
διάλογος

1

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 60

Βάση λοιπόντῆςκίνησηςτοῦΜούνεἶναι
ἡ«οἰκουμενικήκατανόηση»μέσῳδιαθρη
σκευτικῆς ἐπικοινωνίας. Ὁ πρόεδρος τῆς
IRF, Chung Hwan Kwak, ἀπευθυνόμενος
στούς νέους πού ἡ RYS συγκέντρωσε τό
1988στήνἹσπανία,ὑπογράμμισε:«Μαζευ
τήκαμεἐδῶγιάνάὑπηρετήσουμετόἰδανικό
μιᾶςθεοκεντρικῆςπαγκόσμιαςκουλτούρας,
μιᾶςκουλτούραςπούτρέφεταιἀπόὅλεςτίς
διάφορεςφυλές,ἐθνότητεςκαίθρησκευτι
κέςπαραδόσειςτοῦκόσμου2».
Αὐτήἡ«θεοκεντρικήπαγκόσμιακουλ

τούρα»εἶναιἡ«νέακουλτούρα»τοῦΚορε
άτηψευδομεσσία,πούλογίζεταιἀπό τήν
κίνησή του σάν τό κέντρο τῆς ἑνότητας
τῶνθρησκειῶνκαίτῶνπολιτισμῶν.Αὐτό
δηλώνεταικαίἀπότό«ἔμβλημα»τοῦ«Σε
μιναρίουΝεότηταςγιάτίςΘρησκεῖεςτοῦ
Κόσμου»,πούδημοσιεύεταιστόἐξώφυλλο
τοῦ ἴδιου ἐντύπου. Ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα
ἐσωτερικόκαίἕναἐξωτερικόκύκλο.Στόν
ἐσωτερικό κύκλο ἐξεικονίζεται τό κέντρο
τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐκλαμβάνεται ἀπό τόν
Μούν καί στόν ἐξωτερικό ἐξεικονίζονται
τάσύμβολαὅλωντωνθρησκειῶν,μεταξύ
αὐτῶνκαίὁΤίμιοςΣταυρός.
Μέ παρόμοιο τρόπο ἐκλαμβάνεται καί

ἡ ἑνότητα τῶν θρησκειῶν, πού ἔχει σάν
στόχο ἡ «Συνέλευση τῶν Θρησκειῶν τοῦ
Κόσμου»(AWR).ὉΜούνὑποστηρίζειπώς
ἡκίνησηαὐτήἄρχισετό1893στόΣικάγο
μέ τό «ΠαγκόσμιοΚοινοβούλιο τῶνΘρη
σκειῶν».Γι’αὐτόἑτοίμασε3ἕνα«ἀποκορύ

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

2.IRFNewsletter4/1988,σ.11.
3.Σ.τ.Σ.Τόκείμενοἔχειγραφεῖπρότοῦ1993.

φωμα»τῶνσυνελεύσεωντῆςAWRκατάτό
ἔτος1993,μέτήνεὐκαιρίατῶν100χρόνων
ἀπότόσυνέδριοτοῦΣικάγου.
Τόνἴδιοσκοπόὑπηρετεῖκαίἡὀργάνω

ση «Παγκόσμιο Συμβούλιο Θρησκειῶν»
(CWR),πούσυγκαλεῖταικάθε4χρόνια,μέ
στόχο τήν ἐναρμόνιση τῶν ὀπαδῶν μιᾶς
συγκεκριμένηςπαράδοσης,τήνἐναρμόνι
σητῶνὀπαδῶνδιαφόρωνπαραδόσεωνκαί
τήνἐναρμόνισητῶνθρησκειῶν.
Στήν πρώτη συνέλευση (Νέα Ὑόρκη

1985)ἔλαβανμέρος600ἀντιπρόσωποιἀπό
70χῶρεςκαίἀπόὅλεςτίςθρησκεῖες.Με
ταξύ αὐτῶν καί ὁ Παῦλος Μάρ Γρηγό
ριος, Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Μαλαμπάρ (MalankaraOrthodoxChurch),
ἕναςἀπότούςπροέδρουςτοῦ«Παγκοσμί
ουΣυμβουλίουτῶνἘκκλησιῶν».Σέεἰδική
προσφώνησηὁΜάρΓρηγόριοςἀνέφερεὅτι
«τόCWR,στόσύντομοδιάστηματῆςὕπαρ
ξήςτουκατόρθωσεκαταπληκτικάπράγμα
τα».ΚάθεπρωίοἱἐργασίεςτῆςΣυνέλευσης
ἄρχιζανμέπροσευχήκαίδιαλογισμό4.
Ἡ πλέον βασική Συνέλευση τοῦ CWR

ἦταν ἐκείνη πού ἔγινε στήν Κωνσταντι
νούπολη(814/5/1988).Περιγράφεταιμέλε
πτομέρεια στό IRFNewsletter 4/1988. Πα
ραθέτουμεμερικάβασικάστοιχεῖα,γιάνά
ὑπογραμμίσουμετήσύγχυσηπούπροκαλεῖ
ἡσυμμετοχήδικῶνμαςἀνθρώπωνσ’αὐτές
τίςἐκδηλώσεις.ΘέματῆςΣυνέλευσηςἦταν:
«Χριστιανοίκαίεὐρύτεροςοἰκουμενισμός».
Ο John Hick ὑπογράμμισε σ’ αὐτή τή

συνέλευση πώς «τά χριστιανικά δόγμα
ταἀποτελοῦνἀνθρώπινεςπροσπάθειεςνά
συλλάβουν τήν ἔννοια τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἔκ

4.Οἱὑπογραμμίσεις,δικέςμας.
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φρασηΥἱόςΘεοῦστόνἀπόστολοΠαῦλοεἶ
ναιἀλληγορικήκαίμεταβλήθηκεἀργότερα
μέἀποτέλεσμανάδημιουργηθεῖτόΤριαδικό
δόγμα. Γιά νά ἐπιβληθεῖ ἡ νέα θρησκεία»,
ἀνέφερε ὁ Hick, «χρειαζόταν ἕνα θεϊκό
ἱδρυτή,ὥστενάδώσειἠθικήκαίπνευματι
κήὑπόστασηστόΔυτικόπολιτισμό.Ὅμωςὁ
χριστιανισμός,μέτό διωγμότῶνἙβραίων,
τίς σταυροφορίες ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ καί
τήνἱεραποστολικήδραστηριότηταστίςδιά
φορεςἨπείρους,ἔχασετήνἀξιοπιστίατου.
Ἡαὐξημένηἐνημέρωσηπούὑπάρχεισή

μεραγιάτίςπνευματικέςἀξίες»,συνέχισε
ὁHick, «μᾶς λέει πώς ἄν ἐννοοῦμε σωτη
ρίατήνἀλλαγήμαςστήνὕψιστηπραγμα
τικότητα πού σάν χριστιανοί γνωρίζουμε
γιά Θεό, τότε δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά
πιστεύουμεπώςἡδικήμαςπαράδοση,σω
τηριολογικά,εἶναιπιόἀποτελεσματικήἀπό
τήνπαράδοσητῶνἄλλωνθρησκειῶν.Ἡσω
τηρία εἶναι» κατά τόνHick «διαθέσιμη σέ
ὅλεςτίςθρησκεῖεςκαίδένὑπάρχειλόγος
νά θεωρήσουμε τή χριστιανική θρησκεία
σάνὑπερέχουσα.Μποροῦμεὅμως,εἶπε,νά
ἐκφράσουμετόνχριστιανισμόχωρίςνάτοῦ
κληροδοτήσουμε τόν ἀπαράδεκτο ὁλοκλη
ρωτισμότοῦπαρελθόντος».
ἈπόὅσαἀναφέρειτόIRFNewsletterτοῦ

Μούν,σ’αὐτέςτίςθέσεις,πούἀκυρώνουν
ὁλόκληρο τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας μας
καί τό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν
φαίνεταινάὑπῆρξεοὐσιαστικήἀντίδραση
ἀπόμέρουςτῶνὀρθοδόξωνθεολόγων,πού
δυστυχῶςσυνέπραξανσ’αὐτότόσυνέδριο.
ΑὐτόὁδήγησετήνκίνησητοῦΜούνστή

σκέψη,πώςπρέπεινάἐνισχυθοῦνοἱἐπα
φέςκαίἡσυνεργασίαμέτούςὀρθοδόξους
πού ἔλαβαν μέρος σ’ αὐτά τά συνέδρια,
γιατίπιστεύεταιπώςαὐτοίοἱθεολόγοιθά
μποροῦσαννάἐπηρεάσουνκαίτήνἹεραρ
χίατῆςἘκκλησίαςμας.
Χωρίς νά παίρνουμε θέση σ’ αὐτό τόν

ἰσχυρισμό,παραθέτουμεστήσυνέχειατά
στοιχεῖαπούδημοσιεύονταιστόἐσωτερικό

ἔντυπο τοῦΜούν, γιά νά κατοχυρώσουν
αὐτήτήθέση.
ὉGordonL.Anderson,συνοδόςτοῦCh

ungHwanKwakστήνἈνατολικήΕὐρώπη,
ἀναφέρεται σέ ἄρθρο του στό συνέδριο
τῆς ὀργάνωσης τοῦ Μούν «Διεθνές Σεμι
νάριο γιά τήν Ἑνωτική Κίνηση» (ISUM),
πούπραγματοποιήθηκεστήνΠολωνία(8
11/12/1989),στόὁποῖοσυμμετεῖχανἝλλη
νες.Μεταξύἄλλωνἀναφέρει:«Ὁ ἐθνικός
ἀρχηγός στήν Ἑλλάδα ὑποστηρίζει ὅτι ἡ
Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βρίσκεται
τώρασέμιάπολύἰδιαίτερηθέση.Ὁδυτικός
χριστιανισμός δέν ἀντέδρασε εὐνοϊκά στό
ἔργο τοῦαἰδεσιμώτατουΜούνκαί τώρα οἱ
συνθῆκεςεἶναιτέτοιες,ὥστενάἔχειἡὈρ
θόδοξηἘκκλησίαμιάμοναδικήδυνατότητα
νά ἀναλάβει τήν ἡγεσία στόν χριστιανικό
κόσμο.Ἔτσι,ὁἀρχηγόςμαςστήνἙλλάδαζή
τησενάἀποσταλοῦνδύοθεολόγοιστόISUM,
μέτήνἐλπίδανάβοηθήσουνστόνἐπηρεασμό
τῆςἱεραρχίαςτῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας»5.
ΟAndersonμᾶςπληροφορεῖπώςστόIS

UMἔλαβανμέροςδύοἝλληνεςθεολόγοι.
«Ὁ ἕνας εἶναι καθηγητής, πού συμμετεῖχε
στό συνέδριο IRF στήΜόσχα καί ὁ ἄλλος
εἶναιθεολόγος.Καίοἱδύοεἶναιεἰδικοίτης
Καινῆς Διαθήκης». Ο Anderson ἀναφέρει
πώς ὁ Ἕλληνας καθηγητής, ὕστερα ἀπό
τήν ὁμιλία του γιά τήν ἐσχατολογία καί
τήνἑρμηνείατοῦΜούνγιάτήνἀποστολή
τοῦΧριστοῦ,πῆρετόλόγοκαίὑποστήριξε
πώς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ ἄλλες
χριστιανικέςὁμολογίεςπρέπεινάἀναθεω
ρήσουντήθέσητουςγιάτήνἐσχατολογία.
Ο Anderson ὑποστηρίζει πώς ὁ Ἕλληνας
καθηγητής εἶπε: «Διετέλεσα ὁλόκληρη τή
ζωήμουἑρμηνευτήςτῆςΚαινῆςΔιαθήκης.
Ἐπί20χρόνιαγράφωγιάτήνἐσχατολογία
καίὅ,τιεἴπατε(δηλαδήὅ,τιὁAndersonεἶπε
γιάτήνἐσχατολογίακαίγιάτήνἑρμηνεία
τοῦ Μούν σχετικά μέ τήν ἀποστολή τοῦ
Χριστοῦ), εἶναι σωστό ἀπό βιβλική ἄποψη.

5.UnificationNews1/1990,σ.5.
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ΠιστεύωὅτιἡὈρθόδοξηἘκκλησίαὀφείλει
νά ἀναθεωρήσει τήν τωρινή της θέση ἐπί
τῆςἐσχατολογίας.Ἐπίσηςνομίζωὅτικαίἡ
Καθολική καί ἡ Προτεσταντική Ἐκκλησία
ὀφείλουννάκάνουντόἴδιο»6.
Δένμπορέσαμενάδιασταυρώσουμετήν

εἴδηση. Πραγματικά δυσκολευόμαστε νά
πιστέψουμεαὐτήτήνπληροφορία.Ὅμωςἡ
ἔκθεσητοῦἐπιτελικοῦαὐτοῦσυνεργάτητοῦ
Μούνδένἀφήνεικαμίαἀμφιβολίαγιάτόνό
ημαπούδίνειἡκίνησητοῦΚορεάτηψευδο
μεσσίαστήνπαρουσίαἙλλήνωνΘεολόγων
στά συνέδρια τῶν διαφόρων ὀργανώσεών
του,μέστόχοτήν«ἕνωση»τῶνἐκκλησιῶν
καίτῶνδιαφόρωνθρησκειῶν.Ὁποιαδήποτε
καίἄνεἶναιἡπρόθεσητῶνἙλλήνων,πού
ἀνταποκρίνονταιστίςπροκλήσειςαὐτέςκαί
δέχονται τίς περιποιήσεις τῶν ἀνθρώπων
τοῦΜούν, καλοῦνται ἐκεῖ γιά ἕνα καί μο
ναδικόσκοπό:Γιάνάβοηθήσουνστόνἐπη
ρεασμό τῆς Ἱεραρχίας τῆςἘκκλησίαςμας.
Γι’αὐτόκαίὁAnderson,σχολιάζονταςτήν
παρουσία τῶν Ἑλλήνων θεολόγων καί τή
στάσητοῦκαθηγητῆ,ὅπωςἐκεῖνοςτήνπε
ριγράφει,καταλήγει:«Εἰλικρινάἐλπίζωὅτι
θάἐπισύρειτήνπροσοχήκαίτῶνἄλλωνστήν
ὈρθόδοξηἘκκλησία»7.Αὐτόσημαίνειπώςἡ
διαβρωτική προσπάθεια τῶν ὀργανώσεων
τοῦΜούνστόδικόμαςχῶροθάἐνταθεῖστό
μέλλονκαίἡθρησκευτικήσύγχυσηθάἀπο
τελέσειβασικόχαρακτηριστικότουπολιτι
σμοῦτῆςδεκαετίαςτοῦ1990.
Ἀλλά ἡ κίνηση τοῦ Μούν ἐπιχειρεῖ τή

διάβρωση τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν
καί μέ πιό ὕπουλους τρόπους: Καλεῖ στό
ΘεολογικότουΣεμινάριο(UnificationThe
ologicalSeminary)στόBarrytownτῆςΝέας
Ὑόρκης θεολόγους τῶν διαφόρων χριστι
ανικῶν ἐκκλησιῶν, γιά νά τό παρουσιά
σεισάνδιάχριστιανικήΘεολογικήΣχολή,
ἐνῶ ταυτόχρονα ἐκπαιδεύει ὀπαδούς, μέ
σκοπόνάἐπιδιώξουνἀργότεραθέσειςκη

6.Στόἴδιο.
7.Στόἴδιο.

ρύκωνκαίποιμένωνστίςδιάφορεςχριστι
ανικέςἘκκλησίες.
Ἔτσι στό περιοδικό τῆς κίνησης ἕνας

Γερμανός σπουδαστής ἀναφέρει, ὅτι στό
Σεμινάριο, ἐκτός ἀπό τόν Dr.Young Oon
KimὑπάρχουνσάνκαθηγητέςΡωμαιοκα
θολικοί καί Προτεστάντες κληρικοί, πού
ὅλοιτουςεἶναιστήνεἰδικότητάτουςκορυ
φαῖοιἐπιστήμονες.«Ὁκαθηγητήςμαςτῆς
φιλοσοφίαςεἶναιProf.Dr.Dr.Dr.:Εἶναιδιδά
κτορας τῆς φιλοσοφίας τῆς Σορβόννης καί
τοῦ Columbia Universitat στή Ρώμη ... ἀφοῦ
ἄκουσε τίς Ἀρχές, ἄρχισε μέ ἐνθουσιασμό
νάγράφειἕνανέοβιβλίογιάτήφιλοσοφία
τοῦΣάνΜυούνκΜούν.Ὁκαθηγητήςμαςγιά
Βιβλικέςσπουδές,στόνὁποῖοεἶμαιβοηθός,
ἔκλεισε τό εἰσαγωγικό του μάθημα μέ τίς
λέξεις:Ὅλες οἱΒιβλικέςσπουδές, ἀνεξάρ
τηταἄνεἶναισυντηρητικέςἤφιλελεύθερες,
ὁδηγοῦνἀναγκαστικάσ’αὐτήτήν ἱστορική
στιγμήστήνκατανόησητοῦλόγουτοῦΘεοῦ.
ἩσπουδήτῶνἙνωτικῶνἈρχῶν(τοῦΜούν)
εἶναιτόπλέονθετικό,τόπλέονὑπέροχοκαί
τόπλέονἐπιστημονικόἐγχείρημα»8.
Παρόμοια στοιχεῖα ὑπάρχουν καί γιά

ἄλλουςκαθηγητές.Ἀκόμηπρέπεινάπρο
σθέσουμεπώςὁΜούνκάλεσεγιάκαθηγη
τήστόσεμινάριότουκαίἝλληναΘεολόγο,
πούδήλωνεδημόσιατήνἰδιότητάτουαὐτή
καί ταυτόχρονα φρόντιζε νά ἔχει καλές
ἐπαφές μέ Ὀρθοδόξους Θεολογικούς κύ
κλουςκαίὑπεύθυναπρόσωπαστήνὈρθό
δοξηἘκκλησία.
ΣτόἴδιοπεριοδικότοῦΜούνἀναφέρεται

πώς 6 μέλη τῆςἙνωτικῆςἘκκλησίας τοῦ
Μούν «συνεχίζουν τώρα τίς σπουδές τους
στόHarvardDivinitySchool».Ὅλοιαὐτοίοἱ
φοιτητές εἶναι ἐνεργά μέλη στήν ἡγεσία
τῆςἙνωτικῆςἘκκλησίαςτους.Πέντεἀπό
αὐτούςπῆραντόπτυχίοτουςτοῦUnificati
onTheologicalSeminaryστόBarrytownτῆς
ΝέαςὙόρκης. Οἱ Ἑνωτικοί φοιτητές ἀνή
κουνστούς24πτυχιούχουςτοῦBarrytown

8.DieNeueHoffnung4/1975,σ.3.
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πούσυνεχίζουντίςσπουδέςτουςσ’ὅλητή
χώρα,στήYaleGraduateSchool,στήνGrad
uateTheologicalUnionστόBerkley,στήΘε
ολογικήΣχολήτοῦΠανεπιστημίουτοῦΣι
κάγου,στόUnionTheologicalSeminaryστό
NewYorkCityCollegeκαίσέἄλλεςσχολές9.
ΣχολιάζονταςὁF.W.Haackτόγεγονός

παρατηρεῖ:«Φαίνεται ἰδιαίτερασημαντικό
νάἀναλογιστεῖκανείςστότίθάμποροῦσε
νάσυμβεῖἄνκοινότητεςἀμερικανικῶνχρι
στιανικῶν ἐκκλησιῶν, πού εἶναι ἐντελῶς
αὐτοδιοίκητες,ἀντιμετωπίσουντήνπροσφο
ράὑπηρεσιῶνἐκμέρουςνεαρῶνθεολόγων,
οἱ ὁποῖοι ἀφ’ ἑνός μποροῦν νά ἀποδείξουν
πλήρειςκαίἐπιτυχεῖςθεολογικέςσπουδές,

9.DieNeueHoffnung4/1975,σ.7.

ὅμωςἀφ’ἑτέρουἔλαβαντόβασικόἐξοπλι
σμότουςστόΣεμινάριοτοῦΜούνστόBarryt
ownἤσέἈνώτατεςἙνωτικέςΣχολέςπούθά
ἱδρυθοῦνἀργότερα».ὉHaackὑπογραμμί
ζειστήσυνέχειαπώςὁκίνδυνοςδένεἶναι
ὑποθετικός,ἀλλάπροσπάθειεςδιάβρωσης
ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων ἀπό μέρους
τοῦΜούνἔχουνἤδηγίνειστόπαρελθόν10.
Ὅλααὐτάἀποδεικνύουνπώςἡδιαβρω

τικήπροσπάθεια τέτοιων ὁμάδωνθάσυ
νεχισθεῖστόμέλλονπιόσυστηματικάκαί
ἡθρησκευτικήσύγχυσηθάπαίρνειμεγα
λύτερεςδιαστάσεις.

(Συνέχειαστόἑπόμενο).

10. F.W.Haack, JesusChristusUnd/Oder SanMyung
Mun,σ.30.

SabbathaiZewi(1626-1676).
ΕΝΑΣΙΟΥΔΑΙΟΣΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣΣΤΑΧΡΟΝΙΑΤΗΣΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

τοῦΠρωτοπρ.ΒασιλείουΓεωργοπούλου
ΛέκτοραΘεολογικῆςΣχολῆςΑ.Π.Θ.

Ἡ παρουσία ψευδομεσσιῶν καί ψευ
δόχριστων δέν εἶναι φαινόμενο τό ὁποῖο
ἐμφανίστηκε μόνο κατά τή διάρκεια τοῦ
εἰκοστοῦαἰώνα1.Μίαἀνάλογηπερίπτωση
ἐμφάνισης ψευδομεσσία εἶχε παρουσια
στεῖ στά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας στόν
εὐρύτεροἑλληνικόχῶρο.
ΠρόκειταιγιάτόνἰουδαῖοSabbathaiZewi

ὁὁποῖοςγεννήθηκεστήΣμύρνητό1626ἄν
καί οἱ ἀρχικές ρίζες τῆς οἰκογένειας βρί
σκονταν στήν Πελοπόννησο. Λαμβάνον
ταςἀφορμήἀπό τήν ἰουδαϊκήπροσδοκία
τῆςἐλεύσεωςτοῦΜεσσίαὕστεραἀπότήν
παράλληλημελέτητοῦἰουδαϊκοῦἀποκρυ
φιστικοῦ συστήματος τῆς Καμπαλᾶ ἀνα

1.Βλ.K.Hutten,SeherGrüblerEnthusiasten , Stuttgart
196610,σσ.735746.Πρωτ.Β.Γεωργόπουλου,Ψευδομεσσί
εςκαίΨευδόχριστοιτοῦεἰκοστοῦαἰώνα,στόἘφημέριος,
Σεπτ.2005,σσ.2425.

