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Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ1

τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, 
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων

(α’ μέρος)

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Σαηεντολογία δρα-
στηριοποιεῖται παγκοσμίως κάτω ἀπό 
πολλούς καί ποικίλους τίτλους. Μερικοί 
ἀπό αὐτούς μποροῦν νά χαρακτηριστοῦν 
ὡς προσωπεῖα. Στήν Ἑλλάδα ξεκίνησε 
μέ τόν τίτλο «Κέντρο Ἐφηρμοσμένης Φι-
λοσοφίας Ἑλλάδος». Ἡ ἀναγνώριση τοῦ 
καταστατικοῦ τοῦ σωματείου αὐτοῦ ἔγινε 
μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 4152/9.12.1983 ἀπόφα-
ση τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν. Συγχρό-
νως, χρησιμοποίησε τούς τίτλους «Ἰνστι-
τοῦτο Φιλοσοφίας Διανοητῶν Ἑλλάδος» 
καί «Φιλοσοφικό Κέντρο Ἀθηνᾶ». Δέν 
ἀποκλείεται ἡ χρήση τῶν τίτλων αὐτῶν 
στήν Ἑλλάδα, μέ ἀναφορά στή φιλοσο-
φία, νά ἐπελέγησαν τεχνηέντως, ὥστε 
νά ἐντυπωσιάζουν καί νά παραπλανοῦν 
τούς Ἕλληνες, δεδομένου ὅτι ἡ Ἑλλάδα 
ἀποτελεῖ τήν ἀρχαία κοιτίδα τῆς φιλοσο-
φίας, γεγονός γιά τό ὁποῖο καυχῶνται οἱ 
Ἕλληνες.

Ἄλλοι τίτλοι μέ τούς ὁποίους δραστη-
ριοποιεῖται στήν Ἑλλάδα ἡ Σαηεντολογία 
εἶναι: «Πανελλήνιος Σύνδεσμος γιά Καλύ-
τερη Ζωή», «Citizens Commission on Human 
Rights», (Ε.Π.ΑΝ.ΔΙ. Ἐπιτροπή Πολιτῶν γιά 
τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα), «Narconon», 
«Scientology Missions», «U-man Hellas», 
«Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας», 
«Ὁ δρόμος πρός τήν Εὐτυχία» κ.ἄ.

1. Ὁμιλία του, πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἁγία Πε-
τρούπολη, στίς 18.9.2014, στά πλαίσια τῆς Ζ΄ Διορθόδοξης 
Συνάντησης Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν 
καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν.

Τό ἔτος 1995 ἔγιναν καταγγελίες κατά 
τοῦ σωματείου τῆς Σαηεντολογίας, μέ τόν 
τίτλο «Κέντρο Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας 
Ἑλλάδος», πού ὁδήγησαν στή διενέργεια 
ἔρευνας στούς χώρους τῆς Σαηεντολο-
γίας ἀπό τόν Ἀντιεισαγγελέα κ. Ἰωάν-
νη Ἀγγελῆ (στίς 9.6.1995, στίς 27.9.1995 
καί στίς 6.11.1995) καί σέ κατάσχεση με-
γάλου ἀριθμοῦ φακέλλων καί δισκετῶν 
ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ. Μεταξύ αὐτῶν 
καί φακέλλων πού «ἀφοροῦσαν πρόσωπα 
ἄσχετα μέ τήν λειτουργία τοῦ ΚΕΦΕ, ὅπως 
π.χ. Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ἀξιόλογοι 
Ἱεράρχες» καί ἄλλα πρόσωπα, μεταξύ τῶν 
ὁποίων καί ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλε-
βιζόπουλος, Γραμματεύς τότε τῆς Συνο-
δικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, γιά τόν 
ὁποῖο ὑπῆρχε ἰδιαίτερα μεγάλος ἀριθμός 
ἐγγράφων. Πολλά ἀπό τά ἔγγραφα αὐτά 
ἦταν κρυπτογραφημένα2. 

Μετά τήν εἰσαγγελική ἔρευνα ὁ 
Νομάρχης Ἀθηνῶν ἀποφάσισε (στίς 
4.7.1996) «τήν προσφυγή στό Δικαστήριο 
μέ ἄσκηση σχετικῆς ἀγωγῆς καί αἴτημα 
τή διάλυση τοῦ Σωματείου Κέντρο Ἐφηρ-
μοσμένης Φιλοσοφίας Ἑλλάδος (ΚΕΦΕ)». 
Ἡ προσφυγή στηρίχθηκε στήν ἔρευνα 
τοῦ Ἀντιεισαγγελέα κ. Ἰωάννου Ἀγγελῆ 
καί διετύπωσε τήν ἑξῆς κατηγορία: «Τό 
Σωματεῖο αὐτό ἀποτελεῖ “καλυμμένη” 
οἰκονομική ἐπιχείρηση, μέ διεθνεῖς προε-

2. Βλ. Ἰ. Ἀγγελῆ, Ἀντιεισαγγελέα, Ἀναφορά πρός τόν 
Προϊστάμενο τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν, 
17.6.1996.
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κτάσεις (Δανία - Ἀμερική) πού προσφέρει 
ἔναντι ὑψηλῆς ἀμοιβῆς διαφόρου φύσεως 
ὑπηρεσίες (ὅπως “ὄντιτινγκ”, “ἀποκά-
θαρση”) σέ μέλη του ἤ καί σέ μή- μέλη. 
Ἐπί πλέον δέ: α) γιά ὁρισμένα ἄτομα (μέ-
λη ἤ μή) διατηροῦνται φάκελοι, τό περι-
εχόμενο τῶν ὁποίων διατηρεῖται μυστικό 
καί ἀπόρρητο ἀκόμα καί ἀπό τούς ἴδιους 
τούς ἐνδιαφερόμενους-μέλη, β) Ἀπό πολ-
λά ἄτομα ζητεῖται ἡ ὑπογραφή ὑπευθύνου 
δηλώσεως Ν. 1599/86 ὅτι σέ περίπτωση 
αὐτοκτονίας των τό ΚΕΦΕ δέν εὐθύνεται, 
γ) Γίνεται ἡ λεγομένη διαδικασία “ἀποκά-
θαρσης” κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χο-
ρηγοῦνται διάφορες φαρμακευτικές οὐσί-
ες, προπάντων ὅμως ὁ ἐνδιαφερόμενος 
ὑπογράφει πρίν τήν ἔναρξή της δήλωση, 
ὅτι ὁ ἴδιος, οἱ κληρονόμοι του κλπ. δέν θά 
ἐγείρουν ἀξίωση, δέν θά ἐναγάγουν, δέν 
θά ἐπιτεθοῦν οὔτε καί θά μηνύσουν τό ΚΕ-
ΦΕ, σέ περίπτωση πού προκληθεῖ κάποιος 
τραυματισμός ἤ ζημία ἀπό τήν διαδικα-
σία τῆς ἀποκάθαρσης, δ) Τό σωματεῖο-
ὀργάνωση διατηρεῖ Ἀξιωματικούς Ἠθικῆς, 
Δικαστήρια Ἠθικῆς γιά τιμωρία ὅσων 
παραβαίνουν τόν Κώδικα Ἠθικῆς του, ε) 
Καταγράφεται γιά ἄγνωστους λόγους ἡ 
οἰκογενειακή ζωή τῶν μελῶν καί δίδο-
νται ἐντολές-ὁδηγίες γιά “χειρισμό” των, 
στ) Καταγράφονται γιά ἄγνωστους μέ-
χρι τώρα λόγους-χωρίς νά ἀποκλείονται 
οἱ λόγοι ἐκβίασης-ποινικά ἀξιόποινες ἤ 
ἠθικῶς κατακριτέες πράξεις τῶν μελῶν, 
ζ) Διατηρεῖ “ἰατρικό Ἀξιωματικό” (ΜLΟ), 
δηλαδή γιατρό μέ ἄγνωστα καθήκοντα 
καί δραστηριότητες, η) τά μέλη προσελ-
κύονται στό Σωματεῖο μέ ἀπατηλούς τρό-
πους, ὅπως π.χ. μέ τό πρόσχημα ἀνευρέ-
σεως ἐργασίας, θ) τά μέλη ὑπογράφουν 
δηλώσεις περί δωρεάν παροχῆς ἐργασίας 
πενταετοῦς κατά κανόνα διάρκειας. Τό 
σημαντικότερο ὅμως πού διαπιστώθηκε 
εἶναι ὅτι τό παραπάνω σωματεῖο διατηρεῖ 
Τομέα Εἰδικῶν Ὑποθέσεων (Department 

