
διάλογος

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012, ΤΕΥΧΟΣ 67

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)1

(ιστ’ μέ ρος)

Ἡ κίνηση τοῦ Μούν ἐπιδιώκει τό στόχο 
της μέ τή διάβρωση ὅλων τῶν θρησκειῶν, 
τῶν διεθνῶν ὀργανώσεων, τῶν παραδε
δομένων ἀξιῶν καί ὅλων τῶν τομέων τῆς 
ζωῆς καί τῆς δραστηριότητας τῆς ἀνθρώ
πινης κοινωνίας. Πίσω ἀπό ἑκατοντάδες 
προσωπεῖα, ὁ Μούν προσπαθεῖ μέ τή βοή
θεια τῆς οἰκονομικῆς αὐτοκρατορίας του, 
νά διαβρώσει θρησκεῖες, Ἐκκλησίες, Διε
θνεῖς Ἐκκλησιαστικούς ὀργανισμούς, κλη
ρικούς, καθηγητές Θεολογικῶν Σχολῶν, 
ἐπιστήμονες ὅλων τῶν κλάδων, κοινωνι
κές δραστηριότητες, πολιτικούς, κόμματα, 
Κοινοβούλια, Κυβερνήσεις καί φαίνεται ὅτι 
σημειώνει ἐπιτυχίες, ἀκόμη καί στίς χῶρες 
τοῦ πρώην Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ.

Ἡ κίνηση αὐτή δέν σπεύδει. Ἐργάζε
ται συστηματικά καί μέ μακροχρόνιο 
σχέδιο. Αὐτό ἀποκαλύπτουν τά στοιχεῖα 
πού παρατίθενται στό ἐσωτερικό Δελτίο 
«Unification News» (1/1990).

Ο Franz Kaufmann, ἐπιτελικό στέλεχος 
τοῦ Μούν, ἀναφέρεται σ’ αὐτό τό θέμα 
μέ ἀφορμή τό συνέδριο τῆς ὀργάνωσης 
«Συμβούλιο γιά τίς Θρησκεῖες τοῦ Κό
σμου» (CWR), πού ἔγινε στό Τολέδο τῆς 
Ἱσπανίας (9-13/11/1989) καί εἶχε γιά θέμα: 
«Ἐπιδράσεις ἐπί τοῦ ἀνασχηματισμοῦ τοῦ 
μοντέρνου Ἰουδαϊσμοῦ». Ὑπογραμμίζει ὅτι 
ἡ «Ἑνωτική Ἐκκλησία» δεχόταν πάντοτε 
καταδίωξη ἀπό μιά πολύ ἰσχυρή μερίδα 
Ἑβραιοαμερικανῶν καί χρειάστηκε μεγά
λη προσπάθεια γιά τή σταδιακή διάβρωση 
τῆς ἀντίδρασης αὐτῆς.

1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση 
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετία 
τοῦ 1990».

Αὐτές οἱ εὐλογίες συνεχίσθηκαν στό 
Ἑβραϊκό Συνέδριο τῆς CWR τοῦ 1988. Αὐτό 
τό συνέδριο σημείωσε τήν πρώτη μας ἐπιτυ-
χία. Οἱ συμμετέχοντες τότε ἦσαν παγκοσμί-
ως γνωστοί ἀντιπρόσωποι τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ.

Ἡ διαβρωτική αὐτή προσπάθεια γιά τήν 
ἐξουδετέρωση τῆς Ἑβραϊκῆς ἀντίστασης 
συνεχίσθηκε καί στό συνέδριο τοῦ Τολέδο. 
Ο Kaufmann μᾶς πληροφορεῖ ὅτι συμμε
τεῖχαν 4 ἤ 5 λόγιοι, πού προβλέπεται νά 
καταλάβουν μελλοντικά ὑψηλές θέσεις 
καί προέρχονται ἀπό τή «νέα γενεά τῶν 
Ἑβραίων λογίων». Ἡ παλαιά γενεά, προ
σθέτει ὁ Kaufmann, ἔγραφε τήν ἐποχή τοῦ 
ὁλοκαυτώματος (Gershom Sholem, Franz 
Rosenzweig, Martin Buber). Ὅμως ἡ τωρινή 
νέα γενεά γνωρίζει τό ὁλοκαύτωμα μόνο 
ἀπό τίς διηγήσεις τῶν γονέων καί τῶν με
γαλυτέρων.

Αὐτοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού θά ὁδηγή-
σουν τήν «ἑβραϊκή διανόηση τά ἑπόμενα 
σαράντα χρόνια. Αὐτοί οἱ σπουδαῖοι λόγιοι 
ἦσαν μαζί μας φέτος, συνεχίζει ὁ Kaufmann.

Ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι οἱ νεαροί αὐτοί 
Ἑβραῖοι στήν ἀρχή δέν ἤθελαν νά μιλήσουν 
καθόλου σ’ ἐμάς τῆς Ἑνωτικῆς ἐκκλησίας 
(Unificationists). Εὐτυχῶς, ἡ ταπείνωση καί ἡ 
θυσία τῶν μελῶν τοῦ ἐπιτελείου καί ἡ ἄνευ 
ὅρων γενναιοδωρία πού ἐπικρατεῖ σ’ αὐτά 
τά συνέδρια, συγκίνησε τούς καλεσμένους 
μας. Ἦταν σίγουροι ὅτι θά ἔπρεπε νά ὑπάρ-
χει κρυφή Unification agenda. Ὅταν ὅμως ὁ 
ἄσχημος, κρυφός σκοπός δέν φάνηκε, τότε 
αἰσθάνθηκαν λύπη γιά τή συμπεριφορά τους.

Σ’ αὐτά τά συνέδρια, καταλήγει ὁ 
Kaufmann, οἱ ὑπεύθυνοι τῆς κίνησης ἀπα-
ντοῦν εἰλικρινά καί ἀνοικτά, καί ἐκεῖνοι πού 
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ἔχουν ἤδη στό παρελθόν συνεργασθεῖ βοη-
θοῦν νά ξεπερασθοῦν οἱ ἀρχικοί δισταγμοί 
καί τότε γίνεται ἡ ἀλλαγή τῆς καρδιᾶς τους.

Ὁ στόχος αὐτός τοῦ Μούν, δηλαδή ἡ διά
βρωση τοῦ σιωνιστικοῦ κινήματος, ὅπως καί 
τό γεγονός ὅτι πολλοί νεαροί Ἑβραῖοι ἔπε
σαν θύματα στήν ὀργάνωση τοῦ Μούν καί 
σέ ἄλλες παραθρησκευτικές ὀργανώσεις, 
ἐξηγεῖ γιατί τό Ἑβραϊκό στοιχεῖο συμμετέ
χει ἐνεργά στήν προσπάθεια τῆς American 
Family Foundation, τοῦ πλέον δραστήριου 
ἱδρύματος γιά τήν καταπολέμηση ὁλοκλη
ρωτικῶν αἱρέσεων. Ἀλλά, ὅπως ἀποδει
κνύεται καί ἀπό τίς εἰδικές ὀργανώσεις τοῦ 
Μούν, στόχος του εἶναι ἡ διάβρωση ὅλων 
τῶν θρησκειῶν, πρό παντός τῆς χριστια
νικῆς ἐκκλησίας, γιά τήν ὁποία μιλήσαμε.

Ἤδη ἕνας ἀπό τούς προέδρους τοῦ ΠΣΕ 
εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Μούν2. Ἐπειδή οἱ Δυτι
κές ὁμολογίες ἀντέδρασαν, ὁ Κορεάτης ψευ
τομεσσίας προσπαθεῖ τώρα νά διαβρώσει 
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μέσῳ Ὀρθοδόξων 
θεολόγων, πού ὅπως πιστεύει, μποροῦν νά 
ἐπηρεάσουν τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος. Ἤδη στή Ρωσσία ἐπετεύχθη 
ἐπίσημη συνεργασία στή σύγκληση κοινοῦ 
συνεδρίου, καί ὁ Μούν προσπαθεῖ νά δελε
άσει τήν ἀνύποπτη ἡγεσία τῆς Ρωσσικῆς 
Ἐκκλησίας μέ ὑποσχέσεις ἐνίσχυσης.

Βασικός στόχος τοῦ Μούν καί τῶν ἄλλων 
παρόμοιων ὁμάδων, εἶναι ἡ διάβρωση τῶν 
ἀνθρώπων τῆς πολιτικῆς, ἰδιαίτερα στίς 
χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Σ’ αὐτό τό 
σημεῖο ὁ Gordon L. Anderson, ὁ ἄνθρωπος 
τοῦ Rev. Kwak γιά τίς χῶρες τῆς Ἀνατο
λικῆς Εὐρώπης εἶναι πολύ ἀποκαλυπτικός.

Πρίν ἀπό δέκα χρόνια, εἶπε, μίλησα σέ 
θεολόγους πού γνώριζαν τή Βίβλο, ἀλλά 
ἄσκησαν κριτική στίς «Θεϊκές Ἀρχές» τοῦ 
Μούν. Ὅμως οἱ Ἀνατολικοευρωπαῖοι καθη-
γητές δέν διερωτήθηκαν γιά τίς «Θεϊκές 
Ἀρχές», ἀλλά ἐπιτέθηκαν δυναμικά στή 
χρήση τοῦ Engels καί τοῦ Marx. Ἔτσι, συμπέ

2. Ἐννοεῖ τήν περίοδο πού γράφτηκε τό κείμενο.

ρανε ὁ Anderson, αὐτούς μποροῦμε νά τούς 
διαλύσουμε.

Νομίζω, συνέχισε ὁ Anderson, σχολιά
ζοντας τήν ὁμιλία τοῦ Kwak στό Isum τοῦ 
1989 στήν Πολωνία, ὅτι καί ὁ αἰδ. Kwak μίλη-
σε γιά μιά αὐστηρή καί πολύ πειθαρχημένη 
ζωή, καί οἱ Ἀνατολικοευρωπαῖοι καθηγητές 
ἔνοιωσαν πώς ὅλα τά προβλήματά τους θά 
μποροῦσαν νά λυθοῦν, ἄν οἱ ἄνθρωποι στίς 
χῶρες τους ζοῦσαν μέ τόν τρόπο τοῦ Μούν.

Συνοψίζοντας τόν στόχο τοῦ Μούν, ὁ 
Anderson κατέληξε:

Πιστεύω πώς νοιώθουμε τήν πρόσκληση. 
Ὅταν ἔπεσε ἡ Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, οἱ 
χριστιανοί κληρονόμησαν κυβερνητικές θέ-
σεις ὅλων τῶν εἰδῶν, λόγῳ τοῦ χαρακτήρα 
των, τοῦ ἤθους, τῆς ἀξιοπιστίας των, ἀκόμη 
καί θέσεις στόν τομέα τῆς οἰκονομίας καί 
τῆς διοίκησης. Νοιώθω καθαρά, ὅτι ἐάν τά 
μέλη μας μπορέσουν νά ἀναπτυχθοῦν ἐπαγ-
γελματικῶς, παραλλήλως πρός τήν ἠθική 
ἀκεραιότητα πού ἀπέκτησαν ἀκολουθώντας 
τόν αἰδ. Μούν, τότε οἱ εὐκαιρίες στήν Ἀνατο-
λική Εὐρώπη θά εἶναι πραγματικά ἀπεριό-
ριστες. Τή θέση τῆς Κομμουνιστικῆς αὐτο-
κρατορίας πού διαλύεται κάποιος πρέπει 
νά τήν κληρονομήσει καί ὑπάρχει ἔλλειψη 
ἡγετῶν. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ προοπτική 
μας στή δεκαετία τοῦ 1990 (Unification news 
1/1990), σελ. 6).

Αὐτός λοιπόν εἶναι ὁ ἔσχατος σκοπός 
τοῦ Μούν καί αὐτός ὁ σκοπός δέν περιορί
ζεται μόνο στήν κληρονομιά τῆς ἐξουσίας 
στήν Ἀνατολή, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί πε
ριλαμβάνει ὁλόκληρο τόν κόσμο.

γ) Ἀντιμετώπιση
Μπροστά στή νέα πραγματικότητα ποιά 

εἶναι ἡ σωστή στάση τῆς Πολιτείας καί τῆς 
Ἐκκλησίας;

Δυτικές κυβερνήσεις καί κοινοβούλια, 
ἀκόμη καί τό Εὐρωκοινοβούλιο, ἀσχο
λοῦνται μέ τό πρόβλημα καί λαμβάνουν 
μέτρα, ἰδιαίτερα γιά τήν σωστή καί ἔγκαιρη 
ἐνημέρωση τῶν παιδιῶν στά σχολεῖα καί 
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τοῦ κοινοῦ καί ἐνισχύουν πρωτοβουλίες πού 
ἔχουν αὐτό τό στόχο. Ὑπογραμμίζουν τήν 
ἰδιαίτερη σημασία τῆς πνευματικῆς ἀντι
παράθεσης, πού ἀσφαλῶς μόνο ἡ Ἐκκλησία 
μπορεῖ νά κάνει, καί τήν ἀνάγκη ἀποκάλυ
ψης τοῦ ἀληθινοῦ προσώπου ὀργανώσεων 
ἀπό τά ἑκατοντάδες προσωπεῖα.

1. Οἱ δικές μας προτεραιότητες

Γιά νά γίνει κάτι τό σημαντικό στή χώρα 
μας εἶναι ἀνάγκη νά ἐνημερωθοῦν ὀρθά 
ἐκεῖνοι πού θά κάνουν τήν ἐνημέρωση 
καί τήν ἀντιπαράθεση. Σ’ αὐτό τόν τομέα 
εἴχαμε προτείνει τό ἔτος 1986 τή δημιουρ
γία ἑνός «Κέντρου Ποιμαντικῆς Ἐπιμορ
φώσεως» τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας, 
ἐπί τῶν διαφόρων τομέων τῆς ποιμαντικῆς 
δραστηριότητος, καθώς καί τήν ἐνημέρωσή 
των «ἐπί τῶν ποικιλωνύμων θρησκευτικῶν 
ἤ παραθρησκευτικῶν κινημάτων καί τῶν 
συγχρόνων ἰδεολογικῶν καί κοινωνικῶν 
ρευμάτων, προκειμένου τό ἔργον των νά 
ἀποβεῖ περισσότερον καρποφόρον καί ἡ 
μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας περισσότερον 
δραστική εἰς τόν σύγχρονον κόσμον». Ἡ 
πρόταση αὐτή ἀφοροῦσε ὁλόκληρη τήν 
Ἐκκλησία μας.

Ὅμως τήν ἐποχή ἐκείνη δέν εἶχε γίνει 
καθολικά παραδεκτή ἡ ἄποψη αὐτή. Γι’ 
αὐτό ἀργότερα (1987) ἐπροτάθη ἡ ἵδρυση 
ἑνός «Κέντρου Διακονίας ἡ Φιλανθρωπία 
τοῦ Χριστοῦ», γιά τήν ἀντιμετώπιση «τῶν 
προβλημάτων πού δημιουργοῦνται ἀπό 
τή δραστηριότητα τῶν αἱρέσεων, τῶν ἀπο
κρυφιστικῶν, παραθρησκευτικῶν καί ὁλο
κληρωτικῆς φύσεως ὁμάδων καί κοσμοθε
ωριῶν μέ θρησκευτικό κάλυμμα».

Τό Κέντρο αὐτό ἐπροτάθη νά λειτουρ
γήσει στό ἐπίπεδο πού ἀσκεῖται τό ποιμα
ντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, δηλαδή στό 
ἐπίπεδο μιᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπως 
εἶναι καί ἡ Ἀρχιεπισκοπή. Ὁ ὅρος «Φιλαν
θρωπία Χριστοῦ» ἐτέθη γιά νά δηλώσει 
ὅτι τό ἔργο τῶν αἱρέσεων καί τῆς παρα

θρησκείας δέν δημιουργεῖ μόνον τεράστια 
προβλήματα στά ἄτομα καί στήν κοινωνία, 
ἀλλά ἀπειλεῖ τό μυστήριο τῆς σωτηρίας 
τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖο διακόνησε ἡ φι
λανθρωπία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό πού ἐμεῖς 
συνήθως ὀνομάζουμε φιλανθρωπία, δέν 
εἶναι τό κέντρο τῆς διακονίας μας, ὅπως 
καί στή διακονία τοῦ Χριστοῦ ὁ χορτασμός 
τοῦ πλήθους δέν ἦταν τό κέντρο, ἀλλά μό
νο «σημεῖο», «δείκτης» τῆς παρουσίας τοῦ 
Θεοῦ στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου.

Γι’ αὐτό τό θέμα ἔχουμε μιλήσει πολλές 
φορές καί δέν χρειάζεται νά τό ἀναλύσουμε 
ἐδῶ περισσότερο3. Ἐκεῖνο ὅμως πού πρέ
πει νά προσθέσουμε εἶναι ὅτι ὁ κίνδυνος 
ἐκκοσμίκευσης τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς 
Ἐκκλησίας ὑφίσταται καί γιά τόν τομέα τῆς 
ἀντιμετώπισης τῶν αἱρέσεων καί τῆς παρα
θρησκείας. Σήμερα γίνεται κατανοητό ἀπό 
ὅλους τους ἐκκοσμικευμένους φορεῖς (του
λάχιστον στίς ἄλλες χῶρες τῆς ΕΟΚ), ὅτι οἱ 
ὁμάδες αὐτές εἶναι καταστροφικές γιά τήν 
προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου καί γενικώ
τερα γιά τήν ἀνθρώπινη κοινωνία. Γι’ αὐτό 
καί δημόσιοι φορεῖς προσλαμβάνουν εἰδι
κούς συνεργάτες, μέ σκοπό νά προσφέρουν 
βοήθεια καί νά ἀντιμετωπίσουν τά κοινω
νικά αὐτά προβλήματα. Ἄν οἱ ποιμένες τῆς 
Ἐκκλησίας δέν δοῦν τό ὅλο πρόβλημα στήν 
καθολική του διάσταση, ἄν περιορισθοῦν 
στήν ἐπούλωση τῶν κοινωνικῶν πληγῶν 
πού δημιουργεῖ, μιμοῦνται μεθόδους καί 
στόχους ἐκκοσμικευμένων φορέων, ἐκκο
σμικεύουν τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό δη
λαδή πού μερικές φορές γίνεται στόν τομέα 
τῆς λεγόμενης ἐκκλησιαστικῆς φιλανθρω
πίας, ἐπαναλαμβάνεται καί στόν τομέα τῆς 
ἀντιμετώπισης τῶν ὁλοκληρωτικῶν αἱρέσε
ων, πού δημιουργοῦν ὁλοκληρωτικές ἐξαρ
τήσεις καί ἄλλα κοινωνικά προβλήματα.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἐπρο
τάθη (1989) ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημά

3. Βλ. «Σκέψεις περί Ἀναδιοργανώσεως τῆς Ἐνοριακῆς 
Διακονίας», Ἀθῆναι, τεύχη Α-ΙΒ.



4

των αὐτῶν σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο. Μέ ἀπό
φαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς 
ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, ἐπρο
τάθη ἡ ἵδρυση εἰδικῆς ἐνοριακῆς ἐπιτροπῆς 
μέ τήν ὀνομασία «Κέντρο Ἐντάξεως στήν 
Ὀρθοδοξία», μέ σκοπό «τήν ἀντιμετώπιση 
τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας στά 
φυσικά πλαίσια τῆς λατρευτικῆς ζωῆς καί 
δραστηριότητος τῆς ἐνορίας».

Βασικός τομέας στήν καθεμιά ἀπό τίς 
τρεῖς αὐτές προτάσεις μας ἦταν ἡ προσε
κτική ἔρευνα τοῦ «σκηνικοῦ τῶν αἱρέσεων 
καί τῆς παραθρησκείας» καί ἡ συστημα
τική ἐκπαίδευση συνεργατῶν, στό ἐπίπε
δό τῆς ἐνορίας, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καί ναί μέν δέν 
κατέστη δυνατή ἡ ὑλοποίηση τοῦ πάρα 
πάνω σχεδίου σέ κανένα ἀπό τά ἐπίπε
δα, γιά τά ὁποῖα κάναμε λόγο, ὅμως τό 
θέμα τίθεται σήμερα καί πάλι ὀξύτατο 
γιά ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
μετά κυρίως τήν πτώση τῶν συνόρων στήν 
Ἀνατολική Εὐρώπη. Τά πράγματα θά μᾶς 
ἀναγκάσουν σύντομα νά ἀλλάξουμε προ
τεραιότητες καί νά δημιουργήσουμε τούς 
ἀπαραίτητους τομεῖς σέ ὅλα τα ἐπίπεδά 
τῆς ποιμαντικῆς μας εὐθύνης4.

Πρόοδος σημειώθηκε μέ μιά ἀπόφα
ση πού ἔλαβε ἡ «Διαρκής Ἱερά Σύνοδος» 
τῆς Ἐκκλησίας μας στίς 5 Ἀπριλίου 1990 
γιά τήν δημιουργία εἴδους πειραματικοῦ 
ποιμαντικοῦ σταθμοῦ τῆς Συνοδικῆς Ἐπι
τροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων στό ὑπό ἀνέγερ
ση «Κέντρον Διακονίας» στήν Ἁγία Παρα
σκευή Ἀττικῆς, τό ὁποῖο, ὅπως μᾶς πληρο
φορεῖ ὁ πρωτεργάτης τῆς οἰκοδομῆς Ἀρχι
μανδρίτης Θεοδώρητος Πολυζωγόπουλος5, 
πρόκειται σύντομα νά περατωθεῖ. Μέ τή 
φιλοξενία ἑνός τέτοιου «Σταθμοῦ» στό ὑπό 
ἀνέγερση ἐνοριακό Κέντρο, τό ὁποῖο θά δι
αθέτει καί Ἱερό Ναό, «θά ὀργανωθεῖ ἡ ὅλη 
ἐργασία εἰς πλαίσια λειτουργικά, πρᾶγμα 

4. Περισσότερα βλ. Δελτίο «Μαρτυρία» 17/1990)
5. Νῦν Ἐπισκοπός Ναζιανζοῦ.

τό ὁποῖον θεωρεῖται λίαν βασικόν διά τήν 
ὅλην ἐργασία», ὅπως ὑπογραμμίζεται στήν 
ἀπό 12/2/1990 πρόταση τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν 
αἱρέσεων πρός τήν Δ. Ι. Σ.

Ἐκεῖνο πού ἀπομένει μετά τήν ἀποπε
ράτωση τῆς οἰκοδομῆς εἶναι νά ἐξευρεθοῦν 
τά ἀπαραίτητα οἰκονομικά μέσα γιά τή 
λειτουργία τοῦ «Ποιμαντικοῦ Σταθμοῦ» 
καί ἡ στελέχωσή του μέ κατάλληλους συ
νεργάτες, κληρικούς καί λαϊκούς.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ξεπερνῶνται τά 
«σύνορα» ἀνάμεσα στήν ἐνορία ἤ στήν 
Ἀρχιεπισκοπή καί ὁ «Ποιμαντικός Σταθ
μός» θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει προσφο
ρά τῆς ἐνορίας καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς σέ 
ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἄν 
φυσικά ἐξοπλισθεῖ καί μέ τά ἀπαραίτητα 
σύγχρονα μέσα καί λειτουργήσει ὄχι μόνο 
σάν «Συμβουλευτικός Σταθμός», ἀλλά καί 
σάν Ἐρευνητικό καί Ἐκπαιδευτικό Κέντρο.

2. Μετά τήν ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης

Ἡ κατάσταση τῶν χωρῶν τοῦ ἄλλοτε 
Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ μετά τό ἄνοιγμα 
τῶν συνόρων μᾶς βοηθεῖ νά κατανοήσουμε 
τί θά συμβεῖ καί στή δική μας χώρα μετά 
τήν ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης, τότε πού ὅλες 
οἱ ὁμάδες, γιά τίς ὁποῖες μιλᾶμε, θά ἔχουν 
ἴσα δικαιώματα μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἀλλά πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι οἱ 
δυνατότητες τῶν ὁμάδων αὐτῶν θά εἶναι 
ἀσύγκριτα μεγαλύτερες ἀπό τίς δικές μας, 
ἄν ἀναλογισθοῦμε πῶς δροῦν σέ παγκό
σμια κλίμακα, διαθέτουν ὑπερσύγχρονα 
μέσα, μετακινοῦν κεφάλαια καί ἀνθρώπι
νο δυναμικό ἀνεξάρτητα ἀπό σύνορα, ἀπό 
χώρα σέ χώρα, ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες 
στή «θρησκευτική ἀγορά».

Μέ ὅσα ἀναφέραμε γιά τήν ἑταιρία 
«Σκοπιά», πήραμε μιά πρώτη γεύση αὐτῆς 
τῆς στρατηγικῆς. Στήν παραγωγή τῶν 
ἐργοστασίων της, τίθενται προτεραιότητες 
ἀνεξάρτητα ἀπό σύνορα. Σήμερα, ἡ πα
ραγωγή ὅλων τῶν ὑπερσύγχρονων ἐργο
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στασίων της σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, 
προορίζεται γιά τίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς 
Εὐρώπης, μέ βάση τίς νέες προτεραιότητες 
τοῦ Μπροῦκλιν.

Τό ἴδιο πρόκειται νά συμβεῖ καί στήν 
περίπτωση τῶν νέων ἐργοστασίων τοῦ 
Μπροῦκλιν στή χώρα μας. Οἱ ἐγκαταστά
σεις στήν περιοχή Βοιωτίας προορίζονται 
νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τῆς «ἀγορᾶς» σέ 
ὁποιαδήποτε χώρα, ἀνάλογα μέ τίς προτε
ραιότητες πού κάθε φορά θέτει ἡ ἑταιρία6. 
Τό ἴδιο ἰσχύει καί ἀντίστροφα. Ἄν κριθεῖ 
ἀπαραίτητο, οἱ «ἀνάγκες» στήν Ἑλληνική 
«θρησκευτική ἀγορά» σέ μέσα, ἔντυπο ὑλι
κό καί ἀνθρώπινο δυναμικό θά καλυφθοῦν 
ἀπό ὁποιεσδήποτε ἄλλες χῶρες, σύμφωνα 
μέ τίς ἀποφάσεις πού θά ληφθοῦν στό 
Μπροῦκλιν.

Ἡ νέα αὐτή πραγματικότητα θά μᾶς 
ἀναγκάσει νά ξεπεράσουμε τά στενά μας 

6. Σ.τ.Σ. Οἱ ἐγκαταστάσεις αὐτές ἔχουν πλέον πωλη
θεῖ. Ἀγοράστηκαν ἀπό τό Ὑπουργεῖον Δικαιοσύνης καί 
μετατράπηκαν κατά τό μεγαλύτερο μέρος σέ φυλακές 
γυναικῶν καί σέ κέντρο ἀποτοξίνωσης.

σύνορα (ἐνορία, Μητρόπολη, Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος) καί νά προχωρήσουμε σέ μιά πα
νορθόδοξη συνεργασία. Σ’ αὐτό τό σημεῖο 
ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι 
μεγάλη.