γόρευσετόνἑαυτότουὡςτόνἀναμενόμε
νοΜεσσία.ὉἴδιοςταξίδευσεστήνἹερου
σαλήμ συναναστράφηκε μέ ὁρισμένους
ραβίνουςκαιτούςἐξέθεσετίςἀπόψειςτου.
«ΕἶμαιὁΚύριος.ὉΘεόςσας»2,μέτήφρά

σηαὐτήὑπέγραφεσέγράμματουτό1665
πούἔστειλεστάἹεροσόλυμα.Τό1665εἶναι
τόἔτοςὅπουἡδράσητουσυστηματοποι
εῖται.Οἱἀντιλήψειςτουδιαδόθηκανπάρα
πολύγρήγορα.Δημιούργησεμίαὁλόκληρη
κίνηση μεταξύ τῶν διαφόρων ἰουδαϊκῶν
κοινοτήτων τῆς ἐποχῆς του πού ἀποδέ
χοντανκαίὑπερασπίζονταν τίς ἰδέες του
δημιουργώνταςἔτσιἕναρῆγμαστήνθρη
σκευτικήὁμοιογένειακαί ἐθνικήἑνότητα
τῶνσυμπατριωτῶντου.Οἱὀπαδοίτουὀνο

2.Βλ.GershomScholem,SabbataϊTsevi.LeMessiemys
tique (Trans: MarieJose JolivetAlexis Nouss), ed.Verdies, La
grasse1983,σ.357.
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μάστηκανΣαμπατιανοί(Sabbathianer)καί
ἡκίνησήτουΣαμπαταϊσμός3.
Ὁμεσσιανικόςἰσχυρισμόςτου,οἱδιάφορες

περίεργες ἐνέργειές του καί συμπεριφορές
του,ἡχρήσητοῦὀνόματοςτοῦΘεοῦ,ἡκατα
νάλωση ἀπαγορευμένων οὐσιῶν, ἡ ἀναγό
ρευσητῶνδύοἀδελφῶντου,ἑνόςσέβασιλιά
τῆςΤουρκίαςκαίτοῦἄλλουσέβασιλιάτῆς
Ρώμηςκαίἡχρήσηὀργιαστικῶνπρακτικῶν
πούεἶχανὡςθεμέλιο,ὅπωςἔχειἐπισημαν
θεῖἕναεἶδοςκαμπαλιστικοῦ σεξουαλικοῦ
μυστικισμοῦ4,θάγίνουνἀφορμήνάσυλλη
φθεῖ,ὕστεραἀπότήνἰσχυρήπαρέμβασητῶν
ΡαβίνωντῆςΚων/ληςστόΣουλτάνο,καίνά
φυλακιστεῖστήνΚαλλίπολη.
Ἀποφυλακίστηκεἀργότεραὅτανὁἴδιος

ἀλλαξοπίστησε καί ἔγινε μουσουλμάνος
λαμβάνονταςὡςνέοὄνοματόAzizMeh
met Efendi5 μέ τήνπαράλληλη ὑπόσχεση
ἀπότόνΣουλτάνονάἀναλάβειτόἀξίωμα
τοῦφύλακατῶνπυλῶντοῦπαλατιοῦ.Ἡ
πράξητουαὐτήἀφ’ἑνόςμένἐπιχειρήθηκε
νάἑρμηνευθεῖἀπότούςὀπαδούςὅτιεἶχε
συμβολικόχαρακτήραγιάνάδικαιολογη
θεῖἡπράξητῆςἀποστασίαςτου,ἀφ’ἑτέ

3. Βλ. F. Schühlein,Sabbathai Zewi, LTHK 9 (1937), στ.
50. Jacob Allerhand, Das Judentum in der Aufklärung, Fr.
FrommannVerlag,StuttgartBadCannstatt1980,σσ.46,96.
GershomScholem,SabbataϊTsevi,ὅπ.π,σ.775.

4.Βλ.SalciaLandmann,DerewigeJude,München1974,
σσ.144146.

5. Βλ.GeorgeA.Tsoutsos,Smyrna in the crossing roads
between Europe and Asia Minor: A brief survey, στό Graeco
Arabica.FestschriftinHonoourofV.Christides,Vol.IXX,(ed.
G.K.Livadas),Athens2004,σ.385

ρουδέἡἀποστασίατουθάτοῦπροσθέσει
ἐπιπλέον ὁπαδούς, διάφορους ἐξωμότες
πούἦτανἰουδαϊκῆςκαταγωγῆςκαίεἶχαν
γίνειμουσουλμάνοιπ.χστήΘεσσαλονίκη.
ὉSabbathaiZewiπέθανετελικάτήνἡμέ

ρατῆςἰουδαϊκῆςἑορτῆςτοῦYomKippurστό
ΜπεράτιτῆςἈλβανίαςστίς1791676.Οἱἀν
τιλήψειςτουπαρέμεινανἰσχυρέςγιάπολλά
χρόνιαμετάτόθάνατότουκαίστόνἑλλη
νικόχῶροπ.χ.Θεσσαλονίκη,Κων/ποληκ.
ἄ.Δένεἶναιμάλιστατυχαῖοτόγεγονόςὅτι
δύο αἰῶνες περίπου ἀργότερα ὁἝλληνας
λόγιοςΣτέφανοςΚομμητάς(17701837),στό
ἔργο τουἘκκλησιαστική ἱστορίαθάκάνει
στόνSabbathaiZewiεἰδικήἀναφορά6.
Ὡς τελική ἐπισήμανση στή μικρή αὐτή

ἀναφοράμαςγιάτόνἐνλόγῳἰουδαῖοψευ
δομεσσία θά θέλαμε νά ὑπογραμμίσουμε
μίαἐπισήμανσηπούκάνειὁἐπιφανήςἰου
δαῖοςφιλόσοφοςκαίἱστορικόςGershomSc
holem(18971982).ὉG.Scholemστήνκλασι
κήμονογραφίατουγιάτόνSabbathaiZewi7
τονίζει κατ’ ἐπανάληψη, ὅτι ἡ ὅλη κίνηση
τοῦΣαμπαταϊσμοῦδένμπορεῖνάἑρμηνευ
θεῖἀποκομμένηἀπότήνἐπίδρασηπούεἶχε
ἡΚαμπαλάὁἰουδαϊκόςἐσωτερισμόςστίς
ἰουδαϊκέςκοινότητεςτοῦ17ουαἰώνα.

6. Bλ. Στεφάνου Κομμητᾶ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία,
Β΄ἔκδοσις,ἘνΖακύνθῳΑΩΞΑ=1861,σσ.201202.

7.Bλ.GershomScholem,SabbataϊTsevi.ὅπ.π.Ἐκτόςἀπό
τή γαλλική μετάφραση τῆς ἀρχικῆς ἀγγλικῆς ἔκδοσης
(SabbataiZevi, theMysticalMessiah)τοῦ 1973ὑπάρχει καί
γερμανική μετάφραση τοῦ ἰδίου ἔργου Bλ. Gershom
Scholem,SabbataiZwi.DermystischeMessias,(über:Angelica
Schweikhart)JüdischerVerlag,FrankfurtamMain1992.

20)ΕΝΟΡΑΤΙΚΟΙ:«βλέπουν»ἤ«ἀκοῦνε»
παραστάσεις ἤ ὁμιλίες πού οἱ ἄλλοι δέν

ἀντιλαμβάνονται μέ τίς αἰσθήσεις τους.
Αὐτοίσυνήθωςσυγκεντρώνουνγύρωτους

OΣΑΤΑΝΑΣΚΑΙΤΑΜΑΓΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑΣΤΗΝΕΠΟΧΗΜΑΣ
τοῦἈρχιμ.ἘφραίμΤριανταφυλλοπούλου,

Πρωτοσυγ.τῆςἹ.Μ.ΣισανίουκαίΣιατίστης

(β’μέρος)
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ἄλλα ἐπιρρεπῆ ἄτομα πού τούς θαυμά
ζουν.Τούςπλανοῦνοἱδαίμονεςκαίαὐτοί
νομίζουνὅτιβλέπουνκαίἀκοῦνεὁράματα
στόν ὕπνο τους ἤ ξύπνιοι, αὐθυποβαλ
λόμενοι λόγω τῆς ὑποσυνείδητης ἐπιθυ
μίας τους νά ξεχωρίσουν, προκαλώντας
τήνπροσοχήἤτόνθαυμασμότῶνἄλλων
(ὑστερική ἐκτροπή τοῦ ψυχισμοῦ). Ὄχι
σπάνια τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν
καίσέὀρθοδόξουςχριστιανούςμέοὐσια
στική ὑποτίθεται πνευματική ζωή, λαϊ
κούςκαίκληρικούς.
Οἱμάγοιχρησιμοποιοῦνσυχνάτάφαι

νόμενα τῆς ὑποβολῆς καί τῆς τηλεπά
θειας ἤ τηλεψυχίας. Ἡ ὑποβολή εἶναι ἡ
ἐμφύτευση ἰδεῶν ἤ παραστάσεων ἀπό
κάποιον,στόμυαλόκάποιουἄλλουμέτήν
ἐπίμονη συγκέντρωση τῆς σκέψης ἑνός
ἰσχυροῦ ψυχισμοῦ στή σκέψη ἑνός εὐαί
σθητουψυχισμοῦπρόςθυματοποίησήτου
(νοερῆὑποβολή).Μέτήντηλεπάθεια,δυό
ἄνθρωποι,χωρίςνάτόἐπιδιώξουντεχνη
τά, ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους ψυχικά ἐξ
ἀποστάσεως χωρίς μεσολάβηση αἰσθή
σεωνἤ τηλεπικοινωνιακῶνμέσων.Ἄν τό
φαινόμενοἐπιδιωχθεῖσυνειδητάμένοερή
ὑποβολή, τότε ἔχουμε τήλεγόμενημετα
βίβασησκέψης.Ἐδῶἀκριβῶςστηρίζεταιἡ
ἱκανότητα τῶνμάγωννάκάνουνκακόἤ
«καλό»σέκάποιοπρόσωποπούβρίσκεται
πολύμακριά,ἀρκεῖνάἔχουνἕναὁμοίωμά
του,ἤφωτογραφίατουἤκάποιοδικότου
ἀντικείμενο(ροῦχα,νύχια).
Καμίασχέσημέφαινόμενατηλεπάθειας

δέν ἔχει ἡ ἐκ τοῦ μακρόθεν ἐπικοινωνία
μεταξύπατρόςΣωφρονίουτοῦἜσσεξκαί
πατρόςΠορφυρίου,οἱὁποῖοιγνωρίστηκαν
ἐνπροσευχῇ,ἐπιδιώκοντάςτο,εὑρισκόμε
νοι σέ πολύ μεγάλη ἀπόσταση. Κι ἄλλοι
πατέρεςἔχουνδοκιμάσειπαρόμοιεςἐμπει
ρίες,ὅπωςκαίλαϊκοίὀρθόδοξοιχριστιανοί.
ἘδῶἔχουμεἐμπειρίατῆςχάριτοςτοῦΘεοῦ,
ὅπουἐπειδήὁΧριστόςγίνεταιὁἼδιοςΧῶ
ρος καί Χρόνος μας, οἱ χρονικές καί γεω
γραφικές ἀποστάσεις καταλύονται. Ἔτσι

τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλ. ἡἘκκλησία ἡ
ΜΙΑ, ἡ ἐν οὐρανοῖς καί ἡ ἐπί γῆς εἶναι ἡ
Χώρα τῶνζώντωνκαίγινόμαστεκι ἐμεῖς
πολίτεςαὐτῆςτῆςχώρας,ὅπουτόσοἡγεω
γραφίαὅσοκαίἡἱστορίαἔχουνγιάπάντα
ξεπεραστεῖ,θεμελιώδης,λοιπόν,ἡδιαφορά
μέτάτερτίπιατῶννοερῶνὑποβολῶν.
21) ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ: αὐτοί

ἀφιερώνουν λατρεία στό Σατανᾶ. Ἐμφα
νίζονται ἐντονότερα κατά τό 14° αἱ. ὅταν
καίφτάνουνστόἀπόγαιοτῆςδράσηςτους.
Λατρεύεται τό κακό χάριν τοῦ Σατανᾶ.
Ὑπάρχουνκαίεἰδικάσχολεῖαμαγείας(βλ.
τόνσημερινόΧάριΠότερ).Στίςτελετέςτους
ὑπάρχουνγυμνό,σέξ,διαστροφές,πόσιςαἵ
ματος,πίνακεςδρακόντων,φιδιῶν,φωτιᾶς,
ἀρχηγοί, ἱέρειες ντυμένες ὁλόμαυρα καί
μάλιστα ὁμοφυλόφιλες στήν πλειοψηφία
τους, ἐμβλήματα σατανιστικά, μαχαίρια
πού οἱ ἀρχηγοί τά φιλοῦν ἀφιερώνοντάς
τα στό Σατανᾶ. Ἐπιτρέπονται τό ψέμα, ἡ
ἀπάτη,ἡβλασφημία,ἡδιαστροφή,ὁφόνος.
Ἐπιβάλλεταιἀπόλυτηὑπακοήστόνἀρχη
γόγελοιογραφία, μᾶλλον παρωδία γέρον
τος/ἡγουμένου,θάλέγαμε.Κάθεκαινούρια
ἰδέατοῦμυαλοῦκαίγεγονόςτῆςζωῆςτῶν
«πιστῶν»του,ἀνακοινώνονταιὑποχρεωτι
κάἐντόςτουναοῦ,δημοσίωςκαίμέλεπτο
μέρειες.Ὑποχρεωτικήἐπίσηςἡκαθημερινή
προσευχήστόνἙωσφόρομέκανονικήὥρα
προσέλευσης, ἀλλιῶς ἐπακολουθεῖ δημό
σια μαστίγωση ἀπό τόν ἀρχηγό καί ὅλη
τή σύναξη. Ἡ συμμετοχή σέ χριστιανικές
συγκεντρώσεις ἀπαγορεύεται, ὅπως καί ἡ
μελέτη τῆςἉγίας Γραφῆς, ἡ ὁποίαπρέπει
νάκαίγεταικαίνάχλευάζεται.
Πῶς«βαπτίζεται»κανείςσατανιστής;Δι

ηγεῖταιἡΝτορίνἸρβάιν(γέν.τό1939):Μικρό
κορίτσιπαρασύρθηκεστήνπορνείακαίτά
ναρκωτικά.Κατάτή«βάπτισή»τηςὁἀρχη
γόςκαθότανστόθρόνο.Σηκώνεται,ὑψώνει
τάχέρια,τόνπροσκυνοῦνὅλοι.Δύο«ἱέρει
ες»φέρνουνἕνανἄσπροκόκορα,τόνσφά
ζουνκαίτόαἷματουστάζεισέμιάἀσημένια
λεκάνη.Ὁἀρχηγόςπλησιάζειτήνκοπέλα,
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μέ τό μαχαίρι τῆς ἀνοίγει μιά σχισμή στό
ἀριστερό τηςμπράτσο, τόαἷμα τηςστάζει
στή λεκάνη, ἀνακατεύεται μέ τό αἷμα τοῦ
κόκορα,πίνειἀπ’αὐτότόμεῖγμα,δίνειτόν
προσωπικό της ὅρκο στό Σατανᾶ, βουτάει
καίτόδάχτυλότηςστόαἷμακαίβάζειτήν
ὑπογραφήτηςστήνπεργαμηνή.Πουλήθηκε
στόνἙωσφόρο.Οἱπαρευρισκόμενοιχαίρον
ταιγιάτήγέννησηἑνόςἀκόμηπαιδιοῦτοῦ
Σατανᾶ,κυριεύονταιἀπόπαράξενασημεῖα
τρέλαςκαίπέφτουνσέπολλέςἀκατονόμα
στες σαρκικές ἁμαρτίες.ὉἙωσφόρος ἔγι
νε κύριός της. Τόνἀκούει, τόνβλέπει. Τήν
προτρέπει, ὅπως καί ὅλους: κᾶνε τό κακό
ὅσο μπορεῖς, χόρτασε ἡδονή, ἐγώ μ’ αὐτά
εὐχαριστιέμαι,ποτένάμήφοβᾶσαικαίθά
σέπροστατεύω.Ἀναφέρεταιἀλλοῦὅτιμιά
ἔγκυογυναίκα,τήστιγμήτοῦτοκετοῦτήν
ὑποχρέωσαννάγεννήσειμέ... κλειστάπό
δια!! Ἡ κοιλιά της ἔσκασε, ἡ ἴδια πέθανε
«θυσιασμένη» στό Σατανᾶ καί τό παιδί
ἐχρίσθηἀπόἐκείνητήστιγμήδιάδοχος ἱε
ρέαςτοῦἤδηὑπάρχοντοςσατανιστῆἱερέως.
Κάνονταςἕναἅλμαστούςχρόνουςτῆς

ΠαλαιᾶςΔιαθήκης,θάθυμηθοῦμετίςθυ
σίεςμικρῶνπαιδιῶντάἔκαιγανμπροστά
στό ἄγαλμα τοῦ Μολόχ (Λευιτ. ιη΄, 21).
Στούς ἀρχαίους χρόνους, ὁ χρησμός τῶν
μαντείων ἦταν συνήθως: «κόρην ἄχραν
τον θυηπολεῖτε», δηλ. θυσιάστε παρθέ
νοκόρηδηλ.μητέραμελλοντικήπολλῶν
παιδιῶν. Πόσες κοπέλες ἔφυγαν ἔτσι, οἱ
ὁποῖες θά ἔδιναν πολλά καί γερά τέκνα!
Ὁ Ἀπόλλων ὅμως, ἀπολλύων ὄνομα καί
πράγμα,δαιμόνιοεὐφυέστατο,τάἐμπόδι
σε νά ἔρθουν στήν ὕπαρξη σκοτώνοντας
τίςμητέρεςτους.Τόἴδιοδαιμόνιοσήμερα,
παρωθεῖ σέ ἀναρίθμητες ἐκτρώσεις, δηλ.
σέὄντωςσατανικότατουςφόνους.Τόσυγ
κεκριμένο δαιμόνιο σήμερα ὀνομάζεται
ἐκτόςτῶνἄλλωνκαίπρακτικόπνεῦμακαί
παρασύρει ἐκείνους βέβαια πού θέλουν
νάπαρασυρθοῦν,σκοτώνονταςτάπαιδιά
τουςμπροστάστόεἴδωλο/ἄγαλματοῦὈρ
θολογισμοῦ,πούἐπέχειθέσηνέουΜολόχ.

Συναφεῖς πρός αὐτές τίς τελετές εἶναι
καί αὐτές τῆς μαύρης μαγείας. Οἱ σατα
νιστές μυοῦνται σ’ αὐτές μεσάνυχτα, σέ
χώρουςἐρημικούςκαίἥσυχους,σέκάποιο
ἐγκατελειμμένοσπίτι,ἀπόκρημνεςπαρα
λίες,δάσηκ.λ.π.Ὅλοιἐδῶσυναγωνίζονται
στήναἰσχρότητακαίτήδιαστροφή.Ὡςκαί
ὁ σαδομαζοχισμός εἶναι στοιχεῖο τῆς λα
τρείαςτους.Ἄλλεςἱέρειεςσχίζουντόσῶμα
τους,ἄλλεςτότεμαχίζουν,θυσιάζουνἐπί
σηςνεκράἀνθρώπινασώματα,βγάζοντάς
τα ἀπό τούς τάφους τους. Τέτοιος σκοτι
σμόςτοῦνοῦ!
Μαγικά/σατανικά στοιχεῖα ὑπάρχουν

στά διάφορα θρησκεύματα, ἀφοῦ ἐκτός
Ὀρθοδοξίαςμιά εὐλογημένη δυσπιστία ἤ
καίκαχυποψία,ἄνθέλετε,αὐτῆςτοῦδοκι
μάζειντάπνεύματαεἰἐκτοῦΘεοῦἐστίν,
μᾶςὁδηγεῖνάδιαπιστώσουμεὅτιτόπνευ
ματικόκλίμαεἶναικατ’ἐπιείκειανπροβλη
ματικό.ΕἴτεμιλᾶμεγιάτόντίκρστόἸσλάμ
ὡςτεχνικήἔκστασης,εἴτεγιάτήμόξατῶν
Ἰνδουιστῶν,τήνιρβάνατῶνΒουδιστῶν,τό
ταότῶνΚινέζωνἤτόσίντοτῶνἸαπώνων,
νά φέρνουμε στό μυαλό μας ἕναν ἀπελ
πιστικό κόσμο εἰδώλων μέσα στόν ὁποῖο
καταλήγουμε νά χαθοῦμε, νά ἐκμηδενι
στοῦμεὡςπροσωπικότητες.Ὁπ.Παΐσιος
κάποτε, ταξιδεύονταςγιάτήνΑὐστραλία
ἀεροπορικῶς,αἰσθάνθηκεἀφόρητοψυχικό
βάροςπάνωἀπότίςἸνδίες,δοκιμάζοντας
ἔτσιτήνπνευματικήτουςγεύση.
Ὅσογιάτάμυθεύματαπερίμετενσαρ

κώσεως,ὁσημερινόςδυτικός,ἀκατήχητος,
ἀνάσκητος καί φίλαυτος ἄνθρωπος, εὔ
κολαπαρασύρεται ἀπό αὐτά, γιατί ὅπως
τοῦλένε, καίσ’αὐτήν ἐδῶτήζωήνάμή
μετανοήσει,θάτόκάνεισέμιάμελλοντική
τουζωή.Νάσέπιάσωἐγώἀπότήμίακαί
μοναδική σου ζωή, λέει ὁ διάβολος κατά
τόνπ.Παΐσιο, κι ἐσύνάπιστεύεις ὅτιθά
μετανοήσεις σέ μελλοντικές ζωές! Ὁ ἀπ.
Παῦλος ὅμως εἶναι κατηγορηματικός (Ἑ
βρ.9,27)·«ἀπόκειταιτοῖςἀνθρώποιςἅπαξ
ἀποθανεῖν,μετάδέτοῦτοκρίσις».Μιάφο
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ράθάπεθάνουμεγιατίμιάφοράθάζήσου
με.Ἡθεωρίαμάλιστατῶνμετενσαρκώσε
ωνλέειὅτικάθεμετενσάρκωσηδιαρκεῖ49
μέρεςκαίεἶναικαίπάραπολύσπάνιονά
μετενσαρκωθεῖςσέἄνθρωπο.
α)Θάπρέπειἑπομένωςνάμᾶςδιευκρι

νίσουνἄνπρέπεινάπεριμένουμεπολλές
ζωέςμέχρινάμετενσαρκωθοῦμεπάλισέ
ἄνθρωπο,ὥστενάμπορέσουμενάμετανο
ήσουμε,ἤἄνμποροῦμενάμετανοήσουμε
στόμεταξύὡςγάτες,σκύλοιἤεὐκάλυπτοι
καί,
β)ἀφοῦκαίτάμέντιουμςπιστεύουνστή

μετενσάρκωση καί εἶναι πολύ ἀπίθανο
κάποιος νά μετενσαρκωθεῖ σέ ἄνθρωπο,
μέποιούςπεθαμένουςσυγγενεῖςμαςἐπι
κοινωνοῦναὐτάκαίβάζουνκαίμᾶςνάμι
λᾶμεμαζίτους;Καταλάβατεἀσφαλῶςμέ
ποιούςμιλοῦνκαίμιλᾶμε!

