τε στάν τη, ἀ νώ τε ρο θε ο λό γο καί σο
βα ρό δι α νο η τή. Ἄλ λω στε εἶ ναι γνω στό ὅ τι 
οἱ πι στοί τῶν ἄλ λων ὁ μο λο γι ῶν συ νε χῶς 
ἐ λατ τώ νον ται καί τά συμ βού λια τῶν να ῶν 
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που λοῦν τούς να ούς, συ νε χῶς δι αι ροῦν
ται με τα ξύ τους καί δη μι ουρ γοῦν ποι κί λα 
σχί σμα τα καί δι α φο ρε τι κές ὁ μο λο γί ες. Καί 
συμ βαί νει τό τρο με ρό σέ μί α οἰ κο γέ νεια τά 
δι ά φο ρα πρό σω πα νά ἀ νή κουν σέ δι α φο ρε
τι κή ὁ κα θέ νας «ἐκ κλη σί α» ! !!

Ὑ πάρ χουν καί με ρι κοί ἄλ λοι πού δι α
τεί νον ται ὅ τι «τήν Και νή Δι α θή κη κρα τοῦν 
στά χέ ρια τους κι αὐ τοί» καί «στό Χρι στό 
πι στεύ ουν». Ναί, με λε τοῦν τήν Και νή Δι
α θή κη, ἀλ λά πῶς τήν ἑρ μη νεύ ουν; Κά θε 
ὁ μο λο για κή «πα ρα φυά δα» ἀ κο λου θεῖ δι κή 
της ἑρ μη νεί α τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς, γι’ αὐ τό 
καί οἱ με τα ξύ τους δι α φω νί ες καί συγ κρού
σεις πλη θαί νουν. Ὅ σον ἀ φο ρᾶ στή δεύ τε ρη 
πα ρα τή ρη ση πρέ πει νά ξέ ρου με σέ ποι ό 
Χρι στό πι στεύ ουν καί πῶς ἐκ δη λώ νουν 
τήν πί στη τούς οἱ «ἄλ λοι». Γιά τούς Ὀρ θο
δό ξους, ὅ πως λέ γει ὁ ἀ εί μνη στος γέ ρον τας 
Σω φρό νιος, στό βι βλί ο του «Ἡ ζω ή Του, 
ζω ή μου», «ὁ Χρι στός πού συ νέ δε σε Θε ό καί 
ἄν θρω πο ἀ δι αί ρε τα στόν ἑ αυ τό του εἶ ναι ἡ 
ἐν τε λῶς μο να δι κή λύ ση σ’ αὐ τή τήν φα νε
ρή ἀ δι ά λυ τη σύγ κρου ση. Αὐ τός εἶ ναι πράγ
μα τι “ὁ Σω τήρ τοῦ κό σμου”. Αὐ τός εἶ ναι 
τό μέ τρο ὅ λων τῶν πραγ μά των θεί ων καί 
ἀν θρω πί νων. Καί εἶ ναι ὁ μο να δι κός δρό μος 
γιά τόν Πα τέ ρα. Εἶ ναι ὁ ἥ λιος πού φω τί ζει 
τά σύμ παν τα. Μό νο στό φῶς Του μπο ρεῖ νά 
δι α κρι θεῖ ἡ ὁ δός. Αὐ τός εἶ ναι ὁ Δη μι ουρ γός 
μας. Αὐ τός εἶ ναι ἐ πί σης ὁ Σω τή ρας μας. Ἡ 
ἀ πό λυ τη ἀ λή θεια ἐκ δη λώ θη κε σ’ ἐ μᾶς μ’ 
Αὐ τόν. Μό νο μέ σα ἀ π’ Αὐ τόν ἀ ξι ω νό μα στε 
νά “ἀ πο λά βω μεν τήν υἱ ο θε σί α” ».

Γιά πολ λές ὁ μο λο γί ες ὁ Χρι στός δέν εἶ ναι 
ἡ ἀ πό λυ τη Ἀ λή θεια, δέν εἶ ναι ἡ μο να δι κή 
λύ ση, δέν εἶ ναι «τό ἔν δυ μα τῆς ψυ χῆς μας» 
ὅ πως φω νά ζει μέ ὅ λη τή δύ να μή του ὁ γέ
ρον τας Σω φρό νιος. Δυ στυ χῶς ὁ πο νη ρός 
βρῆ κε στό σύγ χρο νο κυ ρί ως κό σμο τῆς Εὐ
ρώ πης καί Ἀ με ρι κῆς πολ λούς ἀ δι ά φο ρους ἤ 
χλια ρούς, οἱ ὁ ποῖ οι δι δά σκουν καί προ σπα
θοῦν νά ἐ πι βά λουν τή δι δα σκα λί α τους, ὅ τι 
ὁ Χρι στός δέν εἶ ναι Θε ός ἀλ λά ἕ νας σο φός 

ἄν θρω πος καί κοι νω νι κός με τα ρυθ μι στής 
καί ἀ να μορ φω τής καί τί πο τε ἄλ λο. Ἡ L i sa 
V e r s a ci τῆς ὀρ γά νω σης «Ἄν θρω ποι γιά τόν 
Ἀ με ρι κα νι κό τρό πο» (P e o p le f or t he A m e r i c an 
W ay F o u n d a t i on) εἶ χε πρό ἐ τῶν ἀν τι στα θεῖ 
σθε να ρά στήν δι δα σκα λί α τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς 
στά σχο λεῖ α. «Δι δά σκουν τήν Ἁ γί α Γρα φή», 
ἔ γρα φε καί ἔ λε γε, «σάν νά ἦ ταν ἕ να ἱ στο ρι
κό γε γο νός. Κά νον τάς το αὐ τό δι δά σκου με 
στούς μα θη τές ὅ τι ὑ πάρ χει μί α μό νο πί στη, 
ἡ πί στη στό Χρι στό. Αὐ τό δέν εἶ ναι ἡ ἀ λή θεια 
γιά τόν κα θέ να καί δέν μπο ρεῖ νά δι δά σκε ται 
ἔ τσι». Ἡ V e r s a ci, πού ἰ σχυ ρί ζε ται ὅ τι ἀ νή κει 
στούς «βα πτι στές», δέν εἶ ναι ἡ μό νη. Χι λιά
δες ἄλ λοι δι α φό ρων ὁ μο λο γι ῶν δέν θέ λουν 
νά εἶ ναι κεν τρι κό πρό σω πο στό μά θη μα τῶν 
θρη σκευ τι κῶν ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός. Μά λι στα ὁ 
B r u ce H a s t er, Δι ευ θυν τής με γά λου σχο λεί ου, 
ζή τη σε νά πα ρα λη φθεῖ ἀ πό τή δι δα σκα λί α 
τῆς Και νῆς Δι α θή κης ἡ Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι
στοῦ ( ! ! ! ). Ναί ὅ πως τό δι α βά ζε τε. Χρι στός 
χω ρίς Ἀ νά στα ση…!

Ὁ μα κα ρι στός γέ ρον τας π. Ἰ ου στῖ νος 
Πό πο βιτς γρά φει στό μνη μει ῶ δες σύγ
γραμ μά του «Ἄν θρω πος καί Θε άν θρω
πος»: «Εἰς ὅ λους τούς κό σμους δέν ὑ πάρ χει 
πε ρισ σό τε ρη δυ στυ χι σμέ νη ὕ παρ ξη ἀ πό 
τόν ἄν θρω πο πού δέν πι στεύ ει στήν ἀ νά
στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί τήν ἀ νά στα ση τῶν 
νε κρῶν». «Κα λόν ἦν εἰ οὐκ ἐ γεν νή θη ὁ 
ἄν θρω πος ἐ κεῖ νος» (Ματθ. ΚΣΤ΄ 24). Καί 
πα ρα θέ τει τό χω ρί ον Ι Ε΄ 1719 τῆς Α΄ πρός 
Κο ριν θί ους ἐ πι στο λῆς: «Ἐ άν ὁ Χρι στός 
δέν ἔ χει ἀ να στη θεῖ δέν ἔ χει κα μί α ἀ ξί α 
ἡ πί στη μας. Καί ἐ άν μό νον διά τήν ζω ήν 
αὐ τήν ἔ χο με ἐλ πί σει στό Χρι στό, τό τε εἴ
μα στε οἱ πιό ἀ ξι ο λύ πη τοι ἀ πό ὅ λους τούς 
ἀν θρώ πους». Καί ἀλ λοῦ ὁ μα κα ρι στός γέ
ρον τας ὑ πο γραμ μί ζει: «Σέ τέσ σε ρις μό νο 
λέ ξεις συγ κε φα λαι ώ νον ται καί τά τέσ σε ρα 
Εὐ αγ γέ λια τοῦ Χρι στοῦ: Χρι στός Ἀ νέ στη! 
Ἀ λη θῶς Ἀ νέ στη»! «Οἱ ὀ δύ νες τοῦ θα νά του 
κα τα τρώ γουν ὄ χι μό νο το σῶ μα τοῦ ἀν
θρώ που, ἀλ λά καί τήν ψυ χή καί τή δι ά νοι α 
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καί τή συ νεί δη ση. Ἀ πό αὐ τή τήν κα τά στα
ση ὑ πάρ χει μό νο μί α δι έ ξο δος, μό νο μί α 
σω τη ρί α: ἡ Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί ἡ 
δι’ αὐ τῆς νί κη ἐ πί τοῦ θα νά του σέ ὅ λους 
τούς κό σμους». Γιά τό Χρι στό ὁ ἀ εί μνη στος 
γέ ρον τας Ἰ ου στῖ νος γρά φει στό βι βλί ο του 
πού προ α να φέ ρου με: «Στα θεῖ τε ὅ λα τα 
σύμ παν τα, ὅ λοι οἱ ὑ πάρ χον τες κό σμοι καί 
ὅ λα τά ὄν τα! Κά τω οἱ καρ δι ές ὅ λες, ὅ λοι οἱ 
νό ες, ὅ λες οἱ ζω ές, ὅ λες οἱ ἀ θα να σί ες, ὅ λες 
οἱ αἰ ω νι ό τη τες. Για τί ὅ λα αὐ τά χω ρίς Χρι
στό εἶ ναι γιά μέ να κό λα ση ἡ μί α κό λα ση δί
πλα στήν ἄλ λη κό λα ση. Ἡ ζω ή χω ρίς Χρι
στό, ὁ θά να τος χω ρίς Χρι στό, ὁ ἥ λιος χω ρίς 
Χρι στό καί τά σύμ παν τα χω ρίς Αὐ τόν, ὅ λα 
εἶ ναι τρο με ρή ἀ νο η σί α, ἀ νυ πό φο ρο μαρ τύ
ριο, σι σύ φει ο βά σα νο, κό λα ση. Δέν θέ λω 
οὔ τε τή ζω ή, οὔ τε τό θά να το χω ρίς Ἐ σέ να, 
Γλυ κύ τα τε Κύ ρι ε. Δέν θέ λω οὔ τε τήν ἀ λή
θεια, οὔ τε τή δι και ο σύ νη, οὔ τε τόν πα ρά
δει σο, οὔ τε τήν αἰ ω νι ό τη τα. Ὄ χι, ὄ χι! Ἐ σέ
να μό νο θέ λω Χρι στέ μου. Κό λα ση εἶ ναι ἡ 
δι και ο σύ νη, ἡ ἀ γά πη, ἡ εὐ τυ χί α, τό ἀ γα θό 
χω ρίς Χρι στό. Δέν τά θέ λω αὐ τά ὅ λα χω
ρίς τό Χρι στό μέ κα νέ να τρό πο! Θά δε χτῶ 
κά θε εἴ δους θά να το ἄς μέ θα να τώ σε τε μέ 
ὅ ποι ον τρό πο θέ λε τε, ἀλ λά χω ρίς τό Χρι στό 
δέν θέ λω τί πο τα. Οὔ τε τόν ἑ αυ τό μου, οὔ τε 
καί αὐ τόν τόν ἴ διο τό Θε ό, οὔ τε τί πο τε ἄλ
λο με τα ξύ αὐ τῶν. Δέν θέ λω, δέν θέ λω, δέν 
θέ λω». Καί ὁ μα κα ρι στός πα τήρ Δη μή τριος 
Τζού μας Ἀ ρε ο πα γί της ἐ. τ. στό τε λευ ταῖ ο 
βι βλί ο του: «Ἰ η σοῦς Χρι στός ὁ κα λύ τε ρος 
φί λος μας» ἐκ δό θη κε λί γες ἑ βδο μά δες 
με τά τήν κοί μη σή του γρά φει στόν ἐ πί
λο γό του: «Ἡ εἴ σο δος εἰς τήν Οὐ ρά νιον 
Βα σι λεί α, τήν Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ, εἶ ναι γιά 
ὅ λους τούς ἀν θρώ πους τῆς φω τι σμέ νης καί 
ζων τα νῆς πί στε ως ἀ νοι κτή καί ἐ λεύ θε ρη. 
Τήν ἄ νοι ξε ὁ Κύ ριος διά τῆς σταυ ρι κῆς Του 
θυ σί ας, μέ τό τί μιον σῶ μα καί αἷ μα Του 
καί τήν Ἀ νά στα σή Του. Εὐ χα ρι στῶ Κύ ρι ε 
διά τήν ἀ γά πη, βο ή θεια καί συμ πα ρά στα
σή Σου σ’ ἐ μέ να καί τά πνευ μα τι κά μου 

παι διά, ὁ σά κις τή ζη τή σα με. .. Σ’ εὐ χα ρι
στῶ Κύ ρι ε, Θε έ μου, ψυ χή μου, πνο ή μου». 
Λοι πόν, γι’ Αὐ τόν τό Χρι στό μι λοῦ με ἐ μεῖς 
οἱ Ὀρ θό δο ξοι. Ὄ χι γιά ἕ να Χρι στό χω ρίς 
Ἀ νά στα ση ἤ κοι νω νι κό ἀ να μορ φω τή ἤ Χρι
στό «ἐ πί πε δο» στήν ἐ ξε λι κτι κή πο ρεί α τοῦ 
ἀν θρώ που ἤ «ἐ σω τε ρι κό δά σκα λο».

«Γιά μᾶς τούς Χρι στια νούς», λέ γει, ὁ 
πα τήρ Σω φρό νιος, «τό κεν τρι κό ση μεῖ ο 
σύμ παν τος καί ἡ ὕ ψι στη ἔν νοι α τῆς ἱ στο
ρί ας ὁ λο κλή ρου τοῦ κό σμου εἶ ναι ὁ Ἰ η σοῦς 
Χρι στός». Σέ ἄλ λο ση μεῖ ο τοῦ βι βλί ου του: 
«Ἡ ζω ή Του, ζω ή μου» λέ γει ὁ μα κα ρι στός 
γέ ρον τας: «Ἐ κεῖ νος πού ἀ λη θι νά ἀ γα πᾶ 
τό Χρι στό ἀ φι ε ρώ νει ὅ λες τίς δυ νά μεις του 
στήν ὑ πα κο ή τῶν Λό γων Του».

Ἀ σφα λῶς καί σε βό μα στε τό δι καί ω μα 
τοῦ ἄλ λου νά δι α τη ρή σει τίς πε ποι θή σεις 
του, ἀλ λά αὐ τός ὁ σε βα σμός δέν μπο ρεῖ νά 
ση μαί νει ἀ πο δο χή τῶν πε ποι θή σε ων τοῦ 
ἄλ λου, δέν ση μαί νει ἀλ λοί ω ση τοῦ ἐκ κλη
σι α στι κοῦ μας φρο νή μα τος μέ ἀλ λό τρι ες 
δο ξα σί ες. Δέν πρέ πει πο τέ νά ἀ νε χθοῦ με 
τήν νό θευ ση τῆς πί στης μας, για τί αὐ τό θά 
ἔ χει σάν συ νέ πεια νά ἀ πω λέ σου με τήν ἐν 
Χρι στῷ ἐλ πί δα τῆς σω τη ρί ας μας. Ἑ πο μέ
νως ἡ ὁ ρι ο θέ τη ση τῆς πί στης μας καί ἡ πλη
ρο φό ρη ση καί δι α φύ λα ξη τοῦ ποι μνί ου τοῦ 
Κυ ρί ου ἀ πό τήν πλά νη εἶ ναι ἱ ε ρό κα θῆ κον 
δι α κο νί ας ὅ λων τῶν Ὀρ θο δό ξων χρι στια
νῶν καί κυ ρί ως ἐ κεί νων πού τούς ἔ χει ἀ να
τε θεῖ ἡ εὐ θύ νη τῆς ἀ πο λο γη τι κῆς στόν το
μέ α τῶν αἱ ρέ σε ων καί τῆς πα ρα θρη σκεί ας.

Θά κλεί σου με τό πό νη μά μας μέ μί α 
προ σευ χή τοῦ πα τρός Σω φρο νί ου στό βι
βλί ο του, πού προ α να φέ ρα με.
«Ὦ,ΚύριεἸησοῦΧριστέ
ΣέπαρακαλοῦμεκαίΣέἱκετεύουμε
Φανερώσουσ’ἐμᾶς,Φῶςτοῦκόσμου
Ἀποκάλυψέμας
ΤόμυστήριοτῆςὁδοῦτῆςδιάΣοῦΣω
τηρίας

Γιάνάγίνουμε
ΥἱοίκαίθυγατέρεςτοῦΦωτόςΣου».
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Εἶ ναι πιά ὁ λο φά νε ρο πώς ὁ κό σμος 
ὁ λό κλη ρος εἰ σέρ χε ται μέ ὅ λο καί πιό γορ
γούς ρυθ μούς στό ἀ πο κρυ φι στι κό πνεῦ μα 
τῆς δι α βό η της «Νέ ας Ἐ πο χῆς». Μιά νέ α, 
πρω τό γνω ρη πνευ μα τι κή κα τά στα ση δι
α μορ φώ νε ται, ἡ ὁ ποί α τεί νει νά πε ρι θω
ρι ο ποι ή σει πνευ μα τι κές καί θρη σκευ τι κές 
ἀ ξί ες αἰ ώ νων. Ἐ μεῖς, ὅ σοι ἀ σχο λού μα στε 
μέ θέ μα τα συγ χρό νων αἱ ρέ σε ων καί πα ρα
θρη σκεί ας, δυ σκο λευ ό μα στε νά πα ρα κο
λου θή σου με τήν ρο ή τῶν δρα μα τι κῶν ἐ ξε
λί ξε ων καί τήν τρα γι κή φά ση στήν ὁ ποί α 
εἰ σέρ χε ται ἡ ἀν θρω πό τη τα.

