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

(ιζ’ μέ ρος)

3. Ἡ πρόταση τοῦ Rothenburg
Στό Rothenburg, ἡ ὅ λη προ σο χή τῶν ἐμ

πει ρο γνω μό νων σέ θέ μα τα αἱ ρέ σε ων καί 
κο σμο θε ω ρι ῶν ἐ στρά φη στά χα ρα κτη ρι στι
κά ση μεῖ α τοῦ σκη νι κοῦ στή νέ α δε κα ε τί α 
πού μό λις ἄρ χι σε καί ἰ δι αί τε ρα στή σύγ
χυση τῶν συ νό ρων ἀ νά με σα στή θρη σκεί α 
καί στήν πο λι τι κή. Ἡ πραγ μα τι κό τη τα 
αὐ τή κα θι στᾶ ἀ ναγ καῖ ο ἕ να νέ ο προ σα να
το λι σμό στήν ἀ πο λο γη τι κή τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Κα τ’ ἀρ χήν ἐ πι ση μάν θη κε ὅ τι κα τά τήν 
ἐ πο χή τοῦ χρι στι α νι κοῦ πο λι τι σμοῦ ἡ ἀ πο
λο γη τι κή τῆς Ἐκ κλη σί ας ἦ ταν βα σι κή ἔκ
φρα ση τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς ζω ῆς, δί πλα 
στή λει τουρ γι κή ζω ή, στό κή ρυγ μα καί στή 
δι α κο νί α τῆς ἀ γά πης.

Στόν αἰ ώ να μας ἡ ἀ πο λο γη τι κή τῆς Ἐκ
κλη σί ας ἀ πω θή θη κε στό πε ρι θώ ριο. Αὐ
τό πού ἐ μεῖς ὀ νο μά ζου με «ἀν τι αι ρε τι κό 
ἀ γώ να» εἶ ναι ἐν τε λῶς δι α φο ρε τι κό ἀ πό 
τήν ἀ πο λο γη τι κή στήν πρώ τη Ἐκ κλη σί α. 
Ὑ πάρ χει μιά δι α φο ρε τι κή ἀν τί λη ψη γιά 
τήν ἀ πο λο γη τι κή ἀ νά με σα σέ ἐ κεί νους πού 
τήν ἀ σκοῦν στή βά ση καί σέ ἐ κεί νους πού 
ἔ χουν τήν γε νι κή εὐ θύ νη στό ποι μαν τι κό 
ἔρ γο τῆς Ἐκ κλη σί ας. Καί αὐ τό δέν συμ βαί
νει μό νο σέ μᾶς, ἀλ λά καί στό χῶ ρο τῆς 
Δύ σης.

Ὁ F. W. Haack ἐ πι σή μα νε αὐ τή τή δι α
φο ρά, ἀ να φε ρό με νος στά ἡ γε τι κά στε λέ χη 
τῆς Ἐκ κλη σί ας στή χώ ρα του. «Νο μί ζουν», 
εἶ πε, «πώς ἔ χουν τήν “ἀν τί λη ψη τοῦ ὅ λου”, 
ὅ μως ἀ γνο οῦν τό ἀν τι κεί με νο τῆς ἀ πο λο γη
τι κῆς, καί νο μί ζουν πώς δέν χρει ά ζε ται νά 

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

τό λά βουν στά σο βα ρά. Τό ἀν τι κεί με νο μέ 
τό ὁ ποῖ ο ἐ μεῖς κα τα πι α νό μα στε», κα τέ λη ξε, 
«τό θε ω ροῦν μι κρό καί γι’ αὐ τό τό ἀ πω θοῦν 
στό πε ρι θώ ριο».

Ἡ πρό τα ση τῆς Συν δι ά σκε ψης στό 
Rothenburg ἦ ταν νά τε θεῖ καί πά λι ἡ ἀ πο
λο γη τι κή τῆς Ἐκ κλη σί ας στό κέν τρο τῆς 
ἐκ κλη σι α στι κῆς ζω ῆς καί νά προσ δι ο ρι σθεῖ 
ὁ στό χος της μέ βά ση τά νέ α δε δο μέ να στό 
ὅ λο σκη νι κό, ὅ πως αὐ τό δι α μορ φώ νε ται 
στή δε κα ε τί α τοῦ  1 9 90. «Ἄν θέ λου με νά κα
τα πι α στοῦ με μέ τή νέ α προ βλη μα τι κή, πρέ
πει νά ἐγ κα τα λεί ψου με τίς πα λαι ές με θό
δους καί νά ἀ σχο λη θοῦ με μέ τή δι α σα φή νι ση 
τῶν συ σχε τι σμῶν, μέ τήν ἀ πο κά λυ ψη τῶν 
προ θέ σε ων καί τῶν με θό δων τῶν δι α φό ρων 
ὁ μά δων», ὑ πο γράμ μι σε ὁ Haack.

Κα τά τήν ἀν τί λη ψη λοι πόν αὐ τή, ἀ πο
στο λή τῆς ἀ πο λο γη τι κῆς μπρο στά στή νέ α 
αὐ τή πραγ μα τι κό τη τα εἶ ναι ἡ ἀ να ζή τη
ση τῶν σχε δί ων τῶν αἱ ρε τι κῶν καί πα ρα
θρη σκευ τι κῶν ὁ μά δων, ἡ ἀ πο κά λυ ψη τῶν 
πραγ μα τι κῶν σκο πῶν καί με θό δων, δη λα
δή τοῦ ἀ λη θι νοῦ προ σώ που πί σω ἀ πό τό 
προ σω πεῖ ο μέ τό ὁ ποῖ ο ἐμ φα νί ζον ται δη μό
σια. «Μιά τέ τοι α ἀ πο λο γη τι κή», πρό σθε σε ὁ 
Haack, «ἀ πο κτᾶ ση μα σί α καί γιά τήν παγ κό
σμια πο λι τι κή σκη νή. Ἄν ἡ ἀ πο λο γη τι κή τῆς 
Ἐκ κλη σί ας συ νε χί σει νά γί νε ται μέ τόν τρό πο 
πού σή με ρα γί νε ται, τό ζή τη μα κα ταν τᾶ γε
λοῖ ο. Ὁ τρό πος πού συ νή θως ἐρ γά ζε ται κα
νείς στόν το μέ α αὐ τό, ὄ χι μό νο δέν βο η θεῖ τό 
ἔρ γο τῆς ἀ πο λο γη τι κῆς, ἀλ λά τό ἐμ πο δί ζει».

Ποι ά εἶ ναι ἡ συγ κε κριμ μέ νη πρό τα ση, 
πού δι α τυ πώ θη κε ἀ πό τούς εἰ δι κούς ἐν
τε ταλ μέ νους στό Rothenburg; Ἡ  πρό τα ση 
αὐ τή ἔ λα βε τήν ἀ κό λου θη δι α τύ πω ση:
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«Χρει α ζό μα στε ἕ να Ἰν στι τοῦ το Στρα τη
γι κῶν Σπου δῶν. Τό Ἰν στι τοῦ το αὐ τό εἶ ναι 
ἀ ναγ καῖ ο νά ἐ πε ξερ γά ζε ται με γα λύ τε ρους 
συ σχε τι σμούς. Πρέ πει νά ἐ κλά βου με τό ἔρ
γο τῆς ἀ πο λο γη τι κῆς σάν συ νερ γα ζό με νο δί
κτυ ο. Ὅ μως τό Ἰν στι τοῦ το πού θά ἐ ρευ νᾶ τίς 
δι ά φο ρες ὁ μά δες πρέ πει νά εἶ ναι ἀ νε ξάρ τη
το. Ὅ ταν αὐ τό τό Ἰν στι τοῦ το δι α φω τί ζει τίς 
στρα τη γι κές τέ τοι ων ὁ μά δων, πι στεύ ου με 
πώς θά συμ βά λει οὐ σι α στι κά στήν εἰ ρή νευ
ση τοῦ κό σμου».

4. Δι ά λο γος: Ὁ λά θος δρό μος
Με ρι κοί ὑ πο στη ρί ζουν πώς πρέ πει νά 

ἀν τι με τω πί σου με τίς ὁ μά δες αὐ τές μέ θρη
σκευ τι κό δι ά λο γο. Ἔ τσι ὑ πῆρ ξαν πε ρι πτώ
σεις θε ο λό γων, πού ἀν τα πο κρί θη καν σέ 
προ σκλή σεις τέ τοι ων ὁ μά δων γιά θρη
σκευ τι κό δι ά λο γο καί δέ χθη καν τίς πε
ρι ποι ή σεις καί τή «γεν ναι ο δω ρί α» τους. 
Ἔ σπευ σαν μά λι στα νά δι και ο λο γή σουν 
τή συμ με το χή τους αὐ τή ὑ πο στη ρί ζον τας 
πώς μ’ αὐ τό τόν τρό πο δί δουν τήν «ὀρ θό
δο ξη μαρ τυ ρί α» τους, ὅ πως γί νε ται μέ τή 
συμ με το χή στά συ νέ δρια τοῦ «Παγ κο σμί ου 
Συμ βου λί ου τῶν Ἐκ κλη σι ῶν»2. Αὐ τή τή θέ
ση παίρ νει καί ὁ Ἕλ λη νας θε ο λό γος, πού 
δι δά σκει στή Σχο λή τοῦ Μούν Unification 
Seminar στό Barrytown τῆς Νέ ας Ὑ όρ κης3.

Τέ τοι ες θέ σεις θά μπο ροῦ σε κα νείς νά 
πά ρει μό νο ἄν ἀ γνο εῖ παν τε λῶς τίς προ
ϋ πο θέ σεις τοῦ Μούν καί τόν πραγ μα τι κό 
σκο πό πού ὑ πη ρε τοῦν οἱ ἐ πί μέ ρους ὀρ γα
νώ σεις του καί τά συ νέ δρια πού πραγ μα
το ποι εῖ. Κά θε συμ με το χή Ὀρ θο δό ξου θε
ο λό γου ἤ καί ὁ ποι ου δή πο τε θρη σκευ τι κοῦ 
λει τουρ γοῦ, ἐκ προ σώ που ὁ ποι ασ δή πο τε 
ἐ πι στή μης ἤ πο λι τι κῆς πα ρά τα ξης, ὑ πη
ρε τεῖ μα κρό χρο να τά κρυ φά σχέ δια τοῦ 
Μούν καί γι’ αὐ τό ὁ Κο ρε ά της ψευ δο μεσ σί
ας εἶ ναι ἕ τοι μος γιά κά θε εἴ δους «ἐ πέν δυ

2. Σ.τ.Σ. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τό κείμενο γράφτηκε τήν 
δεκαετία του ‘90.

3. Σ.τ.Σ. Περί τοῦ ἄνω αναφερομένου βλέπε καί: http://
www.oodegr.com/oode/sygrafeis/agouridis_1.htm

ση», πού ἐκ φρά ζε ται μέ «πε ρι ποι ή σεις» καί 
«γεν ναι ο δω ρί ες».

Αὐ τή ἡ θέ ση δέν εἶ ναι μό νο δι κή μας. 
Τή συμ με ρί ζον ται ὅ λοι οἱ εἰ δι κοί σέ θέ μα
τα αἱ ρέ σε ων καί κο σμο θε ω ρι ῶν, οἱ ὁ ποῖ οι 
ἐ ρευ νοῦν προ σε κτι κά τό «σκη νι κό» αὐ τῶν 
τῶν ὁ μά δων. Ἕ νας ἀ πό τούς πλέ ον δι α κε
κριμ μέ νους ἐ ρευ νη τές αὐ τοῦ τοῦ σκη νι
κοῦ εἶ ναι ἀ ναμ φί βο λα ὁ F. W. Haack, στόν 
ὁ ποῖ ο ἀ να φερ θή κα με πολ λές φο ρές. Ἡ 
προ σφο ρά του σ’ αὐ τό τόν το μέ α ἀ να γνω
ρί σθη κε ἐ πί ση μα στίς ἀρ χές τοῦ ἔ τους 1990 
ἀ πό τόν Πρό ε δρο τῆς Ὁ μο σπον δια κῆς Κυ
βέρ νη σης τῆς Γερ μα νί ας μέ τήν ἀ πο νο μή 
τῆς ἀ νώ τα της δι ά κρι σης τῆς Γερ μα νι κῆς 
Ὁ μο σπον δια κῆς Κυ βέρ νη σης. Ἀ νέ φε ρε, 
λοι πόν, στό Rothenburg ὁ τι μη θείς: «Εἶ ναι 
ἀ νό η το νά κά νου με δι ά λο γο ὅ ταν δέν γνω
ρί ζου με τόν ἄλ λο, ὅ ταν μέ παι δι κή ἀ φέ λεια 
ἐ ξο μοι ώ νου με τόν ἄλ λο μέ τόν ἑ αυ τό μας, 
χω ρίς νά τόν γνω ρί ζου με. Εἶ ναι ἀ νο η σί α νά 
πι στεύ ει κα νείς ὅ τι ὁ ἄλ λος ἔ χει τούς ἴ διους 
σκο πούς, τίς ἴ δι ες κα τη γο ρί ες σκέ ψης καί 
ἐν νο εῖ τά ἴ δια πράγ μα τα, ὅ ταν χρη σι μο ποι εῖ 
τίς ἴ δι ες λέ ξεις. Δι ά λο γος εἶ ναι δυ να τός καί 
ἀ ναγ καῖ ος μό νο ὅ ταν ὑ πάρ χει σύν τρο φος. 
Δι α φο ρε τι κά γί νε ται ἀν τί πα λος ἤ ἀν τι κεί
με νο προ ση λυ τι σμοῦ».

Ὁ Μούν λό γου χά ρη, ἵ δρυ σε τήν «Ἑ νω
τι κή Ἐκ κλη σί α» μέ στό χο νά ἐ πι βά λει τήν 
ἰ δε ο λο γί α τοῦ Unificationism4 δη λα δή τῆς 
ἑ νώ σε ως τῶν θρη σκει ῶν, τῶν ἐ θνῶν, τῶν 
πο λι τι σμῶν, μέ βά ση αὐ τή τή δι κή του 
ἰ δε ο λο γί α καί  κά τω ἀ πό τή δι κή του ἡ γε
σί α, για τί αὐ τός ὑ πο τί θε ται ὅ τι ἐκ πλη ρώ νει 
τίς ἐ σχα το λο γι κές προσ δο κί ες ὅ λων τῶν 
θρη σκει ῶν.

Μέ ἑ κα τον τά δες ὀρ γα νώ σεις γιά ὅ λους 
τούς το μεῖς τῆς ζω ῆς, ὁ Μούν ἐ πι δι ώ κει τή 
δι ά βρω ση τῶν πάν των καί χρη σι μο ποι εῖ γι’ 
αὐ τό τόν σκο πό τε ρά στια οἰ κο νο μι κά μέ
σα προ βαί νον τας σέ «πο λύ γεν ναι ό δω ρες 
πρά ξεις» ἔ ναν τι τῶν κα λε σμέ νων του. Δη

4. Σ.τ.Σ. «Ἑνωτισμός».
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μι ουρ γεῖ στήν ἀρ χή χα λα ρούς δε σμούς καί 
ἐ ξαρ τή σεις καί μέ με θο δευ μέ να προ γράμ
μα τα ὁ δη γεῖ στήν ἄμ βλυν ση τοῦ θρη σκευ
τι κοῦ φρο νή μα τος καί κά θε δι α φο ρᾶς στό 
θρη σκευ τι κό, πο λι τι στι κό καί πνευ μα τι κό 
το μέ α, γιά νά οἰ κο δο μή σει στή συ νέ χεια 
τήν ἰ δε ο λο γί α τοῦ Unificationism καί τήν 
ἐ πι βο λή τῆς ἀ πό λυ της ἐ ξου σί ας του σέ 
ὅ λο καί πε ρισ σό τε ρες πε ρι ο χές, ἰ δι αί τε ρα 
σέ ἀν θρώ πους πού μπο ροῦν νά ἐ πι βάλουν 
στό χῶ ρο τῆς εὐ θύ νης τους τήν ἰ δέ α τῆς 
«Νέ ας Ἐ πο χῆς» τοῦ Μούν, στήν πο λι τι κή 
ζω ή, στή νο μο θε σί α, στά σχο λεῖ α, στό χῶ
ρο τοῦ ἀ θλη τι σμοῦ, κ. ο. κ.

Μ’ αὐ τές τίς προ ϋ πο θέ σεις ὁ «δι α θρη
σκευ τι κός δι ά λο γος» θά ἦ ταν του λά χι
στον ἀ νευ θυ νό τη τα καί ἐ πι πο λαι ό τη τα 
ἀ πό μέ ρους ἐκ κλη σι α στι κῶν πα ρα γόν των 
καί ἐκ φρά ζου με ἀ πο ρί α για τί ἕ νας ἀ πό 
τούς προ έ δρους τοῦ Π.Σ.Ε. (Παγ κό σμιου 
Συμ βου λί ου τῶν Ἐκ κλη σι ῶν) νά εἶ ναι συ
νερ γά της τοῦ Κο ρε ά τη ψευ δο μεσ σί α καί 
για τί δέν ἀ κού στη κε ἀ κό μη καμ ί α κραυ γή 
δι α μαρ τυ ρί ας.

Τέ τοι α πε ρι στα τι κά, ὅ πως καί ἡ πα ρου
σί α θε ο λό γων σέ συ νέ δρια ὀρ γα νώ σε ων 
τοῦ Μούν, ἔ γι ναν ἀ σφα λῶς αἰ τί α νά πα ρο
δη γη θοῦν κο ρυ φαῖα στε λέ χη τῆς Ἐκ κλη
σί ας μας, καί νά εἰ ση γη θοῦν τή σύγ κλη ση 
κοι νῶν συ νε δρί ων πού μό νο τή δι ά βρω ση 
τῆς Ἐκ κλη σί ας ἐ ξυ πη ρε τοῦν. Τέ τοι ο συ νέ
δριο ἦ ταν ἀ σφα λῶς καί ἐ κεῖ νο πού ὀρ γα
νώ θη κε πρό σφα τα στή Ρωσ σί α μέ τήν πα
ρου σί α δυ στυ χῶς, καί Ἑλ λή νων Θε ο λό γων.

Ὅ ταν ἡ μα φί α δι α νο η θεῖ νά κα λέ σει τά 
θύ μα τά της σέ «δι ά λο γο» θά ἦ ταν μοι ραῖ ο 
νά ἀν τα πο κρι θεῖ κα νείς καί νά δε χθεῖ τίς 
πε ρι πο ή σεις της, μέ τή σκέ ψη πώς πρό κει
ται γιά εἰ λι κρι νῆ πρό σκλη ση καί τί μιο δι ά
λο γο, πού ἀ πο βλέ πει στήν ἀ να ζή τη ση κοι
νῶν ση μεί ων καί στή δι α κο νί α τῆς εἰ ρή νης 
καί τῆς ἑ νό τη τας με τα ξύ των ἀν θρώ πων. 
Ἔρ γο τῆς Ἐκ κλη σί ας, σέ πα ρό μοι ες πε ρι
πτώ σεις, δέν εἶ ναι ὁ θρη σκευ τι κός δι ά λο

γος, ἀλ λά ἡ ἀ πο κά λυ ψη τοῦ ἀ λη θι νοῦ προ
σώ που πί σω ἀ πό τό προ σω πεῖ ο, σύμ φω να 
μέ τήν ἐ πι τα γή τοῦ Χρι στοῦ στούς ποι μέ νες 
τῆς Ἐκ κλη σί ας καί στούς πι στούς. Ὁ Haack 
ὑ πο γράμ μι σε πώς πρέ πει νά προ σέ χου με 
ἰ δι αί τε ρα ἀ πό ἐ κεί νους τούς «λύ κους», πού 
ἔρ χον ται μέ ἔν δυ μα «προ βά του». Ὄ χι φυ
σι κά νά κά νου με «θρη σκευ τι κό δι ά λο γο», 
ἀλ λά στό χος μας πρέ πει νά εἶ ναι ἡ προ
στα σί α τοῦ ποι μνί ου!

Στή συν δι ά σκε ψη τοῦ Rothenburg ὑ πο
γραμ μί σθη κε αὐ τός ὁ κίν δυ νος καί ἀ να
φέρ θη καν πε ρι πτώ σεις ξέ νων κα θη γη τῶν, 
κυ ρί ως θρη σκει ο λό γων, πού ἔ πε σαν θύ μα
τα τῆς ἐ ξω τε ρι κῆς προ πα γάν δας τέ τοι ων 
ὁ μά δων, πού τίς χα ρα κτή ρι σαν «νέ α θρη
σκευ τι κά ρεύ μα τα, πού πε ρι έ χουν καί στοι
χεῖ α, τά ὁ ποῖ α μπο ροῦν νά “ἐμ πλου τί σουν” 
τή χρι στι α νι κή πί στη», δι α κή ρυ ξαν πώς ἡ 
ἀν τι πα ρά θε ση τῶν ἐν τε ταλ μέ νων τῶν δι
α φό ρων ἐκ κλη σι ῶν γιά θέ μα τα αἱ ρέ σε ων 
καί κο σμο θε ω ρι ῶν εἶ ναι «μήἐ πι στη μο νι
κή» καί προ χώ ρη σαν σέ «θρη σκευ τι κό δι ά
λο γο» μ’ αὐ τές τίς ὁ μά δες.

5. Ἀ πο μί μη ση με θό δων;
Ἕ νας ἄλ λος κίν δυ νος ἐ σφαλ μέ νης ποι

μαν τι κῆς στρα τη γι κῆς εἶ ναι νά θέ λου με νά 
μι μη θοῦ με τή μέ θο δο τῶν ἀ κραί ων αἱ ρέ σε
ων. Ἤ δη ἀ κού γον ται κά ποι ες φω νές ἀ πό 
ἐ πί μέ ρους πι στούς ἤ καί ἀ πό ἐ πί ση μα ἐκ
κλη σι α στι κά χεί λη: «Πρέ πει καί μεῖς νά ἐρ
γα σθοῦ με μέ τόν ἴ διο τρό πο. Ἄν εἴ χα με στήν 
Ἐκ κλη σί α μaς τέ τοι ους ἀν θρώ πους νά ἐρ γά
ζον ται σάν τούς μάρ τυ ρες τοῦ Ἰ ε χω βά»!

Ἡ ἄ πο ψη αὐ τή ὁ δη γεῖ σέ ἐ σφαλ μέ νους 
δρό μους καί ἀ πο δει κνύ ει ὅ τι τί πο τε δέν ἐμ
πο δί ζει νά ἐμ φα νι σθοῦν αὔ ριο μέ σα στήν 
ἐκ κλη σί α ὅ λα ἐ κεῖ να τά στοι χεῖ α τῶν αἱ ρέ
σε ων, πού ἀ πο δει κνύ ον ται ἀρ νη τι κά.

Ἀ σφα λῶς στήν Ἐκ κλη σί α μας θά μπο
ροῦ σαν νά βρε θοῦν πο λύ πε ρισ σό τε ροι ἄν
θρω ποι νά ἐρ γα σθοῦν μέ πα ρό μοι ο τρό πο, 
σάν τούς «μάρ τυ ρες τοῦ Ἰ ε χω βᾶ». Γιά νά 
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γί νει ὅ μως αὐ τό πρέ πει νά τούς με τα δώ
σου με τόν ἴ διο φό βο, πού με τα δί δει στούς 
ὀ πα δούς της ἡ ἑ ται ρί α «Σκο πιά», καί νά 
τούς ὑ πο σχε θοῦ με τά πράγ μα τα πού ἐ κεί
νη ὑ πό σχε ται. Τό τε θά δοῦ με πό σοι εἶ ναι 
πρό θυ μοι νά τρέ ξουν ἀ πό σπί τι σέ σπί τι. 
Ὅ μως ἄν κά νου με κά τι τέ τοι ο, θά ἐγ κα τα
λεί ψου με τά ὅ ρια τῆς Ὀρ θο δο ξί ας καί θά 
κι νη θοῦ με στό χῶ ρο τῶν αἱ ρέ σε ων.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Θε ω ροῦ με ἀ πα ραί τη το νά συ νο ψί σου με 

τά ὅ σα ἀναφέρθη καν στό κείμενο αὐ τό, 
ὑ πο γραμ μί ζον τας καί πά λι με ρι κά βα σι κά 
ση μεῖ α γιά τήν ἀν τι αι ρε τι κή μας ποι μαν τι
κή στή δε κα ε τί α τοῦ 1990.

Οἱ αἱ ρέ σεις γιά τίς ὁ ποῖ ες γί νε ται λό γος 
σ’ αὐ τό τό κείμενο καί οἱ ἀ πο κρυ φι στι κές 
ὀρ γα νώ σεις προ βάλ λουν ἐ ξω χρι στι α νι κή 
εἰ κό να γιά τόν ἄν θρω πο καί μ’ αὐ τό τόν 
τρό πο κα τα στρέ φουν ὁ λό κλη ρο τόν πο λι
τι σμό μας πού ἔ χει σάν θε μέ λιο τήν χρι
στι α νι κή εἰ κό να περί τοῦ ἀν θρώ που. Ἄν ὁ 
στό χος τῶν ὁ μά δων αὐ τῶν ἐ πι τευ χθεῖ καί 
ἀλ λοι ω θεῖ στή συ νεί δη ση τοῦ λα οῦ ἡ χρι
στι α νι κή ἀν τί λη ψη γιά τόν ἄν θρω πο, θά 
ὁ δη γή σει στήν ἀλ λοί ω ση ἀ κό μη καί τοῦ 
γράμ μα τος τῶν Θε με λι ω δῶν Νό μων τῶν 
Εὐ ρω πα ϊ κῶν Κρα τῶν πού καί αὐ τά στη ρί
ζον ται στήν ἴ δια εἰ κό να τοῦ ἀν θρώ που. Ἡ 
νέ α ἀν τί λη ψη θά βρεῖ τήν ἔκ φρα σή της καί 
στά Συν τάγ μα τα τῶν Εὐ ρω πα ϊ κῶν κρα τῶν 
καί θά ὁ δη γη θοῦ με σέ ἕ να νέ ο πο λι τι σμό.