Οὐφισμός.
Ἡτάσηγιάσυζητήσειςμέ ἐξωγήινους

ἤγιάἐμφανίσειςτους,ξεκινάειἀπότόΒ΄
παγκόσμιοπόλεμοκαίἑξῆς,ἀπόπιλότους
τῶν συμμαχικῶν ἀεροπλάνων. Προηγου
μένωςὅμωςὑπῆρξεμιάἱστορίασάμυθο
πλασία. Ὁ Ὄρσον Οὐέλλες μετέδιδε σέ
ραδιοφωνικέςσυνέχειεςτόβιβλίοτοῦH.G.
Wells«Πόλεμοςτῶνκόσμων»,τόὁποῖομι
λοῦσεγιάἐξωγήινουςνέαλέξητότεκαί
τόἀπέδιδεμέτρόποπούὁκόσμοςτρομο
κρατήθηκε,σχεδόνξεχνώνταςὅτιπρόκει
ταιγιάμυθιστόρημα.Ἀπότότελόγωμαζι
κῆςὑποβολῆςπλήθυνανοἱἀναφορέςσάν
κολλητική ἀσθένεια. Μέχρι πού ἔδειξαν
καίἐξωγήινες...τηγανίτες!
Ἐμεῖςπρέπεινάἐξετάζουμεἄνοἱσυγ

κεκριμένες ἀναφορές εἶναι ἀποκυήματα
φαντασίας λόγωπροβολῆς, χρηματισμοῦ
ἤκαίβούλησηςπ.χ.γιάτουριστικήἐξέλιξη
μιᾶςπεριοχῆς:σχεδιάζουνκάπουδιάφορα
περίεργαἀποτυπώματαχεριῶνἤποδιῶν
«ἐξωγήινων» καί βάζουν κάποιους νά τό
παίζουναὐτόπτεςκαίαὐτήκοοιμάρτυρες
τέτοιωνἐπισκέψεων.

Συνήθως αὐτοί πού δέχονται τά UFOS
στήμεγάλητουςπλειοψηφίαἀπορρίπτουν
τήζωήτοῦΧριστοῦ.Ἀπορρίπτουνδηλ.γε
γονόταγιάτάὁποῖαμαρτύρησανμέτόαἷ
ματουςἑκατομμύριαγήινοιἄνθρωποικαί
δίνουνβάσησέἀναφορές ἐμφάνισηςΟΥ
ΦΟἑνός12χρονου,23ἡλικιωμένων,οἱπιό
πολλέςτάξημερώματα,ὅτανὁἄνθρωπος
βρίσκεταιστόνπιόβαθύὕπνο.Ἀκόμηκαί
μεγάλεςχῶρεςπούἀσχολοῦνταιμέ δοκι
μέςὑπερσύγχρονωνὅπλωνδιασκεδάζουν
τίςἀποτυχίεςτους,ἀφήνονταςνάδιαρρεύ
σουνεἰδήσειςγιάἐμφανίσειςΟΥΦΟγιάνά
στρέφεταιἡπροσοχήτοῦκόσμουσ’αὐτά.
Ὅτανπ.χ.οἱΣοβιετικοίπροηγήθηκαντῶν
Ἀμερικανῶνστήνἀποστολήμήἐπανδρω
μένου πυραύλου στό διάστημα, οἱ Ἀμερι
κανοίδιασκέδασαντήνκαθυστέρησήτους
ἀναφέρονταςἐμφανίσειςΟΥΦΟστόΤέξας.
Ἅςσκεφτοῦμεὅμωςὅτι,ἄνὁἄνθρωπος

βγάλειἀπό τήνκαρδιά του τόΧριστό, τή
θέσητουθάπάρουνδιάφοραεἴδωλα,γιατί
ὄχικαίοἱἐξωγήινοι;Ὁἄνθρωποςπιστεύ
οντας ὅτι τάπάνταλύνονταιμέ τήν ἐπι
στήμη, διαψεύστηκε παταγωδῶς: παντοῦ
πόλεμοι,οἰκολογικέςκαταστροφές,ἡπολι
τικήτόνἀπογοήτευσε,ἡτέχνητόνἀγγίζει
μόνονἐπιδερμικά.Ἀφοῦἡγῆμᾶςἀπογοή
τευσε,θά΄ρθοῦνοἱἔξωἀπότήγῆνάμᾶς
κατευθύνουν.Αὐτοί,ἐπιτέλουςθάξέρουν!
Ἐπειδήμάλισταοἱἐξωγήινοικαίσάνθέμα
κάνουν τρελές εἰσπράξεις, καθώςπαρου
σιάζονταιστήνπλειοψηφίατουςκαλοίκαί
εὐνοϊκῶςδιατεθειμένοιἀπέναντίμαςἀπό
σκηνοθέτες καί σεναριογράφους (Στίβεν
Σπίλμπεργκ), γίνεται εὐκολότερη ἡ ἀπο
δοχή τους καί ἡ προσδοκώμενη ἔλευσή
τους. Ἡ ἔντονη ἀναμονή κάνει πολλούς
νά νομίζουν ὅτι τούς βλέπουν ἤδη, ἤ ὅτι
βλέπουντάὀχήματάτους.Εἶναιψυχολο
γικῶς ἐξακριβωμένο ὅτι οἱ παραισθήσεις
καίψευδαισθήσειςδίνουνκαίπαίρνουνσέ
περιόδουςἀναμονῆς.
Ἐνθουσιάζονται δέ τόσο οἱ οὐφιστές,

ὥστε διά τῶν ἐξωγήινων ἑρμηνεύουν καί
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τήν ἱστορίαπ.χ.λένεὅτιἐξωγήινοικατα
σκεύασαντίςαἰγυπτιακέςπυραμίδες!Πα
ραπονοῦνται ἐπίσηςκάποιοιἀπόαὐτούς,
ὅτιἔφυγανἀπότήνἘκκλησίαγιατίδένἀν
τιμετωπίζειἐπιστημονικάτάδιάφοραθέ
ματα.Ὅτανἐμεῖςοἱ«ἐκκλησιαστικοί»τούς
δείξουμε ὅτι ἐπιστημονικῶς δέν ἀποδει
κνύεταιἡὕπαρξητῶνΟΥΦΟ,δυσφοροῦν.
Πῶςἀπότήμιάεἶναιθιασῶτεςτῆςἐπιστή
μηςκιἀπότήνἄλληδυσφοροῦνπρόςαὐ
τήνὡςπρόςτούςἐξωγήινους;Ἁπλούστατα
θέλουν νά πιστεύουν στήν ὕπαρξή τους
καίδέθέλουννάπιστεύουνστήνἘκκλη
σία. Καί κάτι βασικό: αὐτός πού λέει ὅτι
βγῆκεἀπό τήνἘκκλησία, οὐδέποτε ἦταν
μέσα,λέεικαίψέματαδηλαδή.

Τίσυμβαίνειἄνὑπάρχουνκαί
ἀληθινέςὁράσειςἐξωγήινων;

Ξέρουμεὅτιοἱδαίμονεςκατοικοῦνστόν
ἀέρα (Ἐφεσ.6,12).ἘκτόςἀπότόνΠαῦλο
καί πολλοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας,
ὅπωςὁἈθανάσιοςἤὁΣυμεώνὁΝέοςΘε
ολόγος,μιλοῦνγιάἐναέριαπνεύματαπού
προξενοῦν πολλές καί διάφορες πλάνες
στόνἀέρα.Ὅποιοςμάλισταθέλεινάβλέ
πει διάφορα, κάνει τήνἀκάθαρτη καρδιά
τουχῶροπλάνης ὅπουκαί ἐμφανίζονται
διάφορα(PG120,709).
Ἀναφέρεται στό βίο τοῦ Ἁγίου Μαρτί

νουτῆςΤούρ(4ος5οςαἰ.),ὅτιἕνανμοναχό
πού δέν ἔκανε ὑπακοή στό γέροντά του
τόνπλάνεψε ὁ διάβολος. Δαίμονες μέ τή
μορφή ἀγγέλων φώτισαν μιά νύκτα τό
δωμάτιότουκαίτοῦπρόσφερανἕναοὐρά
νιο ἔνδυμα, τό ὁποῖο φόρεσε καί ἔδειχνε.
Ὅταν ὁ γέροντας καί οἱ ἄλλοι μοναχοί
τοῦεἶπανκαίμάλισταμέπιεστικότρόπο,
γιατίὁἴδιοςἀρνιόταν,νάπᾶνεστόνἍγιο
Μαρτίνογιάνάἐλέγξειτόὕφασμα,αὐτό
ἐξαφανίστηκε. Βλέποντας ὁ διάβολος ὅτι
δέ θά ξεγελιόταν καί ὁ ἅγιος, ἐξαφάνισε
τάπειστήρια.
Στό βίο τοῦ Ἁγίου Βενεδίκτου (5ος6ος

αἰ.)ἀναφέρεταιπερίπτωσηφωτεινοῦἀντι

κειμένουπούπροκάλεσεὁμαδικήπλάνη.
Σκάβοντας οἱ μοναχοί γιά νά χτίσουν τό
μοναστήρι,βρῆκανἕναπαλιόεἰδώλιοκαί
τόπέταξανπιόπέραγιάνάμήντούςἐνο
χλεῖ.Βλέπουντότεὅλοι τόεἰδώλιον’ἁρ
πάζειφωτιάκαίφοβούμενοιὅτιτόκτίριο
τῆςμονῆςθάκαταστραφεῖ, ἔσπευσαννά
σβήσουν τή φωτιά, μάταια ὅμως. Πῆγαν
τότεἔντρομοιστόνἅγιο.Ἐκεῖνοςκαταλα
βαίνοντας ὅτι μόνο γιά τά δικά τους, ὄχι
ὅμωςκαίγιάτάδικάτουμάτιαὑπῆρχεἡ
φωτιά,προσευχήθηκεκιἔκανενάσυνέλ
θουν τά μάτια τους. Ἐκεῖνοι βλέποντας
τόμοναστήριἄθικτοκαίτήφωτιάνάμήν
ὑπάρχει, συνειδητοποίησαν τήν ὁμαδική
τουςπλάνη.
Στό βίο τοῦ Ἁγίου Νείλου τῆς Σόρας

(15ος αἰ.) στή Ρωσία, ἀναφέρεται τό ἑξῆς
περιστατικό:ὑπῆρχεστήσκήτητοῦἁγίου
κάποιοςμοναχόςἈδάμμέτόμικρότουγιό.
Μιάμέραἔστειλετόμικρόσέκάποιοθέλη
μα.Καθώςὁμικρόςπερπατοῦσε,ἕναςπα
ράξενοςἄνθρωποςτόνἅρπαξεκαίτόνμε
τέφερεστόνἀέραστήνκατοικίατουμέσα
στόδάσος.Ὁμοναχόςκαίοἱπατέρεςστή
σκήτη περίμεναν ὧρες πολλές. Ἔψαξαν
ἀλλάτίποτε.Κατέφυγαντότεστήλάρνα
κα τοῦ Ἁγίου Νείλου καί τόν παρακάλε
σαν.Τότεκατέφθασε,κατάμαρτυρίατοῦ
ἴδιουτοῦπαιδιοῦἀργότερα,ὁλοζώντανος
ὁἅγιοςστήνκατοικίατοῦδάσους.Κτύπη
σεμέτόραβδίτουτόπαράθυρο,σείστηκε
τόκτίριοκαίὅλατάἀκάθαρταπνεύματα
ἔπεσανκαταγῆς.Διέταξεκατόπινὁἅγιος
τόπνεῦμαπού εἶχεἁρπάξει τόπαιδί, νά
τόἐπιστρέψει.Ὁἴδιοςτότεπαράξενοςἄν
θρωποςπῆρετόπαιδίκαίτόμετέφερεστή
σκήτη.
Συμπεραίνουμε λοιπόν, ὅτι οἱ ὁράσεις

ἐξωγήινωνὅτανεἶναιἀληθινέςεἶναιδαιμό
νια.Μάλισταστίςδιηγήσειςτέτοιωνὁράσε
ων,οἱἐξωγήινοιφαίνονταισχεδόνπάντοτε
«ἀντιχριστιανικῶς»τοποθετημένοι.
Τόγενικόσυμπέρασμαεἶναιὅτιὅτανὁ

ὀρθόδοξος χριστιανός ζεῖ τήν πίστη του,
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συμμετέχειστάμυστήριατῆςἘκκλησίας,
νηστεύει,προσεύχεται,ἐξομολογεῖται,κυ
ρίως δέ ὅταν κοινωνάει ὕστερα ἀπό τήν
κατά δύναμιν προετοιμασία, καθίσταται
ἀπρόσβλητος ἀπ’ ὅλες τίς προεκτεθεῖσες
δαιμονικέςἐπιβουλές.ἩθείαΛειτουργία

πρώτιστα, εἶναι ἡ καρδιά πού στέλνει τό
ζωογόνοσῶμακαίαἷματοῦΚυρίουσέὅλα
τάμέλη.ὍτανἡζωήτοῦΧριστοῦφανερώ
νεταιστήδικήμαςζωή,νικάειτόθάνατο,
τήσάρκα,τόνκόσμοκαίτόδιάβολομέὅλα
τάτάγματάτου.

Ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» ἐκδίδει κάθε νέο
ἔτος ἕνα βιβλιάριο σάν ἡμερολόγιο, στό
ὁποῖοἀναλύεικάθεἡμέραἕναἐδάφιοἀπό
τήνἁγίαΓραφή,ὅπωςἐκείνηθέλει.Διαβά
ζομεἀπότό:
«Βιβλίοτουέτους2009»,6-9-09,«ποίοθα

είναιτοσημείοτηςπαρουσίαςσου;Ματθ.
24,3».Ἀκολουθεῖἡἀνάλυση:«Ανόμοιαμε
τους απίστους, οι μαθητές του Ιησού όχι
μόνοθαέβλεπαντοσημείοτηςπαρουσίας
τουαλλάκαιθακατανοούσαν τησημασία
του.Θα“μάθαιναν”απόταχαρακτηριστι
κάεκείνουτουσημείουκαιθαήξεραν,την
αληθινήτουσημασία.Θααντιλαμβάνονταν
πλήρως ότι “εκείνος πλησιάζει είναι στην
πόρτα”(Ματθαίος2432,33).Ενώαληθεύει
ότιτόσοοιάπιστοιΙουδαίοιόσοκαιοιπιστοί
χρισμένοι Χριστιανοί είδαν μια περιορι
σμένηεκπλήρωσητωνλόγωντουΙησούτον
πρώτοαιώνα,μόνοοιχρισμένοιακόλουθοί
τουεκείνοντονκαιρόθαμπορούσανναμά
θουναπόαυτάταγεγονόταθαμπορούσαν
να κατανοήσουν την αληθινή σημασία των
όσωνέβλεπαν.ΗσύγχρονητάξητουΙωάννη
επίσηςέχεικατανοήσειτηναληθινήσημα
σίατουσημείου.Ωςτάξη,αυτοίοιχρισμένοι
αποτελούντησύγχρονηγενιάτηςσημερινής
εποχήςηοποίαδενθαπαρέλθει“μέχρινα

συμβούνόλααυτά”(Ματθαίος2434).Αυτό
υποδηλώνει ότι μερικοί χρισμένοι αδελφοί
τουΧριστούθαείναιζωντανοίστηγηόταν
αρχίσειηπροειπωμένημεγάληθλίψη».
Ὅλεςοἱἑρμηνεῖεςδίδονταιἀπότόν«πι

στόκαίφρόνιμοδοῦλο»,τόνγνωστό«ἀγω
γόκαίπιστόοἰκονόμοτοῦΘεοῦ».Πάντοτε
μέσῳτῶνδιαφόρωνἐντύπωντηςἑταιρείας
ὁ «δοῦλος» ἀποκλειστικά ἔδινε τήν «τρο
φή» ἡ ὁποία γιά τό συγκεκριμένο θέμα
πάντοτε εἶχε τήν ἔννοια τοῦ ἐπείγοντος,
ἔρχεται ὁ Ἀρμαγεδδώνας, τό τέλος τοῦ
κόσμουεἶναιπλησίον.Ὅμωςεἶναιγνωστό
ὅτιὁ«δοῦλος»εἶχεπροφητεύσειχρονολο
γίεςπούἀπεδείχθησανψευδεῖς.
Στίς 17-10-09 τίθεταιπάλι τό ἐρώτημα:

«Ποίοτοσημείοτηςπαρουσίαςσουκαιτης
τελικής περιόδου του συστήματος πραγ-
μάτων;».Ἑρμηνεύειἡ«Σκοπιά»:«Πριναπό
σχεδόνδύοχιλιάδεςχρόνια,κατάτηδιάρ
κειαμιαςιδιωτικήςσυζήτησηςμετονΚύριό
τουςστοόροςτωνΕλαιών,τέσσεριςαπόστο
λοι του Ιησού έθεσαν την παραπάνω ερώ
τηση.Σε εκείνη την ερώτηση οιαπόστολοι
χρησιμοποίησαν δύο πολύ ενδιαφέρουσες
εκφράσεις “ηπαρουσία σου1 και η τελική

1.Οἱὑπογραμμίσειςδικέςμας.

ΣΗΜΕΙΟΚΑΙΣΥΝΤΕΛΕΙΑ
τῆςκ.ἌνναςΜπουρδάκου,
μέλουςτοῦΠ.Σ.τῆςΠ.Ε.Γ.
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περίοδοςτουσυστήματοςπραγμάτων”.Σε
τιαναφέρονταιαυτέςοιεκφράσεις;Οόρος
“τελικήπερίοδοςτουσυστήματοςπραγμά
των”αναφέρεταιστηνπερίοδοχρόνουπου
προηγείται του τέλους αυτού του συστή
ματος και περιλαμβάνει αυτό το τέλος.Η
παρουσίατουΧριστούάρχισεότανοΙησούς
ενθρονίστηκεως Βασιλιάς στον ουρανό το
1914καισυνεχίζεταισυμπεριλαμβάνοντας
“τη μεγάλη θλίψη” κατά την οποία αυτός
θαέρθειγιανακαταστρέψειτουςπονηρούς
(Ματθαίος2421).Θαμπορούσαμεναπούμε
ότιτοχρονικόδιάστημαπουαποτελείτην
τελική περίοδο του συστήματος πραγμά
τωναντιστοιχείστοχρονικόδιάστημαπου
αποκαλείταιπαρουσίατουΧριστού,δηλαδή
είναιπαράλληλομεαυτό».
Ἡ ἁγία Γραφή κηρύττει διαφορετικά

ἀπότήνἑταιρεία,στήνἐρώτησητῶνμαθη
τῶνΤου:«τίτόσημεῖοτῆςπαρουσίαςΣου
καίτῆςσυντελείαςτοῦαἰῶνος;»(Ματθαῖ
οςΚΔ,3)καίὄχιὅπωςδιδάσκειἡἑταιρεία
πούσυνεχῶςἀναφέρει:«τότέλοςτοῦσυ
στήματος πραγμάτων». Ὁ Ἰησοῦς ἀπαν
τᾶ «Βλέπετεμήσᾶςπλανήσει κανείς, θά
ἀκούσετεπολέμους,ἀλλάδένεἶναιἀκόμη
τότέλος...αὐτάὅλαεἶναιἀρχήὠδίνων.Θά
σᾶς παραδώσουν εἰς θλῖψιν... Διότι τότε
θέλειεἶσθαιθλῖψιςμεγάλη...θάἐγερθοῦν
ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆτες, μήν
τούς πιστεύσετε». Καί καταλήγει μέ τά
ἐδάφια 2931: «Εὐθύς δέ μετά τήν θλῖψιν
τῶνἡμερῶνἐκείνωνὁἥλιοςθέλεισκοτι
σθῆκαίἡσελήνηδένθέλειδώσειτόφέγ
γοςαὐτῆςκαίοἱἀστέρεςθέλουσιπέσειἐκ
τοῦοὐρανοῦκαίαἱδυνάμειςτῶνοὐρανῶν
θέλουσισαλευθῆ.Καίτότεθέλειφανῆτό
σημεῖοντοῦΥἱοῦτοῦἀνθρώπουἐντῷοὐ
ρανῶ,καίτότεθέλουσιθρηνήσειπᾶσαιαἱ
φυλαίτῆςγῆςκαίθέλουσιν ἰδεῖτόνΥἱόν
τοῦἀνθρώπουἐρχόμενονμετάδυνάμεως
καίδόξηςπολλῆς».
Ὅταν λοιπόν θά τελειώσει ἡ μεγάλη

θλίψη θά γίνουν κοσμογονικά γεγονότα

καίτότεθάφανεῖ«τόσημεῖοτοῦΥἱοῦτοῦ
ἀνθρώπου».ἩΔευτέραπαρουσίατοῦἸη
σοῦ Χριστοῦ λοιπόν δέν προηγεῖται τῆς
«μεγάληςθλίψης»ἀλλάἕπεται,«εὐθύςμε
τάτήνθλίψιντῶνἡμερῶνἐκείνων»ἀπαν
τᾶὁἸησοῦςΧριστός.
Συνεχίζονταςτήμελέτητῶνκειμένων

τῆς ἑταιρείας, διαβάζομε ὅτι ἡ παρουσία
τοῦἸησοῦΧριστοῦ,ἔγινετό1914ἀοράτως
στούςοὐρανούςμέτόνάστρέψειτήνπρο
σοχή Του στή γῆ.Αὐτό τό διαβάζομε καί
στόβιβλίοτῆςἑταιρείας:
«Μπορεῖτενάζεῖτεστόνπαράδεισοστή

γῆ»,σελ.147:«ἩἐπιστροφήτοῦΧριστοῦδέν
σημαίνει μία κατά γράμμα ἐπιστροφή στή
γῆ.Μᾶλλονσημαίνειὅτιαὐτόςἀναλαμβά
νει τήΒασιλική ἐξουσίαγίαὐτήτήγῆκαί
στρέφει τήνπροσοχή τουπρόςαὐτήν.Δέν
χρειάζεται νά ἀφήσει τόν οὐράνιο θρόνο
τουκαίνάἔρθεικατάγράμμαπάνωσ’αὐτή
τήνγῆγιάνάτόκάνειαὐτό.Ὅπωςεἴδαμε
σέπροηγούμενοκεφάλαιο,οἱΒιβλικέςἀπο-
δείξειςδείχνουνὅτιτόἔτος1914μ.Χ.ἦλθε
ὁκαιρόςτοῦΘεοῦγιάνάἐπιστρέψειὁΧρι
στόςκαίνάἀρχίσεινάκυβερνάει».
Ἄραγεἀπόποῦπεριμένουννάἐπιστρέ

ψειὁΧριστός,ποῦἦταν;Ἀφοῦεἶναιπάντο
τεμαζίμαςἀοράτως·τίἐννοεῖἡἑταιρεία
ὅτιτό1914«ἔστρεψεὁἸησοῦςΧριστόςτήν
προσοχή Του στή γῆ»; Ἡ ἀνθρωπότητα
ἦτανχωρίςπνευματικήβασιλεία,σέπλή
ρη ἐγκατάλειψη; Οὔτε τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἐστάληστήνἘκκλησίατοῦἸησοῦΧριστοῦ
γιά νά τήν ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν τήν ἀλή
θειαν»,ὅπωςὑποσχέθηκεὁἸησοῦςστούς
μαθητές Του;Ὅσα ὑποσχέθηκε ὁ Ἰησοῦς
εἶναιψέματα;Ποιάεἶναιλοιπόνἡἀλήθεια;
Τάψεύδηπούκηρύττειἡ«Σκοπιά»,ὅπως
ὅταν κάνει λόγο γιά τρεῖςπαρουσίες τοῦ
ἸησοῦΧριστοῦ;Ποῦτάἀνακάλυψεαὐτά;
ἩἁγίαΓραφήκηρύττειδύοπαρουσίες