Ἡ χώ ρα μας δέ θά μπο ροῦ σε νά ἀ πο τε
λέ σει ἐ ξαί ρε ση. Πα ρ’ ὅ λο ὅ τι ὁ ἑλ λη νι κός 
λα ός δι α θέ τει ὑ γι εῖς πνευ μα τι κές κα τα βο
λές, οἱ ὁ ποῖ ες στη ρί ζον ται στήν Ὀρ θό δο ξη 
πα ρά δο σή μας, ὁ ἀ πο κρυ φι σμός ὄ χι μό νο 
εἶ ναι πα ρών στή βι ω τή τῶν νε ο ελ λή νων, 
ἀλ λά τεί νει νά ἀ πο τε λέ σει κα νό να ζω ῆς 
σέ με γά λο τμῆ μα τοῦ πλη θυ σμοῦ. Δέν εἶ
ναι ὑ περ βο λι κό νά ὑ πο στη ρί ξου με πώς ἡ 
κά θε γει το νιά δι α θέ τει πιά τό μά γο ἤ τή 
μά γισ σά της , δι ό τι ὁ ἀ ριθ μός τῶν θε ρα
πόν των τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ καί τῆς μα γεί
ας με τρι έ ται σέ πολ λές χι λιά δες στή χώ ρα 
μας! Ἡ μα γεί α τεί νει νά γί νει «φυ σι κή» 
ἐ να σχό λη ση καί τρό πος ζω ῆς γιά πο λύ 
κό σμο. Ἄλ λω στε ἡ συ νε χής καί συ στη
μα τι κή προ βο λή ἀ πό τά μέ σα μα ζι κῆς 
ἐ νη μέ ρω σης, τό δι α δί κτυ ο καί τά ἀ να γνώ
σμα τα τύ που Χά ρι Πό τερ, ἔ χουν ἐ πι φέ
ρει τε ρά στια ἐ πί δρα ση στίς συ νει δή σεις 
χι λιά δων ἀν θρώ πων καί ἔ χουν ἀμ βλύ νει 
ἐ πι κίν δυ να τίς ἐ πι φυ λά ξεις τῆς ὀρ θό δο
ξης πα ρά δο σής μας γιά τό πρό βλη μα τοῦ 
ἀ πο κρυ φι σμοῦ.

Ἀλ λά ὑ πάρ χει καί μιά ἄλ λη σο βα ρό τα τη 
πα ρά με τρος στό πρό βλη μα τῆς μα γεί ας. 
Ὡς τώ ρα γνω ρί ζα με πώς ἡ μα γεί α εἶ ναι 
μιά ἀ πό κρυ φη καί σκο τει νή τέ χνη – ἐρ
γα λεῖ ο στό χέ ρια κά ποι ων ἐ πι τη δεί ων. Ὡς 
τίς ἀρ χές τοῦ εἰ κο στοῦ αἰ ώ να οἱ μά γοι καί 
οἱ μά γισ σες σέ δι ά φο ρα μέ ρη τοῦ κό σμου 
ἀ πο τε λοῦ σαν ἁ πλά κά ποι ες ἑ νώ σεις, ἤ 
δροῦ σαν με μο νω μέ να. Ὅ μως τώ ρα συ νει
δη το ποι οῦ με πώς ἡ μα γεί α ἔ χει πά ρει τή 
μορ φή συγ κε κρι μέ νης καί ὀρ γα νω μέ νης 
θρη σκεί ας. Πρό κει ται γιά τή δι α βό η τη W i
c ca, ἡ ὁ ποί α ἔ χει παγ κό σμιο χα ρα κτή ρα 
καί ἡ ὁ ποί α λέ γε ται ὅ τι βρί σκε ται στήν 5η 
θέ ση τῶν με γά λων θρη σκει ῶν ἀ πό ἄ πο ψη 
ὀ πα δῶν!

Γιά τήν ἱ στο ρί α ἀ να φέ ρου με πώς ἐμ
πνευ στής, πρω τερ γά της καί δη μι ουρ γός 
τῆς W i c ca ὑ πῆρ ξε ὁ δι α βό η τος Ἄγ γλος μά
γος ἀ πο κρυ φι στής καί πα γα νι στής Gerald
Gardner(18841964). Αὐ τόν τόν μύ η σε στόν 
σα τα νι σμό καί τή μα γεί α τό 1940 μί α μά
γισ σα, ἡ «γη ραι ά» Dorothy Chutterburch
καί τό 1946 εἶ χε συν δε θεῖ μέ τόν ἀρ χι σα τα
νι στή AlisterCrowleyὁ ὁ ποῖ ος τόν ἔ χρι σε 
τι μη τι κό μέ λος τῆς μυ στι κι στι κῆς σα τα νι
στι κῆς ἀ δελ φό τη τας «OrdoTempliOrien
tis» (O.T.O. ). Ὁ Gardnerὑ πό τήν ἐ πί δρα ση 
τοῦ μαύ ρου σα τα νι στῆ, ἔ γρα ψε τό 1949 
τό βι βλί ο «Hign Magic’s Aid» (Βο ή θη μα 
ἀ νώ τε ρης μα γεί ας), πού πε ρι εῖ χε μα γι κές 
τε λε τουρ γί ες στόν κε ρα σφό ρο θε ό Πάνα. 
Τό 1951 ἵ δρυ σε δι κή του ἀ δελ φό τη τα, ὅ που 
ἐ φάρ μο ζε τίς ἀ πο κρυ φι στι κές πρα κτι κές 
τοῦ Crowley. Τό 1953 μύ η σε στήν ἀ δελ φό
τη τά του τή δι α βό η τη ἀ πο κρυ φί στρια Dore
enValiente, μέ τήν ὁ ποί α δι α μόρ φω σαν καί 

WICCA:ΗΠΑΓΚΟΣΜΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΤΩΝΜΑΓΩΝ
ΚΑΙΤΩΝΜΑΓΙΣΣΩΝ

τοῦκ.ΛάμπρουΣκόντζου,ΘεολόγουΚαθηγητοῦ
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συ στη μα το ποί η σαν τή λε γό με νη γκαρντε
ριανή παράδοση, δη λα δή τήν ἀ να βί ω ση 
τοῦ ἀρ χαί ου δρυι δι κοῦ πα γα νι σμοῦ καί τῆς 
μα γι κο πα γα νι στι κῆς Wicca. Τό 1954 ἐ ξέ δω
σε ἄλ λο βι βλί ο γιά τήν ἐ ξέ λι ξη τῆς μα γεί
ας, μέ τί τλο: «WitchcraftToday» (Ἡ μα γεί α 
σή με ρα), τό ὁ ποῖ ο εἶ ναι ἡ συ στη μα το ποί η
ση στήν οὐ σί α τοῦ δρυι δι κοῦ καί γου ϊ κα νι
κού νε ο πα γα νι σμοῦ. Ἀ φι έ ρω σε ὁ λό κλη ρη 
τή ζω ή του στήν ἀ νά πτυ ξη τῆς W i c ca καί 
τήν δι ά δο ση τῆς μα γεί ας σέ ὅ λο τόν κό σμο.

Με τά τό θά να το τοῦ Gardnerτό 1964, τό 
ἔρ γο του συ νέ χι σε ὁ Raymond Buckland
(Ρε ϊ μόν Μπά κλαντ), δι α βό η τος καί αὐ τός 
μά γος καί ἀ πο κρυ φι στής. Τή δε κα ε τί α τοῦ 
1960 εἰ σή γα γε τή μα γεί α τῆς W i c ca στήν 
Ἀ με ρι κή, ὅ που ἔ γι νε δε κτή ἀ πό τούς ἐ κεῖ 
ἀ πο κρυ φι στι κούς κύ κλους καί ἰ δι αί τε ρα 
τούς σα τα νι στές τοῦ AntonLaVey,ὁ ὁ ποῖ ος 
ὑ πῆρ ξε ὁ ἱ δρυ τής τῆς φρι κι α στι κῆς ὀρ γά
νω σης, τῆς «ἘκκλησίαςτοῦΣατανᾶ». Στά 
1979 ἡ μά γισ σα – σα τα νί στρια, ἀ πό τήν 
Κα λι φόρ νια, Starhawk ἔ γρα ψε τό μπέ στ 
σέ λερ «Ὁ Σπειροειδής Χορός:ΜιάἈνα
γέννηση τῆς Ἀρχαίας Θρησκείας τῆς
ΜεγάληςΘεᾶς»,μιά συ στη μα τι κή πα ρου
σί α ση τῶν γου ϊ κα νι κῶν πα γα νι στι κῶν τε
λε τουρ γι ῶν, τό ὁ ποῖ ο ἔ κα με πο λύ με γά λη 
ἐν τύ πω ση στούς ἀ να γνῶ στες τοῦ δυ τι κοῦ 
κό σμου καί συ νέ δε σε τόν σα τα νι σμό μέ τόν 
Κέλ τι κο νε ο πα γα νι σμό. Κα θο ρι στι κό ρό λο 
στή δι α μόρ φω ση τῆς W i c ca ἔ παι ξε καί ὁ δι
α βό η τος μά γος καί σα τα νι στής Alexander
Sanders, ὁ ὁ ποῖ ος δι α μόρ φω σε, πα ράλ λη λα 
μέ τήν γκαρντεριανήνε ο πα γα νι στι κή πα
ρά δο ση, τή λε γό με νη ἀλεξανδρινή. Ἔ χου
με ἀ πο δεί ξει ἐ δῶ καί χρό νια πώς τό μέ γα 
εὖ ρος τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ, μέ τίς πο λυ ά ριθ
μες πτυ χές καί ὀρ γα νώ σεις του, λει τουρ γεῖ 
ὡς δί κτυ ο συγ κοι νω νούν των δο χεί ων. Ἡ 
ση με ρι νή «ἱ έ ρεια» τῆς «Ἐκκλησίας τοῦ
Σατανᾶ» στήν πό λη ΣάνΖοζέ τῆς Κα λι
φόρ νιας, Μάργκαρετ Γουέντλ δη λώ νει 
γου ϊ κα νή νε ο πα γα νί στρια!

Ἡ W i c ca ἐμ πε ρι έ χει στό λα τρευ τι κό της 
σύ στη μα κρᾶ μα πολ λῶν ἀρ χαί ων πα γα νι
στι κῶν δο ξα σι ῶν καί τε λε τουρ γι ῶν. Κυ ρί
ως εἶ ναι ἀ να βί ω ση τῶν δο ξα σι ῶν καί τῶν 
τε λε τουρ γι ῶν τῶν δρυι δῶν Κελ τῶν καί 
τῶν ἀρ χαί ων πα γα νι στῶν Σκαν δι να βῶν. 
Ἡ ὀ νο μα σί α W i c ca δη λώ νει τή γυ ναί κα 
μά γισ σα. Ὡς κύ ρια θε ό τη τα λα τρεύ ε ται 
ἡ «Μητέρα θεά Γαία» τῶν Κελ τῶν, τήν 
ὁ ποί α οἱ σύγ χρο νοι δη μι ουρ γοί της W i c
ca τήν ταύ τι σαν μέ τήν Ἄρ τε μη – Ἑ κά τη 
τοῦ ἀρ χαι ο ελ λη νι κοῦ παν θέ ου. Ἄλ λη κο
ρυ φαί α θε ό τη τα τῆς W i c ca εἶ ναι ὁ κε ρα
σφό ρος καί τρα γό μορ φος θε ός, ὁ ὁ ποῖ ος 
καί αὐ τός ταυ τί στη κε μέ τόν ἐ πί σης ἀρ
χαι ο ελ λη νι κό θε ό Πά να, «Υἱός,ἀδελφός,
ἐραστής καί σύντροφος τῆς Μεγάλης
Μητέρας»1. Δέν εἶ ναι τυ χαί α ἡ ἐ πι λο γή. Ἡ 
Ἄρ τε μις – Ἑ κά τη θε ω ροῦν ταν στήν ἀρ χαι
ό τη τα προ στά της τῆς μα γεί ας, ἀλ λά καί 
τῆς γο νι μό τη τας στήν Ἰ ω νί α. Τό ἴ διο καί ὁ 
Πά νας θε ω ροῦν ταν προ σω πο ποί η ση τῆς 
ἄ γριας ἐ ρω τι κῆς λα γνεί ας. Τά δύ ο αὐ τά 
«θεῖ α» πρό σω πα, σύμ φω να μέ τίς δο ξα σί
ες τῆς W i c ca, βρί σκον ται σέ ἀ έ να η ἐ ρω τι κή 
συ νεύ ρε ση. «Οἱ δύο θεοί θεωροῦνται ἡ
συμπλήρωσηὁἕναςτοῦἄλλουκαίμαζί
ὁλοκληρώνονται καί δημιουργοῦν τήν
ὙπέρτατηΔύναμη»2. Ἡ προ σέγ γι ση ἀ πό 
μέ ρους τῶν ὀ πα δῶν γί νε ται μέ τή μα γεί α 
καί τίς ἐ λεύ θε ρες ἐ ρω τι κές σχέ σεις, «ὡς
ὕψιστηλατρεία», ὅ πως ἰ σχυ ρί ζον ται, πού 
ὅ μως στήν οὐ σί α εἶ ναι συγ κε ρα σμός τῆς 
μα γεί ας καί τοῦ ἀ χα λί νω του ἐ ρω τι σμοῦ.

Ἀρ χι κά ὁ GeraldGardner, ἀρ γό τε ρα ὁ Ra
ymondBucklandκαί κυ ρί ως ἡΣτάρχοουκ
ἔ δω σαν μιά ὤ θη ση φε μι νι στι κή στή W i c ca, 
μέ τή λα τρεί α τῆς θη λυ κῆς «ΜεγάληςΘε
ᾶς», πού δέν ἦ ταν ἄλ λη ἀ πό τίς δι ά φο ρες 
πα ραλ λα γές τῆς θη λυ κῆς θε ό τη τας τῆς 
μα γεί ας στά δι ά φο ρα ἀρ χαῖ α πα γα νι στι κά 
θρη σκεύ μα τα. Χι λιά δες φε μι νί στρι ες σέ ὅ λο 

1. www.beatricediscourse.blogspot.com
2. www. esoterica.gr
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τόν κό σμο ἀ πο δέ χτη καν τή νέ α θρη σκεί α, 
τήν ὁ ποί α θε ω ροῦ σαν ὡς μιά ἀ πό τίς κύ ρι ες 
ἐκ φρά σεις τῆς γυ ναι κεί ας ἀ πε λευ θέ ρω σης. 
Πα ράλ λη λα μέ τή λα τρεί α τῆς θε ᾶς Γαί ας, 
προ σε ται ρί στη καν τό οἰ κο λο γι κό παγ κό
σμιο κί νη μα καί κα τόρ θω σαν νά θε ω ρη
θοῦν ὡς θρη σκευ τι κό οἰ κο λο γι κό κί νη μα!

Τε λευ ταῖ α πλη ρο φο ρού μα στε πώς ἡ δι
ε θνής W i c ca ἵ δρυ σε πα ράρ τη μα καί στή 
χώ ρα μας καί εἰ δι κό τε ρα τῆς λε γο μέ νης 
Κο ρελ λια νῆς πα ρά δο σης. «Κα θι ε ρώ θη κε» 
«να ός» μέ τήν ὀ νο μα σί α: «ΝαόςτῆςἹερῆς
Φλόγας» καί συ στά θη κε ἱ ε ρα τεῖ ο μυ η μέ νο 
στήν Ἀ με ρι κή καί στήν Ἀγ γλί α. Δη μο σί ευ
μα τοῦ πε ρα σμέ νου Μα ΐ ου ἀ να φέ ρει ὅ τι 
ἔ λα βαν χώ ρα τήν πρω το μα γιά «δυ να μι
κές» μα γι κές τε λε τουρ γί ες ἀ πό τά μέ λη τῆς 
ἐν Ἑλ λά δι θρη σκευ τι κῆς κοι νό τη τας τῆς 
W i c ca. Ἄς ση μει ω θεῖ πώς τή νύ χτα τῆς 30ης 
Ἀ πρι λί ου πρός 1η Μα ΐ ου, ἡ ὁ ποί α ὀ νο μά ζε
ται Μπιάλτα(Beltaine)ἤ Βαλμπούργειος
Νύχτα, ἑ ορ τά ζε ται ἀ πό τούς σα τα νι στές 
τό φρι κτό γε γο νός τῆς συ στά σε ως τῆς «Ἐκ
κλησίαςτοῦΣατανᾶ» ἀ πό τόν LaVey. Ἡ 
«ἑ ορ τή» αὐ τή τι μᾶ ται καί ἀ πό ὅ λους τους 
ἀ πο κρυ φι στές τοῦ κό σμου. Ἐ πί σης με τα
φρά στη καν στά ἑλ λη νι κά πάμ πολ λα βι
βλί α, ὅ πως τοῦ ἀ πο κρυ φι στῆ συγ γρα φέ α 
K. S c ot «Wicca: Ὁ Ἀπόλυτος Πρακτικός
Ὁδηγός», ἀ πό τίς ἐκ δό σεις «Ἀρ χέ τυ πο».

Πα ρ’ ὅ λες τίς με γα λο στο μί ες τῶν ἐκ προ
σώ πων τῆς W i c ca, ὅ τι δῆ θεν ἀ πο τε λεῖ μιά 
τυ πι κή φυ σι ο κρα τι κή θρη σκεί α, θε ω ροῦ
με, βά σει στοι χεί ων, ὅ τι ἐν τάσ σε ται στίς 
ἀ κραῖ ες ἀ πο κρυ φι στι κές ὁ μά δες, δι ό τι δέν 
ἀρ κεῖ ται ἁ πλᾶ σέ κά ποι ες πα γα νι στι κοῦ 
τύ που τε λε τουρ γί ες, ἀλ λά ἀ σκεῖ τήν πρα
κτι κή μα γεί α, ὡς κα τ’ ἐ ξο χήν λα τρευ τι κό 
τυ πι κό. Πα ρ’ ὅ λο ὅ τι ἰ σχυ ρί ζον ται ὅ τι δέν 
ἔ χουν κα μιά σχέ ση μέ τόν σα τα νι σμό καί 
ὅ τι θε ω ροῦν τόν σα τα νᾶ ὡς «ἀ νύ παρ κτο 
ὄν», ἀ πο δει κνύ ου με μέ στοι χεῖ α ὅ τι οἱ ἱ δρυ
τές τῆς W i c ca, (Gardner,Starhawk,κ.λπ. ), 
πού προ α να φέ ρα με, ἀ νῆ καν ἤ εἶ χαν κοι

νω νί α μέ σα τα νι στι κές ὀρ γα νώ σεις. Τά 
σύμ βο λα καί τά τε λε τουρ γι κά τους ἔ χουν 
κοι νά ση μεῖ α μέ αὐ τές καί τά «πνευ μα τι
κά ὄν τα» πού ἐ πι κα λοῦν ται στίς μα γι κές 
τε λε τουρ γί ες τους εἶ ναι σα φῶς ἀ κά θαρ τα 
πνεύ μα τα. Ἔ στω γιά πα ρά δειγ μα τό πα
γα νι στι κό μου σι κό συγ κρό τη μα τῆς W i c ca 
«InkubusSukkubus», οἱ συμ βο λι σμοί καί ἡ 
θε μα το λο γί α τοῦ ὁ ποί ου εἶ ναι ταυ τό ση μοι 
μέ τόν σα τα νι σμό, ὅ που ἐ ξυ μνεῖ ται ἀ προ
κά λυ πτα ὁ D e v il (Δι ά βο λος) καί ὁ L u c i f er 
(Ἑ ω σφό ρος)3. Ἔ χου με ἐ πί σης τή βε βαι ό
τη τα ὅ τι ἡ μα γι κο πα γα νι στι κή θρη σκεί α 
W i c ca ἀ πο τε λεῖ κύ ρια ὁ μά δα τοῦ ἀ πο κρυ
φι στι κοῦ πλέγ μα τος τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς», 
δι ό τι ἀ πη χεῖ πλή ρως τίς ἀρ χές της καί ταυ
τί ζε ται μέ τίς ἐ πι δι ώ ξεις της.