Σ’ αὐ τό τό νέ ο πο λι τι σμό, τόν ὁ ποῖ ο χα
ρα κτη ρί σα με σάν «πο λι τι σμό τῆς κυ βερ νη
τι κῆς» θά κυ ρια ρχοῦν με ρι κά βα σι κά χα ρα
κτη ρι στι κά, τά ὁ ποῖ α ἐν δι α φέ ρουν ἄ με σα 
τήν ποι μαν τι κή τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Τό πρῶ το χα ρα κτη ρι στι κό εἶ ναι ἡ σύγ χυ
ση ἀ νά με σα στή θρη σκεί α καί στήν πο λι τι
κή, τήν ὁ ποί α βλέ που με νά κυ ρια ρχεῖ ὄ χι 
μό νο στό Ἰσ λάμ, ἀλ λά καί σέ ἀ με ρι κα νι κές 
φουν τα μεν τα λι στι κές ὁ μά δες καί ἰ δι αί τε
ρα σέ πολ λές ὁ μά δες τῆς λε γό με νης «Νέ ας 

Ἐ πο χῆς», στήν ὁ ποί α μπο ροῦ με νά κα τα
τά ξου με καί τίς γκου ρου ϊ στι κές, νε ο γνω
στι κές, θε ο σο φι κές κι νή σεις καί ψυ χολα
τρεῖ ες, ὅ πως καί τίς λε γό με νες «Θρη σκεῖ ες 
τῆς Νε ό τη τας», μέ τήν ἔν νοι α πώς σέ ὅ λες 
αὐ τές, ἀ νε ξάρ τη τα ἄν ὑ πάρ χουν στε νές 
σχέ σεις ἤ ὄ χι, δι α κρί νου με σάν βα σι κή 
θέση τήν ἀ να μο νή τῆς «χρυ σῆς ἐ πο χῆς». 
Με ρι κές ἀ πό τίς ὁ μά δες αὐ τές ἰ σχυ ρί ζον ται 
πώς ἀ πο τε λοῦν ἤ δη τή «Χρυ σῆ Ἐ πο χή» καί 
τόν «ἐγ κα θι δρυ μέ νο πα ρά δει σο» στή γῆ, ἤ 
του λά χι στον τό κύτ τα ρο τῆς «νέ ας φυ λῆς» 
καί τοῦ «νέ ου κό σμου».

Ἡ πο λι τι κή ἀ παί τη ση τῶν ὁ μά δων αὐ
τῶν στη ρί ζε ται στή θέ ση πώς κά θε προ η
γού με νη ἐ πο χή ἀ πο τε λεῖ «ἐκ φυ λι σμό» καί 
«πτώ ση» καί, ἑ πο μέ νως, ἡ ἰ δε ο λο γί α τῆς 
«Νέ ας Ἐ πο χῆς» καί ὁ πο λι τι κός της λό γος 
εἶ ναι ἀ νώ τε ρα καί πρέ πει νά ἐ πι βλη θοῦν.

Αὐ τή τή θέ ση κη ρύτ τει ὁ Μα χα ρί σι Μα
χές Γι όγ κι, πού ἵ δρυ σε ἤ δη τήν «Παγ κό σμια 
Κυ βέρ νη ση τῆς Ἐ πο χῆς τοῦ Φω τι σμοῦ» καί 
ὑ πο στη ρί ζει πώς πρέ πει νά ψη φι σθεῖ μό νο 
ἕ νας νό μος, γιά νά ἐκ πλη ρώ σει τό σκο πό 
ὅ λων τῶν νό μων: Ἡ ἀ ναγ κα στι κή ἐ πι βο λή 
τῆς ἰ δε ο λο γί ας καί τῶν τε χνι κῶν Μα χα ρί σι, 
γιά νά δη μι ουρ γη θεῖ πλέ ον ἡ νέ α ἀν θρώ πι
νη φυ λή τῶν δυ να τῶν καί ὑ πε ραν θρώ πων. 
Ἄν ἐ πι βλη θεῖ ἕ να τέ τοι ο σύ στη μα, δέν θά 
ὑ πάρ χει σ’ αὐ τό θέ ση γιά τούς ἀ δύ να τους. 

Ὁ Κο ρε ά της ψευ δο μεσ σί ας Σάν Μυ ούνκ 
Μούν μέ ἑ κα τον τά δες ὀρ γα νώ σεις δι α κη
ρύτ τει πώς ἡ δη μο κρα τί α εἶ ναι κα λή μό νο 
σάν μί α πρώ τη βαθ μί δα πού θά ὁ δη γή σει 
στήν «οὐ ρά νια μο ναρ χί α» τοῦ ἐ κλε κτοῦ 
τοῦ Θε οῦ. Ἡ δη μο κρα τί α δέν εἶ ναι τό ἰ δε
ῶ δες σύ στη μα πού σκέ φθη κε ὁ Θε ός. Ὁ 
Μούν ἔ χει ἤ δη δι α βρώ σει πο λι τι κούς, κυ
βερ νη τι κά στε λέ χη, πα ρά γον τες το πι κῆς 
αὐ το δι οί κη σης καί γε νι κώ τε ρα πα ρά γον τες 
τοῦ κρα τι κοῦ μη χα νι σμοῦ σέ πολ λές χῶ ρες 
καί ὀρ γα νώ νει εἰ δι κά σε μι νά ρια γιά τήν 
ἐκ παί δευ σή τους. Μέ τήν ἰ δε ο λο γί α αὐ τή 
καί ὑ πό τήν ἡ γε σί α του, ἡ κί νη ση τοῦ Μούν 
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ἐρ γά ζε ται γιά τή δι ά βρω ση Ἀ να το λῆς καί 
Δύ σης καί δι α κη ρύτ τει πώς ἐ πι δι ώ κει τήν 
ἀ να δη μι ουρ γί α καί τόν με τα σχη μα τι σμό 
τῆς κοι νω νί ας μας. Ὁ πο λι τι κός λό γος τοῦ 
Μούν ἀ κού γε ται ἤ δη μέ σα στό κοι νο βού λιο 
τῆς Γαλ λί ας καί στό Εὐ ρωκοι νο βού λιο.

Ὁ γκου ρού Ραζ νίς, οἱ Χά ρε Κρίσ να καί 
ἄλ λες ὁ μά δες ἐρ γά ζον ται ἐ πί σης γιά τή 
δι κή τους «θε ο κρα τί α» καί στή θέ ση τοῦ 
Θε οῦ το πο θε τοῦν ἡ κα θε μιά ἀ πό αὐ τές τό 
δι κό της μεσ σί α.

Ἡ κί νη ση τῶν Κρίσ να ἐρ γά ζε ται γιά τή 
δη μι ουρ γί α τῆς «νέ ας φυ λῆς» καί δι α κη
ρύτ τει πώς ἄν ἐ πι βλη θεῖ τό δι κό της σύ στη
μα κά θε ἀν τί πα λος πρέ πει νά φυ λα κί ζε
ται. Οἱ ἀ πό ψεις πού δέν θά συμ φω νοῦν μέ 
τήν κρα τι κή ἰ δε ο λο γί α θά θε ω ροῦν ται ὅ τι 
προ έρ χον ται ἀ πό ἀν θρώ πους μέ «πε ρι ο ρι

σμέ νο μυα λό» καί δέν πρέ πει νά ἐ πι τρα πεῖ 
ἡ ἐ λεύ θε ρη ἔκ φρα σή τους!

Καί ἡ κί νη ση τῆς Σα η εν το λο γίας προ βάλ
λει τήν πο λι τι κή της ἀ παί τη ση μέ ἀ πό λυ το 
τρό πο, για τί ἐ κεί νη κα τα σκευά ζει τή νέ α 
φυ λή τῶν ὑ πε ραν θρώ πων καί ἀ να λαμ βά νει 
νά «κα θα ρί σει» τόν Πλα νή τη γῆ. Τά μέ λη 
τῆς «νέ ας φυ λῆς» ὀ νο μά ζον ται στήν ὀρ γά
νω ση «Ἀ νάν τα Μάρ γκα» Sadvipras καί στήν 
κί νη ση «Νέ α Ἀ κρό πο λη» «ἀ κρο πο λι τα νοί».

Ἡ τά ση αὐ τή, πού ὁ δη γεῖ στή σύγ χυ ση 
ἀ νά με σα στή θρη σκεί α καί στήν πο λι τι κή 
βρῆ κε σή με ρα ἔκ φρα ση σέ αἱ ρε τι κές καί 
πα ρα θρη σκευ τι κές ὀρ γα νώ σεις πού δροῦν 
ἐ πί ση μα σάν πο λι τι κά κόμ μα τα. Καί τ οῦ το 
δέν ἀ φο ρᾶ μό νο ἄλ λες χῶ ρες, ἀλ λά καί τή 
δι κή μας χώ ρα.

(Συνέχεια καί τέλος στό ἑπόμενο)

ΚΟΥΑΚΕΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου. 

Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ. Π. Θ.

1. Ἡ ὀ νο μα σί α τους καί ἡ προ έ λευ σή τους
Οἱ Κου ά κε ροι εἶ ναι προ τε σταν τι κή αἱ

ρε τι κή κί νη ση πού ἐμ φα νί στη κε τόν 17ο 
αἰ ώ να στήν Ἀγ γλί α, ἀ πό τόν ἱ ε ρο κή ρυ κα 
Ge orge Fox (16241691) καί ἀ να πτύ χθη κε 
ἐν τός τοῦ που ρι τα νι κοῦ προ τε σταν τι κοῦ 
χώ ρου ὡς μορ φή δι α μαρ τυ ρί ας κα τά τῆς 
Ἀγ γλι κα νι κῆς Ἐκ κλη σί ας καί ὡς τρό πος 
ἐ πι στρο φῆς στήν ἁ πλό τη τα τοῦ ἀρ χέ γο νου 
χρι στι α νι σμοῦ1.

1. Βλ. ἐ πι λε κτι κά:Arbeitsgemeinschaft der Kirchen und 
Religionsgesellschaften in Berlin (Hrsg), Was glauben die 
andern? 26 Selbstdarstellungen, Berlin 19542, σσ. 182187. G. 
Scherer, Quäker, στό Η. Κrüger u. a (Hrsg), Ökumene Lexikon. 
Kirchen Religionen – Bewegungen, Frankfurt am M 1983, στ. 
993  996. J. Leslie Dunstan, Der Protestantismus, Stuttgart 
1985, σσ. 116118. Pink Dandelion, An Introduction to Quake
rism, New York 2007.

Ἡ ὀ νο μα σί α Κου ά κε ροι (Quakers) = τρέ
μον τες, τήν ὁ ποί α ἀ πο δέ χθη καν ἀρ γό τε ρα, 
ἀρ χι κά ἀ πο τέ λε σε δυ σφη μι στι κό πα ρω νύ
μιο ἀπό τούς ἀν τι πά λους τους καί προ ῆλ θε 
ἀ πό τόν συν δυα σμό δύ ο γε γο νό των. Ἀ πό 
τήν φρά ση τοῦ George Fox σέ μί α δί κη, με
τα ξύ τῶν πολ λῶν, πρός τόν δι κα στή, «τρέ
με τόν λό γο τοῦ Θε οῦ» καί ἀ πό τό γε γο νός, 
ὅ τι κά ποι α μέ λη τῆς κί νη σης ἔ τρε μαν τήν 
ὥ ρα τῆς λα τρεί ας τους2. Ἡ ἐ πί ση μη ὀ νο μα
σί α τους εἶ ναι «Θρη σκευ τι κή Κοι νω νί α τῶν 
Φί λων» (Religious Society of Friends). Οἱ ἴδι
οι αὐ το χα ρα κτη ρί ζον ταν ἐ πί σης ὡς «Τέ κνα 
τοῦ φω τός» καί «Κή ρυ κες τῆς ἀ λή θειας»3.

2. Βλ. Georges Liens, Quakers, στό DCrTh, (2007)3, σ. 
1169.

3. Βλ. Was glauben die andern?, ὅπ. π., σ. 183.
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2. Ἡ ἱ στο ρι κή ἐ ξέ λι ξη τῆς κί νη σης
Ὁ κα ταγ γελ τι κός λό γος τους, ἡ ἀ κτι βι

στι κή ἐ λεγ κτι κή συμ πε ρι φο ρά τους πρός 
τή θε σμι κή δι άρ θρω ση τῆς Ἀγ γλι κα νι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας, σέ συν δυα σμό μέ τίς κοι νω
νι κές πε ποι θή σεις τους, π. χ. ἀρ νοῦν ταν 
νά στρα τευ θοῦν, νά ὁρ κί ζον ται στά δι κα
στή ρια, νά χρη σι μο ποι ή σουν βί α, ἀ πό λυ
τη ἐ λευ θε ρί α συ νει δή σε ως κ. ἄ, ὑ πῆρ ξαν 
ἀ φορ μές γιά πολ λούς δι ωγ μούς πού ὑ πέ
στη σαν τό σο ἀ πό τό θρη σκευ τι κό χῶ ρο, π. 
χ. καλ βι νι στέςπρε σβυ τε ρια νούς, ὅ σο καί 
ἀ πό τήν κρα τι κή ἐ ξου σί α, χω ρίς νά ἀν τι τά
ξουν βί α, μέ μο να δι κή ὑ πο μο νή καί ἀν το
χή. Πολ λοί, ἀρ γό τε ρα, λό γῳ τῶν δι ωγ μῶν, 
με τα νά στευ σαν στίς Η.Π.Α4.

Ση μαν τι κό ρό λο στήν ἑ δραί ω ση τῆς κί
νη σης ἔ παι ξαν ἡ σύ ζυ γος τοῦ George Fox, 
ἡ Margaret Fell (16141702), ὁ πρώ ην Ἀγ γλι
κα νός δι κη γό ρος William Penn (16441718), 
πού ἐρ γά στη κε γιά τή δι ά δο ση καί τή θε
με λί ω ση τῆς κί νη σης στήν Πεν συλ βά νια 
τῶν Η.Π.Α., ὅ πως ἐ πί σης καί ὁ θε ο λό γος 
τῆς κί νη σης Robert Barclay (16481690), πού 
ἀ νέ πτυ ξε συ στη μα τι κά τό 1676 τά πι στεύ ω 
τῆς κί νη σης στό ἔρ γο του «Ἡ Ἀ πο λο γί α τῆς 
ἀ λη θι νῆς χρι στι α νι κῆς θε ο λο γί ας».

Ἀ πό τήν ἱ στο ρί α τῆς κί νη σης δέν ἀ που
σιά ζουν τά σχί σμα τα καί οἱ δι α φο ρο ποι ή
σεις. Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα ἀ πο τε
λεῖ ἡ πε ρί πτω ση τοῦ Edward Hicks τό 1820 
στίς Η.Π.Α. πού ἀρ νή θη κε τή θε ό τη τα τοῦ 
Χρι στοῦ μέ ἀ πο τέ λε σμα νά ἀ πο κο πεῖ μέ 
ἀρ κε τές ἑ κα τον τά δες ὀ πα δούς του ἀ πό τό 
σῶ μα τῶν Κου ά κε ρων καί νά δη μι ουρ γή σει 
ἕ να σχι σμα τι κό κλά δο.

Σή με ρα ὑ πάρ χουν τρεῖς κύ ριοι κλά δοι: 
α) Οἱ Συν τη ρη τι κοί Φί λοι, γνω στοί καί ὡς 
«Ἀρ χέ γο νοι Κου ά κε ροι» πού πα ρα μέ νουν 
πι στοί στά ἀρ χι κά πι στεύ ω καί στίς πρα
κτι κές τοῦ Κου α κε ρι σμοῦ μέ ἀ πο λύ τως 
ἐ λεύ θε ρη λα τρεί α, β) Οἱ Εὐ αγ γε λι κοί Φί λοι 

4. Βλ. Τhomas Hamm’s, The Quakers in America, New 
York 2003.

πού ἔ χουν υἱ ο θε τή σει θε ο λο γι κές ἀρ χές 
τοῦ ἀρ χι κοῦ κλα σι κοῦ προ τε σταν τι σμοῦ 
(κυ ρί ως τῶν Με ταρ ρυθ μι σμέ νων) καί στή 
λα τρεί α τους ἔ χουν πά στο ρες καί γ) οἱ Φι
λε λεύ θε ροι Φί λοι πού ἔ χουν υἱ ο θε τή σει θε
ο λο γι κές ἀ πό ψεις τοῦ φι λε λεύ θε ρουὀρ θο
λο γι στι κοῦ Προ τε σταν τι σμοῦ, πλήν ὅ μως, 
ἔ χουν ἐ λεύ θε ρη λα τρεί α.

3. Ἡ πί στη, ἡ ζω ή καί ἡ 
λατρεί α τῶν Κου ά κε ρων

Οἱ Συν τη ρη τι κοί καί οἱ Εὐ αγ γε λι κοί Φί
λοι τυ πι κά ἀ πο δέ χο νται τό Μυ στή ριο τῆς 
Ἁ γίας Τριά δος καί τή θε ό τη τα τοῦ Χρι στοῦ 
ἀ πο φεύ γουν ὅ μως τή χρή ση θε ο λο γι κῆς 
ὁ ρο λο γί ας πού δέν ὑ πάρ χει κα τά γράμ μα 
στήν Ἁ γί α Γρα φή. Ἀν τι θέ τως, οἱ Φι λε λεύ
θε ροι ἀρ νοῦν ται τό μυ στή ριο τῆς Ἁ γί ας 
Τριά δος καί τή θε ό τη τα τοῦ Χρι στοῦ. Ὀρ
θῶς ἔ χει ἐ πι ση μαν θεῖ, ὅ τι σή με ρα ὑ πάρ χει 
με τα ξύ τους μί α ποι κι λί α ἀ πό ψε ων γιά τά 
θέ μα τα αὐ τά5.

Οἱ Συν τη ρη τι κοί καί οἱ Εὐ αγ γε λι κοί Φί
λοι ἀ πο δέ χον ται τήν ἀ θα να σί α τῆς ψυ χῆς, 
τή σπου δαι ό τη τα τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς, ἀλ λά 
ἀμ φι σβη τοῦν τήν κα τά  γράμ μα θε ο πνευ
στί α της6, σέ ἀν τί θε ση μέ ἄλ λες προ τε σταν
τι κές αἱ ρέ σεις, ἐ νῶ οἱ Φι λε λεύ θε ροι ὑ πο
τι μοῦν ἀμ φό τε ρα ἤ καί τά ἀ πορ ρί πτουν. 
Ὅ λοι οἱ κλά δοι ἀρ νοῦν ται τή θε ο λο γι κή 
ἑρ μη νεί α τοῦ προ πα το ρι κοῦ ἁ μαρ τή μα τος.

Δί νουν ἄ με ση προ τε ραι ό τη τα στήν προ
σω πι κή ἐμ πει ρί α7 καί στό λε γό με νο «ἐ σω
τε ρι κό φῶς» πού κα θο δη γεῖ τόν κά θε πι στό 
στήν κα τα νό η ση τῆς Βί βλου καί εἶ ναι αὐ τό 
τό ἴ διο πού ὁ δη γεῖ κά θε ἄν θρω πο σέ προ
σω πι κή σχέ ση μέ τό Θε ό8.

Εἶ ναι τέ τοι α ἡ ἐμ μο νή τους γιά τή ση
μα σί α τοῦ ἐ σω τε ρι κοῦ φω τός ὡς εἶ δος 

5. Βλ. Georges Liens, Quakers, ὅπ. π., σ. 1169.
6. Βλ. J. Leslie Dunstan, Der Protestantismus, ὅπ. π., σσ. 

117118.
7. Bλ. Eileen W. Linder (Ed), Yearbook of American & Ca

nadian Churches 2008, Nashville 2008, σ. 120.
8. Βλ. Was glauben die andern?, ὅπ. π., σ. 185.
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ἐμ πει ρί ας, κα θώς ἡ ἐν λό γῳ θε με λι ώ δης 
δι δα σκα λί α τους ἀ πο τε λεῖ καί μέ σο δι α
φο ρο ποί η σής τους ἀ πό τίς ἄλ λες προ τε
σταν τι κές κι νή σεις, πού πολ λοί ἐ ρευ νη τές 
κά νουν λό γο, στήν πε ρί πτω ση τῶν Κου ά
κε ρων, γιά ἕ ναν ἰ δι ό τυ πο μυ στι κι σμό. Ἡ 
ἀ φο σί ω ση καί ἡ ὑ πα κο ή σ’ αὐ τό τό ἐ σω τε
ρι κό φῶς πού ὁ δη γεῖ στό Χρι στό, κα τά τούς 
ἰ σχυ ρι σμούς τους, σέ συν δυα σμό μέ τήν 
χρι στα νι κή ζω ή, ἀ πο τελοῦν γιά τούς Κου
ά κε ρους τά ἐ χέγ γυ α τῆς σω τη ρί ας. 

Δέν τε λοῦν καί δέν ἔ χουν κα νέ να μυ στή
ριο9. Ἀ πορ ρί πτουν τό Βά πτι σμα καί τή θεί α 
Εὐ χα ρι στί α ὡς μυ στή ρια καί τε λε τές καί 
μιλοῦν γιά μί α μό νο πνευ μα τι κή καί ἐ σω
τε ρι κή ση μα σί α τους. Στή ζω ή τους προ
σπα θοῦν νά εἶ ναι λι τοί, σώ φρο νες, ἁ πλοί 
στήν ἐν δυμα σί α, φι λάν θρω ποι, φι λα λή
θεις, εἰ ρη νι κοί, ἀν τί θε τοι σέ κά θε μορ φή βί
ας, ὅρ κου, πο λέ μου, στρα τι ω τι κῆς θη τεί ας10.

Ἡ λα τρεί α τους στήν συν τη ρη τι κή–πα
ρα δο σια κή μορ φή της δέν ἔ χει κα θό λου κα

9. Βλ. Andreas Rössler, Kleine Kirchenkunde, Stuttgart 
19992, σ. 99.

10. Βλ. G. Scherer, Quäker, ὅπ. π., στ. 995.

θι ε ρω μέ νους τύ πους ἤ τε λε τουρ γι κό. Ἔ χει 
ἔν τονο τόν αὐ θορ μη τι σμό, τή συ ναι σθη
μα τι κή φόρ τι ση, τό ἐ σω τε ρι κό μυ στι κό βί
ω μα, τήν ἀ που σί α μό νι μων πα στό ρων, μέ 
ἐ ξαί ρε ση τούς Εὐ αγ γε λι κούς Φί λους. Κά θε 
ἄν τρας καί γυ ναί κα, ἔ χει τή δυ να τό τη τα 
αἰ σθα νό με νος, κα τά τίς πε ποι θή σεις τους 
πάν τα, ὅ τι κα λεῖ ται ἀ πό τό Ἅ γιο Πνεῦ μα, 
νά ση κω θεῖ στήν λα τρευ τι κή σύ να ξη καί 
νά δι δά ξει τά ὑ πό λοι πα μέ λη11.

4. Ἡ πα ρου σί α τῶν Κουάκερων 
στήν Ἑλ λά δα

Ἡ συγ κε κριμ μέ νη αἱ ρε τι κή κί νη ση ἐμ
φα νί ζε ται στήν Ἑλ λά δα στά τέ λη τῆς δε
κα ε τί ας τοῦ 1980. Ἡ πα ρου σί α τῆς κί νη σης 
ἀ ριθ μη τι κῶς στήν πα τρί δα μας εἶ ναι ἐ ξαι
ρε τι κά μι κρή. Τά μέ λη της προ ῆλ θαν, κυ ρί
ως, ἀ πό ἄλ λες προ τε σταν τι κές ὁ μο λο γί ες 
καί ἀ νή κουν στούς Συν τη ρη τι κούς Φί λους. 
Ἡ κί νη ση, φυ σι κά, δρα στη ρι ο ποι εῖ ται στό 
δι α δί κτυ ο καί στόν ἑλ λη νι κό χῶ ρο.

11. Βλ. Was glauben die andern?, ὅπ. π., σ. 184.

ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ… ΩΦΕΛΟΥΝ;
τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, 

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

(β’ μέ ρος)

γ. Τά σκάνδαλα τῶν αἱρέσεων… 
ὠφελοῦν. Συμπεράσματα καί 

παρατηρήσεις ἀπό τήν ἐμπειρία.
Ἄς δοῦμε παρακάτω καί μέσα ἀπό τήν 

ἐμπειρία τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγώνα ποιά 
εἶναι τά ὀφέλη τῶν αἱρέσεων. Θά καταθέ
σω ἐδῶ τίς δικές μου.

1. Μέ τήν ἐμφάνιση τῆς αἵρεσης ὁ 
ὀργανισμός τῆς Ἐκκλησίας ἀντιδρᾶ, 
ὅπως ἀκριβῶς καί μέ τήν εἴσοδο στόν ὀργα

νισμό ἕνός μικροβίου ἤ ἕνός ἰοῦ. Ἡ ἅμυνα 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισμοῦ τίθεται 
σέ ἐπιστράτευση. Οἱ δυνάμεις συγκεντρώ
νονται στό μέτωπο πού δημιουργεῖται. Δη
μιουργοῦνται τότε ἀντισώματα. Ἡ Ἐκκλη
σία ἀντιδρᾶ. Τήν αἵρεση τήν διακρίνουν 
κατ’ἀρχάς οἱ Ἅγιοι. Τό μήνυμα φθάνει 
στούς Ἐπισκόπους καί τό λαό καί ἀρχίζει ἡ 
ἀντιμετώπιση. Μέ λόγους, μέ συγγραφές, 
μέ διαλόγους, μέ ποιμαντικούς τρόπους 
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πού βρίσκει ἡ ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀνα
γκάζεται ἡ Ἐκκλησία νά χρησιμοποιήσει 
ποιμαντικούς τρόπους γιά νά ἁμυνθεῖ.

Μελετοῦν αὐτοί τήν Γραφή, μιλᾶμε κι 
ἐμεῖς γιά μελέτη τῆς Γραφῆς.

Μιλᾶνε αὐτοί γιά Ἅγιο Πνεῦμα, Πεντη
κοστή, Ἀναγέννηση, φέρνουμε στήν ἐπι
φάνεια τίς διδασκαλίες τῆς Ἐκκλησίας μας 
πάνω στά θέματα αὐτά. Παρουσιάζοντας 
ἐμεῖς τήν Ὀρθόδοξη θέση, ἀντιμετωπίζεται 
ἡ αἱρετική διδασκαλία.

2. Δημιουργεῖται μιά ἑνότητα τῶν δυ-
νάμεων. Μεταξύ μας πολλές φορές δη
μιουργοῦνται ἔριδες καί μαλώματα, ὅταν 
ὅμως παρουσιάζεται ἐξωτερικός ἐχθρός, 
τότε συνασπιζόμαστε, ξεχνᾶμε τίς διαι
ρέσεις, γιά νά τόν ἀντιμετωπίσουμε. Ἔτσι 
γίνεται καί ὅταν ἐμφανίζονται ἐξωτερικοί 
καί ἐσωτερικοί ἐχθροί. Ὅμως ἐνῶ οἱ ἐξωτε
ρικοί εἶναι ἐμφανεῖς, οἱ ἐσωτερικοί ἐχθροί 
εἶναι δυσδιάκριτοι, διότι μπορεῖ νά εἶναι 
Ἐπίσκοποι, κληρικοί, θεολόγοι, μορφωμέ
νοι χριστιανοί, πού κατέχουν θέσεις στήν 
κοινωνία. Ἐδῶ χρειάζεται προσοχή μέχρι 
νά διελευκανθεῖ ἡ ἀλήθεια. Χρειάζεται 
ὑπακοή στούς ποιμένες, σεβασμός τῆς δια
φορετικῆς ἐκτίμησης μέχρι νά ἀποφανθεῖ 
ἡ Ἐκκλησία ἐν Συνόδω.