of Special Affairs -DSA-), καί γραφεῖο 
Εἰδικῶν Ὑποθέσεων (Office of Special Af-
fairs -OSA-), τά ὁποῖα διενεργοῦν παρα-
κολουθήσεις προσώπων καί γνωστοποιοῦν 
τίς κινήσεις των σέ ἄγνωστα κέντρα τοῦ 
ἐξωτερικοῦ. Εἰδικότερα δέ παρακολου-
θοῦν κινήσεις προσώπων μέ Δικαστική, 
Θρησκευτική, πολιτική ἤ ἄλλη ἰδιότητα 
(π.χ. δημοσιογράφοι)»3.

Πρός τή Νομαρχία Ἀθηνῶν ἔγιναν 
καί δύο ἀναφορές κατά τοῦ ΚΕΦΕ: Μία 
ἀπό γονεῖς νέων ἐνταγμένων στή Σαη-
εντολογία (12.11.1995) καί μία ἀπό τήν 
«Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν 
Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτι-
σμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου» 
(16.11.1995)4. Μέ τίς ἀναφορές αὐτές ζη-
τοῦσαν ἀπό τόν Νομάρχη Ἀθηνῶν τήν 
διάλυση τοῦ σωματείου ΚΕΦΕ.

Στό κείμενο τῆς προσφυγῆς τῆς Νο-
μαρχίας πρός τό Δικαστήριο τονιζό-
ταν ὅτι: «ἡ ἐπιτροπή (τῆς Νομαρχίας 
Ἀθηνῶν) ἔχει τήν ἄποψη ὅτι τό σωματεῖο 
παρέκκλινε τοῦ σκοποῦ ἵδρυσής του ὅπως 
αὐτό ἀναγράφεται στό ἀπό 13-10-83 κα-
ταστατικό γιά τούς παρακάτω συνοπτικά 
λόγους:

1. Ἀσκεῖ Οἰκονομική καί Ἐμπορική δρα-
στηριότητα παρ’ ὅτι εἶναι μή κερδοσκοπι-
κό.

2. Ἐμφανίζεται μέ θρησκευτική ἰδιότητα 
μολονότι δέν προβλέπεται στό καταστα-
τικό του μέ σκοπιμότητα πιθανόν κερδο-
σκοπική ἤ γιά τήν ἐνίσχυση τῆς παρουσίας 
του.

3. Ἀσκεῖ οἰκονομική, ψυχική καί πνευμα-
τική ἐκμετάλλευση στά μέλη.

Ἡ Ἐπιτροπή ὕστερα ἀπό αὐτά καί ἀπό 
προσωπική ἐκτίμηση καί ἔχοντας ὑπό-
ψη παράλληλα ὅτι ἡ θεωρία τήν ὁποία 

3. Βλ. Νομαρχία Ἀθηνῶν, Πόρισμα περί τῆς λειτουργί-
ας τοῦ Σωματείου «Κέντρον Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας 
Ἑλλάδας» (ΚΕΦΕ), 3.7.1996, σελ. 2, 3.

4. αὐτόθι, σελ. 3.
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ἀσπάζεται τό σωματεῖο ἀντιμετωπίζεται 
ἀρνητικά τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί στό 
Διεθνῆ χῶρο σύμφωνα μέ τά ἐκτεθέντα, 
εἰσηγεῖται τή διάλυσή του»5.

Ἡ ὑπόθεση ὁδηγήθηκε στά Ἑλληνικά 
Δικαστήρια, τά ὁποῖα ἀποφάσισαν τήν 
διάλυση τοῦ ΚΕΦΕ:

1) Τό Μονομελές Πρωτοδικεῖον 
Ἀθηνῶν, μέ τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. 7380/20.12.1996 
ἀπόφασή του.

Ἐπισημαίνει ὅτι: 
α) Τό σωματεῖο (ΚΕΦΕ) «ἀποτελεῖ πα-

ρακλάδι τῆς Διεθνοῦς, μέ κέντρα τήν 
Δανία (Κοπεγχάγη) καί τήν Ἀμερική (Λός 
Ἄντζελες) ὀργάνωσης Σαηεντολογίας».

β) ὅτι «Ἡ θεωρία, πού κατά τά ἀνωτέρω 
ἐκτεθέντα, πρεσβεύει τό σωματεῖο, καί ἡ 
ἀκολουθούμενη ἀπό αὐτό πρακτική, αἴρει 
κάθε ἔννοια ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου, ἐλεύ-
θερης ἔκφρασης καί γνώμης, καί τελικά 
καί αὐτή τήν συνταγματικῶς κατοχυρω-
μένη ἐλευθερία τοῦ συνεταιρίζεσθαι (ἀρ. 
12 Συντάγματος), ἡ ὁποία ἐμπεριέχει καί 
τό ἀρνητικό δικαίωμα τοῦ συνεταιρίζε-
σθαι»6.

γ) ὅτι «τό “ὄντιτιγκ” εἶναι μιά ψυχο-
θεραπευτική τεχνική μέ ἐφαρμογή τῶν 
διαδικασιῶν τῆς διανοητικῆς ἡ ὁποία δια-
νοητική εἶναι ψυχοθεραπεία, μιά μορφή 
δηλ. ἐξομολόγησης, προκειμένου τό ἄτομο 
νά ἀποφορτισθεῖ ἀπό πράξεις τοῦ πα-
ρελθόντος πού τό βαρύνουν. Παρέχεται 
ἔναντι ἀμοιβῆς... Τήν ἐπικινδυνότητα καί 
τό αὐθαίρετο τῆς συγκεκριμένης διαδικα-
σίας ἐπισημαίνει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ 
Συλλόγου, Γιαννάκης Χρήστου -Μιχαήλ, 
γιατρός-νευρολόγος. ... Ἐπίσης ὁ Μάντης 
Νικόλαος, ψυχολόγος, σχολιάζει ὡς ἀπα-
ράδεκτες τίς μεθόδους προσέγγισης τοῦ 
σωματείου, μέ τά τέστ προσωπικότητας 
καί τό “ὄντιτιγκ”, τό ὁποῖο θεωρεῖ - ὡς 

5. αὐτόθι, σελ. 59
6. Βλ. Ἀπόφαση Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, 

7380/20.12.1996, φύλλο 5ο β.