Φρο νοῦ με ὅ τι ἡ σύγ χρο νη πνευ μα τι κή 
κα τά στα ση τοῦ κό σμου δέν εἶ ναι κα θό λου 
κα λή. Εἶ ναι ἀ νάγ κη νά ἐ γερ θοῦ με ἀ πό τόν 
πνευ μα τι κό μας λή θαρ γο καί νά προ τά
ξου με δυ νά μεις ἀν τι στά σε ως ἐ νάν τια στή 
συ νε χῆ καί ρα γδαί α κα τά πτω ση τῆς ἀν
θρω πό τη τας. Εἶ ναι ἐ πι τα κτι κή ἀ νάγ κη νά 
ἀ φυ πνι στοῦ με ἀ πό τήν πνευ μα τι κή ἀ πο
χαύ νω ση πού μᾶς ὁ δή γη σε ἡ ἀ πο κρυ φι στι
κή προ πα γάν δα ἐ δῶ καί κά ποι ες δε κα ε τί ες, 
νά δι ώ ξου με τή νο η τή σκο τα δι στι κή ἀ χλή 
ἀ πό τά μά τια μας καί νά ἀ τε νί σου με τό 
ἀ νέ σπε ρο φῶς τοῦ Χρι στοῦ, τό ὁ ποῖ ο, μό
νο αὐ τό, δι α λύ ει τά νο η τά σκο τά δια τοῦ 
ψεύ δους καί τῆς ἀ πά της. Εἶ ναι ἀ νάγ κη νά 
συ νει δη το ποι ή σου με πώς ἡ ψευ δαί σθη ση 
δι ε ξό δων ἀ πό τά ὅ ποι α προ βλή μα τα τῆς 
ζω ῆς πού δη μι ουρ γεῖ ὁ ἀ πο κρυ φι σμός εἶ ναι 
μιά κα λο στη μέ νη πα γί δα καί ἕ να ἀ πα τη λό 
δό λω μα πού στή νει ὁ πο νη ρός μέ τά ὄρ
γα νά του, προ κει μέ νου νά ἀ πο σπά σει τόν 
σύγ χρο νο ἄν θρω πο ἀ πό τήν πρό νοι α τοῦ 
Θε οῦ καί νά τόν ὁ δη γή σει στά σκο τει νά 
ἐ ρέ βη τῆς σα τα νο κρα τί ας, ὅ που ὄ χι μό νο 
δέν ὑ πάρ χουν δι έ ξο δοι, ἀλ λά ἐ πι κρα τεῖ ἡ 
φρί κη καί ὁ δρό μος χωρίς ἐπιστροφή.

3. www.inkubussukkubus.com
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Μιά φο ρά κι ἕ ναν και ρό ἦ ταν τά πα ρα
μύ θια. Τά θυ μό μα στε οἱ πε ρισ σό τε ροι μέ 
νο σταλ γί α. Τά πα ρα μύ θια πού ἀ γα πή σα
με ὡς παι διά πέ θα ναν. Τά πα ρα μύ θια πού 
δι α παι δα γώ γη σαν γε νι ές παι δι ῶν ἔ γι ναν 
σή με ρα ἀν τίπα ρα μύ θια, ἐρ γα λεῖ α δι α
στρο φῆς, ἐ φιά λτες παι δι κῆς κα κο ποί η σης. 
Λό για καί εἰ κό νες φρί κης μέ σα ἀ πό πο λύ
χρω μες, φαν τα χτε ρές σε λί δες ἤ ἐν τυ πω
σια κά κι νού με να σχέ δια κα τα στρέ φουν τό 
μέλ λον καί τήν ἐλ πί δα μας.

Ἦλ θε καί στήν Ἑλ λά δα ἡ ἀ με ρι κα νι κή 
ται νί α κι νου μέ νων σχε δί ων «Ἡ Πριγκί
πισσακαίὁΒάτραχος», τοῦ W a lt D i s n ey. 
Καί ποι ός δέν ἔ χει ἀ κού σει τό πα ρα μύ
θι τῶν ἀ δελ φῶν Γκρίμ; Καί πό σοι γο νεῖς 
ἄ ρα γε θά προ στρέ ξουν μέ τά παι διά τους 
στούς κι νη μα το γρά φους πι στεύ ον τας ὅ τι 
θά δοῦν ἐ κεί νη τήν παι δι κή ἱ στο ρί α μέ 
τόν πρίγ κι πα πού με τα μορ φώ θη κε χω ρίς 
πολ λέςπολ λές ἐ ξη γή σεις σέ βά τρα χο καί 
τήν ἐ πα να φο ρά του σέ πρίγ κι πα μό λις ἡ 
πριγ κί πισ σα τόν πέ τα ξε στόν τοῖ χο σύμ
φω να μέ τό κλα σι κό πα ρα μύ θι ἤ μό λις 
τόν φί λη σε σύμ φω να μέ νε ώ τε ρες ἐκ δο χές 
τοῦ μύ θου; Του λά χι στον αὐ τό πε ρι μέ να με 
νά δοῦ με ἐ μεῖς ξε κι νών τας νά πα ρα κο λου
θοῦ με τήν ται νί α. Τό σόκ ἀ κο λού θη σε σέ 
λί γα λε πτά.

Ἡ ται νί α πού μοιά ζει μέ τό κλα σι κό 
πα ρα μύ θι μό νο κα τά τόν τί τλο, εἶ ναι οὐ
σι α στι κά μιά ἐμβάπτιση τῶν παιδιῶν
στόκακό,τόβουντού,τήμαύρημαγεία. 
Με τά τά πρῶ τα ἀ θῶ α λε πτά, ἐμ φα νί ζε ται 
ὁ κα κός τῆς ἱ στο ρί ας, ὁ «Ἄν θρω ποςΣκιά», 
ἕ νας ἄ γριος μά γος βουν τού πού φο ρᾶ κα
πέ λο μέ νε κρο κε φα λή καί ὀ στᾶ στό λαι μό. 
Ὁ μά γος δι α φη μί ζει τό βουν τού καί τήν 

πρό βλε ψη τοῦ μέλ λον τος. Πλη σιά ζει τόν 
ἀ νυ πο ψί α στο πρίγ κι πα καί τοῦ δί νει τήν 
κάρ τα του: «Δι α βά σμα τα Τα ρώ, ξόρ κια, 
φίλ τρα, ὄ νει ρα πού γί νον ται πραγ μα τι κό
τη τα». «Δι α βά ζει» τήν πα λά μη τοῦ πρίγ
κι πα καί τόν πεί θει νά τόν ἀ κο λου θή σει. 
Μέ σα γη νευ τι κό τρό πο πα ρου σιά ζει στόν 
πρίγ κι πα καί στόν βο η θό του «τό δι κό του 
κό σμο», λέ γον τας συ νε χῶς ὅ τι ἔ χει «φί
λους στήν ἄλ λη πλευ ρά»! Δι α βε βαι ώ νει 
τούς ἥ ρω ες ὅ τι μπο ρεῖ «νά δι α βά σει τό μέλ
λον τους, νά δεῖ βα θιά μέ σα στήν καρ διά 
καί τήν ψυ χή τους καί νά πραγ μα το ποι ή σει 
τά πιό ἀ πί θα να ὄ νει ρά τους». Χο ρεύ ον τας 
καί τρα γου δών τας ἐ πα να λαμ βά νει: «ἔ χω 
μα γι κά, ἔ χω ξόρ κια, ἔ χω πράγ μα τα πού 
δέν ἔ χω κάν δο κι μά σει καί ἔ χω φί λους 
στήν ἄλ λη πλευ ρά!… Τά χαρ τιά, τά χαρ τιά, 
τά χαρ τιά λέ νε τό πα ρελ θόν, τό πα ρόν καί 
τό μέλ λον ἀ κό μα. Τά χαρ τιά, τά χαρ τιά! 
Πάρ τε μό νο τρί α. Κάν τε ἕ να μι κρό τα ξι δά κι 
στό μέλ λον μα ζί μου». Τούς πα ρο τρύ νει νά 
σφί ξουν τό χέ ρι του, «τό χέ ρι ἑ νός φτω χοῦ 
ἁ μαρ τω λοῦ», ὅ πως λέ ει, καί νά κλεί σουν 
συμ φω νί α μα ζί του. Ὁ πρίγ κι πας καί ὁ βο η
θός του κλεί νουν τή συμ φω νί α. Ἀ μέ σως ἔρ
χον ται τά πνεύ μα τα· δέ νουν τόν πρίγ κι πα· ὁ 
μά γος κα τα λαμ βά νε ται ἀ πό τά πνεύ μα τα 
καί φτιά χνει ἕ να φυ λα χτό παίρ νον τας αἷ
μα ἀ πό τόν πρίγ κι πα. Ὁ πρίγ κι πας με τα
μορ φώ νε ται σέ βά τρα χο καί ὁ ἀ κό λου θός 
του παίρ νει τή μορ φή τοῦ πρίγ κι πα, ἀλ λά 
ἡ με τα μόρ φω σή του δια ρκεῖ ὅ σο ὑ πάρ χει 
αἷ μα στό φυ λα χτό τό ὁ ποῖ ο φο ρᾶ στό λαι μό 
του· ὅ ταν τε λει ώ νει τό αἷ μα θά πρέ πει νά 
ἀ να νε ώ νε ται.

Ὁ βά τρα χοςπρίγ κι πας συ ναν τᾶ τήν 
ἡ ρω ί δα, μιά μαύ ρη, φτω χή κο πέ λα πού εἶ

ΜΙΑΦΟΡΑΚΙΕΝΑΝΚΑΙΡΟΗΤΑΝΤΑΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!
τῆςκ.ἙλένηςἈνδρουλάκη
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ναι σέ πάρ τυ μα σκέ ντυ μέ νη πριγ κί πισ σα 
καί μέ ἀν τάλ λαγ μα χρη μα τι κή ἀ μοι βή τήν 
πεί θει νά τόν φι λή σει. Ἀν τί νά ξα να γί νει 
πρίγ κι πας, ὅ πως θά πε ρι μέ να με, τά μα
γι κά ἐ πι δροῦν καί στήν κο πέ λα ἡ ὁ ποί α 
με τα μορ φώ νε ται σέ βα τρα χί να. Ἡ βα τρα
χί να πλη ρο φο ρεῖ ται ὅ τι ὅ λα αὐ τά ἔ γι ναν 
λό γῳ τοῦ βουν τοῦ καί ὁ βά τρα χοςπρίγ κι
πας δι και ο λο γεῖ ται ὅ τι ὁ μά γος «ἦ ταν πο λύ 
χα ρι σμα τι κός». Ἀ κο λου θοῦν τρο μα κτι κές 
σκη νές κα τα δί ω ξης ἀ πό ἄ γρια ζῶ α καί τά 
βα τρα χά κια ψά χνουν νά βροῦν κά ποι ον 
νά τούς λύ σει τά μά για. Ἀ κο λου θών τας τίς 
συμ βου λές ἑ νός νέ ου φί λου τους πά νε στήν 
«κα λή» Μά μα Ὄν τυ, τή «βα σί λισ σα βουν
τού τοῦ βάλ του» ἡ ὁ ποί α «ἔ χει μα γι κά καί 
ξόρ κια, ὅ λα τά εἴ δη βουν τού μα γεί ας»! Ἐν 
τῷ με τα ξύ τό αἷ μα τε λει ώ νει στό φυ λα χτό 
καί ὁ φι λό δο ξος βο η θός τοῦ πρίγ κι πα ἀρ χί
ζει νά γυ ρί ζει στήν προ η γού με νη ἐμ φά νι σή 
του, πράγ μα πού ἐ ξορ γί ζει τόν «Ἄν θρω πο
Σκιά» ὁ ὁ ποῖ ος φω νά ζει: «ἐ πει δή κά ποι ος 
ἄ φη σε νά φύ γει ὁ πρίγ κι παςβά τρα χός 
μας, θά πρέ πει νά ζη τή σω βο ή θεια ἀ πό 
τούς φί λους μου στήν ἄλ λη πλευ ρά». Στήν 
«παι δι κή» αὐ τή ται νί α ἀ κο λου θοῦν ἀ να λυ
τι κές πε ρι γρα φές τε λε τουρ γι κῶν μαύ ρης 
μα γεί ας ὅ πως συμ βαί νουν στήν πραγ μα
τι κό τη τα –γιά πα ρά δειγ μα ὁ «Ἄν θρω πος
Σκιά» κά νει δαι μο νι κές ἐ πι κλή σεις καί 
βουν τού (τρυ πᾶ μέ καρ φί τσα τήν κού κλα) 
γιά νά κλεί σει συμ φω νί α μέ τά πνεύ μα τα. 
Ὁ μά γος πεί θει τούς δαι μο νι κούς φί λους 
του νά βο η θή σουν ὑ πο σχό με νος ὅ τι «θά 
ἔ χουν ὅ,τι ἐ πι θυ μή σουν οἱ σκο τει νές μι κρές 
καρ δι ές τους»! Στή συ νέ χεια βλέ που με 
τρο μα κτι κές σκη νές ὅ που τά πνεύ μα τα μέ 
μορ φή τε ρά των ξε χύ νον ται γιά νά κά νουν 
κα κό.

Οἱ ἥ ρω εςβά τρα χοι πα λεύ ουν νά φτά
σουν στήν «κα λή» βουν τούμά γισ σα κα τα
δι ω κό με νοι ἀ πό ἀν θρώ πους καί τέ ρα τα. Ἡ 
«κα λή» μά γισ σα τούς δι δά σκει ὅ τι «πρέ πει 
νά σκά ψουν λί γο βα θύ τε ρα μέ σα τους γιά 

νά βροῦν ποι οί εἶ ναι καί τό τε θά βροῦν τί 
χρει ά ζον ται». Ἐν τῷ με τα ξύ οἱ δαί μο νες 
φέρ νουν τό βά τρα χο στόν μά γο, ὁ ὁ ποῖ
ος συ νε χί ζει τά τε λε τουρ γι κά του γιά νά 
πά ρει πά λι αἷ μα. Κα τό πιν σκο τώ νει τήν 
κα λή πυ γο λαμ πί δαφί λη των βα τρα χι ῶν. 
Εἶ ναι μιά θλι βε ρή σκη νή θα νά του, βα ριά 
καί ἴ σως σο κα ρι στι κή γιά κά ποι α παι διά. 
Στή συ νέ χεια ἡ πυ γο λαμ πί δα γί νε ται με τά 
θά να τον ἀ στέ ρι, κά τι πού σύμ φω να μέ κά
ποι ους κρι τι κούς βα σί ζε ται στήν ἰ δέ α τῆς 
με τεν σάρ κω σης.

Τό ἀν τίπα ρα μύ θι τε λει ώ νει μέ σκλη ρές 
σκη νές ὅ που ὁ μά γος πλη ρώ νει τίς δο σο
λη ψί ες του μέ τά πνεύ μα τα. Τό φυ λα χτό μέ 
τό αἷ μα σπά ζει καί ὁ μά γος δέν μπο ρεῖ νά 
ξε πλη ρώ σει τό χρέ ος του. Μέ ὁ λο ζών τα νες 
φρι κι α στι κές εἰ κό νες βλέ που με τήν ἔ λευ ση 
τῶν ἄ γρι ων πνευ μά των μέ τήν δαι μο νι κή 
ὄ ψη. «Εἶ σαι ἕ τοι μος; Εἶ σαι ἕ τοι μος; Εἶ σαι 
ἕ τοι μος;» τόν ρω τοῦν φω νά ζον τας ὅ λα μα
ζί. «Ὄ χι, δέν εἶ μαι κα θό λου ἕ τοι μος» ἀ παν
τᾶ ὁ μά γος. «Εἶ σαι ἕ τοι μος;» φω νά ζουν 
χο ρεύ ον τας. «Ἔ χω ἀ κό μα τόν πρίγ κι πα
βά τρα χο φυ λα κι σμέ νο. Χρει ά ζο μαι λί γο 
πα ρα πά νω χρό νο. Σᾶς πα ρα κα λῶ! Λί γο 
ἀ κό μα χρό νο!» ἱ κε τεύ ει ὁ μά γος. Ἀλ λά τά 
πνεύ μα τα ὅ πως πραγ μα τι κά συμ βαί νει μέ 
τά πνεύ μα τα δέν δεί χνουν ἔ λε ος, τόν τρα
βᾶ νε μέ ἰα χές ὅ λα μα ζί στό νε κρο τα φεῖ ο. 
Ὁ μά γος σκο τώ νε ται ἀ πό τούς δαί μο νες 
πού ὑ πη ρε τοῦ σε. Με τά ἀ πό ὅ λες αὐ τές τίς 
εἰ κό νες θρί λερ πού κα τα λαμ βά νουν με
γά λο μέ ρος τῆς ται νί ας ἀ κο λου θεῖ καί ὁ 
γά μος τοῦ βα τρά χου καί τῆς βα τρα χί νας 
πού κα τό πιν ξα να γί νον ται πρίγ κι πας καί 
πριγ κί πισ σα.