τοῦΧριστοῦ:ἡπρώτηὅτανγεννήθηκεκα
τά σάρκα ἐν χρόνῳὡςΘεάνθρωπος, γιά
τήνσωτηρίατοῦκόσμουκαίἡΔευτέρα,ἡ
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μεγάληκαίἐπιφανής,κατάτήνὁποίαθά
κρίνειζῶντεςκαίνεκρούς.
«Σκοπιά»2005,15-1-05,σελ.20,γράφει:

«Ο πιστός και φρόνιμος δούλος παροτρύ
νειτακτικάτολαότουΘεούναπαραμένει
πνευματικά άγρυπνος και να διατηρεί τη
διανοητικήτουδιαύγεια.Ίσωςμερικοίθεω
ρούνδυσνόητεςορισμένεςπληροφορίεςτις
οποίες έχει δημοσιεύσει ο πιστός και φρό
νιμοςδούλος.Ανοποιοδήποτεαπόαυτάτα
πράγματα, έχει συμβεί σε εσάς σαςπαρο
τρύνουμεναμελετήσετετοΛόγοτουΘεού
μεανανεωμένοζήλοκαιναπροσευχηθείτε
ένθερμαστονΙεχωβά,ώστενααποκτήσετε
ξανάμιαισχυρήστενήσχέσημαζίτου».
Ἐδῶὁ«δοῦλος»μεταθέτειτήνδικήτου

εὐθύνη, γιά τίς κακοδοξίες πού διδάσκει,
στούς ὀπαδούς του συνιστώντας μελέτη
γιά νά ἐπανέλθουν στή καλή σχέση μέ
τόν Ἰεχωβά. Ἄλλωστε, παρατηρεῖται στά
τελευταῖα τεύχη τῆς ἑταιρείας μία μεθό
δευση στήν ὑπακοή πρός τό «Κυβερνῶν
Σῶμα» καί κάποια ἀπόσταση ἀπό τόν
«δοῦλο».Αὐτόκαταφαίνεταιἀπότάἀκό
λουθακείμενα:
«Σκοπιά»,15-6-09,σελ.21:«Είναιζωτικό

ναγνωρίζουμεόλοιμαςτοναγωγόπουχρη
σιμοποιείται για τη διανομή πνευματικής
τροφής».
Σελ.22:«Ποιοςείχετηνκύριαευθύνηγια

την παροχή πνευματικής τροφής Πρ. ΣΤ,
67.Άρατηνκύριαευθύνηγιατοέργοπα
ροχήςπνευματικήςτροφήςτοεπωμίζονταν
οιαπόστολοι.Αργότεραανατέθηκανκαισε
άλλουςβαρυσήμαντεςευθύνες.Καιεκείνοι
έγιναναπόστολοιπαρότι δενσυμπεριλαμ
βάνονταν στους αρχικούς 12. Ο διορισμός
τους βεβαιώθηκε από το κυβερνών σώμα
στην Ιερουσαλήμ. Συμμετείχαν όμως όλοι
οιχρισμένοιμετοπνεύμαΧριστιανοίστην
επίβλεψη του έργου κηρύγματος και στην
προετοιμασίατηςπνευματικήςτροφής;Όχι.
ΟαπόστολοςΠαύλοςμαςλέει“μήπωςόλοι
είναιαπόστολοι;Μήπωςόλοιείναιπροφή
τες;Μήπωςόλοιείναιδιδάσκαλοι;Μήπως

όλοιεκτελούνδυναμικάέργα;”Παρότιόλοι
οι γεννημένοι από το πνεύμα Χριστιανοί
ασχολούνται με το έργο κηρύγματος μόνο
ένας πολύ περιορισμένος αριθμός μόλις
οκτώάνδρεςχρησιμοποιήθηκανγιαναγρά
ψουντα27βιβλίατωνΧριστιανικώνΕλληνι
κώνΓραφών».
Ὅλοι λοιπόν οἱ «χρισμένοι» δέν μπο

ροῦννάἔχουνλόγοστήδιακυβέρνησητῆς
ἑταιρείας.Αὐτήἡεὐθύνηἀνήκειμόνοστό
«ΚυβερνῶνΣῶμα».
Τά ἴδια ἐπαναλαμβάνονται καί στήν

σελ. 24: «Παρόμοια ένας περιορισμένος
αριθμός χρισμένων ανδρών έχουν σήμερα
την ευθύνη να εκπροσωπούν την τάξη του
δούλου.ΑποτελούντοΚυβερνώνΣώματων
μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτοί οι χρισμένοι
με το πνεύμα άνδρες επιβλέπουν το έργο
τηςΒασιλείαςκαιτοπρόγραμμαπαροχής
πνευματικήςτροφής.Όπωςκαιτονπρώτο
αιώναόμωςτοΚυβερνώνΣώμαδενσυμβου
λεύεταικάθεμέλοςτηςτάξηςτουδούλου
ατομικάπροτούπάρειαποφάσεις.Πώςπρέ
πειναεπηρεάζουνταπροαναφερθέντατο
διαρκώς αυξανόμενο μεγάλο πλήθος... Ως
μέροςτωνυπαρχόντωντουΒασιλιά,χαίρον
ταινασυνεργάζονταιπλήρωςμετιςδιευθε
τήσειςτουΚυβερνώντοςΣώματοςτοοποίο
εκπροσωπείτον“πιστόκαιφρόνιμοδούλο”.
Ταμέλητουμεγάλουπλήθουςεκτιμούντην
πνευματικήτροφήπουπαράγεταιυπότην
κατεύθυνσητουΚυβερνώντοςΣώματος».
Ὅσοιἀνήκουνστήντάξητοῦ«δούλου»

«χαίρονται» γιά ὅ,τι κάνει τό «Κυβερνῶν
Σῶμα» καί συνεργάζονται μαζί του ἐν
ὑπακοῇκαίδέχονταιἁπλῶςτήν«πνευμα
τικήτροφή»πούἐκεῖνοτούςπροσφέρει.
«Σκοπιά»,15-8-09,σελ.23:«Συμμετέχουν

στην παροχή πνευματικής τροφής όλοι οι
χρισμένοιστηγη;Όχι.Όλοιόσοιείναιχρι
σμένοιμετοπνεύματουΘεούανήκουνστην
τάξητουπιστούκαιφρόνιμουδούλου,αλλά
εκείνοιπουαποτελούντοΚυβερνώνΣώμα
επιβλέπουντηνπαροχήπνευματικήςτρο-
φής».
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Εἶναιπασιφανήςὁπεριορισμόςτῶνἁρ
μοδιοτήτωντοῦ«δούλου».
Ἡἐξουσίαἐπίτῶνὀπαδῶνκαίὁἔλεγ

χος ὅλων τῶν δραστηριοτήτων τῆς ἑται
ρείαςκατευθύνονταιπλέονἀπόμίαμικρή
ὁμάδα,ἡὁποίαδένὑπερβαίνειτά20ἄτομα

καίτάὁποῖα,σημειωτέον,εἶναιπάραπολύ
προχωρημένασέἡλικία.Μερικοίἀπόαὐ
τούςἔχουνπεράσειτά100χρόνια.Ἄςἀνα
λογιστοῦν οἱ ἀδελφοί μας «μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ»τίνοςδοῦλοςεἶναιτό«Κυβερνῶν
Σῶμα»καίἀπόποιόνκατευθύνεται;

Στόπρῶτομέροςτῆςἀνάλυσηςαὐτῆς,
μᾶς ἀπασχόλησαν οἱ συγγραφεῖς Λούϊς
Κάρολ καί Ἴντιθ Νέσμπιτ. Σήμερα θά
προχωρήσουμεσέδύοἀκόμησυγγραφεῖς
πού«ψυχαγώγησαν»τούςπαπποῦδεςμας,
τούς γονεῖς μας κι ἐμᾶς καί πού σήμερα
«ψυχαγωγοῦν»τάπαιδιάμας.

ΛείμανΦράνκΜπάουμ(Lyman
FrankBaum,1856-1919)1.

Ἀμερικανός συγγραφέας παιδικῶν βι
βλίων,περισσότερογνωστόςγιάτόβιβλίο
του«ὉΘαυμαστόςΜάγοςτοῦὌζ»(Won
derfulWizardofOz).ὉBaumἔγραψεσυνο
λικά δεκατρεῖς συνέχειες στό παραπάνω
μυθιστόρημα,ἐννέαἄλλαμυθιστορήματα
φαντασίας, καθώς καί πληθώρα ἄλλων
ἔργων 55 μυθιστορήματα, 82 διηγήματα,
πάνωἀπό200ποιήματα,ἄγνωστοἀριθμό
σεναρίωνκαίπολλάἄλλαἐνῶκατέβαλε
μεγάληπροσπάθειανάἀνεβάσειτάἔργα
τουστήσκηνήκαίστήνὀθόνη.Στάἔργα
του «προέβλεψε» πολλά ἀπ’ ὅσα σήμερα
θεωροῦνταικοινότοπα,ὅπωςτήντηλεόρα
ση,τούςφορητούςὑπολογιστές2,τόἀσύρ
ματοτηλέφωνοκ.ἄ.

1.http://en.wikipedia.org/wiki/L._Frank_Baum.
2. Σ.τ.Μ. Γίνεται σχετική ἀναφορά στά βιβλία του:

«TheMasterKey»,«TikTokofOz»(8οβιβλίοτοῦὌζ)καί
«AuntJane’sNiecesatWork».

ΓεννήθηκεστόChittenango(ΝέαὙόρκη)
τό1856,σέοἰκογένειαΜεθοδιστῶνΓερμα
νικῆς καί Σκωτοιρλανδικῆς καταγωγῆς.
Ἦταντόἕβδομοἀπό9παιδιάτοῦBenjamin
WardBaum,ἑνόςεὐκατάστατουἐπιχειρη
ματίακαίτῆςCynthiaStanton.
ὉBaumμεγάλωσεστόπλούσιοοἰκογε

νειακό κτῆμαRose Lawn.Ἐκεῖ ἔλαβε καί
τάπρῶταἰδιαίτεραμαθήματα,μαζίμέτά
ἀδέλφιατου,μέχριτά12τουχρόνια,ὁπό
τε στάλθηκε στή Στρατιωτική Ἀκαδημία
Peekskill.ὉBaumὑπῆρξεἕναὀνειροπόλο,
ἀσθενικόπαιδίκαίπροφανῶςοἱγονεῖςτου
θεώρησανὅτιχρειαζόταννάγίνει«περισ
σότεροἄνδρας».Ἔμεινε,ἐκεῖἐπίδύοχρό
νια,·τάπιόδυστυχισμένατῆςζωῆςτου.
ὉBaumἄρχισενάγράφεισένεαρήἡλι

κία καί μέχρι τά 17 του εἶχε ἐκδώσει δύο
ἐρασιτεχνικάπεριοδικά.Τό1880ἵδρυσετό
περιοδικό«Ὁκατάλογοςτῶνπουλερικῶν»
καίτό1886,σέἡλικία30ἐτῶν,ἐξέδωσετό
πρῶτο του βιβλίο: «Τό Βιβλίο τῶν πουλε
ρικῶν: Μιά σύντομη πραγματεία ἐπί τοῦ
ζευγαρώματος, ἐκτροφῆς καί διαχείρισης
τῶνπουλερικῶνHamburgs».Τήνἴδιαπερί
που ἐποχή, ὁ Baum ὑλοποίησε τό πάθος
τῆς ζωῆς τουγιά τόθέατρο,κάτιπούθά
τόνὁδηγήσειἐπανειλημμένασέἀποτυχίες
καίχρεοκοπία.Μετάμίασειράἀποτυχίες

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΠΟΥ«ΨΥΧΑΓΩΓΗΣΑΝ»ΤΟΥΣ
ΠΑΠΠΟΥΔΕΣΜΑΣ,ΤΟΥΣΓΟΝΕΙΣΜΑΣΚΙΕΜΑΣ

τοῦκ.ἸωάννουΜηλιώνη

(β’μέρος)
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ὁπατέραςτου,τοῦἔχτισεἕναθέατροστό
Richburg(ΝέαὙόρκη)ὅπουὁBaumἔγραψε
καίἀνέβασετό:«ἩπαρθένοςτοῦArran»
(The Maid of Arran) ἕνα μελόδραμα βα
σισμένοστόἔργοτοῦWilliamBlack«Μιά
πριγκίπισσα τῆς Θούλης3» (A Princess of
Thule)μέμέτριαἐπιτυχία.
ΤόΝοέμβριο,1882,ὁBaumπαντρεύτηκε

τήMaudGage,κόρητῆςMatildaJoslynGa
ge,διάσημηςΘεοσοφίστριας4καίδυναμι
κῆςἀκτιβίστριαςφεμινίστριας(σουφραζέ
τας).Τό«ἽδρυμαΜατθίλδηςJoslynGage»5,
πούδημιουργήθηκεπρόςτιμήντης,ἀκόμη
καίσήμεραδημοσιεύειπεριγραφέςγιάτό
πῶςδιοχετεύοντανἀπότόνBaumστά«βι
βλίατοῦὌζ»τάφεμινιστικάκαίΘεοσοφι-
κάπιστεύω.Τό1897,τόσονὁBaum,ὅσοκαί
ἡ γυναίκα του ἐντάχθηκαν ἐπίσημα στή
ΘεοσοφικήἙταιρεία.
Τό 1888, ὁBaumκαίἡσύζυγός τουμε

τακόμισανστόAberdeen,στήΝότιαΝτα
κότα, ὅπου ἄνοιξαν ἕνα κατάστημα τρο
φίμων μετά τή χρεοκοπία τοῦ ὁποίου, ὁ
Baumξεκίνησεσυνεργασίαμέτήντοπική
ἐφημερίδακαίμετάτήχρεοκοπίατης, τό
1891,ἡοἰκογένειαμετακόμισεστόΣικάγο,
ὅπουὁBaumἔπιασεδουλειάστήνἐφημε
ρίδαEveningPost.
Στάπλαίσια τῆς δημοσιογραφικῆς του

καριέρας, ὁ Baum δημοσίευσε δύο κατά
πτυστα ἄρθρα (18901891) προτείνοντας
τήγενοκτονίατῶναὐτοχθόνωνἘρυθρο-
δέρμωνγιά«μεγαλύτερηἀσφάλεια»τῶν
Λευκῶν6.Τόγεγονόςαὐτό«στοίχειωνε»ἐπί
χρόνιατόπρόσωπότουκαίὑποχρέωσε,τό
2006,δύοἀπογόνουςτουνάζητήσουνἐπί

3.ἩΘούληεἶναι,στήνκλασικήλογοτεχνία,ἕναμυθι
κόνησίστίςβορειοτέρεςπεριοχές(στήΣκανδιναβία,στήν
ἸσλανδίαἤστήΓροιλανδία).Στήμεσαιωνικήγεωγραφία,
ἔτσιδηλώνεταικάθεμακρινόςτόποςπέραἀπότά«σύνο
ράτοῦτότεγνωστοῦκόσμου».Στόνἀποκρυφισμόσυχνά
ταυτίζεταιμέ τήνὙπερβορέα (Hyperborea) τήνκοιτίδα
τῆς2ηςἀνθρὠπινηςφυλῆς.

4.http://en.wikipedia.org/wiki/Matilda_Joslyn_Gage
5.http://www.matildajoslyngage.org/
6.http://www.wicocomicoindiannation.com/pages/

genocide.html

σημασυγγνώμηἀπότήφυλήτῶνΣιούγιά
ὅ,τι κακό εἶχε προκαλέσει ὁ Baum στούς
προγόνουςτους.
Ἀπό τό 1897 καί γιά ἀρκετά χρόνια, ὁ

Baumἦτανσυντάκτηςἑνόςπεριοδικοῦδι
αφήμισης,ἀσχολήθηκεμέβιτρίνες κατα
στημάτωνἐργάστηκεδέκαίσάνπεριοδεύ
ωνπλασιέ.Ἀκόμηδημοσίευσετό«Μητέρα
Χήνα» (Mother Goose), μιά συλλογή ἀπό
ἱστορίεςγιάπαιδιάμέμέτριαἐπιτυχίακαί
τό1899,τό«ΠατέραςΧῆνος»(FatherGoose)
συλλογή μέ χαζά ποιηματάκια, πού εἶχε
ὅμωςμεγάληἐπιτυχίακαίτίςμεγαλύτερες
πωλήσειςπαιδικῶνβιβλίωντοῦἔτους.
Τό1900,ὁBaumμέτόνεἰκονογράφοW.

W. Denslow ἐκδίδουν τό: «Ὁ Θαυμαστός
ΜάγοςτοῦὌζ»(WonderfulWizardofOz)
μέπολύκαλέςκριτικέςκαίοἰκονομικήἐπι
τυχία. Τό βιβλίο παρέμεινε bestseller ἐπί
δύοχρόνιαἀπότήνπρώτητουἔκδοσηκιὁ
Baumγράφειδεκατρίαἀκόμημυθιστορή
ματασυνέχειες, βασισμέναστούς τόπους
καίστούςἀνθρώπουςτοῦκράτουςτοῦὌζ.
Ἡβασικήἱστορίαστόπρῶτοβιβλίο,«Ὁ

ΘαυμαστόςΜάγοςτοῦOz»,ἀφορᾶσέἕνα
ὀρφανό κορίτσι, τήν Ντόροθι Γκέϊλ (Dor
othyGale), πούπερνᾶ ζωήμονότονη στή
φάρματῶνθείωντης.Ἡεὐχήτηςνάγνω
ρίσειτόνκόσμοκαίτήνπεριπέτειαπραγ
ματοποιεῖταιὅτανἕναςδυνατόςἄνεμοςτή
μεταφέρει,μαζίμ’ὁλόκληροτόσπίτιτης,
στή «μαγικήχώρα τοῦὌζ».Ἐκεῖ ἔρχεται
σέ σύγκρουση μέ τήν «Κακιά Μάγισσα
τῆςΔύσης» καί μετάἀπό τίς συμβουλές
τῆς«καλῆςμάγισσας»,ἡΝτόροθικατευ
θύνεται πρός τήν Σμαραγδένια Πολιτεία
ὅπου ζεῖ ὁ πανίσχυρος Μάγος τοῦ Ὄζ,
ὁ μοναδικός πού μπορεῖ νά τή βοηθήσει
νά ἐπιστρέψειστήφάρματῶνθείων της.
Στήδιάρκειατοῦταξιδιοῦτης,ἡΝτόροθι
γνωρίζεται μέ τό Σκιάχτρο, τόν Τενεκε
δένιοἌνθρωποκαί τόΔειλόΛιοντάρι.Τό
Σκιάχτροἐπιθυμεῖνάἀποκτήσειμυαλό,ὁ
ΤενεκεδένιοςἌνθρωποςλαχταρᾶνάἀπο
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κτήσεικαρδιά,ἐνῶτόΔειλόΛιοντάριθέλει
νάἀποκτήσει θάρρος.Ἐλπίζονταςπώς ὁ
ΜάγοςτοῦὌζθάτούςβοηθήσει,συνοδεύ
ουντήΝτόροθιστόἀπρόβλεπτοταξίδιτης
πρόςτήΣμαραγδένιαΠολιτεία...7

Γιά τόβιβλίογράφτηκανπολλέςκριτι
κές, κάποιες στήν προσπάθεια νά ταυτί
σουντίςἀλληγορίεςκαίτούςἥρωέςτουμέ
πρόσωπακαί καταστάσειςστήνπολιτική
σκηνήτῆςἐποχῆς.
ΔύοχρόνιαἀργότεραὁBaumθάφρον

τίσει νά γίνει «ὉΜάγος...» καί θεατρικό
μιούζικαλ, ἀλλά μέ ἀποτυχία. Ὅμως, τό
1902«ὉΜάγοςτοῦὌζ»,ἀνέβηκεστόΣι
κάγοκαίστήσυνέχειατό1903,στόBroad
wayγιά293παραστάσειςκαίμέχριτό1911
θάσυνεχίσειτήντουρνέμέἐπιτυχίαστίς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη.
Πολλάἄλλαπαραπλήσια θεατρικά ἔργα
τοῦBaumἀνέβηκανἀπότότε,χωρίςἐπιτυ
χία. Χαρακτηριστικό μεταξύ αὐτῶν εἶναι
καί «ἡἈνόρθωση τοῦ Ἑωσφόρου» (The
UpliftofLucifer)8.
Τό 1914, ὁ Baum ἱδρύει τήνπροσωπική

του «ἙταιρείαΠαραγωγῆςΚινηματογρα
φικῶν Ταινιῶν Ὄζ» (The Oz Film Manu
facturing Company) στό Hollywood, μιά
ἀκόμημεγάληἀποτυχία,πούτοῦκόστισε
ἐπιβάρυνσητῆςὑγείαςτουκαίπροφανῶς
τόθάνατότου,ἀπόἐγκεφαλικό,στίς5Μα
ΐου,1919,σέἡλικία63ἐτῶν.
Τό1939,ἡMetroGoldwynMayerγύρισε

τό μυθιστόρημα τοῦ Baum στήν κλασική
ταινία«ὉΜάγοςτοῦὌζ»,μέπρωταγωνί
στριατήΤζούντιΓκάρλαντ(JudyGarland)
στόρόλοτῆςDorothyκαίπολλάἀγαπημέ
νατραγούδια,ὅπωςτό«ΠέραἀπότόΟὐ
ράνιοτόξο»(OvertheRainbow).
Κάποιοιἀπότούςβιογράφουςτουθεω

ροῦνὅτιὁBaumἀνανέωσετόπαιδικόπα
ραμύθικαίτόἐξυγίανεἀπό«τήβίακαίτά

7.http://www.startv.gr/site/content.php?sel=35&show_
id=1237

8.http://www.balaamsass.com/journal/homemake/
wizardoz.htm

ἔκδηλα διδάγματα ἠθικῆς του παρελθόν
τος».Οἱκριτικοίαὐτοίπροφανῶςἀγνοοῦν
τήν ὑπαρξιακή θέση τοῦ συγγραφέα καί
τήν ἐνσωμάτωση τῶν συμβολισμῶν καί
τῆς «Θεοσοφικῆς ἠθικῆς» στό ἔργο του.
Στήν ἱστορίατουἐμπλέκονται,ἐκτόςτῶν
ἄλλων, οἱ τέσσερις μάγισσες: ἡ Elphaba,
«ἡκακήμάγισσα τῆς Δύσης», ἡNessar
ose, «ἡκακήμάγισσα τῆςἈνατολῆς», ἡ
Omasas,«ἡκαλήμάγισσατοῦΒορρᾶ»καί
ἡ Glinda, «ἡ καλή μάγισσα τοῦ Νότου»
καίμάλιστασέπρωταγωνιστικόρόλο.Στό
κέντρο,στή«Σμαραγδένιαπολιτεία»του,
φιγουράρειὁἴδιοςὁ«ΜάγοςτοῦὌζ».Εἶναι
ἡεἰσαγωγή–μεταξύπολλῶνἄλλωνσυμ
βολισμῶντῆςδιδασκαλίαςπερί«καλῆς»
καί «κακῆς»μαγείας, πού οἱ ὀπαδοί τῆς
Θεοσοφικῆς Ἑταιρίας τῆς Ἕ. Π. Μπλα
βάτσκιφρόντιζανἀπότότενάἐθίζουντό
εὐρύ κοινό. Ἀκόμη, ἡπαντελής ἔλλειψη
τοῦΘεοῦκαίἡὑποκατάστασήτουἀπότό
«μάγοτοῦὌζ»,πούἐκτόςτῶνἄλλων,ἀπο
δεικνύεται στό τέλος τοῦ ἔργου «τυχοδι
ώκτης, ταχυδακτυλουργός καί τσαρλατά
νος»,ὁδηγεῖστίςγνωστέςδιδασκαλίεςτοῦ
ἀποκρυφισμοῦγιά «τήδύναμηπούὅλοι
ἔχουμεμέσαμας»καίπούἀρκεῖ«νάτήν
ἀνακαλύψουμε»ἔχονταςτούς«κατάλλη-
λουςὁδηγούς»,τίς«καλές»μάγισσεςκαί
τάξωτικά.