Αὐτό ὑπογραμμίσθηκε ἰδιαίτερα στή 
Συνδιάσκεψη τοῦ Rothenburg, ὅπου προ
τάθηκαν συγκεκριμμένα μέτρα γιά τήν 
προσφορά βοηθείας στίς διάφορες Χριστια
νικές ὁμολογίες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. 
Ὁ Th. Gandow, βασικός εἰσηγητής σ’ αὐτό 
τό θέμα, ὑπογράμμισε μέ ἔμφαση ὅτι ἡ 
βοήθεια πρός τήν Ρωσσική καί τίς ἄλλες 
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μπορεῖ νά προσφερ
θεῖ εὐκολώτερα μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος.

Σημ. τῆς Σύνταξης.
Καί οἱ προβλέψεις αὐτές τοῦ π. Ἀντωνίου 

ἀπεδείχθησαν προφητικές καί ἐπαληθεύ
τηκαν σέ ὅλα τά σημεῖα. Ἡ διορατικότητα 
καί ἡ ἀγωνία τοῦ μακαριστοῦ Πατρός εἶναι 
ἔντονα διατυπωμένες στό κείμενο αὐτό.

(Συνέχεια στό ἑπόμενο).

ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ, Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
Συνοπτική παρουσίαση τοῦ ὁμώνυμου βιβλίου τοῦ Δ. Φαρασιώτη, 
ἀπό τόν Κων/νο Παπαχριστοδούλου, Πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

(β’ μέ ρος)

«Κον τά στήν κοι λά δα ὑ πῆρ χαν κτι σμέ να 
μιά πυ ρα μί δα ὕ ψους 5 μέ τρων, ἕ να μέ ρος 
πού ἔ και γαν συ νέ χεια φω τιά καί ἄλ λα σύμ
βο λα, φτι αγ μέ να μέ πέ τρες. Ὅ,τι δι ά βα ζα 
στά δι ά φο ρα ἀ πο κρυ φι στι κά βι βλί α ἤ στά 
βι βλί α λευ κῆς μα γεί ας καί γε νι κό τε ρα ὅ,τι 
πλη ρο φο ρί ες εἶ χα ἀ πό τόν εὐ ρύ τε ρο αὐ τό 
χῶ ρο, ὅ,τι ἀ κού σμα τα… ἐ δῶ ἦ ταν πραγ μα
τι κό τη τα!»…Εἶ χα φτά σει στήν πη γή, εἶ χα 
βρεῖ τό κέν τρο! Ὄ χι πιά βι βλί α πού ἁ πλᾶ 

πε ρι γρά φουν ἀλ λά… πρά ξη, ζω ή. Ὄ χι πιά 
θε ω ρί ες ἀλ λά βί ω μα».

Ἡ ἐμ πει ρί α πού βί ω σε ὁ νέ ος μας ὅ μως, 
ἦ ταν πο λύ δι α φο ρε τι κή ἀ π’ ὅ,τι πε ρί με νε. 
Ἡ συ νάν τη ση μέ τό με γά λο «δά σκα λο», 
ἦ ταν σχε δόν τραυ μα τι κή:

«Ὅ λα πά νω του ἦ ταν πε ρί ερ γα. Ἡ ἴ δια 
του ἡ ὕ παρ ξη ἦ ταν ἕ να ἀ φύ σι κο γε γο νός. 
Εἶ χε πρό σω πο, σῶ μα ἀν θρώ πι νο. Ὅ μως ἡ 
ψυ χή του δέν ἦ ταν ἀν θρώ πι νη καί αὐ τό δέν 
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μπο ροῦ σε νά κρυ φτεῖ. Τά μά τια του εἶ χαν 
τέ τοι α ἔν τα ση, τέ τοι α δύ να μη, τέ τοι α ἐ νέρ
γεια, πού… ὅ μως φό βι ζαν».

Πα ρά ταῦ τα ἡ συ νάν τη ση ἔ γι νε. Ὁ Γκου-
ρού τόν δέ χε ται στό «ἄσ ραμ» καί ἀρ χί ζει 
ἔ τσι μιά νέ α πε ρι πέ τεια στίς πνευ μα τι κές 
ἀ να ζη τή σεις τοῦ νέ ου. Ὑ πῆρ χε μιά δί ψα 
γιά ἐμ πει ρί ες. Ὅ λα ὅ μως πλέ ον περ νοῦ σαν 
καί ἀ πό τήν «κρη σά ρα» τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. Ὁ 
π. Πα ΐ σιος τόν εἶ χε μπο λιά σει μέ πολ λά ἀν-
τι σώ μα τα. Ἔ τσι σι γά σι γά ἄρ χι σε νά ἀ πο-
κα θη λώ νε ται μέ σα του ὅ λο τό οἰ κο δό μη μα. 
Οἱ ἐμ πει ρί ες ἦ ταν πλέ ον τραυ μα τι κές. Ἀ κό-
μα καί τό βλέμ μα τοῦ Babaji τόν πλή γω νε. 
Τά ση μεῖ α καί τά τέ ρα τα πού ζοῦ σε μέ σα 
στό κοι νό βιο ἦ ταν ὅ μως κα θη με ρι νά. Ἐμ-
πει ρί ες ὑ περ φυ σι κές, ἀλ λά δαι μο νι κές. Τό 
χει ρό τε ρο ὅ μως ἦ ταν ὅ τι ὁ Γκου ρού λα τρεύ-
ον ταν σάν Θε ός. Καί μά λι στα ὄ χι μό νο τό 
ἀ πο λάμ βα νε ἀλ λά τό ἐ πέ βα λε κι ό λας. Ζη-
τοῦ σε νά τόν προ σκυ νοῦν. Ὅ ποι ον μά λι στα 
ἀρ νι όν ταν τόν ἀ πέ βα λε ἀ πό τό κοι νό βιο. Ἡ 
ἐ πί σκε ψη τε λι κά ἔ λη ξε ἄ δο ξα:

«Ζή τη σα νά δῶ τό Γκου ρού. Κα θώς ἔμ παι
να στήν αὐ λή του, ἔ κα να τό σταυ ρό μου καί 
ζή τη σα βο ή θεια ἀ πό τό Θε ό. Δέν ξέ ρω τί μοῦ 
ἔ κα νε ἀ πό μα κριά ἀλ λά τό μυα λό μου δέν 
λει τουρ γοῦ σε κα λά. Βρέ θη κα νά προ χω ρῶ 
πρός τό μέ ρος του. Μέ κοί τα ξε ἄ γρια… φο
βι σμέ να… καί μέ ἀ η δί α. –Get out (φύ γε)! Τά 
ἔ χα σα ἀ κό μα πιό πο λύ. Κοί τα ξα μέ ἀ πο ρί α. 
–Get out, στρίγ γλι σε δυ να τό τε ρα...! Ἔ κα να 
με τα βο λή καί ἔ φυ γα ζα λι σμέ νος».

Ἐ πι στρο φή στό Νέ ο Δελ χί. Ὁ φί λος μας 
δέν ἀ φή νει καί πά λι τήν εὐ και ρί α νά πά ει 
χα μέ νη. Ἐ πι σκέ πτε ται δύ ο «ἄσ ραμ». Πο λύ 
γνω στῶν στή Δύ ση, Γκου ρού. Τό «ἄσ ραμ» 
τοῦ Σρί Ἀ ου ρομ πίν το καί τό «ἄσ ραμ» τοῦ 
Σα τυ α νάν τα. Στό τε λευ ταῖ ο θά ζή σει πο λύ 
ἔν το νες ἐμ πει ρί ες. Ὁ πρό ε δρος τοῦ «ἄσ-
ραμ», ἕ να μι κρό παι δί, προ σπα θεῖ νά τόν 
«δι α βά σει» ἐ σω τε ρι κά:

«Κά τι ἄϋ λο, κά τι νο η τι κό, μιά ἐ νέρ γεια 
πού προ ερ χόταν ἀ πό τό παι δί εἶ χε πέ σει πά
νω μου καί… ἔ ψα χνε τό νοῦ μου».

Στό ἄσ ραμ ἔ μει νε ἀρ κε τά. Εἶ χε πολ λές 
ἐ πα φές μέ πρό σω πα πού τό κα θέ να εἶ χε 
νά πεῖ μιά δι α φο ρε τι κή ἱ στο ρί α γιά τόν 
ἑ αυ τό του. Οἱ πε ρισ σό τε ροι προ έρ χον ταν 
ἀ πό τή Δύ ση. Συ νάν τη σε ἀ κό μα καί ἕ να 
Ἕλ λη να. Ὅ λοι ἔ ψα χναν τό ἴ διο πράγ μα. 
Τήν ἀ λή θεια. Πί στευ αν ὅ τι θά τή βροῦν 
στό ἰν δουϊ στι κό μο νο πά τι. Χω ρίς ὅ μως νά 
τό κα τα λά βουν, ἦ ταν ἐ ξαρ τη μέ να ἄ το μα. 
Πι ό νια στά χέ ρια δαι μο νι κῶν δυ νά με ων οἱ 
ὁ ποῖ ες προ βάλ λον ταν μέ σα ἀ πό τούς γι-
όγ κι καί τούς «με γά λους» Γκου ρού. Ὁ νέ ος 
μας πα ρά τίς ἀρ νη τι κές ἐμ πει ρί ες καί τήν 
ἀ νά μνη ση τοῦ «Ὄ ρους», ἀ κό μα δέν εἶ χε 
χορ τά σει τήν πνευ μα τι κή του πεί να. Μα-
θαί νει, ὅ τι ὁ πε ρί φη μος «ἐν σαρ κω μέ νος 
θε ός» Babaji, θά κα τέ βει σέ μιά κον τι νή πό-
λη γιά νά γι ορ τά σει μα ζί μέ ἄλ λους γι όγ κι 
τό ἰν δουϊστι κό πάν θε ο. Με τά ἀ πό μιά μι-
κρή πε ρι πέ τεια κα τά φε ρε νά προ σεγ γί σει 
τό «με γά λο δά σκα λο». Ἀλ λά τά ἴ δια πά λι 
συ ναι σθή μα τα:

«Τί ἦ ταν ἀ κρι βῶς αὐ τό πού μέ φό βι ζε; Τά 
πα ρά ξε να μά τια του; Ἡ με γά λη του δύ να μη; 
Μά καί ὁ π. Πα ΐ σιος εἶ χε πο λύ με γά λη δύ να
μη, καί αὐ τοῦ τά μά τια γί νον ταν πα ρά ξε να, 
ὑ πε ραν θρώ πι να, ὅ μως πο τέ δέν φο βή θη κα 
κον τά του… Τό ἀν τί θε το μά λι στα».

Με γά λη ἡ πί ε ση λοι πόν. Ὁ νέ ος μας βρι-
σκό ταν ἀ νά με σα σέ δύ ο πα ρα δό σεις καί 
πά λευ ε. Ἦ ταν γιά πο λύ και ρό ὅ μως στήν 
Ἰν δί α καί τό πε ρι βάλ λον τόν ἐ πη ρέ α ζε πο-
λύ ἀρ νη τι κά. Ἔ φτα σε στό ση μεῖ ο τοῦ δαι-
μο νι σμοῦ ὅ ταν μιά βρα διά πί στε ψε ὅ τι ἀ πέ-
κτη σε ἀ πε ρι ό ρι στη δύ να μη. Δύ να μη πού 
μπο ροῦ σε νά τοῦ προ σφέ ρει ὅ,τι ἤ θε λε.

«Προ σπα θοῦ σα νά δι α κρί νω τήν ποι ό τη τα 
καί τήν προ έ λευ ση τῶν πνευ μα τι κῶν γε γο
νό των. Καί δέν εἶ χα μέ τρο, γιά νά κρί νω».

5ο Μέρος.  
Πίσω στήν Ἑλλάδα μετά τήν Ἰνδία
Ὅ πως κα τα λα βαί νει κα νείς, ὁ νέ ος μας 

βρισκό ταν σέ πλή ρη σύγ χυ ση. Με τά ἀ πό 
μιά σει ρά ὅ μως σκλη ρῶν πνευ μα τι κῶν ἐμ-
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πει ρι ῶν καί πνευ μα τι κοῦ πο λέ μου, πῆ ρε 
τήν ἀ πό φα ση νά ἐ πι στρέψει στήν Ἑλ λά δα. 
Ἡ ἐμ πει ρί α τῆς Ἰν δί ας τοῦ εἶ χε δώ σει μιά 
«πα ρά ξε νη» δύ να μη. Ὅ πως λέ ει ὁ ἴ διος 
αἰ σθά νον ταν… ἄ τρω τος! Μέ αὐ τό τό αἴ-
σθη μα ὑ πε ρο χῆς θέ λη σε νά ἐ πι σκε φτεῖ τό 
Ὄ ρος καί τόν γέ ρον τα Πα ΐ σιο.

«Τί θέ λεις ἐ σύ ἐ δῶ; Μοῦ ‘πε ἐ λεγ κτι κά. 
Μοῦ κό πη καν τά πό δια. Δέν εἶ πα τί πο τα. 
Ἔ σκυ ψα τό κε φά λι καί πε ρί με να μου δι α
σμέ νος ἤ νά μέ δι ώ ξει ἤ νά μέ κρα τή σει. Μέ 
λυ πή θη κε. Μα λά κω σε.

–Κα λά πέρ να μιά στιγ μή νά δοῦ με τί θά 
κά νου με τώ ρα…

–Γέ ρον τα πῆ γα στήν Ἰν δί α… τό ξέ ρε τε;
–Βρέ Νι ό νιο, λές νά μήν τό ξέ ρω;
–Σᾶς ἔ γρα ψα ἕ να γράμ μα, ἤ θε λα νά τό 

στεί λω, ἀλ λά τό ἔ χα σα.
–Δεν πει ρά ζει ἐ γώ τό πῆ ρα.
Κα θί σα με καί τά λέ γα με. Ὁ γέ ρον τας μοῦ 

εἶ χε ἀ νοί ξει πά λι τήν ἀγ κα λιά του…
–Κά τσε νά σοῦ φέ ρω ἕ να πι στό λι. Γύ ρι σε 

καί μοῦ ἔ φε ρε ἕ να 33άρι κομ πο σχοί νι.
–Αὐτό πε τά ει πνευ μα τι κές σφαῖ ρες καί 

φο βᾶ ται ὁ δι ά βο λος καί δέν πλη σιά ζει…».
Τήν πλέ ον συγ κλο νι στι κή ὅ μως ἐμ πει-

ρί α βί ω σε ὁ φί λος μας μιά βρα διά στήν κα-
λύ βα τοῦ γέ ρον τα. Ὅ ταν ὁ γέ ρον τας οὐ σι-
α στι κά πρό στα ξε νά βγεῖ ἀ πό μέ σα του τό 
πο νη ρό καί ἀ κά θαρ το πνεῦ μα πού τόν εἶ χε 
κα τα λά βει. Τό δαι μό νιο πού ὁ ἴ διος ὁ νέ ος 
τοῦ εἶ χε δώ σει τό δι καί ω μα νά εἰ σβά λει μέ-
σα του καί νά τόν κυ ρι εύ σει. Τρεῖς φο ρές ὁ 
γέ ρον τας φώ να ξε:

«Πνεῦ μα ἀ κά θαρ το, βγές ἀ πό τό πλά σμα 
τοῦ το».

Τό πνεῦ μα ὑ πά κου σε καί ὁ νέ ος μας 
ἀ πε λευ θε ρώ θη κε:

«Ἔ νι ω σα κά τι νά βγαί νει ἀ πό μέ σα, κά τι 
ἄυ λο νά ξε χω ρί ζει καί νά ξε κολ λά ει ἀ πό 
μέ να. Ἔ νοι ω θα νά ἐ λευ θε ρώ νε ται τό μυα λό 
καί ἡ ψυ χή μου ἀ πό τήν ἔν το νη ἐ πί δρα ση κά
ποι ου πνεύ μα τος».

Ἡ ἐμ πει ρί α ἦ ταν συγ κλο νι στι κή. Ὁ γέ-
ρον τας Πα ΐ σιος ἔ δει ξε ὅ τι ἔ χει με γά λη 

δύ να μη. Ὑ πο τάσ σει τά πνεύ μα τα καί λυ-
τρώ νει.

Ἀ να κου φί ζει οὐ σι α στι κά τόν μέ χρι πρό τι-
νος, τα λαί πω ρο νέ ο καί τοῦ χα ρί ζει χα ρά καί 
γα λή νη. Εἶ ναι συγ κλο νι στι κά τά λό για πού 
χρη σι μο ποι εῖ ὁ συγ γρα φέ ας γιά νά πε ρι γρά-
ψει αὐ τό πού αἰ σθά νε ται κα θώς καί τήν εὐ-
λο γη μέ νη ἐ πί δρα ση τοῦ γέ ρον τα πά νω του:

«Ἁ πα λάἁ πα λά, σι γάσι γά, ὁ λο έ να καί πιό 
ἔν το να ἔ νοι ω θα τήν εὐ λο γί α τοῦ γέ ρον τα νά 
μέ σκε πά ζει. Μιά δύ να μη, μιά ἐ νέρ γεια ξε
χυ νόταν πά νω μου ἄ φθο νη, γλυ κιά, παν το δύ
να μη. Ζω ο φό ρα. Πό τι ζε τήν ψυ χή μου ἀλ λά 
καί τό σῶ μα μου. Τά κό κα λά μου ρου φοῦ σαν 
σάν σφουγ γά ρι αὐ τή τήν ἐ νέρ γεια. Κά ποι ος 
μοῦ χά ρι ζε ζω ή».

Στό μυα λό, τήν ψυ χή καί τό σῶ μα τοῦ 
νέ ου, εἶ χε ἐ πέλ θει πλέ ον ἡ «κα λή ἀλ λοί ω-
ση». Αὐ τό δέν ση μαί νει βέ βαι α ὅ τι ὁ πο νη-
ρός στα μά τη σε νά τόν πει ρά ζει. Σέ κά θε 
εὐ και ρί α καί ἐ πει δή ἔ βλε πε ὅ τι αὐ τός πού 
πρίν λί γο και ρό ἦ ταν ὑ πο χεί ριό του τώ ρα 
ἀν τι στέ κε ται, προ σπα θοῦ σε, μέ κά θε τρό-
πο, νά τόν πει ρά ζει καί νά σκο τί ζει τό νοῦ 
του. Νά τοῦ δη μι ουρ γεῖ σω μα τι κό πό νο 
καί δι ά σπα ση τῆς προ σο χῆς του ἀ πό τήν 
προ σευ χή. Κά θε φο ρά ὅ μως ἡ κα τα φυ γή 
του ἦ ταν ὁ γέ ρον τας Πα ΐ σιος, ὁ ὁ ποῖ ος 
δέν ἔ παυ ε νά χα ρι τώ νει καί πε ρι σώ ζει τό 
«ἀ πο λω λός πρό βα το». Πάν τα μέ ἀ πέ ραν-
τη ἀ γά πη καί ὑ πο μο νή. Μέ σα στό με γά λο 
τα ξί δι του, ὁ φί λος μας συ νάν τη σε καί τόν 
γέ ρον τα Πορ φύ ριο. Ὅ ταν αὐ τός γιά κά ποι ο 
χρο νι κό δι ά στη μα εἶ χε ἀ νε βεῖ καί ἀ σκη τέ-
ψει στό Ἅ γιο Ὅ ρος. Τόν συ ναν τᾶ καί πα ρό-
λη τήν ἀ σθέ νειά του, ὁ γέ ρων Πορ φύ ριος 
τοῦ με τα δί δει, ἀ γά πη καί χά ρη. Μί λη σαν 
γιά τό τα ξί δι στήν Ἰν δί α καί τίς πε ρι πέ τει ές 
του. Ὁ γέ ρον τας ἔ δω σε τίς πνευ μα τι κές του 
συμ βου λές:

«Θά προ σεύ χο μαι γιά σέ να καί ἔ λα νά μέ 
ξα να δεῖς», τοῦ ἁ παν τά. «Ὅ ταν τόν ξα να εῖ
δα με τά ἀ πό με ρι κές μέ ρες, μέ ρώ τη σε.

–Ἤ μουν μα ζί σου ὅ λες αὐ τές τίς μέ ρες, τό 
κα τα λά βαι νες»;
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Ὁ νέ ος μας μπο ρεῖ νά βρι σκό ταν πάν τα 
στό δρό μο τῆς ἀ να ζή τη σης, μπο ρεῖ νά ἔ πε-
φτε σέ πλά νες, ἀ κό μα καί στήν ἀγ κα λιά τοῦ 
πο νη ροῦ, ὁ Θε ός ὅ μως πάν το τε ἔ βρι σκε τόν 
τρό πο νά τόν ἐ λευ θε ρώ νει. Χρη σι μο ποι οῦ-
σε πάν τα τούς χα ρι σμα τι κούς γέ ρον τες ὡς 
ὄρ γα να τῆς Θεί ας Χά ρι τος. Ἄλ λω στε, ὅ πως 
λέ ει ἡ Γρα φή, «οὗ δέ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, 
ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. Ε΄ 20).

Ἡ ἱ στο ρί α μας φτά νει σχε δόν στό τέ λος 
της. Ὁ νέ ος, μέ βά ση τίς πε ρι γρα φές του 
δέν φαί νε ται νά ξα να γυ ρί ζει στήν πλά-
νη. Οἱ γέ ρον τες ἔ κα να κα λά τή δου λειά 
τους. Ὁ π. Πα ΐ σιος κα τά φε ρε νά ξε ρι ζώ-
σει ἀ πό μέ σα του κά θε ἀμ φι βο λί α γιά τό 
ποι ά εἶ ναι ἡ πραγ μα τι κή, ἡ μο να δι κή καί 
ἀ πό λυ τη Ἀ λή θεια, καί ὁ νέ ος, ἐ κτός ἀ πό 
τό νά μᾶς πε ρι γρά ψει τήν πε ρι πέ τεια τῆς 
ζω ῆς του, ὡς μαρ τυ ρί α καί ὡς ἀ πο κά λυ ψη, 
θε ω ρεῖ ὑ πο χρέ ω σή του νά δώ σει στό βι-
βλί ο του «ἀ πο λο γη τι κή» πλέ ον δι ά στα ση. 
Προ σπα θεῖ μέ ἐ πί σης γλα φυ ρό καί οὐ σι-
α στι κό τρό πο, νά δώ σει στόν ἀ να γνώ στη 
τήν ἀ λη θι νή δι ά στα ση τῆς πλά νης, συγ-
κρί νον τάς την μέ τήν ἀ λή θεια τῆς Ἐκ κλη-
σί ας. Ἔ τσι, ὡς ἐγ κρα τής θε ο λό γος πλέ ον, 
πα ρα θέ τει, μέ ἐ ξαι ρε τι κή ἐ πι τυ χί α, τήν 
ἀν τί θε ση με τα ξύ: Δι α λο γι σμοῦ-«μάν τρα» 
καί Προ σευ χῆς· με τεν σάρ κω σης καί Ἀ νά-
στα σης· Ἐκ κλη σι α στι κοῦ Μυ στη ρί ου καί 
μα γι κῆς πρά ξης· γκου ροῦ καί Γέ ρον τα· 
Χρι στι α νι κῆς καί ἰν δουϊ στι κής πνευ μα τι-
κό τη τας.

Ἀ πο δει κνύ ει πε ρί τρα να μιά πο λύ βα σι-
κή ἀρ χή: Ὅ ταν γνω ρί ζει καί βι ώ νει κα νείς 
τήν Ὀρ θό δο ξη πί στη ἀ λη θι νά, δέν μπο ρεῖ 
νά πλα νη θεῖ. Ἔ τσι τό τε λευ ταῖ ο μέ ρος τοῦ 
βι βλί ου τό ἐ πι γρά φει πο λύ εὑ ρη μα τι κά καί 
ἔ ξυ πνα:

6ο Μέρος.  
Σκέφτομαι... Ἄρα ὑπάρχω

Σ’ αὐ τό, ἀ πο κα θη λώ νει οὐ σι α στι κά καί 
τυ πι κά, μέ πολ λά καί ἀ ξι ό λο γα ἐ πι χει ρή-

μα τα, ὁ λό κλη ρό τό οἰ κο δό μη μα τοῦ ἰν δου ι-
στι κοῦ παν θέ ου. Ἀ πο δει κνύ ει ὅ τι ἡ Γι όγ κα 
ὄ χι μό νο δέν ἔ χει κα μιά σχέ ση μέ τήν ἐ πι-
στή μη, ὄ χι μό νο δέν προ κα λεῖ εὐ ε ξί α καί 
γα λή νη, ἀλ λά ἀν τί θε τα μπο ρεῖ νά προ κα-
λέ σει ση μαν τι κά προ βλή μα τα στήν ὑ γεί α.

Ἀ πο μυ θο ποι εῖ ται τέ λος, τό πάν θε ον τοῦ 
ἰν δου ι σμοῦ. Ὁ συγ γρα φέ ας κα τα λή γει στό 
συμ πέ ρα σμα ὅ τι στήν Ἰν δί α ὁ λα ός λα τρεύ-
ει εἴ δω λα. «Εἴ δω λα χει ρῶν ἀν θρώ πων». 
Πρό κει ται γιά πλῆ θος με ρι κῶν χι λιά δων 
θε ο τή των, ζω ό μορ φων ἤ ἀν θρω πό μορ φων, 
πού πε ρι πλέ κον ται μέ σα σέ ἕ να ἀ πύθ με-
νο μυ θο λο γι κό κα ζά νι. Ἀ τέ λει ω τες ἱ στο-
ρί ες καί μύ θοι πε ρι βάλ λουν τίς χι λιά δες 
θε ό τη τες. Τό ἀ πο τέ λε σμα εἶ ναι ἡ πλή ρης 
σύγ χυ ση, στήν κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση καί ὁ 
«δαι μο νι σμός» στή χει ρό τε ρη.

Ἀ πο δει κνύ ει ἐ πί σης ὅ τι ἡ δι δα σκα λί α 
τοῦ κάρ μα ἀ πο τε λεῖ τήν πλέ ον ἀ ρι στο τε-
χνι κή  μέ θο δο ὑ πο δού λω σης τῶν ἀν θρώ-
πων. Ἀ φοῦ κα νείς πα ρα μέ νει ἕρ μαι ο στίς 
πρά ξεις τῆς δήθεν προ η γού με νης ζω ῆς 
του, δέν ἔ χει κα μιά δυ να τό τη τα νά ἐ ξε λι-
χθεῖ κοι νω νι κά καί πο λι τι στι κά, ἀ κό μα καί 
στό ἐ πί πε δό τῆς σκέ ψης.