Θά κυ ρι αρ χή σει ἄ ρα γε μιά σύν το μη 
σκη νή γά μου ἤ κά ποι α σύν το μα κα λά μη
νύ μα τα στό νοῦ τῶν παι δι ῶν; Ἤ ὅ λα τά 
προ η γού με να; Παι διά πού εἶ δαν τήν ται
νί α μᾶς εἶ παν τίς ἐν τυ πώ σεις τούς· αὐ τό 
πού χα ρά χτη κε στά παι διά ἦ ταν οἱ σκη νές 
βουν τού καί οἱ τρο μα κτι κές σκη νές. Σέ 
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ξε νό γλωσ σες ἱ στο σε λί δες δι α βά σα με ὅ τι 
μι κρά παι διά στό ἐ ξω τε ρι κό, ὅ που ἡ ται νί α 
προ βάλ λε ται ἀ πό τό Δε κέμ βριο, τρό μα ξαν 
καί ἤ θε λαν νά φύ γουν στή μέ ση τῆς ται
νί ας· κά ποι οι γο νεῖς ἔ γρα ψαν ὅ τι δέν ἤ ξε
ραν πῶς νά ἐ ξη γή σουν στά παι διά τούς τί 
εἶ ναι τό βουν τού. Ἡ ἐ φη με ρί δα G u a r d i an 
(28/1/2010) ἔ γρα ψε ὅ τι πρό κει ται γιά «μέ
τρια ται νί α, μα κριά ἀ πό τήν κα τη γο ρί α 
ἱ στο ρι ῶν παι χνι διοῦ».

Ὅ πως ἀ να με νό ταν, με γά λες ἐν στά σεις 
βρέ θη καν καί σέ χρι στι α νι κές ἱ στο σε λί
δες. Πα ρα θέ τω κά ποι ες ἐν δει κτι κά: «Μετά
τήν ταινία κινουμένων σχεδίων “Μουλάν”
ὅπου παρουσιάζεται ὁ Κομφουκιανισμός,
τήν ταινία “Ποκαχόντας” ὅπου προβάλλε
ταιὁἀνιμισμός,τήνταινία“Ἡρακλῆς”ὅπου
προωθεῖταιὁπαγανισμόςκαίτήνταινία“Ὁ
ἈδελφόςμουὁἈρκοῦδος”ὅπουδιδάσκεται
ὁσαμανισμός,ἡτελευταίαταινίακινουμέ
νων σχεδίων τοῦ Disney “Ἡ Πριγκίπισσα
καί ὁΒάτραχος” ὅπου διδάσκεται τό βουν
τού,εἶναι“ἐκπληκτικάσκοτεινή”.Ἡμαγεία
πούβρίσκουμεσέαὐτήνδένεἶναιαὐτήπού
συναντοῦμε σέ πολλά ἄλλα παραμύθια,
δηλαδή ἕνατέχνασμαγιά νάπροωθηθεῖ ἡ
ἱστορία, “εἶναι πραγματική σκοτεινή καί
δαιμονικήμαγεία”,ὅπωςἐξασκεῖταισέἀπο
κρυφιστικά περιβάλλοντα μέ ἐπικίνδυνες
συνέπειες.“Οἱφίλοιἀπότήνἄλληπλευρά”
δένεἶναιἕναἁπλόμαγικότρίκπούχρησι
μοποιεῖται, ἀποδεικνύουν ὅτι χρησιμοποι
οῦνται δαιμονικές δυνάμεις. Μέ αὐτά δέν
πρέπεικανείςποτένάπαίζει.Ὅληαὐτήἡ
ἐμμονήμέτόβουντού,τήμαύρημαγεία,τά
φυλαχτάμέτόαἷμα…εἶναιπολύσκοτεινή
καίἀκραίαγιάτέτοιουεἴδουςπαιδικήται
νία».Ἀλ λοῦ δι α βά ζου με ὅ τι «οἱβάσειςτῆς
ταινίας εἶναι ἀντίθετες μέ κεντρικά δόγ
ματα τοῦ Χριστιανισμοῦ: ἡ “καλή” μάγισ
σα βουντού εἶναι κάτι ἀνύπαρκτο, διότι τό
βουντού μόνο κακό μπορεῖ νάπροκαλέσει,

ὅλα τά εἴδη τῆς μαγείας λευκή ἤ μαύρη
εἶναι τό ἴδιο ἐπικίνδυνα καί δαιμονικά· τό
ἀντίεὐαγγέλιο τοῦἙαυτοῦπούπροστάζει
“νά σκάψουμε βαθύτερα μέσα μας γιά νά
βροῦμετόνἑαυτόμας”·οἱκαλοίἥρωεςπού
νικοῦνἐπειδήστηρίζονταιμόνοστόνἑαυτό
τους καί τίς δυνάμεις τούς· οἱ προσευχές
στόἀστέρικ.ἄ.».

Νά το νι στεῖ ὅ τι ἡ ται νί α ἔ χει ἐν τυ πω
σια κά κι νού με να σχέ δια, γρα φι κά καί τρα
γού δια. Αὐ τό ση μαί νει ὅ τι τό κα κό ἐ ξω ρα
ΐ ζε ται καί γί νε ται ἔ τσι πιό εὔ πε πτο. Εἶ ναι 
ἰ δι αι τέ ρως ἀ νη συ χη τι κό τό γε γο νός ὅ τι τά 
παι διά, ἀ κό μα καί ἄν στό τέ λος ὑ πε ρι σχύ
ει τό κα λό, μα θαί νουν νά ἐ ξοι κει ώ νον ται 
μέ τό ἄ γριο, τό φρι κῶ δες, τό κα κό καί τό 
δαι μο νι κό. Ἡ ἀ πευ αι σθη το ποί η ση εἶ ναι 
τό πρῶ το βῆ μα πρός τήν ἀ πο δο χή καί 
τήν μί μη ση. Αὐ το νό η τα ὅ λα αὐ τά, ἀλ λά 
τά παίρ νου με στά σο βα ρά; Τό κά θε παι δί 
εἶ ναι μο να δι κό καί ἡ ἐ πί δρα ση ὅ λων αὐ
τῶν στό κά θε μο να δι κό παι δί εἶ ναι ἄ γνω
στη. Ἄλ λο παι δί μπο ρεῖ νά ἀ να πτύ ξει ἤ 
νά αὐ ξή σει φο βί ες, ἄλ λο ἐ πι θε τι κό τη τα, 
ἄλ λο σα δι στι κές τά σεις, ἄλ λο πε ρι έρ γεια 
νά ἀ νοι χτεῖ στό κα κό καί τό ἀ πό κρυ φο, 
πρᾶγ μα ἰ δι αι τέ ρως εὔ κο λο γιά τά παι διά 
μας σή με ρα. Τά ἰ α τρεῖ α τῶν ψυ χιά τρων, 
ὅ πως τό ὁ μο λο γοῦν οἱ ἴ διοι, ἔ χουν γε μί σει 
τά τε λευ ταῖ α χρό νια μέ παι διά πού ἀρ ρω
σταί νουν ἀ πό ὅ λη αὐ τή τήν ἔκ θε ση σέ αὐ
τό πού δέν εἶ ναι οὔ τε παι δι κό οὔ τε ὑ γι ές. 
Δέν εἶ ναι μό νο αὐ τή ἡ ται νί α, μό νο αὐ τό 
τό πα ρα μύ θι. Εἶ ναι ὅ λα αὐ τά τά ἀν τίπα
ρα μύ θια, τά ἀν τίθε ά μα τα, τά ἀν τίπαι
χνί δια. Εἶ ναι ὅ λη αὐ τή ἡ ἀν τίἀ γω γή μέ 
τήν ὁ ποί α δη λη τη ρι ά ζου με τά παι διά μας 
σή με ρα. Εἴ μα στε ὅ λοι ὑ πεύ θυ νοι. Ἄν δέν 
προ σέ ξου με, ἄν δέν προ σπα θή σου με, ἄν 
δέν προ σευ χη θοῦ με… Μιά φο ρά κι ἕ ναν 
και ρό ἦ ταν τά πα ρα μύ θια! Μιά φο ρά κι 
ἕ ναν και ρό ἦ ταν τά παι διά!
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ΚΆ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ

ΟΡΘΟΔΟΞΩΝΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΚΑΙΙΕΡΩΝΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΑΑΙΡΕΣΕΩΝ
ΚΑΙΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ΣυνεδριακόΚέντρο
Ἱ.ΝαοῦἉγίουΝικολάου,
(Πειραιᾶς,2ἕως4112009)

Μέ θέ μα: «Σύγχρονες αἱρέσεις –
προέλευση, ἐκδηλώσεις, κατανόησή
τους», πραγ μα το ποι ή θη κε καί ἐ φέ τος ἡ 
ΚΑ΄ Πα νορ θό δο ξη Συν δι ά σκε ψη Ἐν τε ταλ
μέ νων Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν καί Ἱ ε ρῶν 
Μη τρο πό λε ων γιά θέ μα τα αἱ ρέ σε ων καί 
πα ρα θρη σκεί ας.

Ἡ Συν δι ά σκε ψη, πού τε λοῦ σε ὑ πό 
τήν αἰ γί δα τοῦ Μα κα ρι ω τά του Ἀρ χι ε πι
σκό που Ἀ θη νῶν καί Πά σης Ἑλ λά δος κ. 
Ἱερωνύμου, ἔ λα βε χώ ραν στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πειραιῶς, ἀπό 2  ἕως 
4.11.2009, μέ τήν φιλόξενη φροντίδα τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ 
καί ὑ πό τήν προ ε δρεί α τοῦ Σεβ. Μη τρο πο
λί του Νι κο πό λε ως καί Πρε βέ ζης κ. Με λε τί
ου, Προ έ δρου τῆς Συ νο δι κῆς Ἐ πι τρο πῆς ἐ πί 
τῶν Αἱ ρέ σε ων.

Συμ με τεῖ χαν σ’ αὐ τήν Ἐν τε ταλ μέ νοι  10 
Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν καί 67 Ἱ ε ρῶν Μη
τρο πό λε ων τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, 
τῆς Κρή της καί τῆς Δω δε καν νή σου.

Ἡ Συνδιάσκεψη, μέ βά ση τίς εἰ ση γή σεις, 
συ ζη τή σεις καί προ τά σεις τῶν συ νέ δρων 
καὶ μὲ σε βα σμὸ πρὸς τὴν θρη σκευ τι κὴ 
ἐ λευ θε ρί α, ἀ φοῦ με λέ τη σε τὰ προ βλή μα τα 
ποὺ δη μι ουρ γοῦν ται ἀ πὸ τὴν δρα στη ρι ό τη
τα τῶν νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων κα τέ λη ξε στὰ 
ἀ κό λου θα πο ρί σμα τα:

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
1. Ὁ Χρι στός πρίν ἀ να λη φθῆ στόν οὐ ρα

νό μᾶς ἔ δω σε τήν Μί α Ἐκ κλη σί α Του –νά 
συγ κα λεῖ ὅ λους εἰς ἑ νό τη τα σέ ἕ να πνεῦ
μα, σέ μί α πί στη.

Ἀ φοῦ ἕ νας εἶ ναι ὁ Χρι στός καί ἡ πί στη 
σ’ Αὐ τόν πρέ πει νά εἶ ναι μί α. Καί ἡ Ἐκ κλη
σί α πρέ πει ἔ τσι νά Τόν πι στεύ ει καί νά Τόν 
κη ρύσ σει.

2. Ἡ ὕ παρ ξη πολ λῶν ὁ μο λο γι ῶν εἶ ναι 
ση μεῖ ο θλι βε ρό. Εἶ ναι δι και ο λο γη μέ νη ἡ 
δι οι κη τι κή δι αί ρε ση τῶν δι α φό ρων το πι
κῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν, ἀλ λά δέν 
δι και ο λο γεῖ ται ἡ ἀ πο κο πή ἀ πό τήν Μί α 
Ἐκ κλη σί α με γά λων ὁ μά δων ἀν θρώ πων 
καί ἡ δη μι ουρ γί α ἄλ λων «Ἐκ κλη σι ῶν» μέ 
δι α φο ρε τι κή δι δα σκα λί α καί δι α φο ρε τι κή 
πί στη γιά τόν Ε ΝΑ Χρι στό.

3. Πολ λές τέ τοι ες χω ρι στές «ἐκ κλη σί ες» 
δη μι ουρ γή θη καν στόν σύγ χρο νο κό σμο 
ἀ πό ἀ νη συ χί α καί ἀ γω νί α ἀν θρώ πων γιά 
μιά πιό «σύγ χρο νη δι α τύ πω ση» τῆς πί στης, 
πού δέν εἶ ναι ἐ πι τυ χής. Ἄλ λες πολ λές νέ
ες ὁ μο λο γί ες πρό βα λαν ἀ πό ἀ γα νά κτη ση 
ἀ τό μων καί συ νό λων γιά τήν κα τά πτω ση 
καί ἐκ κο σμί κευ ση τοῦ κλή ρου, πού ὅ ταν 
μει ώ νε ται ὁ ζῆ λος του γιά τήν σω τη ρί α τοῦ 
κό σμου ἤ ὅ ταν πλε ο νά ζει στούς κόλ πους 
του ἡ ἁ μαρ τί α –κα ταν τά ει ἐ ξου σι α στι κός 
καί πα γε ρός.

4. Σέ πα λαι ό τε ρες ἐ πο χές, αὐ ταρ χι κά 
πο λι τι κά κα θε στῶ τα ἀρ νοῦν ταν στούς 
αἱ ρε τι κούς δι καί ω μα ὕ παρ ξης. Σή με ρα ἡ 
ἐ λευ θε ρί α συ νει δή σε ως εἶ ναι ἀ δι α φι λο νί
κη τη. Ἡ Ἐκ κλη σί α, πι στή στόν λό γο τοῦ 
Χρι στοῦ, ἀ να γνω ρί ζει τό δι καί ω μά τους νά 
πι στεύ ουν ὅ,τι οἱ ἴ διοι θέ λουν. Δέν παύ ει 
ὅ μως νά δι α κη ρύσ σει, ὅ τι ἡ ὕ παρ ξη αἱ ρέ
σε ων εἶ ναι ζη μί α γιά τήν Ἐκ κλη σί α τοῦ 

ΕΙΔΗΣΕΙΣΣΧΟΛΙΑ
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Χρι στοῦ, ἀ φοῦ ἔ χει σάν ἀ πο τέ λε σμα τήν 
ἀ πώ λεια πολ λῶν γιά τήν αἰ ώ νια ζω ή.

5. T ό με γά λο δῶ ρο τῆς ἐ λευ θε ρί ας τοῦ 
ἀν θρώ που θε με λι ώ νε ται στήν «κα τ’ εἰ κό να 
Θε οῦ» δη μι ουρ γί α του. Ὁ σε βα σμός ὅ μως 
τῆς θρη σκευ τι κῆς ἐ λευ θε ρί ας κα το χυ ρώ νει 
καί τό δι πλό χρέ ος τῶν Ὀρ θο δό ξων ποι μέ
νων: α) Νά κά νουν σα φῆ δι ά κρι ση τῆς κα
τά τόν ἅ γιο Ἰ γνά τιο τόν Θε ο φό ρο «χρι στια
νῆς τρο φῆς» ἀ πό τήν «ἀλ λο τρί α βο τά νη» 
τῶν αἱ ρέ σε ων. Καί β) νά ἀ πο κα λύ πτουν 
καί νά κα ταγ γέλ λουν τίς ἀ θέ μι τες δι α στρε
βλώ σεις καί πα ρα πλα νη τι κές με θο δεύ σεις 
τῶν αἱ ρε τι κῶν ὁ μά δων.

6. Ἡ προ τρο πή τοῦ ὄ φε ως στήν Εὔ α γιά 
αὐ το θέ ω ση, ὅ πως πε ρι γρά φε ται στήν Γέ
νε ση, ὁ δή γη σε τόν κό σμο στήν ἄρ νη ση καί 
στήν ἀ θε ΐ α. Συ νέ πεια τῆς πρό κλη σης αὐ
τῆς εἶ ναι ἡ αὐ το νό μη ση τοῦ ἀν θρώ που ἀ πό 
τόν Θε ό καί ἡ ἀ πο κο πή του ἀ πό τό Σῶ μα 
τῆς Ἐκ κλη σί ας.

7. Ἀ να ζη τών τας κα τά φυ σι κή προ δι ά
θε ση ὁ ἄν θρω πος τόν Θε ό, φτιά χνει δι κῆς 
του ἐ πι νό η σης θρη σκεῖ ες, πού ὅ λες ἐ ξε λί
χθη καν σέ πα γα νι στι κές εἰ δω λο λα τρί ες. 
Ἡ Ἐκ κλη σί α δέν ἀ πο τε λεῖ μί α ἀ κό μη πε ρί
πτω ση –καρ πό τῆς ἐκ μέ ρους τοῦ ἀν θρώ που 
ἀ να ζή τη σης τοῦ Θε οῦ ̇ δέν εἶ ναι μί α ἀ πό τίς 
θρη σκεῖ ες. Ἀν τί θε τα εἶ ναι καρ πός τῆς ἐκ 
μέ ρους τοῦ Θε οῦ ἀ να ζή τη σης τοῦ πλα νε μέ
νου. Εἶ ναι καρ πός ἐ νέρ γειας τοῦ Θε οῦ, Θεί α 
ἀ πο κά λυ ψη καί ὄ χι ἀν θρώ πι νη ἀ να κά λυ ψη.

8. Ὁ Θε ός διά τοῦ Υἱ οῦ Του Ἰ η σοῦ Χρι
στοῦ ἀ να ζη τεῖ τόν ἄν θρω πο καί θέ λει νά 
τόν ἐ πα να φέ ρει στήν ἑ νό τη τα τῆς πί στε ως 
καί στήν κοι νω νί α μα ζί Του ̇σέ μί α σχέ ση 
ἀ γά πης ̇σέ μί α φι λι κή ἐ πι κοι νω νί α «ὡς εἴ 
τις λα λή σει πρός τόν ἑ αυ τοῦ φί λον». Ἡ Ἐκ
κλη σί α ὡς Σῶ μα καί ὄρ γα νο τοῦ Χρι στοῦ 
γιά τήν σω τη ρί α τοῦ κό σμου ἀν τι με τω πί ζει 
τήν αἵ ρε ση σάν ἀ σθέ νεια πού ὁ δη γεῖ στόν 
θά να το, σάν ζη μί α γιά τήν αἰ ώ νια ζω ή.