ΡόαλντΝτάλ(RoaldDahl,1916-1990)9.
Ὁ Roald Dahl10 γεννήθηκε στίς 1309

1916,στόLlandaffτῆςΟὐαλίαςἀπόνορβη
γούςγονεῖς.Ἦταντριῶνἐτῶνὅτανἔχασε
τόνπατέρατουκαίτήμεγαλύτερηἀδελφή
τουAstri,ἐνῶτήφροντίδατουκαίτῶν6
ἀδελφῶντουἀνέλαβεἡμητέρατου.
Τάσχολικάτουχρόνιαδένἦτανἰδιαίτε

ρα εὐχάριστα. Ἀρχικά γράφτηκε στό Ca
thedral School, στό Llandaff, ὅπουμεταξύ
ἄλλων,σέἡλικία8ἐτῶν,αὐτόςκαίτέσσε

9.http://en.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl
10.http://www.roalddahl.com/
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ριςφίλοιτουδάρθηκανμέμπαστούνιἀπό
τόδιευθυντή,γιατίἔριξαν–μετάἀπόἰδέα
τοῦDahlἕναψόφιοἀρουραῖοστόβάζομέ
τά γλυκά τοῦ τοπικοῦ ζαχαροπλαστείου
τῆςκ.Πράτσετ (Pratchett)μιᾶς–κατάτόν
Dahl«ἄθλιαςκαίσιχαμερῆςπαλιόγριας»11!
Ἡπράξηαὐτήχαρακτηρίστηκεἀργότερα
ἀπότόνἴδιοτόνDahlκαίτούςφίλουςτου
σάν: «Ἡ μεγάλη ποντικοσυνομωσία τοῦ
1924»!
Μία σειρά ἀπό διάφορα οἰκοτροφεῖα

στήν Ἀγγλία, συμπεριλαμβανομένου αὐ
τοῦτοῦ«ἉγίουΠέτρου»(SaintPeter‘s)στό
WestonSuperMare, ἐπιδείνωσαντήμετέ
πειτασχολική τουσταδιοδρομία.ΤόSaint
Peter‘s ἦταν μιά δυσάρεστη ἐμπειρία γιά
τόνDahl,πούβίωνε τόσηπολλήνοσταλ
γίαὥστεἔγραφεστήμητέρατου,σχεδόν
καθημερινά, παρά τήν ἀπαγόρευση τοῦ
σχολείου,ἀλλάχωρίςποτένάτῆςἀποκα
λύψειτήνπίεσηκαίτόἄγχοςτου.
Ὁ Dahl ἀπέκτησε μία ἀκόμη καταγε

γραμμένη κακή ἐμπειρία ἀργότερα στό
σχολεῖοRepton,στόDerbyshireσύμφωνα
μέ τήν αὐτοβιογραφία του: «Ἀγόρι: Ἱστο
ρίες τῆςπαιδικῆς ἡλικίας» («Boy: Tales of
Childhood»),ὅπουἕναςφίλοςτουδάρθηκε
ἀνελέηταμέμπαστούνιἀπότόνδιευθυντή
καίμασόνοGeoffreyFisher12,τόνἄνθρωπο
πούἀργότεραἔγινεὁἈρχιεπίσκοποςτοῦ
Canterbury καί ἔστεψε τή Βασίλισσα τῆς
Ἀγγλίαςτό1953.Τόγεγονόςαὐτόἦτανκα
θοριστικόγιάτίςμετέπειταἀμφιβολίεςτοῦ
DahlσχετικάμέτόΘεόκαίτήθρησκεία.
Ὡς ἐνήλικος ὁ Dahl καί μετά ἀπό μιά

ἄνετη, ἀλλά περιπετειώδη καριέρα πω
λητοῦτῆςἐταιρείαςπετρελαιοειδῶνShell,
στόDar es Salaam τό 1938, κατατάσσεται
μέ τήν ἔκρηξη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πο
λέμου στή RAF, ὅπου ἔχει ἐντυπωσιακή
ἐξέλιξη.ΤραυματίζεταισοβαράστήΛιβύη
μετά τήνἀναγκαστικήπροσγείωση –ἀπό

11.http://en.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl
12.http://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Fisher

ἔλλειψη καυσίμων τοῦ ἀεροπλάνου του
καί ὑπηρετεῖ ὡς μάχιμος πιλότος στήν
Ἑλλάδα καί στήΜέσηἈνατολή. Τό 1942,
λόγῳ προβλημάτων ὑγείας, τοποθετεῖται
στήνΟὐάσινγκτονὡςΣτρατιωτικόςἈκό
λουθος στήν Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν κι
ἀργότερασέ διάφορες διοικητικέςθέσεις,
κυρίως στήν «Βρετανική Ὑπηρεσία Συν
τονισμοῦἈσφαλείας»(BritishSecurityCo
ordination), ὑπηρεσία τῆς MI613 συντάσ
σοντας προπαγανδιστικό ὑλικό ὑπέρ τῆς
ἈγγλοἈμερικανικῆς συμμαχίας, κυρίως
γιάἈμερικανικήκατανάλωση.Ἡἐργασία
αὐτήὑπῆρξεἡεἰσαγωγήτοῦDahlστόνκό
σμο τῆς κατασκοπείας καί ἡ συνεργασία
τουμέτόνΚαναδόἀρχικατάσκοποWilliam
Stephensonκαίἄλλουςδιεθνῶςγνωστούς
σήμεραπράκτορεςὅπωςοἱIanFlemingκαί
DavidOgilvy14.
Ἡ ἀνταμοιβή γιά τίς ὑπηρεσίες αὐτές

ἦταν ὁ βαθμός τοῦ Ἀντισμήναρχου, πού
ἀπονεμήθηκεστόνDahl,λίγοπρίντότέ
λος τοῦπολέμου,ἀλλάκαίἡ ἔκδοση τοῦ
πρώτου βιβλίου του, πού κυκλοφόρησε
στήνἈμερική τό 1942καί ἦτανἡπροσω
πικήτουἀφήγησηγιάτόἀεροπορικότου
ἀτύχημαστήνΛιβύη.Ἄνκαίὁτίτλοςτοῦ
βιβλίου: «Καταρριπτόμενος στήν Λιβύη»
(Shot down over Libya) δέν ἀποδίδει τήν
πραγματικότητα,ἐντούτοιςπροφανῶςλει
τούργησεσάνμέροςτῆςΒρετανικῆςπρο
παγάνδαςστίςΗΠΑ,ἐνῶἡἰδέατοῦDahl

13.ἌλλοὄνοματῆςSecretIntelligenceService(SIS),τῆς
μυστικῆςὑπηρεσίαςτοῦἩνωμένουΒασιλείου,πούἐργά
ζεταιγιάτήνπροώθησηκαίτήνὑπεράσπισητῆςἐθνικῆς
ἀσφάλειαςκαίοἰκονομικῆςεὐρωστίαςτῆςχώρας.ΗSIS
δραστηριοποιεῖται διεθνῶςστήσυγκέντρωσημυστικῶν
πληροφοριῶνγιάἄλλεςχῶρεςγιάτήνὑποστήριξητῆς
πολιτικῆςτοῦἩνωμένουΒασιλείου.ἈντιστοιχεῖστήCIA
τῶνἩνωμένωνΠολιτειῶν.Ἔγινεἰδιαίτεραγνωστήστό
εὐρύ κοινό ἀπό τά μυθιστορήματα τοῦ Ian Fleming μέ
ἥρωατόν«πράκτορα007»,JamesBond.

14.DavidMacKenzieOgilvy(23/6/191121/7/1999),Βρε
τανός ἐπιχειρηματίας γνωστός καί ὡς «ὁ πατέρας τῆς
διαφήμισης».ΣτήδιάρκειατοῦΒ΄ΠαγκοσμίουΠολέμου,
ἐργάστηκεγιά τήνΒρετανικήὙπηρεσίαΠληροφοριῶν,
στήΒρετανικήΠρεσβείαστήνΟὐάσινγκτονσέθέματα
διπλωματίαςκαίἀσφάλειας.
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χρησιμοποιήθηκε στήν δεκαετία τοῦ ‘90
γιά τήνπαραγωγήμιᾶς τηλεοπτικῆςσει
ρᾶςμέἀεροπόρουςτῆςΡΑΦ.Ἀκολούθησε
τόβιβλίοτου:«ΣόλοΠορεία»(GoingSolo)
πούἀναφέρεταιστήνἀεροπορικήκαίπο
λεμικήτουἐμπειρία.
Ἡ οἰκογενειακή ζωή τοῦ Dahl ὑπῆρξε

ἐπίσης περιπετειώδης. Τόν Ἰούλιο 1953
παντρεύεταιτήγνωστήἈμερικανίδαἠθο
ποιό Patricia Neal καί ἀποκτᾶ μαζί της 5
παιδιά(τήνOlivia,τήνTessa,τόνTheo,τήν
Ophelia,καίτήLucy).Ὁγάμοςτουςδιήρ
κεσε30χρόνιαστήδιάρκειατοῦὁποίουἡ
Olivia ἡλικίας 7 ἐτῶν, πέθανε ἀπό ἱλαρά
τό1962,ἐνῶὁTheoτραυματίστηκεσοβαρά
σέἡλικίατεσσάρωνμηνῶν,γεγονόταπού
στοίχισανστόνDahlσημαντικά.Τέλος,τό
1965 ἡ σύζυγος του ὑπέστη τρία ἐγκεφα
λικά, ἐνῶ ἦταν ἔγκυος στό πέμπτο παιδί
τους,τήLucy.
Οἱδοκιμασίεςαὐτές,ἀντίνάἐνισχύσουν

τούς δεσμούς τῆς οἰκογένειας ὁδήγησαν
τόνDahl–παρ’ὅλητήφροντίδατουπρός
τήνἄρρωστηPatriciaNealσέ11ετῆδεσμό
μέ τή σκηνογράφο Felicity Crosland, κάτι
πούτάπαιδιάτουἤξεραν,ἀλλ’ὄχικαίἡ
σύζυγόςτου.Τέλος,τό1983ὁDahlπῆρεδι
αζύγιοἀπότήνNealγιάνάἔλθεισέδεύτε
ρογάμομέτήνFelicity,μέτήνὁποίαἔζησε
τάὑπόλοιπαχρόνιακαίμέχρι τόθάνατό
του,τόΝοέμβριο1990.ὉDahlπέθανεσέ
ἡλικία74ἐτῶν,ἀπόμιάσπάνιαἀσθένεια
τοῦαἵματοςκαίθάφτηκεστόνεκροταφεῖο
τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύ
λου,στόGreatMissenden,ὅπουσύμφωνα
μέτήνἐγγονήτου,ἡοἰκογένειατοῦἔδωσε
«ἕναεἶδοςκηδείαςViking».Θάφτηκε,δη
λαδή,μαζίμέτίςἀγαπημένεςτουστέκες
τοῦμπιλιάρδου,σοκολάτεςΒουργουνδίας,
μολύβιαHBκιἕνα...ἠλεκτρικόπριόνι!
Ἀπότήστρατιωτικήτουθητείαμέχριτό

τέλοςτῆςζωῆςτου,ὁRoaldDahlἀσχολή
θηκε μέ τό γράψιμο.Ἔγραψε μυθιστορή
ματα,ἱστορίεςγιάπαιδιά,ποιήματα,κινη
ματογραφικάσενάρια...Τόρεπερτόριότου

περιλαμβάνεικάποιεςἀπότίςπιόγνωστές
«ἐπιτυχίες»ὅπως:σενάριαγιάτίςταινίες
«Ζεῖς μονάχα δυό φορές» (You Only Live
Twice  1967), «Chitty Chitty Bang Bang»
(1968),«ὉWillyWonkaκαίτόἐργοστάσιο
σοκολάτας»(WillyWonka&theChocolate
Factory 1971) κ. ἄ. Ἀκόμη καί ἐπεισόδια
τῆς γνωστῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς φαντα
σίας,τρόμουκαίμυστηρίου:«Ἡζώνητοῦ
λυκόφωτος» (Twilight zone) φέρουν τήν
ὑπογραφήτου.
Τόπρῶτο«παιδικό»βιβλίοτοῦDahl,τό

1942 ἦταν «Τά Γκρέμλινς» (TheGremlins)
μέτρομακτικόκαί«χιουμοριστικό»περιε
χόμενο.Τόβιβλίοπροορίσθηκεγιάταινία
τῆςWalt Disney, ἀλλά εἶδε τό φῶς μόλις
τό1984,ὅτανὁStevenSpielbergὑλοποίησε
ἕνα ἀπαράδεκτο κράμα ἀκραίου τρόμου
καίἀμφίβολουχιοῦμορμέαὐτόντόντίτλο,
πούἄνκαίμετριότηταπροωθήθηκεμέὅλα
τάμέσα.
ΤάπερισσότεραἀπότάβιβλίατοῦDahl

κυκλοφοροῦνκαίστήχώραμας,μεταφρα
σμένα στά ἑλληνικά. Μερικά ἀπό αὐτά
εἶναι τά: «Ματίλντα» (Matilda), «ὉΤσάρ
λικαίτόἐργοστάσιοσοκολάτας»(Charlie
andthechocolatefactory),«ὉΤσάρλικαίὁ
μεγάλοςγυάλινοςἀνελκυστήρας»(Charl
ieand thegreatglasselevator), «Οἱμάγισ
σες»(TheWitches),«ὉΠέλης,ἡΠάρδαλη
κιἐγώ»(TheGiraffeandthePellyandMe),
«ἌνωΛέχ»(EsioTrot),«ὉΜΦΓ,ὁμεγάλος
φιλικός γίγαντας» (The BFG), «Ὁ Τζίμης
καί τό γιγαντοροδάκινο» (James and the
giantpeach),«Τάπαλιοτέρατα»(Dirtybeas
ts),«ὉθεῖοςὌσβαλντ»(MyuncleOswald),
«Τάπαραμύθιαἀνάποδα» (Revolting rhy
mes), «Οἱβλακέντιοι»  «Τόθαυματουργό
φάρμακο»(ThetwitsGeorge‘sMarvellous
Medicine),«Ἀπροσδόκητεςἱστορίες»(Tales
of the unexpected), «Ντάνι, ὁ πρωταθλη
τής τοῦ κόσμου» (Danny the champion of
theworld),«ἩὑπέροχηἱστορίατοῦΧένρι
Σούγκαρ» (The wonderful story of Henry
Sugar and sixmore)καί «Ὁἀπίθανοςκος
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Φόξ»«Τόμαγικόδάχτυλο»(FantasticMr.
FoxTheMagicFinger).
Κυκλοφοροῦνἀκόμηοἱδύοαὐτοβιογρα

φίεςτου:«Ἀγόρι»(Boy)καί«Σόλοπορεία»
(Goingsolo),καθώςκαίσέἀγγλικήγλώσ
σατό«ManfromtheSouth»(Ὁἄνθρωπος
ἀπ’τόΝότο)σέσυνέκδοσημαζίμέτάἔργα
τῶνEdgarAllanPoeκαίEdithNesbit:«The
Telltale Heart» (Ἡ καρδιά πού ἐλέγχει),
«LambtotheSlaughter»(Ἀμνόςστήσφαγή)
καί«TheMysteryoftheSemiDetached»(Τό
μυστήριοτῆςἡμιανεξάρτητηςδιπλοκατοι
κίας),ὅλαἱστορίεςτρόμου.
ἌνκαίὁDahlθεωρεῖταιπαγκόσμιαἀνα

γνωρισμένοςσυγγραφέαςπαιδικῶνβιβλί
ων,στόἐξωτερικόκαίεἰδικάστίςΗΠΑκα
ταβάλλονταιπροσπάθειεςἀπόἐπίσημους
φορεῖς καίπρόσωπαγιά τόνἀποκλεισμό
τῶνἔργωντουἀπότίςσχολικέςβιβλιοθῆ
κες.Συχνάσύλλογοιγονέωνκαταλόγισαν
στάβιβλίατουχυδαιότητακαίσκληρότη
τα.Τέτοιακριτικήπροέρχεταιἐξἴσουἀπό
Δεξιούς καί Ἀριστερούς πολιτικούς χώ
ρους, ἀλλά καί ἀπό ποικίλες ἰδεολογικές
ὁμάδες15.Ὁὀργανωμένοςφεμινισμόςπ.χ.
κατήγγειλε τό βιβλίο του «ΟἱΜάγισσες»
(The Witches) γιά τή δυσμενῆ παρουσία
σητῆςγυναίκας,ἐνῶΧριστιανικοίκύκλοι
καταδίκασαν τό βιβλίο γιατί εἰσάγει τά
παιδιάστόνἀποκρυφισμό.Οἱπροσωπικές
ἀπόψεις τοῦ Dahl—εἰδικά ὁ ἀντισημιτι
σμόςτου,ἐκδηλωμένοςσέἐπιστολέςπρός
φιλικάπρόσωπα,πυροδότησανἐπίσηςσυ
ζητήσειςγιάτόνκίνδυνοἔκθεσηςτῶνπαι
διῶνστήνἀνάγνωσητῶνβιβλίωντου.Οἱ
κριτικοί ἀκόμη ἀντέδρασαν γιά στοιχεῖα
ρατσισμοῦστάβιβλία του «ὉΤσάρλι καί
τόἐργοστάσιοσοκολάτας»(Charlieandthe
ChocolateFactory)καί«ὉΜΦΓ,ὁμεγάλος
φιλικόςγίγαντας»(TheBFG).
Ἕναἀπότάπιόκλασσικά,ἐπίσημαἀπα

γορευμένα βιβλία στά σχολεῖα τῶνΗΠΑ
εἶναι τό: «Τά παραμύθια ἀνάποδα» (Rev

15.http://www.enotes.com/roalddahlsalem/roalddahl

oltingrhymes),ὅπουὁRoaldDahlπαρωδεῖ
τάκλασικάπαιδικάπαραμύθια.Οἱἀντιρ
ρήσεις ἐπικεντρώνονται τόσο στή χρήση
τῆς γλώσσας ὅσο καί στή βιαιότητά του
–π.χ.ὁἀποκεφαλισμόςτῶνἀδελφῶντῆς
σταχτοπούτας.Στάἄλλαἐπίσημαἀπαγο
ρευμένα βιβλία τοῦ Dahl περιλαμβάνον
ται:«Τόθαυματουργόφάρμακο»(George‘s
MarvellousMedicine), ὅπου ἕναἀγόρι δο
λοφονεῖτήγιαγιάτου,καί«ὉΤζίμηςκαί
τό γιγαντοροδάκινο» (James and the Gia
nt Peach), τό ὁποῖοστοχοποιεῖται γιά τήν
ἀνορθόδοξηχρήσητῆςγλώσσας,τήχρήση
σεξουαλικῶνπροτύπωνκαί τήνπροβολή
καταστάσεων μέ διεφθαρμένο, μακάβριο
καίτρομακτικόπεριεχόμενο.
ΣυχνάἐκδότεςστίςΗΠΑἔχουνλογοκρί

νειαὐστηράβιβλίατοῦDahl,ἀφαιρώντας
ὁλόκληρα ἐπιλήψιμα τμήματα ὅπως τήν
περιγραφήτοῦ«χοντροῦπαιδιοῦ»στό«Ὁ
Τσάρλικαίτόἐργοστάσιοσοκολάτας».Οἱ
ἀντιρρήσειςτοῦDahlστόθέμααὐτόἦταν
ὅτιτάβιβλία του ἐνοχλοῦσανπερισσότε-
ροτούςἐνήλικεςἀπ’ὅ,τιτάπαιδιά,γιάτά
ὁποῖα ἰσχυριζόταν ὅτι εἶναι πιό βάρβαρα
ἀπό τούς μεγάλους. Βέβαια, σ’ αὐτό θά
μπορούσαμενάἀντιτείνουμεὅτιτάπαιδιά
α) εἶναι πιό εἰλικρινῆ καθώς δέν ἔμαθαν
ἀκόμηνάκρύβουντάσυναισθήματάτους
κι ἔτσι ἐκφράζονται πιό αὐθόρμητα ἀπ’
ὅ,τι οἱ μεγάλοι καί β) στό θέμα τῆς βίας,
ὅτιτάπαιδιάδιαμορφώνονταιἀνάλογαμέ
τήν ἐκπαίδευσή τουςκιἀκόμη, ὅτι γ)συ
χνά δέν κατανοοῦν τά ὑπονοούμενα τοῦ
συγγραφέακαίτείνουννάθεωροῦνἀστεῖο
ὅ,τιτάκάνεινάξεφεύγουνἀπότάπλαίσια
–σωστά ἤ λανθασμένα πού οἱ ἐνήλικοι,
συχνάἄκριτα,τούςἐπιβάλλουν.
Συλλογικά, τό ἔργο τοῦ Dahl διαπνέε

ταιἀπότόπαράδοξο,τόμυστηριῶδες,τό
τρομακτικό, τό μαγικό-ἀποκρυφιστικό
–στηριζόμενο συχνά στή μοντέρνα (τότε)
θεωρίατῆς«παραψυχολογίας»καίτάἀν-
τιπαιδαγωγικά μηνύματα, διανθισμένα
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μέ«βρετανικόχιοῦμορ»καίπυκνέςἀναφο
ρέςστή...σοκολάτα,πούὑπῆρξεἡἀγαπη
μένητουλιχουδιά.
Κυρίαρχοἐπικρατεῖστάβιβλίατουεἰδι