ψυχολογική παρέμβαση-ἔργο καί ἁρμοδιό-
τητα ἐπαγγελματία ψυχολόγου»7.

δ) ὅτι «Ἡ συμμετοχή στό σωματεῖο, συ-
νεπάγεται γιά τό μέλος ἀλλαγή στήν προ-
σωπικότητά του, στήν συμπεριφορά του, 
στίς σχέσεις του μέ τήν οἰκογένειά του, 
πού κάποιες φορές ἀποκόπτονται τελείως, 
λόγω ἀντίθεσης τῶν τελευταίων μέ τήν 
Σαηεντολογία, ἐγκατάλειψη τῶν σπουδῶν 
τους καί πλήρη ἀφοσίωση στό Σωματεῖο»8.

Στό σκεπτικό τῆς ἀποφάσεώς του τό 
Δικαστήριο διαπιστώνει ὅτι:

α) «Ἀπό ὅλα τά παραπάνω ἀπεδείχθη 
ὅτι πρόκειται γιά μιά ὀργάνωση μέ ὁλο-
κληρωτικές δομές καί τάσεις, πού περι-
φρονεῖ στήν οὐσία τόν ἄνθρωπο, ἐνεργεῖ 
ἐλεύθερα “κατ’ ἐπίφασιν” πρός τόν σκοπό 
νά προσελκύσει μέλη, τά ὁποῖα ὑφίστανται 
ἐν συνεχεία, μέ ὅλες τίς ἀναφερθεῖσες 
διαδικασίες καί θεωρίες, πλύση ἐγκεφά-
λου, ἀποσκοπώντας στήν δημιουργία κα-
τευθυνόμενου τρόπου σκέψης καί στήν 
ἐλαχιστοποίηση τῶν ἀντιρρήσεων (βασι-
κές θέσεις τῶν θεωριῶν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς 
Σαηεντολογίας) ὥστε βρισκόμαστε πλέον 
ἐνώπιον ἀβούλων ὄντων, τά ὁποῖα ἔχουν 
χάσει τήν δυνατότητα λήψης ἀποφάσεων 
ὡς προϊόντων τῆς ἐλεύθερης βούλησής 
τους»9. ...

γ) «Τό καθ’ οὗ ἀποτελεῖ ἐν τέλει, κα-
λυμένη οἰκονομική ἐμπορική ἐπιχείρηση» 
... καί «ἐπιδιώκει σκοπό διαφορετικό ἀπό 
ἐκεῖνον πού καθορίζεται μέ τό ἄρθρο 1 τοῦ 
καταστατικοῦ του, περαιτέρω δέ, ἐπιδιώ-
κει σκοπούς ξένους πρός τή φύση καί τήν 
ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἐλεύθερου ὄντος, 
καί πρός τά ἤθη καί ἔθιμα τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Λαοῦ»10. ...

(Τό τέλος στό ἑπόμενο).

7. αὐτόθι, φύλλο 7ο.
8. αὐτόθι, φύλλο 8ο β.
9. αὐτόθι, φύλλο 9ο α.
10. αὐτόθι, φύλλο 11ο α.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ1

τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Θε-
οφιλέστατε Ἅγιε Καρπασίας, Πατέρες 
καί Ἀδελφοί, κυρίες καί κύριοι σύνεδροι, 
ἀγαπητοί φίλοι,

Μέ αἰσθήματα σεβασμοῦ πρός τά πρό-
σωπά σας, νιώθω ἰδιαίτερη χαρά γιά 
αὐτή τήν εὐλογημένη Σύναξη, ἡ ὁποία 
γιά μία ἀκόμη χρονιά πραγματοποιεῖται, 
μέ τήν μέριμνα καί τήν ἐπίβλεψη τοῦ 
Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Με-
λέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν 
Λατρειῶν, μέ τό ἐνδιαφέρον καί τήν φρο-
ντίδα τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ, τοῦ Θε-
οφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. 
Χριστοφόρου.

Εὐχαριστῶ τόν Θεό καί τήν Μητέρα 
Ἐκκλησία, τό Οἰ κου με νι κόν μας Πατρι-
αρχεῖο, γιά τήν εὐλογία καί τήν τιμή, νά 
συμμετέχω εἰς τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου 
αὐτοῦ, τό ὁποῖο πραγ μα το ποι εῖ ται εἰς τήν 
Ἱερά Μητρόπολη τῆς Ἁγίας Πετρουπό-
λεως καί Λάντογκας τοῦ Πατριαρχείου 
Μόσχας, μέ τήν πρωτοβουλία καί τήν 
φιλοξενία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου κ. Βαρσανουφίου, ὡς ἐκπρόσωπος 
τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου.

Βλέπω πάντοτε τούς κινδύνους τοῦ τό-
σου σοβαροῦ αὐτοῦ θέματος γιά τήν ψυ-
χοσύνθεση τοῦ ἀνθρώπου, τήν Κοινωνία, 
τούς νέους, τήν οἰκογένεια καί τό κυριώ-
τερο, τίς μελλοντικές προοπτικές του, θά 

1. Ὁμιλία του, πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἁγία Πε-
τρούπολη, στίς 18.9.2014, στά πλαίσια τῆς Ζ΄ Διορθόδοξης 
Συνάντησης Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν 
καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν.

μοιρασθῶ δέ μαζί σας λίγες σκέψεις, οἱ 
ὁποῖες θά δώσουν τό ἔναυσμα γιά κοινό 
προβληματισμό καί συζήτηση, τοποθετή-
σεις καί πρακτικές προτάσεις, σχετικά μέ 
τό θέμα: «Πρακτικοί τρόποι πρόληψης καί 
ἀντιμετώπισης τῶν λα τρει ῶν».

Θά ξεκινήσω ἀπό κάτι κάπως γενικό, 
ἀλλά οὐσιαστικό. Τό θέμα τοῦ προορι-
σμοῦ τῆς ζωῆς μας.

Τό θέμα αὐτό, ἔχει ἰδιαίτερη σοβα-
ρότητα, διότι ἀφορᾷ στό σπουδαιότερο 
ζήτημα, γιά τόν ἄνθρωπο: Ποιά εἶναι ἡ 
ἀ πο στο λή μας στήν ζωή; Ἄν ὁ ἄνθρω-
πος τοποθετηθεῖ ὀρθά στό θέμα αὐτό, 
ἄν εὕρει τόν πραγματικό του προορισμό, 
τότε μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ σωστά καί 
στά ἐπί μέρους ζητήματα τῆς ζωῆς του, 
ὅπως ἡ ἐπικοινωνία καί ἡ σχέση του μέ 
τήν οἰκογένεια, τούς συγγενεῖς καί τούς 
συνανθρώπους του, οἱ ἐπιτυχεῖς σπουδές, 
ἡ ἐργασία, ὁ γάμος, ἡ σωστή ἀνατροφή 
τῶν παιδιῶν του. Ἄν ὅμως δέν τοποθετη-
θεῖ σωστά σέ αὐτό τό βασικό θέμα, τότε 
θά ἀποτύχει καί στούς ἐπί μέρους σκο-
πούς τῆς ζωῆς, διότι τί νόημα μποροῦν 
νά ἔχουν οἱ ἐπί μέρους σκοποί, ὅταν στό 
σύνολό της ἡ ἀνθρώπινη ζωή, δέν ἔχει 
νόημα καί εἶναι λάθος;

Ὡς προέκταση τῶν παραπάνω σκέψε-
ων, τό πρόβλημα τῶν Καταστροφικῶν 
Λατρειῶν, ἔγκειται ἀκριβῶς σέ τοῦτο: 
στήν μή ὀρθή τοποθέτηση στό θέμα τοῦ 
προορισμοῦ τῆς ζωῆς. 