9. Οἱ τά χα ἀ πο κα λύ ψεις τοῦ Θε οῦ σέ 
δι ά φο ρους αἱ ρε τι κούς πρέ πει νά ἀν τι με τω

πί ζον ται μέ πολ λή δυ σπι στί α. Ἄν προ έρ
χον ταν ἀ πό τόν Χρι στό θά ὁ δη γοῦ σαν σέ 
ἀ γά πη, τα πεί νω ση, εἰ ρή νη, νη φα λι ό τη τα 
καί ἑ νό τη τα πί στε ως. Ἀ πο κα λύ ψεις πού 
δέν προ έρ χον ται ἀ πό τόν Χρι στό προ κα
λοῦν τα ρα χή, σύγ χυ ση, δι χο στα σί ες καί 
δι αι ρέ σεις.

10. Ἡ Ἐκ κλη σί α πρέ πει νά ἀ πο φεύ γει 
κά θε δη μα γω γι κή κιν δυ νο λο γί α καί δη μι
ουρ γί α πα νι κοῦ, νά καλ λι ερ γεῖ ὑ γι ῆ μνή μη 
καί με λέ τη τῶν ἐ σχά των καί νά ὑ πο δει κνύ
ει καί νά ὑ πεν θυ μί ζει τίς ἐ σχα το λο γι κές 
δι α στά σεις τό σο τῆς λα τρεί ας ὅ σο καί τήν 
ση μα σί α τῆς μέ συ νέ πεια ὑ πα κο ῆς στίς ἐν
το λές τοῦ Χρι στοῦ. 

11. Χρέ ος ὅ λων τῶν με λῶν τῆς Ἐκ κλη σί
ας, ἀλ λά προ ε χόν τως καί πε ρισ σό τε ρο τῶν 
ποι μέ νων της (ἀρ χι ε ρέ ων καί ἱ ε ρέ ων) εἶ ναι 
ἡ μέ ρι μνα γιά τούς αἱ ρε τι κούς ̇νά τούς κα
λεῖ σέ ἑ νό τη τα πί στε ως καί στήν κοι νω νί α 
τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Τό χρέ ος της αὐ τό 
ἀ παι τεῖ, ὁ κά θε ἱ ε ρέ ας –κα λός ποι μέ νας 
νά ἀ να ζη τεῖ τό πλα νη θέν πρό βα το τῆς 
ποί μνης του μέ τα πεί νω ση, μέ ἀ γά πη καί 
μέ πολ λή προ σευ χή «πο ρευ ό με νος ἐ πί τά 
ὄ ρη», δη λα δή μή δι στά ζον τας νά προ βῆ γιά 
τόν σκο πό αὐ τό σέ κό πους καί θυ σί ες.

12. Ἡ Συν δι ά σκε ψή μας προ σκα λεῖ 
ὅ λους τούς ἀ δελ φούς ποι μέ νες καί ποι
μαι νο μέ νους νά μή ξε χνοῦν τό χρέ ος αὐ τό 
τῆς ἀ γά πης. Καί ἀ πευ θύ νει ἔκ κλη ση πρός 
τούς ποι μέ νες καί πα τέ ρες μας ἀρ χι ε ρεῖς 
καί ἰ δί ως στήν δι οι κοῦ σα Ἱ ε ρά Σύ νο δο νά 
ἀ να λά βει πολ λές σχε τι κές πρω το βου λί
ες καί νά συν το νί ζει τό ἔμ ψυ χο δυ να μι κό 
της στό με γά λο αὐ τό ἔρ γο, ὑ πο βο η θών τας 
το μέ ὅ λα τά ὑ λι κά μέ σα πού δι α θέ τει καί 
ἀ ξι ο ποι ών τας τά σύγ χρο να τε χνο λο γι κά 
ἐ πι τεύγ μα τα (ρα δι ό φω νο, τη λε ό ρα ση, δι α
δί κτυ ο, Η/Υ κ.λπ. ).

ΟἱἘκπρόσωποιτῶν
ὈρθοδόξωνἘκκλησιῶν.

Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χε ί ου.
Πα τρι αρ χε ί ου Ἀ λε ξαν δρε ί ας.
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Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.
Πα τρι αρ χε ί ου Ρω σί ας.
Πα τρι αρ χε ί ου Σερ βί ας.
Πα τρι αρ χε ί ου Ρου μα νί ας.
Πα τρι αρ χε ί ου Βουλγαρίας.
Ἐκ κλη σί ας τῆς Κύπρου.
Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος.
Ἐκ κλη σί ας τῆς Πο λω νί ας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑ’ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

Δευτέρα,2.11.2009

12.00. Ἁ για σμός.
 Χαι ρε τι σμός, ὑ πό τοῦ Σεβασμ. 

Πειραιῶς καί Φαλήρου κ. Σεραφείμ.
 Μη νύ μα τα.
 Κή ρυ ξη ἐ νάρ ξε ως τῶν ἐρ γα σι ῶν, 

ὑ πό τοῦ Προ έ δρου τῆς Σ. Ἐ πι τρο πῆς 
ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων, Σεβασμ. Μη τρο
πο λί του Νι κο πό λε ως καί Πρε βέ ζης 
κ. Με λε τί ου.

 Ἐ πί τοῦ Προ γράμ μα τος.
17.00.Α΄Εἰσήγηση: Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρε

σβύ τε ρος κ. Βα σί λει ος Γε ωρ γό που λος, 
Λέ κτωρ Θε ο λο γι κῆς Σχο λῆς Α.Π.Θ.: 
«Ἡ προ έ λευ ση τῶν Προ τε σταν τι κῶν 
αἱ ρέ σε ων».

17.45.Β΄Εἰσήγηση:Ἐλ λο γιμ. κ. Λάμ προς 
Σκόν τζος, Θε ο λό γος:

 «Σύγ χρο νες μορ φές ποι μαν τι κῆς ἀν
τι με τω πί σε ως τῶν νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε
ων».

Τρίτη,3.11.2009

09.30. Γ΄ Εἰσήγηση: Σε βα σμι ώ τα τος Μη
τρο πο λί της Νι κο πό λε ως καί Πρε βέ
ζης κ. Με λέ τιος: «Θρη σκεί α ἤ Χρι
στός».

10.15. Δ́  Εἰσήγηση: Πα νο σιολ. Ἀρ χι μαν
δρί της κ. Βαρ νά βας Λαμ πρό που λος: 
«Τί κά νει τίς αἱ ρέ σεις γο η τευ τι κές».

11.00. Συ ζή τη ση ἐ πί τῶν δύ ο Εἰ ση γή σε ων.

11.30. Έ Εἰσήγηση:» Πα νο σιολ. Ἀρ χι μαν
δρί της κ. Γρη γό ριος Κων σταν τί νου: 
«Ἀ πο κα λύ ψεις καί ὁ ρά μα τα Μορ μό
νων».

12.15.ΣΤ́Εἰσήγηση: Πα νο σιολ. Ἀρ χι μαν
δρί της κ. Θε ό φι λος Λε μον τζῆς: «Ἡ 
δι ά κρι ση τῆς γνή σιας χα ρι σμα τι κῆς 
ἐμ πει ρί ας καί τῆς πλά νης».

13.00. Συ ζή τη ση ἐ πί τῶν δύ ο Εἰ ση γή σε ων.
17.00.Ζ́Εἰσήγηση: Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρε

σβύ τε ρος κ. Κων/νος Στρα τη γό που
λος: «Ἀ κραῖ ες μορ φές Προ τε σταν τι
σμοῦ  Ὀ πτι κή προ σέγ γι ση».

17.45. Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρε σβύ τε ρος κ. 
Κυ ρια κός Τσου ρός: «Ἐ νη μέ ρω ση ἐ πί 
τῶν τε λευ ταί ων ἐ ξε λί ξε ων στό δι ε
θνές σκη νι κό».

18.00.Ἐ πε ξερ γα σί α Πο ρι σμά των.Οἱ Ἐν τε
ταλ μέ νοι καί τό ἔρ γο τους (α΄ ).

Τετάρτη,4.11.2009

09.30. Ἐ πε ξερ γα σί α Πο ρι σμά των.Οἱ Ἐν τε
ταλ μέ νοι καί τό ἔρ γο τους (β΄ ).

10.30.  Γε νι κή συ ζή τη ση ἐ πί τῶν Πο ρι σμά
των.

12.00.Ἔγκριση Πο ρι σμά των  Ἀ να κοι νω
θέν.

 Συν το νι στής Προ γράμ μα τος: π. Κυ
ρια κός Τσου ρός.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΠΙΤΩΝΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝΣΤΟΔΙΕΘΝΕΣΣΚΗΝΙΚΟ1

τοῦΠρωτοπρ.ΚυριακοῦΤσουροῦ,
ΓραμματέωςτῆςΣ.Ἐ.ἐπίτῶναἱρέσεων.

Πρό θε ση τῆς ση με ρι νῆς πα ρέμ βα σής 
μου εἶ ναι νά ἐ νη με ρώ σω τά μέ λη τῆς πα
ρού σας Συν δι α σκέ ψε ως ἀ φ’ ἑ νός μέν, γιά 
τά κύ ρια ση μεῖ α τῆς δρα στη ρι ό τη τας τοῦ 
Γρα φεί ου μας κα τά τό δι αρ ρεῦ σαν ἔ τος, ἀ φ’ 
ἑ τέ ρου δέ, γιά τίς τε λευ ταῖ ες ἐ ξε λί ξεις στό 

1. Εἰσήγηση στήν «ΚΑ΄ Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱ. Μητροπόλεων γιά θέματα 
αἱρέσεων καί παραθρησκείας», Ἅγιος Νικόλαος Πει
ραιῶς, 24.11.2009.
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δι ε θνές καί τό ἑλ λη νι κό σκη νι κό τῶν νε ο
φα νῶν αἱ ρέ σε ων.

Τό γρα φεῖ ο μας στό δι ά στη μα, ἀ πό τήν 
πραγ μα το ποί η ση τῆς προ η γού με νης Κ΄ 
Συν δι α σκέ ψε ως, ἀ νέ πτυ ξε μιά εὐ ρεῖ α καί 
ἔν το νη δρα στη ρι ό τη τα, ὑ πό τίς εὐ λο γί
ες τοῦ Προ έ δρου τῆς Ἐ πι τρο πῆς μας Σεβ. 
Μη τρο πο λί του Νι κο πό λε ως καί Πρε βέ ζης 
κ. Με λε τί ου. Δέν εἶ ναι βε βαί ως δυ να τό νά 
ἐκ θέ σου με ἐ δῶ στίς λε πτο μέ ρει ές της τήν 
δρα στη ρι ό τη τα αὐ τή. Ὑ πο βά λα με σχε τι
κή Ἔκ θε ση πρός τήν Ἱ ε ρά Σύ νο δο. Ἐ δῶ 
θά πε ρι ο ρι στῶ σέ με ρι κά μό νο γε γο νό τα, 
τά ὁ ποῖ α θε ω ρῶ ὡς τά ση μαν τι κό τε ρα καί 
ἀ ναγ καῖ α γιά τήν ἐ νη μέ ρω σή σας.

Ὅ μως, θά ἤ θε λα προ η γου μέ νως νά ἀ να
φερ θῶ, ἐν εἴ δει μνη μο σύ νου, στόν μα κα
ρι στό Ἀρ χι μαν δρί τη π. Δα νι ήλ Γού βα λη, ὁ 
ὁ ποῖ ος ἐ κοι μή θη ἐν Κυ ρί ῳ στίς 11.7.2009. 
Ἐ χρη μά τι σε μέ λος τῆς Ἐ πι τρο πῆς ἐ πί τῶν 
Αἱ ρέ σε ων καί τῆς Εἰ δι κῆς Ἐ πι τρο πῆς Με λέ
της Ἀρ χαι ο λα τρί ας  Νε ο ει δω λο λα τρί ας ἐ πί 
σει ρά ἐ τῶν καί συ νέ γρα ψε σει ρά βι βλί ων μέ 
πλού σιο πε ρι ε χό με νο, γιά τόν τρό πο ἀν τι με
τω πί σε ως τῆς χι λι α στι κῆς καί τῆς πεν τη κο
στια νῆς πλά νης.

Ὁ Κύ ριος ἄς ἀ να παύ ει τήν ψυ χή του ἐν 
Χώ ρᾳ ζών των, στήν ἀ λη θι νή Βα σι λεί α τῶν 
Οὐ ρα νῶν.

Α)ΔελτίαΤύπου
Κα τά τό ἔ τος πού πέ ρα σε ἡ Ἐ πι τρο πή 

ἐ ξέ δω κε τά ἑ ξῆς Δελ τί α Τύ που γιά ἐ νη μέ
ρω ση τοῦ Κοι νοῦ:

α)  Γιά τήν ἐ πι χεί ρη ση «Γε δε ών»   
«Ἰ η σοῦς τοῦ Ναυ ῆ»
Με ρι κές νε ο πεν τη κο στια νές ὁ μά δες ἔ χουν 

ἀρ χί σει ἀ πό τό ἔ τος 2004 καί ἑ ξῆς μιά ἔν το νη 
προ ση λυ τι στι κή δρα στη ρι ό τη τα στά νη σιά 
τοῦ Αἰ γαί ου στήν ἀρ χή, στίς πα ρά κτι ες πε
ρι ο χές τῆς Στε ρε ᾶς Ἑλ λά δος καί τε λευ ταῖ α 
στίς πυ ρό πλη κτες πε ρι ο χές, μέ κω δι κό τί τλο 
«Γε δε ών» Ι καί Ι Ι, πα λαι ό τε ρα, καί «Ἰ η σοῦς 
τοῦ Ναυ ῆ» Ι καί Ι Ι τά δύ ο τε λευ ταῖ α ἔ τη. Ἔ τσι 

ἡ Ἐ πι τρο πή ἐ ξέ δω κε καί πα λαι ό τε ρα, ἀλ λά 
καί προ σφά τως σχε τι κά ἐ νη με ρω τι κά Δελ τί α 
Τύ που.

Πρός ἐ νη μέ ρω σή σας ση μει ώ νω ὅ τι ἡ 
«ἐ πι χεί ρη ση» αὐ τή ἀ να πτύσ σε ται κυ ρί ως 
ἀ πό τήν «Ἑλ λη νι κή Ἱ ε ρα πο στο λι κή Ἕ νω
ση» (ἀ νή κει στίς λε γό με νες «ὑ περ δογ μα
τι κές» Νε ο πεν τη κο στια νές ὁ μά δες), σέ συ
νερ γα σί α μέ ἄλ λες ὁ μά δες, ὅ πως τίς λε γό
με νες «Ἐ λεύ θε ρες Ἐκ κλη σί ες» καί ἄλ λες 
Πεν τη κο στια νές καί Νε ο πεν τη κο στια νές 
(ὅ πως ἡ Ἐ λευ θέ ρα Εὐ αγ γε λι κή Ἐκ κλη σί α), 
κ. ἄ.

Σᾶς ὑ πεν θυ μί ζω ὅ τι ἡ «Ἑλ λη νι κή Ἱ ε ρα
πο στο λι κή Ἕ νω ση» εἶ ναι ἡ ὀρ γά νω ση πού 
ἀ πα σχό λη σε τό Γρα φεῖ ο μας καί ἄλ λες φο
ρές πα λαι ό τε ρα, ἤ δη ἀ πό τό ἔ τος 1986, μέ 
τήν ὑ πό θε ση τοῦ πλοί ου «Ἀ νά στα ση» τῆς 
«Νε ο λαί ας μέ Ἀ πο στο λή», πού ἔ φθα σε στά 
ἑλ λη νι κά δι κα στή ρια. Σή με ρα προ ε δρεύ ε ται 
ἀ πό τόν κ. Ἰ ω νά θαν Μα κρῆ, υἱ ό τοῦ ἀ πο βι ώ
σαν τος τό ἔ τος 2007 Κώ στα Μα κρῆ.

Πα ρεν θε τι κά ἐ πι ση μαί νω, ὅ τι με γά λη 
προ ση λυ τι στι κή δρα στη ρι ό τη τα ἀ να πτύσ
σε ται σέ Πα νε πι στη μια κές Σχο λές ἀ πό 
τήν «Χρι στι α νι κή Κί νη ση Ἀ γά πης» (ΧΚΑ) 
(ἤ C a m p us C r u s a de of C h r i st) καί τήν «Πα
νελ λή νια Ἱ ε ρα πο στο λή Συμ πα ρά στα σης» 
(ΠΙΣ), πού ἀ νή κουν στόν ἴ διο χῶ ρο, τῶν 
λε γο μέ νων ἀ δογ μά τι στων.

β) Σα η εν το λο γί α
Κα τά τό δι αρ ρεῦ σαν ἔ τος ἡ Ἐ πι τρο πή 

μας ἐ ξέ δω κε δύ ο ἐ νη με ρω τι κά Δελ τί α Τύ
που σχε τι κά μέ τήν Σα η εν το λο γί α: Τό ἕ να 
γιά τήν ὀρ γά νω ση τῆς Σα η εν το λο γί ας μέ 
τόν τί τλο «Ὁ Δρό μος πρός τήν Εὐ τυ χί α» 
(15.1.2009). Ἡ ὀρ γά νω ση αὐ τή δι έ νει με ἔν
τυ πο ὑ λι κό στούς βου λευ τές τοῦ Ἑλ λη νι
κοῦ Κοι νο βου λί ου, στό ὁ ποῖ ο ὑ πε στή ρι ζε 
ὅ τι οἱ σα η εν το λο γι κές ἀν τι λή ψεις ἀ πο τε
λοῦν «ὁδηγόκοινῆςλογικῆςγιάκαλύτερη
ζωή» καί «ἐκπαιδευτικά ἐργαλεῖα γιά τήν
ἐξομάλυνσητῆςἐντάσεως».
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Τό δεύ τε ρο Δελ τί ο Τύ που, γιά τήν ἐ πί σης 
ὀρ γά νω ση  δο ρυ φό ρο τῆς Σα η εν το λο γί
ας, μέ τόν τί τλο «Νε ο λαί α Ὑ πέρ τῶν Δι ε
θνῶν Ἀν θρω πί νων Δι και ω μά των» (Y H RI) 
(3.3.2009), πού ὑ πό σχε ται τήν «διδασκαλία
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στούς νέ
ους».

Καί στά δύ ο Δελ τί α Τύ που ὑ πεν θυ μί ζε
ται ἡ κα τα δί κη τῶν θε ω ρι ῶν τοῦ L.R. H u
b b a rd ἀ πό τά Ἑλ λη νι κά δι κα στή ρια (1996 
καί 1997).