κά τόμήνυμαὅτι «ἐπιτρέπεταιστάπαι-
διάνάτιμωροῦντούςμεγάλουςὅτανοἱ
μεγάλοιδένφέρονταισωστά»,μιάβρα
δυφλεγήςβόμβαστάσπλάχνατῆςοἰκογέ
νειαςκαίτῆςκοινωνίαςμαςἐκμέρουςἑνός
ἀνθρώπου,πούποτέδέβίωσετόἐκκλησια
στικόφρόνηματοῦ«ἀγαπᾶτετούςἐχθρούς
ὑμῶν...»,ἀλλάπαρέμεινε, στήν καλύτερη
περίπτωση,στόἐπίπεδοτοῦ«ὀφθαλμόνἀν
τίὀφθαλμοῦ...».
Μέ βάση αὐτό τό ἱστορικό μποροῦμε

εὔκολανάἀντιληφθοῦμεὅτι ὁRoaldDa
hlσέὅλητουτήζωήὑπῆρξεἕνα«μεγάλο
παιδί»ὄχιπάνταμέτήνκαλήἔννοιατοῦ
ὅρου πού μετέφερε στά μυθιστορήματά
του –εἰδικά στά παιδικά τά προσωπικά
του βιώματα καί ἀδιέξοδα. Χρησιμοποιεῖ
τό χιοῦμορ, πρᾶγμα πού καθιστᾶ τά βι
βλίατουεὐχάρισταμένκαίδιασκεδαστικά
στόπαιδί,ἀλλάκαίστόνἐνήλικο,γεγονός,
πούκάνειτόπεριεχόμενότουςἀκόμηπιό
ἐπικίνδυνο,καθώςἔτσιἰσχυροποιεῖκαίἐμ
πεδώνει τίς λανθασμένες συμπεριφορές,
ἀναμασώνταςξανάκαίξανά–σ’ὅλατου
σχεδόν τά παιδικά βιβλία τήν τιμωρία
τῶν«κακῶνἐνηλίκων»τούςὁποίουςπε
ριγράφειἐφιαλτικάκακούςἀπότάπρώην

θύματάτουςτά«βασανισμέναπαιδιά».
ὉDahl,ὅπωςδηλώνουνκαίοἱβιογράφοι

του,ὑπῆρξεἀντιφατικήπροσωπικότητα16.
«Ἥρωας πολέμου, φιλότεχνος, γενναιόδω
ρος,“καλόςοἰκογενειάρχης”,ἀφοσιωμένος
στάπαιδιάτου,ἀλλάκαίχαρτοπαίκτης,πό
της, ἐριστικόςκιαὐταρχικόςστίςσυνανα
στροφέςτου.Κανείςὅμωςδένμπορεῖνάἀμ
φισβητήσειτόταλέντοτου,τόσαρκαστικό
χιοῦμορτουκαίτήνἀπρόβλεπτηφαντασία
του.ΠέθανετόΝοέμβριοτοῦ1990,ἀφήνον
ταςκληρονομιάστάπαιδιάὅλουτοῦκόσμου
ἱστορίεςπούἔφερανἐπανάστασηστόπαιδι
κόβιβλίο».
Ὅμωςθάσυμπληρώσουμεἐμεῖςπόσοι

γνωρίζουν–καίεἰδικάοἱγονεῖςτίεἴδους
εἶναι ἡ «ἐπανάσταση»πού ὁ RoaldDahl
ἔφερε στό παιδικό βιβλίο καί πόσο βλα-
πτικήἦτανκαίεἶναιστόσύνολότης,στή
διαμόρφωσητῆςεὐαίσθητηςπαιδικῆςπρο
σωπικότητας;
Ὁλοκληρώνονταςτήνἔρευνάμαςαὐτή

πιστεύουμε ὅτι ἀξίζει τόν κόπο οἱ γονεῖς
νάμήδιαλέγουνπλέονἄκριτα τάβιβλία
πούπροσφέρουνστάπαιδιάτους,ἀλλάνά
ἐρευνοῦνεἰδικάτόνβίοκαίτήνπολιτεία
τῶνσυγγραφέωναὐτῶντῶνβιβλίων.Τό
διαδίκτυο προσφέρεται ἐντυπωσιακά γιά
τόνἔλεγχοαὐτό.

16.http://www.skroutz.gr/books/a.10826.DahlRoald.
html

ΑΝΑΒΙΩΣΗΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗΣΕΟΡΤΗΣ;

Ὅσομιάκοινωνίαἐκβαρβαρίζεται,τόσο
ζητᾶ νάἀντικαταστήσει τίςπραγματικές
ἀξίεςστίςὁποῖεςκάποτεεἶχεἐναποθέσει
τήζωήτηςμέκίβδηλαὑποκατάστατα.
Κάποτεἡπατρίδαμαςζοῦσε,χαιρόταν

καίδιασκέδαζεστίςἡμέρεςτῆςμνήμηςτῶν

Ἁγίωνμας,τοῦΧριστοῦμαςκαίτῆςΠανα
γιᾶς μας. Σήμερα κάποιοι ἐφευρίσκουν
εὐκαιρίεςγιάτήνκαθιέρωση«ἑορτῶν»μέ
κάθεπιθανήκαίἀπίθανηθεματολογία.
Ἔτσικαθιερώνονταιἡμέρεςἑορτασμοῦ

γιάτόκαθετί:«γιορτήτοῦδέντρου»,«γιορ
τήτῆςμητέρας»,«γιορτήτοῦπατέρα»,«γι

ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ
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ορτή τῆς γυναίκας», «γιορτή τοῦ “ἁγίου”
Βαλεντίνου»... Κι ἄν θέλετε νά πᾶμε καί
πιόμακριά, σέ «διεθνῆ ὕδατα», νάθυμη
θοῦμε τίς διαβόητες «γιορτές» τῆςΓαλλι
κῆς Ἐπανάστασης, τῆς κατάληξης αὐτῆς
τοῦ Διαφωτισμοῦ, ὅπως τίς καθιέρωσαν
ὁμασόνοςΡοβεσπιέρος καί οἱ Ἰακωβίνοι:
τή«λατρείατῆςθεᾶςΛογικῆς»,τή«γιορτή
τοῦὙπερτάτουὌντος»κ.λπ.1

Δέμᾶςἐκπλήσσειλοιπόνπούκαίπολ
λοί Δῆμοι τῆς χώρας μας ἀκολουθοῦν
σήμερα τόν ἴδιο συρμό συνειδητά ἤ ἀσυ
νείδητα.
Παραθέτουμεπαρακάτωἕναμικρόδεῖγ

μααὐτῆςτῆς«πολιτικῆς»ἀπότήνἐπίσημη
ἱστοσελίδατοῦΔήμουτῆςἈθήνας2:
«ΗΔιεύθυνσηΣχολικήςΜέριμναςΔ.Ε.Π.

τουΔήμουΑθηναίων, οΑθήνα 9,84, οι μα
θητέςτριες,οιδάσκαλοικαιηΔιευθύντρια
του21ουΔημοτικούΣχολείουΑθηνών,κα
θώςκαιτογραφείοΠολιτιστικώνθεμάτων
τηςΑ’ΔιεύθυνσηςΠ.Ε.Αθηνών,στοπλαίσιο
τουπρογράμματος“Σχολεία!ΠάμεΑθήνα”,
διοργάνωσαντηνξεχωριστήεκδήλωσηανα
βίωσηςτηςγιορτήςτωνΑνθεστηρίων,που
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα,
Παρασκευή30Απριλίου,στηνπλατείαΑμε
ρικήςκαιώρα9:30π.μ.
ΣτηνεκδήλωσηοιμαθητέςτηςΑ’τάξης

παρουσίασαντηΧελιδόνακαιταχελιδονί
σματα,οιμαθητέςτηςΒ’τάξηςκαιηχορω
δία του σχολείου παρουσίασαν τραγούδια
τηςάνοιξης, οιμαθητέςτηςΓ’ τάξηςπρό
βαλαντηνεφημερίδατουςηοποίααυτήτη
φορά ήταν αφιερωμένη στα Ανθεστήρια,
οι μαθητές της Ε’ τάξης έκαναν θεατρική
αναπαράστασημεθέματιςτρειςμέρεςτων
ΑνθεστηρίωνΠΙΘΟΙΓΙΑ,ΧΟΕΣ&ΧΥΤΡΟΙ
και οιμαθητέςτηςΣΤ’τάξηςκατασκεύ
ασαν και δώρισαν εκατοντάδες στεφάνια

1. Βλέπε: π. ΓεωργίουΜεταλληνοῦ, «Περί Διαφωτι
σμοῦ καί Ὀρθόδοξης Παράδοσης» http://www.oodegr.
com/oode/istoria/ekklisia/diafwtparad1.htm

2.http://www.cityofathens.gr/el/node/11417

με πολύχρωμα άνθη που ο Δήμος διέθεσε
για το σκοπό αυτό, προσφέροντας παράλ
ληλασεόλουςτουςπαρευρισκόμενουςαπό
ένανενημερωτικόεκπαιδευτικόφάκελομε
ιστορικάστοιχείαγιατηνΠΛΑΤΕΙΑΑΝΘΕ
ΣΤΗΡΙΩΝ.
Σε μήνυμά του ο Χρήστος Τεντόμας,

δημοτικός σύμβουλος, υπεύθυνος της Δι
εύθυνσης Σχολικής ΜέριμναςΔημοτικές
Επιτροπές Παιδείας του Δήμου Αθηναίων
υπογράμμισεταεξής:“Όσοιζούμε,εργαζό
μαστεστηνΑθήνα,όσοιαγαπάμετηνπόλη
μας,έχουμεένακοινόστόχο,ένακοινόόνει
ρο. Να τη βλέπουμε να γίνεται καλύτερη.
Νατηβλέπουμεναομορφαίνει.Χρόνομετο
χρόνο.Μέραμετημέρα.Νατηβλέπουμενα
ανθίζει.Ναγεμίζειμεχαρούμενακαιαισι
όδοξαγιατομέλλονπαιδιά.ΤαΑνθεστήρια
είναι μιαμικρήαντίσταση στο γκρίζο, στο
απαισιόδοξο,στομουντότηςκαθημερινότη
τάςμας.ΗπλατείαΑμερικήςλοιπόν,πρώ
ην πλατεία Ανθεστηρίων, γέμισε για μια
ακόμαχρονιάμελουλούδια.Έγινεγιαμια
ακόμαχρονιάηπλατείατωνχρωμάτωνκαι
της ομορφιάς. Το έχουμε ανάγκη. Συγχα
ρητήριασεόσουςεργάστηκανγι’αυτήντη
μοναδικήπρωτοβουλίακαιιδιαίτεραστους
μαθητέςκαιτιςμαθήτριες,πουκάνουννα
ανθίζει μέσα μας πιο δυνατή η αισιοδοξία
καιηελπίδα”».
Πόσοςκόπος,ἀλήθεια,πόσοχρῆμαἀ

πό τόν ἱδρώτα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί
πόσα«ὡραῖα»λόγια!Ἄραγεὅλααὐτάεἶ
ναι ἁπλές φολκλοριστικές ἐκδηλώσεις ἤ
ἔχουνγιάτελικόστόχοτήνἀποκοπήτῶν
παιδιῶν μας καί τοῦ λαοῦ μας ἀπ’ τήν
αὐθεντική του παράδοση, πού ὄχι μόνο
ψυχαγωγεῖ,ἀλλάκαίτελικάσώζειδιάτῆς
Ἐκκλησίας,τόἀνθρώπινοπρόσωπο;

«ΤΟΚΡΙΣΙΜΟΠΛΗΘΟΣΤΩΝ333»

Μέτόνἐντυπωσιακότίτλο:«ΤόΚρίσιμο
Πλῆθος τῶν333:ἩἈφύπνιση τῆςἙλλά
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δαςκαίτῆςΓῆς»,κυκλοφορεῖἐκτεταμένα
στό διαδίκτυο (internet) κείμενο τό ὁποῖο
φιλοξενεῖταιπρόθυμασέπλῆθοςἀποκρυ
φιστικάκαί«ἐναλλακτικά»BlogsκαίFora.
Ἄς δοῦμε λοιπόν μερικά ἐνδιαφέροντα

ἀποσπάσματαἀπότόἀπάνθισματοῦνεο
εποχίτικουαὐτοῦὑλικοῦ:
«Όπως οι περισσότεροι σήμερα έχουμε

συνειδητοποιήσει, βρισκόμαστε σε μία από
τιςπιοσημαντικέςκαικρίσιμεςφάσειςαλ
λαγής και μετάβασης τόσο σε προσωπικό
όσο και σε συλλογικόπαγκόσμιο επίπεδο.
Μία μετάβαση από το παλιό, το διεφθαρ
μένο, το σκοτεινό στη νέα ενέργεια3 που
χαρακτηρίζεται από περισσότερο φως και
ενότητα. Βρισκόμαστε σε μία από τις πιο
κρίσιμεςφάσειςτηςιστορίαςτηςΕλλάδας
αλλάκαιολόκληρηςτηςΓηςμας.Ίσωςπολ
λοίαπόεμάςναέχουμενιώσειπωςδενβρι-
σκόμαστεαυτήτηνεποχήεδώτυχαία,ότι
έχουμε μίαπολύσημαντική και σπουδαία
αποστολήναεπιτελέσουμε.Καιπράγματι
έτσιείναι!».
Ἐμεῖς ἐδῶ, ἁπλά θά ὑπογραμμίσουμε

τήν προσπάθεια τοῦ συγγραφέα νά κο
λακεύσειτόνἀναγνώστη·νάτονώσειτόν
ἐγωισμότου·νάτοῦἐμφυτεύσει τήν ἰδέα
ὅτι εἶναι «ἐπιλεγμένος» μέ ἕνα μοναδικό
προορισμό...νάσώσειτόνκόσμο.Τόμο
τίβοαὐτόεἶναιμίαἀπότίςμεθόδουςτῶν
σεκτῶντῆς«ΝέαςἘποχῆς»·μέτόντρόπο
αὐτόπαγιδεύουν καί διατηροῦν δέσμιους
τούς ἰδεαλιστές, τούς ρομαντικούς, τούς
καλοπροαίρετους ὅσους δένβιώνουνσυ
νειδητά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖοι
καίἀποτελοῦντάμελλοντικάτουςὑποψή
φιαθύματα.Καίτόκείμενοσυνεχίζει:
«Σκοπόςαυτήςτηςεπιστολήςείναιησυ

σπείρωση,ηενότητακαιησυνεργασίαόλων
τωνανθρώπωνμεανοιχτήκαρδιάκαιανοι
χτόνου,όλωνόσωνβρίσκονταισεδιάφορα
φιλοσοφικά,θεραπευτικάκαιπνευματικά

3.Οἱὑπογραμμίσεις,δικέςμας.

μονοπάτια και συνειδητά εργάζονται για
τοφωςτόσοστηζωήτουςόσοκαιστηζωή
του Πλανήτη. Καθώς σήμερα βαλλόμαστε
απόπαντού,καθώςτοσκοτάδιέχεικηρύξει
ανελέητοπόλεμομέσααπόταΜΜΕ,μέσω
τηςΠολιτικήςκαιτωνΚυβερνήσεων,μέσα
από τηνΟικονομικήΚρίση, την καταστρα
τήγησητωνελευθεριών,τηνκαταδυνάστευ
σητηςφύσηςκαιτηςυγείας,μέσααπότην
πλύσηεγκεφάλου,τονέλεγχοτουνουκαι
γενικότερατηςζωήςμας,καθώςλοιπόντο
σκοτάδιεπιμένει,τοφωςεπιμένειακόμηπιο
πολύκαιφυσικάδιαθέτειόλατααπαραίτη
ταμέσαόχιαπλάνααντισταθείαλλάκαι
ναεπικρατήσεικατάκράτος!Μπορεί«κά
ποιοι»ναδιαθέτουνόλοτονπλούτοκαιτην
εξουσίασταχέριατους, δεν έχουνωστόσο
σεκαμίαπερίπτωσητηδύναμηναδιαφθεί
ρουν την καρδιά και το ελεύθερο πνεύμα
μας.Γιατίόσοσκοτάδικαιανπροσπαθήσεις
να δημιουργήσεις γύρωαπό ένα αναμμένο
κερί, ανενόχλητο εκείνο θα εκπέμπει το
φωςτου…».
Ὁσυντάκτηςτοῦκειμένουαὐτοῦμέεὐ

καιρία τήνκρίσηπούμαστίζειπρόσφατα
τήχώραμαςἐπιχειρεῖνάπεράσειτάδικά
τουμηνύματαμέσύνθηματό:«ἀποκρυφι
στές ὅλου τοῦ κόσμου ἑνωθεῖτε». Ἀκόμη
μέμφεται τάκαθοδηγούμεναΜΜΕ αὐτά
πού καθιέρωσαν καί ἐνίσχυσαν τή «Νέα
Ἐποχή»τοῦὙδροχόου(NewAge)στήσυ
νείδηση τοῦ νεοέλληνα ἀντιστρέφοντας
τήνεἰκόνατῆςπραγματικότητας.
«Μπροστάλοιπόνσεαυτές τις έντονες

προκλήσειςπουαντιμετωπίζουμεωςάτο
μα,ωςπολίτες τηςΕλλάδας,ως κάτοικοι
τηςΓης,...τομεγάλο«όπλο»πουδιαθέτου
μεσταχέριαμαςαναμφίβολαείναιηενό
τητακαιησυντονισμένηπρόθεσήμαςγια
τη Θεραπεία και το Ανώτερο Καλό όλων.
Στοπαρελθόνέχουνπραγματοποιηθείεπι-
στημονικέςέρευνεςκαιμελέτεςπουέχουν
αποδείξειπωςησυντονισμένηκαιενωμένη
προσπάθεια ορισμένων ανθρώπων μπορεί
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ναεπιφέρειμεγάλεςαλλαγέςπουεπηρεά
ζουνάμεσα,δυναμικάκαιαποτελεσματικά
μία συνολική κατάσταση. Συγκεκριμένα,
το 1972 σε 24 πόλεις των ΗΠΑ πραγμα
τοποιήθηκε ένα πείραμα κατά το οποίο
άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν να νιώθουν το
συναίσθηματηςΕιρήνηςσεσυγκεκριμένη
ώρα μέσα στην ημέρα τοποθετημένοι σε
στρατηγικάσημείατωνσυγκεκριμένωνπό
λεωνπουλάμβανανμέροςστοπείραμα.Τα
αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν ήταν
ηστατιστικήμείωσητωνεγκλημάτων,της
βίας,τωντροχαίωνατυχημάτωναλλάκαι
η άνοδος της οικονομίας και των χρημα
τιστηρίων! Ενώ όταν ο συντονισμός αυτός
των ανθρώπων σταμάτησε, αυτόματα τα
στατιστικάαντιστράφηκαν!...Τελικάαπο
φάσισαν ναπραγματοποιήσουν ένα ακόμη
μεγαλύτερο πείραμα, το οποίο ... ονομά
στηκε «Σχέδιο Παγκόσμιας Ειρήνης στη
ΜέσηΑνατολή».Συνέβηκατά τονπόλεμο
ΛιβάνουΙσραήλ στις αρχές του ’80. Κατά
τη διάρκεια αυτού του νέου πειράματος,
άνθρωποι, επίσης εκπαιδευμένοι στο να
βιώνουν το συναίσθημα της Ειρήνης και
ταυτόχρονα συντονισμένοι, κατόρθωσαν
ναεκμηδενίσουντιςεχθροπραξίεςγιαόσο
χρονικόδιάστηματοπείραμαλάμβανεχώ
ρα. Έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμαπως
ότανέναςσυγκεκριμένοςαριθμόςατόμων
καταφέρεινασυντονιστείκαιναμεταδώσει
δονήσειςΕιρήνηςκαιΘεραπείας,ηεπίδρα
σητηςψυχολογικήςκαιδιανοητικήςκατά
στασης αυτού του πλήθους εξαπλώνεται
σεολόκληροτοσύνολο.Οιστατιστικολόγοι
έχουνπροσδιορίσειαυτόντονσυγκεκριμένο
αριθμό,οοποίοςείναιητετραγωνικήρίζα
του1%τουπληθυσμού.Οαριθμόςαυτός
αποτελεί την αφετηρία της αλλαγής και
όσο περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν
τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα αποτέ
λεσμα.Γιαταελληνικάδεδομέναητετρα
γωνική ρίζα του 1% του πληθυσμού της
Ελλάδας που μόλις ξεπερνά τα 11 εκατ.