Τό βι βλί ο δί νει ἀ κό μα, πολ λές πλη ρο φο-
ρί ες γιά τόν κό σμο τῆς ἀ πά της γε νι κά, τῶν 
αἱ ρέ σε ων καί τῆς πα ρα θρη σκεί ας. Ἀ πο-
τε λεῖ, κα τά τή γνώ μη μας, ἕ να θη σαυ ρό 
γνώ σης, μέ σῳ τοῦ ὁ ποί ου, κα θο δη γεῖ ται ὁ 
ἀ να γνώ στης στήν ὀρ θή πί στη τῆς Ἐκ κλη-
σί ας. Κι αὐ τό γιατί τό βι βλί ο γέμει χρι στι α-
νι κῶν δι δα σκα λι ῶν, γρα φι κῶν χω ρί ων, πα-
τε ρι κῶν κει μέ νων, ἐμ πει ρι ῶν ἀ πό γέ ρον τες 
καί χα ρι σμα τού χους ἐντός τοῦ χώ ρου τῆς 
Ἐκ κλη σί ας. Αὐ τό πού κά νει τό βι βλί ο αὐ τό 
μο να δι κό καί πο λύ συ ναρ πα στι κό εἶ ναι ἡ 
ἄ με ση ἀν τι πα ρά θε ση Ἐκ κλη σί ας καί πα-
ρα θρη σκεί ας. Ἀ πό τή μία, ἡ ἀ λή θεια καί 
μά λι στα ἐμ πει ρι κή καί ἀ πό τήν ἄλ λη, ἡ 
πλά νη καί οἱ με θο δί ες τοῦ δι α βό λου, δο-
σμέ νες πά λι ἀ πό τήν ἐμ πει ρί α τοῦ ἴ διου 
προ σώ που.
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Ἀν τί ἄλ λου ἐ πι λό γου, θε ω ροῦ με ὅ τι πρέ-
πει νά τε λει ώ σου με μέ τά λό για τοῦ ἴ διου τοῦ 
συγ γρα φέ α, τοῦ Δι ο νύ ση Φα ρα σι ώ τη, ἀ φοῦ 
ση μει ώ σου με, ὅ τι γιά εὐ νό η τους λό γους, δέν 
πρό κει ται γιά τό πραγ μα τι κό του ὄ νο μα.

«Ἄς ἀ πο φα σί σου με τα πει νά νά συμ μορ
φώ σου με τίς ψυ χές μας, τίς ζω ές μας, ὅ πως 
οἱ Ἅ γιοι μᾶς ὑ πο δει κνύ ουν, καί ἄς ἐ πι κα λε
σθοῦ με τίς εὐ χές τους, ὥ στε ὁ κα θέ νας μας 
προ σω πι κά ν’ ἀ πο χτή σει ἐμ πει ρί α Θε οῦ ἐν 
Ἁ γί ῳ Πνεύ μα τι. Τό τε ὅ λα θά μποῦν στή θέ
ση τους. Θά ξε χω ρί σου με τήν ἀ λή θεια ἀ πό 

τό ψέ μα, τήν πραγ μα τι κό τη τα ἀ πό τή φαν
τα σί α, τό φῶς ἀ πό τό σκο τά δι πού πα ρου σι
ά ζε ται σάν φῶς.

Ἄς ἀ κο λου θή σου με τά ἴ χνη τοῦ γέ ρον τα, 
πού μᾶς ὁ δη γοῦν στή βα θύ τε ρη γνώ ση καί 
ἀ γά πη τοῦ Ἰ η σοῦ, για τί δέν ὑ πάρ χει τί πο τα 
σπου δαι ό τε ρο, ἀ ναγ και ό τε ρο, ὑ ψη λό τε ρο σ’ 
αὐ τόν τόν κό σμο, ἀ πό τή γνώ ση καί ἀ γά πη τοῦ 
ἀ λη θι νοῦ Θε οῦ, πού ὁ δη γεῖ στήν αἰ ώ νια ζω ή.

Για τί αὐ τό πού χά νε ται ἤ κερ δί ζε ται στό 
τέ λος κά θε ἀν θρώ πι νης πο ρεί ας δέν εἶ ναι 
τί πο τα λι γό τε ρο ἀ πό τήν αἰ ώ νια ζω ή. Ἀ μήν».

Ἀ νη συ χη τι κό φαι νό με νο τῆς ἐ πο χῆς 
μας, νε ο ε πο χί τι κη πρα κτι κή πνευ μα τι κῆς 
σύγ χυ σης ἀ πο τε λεῖ τό γε γο νός ὅ τι τά τε-
λευ ταῖ α χρό νια, τό σο στήν Ἑλ λά δα ὅ σο καί 
στό ἐ ξω τε ρι κό ὑ πάρ χει μί α αὐ ξα νό με νη 
ἐ να σχό λη ση καί ἀ να φο ρά στούς ἀγ γέ λους 
σέ πλῆ θος νε ο ε πο χί τι κων πε ρι ο δι κῶν, κο-
σμι κῶν ἐν τύ πων, βι βλί ων καί δι α δι κτυα-
κῶν τό πων, ἀ κό μη καί μέ τήν ἔκ δο ση εἰ δι-
κῶν ad hoc πε ρι ο δι κῶν1.

Δέν εἶ ναι τυ χαῖ ο τό γε γο νός, ὅ τι αὐ τή 
ἡ ἔ κρη ξη ἐ να σχό λη σης μέ τούς ἀγ γέ λους 
ἔ χει ὁ δη γή σει κά ποι ους ἑ τε ρό δο ξους θε ο-
λό γους ἐ ρευ νη τές νά κά νουν λό γο γιά μί α 
«νέ α θρη σκεί α τῶν ἀγ γέ λων»2, ἡ ὁ ποί α μά-
λι στα, ὅ πως ἔ χει ὀρ θῶς ἐ πι ση μαν θεῖ, δέν 
χρει ά ζε ται καμ μί α πί στη στό Θε ό3. Σύμ φω-

1. Τό πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι τό πε
ριοδικό «Engelmagazin» πού ἐκδίδεται στή Γερμανία σέ 
75.000 τεύχη κάθε δίμηνο. Βλ. EZW. Materialdienst 6/ 2008, 
σ. 227. 

2. Βλ. Τ. Ruster, Die neuen Engelreligion. Lichtgestalten 
dunkle Mächte, 2010. Πρβλ. EZW. Materialdienst 4/2011, σ. 
154.

3. Βλ. EZW. Materialdienst 12/2010, σ. 462.

να μέ μί α ἄλ λη προ σέγ γι ση τό φαινό με νο 
μπο ρεῖ νά χα ρα κτη ρι στεῖ, ἐ πί σης, ὡς μί α 
ἐκ κο σμι κευ μέ νη μορ φή λα ϊ κῆς θρη σκευ τι-
κό τη τας τοῦ δυ τι κοῦ ἀν θρώ που4.

Ἡ ἐ να σχό λη ση αὐ τή, βε βαί ως, καί στόν 
ἑλ λη νι κό χῶ ρο δέν κι νεῖ ται σέ ὀρ θό δο ξα 
ἐκ κλη σι α στι κά πλαί σια, ὡς μορ φή ὑ πεν θύ-
μι σης τῆς δι δα σκα λί ας τῆς Ἐκ κλη σί ας μας 
γιά τούς ἁ γί ους ἀγ γέ λους, τό ἔρ γο τους, 
τήν ἀ πο στο λή τους κ.λ.π. Πο λύ δέ πε ρισ σό-
τε ρο, δέ μπο ρεῖ νά ἐν τα χθεῖ οὔ τε στά εὐ ρύ-
τε ρα χρι στι α νι κά ἀ πο δε κτά πλαί σια δι δα-
σκα λί ας σχε τι κά μέ τούς ἁ γί ους ἀγ γέ λους. 
(Δυ στυ χῶς ἡ προ τε σταν τι κή θε ο λο γί α τοῦ 
19 & 20 αἰ. ἔ χει δι ά φο ρες θέ σεις πε ρί τῶν 
ἁ γί ων ἀγ γέ λων πού, πολ λές ἐξ αὐ τῶν, 
κι νοῦν ται με τα ξύ ἄρ νη σης καί ἀν τί θε σης 
πρός τήν ἐκ κλη σι α στι κή δι δα σκα λί α)5.

Ἀν τι θέ τως, ἡ ἐ να σχό λη ση μέ τούς ἀγ-
γέ λους ἄλ λο τε ἔ χει σα φῶς συγ κρη τι στι κό 
πε ρι ε χό με νο συν δυ ά ζον τας χρι στι α νι κά, 

4. Ἀναλυτικά βλ .Ο. Dürr, Der Engel Mächte, 2009.
5. Βλ. W. Trillhaas, Dogmatik, 19844, σσ. 144 - 152.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΕΥΔΟΑΓΓΕΛΟΛΟΓΙΑ
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου. 

Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ. Π. Θ.
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ἰ ου δα ϊ κά, ἰσ λα μι κά, ἐ ξω χρι στι α νι κά καί 
ἐ σω τε ρι στι κά στοι χεῖ α, γε γο νός πού θυ-
μί ζει ἔν το να χα ρα κτη ρι στι κά τοῦ ἀρ χαί ου 
Γνω στι κι σμοῦ6 καί ἄλ λο τε ἔ χει εὐ δι ά κρι τα 
νε ο ε πο χί τι κα χα ρα κτη ρι στι κά7, κά τι πού 
εἶ ναι καί τό πιό συ νη θι σμέ νο, μέ ἀ φε τη ρί α 
καί πε ρι ε χό με νο ξε κά θα ρα ἀ πο κρυ φι στι κό. 

Ἡ πα ρου σί α καί ἡ ἀ να φο ρά σέ «ἀγ γέ-
λους» εἶ ναι γνω στή στό χῶ ρο τοῦ ἀ πο κρυ-
φι σμοῦ καί μά λι στα σέ δι α φο ρε τι κά ἐ πί πε-
δα. Ἀ να φέ ρε ται πο λύ χα ρα κτη ρι στι κά σέ 
ἀν τι προ σω πευ τι κό ἔρ γο τοῦ ἀ πο κρυ φι στι-
κοῦ χώ ρου: «Σπου δαῖ ος ρό λος ἀ πο δί δε ται εἰς 
τήν Ἀγ γε λο λο γί α ὑ πό τῆς πρα κτι κῆς Καβ βά
λας καί ἐν συ νέ χειᾳ ὑ πό τῆς τε λε τουρ γι κῆς 
Μα γεί ας τοῦ δυ τι κοῦ Ἐ σω τε ρι σμοῦ.(…) Ἐκ 
τῶν ἀ νω τέ ρῳ συ νά γε ται ὅ τι ἡ Ἀγ γε λο λο γί α 
ἀ πο τε λεῖ ση μαν τι κόν κρί κον εἰς τήν ἅ λυ σιν 
τῆς ἐ σω τε ρι κῆς πα ρα δό σε ως»8.

Ἀ πο κρυ φι στι κοῦ χα ρα κτή ρα ἀγ γε λο λο-
γί α ἔ χου με ἐ πί σης στό χῶ ρο τοῦ Τε κτο νι-
σμοῦ, τοῦ μο νί μως, ὡς γνω στόν, δι α βε βαι-
οῦν τος, ὅ τι δέν ἔ χει θρη σκευ τι κό χα ρα κτή-
ρα, καί μά λι στα, ὅ πως ἀ να φέ ρε ται σέ ἀν τι-
προ σω πευ τι κό ἔρ γο τοῦ χώ ρου, στά τυ πι κά 
μύ η σης κά ποι ων ἀ νώ τε ρων βαθ μῶν. Ἐ πι-
λέ ον, σ’ αὐ τό τό ἔρ γο, κα τα γρά φον ται καί 
ὀ νό μα τα «ἀγ γέ λων» πολ λά ἀ πό τά ὁ ποῖ α 
προ έρ χον ται ἀ πό ἀ ποκρυ φι στι κές πη γές, 
π.χ. τήν Καμπα λά, τόν Ἑρ μη τι σμό ἀλ λά 
καί ἀ πό αὐ τή τήν ἰσ λα μι κή ἀγ γε λο λο γί α. 

Ἀν τι προ σω πευ τι κά θά ἀ να φέ ρου με μό-
νο ἕ να ὄ νο μα «ἀγ γέ λου», με τα ξύ τῶν 16, 
πού ἀ να φέ ρον ται στό τε κτο νι κό ἔρ γο καί 
εἶ ναι ἀ πο κα λυ πτι κό: «Ἀ ρι ήλ, τό πνεῦ μα τοῦ 
ἀ έ ρος, ὅ στις εἰς ἀ νώ τε ρον τε κτο νι κόν βαθ
μόν συν δέ ε ται μέ τήν ἰ δέ α τῆς ἁ γνό τη τος. 
Κα τά τούς Μά γους Καβ βα λι στάς ὁ Ἀ ρι ήλ 

6. Βλ. EZW. Materialdienst 12/2010, σ. 463.
7. Βλ. W.  J. Hanegraaff, New Age Religion and Western 

Culture. Esoterism in the Mirror of Secular Thought, 1998, σσ. 
197-198, 200-201, 342-343.

8. Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ..., 
Τομ. Α΄, σσ. 51-52. R. Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus, 
2005, σ. 59.

ἀ πο κα λύ πτει κρυμ μέ νους θη σαυ ρούς καί 
μυ στι κά τῆς φύ σε ως»9.

Μί α ἀ κό μη ἀ πο κρυ φι στι κή πτυ χή τῆς πα-
λαι ό τε ρης καί σύγ χρο νης ἀ πο κρυ φι στι κῆς 
«ἀγ γε λο λο γί ας» σχε τί ζε ται μέ τήν ἀ στρο λο-
γί α. Σύμ φω να μέ τήν ἀ στρο λο γί α, οἱ μῆ νες 
τοῦ ἔ τους, ὁ ἥ λιος, ἡ σε λή νη, οἱ πλα νῆ τες, 
κ.λ.π. ἔ χουν πνεύ μα τα–ἀγ γέ λους προστά-
τες10 ἤ ταυ το χρό νως ἀ πό ἀ στρο λό γους συ-
σχε τί ζον ται μέ τίς λε γό με νες καρ μι κές ἀ να-
φο ρές, σύμ φω να μέ τήν ὁ ρο λο γί α τοῦ χώ ρου.

Ἰ δι αι τέ ρως ὅ μως, σή με ρα, μ’ ἕ να κατ’ 
ἐξοχήν προ σε κτι κό καί θελ κτι κό λε ξι λό-
γιο, ἡ νε ο ε πο χί τι κη καί ἀ πο κρυ φι στι κή 
ψευ δο αγ γε λο λο γί α στά ἔν τυ πα τοῦ χώ ρου 
της, σέ δι α δι κτυα κούς τό πους, σέ κο σμι κά 
πε ρι ο δι κά, σέ εἰ δι κά σε μι νά ρια πού δι ορ-
γα νώ νον ται γιά ἐ πι κοι νω νί α μέ ἀγ γέ λους, 
σέ εἰ δι κές κάρ τες ἀγ γέ λων, χρη σι μο ποι εῖ 
ὀ νό μα τα «ἀγ γέ λων» πού συ ναν τᾶ με σέ 
ἀ πο κρυ φι στι κούς χώ ρους.

Ἰ δι αι τέ ρως ὅ μως ἡ αἰχ μή τοῦ δό ρα τος 
τῆς σύγ χρο νης νε ο ε πο χί τι κης καί ἀ πο-
κρυ φι στι κῆς ψευ δο αγ γε λο λο γί ας εἶ ναι ἡ 
πρα κτι κή νά πα ρου σιά ζει τούς ἀγ γέ λους, 
ὄ χι ὡς δη μι ουρ γή μα τα τοῦ Θε οῦ, ἀλ λά ὡς 
αὐ θύ παρ κτες πνευ μα τι κές–ἀ γα θές ὀν τό-
τη τες προ στα σί ας, ὡς ὀν τό τη τες φω τός καί 
ἀ γά πης, ὡς ἀν τι κεί με νο δι α λο γι σμοῦ, ὡς 
πη γές ἐ νέρ γειας, ὡς θε ϊ κές φα νε ρώ σεις11.

Ἐ πι πλέ ον, γί νε ται λό γος γιά πα ρου σί α τέ-
τοι ων «ἀγ γε λι κῶν», ὑ πο τί θε ται ὀν το τή των, 
στίς λε γό με νες ἐ πι θα νά τι ες ἐμ πει ρί ες, ἤ σχε-
τί ζον ται ἀ κό μα καί μέ ἀ νορ θό δο ξες θε ρα πεῖ-
ες (π.χ ἀγ γε λι κό ρέϊ κι).

Ἰ δι αι τέ ρως στή νε ο ε πο χί τι κη ἔκ φαν ση 
τῆς σύγ χρο νης ψευ δο αγ γε λο λο γί ας τό κα-
τ’ ἐ ξο χήν στοι χεῖ ο τό ὁ ποῖ ο πα ρα μορφώ νε-
ται, δι α στρε βλώ νε ται καί χρη σι μο ποι εῖ ται 
ὡς μέ σο με τάδο σης ἀν τι χρι στι α νι κῶν θέ-

9. Ν. Λάσκαρι, Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέρας  Τεκτο-
νικῆς, σ. 16.

10. Βλ. N. Drury, The Dictionary of the Esoteric, 20042, σ. 
12.

11. Βλ. EZW. Materialdienst 4/2011, σ. 155.
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σε ων εἶ ναι τό θέ μα τοῦ φύ λα κα ἀγ γέ λου.
Μέ σα σ’ ὅ λη αὐ τή τήν ἀ πο κρυ φι στι-

κή κα τα χνιά δέν ἀ που σιά ζει σύ ζευ ξη τῆς 
ψευ δο αγ γε λο λο γί ας καί μέ τήν σύγ χρο νη 
με τε ξέ λι ξη τοῦ πνευ μα τι σμοῦ, πού εἶ ναι 
τό Channeling, ὅ που δι ά φο ροι με σά ζον τες 
(Medium) πα ρου σι ά ζον ται ὡς κα νά λια–
ἀ γω γοί μη νυ μά των κά ποι ων, δῆ θεν ἀγ γε-
λι κῶν, ὀν το τή των.

Ἀ ξι ο λο γών τας αὐ τή τήν ἔ κρη ξη τῆς σύγ-
χρο νης ψευ δο αγ γε λο λο γί ας ἀ πό ὀρ θό δο-
ξου πλευ ρᾶς, λαμ βά νον τας ὑ π’  ὄ ψιν, με-
τα ξύ τῶν ἄλ λων, τόν εὐ αγ γε λι κό λό γο, ὅ τι 
τό δέν τρο γνω ρί ζε ται ἀ πό τούς καρ πούς 
(Ματθ. 12, 33), ἀ ναμ φι βό λως πρέ πει νά 
ἐ πι ση μά νου με, ὅ τι βρι σκό μα στε μπρο στά 
σέ μιά μορ φή δαι μο νο λο γί ας πού πα ρου σι-
ά ζε ται ὡς ἀγ γε λο λο γί α (Β΄ Κορ. 11, 14)

ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ… ΩΦΕΛΟΥΝ;
τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, 

Πρωτοσυγκ. τῆς Ἱ. Μ. Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

(α’ μέ ρος)

α. Ἡ περίπτωσή μου
Κατά τήν διάρκεια τῶν σπουδῶν μου 

εὐτύχησα νά συνδεθῶ μέ τόν σημερινό 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο, τό
τε καθηγητή στήν ἕδρα τῆς ἱστορίας τῶν 
Θρησκευμάτων στή Θεολογική Ἀθηνῶν. 
Μοῦ ἀνέθεσε νά κάνω ἔρευνα γιά τίς μή 
χριστιανικές θρησκεῖες στό λεκανοπέδιο 
Ἀττικῆς. Ἡ ἔρευνα κράτησε δύο χρόνια. Δέν 
ἦταν ἁπλῶς μιά ἐργασία στά πλαίσια ἑνός 
μαθήματος, ἀλλά μιά ἐμπειρία μοναδική 
πού εἶχε ἀπρόσμενη ἐξέλιξη, ἕνα… ὄφελος.

Πρῶτα-πρῶτα ἡ ἔρευνα αὐτή ἦταν ἡ 
αἰτία τῆς γνωριμίας μου μέ τόν ἀείμνηστο 
π. Ἀντώνιο. Ἦταν τότε 1978.

Ἄλλη ὠφέλεια ἦταν ἡ γνωριμία μου 
μέ τό χῶρο τῶν ἄλλων θρησκειῶν, τῶν 
αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας. Ἡ ὃλη 
ἐργασία παρουσιάσθηκε σέ διημερίδα πού 
ἔγινε μέ τούς φοιτητές στή Μονή τοῦ Ὁσί
ου Λουκᾶ πού μᾶς φιλοξένησε.

Ὅταν βρέθηκα στή Χαλκιδική, στή Μη
τρόπολη Ἱερισσοῦ πού διακονῶ ἔλεγα:

-Κρίμα τόσος κόπος πού ἔκανα. Ἐδῶ πού 
βρέθηκα δέν θά ἀξιοποιήσω ποτέ αὐτή 
τήν ἐργασία. Οἱ ἀλλόθρησκοι Βουδιστές, 

Ἰνδουϊστές βρίσκονται στίς πόλεις, ποῦ 
νἀρθοῦν ἐδῶ στά χωριά.

Νά, λοιπόν, πού τό 1995 ἀνακαλύψαμε 
τήν ὕπουλη παρουσία τῶν Βουδιστῶν στό 
Χολομῶντα! Ξεσκονίσθηκαν οἱ γνώσεις 
πού εἶχα ἀπό τήν ἐργασία καί μπῆκαν σέ 
ἐνέργεια. Τούς γνώριζα. Μάλιστα εἶχα πάει 
καί στό κέντρο τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς, πίσω 
ἀπό τήν ἀμερικανική Πρεσβεία. Ἔτσι ἔγινε 
ὅλος αὐτός ὁ ἀγῶνας κατά τοῦ Βουδιστικοῦ 
κέντρου, τό ὁποῖο ἔμεινε ἀνενέργητο. Ἔκα
να λοιπόν τό Σταυρό μου καί δόξαζα τόν 
Κύριο γι’ αὐτή Του τήν οἰκονομία σέ μένα.

β. Τί λέει ἡ ἰατρική
Μιλῶντας μέ κάποια γιατρό, γι’ αὐτό τό 

θέμα μοῦ ἀνέλυσε πώς ἔτσι εἶναι ἡ διαδι
κασία τοῦ ἐμβολίου.

Μοιάζει μοῦ λέει μέ τή φιλοσοφία τοῦ 
ἐμβολίου. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τόν 
ὀργανισμό, ὅταν ἔλθει σέ ἐπαφή μέ μικρό
βιο ἤ ἰό. Πρίν προσβληθεῖ ὁ ὀργανισμός 
ἀπό ἀρρώστια, δημιουρ γεῖται ἐπαφή μέ τό 
ἐμβόλιο.

Μόλις ἔλθει σέ ἐπαφή τό μικρόβιο μέ 
τόν ὀργανισμό, τά οὐδετερόφιλα καί μα



12

κροφάγα, φαγοκυτταρώνουν τό μικρόβιο 
καί τό καταστρέφουν. Τότε τά λεμφοκύτ
ταρα παράγουν ἀντι σώ ματα ἐναντίον τῶν 
μικροβίων καί κάποια λειτουργοῦν σάν 
κύτταρα μνήμης. Κρατοῦν στά ἀρχεῖα τους 
τά χαρακτηριστικά τοῦ μικροβίου, ὥστε 
τήν ἑπόμενη φορά πού θά ἔρθει ὁ ὀργα-
νισμός σέ ἐπαφή μέ τό μικρόβιο, νά παρα
χθοῦν ἐγκαίρως τά ἀντισώματα, γιά νά μή 
ξανανοσήσει.

Ἄν π.χ. κάποιος ἐμβολιασθεῖ μέ τόν ἰό 
τῆς ἀνεμοβλογιᾶς, δέν ξανακολλᾶ ἀνεμο
βλογιά στή ζωή του.

Κατά παρόμοιο τρόπο ἀντιδρᾶ καί ὁ 
χριστιανός σέ κάθε προσβολή πίστης. Δη
μιουργεῖ ἀντισώματα.

γ. Δυό χωρία ἀπό τήν Ἁγία Γραφή
Δυό χωρία ἀπό τήν Γραφή θά μᾶς εἰσα

γάγουν στό θέμα μας: Οἱ αἱρέσεις… ὠφε
λοῦν;

«Οὐαί τῷ κόσμῳ ἀπό τῶν σκανδάλων, 
ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τά σκάνδαλα, 
πλήν οὐαί τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’οὗ τό 
σκάνδαλον ἔρχεται» (Ματθ. 18, 7). «Δεῖ γάρ 
καί αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φα-
νεροί γένωνται ἐν ὑμῖν» (Α΄ Κορ. 11, 19).

1. Ἄς δοῦμε τό πρῶτο χωρίο. «Οὐαί τῷ 
κόσμῳ ἀπό τῶν σκανδάλων, ἀνάγκη γάρ 
ἐστιν ἐλθεῖν τά σκάνδαλα, πλήν οὐαί τῷ 
ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ τό σκάνδαλον ἔρχε-
ται» (Ματθ. 18, 7). Ἑρμηνεία: «ἀλλοίμονο 
στόν κόσμο γιά τά σκάνδαλα, πού ἔχει νά 
ἀντιμετωπίσει. Γιατί, ὅπως ἔχει τώρα ἡ κα
τάσταση τοῦ διεφθαρμένου κόσμου, κατ’ 
ἀνάγκην θά ἔλθουν τά σκάνδαλα. Ἀλλ’ 
ὅμως ἀλλοίμονο στόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο, 
πού γίνεται αἰτία νά ἔλθει τό σκάνδαλο, ὁ 
πειρασμός».

Γενικά τά σκάνδαλα εἶναι λόγια ἤ ἔργα, 
πού αὐτοί πού τά βλέπουν ὠθοῦνται στήν 
ἁμαρτία.

Σκάνδαλο, κατά τόν Μ. Βασίλειο, εἶναι 
κάθε πράγμα, πού χωρίζει τόν ἄν θρω πο 
ἀπό τήν εὐσέβεια καί τήν ἀλήθεια καί τόν 
ρίχνει στήν πλάνη καί τήν ἀσέβεια.

Σκάνδαλα κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο 
εἶναι τά ἐμπόδια «τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ». Καί οἱ 
αἱρέσεις εἶναι ἐμπόδια, γιατί ἐμποδίζουν τό 
δρόμο πρός τήν ἀλήθεια, τό Χριστό.

Ἑπομένως καί ἡ αἵρεση εἶναι ἕνα σκάν
δαλο, πού θά ἔλθει κατ’ ἀνάγκην στό 
φθαρτό καί πλανεμένο κόσμο μας.

Ὁ Κύριος, λέει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, τό 
εἶπε μέ σκοπό νά ἀφυπνίνει μαζί μέ τούς 
ἄλλους καί τούς μαθητές του. Διότι γιά νά 
μή νυστάζουν, ὡσάν τάχα νά ἀποστέλλο
νται πρός εἰρηνικό καί ἀτάραχο βίο, τούς 
ἀποκαλύπτει ὅτι θά συναντήσουν πολλούς 
πολέμους, ἐξωτερικούς καί ἐσωτερικούς.

Ἔτσι προειδοποίησε καί ὁ Ἀπ. Παῦλος 
τούς Μιλησίους: «Θά παρουσιαστοῦν ἀνά
μεσά σας ὡρισμένοι, πού θά διδάσκουν 
ψευδῆ καί διεστραμμένα πράγματα».