Συμ πλη ρω μα τι κά, προ σθέ τω καί τά 
ἑ ξῆς, γιά τήν δρα στη ρι ό τη τα τῆς ἴ διας 
ὀρ γά νω σης: Εἶ ναι γνω στή γε νι κῶς ἡ δρα
στη ρι ο ποι ού με νη δι ε θνῶς «Ἐκ κλη σί α τῆς 
Σα η εν το λο γί ας» τοῦ L.R. H u b b a rd. Στή χώ
ρα μας, με τά τίς δι ά φο ρες με τα μορ φώ σεις 
της ἀ πό ΚΕ ΦΕ, σέ «Ἑλ λη νι κό Ἰν στι τοῦ το 
Δι α νο η τι κῆς καί Σα η εν το λο γί ας» καί μιά 
σει ρά ἄλ λων 22 τί τλων, μέ τούς ὁ ποί ους εἶ
ναι γνω στή δι ε θνῶς καί στήν Ἑλ λά δα, σᾶς 
ὑ πεν θυ μί ζω ὅ τι τό ἔ τος 2000 (18.12.2000) 
ἐ ζή τη σε ἀ πό τό Ἑλ λη νι κό Ὑ πουρ γεῖ ο Ἐ θνι
κῆς Παι δεί ας καί Θρη σκευ μά των, ἄ δεια 
λει τουρ γί ας εὐ κτη ρί ου οἴ κου μέ τόν τί τλο 
«Ἐκ κλη σί α τῆς Σα η εν το λο γί ας», αἴ τη μα τό 
ὁ ποῖ ον ἀ περ ρί φθη. Εἶ ναι γνω στή ἡ ἐ ξέ λι
ξη τῆς ὑ πό θε σης, ἡ ὁ ποί α κα τέ λη ξε μέ τήν 
πα ραί τη ση τῆς Σα η εν το λο γί ας ἀ πό τό ἐν 
λό γῳ αἴ τη μα καί ἄ ρα μέ τήν μή ἀ να γνώ
ρι σή της ὡς «γνω στῆς θρη σκεί ας» στήν 
Ἑλ λά δα.

Ὅ μως, τέ λη τοῦ 2008, ἡ Σα η εν το λο γί α 
ἐ πα νῆλ θε στό πα λαι ό τε ρο αἴ τη μά της, 
προ σθέ τον τας στόν τί τλο της αὐ τή τή φο
ρά τήν λέ ξη «Ἑλ λη νι κή» («Ἑλ λη νι κή Ἐκ
κλη σί α τῆς Σα η εν το λο γί ας» ). Ἡ ὑ πό θε ση 
πα ρα μέ νει ἀ νοι κτή.

Ἐν τῶ με τα ξύ, στόν δι ε θνῆ χῶ ρο πρέ πει 
νά ση μει ώ σου με καί τά ἑ ξῆς σχε τι κά μέ 
τήν Σα η εν το λο γί α:  

1) Τήν μή νυ ση τοῦ πρώ ην Σα η εν το λό
γου Πῆ τερ Λέ τε ρες κα τά τῆς ὀρ γά νω σης, ὁ 
ὁ ποῖ ος τήν χα ρα κτή ρι σε ὡς «συνδικᾶτοτοῦ

ἐγκλήματος» καί γιά ἐκ βια σμό καί δι α φθο
ρά (βλ. «Δι ά λο γος», τ. 52, 2930).

2) Τήν προ σα γω γή σέ δί κη στή Γαλ λί α 
με λῶν τῆς «Ἐκ κλη σί ας τῆς Σα η εν το λο γί
ας» γιά «ὀργανωμένη ἀπάτη», με τά ἀ πό 
κα ταγ γε λί α πρώ ην μέ λους τῆς Σα η εν το
λο γί ας καί τῆς «Γαλ λι κῆς Ἐ παγ γελ μα τι κῆς 
Ἕ νω σης Φαρ μα κο ποι ῶν»2 (βλ. «Δι ά λο γος», 
τ. 53, 24).

3) Τήν ἀ πόρ ρι ψη ἀ πό τό Ε.Δ.Α.Δ. τῆς 
προ σφυ γῆς τῆς Σα η εν το λο γί ας ἐ ναν τί ον 
τῆς Ρω σι κῆς Κυ βέρ νη σης (ὑ πό θε ση K i m l
ya), ἡ ὁ ποί α ἀρ νή θη κε νά τήν ἀ να γνω ρί ση 
ὡς γνω στή θρη σκεί α. Τό Εὐ ρω πα ϊ κό Δι
κα στή ριο ἀ πο φάν θη κε ὅ τι εἶ ναι δι καί ω μα 
κά θε κρά τους νά ἀ να γνω ρί ζει ἤ ὄ χι μιά 
ὁ μά δα ὡς θρη σκεί α ἤ μή (αὐ τή ἡ ἀ πό φα ση 
τοῦ Ε.Δ.Α.Δ. εἶ ναι ἰ δι αί τε ρα ση μαν τι κή καί 
δη μι ουρ γεῖ νο μο λο γί α γιά τό θέ μα αὐ τό). 
Κα τε δί κα σε ὅ μως τήν Ρω σί α για τί δέν ἀ νε
γνώ ρι σε τήν Σα η εν το λο γί α ὡς σω μα τεῖ ο 
ἰ δι ω τι κοῦ δι καί ου.

γ) Ἀ πο κρυ φι στι κές κάρ τες
Μέ τήν κυ κλο φο ρί α ἀ πό τήν ὀρ γά νω ση 

«Κρύ ων», σει ρᾶς «καρ τῶν αὐ το γνω σί ας», 
πού προ σι διά ζουν πρός τίς ἀ πο κρυ φι στι κές 
κάρ τες Τα ρώ, τό Γρα φεῖ ο τῆς Ἐ πι τρο πῆς 
ἐ ξέ δω κε εἰ δι κό ἐ νη με ρω τι κό Δελ τί ο Τύ που 
πρός ἐ νη μέ ρω ση τοῦ Ὀρ θο δό ξου Πλη ρώ
μα τος (30.4.2009). Τά παι γνι ό χαρ τα αὐ τά 
ἀν τί τῶν γνω στῶν συμ βό λων ἤ ἄλ λων 
μορ φῶν, φέ ρουν εἰ κο νι ζό με να τό Πρό σω
πο τοῦ Κυ ρί ου καί Ἁ γί ων τῆς Ὀρ θο δό ξου 
Ἐκ κλη σί ας μας (βλ. «Δι ά λο γος» 55, 24, 27).

Β)Ἄλλεςἐνδιαφέρουσεςπληροφορίες
α) Στίς 6.11.2008 τό Ε.Δ.Α.Δ. ἀ πέρ ρι ψε 

προ σφυ γή τρι ῶν ὀρ γα νώ σε ων τῆς γκου
ρου ϊ στι κῆς κί νη σης τοῦ O s ho R a j n e e sh, 
κα τά τοῦ Γερ μα νι κοῦ κρά τους. Εἶ χαν προ
σφύ γει σ’ αὐ τό ὑ πο στη ρί ζον τας ὅ τι οἱ ὁ ρο

2. Πρόσφατα ἐξεδόθη καταδικαστική ἀπόφαση γιά 
τήν ὑπόθεση αὐτή.
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λο γί ες «αἱ ρέ σεις», «ψυ χο ο μά δες», «κα τα
στρο φι κές λα τρεῖ ες», «ψευ δο θρη σκεί α», 
«δι α νο η τι κός χει ρι σμός», πού χρη σι μο ποι
οῦ σαν οἱ Γερ μα νι κές κρα τι κές ὑ πη ρε σί ες, 
ἀν τί κειν ται στή θρη σκευ τι κή ἐ λευ θε ρί α. 
Τό Εὐ ρω πα ϊ κό Δι κα στή ριο ἀ πο φάν θη κε 
ὅ τι ἡ χρή ση τέ τοι ων ἀ ξι ο λο γι κῶν κρί σε ων 
δέν συ νι στᾶ πα ρα βί α ση τῆς θρη σκευ τι κῆς 
ἐ λευ θε ρί ας, πρέ πει ὅ μως νά δι και ο λο γεῖ ται 
ἀρ κούν τως (βλ. «Δι ά λο γος», τ. 54, 25).

Ση μει ω θή τω ὅ τι ὁ γκου ροῦ τῆς ὀρ γα νώ
σε ως αὐ τῆς, O s ho R a j n e e sh, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ χε 
ἀ πε λα θεῖ ἀ πό τήν Ἑλ λά δα (Κρή τη) τό 1986, 
πέ θα νε τό ἔ τος 1990.

β) Τά τε λευ ταῖ α χρό νια ἐ πι δι ώ κε ται ἀ πό 
δι ά φο ρες πλευ ρές ἡ εἰ σα γω γή γκου ρου ϊ στι
κῶν τε χνι κῶν δι α λο γι σμοῦ καί γι όγ κα σέ 
σχο λεῖ α, σε μι νά ρια κα θη γη τῶν καί δι δα
σκά λων, συλ λό γων ἐρ γα ζο μέ νων σέ Τρά
πε ζες καί σέ προ γράμ μα τα ὀρ γα νι σμῶν 
Το πι κῆς Αὐ το δι οί κη σης. Τόν ἀ πελ θόν τα 
Ἰ ού νιο ἐ ξα πο λύ θη κε ἐγ κύ κλιος Σχο λι κοῦ 
Συμ βού λου, ὁ ὁ ποῖ ος κα λοῦ σε τούς ἐκ παι
δευ τι κούς νά πα ρα κο λου θή σουν σε μι νά ρια 
γι όγ κα. Μέ πα ρέμ βα ση ἱ κα νοῦ ἀ ριθ μοῦ 
ἐκ παι δευ τι κῶν, ἀλ λά καί  μέ ἄλ λες πα ρεμ
βά σεις (καί τοῦ Γρα φεί ου μας), τά σε μι νά
ρια αὐ τά μα ται ώ θη καν. Χρει ά ζε ται ἐ πα
γρύ πνη ση γιά ἀ νά λο γες προ σπά θει ες καί 
ἐ νη μέ ρω ση ἐκ μέ ρους μας ὅ που αὐ τό εἶ ναι 
δυ να τό τῶν κα τά τό πους Ἀρ χῶν το πι κῆς 
αὐ το δι οί κη σης καί ἄλ λων φο ρέ ων, γιά τήν 
ἀ πο φυ γή τῆς προ κα λούμε νης σύγ χυ σης 
καί πα ρα πλά νη σης στόν το μέ α αὐ τό.

γ) Πα ρα τη ρεῖ ται με γά λη ἐ ξά πλω ση καί 
αὔ ξη ση ὁ μά δων τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς» πού 
χρη σι μο ποι οῦν προ σω πεῖ α τῶν λε γο μέ
νων «ἐ ναλ λα κτι κῶν θε ρα πει ῶν» καί «ψυ
χο θε ρα πεί ας». Στήν τε λευ ταί α ἔκ θε ση τῆς 
Γαλ λι κῆς Ἐ θνο συ νε λεύ σε ως (τέ λος 2008) 
γί νε ται λό γος γιά τήν ἀ νάγ κη με λέ της τοῦ 
προ βλή μα τος αὐ τοῦ. Μά λι στα ἐ πι χει ρεῖ ται 
καί σύν τα ξη σχε τι κοῦ κα τα λό γου τέ τοι ων 
ὁ μά δων.

Τό πρό βλη μα αὐ τό ἀ νή κει ἀ σφα λῶς 
καί πρω τί στως στήν ἁρ μο δι ό τη τα τῆς ἰ α
τρι κῆς ἐ πι στή μης. Ὅ μως ἔ χει καί πλευ ρές 
πού πρέ πει νά ἀ πο τε λέ σουν ἀν τι κεί με νο 
καί τοῦ δι κοῦ μας ἐν δι α φέ ρον τος, ἀ φοῦ 
προ ε τοι μα στεῖ στό μέλ λον καί με λε τη θεῖ 
κα ταλ λή λως τό πρό βλη μα. Ὄ χι, βε βαί ως, 
χω ρίς τήν συ νερ γα σί α ἰα τρῶν, ψυ χιά τρων, 
ψυ χο λό γων κ.ἄ.

δ)  Γε δε ω νί τες ἤ «Φί λοι τῆς  
Ἁ γί ας Γρα φῆς»
Ἀ πό και ροῦ καί ἰ δι αι τέ ρως ἐ φέ τος, ἀ πα

σχό λη σε τό Γρα φεῖ ο μας ἡ δρα στη ρι ό τη τα 
τῆς ὀρ γα νώ σε ως «Γε δε ω νί τες» ἤ «Φί λοι τῆς 
Ἁ γί ας Γρα φῆς». Πρό κει ται γιά εὐ αγ γε λι κή 
ὀρ γά νω ση τοῦ εὐ ρύ τε ρου προ τε σταν τι κοῦ 
χώ ρου, ἡ ὁ ποί α ἔ χει ὡς κύ ριο σκο πό της 
τήν δι ά δο ση τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς. Θά ἔ λε γε 
κά ποι ος, ἐκ πρώ της ὄ ψε ως, ὅ τι «οὐ δέν τό 
μεμ πτόν». Ὅ μως, κα τά τήν γνώ μη μας 
τήν ὁ ποί α δι α τυ πώ σα με καί πρός τούς 
ἴ διους πού μᾶς ἐ πι σκέ φθη καν καί πρός 
ἄλ λους ἁρ μό διους πα ρά γον τες δη μι ουρ
γεῖ ται πρό βλη μα ἀ πό τό γε γο νός ὅ τι χρη
σι μο ποι οῦν καί δι α νέ μουν τίς ἐγ κε κρι μέ νες 
ἀ πό τό Οἰ κου με νι κό Πα τρι αρ χεῖ ο καί τήν 
Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος με τα φρά σεις, ἐ κτυ
πώ νον τας ἐ πά νω τους καί τήν δι εύ θυν σή 
τους. Τοῦ το θά μπο ροῦ σε νά θε ω ρη θεῖ ὡς 
προ ση λυ τι στι κή δρα στη ρι ό τη τα, κα θό σον 
ἀ πο κρύ πτουν τήν πραγ μα τι κή τους ταυ τό
τη τα ἀ πό τούς πα ρα λῆ πτες τῶν κει μέ νων 
αὐ τῶν. Ἔ τσι, οἱ οσ δή πο τε θά μπο ροῦ σε νά 
ἀ πευ θυν θεῖ πρός αὐ τούς γιά πλη ρο φο ρί ες, 
ἐ κλαμ βά νον τας τήν ὀρ γά νω ση αὐ τή ὡς 
Ὀρ θό δο ξη.

ε)  Κα τάρ γη ση τῆς ἄ δειας Εἰ σαγ γε λέ α 
γιά ἐ πεί γου σα ἰ α τρι κή ἐ πέμ βα ση
Μέ χρι σή με ρα, σέ πε ρί πτω ση κα τε πεί

γου σας ἰ α τρι κῆς ἐ πέμ βα σης λό γῳ κιν δύ
νου ζω ῆς ἦ ταν ἀ ναγ καί α ἡ πα ρέμ βα ση τοῦ 
Εἰ σαγ γε λέ α. Μέ τήν ἐ φαρ μο γή τοῦ νε ώ τε
ρου νό μου 3418/2005, δέν ἀ παι τεῖ ται πλέ ον 
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ἡ ἄ δεια τοῦ Εἰ σαγ γε λέ α, ἀλ λά «ὁγιατρός
μπορεῖ ὁ ἴδιος νά ἐκτιμήσει τήν κατάστα
σηκαίνάπροβεῖχωρίςἄδειαεἰσαγγελικοῦ
λειτουργοῦ στήν ἄμεση ἰατρική ἐπέμβαση
σέἀνήλικολόγῳκατεπείγουσαςἀνάγκης» 
(δι ά τα ξη 3/29.12.2008, Εἰ σαγ γε λί ας Πρω το
δι κῶν Θεσ σα λο νί κης «Νο μι κό Βῆ μα», 2009 
σ. 453).

Ἡ ἀ πό φα ση αὐ τή ἔ χει ἰ δι αί τε ρη βα ρύ τη
τα γιά τίς πε ρι πτώ σεις ἄρ νη σης με τάγ γι
σης αἵ μα τος στούς «μάρ τυ ρες τοῦ Ἰ ε χω βᾶ».

στ) Κλεί νον τας, ση μει ώ νω πλη ρο φο ρια
κά ὅ τι κα τά τήν δι αρ ρεύ σα σα πε ρί ο δο 
ὑ πῆρ ξαν ἀλ λα γές καί ὡς πρός τά πρό σω πα 
πού ἡ γοῦν ται δι α φό ρων ὁ μά δων. Πα λαι ό
τε ρα στήν Σα η εν το λο γί α, με τά τόν θά να το 
τοῦ L.R. H u b b a rd, τήν ἡ γε σί α ἀ νέ λα βε ὁ 
Ντέ ϊ βιντ Μι σκά βιτς.

Ἐ πί σης, στίς ἀρ χές τοῦ πα ρελ θόν τος 
ἔ τους ἀ πε βί ω σε ὁ γκου ροῦ Μα χα ρί σι Μα
χές Γι όγ κι τοῦ Ὑ περ βα τι κοῦ Δι α λο γι σμοῦ 
(7.2.2008), τέ λος δέ τοῦ 2007 (11.10.2007)καί 
ὁ S ri C h i n m oy, τοῦ «Κέν τρου ΟΜ».

Στίς προ τε σταν τι κές ὁ μά δες κα τα
γρά φον ται, ὁ θά να τος τοῦ ἀρ χη γοῦ τῆς 
«Ἀρ χέ γο νης Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας» (ἤ 
«Ἀ δελ φό της Ὀρ θο δό ξου Ἀ να μορ φώ σε ως» 
ἤ «Ἀ να μορ φω τι κή Χρι στι α νι κή Ὀρ θό δο ξη 
Ἐκ κλη σί α» ), Στυ λια νοῦ Χα ρα λαμ πά κη (Ἰ α
νουά ριος 2009) καί τοῦ βα σι κοῦ στε λέ χους 
τῆς «Κοι νω νί ας Ἐ λευ θέ ρων Εὐ αγ γε λι κῶν 
Ἐκ κλη σι ῶν» Ἀ θα να σί ου Καρ μπό νη.

Αὐ τά ὡς ἐ νη μέ ρω ση γιά τίς ἐ ξε λί ξεις 
στό δι ε θνές σκη νι κό τῶν νε ο φα νῶν αἱ ρέ
σε ων καί τῶν πα ρα θρη σκευ τι κῶν ὁ μά δων 
κα τά τήν τε λευ ταί α πε ρί ο δο.