Γνωρίζονται οἱ εὐαισθητοποιημένοι με
ταξύ τους, ὅπως γνωρισθήκαμε καί μεῖς 
μεταξύ μας. Ἀναπτύσσεται ἡ ἀδελφοσύνη. 
Μοιραζόμαστε τίς ἐμπειρίες, τίς δυσκολίες, 
τίς ἀποτυχίες μας. Καί γιά τήν ἵδρυση τῆς 
Π.Ε.Γ., τῶν ὁμάδων ἐργασίας, τόσων ἀνθρώ
πων πού ἐργάζονται στό ἀντιαιρετικό ἔργο, 
αἰτία εἶναι οἱ αἱρέσεις. Ἐξ αἰτίας αὐτῶν 
ἔχουμε γνωρισθεῖ. Ἀναδείχτηκαν συγγρα
φεῖς, παραγωγοί ἐκπομπῶν, δεινοί συζητη
τές, ἐρευνητές, ὀργανωτικοί στό γραφεῖο, 
στό ἀρχεῖο, στίς ὁμάδες, στό βιβλιοπωλεῖο…

3. Καί ὁ χριστιανός ὀργανώνει τήν 
ἄμυνά του.

Ἀναγκάζεται νά μελετήσει τήν Ἁγία 
Γραφή, ἐνῶ προηγουμένως τήν ἀγνοοῦσε. 
Ἕνας γνωστός μου ἦταν ἄθεος, ἀριστερός 

καί ἐργαζόταν στήν Γερμανία. Ἐκεῖ τόν 
πλησίασαν χιλιαστές. Αὐτός λοιπόν ἀπό 
ἕναν ἐγωϊσμό, γιά νά μπορεῖ νά ἀπαντᾶ 
στούς χιλιαστές, μελέτησε τήν Ἁγία Γρα
φή. Τήν ἔμαθε ἀπ’ ἔξω. Δημιούργησε ἕνα 
τεράστιο ἀρχεῖο μέ ἔντυπα τῆς ὀργάνωσης, 
γιά νά ψαρεύει ὑλικό γιά τήν ἀντιμετώπι
ση τῆς ἑταιρίας. Μετά ἦλθε σέ ἐπαφή μαζί 
μας, μέ πνευματικό καί ἐντάχθηκε στό 
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας συνειδητά.

Ὁ κληρικός ἢ ὁ χριστιανός πού ἦταν 
χαλαρός, ράθυμος, ἀπό στοιχειώδη ἐγωϊ
σμό ἀναγκάζεται νά ἐνημερωθεῖ γιά τήν 
αἵρεση. Μαθαίνει τήν ἱστορία καί τή διδα
σκαλία της. Ἔτσι, ἄν ἔλθει σέ ἐπαφή, νά 
εἶναι ἕτοιμος νά τήν ἀντιμετωπίσει καί νά 
μή πέσει θῦμα.

Μελετᾶ καί μαθαίνει τήν Ὀρθόδοξη πί
στη καί τήν Ὀρθόδοξη ἀπάντηση καί ἔτσι 
μαθαίνει νά ὁριοθετεῖ καί τήν πίστη ἀπό 
τήν αἵρεση.

Ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ κληρικούς, θεο
λόγους καί γενικά μέ τόν ἐκκλησιαστικό 
χῶρο. Γνωρίζεται μέ γενναίους ὁμολογη
τές τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως γνωρίσαμε καί 
ἐμεῖς τόν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο. Πολ
λές φορές ἔρχεται κοντά σέ πνευματικό 
ἔμπειρο πατέρα γιά καθοδήγηση.

Ἐντάσσεται στήν ἐνοριακή ζωή. Τή λει
τουργική ζωή. Τίς δραστηριότητες τῆς Ἐνο
ρίας. Ἀποκτᾶ Ὀρθόδοξη αὐτοπεποίθηση.

4. Εὐαισθητοποιεῖται ἡ κοινωνία καί 
ἀναζητᾶ τή βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὅταν ἔγιναν τά γεγονότα τῆς Παλλήνης 
μέ τούς Σατανιστές, ἔγινε μεγάλος σάλος 
σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ἰδιαίτερο ἐνδιαφέ
ρον ἔδειξαν τά σχολεῖα. Καί ἐνῶ δέν μᾶς 
ἐπέτρεπαν νά μιλήσουμε στούς μαθητές 
γιά ἂλλα θέματα, οἱ ἴδιοι οἱ καθηγητι
κοί Σύλλογοι καί τά μαθητικά συμβούλια 
ὀργάνωσαν ὁμιλίες καί μᾶς προσκάλεσαν 
στά σχολεῖα ὅπου ἐνημερώσαμε τούς μα
θητές.

5. Μέσῳ τῆς αἱρέσεως γνωρίζει τήν 
Ὀρθοδοξία. Ναί. Πολλοί ἀνύποπτοι ἀνα
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ζητητές τῆς ἀλήθειας ἔπεσαν θύματα τῶν 
αἱρέσεων κατά λάθος. Ἦσαν ψυχροί καί 
ἀδιάφοροι ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία, εἶχαν 
ὅμως μιά γνησιότητα στήν ἀναζήτησή 
τους. Βρῆκαν μπροστά τους μιά ὀργάνωση, 
μπῆκαν μέσα καί θέλησαν νά βροῦν ἱκα
νοποίηση στήν δίψα τους γιά νόημα ζωῆς. 
Τελικά δέν ἀναπαύθηκαν στήν ὀργάνωση. 
Γρήγορα τήν ἀμφισβήτησαν καί ἦλθαν σέ 
σύγκρουση. Ἔτσι βγῆκαν ἀπό τήν ὁμάδα 
καί προκλήθηκαν νά ζητήσουν καταφύγιο 
στήν Ὀρθοδοξία. Ἔχουμε πολλές τέτοιες 
περιπτώσεις, πού ἦλθαν στήν Ἐκκλησία 
μέσῳ τῆς αἵρεσης. Ἡ αἵρεση ἔγινε τό μέσον 
πρός τήν Ὀρθοδοξία.

6. Πολλοί πού ἦλθαν σέ ἐπαφή μέ 
τήν αἵρεση, ἐμβολιάσθηκαν καί εἶναι εἰς 
θέσιν νά ξέρουν νά τήν ἀντιμετωπίζουν. 
Ἀποκαλύπτουν τό ἀληθινό πρόσωπο τῆς 
ὁμάδος. Ξεσκεπάζουν τό προσωπεῖο, τή 
μάσκα πού φορᾶ, τό δῆθεν ἐνδιαφέρον 
γιά τήν ψυχική ὑγεία μας, γιά τήν εὕρε
ση ἐργασίας, τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης 
στόν κόσμο κ.ἄ.

Αὐτός πού ἦλθε σέ ἐπαφή μέ τήν ὀργά
νωση, εἶναι σέ θέση νά κάνει διάλογο 
μέ τόν αἱρετικό. Γίνεται συνεργάτης στό 
ἀντιαιρετικό ἔργο.

Μπορεῖ νά στηρίξει τούς ἄλλους πού πα
ραπαίουν. Διαφωτίζει, ἐνημερώνει, οἰκοδο
μεῖ. Ἔμαθε νά μή γενικεύει. Νά διαχωρίζει 
τήν αἵρεση ἀπό τόν αἱρετικό. Ἐπειδή ξέρει 
τήν αἵρεση, ἔρχεται στό σημεῖο πού βρίσκε
ται ὁ ἄλλος. Δέν βρίζει καί δέν λέει ἀνακρί
βειες στό διάλογό του μέ τούς αἱρετικούς.

7. Ἡ λανθασμένη ὠφέλεια.
Θέλει βέβαια προσοχή ἡ ἐνασχόληση μέ 

τό ἀντιαιρετικό ἔργο, γιατί μπορεῖ ἡ φαι
νομενική ὠφέλεια ἀπό τίς αἱρέσεις, νά μήν 
εἶναι πραγματικό συμφέρον.

Ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τό ἀντιαιρετικό 
ἔργο καί μέ τήν ἀντιμέτωπιση τῶν αἱρε
τικῶν, ἔχει παρατηρηθεῖ, ὅτι συχνά ἀπο
κτοῦν πολλή σκληρότητα καί ἐπιθετικότητα 
ἀπέναντι στά ἴδια τά θύματα. Δέν μποροῦν 

τά ξεχωρίσουν τήν αἵρεση ἀπό τόν αἱρετικό 
καί καταλήγουν σέ φαινόμενα ρατσιμοῦ, 
φανατισμοῦ καί φονταμενταλισμοῦ.

Πολλές φορές παρατηρεῖται ἐπιθετι
κότητα πρός τούς Ὀρθοδόξους Πατριάρ
χες, Ἐπισκόπους, Συνόδους, κληρικούς, 
πού φαίνονται φιλικοί πρός ἑτεροδόξους. 
Δείχνουν ἐπιθετικότητα πρός τούς συνερ
γάτες τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἔργου. Γι’ αὐτό 
καί ἔχουν δημιουργηθεῖ διασπάσεις καί 
διχόνοιες ἀκόμη καί στό δικό μας ἔργο. 
Πού ὅμως στεροῦνται βάσης καί νομιμο
ποίησης.

Λάθος ὠφέλεια εἶναι, ὅταν ἀντιγράφου
με μεθόδους τῶν αἱρέσεων καί τίς χρησιμο
ποιοῦμε στήν ὀργάνωση τῆς ἐνορίας, τῆς 
ἀδελφότητας, τοῦ Συλλόγου.

Λάθος ὠφέλεια εἶναι, ὅταν οἰκειοποιού
μαστε διδασκαλίες τῶν αἱρετικῶν, γιά νά 
συγκρα τή σουμε στούς κόλπους τῆς Ἐκκλη
σίας τούς Ὀρθοδόξους: π.χ. στό Φιλιόκβε 
λέμε «ἔχουμε κι ἐμεῖς ὀρθόδοξο φιλιόκβε 
γιά τήν ἐν χρόνῳ ἐκπόρευση».

Οἱ Παπικοί ἔχουν πάθει μεγάλη ζημιά 
ἀπό τούς Πεντηκοστιανούς. Ἐκατομμύρια 
Καθολικοί ἔχουν γίνει Πεντηκοστιανοί. 
Κάποιοι λοιπόν μέσα στούς κόλπους τῆς 
Παπικῆς ὁμολογίας ἀποδέχθηκαν πεντη
κοστιανικές θεωρίες καί πρακτικές γιά νά 
σταματήσουν ἔτσι τή διαρροή.

8. Ἡ ὠφέλεια ἀπό τά λάθη τους. Τό 
ψοφίμι ἀποσυντίθεται μόνο του. Ἔτσι καί 
οἱ αἱρέσεις ἀργά ἤ γρήγορα θά πέσουν σέ 
λάθη, πού θά ὁδηγήσουν στή διάσπαση καί 
στήν ἀποχώρηση τῶν εἰλικρινῶν καί γνησί
ων ἀνθρώπων. Ὠφελούμαστε ἀπό τά λάθη 
τους. Ὁ Κύριος μᾶς προειδοποίησε, ὅτι «ἐκ 
τῶν καρπῶν αὐτῶν γνώσεσθε αὐτούς». Οἱ 
γκάφες διαφόρων αἱρετικῶν ὁμάδων, Πα
πικῶν, Προτεσταντῶν, Πεντηκοστιανῶν, 
τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» κ.ἄ. εἶναι 
ὅπλα, γιά νά τούς ἀντιμετωπίσουμε.

Ψευδο προ φητεῖες διαψεύσθηκαν, ψευ
δοδιδασκαλίες ἀναιρέθηκαν, γιατί ἦλθε 
περισσότερο φῶς.



10

9. Πῶς ὠφελοῦμε ἐμεῖς τήν αἵρεση.
Ἡ ἀδιαφορία γιά τό πρόβλημα, τά λάθη, 

ἡ ἄγνοια, ἡ ἔλλειψη κατάλληλης τακτικῆς 
καί ποιμαντικῆς ὠφελοῦν τήν αἵρεση. Ὁ π. 
Ἀντώνιος μᾶς ἀναφέρει διάφορα περιστα
τικά λανθασμένου χειρισμοῦ.

Ἡ ἀντιμετώπιση, ἀπό μέρους τοῦ κληρι
κοῦ, θά μπορέσει νά ἐπιτευχθεῖ μόνο μέσα 
ἀπό τήν γνώση τοῦ ὅλου σκηνικοῦ. Ὅταν 
ἔρχεται σέ δύσκολη θέση καί χάνει τήν ψυ
χραιμία του, τό ὑποψήφιο θῦμα μεταστρέφε
ται σέ ἕναν ἐνεργό «Μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ» 
καί ὁ εὐαγγελιζόμενοςμάρτυς ἑδραιώνεται 
πιό στέρεα στήν κακοδοξία καί τήν πλάνη.

Νεαρή μαθήτρια προκαλεῖται ἀπό θε
ολόγο  καθηγητή σέ συζήτηση ἐνώπιον 
τῶν συμμαθητῶν της. Ἡ συζήτηση ἀρχίζει 
ἀπό τόν ἐκπαιδευτικό γιά τούς «Μάρτυ
ρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» μέ τήν χρήση φράσεων 
ὅπως: «σατανάδες», «σιωνιστές», «ξεπου
λημένοι», γιά νά τεκμηριώσει τίς ἀπόψεις 
του μέ ἀνυπόστατα γεγονότα, ὅπως ὅτι 
οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» στίς αἴθουσες 
τῶν συναθροίσεων «πατᾶνε κάτω ἀπό τά 
χαλιά ἱερές εἰκόνες».

Φυσικά, ἡ μαθήτρια καλεῖ τόν καθηγητή 
καί ὅλη τήν τάξῃ σέ μία συνάθροισῃ τῆς 
«Σκοπιᾶς», γιά νά διαπιστώσουν ἐκεῖ «τό 

πνεῦμα ἀγάπης τῶν ἀδελφῶν καί τήν ὁμό
νοια μεταξύ τους καί πρός ὅλο τόν κόσμο», 
ἐνῶ ἑξακολουθεῖ νά ὑπερασπίζεται τήν 
ὀργάνωση, προπαγανδίζοντας τίς τρέχου
σες διδασκαλίες της τήν ἐποχή ἐκείνη.

Καί ἡ ὑπόθεση καταλήγει πάντα σέ 
μιά λογομαχίᾳ γοήτρου, μέ ἀλλεπάλληλες 
ἐπιθέσεις ἀπό ἀμφότερα τά μέρη ἐνώπιον 
ὅλης τῆς τάξῃς, ἐνῶ ἀπουσιάζει κάθε θε
τικός προβληματισμός ἀπό μέρους τοῦ 
ἐκπαιδευτικοῦ γιά τήν προστασία καί τήν 
γενικότερη ἐνημέρωση τῆς τάξῃς ἀπό τίς 
κακοδοξίες καί τίς πλάνες τῆς ἑταιρείας. 
Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ μικρή μαθήτρια ἡρωοποι
εῖται στά μάτια τῶν συμμαθητῶν της, καί 
ἡ ἴδια ἔχει τή συναίσθησῃ ὅτι «διώκεται» 
σάν πιστή ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ «γιά τήν 
ἀλήθεια», ὅπως ἔξυπνα κηρύττει στά ἔντυ
πα καί τίς συναθροίσεις της ἡ «Σκοπιά».

Ἀπό τά παραπάνω πού ἐκθέσαμε ἐξά
γεται τό συμπέρασμα, ὅτι οἱ αἱρέσεις χω
ρίς νά τό θέλουν καί νά τό ἐπιδιώκουν, 
ὀφελοῦν τήν Ἐκκλησία καί τούς πιστούς 
της. Ἔτσι γίνεται καί στούς διωγμούς, στίς 
θλίψεις, στούς πειρασμούς, ἀκόμα καί στίς 
πτώσεις. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ τά «μεταποιεῖ» 
καί τά «μεταμορφώνει» πρός ὠφέλεια, «δι
ότι μείζων ὁ ἐν ὑμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ».

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

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

(β’ μέ ρος)

10. Ση μαν τι κό εἶ ναι ὅ τι καί ἡ Ν. Ἐ., ὁ μι λεῖ 
γιά Χρι στό μέ ἄλ λη ὅ μως ἔν νοι α. Ὁ Χρι στός 
τῆς Ν. Ἐ., εἶ ναι ὁ ἀ να με νό με νος μεσ σί αςἀ
βα τάρ, πού θά ἐγ και νιά σει τήν Νέ α Ὑ δρο
χο ϊ κή Ἐ πο χή. Ὁ Χρι στός τῆς Ἐκ κλη σίας 
δέν ἀ πορ ρί πτε ται ἀλ λά σχε τι κο ποι εῖ ται 

καί σμι κρύ νε ται. Ὁ Χρι στός τῆς Ἐκ κλη σί ας 
ἦ ταν λέ νε ὁ δά σκα λος τῆς προ η γού με νης 
ἐ πο χῆς, τῆς ἐ πο χῆς τῶν Ἰ χθύ ων, ἡ ὁ ποί α 
ὅ μως πέ ρα σε. Θυ μη θεῖ τε τούς Beattles πού 
τρα γου δοῦ σαν στή δε κα ε τί α τοῦ ᾽60 ὅ τι «Ὁ 
Χρι στι α νι σμός θά ζα ρώ σει, θά χα θεῖ. Ἐ μεῖς 
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εἴ μα στε πιό δι ά ση μοι ἀ πό τόν Ἰ η σοῦ Χρι
στό»(!) Δέν εἶ ναι Θε ός καί Σω τή ρας ὁ Χρι
στός ἀλ λά ἕ νας ἀ πό τούς με γά λους μύ στες, 
δί πλα στόν Πυ θα γό ρα καί τόν ἱ στο ρι κό 
Βούδ δα Σα κυ α μού νι. Κυ ρί ως ὅ μως ‒λέ γει 
ἡ Ν. Ἐ.,‒ Χρι στός εἶ ναι ὁ κα θέ νας ἀ πό μᾶς. 
Χρι στός εἶ ναι μί α κα τά στα ση μέ σα στόν ἄν
θρω πο, ἡ «χρι στι κή κα τά στα ση».

Ὁ πό τε καί αὐ τοί πα ρου σι ά ζον ται πα ρα
πλα νη τι κά, ὅ που καί ὅ πο τε τούς συμ φέ ρει, 
ὡς Χρι στια νοί. Βλ. χα ρα κτη ρι στι κά στόν 
κα τά λο γο τῶν Ὁ μά δων τῶν ἀ συμ βι βά στων 
μέ τήν Ὀρ θό δο ξη πί στη τό ὑ π’ ἀρ. 218 μέ τί
τλο «Κοι νό τη τα Χρι στια νῶν», τί τλο μέ τόν 
ὁ ποί ο πα ρου σι ά ζε ται ἡ Ἀν θρω πο σο φί α τοῦ 
Rudolf Steiner! Μά λι στα ὑ πάρ χουν ὁ μά δες, 
ὅ πως ἡ «Ἁρ μο νι κή Ζω ή» τοῦ Ρόμ περτἨ λί α 
Να τζέ μυ, ὅ που κά νουν γκάλ λοπ με τα ξύ 
τῶν ὀ πα δῶν γιά νά δεί ξουν πό σο κα λύ τε ροι 
χρι στια νοί ἔ γι ναν ἀ πό τό τε πού ἐν τά χθη
καν στήν Ὁ μά δα αὐ τή. Ἐ δῶ βέ βαι α ἔ χου με 
ἕ ναν πα ρα λο γι σμό. Για τί πῶς εἶ ναι δυ
να τόν νά αὐ το χα ρα κτη ρί ζε ται χρι στια νός 
κά ποι ος πού πι στεύ ει στό κάρ μα καί τή με
τεν σάρ κω ση καί δέ χε ται ἕ ναν νέ ο μεσ σί α, 
αὐ τόν τῆς Νέ ας Ἐ πο χῆς, πού εἶ ναι ‒μᾶλ λον 
ἦ ταν, για τί πέ θα νε πέ ρυ σι‒ ὁ Ἰν δός γκου
ρού Σά τυ α Σάϊ Μπάμ πα; Ὁ πα ρα λο γι σμός 
ὅ μως αὐ τός ἔ χει τήν πα ρά λο γη λο γι κή του. 
Οἱ ὀ πα δοί τοῦ νε ο ε πο χί τη γκου ρού πι στεύ
ουν ὅ τι ἔ γι ναν κα λύ τε ροι χρι στια νοί ἀ π’ ὅ,τι 
πρίν καί ἀ π’ ὅ,τι εἴ μα στε ἐ μεῖς, δι ό τι δί νουν 
ἄλ λο νό η μα στόν Χρι στό καί στόν Χρι στι
α νι σμό. Πι στεύ ουν ὅ τι αὐ τοί ὡς ἄν θρω ποι 
τῆς Νέ ας Ἐ πο χῆς τοῦ Ὑ δρο χό ου κα τα νο οῦν 
βα θύ τε ρα καί κα λύ τε ρα ἀ πό ἐ μᾶς καί τόν 
δι κό μας Χρι στό, τόν Χρι στό ‒κα τ’ αὐ τούς‒ 
τῆς ἐ πο χῆς τῶν Ἰ χθύ ων.

11. Ὅ σο γιά τήν ἔν νοι α πού δί νει ὁ ἐ σω
τε ρι σμόςἀ πο κρυ φι σμός στή λέ ξη Ἀν τί χρι
στος ἀ κοῦ στε αὐ τά πού δι α βά ζου με στό 
Λε ξι κό τοῦ Ἐ σω τε ρι σμοῦ (εὑ ρί σκε ται στό 
δι α δί κτυ ο)1:

1. http://esvterismos.pblogs.gr/tags/uncategorized.html

«Τό ἔρ γο ἐ κεί νου πού στή Δύ ση ὀ νο μά ζε
ται “Χρι στι κή Ἀρ χή” εἶ ναι νά δο μεῖ μορ φές 
γιά τήν ἔκ φρα ση τῆς ποι ό τη τας καί τῆς 
ζω ῆς. Εἶ ναι τό χα ρα κτη ρι στι κό ἔρ γο τῆς 
δεύ τε ρης ὄ ψης τῆς θει ό τη τας. Τό ἔρ γο τοῦ 
Ἀν τί χρι στου εἶ ναι νά κα τα στρέ φει μορ φές 
κι αὐ τό εἶ ναι οὐ σι α στι κά τό ἔρ γο τῆς πρώ της 
ἔκ φρα σης τῆς θει ό τη τας. Ἀλ λά τό ἔρ γο τοῦ 
κα τα στρο φέ α δέν2 εἶ ναι τό ἔρ γο τῆς μαύ ρης 
μα γεί ας κι ὅ ταν ἡ ἀ μα θής ἀν θρω πό τη τα 
θε ω ρεῖ ὅ τι ὁ Ἀν τί χρι στος ἐρ γά ζε ται μέ τή 
μαύ ρη πλευ ρά, τό λά θος της εἶ ναι με γά λο. 
Τό ἔρ γο του εἶ ναι τό σο εὐ ερ γε τι κό ὅ σο κι 
ἐ κεῖ νο τῆς δο μη τι κῆς ὄ ψης καί εἶ ναι ἁ πλά 
ἡ ἔ χθρα τοῦ ἀν θρώ που γιά τό θά να το τῶν 
μορ φῶν πού τόν κά νει νά θε ω ρεῖ τό ἔρ γο τοῦ 
κα τα στρο φέ α σάν “μαῦ ρο”, σάν ἀν τί θε το 
τῆς θεί ας θέ λη σης καί σάν ἀ να τρε πτι κό τοῦ 
θεί ου προ γράμ μα τος». Τε λι κά Ἀν τί χρι στος 
μέ τήν ἀρ νη τι κή ἔν νοι α εἶ ναι γιά τήν Ν. Ἐ. 
ὅ ποι ος πα ρεμ πο δί ζει τήν ἐ πι κρά τη ση τῆς 
Ν. Ἐ. Δη λα δή Ἀν τί χρι στος εἴ μα στε ἐ μεῖς οἱ 
Χρι στια νοί!

Μιά καί μι λοῦ με γιά σύγ χυ ση, δέν θά 
πρέ πει νά ξε χνοῦ με ὅ τι κά ποι οι ὀ πα δοί τῆς 
Ν. Ἐ. δι α βά ζουν καί τή Φι λο κα λί α! Δέν τήν 
κα τα νο οῦν ὅ μως χρι στι α νι κά ἀλ λά τή δι α
στρε βλώ νουν νε ο ε πο χί τι κα. Ἀ κό μη καί γιά 
τήν ἐ πί τοῦ Ὄ ρους ὁ μι λί α τοῦ Χρι στοῦ μας 
ἔ γρα ψε βι βλί ο ἕ νας ἰν δός γκου ρού.

12. Ἔ τσι λοι πόν ἡ σύγ χυ ση κα λά κρα
τεῖ. Θά πρέ πει ἐ πί σης νά γνω ρί ζου με ὅ τι 
τό κα λό καί τό κα κό εἶ ναι, κα τά τήν Ν. Ἐ., 
οἱ δύ ο ὄ ψεις τοῦ ἰ δί ου νο μί σμα τος. Τό ἕ να 
δέν μπο ρεῖ νά ὑ πάρ ξει, χω ρίς τό ἄλ λο. Ὁ 
ἀν τι θε τι κός δι πο λι σμός με τα ξύ κα λοῦ καί 
κα κοῦ ἀ νή κει στήν «πα λιά σκέ ψη» καί θά 
πρέ πει νά ἐ ξο βε λι σθεῖ.

Σύμ φω να μέ τήν δι α βό η τη Σαηεν το λο
γί α κα λό εἶ ναι ὅ,τι ἐ ξυ πη ρε τεῖ τήν ὀρ γά
νω ση καί κα κό ὅ,τι τήν βλά πτει. Συ να κό
λου θος εἶ ναι ὁ ὁ ρι σμός τοῦ ἠ θι κοῦ καί τοῦ 
ἀ νή θι κου.

2. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.



12

13. Ἔ χει ἐν δι α φέ ρον ἐ πί σης νά δοῦ με τί 
νό η μα δί νουν στή λέ ξη ἀ γά πη. Ἡ ἀ γά πη, ἡ 
ὁ ποί α τό σο πο λύ συγ κι νεῖ στίς ἡ μέ ρες μας 
ἀλ λά καί σέ κά θε ἐ πο χή, δέν εἶ ναι αὐ τό 
πού ξέ ρου με. Χα ρα κτη ρι στι κή εἶ ναι ἡ νο
η μα το δό τη ση τοῦ ὅ ρου ἀ πό τόν Θι βε τια νό 
Βουδ δι σμό. 

Κα τ’ ἀρ χήν πρέ πει νά ποῦ με ὅ τι ὁ Βουδ δι
σμός χρη σι μο ποι εῖ πε ρισ σό τε ρο τόν ὅ ρο ἔ λε
ος πα ρά τόν ὅ ρο ἀ γά πη. Ὅ πως ἀ πο φαί νε ται 
ὁ πρώ ην «μέ γας δι δά σκα λος» τῆς μα σο νι κῆς 
στο ᾶς Εὐ στά θιος Λι α κό που λος, ὁ ὁ ποῖ ος ἐ δῶ 
καί εἴ κο σι πε ρί που χρό νια ἔ γι νε βουδ δι στής 
Λά μα μέ τό ὄ νο μα Kunzang Tinley Dorje Tsal, 
«...ἡ εὐ σπλα χνί α [ἔ λε ος] σάν κύ ριο στοι χεῖ ο 
τοῦ Βουδ δι σμοῦ εἶ ναι ὑ πέρ τε ρο καί πρα κτι κό
τε ρο ἀ πό τήν ἀ γά πη»3.