Πιό συγκεκριμένα, πάνω εἰς τό θέ-
μα τῶν Λατρειῶν, θά προσπαθήσω νά 
μοιραστῶ μαζί σας κάποια στοιχεῖα, τά 
ὁποῖα ἐμποδίζουν τόν ἄνθρωπο νά βρεῖ 
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τόν ἀληθινό προσανατολισμό του στήν 
ζωή του, ἤ ἀκόμη χειρότερα, τόν ὠθοῦν 
στό νά μήν τόν βρίσκει ποτέ, ἐφ᾽ ὃσον 
ἒχει ἀναπάντητα τά ἐρωτήματα τοῦ ποιός 
εἶμαι, ποιός μου ἔδωσε τήν ζωή καί ποιά ἡ 
ἀποστολή πού ἔχω στήν ζωή μου σ᾽ αὐτόν 
τόν κόσμο;

Ἄς ἒλθουμε λοιπόν νά δούμε καί νά 
ἐρευνήσωμε ὡρισμένα στοιχεῖα γιά τό 
πῶς προκαλοῦνται οἱ καταστροφικές λα-
τρεῖες σήμερα, τά ὁποῖα θά μᾶς βοηθή-
σουν νά συνειδητοποιήσωμε καί νά ἀντι-
μετωπίσωμε τό πρόβλημα εἰς τίς ρίζες 
του.

1. Ἡ προσήλωση στούς 
δευτερεύοντες σκοπούς της ζωής
Εἰς τήν ζωήν τῶν Ἁγίων μας, βλέπου-

με πώς, ὅταν τά ὑλικά πράγματα λαμ-
βάνονται ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα 
ἀντιπροσφέρομε σέ Ἐκεῖνον, τότε αὐτά 
γίνονται γιά μᾶς τά μέσα ἑνώσεως μέ τόν 
Θεό καί στοργικό Πατέρα μας. Ἐάν, παρ᾽ 
ὅλα αὐτά, ἐμεῖς ἀποτυγχάνομε καί δέν τά 
βλέπομεν ὡς δωρεές τοῦ Θεοῦ, τότε ὅλα 
χάνουν τό νόημά των. Συχνά, ἀ πο προ σα-
να το λι ζό μα στε διότι προσκολλούμαστε 
σέ αὐτούς τούς δευτερεύοντες σκοπούς 
τῆς ζωής μας. Δέν βάζομεν ὡς πρῶτο 
καί κύριο στόχο στήν ζωή μας τήν ἕνωση 
μέ τόν Θεό, τήν ἀπόκτηση τῆς χάριτος 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως ἀναφέρει 
ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. Παραδι-
δόμαστε πλήρως στά δευτερεύοντα καί 
ξεχνοῦμε τό “ἑνός ἐστι χρεία”. Διαρκῶς 
βάζομε ἀλλότριες προτεραιότητες, δέν δί-
νομε χῶρο στήν ζωή μας καί στήν καρδιά 
μας γιά τόν Θεό. Δίχως νά τό συνειδητο-
ποιοῦμε, οἱ ψυχές ὅσων ἀκολουθοῦμεν 
αὐτόν τό δρόμο, μένουν ἀπότιστες, ἀγε-
ώργητες, δίχως φροντίδα, εὐάλωτες, σέ 
ὁποιοδήποτε αἱρετικό πνεῦμα ἤ κατα-
στροφικές λατρεῖες.

2. Ἡ ἔλλειψη ταπεινώσεως
Χωρίς τήν εὐλογημένη ταπείνωση, δέν 

μποροῦμε νά δεχθοῦμε τίς δωρεές τοῦ 
Θεοῦ, δηλαδή, τήν θεία Χάρη, τόν θεῖο 
φωτισμό, τήν ἀλήθεια, νά ἀναγνωρίσωμε 
ὅτι ὁ σκοπός, ὁ προορισμός μας εἶναι νά 
ἑνωθοῦμε μέ τόν Τριαδικό Θεό, νά γίνω-
με ἕνα μέ Ἐκεῖνον καί μεταξύ μας. Ὅλα 
αὐτά, εἶναι μέσα μας, εἶναι ἀπαίτηση τῆς 
ψυχῆς μας ἡ ἀπόκτησή τους. Ὁ ἀγαπη-
μένος Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, ὁ Ὅσιος 
Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ἐπισημαί-
νει: «Στήν πραγματικότητα, ἡ χριστιανική 
Θρησκεία μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο καί 
τόν θεραπεύει. Ἡ κυριώτερη ὅμως προ-
ϋπόθεση γιά νά ἀντιληφθεῖ κάποιος τήν 
ἀλήθεια, εἶναι ἡ ταπείνωση. Ὁ ἐγωισμός 
σκοτίζει τόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τόν μπερ-
δεύει, τόν ὁδηγεῖ στήν πλάνη, στήν αἵρεση. 
Εἶναι σπουδαῖο νά κατανοήσει ὁ ἄνθρωπος 
τήν ἀλήθεια».

Συμπερασματικά, εἶναι εὔκολο νά γί-
νει κανείς αἱρετικός, χιλιαστής, μασόνος, 
μουσουλμάνος, ἄθεος, ἰνδουιστής, ὀπα-
δός καταστροφικῶν λατρειῶν καί ὁ,τιδή-
ποτε ἄλλο, διότι ἐξάπτεται ὁ ἐγωισμός 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά εἶναι δύσκολο νά 
γίνει Χριστιανός Ὀρθόδοξος, διότι χρειά-
ζεται ἡ ταπείνωση.

Ἄρα, ἡ ἀρχή τῆς ὁδοῦ πρός τήν Ἀλήθεια 
καί τήν Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ταπείνωσις, νά 
ἀναγνωρίσωμε δηλαδή ὅτι, ὁ σκοπός τῆς 
ζωῆς μας εἶναι ἔξω ἀπό τόν ἑαυτό μας, 
εἶναι στόν Πατέρα μας, καί Δημιουργό 
μας. Χρειάζεται ἀκόμη ταπείνωση, γιά 
νά δοῦμε ὅτι εἴμαστε δυστυχῶς ἄρρωστοι, 
ἐμπαθεῖς, γεμᾶτοι πάθη καί ἀδυναμίες.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στούς βίους 
τῶν Ἁγίων μας, κάνει ἐντύπωση ἡ μεγά-
λη ταπείνωσή τους. Ἐνῷ ἦταν κοντά στόν 
Θεό, ἔλαμπαν μέσα στό φῶς τοῦ Θεοῦ, 
ἦταν θαυματουργοί, μυροβλύτες, τήν ἴδια 
στιγμή ἔριχναν χαμηλά τήν ὁποιαδήποτε 
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σκέψη γιά τόν ἑαυτό τους, καί ἐπίστευαν 
ὅτι ἦταν πολύ μακριά ἀπό τόν Θεό. 