Γ)«Ἔξωπᾶμεκαλά»
Ἀ πό ὅ σα ἀ νέ φε ρα ἀ πο δει κνύ ε ται ὅ τι, 

τό σκη νι κό τῶν νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων, ἐ ξα
κο λου θεῖ νά βρί σκε ται σέ ἐ ξέ λι ξη δι ε θνῶς 
ἀλ λά καί στήν χώ ρα μας. Γιά πολ λές πε
ρι πτώ σεις μπο ροῦ με νά ποῦ με ὅ τι σέ ἄλ
λες εὐ ρω πα ϊ κές χῶ ρες ἀν τι με τω πί ζε ται 

μέ πε ρισ σό τε ρο ἐν δι α φέ ρον. Ἔ ξω, δη λα δή, 
“πᾶ με ἀρ κε τά κα λά”. Ἐ κεῖ λει τουρ γοῦν καί 
δι κα στή ρια καί κρα τι κές ὑ πη ρε σί ες, πού 
ἀ σχο λοῦν ται μέ τήν ἔ κνο μη ἐ νί ο τε δρα στη
ρι ό τη τα με ρι κῶν σε κτῶν. Αὐ τό φαί νε ται 
καί ἀ πό τήν τε λευ ταί α ἀ πό φα ση τῆς Γαλ λι
κῆς Κυ βερ νή σε ως νά δη μι ουρ γή σει νε ώ τε
ρο κα τά λο γο πα ρα θρη σκευ τι κῶν ὁ μά δων 
(σε κτῶν) πέ ραν ἐ κεί νου πού εἶ χε κα ταρ τί
σει τό ἔ τος 1995 ἡ Γαλ λι κή Ἐ θνο συ νέ λευ ση 
(βλ. «Δι ά λο γος», τ. 56, 23). Αὐ τό δή λω σε ὁ 
Πρό ε δρος τῆς «Δι ϋ πουρ γι κῆς Ἐ πι τρο πῆς 
Ἐ πι τη ρή σε ως καί ἀ γώ να κα τά τῶν Πα ρα
θρη σκευ τι κῶν πα ρε κτρο πῶν».

Στήν Ἑλ λά δα, πλήν τῆς συ νε χοῦς, σο βα
ρῆς καί ὑ πεύ θυ νης προ σπά θειας πού κα
τα βάλ λε ται ἀ πό τό Γρα φεῖ ο τῆς Συ νο δι κῆς 
Ἐ πι τρο πῆς ἐ πί τῶν Αἱ ρέ σε ων, ἀ πό τίς Πρω
το βου λί ες Γο νέ ων τῆς Ἀ θή νας (ΠΕΓ), τῆς 
Βο ρεί ου Ἑλ λά δας, ἀλ λά καί τῆς Κύ πρου, 
δέν ὑ πάρ χει καμ μί α ἄλ λη σο βα ρή πρω
το βου λί α ἐκ μέ ρους κρα τι κῶν ὑ πη ρε σι ῶν 
γιά τήν ἀν τι με τώ πι ση τοῦ σο βα ροῦ αὐ τοῦ 
ποι μαν τι κοῦ καί κοινωνικοῦ προβλήματος.

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
π.ΔΑΝΙΗΛΓΟΥΒΑΛΗΣ(†)

Σε μνός καί τα πει νός λει τουρ γός τοῦ 
Ὑ ψί στου, ὁ Ἀρ χι μαν δρί της π. Δα νι ήλ Γού
βα λης, ἐ κοι μή θη ἐν Κυ ρί ῳ στίς 11 Ἰ ου λί ου 
2009.

Γεν νή θη κε στήν Πα νουρ γιά Λα μί ας τό 
ἔ τος 1940. Ὀρ φα νός ἀ πό πα τέ ρα, ἀ γά πη
σε βα θειά τήν Ἐκ κλη σί α καί ἀ φι έ ρω σε τόν 
ἑ αυ τό του σ’ Αὐ τήν ἀ πό μι κρή ἡ λι κί α. Δέν 
πε ρι ο ρί στη κε στά ἐ φη με ρια κά του κα θή
κον τα στήν Ἁ γί α Πα ρα σκευ ή Μα λα κά σας. 
Ἀ νέ πτυ ξε μιά πλού σια ποι μαν τι κή δρα στη
ρι ό τη τα σέ κά θε γω νιά τῆς Ἑλ λά δος.

Λει τουρ γός, ἱ ε ρο κή ρυ κας, πνευ μα τι κός, 
συγ γρα φέ ας, δι δά σκα λος, ἀ πο λο γη τής, μέ 
φλο γε ρή καί κα θα ρή πί στη καί ἀ γω νί α γιά 
τή στή ρι ξη καί τήν οἰ κο δο μή ψυ χῶν στήν 
Ἀ λή θεια τοῦ Χρι στοῦ.
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Κά θε τό πος καί τρό πος γι νό ταν γι’ αὐ
τόν ἄμ βω νας. Κη ρύγ μα τα, ὁ μι λί ες, ἐκ πομ
πές, σει ρά βι βλί ων, συ νέ δρια, ἡ με ρί δες, 
συ ζη τή σεις ἀ τέ λει ω τες μέ αἱ ρε τι κούς, ἦ ταν 
ἡ κα θη με ρι νή ἀ γω νι ώ δης προ σπά θεια τοῦ 
σε βα στοῦ Γέ ρον τα. Τό εὐ λο γη μέ νο ἀ πο τέ
λε σμα καί οἱ καρ ποί τῆς γό νι μης ἐρ γα σί ας 
του, ἦ ταν συ χνά ἡ ἐ πα νέν τα ξη πλα νε μέ
νων ἀ δελ φῶν μας στήν Ἐκ κλη σί α.

Ἡ ξαφ νι κή ἀ να χώ ρη σή του γιά τήν αἰ ώ
νια Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ, τήν ὁ ποί α ἐ κή ρυτ τε 
ἐ πί δε κα ε τί ες ὡς δι ά κο νος τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τοῦ Χρι στοῦ, ἀ πορ φά νι σε πλῆ θος πνευ μα
τι κῶν τέ κνων του. Ὁ Κύ ριος ὅ μως τοῦ χά
ρι σε χρι στι α νι κά καί ἀ νώ δυ να τά τέ λη τῆς 
ἐ πί γειας ζω ῆς του, ἀ να παύ ον τάς τον ἀ πό 
κό πους πολ λούς, δυ σκο λί ες καί ἀ γῶ νες γιά 
τή σω τη ρί α ψυ χῶν καί τήν πε ρι φρού ρη ση 
τῆς Ἀ λή θειας τοῦ Χρι στοῦ ἀ πό τήν λύ μη 
τῶν αἱ ρέ σε ων. Καί τώ ρα ἀ να παύ ε ται ἀ πό 
τῶν κό πων του στό Ἡ συ χα στή ριο τοῦ Γέ
ρον τος Πορ φυ ρί ου στό Μή λε σι.

Ἀ πό τήν δε κα ε τί α τοῦ 1970, μα ζί μέ 
τόν μα κα ρι στό Πρω το πρε σβύ τε ρο π. Ἀν τώ
νιο Ἀ λε βι ζό που λο καί ἄλ λους συ νερ γά τες 
ἀ πο τε λοῦ σαν τό «δι δα κτι κό προ σω πι κό» 
τοῦ «Φρον τι στη ρί ου Ἀν τι με τω πί σε ως αἱ ρέ
σε ων». Ὅ λοι ἐ μεῖς, ἐ κεῖ ἐ λά βα με τά ἐ φό
δια γιά νά συ νε χί σου με τό ἔρ γο καί τήν 
ποι μαν τι κή προ σπά θεια γιά τήν ἀν τι με
τώ πι ση τοῦ προ βλή μα τος τῶν νε ο φα νῶν 
αἱ ρέ σε ων.

Ἡ ΠΕΓ εἶ χε τήν εὐ λο γί α νά ἔ χει ὡς πο
λύ τι μο συμ πα ρα στά τη καί συ νερ γά τη στή 
δι α κο νί α της τόν μα κα ρι στό π. Δα νι ήλ καί 
ὅ λοι μας αἰ σθα νό μα σταν πάν το τε ἔν το νη 
τήν πα ρου σί α του.

Εἴ μα στε βέ βαι οι ὅ τι τήν μελ λον τι κή δι α
κο νί α τῆς ΠΕΓ θά στη ρί ζουν οἱ προ σευ χές 
καί τῶν δύ ο σε βα σμί ων γε ρόν των μας, τοῦ 
π. Ἀν τω νί ου καί τοῦ π. Δα νι ήλ.

Ἐ μεῖς ὅ λοι, μέ αἰ σθή μα τα εὐ γνω μο σύ
νης καί σε βα σμοῦ στή μνή μη τοῦ μα κα ρι
στοῦ Ἀρ χι μαν δρί του π. Δα νι ήλ Γού βα λη, 

εὐ χό μα στε νά ἀ να παύ ση ὁ Κύ ριος τήν ψυ
χή του ἐν Χώ ρᾳ ζών των, «ἔν θα οἱ δί και οι 
ἀ να παύ ον ται».

π.ΚυριακόςΤσουρός

ΠΑΙΧΝΙΔΙ;ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ;ΤΑΙΝΙΑ;
ἤ«ΟΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ»
ΤΗΣ«ΝΕΑΣΕΠΟΧΗΣ»;

Ἡ λέ ξη ἀ να φέ ρε ται σή με ρα στό «ὑ πο
κα τά στα το»· σ’ αὐ τό ἤ σ’ ἐ κεῖ νον πού 
πα ρου σι ά ζε ται, δρᾶ, λει τουρ γεῖ στή θέ ση 
κά ποι ου ἄλ λου. Θά κα τα λά βα τε, φυ σι κά, 
ὅ τι ἀ να φε ρό μα στε στήν πο λύ. .. in λέ ξη, 
πού μᾶς βομ βαρ δί ζει ἀ πό τίς δι α φη μί σεις, 
ἀ παν τᾶ ται παν τοῦ στό δι α δί κτυ ο (i n t e r n et) 
καί κα τα κλύ ζει τό λε ξι λό γιό μας· τήν λέ ξη: 
«Α ΒΑ ΤΑΡ».

Ἔ πρε πε πλέ ον νά τήν μά θουν ἀ π’ ἄ κρη 
σ’ ἄ κρη στόν πλα νή τη. .. για τί δέν ἐ ξη γεῖ
ται ἀλ λι ῶς ἡ μα νί α προ βο λῆς της καί σάν 
τί τλου τῆς κι νη μα το γρα φι κῆς ται νί ας τοῦ 
Τζέ ϊμς Κά με ρον, πού βρα βεύ θη κε πρό σφα
τα μέ τή «Χρυ σῆ Σφαῖ ρα» γιά τή σκη νο θε
σί α τοῦ «Ἀ βα τάρ».

Ἡ λέ ξη εἶ ναι πο λύ πα λιά· προ έρ χε ται 
ἀ πό τό χῶ ρο τοῦ ἰν δου ι σμοῦ πρώ ι μη ἀ να
φο ρά στή λέ ξη καί στό δόγ μα πε ρί Ἀ βα τάρ 
βρί σκου με στή Μπαγ κα βάτ Γκί τα ὅ που ὁ 
Ἀ βα τάρ (A v a t ar) ἤ Ἀ βα τά ρα (A v a t a ra), κα
τά τήν ἰν δου ι στι κή θρη σκεί α, σχε τί ζε ται 
μέ τήν ἐ θε λού σια «κά θο δο»3 ἀ πό τόν «οὐ
ρα νό» στή γῆ, δη λα δή τήν «ἐν σάρ κω ση», 
«ἐμ φά νι ση» ἤ «ἐκ δή λω ση» (ὄ χι ἀ πα ραί
τη τα ἀν θρώ πι νη) ἑ νός «ἀ νώ τε ρου ὄν τος», 
ἑ νός «θε οῦ». Ὁ ὅ ρος συν δέ ε ται πιό συ χνά 
μέ τόν Βισ νού (V i s h nu), ἀλ λά καί μέ ἄλ λες 
«θε ό τη τες». Μά λι στα, κα τά τόν ἰν δου ι σμό, 
τόν ἀ πο κρυ φι σμό καί τή «Νέ α Ἐ πο χή», ὁ 
Κύ ριός μας Ἰ η σοῦς Χρι στός εἶ ναι κι αὐ τός 
ἕ νας «Ἀ βα τάρ»· εἶ ναι ἁ πλῶς ἐν σάρ κω ση 
«ἀ νώ τε ρου ὄν τος» ἤ μί α «ἐκ δή λω ση τοῦ 
Ἀ πο λύ του», πού ἦλ θε σέ μί α συγ κε κρι

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar



28

μέ νη χρο νι κή στιγ μή –στήν «ἐ πο χή τῶν 
Ἰ χθύ ων» γιά νά «ἐ πι τε λέ σει συγ κε κρι μέ νο 
ἔρ γο».

Ἀ πό τόν ἰν δου ι σμό, ἡ λέ ξη χρη σι μο
ποι ή θη κε πέ ραν τοῦ ἀ πο κρυ φι στι κοῦ καί 
νε ο ε πο χί τι κου χώ ρου σέ δι ά φο ρες εὐ και
ρί ες, κα τ’ ἐ ξο χήν σχε τι ζό με νες μέ τόν χῶ
ρο τοῦ θε ά μα τος καί τῆς πλη ρο φο ρι κῆς, 
προ φα νῶς, κα θό λου τυ χαί α. Ἔ τσι ἔ χου με 
τή δη μο φι λῆ ἀ με ρι κα νι κή «παι δι κή» σει ρά 
κι νου μέ νων σχε δί ων «A v a t ar»4, ὅ που προ
βάλ λον ται οἱ πο λε μι κές τέ χνες, ἡ μα γεί α 
καί οἱ νε ο ε πο χί τι κες δο ξα σί ες, σάν ἰ δα
νι κά πρό τυ πα γιά τά παι διά μας. Ἀ κό μα, 
μπο ροῦ με νά ἀ να φερ θοῦ με στά δε κά δες 
«δι α δι κτυα κά παι χνί δια A v a t ar», τήν προ έ
κτα ση τῆς σει ρᾶς.

Ἐ κεῖ νο ὅ μως πού κυ ρι άρ χη σε στό δι α
δί κτυ ο καί μύ η σε ἑ κα τομ μύ ρια χρῆ στες 
ἦ ταν ἡ χρή ση τῆς λέ ξης «Ἀ βα τάρ»5, πού 
χα ρα κτη ρί ζει τό εἰ κο νί διο, πού ἀν τι προ σω
πεύ ει τό χρή στη στά δι ά φο ρα I n t e r n et c h at 
(ὁ μά δες συ ζή τη σης), στά I n t e r n et f o r u ms 
(f o ra), στά προ γράμ μα τα i n s t a ntm e s s a g i
ng (ἀ μέ σου ἐ πι κοι νω νί ας), στά συ στή μα τα 
«τε χνη τῆς νο η μο σύ νης» (a r t i f i c i al i n t e l l i g
e n ce), στά v i d eo g a m es (παι χνί δια βίν τε ο), 
σέ χώ ρους «εἰ κο νι κῆς πραγ μα τι κό τη τας» 
(n ong a m i ng o n l i ne w o r l ds), στά παι χνί δια 
ρό λων (r o le p l a y i ng g a m es, R PG), στά b l o gs 
καί σέ πολ λές ἄλ λες πε ρι πτώ σεις. «Πα
τέ ρας» τῆς ἰ δέ ας ἦ ταν ὁ Νι ήλ Στή βεν σον 
(N e al S t e p h e n s on) 6 συγ γρα φέ ας ἐ πι στη μο
νι κῆς φαν τα σί ας. Ἔ τσι, ἡ μι κρή εἰ κό να, πού 
ὑ πο κα θι στᾶ (ἀν τι προ σω πεύ ει) τόν χρή στη 
στή δι α κί νη σή του στό δι α δί κτυ ο καί συ νο
δεύ ει τό «ὄ νο μα χρή στη» (u s e r n a me), κα θι
ε ρώ θη κε μέ τό ὄ νο μα «A v a t ar».

Ἀλ λά ἄς ἔλ θου με καί στήν πο λυ θρύ λη
τη ται νί α τοῦ Κά με ρον (J a m es F. C a m e r on)7, 

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_The_Last_Air
bender

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(computing)
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Neal_Stephenson
7. http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cameron

πού ἔρ χε ται νά ὁ λο κλη ρώ σει τή μέ χρι σή
με ρα πλύ ση ἐγ κε φά λου σχε τι κά μέ τήν, 
σί γου ρα ὄ χι τυ χαί α, χρή ση τοῦ ὅ ρου «Ἀ βα
τάρ».

Πα ρ’ ὅ λη τήν ἐ ξου θε νω τι κή προ βο λή 
της ἀ πό τά m e d ia, ἡ ται νί α εἶ ναι μιά τε χνι
κά ἐν τυ πω σια κή κου ρα στι κή ἐ πα νά λη ψη 
πα λαι ῶν προ τύ πων, ὅ πως τῆς ἑ ξα λο γί ας 
«Πό λε μος τῶν Ἄ στρων» (S t ar W a rs) τοῦ 
Τζώρτζ Λού κας (G e o r ge L u c as) καί ἄλ λων. 
Βέ βαι α προ σπα θεῖ νά με τα φέ ρει καί τό 
«οἰ κο λο γι κό μή νυ μα», πο λύ τῆς μό δας σή
με ρα μέ τήν πε ρι γρα φή τοῦ πλα νή τη Παν
δώ ρα τόν πλού σιο σέ ὀ ρυ κτά πλα νή τη, τόν 
ὁ ποῖ ο οἱ «κα κοί» γή ι νοι ἐκ με ταλ λεύ ον ται 
ἀ σύ στο λα, ὅ που ζοῦν οἱ φυ λές Να βί, τῶν 
«κα λῶν» ἐ ξω γή ι νων ἀν θρω πο ει δῶν. Στήν 
οὐ σί α, ὑ πεύ θυ νη εἶ ναι ἡ πο λυ ε θνι κή ἑ ται
ρεί α πού ἔ χει στή σει σταθ μούς ἐ ξό ρυ ξης, 
ἔ χει κου βα λή σει τόν ἀ πα ραί τη το ἰ δι ω τι κό 
στρα τό, ἀλ λά καί μιά χού φτα ἐ πι στή μο
νες, πού με λε τοῦν τίς το πι κές συν θῆ κες. 
Τό σε νά ριο –πα ρ’ ὅ λο τό «μα γευ τι κό πε
ρι βάλ λον» καί τά ἐν τυ πω σια κά ἐ φέ δέν 
δι α φέ ρει καί πο λύ ἀ πό τίς πα ρα δο σια κές 
ται νί ες w e s t e rn τῆς δε κα ε τί ας ’ 50’ 60, ὅ που 
κι ἐ δῶ ὁ «ἐ πι κε φα λῆς ἀ σφα λεί ας», στρα τι
ω τι κός Μά ϊλς Κου ό ριτς (S t e p h en L a ng, Στί
βεν Λάνγκ), ὡς ἄλ λος στρα τη γός Κά στερ 
(G e o r ge A. C u s t er), ἐ πι χει ρεῖ τή σφα γή τῶν 
Να βί, ἀλ λά ἀ πο τρέ πε ται τε λι κά ἀ πό τούς 
«κα λούς» τῆς ται νί ας.