Ὅταν ὁμιλεῖ περί ἀνάγκης δέν καταργεῖ 
τήν ἐλευθερία τῶν πράξεων, οὔτε τήν ἐλευ
θερία τῆς προαιρέσεως, οὔτε τά λέγει αὐτά 
γιά νά περιορίσει τόν βίο ἐντός ὡρισμένων 
πραγμάτων, πού συμβαίνουν κατ’ ἀνάγκην, 
ἀλλά προλέγει αὐτό πού ὁπωσδήποτε θά 
συμβεῖ, πρᾶγμα πού καί ὁ Λουκᾶς παρου
σίασε μέ ἄλλες λέξεις, λέγοντας τά ἑξῆς: 
«εἶναι ἀδύνατον νά μή ἔλθουν τά σκάνδαλα» 
(Λουκ. 17, 1). Δέν δημιουργεῖ ἡ πρόρρηση τό 
σκάνδαλο. Μή γένοιτο! Οὔτε ἐπειδή προ
εῖπε, γι’ αὐτό συμβαίνουν αὐτά. Ἐάν δέν 
ἐπρόκειτο νά συμβοῦν, δέν θά προελέγοντο.

Τό ὅτι ὁ Κύριος προλέγει γιά νά προε
τοιμάσει «εἶναι γνώρισμα τοῦ ἰατροῦ καί 
προστάτου». Καί αὐτό τό «οὐαί», δηλ. «ἀλ
λοί μονο», τούς διεγείρει καί τούς βάζει σέ 
ἀγωνία, γιά νά τούς προετοιμάσει νά ἐπα-
γρυπνοῦν.

Τό νά ἔλθουν δηλ. τά σκάνδαλα εἶναι 
ἀνάγκη, ἀλλά ὁπωσδήποτε ὅμως δέν εἶναι 
ἀνάγκη νά ὁδηγηθεῖ κανείς στήν ἀπώλεια.

Ἔτσι κάνει καί ὁ γιατρός, ὅταν προλέγει 
γιά τόν ἐρχομό τῆς ἀσθένειας, πού δέν 
φέρνει ὁπωσδήποτε τόν θάνατο.

Γιά ποιό λόγο, θά πεῖ κάποιος, δέν τούς 
ἐξαφάνιζε τούς σκανδαλοποιούς; Αὐτοί 
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πού βλάπτονται ὁδηγοῦνται στήν ἀπώλεια 
ἐξ αἰτίας τῆς δικῆς τους ἀδιαφορίας.

Αὐτό γίνεται φανερό ἀπό τούς ἐναρέ
τους, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δέν ζημιώ νονται, 
ἀλλά ἀντίθετα ἔχουν μεγάλη ὠφέλεια. 
Τέτοιος ἦταν ὁ Ἰώβ, ὁ Ἰωσήφ καί ὅλοι οἱ δί
καιοι καί οἱ ἀπόστολοι. Ἐάν ὅμως χάθηκαν 
πολλοί, αὐτό συνέβη ἐξ αἰτίας τοῦ δικοῦ 
τους ὕπνου. Ἐάν εἶχαν ἔτσι τά πράγματα, 
ἔπρεπε ὅλοι νά χαθοῦν ἐξ αἰτίας τῶν σκαν
δάλων.

Τά σκάνδαλα διεγείρουν καί κάνουν 
τόν ἄνθρωπο περισσότερο ἐνεργητικό 
καί τόν κεντρίζουν νά προφυλάσσεται 
καί τόν καθιστοῦν περισσότερο ἀσφαλῆ 
καί τόν κάνουν περισσότερο δυσκολο-
κατανίκητο. 

Ἐάν, λοιπόν, ἐπαγρυπνοῦμε, δέν εἶναι 
μικρό τό κέρδος πού ἔχουμε ἀπ’ αὐτό, δηλ. 
θά εἴμαστε σέ διαρκῆ ἑτοιμότητα. Δέν ση
μαίνει βέβαια ὅτι τά σκάνδαλα εἶναι καλά 
καί ἀναγκαῖα γιά τή ζωή. Ἀδικαιολόγη
τος ὁ σκανδαλίζων, ἀδικαιολόγητος καί 
ὁ σκανδαλιζόμενος. Νά θυσιάζει ὅ,τι τόν 
σκανδαλίζει, πρόσωπα προσφιλῆ, ἀπό τά 
ὁποῖα κινδυνεύει νά παρασυρθεῖ.

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος στόν λόγο του περί 
σκανδάλων λέγει, ὅτι τά σκάνδαλα αὐτά 
καθ’ ἑαυτά δέν εἶναι αἰτία νά βλάπτο
νται οἱ ἄνθρωποι, διότι, ἄν ἦταν ἔτσι, ὁ 
Θεός δέν θά ἐπέτρεπε νά συμβαίνουν. 
Ἐπίσης θἄπρεπε ὅλοι νά σκανδαλίζονται. 
Δέν σκανδαλίζονται ὅμως ὅλοι. Αὐτοί πού 
σκανδαλίζονται, βλάπτονται ἀπό τή δική 
τους ἀμέλεια καί ἄγνοια καί ἐξ αἰτίας τῶν 
παθῶν τους.

Διά τῶν σκανδάλων δοκιμάζονται καί 
γνωρίζονται οἱ ἀγαθοί καί οἱ πιστοί.

2. Ἄς δοῦμε τό δεύτερο χωρίο. «Δεῖ 
γάρ καί αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκι-
μοι φανεροί γένωνται ἐν ὑμῖν» (Α΄ Κορ. 11, 
19). Ἑρμηνεία: «πιστεύω ὅτι εἶναι φυσικό 
νά ὑπάρχουν μεταξύ σας αἱρέσεις. Εἶσθε 
ἄνθρωποι μέ ἐλλατώματα καί ἀδυναμίες 
καί ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά ἐκδηλώνονται 

οἱ ἀδυναμίες σας αὐτές, γιά νά γίνουν 
φανεροί μεταξύ σας ἐκεῖνοι πού ἔχουν 
δοκιμασμένη ἀγάπη καί δέν παρασύρονται 
σέ φατριασμούς, ἀπό τά παραδείγματά τους 
δέ θά διδαχθοῦν καί ἄλλοι». Ἐδῶ βέβαια 
στήν κατά λέξη ἑρμηνεία σημαίνει τίς δι
αιρέσεις πού συνέβησαν στά δεῖπνα τῆς 
ἀγάπης στήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου. Συ
νεκδοχικά εἶναι καί τά κάθε εἴδους σχίσμα
τα καί αἱρέσεις.

Καί πάλι ἐδῶ τό ἀναγκαῖο τῶν αἱρέσεων 
εἶναι προγνωστικό καί ὄχι ἀναγκαστικό.

Ὁ Τρεμπέλας παρατηρεῖ: «ἡ σοφία τοῦ 
Θεοῦ μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει τήν κακία 
καί τίς πλάνες τῶν ἄλλων, σάν μέσον πού 
ἀναδεικνύει καί προάγει τήν εὐσέβεια καί 
τήν ἀκεραιότητα τῶν Ἁγίων καί ἐκλεκτῶν 
τέκνων του».

Οἱ ἅγιοι εἶναι «δόκιμοι», δηλ. δοκιμασμέ
νοι, γιά νά φανοῦν αὐτοί πού εἶναι γνήσιοι. 
Εἶναι γνήσιοι καί φανερώνονται μέ τήν 
πρόκληση.

Οἱ αἱρέσεις εἶναι μιά τραγική πραγμα
τικότητα, πού δέν ἐπιβάλλεται, ἀλλά τήν 
δεχόμαστε, γιατί ὑπάρχει ἐγωϊσμός.

Ὅπως στήν φουρτούνα φαίνεται ὁ κα
λός καραβοκύρης, ἔτσι στίς δύσκολες στιγ
μές τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν τήν 
πολιορκοῦν ποικίλες αἱρέσεις, φαίνονται 
ποιοί εἶναι γνήσια τέκνα τοῦ Θεοῦ.

Κάπου ἀλλοῦ ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει: 
«αὐτοί πού ἔφυγαν καί ἔγιναν αἱρετικοί, δέν 
ἦταν ποτέ δικοί μας».

γ. Τά σκάνδαλα τῶν αἱρέσεων… ὠφε-
λοῦν. Ἀπό τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας

1. Ἡ αἵρεση εἶναι ἡ αἰτία τοῦ καθο
ρισμοῦ καί τῆς διατυ πώσεως τῆς πίστε
ως ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ζεῖ 
τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως πάντοτε. Ὅταν 
ὅμως ἀμφισβη τεῖται, τότε ἀναγκάζεται 
νά τήν ὁριοθετήσει. Ὅταν προσ βάλ λεται 
ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως ἀπό τούς αἱρετι
κούς, ἐν Συνόδῳ καί διά τῶν Ἁγίων δια
τυπώνει τό δόγμα της. Τό Σύμβολο τῆς 
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Πίστεως ἔτσι προέκυψε, ἀπό τήν Α΄καί 
Β΄ Οἰκουμενικές Συνόδους. Ἐξ αἰτίας τοῦ 
Νεστορίου καί τοῦ Εὐτυχοῦς καθόρισε 
ἐπακριβῶς τό Χριστολογικό δόγμα ἡ Γ΄ καί 
ἡ Δ΄ Οἰκουμενικές Σύνοδοι. Ἡ Ε΄ καί ἡ ΣΤ΄ 
διατύπωσαν τό δόγμα τῶν δύο θελήσεων 
καί τῶν δύο ἐνεργειῶν τοῦ Χριστοῦ, 
ἀνατρέποντας τήν αἵρεση τοῦ Σέργιου κ. τ. 
ἄ. Ἡ Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδος καθόρισε τό 
δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου τιμῆς ἀπέναντι στίς 
ἅγιες Εἰκόνες. Ἡ Θ΄ ἐπί Ἁγίου Γρηγορίου 
Παλαμᾶ καθόρισε τή δυνατότητα θεώσεως 
τοῦ ἀνθρώπου καί τή διαφορά στή γνώση 
τῆς οὐσίας καί τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, 
πού εἶναι ἄκτιστες.

2. Οἱ αἱρέσεις ἔγιναν αἰτία νά ἀποκαλυ
φθοῦν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί ὁμολογητές. 
Ἀποκαλύφθηκε ἡ ἁγιότητα καί ἡ κοινω
νία τους μέ τό Θεό. Στούς ἀντιαιρετικούς 
ἀγῶνες ἀποκαλύφθηκαν ὁ Μέγας Ἀθανά-
σι ος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ Μάξιμος 
ὁ Ὁμολογητής, ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός, 
ὁ Θεόδωρος Στουδίτης, ὁ Μέγας Φώτιος, ὁ 
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ Μάρκος ὁ Εὐγενι
κός, οἱ Κολλυβάδες κ. ἄ.

Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Θεολόγος δέν ἤθελε τόν κόσμο καί μέ κάθε 
εὐκαιρία ξέφευγε στήν ἔρημο. Ὅμως αὐτός 
ὁ ἡσυχαστικός ἄνθρωπος ἀναδείχθηκε Ἀε
τός τῆς Θεολογίας, ἐξ αἰτίας τῆς Ἀρεια
νικῆς λαίλαπας καί τῶν Πνευματομάχων. 

Ποιός θά τόν ἤξερε στόν Πόντο καί τή Κα
παδοκκία; Μέ προτροπή τοῦ Μ. Βασιλείου 
ἦλθε στήν πρωτεύουσα τήν Κωνσταντι
νούπολη, νίκησε τήν αἵρεση καί ἐπανέφερε 
τήν Ὀρθοδοξία.

Στό σύγχρονο ἀντιαιρετικό ἀγῶνα οἱ 
αἱρέσεις ἀπεκάλυψαν τούς ἀγωνιστές κλη
ρικούς. Αὐτοί ὀργάνωσαν τήν ἄμυνα στίς 
Μητροπόλεις τους καί τίς ἐνορίες.

3. Μέ πολύ συγκίνηση καί μεῖς ὁμολο
γοῦμε, ὅτι ὁ ἀντιαιρετικός ἀγῶνας ἦταν 
αὐτός πού ἀνέδειξε τόν σύγχρονο ὁμολο
γητή, τόν ἀείμνηστο π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζό
πουλο, προστάτη τῶν πιστῶν, ἀκοίμητο 
μαχητή τῆς Ἐκκλησίας, ἀνύστακτο ὑπερα
σπιστή τῆς πίστεως.

4. Οἱ Αἱρέσεις γίνονται αἰτία νά ἀποκα
λύπτονται οἱ αἱρετικοί, νά παρουσιάζονται 
οἱ αἱρετικοί πού ἦταν κρυμμένοι ἀνάμεσα 
μας. Πολλοί λένε, ὅτι εἶναι χριστιανοί καί 
μέλη τῆς Ἐκκλησίας μέχρις ἀποδείξεως 
τοῦ ἀντιθέτου. Δέν φοβόμαστε τήν φουρ
τούνα καί τήν ἀναταραχή. Ὅπως ἡ φουρ
τοῦνα βγάζει στήν ἀμμουδιά τά σκουπίδια 
καί καθαρίζεται ἡ θάλασσα ἔτσι καί οἱ 
αἱρέσεις γίνονται αἰτία νά ἀποκαλύπτο
νται οἱ ψευδοπροφῆτες, πού ὅπως εἶπε ὁ 
Κύριος, ἐμφανίζονται «ὡς ἄγγελοι» ἤ ὑπό 
δοράν προβάτων, ἐνῶ εἶναι «λύκοι ἅρπα
γες».

(Τό τέλος στό ἑπόμενο).

ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΘΟΛΑ ΝΕΡΑ 
Ἡ χρήση ἀπό τήν «Νέα Ἐποχή» ὅρων μέ ἄλλο νόημα

τοῦ Μοναχοῦ π. Ἀρσενιου Βλιαγκόφτη 
Δρ. Θεολογίας ‒ Πτ. Φιλοσοφίας

(α’ μέ ρος)

Ὁ Τζώρτζ Ὄρ γου ελ στό πα σί γνω στο 
βι βλί ο του 1984 ‒στό κα λύ τε ρο ἴ σως βι-
βλί ο πού ἔ χει γρα φεῖ γιά τόν ὁ λο κλη ρω-

τι σμό‒ λέ γει ὅ τι «Ὁ ποι οσ δή πο τε ἐ λέγ χει 
τή γλῶσ σα ἑ νός ἀν θρώ που, ἐ λέγ χει καί 
τίς σκέ ψεις του». Ἡ πο λύ ση μαν τι κή δι-
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α πί στω ση αὐ τή ἔ δω σε ἀ φορ μή νά ἀ να-
πτυ χθεῖ ἕ νας ὁ λό κλη ρος κλά δος τῆς προ-
πα γάν δας καί τῶν τε χνι κῶν δι α νο η τι κῆς 
χει ρα γώ γη σης.

Τό χτα πό δι, τό πλέγ μα δη λα δή τῶν ὀρ-
γα νώ σε ων πού συμ πλέ κον ται σ’ αὐ τό πού 
ὀ νο μά ζου με «Νέ α Ἐ πο χή», γνω ρί ζουν καί 
ἐ πω φε λοῦν ται ἀ πό τίς δι α πι στώ σεις αὐ τές 
τῆς προ πα γάν δας.

Ἔ τσι ἡ γλῶσ σα χρη σι μο ποι εῖ ται πολ-
λές φο ρές, ἰ δι αί τε ρα στήν προ πα γάν δα, 
ὄ χι γιά νά φα νε ρώ σει ἀλ λά γιά νά κρύ ψει 
καί νά συ σκο τί σει. Εἶ ναι γνω στό τό ρη τό 
ὅ τι ἡ μι σή ἀ λή θεια εἶ ναι χει ρό τε ρη ἀ πό τό 
ψέ μα. Πάν τως ἡ τε χνι κή τῆς μι σῆς ἀ λή-
θε ας πολ λές φο ρές πε τυ χαί νει αὐ τό πού 
δέν θά πε τύ χαι νε τό ξε κά θα ρο ψέ μα. Τό 
ἴ διο πε τυ χαί νει καί ἡ χρή ση μιᾶς ἐ πι στη-
μο νι κο φα νοῦς ὁ ρο λο γί ας, τήν ὁ ποί α τό 
εὐ ρύ κοι νό δέν ἔ χει τίς προ ϋ πο θέ σεις νά 
ἀν τι λη φθεῖ. Ὁ πό τε τά λε γό με να χρει ά-
ζον ται ἀ νά λυ ση καί ἀ πο κρυ πτο γρά φη ση. 
Ὅ ταν δέν γί νε ται αὐ τό ‒καί συ νή θως δέν 
γί νε ται‒ ὁ κα θέ νας ἀν τι λαμ βά νε ται αὐ τά 
πού δι α βά ζει ἤ ἀ κού ει μέ τόν δι κό του τρό-
πο, ὁ ὁ ποῖ ος πο λύ συ χνά εἶ ναι ἀν τί θε τος 
μέ τό πραγ μα τι κό νό η μα τῶν λέ ξε ων καί 
φρά σε ων.

Γιά νά γί νω πιό σα φής θά θυ μί σω λέ-
ξεις καί φρά σεις πού ἀ κοῦ με ἀ πό τά ΜΜΕ. 
Ἀ πό τίς «πα ρά πλευ ρες ἀ πώ λει ες», γιά τίς 
ὁ ποῖ ες μι λοῦ σαν οἱ Να το ϊ κοί ὅ ταν βομ-
βάρ δι ζαν τή Σερ βί α τό 1999, ἐν νο ών τας 
τούς θα νά τους ἀ μά χων ἀ πό τούς βομ βαρ-
δι σμούς πού ἔ κα ναν, μέ χρι τό «πι στω τι κό 
γε γο νός», γιά τό ὁ ποῖ ο ἀ κού γα με στίς εἰ-
δή σεις μέ χρι πρίν ἀ πό δυ ό-τρεῖς μῆ νες. Μέ 
τόν ὅ ρο αὐ τόν ἐν νο οῦ σαν τή χρε ω κο πί α 
τῆς ἑλ λη νι κῆς οἰ κο νο μί ας. Τώ ρα πλέ ον 
δέν χρει ά ζε ται νά τό κρύ βουν.

Οἱ Ὁ μά δες τοῦ μω σα ϊ κοῦ τῆς «Νέ ας 
Ἐ πο χῆς» χρη σι μο ποι οῦν πο λύ ἀ πο τε λε-
σμα τι κά ὅ ρους, οἱ ὁ ποῖ οι στήν τρέ χου σα 
χρή ση τους ἀ πό τόν μέ σο ἄν θρω πο ἔ χουν 

συγ κε κριμ μέ νη σημασία, δί νον τάς τους 
ἕ να δι α φο ρε τι κό νό η μα. Ἔ τσι «ψα ρεύ ουν 
στά θο λά νε ρά» ‒γιά νά χρη σι μο ποι ή σω 
τήν ἔκ φρα ση τοῦ τί τλου τοῦ θέ μα τος‒ δη-
λα δή ἐ πω φε λοῦν ται ἀ πό τή σύγ χυ ση πού 
δη μι ουρ γοῦν στό μυα λό τῶν ἀν θρώ πων 
στούς ὁ ποί ους ἀ πευ θύ νον ται.

Ἡ σύγ χυ ση ἔγ κει ται στό γε γο νός ὅ τι ὁ 
ἀ πο δέ κτης τοῦ μη νύ μα τος θε ω ρεῖ ἐ σφαλ-
μέ να ὅ τι δύ ο πράγ μα τα ἀ νό μοι α εἶ ναι 
δῆ θεν ἴ δια. Αὐ τό ἐν τάσ σε ται στό γε νι κό-
τε ρο πλαί σιο τοῦ συγ κρη τι σμοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος 
ἀ πο τε λεῖ βα σι κό κε φά λαι ο πί στε ως τῆς 
«Νέ ας Ἐ πο χῆς». Γιά νά δώ σου με ἕ να πα-
ρά δειγ μα, ἡ Ν. Ἐ., στό πλαί σιο τοῦ συγ-
κρη τι στι κοῦ πι στεύ ω της, λέ γει ὅ τι δέ χε ται 
πώς ὅ λες οἱ θρη σκεῖ ες εἶ ναι δρό μοι πού 
ὁ δη γοῦν στόν ἴ διο σκο πό. Ὅ ποι α πί στη, 
ὅ ποι ο δόγ μα καί ἄν δέ χε σαι, μπο ρεῖς νά 
φθά σεις στήν κα τα ξί ω ση τοῦ προ σώ που 
σου καί στή σω τη ρί α.

Καί γιά νά φέ ρω συγ κε κριμ μέ να πα ρα-
δείγ μα τα χρή σε ως ὅ ρων μέ ἄλ λο νό η μα:

1. Ὁ ὅ ρος «Νέ α Ἐ πο χή».
Πρῶ τα-πρῶ τα ὁ ἴ διος ὁ ὅ ρος, μέ τόν 

ὁ ποῖ ο ἡ κί νη ση αὐ το χα ρα κτη ρί ζε ται, εἶ-
ναι ψευ δε πί γρα φος. Ἡ λε γο μέ νη «Νέ α 
Ἐ πο χή» δέν εἶ ναι κα θό λου νέ α καί τοῦ το 
ἐ πει δή τό βα σι κό μή νυ μά της εἶ ναι ἡ ἐ πα-
νά λη ψη τοῦ ἀρ χαί ου ἐ ω σφο ρι κοῦ ψέμ μα-
τος καί δε λε ά σμα τος τῆς αὐ το-θε ώ σε ως, 
δη λα δή τῆς θε ώ σε ως χω ρίς Θε ό.

2. Ἡ «στρο φή πρός τά μέ σα».
Ἡ «στρο φή πρός τά μέ σα», πρός τόν 

ἐ σω τε ρι κό ἄν θρω πο γιά νά ἀν τλη θεῖ ἀ πό 
ἐ κεῖ ἡ ἀ πο κρυ φι στι κά νο η μέ νη «γνώ ση» 
εἶ ναι βα σι κό θέ μα στό ὁ ποῖ ο ὅ λες οἱ νε ο ε-
πο χί τι κες ὁ μά δες ἐ πα νέρ χον ται. Τό θέ μα 
αὐ τό -τήν «στρο φή πρός τά μέ σα»- ἐκ με-
τα λ λεύ ε ται ἡ Ν. Ἐ., καλ λι ερ γών τας σύγ-
χυ ση, δι ό τι καί ἐ μεῖς οἱ Ὀρ θό δο ξοι, καί ἰ δι-
αί τε ρα οἱ μυ στι κοί καί ἀ σκη τι κοί Πα τέ ρες, 
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μι λοῦμε γιά «στρο φή πρός τά μέ σα», γιά 
καλ λι έρ γεια τοῦ ἐ σω τε ρι κοῦ ἀν θρώ που. 
Αὐ τή ἡ ἀ να φο ρά ἔ χει ὅ μως τε λεί ως ἄλ λες 
προ ϋ πο θέ σεις καί ἐν τε λῶς δι α φο ρε τι κή 
στό χευ ση. Δη λα δή ἔ χει ρι ζι κά δι α φο ρε τι-
κό νό η μα.

Ὁ Μέ γας Βα σί λει ος ἔ χει ἕ να θαυ μά σιο 
χω ρί ο τό ὁ ποῖ ο μᾶς λέ γει τί εἶ ναι αὐ τή ἡ 
στρο φή πρός τά μέ σα. Λέγει ὁ Ἅγιος:

«Νοῦς μέν γάρ μή σκε δαν νύ με νος ἐ πί 
τά ἔ ξω, μη δέ ὑ πό τῶν αἰ σθη τη ρί ων ἐ πί τόν 
κό σμον δι α χε ό με νος, ἐ πά νει σι μέν πρός 
ἑ αυ τόν· δι’ ἑ αυ τοῦ δέ πρός τήν πε ρί Θε οῦ 
ἔν νοι αν ἀ να βαί νει· κἀ κεί νῳ τῷ κάλ λει πε-
ρι λαμ πό με νός τε καί ἐλ λαμ πό με νος καί 
αὐ τῆς τῆς φύ σε ως λή θην λαμ βά νει, μή τε 
πρός τρο φῆς φρον τί δα, μή τε πρός πε ρι βο-
λαί ων μέ ρι μναν τήν ψυ χήν κα θελ κό με-
νος, ἀλ λά, σχο λήν ἀ πό τῶν γη ΐ νων φρον-
τί δων ἄ γων, τήν πᾶ σαν ἑ αυ τοῦ σπου δήν 
ἐ πί τήν κτῆ σιν τῶν αἰ ω νί ων ἀ γα θῶν με-
τα τί θη σι...» (Μ. Βα σι λεί ου, Ἐ πι στ. 2, (P. G. 
32, 228 Α καί Ε.Π.Ε. τ. 1ος σελ. 64).

Καί σέ ἐ λεύ θε ρη δι κή μας ἀ πό δο ση στή 
νέ α ἑλ λη νι κή: Νοῦς ὁ ὁ ποῖ ος δέν δι α σκορ-
πί ζε ται πρός τά ἔ ξω οὔ τε δι α χέ ε ται διά 
τῶν αἰ σθή σε ων πρός τά πράγ μα τα τοῦ κό-
σμου, ἐ πα νέρ χε ται στόν ἑ αυ τό του. Πραγ-
μα το ποι ών τας αὐ τή τήν κί νη ση ἐ πα νό δου 
στόν ἑ αυ τό του, ἀ νέρ χε ται συγ χρό νως καί 
πλη σιά ζει τόν Θε ό. Ὁ πό τε κα θώς ἐ κεῖ νο 
τό θε ϊ κό κάλ λος φω τί ζει τόν νοῦ (ἐλ λαμ-
πό με νος) ἀλ λά καί ὅ λη του τήν ὕ παρ ξη 
καί τό σῶ μα του ἀ κό μη (πε ρι λαμ πό με-
νος), λη σμο νεῖ ἀ κό μη καί τήν ἴ δια του τή 
φύ ση ὁ ἄν θρω πος καί δέν με ρι μνᾶ οὔ τε 
γιά τρο φή οὔ τε γιά ροῦ χα, ἀλ λά σχο λά-
ζων ἀ πό κά θε γή ι νη φρον τί δα, με τα θέ τει 
ὅ λη τή μέ ρι μνά του στό πῶς θά ἑ νω θεῖ μέ 
τόν Θε ό καί πῶς θά ἀ πο κτή σει τά αἰ ώ νια 
ἀ γα θά.