3. Ἡ σημερινή εὔκολη ζωή
Στήν οὐσία πρόκειται γιά τόν «ἀμερι-

κάνικο τρόπο ζωῆς», τό πνεῦμα τῆς κο-
σμικῆς ἐξελίξεως, τῶν πολλῶν εὐκολιῶν, 
τό ὁποῖο εἰσῆλθε καί στούς Ὀρθόδοξους 
τόπους. Μιᾶς ζωῆς δίχως κόπο, μόχθο, 
προσπάθεια, προσφορά, θυσία, φιλότιμο. 
Πολύ ἁπλᾶ, μία μή Ὀρθόδοξη ζωή. Ὁ 
τρόπος αὐτός ζωῆς, δέν μένει μόνο στά 
καθημερινά, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί στά 
πνευματικά, ἐνάντια στήν ἄσκηση, τόν 
κόπο καί τή θυσία γιά τόν Θεόν καί τούς 
ἄνθρωπους. Δυστυχῶς, ἔχομεν ἐκκοσμι-
κευθεῖ, καί ἔχομε χάσει τόν προσανατο-
λισμό μας, ὅπως ξεκάθαρα μᾶς τόν δεί-
χνουν οἱ Πατέρες τῆς ἐρήμου.

4. Τό κλῖμα ἀφάνειας τῶν 
μεγαλουπόλεων

Παλιότερα, ἀλλά ἐνίοτε καί σήμερα, 
στά χωριά τῆς εὐλογημένης ὑπαίθρου 
μας, ἐδιατηρεῖτο καί διατηρεῖται ἀκόμη ἡ 
ἄμεση ἐπαφή τοῦ ἱερέως μέ τούς ἀνθρώ-
πους. Δυστυχῶς, αὐτό δέν συμβαίνει σή-
μερα στίς μεγαλουπόλεις, ὅπου ἐπικρα-
τεῖ ἕνα γενικό κλῖμα ἀφάνειας. Αὐτό 
ἀκριβῶς τό κλῖμα, ἐκ με ταλ λεύ ον ται οἱ 
ὁμάδες τῶν λατρειῶν.

5. Τό ἐνδιαφέρον γιά τούς νέους
Ἐπίσης, σέ πολλούς ἀδελφούς, συναν-

θρώπους μας, πού κατέληξαν σέ λα-
τρεῖες, δέν δόθηκεν ἡ εὐκαιρία νά ἀναλά-
βουν κάποιο ρόλο στήν ζωή τῆς ἐνορίας 
των, ὅπως συμμετοχή σέ χορωδίες, σέ 
Ἐκδηλώσεις, σέ Ἐκκλησιαστικές Κατα-
σκηνώσεις, στό ἀναλόγιο, σέ ποικίλα δι-
ακονήματα, ὥστε νά νιώσουν ὅτι εἶναι 
σημαντικοί γιά ἐμᾶς τούς ὑπόλοιπους 
Ὀρθοδόξους χριστιανούς, καί νά βιώσουν 
γιά τήν Ἐκκλησία.

Ἐδῶ εἶναι τό κρίσιμο σημεῖο. Χρειάζε-
ται πάρα πολύ νά προσέξουμε αὐτό τό 
θέμα.

6. Ἡ γενικώτερη ζωή μας
Πολλές φορές, ἀπόρροια τῆς ἀπομά-

κρυνσης ἀδελφῶν μας ἀπό τήν Ἐκκλησί-
αν ἦταν μία ἄσχημη συμπεριφορά μας, 
μία στιγμή ἔντονου φανατισμοῦ μας, ὁ 
μή σεβασμός τῆς ἐ λευ θε ρί ας τῶν ἄλλων, 
ἡ μή εἰρήνη στήν ζωή μας καί γενικῶς τό 
παράδειγμα τῆς ζωῆς μας. Κατά συνέπει-
αν εἶναι σημαντική ἡ καλή μαρτυρία τῆς 
γενικώτερης ζωῆς μας.

7. Ἡ μή ἄμεση ἐπαφή τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τήν φύση

Ἡ προσωπική σχέση τοῦ ἀνθρώπου 
μέ τήν γῆ καί τήν φύση, ἰσορροπεῖ τόν 
ἄνθρωπο, τοῦ δημιουργεῖ μία φυσική τα-
πείνωση. Τά πάντα γύρω μας, εἶναι στα-
λαγματιές τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, μικρές 
ἀγάπες πού μᾶς ὁδηγοῦν στή μεγάλην 
Ἀγάπη, τόν Χριστό, δηλαδή στήν Ἀλή-
θεια. Εἶναι κρῖμα πού δέν βλέπομε τόν 
Θεό μέσα ἀπό τήν Δημιουργία Του.

Ἄς δοῦμε τώρα, μετά ἀπό τίς παραπάνω 
διαπιστώσεις, μερικούς τρόπους προλή-
ψεως καί ἀντιμετωπίσεως τῶν λατρειῶν:

1. Ἡ ἐγρήγορση στή ζωή μας
Εἶναι χαρακτηριστική ἡ ρήση τοῦ Ἁγίου 

Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ «Βρές τήν εἰρήνη 
μέσα σου καί χιλιάδες ἄνθρωποι θά τήν 
βροῦν γύρω σου». Αἰσθάνομαι ὅτι, ἡ κα-
θημερινή μας ἐγρήγορση, ἡ προσευχή, ἡ 
προσοχή καί ὁ καθημερινός ἀγῶνας, ὄχι 
ἐναντίον τῶν ἄλλων, ἀλλά μέσα μας, 
ὅλων ἐμᾶς τῶν Ὀρθοδόξων, κληρικῶν καί 
λαϊκῶν, ἔχει καθοριστική σημασία στόν 
ἀγῶνα ἀντιμετώπισης τῶν Λατρειῶν, δι-
ότι χωρίς κἄν νά τό συνειδητοποιοῦμε, ἡ 
χάρις τοῦ Θεοῦ ἀγγίζει καί τίς ψυχές τῶν 
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γύρω μας, οἱ ὁποῖες πληροφοροῦνται γιά 
τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ μυστικό 
τρόπο καί χωρίς λόγια. Κατά ἕναν ἀνερ-
μήνευτο τρόπο, κηρύττεται μυστικά τό 
Εὐαγγέλιο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

2. Ἡ προσωπική μας μαρτυρία
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ λέει: «οὕτω λαμψά-

τω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ-
πων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί 
δοξάσωσι τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς». Τό ἀληθινόν ἐνδιαφέρον γιά 
τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας καί μή, 
πέραν ἀπό τόν πόνο καί τήν προσευχή, 
εἶναι νά προεκείνεται καί στό προσωπικό 
παράδειγμα τῆς γενικώτερης ζωῆς μας. 
Ἡ ζωή εἶναι πού συγκινεῖ καί μένει, ἐνῷ 
τά ὄμορφα λόγια καί τά κηρύγματα, πο-
λύ εὔκολα παρέρχονται, ἰδίως ὅταν δέν 
συνοδεύονται ἀπό τό προσωπικό βίωμα. 
Αὐτό νά μή τό λησμονοῦμε.

3. Ἡ γνήσια προσωπική ἐπαφή 
μέ τούς συνανθρώπους μας

Ἡ ἁπλῆ, γνήσια, ἀληθινή, αὐθεντική 
καί οὐσιαστική προσωπική μας ἐπικοινω-
νία μέ τούς ἀνθρώπους τῆς ἐνορίας ἤ τῆς 
Ἐπαρχίας μας, βοηθᾷ τούς ἀνθρώπους νά 
γίνουν ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί 
νά μήν εἶναι εὐάλωτοι στά ρεύματα τῶν 
λατρειῶν.