κατοίκους είναι333άτομα!!!!Τα 333άτο
μααποτελούν...τοκρίσιμοπλήθοςγιατη
θεραπεία τηςΕλλάδας!Ανλοιπόν κατορ
θώσουμε και συντονιστούμε 333 –το λιγό
τεροάνθρωποισεσυγκεκριμένηώρατης
ημέραςγιαέναχρονικόδιάστημα,μπορού
με όλοι μαζί ενωμένοι και στην πράξη να
κάνουμετηδιαφορά.Όχιμόνογιατοκαλό
τηςΕλλάδας…Ξεμπλοκάρονταςκαιαπε
λευθερώνονταςτηνΕλλάδα,πουαποτελεί
κομβικόενεργειακόσημείοπάνωστηΓη,η
θετικήενέργεια,ηθεραπείακαιτοφωςθα
αρχίσει ναμεταδίδεταιαυτόματαπαντού,
σεόλητηΓη!».
Πέρανἀπότίςκλασικέςἀποκρυφιστικές

θεωρίες περί συλλογικῆς συγκέντρωσης
τῆς σκέψης πού συναντοῦμε σέ γνωστές
διεθνεῖς σέκτες –ΜαχαρίσιΜαχές Γιόγκι,
ΤζέραλντΓκάρντνερ (Wicca),ἈλίκηΜπέ
ιλη (Θεοσοφία) κ.ἄ. καί τῆς θεωρίας τοῦ
ἐλιτισμοῦ,πούτόπαραπάνωἀπόσπασμα
ἀποπνέει, μήπως τά περί «θετικῆς ἐνέρ-
γειας»μᾶςπαραπέμπουνκαίστήγνωστή
ἑταιρείαἐμφιαλώσεως,πούμέτόἀναψυ-
κτικότηςδημιούργησεὁλόκληροκίνημα
γιάτή«θετικήἐνέργεια»μέἀποδέκτεςτό
νεανικόκοινότῆςχώραςμας;Ἀλλάἕπεται
συνέχεια...
«Αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε εδώ, σε

αυτόντοντόπο,αυτήτηχρονικήστιγμή
για να επιφέρουμε θετικές αλλαγές σε
ατομικόκαιδιασυλλογικόεπίπεδο.Βρισκό
μαστεεδώγιαναγειώσουμεπερισσότερο
θεραπευτικόφωςγιατιςζωέςμαςκαιτη
ζωήτωνσυνανθρώπων,τηςχώραςκαιτου
πλανήτη μας. Βρισκόμαστε εδώ σε αυτόν
τονενεργειακότόπο,...ώστενακατορθώ
σουμε επιτέλους να διασπάσουμε το αρ-
νητικόκάρμα ...Μίασυντονισμένηομάδα
απλώνανθρώπωνέχουμελοιπόναποφασί
σει να προχωρήσουμε δυναμικά, ενωμένα
και οργανωμένα σε ένα κοινό σκοπό για
την«ΑφύπνισητηςΕλλάδαςκαιτηςΓης».
...Ησυγκεκριμένηαυτήκίνησηδενοργα
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νώνεταιαπόκάποιονφορέα...Μελετήστε
προσεκτικά τον παρακάτω οδηγό, λάβετε
αυτή την απλή ενεργειακή εκπαίδευση
και αν νιώσετε ένα εσωτερικό κάλεσμα,
μίαενεργειακήανάτασηκαι ένααληθινό
άνοιγμακαρδιάς,τότεδενέχετεπαράνα
εφαρμόσετετιςπαρακάτωοδηγίεςκαινα
συντονιστείτεκαι εσείςμαζίμαςσεαυτό
τονΚοινόΣκοπό!
...Απευθύνεταισεόλουςόσουςδιαθέτουν

ανοιχτήκαρδιά,ανοιχτόνουκαιθετικήπρό
θεση!
Ανδενέχειςκαθόλουεξασκηθείσεπρα-

κτικές χαλάρωσης και διαλογισμού ακο
λούθησετιςπαρακάτωοδηγίες:
Κλείσε τα μάτια σου και πάρε μερικές

αναπνοές(εισπνοήαπότημύτη,εκπνοήαπό
τοστόμα)ώστεναχαλαρώσεις…Φέρετην
προσοχή σου ... Εφάρμοσε την παραπάνω
άσκησημερικέςφορές...καιότανσουζητη-
θείνασυνδέεσαιεύκολαμαζίτους,ό,τικαι
ανκάνεις,όπουκαιανβρίσκεσαι.
Οσυντονισμόςθαπραγματοποιείταικά

θε βράδυ στις 9.00 για 10 με 15 λεπτά. ...
Ό,τικαιανκάνεις, όπουκαιανβρίσκεσαι
εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται να δια
κόψεις τη δραστηριότητά σου, απλώς να
εστιάσεις...Ανωστόσοείσαικάπουμόνος/η
σουμπορείςναεφαρμόσειςτονπαραπάνω
διαλογισμό ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική
θεραπείαςγνωρίζεις, αρκεί να εκπέμψεις
τα συναισθήματα της ειρήνης, γαλήνης,
θεραπείας, χαράς, αφθονίας και αγάπης
γιαεσένα,τουςσυνανθρώπουςσου,τηχώ
ρα σου και όλη τη γη ... Να θυμάσαι πως
εκείνητηστιγμήλειτουργείςως«κεραία»
θετικότηταςκαι αγάπης συντονισμένη με
έναευρύτεροενεργειακόδίκτυο, τοοποίο
δημιουργούμε όλοι όσοι συμμετέχουμε σε
αυτήτηδιαδικασία. ...Είναικαλό,αναπο
φασίσειςνασυμμετέχειςσεαυτήτηνπρο
σπάθεια, να αναλάβεις σοβαρά, υπεύθυνα
καιενεργάτορόλοσουκαιναμηνξεχνάς
νασυντονίζεσαικάθεβράδυστις9.00μαζί

μας...Επίσηςναγνωρίζειςπωςοσυντονι-
σμόςαυτόςείναιπέρααπόκάθεθρησκευ-
τικήήπνευματικήιδεολογία,αποτελείμία
εσωτερική τεχνολογία αγάπης για όλους
...Μετέδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες
σεόσοτοδυνατόνπερισσότεραάτομαείτε
μέσωemailείτεβγάζοντάςτιςφωτοτυπία.
Αν είσαι έμπειρος στιςτεχνικέςχαλάρω-
σης και διαλογισμού, μπορείς να εκπαι
δεύειςκαιναβοηθάςάλλαάτομαώστενα
επιτυγχάνουντοσυντονισμό...Αυτήηδια
δικασίαεπωφελείόχιμόνοτηχώρακαιτον
πλανήτη αλλά και εσένα, την οικογένειά
σου και τους γύρω σου. ...Ο καθημερινός
καιεπαναλαμβανόμενοςσυντονισμόςδημι
ουργείέναπεδίοθετικότητας,ειρήνηςκαι
θεραπείαςπουσύμφωναμετηνκβαντική
φυσικήεπηρεάζειτουςπάντες.Ενώηαιτία
πουηάσκησηαυτήπραγματοποιείταιστις
9.00τοβράδυείναιγιατί,μετάτηδύσητου
Ηλίου,τοενεργειακόπεδίοτηςΓηςηρεμεί
καικαταλαγιάζεικαιοιθεραπευτικέςδο-
νήσεις που εκπέμπουμε συντονισμένα με-
ταφέρονταιευκολότερα…».
Δένομίζουμε ὅτι χρειάζονταιπερισσότε

ρασχόλια.Εἶναικαταφανήςἡπροσπάθεια
τῆςἐμπλοκῆςκαίπαγίδευσηςὅσοτόδυνα
τόνπερισσοτέρωνσυμπατριωτῶνμαςστήν
ἀποκρυφιστικήπρακτικήτοῦὁμαδικοῦδια-
λογισμοῦκαθώςκαίἡπροσπάθειαἐπένδυ
σηςτοῦὅλουἐγχειρήματοςμέτεχνικούςκι
ἐπιστημονικούςὅρους.Εἶναι,οἱκρυφέςδῆθεν
δυνάμειςτοῦἀνθρώπουπούθάσώσουντόν
κόσμο καί θά λύσουν τά προβλήματα τοῦ
ἀνθρώπουκαίὄχιἡδύναμητοῦΘεοῦκαίἡ
ἀλλαγήτοῦἔσωἀνθρώπουγιάτήθεραπεία
καίτοῦφυσικοῦκακοῦ.
Δυστυχῶς, πολλοί ἄνθρωποι παρασύ

ρονται σέ τέτοιες παγίδες καί δοκιμάζουν
ἐπικίνδυνες μεθόδους μέ ἀποτέλεσμα τήν
ἐμπλοκήτουςσέσέκτες,πούθέτουνσέκίν
δυνο τήν ψυχική καί σωματική τους ἀκε
ραιότητα,ἀλλάσυχνάκαίτήνἀπώλειατῆς
ἀθάνατηςψυχῆςτους.
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THESECRETPLACE-
ΤΟΜΥΣΤΙΚΟΜΕΡΟΣ

Τόφυλλάδιοἦλθεστάχέριαμαςπερίτά
τέληΜαΐου...Εἶχετόντίτλο:«1οΒιωματικό
ΣυνέδριοΘεραπευτικῆςΚίνησης, Εὐεξίας
καίΧαρᾶς»καίστάἀγγλικά:«Live,LiveLo
ng,FeelWell,BeHappy»(Ζῆσε,Μακροζωία,
Εὐεξία,Χαρά).
Τήδιοργάνωσηἀνελάμβανεἡὀργάνω

ση:«TheSecretPlace»(ΤόΜυστικόΜέρος)
καίὁτόποςκαίχρόνοςδιεξαγωγῆς,γνω
στό πολυτελές ξενοδοχεῖο στό «νησί τοῦ
Ἱπποκράτη»,τήνΚῶ,τόνἸούνιο.
Μέἔξυπναδιατυπωμένοκείμενο,οἱδι

οργανωτέςκαλοῦντούςἐπίδοξους«συνέ
δρους»«σ’έναντόποέμπνευσηςκαιπνευ
ματικήςανάτασης,...γιαναμετουσιωθείσε
πραγματικότητα...τοόραμαναγίνουνπρο
σβάσιμεςσεόλους ...οιτεχνικέςθεραπευ-
τικήςκίνησης,συμφιλίωσηςμεόλατακομ-
μάτια του εαυτού μας4, απελευθέρωσης
απότονπόνο,ψυχικόκαισωματικό,μέσα
απόέναευχάριστοταξίδι,...πουμπορείνα
φέρει τη μεγάλη αλλαγή. Να μας διδάξει
ότι ... είμαστε το σώμα μας. Δουλεύοντας
μέσααπόαυτόμπορούμεναγνωρίσουμεκα
λύτερατονεαυτόμας, ...τησυνολικήμας
ύπαρξη.Ναφτάσουμεστησυνειδητοποίηση
πουείναιηβάσηγιαποιότηταζωής,καθημε
ρινέςστιγμέςπληρότηταςκαιχαράς,ίσως
καιτηνευτυχία.
Οι εξελιγμένες τεχνικές θεραπευτι-

κής κίνησης δεν είναι γνωστές στο ευρύ
κοινό.Ήτανκαιείναικρατημένεςγιαλί-
γους.Σεαυτότο1οΒιωματικόΣυνέδριο
Θεραπευτικής Κίνησης, Ευεξίας και Χα
ράςθαμυηθούμε ...καιθαεμβαθύνουμε
στο Πιλάτες, την τεχνική Alexander5, το

4.Οἱὑπογραμμίσεις,δικέςμας.
5. Τεχνική πού ἀνέπτυξε ὁ αὐστραλός ἠθοποιός F.

MatthiasAlexander (18691955) καί στοχεύει στή χρήση
τῆς «συνειδητῆς νόησης», ὅπου, μεταξύ ἄλλων γίνεται
χρήσητοῦαὐχενικοῦμασάζμέστόχοτήνἀποκατάστα-
σητῆςροῆςτῆςμπλοκαρισμένηςἐνέργειαςμέσῳτῆς
σπονδυλικῆςστήλης.Πιστεύεταιὅτιτόὅλοἔργοσυντελεῖ

Feldenkrais6,τηFasciaκαιτηΣωματοψυχο
παιδαγωγική,τοΒutoh7,τηYogaκαιτο
Διαλογισμό, τεχνικές αποτελεσματικές
καιευχάριστεςγιαόλους...πουβελτιώ-
νουναισθητικάκαιουσιαστικάτοσώμα,
δίνουν άμεσες λύσεις στο σωματικό πό
νο, μας αντιμετωπίζουν ολιστικά, προ
σφέρουν ψυχική ευεξία, αρμονία, χαρά.
Δάσκαλοι πιλάτες και yoga, χορευτές,
γυμναστές, αθλητές, αλλά και «αγνά»
σώματα,άνθρωποιπουδενέχουνδουλέ
ψειμετοσώματους,άτομαπουτοεπάγ
γελμά τους απαιτεί σκηνική παρουσία,
καλλιτέχνες, δικηγόροι, δημοσιογράφοι,
πολιτικοί, άτομα που πάσχουν από σω
ματικούς πόνους, υπάλληλοι γραφείου,
άνθρωποι που κάνουν καθιστική ζωή θα
έχουντηνευκαιρίανακαθοδηγηθούναπό
χαρισματικούςδασκάλουςκαιναβιώσουν
όλεςτιςτεχνικέςθεραπευτικήςκίνησης.
Δουλεύοντας βαθιά με τον εαυτό μας,

μέσααπότησυμφιλίωση,μπορούμενααλ
λάξουμε,ναεξελιχθούμε,νααπελευθερω-
θούμε».
Εἶναινάθαυμάζεικανείςτόπῶςμπορεῖ

ἡ«ἐπικοινωνιακήστρατηγική»καίἡ«ἐπι
κοινωνιακήπροσέγγισητῆςγλώσσας»νά
διαστρέφειτήνἀλήθειακαίνάὀνομάζειτό
μαῦρο,ἄσπρο,παρουσιάζονταςπ.χ.τήσω
ματοκτόνοἄσκησητῆςγιόγκα 8    ὡς«θε-
ραπευτική, πού βελτιώνει αἰσθητικά καί
οὐσιαστικάτόσῶμα»καίτήνψυχοφθόρο

στήβελτίωση, τήμακροζωίακαί τήνἀνθρώπινη ἐξέλι
ξη γενικότερα.Ἡ μέθοδος ἐντάσσεται στίς ἐναλλακτι
κές ἤ ἀνορθόδοξες «θεραπευτικές» μεθόδους. http://
en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Technique

6.Μέθοδος,πούἀνέπτυξεὁφυσικός,μηχανικόςκαίmas-
terτοῦτζοῦντο,MosheFeldenkrais(19041984),σχεδιασμένη
γιάτήν«ἐπέκτασηκαίἐξύψωσητοῦ“ἑαυτοῦ”,τήμείωσητοῦ
πόνουμέσῳτῆςκίνησης,τήνεὐαισθητοποίησηκαίτήνπροα
γωγήτῆςεὐημερίαςγενικότερα».Ἐντάσσεταιστίςλεγόμενες
ἐναλλακτικές ἤἀνορθόδοξες «θεραπευτικές» μεθόδους.
http://en.wikipedia.org/wiki/Feldenkrais_Method

7.http://en.wikipedia.org/wiki/Butoh
8.Βλέπεκαί:ΧρήστουΤαγαράκη(ἐρευνητοῦἀθλητια

τρικῆς), «ΕἶναιἡΓιόγκαΣωματικήἌσκηση  Γυμναστι
κή;»,Ἔκδ.«Διάλογος»,Ἀθήνα2010.
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πρακτικήτοῦδιαλογισμοῦὡςμέσομέτό
ὁποῖομποροῦμε«νάφτάσουμε στήσυνει-
δητοποίηση»καίνά«γνωρίσουμεκαλύτερα
τόνἑαυτόμας»,συνδυάζονταςτάπαραπά
νωμέδῆθενὠφέλιμεςπρακτικές,ὅπωςτό
Πιλάτες(μετεξέλιξητῆςγιόγκα)καίἀμφι
βόλουἀποτελέσματος«τεχνικές»τεχνική
Alexander, Feldenkrais κ. ἄ. βασιζόμενες
στίς προσωπικές προσεγγίσεις ἀλλοδα
πῶν«ἐρευνητῶν»,ὅλααὐτάἐντασσόμενα
στίςθεωρίεςκαίπρακτικέςτῆς«ΝέαςἘπο
χῆς»τοῦὙδροχόου(NewAge).
Ἀξίζειἀκόμηνάσημειωθεῖὅτιβασικός

συντελεστής τῆς ὅλης διοργάνωσης εἶναι
τό«IlliumCenterofLight»,ὀργάνωσηπού
ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς «ἀσυμβίβαστη μέ
τήνὈρθόδοξηπίστη»ἀπότήν«Ζ΄Πανορ
θόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ἱε
ρῶνΜητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων
καί παραθρησκείας» (Ἁλίαρτος Βοιωτίας,
2026/9/1995).
Χρειάζεταιπολλήαὐτοσυγκράτησηκαί

γνώσηγιάνάμήπαρασυρθεῖκανείςἀλλά
πρωτίστως χρειάζεται ἡ ζωογόνος Χάρις,
τήνὁποίαμόνοστήνἘκκλησίαμπορεῖνά
δεχθεῖὁπανταχόθενπολιορκούμενοςκαί
καταπονούμενοςσύγχρονοςἄνθρωπος.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΤΗΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΟΥΘΕΟΥ.

Ὁσυνεργάτηςμᾶςἔφερετόἔντυποκαί
μᾶςδιηγήθηκετόσυμβάν.Ἦτανπρίνλί
γεςἑβδομάδεςστήΝέαΣμύρνηὅταντόν
σταμάτησανἕνανέοζευγάριἀλλοδαπῶν,
νέαπαιδιά,συμπαθητικά,μέσκιστάμάτια
καίκαταγωγήἀπ’τήνΚορέα.Τοῦμίλησαν
μέσπαστάἑλληνικάγιάτόνΘεό,ἔχοντας
κι ἕναDVDplayerμέθρησκευτικάμηνύ
ματα.Τοῦζήτησαννάἔλθειστόστέκιτους,
κάπουστόΝ.Κόσμο.
Ἐκεῖνοπούἔκανεἐντύπωσηστόσυνερ

γάτηδένἦταντόσοὁἐνθουσιώδηςζῆλος
τῶν νεαρῶν «εὐαγγελιστῶν», ὅσο τό τε

τρασέλιδο ἔγχρωμο ἔντυπο μέ τόν τίτλο
«Γιατί Καλούμε Τον Θεό “Πατέρα”;» καί
τάἐνπολλοῖςπαιδαριώδησκίτσα(comics)
στόἐσωτερικόὅπουπαρουσιάζουνδύονέα
παιδιάνάσυνομιλοῦν(sic!):
«Κορίτσι:ΓιατίΚαλούμεΤονΘεό“Πατέ

ρα”;
Αγόρι:Δενμπορώναπω,ποτέδεντοσκε

φτικά.
Κορίτσι:Τότε,τιπρουπόθεσηείναιανάγ

κιγιανακαλείταιπατέρα;
Αγόρι:Λοιπόν...πρώταχριαζόμαιπαιδιά.
Κορίτσι:Σωστό.Αλλάμπορείέναςπατέ

ραςναέχειπαιδιάμόνοςτου;
Αγόρι: Φυσικά όχι! Θα έπρεπε να είναι

μιαμητέρα.
Κορίτσι: Αυτό είναι. Ι Προυπόθεση του

ΘεούγιανακαλείταιΠατέρα,ΘεόυηΜη
τέραπρέπειναυπάρχει.
Αγόρι:Αυτόείναιεύλογο.Γιατίδεντοίξε

ρααυτό;».
Ἄςμήνἐκπλήσσεταιὁἀγαπητόςἀνα

γνώστηςγιάτόἀσυνάρτητοτῆςφρασε
ολογίαςἤγιάτάἀπαράδεκταὀρθογρα
φικάκιἄλλαλάθηκαθώςεἶναιἐμφανές
ὅτι γιά τή μετάφραση τοῦ πολυτελοῦς
ἔγχρωμουφυλλαδίουστάἙλληνικάχρη
σιμοποιήθηκε ἡ μεταφραστική μηχανή
τοῦ Google (ἱστοχῶρος τοῦ διαδικτύου)
χωρίςπεραιτέρῳἐπεξεργασία.Τόσημαν
τικόὅμωςεἶναιὅτιπέρανἀπότήγλωσσι
κήἀκαταστασία,τόπνεῦματοῦἐντύπου
στοχεύειἀλλοῦ...
Στήν4ησελίδαδιαβάζουμε(sic!):
«ΟΘεός ονομάζεται “Πατέρας”, επειδή

εκείείναιΘεόυηΜητέρα.
Ένα “Πατέρα” καθορίζεται ως ένα αρ

σενικόοποιόςέχειπαιδί.Αλλάστηνπραγ
ματικότηταείναιτελικάημητέραπουδίνει
γέννησησεέναπαιδί.
Επομένως,εάνείναιέναςπατέρας,αυτό

σημαίνειότιθαπρέπειναέχειπαιδίπουτον
καλείται“πατέρα”καιότιπρέπειναείναι
μιαμητέραπουέδοσεγέννησηστονπαιδιών.
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ΙησούςδίδαξεεμάςσχετίκαΘεόυότιΑυτός
είναιΠατέραςμάςστονουρανών.
Εμείς,πουπιστεύουνστοΘεό,είμαστετα

παιδιάτουΘεού.
ΚΑΤΑΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:9 “Εσείς, λοιπλόω,

έτσιναπροσεύχεστε:Πατέραμας,πουβρί
σκεσαιστουςουρανούσ...”.
ΠΡΟΣΡΩΜΑΙΟΥΣ8:16“ΤοίδιοτοΠνεύ

ματουΘεούδιαβεβαιώνειτοδικόμαςπνεύ
μαπωςείμαστεπαιδιάτουΘεού.”
Αν Θεός ο Πατέρας και τα παιδιά Του

υπάρχουν,ποίοςάλλοςπρέπειναυπάρχει;
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:26 “Αντίθετα, η ου

ράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, κιαυτή
είναιημητέραόλωνμας.”
ΔεδομένουΗΆγιαΓραφήμαςκαλείεμάς

ταπαιδιάτουΘεού,εμείςπρέπειναγνωρί
ζουμεόχιμόνοΘεούΠατέρα,αλλάκαιόλας
ΘεούΜητέρα».
Τόἔντυποὁλοκληρώνεταιἀναφέροντας

τόνφορέα,τήν«ΕκκλησίαΘεού.Παγκόσμια
Ιεραποστολική Κοινωνία» καί προσκαλεῖ
«αὐτούςπούἔχουνἐρωτήσεις»στήνἕδρα
της,σέμίαδιεύθυνσηστόΝ.Κόσμο.
Εὐρύτερη ἔρευνα πέραν ἀπό τή νε

ανική ὁμάδα τῶν Κορεατῶν στή χώρα
μαςμᾶςὁδηγεῖστήν«WorldMissionSo
ciety Church of God», διεθνῆ ὀργάνωση
μέἕδρατήνΚορέα,πούἱδρύθηκεἀπότόν
AhnSahnghong,τό1964καίγιάτόνὁποῖο
οἱ ὀπαδοί τουπιστεύουνὅτι ἐκπροσωπεῖ
τήΔευτέραΠαρουσίατοῦΧριστοῦ9.ὉἌν
Σάνγκχόνγκφέρεται ὅτι βαφτίστηκε τό
1948καίπέθανετό1985.Σημερινόςἡγέτης
τῆς«ἐκκλησίας»εἶναιἡσύζυγόςτουAhn
ZangGilJahγνωστήστήν«ἐκκλησία»ὡς
«ἡΟὐράνιαΜητέρα», ἐνῶΠρόεδρος καί
ΓενικόςPastorεἶναιὁKimJooCheol.Περί
πουτό70τοῖςἑκατότῶνὀπαδῶνεἶναιγυ
ναῖκες.Ἡἕδρατῆςὀργάνωσηςβρίσκεται
στόBundang,SungnamCity,τῆςἐπαρχίας
Kyunggi,μίαὥραπερίπουἀπότήΣεούλ.

9.http://en.wikipedia.org/wiki/World_Mission_Society_
Church_of_God

Στήν«ἘκκλησίατοῦΘεοῦ»ἀνήκουνἀκό
μηοἱὀργανώσεις:«ἽδρυμαΕὐημερίαςτῆς
ΝέαςΖωῆς»(NewLifeWelfareFoundation)
καί «Διεθνές Ἵδρυμα “Σᾶς Ἀγαποῦμε”»
(International We Love You Foundation)
ὅπου ἡ Zang εἶναι Πρόεδρος. Στήν «ἐκ
κλησία» θεωροῦν τή Zang GilJah ὡς «ὁ
ΘεόςΜητέρα» καίὡς τή «Νέα Ἱερουσα
λήμ»,ἐνῶτόνAhnSahngΧόνγκθεωροῦν
ὡς «ΘεόΠατέρα».Ἀκόμη,πιστεύουνὅτι
τό οἰκογενειακόμοντέλοστήΓῆἀντικα
τοπτρίζει τήν «οὐράνιαοἰκογένεια»,πού
ἀποτελεῖται ἀπό ἕναν Οὐράνιο Πατέρα,
μίαΟὐράνιαΜητέρακαίτούςπνευματι
κούςἀδελφούςκαίἀδελφές10.