Σχο λι ά ζον τας τό κεί με νο αὐ τό θά μπο-
ρού σα με νά ποῦ με καί τά ἑ ξῆς: Ὁ Ὀρ θό δο-
ξος πι στός πού καλ λι ερ γεῖ τήν προ σευ χή 

καί θέ λει νά γνω ρί σει τόν Θε ό δέν κι νεῖ ται 
ἀ πό τόν ἑ αυ τό του «πρός τά μέ σα» γιά 
νά ἀ να κα λύ ψει δῆ θεν ἐ κεῖ τόν Ἑ αυ τό μέ 
Ε κε φα λαῖ ο, (αὐ τό εἶ ναι ὁ δι α λο γι σμός), 
ὅ πως ἐ πι δι ώ κουν οἱ νε ο ε πο χί τες. Ἀν τί-
θε τα, ὁ Ὀρ θό δο ξος κι νού με νος διά τῆς 
προ σευ χῆς, ἡ ὁ ποί α εἶ ναι ἀ γα πη τι κή προ-
σω πι κή κί νη ση καί σχέ ση ἀ πό τό ἐ γώ τοῦ 
προ σευ χο μέ νου πρός τό Ἐ σύ τοῦ Θε οῦ, 
ἀ γα πών τας γνω ρί ζει τόν Κύ ριο καί ἀ πό 
ἐ κεῖ νο τό θε ϊ κό φῶς φω τι ζό με νος γνω ρί ζει 
καί τόν ἑ αυ τό του. Καί πῶς τόν γνω ρί ζει; 
Δέν φαν τά ζε ται ‒δι ό τι αὐ τό βα σι κά εἶ ναι ὁ 
δι α λο γι σμός, μί α κί νη ση τῆς φαν τα σί ας‒ 
δέν φαν τά ζε ται λοι πόν ὅ τι ἀ να κα λύ πτει 
ἐν τός του τόν ἐ ξα στρά πον τα δῆ θεν θε ϊ κό 
Ἑ αυ τό του, ἀλ λά γνω ρί ζον τας τόν Θε ό ‒
μᾶλ λον δέ, κα τά τόν οὐ ρα νο βά μο να Παῦ-
λο, γνω ρι ζό με νος ὑ π’ αὐ τοῦ‒ βλέ πει τήν 
ἐν τός του ἀ μαυ ρω θεῖ σα εἰ κό να τοῦ Θε οῦ 
καί ἀν τί νά ἐ παί ρε ται αὐ το θαυ μα ζό με νος 
να ρκισ σι στι κά, με τα νο εῖ τε λω νι κά γιά νά 
ἀ πο κα τα στα θεῖ ἐν τός του διά τῆς θεί ας 
χά ρι τος ‒καί ὄ χι μέ τίς δι κές του μό νον δυ-
νά μεις, ὅ πως πι στεύ ει ἡ Ν. Ἐ.‒ τό ἀρ χαῖ ον 
κάλ λος τό ἀ πω λε σθέν.

3. Ἤ δη μέ αὐ τά πού εἴ πα με ἐ θί ξα με τό 
θέ μα τῆς ἠ θε λη μέ νης συγ χύ σε ως πού καλ-
λι ερ γοῦν οἱ νε ο ε πο χί τες δά σκα λοι με τα ξύ 
ὀρ θο δό ξου προ σευ χῆς καί νε ο ε πο χί τι κου 
(μέ προ έ λευ ση ἀ να το λι κο θρη σκευ τι κή) 
δι α λο γι σμοῦ. Ἡ σύγ χυ ση εἶ ναι ἠ θε λη μέ νη 
ἀ πό τήν πλευ ρά τῶν δα σκά λων, οἱ ὁ ποῖ οι 
πλα νώ με νοι πλα νοῦν στή συ νέ χεια καί 
τούς τα λαί πω ρους μα θη τές-θύ μα τά τους, 
τῶν ὁ ποί ων ἡ εὐ θύ νη φυ σι κά εἶ ναι μι κρό-
τε ρη.

Ἡ προ σευ χή λοι πόν ὄ χι μό νο δέν ταυ-
τί ζε ται μέ τόν δι α λο γι σμό ἀλ λ’ εἶ ναι τό 
ἀν τί θε τό του. Ὁ δι α λο γι σμός εἶ ναι μί α 
κί νη ση ἀ πό τόν ἑ αυ τό πρός τόν ἑ αυ τό 
γιά νά βρεῖ ὁ δι α λο γι ζό με νος τόν δῆ θεν 
θε ϊ κό Ἑ αυ τό του, δη λα δή τήν θε ϊ κή φύ ση 
του, τήν ὁ ποί α μέ χρι τό τε ἀ γνο οῦ σε. Εἶ ναι 
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δη λα δή ὁ δι α λο γι σμός ἕ να ἐ γω κεν τρι κό 
βρα χυ κύ κλω μα. Ἐ νῶ ἡ ὀρ θό δο ξη προ σευ-
χή εἶ ναι μί α κί νη ση ἀ γά πης πρός τό Ἐ σύ 
τοῦ Θε οῦ καί τό ἐ σύ τῶν ἁ γί ων, τῶν ὁ ποί-
ων τίς πρε σβεῖ ες ζη τοῦ με. Θυ μη θεῖ τε, τό 
χω ρί ο τοῦ Μ. Βα σι λεί ου, πού παραθέ σα με 
(«δι’ ἑ αυ τοῦ δέ πρός τήν πε ρί Θε οῦ ἔν νοι-
αν ἀ να βαί νει...»).

4. Ἐ δῶ εἶ ναι ἡ κα τάλ λη λη θέ ση νά ποῦ-
με καί γιά μιά ἄλ λη νε ο ε πο χί τι κη σύγ χυ-
ση πού καλ λι ερ γεῖ ται. Χρη σι μο ποι οῦν τό 
γρα φι κό «Ἡ Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ ἐν τός ὑ μῶν 
ἐ στί» (Λουκ. 17, 21), γιά νά ὑ πο στη ρί ξουν 
τήν πλά νη τους ὅ τι ὁ ἄν θρω πος εἶ ναι ἀ πό 
τήν φύ ση του Θε ός. Ἐ μεῖς ὅ μως οἱ Ὀρ θό-
δο ξοι δέν λέ με αὐ τό. Τί λέ με; Λέ με ὅ τι ὁ 
ἄν θρω πος διά τοῦ ἁ γί ου βα πτί σμα τος ἔ χει 
ἔ νοι κον μέ σα στήν καρ διά του τήν ἄ κτι στο 
θεί α χά ρη ἤ ἐ νέρ γεια· ΟΧΙ τήν θεί α οὐ σί α.

Χά σμα μέ γα λοι πόν με τα ξύ τῆς ὀρ θο-
δό ξου καί τῆς νε ο ε πο χί τι κης ἀ πό ψε ως. 
Βλέ που με ὅ τι οἱ δι α κρί σεις εἶ ναι «λε πτές» 
ἀλ λά ἔ χουν τε ρά στια ση μα σί α. Ἀλ λά ζει 
τε λεί ως τό νό η μα.

5. Τό θέ μα τῆς προ σευ χῆς καί τῆς δι-
α κρί σε ώς της ἀ πό τόν νε ο ε πο χί τι κο δι α-
λο γι σμό μᾶς φέρ νει ὁ μα λά σ’ ἕ να ἄλ λο 
πε δί ο, ὅ που καλ λι ερ γεῖ ται σύγ χυ ση. Εἶ ναι 
τό θέ μα τῆς πί στε ως.

Οἱ ὁ μά δες τῆς Νέ ας Ἐ πο χῆς καί ἰ δι αί-
τε ρα τό ρεῦ μα τῆς λε γο μέ νης «θε τι κῆς 
σκέ ψε ως» χρη σι μο ποι οῦν τόν ὅ ρο πί στη 
μέ ἀν τί στρο φη ὅ μως νο η μα το δό τη ση. Γιά 
τήν θε τι κή σκέ ψη, πί στη εἶ ναι ὄ χι αὐ τό 
πού ἐν νο οῦ με ἐ μεῖς οἱ Χρι στια νοί, δη λα δή 
ἐμ πι στο σύ νη στόν Χρι στό, ἀλ λά τί εἶ ναι;

Εἶ ναι «νο η τι κή στά ση», δη λα δή δι α λο-
γι στι κή τε χνι κή. Τό βα σι κό δόγ μα πί στε-
ως τῆς θε τι κῆς σκέ ψης εἶ ναι ὅ τι ἡ σκέ ψη 
ταυ τί ζε ται μέ τήν πρά ξη. Αὐ τό λοι πόν 
πού χρει ά ζε ται νά κά νει κά ποι ος γιά νά 
ἐ πι τύ χει ὁ,τι δή πο τε, εἶ ναι νά κα τέ βει στό 
ἐ πί πε δο Α, ὅ πως δι δά σκει π.χ. τό Σίλ βα 
Μάϊντ Κον τρόλ, καί νά προ γραμ μα τί σει 

κα τάλ λη λα τή νο η τι κή του στά ση, δί νον-
τας ὑ πό στα ση στήν ἐ πι θυ μί α του μέ σῳ 
μιᾶς σκε πτο μορ φῆς, ὅ πως λέ γει καί ὁ 
ἐ σω τε ρι σμός-ἀ πο κρυ φι σμός. Θέ λε τε ἀ πό 
κλη τή ρας σέ μιά τρά πε ζα νά γί νε τε δι ευ-
θυν τής; Ἀρ χί στε νά δι α λο γί ζε στε ἔν το να 
ὅ τι ἤ δη εἶ στε δι ευ θυν τής καί θά γί νει.

Ποι ές, τώ ρα, εἶ ναι οἱ συ νέ πει ες π.χ. γιά 
τίς θε ρα πεῖ ες ἀ σθε νῶν ἀ πό τόν Κύ ριο καί 
τούς Ἀ πο στό λους, πού δι α βά ζου με στό 
Εὐ αγ γέ λιο; Ἡ θε ρα πεί α, τό θαῦ μα, δέν 
ὀ φεί λε ται στόν Χρι στό, ὀ φεί λε ται στόν 
ἐ σω τε ρι κό Χρι στό ‒κα τά τήν πί στη τῆς Ν. 
Ἐ.‒ δη λα δή στήν ἐ νερ γο ποί η ση τοῦ ἀ νε-
ξάν τλη του δυ να μι κοῦ, τῆς «δύ να μης» πού 
ἔ χου με μέ σα μας. Ὅ λη ἡ ὑ πό θε ση εἶ ναι 
πῶς θά ἐ νερ γο ποι ή σου με καί πῶς θά «ξυ-
πνή σου με» (ἀ γα πη μέ νη ἔκ φρα ση τῆς Ν. 
Ἐ.) καί πῶς θά χρη σι μο ποι ή σου με αὐ τή τή 
δύ να μη ἤ ἐ νέρ γεια. Νά θυ μί σω ὅ τι ἡ ἐ νέρ-
γεια, (πρά να στά ἰν δι κά, τσί στά κι νέ ζι κα, 
παγ κό σμια ἐ νέρ γεια ἤ συμ παν τι κή ἐ νέρ-
γεια) εἶ ναι ἡ ση μαν τι κό τε ρη λέ ξη-κλει δί 
τῆς κο σμο θε ω ρί ας τῆς Ν. Ἐ.

Ἔ τσι, α) Ὁ δι α λο γι σμός καί ἡ αὐ το ε ξέ-
λι ξη ἤ αὐ το πραγ μά τω ση (δηλ. αὐ το θέ ω-
ση) δέν εἶ ναι πα ρά ξύ πνη μα καί χει ρι σμός 
αὐ τῆς τῆς ἐ νέρ γειας (ξύ πνη μα τῆς κουν-
τα λί νι καί «ἄ νοιγ μα τῶν τσά κρας» κα τά 
τήν νε ο ε πο χί τι κη ὁ ρο λο γί α).

β) Οἱ λε γό με νες ἐ ναλ λα κτι κές θε ρα-
πεῖ ες δέν εἶ ναι τί πο τε ἄλ λο ἀ πό τε χνι κές 
ξεμ πλο κα ρί σμα τος αὐ τῆς τῆς ἐ νέρ γειας 
μιά καί ἡ ἀρ ρώ στια ὀ φεί λε ται ‒λέ νε‒ σέ 
μπλο κά ρι σμα αὐ τῆς τῆς ἐ νέρ γειας.

γ) Οἱ λε γό με νες πο λε μι κές τέ χνες τῆς 
Ἀ να το λῆς δέν εἶ ναι πα ρά χει ρι σμός αὐ τῆς 
τῆς ἐ νέρ γειας γιά ἐκ γύ μνα ση, ἄ μυ να καί 
ἐ πί θε ση.

Μιά καί ἀναφέρα με ἀρ κε τά γιά τήν 
θε τι κή λε γο μέ νη σκέ ψη (νά θυ μί σω ἐ δῶ 
τό βι βλί ο τοῦ μα κα ρι στοῦ π. Ἀν τω νί ου 
Ἀ λε βι ζο πού λου «Αὐ το γνω σί α, αὐ το πραγ-
μά τω ση, σω τη ρί α», πού εἶ ναι τό κα λύ τε ρο 
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βι βλί ο γιά τό θέ μα μας ἀ πό τήν Ὀρ θό δο ξη 
σκο πιά), νά ποῦ με καί γιά τή σύγ χυ ση ὅ τι:

6. «θε τι κή σκέ ψη» καί κα λός λο γι σμός 
ταυ τί ζον ται. Μέ βά ση ὅ σα εἴ πα με πα ρα-
πά νω, νο μί ζω ὅ τι δέν χρει ά ζε ται νά ἐ πι-
μεί νου με ἰ δι αί τε ρα. Εἶ ναι σα φές ὅ τι θε τι κή 
σκέ ψη εἶ ναι στό βά θος μα γεί α. Δι ό τι, τί 
ἄλ λο ἀ πό μα γεί α εἶ ναι τό νά πι στεύ ει ὁ 
ὀ πα δός τῆς θε τι κῆς σκέ ψης ὅ τι μπο ρεῖ π.χ. 
νά δι α λύ σει τήν ὀ μί χλη γιά νά πραγ μα το-
ποι η θεῖ μα ται ω θεῖ σα ἀ ε ρο πο ρι κή πτή ση ἤ 
νά στα μα τή σει ἕ να τρέ νο πού ἔρ χε ται κα τ’ 
ἐ πά νω του ἐ πι στρα τεύ ον τας τή «δύ να μη», 
πού ἔ χει μέ σα του; Ἐ νῷ ὁ κα λός λο γι σμός, 
ὅ πως ἔ λε γε καί ὁ μα κα ρι στός Γέ ρων Πα-
ΐ σιος, εἶ ναι ἄλ λο πράγ μα. Εἶ ναι νά μπεῖς 
στή θέ ση τοῦ ἄλ λου καί νά δεῖς τά πράγ-
μα τα καί τίς κα τα στά σεις ὑ πό τό πρί σμα 
τίς ἀ γά πης καί τῆς τα πεί νω σης, προ σπα-
θών τας νά βρεῖς δι και ο λο γί α γιά ἐλ λεί ψεις 
καί σφάλ μα τα τῶν ἄλ λων. Ἄς θυ μηθοῦμε 
τή δι ή γη ση ἀ πό τό «Γε ρον τι κόν», ὅ που 
μπαί νει ἕ νας ἀ δελ φός στό κελ λί ἑ νός ἄλ-
λου. Τό κελ λί εἶ ναι πο λύ νοι κο κυ ρε μέ νο. 
Ὁ εἰ σελ θών ἀ δελ φός κά νει τόν κα λό λο γι-
σμό: Ὅ πως εἶ ναι ἡ ψυ χή τοῦ ἀ δελ φοῦ εἶ ναι 
καί τό κελ λί του. Ὁ ἴ διος ἀ δελ φός μπαί νει 
σ’ ἕ να ἄλ λο κελ λί πο λύ ἀ κα τά στα το. Πά λι 
ὅ μως κά νει κα λό λο γι σμό. Λέ γει: Ὁ ἀ δελ-
φός ἀ σχο λεῖ ται μέ τά πνευ μα τι κά καί δέν 
ἔ χει χρό νο νά τα κτο ποι ή σει τό κελ λί του!

7. Ἕ να θέ μα γιά ξε χω ρι στή ἀ νά πτυ ξη 
εἶ ναι ἡ σύγ χυ ση γύ ρω ἀ πό τό ζή τη μα τῆς 
ἀ σκή σε ως καί τοῦ το για τί καί πολ λές νε ο-
ε πο χί τι κες ὁ μά δες, ἰ δι αί τε ρα αὐ τές μέ ἰν-
δου ϊ στι κή ἤ βουδ δι στι κή ἀ φε τη ρί α δί νουν 
με γά λη ση μα σί α στήν «ἄ σκη ση», στή μό-
νω ση κ.ἄ. Π.χ. ξυ πνοῦν στίς 4 τά ξη με-
ρώ μα τα, χορ το φα γοῦν κ.λπ. Πῶς ὅ μως 
ἐν νο οῦν τήν ἄ σκη ση; Ὅ λη ἡ δι α φο ρά προ-
κύ πτει ἀ πό τήν δι α φο ρε τι κή ἀ φε τη ρί α, τίς 
δι α φο ρε τι κές προ ϋ πο θέ σεις καί τόν δι α-
φο ρε τι κό σκο πό πού ἐ ξυ πη ρε τεῖ ἡ ἄ σκη ση. 
Χα ρα κτη ρι στι κό εἶ ναι αὐ τό πού δι α βά ζου-

με στό «Γε ρον τι κόν», στά ἀ πο σπά σμα-
τα τοῦ ἁ γί ου Μα κα ρί ου του Αἰ γυ πτί ου: 
«Πα ρερ χό με νός πο τε ἀ πό τοῦ ἕ λους εἰς τό 
κελ λί ον ἑ αυ τοῦ ὁ Ἀβ βᾶς Μα κά ριος, ἐ βά-
στα ζε θαλ λί α καί ἰ δού ὑ πήν τη σεν αὐ τῷ ὁ 
δι ά βο λος κα τά τήν ὁ δόν, με τά δρε πά νου· 
καί ὡς ἠ θέ λη σεν αὐ τόν κροῦ σαι, οὐκ ἴ σχυ-
σε· καί λέ γει αὐ τῷ· πολ λή βί α ἀ πό σοῦ 
Μα κά ρι ε, ὅ τι οὐ δύ να μαι πρός σέ· ἰ δού γάρ 
εἴ τι ποι εῖς, κἀ γώ ποι ῶ· σύ νη στεύ εις· ἐ γώ 
οὐ δέ ὅ λως τρώ γω· ἀ γρυ πνεῖς· κἀ γώ ὅ λως 
οὐ κοι μῶ μαι· ἕν ἐ στι μό νον ἐν ᾧ νι κᾷς με· 
λέ γει αὐ τῷ ὁ Ἀβ βᾶς Μα κά ριος· ποῖ ον τοῦ-
το; ὁ δέ ἔ φη· ἡ τα πεί νω σίς σου· καί διά τοῦ-
το οὐ δύ να μαι πρός σέ. (Γε ρον τι κόν, ἐκδ. 
«Ἀ στέ ρος» 1961, σ. 66).

8. Συ να φής εἶ ναι καί ἡ δι α φο ρε τι κή 
νο η μα το δό τη ση τῆς «νέ κρω σης τοῦ ἐ γώ» 
καί τοῦ πο λέ μου κα τά τοῦ ἐ γω ϊ σμοῦ. Τό 
τί ση μαί νει αὐ τό στήν Ὀρ θό δο ξη πνευ μα-
τι κό τη τα εἶ ναι λί γο-πο λύ γνω στό. Εἶ ναι 
ὅ μως ἄ γνω στο στόν ἀ νύ πο πτο ἀ κρο α τή 
πῶς ἐν νο εῖ αὐ τό τό θέ μα ἕ νας βουδ δι στής 
λά μα (τά ἀν τί στοι χο τοῦ γκου ρού στόν 
ἰν δου ϊ σμό), ὁ ὁ ποῖ ος μι λά ει γιά «σβή σι μο 
τοῦ ἐ γώ». Τό βουδ δι στι κό λοι πόν «σβή-
σι μο τοῦ ἐ γώ» ση μαί νει νά ἀ πο βά λει ὁ 
μα θη τής τήν ψευ δαί σθη ση ὅ τι ὑ πάρ χει 
ἕ να ξε χω ρι στό ἐ γώ, ὅ τι ὑ πάρ χει δη λα δή ἡ 
δυ α δι κό τη τα.

9. Ἀ να φέ ρα με πρό ὀ λί γου τόν ὅ ρο πνευ
μα τι κό τη τα. Τόν χρη σι μο ποι οῦ με ἐ μεῖς, 
συ νο δευ ό με νο συ νή θως ἀ πό τό ἐ πί θε το 
ὀρ θό δο ξη (ὀρ θό δο ξη πνευ μα τι κό τη τα). Εἶ-
ναι ὅ μως ἀ γα πη μέ νος ὅ ρος καί ἀ πό τούς 
δα σκά λους καί ὀ πα δούς τῆς Ν. Ἐ.

Πῶς νο οῦν τόν ὅ ρο αὐ τόν; Ἡ πνευ μα-
τι κό τη τα (ἤ «νέ α πνευ μα τι κό τη τα») δι α-
φη μί ζε ται σέ ἀν τί θε ση πρός τήν «πα λαι ά 
πνευ μα τι κό τη τα», δηλ. τόν Χρι στι α νι σμό. 
Ἡ «νέ α πνευ μα τι κό τη τα κα τη γο ρεῖ τήν 
πα λαι ά ὡς «χω ρι στι κή», δι ό τι «τά δόγ μα-
τα χω ρί ζουν».

(Τό τέ λος στό ἑ πό με νο).
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1. Εἰσαγωγή
Οἱ 20ος καί 21ος αἰ ῶ νες εἶ δαν τή γέν νη ση 

ἀρ κε τῶν νέ ων θρη σκει ῶν, οἱ ὁ ποῖ ες δι α-
φο ρο ποι οῦν ται ση μαν τι κά ἀ πό τίς πα ρα-
δο σια κές θρη σκεῖ ες τοῦ πα ρελ θόν τος. Τά 
νέ α αὐ τά θρη σκευ τι κά ρεύ μα τα βα σί ζον ται 
σέ ἐ ναλ λα κτι κές μορ φές πνευ μα τι κό τη τας 
πού ἐ πι κεν τρώ νον ται στόν ἑ αυ τό, τή φύ ση, 
τήν ἀ να ζή τη ση. Πρό κει ται γιά με τα μον τέρ-
νες ἐκ φρά σεις θρη σκευ τι κό τη τας, ὅ που ἡ 
ἀ το μι κό τη τα καί ἡ ὑ πο κει με νι κή ἐμ πει ρί α 
ἔ χουν πά ρει τή θέ ση τῆς κοι νό τη τας καί 
τῆς ἀ πό λυ της, ἀ πο κε κα λυμ μέ νης ἀ λή θειας. 
Σο βα ροί με λε τη τές χρη σι μο ποι οῦν τόν ὄ ρο 
«ἐ πι νο η μέ νες θρη σκεῖ ες», κά τι πού δεί χνει 
ξε κά θα ρα τήν ἀν τί θε ση αὐ τῶν τῶν θρη-
σκει ῶν πρός τό Χρι στι α νι σμό, ὁ ὁ ποῖ ος -ὡς 
γνω στόν- ἔ χει νά κά νει μέ τήν θεί α ἀ πο κά-
λυ ψη. Κά ποι ες ἀ πό αὐ τές τίς ἐ ναλ λα κτι κές 
θρη σκεῖ ες ἔ χουν μι κρή διά ρκεια καί ἐ πιρ ρο ή, 
ἐ νῶ ἄλ λες βρί σκουν ἐν θου σι ώ δεις ὀ πα δούς 
καί ἐ ξα πλώ νον ται δυ να μι κά ἀ κό μα καί μέ-
σα σέ πα ρα δο σια κές κοι νω νί ες. Γιά τίς πε ρι-
πτώ σεις ἐ κεῖ νες πού ἀ νή κουν στό χῶ ρο τῶν 
κα τα στρο φι κῶν λα τρει ῶν, τά πράγ μα τα εἶ-
ναι, φυ σι κά, ἰ δι αι τέ ρως ἀ νη συ χη τι κά.

Οἱ νέ ες ἐ ναλ λα κτι κές θρη σκεῖ ες ἔ χουν 
κά ποι α ἀ πό τά ἀ κό λου θα χα ρα κτη ρι στι κά:

1. Ἐγ κό σμιο χα ρα κτή ρα, πνευ μα τι κό τη τα 
πού στρέ φε ται στόν ἑ αυ τό, ἔλ λει ψη θρη-
σκευ τι κῆς ἱ ε ραρ χί ας, πε ποι θή σεις βα σι σμέ-
νες στήν ἐ πι στη μο νι κή φαν τα σί α, χα λα ρή 
ὀρ γα νω τι κή δο μή, πλου ρα λι σμό, σχε τι κο ποί-
η ση, ἔλ λει ψη τοῦ κρι τη ρί ου τῆς ἀ λη θεί ας1.

1. Carole M. Cusack, Invented Religions, Ashgate, 2010, 
σελ. 9.

2. Ἐ πι κεν τρώ νον ται γύ ρω ἀ πό τή λα-
τρεί α πα λαι ῶν ἤ νέ ων, ἐ πι νο η μέ νων θε ο-
τή των.

3. Ἀ να μει γνύ ουν θρη σκευ τι κά στοι χεῖ α 
μέ τή μα ζι κή κουλ τού ρα, ὅ πως γιά πα ρά-
δειγ μα ἡ νε ο εμ φα νι σθεῖ σα θρη σκεί α τῶν 
Jedi πού προ έ κυ ψε ἀ πό τίς ται νί ες Star 
Wars, ἤ ἡ θρη σκεί α τοῦ Matrix ἀ πό τίς ται-
νί ες Matrix, ἤ δι ά φο ρες νε ο πα γα νι στι κές 
ὁ μά δες πού χρη σι μο ποι οῦν καί ἐ πη ρε ά-
ζον ται ἀ πό τίς ἱ στο ρί ες καί ται νί ες Harry 
Potter, Ἄρ χον τα τῶν Δα χτυ λι δι ῶν καί τῆς 
λε γό με νης λο γο τε χνί ας τοῦ φαν τα στι κοῦ.

4. Ἀ πο τε λοῦν θρη σκευ τι κές ἐκ φρά σεις 
πού δη μι ουρ γή θη καν καί ὑ πάρ χουν ἀ πο-
κλει στι κά ἤ σχε δόν ἀ πο κλει στι κά στόν 
κυ βερ νο-χῶ ρο, δη λα δή γεν νι οῦν ται καί 
δρα στη ρι ο ποι οῦν ται κυ ρί ως στό Δι α δί κτυ ο 
ὅ που δι α νέ μουν τά κεί με νά τους, μοι ρά-
ζον ται πλη ρο φο ρί ες, ἐ πι κοι νω νοῦν με τα ξύ 
τους, κά νουν τά τε λε τουρ γι κά τους, στρα-
το λο γοῦν νέ ους ὀ πα δούς κ.τ.λ.

5. Ἀ πο τε λοῦν πα ρω δί ες θρη σκει ῶν καί 
δι α κρί νον ται γιά τόν πα ρά λο γο χα ρα κτή ρα 
τους, ὁ ὁ ποῖ ος ὅ μως θε ω ρεῖ ται πνευ μα τι κά 
ση μαν τι κός ἀ πό τούς ὀ πα δούς τους. Αὐ τή 
ἡ προ σέγ γι ση εἶ ναι μιά κα θα ρά με ταμον-
τέρ να προ σέγ γι ση τῆς θρη σκεί ας, ὅ που ἡ 
ἀ στει ό τη τα καί τό χι οῦ μορ εἶναι μέρος τῆς 
θρησκευτικῆς πρακτικῆς.