4. Ἡ ἀκριβής εἰκόνα τῶν 
ὁμάδων κάθε Ἐπαρχίας

Ἡ διαρκής ἐγρήγορση σχετικά μέ τό 
ποιές ὁμάδες ὑπάρχουν, τί ἀκριβῶς πρε-
σβεύουν, πῶς δροῦν σέ κάθε Ἐπαρχία, 
εἶναι ἕνα μεγάλο θέμα. Πρός αὐτήν τήν 
κατεύθυνση χρειάζεται ἐπιμερισμός τῆς 
ἐργασίας καί συνεργασία, διότι οἱ ὁμάδες 
ἐξελίσσονται, πολλαπλασιάζονται καί 
ἀλλάσουν τά ὀνόματα καί τούς τρόπους 
δράσεώς των. Αὐτό εἶναι ἕνα πολύ δύ-
σκολο ζήτημα καί ἀπαιτεῖ νά συνειδητο-

ποιήσωμεν ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά συνεργα-
στοῦμε μεταξύ μας ὅλες οἱ ἐνορίες, οἱ Μη-
τροπόλεις καί οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

5. Ἀνάδειξη τῆς προσωπικῆς 
μαρτυρίας τῶν παθόντων

Εἶναι πολύ σημαντικό νά προσεγγίζω-
νται, ὅσοι μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐμπόρε-
σαν νά ἀπαλλαχθοῦν ἀπό τίς λατρεῖες 
καί μεταστράφηκαν πρός τήν Ὀρθοδοξία, 
ὥστε νά ἀναδεικνύονται τά προσωπικά 
βιώματα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, οἱ μέ-
θοδοι, οἱ ἀπάτες καί γενικῶς νά ἀποτε-
λοῦν ἕνα δυνατό φρένο σέ ὅσους μέλλουν 
νά προσεγγισθοῦν ἀπό τίς λατρεῖες. Ἡ 
ἐμπειρία καί ἡ κατάθεση τῆς μαρτυρίας 
τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν 
προσωπικῶς τίς μεθόδους καί τούς τρό-
πους τῶν λατρειῶν, θά εἶναι πολύτιμη γιά 
τήν κατανόηση τῆς φιλοσοφίας τους καί 
τήν ἀποτελεσματικήν ἀντιμετώπισή τους. 

6. Ἐνημέρωση τοῦ 
Ὀρθοδόξου Ποιμνίου

Ἡ τακτική, πλήρης, σαφής καί μόνιμη 
ἐνημέρωση τῶν Ὀρθοδόξων ἀνθρώπων 
ἐπιτυγχάνεται μέ σειρά μεθόδων ὅπως τό 
ἀντιαιρετικό κύρυγμα, οἱ ραδιοφωνικές 
καί τηλεοπτικές ἐκπομπές, οἱ δημοσιεύ-
σεις στόν τύπο, τό ἀναλυτικό ἀντιαιρετικό 
περιεχόμενο γιά τίς τοπικές ὁμάδες λα-
τρειῶν στίς ἰστοσελίδες τῶν Μητροπόλε-
ων, τό ἔντυπο ὑλικό στίς Ἐνορίες, καί ἄλλα 
παρόμοια. Ὡστόσο, περισσότερο ἄμεσα 
κινδυνεύουν οἱ Ὀρθόδοξοι πού δέν ἐκκλη-
σιάζονται σέ μόνιμη βάση. Γι΄ αὐτό, καλό 
θά ἦταν στίς μεγάλες Ἐορτές νά μή ἀπου-
σιάζει ἀπό τό κύρυγμα ἡ ἀναφορά καί στίς 
λατρεῖες, νά δίδεται ἔντυπο πληροφοριακό 
ὑλικό, νά ὑπάρχουν σχετικές ἐνημερώσεις 
στήν εἴσοδο τῶν Ναῶν, νά τοποθετοῦνται 
σέ κεντρικά σημεῖα πόλεων καί συνάξεων 
νέων καί ἄλλοι παρόμοιοι τρόποι ἐνημέ-
ρωσης.
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΛΟΓΟΥ, Η ΠΟΡΕΙΑ
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, 

Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Ζωντανοῦ Λόγου, 
Ἡ Πορεία» εἶναι μία αἱρετική κίνηση πού 
προῆλθε ἀπό τόν χώρο τοῦ Πεν τη κο στι α-

νι σμοῦ μετά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τό 
1954, πλήν ὅμως ἔχει τή θλιβερή ἰδιότητα, 
ὅτι ἐκτός ἀπό τίς Πεντηκοστιανικές κακο-

7. Ἐνημέρωση τῶν Ἀρχῶν καί 
τῶν Πολιτιστικῶν Φορέων

Εἶναι δυστυχῶς συχνό τό φαινόμενο νά 
ἐξαπατῶνται ἀπό τίς λατρεῖες, οἱ Ἀρχές 
καί οἱ Πολιτιστικοί Σύλλογοι, νά παρέ-
χουν εἰς αὐτούς εὐκολίες, αἴθουσες δια-
λέξεων, δημόσια προβολή, συνεργασία 
καί γενικῶς κάθε εἴδους προώθηση τοῦ 
ἔργου τους. Κάποιες φορές ἐξαπατῶνται 
ἀπό ἕνα ἐξωτερικό «ἀθῶο» περίβλημα, 
ἄλλοτε, ὅμως δυστυχῶς, ὑπάρχει ἑκούσια 
σύμπραξη και συνεργασία μαζί των.

8. Ἰδιαίτερη βαρύτητα στήν 
ἐπικοινωνία μέ τούς νέους

Πολλές σύγχρονες παραθρησκευτικές 
ὁμάδες στρέφονται πρωτίστως πρός τούς 
νέους, οἱ ὁποίοι λόγῳ τῆς ἡλικίας των, 
ἀναζητοῦν, ἀμφισβητοῦν, διερωτῶνται καί 
ψάχνουν τά πάντα. Τούς νέους μποροῦν 
νά τούς παρασύρουν ἤ νά τούς δελεάσουν 
εὐκολώτερα οἱ λατρεῖες. Ὡστόσο, ἀποκρύ-
πτουν τό ὅτι διαθέτουν πνευματική-θρη-
σκευτική ἰδεολογία, ἀλλά παρουσιάζονται 
ὡς ὁμάδες μέ ἀνυποψίαστες δραστηριό-
τητες, ὅπως Γυμναστική, Σεμινάρια γιά 
ἀπόκτηση γνώσεων, δῆθεν «ἰατρικές» βο-
ηθητικές συμβουλές γιά τήν καθημερινή 
ζωή. Συχνά ὁ νέος λέει «μά, δέν εἶναι κάτι 
κακό», ἤ «ἐγώ πιστεύω, δέν ἔχει σχέση μέ 
τήν πίστη μου αὐτό», ὅμως ἴσως αὔριο ἔχει 
ὀλέθριες συνέπειες γιά τήν ζωή του.