Τό ἔ λε ος λοι πόν, κα τά τόν βουδ δι σμό 
(ὅ πως καί αὐ τό πού λέ με χρι στι α νι κά ἀ γά
πη) , δέν εἶ ναι μιά ἠ θι κή πρά ξη ἀλ λά μέ ρος 
μιᾶς τε χνι κῆς. Τῆς τε χνι κῆς τῆς αὐ το ε ξέ λι
ξης, πού ἀ κο λου θεῖ ὅ ποι ος βα δί ζει τό «Μο
νο πά τι» τοῦ Βουδ δι σμοῦ. Ὁ πό τε, σέ τε λι κή 
ἀ νά λυ ση, ἡ ἄ σκη ση τοῦ ἐ λέ ους, ὅ πως καί 
τῆς ἀ γά πης, ταυ τί ζε ται μέ τήν ἄ σκη ση τοῦ 
δι α λο γι σμοῦ.

Τό ὅ τι δέν εἶ ναι ἠ θι κή πρά ξη τό ἔ λε ος 
καί ἡ ἀ γά πη ἀλ λά μέ ρος τῆς τε χνι κῆς τοῦ 
δι α λο γι σμοῦ, φαί νε ται καί ἀ πό τόν ὁ ρι σμό 
τους. Ἔ λε ος λοι πόν εἶ ναι «ἡ ἀ πε λευ θέ ρω
ση ἀ πό τήν ψευ δαί σθη ση ἑ νός ξε χω ρι στοῦ 
ἐ γώ», ἡ ἀ πε λευ θέ ρω ση ἀ πό τήν ψευ δαί
σθη ση τῆς δυ α δι κό τη τος, τῆς ἑ τε ρό τη τος!

Ἡ πε ρί πτω ση πού ἀ να φέ ρα με εἶ ναι, 
νο μί ζου με, τυ πι κή γιά νά πά ρου με μιά 
ἰ δέ α τοῦ πῶς μπο ρεῖ κά ποι ος νά ἐγ κλω βι
σθεῖ ἐ ξά γον τας ἐ σφαλ μέ να συμ πε ρά σμα
τα ἀ πό τή χρή ση μιᾶς λέ ξης, πού στόν ἴ διο 
εἶ ναι οἰ κεί α, ἀλ λά σ’ ἕ να ἄλ λο θρη σκευ τι κό 
ἤ πο λι τι σμι κό πε ρι βάλ λον χρη σι μο ποι εῖ ται 
μέ τε λεί ως δι α φο ρε τι κό νό η μα. Καί συγ κε
κριμ μέ να: Στά βουδ δι στι κά κεί με να πού 
με τα φρά ζον ται στά ἑλ λη νι κά, ἀ πο δί δουν 

3.  Pardma Sabhava, Ἡ Θι βε τια νή Βί βλος τῶν νε κρῶν, μέ 
σχό λια Εὐ στ. Λι α κό που λου, ἐκδ. Ἔ σο πτρον, σσ. 264265.

μέ τόν ἑλ λη νι κό ὅ ρο ἀ γά πη τόν σαν σκρι τι
κό ὅ ρο Maitri (θι βε τια νό Djampa), τόν ὁ ποῖ ο 
ὅ ρο στά ἀγ γλι κά ἀ πο δί δουν μέ τό Kindness 
(=κα λω σύ νη, εὐ γέ νεια). Ὁ πό τε, ὅ ποι ος 
ἀ γνο εῖ ὅ σα προ σπα θή σα με νά ἀ να λύ σου
με ἀ νω τέ ρω, δι α βά ζον τας καί ἀ κού γον τας 
γιά ἀ γά πη, νο μί ζει ὅ τι ὁ ὅ ρος αὐ τός στόν 
Βουδ δι σμό ἔ χει τό νό η μα πού ἔ χει καί σέ 
μᾶς. Αὐ τό ὅ μως δέν ἰ σχύ ει. Ἀ πό δει ξη εἶ ναι 
τό πῶς ἀ ξι ο λο γεῖ ται στόν Ἰν δου ϊ σμόΒουδ
δι σμό μιά πρά ξη ἀ γά πης καί φι λαλ λη λί ας. 
Ἐ άν γί νε ται, λέ νε, μέ προ σκόλ λη ση (δηλ., 
θά λέ γα με ἁ πλᾶ, μέ συ ναι σθη μα τι κή συμ
με το χή), τό τε ἀ ξι ο λο γεῖ ται ἀρ νη τι κά, δι ό τι 
αὐ τός πού δρᾶ μέ προ σκόλ λη ση ‒εἴ τε κά
νει κά τι «κα λό» (π.χ. μιά ἐ λε η μο σύ νη) εἴ τε 
κά νει κά τι «κα κό» (π.χ. μιά λη στεί α)‒ δέν 
βο η θεῖ ται νά βγεῖ ἀ πό τόν κύ κλο τῶν ἀ τέ
λει ω των ἐ πα να γεν νή σε ων (samsara), δι ό τι 
συσ σω ρεύ ει ἀρ νη τι κό κάρ μα!

14. Ἡ σύγ χυ ση πολ λές φο ρές δέν εἶ ναι 
συγ γνω στό, ἄς τό ποῦ με ἔ τσι, ἁ μάρ τη μα 
ἤ ἀ δί κη μα ‒γιά νά ἐκ φρα σθοῦ με νο μι κά. 
Πολ λές φο ρές εἶ ναι σκό πι μη· ἐκ προ θέ σε
ως. Τό τε μι λοῦ με ὄ χι γιά σύγ χυ ση ἀλ λά γιά 
σκό πι μη πα ρα πλά νη ση, δη λα δή ἐν τέ λει 
γιά μιά κα θα ρή ἀ νεν τι μό τη τα.

Πῶς ἀλ λι ῶς νά χα ρα κτη ρί σει κα νείς 
τόν ἰ σχυ ρι σμό νε ο ε πο χι τῶν δα σκά λων ὅ τι 
καί ἡ Ἐκ κλη σί α πί στευ ε στή με τεν σάρ κω
ση μέ χρι τήν Ε΄ Οἰ κου με νι κή Σύ νο δο; Καί 
δέν μπαί νουν στόν κό πο νά ἀν τι κρού σουν 
τήν ἑ ξῆς κραυ γα λέ α ἀν τί φα ση, ὅ τι δη λα δή 
ἡ πί στη στή με τεν σάρ κω ση ἀ νατρέπει τό 
θε μέ λιο τῆς πί στε ως τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού 
εἶ ναι ἡ πί στη στήν ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ 
πρῶ τα καί τή δι κή μας κα τό πιν.

Πῶς νά χα ρα κτη ρί σει κά ποι ος, ἄν ὄ χι 
ὡς βα ριᾶς μορ φῆς ἀ νεν τι μό τη τα, τήν χρή
ση ἀ πό ὀρ γα νώ σεις τῆς Ν. Ἐ., ὀ νο μά των 
ἁ γί ων τῆς Ἐκ κλη σί ας μας στόν τί τλο τοῦ 
Συλ λό γου τους; Χα ρα κτη ρι στι κά εἶ ναι δύ ο 
πα ρα δείγ μα τα: α) Ἡ «Ἕ νω ση Ἐ ρευ νη τῶν 
Με τα φυ σι κῶν Φαι νο μέ νων μέ Μέν τιουμ 
“Ὁ Ἅ γιος Νε κτά ριος”» καί β) Ὁ «Σύλ λο γος 
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Προ σκυ νη τῶν Ἀ κτί στου Φω τός “Ἅ γιος Πα
τά πιος”», πί σω ἀ πό τόν ὁ ποῖ ο εὑ ρί σκε ται ἡ 
ἀ πο κρυ φι στι κή ὀρ γά νω ση «Ὀ μα κό ει ον», 
ἰ δι αί τε ρα δρα στή ρια σέ δι ορ γά νω ση μα θη
μά των καί ἐκ δη λώ σε ων καί μέ πα ραρ τή μα
τα σέ ἀρ κε τές πό λεις τῆς Ἑλ λά δος. Οἱ δύ ο 
προ α να φερ θεῖ σες ψευ δε πί γρα φες ὀρ γα
νώ σεις κα τα χω ρί ζον ται μέ ἀ ριθ μούς 98 καί 
354 ἀν τί στοι χα στόν προ α να φερ θέν τα κα
τά λο γο τῶν Ὁ μά δων πού εἶ ναι σύμ φω να 
μέ τήν Ζ΄ (1995) «Πα νορ θό δο ξη Συν δι ά σκε
ψη Ἐν τε ταλ μέ νων Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν 
καί Ἱ ε ρῶν Μη τρο πό λε ων διά θέ μα τα αἱ ρέ
σε ων καί πα ρα θρη σκεί ας» ἀ συμ βί βα στες 
μέ τήν Ὀρ θό δο ξη πί στη.

15. Θά ἀ να φέ ρου με μί α ἀ κό μη κραυ γα
λέ α ἀ νεν τι μό τη τα, πού εἶ ναι ἡ χρή ση τοῦ 
σταυ ροῦ ἀ πό τή Σαη εν το λο γί α.

Οἱ ἀ νύ πο πτοι ἀ πο δέ κτες τῆς προ πα γάν
δας, τῆς ὑ π’ ἀ ριθ μόν ἕ να σέ ἐ πι κιν δυ νό τη
τα ὀρ γά νω σης παγ κο σμί ως, ἀ γνο οῦν, φυ
σι κά, ὅ τι ὁ σταυ ρός τῆς Σα ϊ εν το λο γί ας μέ 
τήν ὁ ρι ζόν τια καί κά θε τη κε ραί α καί μέ τίς 
ἀ κτί νες πού ἐκ πέμ πει ὁ σταυ ρός (συ νο λι
κά, κα θώς τέ μνον ται, ὀ κτώ κομ μά τια) δέν 
ἔ χει καμ μί α ἀ πο λύ τως σχέ ση μέ τόν σταυ
ρό τοῦ Χρι στοῦ ἀλ λά εἶ ναι μί α γρα φι κή 
πα ρά στα ση, ἡ ὁ ποί α συμ βο λί ζει τά «ὀ κτώ 
δυ να μι κά», πού πρέ πει νά πε ρά σει κά ποι ος 
γιά νά φθά σει στήν κα τά στα ση τοῦ κα θα
ροῦ (Clear), στήν κα τά στα ση τοῦ «ἐ νερ γοῦ 
Θή ταν» (Operating Tretan).

Ὁ κα τά λο γος αὐ τός ὅ ρων, πού χρη σι
μο ποι οῦν ται μέ ἄλ λη ἔν νοι α ἀ πό τήν τρέ
χου σα, πού κα τα λα βαί νει ὁ μέ σος πε παι
δευ μέ νος πο λί της τῆς ἑλ λη νι κῆς ἀλ λά καί 
τῶν εὐ ρω πα ϊ κῶν κοι νω νι ῶν γε νι κό τε ρα, 
θά μπο ροῦ σε νά ἐ πε κτα θεῖ καί ἄλ λο. Θά 
μπο ρού σα με, πα ρα δείγ μα τος χά ριν, νά 
δοῦ με πῶς νο η μα το δο τοῦν νε ο ε πο χί τι κες 
ὀρ γα νώ σεις (σέ κτες) ‒ἄν καί πολ λές φο ρές 
ἡ νο η μα το δό τη ση δι α φέ ρει ἀ πό ὁ μά δα σέ 
ὁ μά δα‒ λέ ξεις ὅ πως ἐ λευ θε ρί α, κοι νω νί α, 
ὑ πα κο ή κ. ἄ. Ἀ να φέ ρω μό νον ἕ να χα ρα
κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα νο η μα τι κῆς ἀν τι

στρο φῆς. «Ἡ πα λαι ά σκέ ψη ἔ λε γε “ἄ θε ος 
εἶ ναι αὐ τός πού δέν πι στεύ ει στόν Θε ό”. Ἡ 
νέ α σκέ ψη λέ γει “ἄ θε ος εἶ ναι αὐ τός πού δέν 
πι στεύ ει στόν ἑ αυ τό του”» (αὐ τός δηλ. πού 
δέν πι στεύ ει στόν θε ϊ κό Ἑ αυ τό του, δηλ. 
δέν πι στεύ ει ὅ τι εἶ ναι Θε ός).

Ὑ πάρ χουν ὅ μως καί λέ ξεις τίς ὁ ποῖ ες ἡ 
Ν. Ἐ., δέν ἀν τι στρέ φει. Ἁ πλῶς τίς ἀ πα ξι ώ
νει, δι ό τι ἀ νή κουν, ὅ πως λέ γει στήν «πα
λαι ά σκέ ψη». Τέ τοι ες εἶ ναι π.χ. οἱ λέ ξεις 
με τά νοι α, ἀ πο στρο φή τῆς ἁ μαρ τί ας κ.ο.κ.

Στό χος τῆς Ν. Ἐ. ‒ὅ πως μᾶς ἐ τό νι ζε ὁ 
μα κα ρι στός π. Ἀν τώ νιος Ἀ λε βι ζό που λος, 
γραμ μα τεύς τῆς Συ νο δι κῆς Ἐ πι τρο πῆς ἐ πί 
τῶν αἱ ρέ σε ων ἀ πό τό 1976 μέ χρι τήν κοί
μη σή του, τό 1996, καί ὁ πιό εἰ δι κός στά 
θέ μα τα τῶν συγ χρό νων αἱ ρέ σε ων στόν 
εὐ ρύ τε ρο Ὀρ θό δο ξο χῶ ρο, μέ πλη θώ ρα βι
βλί ων πού συ νέ γρα ψε καί μέ τε ρά στιο ἔρ γο 
βο ή θειας σέ θύ μα τα αἱ ρέ σε ων‒ στό χος τῆς 
Ν. Ἐ. δέν εἶ ναι νά ἀ δειά σουν οἱ Ἐκ κλη σί ες 
ἀλ λά νά γε μί σουν μέ ἀν θρώ πους πού θά 
ἔ χουν ἀλ λοι ω μέ νο φρό νη μα. Στό χος εἶ ναι 
ἡ ἀλ λοί ω ση τοῦ φρο νή μα τος καί ἡ καλ
λι έρ γεια τοῦ συγ κρη τι σμοῦ. Τό χτύ πη μα 
κά θε δι εκ δί κη σης Ἀ λή θειας καί ἀ πο κλει
στι κό τη τος. Μό νο πού αὐ τή ἡ νε ο ε πο χί τι κη 
ἀ ξί ω ση ἀ να γο ρεύ ε ται σέ ἀ πό λυ τη Ἀ λή θεια 
καί γί νε ται μή ἀ νε κτι κή ἀ πέ ναν τι στό δι
α φο ρε τι κό. Γί νε ται δη λα δή αὐ τό ἀ κρι βῶς 
πού κα τη γο ρεῖ ὅ τι εἶ ναι ὅ σοι τῆς ἀ σκοῦν 
κρι τι κή!

Ποι ά εἶ ναι τώ ρα τά δι κά μας ὅ πλα ἀ πέ
ναν τι στό χτα πό δι τῆς Ν. Ἐ.; Ἐ δῶ θά κα
ταγράψουμε ἁ πλῶς τη λε γρα φι κά με ρι κές 
σκέ ψεις.

Τά ὅ πλα μας, λοι πόν, εἶ ναι τά πραγ μα
τι κά ὅ πλα τοῦ φω τός, δη λα δή ἡ παν το δύ
να μη Ἀ λή θεια, δη λα δή σέ τε λι κή ἀ νά λυ ση 
ὁ ἴ διος ὁ Χρι στός, δι ό τι ὁ Χρι στός εἶ ναι ἡ 
Ἀ λή θεια μέ Α κε φα λαῖ ο.

Ἐρ γα λεῖ α μας σ’ αὐ τόν τόν ἀ γῶ να εἶ ναι 
ἡ ὁ ρι ο θέ τη ση τῆς πί στε ως, ἡ ὁ ποί α θά γί νει 
μέ τή σω στή κα τή χη ση καί ἡ ἐμ βά θυν ση 
στήν πί στη μας διά τῆς βι ώ σε ώς της.
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Διαβάζουμε στήν Principia Discordia: 
«Εἶναι ἡ Ἔρις πραγματική; Mal2: Τά 
πάντα εἶναι πραγματικά. Ἀκόμα καί τά 
ψεύτικα πράγματα; Mal2: Ἀκόμα καί 
τά ψεύτικα πράγματα εἶναι πραγματικά. 
Πῶς γίνεται αὐτό; Mal2: Δέν ξέρω φίλε 
μου, δέν τό ἔκανα ἐγώ…»1. Αὐτό πού δια
φοροποιεῖ τό Ἱερό Κείμενο τοῦ Ντισκορ
ντιανισμοῦ «ἀπό τήν Βίβλο, τό Κοράνι 
καί ὁποιοδήποτε ἄλλο ἱερό θρησκευτικό 
κείμενο εἶναι, ὅπως ἴσως καταλάβατε, τό 
χιοῦμορ. Ἡ ἱκανότητα νά ἀστειεύεται μέ 
τά πάντα, ἀκόμα καί μέ τόν ἴδιο του τόν 
ἑαυτό. Ἡ ὑπερβολική προσήλωση στήν 
σοβαρότητα κρύβει φόβο [καί] ὁ φόβος 
ὁδηγεῖ στό Δόγμα… οἱ Ντισκορντιανοί δέν 
ἔχουμε, οὔτε θά μπορούσαμε νά ἔχουμε 
Δόγμα. Στή θέση τοῦ Δόγματος, πού εἶναι 
ἀπόλυτες πεποιθήσεις, ἔχουμε τό Κάτμα, 
πού εἶναι σχετικές μεταπεποιθήσεις. Τό κε
ντρικό Κάτμα τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ λέει: 
“Ὅλες οἱ ὑποθέσεις εἶναι ἀληθεῖς κατά μιά 
ἔννοια, ψευδεῖς κατά μιά ἔννοια, ἀνούσιες 
κατά μιά ἔννοια, ἀληθεῖς καί ψευδεῖς κα
τά μιά ἔννοια, ἀληθεῖς καί ἀνούσιες κατά 
μία ἔννοια, ψευδεῖς καί ἀνούσιες κατά μιά 
ἔννοια καί ἀληθεῖς καί ψευδεῖς καί ἀνούσι
ες κατά μιά ἔννοια“»2. Τό σύνολο τῶν ἱερῶν 
νόμων τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ ὀνομάζεται 
Pentabarf3, ὡς παρωδία τῆς «Πεντατεύχου», 
καί περιλαμβάνει τίς 5 ἐντολές: «Δέν ὑπάρ
χει καμία ἄλλη θεά ἀπό τή θεά καί αὐτή ἡ 
θεά εἶναι ἡ θεά σου. Δέν ὑπάρχει κανένα Κί

1. Principia Discordia online, 5η έκδοση.
2. http://discordiagr.blogspot.com/p/blogpage.html
3. ἡ λέξη ἀποτελεῖ συγκερασμό τῶν λέξεων «πέντε» 

καί «ἐμετός».

νημα τῆς Ἔριδας, παρά μόνον τό Κίνημα τῆς 
Ἔριδας καί αὐτό εἶναι τό Κίνημα τῆς Ἔριδας. 
Καί τό σῶμα κάθε Χρυσοῦ Μήλου εἶναι ἡ 
ἀγαπημένη οἰκία ἑνός Χρυσοῦ Σκουληκιοῦ.

Ὁ Ντισκορντιανός πρέπει πάντοτε νά 
χρησιμοποιεῖ τό ἐπίσημο Ντισκορντιανό Σύ
στημα Ἀρίθμησης.

Ὁ Ντισκορντιανός πρέπει στή διάρκεια 
τῆς ἀρχικῆς του φώτισης νά ἐκτελεῖ κάθε 
Παρασκευή τήν τελετουργία τοῦ φαγώμα
τος ἑνός χότ ντόγκ. Αὐτή ἡ τελετή ἀφοσίω
σης θά γίνεται μέ χαρά γιά νά ἐπιδειχθεῖ ἡ 
ἀντίθεση τοῦ πιστοῦ στίς δημοφιλεῖς εἰδω
λολατρεῖες τῶν ἡμερῶν μας: τοῦ Καθολι
κισμοῦ (ὄχι κρέας τήν Παρασκευή), τοῦ Ἰου
δαϊσμοῦ (ὄχι χοιρινό κρέας), τῶν Ἰνδουιστῶν 
(ὄχι βοδινό κρέας), τῶν Βουδιστῶν (κανένα 
κρέας ζώου) καί τῶν Ντισκορντιανῶν (ὄχι 
χότ ντόγκς).

Ὁ Ντισκορντιανός δέν θά τρώει χότ 
ντόγκς, γιατί αὐτή ἦταν ἡ παρηγοριά τῆς 
θεᾶς μας ὅταν ἦλθε ἀντιμέτωπη μέ τήν 
“Ἀρχική Προσβολή“.

Ἀπαγορεύεται σ’ ἕναν ντισκορντιανό νά 
πιστεύει ὅ,τι διαβάζει»4. 

Ἡ τρίτη ἐντολή ἀποτελεῖ σαφῆ παρωδία 
τῆς θρησκευτικῆς πρακτικῆς τῆς νηστείας, 
ἀκόμα καί τῆς Ντισκορντιανῆς νηστείας, 
καί ἀναιρεῖ τήν τέταρτη ἐντολή, ἐνῶ ἡ πέ
μπτη ἐντολή ἀναιρεῖ ὅλες τίς ἄλλες. Αὐτά 
ἀποτελοῦν παράδειγμα τῆς ὅλης παραδο
ξότητας καί αὐτοαναίρεσης πού κυριαρ
χεῖ στόν Ντισκορντιανισμό. Ἀφοῦ μάλι
στα δηλώνεται ξεκάθαρα στήν Principia 
Discordia: «δέν ὑπάρχουν κανόνες που

4. Principia Discordia online, 5η ἔκδοση.

ΝΤΙΣΚΟΡΝΤΙΑΝΙΣΜΟΣ  
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη

(β’ μέ ρος)
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θενά» καί «τά πάντα ἐπιτρέπονται!». Νά 
τονιστεῖ ὅτι τίποτα δέν εἶναι ἀπόλυτο στόν 
Ντισκορντιανισμό καί οἱ ὀπαδοί του μπορεῖ 
νά ἀνήκουν σέ διάφορες κατηγορίες (ὅπως 
ὀρθόδοξοι, σουρρεαλιστές, ντισκορντιανοί 
τοῦ μίσους, τῆς συνωμοσίας κ. ἄ.) ἀνάλογα 
μέ τό πῶς ἐφαρμόζουν τόν Ντισκορντια
νισμό. Πάντως ὁ στόχος εἶναι νά βροῦν 
τό ζέν στό παράλογο καί τή θεότητα στό 
ἀπροσδόκητο, ὅ,τι καί ἄν σημαίνει αὐτό 
γιά τόν καθένα. «Ἡ ἑνότητα τῶν πάντων 
στό χάος» πού πρεσβεύουν παραπέμπει 
βέβαια σέ ἀνατολικοθρησκευτικές δοξα
σίες, κάτι πού δέν ἐκπλήσσει, ἀφοῦ ὁ ἕνας 
ἱδρυτής τῆς θρησκείας, ὁ Kerry Thornley, 
ἦταν βαθιά χωμένος στό Βουδισμό.

Τό χιοῦμορ πού κατέχει κεντρική θέση 
στόν Ντισκορντιανισμό, ὅσο καί σέ ἄλλες 
νέες θρησκεῖες, φαίνεται ὅτι ἐξυπηρετεῖ 
συγκεκριμένους στόχους: τή λατρεία τῆς 
θεότητας καί τήν ὑπονόμευση τοῦ Χριστια
νισμοῦ ἤ τῆς παραδοσιακῆς θρησκείας, 
ὅπως ἐπίσης καί τήν ὑπονόμευση τῆς μα
ζικῆς κουλτούρας. Ἡ Ἔρις, ἐκτός ἀπό θεά 
τῆς σύγχυσης καί τοῦ χάους, εἶναι ἐπίσης 
καί «Θεά τοῦ γέλιου. Καί τό γέλιο εἶναι τό 
κεντρικό θέμα τοῦ Ντισκορντιανισμοῦ… 
Τό γέλιο εἶναι τό πιό σημαντικό συστατικό 
τῶν Ντισκορντιανῶν πρακτικῶν. Ἀπό κά
ποιους θεωρεῖται καί ὁ κύριος τρόπος λα
τρείας τῆς ἴδιας τῆς Ἔριδας»5. Εἰδικοί μελε
τητές, μάλιστα, ἐπισημαίνουν ὅτι τό γέλιο 
στήν ἐκστατική λατρεία τοῦ Διονύσου εἶχε 
μιά παρόμοια «χαοτική διάσταση»6∙ ἐπί
σης ὅτι «τό σύγχρονο θρησκευτικό γέλιο» 
στοχεύει καί στήν ἀπελευθέρωση, «ἀλλά 
τά ἀποτελέσματά του δέν εἶναι ἀναγκα
στικά λυτρωτικά»7. Ὁ Ντισκορντιανισμός 
προβάλλεται ὡς «θρησκεία τῆς ἀπελευθέ
ρωσης» καί ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς «ὁ πα
ράδεισος τοῦ ἀναρχικοῦ»8. Ἡ Ἔρις «εἶναι 

5. http://webspace.webring.com/people/ug/goldenmonkey/ 
Eris.html

6. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 49.
7. αὐτόθι.
8. Margot Adler, Drawing Down the Moon: Witches, 

ἐδῶ καί γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι, ἀντίθετα μέ τά 
θρησκευτικά, πνευματικά καί θεολογικά 
δόγματα τῶν περασμένων αἰώνων, εἴμα
στε ὅλοι ἐλεύθεροι. Τό ἀνθρώπινο γένος 
δέν εἶναι… ἁμαρτωλό»9.

Τό θρησκευτικό σύστημα πού δημιούρ
γησαν ὁ Thornley καί ὁ Hill στηρίζεται 
στήν ἄρση ὅλων τῶν περιορισμῶν, στή 
διάψευση ὅλων τῶν προσδοκιῶν καί στό 
ἀναποδογύρισμα ὅλων τῶν κανόνων. Ἡ 
ἀνατρεπτική αὐτή στάση πού χαρακτηρί
ζει τόν Ντισκορντιανισμό στοχεύει «στήν 
ἀπελευθέρωση, τή φώτιση, τό σατόρι»10. 
Ἐξάλλου, ὁ ἴδιος ὁ Thornley εἶχε χαρακτη
ρίσει τόν Ντισκορντιανισμό «Ἀμερικανική 
μορφή Βουδισμοῦ Ζέν» καί τήν πολιτική 
του φιλοσοφία «Ζεναρχία» ἤ «ἀναρχία τοῦ 
Ζέν». Πρόκειται γιά μιά θεωρία ἐμπνευ
σμένη ἀπό τό Βουδισμό Ζέν καί διάφορες 
Ταοϊστικές φιλοσοφίες σέ συνδυασμό μέ 
κάποιες δυτικές ἰδέες περί ἀναρχίας. Σύμ
φωνα μέ αὐτή τή ντισκορντιανή θεωρία, ἡ 
καθολική φώτιση δηλαδή ἡ φώτιση τῶν 
πάντων εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση 
γιά τήν κατάργηση τοῦ κράτους. Μόλις 
ἐπέλθει ἡ φώτιση, τό κράτος ἀναπόφευ
κτα θά ἐξαφανιστεῖ καί μέ τά λόγια τοῦ 
Thornley «ἡ ἀναρχία τοῦ ζέν εἶναι ἡ κοι
νωνική κατάσταση πού ἀναδύεται ἀπό τό 
διαλογισμό».