2. Τό σύγχρονο περιβάλλον τῶν 
ἐπινοημένων θρησκειῶν

Οἱ νέ ες μορ φές πνευ μα τι κό τη τας πού 
ἑ στι ά ζον ται στή φαν τα σί α, τή μα ζι κή κουλ-
τού ρα καί τόν ἀ το μι κό ἑ αυ τό ξε κί νη σαν ὡς 

ΝΤΙΣΚΟΡΝΤΙΑΝΙΣΜΟΣ  
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη

(α’ μέ ρος)
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θρη σκεῖ ες τοῦ πε ρι θω ρί ου, μέ τήν ἀ νά πτυ-
ξη ὅ μως τοῦ Δι α δι κτύ ου, ἔ χουν κα τορ θώ σει 
νά δι α δώ σουν τίς ἰ δέ ες τους σέ ἀ πί στευ το 
βαθ μό. Πέ τυ χαν, ἄλ λες πε ρισ σό τε ρο, ἄλ-
λες λι γό τε ρο, τή δι είσ δυ ση καί τήν ἐ πιρ ρο ή 
τοῦ κοι νω νι κοῦ ἱ στοῦ μέ σῳ τῶν ἱστο σε λί-
δων τους πού συ να γω νί ζον ται αὐ τές τῶν 
με γά λων πα ρα δο σια κῶν θρη σκει ῶν, σέ 
τέ τοι α ἔ κτα ση ὥ στε, πα ρά τό πραγ μα τι κό 
τους μέ γε θος, κα τέ λη ξαν νά κα τέ χουν πιά 
μιά θέ ση δί πλα στίς με γά λες θρη σκεῖ ες. 
Ποι ός θά φαν τα ζό ταν ὅ τι οἱ ὀ πα δοί τῶν 
θρη σκει ῶν αὐ τῶν θά ἔ φτα ναν σέ λί γα 
μό λις χρό νια τό πο σο στό τῶν Βου δι στῶν; 
Αὐ τά ἔ δει ξε ἔ ρευ να πού ἔ γι νε τό 2001 στήν 
Αὐ στρα λί α2. Ποι ός θά φαν τα ζό ταν ὅ τι κά-
ποι οι νε ο πα γα νι στές θά ἔ βα ζαν στή θέ ση 
πιό πα ρα δο σια κῶν θε ο τή των, εἰ κό νες τῆς 
μα ζι κῆς κουλ τού ρας, στίς ὁ ποῖ ες συγ κεν-
τρώ νον ται γιά νά πε τύ χουν τούς στό χους 
τους κα τά τή διά ρκεια τῶν μα γι κῶν τε-
λε τουρ γι κῶν τους3; Καί φυ σι κά ποι ός θά 
φαν τα ζό ταν, ὅ τι καί Χρι στια νοί ἀ κό μη θά 
ἐ πη ρε ά ζον ταν π.χ. ἀ πό τόν Κώ δι κα Ντά 
Βίν τσι ἤ ὅ τι θά δη μι ουρ γοῦν ταν κυ βερ νο-
θρη σκεί α γιά Χρι στια νούς-goth4; 

Οἱ νέ ες ἐ ναλ λα κτι κές θρη σκεῖ ες εἶ ναι 
τά πα ρά γω γα μιᾶς νέ ας κοι νω νί ας πού 
χα ρα κτη ρί ζε ται ἀ πό ἀ κραί α ἐκ κο σμί κευ ση 
καί συγ κρη τι σμό, ἀ το μι σμό καί ὑ περ κα τα-
να λω τι σμό. Σή με ρα, στό ὄ νο μα τῆς «ἀ να-
ζή τη σης», κα τα να λώ νου με πο λι τι σμούς, 
πνευ μα τι κό τη τες καί θρη σκεῖ ες σάν νά 
ἦ ταν προ ϊ όν τα. Ἀ πό τή δε κα ε τί α τοῦ ’50, 
οἱ πι στοί ἄρ χι σαν στα δια κά νά με ταλ λάσ-
σον ται σέ κα τα να λω τές. Ἰ δι αί τε ρα δη μο φι-
λή προ ϊ όν τα, τό ἀ πό κρυ φο, τό μα γι κό, τό 
ἐκ κεν τρι κό. Στόν 20ο αἰ ώ να, ἡ ἐκ κο σμί κευ-
ση ἔ φτα σε σέ τέ τοι ο βαθ μό, ὥ στε τό ἱ ε ρό νά 
δι α χω ρι στεῖ ἀ πό τή θρη σκεί α. Ἡ θρη σκεί α 
ἔ γι νε μό νο μί α ἀ πό τίς πη γές τοῦ ἱ ε ροῦ, 

2. http://users.esc.net.au/~nhabel/lectures/Yoda_Goes_
to_the_Vatican.pdf.

3. ἔνθ. ἀνωτέρῳ.
4. Δημιουργήθηκε τό 1997.

ἐ νῶ πολ λές νέ ες πη γές ἐμ φα νί στη καν, με-
τα ξύ τῶν ὁ ποί ων καί ἡ ἐ πι στη μο νι κή φαν-
τα σί α, οἱ ὑ πε ρή ρω ες τῶν κό μικς καί ἄλ λων 
ται νι ῶν καί οἱ ρόκ στάρς5. Στίς ἀρ χές τοῦ 
21ου αἰ ώ να, κα τά γε νι κή ὁ μο λο γί α τῶν με-
λε τη τῶν, τό σύγ χρο νο θρη σκευ τι κό το πί ο 
εἶ ναι πο λύ δι α φο ρε τι κό ἀ πό ἐ κεῖ νο τοῦ 
προ η γού με νου ἤ τοῦ πρό-προ η γού με νου 
αἰ ώ να. Ὁ ἐ αυ τός δέν κα τα νο εῖ ται πιά ὡς 
μέ ρος τῆς κοι νό τη τας, ἀλ λά ἔ χει ἀ ξί α ὡς 
ἄ το μο καί ἔ τσι ἡ πί στη ἔ χει γί νει ἰ δι ω τι κή 
ὑ πό θε ση. Οἱ ἄν θρω ποι πι στεύ ουν σέ ὅ ποι ο 
«θε ό» δι α λέ ξουν αὐ τοί ἤ ἀ σκοῦν τήν πί στη 
τους ἀ πο μο νω μέ να, ἐ γω κεν τρι κά, ὅ πως, 
ὅ πο τε καί ὅ που τούς βο λεύ ει. Οἱ νέ οι πι-
στοί εἶ ναι τρα γι κές, ἀ πρό σω πες φι γοῦ ρες 
πού συ χνά με τέ χουν μέ ἄλ λους θλι βε ρούς, 
ἀ πρό σω πους ἀ γνώ στους σέ ἐ ναλ λα κτι κές 
θρη σκευ τι κές συ να θροί σεις στό Δι α δί κτυ ο, 
ὅ που «ζοῦν» μιά συ νο λι κή εἰ κο νι κή ζω ή, 
κοι νω νι κή, προ σω πι κή καί θρη σκευ τι κή. 

Πέ ρα ἀ πό τίς πο λυ ά ριθ μες ἔ ρευ νες γιά 
τήν ἐ πί δρα ση γε νι κά τοῦ Δι α δι κτύ ου στή 
ζω ή τῶν ἀν θρώ πων, ἔ χου με πλέ ον καί 
σο βα ρές ἀ κα δη μα ϊ κές ἔ ρευ νες στό ἐ ξω τε-
ρι κό γιά τίς νέ ες, ἐ ναλ λα κτι κές θρη σκεῖ ες. 
Τό κί νη μα τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς» ἔ δω σε μιά 
πνευ μα τι κή μή τρα, ἀ πό ὅ που οἱ «ἀ να ζη τη-
τές» μπο ροῦ σαν νά δι α λέ ξουν πε ποι θή σεις 
καί πρα κτι κές ἀ πό δι α φο ρε τι κές πα ρα δό-
σεις, συ χνά καί ἐκ δι α μέ τρου ἀν τί θε τες με-
τα ξύ τους. Ὅ λες οἱ θρη σκεῖ ες καί οἱ πνευ-
μα τι κοί δρό μοι πα ρου σι ά στη καν ἐ ξί σου 
ἔγ κυ ροι καί τό μό νο πού χρει α ζό ταν ἦ ταν 
νά βρεῖ ὁ κα θέ νας τή δι κή του ἀ λή θεια. Καί 
ποι ά εἶ ναι ἡ προ σω πι κή ἀ λή θεια; Ὅ,τι ἀ ρέ-
σει στόν κα θέ να καί ὅ,τι φαί νε ται νά ἔ χει 
κά ποι ο ἀ πο τέ λε σμα γιά ἐ κεῖ νον. Ὁ κα θέ-
νας, μι κρός ἤ με γά λος, μπο ρεῖ νά κά νει τό 
προ σω πι κό του τα ξί δι ἀ να ζή τη σης καί νά 
ἀ σπα στεῖ μιά νέ α πί στη μέ σα ἀ πό ἀ να ζη-
τή σεις καί συ ζη τή σεις στό Δι α δί κτυ ο, τή με-
λέ τη βι βλί ων καί ἐν τύ πων, τή συμ με το χή 

5. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 10.
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σέ σε μι νά ρια καί φε στι βάλ καί τήν ἀ γο ρά 
ἀ πο κρυ φι στι κῶν προ ϊ όν των. Σέ ἕ να τέ τοι ο 
πε ρι βάλ λον ἄν θι σαν οἱ νέ ες θρη σκεῖ ες πού 
θά πα ρου σι ά σου με ἐ δῶ.

3. Ντισκορντιανισμός
Ὁ Ντι σκορ ντι α νι σμός θε ω ρεῖ ται ὡς «ἡ 

θε με λι ώ δης θρη σκευ τι κή ἐμ πει ρί α τοῦ 
με τα μον τερ νι σμοῦ»6, «μιά μον τέρ να θρη-
σκεί α βα σι σμέ νη στό χά ος», ἕ να «μο νο-
πά τι» τοῦ σύγ χρο νου Πα γα νι σμοῦ7. Κα-
θο ρι στι κή στήν ἀ νά πτυ ξή του ὑ πῆρ ξε ἡ 
ἐ πιρ ρο ή τοῦ Βου δι σμοῦ Ζέν, τοῦ Τα ο ϊ σμοῦ, 
τοῦ κι νή μα τος τῶν Beat8 καί τῆς μα ζι κῆς 
κουλ τού ρας. Ὁ Ντι σκορ ντι α νι σμός ἱ δρύ-
θη κε στήν Κα λι φόρ νια γύ ρω στό 1958 ἀ πό 
τόν Kerry Thornley9 καί τόν Greg Hill10 καί 
ἔ χει χα ρα κτη ρι στεῖ ὡς «πα ρω δί α θρη σκεί-
ας». Στήν πραγ μα τι κό τη τα, ὁ Ντι σκορ-
ντι α νι σμός συ νι στᾶ ἕ να νέ ο θρη σκευ τι κό 
κί νη μα πού βα σί ζε ται στή λα τρεί α τῆς 
θε ᾶς Ἔ ρι δας (στά Λα τι νι κά Ντι σκόρ ντια) 
καί χρη σι μο ποι εῖ τή φαν τα σί α καί τό χι-
οῦ μορ γιά νά τι μή σει τήν ἀρ χή τοῦ Χά ους. 
Νά το νι στεῖ ὅ τι «οἱ Ντι σκορ ντια νοί ἔ χουν 
βρεῖ στέ γη στόν νε ο πα γα νι σμό καί ἔ χουν 
ἀ να πτύ ξει μιά πε ρί πλο κη θε ο λο γι κή θέ ση 
πού κρύ βε ται κά τω ἀ πό τόν χι ου μο ρι στι κό 
καί ἀ ναρ χι κό τό νο τοῦ κλασ σι κοῦ ἱ ε ροῦ 
κει μέ νου τους, τῆς Principia Discordia»11, 
τῆς «Βί βλου» τοῦ Ντι σκορ ντι α νι σμοῦ, πού 
γρά φτη κε ἀ πό τόν Greg Hill. Ἡ «Principia 

6. http://pagantheologies.pbworks.com/w/page/ 
13622025/Discordianism%20and%20Thelema.

7. Χαρίτα Μήνη, Νεοπαγανισμός, Ἀρχέτυπο, 2000, σελ. 
33.

8. Πρό κει ται γιά κί νη μα πού δρα στη ρι ο ποι ή θη κε στήν 
Ἀ με ρι κή τίς δε κα ε τί ες τοῦ 1950 καί 1960 καί χα ρα κτη ρι-
ζό ταν ἀ πό τόν πει ρα μα τι σμό στό χῶ ρο τῆς λο γο τε χνί ας, 
τήν ἐ πα να στα τι κό τη τα, τή στρο φή στήν ἐ ναλ λα κτι κή 
θρη σκευ τι κό τη τα, τό Βου δι σμό, τή χρή ση ναρ κω τι κῶν 
κ.ἄ.

9. Γνωστό ὡς «Omar Khayyam Ravenhurst» ἤ «Lord 
Omar».

10. Γνωστό ὡς «Malaclypse the Younger» ἤ «Mal-2», 
(«Μαλακλύψ ὁ Νεώτερος»).

11. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 1-2.

Discordia12 ἤ «Πῶς βρῆ κα τή Θε ά καί τί 
τῆς ἔ κα να ὅ ταν τή βρῆ κα» «προ τεί νει τήν 
ἀ νο η σί α ὡς σω τη ρί α», δί νον τας ἰ δι αί τε ρη 
ἔμ φα ση στήν ἔν νοι α τοῦ χά ους. Μέ σα ἀ πό 
ἔ ξυ πνο, ἀλ λά συ χνά καί κα κό γου στο, χυ-
δαῖ ο χι οῦ μορ, τό βα σι κό κεί με νο τοῦ Ντι-
σκορ ντι α νι σμοῦ προ σπα θεῖ μέ σα ἀ πό τήν 
πα ρω δί α νά πε ρά σει «τήν ἰ δέ α ὅ τι ἡ ἔν νοι α 
τοῦ Χά ους, τῆς Ἀ-τα ξί ας εἶ ναι τό σο ση μαν-
τι κή καί ἀ να πό φευ κτη ὅ σο καί ἡ ἔν νοι α 
τῆς Τά ξης»13. Οἱ Ντι σκορ ντια νοί ἐ πι κεν-
τρώ νον ται λοι πόν στήν ἀ τα ξί α, τήν ὁ ποί α 
συμ βο λί ζουν μέ ἕ να χρυ σό μῆ λο μέ τή λέ ξη 
Καλ λί στη, γραμ μέ νη ἐ πά νω. Σύμ φω να μέ 
τόν ἀρ χαι ο ελ λη νι κό μύ θο πού ἀ σπά ζε ται 
ὁ Ντι σκορ ντι α νι σμός, ἡ θε ά Ἔ ρις, θυ μω-
μέ νη πού δέν τήν εἶ χαν προ σκα λέ σει στό 
γά μο τοῦ Πη λέ α μέ τή Θέ τι δα14, ἔ ρι ξε στή 
συγ κέν τρω ση τῶν θε ῶν ἕ να χρυ σό μῆ λο 
μέ τήν ἐ πι γρα φή Καλ λί στη γιά νά δο θεῖ 
στήν πιό ὄ μορ φη. Ἔ τσι ἄρ χι σε ἡ ἔ ρι δα με-
τα ξύ τῶν θε ῶν, ὁ πό τε ὁ Δί ας ἀ φή νει τήν 
ἀ πό φα ση στόν Πά ρη. Ὁ Πά ρης, ὅ μως, δω-
ρο δο κεῖ ται ἀ πό τήν Ἀ φρο δί τη ἡ ὁ ποί α τοῦ 
προ σφέ ρει τήν πιό ὄ μορ φη γυ ναί κα στή γῆ 
κι ἔ τσι ἐ κεῖ νος δί νει τό μῆ λο στήν Ἀ φρο δί-
τη, μέ συ νέ πεια τήν ἔ ναρ ξη τοῦ Τρω ι κοῦ 
πο λέ μου. Στήν Ντι σκορ ντια νή φι λο σο φί α 
τό χά ος ἀ πο τε λεῖ τή βά ση τῶν πάν των, 
τή «Φυ σι κή Κα τά στα ση» καί μά λι στα θε-
ω ροῦν ἀ κό μα καί τήν τά ξη ὡς ἔκ φρα ση 
τοῦ χά ους. Τήν τά ξη τή συμ βο λί ζουν μέ 
ἕ να πεν τά γω νο. Τό πεν τά γω νο μα ζί μέ τό 
χρυ σό μῆ λο το πο θε τη μέ να σέ ἕ να φόν το 
τύ που γίν-γιανγκ, εἶ ναι τό ἱ ε ρό σύμ βο λο 
τοῦ Ντι σκορ ντι α νι σμοῦ, γνω στό ὡς Ἱ ε ρό 
Χά ος. Ἡ φι λο σο φί α τους εἶ ναι ὅ τι ἡ τά ξη 
καί ἡ ἀ τα ξί α πρέ πει νά συ νυ πάρ χουν γιά 
νά ὑ πάρ χει ἰ σορ ρο πί α. Οἱ λά τρεις τῆς θε ᾶς 
Ἔ ρι δας, οἱ ὁ ποῖ οι εἶ χαν ἐμ πει ρί ες τῆς θε ᾶς 
μέ σῳ ἀ πο κα λύ ψε ων, ὁ ρα μά των καί τῆς 

12. δηλαδή «Πρωταρχική Διαφωνία».
13. http://discordiagr.blogspot.com/p/blog-page.html.
14. Αὐ τό θε ω ρεῖ ται ση μαν τι κό στήν ἱ στο ρί α τοῦ Ντι-

σκορ ντι α νι σμοῦ καί ὀ νο μά ζε ται «Ἡ Ἀρ χι κή Προ σβο λή».
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θε ϊ κῆς της ἔμ πνευ σης, ὀ νο μά ζον ται «Φύ-
λα κες τοῦ Ἱ ε ροῦ Χά ους»15.

Ὁ Ντι σκορ ντι α νι σμός, ὅ πως προ α να-
φέρ θη κε, ἱ δρύ θη κε στά τέ λη τῆς δε κα ε τί ας 
τοῦ 1960 στήν Κα λι φόρ νια σέ μιά αἴ θου-
σα μπό ου λινγκ ὅ που δύ ο νέ α παι διά, ὁ 
19χρονος Kerry Thornley καί ὁ 16χρονος 
Greg Hill, πού εἶ χαν ἀ πορ ρί ψει τό Χρι στι α-
νι σμό16, ἦρ θαν σέ ἐ πα φή μέ τή θε ά Ἔ ρι δα, 
ἡ ὁ ποί α τούς ἀ πο κά λυ ψε τό ἱ ε ρό σύμ βο λό 
της, τό Ἱ ε ρό Χά ος. «Τήν πέμ πτη νύ χτα με-
τά τήν ἀ πο κά λυ ψη, ὁ κα θέ νας τους, εἶ δε 
ἕ να ζων τα νό ὄ νει ρο μέ μιά λαμ πρή γυ ναί-
κα πού εἶ χε μά τια ἁ πα λά σάν πού που λα 
καί βα θιά ὅ σο ἡ ἴ δια ἡ αἰ ω νι ό τη τα, καί γιά 
σῶ μα ἕ ναν ὑ πέ ρο χο χο ρό ἀ τό μων καί κό-
σμων. Πυ ρο τε χνή μα τα κα θα ρῆς ἐ νέρ γειας 
σχη μά τι ζαν τά ξέ πλε κα μαλ λιά της καί 
οὐ ρά νια τό ξα ὑ λο ποι οῦν ταν καί δι α λύ ον-
ταν, κα θώς μι λοῦ σε μέ ζε στή καί εὐ γε νι κή 
φω νή. “Έ χω ἔρ θει γιά νά σᾶς πῶ πώς εἶ στε 
ἐ λεύ θε ροι. Πολ λές γε νι ές πρίν, ἄ φη σα τόν 
ἄν θρω πο, ὥ στε νά ἐ ξε λι χθεῖ. Γυ ρί ζω τώ ρα 
γιά νά βρῶ αὐ τή τήν ἐ ξέ λι ξη νά πλη σιά ζει 
στήν ὁ λο κλή ρω σή της, μά νά ἐ πι βρα δύ νε-
ται ἀ πό φό βο καί πα ρα νό η ση. Χτί σα τε γιά 
τούς ἑ αυ τούς σας ψυ χι κές πα νο πλί ες, θω-
ρα κι στή κα τε μέ σα τους, ἡ ὅ ρα σή σας εἶ ναι 
πε ρι ο ρι σμέ νη, οἱ κι νή σεις σας ἄ τσα λες καί 
ἐ πί πο νες, τό πνεῦ μα σας κα μέ νο ἀ πό τόν 
ἥ λιο. Ἐ γώ εἶ μαι τό χά ος… Εἶ μαι τό πνεῦ μα 
πού κά νει τά παι διά καί τούς κλό ουν σας 
νά γε λοῦν μέ εὐ τυ χι σμέ νη ἀ ναρ χί α. Ἐ γώ 
εἶ μαι τό χά ος. Εἶ μαι ζων τα νή καί σᾶς λέ ω 
πώς εἶ στε ἐ λεύ θε ροι“»17.

Ὁ Ντι σκορ ντι α νι σμός, μιά «θρη σκεί α βα-
σι σμέ νη στή Θε ά τῆς σύγ χυ σης», «θε ω ρεῖ-
ται ἀ να πό σπα στο μέ λος τοῦ κι νή μα τος τοῦ 
Chaos Magic»18, δη λα δή τῆς Χα ο τι κῆς Μα-
γεί ας. Ἡ Χα ο τι κή Μα γεί α ἤ Μα γεί α τοῦ 

15. Keepers of the Sacred Chao (KSC).
16. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 46.
17. http://discordiagr.blogspot.com/p/blog-page.html 

καί Principia Discordia online, 5η ἔκδοση.
18. http://discordiagr.blogspot.com/p/blog-page.html.

Χά ους ἔ χει χα ρα κτη ρι στεῖ «τό νε ό τε ρο καί 
γρη γο ρό τε ρα ἀ να πτυσ σό με νο μα γι κό ρεῦ-
μα»19, ἕ να «ἀ νοι χτό σύ στη μα μα γεί ας» πού 
βα σί ζε ται στήν ἀ που σί α δόγ μα τος καί κα νό-
νων. Ὁ χα ο τι κός ἀλ λά ζει κα τά βού λη ση τά 
δι ά φο ρα μον τέ λα μα γεί ας, δη μι ουρ γεῖ ὁ ἴ διος 
τούς κα νό νες, χρη σι μο ποι εῖ ὅ πως ἐ πι λέ γει 
-αὐ τού σι ες ἤ τρο πο ποι η μέ νες- ὅ σες πα ρα-
δο σια κές πρα κτι κές θέ λει, παίρ νον τας κά θε 
φο ρά τό στοι χεῖ ο πού τοῦ ἀ ρέ σει καί τόν ἐ ξυ-
πη ρε τεῖ. Ὅ πως λέ νε οἱ ἴ διοι οἱ ἀ πο κρυ φι στές, 
«ἡ Χα ο τι κή Μα γεί α εἶ ναι ἐ κλε κτι κή» καί ὁ 
ἐ κλε κτι κός συλ λέ γει δι ά φο ρες «ἀ λή θει ες» 
ἀ πό τά δι ά φο ρα συ στή μα τα, ἀ φοῦ θε ω ρεῖ ὅ τι 
δέν ὑ πάρ χει μί α ἀ λή θεια. «Τί πο τα δέν εἶ ναι 
ἀ λη θι νό. Ὅ λα ἐ πι τρέ πον ται. Τό ἴ διο τό “ἐ γώ“ 
εἶ ναι μιά ψευ δαί σθη ση! Δέν ὑ πάρ χει στα θε-
ρό “ἐ γώ“… Γιά τόν χα ο τι κό μά γο λοι πόν τό 
σύμ παν εἶ ναι ἕ να μέ ρος συ νε χῶς με τα βαλ-
λό με νο χω ρίς ὅ ρια καί χω ρίς πε ρι ο ρι σμούς, 
ὅ που τά πάν τα εἶ ναι δυ να τόν νά συμ βοῦν. 
Ὁ ,τι δή πο τε συλ λά βει ὁ ἀν θρώ πι νος νοῦς 
εἶ ναι ἱ κα νός καί νά τό πραγ μα το ποι ή σει! Ἡ 
ἀ πο βο λή τῶν συμ βα τι κῶν πε ποι θή σε ων καί 
νο ο τρο πι ῶν γύ ρω ἀ πό τόν ἑ αυ τό του καί τήν 
κοι νω νί α εἶ ναι ση μαν τι κό κομ μά τι γιά τόν 
χα ο τι κό μά γο. Ὅ σο λι γό τε ρο δε μέ νος εἶ ναι 
κά ποι ος μέ τίς πε ποι θή σεις του, τό σο πιό εὔ-
κο λο εἶ ναι γιά αὐ τόν νά τίς ἀλ λά ξει ἤ νά τίς 
τρο πο ποι ή σει ὅ ταν αὐ τό κρί νε ται ἀ πα ραί τη-
το. Ἡ πί στη σέ μα ζι κές συμ βα τι κές ἀν τι λή-
ψεις εἶ ναι ἱ κα νή νά δε σμεύ ει τήν ἐ νέρ γειά 
μας, ἔ τσι στό χος τοῦ χα ο τι κοῦ μά γου εἶ ναι 
νά κρα τά ει ἐ λεύ θε ρη καί ἀ δογ μά τι στη τήν 
πί στη του. Ἡ προ σω πι κή ἐμ πει ρί α εἶ ναι τό 
κυ ρί αρ χο στοι χεῖ ο στό τα ξί δι τῆς ἀ να ζή τη-
σης τῆς μα γι κῆς δύ να μης. Ὁ ὑ πο ψή φιος δέν 
πρέ πει νά ἐμ πι στεύ ε ται κα νέ ναν ἑ τε ρό κλη το 
γκου ρού καί ὁ δη γός του πρέ πει νά εἶ ναι ὁ 
ἴ διος του ὁ ἑ αυ τός»20.

(Τό τέλος στό ἑπόμενο)

19. http://astrikiprovoli.blogspot.com/2011/09/illuminates- 
of-thanateros.html (τοῦ Φοίβου Καλφόπουλου).

20. ἔνθ. ἀνωτέρῳ.
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Ἡ «Σκο πιά» τῆς 15-1-01 ἔ χει ὡς θέ μα τή 
δι α φο ρά τοῦ «Κυ βερ νῶν τος Σώ μα τός» της 
ἀ πό ἕ να Νο μι κό Σω μα τεῖ ο.