9. Πνεῦμα καταλλαγῆς καί εἰρήνης 
στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας

Δυστυχῶς, ὁρισμένοι Ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοί, ἐπειδή νομίζουν ὅτι θά διορθώ-
σουν τήν Ἐκκλησία μέ κριτική, πέφτουν 
σέ κατάκριση καί διαπόμπευσή της, μέ 
ἀποτέλεσμα νά δίδουν ἄφθονο ὑλικό 
στούς πάσης φύσεως αἱρετικούς νά τήν 
πολεμοῦν. Εἶναι οὐσιῶδες νά συνειδητο-
ποιήσωμεν ὅτι, τό πνεῦμα καταλλαγῆς 
καί εἰρήνης στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησί-
ας εἶναι προϋπόθεση ἀνάπτυξης ὁποιασ-
δήποτε καρποφόρου προσπάθειας κατά 
Θεόν.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Θά σταματήσω ἐδῶ, ἀφοῦ προσπάθη-

σα νά σκιαγραφήσω τήν ἀσθένεια τῶν 
Καταστροφικῶν Λατρειῶν σήμερα καί 
ὁρισμένους τρόπους προλήψεως καί θε-
ραπείας τῆς ἀσθενείας αὐτῆς.

Ἐπροσπάθησα μόνον νά δώσω μία 
ἁπλῆν εἰκόνα τοῦ θέματος, καί μέ βάση 
αὐτήν τήν εἰκόνα, μποροῦμε νά ἀνοίξωμε 
τήν συζήτησή μας, νά μοιρασθοῦμε προ-
βληματισμούς καί σκέψεις, νά ἀκούσωμε 
ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά κοινωνήσωμεν, 
ὡς Ἐκκλησία, τούτου τοῦ φλέγοντος θέ-
ματος, τό ὁποῖον ἀπειλεῖ τή σωτηρία τῶν 
ἀνθρώπων, τῶν ἀδελφῶν μας, τῶν παι-
διῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν προσοχή σας!
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δοξίες, ὁ ἱδρυτής της ὁ John Robert Stevens 
(1918-1983) ἐν σω μά τω σε καί νεοεποχίτικες 
δοξασίες.

Ἀρχικά ὁ John Robert Stevens εἶχε συ-
σχετισθεῖ μέ τόν χῶρο τῆς Πεντηκοστι-
ανικῆς κίνησης τῆς «Διεθνοῦς Ἐκκλησί-
ας τοῦ Τε τρα γω νι κοῦ Εὐαγγελίου» καί 
εἶχε ὑπάρξει πάστοράς της. Στή συνέ-
χεια, λόγω παρεκκλινόντων δογματικῶν 
πεποιθήσεων ἐγκατέλειψε τή «Διεθνή 
Ἐκκλησία τοῦ Τετραγωνικοῦ Εὐ αγ γε λί-
ου» καί ἀναγνωρίσθηκε γιά λίγο καί ἔγινε 
ἀποδεκτός ἀπό μία ἄλλη μεγάλη διεθνή 
πεντηκοστιανική κίνηση, τή «Σύναξη τοῦ 
Θεοῦ» ἀπό τήν ὁποία τοῦ ζητήθηκε νά 
ἀποχωρήσει τό 1951.

Τό 1954 ἵδρυσε τή δική του αἱρετική κί-
νηση μέ τήν ὀνομασία «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Ζωντανοῦ Λόγου» ἐνῶ στήν ἱστορική 
της ἐξέλιξη τήν ὀνόμασε ἐπίσης καί ὡς 
«Πορεία». Ἡ ἵδρυση τῆς ὀρ γά νω σής του 
σχετίζεται μέ ἕνα ὅραμα πού εἶδε καί μέ 
ἀφορμή αὐτό τό γεγονός ὁ J. R. Stevens 
συνέκρινε τόν ἑαυτό του μέ τό ὅραμα με-
ταστροφῆς τοῦ ἀπ. Παύλου στόν δρόμο 
πρός τή Δαμασκό.

Γιά τή διάδοση τῶν ἰδεῶν του χρησι-
μοποίησε ὄχι μόνο τό κήρυγμα, ἀλλά 
καί τή χρήση τηλεοπτικῶν ταινιῶν, συ-
νέστησε ἐμπορικές ἐπιχειρήσεις γιά τή 
χρηματοδότησή της. Καταγγέλθηκε ὅτι 
χρησιμοποιοῦσε τήν ἐθελοντική ἐργασία 
τῶν ὀπαδῶν του γιά τήν παραγωγή τῶν 
διαφόρων προϊόντων.

Πρώην μέλη τῆς κίνησης κατηγο-
ροῦσαν, ἐπίσης, τόν ἱδρυτή γιά τή χρήση 
τοῦ ὑπνωτισμοῦ στίς μεθόδους του. Ὅταν 
πέθανε τό 1983 οἱ ὀπαδοί του τοποθέ-
τησαν τό σῶμα του σέ ἕνα δωμάτιο καί 
περίμεναν τήν ἀνάστασή του ἐντός ἑνός 
εἰκοσιτετραώρου καθώς εἶχαν πεισθεῖ γι᾽ 
αὐτό.

Οἱ αἱρετικές δοξασίες τῆς κίνησης ἀπο-
τυπώνονταν σέ ἕνα δικό του Σύμβολο 

Πίστεως, τό ὁποῖο εἶχε συντάξει ὁ J. R. 
Stevens καί συμπεριλάμβανε ὁρισμένες 
κλασικές δογματικές ἀλήθειες σέ συνδυ-
ασμό μέ τίς πλάνες πού ὡς διδασκαλίες 
εἶχε καθιερώσει ὁ Stevens. Ἀξίζει νά ση-
μειώσουμε, ὅτι γιά τήν αἵρεση, σέ ἀν τί θε-
ση μέ ἄλλες αἱρετικές κινήσεις τοῦ προ-
τεσταντικοῦ χώρου, ἡ Θεία Ἀποκάλυψη 
δέν ἔχει κλείσει, ἀλλά συνεχίζει νά εἶναι 
ἀνοικτή καί ἐπιδεκτική προσθηκῶν.

Βασικό στοιχεῖο τῶν πλανῶν τοῦ 
Stevens εἶναι υἱοθέτηση τῆς νεοεποχί-
τικης δοξασίας «Ἕν τό Πᾶν», τήν ὁποία 
τήν προσάρμοσε ὑποστηρίζοντας, ὅτι ὁ 
καθένας μπορεῖ νά ἐπιτρέψει στόν ἑαυτό 
του νά καταστεῖ «Θεός», κομμάτι τῆς πα-
γκόσμιας θεότητος, καί νά χαθεῖ μέσα σέ 
αὐτήν.

Μεταξύ τῶν παράδοξων καί παράλο-
γων πρακτικῶν τῆς αἵ ρε σης δέν ἦταν μό-
νο οἱ δυνατές ἀκατανόητες κραυγές καί 
οἱ ἐκστατικές ὁμιλίες πού ὀνομάζονταν 
γλωσσολαλιά, ἀλλά καί τό γεγονός, ὅτι οἱ 
ὀπαδοί του χτυποῦσαν ὁ ἕνας τόν ἄλλο 
στήν κορυφή τοῦ κεφαλιοῦ γιά νά ἀνοί-
ξουν μία νοητή τρύπα γιά νά εἰσέλθει 
τό Ἅγιο Πνεῦμα!!!