Μέ σα ἀ πό τήν πα ρω δί α, τίς πα ρα δο ξό
τη τες, τά χυ δαῖ α ἀ στεῖ α καί τήν ἀ να γω γή 
τῆς ἀ νο η σί ας σέ ἀ ξί α, ὁ Ντι σκορ ντι α νι σμός 
οὐ σι α στι κά ἀ σκεῖ πο λε μι κή κα τά τοῦ Χρι
στι α νι σμοῦ καί τῶν δογ μά των του. Οἱ ἴ διοι 
ἐ ξη γοῦν «για τί κά νουν πλά κα»: «οἱ πλά κες 
εἶ ναι συμ βο λι κές πρά ξεις καί ὄ χι μό νο. Εἶ
ναι συμ βο λι κά ὅ πλα πού ἰ δα νι κά στο χεύ ουν 
στή συν τρι βή τῶν ἐ χθρῶν πού κυ βερ νοῦν 
μέ τή σει ρά τους χρη σι μο ποι ών τας σύμ βο

Druids, GoddessWorshippers, and Other Pagans in 
America Today, Boston, 1986, 2nd edition, σελ. 332.

9. http://webspace.webring.com/people/ug/goldenmonkey/ 
Eris.html

10. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 49. Σατόρι 
εἶναι ὁ ἰαπωνικός βουδιστικός ὅρος γιά τή φώτιση.
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λα. … Μιά κα λή πλά κα θά τα πει νώ σει τό 
στό χο»11. Κά ποι α δόγ μα τα τοῦ Ντι σκορ
ντι α νι σμοῦ στρέ φον ται συγ κε κρι μέ να καί 
ἐ ναν τί ον τοῦ Κα θο λι κι σμοῦ, γι’ αὐ τό καί 
ὁ Ντι σκορ ντι α νι σμός ἔ χει χα ρα κτη ρι στεῖ 
ἀ πό ξέ νους συγ γρα φεῖς τοῦ ἀ πο κρυ φι
σμοῦ «ἀν τε στραμ μέ νος Κα θο λι κι σμός μέ 
με γά λη δό ση Πα γα νι σμοῦ». Στήν Principia 
Discordia δι α βά ζου με ὅ τι «κά θε ἄν δρας, 
γυ ναί κα καί παι δί σέ αὐ τή τή γῆ εἶ ναι 
ἕ νας Πά πας» μέ ὅ λα τά δι και ώ μα τα πού 
αὐ τό συ νε πά γε ται καί γί νε ται Πά πας μέ 
τήν κα το χή μιᾶς κάρ τας πού ἀ να πα ρά γε
ται καί δι α νέ με ται ἐ λεύ θε ρα σέ ὁ ποι ον δή
πο τε. Ὁ ὑ πεύ θυ νος κά θε ντι σκορ ντια νῆς 
ὁ μά δας ὀ νο μά ζε ται «Ἐ πί σκο πος», ἐ νῶ ἡ 
θε ά ἔ χει πέν τε «Ἀ πο στό λους» καί ἕ ναν 
Ἅ γιο πού με τα φέ ρει τά μη νύ μα τά της, τόν 
«Ἅ γιο Gulik», ὁ ὁ ποῖ ος εἶ ναι μιά κα τσα ρί
δα12. Μιά πο λύ δρα στή ρια Ντι σκορ ντια νή 
ὁ μά δα πού ὀ νο μά ζε ται ἡ «Ἐκ κλη σί α τῶν 
Μή Νε κρῶν Ἁ γί ων»13 κη ρύσ σει: «ποι ός δέν 
εἶ ναι Ἅ γιος; Οἱ νε κροί φυ σι κά», «ὅ λοι εἴ μα
στε Θε ϊ κοί… Ἡ ἔν νοι α τοῦ ξε χω ρι στοῦ εἶ ναι 
μιά αὐ τα πά τηεἴ μα στε ὅ λοι συν δε δε μέ νοι. 
Πι στεύ ου με σέ μιά “ὑ περ ψυ χή”, τμῆ μα τῆς 
ὁ ποί ας εἴ μα στε ὅ λοι… Μή πως εἶ σαι καί ἐ σύ 
Ἅ γιος;… Στεῖ λε μας ἠ λε κτρο νι κό μή νυ μα… 
Ἡ Ἐκ κλη σί α τῶν Μή Νε κρῶν Ἁ γί ων ἔ χει 
ἀ να κη ρύ ξει πολ λούς ἁ γί ους»14. Ἐ πι πλέ ον, 
στά ἱ ε ρά κεί με να τοῦ Ντι σκορ ντι α νι σμοῦ 
δι α βά σα με: «Ὁ Πα ρά δει σος εἶ ναι κά τω. Ἡ 
Κό λα ση εἶ ναι ἐ πά νω»∙ «Ὁ Ἰ η σοῦς δέν ἦ ταν ὁ 
Υἱ ός τοῦ Θε οῦ ἀλ λά ὅ πως ἐ πα να λαμ βά νει 
στή Βί βλο ἦ ταν ὁ Υἱ ός τοῦ Ἀν θρώ που καί 
εἶ χε ἀ πο στο λή νά μᾶς προ ει δο ποι ή σει ἐ ναν
τί ον τοῦ Θε οῦ»15∙ «Κά νε ὅ,τι θέ λεις. Αὐ τό θά 
εἶ ναι ὅ λος ὁ νό μος»16. Τό τε λευ ταῖ ο ἀ πο τε λεῖ 
δόγ μα τοῦ σα τα νι σμοῦ. Ἐ πί σης, δέν λεί
πουν ἀ πό τά κεί με νά τους πορ νο γρα φι κές 

11. www.discordian.com
12. Principia Discordia online, 5η ἔκδοση.
13. «the Church of No Dead Saints».
14. www.discordian.com/about.html
15. Principia Discordia online, 5η ἔκδοση.
16. The Illuminatus! Trilogy online.

πε ρι γρα φές καί αἰ σχρές βλα σφη μί ες γιά 
τό πρό σω πο τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου17, 
κα θώς καί ἀ προ κά λυ πτες πα ραι νέ σεις γιά 
τή χρή ση ναρ κω τι κῶν18. Μά λι στα, στό ἐ ξω
τε ρι κό οἱ Ντι σκορ ντια νοί καί οἱ ὀ πα δοί τῆς 
«Ἐκ κλη σί ας Subgenius»19, ἡ ὁ ποί α θε ω ρεῖ
ται πα ρα κλά δι τοῦ Ντι σκορ ντι α νι σμοῦ, 
δι ορ γα νώ νουν τά γνω στά ὡς “devivals” 
(συγ κεν τρώ σεις θρη σκευ τι κῆς ἀν τίἀ φύ
πνι σης). Αὐ τά ὀ νο μά στη καν ἔ τσι σέ ἀν τι
πα ρά θε ση πρός τά Χρι στι α νι κά “revivals“ 
καί πράγ μα τι στίς συγ κεν τρώ σεις αὐ τές, 
πού πε ρι λαμ βά νουν χο ρό, τρα γού δια καί 
κή ρυγ μα, γί νον ται δι ά φο ρα πε ρί ερ γα δρώ
με να. Τέ λος, ὑ πάρ χει εἰ δι κό τε λε τουρ γι κό 
Ντι σκορ ντια νοῦ βα πτί σμα τος καί γιά νά 
γί νει τό βά πτι σμα, τό νέ ο μέ λος πρέ πει νά 
πα ρου σια στεῖ ἐν τε λῶς γυ μνό ἐ νώ πιον τοῦ 
ἱ ε ρέ α καί 4 ἀ δελ φῶν ἤ δι α κό νων.

Τό ἀ πο κρυ φι στι κό ὑ πό βα θρο τοῦ Ντι
σκορ ντι α νι σμοῦ ἀ πο δει κνύ ε ται καί ἀ πό 
τούς ποι κί λους δι α λο γι σμούς, ἐ πι κλή σεις 
καί μα γι κά τε λε τουρ γι κά πού χρη σι μο ποι
οῦν ται, κά ποι α ἀ πό τά ὁ ποῖ α, μά λι στα, κά
νουν καί χρή ση γέ λιου. Ἐ πί σης, στίς ἱ στο
σε λί δες τους πα ρο τρύ νουν τά μέ λη τους νά 
ἀ κο λου θοῦν τίς συμ βου λές τοῦ ἸΤσίνγκ20 
κα θώς καί εἰ δι κῶν ντι σκορ ντια νῶν καρ τῶν 
Τα ρώ21. Τά ἀ πο κρυ φι στι κά τε λε τουρ γι κά 
τους πα ρου σι ά ζον ται στά πα γα νι στι κά συ
νέ δρια καί φε στι βάλ ὅ που με τέ χουν, ὅ πως 
καί στό ἐ τή σιο ντι σκορ ντια νό συ νέ δριο πού 
λαμ βά νει χώ ρα τά τε λευ ταῖ α χρό νια. Ἐ πι
πλέ ον, «ἕ να μέ ρος τοῦ Ντι σκορ ντι α νι σμοῦ 
προ έρ χε ται ἀ πό τό ἔρ γο τοῦ [σα τα νι στῆ] 
Ἄ λι στερ Κρό ου λι» σύμ φω να μέ τίς δη λώ
σεις τῆς ἀρ χη γοῦ με γά λης Ντι σκορ ντια

17. ἔνθ. ἀνωτέρῳ.
18. ἔνθ. ἀνωτέρῳ, www.poee.org/living/GetPage.aspx? 

ID=87, καί
http://discordiagr.blogspot.com/2011/03/prometheus

rising3.html
19. «Church of the Subgenius» («Ἐκκλησία τῆς Ὑπό

Εὐφυΐας»).
20. κινεζικό σύστημα μαντείας.
21. http://discordia.org.uk/tarot.html
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νῆς «Ἐκ κλη σί ας»22. Αὐ τό, σέ συν δυα σμό 
μέ τό γε γο νός ὅ τι ὁ Ντι σκορ ντι α νι σμός 
προ τεί νε ται καί ἀ πό κά ποι ες σα τα νι στι κές 
ἱ στο σε λί δες, ση μαί νει ὅ τι θά μπο ροῦ σε νά 
λει τουρ γή σει ὡς πρῶ το βῆ μα πρίν τό σα τα
νι σμό ἤ ὅ τι ἡ ἐν σω μά τω ση στοι χεί ων ἀ πό 
τό σα τα νι σμό ἀ πο τε λεῖ πραγ μα τι κό τη τα.

Οἱ Ντισκορντιανοί ἐνθαρρύνονται νά 
διαβάζουν βιβλία μαγείας, τό ἱερό βιβλίο 
Subgenius καί τό δεύτερο βασικό κείμενό 
τους μετά τήν Principia Discordia, τό Illu
minatus23, ἕνα ντισκορντιανό μυθιστόρημα 
ψυχεδελικῆς φαντασίας, γεμάτο μαγεία, 
σέξ, ναρκωτικά, ἐπιστημονική φαντασία 
καί θεωρίες συνωμοσίας. Τό κείμενο αὐτό 
«ἔφερε πολλές χιλιάδες ἀναγνῶστες στόν 
Ντισκορντιανισμό∙ ὅπως καί τό [ἐμπνευ
σμένο ἀπό αὐτό τό κείμενο] καρτοπαιχνίδι 
Illuminati [Ἰλλουμινάτι] τῶν Steve Jackson 
Games (πού δημοσίευσαν καί τήν Principia 
Discordia)… μετέδωσε τό μήνυμα σέ νέο 
κοινό».24 Νά τονιστεῖ ὅτι τό παιχνίδι αὐτό 
τό διέδωσαν, ἐν ἀγνοίᾳ τους φυσικά, Χρι
στιανοί, ἀκόμα καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί 
στήν Ἑλλάδα.

Κάποιοι μελετητές χαρακτηρίζουν τόν 
Ντισκορντιανισμό, ὅπως καί τήν «Ἐκκλη
σία Subgenius», «σέκτες» («cults»)25. Θά 
μπορούσαμε νά δεχθοῦμε ὅτι πρόκειται 
γιά ἀντιπροσωπευτικό παράδειγμα νέ
ου, συγκρητιστικοῦ θρησκευτικοῦ κινή
ματος πού ἐξαπλώθηκε ταχύτατα μέσῳ 
Διαδικτύου. Ὅταν οἱ ἱστοσελίδες γιά τόν 
Καθολικισμό ἦταν 94, οἱ ἀντίστοιχες γιά 
τόν Ντισκορντιανισμό ἔφταναν τίς 6126. Οἱ 
νέες, ἐναλλακτικές θρησκεῖες, εἴτε ἐμπί
πτουν στήν κατηγορία τῆς σέκτας, εἴτε ὄχι, 
δημιουργήθηκαν τά τελευταῖα 100 περίπου 

22. www.youtube.com/watch?v=bocu4ngCtw
23. The Illuminatus! Trilogy.
24. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 44.
25. Ὅπως ὁ Richard Smith, (http://www.chaosmatrix.

org/library/chaos/texts/neophile.html), οἱ ἐρευνητές τοῦ 
Πανεπιστημίου Virginia (http://www.hs.vcu.edu/wrs/profiles/ 
Discordianism.htm) καί ἄλλοι.

26. στοιχεῖα 1996, αὐτόθι.

χρόνια καί φαίνεται ὅτι πληθαίνουν συ
νεχῶς. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε λίγα στοι
χεῖα γιά κάποιες ἀκόμα.

«Ἐκκλησία Subgenius»
Ἡ «Ἐκ κλη σί α Subgenius» («Ἐκ κλη σί α 

τῆς Ὑ πόΕὐ φυί ας») εἶ ναι ἄλ λη μιά με
τα μον τέρ να θρη σκεί α πού ἀ πο τε λεῖ πα
ρω δί α θρη σκεί ας καί ἔ χει χα ρα κτη ρι στεῖ 
πα ρα κλά δι τοῦ Ντι σκορ ντι α νι σμοῦ. Ἡ 
«Ἐκ κλη σί α Subgenius» ἔ γι νε γνω στή τό 
1979 μέ τήν κυ κλο φο ρί α τοῦ πρώ του της 
φυλ λα δί ου, μέ τί τλο «Ὁ κό σμος τε λει ώ νει 
αὔ ριο καί μπο ρεῖ νά πε θά νεις!». Ὡ στό
σο, σύμ φω να μέ τούς ἰ σχυ ρι σμούς τῆς 
«Ἐκ κλη σί ας», ἡ ἵ δρυ σή της ἔ γι νε τό 1953, 
ἀ πό τόν F. J. R. “Bob” Dobbs, ἕ να μυ θι κό 
πρό σω πο πού κα τέ χει τή θέ ση προ φή
τη/θε ό τη τας στήν ὁ μά δα. Στό ἱ ε ρό βι
βλί ο τους πε ρι γρά φε ται ἡ φι λο σο φί α τους: 
«Ἡ Ἐκ κλη σί α Subgenius εἶ ναι ἕ να τάγ μα 
Χλευα στῶν καί Βλά σφη μων, οἱ ὁ ποῖ οι εἶ ναι 
ἀ φι ε ρω μέ νοι στήν πλή ρη χα λα ρό τη τα»27. 
Ἐ πί κεν τρο τῆς θρη σκεί ας εἶ ναι ἡ ἐ πι δί ω
ξη τῆς χα λα ρό τη τας καί ἡ λα τρεί α τοῦ 
“Bob”. Ὁ “Bob” ἀ πει κο νί ζε ται ὡς καρ τούν 
ἑ νός χα μο γε λα στοῦ ἄν δρα πού κα πνί ζει 
πί πα καί θε ω ρεῖ ται ὁ με γα λύ τε ρος ἔμ πο
ρος ὅ λων τῶν ἐ πο χῶν πού λα τρεύ ει τά 
χρή μα τα, ἐ πι κοι νω νεῖ μέ ἐ ξω γή ι νους καί 
ἔ χει τήν ἱ κα νό τη τα νά πε θαί νει καί νά 
ἀ να σταί νε ται πολ λές φο ρές. Σύμ φω να 
μέ τή δι δα σκα λί α τους, ὁ με γά λος αὐ τός 
δά σκα λοςπω λη τής φω τί στη κε ἀ πό ἕ ναν 
ἐ ξω γή ι νο, τόν Ἰ ε χω βά 1, ἐ νῶ ἐρ γα ζό ταν 
σέ μιά συ σκευ ή τη λε ό ρα σης δι κοῦ του 
σχε δια σμοῦ. Ὁ Ἰ ε χω βάς 1 κα τέ βη κε καί 
ἅρ πα ξε τόν Μπόμπ στό δι ά στη μα καί τοῦ 
ἔ δω σε τή φώ τι ση, τοῦ ἔ δει ξε ὅ τι αὐ τός 
ἦ ταν ὁ ἀ λη θι νός προ φή της τῆς «Ἐκ κλη σί
ας Subgenius» καί ὅ τι θά ἔ πρε πε νά δη μι
ουρ γή σει μιά ἐκ κλη σί α στό ὄ νο μά του καί 
νά φέ ρει τήν πλή ρη χα λα ρό τη τα.

27. The Book of the Subgenius, Subgenius Foundation, 
Νέα Ὑόρκη, 1987, σελ. 5.
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Στό ἱερό βιβλίο τους διαβάζουμε: «Ποι
ός σᾶς δίνει πίσω τή χαλαρότητά σας; Ὁ 
“Bob”»28. «Ὁ Dobbs εἶναι ἕνας ἀπό ἐκείνους 
τούς σπάνιους μύστες πού ἔρχονται στή Γῆ 
κάθε μερικούς αἰῶνες, ἐκείνους τούς Ἀνα
ληφθέντες Δασκάλους πού “βλέπουν” πολύ 
βαθύτερα… Ὡς μέντιουμ, ὁ “Bob” εἶναι ἀπα
ράμιλλος, ἱκανός νά “ἐκτοξεύει” τά μηνύμα
τα πού κατευθύνονται στό κεφάλι του ἀπό… 
πνεύματα, δαίμονες, ἀγαπημένους πεθαμέ
νους… Ὁ “Bob” εἶναι ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΣΕΞ… Ὁ 
“Bob” δέν ἐπιλέγει νά πορνεύει. Ὁ “Bob”, 
ὡς ἐργαλεῖο τοῦ [θεοῦ] ΒΟΤΑΝ29, πρέπει νά 
πορνεύει. Καί ὄχι μόνο μέ γυναῖκες. Ὄχι μόνο 
μέ ἄνδρες. Καί μέ ΖΩΑ»30. Αὐτός εἶναι ὁ «θε
ός» πού λατρεύουν. Στά κηρύγματά τους 
μάλιστα ἐπαναλαμβάνουν: «ὁ “Bob” σώζει! 
Ὁ “Bob” σώζει! Εἶναι ὁ σωτήρας μας!» Κατά 
τ΄ ἄλλα ἰσχυρίζονται ὅτι «ἀκόμα καί οἱ Χρι
στιανοί μποροῦν νά γίνουν Subgenius»31. Κι ἄς 
βεβηλώνουν ἱερά πρόσωπα καί σύμβολα κι 
ἄς δηλώνουν ὅτι κάνουν συγκεντρώσεις ἀν
τίἀφύπνισης (devivals), «γιά νά καταστρέ
ψουν τό ἔργο τῆς χριστιανικῆς ἀφύπνισης».

Μιά ἀπό τίς ἱερές μέρες τῶν Subgenius 
εἶναι καί ἡ 5η Ἰουλίου πού εἶναι γνωστή 
ὡς Xday (ἡμέρα X). Κάθε χρόνο προβλέ
πουν ὅτι τό τέλος τοῦ κόσμου θά ἔλθει 
στίς 5 Ἰουλίου καί προειδοποιοῦν ὅτι θά 
γλιτώσουν μόνο οἱ Subgenius, οἱ ὁποῖοι 
θά διασωθοῦν ἀπό ἱπτάμενους δίσκους 
μέ ὁδηγούς ἐξωγήινες θεές τοῦ σέξ. Κά
θε χρόνο τίς παραμονές τῆς «συντελείας 
τοῦ κόσμου» διοργανώνουν ἑορταστικές 
ἐκδηλώσεις πού περιλαμβάνουν ρόκ συ
ναυλίες, «σεμινάρια σέξ», πορνογραφικά 
δρώμενα, αὐτόἀκρωτηριασμούς, βέβηλα 
καί βλάσφημα τελετουργικά, τελετουργι
κά «βαπτίσματος», ὅπου «ἐξαλείφονται οἱ 
ἁμαρτίες τους καί ἀποκτοῦν νέες» κ. ἄ. Γιά 

28. ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 21.
29. Ὁ Βόταν, γνωστός καί ὡς Ὄντιν ἤ Βόντεν, εἶναι 

θεός τῆς σκανδιναβικῆς μυθολογίας, θεωρεῖται ὅτι εἶχε 
πολλές ἐρωμένες καί συνδέεται μέ τή σεξουαλικότητα.

30. The Book of the Subgenius, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 23.
31. ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 18.

νά καλύψουν τή διάψευση τῆς προφητείας 
τους περί συντελείας τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία 
ἀρχικά εἶχε ἀνακοινωθεῖ γιά τήν 5η Ἰουλί
ου 1998, χρησιμοποιοῦν διάφορες δικαιο
λογίες ὅπως ὅτι τό τέλος τοῦ κόσμου ἦλθε, 
ἀλλά σέ ἀλληγορικό ἐπίπεδο, ἤ ὅτι ἔλαβε 
χώρα σέ ἄλλο πλανήτη ἤ ὅτι οἱ Γραφές 
τους διαβάστηκαν κατά λάθος ἀνάποδα 
καί ὁ κόσμος θά τελειώσει τό 8661 κλπ.

Ἡ βασική προϋπόθεση γιά νά γίνει 
κανείς Subgenius εἶναι νά πληρώσει 35 
δολάρια στήν «Ἐκκλησία Subgenius». Ἔτσι 
διασφαλίζει τήν «αἰώνια σωτηρία του». 
Τά μέλη προτρέπονται νά παρατήσουν 
τή δουλειά τους καί νά χαλαρώσουν, νά 
συμβάλουν στήν κατάρρευση τοῦ νόμου 
καί τῆς τάξης καί νά κάνουν χρήση ναρκω
τικῶν καί ἔκτρωση ἄν χρειαστεῖ.

«Ἐκκλησία ὅλων των Κόσμων»32

Ἡ «Ἐκκλησία ὅλων των Κόσμων» ἱδρύ
θηκε τό 1962 ἀπό τόν Tim Zell (μετέπειτα 
Oberon ZellRavenheart) καί τόν Richard 
Lance Christie. To 1968 ξεκίνησε τήν ἔκδοση 
τοῦ καθοριστικοῦ γιά τό χῶρο ἐντύπου 
Green Egg καί ἀπέκτησε νομική προσω
πικότητα. Εἶναι ἴσως ἡ παλαιότερη νεο
παγανιστική ὀργάνωση στήν Ἀμερική μέ 
νομική ὑπόσταση καθώς καί ἡ πρώτη ἀνα
γνωρισμένη θρησκεία τῆς «Θεᾶς» καί τῆς 
λατρείας τῆς Φύσης στήν Αὐστραλία33. Τά 
μέλη της ἐκτείνονται καί στήν Εὐρώπη. Ἡ 
«Ἐκκλησία ὅλων τῶν Κόσμων» συγκατα
λέγεται στίς θρησκεῖες θεοποίησης τῆς φύ
σης, χρησιμοποιεῖ ἐκτενῶς τελετουργικά 
μαγείας, ἔχει ὅμως ρίζες στή λογοτεχνία 
τοῦ φανταστικοῦ. Ἡ ἔμπνευση γιά τήν 
ἵδρυσή της καί ἕνα μέρος τῆς διδασκαλίας 
της προῆλθε ἀπό τό μυθιστόρημα ἐπιστη
μονικῆς φαντασίας τοῦ Robert Heinlein 
«Ξένος σέ Ξένη Χώρα»34. 

32. Δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν πεντηκοστιανική
χαρισματική «Συναγωγή  Ἐκκλησία ὅλων των Ἐθνῶν».

33. Ἀπέκτησε νομική ὑπόσταση τό 1992.
34. Robert Heinlein, Stranger in a Strange Land, 1961.
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Βασικό δόγμα τῆς ὀργάνωσης εἶναι ἡ 
πίστη στή θεϊκότητα κάθε ἀνθρώπου, ἡ 
ὁποία ἐκφράζεται καί μέ τό χαιρετισμό πού 
χρησιμοποιοῦν τά μέλη της, «Εἶσαι Θεός» 
ἤ «Εἶσαι Θεά»35. Ἄλλο δόγμα της ἀφορᾶ 
στή λατρεία τῆς Γαίας, τῆς Μητέρας Γῆς. 
Τό 1970 ὁ Tim Zell, μέσα ἀπό μιά «βαθιά 
θρησκευτική ἐμπειρία», κατάλαβε πώς «ἡ 
Γῆ εἶναι ζωντανή καί ὅτι ἡ Θεά τοῦ Παγα
νισμοῦ ἦταν ἡ Γῆ»36. Ἡ «Ἐκκλησία ὅλων 
τῶν Κόσμων ἀναγνωρίζει τή Μητέρα Γῆ, 
τόν Κερασφόρο Θεό, τόν Πράσινο Ἄνδρα37 
καί ἄλλα πνεύματα τοῦ ἀνιμιστικοῦ τοτε
μισμοῦ ὡς τό Θεϊκό Πάνθεον»38 καί ἔχει χα
ρακτηριστεῖ πρόδρομος τοῦ κινήματος τῆς 
βαθιᾶς οἰκολογίας39. Ἡ «Ἐκκλησία ὅλων 
τῶν Κόσμων» διακηρύσσει ἀκόμη τήν πί
στη της στήν «πλουραλιστική θεώρηση 
τῆς θρησκείας, στήν αὐτοπραγμάτωση καί 
τή θετική σεξουαλικότητα»40. Ἡ σεξουα
λικότητα θεωρεῖται «ἔκφραση τοῦ θείου» 
καί τόσο ἡ ἑτερόφυλη σεξουαλικότητα 
ὅσο καί ἡ ὁμοφυλόφιλη σεξουαλικότητα 
θεωροῦνται «ἐκφράσεις ἱερῆς σεξουαλικῆς 
συμπεριφορᾶς». Ἐπιπλέον, ἐνθαρρύνεται 
ὁ γυμνισμός, ἀλλά καί οἱ πολυγαμικές καί 
πολυερωτικές σχέσεις.