Στήν «ἐκκλησία» τηρεῖται ἡ ἡμέρα τοῦ
Σαββάτου «η οποία καθιερώθηκε από τον
Θεό... Ο Ιησούς κράτησε το Σάββατο και
καθιέρωσε“τοΣάββατοτουΙησού”ωςτην
ολοκλήρωση τoυ ”Σαββάτου του Ιεχωβά”,
ενώοΚωνσταντίνοςΙ΄θέσπισετηνΚυριακή,
ημέρατουΉλιου(diesSolis)νατηρείταιωςη
ημέρατηςρωμαϊκήςανάπαυσης».
Ἡ ὀργάνωση πιστεύει ὅτι «όλα τα αν

θρώπιναόνταείναιάγγελοι,πουήλθανστη
γη,αφούαμάρτησανστονουρανό»καίθεω
ρεῖτόβάπτισμασάντόπρῶτοβῆμαπρός
τή σωτηρία. Οἱ ὀπαδοί βαπτίζονται στό
ὄνοματοῦΠατρός(τοῦἸεχωβᾶ),τοῦΥἱοῦ
(τοῦἸησοῦ)καίτοῦἉγίουΠνεύματος(τοῦ
AhnSahnghong)11.
Ἡ«ἐκκλησία»ἀπαιτεῖἀπότίςγυναῖκες

νάφοροῦνμαντίλακατάτήδιάρκειατῶν
«ἱεροτελεστιῶν» καί δηλώνει ὅτι στόχος
τηςεἶναιἡ«επαναφοράστηνπίστητηςΑρ
χαίαςΕκκλησίας»,ἐνῶἡπροσευχήἀπευ
θύνεταιστόὄνοματοῦAhnSahnghong,ὁ
ὁποῖοςταυτίζεταιμέτήΔευτέραΠαρουσία
τοῦΧριστοῦ.
Τό«ΧριστιανικόΣυμβούλιοτῆςΚορέας»,

φορέας πού ἀντιπροσωπεύει τίς προτε
σταντικέςὁμολογίεςτῆςχώρας,χαρακτη

10.http://english.watv.org/intro/welcome.html
11.Στόἴδιο.
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ρίζει τήν ὀργάνωση αὐτή σάν «αἵρεση».
Ἀντίθετα,ἡὀργάνωσηθεωρεῖἀβάσιμοτόν
ἰσχυρισμόκαίβρίσκεταισέδικαστικήδιέ
νεξημέτούςἀνωτέρῳ.Ἄλλεςχριστιανικές
ὁμολογίεςστήνΚορέαὑποστηρίζουνὅτιἡ
«ἐκκλησία» λατρεύει ἕναν ἄνθρωπο, με
ταχειρίζεται τούς ἀνηλίκους ἄσχημα καί
καταστρέφειοἰκογένειες,καθώςγυναῖκες
ὀπαδοίτῆςὀργάνωσηςἐγκαταλείπουντίς
οἰκογένειές τουςγιάνάπαραμείνουνμό
νιμαστίς ἐγκαταστάσεις τῆς «Ἐκκλησίας
τοῦΘεοῦ».
Ἡ ὀργάνωση, τέλος, ὑποστηρίζει ὅτι

ἔχειδημιουργήσει400περίπου«ἐκκλησίες»
στήν Κορέα καί 1.000 «ἐκκλησίες» σέ 150
χῶρες,ἔχονταςπερισσότεραἀπό1.100.000
μέλη ἀπό τό 2009 καί ὅτι ἐνεργοποιεῖται
ἐθελοντικάσέπαγκόσμιεςδραστηριότητες
γιάτήνεὐημερίατοῦἀνθρώπου.
Εἶναιφανερόὅτιοἱδιδασκαλίεςτῆςὀρ

γάνωσηςαὐτῆςεἶναιἀσυμβίβαστεςμέτή
Χριστιανική πίστη καί ἰδιαίτερα μέ τήν
Ὀρθόδοξηκαίἀπειλοῦντούςἀστήρικτους
ἀδελφούς μας. Ἴσως βέβαια κάποιος νά
ἀντείπει ὅτι τά ὑποστηριζόμενα ἀπό τήν
ὀργάνωση αὐτή ἀκούγονται παιδαριώδη,
ὅτι ἀκόμη καί τό εἰσαγωγικό της ἔντυπο
στή χώρα μας προκαλεῖ θυμηδία, ἀλλά
τάπράγματαδένεἶναιτόσοἁπλά.Χιλιά
δες συμπατριῶτες μας βρίσκονται σήμε
ρα μπερδεμένοι στά πλοκάμια κάποιας
ἀντίστοιχης ὁμάδας, ἐνῶ μεγάλο μέρος
τῶνμακράντῆςἘκκλησίαςἀδελφῶνἀπο
δέχονται ἐξωγενεῖς κι ἀλλόθρησκες ὡς
ἀπίθανεςκοσμοθεωρίες–ἄςεἶναικαλάτά
Μ.Μ.Ε.,μπερδεύουντήμετενσάρκωσημέ
τήνἀνάσταση,τήνπροσευχήμέτόδιαλο
γισμό καί θεωροῦν τήνπίστηστό ἰνδουι
στικόκάρματαυτόσημημέτήφιλοσοφική
θεώρησηπερί αἰτίας καί ἀποτελέσματος.
Ὁνεοέλληναςκινδυνεύειχωρίςνάτόκα
ταλαβαίνει,ἐνῶμέμίαἐπίμονααὐτοκατα
στροφικήδιάθεσηἀπομακρύνεταιὅλοκαί
περισσότεροἀπότήνἘκκλησία.

Κάποτε ἐπί μακαριστοῦπ.Ἀντωνίου
ἀκόμη, μερικοί «λόγιοι» ἀπό τηλεορά
σεως διακήρυτταν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν
χρειάζεταινάἀσχολεῖταιμέτίςαἱρέσεις
κι ὅτιμόνηἡ «αὐτοσυνειδησία» τῆςἘκ
κλησίας εἶναι ἀρκετή γιά νά περισωθεῖ
ὁ ἄνθρωπος. Σήμερα, οἱ πιό ἐχέφρονες
ἀπ’ αὐτούς ἔχουν καταπιεῖ τή γλώσσα
τους –δυστυχῶς, κάποιοι ἀκόμη ἐπιμέ
νουν. Ἄς μήν ὑποτιμοῦμε λοιπόν τόν
ἀντίπαλο...Ὅταντό1980ἦλθεστήχώρα
μαςὁ«διεθνήςἀπεσταλμένος»τῶνΝεο
γνωστικῶντοῦΣαμαέλἈούνΒεόρ,ζοῦσε
χωρίς πόρους καί δέν ἤξερε Ἑλληνικά.
Σήμερα, ἀνέρχονται σέ χιλιάδες ὅσοι
πέρασαν ἀπό τή συγκεκριμένη σέκτα.
Ὁ Πραμπουπάντα (ἡ Αὐτοῦ Θεία Χάρη
Α. Τσ. Μπακτιβεντάντα Σουάμι Πραμ
πουπάντα) (sic!) πῆγε στίς Ἡνωμένες
Πολιτεῖεςτό1965,χωρίςκαθόλουχρήμα
τα. Σήμερα ἡ I.s.k.con. (ΔιεθνήςἝνωση
γιά τήΣυνειδητοποίηση τοῦΚρίσνα), οἱ
γνωστοί«ΧάρεΚρίσνα»,διαθέτειπολλά
ἑκατομμύριαὀπαδούς.

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑΚΑΙΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κατά τό τρίμηνο Ἀπριλίου  Ἰουνίου
2010καίμετάτίςδιακοπέςτῶνἑορτῶντοῦ
Πάσχα, συνεχίστηκε καί ὁλοκληρώθηκε
ἡλειτουργίατοῦ«ΣεμιναρίουὈρθοδόξου
ΠίστεωςκαίΟἰκοδομῆςστήνὈρθοδοξία»,
τόὁποῖοδιάγειτήν3ηδεκαετίαλειτουργί
αςτουκαίδιάτοῦὁποίουπολλοίἄνθρωποι
καί ἰδιαίτερα νέοι βοηθήθηκαν νά βροῦν
ἀπαντήσειςστάὑπαρξιακάτουςἐρωτήμα
τα.ΟἱὁμιλίεςγίνονταικάθεΚυριακή,11.30
π.μ.ἕως13.00,ἀπόἐκλεκτούςὁμιλητές,οἱ
ὁποῖοιμέπολλήἀγάπηκαίμέἐξαιρετική
γνώση τῶν προβλημάτων πού ἀπασχο
λοῦν τό λαό τοῦ Κυρίου, ἀναπτύσσουν
στούςσυνεργάτεςκαίφίλους τῆςΠ.Ε. Γ.
θέματαπούἔχουνσχέσημέτήνἐνΧριστῷ
ζωήκαίτήνἘκκλησιαστικήμαςπαράδοση.
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Κατάτήδιάρκειατῆςφάσηςαὐτῆςτοῦ
Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν οἱ ἑξῆς
εἰσηγήσεις:
ὉΠανοσιολ.Ἀρχιμ.π.ΑὐγουστῖνοςΜύ

ρου,μέθέμα:«Τρεῖςδωρεέςτοῦἀναστημέ
νουΧριστοῦ».
Ὁκ.ΙωάννηςΜηλιώνης,μέθέμακαίκι

νηματογραφικήπροβολή:«ΝέαΤάξη.Συ
νωμοσιολογίαἤπραγματικότητα;».
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος

Παπαθανασίου, ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Ἀρχιε
πισκοπῆςἈθηνῶν,μέθέμα:«Προσέγγιση
στόπανάγιονὄνοματοῦἀναστάντοςΧρι
στοῦ».
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Κυριακός

Τσουρός, μέ θέμα: «Ὁ “Ἰησούς Χριστός”
τοῦΝεοπαγανισμοῦ».
ὉΚαθηγητήςκ. ΙωάννηςΚορναράκης,

μέθέμα:«ΤόμυστήριοντοῦΒαπτίσματος
καίτῆςΘείαςΕὐχαριστίας,βασικοίσυντε
λεσταίτῆςσωτηρίαςἐνΧριστῷἸησοῦ».
ὉΑἰδεσιμολ.Πρωτοπρ.π.ἸωάννηςΧα

τζηθανάσης, μέ θέμα: «Ἀφιέρωμα στόν
ὍσιοἸουστίνοτόνΝέο».
ὉΑἰδεσιμολ.Πρωτοπρ.π.ΒασίλειοςΓε

ωργόπουλος,μέθέμα:«Ἡπροέλευσητῶν
προτεσταντικῶναἱρέσεων».
ὉΠανοσιολ.Ἀρχιμ.π.ΝικάνωρΚαρα

γιάννης,μέθέμα: «Ἐκκλησίακαί οἰκολο
γικόπρόβλημα».
ἩΠ.Ε.Γ.πούἀποτελεῖτόνὀργανωτι

κό καί οἰκονομικό φορέα τοῦ Σεμιναρίου
συνιστᾶστούςφίλουςκαίσυνεργάτεςτης
πούπαρακολουθοῦντάμαθήματα,νάτό
κάνουνγνωστό καί νά καλέσουν καίἄλ
λουςφίλουςκαίγνωστούςτους,πούδέντό
γνωρίζουννάσυμμετάσχουνσ’αὐτό.

ΣτάπλαίσιατοῦἘκπαιδευτικοῦΣεμινα
ρίουτῆςΠ.Ε.Γ.πραγματοποιήθηκε,κατά
τότρίμηνοἈπριλίουἸουνίου,ἡτελευταία
ἡμερίδα,στόΠνευματικόΚέντροτοῦἹεροῦ
ΝαοῦἉγίουἈθανασίουΠολυδρόσου,στό
Χαλάνδρι,Σάββατο(29Μαΐου).Εἰσηγήτρια
ἦταν ἡ κ. Μαρία Δημητριάδου, μέ θέμα:
«Πολεμικές Τέχνες, μία ἀκόμη πρακτική
τῆς“ΝέαςἘποχῆς”».Οἱἡμερίδεςπραγμα
τοποιοῦνταιμέσκοπότόνκαταρτισμόσυ
νεργατῶντῆςἝνωσηςγιάνάἀναλάβουν
διακονίαἐνημέρωσηςκαίπαροχῆςβοηθεί
αςσέὅσουςἀντιμετωπίζουνπροβλήματα
ἀπότήνἐμπλοκήτουςσέαἱρετικέςὁμάδες.
Προηγήθηκε ἡΘείαΛειτουργία καί μετά
τήνεἰσήγησηἀκολούθησεγεῦμαἀγάπης
καίπνευματικῆςκοινωνίας.
Γιάτήνἐνημέρωσητῶνπολιτῶνσέθέ

ματα σχετικά μέ τήν δραστηριότητα τῶν
σεκτῶν,μέλητῆςΠ.Ε.Γ.ἔδωσανδιαλέξεις
κατάτότρίμηνοἈπριλίουἸουνίουσέἐνο
ρίες τῆςἈρχιεπισκοπῆςἈθηνῶν καί στίς
ἕδρες Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἐλλάδος.
ΣυνεχίστηκεκατάτότρίμηνοἈπριλίου

Ἰουνίουκαίὁλοκληρώθηκεγιάτότρέχον
ἔτος 2010, ἡ ἐντατική ἐκπαίδευση συνερ
γατῶν τῆς Π. Ε. Γ. στίς εἰδικές «ὁμάδες
ἐκπαίδευσηςκαίἐπανένταξης».Τάμαθή
ματα στίς ὁμάδες αὐτές παρακολουθοῦν
ὅσοιθέλουννάἐνταχθοῦνστόπρόγραμμα
διακονίας ἀντιμετώπισης τῶν ποικίλων
πνευματικῶν καί κοινωνικῶν προβλημά
των,πούδημιουργοῦνταισένεαράκυρίως
ἄτομαἀπότήνπροσηλυτιστικήδραστηρι
ότητατῶν«θρησκειῶννεότητας»καίτῶν
«ὁμάδωνδιανοητικοῦχειρισμοῦ».

ΕἶπεὁἀββᾶςἈντώνιος:Οἱπαλαιοίπατέρεςβγῆκανστήνἔρημοκαίγιατρεύθηκανκαίἔγινανγια
τροί.Ἐπιστρέφονταςκατόπινἀπό‘κεῖἄλλουςγιάτρεψαν.Ἐμεῖςὅμωςταυτόχροναμέτήνἀναχώ
ρησήμαςἀπότόνκόσμο,πρίνγιατρευτοῦμε,θέλουμεἄλλουςνάθεραπεύουμε.Καίμᾶςξαναβρί
σκειἡἀρρώστιακαίγίνεταιἡτελευταίακατάστασηχειρότερηἀπότήνπρώτη.Καίἀκοῦμετόν
Κύριονάμᾶςλέει:«Γιατρέ,θεράπευσεπρῶτατόνἑαυτόσου».

“ΤόΜέγαΓεροντικό”,ἔκδ.:Ἱ.Ἡσυχ.“ΤόΓενέσιοντῆςΘεοτόκου”,ΠανόραμαΘεσσαλονίκης.
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Ἐστάλη ἐκ μέρους συνεργάτου μας πρός
τόντοπικόΤύποἡκατωτέρῳἐπιστολήτήν
ὁποίακαίδημοσιεύουμε.

Εφημερίδα«ΗΓειτονιάμας»,
Fax:2106000885,

ΑγίαΠαρασκευή,26/6/2010.

ΚύριεΔιευθυντά,
Μεπροβλημάτισεέντοναμικρόσχόλιο

συνεργάτιδάςσας (τ. 227, Ιούνιος 2010,σ.
8)τοοποίοκαιπαραθέτωπριντοσχολια
σμότου.

«Μάθετεσταπαιδιάσαςνα
χρησιμοποιούντηφαντασίατους

Μεταξύτωντριώνκαιτεσσάρωνετών,
ταπαιδιάαναπτύσσουν την ικανότητα να
δημιουργούνεικόνεςστομυαλότουςκαινα
τις βλέπουνσανκινηματογραφικήταινία.
Στηνπαιδικήηλικίαηδημιουργίαεικόνων
είναι σημαντική αλλά αρχίζει σιγάσιγά
ναξεθωριάζειόταντοπαιδίμεγαλώνει.Η
φαντασίαμπορείνααποδειχθείένασημαν
τικόεφόδιοκαιναμειώσει τιςψυχολογι-
κέςκαισωματικέςπαθήσεις1.Μάθετετα
παιδιάσαςαπότηπολύμικρήηλικίανα
δημιουργούννοερέςεικόνες, οιοποίεςθα
τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν πολλές
δύσκολεςκαταστάσεις.Έπεσεκαιχτύπησε
τογόνατοτου,μάθετουναφαντάζεταιότι
μιαχρυσήαλοιφήτουχαϊδεύειτηνπληγή.
Έχειάγχοςπουθαπάειστοοδοντογιατρό,
μάθε του να φαντάζεται ότι θα πάει πε
τώνταςπάνωσε έναμαγικόχαλί.Καιμη
ξεχνάτεποτέ,οιεικόνεςπάντααλλάζουν
και συμβαδίζουν με την ηλικία τους.Όσο
νωρίτεραδιδάξετεσταπαιδιάσαςναχρη-

1.Οιυπογραμμίσεις,δικέςμου.

σιμοποιούναυτέςτιςικανότητεςτόσοπιο
αποτελεσματικέςθαείναιστομέλλονκαι
θατουςακολουθήσουνσ’ολόκληρητηζωή
τους.

Β.Μ.,τουΠαιδικούΣταθμού“...”
στηνΑγίαΠαρασκευή»

Με τον όρο φαντασία εννοείται εκεί
νηηψυχικήλειτουργίαπουεκδηλώνεται
ως παραστατική λειτουργία της συνείδη
σης και έχει τη βιολογική της βάση στον
ανθρώπινο εγκέφαλο. Αποτελεί βασικό
αντικείμενοέρευναςτηςκλασικήςψυχο-
λογίαςκαικατέχειπρωτεύουσαθέσηστις
ανθρωπιστικές επιστήμες και τις νευροε
πιστήμες. Βοηθά στην παροχή νοήματος
στην εμπειρία και κατανόησης στη γνώ
ση. Είναι θεμελιώδης λειτουργία, μέσω
τηςοποίαςοιάνθρωποιαναζητούννόημα
στον κόσμο και κατέχει ρόλοκλειδί στη
μαθησιακήδιαδικασία2.
Μέχρις εδώ τα πράγματα βαίνουν κα

λώς.Ηφαντασίαείναιέναεργαλείο,που
αναναπτυχθεί–χωρίςδικήμαςσυνειδητή
επέμβαση σταφυσιολογικά τουπλαίσια
(οικογένεια, σχολείο, κοινωνία) με παρα
δοσιακές μεθόδους (π.χ. ... «τα δώρα τα
φέρνει ο άγιος Βασίλης» κ.τ.λ.) παρέχει
στονάνθρωπο–σεσυνδυασμόμετιςάλλες
ψυχικέςλειτουργίεςτουτηδυνατότητανα
ζήσειφυσιολογικάτηζωήτουμέσαστον
περιβάλλοντακόσμο.Καιμέχριςεδώ!
Η δήθεν «καλλιέργεια» της φαντασί

ας,προσπάθειαπουσυχνάκαταβάλλεται
στοχώροτωνδιαφόρωνομάδωνκαιτάσε
ων: της «Εναλλακτικής Θεραπείας», του
«Ολισμού», του αποκρυφισμού και των
σύγχρονων «ψυχολογικών» θεωριών (Αν

2.http://en.wikipedia.org/wiki/Imagination

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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θρωπιστική Ψυχολογία, Υπερπροσωπική
(Διαπροσωπική)Ψυχολογία κ. ά.) μπορεί
εύκολαναοδηγήσεισεψυχώσεις–τελείως
αντίθετααπότονισχυρισμότης«μείωσης
των ψυχολογικών και σωματικών παθή-
σεων»καιαπώλειατηςπραγματικότητας
ειδικάαναυτήη«μεθοδευμένη»ή«συνει
δητή» όπως αρέσκεται να αποκαλείται
στουςχώρουςάσκησήςτης«καλλιέργεια»
και «ανάπτυξη» της φαντασίας αρχίσει
απότημικρήηλικίατουανθρώπου.
Οιμεθοδευμένεςαυτές«νοερέςεικόνες»

εξυπηρετούν –μαζί με τη χαλάρωση την

είσοδοστιςκαταστάσειςδιαλογισμούμε
τιςοποίεςτο«θρησκευτικό»μόρφωματης
«Νέας Εποχής» του Υδροχόου (NewAge)
επιχειρεί να αλώσει τις συνειδήσεις των
ανθρώπων.
Μην καταφεύγετε σε δήθεν μοντέρνες

θεωρίες ψυχικής ανάπτυξης, της όποιας
μορφής.Ηελεγμένηαποτελεσματικότητα
τηςδικήςμαςΠαράδοσηςπάντοτεήτανκαι
ακόμηείναιη εγγύηση.Μηνεπεμβαίνετε
στις λεπτές ισορροπίες του ψυχισμού του
ανθρώπουμε«θεωρίες»,πουσυχνάεπιφέ
ρουνκαταστροφικάαποτελέσματα.

ΟΜΑΔΕΣΜΕΛΕΤΗΣΤΟΥΣΚΗΝΙΚΟΥΤΩΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦνκαίἐφέτος,στάπλαίσιατῆςΠ.Ε.Γ.,οἱἑξῆςὉμάδεςΜελέτηςτοῦΣκη

νικοῦτῶνΑἱρέσεωνκαίτῆςΠαραθρησκείας:
1.ὉμάδαΜελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίαςκαί δράσηςτῆςἙταιρίας
«Σκοπιά»τῶν«ΜαρτύρωντοῦἸεχωβᾶ».ΚάθεΠέμπτη,5.30΄6.30΄μ.μ.

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

3.ὉμάδαΜελέτηςτῆςἱστορίας,ἐξέλιξης,διδασκαλίαςκαίδράσηςτῆςΝεοειδωλο-
λατρίας.ΚάθεΔευτέρα,6.30΄8.30΄μ.μ.

4.ὉμάδαΜελέτηςτοῦσκηνικοῦτῆς«ΝέαςἘποχῆς»(Γκουρουϊστικές,Ἀποκρυφι
στικές,Ἐναλλακτικές,ΝεοΓνωστικές,Σατανιστικέςκ.λπ.ὁμάδες).ΚάθεΠέμπτη,
7.00΄9.00΄μ.μ.

ΤάΜαθήματαπραγματοποιοῦνταισέαἴθουσατοῦἘνοριακοῦΚέντρουτῆςἉγίας
Παρασκευῆς(ἈποστόλουΠαύλου10,δύοδρόμουςδεξιά,μετάτήνΕ.Ρ.Τ.).Τηλ.ἐπικοι
νωνίας:2106396665.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
ἈπότόΡαδιοφωνικόΣταθμότῆςΠειραϊκῆςἘκκλησίας,91,2FM,μεταδίδεταιἡ

ἐκπομπή:«ἈντιαιρετικήΔράση».Σάββατο,14.1515.00.Ἐπιμελοῦνταικαίπαρουσιάζουν
ὁΠρωτοπρ.π.ΚυριακόςΤσουρόςκαίὁκ.Δημ.Κόκκορης.

ἹστοσελίδατῆςΣΥΝΟΔΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΠΙΤΩΝΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM

email:aireseis@gmail.comτηλ.21072722403,fax:2107272244

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

ἹστοσελίδατῆςΠ.Ε.Γ.:www.ppu.grτηλ.2106396665,fax:2106082219
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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.