2001, «Σκο πιά» 15-1-01, σελ. 28, 29: «Οι 
ε τή σι ες συ νε λεύ σεις της Βι βλι κής και Φυλ
λα δι κής Ε ται ρί ας Σκο πιά της Πεν συλ βα νί
ας δι ε ξά γον ται α πό τον Ι α νουά ριο του 1885. 
Ό ταν η σύ να ξη των Χρι σμέ νων Χρι στια νών 
ή ταν σε ε ξέ λι ξη, στα τέ λη του 19ου αι ώ να, 
τα μέ λη και οι υ πεύ θυ νοι του δι οι κη τι κού 
συμ βου λί ου του σω μα τεί ου εί χαν ου ρά νια 
ελ πί δα. Στην πραγ μα τι κό τη τα, αυ τό ί σχυ ε 
σχε δόν α νέ κα θεν. Υ πήρ ξε μί α ε ξαί ρε ση. Το 
1940 ο Χέ ιν τεν Κ. Κό βιν γκτον, ο τό τε νο μι κός 
σύμ βου λος της Ε ται ρί ας ο ο ποί ος ή ταν α πό 
τα «άλ λα πρό βα τα» που έ χουν την ε πί γεια 
ελ πί δα, ε κλέ χθη κε μέ λος του δι οι κη τι κού 
συμ βου λί ου της Ε ται ρί ας. Υ πη ρέ τη σε ως 
αν τι πρό ε δρος της Ε ται ρί ας α πό το 1942 ως 
το 1945. Τό τε ο α δελ φός Κό βιν γκτον πα ραι
τή θη κε α πό μέ λος του δι οι κη τι κού συμ βου
λί ου... ή ταν θέ λη μα του Ι ε χω βά, δη λα δή να 
εί ναι ό λα τα μέ λη του δι οι κη τι κού συμ βου-
λί ου... χρι σμέ νοι Χρι στια νοί» 1.

Στό κεί με νο αὐ τό ἡ «Σκο πιά» πα ρου-
σιά ζει τήν ἐ κλο γή τοῦ προ ε δρεί ου τῶν δύ ο 
σω μα τεί ων –Πεν συλ βα νί ας καί Νέ ας Ὑ όρ-
κης- συ νο πτι κά καί ἁ πλο ποι η μέ να. Ὅ μως 
τά γε γο νό τα δέν εἶ ναι τό σο ἁ πλά. Δι α βά-
ζου με ἀ πό τό βι βλί ο της:

1993, Δι αγ γε λείς της Βα σι λεί ας, σελ. 90, 
91: «Το α πό γευ μα της 13ης Ι α νου α ρί ου 1942, 
πέν τε η μέ ρες με τά τον θά να το του Ρό δερ
φερδ ό λα τα μέ λη του δι οι κη τι κού συμ βου λί
ου τό σον του ε νός σω μα τεί ου ό σο και του άλ

1. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

λου συ νε δρί α σαν στο Μπρού κλιν, στο Μπέ
θελ. Πριν α πό με ρι κές μέ ρες ο αν τι πρό ε δρος 
της Ε ται ρί ας, ο 36χρονος Νά θαν Ο. Νορ, εί χε 
προ τεί νει να ζη τή σουν ει λι κρι νά θε ϊ κή σο-
φί α μέ σω προ σευ χής και στο χα σμού...

Η συ νε δρί α ση άρ χι σε με προ σευ χή και 
έ πει τα α πό προ σε κτι κή ε ξέ τα ση των πραγ
μά των ε κλέ χθη κε ο μό φω να πρό ε δρος και 
των δύ ο σω μα τεί ων ο α δελ φός Νορ και αν τι
πρό ε δρος ο 30χρονος Χέ ιν τεν Κ. Κό βιν γκτον, 
ο δι κη γό ρος της Ε ται ρί ας. Τον Σε πτέμ βριο 
του 1945, ο α δελ φός Κό βιν γκτον προ σφέρ
θη κε ε κού σια να πά ψει να υ πη ρε τεί ως αν
τι πρό ε δρος της «Βι βλι κής και Φυλ λα δι κής 
Ε ται ρί ας Σκο πιά» (της Πεν συλ βα νί ας), ε ξη
γών τας ό τι ε πι θυ μού σε με αυ τό που τό τε κα
τα νο ού σαν πως ή ταν το θέ λη μα του Ι ε χω βά 
για ό λα τα μέ λη του δι οι κη τι κού συμ βου λί ου 
και τους υ πεύ θυ νους να εί ναι δη λα δή χρι-
σμέ να α πό το πνεύ μα Χρι στια νοί ε νώ ε κεί
νος δή λω σε ό τι α νή κε στα «άλ λα πρό βα τα».

Κα τ’ ἀρ χήν, ὁ Κό βιν γκτον ἦ ταν δι κη γό-
ρος τῆς ἑ ται ρί ας καί πρό τῆς ἐ κλο γῆς του 
ὡς ἀν τι πρό ε δρου. Ἐν συ νε χεί ᾳ βλέ που με 
τόν Νά θαν Ο. Νόρ μα ζί μέ ὅ λα τά μέ λη 
καί τῶν δύ ο σω μα τεί ων νά ζη τοῦν μέ σῳ 
προ σευ χῆς ἀ πό τόν Ἰ ε χω βά «θε ϊ κή σο φί α» 
γιά τίς ἐ κλο γές. Ἔ τσι λοι πόν μέ σῳ «θε ϊ κῆς 
ἐμ πνεύ σε ως», ἐ κλέ χθη καν ὁ μό φω να, πρό-
ε δρος ὁ Νά θαν Ο. Νόρ καί ἀν τι πρό ε δρος 
ὁ νο μι κός σύμ βου λος τῆς ἑται ρί ας ὁ Χ. Κ. 
Κό βιν γκτον. Τό 1945 ὁ Κό βιν γκτον προ-
σφέρ θη κε ἑ κού σια νά πά ψει νά ὑ πη ρε τεῖ 
ὡς ἀν τι πρό ε δρος τῆς «Βι βλι κῆς καί Φυλ-
λα δι κής Ἑ ται ρί ας Σκο πιά τῆς Πεν συλ βα-
νί ας», ἐ ξη γών τας ὅ τι ὅ πως κα τα νο οῦ σαν 
τό τε, ὅ λα τά μέ λη τοῦ δι οι κη τι κοῦ συμ βου-

ΠΩΣ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ «ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΣΩΜΑ» 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 
μέλους τοῦ Π.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.
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λί ου ἔ πρε πε νά εἶ ναι χρι σμέ νοι Χρι στια νοί, 
ἐ νῶ ἐ κεῖ νος δή λω νε ὅ τι ἀ νῆ κε στά «ἄλ λα 
πρό βα τα». Ἀ πό τά πα ρα πά νω κεί με να τῶν 
«Μαρ τύ ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ» προ κύ πτουν δύ ο 
συμ πε ρά σμα τα:

Ἤ ὁ Ἰ ε χω βά ἔ κα νε λά θος ὑ πό δει ξη ὡς 
πρός τήν ἐ κλο γή τοῦ προ ε δρεί ου ἤ οἱ ἐ κλέ-
κτο ρες ἀ πεύ θυ ναν τήν «προ σευ χή» τους 
κά που ἀλ λοῦ...

Τό γε γο νός πάν τως εἶ ναι ὅ τι ὁ Κό βιν-
γκτον ἐ πί 3 χρό νια με τά τήν «θε ϊ κή» ὑ πό-
δει ξη ὑ πη ρέ τη σε ὡς ἀν τι πρό ε δρος, ἕ ως 
ὅ του «ἀν τε λή φθη» ὅ τι ἀ νῆ κε στά «ἄλ λα 
πρό βα τα»...

Σέ ἄλλο σημεῖο διαβάζουμε:
«Ο Λά ϊ μαν Α. Σου ϊν γκλ αν τι κα τέ στη σε 

τον Χέ ιν τεν Κό βιν κτον... ε νώ ο Φρέν τε ρικ Γ. 
Φραν τς ε κλέ χθη κε αν τι πρό ε δρος...».

Ἐ ρώ τη μα: ποι ός ἦ ταν ὁ ἐ κλέ κτο ρας πού 
το πο θέ τη σε στήν θέ ση τοῦ Κό βιν κτον, τόν 
νέ ο ἀν τι πρό ε δρο καί κά τω ἀ πό ποι ά κα θο-
δή γη ση; Πά λι θε ϊ κή; Πά λι λαν θα σμέ νη; Ἡ 
ἀ πάν τη ση ἀ να μέ νε ται ἀ πό «τόν πι στό καί 
φρό νι μο δοῦ λο».

Καί τό κείμενο τοῦ 1993 συνεχίζει:
«... στις 2 Ο κτω βρί ου 1944 στο Πί τσμπ

ουργκ, τα μέ λη του Σω μα τεί ου υι ο θέ τη σαν 
έ ξι α πο φά σεις με τις ο ποί ες τρο πο ποι ού σαν 
το κα τα στα τι κό.

Το κα τα στα τι κό προ η γου μέ νως προ έ βλε
πε ό τι δι καί ω μα ψή φου εί χαν ό σοι συ νει σέ
φε ραν χρή μα τα για το έρ γο της Ε ται ρί ας, η 
τρί τη τρο πο ποί η ση κα ταρ γού σε αυ τόν τον 
ό ρο. Μί α έκ θε ση έ λε γε: Τα μέ λη της Ε ται ρί
ας θα πε ρι ο ρί ζον ταν το πο λύ σε 500...

Με τά την ι στο ρι κή ε τή σια συ νέ λευ ση του 
1944 πα ρέ μει νε έ να ζω τι κό ε ρώ τη μα. Ε φό
σον το Κ. Σ.2 ή ταν τό τε σχε δόν ταυ τό ση μο 
με το ε πτα με λές δι οι κη τι κό συμ βού λιο του 
σω μα τεί ου της Πεν συλ βα νί ας, μή πως αυ τό 
σή μαι νε ό τι το Κ. Σ. δεν θα μπο ρού σε πο τέ 
να πε ρι λαμ βά νει πά νω α πό ε πτά χρι σμέ
νους Χρι στια νούς;

2. Σ.τ.Σ.: Κυ βερ νών Σώ μα.

Ε πι πλέ ον, ε φ’ ό σον το δι οι κη τι κό συμ βού
λιο ε κλέ γε ται α πό τα μέ λη του σω μα τεί ου, 
μή πως τα μέ λη του σω μα τεί ου ε ξέ λε γαν τα 
μέ λη του Κ. Σ. κά θε χρό νο στην ε τή σια συ
νέ λευ ση; Εί ναι τα μέ λη και οι υ πεύ θυ νοι του 
δι οι κη τι κού συμ βου λί ου της Βι βλι κής και 
Φυλ λα δι κής Ε ται ρί ας Σκο πιά της Πεν συλ
βα νί ας έ να και το αυ τό με τα μέ λη του Κ. Σ. 
ή εί ναι κά τι δι α φο ρε τι κό;

Αυ τά τα ε ρω τή μα τα α παν τή θη καν στην 
ε τή σια συ νέ λευ ση την 1η Ο κτω βρί ου 1971... 
έ νας α πό τους ο μι λη τές ε πι σή μα νε ό τι το Κ. Σ. 
του «πι στού και φρό νι μου δού λου» προ η γή θη
κε κα τά ε κα τον τά δες χρό νια της Βι βλι κής και 
Φυλ λα δι κής Ε ται ρί ας Σκο πιά της Πεν συλ βα
νί ας (Ματ θαί ος 24: 4547). Έ να Κ. Σ. συγ κρο
τή θη κε την Πεν τη κο στή του 33 Κ. Χ.3 πά νω 
α πό 18 αι ώ νες προ τού συ στα θεί το σω μα τεί ο 
της Πεν συλ βα νί ας. Στην αρ χή το κυ βερ νών 
σώ μα α πο τε λούν ταν, ό χι α πό 7 άν δρες, αλ λά 
α πό 12 α πο στό λους. Προ φα νώς, ο α ριθ μός του 
δι ευ ρύν θη κε αρ γό τε ρα, δι ό τι οι α πό στο λοι και 
οι πρε σβύ τε ροι της Ι ε ρου σα λήμ α να λαμ βά
νουν την η γε σί α (πρά ξεις, 15: 2)».

Ὅμως, ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός τήν Πεν τη-
κο στή, τό 33 μ.Χ. δέν ἵ δρυ σε κα νέ να «κυ-
βερ νῶν σῶ μα», ἤ κά ποι α... ἡ γε σί α, ἀλ λά 
ἵ δρυ σε τήν Ἐκ κλη σί α Του, τό Σῶ μα Του, μέ 
κε φα λή τόν Ἴ διο.

Καί συ νε χί ζει τό κεί με νο:
«Το 1971 ο ί διος ο μι λη τής ε ξή γη σε ό τι τα 

μέ λη της Ε ται ρί ας Σκο πιά δεν μπο ρού σαν 
να ε κλε γούν τα μέ λη του χρι σμέ νου Κ. Σ. 
Για τί; Δι ό τι, εί πε, “το κυ βερ νών σώ μα της 
τά ξης του δού λου δεν δι ο ρί ζε ται α πό κα-
νέ να άν θρω πο. Δι ο ρί ζε ται α πό τον Ι η σού 
Χρι στό, την Κε φα λή της α λη θι νής Χρι στι
α νι κής εκ κλη σί ας και Κύ ριο της τά ξης του 
πι στού και φρό νι μου δού λου”. Σα φώς λοι
πόν τα μέ λη του Κ. Σ. δεν μπο ρούν να ε κλέ
γον ται α πό τα μέ λη ο ποι ου δή πο τε νο μι κού 
σω μα τεί ου. Σε ε κεί νη την α ξέ χα στη ε τή σια 
συ νέ λευ ση του 1971, έ γι νε σα φής δι α χω ρι

3. Σ.τ.Σ.: Κοινή Χρονολογία.
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σμός α νά με σα στα χρι σμέ να με το πνεύ μα 
μέ λη του Κ. Σ. και στα μέ λη του δι οι κη τι κού 
συμ βου λί ου του σω μα τεί ου της Πεν συλ βα
νί ας. Ω στό σο, τα μέ λη του Κ. Σ. συ νέ χι σαν 
να υ πη ρε τούν ως μέ λη και υ πεύ θυ νοι του 
δι οι κη τι κού συμ βου λί ου της Ε ται ρί ας.

Σή με ρα, ό μως, τί θε ται το ε ρώ τη μα: Υ πάρ
χει κά ποι ος Γρα φι κός λό γος για τον ο ποί ον 
θα πρέ πει τα μέ λη του δι οι κη τι κού συμ βου
λί ου της Βι βλι κής και Φυλ λα δι κής Ε ται ρί ας 
Σκο πιά της Πεν συλ βα νί ας να εί ναι μέ λη του 
Κ. Σ.; Η α πάν τη ση εί ναι ό χι. Το σω μα τεί ο της 
Πεν συλ βα νί ας δεν εί ναι το μο να δι κό νο μι κό 
πρό σω πο που χρη σι μο ποι ούν οι μάρ τυ ρες του 
Ι ε χω βά. Υ πάρ χουν και άλ λα. Έ να α πό αυ τά 
εί ναι η Βι βλι κή και Φυλ λα δι κή Ε ται ρί α Σκο
πιά της Νέ ας Υ όρ κης. Στη Βρε τα νί α χρη σι
μο ποι εί ται ο Δι ε θνής Σύλ λο γος Σπου δα στών 
της Γρα φής. Σε άλ λες χώ ρες χρη σι μο ποι ούν
ται άλ λα νο μι κά πρό σω πα, για την προ ώ θη ση 
των συμ φε ρόν των της Βα σι λεί ας. Ό λα βο η
θούν αρ μο νι κά και συμ βάλ λουν στη δι α κή ρυ
ξη των κα λών νέ ων σε ό λη τη γη... αυ τά τα 
νο μι κά πρό σω πα κα τευ θύ νον ται θε ο κρα τι κά 
και χρη σι μο ποι ούν ται α πό το Κ. Σ.».

Σελ. 31: «Στο τέ λος της ε τή σιας συ νέ λευ
σης... 7 Ο κτω βρί ου 2000, ο α δελ φός Μπαρ 
εί πε στο α κρο α τή ριο ό τι πρό σφα τα ο ρι σμέ να 
μέ λη του Κυ βερ νών τος Σώ μα τος... που υ πη
ρε τού σαν ως μέ λη και υ πεύ θυ νοι δι οι κη τι κών 
συμ βου λί ων πα ραι τή θη καν ε θε λον τι κά α πό 
τα δι οι κη τι κά συμ βού λια ό λων των σω μα τεί
ων που χρη σι μο ποι εί ο πι στός και φρό νι μος 
δού λος στις Η νω μέ νες Πο λι τεί ες. Στην θέ
ση τους ε κλέ χθη καν α δελ φοί α πό την τά ξη 
των άλ λων προ βά των. Αυ τή η α πό φα ση εί ναι 
πράγ μα τι ε πω φε λής. Δί νει στα μέ λη του Κυ
βερ νών τος Σώ μα τος την δυ να τό τη τα να δα
πα νούν πε ρισ σό τε ρο χρό νο προ ε τοι μά ζον τας 
την πνευ μα τι κή τρο φή και φρον τί ζον τας με 
άλ λους τρό πους για τις πνευ μα τι κές α νάγ
κες της παγ κό σμιας α δελ φό τη τας».

Με γά λη πρό ο δος φαίνεται ὅτι ἔ λα βε χώ-
ρα στούς κόλ πους τῆς ἑ ται ρί ας. Ὁ ρι σμέ να 
χρι σμέ να μέ λη τοῦ Κυ βερ νῶν τος Σώ μα τος 

πα ραι τή θη καν ἐ θε λον τι κά γιά νά ἀ να λά-
βουν ὄ χι πλέ ον δι οι κη τι κές ἁρ μο δι ό τη τες, 
ὅ πως κα τεῖ χαν στά συμ βού λια τῶν ἄλ λων 
σω μα τεί ων, ἀλ λά τίς πνευ μα τι κές ἀ νάγ κες 
παγ κό σμια. Στή θέ ση αὐ τῶν ἐ κλέ χθη καν 
ἄ το μα τοῦ «πολ λοῦ ὄ χλου». Φυ σι κά δέν εἶ ναι 
δύ σκο λο νά κα τα νο ή σει ὁ ἀ να γνώ στης, πρῶ-
τον, ὅ τι δέν πα ραι τή θη καν μό νοι τους, ἀλ λά 
ἄλ λοι ἀ πο φά σι σαν τήν ἀ πο μά κρυν σή τους 
καί δεύ τε ρον, ἐ άν ὑ πάρ χουν ἀ κό μη ἐν ζω ῇ εἶ-
ναι του λά χι στον 110 ἐ τῶν ὁ νε ώ τε ρος μέ ὅ λα 
τά συ να κό λου θα τῆς ἡ λι κί ας τους.

2008, «Σκο πιά» 15-5-08, σελ. 29: «Πως εί-
ναι ορ γα νω μέ νο το Κυ βερ νών Σώ μα».

«ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΣΩΜΑ των Μαρ τύ ρων 
του Ι ε χω βά α πο τε λεί ται α πό α φι ε ρω μέ νους 
άν τρες οι ο ποί οι εί ναι χρι σμέ νοι υ πη ρέ τες 
του Θε ού. Αυ τοί ε νερ γούν ως εκ πρό σω ποι 
της τά ξης του πι στού και φρό νι μου δού λου, 
ο ο ποί ος έ χει την ευ θύ νη να πα ρέ χει πνευ
μα τι κή τρο φή, κα θώς ε πί σης να δί νει κα τεύ
θυν ση και ώ θη ση στο έρ γο της Βα σι λεί ας 
σε ό λη τη γη (Ματ θαί ος 24:12, 12, 4547). Οι 
συ να θροί σεις του Κυ βερ νών τος Σώ μα τος δι
ε ξά γον ται κά θε ε βδο μά δα, συ νή θως την Τε
τάρ τη. Τα μέ λη του Κυ βερ νών τος Σώ μα τος 
υ πη ρε τούν ε πί σης σε δι ά φο ρες ε πι τρο πές. 
Ό σον α φο ρά τη φρον τί δα των συμ φε ρόν των 
της Βα σι λεί ας, ό πως πε ρι γρά φε ται εν συν
το μί α στη συ νέ χεια.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ: Αυ τή η ε πι
τρο πή α παρ τί ζε ται α πό το συν το νι στή κά θε 
μιας α πό τις άλ λες ε πι τρο πές... Η συγ κε
κρι μέ νη ε πι τρο πή δι α σφα λί ζει την ο μα λή 
και α πο τε λε σμα τι κή λει τουρ γί α ό λων των 
ε πι τρο πών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Στους α δελ
φούς αυ τής της ε πι τρο πής έ χει α να τε θεί η 
ε πί βλε ψη των δι ευ θε τή σε ων α να φο ρι κά με 
την προ σω πι κή και πνευ μα τι κή εμ πει ρί α 
των με λών της παγ κό σμιας οι κο γέ νειας 
Μπέ θελ...

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Αυ τή η ε πι τρο πή 
ε πι βλέ πει την ε κτύ πω ση, την έκ δο ση και την 
α πο στο λή των Γρα φι κών εν τύ πων παγ κό σμια...
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ΟΤΑΝ Η ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ

Δι α πι στώ νουμε συχνά πώς, ἰ δι αί τε ρα τίς 
ἡ μέ ρες με γά λων Δε σπο τι κῶν καί Θε ο μη-
το ρι κῶν ἑ ορ τῶν, ὀ πα δοί τῆς «Ἐ λευ θέ ρας 
Ἀ πο στο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας Πεν τη κο στῆς» 
ἀ φή νουν τήν ἐ φη με ρί δα τους, «Χρι στι α νι-
σμός», σέ πο λυ κα τοι κί ες καί ἄλ λα ση μεῖ α 
μέ σκο πό τήν πα γί δευ ση ἀ νύ πο πτων πο λι-
τῶν στίς κα κο δο ξί ες τους.

Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τούς «Μάρτυρες 

τοῦ Ἰεχωβᾶ», οἱ ὁποῖοι γεμίζουν τά γραμ
ματοκιβώτια μέ ἐπιστολές πού καλοῦν 
ἀνύποπτους πολίτες σέ συγκεντώσεις καί 
ἰδιαίτερα στή λεγόμενη «ἀνάμνηση», μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.

Ἐ πί σης, ἡ «ἐκ κλη σί α» τῆς Σα η εν το λο γί-
ας ἀ κο λου θών τας πα ρό μοι α πρα κτι κή -της 
πα γί δευ σης ἀ νυ πο ψί α στων ἀν θρώ πων-, 
σπο ρα δι κά μέν, σέ τα κτά δι α στή μα τα δέ, 
ἄρ χι σε νά το πο θε τεῖ δι α φη μι στι κά φυλ-
λά διά της, ἐ κτός ἀ πό τά παρ μπρίζ σταθ-
μευ μέ νων αὐ το κι νή των, καί σέ εἰ σό δους 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ...ε πί βλε ψη του 
έρ γου κη ρύγ μα τος... ε πι βλέ πει την προ ε τοι
μα σί α της Δι α κο νί ας Μας της Βα σι λεί ας...

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ...ε πι βλέ πει 
την εκ παί δευ ση που πα ρέ χε ται στις συ νε
λεύ σεις και στις συ να θροί σεις. Ε τοι μά ζει 
πνευ μα τι κά προ γράμ μα τα για τα μέ λη της 
οι κο γέ νειας Μπέ θελ και ε πι βλέ πει δι ά φο
ρες σχο λές ό πως η Σχο λή Γα λα άδ και η Σχο
λή Υ πη ρε σί α Σκα πα νέ α...

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Α πο τε λεί ευ
θύ νη αυ τής της ε πι τρο πής να ε πι βλέ πει τη 
δι α τύ πω ση της πνευ μα τι κής τρο φής σε γρα
πτή μορ φή ώ στε να εκ δί δε ται και να δι α νέ
με ται στους ο μο θρή σκους μας και στο ευ ρύ 
κοι νό... α παν τά ει σε Γρα φι κά ε ρω τή μα τα 
και εγ κρί νει ύ λη ό πως σε νά ρια δρα μά των 
και σχέ δια ο μι λι ών. Ε πί σης ε πι βλέ πει το 
με τα φρα στι κό έρ γο που ε πι τε λεί ται παγ
κό σμια. Με αυ τόν τον τρό πο, το Κυ βερ νών 
Σώ μα εί ναι ορ γα νω μέ νο για να α σκεί η γε σί α 
ό πως το κα τευ θύ νει ο Ι ε χω βά μέ σω του α γί
ου Πνεύ μα τος».

Εἶ ναι σα φές ὅ τι, καί στίς δύ ο αὐ τές «Σκο-
πι ές», τίς ὁ ποῖ ες δι α βά σα με, τό βα θύ τε ρο 

νό η μα εἶ ναι τό αἰ ώ νιο πρό βλη μα τῆς ἑ ται-
ρί ας τῶν 144.000 χρι σμέ νων.

Ἐ πί σει ρά 130 πε ρί που χρό νων ἀ πό τῆς 
ἱ δρύ σε ως τῆς ἑ ται ρί ας, ὅ λο καί κά ποι ος νέ-
ος Γρα φι κός λό γος ἐμ φα νί ζε ται καί ἀλ λά-
ζει τίς προ η γού με νες δι δα σκα λί ες. Ἡ πε ρί-
φη μη θύ ρα γιά τή Βα σι λεί α τῶν Οὐ ρα νῶν 
ἀ νοί γει καί κλεί νει κα τά πώς βού λε ται ἡ 
ἑ κά στο τε «προ φη τι κή τά ξη» τῆς ὀρ γα νώ-
σε ως. Οἱ «λάμ ψεις τοῦ νέ ου φω τός» κά θε 
φο ρά ἀ στρά φτουν γιά νά σβή σουν σέ λί γο.

Ξαφ νι κά ἄρ χι σε νά αὐ ξά νει τό «πι στό 
ὑ πό λοι πο», δι ό τι προ η γή θη κε ἡ πτώ ση τῶν 
πι στῶν οἱ ὁ ποῖ οι ἔ γι ναν ἄ πι στοι. Οἱ ὀ πα-
δοί ὀ φεί λουν νά τρώ γουν τήν «τρο φή» τήν 
«ὡ ραί α καί πνευ μα τι κή» πού τούς πα ρέ χει 
ὁ «δοῦ λος».

Οἱ ψευ δεῖς δι δα χές στό ὄ νο μα τοῦ Θε-
οῦ, ἀ τε λεί ω τες... Ὑ πάρ χει ὅ μως καί μί α 
ἀ λή θεια, τήν ὁ ποί α πα ρου σιά ζει ἡ ἴδια ἡ 
γρα φί δα τοῦ «δού λου»: «Δεν εί μα στε υ πε
ρή φα νοι ώ στε να α πορ ρί πτου με την εν και
ρώ νω πή τρο φή του δού λου».

«Εί μα στε μί α ορ γά νω ση ευ προ σάρ μο στη 
στην κά θε νέ α α λή θεια».
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πο λυ κα τοι κι ῶν καί μο νο κα τοι κι ῶν δι α φη-
μί ζον τας ἔ τσι τά πο λυ δά πα να ψευ δο ε πι-
στη μο νι κά σε μι νά ριά της.