Τό 2004 ὁ ZellRavenheart ἵδρυσε τήν 
«Γκρί Σχολή Μαγείας», ἐμπνευσμένη ἀπό 
τή «Σχολή Μαγείας Χόγκουαρτς» τῶν βι
βλίων Χάρρυ Πόττερ. Ἡ Γκρί Σχολή Μαγεί
ας δέχεται σπουδαστές ἀπό τήν ἡλικία τῶν 
11 ἐτῶν ἀλλά καί ἐνήλικες. Ἀπό τήν ἡλικία 

35. http://www.caw.org/index.php?module=Pages&fun
c=display&pageid=3

36. Invented Religions, ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 65.
37. ἤ Πράσινο Θεό, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται γιός καί 

ἐραστής τῆς Μεγάλης Μητέρας.
38. http://www.paganlibrary.com/reference/church_of_

all_worlds.php
39. Ἡ βαθιά οἰκολογία ἤ οἰκολογία τοῦ βάθους, πού 

ἔχει ρίζες στό Βουδισμό καί τόν Ταοϊσμό, ὑπερτονίζει τήν 
ἀξία κάθε μήἀνθρώπινου πλάσματος, οἰκοσυστήματος 
καί διαδικασίας τῆς φύσης καί θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο 
«ἁπλό μέλος τῆς βιοκοινότητας» πού ἔχει τήν ἴδια ἀξία 
μέ τά ζῶα, τά φυτά κτλ.

40. http://www.caw.org/index.php?module=Pages&fun
c=display&pageid=3

τῶν 14 ἐτῶν μάλιστα τά παιδιά μποροῦν 
νά γραφοῦν χωρίς γονική συγκατάθεση. 
Οἱ ἀνήλικοι πληρώνουν τό συμβολικό ποσό 
τῶν 13 δολαρίων ἐτησίως. Ἡ Γκρί Σχολή 
Μαγείας λειτουργεῖ πρός τό παρόν μόνο 
στόν κυβερνοχῶρο ὅπως καί πολλές ἄλλες 
παγανιστικές σχολές σήμερα καί καυχιέ
ται ὅτι ἔχει πάνω ἀπό 800 σπουδαστές σέ 
40 χῶρες. Τά διδασκόμενα μαθήματα, πού 
καλύπτουν ἕνα εὐρύ ἀποκρυφιστικό φά
σμα, περιλαμβάνουν: θεραπευτικές τέχνες, 
ἀλχημεία, τελετουργική μαγεία, μαντεία, 
μαύρη μαγεία καί πολλά ἄλλα. Τό 2005 
ἡ Γκρί Σχολή Μαγείας ἀπέκτησε νομική 
προσωπικότητα ὡς ἐκπαιδευτικό ἵδρυμα μή 
κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα στήν πολιτεία 
τῆς Καλιφόρνιας, ἐνῶ στά σχέδιά τους εἶναι 
καί ἡ ἀπόκτηση κτιρίου γιά τή σχολή.

«Ἐκκλησία τοῦ  
Ἱπτάμενου Μακαρονοτέρατος»

Ἡ τρί τη χι λι ε τί α εἶ δε νέ ες ἐ πι νο η μέ
νες θρη σκεῖ ες, μέ ση μαν τι κό τε ρες ἴ σως τή 
θρη σκεί α τῶν Jedi (Τζεν τα ϊ σμό), τή θρη
σκεί α Matrix καί τή θρη σκεί α τοῦ Ἱ πτά με
νου Μα κα ρο νο τέ ρα τος. Ἡ «Ἐκ κλη σί α τοῦ 
Ἱ πτά με νου Μα κα ρο νο τέ ρα τος», γνω στή 
καί ὡς Πα στα φα ρι α νι σμός, ἱ δρύ θη κε τό 
2005 ἀ πό τόν Bobby Henderson καί ἀ πο τε
λεῖ πα ρω δί α τῆς πί στης στή δη μι ουρ γί α τοῦ 
κό σμου ἀ πό μιά ἀ νώ τε ρη δύ να μη. Ὅ ταν 
τό Συμ βού λιο Ἐκ παί δευ σης τῆς πο λι τεί
ας τοῦ Κάν σας ἀ πο φά σι σε νά δι δά σκε ται 
στά σχο λεῖ α, πα ράλ λη λα μέ τή θε ω ρί α τῆς 
ἐ ξέ λι ξης καί ἡ θε ω ρί α τοῦ «εὐ φυ οῦς σχε
δια σμοῦ», σύμ φω να μέ τήν ὁ ποί α ὁ κό σμος 
δέν δη μι ουρ γή θη κε τυ χαῖ α, ὁ Henderson 
ἔ στει λε ἐ πι στο λή μέ τήν ὁ ποί α δι α μαρ τυ
ρό ταν καί ἀ παι τοῦ σε νά δι δά σκε ται καί ἡ 
«πα στα φα ρι α νι κή ἐκ δο χή τῆς Δη μι ουρ γί
ας», σύμ φω να μέ τήν ὁ ποί α ὁ κό σμος δη μι
ουρ γή θη κε ἀ πό ἕ να μπό γο ἀ πό σπαγ γέ τι 
καί δύ ο κε φτέ δες, τό ὁ ποῖ ο ὀ νό μα σε «Ἱ πτά
με νο Μα κα ρο νο τέ ρας». Ἡ ἐ πι στο λή του 
ἀ γνο ή θη κε, ἀλ λά ἡ θε ω ρί α του δι α δό θη κε 
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τά χι στα μέ σῳ Δι α δι κτύ ου καί τό 2006 γρά
φτη κε τό «Εὐ αγ γέ λιο» τῆς ὁ μά δας, τό ὁ ποῖ ο 
μπο ρεῖ νά ἔ χει που λή σει πά νω ἀ πό 100.000 
ἀν τί τυ πα μέ χρι σή με ρα. Τό 2008 ἔ κα νε τήν 
ἐμ φά νι σή της καί ἡ «Ἑλ λη νορ θό δο ξη Ἐκ
κλη σί α τοῦ Ἱ πτά με νου Μα κα ρο νο τέ ρα τος». 
Τό κεν τρι κό δόγ μα τους εἶ ναι ὅ τι τό σύμ παν 
δη μι ουρ γή θη κε ἀ πό ἕ να ἀ ό ρα το καί μή ἐν
το πί σι μο μα κα ρο νο τέ ρας, τό ὁ ποῖ ο, ὄν τας 
με θυ σμέ νο, ξε κί νη σε τή δη μι ουρ γί α, φτι
ά χνον τας ἀρ χι κά ἕ να βου νό, λί γα δέν τρα 
καί ἕ ναν νά νο. Ἀ κό μη, οἱ πει ρα τές θε ω
ροῦν ται ἱ ε ροί, ἀ φοῦ ὅ πως λέ νε οἱ πρῶ τοι 
πα στα φα ρι α νι στές ἦ ταν πει ρα τές καί τά 
πε ρι βαλ λον τι κά προ βλή μα τα τοῦ πλα νή τη 
ἀ πο δί δον ται στή μεί ω ση τοῦ ἀ ριθ μοῦ τῶν 
πει ρα τῶν. Ὁ πα ρά δει σος γιά τούς ὀ πα δούς 
τῆς «Ἐκ κλη σί ας τοῦ Ἱ πτά με νου Μα κα ρο νο
τέ ρα τος» εἶ ναι ἕ νας τό πος μέ ἕ να ἡ φαί στει ο 
μπύ ρας καί ἕ να ἐρ γο στά σιο στρι πτι ζέζ. Ἡ 
κό λα σή τους εἶ ναι ἕ νας τό πος ὅ που ἡ μπύ
ρα εἶ ναι χα λα σμέ νη καί οἱ στρι πτι ζέζ ἔ χουν 
σε ξου α λι κῶς με τα δι δό με νες ἀ σθέ νει ες.

«Ἐκκλησία τῆς Ἀόρατης Ρόζ Μονόκερου»
Στή θέση τοῦ Θεοῦ, ἀντί γιά τό «Ἱπτά

μενο Μακαρονοτέρας», ἡ «Ἐκκλησία τῆς 
Ἀόρατης Ρόζ Μονόκερου» ἔχει βάλει μιά 
Μονόκερο, μιά «θεά» πού εἶναι ταυτόχρο
να καί ἀόρατη καί ρόζ. Ἡ ἐπιλογή αὐτή 
ἔχει στόχο νά σατιρίσει τά θρησκευτικά 
πιστεύω καί ἀποτελεῖ παρωδία τῶν ἰδιοτή
των τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδή ἡ μονόκερος «θεά» 
εἶναι ἀόρατη, κανείς δέν μπορεῖ νά ἀπο
δείξει ὅτι δέν ὑπάρχει ἤ ὅτι δέν εἶναι ρόζ. 
Κατ’ ἀντιστοιχία, προσπαθοῦν νά ποῦν ὅτι 
ἡ ἀνικανότητα νά ἐντοπίσουμε τό Θεό μέ 
ὑλικό τρόπο δέν μπορεῖ νά ἀποδείξει τήν 
ὕπαρξη ἤ τήν ἀνυπαρξία Του. Οἱ ἀθεϊστές 
πού ἀνήκουν σέ αὐτή τήν ὁμάδα θεωροῦν 
τήν ἔλλειψη ἁπτῶν ἀποδείξεων, καθώς καί 
τήν πίστη στίς ὑπερφυσικές ἰδιότητες τοῦ 
Θεοῦ, ὡς παραλογισμό. Τό σύμβολο τῆς 
«Ἐκκλησίας τῆς Ἀόρατης Ρόζ Μονόκερου», 
πού ἀποτελεῖται ἀπό τό μηδέν καί μιά 

ἀπεικόνιση μονόκερου, ἀντιπροσωπεύει 
τόν ἀθεϊσμό.

Ἡ «Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀό
ρατης Ρόζ Μονόκερου», πού δραστηριο
ποιεῖται ἀπό τό 2008, διοργανώνει κοινές 
ἐκδηλώσεις μέ τήν «Ἐκκλησία τοῦ Ἱπτάμε
νου Μακαρονοτέρατος» καί τήν «Ἑλληνική 
Ἕνωση Ἀθέων». Τά πιστεύω της, ὅπως 
διαφαίνονται στά κείμενά της, ἀποτελοῦν 
βεβήλωση τῶν ἱερῶν μας Μυστηρίων, δογ
μάτων, ἑορτῶν κ.λπ. Ἐνδεικτικά παραθέ
τουμε τό «σύμβολο τῆς πίστεώς» τους, τό 
ὁποῖο ἀποτελεῖ βλάσφημη καί αἰσχρή πα
ραποίηση τοῦ ἱεροῦ Συμβόλου τῆς Ὀρθοδό
ξου Πίστεως.

«Πιστεύομεν εἰς μίαν Ἀόρατην Ρόζ Μο
νόκερω, μητέρα, παντοκράτειρα, ποιήτρια 
οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί 
ἀοράτων.

Καί εἰς ἕναν Ἀόρατον Μπλέ Μονόκερω, 
τόν σύντροφον αὐτῆς τόν μονογενῆ, τόν ἐκ 
τῆς μητρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν 
αἰώνων.

Φῶς ἐκ φωτός, κυανοῦν ἀληθινόν ἐκ ρο
δίνου ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, 
ὁμοούσιον τῇ μητρί, δι’ ἧς τά πάντα ἐγένετο.

Τόν διά τά πλάσματά της καί διά τήν 
αὐτῶν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν 
οὐρανῶν, καί καταστώμενον ὁρατόν ἐκ τῆς 
Ἁγίας Συνουσίας καί ἐνσαρκωθήσαντα.

Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί 
καλπάζοντα εἰς τό πλευρόν τῆς μητρός.

Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης, εὐλο
γώντα τούς ζώντας καί τούς ἐραστάς, ὧν 
τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καί εἰς τήν Ἁγία Συνουσία τήν ζωοποιό, 
τήν ἐκ τοῦ ζεύγους ἐκπορευομένην, τήν σύν 
τῷ θήλει καί τῷ ἄρρενι συμπροσκυνούμενη 
καί συνδοξαζόμενη, τήν λαλήσασα διά τῶν 
προφητῶν.

Εἰς μίαν ἁγίαν, καθολικήν καί ἀπολαυ
στικήν συνουσίαν.

Ὁμολογῶ ἐν ἡδονῇ εἰς ἄφεσιν ψυχανα
γκασμῶν.

Προσδοκῶ ἱκανοποίησιν ἀπωθημένων.
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Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν».

Ἐπίλογος
Ἡ θρησκεία σχετικοποιεῖται, γίνεται 

ἐναλλακτική, μεταμοντέρνα, ἀποϊερο
ποιημένη, παράλογη, ἐπικίνδυνη καί ὅ,τι 
μπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς. Γίνεται τά 
πάντα ἐκτός ἀπό Ἀλήθεια, Ζωή καί Ὁδός 
σωτηρίας.

ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Συνοπτικός σχολιασμός τοῦ ὁμώνυμου βιβλίου τοῦ Ρέϋμοντ Φράντς, 

ἀπό τήν κ. Ἄννα Μπουρδάκου,μέλος τοῦ Πν. Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

(α’ μέ ρος)

«Ἡ πάλη ἀνάμεσα στήν πίστη πρός τόν Θεό 
καί στήν ἀφοσίωση πρός μία θρησκεία. 

Μιά διεισδυτική ματιά στό ἀνώτατο  
συμβούλιο μιᾶς θρησκείας 

καί στή δραματική ἐξουσία πάνω  
σέ ἀνθρώπινες ζωές». 

Ρέϋμοντ Φράντς

Ὁ Ρέϋ μοντ Φράν τς στό βι βλί ο του «Κρί
ση συ νεί δη σης»1, πα ρου σιά ζει ὅ λο τό ἐ σω
τε ρι κό τῆς «Σκο πιᾶς» ὅ πως τό ἔ ζη σε πρίν 
τό γνωρίσει σέ βάθος. Βι ώ νει ὅ λα τά ψεύ δη 
πού κη ρύτ τει ἡ «Σκο πιά» στό ὄ νο μα τοῦ 
Θε οῦ. Ζοῦ με μαζί του τήν τρα γι κό τη τα 
λό γῳ τῆς θέ σε ως πού κα τέ χει καί τή μα
ταιότητα πού ὁ ἴδιος βιώνει λόγῳ τῆς πα
ρα μο νῆς του σ’ αὐ τή τήν ὀρ γά νω ση.

Ἀ πό νε α ρός κι ἐ πί σει ρά 50 πε ρί που χρό
νων, γε μά των ἀ πε ρί γρα πτες κα κου χί ες 
τοῦ ἰ δί ου καί τῆς συ ζύ γου του, ζεῖ ὑ πο μέ
νον τάς τα ὅ λα μέ χα ρά γιά τήν δό ξα τοῦ 
Ἰ ε χω βᾶ, ὅ πως πί στευ ε. Ὅ ταν ὅ μως τόν ἐ ξέ
λε ξαν μέ λος τοῦ Κυ βερ νῶν τος Σώ μα τος 
(Κ.Σ.), ὅλα ἄλλαξαν καθώς βρέ θη κε σέ ἕ να 
τε λεί ως δι α φο ρε τι κό πε ρι βάλ λον ἀ πό αὐ τό 
πού τό σα χρό νια  πί στευ ε καί ὑπηρετοῦσε. 

1. Ρέϋμοντ Φράντς, Κρίση Συνείδησης, Ἐκδόσεις: «Μυ
ριόβιβλος», Ἀθήνα 2009.

Σι γά σι γά ἀρχίζει νά ἀ να κα λύ πτει ἕ να 
πρός ἕ να ὅλα ὅσα ἐ κή ρυτ τε τό σο και ρό νά 
ἀ πο δει κνύ ον ται ψεύ δη. Στό Κ. Σ., στό ὁ ποῖ ο 
ἀ νή κει τώ ρα κι αὐ τός, διαπιστώνει ὅτι τό 
μό νο πού ἐν δι α φέ ρει τά μέ λη του εἶναι ἡ 
ἐ ξου σί α, ἡ ἀ πό λυ τη κυ ρι αρ χί α  πά νω στούς 
ἀν θρώ πους κι ὄ χι ἡ σω τη ρί α τους. Ἀρ χίζει 
τό τε μι ά προ σω πι κή ἔ ρευ να ξε κι νών τας 
ἀ πό τό θε με λι ῶ δες θέ μα, τή «γε νι ά τοῦ 
1914».

«1914 “καί ἡ γε νιά αὐ τή”. Γιά πε ρισ σό
τε ρες ἀ πό 3 δε κα ε τί ες, τό ἔ τος 1914 ὑ πο δει
κνυ ό ταν ὡς τό σχε τι κό μέ τό μέλ λον ὁ ρια κό 
ση μεῖ ο γιά τίς χρο νι κές προ φη τεῖ ες τῆς Ὀρ
γά νω σης Σκο πιά. Τώ ρα γιά ὀ κτώ πε ρί που 
δε κα ε τί ες, ἡ ἴ δια ἡ με ρο μη νί α ἀ πο δει κνύ ε ται 
ὡς τό πα ρελ θον τι κό ση μεῖ ο γιά τή χρο νι κή 
προ φη τεί α πού συ νι στᾶ τό ση μαν τι κώ τε ρο 
ἔ ναυ σμα καί κί νη τρο γιά “ἐ πι τα κτι κό τη τα” 
στή δρα στη ρι ό τη τα τῶν μαρ τύ ρων τοῦ Ἰ ε
χω βᾶ.

Ἴ σως καμ μιά ἄλ λη θρη σκεί α δέν ἔ χει 
ἐ πεν δύ σει τό σο σέ μιά καί μό νο ἡ με ρο μη νί α...

Ὁ ἰ σχυ ρι σμός τῆς ὀρ γά νω σης τῶν μαρ τύ
ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ, ὅ τι εἶ ναι ὁ μο να δι κός ἐ πί
γει ος ἀ γω γός καί ὄρ γα νο τοῦ Θε οῦ καί τοῦ 
Χρι στοῦ, εἶ ναι ἀ ξε χώ ρι στα συν δε δε μέ νος 
μέ τήν ἡ με ρο μη νί α αὐ τή, για τί ὁ ἰ σχυ ρι σμός 
λέ ει ὅ τι ἐ κεῖ νο τό ἔ τος ὁ Χρι στός ἄρ χι σε 
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τήν “ἀ ό ρα τη πα ρου σί α σή του” ὡς ἕ νας νέ
ος ἐν θρο νι σμέ νος κυ βερ νή της... ἐ ξέ λε ξε τή 
Σκο πιά ὡς τόν ἐ πι λεγ μέ νο ἀν τι πρό σω πό 
του ἐ νώ πιον ὅ λης τῆς ἀν θρω πό τη τας..., ὡς 
τήν τά ξη τοῦ “πι στοῦ καί φρό νι μου δού λου” 
τήν ὁ ποί α δι ό ρι σε οἰ κο νό μο σέ ὅ λα τά ὑ πάρ
χο ντά του ἐ πί γῆς. Ἀ πό αὐ τή τή δι δα σκα λί α 
ἀν τλεῖ τό Κυ βερ νῶν Σῶ μα τό δι καί ω μά του 
στήν ἐ ξου σί α αὐ τόπα ρου σι α ζό με νο ὡς τό 
δι α χει ρι στι κό τμῆ μα αὐ τοῦ τοῦ πι στοῦ καί 
φρό νι μου δού λου.

Τά στοι χεῖ α δεί χνουν ὅ τι τό Κ. Σ. αἰ σθα
νό ταν ἀ νη συ χί α ὅ σον ἀ φο ρᾶ αὐ τή τή χρο νι κή 
προ φη τεί α. Ἡ χρο νι κή πε ρί ο δος πού ἀ να
με νό ταν νά πραγ μα το ποι η θεῖ ἀ πο δεί χθη κε 
σύν το μη καί πε ρι ο ρι σμέ νη πρός τήν κά λυ ψη 
τῶν γε γο νό των πού εἶ χαν προ βλε φθεῖ. Μέ
χρι τό 1940 οἱ ἐκ δό σεις τῆς Σκο πιᾶς πα ρου σί
α ζαν τά λό για τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ “Ἀ λή θεια 
σᾶς λέ ω...”, σάν νά εἶ χαν ἀρ χί σει νά ἐ φαρ
μό ζον ται ἀ πό τό ἔ τος 1914. Μι λοῦ σαν γιά 
τή “γε νιά τοῦ 1914”, καί τήν πα ρου σί α ζαν 
ὡς σχε τι κή μέ τήν πε ρί ο δο κα τά τήν ὁ ποί α 
θά λάμ βα νε χώ ρα ἡ τε λι κή ἐκ πλή ρω ση τῶν 
“προ φη τει ῶν τῶν ἐ σχά των ἡ με ρῶν” καί θά 
εἰ σερ χό μα σταν σέ μί α νέ α τά ξη πραγ μά
των. Στή δε κα ε τί α τοῦ 1940 ἡ ἐ πι κρα τοῦ σα 
ἄ πο ψη ἦ ταν ὅ τι μί α νέ α “γε νιά” κά λυ πτε 
μί α πε ρί ο δο 30 ἤ 40 ἐ τῶν. Αὐ τό συ νει σέ φε ρε 
στήν ἀ κλό νη τη ἐμ μο νή ὅ τι ὁ χρό νος πού ἀ πέ
με νε ἦ ταν ἐ ξαι ρε τι κά πε ρι ο ρι σμέ νος.

Ὅ ταν τό “ΞΥΠΝΑ” πραγ μα τευ ό ταν αὐ τό 
τό θέ μα πρίν ἀ πό 30 χρό νια, στίς μέ ρες τοῦ 
1975, δι νό ταν ἔμ φα ση στό πό σο σύν το μα θά 
ἐ ξέ λει πε ἡ γε νιά τοῦ 1914, πό σο λί γος χρό
νος ἔ με νε γιά τό δι ά στη μα ζω ῆς αὐ τῆς τῆς 
γε νιᾶς. Ὅ ταν ὅ μως πέ ρα σε τό 1975, τό ση
μεῖ ο ἔμ φα σης ἀλ λά ζει. Τώ ρα, γι νό ταν προ
σπά θεια νά δει χθεῖ ὅ τι τό χρο νι κό δι ά στη μα 
τῆς γε νιᾶς τοῦ 1914 δέν ἦ ταν τό σο πε ρι ο ρι
σμέ νο..., ὅ τι θά μπο ροῦ σε νά ἐ πε κτα θεῖ ἀ κό
μα μέ τρό πους πέ ρα ἀ πό τό ἀ να με νό με νο. 
Ἔ τσι ἡ Σκο πιά τῆς 1ης Ὀ κτω βρί ου μι λοῦ σε 
τώ ρα, ὄ χι γι’ αὐ τούς πού ἔ γι ναν “μάρ τυ ρες 

τῶν ὅ σων ἔ λα βαν χώ ρα” τό 1914, ἀλ λά γι’ 
αὐ τούς πού “ἦ ταν ἱ κα νοί νά πα ρα τη ρή σουν” 
τά γε γο νό τα πού ἄρ χι σαν ἐ κεῖ νο τό ἔ τος. Ἡ 
ἁ πλή πα ρα τή ρη ση εἶ ναι δι α φο ρε τι κή ἀ πό 
τήν κα τα νό η ση. Αὐ τό θά μπο ροῦ σε λο γι κά 
νά μει ώ σει τό ἐ λά χι στο ὅ ριο ἡ λι κί ας ἐ κεί νων 
πού ἀ πο τε λοῦ σαν τήν “γε νε άν ταύ την”.

Πα ρό τι δι α φο ρε τι κά συ στή μα τα ὑ πο λο
γι σμοῦ μπο ρεῖ νά κέρ δι ζαν κα νέ να ἔ τος ἀ πό 
δῶ καί ἀ πό κεῖ, πα ρέ με νε γε γο νός τό ὅ τι ἡ 
πε ρί ο δος τῆς γε νιᾶς τοῦ 1914 συρ ρι κνω νό
ταν μέ με γά λη τα χύ τη τα, κα θώς ἡ ὀν το λο
γί α τῶν θα νά των εἶ ναι πάν τα ὑ ψη λό τε ρη 
με τα ξύ τῶν πιό ἡ λι κι ω μέ νων. Τό Κ. Σ. τό 
γνώ ρι ζε αὐ τό, για τί τό θέ μα ἦρ θε πρός συ
ζή τη ση “ἀρ κε τές φο ρές”».

Ὅ πως δι α βά σα με στό ὡς ἄ νω κεί με νο, 
ἀ πό τό βι βλί ο τοῦ Ρ. Φράν τς, τό θέ μα γιά 
τήν «γε νε άν ταύ την» ὑ πῆρ ξε πάν το τε γιά 
τή «Σκοπιά» ἕ να ἀ πό τά πλέ ον ση μαν τι κά 
θέ μα τα. Δη μι ουρ γεῖ πρό βλη μα ἡ ἀν τι με
τώ πι σή του ἀ κό μα καί σή με ρα. Ἦ ταν καί 
εἶ ναι μιά δι δα σκα λί α κοι νή μέ συ νε χεῖς 
ἀλ λα γές ἑρμηνείας. Φυ σι κά προ σπα θεῖ νά 
τίς δι και ο λο γή σει μέ δι ά φο ρα αἴ ο λα ἐ πι
χει ρή μα τα καί μέ τό πιό πει στι κό γιά τούς 
ὀ πα δούς, τήν πε ρί φη μη ἔ κλαμ ψη τοῦ «νέ
ου φω τός». Αὐ τά πρός τά ἔ ξω... τώ ρα ὅ μως 
μέ τίς συν τα ρα κτι κές ἀ πο κα λύ ψεις τοῦ Ρ. 
Φράν τς, ἔρ χε ται στό φῶς ὅ λο τό πα ρα σκή
νιο τοῦ ἐ σω τε ρι κοῦ τῆς Ὀρ γάνω σης καί τό 
πιό θλι βε ρό, ὅ τι συ νει δη τά προ σπα θοῦν οἱ 
ἡ γέ τες τῆς ἑ ται ρί ας νά τό κα λύ ψουν.

Γράφει ὁ Ρ. Φράντς:
«Τό πρό βλη μα προ έ κυ ψε κα τά τήν διά ρ

κεια τῆς συ νε δρί α σης τοῦ Κ. Σ. τῆς 7ης Ἰ ου
νί ου 1978. Σ’ αὐ τό ὁ δή γη σαν προ γε νέ στε ροι 
πα ρά γον τες. Τό μέ λος τοῦ Κ. Σ. Ἄλ μπερ 
Σρόν τερ, εἶ χε δι α νεί μει στά μέ λη ἀν τί γρα
φα μιᾶς δη μο γρα φι κῆς ἀ να φο ρᾶς γιά τίς Η. 
Π. Α. Τά δε δο μέ να ἔ δει χναν ὅ τι λι γώ τε ρο 
ἀ πό τό 1% τοῦ πλη θυ σμοῦ, πού ἦ ταν στήν 
ἐ φη βεί α τό 1914, βρι σκό ταν ἀ κό μα στή ζω ή 
τό 1978. Ἀλ λά ἕ νας πα ρά γον τας πού κί νη σε 
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πε ρισ σό τε ρο τήν προ σο χή ἀ φο ροῦ σε δη λώ
σεις πού εἶ χε κά νει ὁ Σρόν τερ κα τά τήν ἐ πί
σκε ψή του σέ ὁ ρι σμέ νες χῶ ρες στήν Εὐ ρώ
πη. Πί σω στό Μπρού κλιν ἔ φτα σαν ἀ να φο ρές 
ὅ τι ὁ Σρόν τερ ὑ πέ βαλ λε σέ ἄλ λους τήν ἰ δέ α 
ὅ τι ἡ ἔκ φρα ση “ἡ γε νε ά αὐ τή” ὅ πως τήν 
χρη σι μο ποι οῦ σε ὁ Ἰ η σοῦς στό Ματθ. 24:34, 
ἐ φαρ μο ζό ταν στή γε νιά τῶν “κε χρι σμέ νων” 
καί ὅ τι ὅ σο ζοῦ σε ἔ στω κι ἕ νας ἀ πό αὐ τούς, 
ἡ “γε νιά” δέν θά πα ρερ χό ταν. Αὐ τό βέ βαι α 
ἦ ταν ἀν τί θε το μέ τή δι δα σκα λί α τῆς Ὀρ γά
νω σης καί εἶ χε γί νει χω ρίς τήν ἔγ κρι ση τοῦ 
Κ. Σ.