Πέ ραν τῶν πα ρα πά νω κι ἐ νῶ τά m e d ia 
γε νι κά ἐ παί νε σαν τό ἔρ γο χα ρα κτη ρί ζον
τάς το «ὀ πτι κή παν δαι σί α» καί «ἀ λη θι νό 
μπλοκ μπά στερ», μέ «ἁ πλῆ, κα θα ρή ἀ φή
γη ση καί ἄ ψο γες ἑρ μη νεῖ ες» –μέ ρος κι αὐ
τό τοῦ «κυ νι κοῦ m a r k e t i ng» γιά τό ὁ ποῖ ο 
κα τη γο ρή θη καν κά πο τε καί τά βι βλί α καί 
οἱ ται νί ες Χά ρι Πό τερ, πολ λοί θε α τές στή 
χώ ρα μας δή λω σαν δυ σα ρε στη μέ νοι ἀ πό 
τό «ἐ πί τευγ μα» τοῦ Κά με ρον.

Ἐ κεῖ νο, πάν τως πού ἐν δι α φέ ρει ἐ μᾶς, 
πέ ραν τῆς χρή σης τοῦ ὀ νό μα τος «Ἀ βα τάρ», 
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εἶ ναι ἡ ἐμ φά νι ση τῶν Να βί ὄν των τρι ῶν 
μέ τρων ὕ ψους, μέ γα λά ζιο δέρ μα, μα κριά 
οὐ ρά καί με γά λα μυ τε ρά αὐ τιά πού πα ρα
πέμ πει σα φῶς στούς «γα λα ζο αί μα τους» 
γί γαν τεςθε ούς τοῦ ἰν δου ι σμοῦ, τούς κα
τα γό με νους δῆ θεν ἀ πό τόν πλα νή τη Ἀ φρο
δί τη –κα τά τήν συ νω μο σι ο λο γί α καί τήν 
ἀ πο κρυ φι στι κή γραμ μα τεί α, τούς «Δρα
κο νια νούς» ἤ τούς κα τοί κους τῆς μυ θι κῆς 
Ἀ τλαν τί δας.

Ἐ κτός ἀ πό τή μορ φή τῶν Να βί, τό πε ρι
βάλ λον τῆς Παν δώ ρας πε ρι λαμ βά νει μιά 
«ἐμ ψυ χω μέ νη» φύ ση, ἕ να φυ τι κό καί ζω ι κό 
πε ρι βάλ λον μέ τό ὁ ποῖ ο οἱ αὐ τό χθο νες ἐ πι
κοι νω νοῦν «ἐ σω τε ρι κά» καί με τα φυ σι κά. 
Οἱ σα μά νοι ἀ φθο νοῦν κα θώς καί οἱ μα
γι κές τε λε τουρ γί ες μέ κο ρύ φω ση κά ποι ες 
γιά τή με τα φο ρά τῆς ψυ χῆς (ζω τι κῆς ἐ νέρ
γειας) ἀ πό ἕ να ὄν σέ ἕ να ἄλ λο. Γε νι κά τό 
σε νά ριο βα σί ζε ται στήν ἀ πο κρυ φι στι κή καί 
νε ο ε πο χί τι κη θέ ση «ἑ νός δι κτύ ου ἐ νερ γεί ας 
πού ρέ ει μέ σα ἀ πό ὅ λα τα ἔμ βια ὄν τα» κά
τι πού κα θι στᾶ τό ὅ λο θέ μα ἀ συμ βί βα στο 
μέ τή θε ο λο γί α, τήν ἀν θρω πο λο γί α καί 
τήν κο σμο λο γί α τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἀλ λά καί 
τήν κο σμο λο γί α καί ἀν θρω πο λο γί α τῆς 
ἐπιστήμης.

ΣΤΕΝΟΚΕΦΑΛΙΑ;

Ἐκ πρώ της ὄ ψε ως, ἡ πα ρα κά τω εἴ δη ση 
(«Τό Βῆ μα», 1102009) μπο ρεῖ νά ἐν θου σιά
σει, ὅ σους πι στεύ ουν ὅ τι ἡ μα γεί α δέν εἶ ναι 
μιά ἀ πο δε κτή πρα κτι κή γιά τόν ἄν θρω πο 
καί δέν συ νι στᾶ ται εἰ δι κά γιά τά παι διά. 
Ἄν ὅ μως ἡ εἴ δη ση ἀ να λυ θεῖ μέ προ σο χή 
ἀ να δει κνύ ει τόν τε ρά στιο κίν δυ νο γιά τόν 
ἄν θρω πο καί ἐ νι σχύ ει τήν δι α πί στω ση ὅ τι 
ἔ χει ἀλ λοι ω θεῖ βα θύ τα τα τό ὑ γι ές κρι τή ριο 
τῶν ἀν θρώ πων ὅ που γῆς.

«ΣΤΕΝΟΚΕΦΑΛΙΑ...
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ Η κυβέρνηση του Μπους

δενέδωσετοπροεδρικόμετάλλιοτηςΕλευ
θερίας στη βρετανίδα συγγραφέα Τζ. Κ.
Ρόουλινγκμετηδικαιολογίαότιταβιβλία

μεήρωατονΧάριΠότερ“προάγουντημα
γεία”. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από τις
σελίδεςβιβλίουτουΜατΛάτιμερ,οοποίος
συνέγραφε τις ομιλίες που εκφωνούσε ο
πρώηνπρόεδροςτωνΗΠΑΤζορτζΜπους.
Στο “SpeechLess: Τales of a White House

Survivor”(σσ.“Άφωνος:Ιστορίεςενόςεπιζή
σαντοςτουΛευκούΟίκου”)φάνηκεκαθαρά
οβαθμόςστονοποίοπολιτικοποιήθηκεεπί
προεδρίας Μπους η ύψιστη πολιτική διά
κρισηστιςΗΠΑ.Οκ.Λάτιμεργράφειότι“η 
στε νο κε φα λιά8τωνανθρώπωντουΛευκού
Οίκουτουςοδήγησεστηνέκφρασηενστάσε
ωνόσοναφοράτηναπονομήτουπροεδρικού
μεταλλίου στηνΤζ. Κ. Ρόουλινγκ γιατί τα
βιβλία του Χάρι Πότερ προάγουν τη μα
γεία”...
Τοβραβείοαπονέμεταισε«άτομαμεμε

γάλη συνεισφορά στην ασφάλεια», καθώς
καιγια«σημαντικάεπιτεύγματαστονπολι
τισμό,στονδημόσιοήκαιστονιδιωτικόβίο».

Στά ἀ νω τέ ρω, ἀ ξί ζει νά προ σε χθεῖ ὅ τι 
ὁ «ἄ φω νος» κ. Λά τι μερ χα ρα κτη ρί ζει τήν 
ἄρ νη ση ἐ πί δο σης τῆς δι ά κρι σης στήν Ρό
ου λινγκ ὡς «στενοκεφαλιά», τό ἴ διο κι ὁ 
ἕλ λη νας συν τά κτης πού με τέ φρα σε τήν 
εἴ δη ση ἀ πό τό ξε νό γλωσ σο πρω τό τυ πο9. Τά 
πα ρα πά νω ση μα το δο τοῦν τήν δι ά βρω ση 
πού ἔ χουν ὑ πο στεῖ τό σον τά ΜΜΕ πού ἐγ
κω μι α στι κά προ βάλ λουν τήν συγ γρα φέ α 
τοῦ Χά ρι Πό τερ καί τό ἔρ γο της ὅ σον καί 
ὁ κοι νω νι κός ἱ στός πού ἔ χει ὑ πο στεῖ τήν 
πλύ ση ἐγ κε φά λου ἀ πό τά ΜΜΕ.

Ἄς μήν ξε χνᾶ με ὅ τι τό σον ὁ ἀ πελ θών 
Πρό ε δρος τῶν Η ΠΑ καί ἡ οἰ κο γέ νειά του 
εἶ χαν δη μό σια ἐγ κω μιά σει τά βλα πτι κά 
προ ϊ όν τα τῆς Ρό ου λινγκ10, ὅ σον καί ὁ νῦν 
Πρό ε δρος Μπα ράκ Ὀμ πά μα11, γιά νά μήν 

8. Ἡ ὑπογράμμιση, δική μας.
9. http://www.myfoxillinois.com/dpp/news/dpgo_Book_

Bush_White_House_JK_Rowling_fc_20090928_3746296
10. Στό ἴδιο.
11. http://www.sigmalive.com/simerini/world/epikai

rotita/190511 καί http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_
articles_world_2_09/09/2009_328573 κ. ἀ.
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ἀ να φερ θοῦ με στόν ἀ χα ρα κτή ρι στο ἐ κεῖ νο, 
πού ξε κί νη σε «σταυ ρο φο ρί α» γιά τήν ἀ πο
νο μή τοῦ Βρα βεί ου Νομ πέλ τοῦ 2004 στή 
συγ γρα φέ α τοῦ Χά ρι Πό τερ12.

Τε λι κά ἀ πο δει κνύ ε ται ὅ τι ὑ πάρ χει ἀ κό
μη ἐλ πί δα, κα θώς τό στέ λε χος ἤ τά στε

12. http://en.wikipedia.org/wiki/James_Downey_(In
ternet_performance_artist)#Harry_Potter_Nobel_Prize_let
ter_writing_campaign

λέ χη τοῦ ἐ πι τε λεί ου τοῦ πρώ ην Προ έ δρου 
Μπούς, πού τόν ἀ πέ τρε ψαν ἀ πό τό νά 
κά νει τό λά θος τῆς ζω ῆς του σί γου ρα φω
τί στη καν ἄ νω θεν.

Πα ρ’ ὅ λα αὐ τά, δυ στυ χῶς, ἡ «Νέ α Ἐ πο
χή» καλ πά ζει συμ πα ρα σύ ρον τας ἐ πώ νυ
μους καί ἀ νώ νυ μους καί τό μό νο ἀν τί δο το 
στήν κα τρα κύ λα αὐ τή, ἀ πο δει κνύ ε ται ὅ τι 
εἶ ναι ὁ Κύ ριος καί ἡ Ἐκκλησία του.

ΟΜΑΔΕΣΜΕΛΕΤΗΣΤΟΥΣΚΗΝΙΚΟΥΤΩΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λει τουρ γοῦν καί ἐ φέ τος, στά πλαί σια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑ ξῆς Ὁ μά δες Με λέ της τοῦ Σκη

νι κοῦ τῶν Αἱ ρέ σε ων καί τῆς Πα ρα θρη σκεί ας:
1.ὉμάδαΜελέτης τῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῆςἙταιρίας
«Σκοπιά»τῶν «ΜαρτύρωντοῦἸεχωβᾶ».Κά θε Πέμ πτη, 5.30΄6.30΄ μ.μ.

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

3.ὉμάδαΜελέτηςτῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῆςΝεοειδωλο
λατρίας.Κά θε Δευ τέ ρα, 6.30΄8.30΄ μ.μ.

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

Τά Μαθήματαπραγ μα το ποι οῦν ται σέ αἴ θου σα τοῦ Ἐ νο ρια κοῦ Κέν τρου τῆς Ἁ γί ας 
Πα ρα σκευ ῆς (Ἀ πο στό λου Παύ λου 10, δύ ο δρό μους δε ξιά, με τά τήν Ε. Ρ. Τ. ). Τηλ. ἐ πι κοι
νω νί ας: 210 6396 665.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀ πό τό ΡαδιοφωνικόΣταθμότῆςΠειραϊκῆςἘκκλησίας, 91,2FM, με τα δί δε ται ἡ 

ἐκ πομ πή: «Ἀν τι αι ρε τι κή Δρά ση». Σάβ βα το, 14.1515.00. Ἐ πι με λοῦν ται καί πα ρου σι ά ζουν 
ὁ Πρω το πρ. π. Κυ ρια κός Τσου ρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκ κο ρης.

Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e mail: ierasynodos@ecclesia.gr

Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM

e mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 72722403, fax: 210 7272244

Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
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«... Τό φαινόµενο τοῦ “νεοπαγανισµοῦ”, ὡς µιᾶς ἀπό τίς 
πολλές “ἀτραπούς” τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, δηµιουργεῖ σύγ-

χυση στούς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες καί ἀποτελεῖ ἕνα 
σοβαρό ποιµαντικό πρόβληµα καί ὄχι µόνο.

Τό σύνθηµα, πού ἀκούγεται στόν “χῶρο” αὐτό:
“ἤ  Ἕλληνας ἤ Χριστιανός”, καίτοι γιά µᾶς οὐσιαστικά

εἶναι ἕνα ψευδεπίγραφο δίληµµα, δέν πρέπει νά
ὑπερεκτιµᾶται, ἀλλά οὔτε καί νά ὑποβαθµίζεται.

Πολύ περισσότερο, ὅταν τά Ἑλληνικά “ἀρχαιολατρικά” 
ρεύµατα δραστηριοποιοῦνται ὡς ἕνας “νέος

ἀντιχριστιανισµός” καί, σέ ἀρκετές περιπτώσεις,
µέ ἔντονο ἐθνικιστικό χαρακτήρα.

Ἡ ἀντιπαράθεσή τους πρός τόν Χριστιανισµό συνοδεύεται 
συχνά ἀπό φανατισµό καί ἀκρότητες, προκατάληψη,

ἀπειλές καί ὕβρεις, ἀπαξιωτικές ἐκφράσεις, ἀνεπίτρεπτους 
χαρακτηρισµούς, ὑπερβολές, διαστρεβλώσεις, ἀβάσιµους
ἰσχυρισµούς καί ἔλλειψη ἐπιστηµονικῆς τεκµηρίωσης τῶν 

λεγοµένων καί γραφοµένων.
Χρησιµοποιοῦν διχαστικά συνθήµατα, πού ἀπειλοῦν νά 
πλήξουν τήν ἐθνική µας ὁµοψυχία καί νά διχάσουν τούς

Ἕλληνες σέ “Ἕλληνες” καί “Χριστιανούς”».

π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΟΥΡΟΥ Δρ. Θ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Ο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»

Σελίδες: 696. Τιµή λιανική: 25 €.
Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.

Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.

Ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες, ὁρισµένοι κύκλοι
προβάλλουν στό δυτικό κόσµο τή γιόγκα
ὡς ἰδανική µορφή σωµατικῆς ἄσκησης.

Ἐπίσης γίνονται µαθήµατα-σεµινάρια γυµναστικῶν
ἀσκήσεων, διδάσκονται στάσεις καί κινήσεις τοῦ σώµατος,

ὅπως αὐτές ἐφαρµόζονται
στόν ἰνδουισµό καί στόν βουδισµό (γιόγκα).

Στό παρόν κείµενο γίνεται προσπάθεια νά παρουσιαστεῖ 
τό θέµα µέ τόν ἁπλούστερο δυνατό τρόπο.

Σκοπός τῆς µικρῆς αὐτῆς ἐργασίας εἶναι νά µπορέσει
νά ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, ἀνεξαρτήτως

τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἤ ἄλλων προτιµήσεών του 
τίς διάφορες πλευρές τοῦ ζητήµατος.

Ἡ σωµατική ἄσκηση εἶναι κοινό ἀγαθό, ὅπως καί ἡ
ἐλευθερία. Ὁ κάθε ἕνας ἔχει τό δικαίωµα νά γνωρίσει

ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τό συγκεκριµένο θέµα.
Μόνο ἔτσι, θά εἶναι σέ θέση νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα,

αὐτό πού ὁ ἴδιος κρίνει ὡς σωστό.
Ἡ µελέτη γίνεται µέ βάση τίς σύγχρονες ἀπόψεις τῆς
ἰατρικῆς, τῆς ἀθλητιατρικῆς καί τῆς θρησκειολογίας.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΓΙΟΓΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ;
Εἶναι ἡ γιόγκα ὡς µυϊκή ἄσκηση κατάλληλη γιά τή βελτίωση τῆς ὑγείας;

Σελίδες: 40. Τιµή λιανική: 2 €.
Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.

Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 

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

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

παραθρησκείας».
6.  «Ἐγχειρίδιο  αἱρέσεων  καὶ  παραχριστιανικῶν 

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

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

10.  «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11.  «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Ά ).
12.  «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος 

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

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

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

στῶν».
16.  «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη», 

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

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

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

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

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

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

ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».
23.  «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
24.  «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ-

θο δο ξί α».

25.  «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ. 
Π.Ε.Γ.

26.  Μοναχῆς  Ἀντωνίας,  «Νεοπεντηκοστιανοὶ  στὴν 
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

27.  Νικολάου  Σταυριανίδη,  «Θρησκευτικὴ  Ἐ λευ θε-
ρί α», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

28.  Νικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο-
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

29.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρ θο δό-
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

30.  Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;», 
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).

31.  Λεωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ-
δο κί α Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

32.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

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

34.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας», 
Καμ πάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο).

35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-
χη μεία» (τεῦχος 3ο).

36.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Ἀ πο κρυ φι στι κὲς  Ὁμάδες»,  Ροδόσταυροι  κ.λπ. 
(τεύχη 4ο-10ο).

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

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

39.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄).
40.  Κυριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ. 

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

τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42.  Ἄννας  Μπουρδάκου,  «Μάρτυρες  τοῦ  Ἰεχωβᾶ. 

Ἀπό τό Α στό Ω».
43.  π.  Κυριακοῦ  Τσουροῦ,  «Ὁ  Νεοπαγανισμός  τῆς 

“Νέ  ας Ἐποχῆς”».
44.  Χρήστου Ταγαράκη,  «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική 

ἄσκηση-γυμναστική;».

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

θό δο ξη  Πίστη»,  ἔκδ.  Π.Ε.Γ  Βορείου  Ἑλλάδος, 
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει  στήν  ἰστοσελίδα:  www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41

2.  Μοναχοῦ  Ἀρσενίου  Βλιαγκόφτη,  «Σύγχρονες 
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή»,  ἔκδ. Πα ρα-
κα τα θή κη (τηλ. 2310 222511).

3.  Βουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», 
ἐκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).

4.  M. E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ 
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος 
βασιλιάς», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πα-
τρῶν (τηλ. 2610 275022).

Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν 
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ, 
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν 
ἐπὶ ἀντικαταβολή.