Καί γιά νά συ νε χί σου με μέ τό χο ρό τῆς... 
«ἐ πι στη μο νι κῆς φαν τα σί ας» τῶν διαφόρων 
σεκτῶν καί παραθρησκευτικῶν ὁμά δων 
στήν Ἑλ λά δα, ἡ «Νέ α Ἀ κρό πο λη», ἀ πό τό 
2003, δη μι ούρ γη σε τήν «πο λι τι στι κή» καί 
καλ λι τε χνι κή κί νη ση «ἐν νέ α μοῦ σες», πού 
δρα στη ρι ο ποι εῖ ται καί στήν Πά τρα καί γε-
μί ζει μέ ἀ φί σες τήν πό λη μέ τί τλους ὅ πως: 
«ἀ να ζή τη σε τό δρό μο τῆς δύ να μης», «ὁ 
κό σμος τῶν ὀ νεί ρων...», «γνώ ρι σε τόν ἑ αυ-
τό σου» κ. ἄ. Κά τι ἀν τί στοι χο συμ βαί νει 
καί στήν Ἀ θή να –εἰ δι κά στήν πε ρι ο χή τῆς 
Κυ ψέ λης-, ἀλ λά καί στίς ἄλ λες πό λεις τῆς 
χώ ρας μας, ὅ που ἡ ἐν λό γω ἀ πο κρυ φι στι κή 
ὀρ γά νω ση δι α τη ρεῖ «Κέν τρα».

Στήν ἱστοσελίδα τῆς Νε ο ε πο χί τι κης 
αὐ τῆς ὀρ γά νω σης, προ βάλ λε ται ὅ λο το 
«με νού» τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ. Ἐν δει κτι κά 
ἐ πι λέ γου με καί σᾶς πα ρου σι ά ζου με κά-
ποι ους τί τλους: «φι λο σο φι κά συ στή μα τα 
πο λι τι σμῶν», «τα ό καί φυ σι κή», «βε λο νι-
σμός», «γλώσ σα τοῦ σώ μα τος», «χο ρευ τι κή 
ἔκ φρα ση», «ἡ μυ στι κή γλώσ σα τῆς μου σι-
κῆς», «πυ ρα μί δες: τό με γά λο αἴ νιγ μα», κ. ἄ.

Στήν προ σπά θειά της νά πε ρά σει στή 
συ νεί δη ση τοῦ νε ο έλ λη να σάν πο λι τι στι-
κός φο ρέ ας, ἡ Νέ α Ἀ κρό πο λη προ βά λλει 
καί τήν ὀρ γά νω ση ἐκ δη λώ σε ων ἀ φι ε ρω μέ-
νων: «στήν ἑλ λη νι κή μου σι κή καί χο ρευ τι-
κή πα ρά δο ση»(;), σέ «βρα δι ές ἀ φι ε ρω μέ νες 
σέ κα τα ξι ω μέ νους λο γο τέ χνες», σέ «καλ-
λι τέ χνες καί ἐ πι στή μο νες», σέ «ἐκ δρο μές 
σέ δι ά φο ρα μέ ρη τῆς Ἑλ λά δας», σέ «ἐ πι-
σκέ ψεις σέ ἀρ χαι ο λο γι κούς χώ ρους» (sic!) 
κ. ἄ. Ἀ κό μη το νί ζει στήν ἱστοσελίδα της, 

πώς οἱ προ α να φε ρό με νες δρα στη ρι ό τη τες 
ἔ χουν γί νει «σέ συ νερ γα σί α» μέ ἄλ λους 
«ἔγ κρι τους» φο ρεῖς τῆς πό λης... (sic!), κά τι 
πού δυ στυ χῶς εἶ ναι κά πο τε ἀ λη θές, κα θώς 
ὁ κοι νω νι κός ἱ στός δεί χνει –μέ τή δι είσ δυ-
ση τῆς Νέ ας Ἐ πο χῆς- νά ἔ χει χά σει πλέ ον 
τήν «ἀ νο σο ποι η τι κή» του ἄ μυ να καί κεῖ ται 
ἕρ μαι ο στίς ποι κί λες προ σφο ρές τοῦ ἀ πο-
κρυ φι σμοῦ.

Στήν ἐν λό γῳ ἱστοσελίδα ἀ να φέ ρε ται 
ἀ κό μη ὅ τι: με σκοπό την εμβάθυνση στη 
γνώση και την βίωση της προσφοράς και 
της δημιουργίας... -γιά νά μήν ἀμ φι βάλ λει 
ὁ χρή στης γιά τίς «ἀ γα θές προ θέ σεις» τῆς 
ἐν λόγῳ ὀργάνωσης καί ὑ πα να χω ρή σει-, 
στο χώρο λειτουργούν και «παι δι κά1 τμή-
ματα θεατρικής έκφρασης» μέσα από την 
«θεατρική ομάδα» της οργάνωσης με την 
επωνυμία «Μούσες»· κα θώς «οι Μού σες της 
αρ χαι ό τη τας εμ πνέ α νε τις Τέ χνες, τις Ε πι
στή μες και τα Γράμ μα τα και ε μείς εμ πνε ό
με νοι α πό αυ τές και μέ σα στα πλαί σια του 
ε θε λον τι σμού και της προ σφο ράς, δι ορ γα
νώ νου με δρα στη ρι ό τη τες σε ό λους αυ τούς 
τους το μείς» (sic!).

Καί οἱ πλη ρο φο ρί ες τῆς ἐν λό γῳ ἱστο
σελίδας τε λει ώ νουν μέ τό ὅ ρα μα νά εἶ ναι 
ἡ Νέ α Ἀ κρό πο λη «τό πος συ νάν τη σης... για 
έ ναν κα λύ τε ρο κό σμο...», ἐ νῶ αὐ το χα ρα κτη-
ρί ζε ται σάν μή κερ δο σκο πι κή, ἀ κτι βι στι κή 
ὀρ γά νω ση...

Μέ σα ἀ πό ὅ λο τό ἀ νω τέ ρῳ συ νον θύ λευ-
μα ἀ πο κρυ φι σμοῦ, ἀρ χαι ο λα τρί ας (κα τ’ 
ἐ πί φα ση), καί με γα λό στο μων πλα σμα τι-
κῶν πλη ρο φο ρι ῶν γιά τόν ἑ αυ τό της, ἡ ὀρ-
γά νω ση προ σπα θεῖ νά πα γι δεύ σει, ὅ πως 
καί οἱ προ η γού με νες, ἀ νύ πο πτους κα λο-
προ αί ρε τους συ ναν θρώ πους μας, ἐκ με ταλ-
λευ ό με νη τυ χόν ὑ παρ ξια κά καί βι ω μα τι κά 
τους κε νά, μέ σκο πό νά τούς ὁ δη γή σει στό 
σκλη ρό πυ ρή να τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ.

Ἄς εἴ μα στε σέ ἐ γρή γορ ση, σέ κά θε πε ρί-
πτω ση...

1. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

Σημείωση τῆς Σύνταξης
Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπό-
ψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές ἤ 
σέ σχόλια, φέρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπι-
στολογράφοι καί οἱ σχολιαστές κι ὄχι ἡ 
Συντακτική Ἐπιτροπή.
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ2...

Τό Ἐ φε τεῖ ο Πα ρι σί ων (δι κά ζον τας σέ 
δεύ τε ρο βαθ μό) στίς 2/2/2012, ἐ πε κύ ρωσε 
ἀ πό φα ση τοῦ πρω το βάθ μιου δι κα στη ρί ου 
τοῦ 2009 καί κα τα δί κα σε γιά αἰ σχρο κέρ δεια 
καί ὀρ γα νω μέ νη συμ μο ρί α, σέ πρό στι μο 
400.000 καί 200.000 € ἀ ντι στοί χως, τίς δύ ο 
κύ ρι ες ὀρ γα νώ σεις τῶν Σα η εν το λό γων τῆς 
Γαλ λί ας: As so ci a ti on Spi ri tu el le de l’ E gli se 
de Sci en to lo gi e (Ce le bri ty Cen ter) καί τό βι-
βλι ο πω λεῖ ο τους SEL. Ὁ κύ ριος ὑ πεύ θυ νος 
τῆς ὀρ γά νω σης στή Γαλ λί α κα τα δι κά στη κε 
ἐ πί σης σέ φυ λά κι ση δύ ο ἐ τῶν μέ ἀ να στο λή 
καί σέ πρό στι μο 30.000 €. Ἐ πί σης, κα τα δι-
κά στη καν σέ φυ λά κι ση, δύ ο ἐ τῶν μέ ἀ να-
στο λή καί σέ χρη μα τι κά πρό στι μα, τρεῖς 
ἄλ λοι ὑ πεύ θυ νοι τῆς ὀρ γά νω σης αὐ τῆς. 
Ἡ πρά ξη γιά τήν ὁ ποί α κα τα δι κά στη καν 
ἀ φο ροῦ σε ἐκ με τάλ λευ ση τῆς ἀ φέ λειας πα-
λαι ῶν με λῶν τους, ἀ πό τούς ὁ ποί ους ἀ πέ-
σπα σαν με γά λα χρη μα τι κά πο σά.

Εἶ ναι ἡ πρώ τη φο ρά, κα τά τήν ὁ ποί α ἡ 
Γαλ λι κή Δι και ο σύ νη πα ρα δέ χε ται σέ ἀ πό-
φα σή της, ὅ τι οἱ δρα στη ρι ό τη τες τῶν ὀρ-
γα νώ σε ων τῆς Σα η εν το λογίας ἀ πο τε λοῦν 
αὐ τές κα θ’ ἑαυ τές ἐ πι χεί ρη ση αἰ σχρο κέρ-
δειας. Μέ χρι στιγ μῆς, μό νο με μο νω μέ να 
ἄ το μα εἶ χαν κα τα δι κα στεῖ καί ὄ χι οἱ ὀρ γα-
νώ σεις τους.

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κα τά τό τρί μη νο Ἰ α νου α ρί ου - Μαρ τί ου 
2012 καί με τά τίς δι α κο πές τῶν ἑ ορ τῶν τῶν 

2. http://lesdokimos.wordpress.com/2012/02/02/leglise-
de-scientologie-francaise-condamnee-pour-escroquerie/, 
http://www.lepoint.fr/societe/la-condamnation-de-la-
scientologie-pour-escroquerie-confirmee-par-la-justice-
francaise-02-02-2012-1426690_23.php, http://www.lefigaro.
fr/actualite-france/2009/05/25/01016-20090525ARTFIG00512-
la-scientologie-denonce-un-proces-en-heresie-.php, http://
www.inews.gr/9/gallia-dikastirio-katadikazei-tin-ekklisia-
tis-saientologias-gia-organomeni-oikonomiki-apati.htm, 
http://www.ierovima.gr/pages/article.aspx?id=1634, http://
www.romfea.gr/diafora-ekklisiastika/3738-3350

Χρι στου γέν νων, συ νε χί στη κε ἡ λει τουρ γί α 
τοῦ «Σε μι να ρί ου Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί 
Οἰ κο δο μῆς στήν Ὀρ θο δο ξί α», τό ὁ ποῖ ο 
διά γει τήν 3η δε κα ε τί α λει τουρ γί ας του 
καί διά τοῦ ὁ ποί ου πολ λοί ἄν θρω ποι καί 
ἰ δι αί τε ρα νέ οι βο η θοῦνται νά βροῦν ἀ παν-
τή σεις στά ὑ παρ ξια κά τους ἐ ρω τή μα τα. Οἱ 
ὁ μι λί ες γί νον ται κά θε Κυ ρια κή, 11.30 π.μ. 
ἕ ως 13.00, ἀ πό ἐ κλε κτούς ὁ μι λη τές, οἱ ὁ ποῖ-
οι μέ πολ λή ἀ γά πη καί μέ ἐ ξαι ρε τι κή γνώ-
ση τῶν προ βλη μά των πού ἀ πα σχο λοῦν 
τό λα ό τοῦ Κυ ρί ου, ἀ να πτύσ σουν στούς 
συ νερ γά τες καί φί λους τῆς Π. Ε. Γ. θέ μα τα 
πού ἔ χουν σχέ ση μέ τήν ἐν Χρι στῷ ζω ή καί 
τήν Ἐκ κλη σι α στι κή μας πα ρά δο ση.

Κα τά τή διά ρκεια τῆς φά σης αὐ τῆς τοῦ 
Σε μι να ρί ου πραγ μα το ποί η σαν εἰ ση γή σεις 
οἱ ἑ ξῆς ὁ μι λη τές:

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Χρυ σό στο μος 
Πα πα θα να σί ου, ἱ ε ρο κή ρυξ τῆς Ἱ. Ἀρ χι-
ε πι σκο πῆς Ἀ θη νῶν, μέ θέ μα: «Ὁ Ἅ γιος 
Ἰ ω άν νης, ὁ Προ φή της, ὁ Πρό δρο μος, ὁ Βα-
πτι στής».

Ὁ κ. Δη μή τριος Κόκ κο ρης, μέ θέ μα: «Βά-
πτι σμα. Μυ στή ριο σω τη ρί ας».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Ἀν δρέ ας Κο νά-
νος, μέ θέ μα: «Ἡ ἀ γά πη κα τα νο εῖ».

Ὁ Κα θη γη τής κ. Κων σταν τῖ νος Γρη γο-
ριά δης, μέ θέ μα: «Οἱ ἑ ορ τές τοῦ δω δε κα η-
μέ ρου στούς πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Κων σταν τῖ-
νος Στρα τη γό που λος, μέ θέ μα: «Ἡ με γά λη 
ἔ ξο δος: τό μνη μό συ νο τῶν μνη μο νί ων».

Ὁ Ὁ σιολ. Μο να χός π. Ἀρ σέ νιος Βλι αγ-
κό φτης, μέ θέ μα: «Κοι νο τι κό τη τα. Μιά δυ-
να τό τη τα γιά τό σή με ρα καί τό αὔ ριο».

Ὁ Κα θη γη τής κ. Ἰ ω άν νης Κορ να ρά κης, 
μέ θέ μα: «Μιά ἄ πο ψη πε ρί με τα πα τε ρι κῆς 
θε ο λο γί ας».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Δι ο νύ σιος Κα-
τε ρί νας, μέ θέ μα: «Λά θος – Λά θρα – Ὄ λε-
θρος» καί

Ὁ Κα θη γη τής κ. Νι κό λα ος Μπρα τσι ώ-
της, μέ θέ μα: «Ἡ ἡ μέ ρα τῆς κρί σε ως».
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Ἡ Π. Ε. Γ., πού ἀ πο τε λεῖ τόν ὀρ γα νω τι-
κό καί οἰ κο νο μι κό φο ρέ α τοῦ Σε μι να ρί ου, 
συ νι στᾶ στούς φί λους καί συ νερ γά τες της 
πού πα ρα κο λου θοῦν τά μα θή μα τα, νά τό 
κά νουν γνω στό καί νά κα λέ σουν καί ἄλ-
λους φί λους καί γνω στούς τους, πού δέν τό 
γνω ρί ζουν, γιά νά συμ με τά σχουν σ’ αὐ τό.

Στά πλαί σια τοῦ Ἐκ παι δευ τι κοῦ Προ-
γράμ μα τος τῶν συ νερ γα τῶν τῆς Π.Ε.Γ., 
πραγ μα το ποι ή θη καν, κα τά τό τρί μη νο 
Ἰ α νου α ρί ου-Μαρ τί ου, δύ ο ἡ με ρί δες. Ἡ 
πρώ τη, στό Πνευ μα τι κό Κέν τρο τοῦ Ἱ. 
Ν. Προ φή του Ἠ λιοῦ, στήν Ἁ γί α Πα ρα-
σκευ ή, Σάβ βα το (18 Φε βρου α ρί ου). Εἰ ση-
γη τής ἦ ταν ὁ Ὁ σιολ. Μο να χός π. Ἀρ σέ νιος 
Βλι αγ κό φτης, μέ θέ μα: «Σύγ χυ ση καί πα-
ρα πλά νη ση ἀ πό τή ”Νέ α Ἐ πο χή”». Κα τά 
τή διά ρκεια τῆς ἡ με ρί δας, οἱ συμ με τέ χον-
τες συ νερ γά τες τῆς Π.Ε.Γ. με τέ βη σαν στό 
πα ρα κεί με νο Δη μο τι κό Κοι μη τή ριο Ἁ γί ας 
Πα ρα σκευ ῆς, ὅ που ἐ τέ λε σαν Τρι σά γιο στό 
μνῆ μα τοῦ μα κα ρι στοῦ π. Αν τω νί ου Ἀ λε-
βι ζο πού λου.

Ἡ δεύ τε ρη ἡ με ρί δα πραγ μα το ποι ή θη κε 
στίς 31 Μαρ τί ου, στόν Ἱ.Ν. Ἁ γί ων Ἀ πο στό-
λων Πέ τρου καί Παύ λου, τοῦ Ἐ νο ρια κοῦ 
Κέν τρου Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς. Εἰ ση γη τής 
ἦ ταν ὁ Πρό ε δρος τῆς Ἑ νώ σε ως κ. Κων-
σταν τῖ νος Πα πα χρι στο δού λου καί ἀ νέ πτυ-
ξε τό θέ μα «Οἱ γκου ρού, ὁ νέ ος καί ὁ γέ ρον-

τας Πα ΐ σιος. Μί α συ νο πτι κή πα ρου σί α ση 
τοῦ ὁ μώ νυ μου βι βλί ου τοῦ Δ. Φα ρα σι ώ τη».

Οἱ ἡ με ρί δες πραγ μα το ποι οῦν ται μέ σκο-
πό τόν κα ταρ τι σμό συ νερ γα τῶν τῆς Ἕ νω-
σης γιά νά ἀ να λά βουν δι α κο νί α ἐ νη μέ ρω-
σης καί πα ρο χῆς βο η θεί ας σέ ὅ σους ἀν τι-
με τω πί ζουν προ βλή μα τα ἀ πό τήν ἐμ πλο κή 
τους σέ αἱ ρε τι κές ὁ μά δες. Προ η γεῖ ται Θεί α 
Λει τουρ γί α καί με τά τήν εἰ σή γη ση γεῦ μα 
ἀ γά πης καί πνευ μα τι κῆς κοι νω νί ας. 

Γιά τήν ἐ νη μέ ρω ση τῶν πο λι τῶν σέ θέ-
μα τα σχε τι κά μέ τήν δρα στη ρι ό τη τα τῶν 
σε κτῶν, μέ λη τῆς Π.Ε.Γ. ἔ δω σαν δι α λέ ξεις 
κα τά τό τρί μη νο Ἰ α νου α ρί ου-Μαρ τί ου, σέ 
ἐ νο ρί ες τῆς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς Ἀ θη νῶν καί 
στίς ἕ δρες Μη τρο πό λε ων τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῆς Ἐλ λά δος.

Συ νε χί στη κε κα τά τό τρί μη νο Ἰ α νου α-
ρί ου - Μαρ τί ου ἡ ἐν τα τι κή ἐκ παί δευ ση συ-
νερ γα τῶν τῆς Π.Ε.Γ. στίς εἰ δι κές «ὁ μά δες 
ἐκ παί δευ σης καί ἐ πα νέν τα ξης». Τά μα θή-
μα τα στίς ὁ μά δες αὐ τές πα ρα κο λου θοῦν 
ὅ σοι θέ λουν νά ἐν τα χθοῦν στό πρό γραμ μα 
δι α κο νί ας ἀν τι με τώ πι σης τῶν ποι κί λων 
πνευ μα τι κῶν καί κοι νω νι κῶν προ βλη μά-
των, πού δη μι ουρ γοῦν ται σέ νε α ρά κυ ρί ως 
ἄ το μα ἀ πό τήν προ ση λυ τι στι κή δρα στη ρι-
ό τη τα τῶν νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων, τῶν «θρη-
σκει ῶν νε ό τη τας» καί τῶν  πα ρα θρη σκευ-
τι κῶν «ὁ μά δων δι α νο η τι κοῦ χει ρι σμοῦ».

Ο ΜΑ ΔΕΣ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗ ΝΙ ΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ
Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ 

Σκηνικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παρα θρη σκείας:
1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δρά σης τῆς Ἑταιρείας 

«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰε χω βᾶ». Κάθε Πέμπτη, 5.00΄-7.00΄ μ.μ.
2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀπο

κρυφιστικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε 
Πέμπτη, 7.00΄-9.00΄ μ.μ.

Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγί
ας Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. 
ἐπικοινωνίας: 210 6396 665.
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Τό βιβλίο αὐτό τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου εἶναι µοναδικό στό εἶδος του.
Ἡ συστηµατική παράθεση τῶν σχετικῶν ἀποσπασµάτων ἀπό πρωτο-
γενεῖς πηγές -τίς ἐκδόσεις τῆς ἴδιας τῆς ἑταιρείας “Σκοπιά” τῶν
“µαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ”-, κατά θέµατα καί κατά ἀλφαβητική σειρά,
ἀποτελοῦν αὐταπόδεικτο µέσο τῶν ἀνακολουθιῶν καί τῶν παλινοδιῶν 
τῆς ἑταιρείας “Σκοπιά” σχετικά µέ τίς παλαιότερες καί µέ νεώτερες 
τυχόν ἀλλαγές τῶν κατά καιρούς διδασκαλιῶν της. Δίνει τήν δυνατό-
τητα στόν ἀναγνώστη, καί ἰδιαιτέρως στόν ἀσχολούµενο µέ τήν
ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας µας ἔναντι τῆς πλάνης, νά ἔχει ἀντικει-   
µενική καί εὐχερῆ πρόσβαση στίς πηγές τῆς ἴδιας τῆς “Σκοπιᾶς”.
Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποκαλύπτονται οἱ πλάνες τοῦ “ἀγωγοῦ τοῦ Ἰεχω- 
βᾶ”, χωρίς νά παραποιοῦνται ἤ νά ἑρµηνεύονται ἐνδεχοµένως
αὐθαίρετα οἱ κατά καιρούς διδασκαλίες του.

Πώληση χονδρική (βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α.Ε. Τηλ.: 210 5238305.
Ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665.

στό 

"Μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ"

Ἀπό τό 

Π.
 Ε.

 Γ.
, Α

ΘΗ
ΝΑ

 20
08

 
ΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ

στό στό 

Ἀπό τό Ἀπό τό Α
Πώληση χονδρική (βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α.Ε. Τηλ.: 210 5238305.

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
Ω

ἀπό τό Α στό Ω

ΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ

“Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ”

Η επιτυχία που έχουν τα βιβλία φαίνεται καθαρά στο Internet:
Στο λήμμα «Νικ Μάρβελ», το Google στις 30/1/2012 έδινε 14.800 hits, 
ενώ στα λήμματα «Νικ Μάρβελ» και «νησί της Αφροδίτης» μαζί, έδινε 
15.800 hits. Αξίζει να κάνετε μια δοκιμή κι εσείς.
Ο Νικ Μάρβελ είναι ένα µυθιστόρηµα, όµως ένα µυθιστόρηµα 
αλλιώτικο από τ’ άλλα.
Είναι γραµµένο για παιδιά, αλλά, όπως λέει κι ο µεταφραστής του, για 
παιδιά από 9 µέχρι και 99 ετών.
Είναι γραµµένο για τα παιδιά της γενιάς αυτής και µέσα σ’ αυτό, τα νέα 
παιδιά µπορεί να συναντήσουν τον εαυτό τους, µε τα καλά του και την 
ασχήµια του κι ίσως στο τέλος να θελήσουν ν’ αξιοποιήσουν τα καλά.
Ο «Νικ Μάρβελ» είναι ένα «µοντέρνο» βιβλίο, που µιλά στα σηµερινά 
παιδιά στη γλώσσα τους, στη γλώσσα, που αυτά καταλαβαίνουν και
µέσα από τη γλώσσα αυτή περνά κάποια άλλα πράγµατα, που τα
σηµερινά παιδιά ίσως δεν άκουσαν ποτέ κι ίσως δεν φαντάζονται καν 
ότι υπάρχουν.
Ο «Νικ Μάρβελ» γράφτηκε για σένα και για το παιδί σου, αλλά ειδικά 
γράφτηκε για το παιδί του «γείτονα» και θα µπορούσες να κάνεις 
«ιεραποστολή» χαρίζοντάς το.
Κάποια από τα γεγονότα και τα πρόσωπα πού εµπλέκονται στο «µύθο» 
είναι φανταστικά, κάποια άλλα όµως όχι, κι από εσένα εξαρτάται να 
βρεις τελικά την άκρη.
Αξίζει να το διαβάσεις το «µυθιστόρηµα» αυτό.
Θα σου λύσει πολλά ερωτήµατα, πριν σου δηµιουργήσει καινούργια!

Mark Elias Johnes

 ÉùÜííïõ Ê. ÌçëéþíçÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ:

ï Íéê ÌÜñâåë

êáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßï
ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2006

 ÉùÜííïõ Ê. ÌçëéþíçÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ:

êêÌÌÌÜÜÜ ââ ëëë

êáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßïêáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßïêáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßïêáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßï
ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2006

Mark Elias Johnes

 ÉùÜííïõ Ê. ÌçëéþíçÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ:

ï Íéê ÌÜñâåë

ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏ ÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2009

ÉÉÉÉÉÉùùùùùùÜÜÜÜÜÜÜÜíííííÜíÜÜíÜÜíÜÜíÜÜíÜ íííííïïïïïïõõõõõõ ÊÊÊÊÊÊ. ÌÌÌÌÌÌçççççççëëëëëëëééééééëéëëéëëéëëéëëéëëéë þþþþþþþþíííííçççççççíçííçííçííçííçíççççççç--ððððððñññññññïïïïïïóóóóóóááááááóáóóáóóáóóáóóáóóáó ñññññññìììììììïïïïïïãããããããÞÞÞÞÞÞÞÞÞãÞããÞããÞããÞããÞããÞããÞã :::::

êêêÌÌÌÜÜÜñññâââååëëë

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2011

Mark Elias Johnes

ÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ: ÉùÜííïõ Ê. Ìçëéþíç

ï Íéê ÌÜñâåë

Κυκλοφόρησε το 3ο βιβλίο της σειράς του «Νικ Μάρβελ»

Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Πώληση χονδρική (για βιβλιοπωλεία) & λιανική: Εκδόσεις Σταμούλη Α. Ε. Τηλ.: 210 5238305.
Αποστολές «επί αντικαταβολή»: Τηλ.: 210 6396665.
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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 ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

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.

ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή:
«Ἀλλοτρίωση δόγματος - ἀλλοτρίωση ἤθους». Σάββατο, 17.00-17.30.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος.

Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM,  
μεταδίδονται οἱ ἐκπομπές:

α) «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00.
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν  

ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.00-19.00.

(Ἀναμεταδίδονται οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στό Ἐνοριακό 
Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή).

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

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

e mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 7272240-3, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr 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»,  γ)  «Ὁ  Νίκ  Μάρβελ  καί  τό  νησί  τῆς 
Ἀφροδίτης», 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.