Ὅ ταν με τά τήν ἐ πι στρο φή τοῦ Σρόν τερ 
τέ θη κε τό θέ μα, ἡ ἑρ μη νεί α πού εἶ χε προ τεί
νει ἀ πορ ρί φθη κε καί ψη φί στη κε ὅ τι σ’ ἕ να 
προ σε χές τεῦ χος τῆς «Σκο πιᾶς» θά δη μο σι
ευ όν του σαν «ἐ ρω τή σεις ἀ να γνω στῶν» πού 
θά ἐ πα νε πι βε βαί ω ναν τή δε δο μέ νη δι δα σκα
λί α ἀ να φο ρι κά μέ “αὐ τή τή γε νιά”.

Εἶ ναι ἐν δι α φέ ρον ὅ τι στό μέ λος τοῦ Κ. Σ. 
Σρόν τερ δέν ἀ πευ θύν θη κε ἐ πί πλη ξη οὔ τε 
μομ φή γιά τό ὅ τι εἶ χε ἀ να πτύ ξει αὐ τή τήν 
χω ρίς ἔγ κρι ση, ἀ συμ βί βα στη μέ τίς δι δα σκα
λί ες ἄ πο ψη ἐ νῶ ἦ ταν στήν Εὐ ρώ πη. Τό πρό
βλη μα ἀ νέ κυ ψε ξα νά στή συ νε δρί α ση τῆς 
6ης Μαρ τί ου καί τῆς 14ης Νο εμ βρί ου 1979. 
Κα θώς τό θέ μα εἶ χε τρα βή ξει τήν προ σο χή, 
φω το τύ πη σα τίς πρῶ τες εἴ κο σι σε λί δες τοῦ 
κει μέ νου πού εἶ χε ὁ Σου η δός Πρε σβύ τε ρος... 
Κά θε μέ λος τοῦ Κ. Σ. ἔ λα βε ἕ να ἀν τί γρα φο. 
Πα ρε κτός ἀ πό ἕ να πε ρι στα σια κό σχό λιο, δέν 
τό εὕ ρι σκαν πρέ πον νά συ ζη τή σουν τό θέ μα.

Ὁ Λά ϊ τμαν Σου ΐν γκλ ὡς ἐ πι κε φα λῆς τοῦ 
τμή μα τος Συγ γρα φῆς, ἦ ταν ἤ δη ἐ ξοι κει ω μέ
νος μ’ αὐ τό τό ὑ λι κό. Ἐ πέ στη σε τήν προ σο χή 
τοῦ Σώ μα τος σέ με ρι κές ἀ πό τίς δογ μα τι κές 
ἐ πί μο νες δη λώ σεις πού εἶ χαν δη μο σι ευ θεῖ 
σέ ἀρ κε τά τεύ χη τῆς Σκο πιᾶς τοῦ 1922, δι α
βά ζον τας κά ποι α ἀ πο σπά σμα τα, δυ να τά, σέ 
ὅ λα τά μέ λη∙ εἶ πε ὅ τι ἦ ταν πο λύ μι κρός τό 
1914 (μό νο τεσ σά ρων ἐ τῶν) γιά νά θυ μᾶ ται 
πολ λά γι’ αὐ τό. Ἀλ λά εἶ πε ὅ τι θυ μό ταν τίς 
συ ζη τή σεις πού λάμ βα ναν χώ ρα στό σπί τι 

του, ἀ να φο ρι κά μέ τό 1925. Ὅ τι ἤ ξε ρε ἐ πί σης 
τί εἶ χε συμ βεῖ τό 1975. Εἶ πε ὅ τι προ σω πι κά 
δέν θά ἤ θε λε νά ἐ ξα πα τη θεῖ ἀ να φο ρι κά μέ 
μιά ἄλ λη ἡ με ρο μη νί α. Κα τά τήν πο ρεί α τῆς 
συ ζή τη σης, τό νι σα ὅ τι δέν ὑ πῆρ χαν ἱ στο ρι κά 
στοι χεῖ α πού νά ὑ πο στη ρί ζουν τήν ἀ φε τη
ρια κή ἡ με ρο μη νί α τῆς Ἑ ται ρί ας, τό 607 π. 
Χ. Ὅ σο γιά τό 1914 καί τή γε νιά πού ζοῦ σε 
τό τε, τά ἐ ρω τή μα τά μου ἦ ταν: ἄν ἡ πα ρα
δο σια κή δι δα σκα λί α τῆς Ὀρ γά νω σης ἦ ταν 
ἔγ κυ ρη, πῶς μπο ροῦ με νά ἐ φαρ μό σου με 
τούς συ νο δευ τι κούς λό γους τοῦ Χρι στοῦ 
στούς ἀν θρώ πους πού ζοῦ σαν τό 1914; Εἶ
πε “πα ρό μοι α καί ἐ σεῖς ὅ ταν δεῖ τε ὅ λα αὐ
τά, νά ξέ ρε τε ὅ τι ἐ κεῖ νος πλη σιά ζει, εἶ ναι 
στήν πόρ τα... Καί κα θώς αὐ τά θά ἀρ χί σουν 
νά γί νον ται, ἀ νορ θω θεῖ τε καί ση κῶ στε τά 
κε φά λια σας, ἐ πει δή πλη σιά ζει ἡ ἀ πε λευ
θέ ρω σή σας”. Τά ἔν τυ πα ἀ νέ φε ραν τα κτι κά 
ὅ τι αὐ τά τά λό για ἄρ χι σαν νά ἐ φαρ μό ζον
ται ἀ πό τό 1914 καί ἔ πει τα, σ’ αὐ τούς τούς 
Χρι στια νούς πού ζοῦ σαν τό 1914. Ἀλ λά ἄν 
ἦ ταν ἔ τσι, τό τε σέ ποι ούς ἀ νά με σα σ’ αὐ τούς 
μπο ροῦ σαν νά ἐ φαρ μο στοῦν; Σ’ αὐ τούς πού 
τό τε ἦ ταν 50 ἐ τῶν; Ἀλ λά ἄν ἐ κεῖνοι ζοῦ σαν 
τώ ρα (δη λα δή τό 1979, τόν και ρό τῆς ἀ να
ζή τη σης), θά ἦ ταν 115 ἐ τῶν. Σ’ αὐ τούς πού 
τό τε ἦ ταν 40 ἐ τῶν; Αὐ τοί θά ἦ ταν τώ ρα 105. 
Ἀ κό μα καί οἱ 30χρονοι θά ἦ ταν 95 καί αὐ τοί 
πού εἶ χαν μό λις πε ρά σει τήν ἐ φη βεί α τους 
θά ἦ ταν ἤ δη 85 τό 1979. (Ἀ κό μα κι αὐ τοί θά 
εἶ ναι πά νω ἀ πό 100, ἄν ζοῦν σή με ρα). Ἄν λοι
πόν αὐ τά τά συν τα ρα κτι κά λό για, “ση κῶ στε 
τά κε φά λια σας ἐ πει δή πλη σιά ζει ἡ ἀ πε λευ
θέ ρω σή σας”, πραγ μα τι κά ἐ φαρ μό ζον ταν 
στούς ἀν θρώ πους τοῦ 1914, καί ἐν νο οῦ σαν 
ὅ τι μπο ροῦν νά ἐλ πί ζουν νά δοῦν τήν τε λι κή 
ἐκ κα θά ρι ση, λο γι κά αὐ τή ἡ συ ναρ πα στι κή 
ἀ ναγ γε λί α θά ἔ πρε πε νά προσ δι ο ρί ζε ται 
ἀ πό τό λε γό με νο: “Ναί, ἐ σεῖς μπο ρεῖ τε νά 
τό δεῖ τε δη λα δή, ὑ πό τόν ὅρο ὅ τι εἶ στε τώ
ρα πο λύ νέ οι καί θά ζή σε τε μιά πο λύπο λύ 
μα κρο χρό νια ζω ή”... Ἔ τσι ρώ τη σα τό Σῶ μα, 
τί νό η μα εἶ χε ἡ ἐ φαρ μο γή τῶν λό γων τοῦ 
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Ἰ η σοῦ στό Ματθ. 24: 33, 34, τό 1914, ἄν οἱ 
μό νοι πού θά μπο ροῦ σαν νά τά δοῦν νά ἐκ
πλη ρώ νον ται ἦ ταν παι διά στήν ἐ φη βεί α τους 
ἤ καί μι κρό τε ρα; Καμ μί α συγ κε κριμ μέ νη 
ἀ πάν τη ση δέν δό θη κε. Πάν τως, κά ποι α μέ
λη ἐ ξέ φρα σαν τή συ νε χι ζό με νη ὑ πο στή ρι ξή 
τους γιά “αὐ τή τή γε νιά” καί τή χρο νο λο γί α 
τοῦ 1914... Ὅ ταν ἀρ γό τε ρα ὁ πρό ε δρος τῆς 
συ νε δρί α σης, μοῦ ἐ πέ τρε ψε νά μι λή σω, ἔ κα
να τό σχό λιο ὅ τι φαι νό ταν νά χρει α ζό ταν νά 
θυ μό μα στε πώς ὅ τι δι δά σκε ται σή με ρα ὡς 
“πα ροῦ σα ἀ λή θεια”, μπο ρεῖ ἐ πί σης μέ τόν 
και ρό νά γί νει “πα ρελ θοῦ σα ἀ λή θεια” καί 
ὅ τι ἡ “πα ροῦ σα ἀ λή θεια” πού ἀν τι κα θι στᾶ 
μιά τέ τοι α “πα ρελ θοῦ σα ἀ λή θεια”, μπο ρεῖ ἡ 
ἴ δια νά ἀν τι κα τα στα θεῖ ἀ πό μιά “μέλ λου σα 
ἀ λή θεια”. Θε ω ροῦ σα πώς ὅ ταν ἡ λέ ξη “ἀ λή
θεια” ἐ χρη σι μο ποι εῖ το κα τ’ αὐ τόν τόν τρό πο 
ἔ χα νε τό νό η μά της. Δύ ο μέ λη τοῦ Σώ μα τος 
εἶ παν ὅ τι, ἄν ἡ ἐ ξή γη ση δέν ἦ ταν σω στή, 
τό τε ποι ά ἡ ἐ ξή γη ση τῶν λό γων τοῦ Ἰ η σοῦ; 
Κα θώς ἡ ἐ ρώ τη ση φαι νό ταν νά ἀ πευ θύ νε ται 
σ’ ἐ μέ να ἀ πήν τη σα πώς θε ω ροῦ σα ὅ τι θά 
ὑ πῆρ χε κά ποι α ἐ ξή γη ση πού ἐ ναρ μο νι ζό ταν 
μέ τή Γρα φή καί τά γε γο νό τα, ἀλ λά πώς ὅ,τι 
πα ρου σι ά ζου με σί γου ρα δέν θά ἔ πρε πε νά 
εἶ ναι κά ποι α ξαφ νι κή ἰ δέ α, ἀλ λά κά τι πού 
θά εἶ χε δι ε ρευ νη θεῖ καί ζυ γι στεῖ πο λύ προ
σε κτι κά. Εἶ πα ὅ τι νό μι ζα ὅ τι ὑ πῆρ χαν ἀ δελ
φοί ἱ κα νοί νά κά νουν ἐ κεῖ νο τό ἔρ γο, ἀλ λά 
ὅ τι θά χρει ά ζον ταν τήν ἐ ξου σι ο δό τη ση τοῦ 
Κ. Σ. Ἐν δι α φε ρό ταν τό Κυ βερ νῶν Σῶ μα νά 
γί νει κά τι τέ τοι ο; Δέν δό θη κε ἀ πάν τη ση καί 
ἡ ἐ ρώ τη ση ἔ πε σε στό κε νό. Στό τέ λος τῆς 
συ ζή τη σης, τά μέ λη τοῦ Κυ βερ νῶν τος Σώ
μα τος μέ τήν ἐ ξαί ρε ση με ρι κῶν ὑ πέ δει ξαν 
ὅ τι θε ω ροῦ σαν πώς τό 1914 καί ἡ δι δα σκα λί α 
γιά “αὐ τή τή γε νιά” πού ἦ ταν συν δε δε μέ νη 
μ’ αὐ τό, ἔ πρε πε νά το νί ζε ται...

Νά ἕ να ἀ ξι ο ση μεί ω το πα ρά δειγ μα: στή 
διά ρκεια τῆς συ νε δρί α σης τῆς 19ης Φε
βρου α ρί ου κα τά τήν ὁ ποί α τό Κυ βερ νῶν 
Σῶ μα ἄ κου γε τήν ἠ χο γρα φη μέ νη ὁ μι λί α τοῦ 
Φρέντ Φράν τς γιά τό 1975, ἀ κο λού θη σε συ

ζή τη ση γιά τήν ἀ βε βαι ό τη τα τῶν χρο νι κῶν 
προ φη τει ῶν. Ὁ Νά θαν Νόρ, πού τό τε ἦ ταν 
πρό ε δρος μί λη σε καί εἶ πε: “Ὑ πάρ χουν κά
ποι α πράγ μα τα ποῦ ξέ ρω: γνω ρί ζω, ὅ τι ὁ 
Ἰ ε χω βά εἶ ναι Θε ός, ὅ τι ὁ Χρι στός Ἰ η σοῦς 
εἶ ναι Υἱ ός του, ὅ τι ἔ δω σε τή ζω ή του ὡς 
ἀν τίλυ τρο γιά μᾶς, ὅ τι ὑ πάρ χει ἀ νά στα ση. 
Γιά ἄλ λα πράγ μα τα δέν εἶ μαι τό σο σί γου
ρος. Γιά τό 1914 δέν ξέ ρω. Μι λᾶ με γιά τό 
1914 γιά πο λύ και ρό. Μπο ρεῖ νά ἔ χου με δί
και ο, κι ἐλ πί ζω νά ἔ χου με”»2.

Αὐ τά εἶ ναι τά λό για πού προ φέ ρουν 
τά χεί λη τοῦ τότε προ έ δρου τῆς ἑται ρί ας 
«Σκο πιά». Ὁ μο λο γεῖ ὅ τι δέν γνω ρί ζει γιά 
τήν βα σι κό τε ρη δι δα σκα λί α της, αὐ τή στήν 
ὁ ποί α στη ρί ζε ται τό οἰ κο δό μη μα τῆς ὀρ γά
νω σης, τήν ἀ φε τη ρί α πολ λῶν προ φη τει ῶν 
καί δι δα χῶν· πλήν ὅ μως τό κη ρύτ τει ὑ πεύ
θυ να γιά τούς ὀ πα δούς σάν «ἀ γω γός τοῦ 
Θε οῦ», σάν τό κα νά λι μέ σῳ τοῦ ὁ ποί ου 
ρέ ουν οἱ βι βλι κές ἀ λή θει ες. Αὐ τός ὁ ἄν
θρω πος πού ὑ πο τί θε ται σώ ζει ἀν θρώ πι νες 
ὑ πάρ ξεις καί τρέ φει ἑ κα τομ μύ ρια ὀ πα δῶν 
μέ τή «νω πή τρο φή» πού παίρ νει ἀ πό τό 
Θε ό, δη λώ νει ἄ γνοι α μέ μιά ἄ νε ση, μιά 
ἀ πά θεια ἀ πα ξι ω τι κή, σάν νά ἀ πευ θύ νε ται 
σέ κα τώ τε ρα ὄν τα, ἀ κρι βῶς ὅ πως προ φα
νῶς αἰ σθά νε ται γιά τούς ὀ πα δούς του κι 
ἔ τσι εἶ ναι... Πῶς λοι πόν εἶ ναι δυ να τόν νά 
ἀ νε χθεῖ ὅ λη αὐ τή τήν ἀ νεύ θυ νη, τήν ἀλ λο
πρό σα λη κα τά στα ση τοῦ προ έ δρου καί τῶν 
με λῶν τοῦ πε ρί φη μου Κυ βερ νῶν τος Σώ μα
τος, ἡ συ νεί δη ση ἑ νός εἰλικρινοῦς ἄν δρα, 
τοῦ Ρ. Φράν τς, ὁ ὁ ποῖ ος αἰ σθά νε ται πλέ ον 
ὅ τι κι νεῖ ται σ’  ἕ να χῶ ρο ἀ πά της, ψέμ μα τος, 
ὑ πο κρι σί ας, τόν ὁ ποῖ ο δέν ἐ γνώ ρι ζε τό σα 
χρό νια καί τόν ὁ ποῖ ο ὑ πη ρε τοῦ σε πι στεύ
ον τας ὅ τι ὅ λα τά δει νά πού περ νοῦ σε ἦ ταν 
πρός δό ξα τοῦ Ἰ ε χω βᾶ; Ἔ πρε πε νά βρε θεῖ 
σ’ αὐ τό τό πε ρι βάλ λον, με τα ξύ ἀν θρώ πων 
οἱ ὁ ποῖ οι σκο πό ἔ χουν τήν ἐ ξου σί α κι ὄ χι τή 
δι δασκαλία τῆς ἀ λή θειας τοῦ Θε οῦ. Αὐ τό 

2. Σ.τ.Σ. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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εἶ ναι τό προ σω πεῖ ο τῆς «Σκο πιᾶς» κι αὐ τό 
μᾶς ἀ πο κά λυ ψε ὁ Ρ. Φράν τς. Ἀλλά, ἄς συ
νε χί σο υμε στό βι βλί ο...

«Σ’ ἐ κεί νη τή συ νε δρί α ση, ἡ χρο νο λο γί α 
πού ἦ ταν πρω ταρ χι κή ὑ πό συ ζή τη ση ἦ ταν τό 
1975 κι ἔ τσι ἦρ θε σάν ἔκ πλη ξη νά ἀ να φερ
θεῖ σ’ αὐ τό τό γε νι κό πλαί σιο ἡ πο λύ πιό θε
με λι ώ δης χρο νο λο γί α τοῦ 1914. Ὅ πως εἶ πα, 
τά λό για τοῦ προ έ δρου δέν εἰ πώ θη καν σέ 
ἰ δι αί τε ρη συ ζή τη ση, ἀλ λά ἐ νώ πιον τοῦ συ
νε δρι ά ζον τος Κυ βερ νῶν τος Σώ μα τος. Πρίν 
ἀ πό τή με γά λη συ ζή τη ση γιά τό 1914 (στίς 14 
Νο εμ βρί ου τοῦ 1979, μέ ὅ λα τά μέ λη πα ρόν
τα), ἡ Ἐ πι τρο πή Συγ γρα φῆς τοῦ Σώ μα τος 
εἶ χε συ ζη τή σει σέ μιά συ νάν τη ση τό ἄν ἦ ταν 
ὀρ θό νά συ νε χί σει νά το νί ζε ται τό 1914. Στή 
συ ζή τη ση τῆς ἐ πι τρο πῆς πρω τά θη κε ὅ τι θά 
μπο ρού σα με του λά χι στον νά ἀ πο φεύ γου με 
νά προ ω θοῦ με αὐ τή τή χρο νο λο γί α. Ὅ πως 
ἀ να κα λῶ στή μνή μη μου, ὁ Κάρλ Κλά ϊν μᾶς 
θύ μι σε τήν πρα κτι κή πού ἀ κο λου θεῖ το με ρι
κές φο ρές νά μήν ἀ να φέ ρε ται μιά ὁ ρι σμέ νη 
δι δα σκα λί α γιά κά ποι ο δι ά στη μα, ἔ τσι ὥ στε 
ἄν γι νό ταν κά ποι α ἀλ λα γή νά μήν ἔ κα νε τό
σο με γά λη ἐν τύ πω ση. Εἶ ναι ἄ ξιο προ σο χῆς 
ὅ τι ἡ Ἐ πι τρο πή Συγ γρα φῆς ψή φι σε ὁ μό φω να 
ν’ ἀ κο λου θή σει αὐ τήν ἀ κρι βῶς τήν πο λι τι κή 
στίς ἐκ δό σεις ὅ σον ἀ φο ρᾶ τό 1914. Αὐ τή ἡ 
θέ ση ἦ ταν βρα χύ βια, στίς 14 Νο εμ βρί ου 1979 
ἡ συ νε δρί α ση τῆς ὁ λο μέ λειας τοῦ Κ. Σ. κα
τέ στη σε σα φές ὅ τι ἡ πλει ο νό τη τα ἦ ταν ὑ πέρ 
τοῦ το νι σμοῦ τῆς ἡ με ρο μη νί ας ὅ πως γι νό ταν 
συ νή θως. Τό ὅ τι τά ἐ ρω τή μα τα σχε τι κά μέ 
τή δι δα σκα λί α αὐ τή δέν πε ρι ο ρί ζον ταν στό 
Μπρού κλιν, τό δι α πί στω σα ἀ πό ἕ να γε γο
νός πού συ νέ βη σ’ ἕ να τα ξί δι μου στή Δυ τι κή 
Ἀ φρι κή, τό φθι νό πω ρο τοῦ 1979. Τό 1979, 
στή Νι γη ρί α, δύ ο μέ λη τῆς Νι γη ρια νῆς Ἐ πι
τρο πῆς καί ἕ νας πού ἦ ταν Ἱ ε ρα πό στο λος γιά 
με γά λο δι ά στη μα, μέ πῆ γαν νά δῶ ἕ να κτῆ
μα πού εἶ χε ἀ γο ρά σει ἡ ἑ ται ρί α γιά τήν ἀ νοι
κο δό μη ση τῶν νέ ων Γρα φεί ων Τμή μα τος. Ἡ 
με τα κό μι ση θά μπο ροῦ σε νά γί νει πε ρί που 

τό 1983. Ρώ τη σα: “Ἔ χε τε κα θό λου ἐ ρω τή
μα τα ἀ πό τούς ἀ δελ φούς ἐ δῶ γιά τό μά κρος 
τοῦ χρό νου πού πέ ρα σε ἀ πό τό 1914”;... Ὁ 
Συν το νι στής Ἐ πι τρο πῆς εἶ πε “ὄ χι, οἱ Νι γη
ρια νοί ἀ δελ φοί σπά νια ἔ χουν τέ τοι α ἐ ρω τή
μα τα, ἔ χου με ἐ μεῖς ὅμως”. Σχε δόν ἀ μέ σως 
ὁ Ἱ ε ρα πό στο λος εἶ πε: “ἀ δελ φέ Φράν τς, δέν 
θά μπο ροῦ σε ἡ ἀ να φο ρά τοῦ Ἰ η σοῦ σέ αὐ τή 
τή γε νιά νά ἐ φαρ μο στεῖ μό νο στούς ἀν θρώ
πους πού ζοῦ σαν τό τε πα λιά καί εἶ δαν τήν 
κα τα στρο φή τῆς Ἱ ε ρου σα λήμ; Ἄν ἴ σχυ ε αὐ
τό τό τε ὅ λα θά φαί νον ταν νά ται ριά ζουν”. 
Ἡ ἀ πάν τη σή μου ἦ ταν ἁ πλά ὅ τι ὑ πέ θε τα 
ὅ τι αὐ τό πού ἔ λε γε ἦ ταν πι θα νό τη τα, ἀλ
λά δέν ὑ πῆρ χαν πολ λά πού μπο ρού σα με νά 
ποῦ με γι’ αὐ τή τήν ἰ δέ α. Με τέ φε ρα αὐ τή τή 
συ ζή τη ση στό Κ. Σ. για τί μοῦ ἔ δι νε ἐν δεί ξεις 
γιά τά ἐ ρω τή μα τα πού ὑ πῆρ χαν στό μυα λό 
ἀν θρώ πων σ’ ὅ λο τόν κό σμο, πού ἔ χαι ραν 
σε βα σμοῦ καί κα τεῖ χαν θέ σεις μέ με γά λη 
ἐ ξου σί α...

Στή συ νε δρί α ση τοῦ Κ. Σ. τῆς 17ης Φε
βρου α ρί ου 1980 ὁ Λό ϋντ Μπά ρυ ἐ ξέ φρα σε 
τά συ ναι σθή μα τά του γιά τήν σπου δαι ό τη τα 
τῆς δι δα σκα λί ας μέ τό 1914 καί “αὐ τή τή 
γε νιά”. Τό Σῶ μα ἀ πο φά σι σε νά συ ζη τή σει 
πε ραι τέ ρῳ τό θέ μα τοῦ 1914 στήν ἑ πό με νη 
συ νε δρί α ση.

Ἡ Ἐ πι τρο πή Προ ε δρί ας ὑ πό τόν Ἄλ μπερτ 
Σρόν τερ (πρό ε δρο), τόν Κάρλ Κλά ϊν καί τόν 
Γκράντ Σοῦ τερ, συ νέ γρα ψε ἕ να κεί με νο πιό 
ἀ συ νή θι στο. Ἐ φο δί α σαν μέ ἕ να ἀν τί γρα φο 
κά θε μέ λος τοῦ Κ. Σ. Αὐ τοί οἱ τρεῖς εἰ ση
γοῦν ταν ὅ τι ἡ ἔκ φρα ση “ἡ γε νιά αὐ τή” ἀν τί 
νά ἐ φαρ μο στεῖ στούς ἀν θρώ πους πού ζοῦ
σαν τό 1914, θά ἄρ χι ζε νά ἐ φαρ μό ζε ται ἀρ
γό τε ρα!

“Προς τά μέ λη τοῦ Κ. Σ.  γιά θέ μα τα ἡ με
ρησί ας δι ά τα ξης τῆς Πέμ πτης 5 Μαρ τί ου 
τοῦ 1980.

Ἐ ρώ τη μα: Τί εἶ ναι ἡ γε νιά αὐ τή; (Ματθ. 
24: 34, Μάρκ. 13: 30, Λουκ. 21: 32)”».

(Τό τέλος στό ἑπόμενο).
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΖΩΗΣ ἤ 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΧΗΣ;

Μέ τόν ἐν τυ πω σια κό τί τλο «ΠΡΟΠΟΝΗ
ΣΗ ΖΩΗΣ» κά ποι οι ἐ πι τή δει οι τοῦ Νε ο ε πο
χί τι κου χώ ρου προ σφέ ρουν «συ ναν τή σεις 
ἀ φύ πνι σης ζω ῆς» ἀν τί... ἁλ μυ ροῦ ἀν τι τί μου 
τῶν 290 εὐ ρώ καί μά λι στα μέ σῳ τρα πε ζι
κοῦ λο γα ρια σμοῦ! Τό σύ στη μα εἶ ναι γνω
στό καί ἀ πό ἄλ λες ψυ χο λα τρεῖ ες, οἱ ὁ ποῖ ες 
ὑ πό σχον ται βελ τί ω ση ἐρ γα σια κῆς ἀ πό δο
σης, λύ ση μα θη σια κῶν προ βλη μά των, ἀ νά
πτυ ξη τῆς προ σω πι κό τη τας κ. λ. π. (βλ. καί 
E.S.T.1, «ἐκ κλη σί α» τῆς Σα η εν το λο γί ας κ. ἄ.).

Οἱ δι α φη μι στές τῶν ἐν λό γῳ συ νά ξε ων 
πα ρου σι ά ζον ται ὡς ἐγ γυ η τές γιά τούς συμ
με τέ χον τες στήν ἀ παλ λα γή τους ἀ πό:

1)  «ὑ πο κει με νι κές ἀν τι λή ψεις» οἱ ὁ ποῖ ες 
δη μι ουρ γοῦν ἰ σχυ ρούς... πε ρι ο ρι σμούς,

2)  πα γι ω μέ νες... «πε ποι θή σεις» πού δη
μι ουρ γοῦν ἕ ναν «φαῦ λο» κύ κλο ἀ πό 
«πι στεύ ω»... (σκου ρι α σμέ νων) συμ πε
ρι φο ρῶν,

3)  «ἐ πι λο γές» χω ρίς ἐ πί γνω ση τῶν συ νε
πει ῶν τους στόν εὐ ρύ τε ρο πε ρί γυ ρο,

4)  «πε ρισ σό τε ρη προ σπά θεια» ἡ ὁ ποί α 
κα τά τούς συν τά κτες τοῦ ἔν τυ που μέ 
τί τλο: «σε μι νά ριο βι ο γρα φι κή προ πό
νη ση» δέν ὠ φε λεῖ σέ τί πο τα. Ἀ κό μη, 
ὑ πό σχον ται νά μά θουν τούς συμ με τέ
χον τες στό ἐν λό γω σε μι νά ριο πῶς,

5)  νά κά νουν δη μι ουρ γι κή χρή ση τῆς γλώσ

1. Erhard Seminars Training.  Βλ. καί «Διάλογος», τ. 41, 
σσ. 78.

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.

σας ὡς «μιᾶς δη μι ουρ γι κῆς ἐ νέρ γειας»,
6)  νά ἀ παλ λά ξουν τούς ἀν θρώ πους ἀ πό 

τούς προ σω πι κούς τους «φό βους»,
7)  νά τούς βο η θή σουν νά ἀ να κα λύ ψουν τή 

«μο να δι κό τη τά» τους καί
8)  νά ἀν τι με τω πί σουν τήν «κα τάρ ρευ ση» 

ὡς «ἕ να μο νο πά τι, μιά πραγ μα τι κή με
τά βα ση στήν ἐκ πλή ρω ση κά ποι ας δυ
να τό τη τας». 

Ἀ π’ ὅ λα τά πα ρα πά νῳ, εἶ ναι φα νε ρό 
πώς πρό κει ται γιά ἄλ λη μί α κί νη ση, δῆ
θεν ψυ χο λο γι κοῦ χα ρα κτή ρα, ἡ ὁ ποί α μέ 
τόν «ἀ νώ δυ νο» τρό πο προ βο λῆς της μέ σῳ 
σε μι να ρί ων ὑ πό σχε ται ὄ χι χω ρίς ὑ λι κό κό
στος νά λύ σει τά ποι κί λα βι ο τι κά καί ἄλ λα 
προ βλή μα τα τῶν ἀν θρώ πων κη ρύσ σον τας 
τό «εὐ αγ γέ λιο τοῦ ὄ φε ως»· δη λα δή, τή νό
θα αὐ το γνω σί α, τήν αὐ το πραγ μά τω ση 
(αὐτοθέωση) καί τήν χω ρίς Θε ό «σω τη ρί α».

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 
ΜΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Τό πιό κάτω κεί με νο, πού κυ κλο φό ρη σε 
εὐ ρύ τα τα στό δι α δί κτυ ο, ἔ φθα σε σέ μᾶς 
ἀ πό εὐ αι σθη το ποι η μέ νο συ νερ γά τη. Ἰδιαί
τερα, πρέπει νά προσεχθεῖ ἀπό γονεῖς καί 
παιδαγωγούς.

«Α πλές τε χνι κές ρε φλε ξο λο γί ας για μω
ρά και παι διά2, με τις ο ποί ες μπο ρούν οι ί διοι 
οι γο νείς να αν τι με τω πί σουν συ χνές α σθέ
νει ες αλ λά και να ι σχυ ρο ποι ή σουν τη σχέ ση 
τους με τα παι διά, πα ρου σί α σε η ο λι στι κή 
για τρός, Μαι ευ τή ραςΓυ ναι κο λό γος Isabel 
Rosas, την Πα ρα σκευ ή 17 Φε βρου α ρί ου στις 
18:00, στο «Centro Rosas», στην Α θή να, σε μια 
α νοι χτή και δω ρε άν συ νάν τη ση για τα ο φέ λη 
της ρε φλε ξο λο γί ας.

Κρυ ο λο γή μα τα, ά σθμα, βρογ χί τι δες, γρί
πη, ω τί τι δα, γα στρεν τε ρί τι δα εί ναι με ρι κές 

2. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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α πό τις α σθέ νει ες στις ο ποί ες η ρε φλε ξο λο
γί α, ι δι αί τε ρα ό ταν ε φαρ μό ζε ται α πό τους 
ί διους τους γο νείς, μπο ρεί να βο η θή σει, να 
εν δυ να μώ σει το α νο σο ποι η τι κό σύ στη μα, 
ι σχυ ρο ποι ών τας πα ράλ λη λα και την ί δια τη 
σχέ ση γο νέ ων και παι δι ών.

Σε αυ τή την α νοι χτή συ νάν τη ση ε νη μέ
ρω σης για τα ο φέ λη της ρε φλε ξο λο γί ας, η 
Dr. Isabel Rosas, α πευ θύ νε ται στους ί διους 
τους γο νείς, προ σφέ ρον τάς τους γνώ ση και 
ερ γα λεί α. Οι γο νείς θα μά θουν συγ κε κρι μέ
νες πρα κτι κές τις ο ποί ες μπο ρούν να ε φαρ
μό ζουν μέ σα στην κα θη με ρι νό τη τά τους, 
για να βελ τι ώ σουν τη φυ σι κή, ορ γα νι κή και 
συ ναι σθη μα τι κή υ γεί α μω ρών και παι δι ών.

Η ρε φλε ξο λο γί α εί ναι έ να θε ρα πευ τι κό 
ερ γα λεί ο, που στα χέ ρια των γο νι ών α πο κτά 
α κό μα με γα λύ τε ρη δύ να μη, κα θώς συμ βάλ
λει στην ι σχυ ρο ποί η ση της σχέ σης τους με τα 
μω ρά και τα παι διά. Συγ κε κρι μέ νες τε χνι κές 
ρε φλε ξο λο γί ας για παι διά μπο ρούν να εν δυ
να μώ σουν το α νο σο ποι η τι κό σύ στη μα, να αν
τι με τω πί σουν α σθέ νει ες του α να πνευ στι κού 
(ό πως ά σθμα, βρογ χί τι δα, βρογ χι ο λί τι δα, ω τί
τι δα, γρί πη, πνευ μο νί α, κρυ ο λο γή μα τα κλπ), 
του πε πτι κού συ στή μα τος (ό πως δυ σκοι λι ό τη
τα, δι άρ ροι α, γα στρεν τε ρί τι δα), να βο η θή σουν 
σε λοι μώ ξεις και δυσ λει τουρ γί ες του ου ρο ποι
η τι κού συ στή μα τος. Η ρε φλε ξο λο γί α εί ναι μια 
θε ρα πευ τι κή τε χνι κή που εν δεί κνυ ται ε πί σης 
για παι διά με ει δι κές α νάγ κες, παι διά που 
πά σχουν α πό το σύν δρο μο Down, ή αν τι με τω
πί ζουν προ βλή μα τα ό πως δι α τα ρα χές υ περ
κι νη τι κό τη τας, ελ λειμ μα τι κής προ σο χής, κ. α.

Ό σοι α πό τους γο νείς εν δι α φέ ρον ται να 
κα τα κτή σουν τα θε ρα πευ τι κά ερ γα λεί α που 
προ σφέ ρει η ρε φλε ξο λο γί α και να μά θουν 
συγ κε κρι μέ νες τε χνι κές για την αν τι με
τώ πι ση συ χνών προ βλη μά των υ γεί ας που 
εμ φα νί ζουν τα παι διά, μπο ρούν να πα ρα κο
λου θή σουν τον κύ κλο 7 μα θη μά των ε βδο μα
δια ίων συ ναν τή σε ων, ... στον ί διο χώ ρο».

Ἔχουμε ἀναφερθεῖ καί στό παρελθόν 
στή ρεφλεξολογία3 καί γενικά στίς «ἐναλ
λακτικές» πρακτικές, πού ὑπόσχονται 

3. «Διάλογος», τ. 34, σσ. 4647.

στούς ὀπαδούς τους σημεῖα καί τέρατα. 
Ἐκεῖνο πού ἀξίζει νά παρατηρήσουμε ἐδῶ, 
στήν καλοστημένη προπαγάνδα αὐτῶν 
τῶν «ἀνορθο δόξων» θεραπειῶν εἶναι ἡ 
προσπάθεια νά ἐξαπλωθοῦν οἱ πρακτικές 
τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ὑδροχόου καί στή 
νέα γενεά πελατῶν, στά παιδιά μας. Εἶναι 
σαφής ἡ προτροπή πρός τούς γονεῖςθύμα
τα νά «μή στερήσουν» τήν «πανάκεια» ἀπό 
τά νεαρά τους βλαστάρια.

Χρει ά ζε ται λοιπόν πολ λή ἐ πα γρύ πνη ση 
καί προ σευ χή για τί εἶ ναι πα νεύ κο λη ἡ δι ο
λί σθη ση ἀ πό τίς «ἀ νορ θό δο ξες πρα κτι κές» 
στόν ἀ πο κρυ φι σμό καί στήν πα ρα θρη
σκεί α, κα θώς οἱ μέ θο δοι αὐ τές ἔ χουν μπεῖ 
γιά τά κα λά στή ζω ή μας καί δι α φη μί ζον
ται πλέ ον ἀ προ κά λυ πτα κι ἀ πό τά ΜΜΕ 
ἀλ λά δυ στυ χῶς κι ἀ πό ἐ πί ση μους φο ρεῖς.

ΜΠΙΤΛΣ, ΜΑΧΑΡΙΣΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Σέ ἄρ θρα τους, τό σο ἡ Βρε τα νι κή ἐ φη με
ρί δα Daily Mail4, ὅ σο καί οἱ Times τοῦ Λον δί
νου ἀ να φέ ρουν πώς τά δύ ο ἐ να πο μεί να ντα 
μέ λη τοῦ συγ κρο τή μα τος τῶν Μπίτλς, «Sir» 
Paul McCartney καί Ringo Starr, ἔ πει τα ἀ πό 
ἑ πτά χρό νια, ἀ πο φά σι σαν νά ἑ νώ σουν τίς 
δυ νά μεις τους ἐ πί σκη νῆς γιά νά προ ω θή
σουν τόν Ὑ περ βα τι κό Δι α λο γι σμό σέ παι διά 
σχο λι κῆς ἡ λι κί ας ἀ νά τήν ὑ φή λιο5 (sic).

Ὁ Paul McCartney δή λω σε στό κοι νό 
σχε τι κά μέ τή «θαυμαστή ἐμπειρία του»: 
«ἄρ χι σε γιά μᾶς, ὅ ταν συ ναν τή σα με τόν Μα
χα ρί σι στήν Ἰν δί α καί θά ἐ ξα πλω θεῖ καί θά 
κα τα λά βει ὅ λο τόν κό σμο».

Φαί νε ται πώς ὁ Sir Paul ξέ χα σε ὅ τι τή 
δε κα ε τί α τοῦ ’60 οἱ Μπίτ λς ἐγ κα τέ λει ψαν 
τό κοι νό βιο στήν Ἰν δί α ἔ πει τα ἀ πό κα ταγ
γε λί ες σχε τι κά μέ σε ξου α λι κές ἐ πι θέ σεις 
τοῦ Μα χα ρί σι ἐ ναν τί ον γυ ναι κῶνὀ πα δῶν, 
ὅ που ἀ νά με σά τους βρι σκό ταν καί ἡ Ἀ με ρι
κα νί δα ἠ θο ποι ός Mia Farrow.

4. The Daily Mail, 13/2/2009. The Times, 6/4/2009. 
FAIRnews, 2009, τ. 2.

5. Σ.τ.Σ. Οἱ ὑ πο γραμ μί σεις, δι κές μας.
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Ἕ νας ἄλ λος ὑ πο στη ρι κτής τῶν θε ω ρι ῶν 
καί πρα κτι κῶν Μα χα ρί σι, ὁ σκη νο θέ της 
Ντέϊβιντ Λίν τς (David Lynch)6, δη μι ουρ γός 
τοῦ «Ἱ δρύ μα τος Ντέϊ βιντ Λίν τς, γιά τήν 
Ἐν συ νεί δη τη Ἐκ παί δευ ση καί Παγ κό σμια 
Εἰ ρή νη», ἐρ γά ζε ται δρα στή ρια μέ σκο πό τήν 
εἰ σα γω γή τοῦ Ὑ περ βα τι κοῦ Δι α λο γι σμοῦ 
στά σχο λεῖ α γιά νά «ἀ να κου φί σει τό ἄγ χος» 
τῶν μα θη τῶν τῆς πρω το βάθ μιας ἐκ παί δευ
σης... Τό συγ κε κρι μέ νο ἵ δρυ μα, κα τά τούς 
ἰ σχυ ρι σμούς του, πα ρέ χει ὑ πο τρο φί ες σέ 
100.000 μα θη τές, δα σκά λους καί γο νεῖς, πού 
«βρί σκον ταν σέ κίν δυ νο»7, σέ 30 χῶ ρες, μέ 
στό χο τήν ἐκ παί δευ ση αὐ τῶν τῶν ἀν θρώ
πων στίς τε χνι κές δι α λο γι σμοῦ τοῦ Μα χα
ρί σι Μα χές Γι όγ κι. Ὁ Λίν τς δή λω σε, ὅ τι σχο
λεῖ α μέ πολ λά προ βλή μα τα πα ρου σί α σαν 
με τα στρο φή 180 μοι ρῶν μέ σα σέ ἕ να χρό νο. 
«Εἶ ναι κά τι τό πο λύ ὄ μορ φο», κα τέ λη ξε. 

Πλη ρο φο ρια κά, ἀ να φέ ρε ται ὅ τι ὁ Μα
χα ρί σι ξε κί νη σε τήν κα ρι έ ρα του στό Los 
Angeles τό 1950 μέ 25 ὀ πα δούς καί μέ χρι τό 
θά να τό του, τό 2008, αὐ τοί ἀ ριθ μοῦ σαν τά 
4 ἑ κα τομ μύ ρια, τά κέν τρα Ὑ περ βα τι κοῦ Δι
α λο γι σμοῦ ἔ φθα ναν πε ρί που τά 1.000, ἐ νῶ 
τά πε ρι ου σια κά στοι χεῖ α τῆς ὀρ γά νω σής 
του, τό 1998, ὑ πο λο γί ζον ταν σέ 3,5 δι σε κα
τομ μύ ρια δο λά ρια. 

Ὁ David Jones, τῆς Daily Mail, ὁ τε λευ
ταῖ ος δη μο σι ο γρά φος πού ἐ πι σκέ φθη κε τόν 
Μα χα ρί σι πρίν τό θά να τό του, ἀ να φέ ρει 
τό γε γο νός σάν τήν «πιό ἰ δι όρ ρυθ μη ἡ μέ ρα 
τῆς 30χρονης κα ρι έ ρας του ὡς δη μο σι ο γρά
φου». Ἀ νέ φε ρε ἀ κό μη, πώς τό κό στος ἑ νός 
τρι ή με ρου εἰ σα γω γι κοῦ σε μι να ρί ου στόν 
Ὑ περ βα τι κό Δι α λο γι σμό ἀ νέρ χε ται στίς 
1.280 λί ρες στερ λί νες. Ἄς ση μει ω θεῖ ὅ τι ὁ 
δι α λο γι σμός ἀ σκεῖ ται δω ρε άν σέ κά ποι α 
ἀ να το λι κά θρη σκεύ μα τα.

Ὁ Μα χα ρί σι ἔ ζη σε τά τε λευ ταῖ α χρό
νια του στό Vlodrop, στήν Ὀλ λαν δί α, σέ 

6. Σ.τ.Σ. Γνω στός ἀ πὀ τίς ται νί ες του: Ὁ Ἄν θρω πος 
Ἐ λέ φαν τας (1980), Dune (1984), Μπλέ Βε λοῦ δο (1986) καί 
Ὁ Ὕ πο πτος Κό σμος τοῦ Του ΐν Πίκς (1992).

7. Σ.τ.Σ. Προφανῶς ἀπό τή μή συμμετοχή τους στίς 
καταστροφικές πρακτικές τοῦ διαλογισμού...

μιά ἰ δι ω τι κή πε ρι ο χή, πού τήν ἀ πο κα λοῦ
σε: «Οἰ κου με νι κό Κρά τος τῆς Παγ κό σμιας 
Εἰ ρή νης» κι ὅ που εἶ χε κα θι ε ρώ σει ὡς καί 
ἰ δι αί τε ρο, δι κό του νό μι σμα. Μι λῶν τας σέ 
κλει στό τηλεοπτικό κύ κλω μα ὁ Μα χα ρί σι 
πε ρι έ γρα ψε τήν Ἀγ γλί α σάν τήν φο βε ρή 
χώ ρα τοῦ «δια ίρει καί βα σί λευ ε», τήν ὁ ποί α 
θε ω ροῦ σε ὑ πεύ θυ νη κα τά τό πλεῖ στον γιά 
τήν δυ στυ χί α στόν κό σμο.

Σή με ρα, τήν «ἐ πι χεί ρη ση Μα χα ρί σι» 
ἐ λέγ χει ὁ ἄλ λο τε ἐ πι στη μο νι κός ἐ ρευ νη
τής, Λι βα νέ ζος, Dr Tony Nader, γνω στός 
καί ὡς Μα χα ρα γιάς Nader Ram, ὁ ὁ ποῖ ος 
ἀ να κοί νω σε τό χτί σι μο 48 «ἀ ήτ τη των πύρ
γων»8, σέ 48 χῶ ρες γιά νά συ νε χι στοῦν οἱ 
δι δα σκα λί ες τοῦ Μα χα ρί σι. Ἡ ση με ρι νή 
ἀ κί νη τη πε ρι ου σί α τῆς ὀρ γά νω σης ὑ πο λο
γί ζε ται στά 600 ἑ κα τομ μύ ρια δο λά ρια καί 
πε ρι λαμ βά νει καί ἕ να τε ρά στιο πα νε πι στή
μιο στήν Ἀ ϊ ό βα.

Ὑ πῆρ ξαν ἀ να φο ρές γιά σχέ δια δι δα σκα
λί ας τοῦ Ὑ περ βα τι κοῦ Δι α λο γι σμοῦ σέ δύ ο 
κρα τι κά σχο λεῖ α τοῦ Ἡ νω μέ νου Βα σι λεί ου.

Ὁ δι ευ θυν τής τοῦ ἰ δι ω τι κοῦ «Σχο λεί ου 
Μα χα ρί σι γιά τήν Ἐ πο χή τῆς Δι α φώ τι σης», 
Derek Cassells, συ ναν τή θη κε μέ ὑ πεύ θυ
νους τοῦ Ὑ πουρ γεί ου γιά τήν Παι δεί α, 
τά Σχο λεῖ α καί τήν Οἰ κο γέ νεια σχε τι κά 
μέ τήν πι θα νό τη τα χρη μα το δό τη σης δύ ο 
ἀ κα δη μα ϊ κῶν, δη μό σι ων σχο λεί ων πού θά 
ὑ πο στη ρί ζον ταν καί ἀ πό ἰ δι ω τι κούς ὀρ γα
νι σμούς.

Ὁ κ. Cassells9 δή λω σε στούς Times, στό 
εἰ δι κό πα ράρ τη μα γιά τήν Παι δεί α, ὅ τι: «ὁ 
δι α λο γι σμός ἐ ξι σορ ρο πεῖ τό νευ ρι κό σύ στη
μα, πρᾶγ μα πού ὁ δη γεῖ σέ με γα λύ τε ρη δη μι
ουρ γι κό τη τα, εὐ φυ ΐ α, ἁρ μο νί α καί κα λύ τε ρη 
συμ πε ρι φο ρά»10. Ἀ κό μη, συμ πλή ρω σε πώς 

8. «Towers of Invincibility» Κτίσματα τελετουργι
κοῦ χαρακτήρα στά πλαίσια τῆς σέκτας. http://tmfree.
blogspot.gr/2007/08/photosofmaharishitowerof.html

9. http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6068591
10. Σ.τ.Σ. Ὁ διαλογισμός ἔχει τά ἀκριβῶς ἀντίθετα 

ἀποτελέσματα ἀπ’ ὅσα εὐαγγελίζονται οἱ πιστοί κι οἱ 
ἐκπαιδευτές του. Βλ. καί π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, 
«Διαλογισμός ἤ Προσευχή;».
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ὁ δι α λο γι σμός δέν εἶ ναι θρη σκευ τι κή πρά
ξη κι ὅ τι τά σχο λεῖ α θά δέ χον ται παι διά 
θρη σκευ ό με να καί μή. 

«Οἱ μα θη τές», συ νε χί ζει ἡ συ νέν τευ ξη 
Cassells «θά κά νουν δι α λο γι σμό γιά δέ κα 
λε πτά, δυ ό φο ρές τήν ἡ μέ ρα, μέ σκο πό νά 
ἀ να πτύ ξουν τίς δυ να τό τη τές τους, μέ σῳ τῆς 
ἀ πό κτη σης τῆς ἐ σω τε ρι κῆς εἰ ρή νης».

Τό Ormskirk, εἶ ναι σή με ρα τό μό νο σχο
λεῖ ο πού ἀ σκεῖ τόν Ὑ περ βα τι κό Δι α λο γι
σμό στήν Ἀγ γλί α κι ἐ νῶ τά κον δύ λια γιά 
τή χρη μα το δό τη ση τῶν «ἀ κα δη μι ῶν» γιά 
τό σκο πό αὐ τό δι α τέ θη καν ἤδη, δέν ἔ γι ναν 

γνω στά ποι ά δύ ο σχο λεῖ α ἔ χουν ἐ πι λε γεῖ.
Σχό λιο τοῦ Δι α λό γου: ὁ μα κα ρι στός π. 

Ἀν τώ νιος Ἀ λε βι ζό που λος, σέ κεί με νά του, 
συ χνά ἀ νέ φε ρε, πώς ἡ ἐ ξά πλω ση τῶν ἀ να
το λι κῶν θρη σκευ μά των καί τῶν ἀ πο κρυ
φι στι κῶν κι νή σε ων εἰ δι κά στή Δύ ση ἔ χει τή 
ρί ζα της, ἀ φ’ ἑ νός στά ὑ παρ ξια κά κε νά τοῦ 
στε ρη μέ νου ἀ πό Ὀρ θο δο ξί α ἀν θρώ που, 
τόν ὁ ποῖ ο ἀ δυ να τεῖ νά κα λύ ψει ἡ παν σπερ
μί α τῶν Χρι στι α νι κῶν πα ρα φυά δων κι ἀφ’ 
ἑ τέρου, στήν ἀ πλη στί α τῶν αὐ το χρι ζό με
νων γκου ρούδι δα σκά λων, οἱ ὁ ποῖ οι ὀ ρέ
γον ται τά ὑ λι κά «ὀ φέ λη» τῆς Δύ σης.

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κα τά τό τρί μη νο Ἀ πρι λί ου  Ἰ ου νί ου 2012 
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». 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 Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Ἰ ω άν νης Φω
τό που λος, μέ θέ μα: «Ἡ Ἁ γί α Μα ρί α ἡ Αἰ γυ
πτί α στή χώ ρα τῶν ζών των».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Ἐ φραίμ Τρι αν
τα φυλ λό που λος, μέ θέ μα: «Γέ ρον τας καί 
γκου ρού».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρε σβ. π. Σω τή ριος Γκί
κας, μέ θέ μα: «Ὅ σιος Νι κά νωρ ὁ θαυ μα
τουρ γός».

Ὁ Κα θη γη τής κ. Θω μᾶς Ἰ ω αν νί δης, μέ 
θέ μα: «Ἡ Ἁ γί α Γρα φή στήν ἐ πο χή μας».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Βα σί λει ος Γε
ωρ γό που λος, μέ θέ μα: «Ἡ ἐν δο προ τε σταν
τι κή κρι τι κή κα τά τῶν Πεν τη κο στια νῶν» καί

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Ἰ ω άν νης Χα
τζη θα νά σης, μέ θέ μα: «Ζω ή χω ρίς τό Εὐ
αγ γέ λιο καί τούς Ἁ γί ους Πα τέ ρες δέν ἀν
τέ χε ται».

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 κε στίς 26 Μα ΐ ου καί ἡ τε λευ ταί α 
ἡ με ρί δα στόν Ἱ. Ν. Προ φή του Ἠ λιοῦ Ἁ γί ας 
Πα ρα σκευ ῆς. Εἰ ση γή τρια ἦ ταν ἡ κ. Αἰ κα τε
ρί νη Βα σι λά κη, πού ἀ νέ πτυ ξε τό θέ μα «Κα
τα λυ τι κές ἐμ πει ρί ες στό χῶ ρο τῆς μου σι κῆς».

Γιά τήν ἐ νη μέ ρω ση τῶν πο λι τῶν σέ θέ
μα τα σχε τι κά μέ τή 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 Ἀ πρι λί ου  Ἰ ου νί 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 Ἑλ λά δος.

Τέ λος, συ νε χί στη καν τά μα θή μα τα γιά 
τήν 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 ὁ ποῖ α πα ρα κο λου θοῦν ὅ σοι θέ λουν 
νά ἐν τα χθοῦν στό πρό γραμ μα δι α κο νί ας 
γιά τήν ἀν τι με τώ πι ση 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 καί τῶν  πα ρα θρη σκευ τι
κῶν «ὁ μά δων δι α νο η τι κοῦ χει ρι σμοῦ».
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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:

êêÌÌÌÜÜÜññââååëëëåëå

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.

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, 17.0017.30.
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, 14.1515.00.
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν 

ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.0019.00.

(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 72722403, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
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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, 5.30΄6.30΄ 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.

«... Τό φαινόµενο τοῦ “νεοπαγανισµοῦ”, ὡς µιᾶς ἀπό τίς 
πολλές “ἀτραπούς” τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, δηµιουργεῖ σύγ-

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

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

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

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

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

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

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

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

Ἕλληνες σέ “Ἕλληνες” καί “Χριστιανούς”».

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

Ο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»

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

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