Τά μέλη τους ἐπίσης προτρέπονταν νά 
μήν ἐμπιστεύονται τή λογική τους γιατί 
αὐτό εἶναι προϋπόθεση γιά νά εἰσέλθει 
τό Ἅγιο Πνεῦμα νά τούς γεμίσει ἀποκα-
λύψεις καί ὁράματα. Ὁ J. R. Stevens ἀπαι-
τοῦσε, λόγω τῆς ὑψίστης ἀποστολικῆς 
ἐξουσίας πού ὑποστήριζε ὅτι κατεῖχε καί 
οἱ ὀπαδοί του εἶχαν ἀποδεχθεῖ, τά ὁρά-
ματα καί οἱ ἀποκαλύψεις ἀπό τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, νά ἑρ μη νεύ ον ται σύμφωνα μέ 
τίς ἀρχές καί τά πιστεύω τῆς κίνησης.

Μετά τόν θάνατό του (1983) τόν διαδέ-
χθηκε ἡ γυναῖκα του στήν ἡγεσία τῆς κί-
νησης, ἀφοῦ παντρεύτηκε ξανά, ἡ ὁποία 
μαζί μέ τόν νέο σύζυγό της, μέλος τῆς 
ὀργάνωσης, προσέθεσε μία νέα ὀνομα-
σία, τήν «Apostolic Fathering Ministries».
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ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 

μέλους τοῦ Πν.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» πραγματοποιεῖ κά-
θε χρόνο μιά τριήμερη συνέλευση. Ἡ φε-
τινή ἔγινε ἀπό 27 ἕως 29 Ἰουνίου 2014, στό 
κεντρικό στάδιο Ο.Α.Κ.Α. στό Μαρούσι. 
Κύριο θέμα της ἦταν ἡ ἵδρυση τῆς «βασι-
λείας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀοράτως στούς 
οὐρανούς». Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κυβερνάει μέ 
τήν «Βασιλεία Του, ἀπό τό 1914 ἕως σήμε-
ρα, τό 2014 .Ἑορτή δηλαδή 100 χρόνων τῆς 
«κυβέρνησης – βασιλείας», ἡ ὁποία εἶναι 
μία πραγματική «Κυβέρνηση» ἀφοῦ ἔχει:

«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥ-
ΣΙΑ», «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» (ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός ἔχει 144.000 συγκυβερνῆτες), «ΣΤΡΑ-
ΤΕΥΜΑ» (Ἀποτελεῖται ἀπό κραταιούς 
ἀγγέλους), «ΕΔΡΑ τῆς ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».

«Ο θρόνος του Ιησού Χριστού είναι στον 
ουρανό στο πλευρό του Πατέρα του. Ο ου-
ρανός είναι η μεγαλοπρεπής κατοικία της 
αγιότητας και δόξας του Ιεχωβά (Ησ. 69: 15) 
Πρόκειται για πραγματικό τόπο. ΝΑΙ, και 
μάλιστα πολύ περισσότερο από οποιαδήπο-
τε πρωτεύουσα ή κυβερνητικό κτίριο μπο-
ρείτε να δείτε, διότι τα ουράνια πράγματα 
δεν φθείρονται (Ματθ. 6: 20)».

«ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΓΗ». «Σήμερα οι υπή-
κοοι του Ιεχωβά, μοιάζουν με ξένους κατοί-
κους, που ζουν σαν νομοταγείς πολίτες σε 
κάθε χώρα και έθνος».

«ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ». «Η 
Βασιλεία του Θεού σύντομα θα εκπληρώσει 
τις υποσχέσεις Του».

«ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΣΙΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ». 
«Ο πληθυσμός των οσίων υπηκόων της Βα-
σιλείας, 7,5 εκατομμύρια.

Ὅλα αὐτά καταγράφονται στό βιβλίο 
«Η βασιλεία του Θεού ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ» σελ. 
26-27.

Ὁ «δοῦλος» συγκέντρωσε πάλι χιλιάδες 
κόσμο, διέθεσε ἄπειρα βιβλία, βιβλιάρια, 
φυλλάδια καί δίσκους. Σκοπός; Ἡ ἐπιβολή 
τῶν διδασκαλιῶν καί τῶν κατά καιρούς 
ἀλλαγῶν τους, στούς ὀπαδούς, κρατώντας 
τους σέ τυφλή ὑποταγή καί σέ διαρκῆ 
ἐγρήγορση. Μέ τό νέο ἐφεύρημα: «μια προ-
σεκτική επανεξέταση» –τά προηγούμενα 
χρόνια εἴχαμε τό «ζωηρότερο φῶς». Ἄρα 
ὁμολογεῖ ὁ «δοῦλος» ὅτι οἱ προηγούμενες 
διδαχές του ἦταν... ἐκ τοῦ προχείρου;

Διαβάζουμε ἀπό τό βιβλίο «Η βασιλεία 
του Θεού Κυβερνάει», σελ. 222: «Η ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ ΤΟΥΣ 
ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ». «Ο Βασιλιάς μας έχει 
συγκροτήσει ένα στράτευμα από πρόθυμους 
στρατιώτες. Έχει καθαρίσει και εξαγνίσει 
τους ακολούθους του πνευματικά και ηθικά. 
Και παρά τις προσπάθειες που έχουν κάνει 
οι εχθροί της βασιλείας για να μας διαιρέ-
σουν, απολαμβάνομε παγκόσμια ενότητα 
σήμερα. Αυτά μαζί με πολλά άλλα επιτεύγ-
ματα της Βασιλείας μας πείθουν… ότι από 
το 1914, ο Βασιλιάς μας κυβερνάει ανάμεσα 
στους εχθρούς της βασιλείας».

Τό κείμενο αὐτό τῆς ἑταιρίας, μᾶς λέει 
ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἄρχισε νά κυβερνάει 
μαζί μέ τήν βασιλεία Του, ἀπό τό 1914. 
Ὁ Κ. Ρῶσσελ ὅμως κήρυττε ὅτι ἡ ἵδρυση 
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἔχει ἤδη ἀρχίσει 
ἀπό τό 1878 μ.Χ. («Γραφικαί Μελέται» 
τόμος Β΄ σελ. 113, 114). Ἡ ἴδια διδασκαλία 
συνεχίστηκε ἀπό τόν Ἰ. Ρόδερφορδ. Ὅπως 
γράφει, τό 1924, στό βιβλίο του «Ἐπιθυμητή 
Κυβέρνηση», στήν σελ. 21, ἡ ἵδρυση τῆς Βα-
σιλείας ἔγινε τό 1878. Ἡ διδασκαλία αὐτή 
ἄλλαξε στό διάστημα ἑνός ἔτους ἀπό τόν 
Ἰ. Ρόδερφορδ. Τό 1925 διαβάζομε στή «Σκο-
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πιά», 15-9-25: «Ἡ γέννησις τῆς βασιλείας τό 
1914».

Ὅλα αὐτά τά μυθεύματα τῆς «Σκοπιᾶς» 
μέ τίς διάφορες χρονολογίες τοῦ δούλου, 
εἶναι φυσικά εἶναι ἐκτός Ἁγίας Γραφῆς. Ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός δέν περίμενε οὔτε τό 1878 
οὔτε τό 1914, γιά νά γίνει Βασιλιάς ἀλλά 
«γεννήθηκε Βασιλιάς». Στήν Π. Δ. ὁ προ-
φήτης Ἡσαΐας, 750 ἔτη περίπου πρό τῆς 
γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, προφητεύει 
τήν βασιλεία Του (Ἡσαΐας Θ΄ 6, 7). Τό ἴδιο 
διαβάζομε στήν Κ. Δ. (Ματθαῖος Β΄ 2, ΚΕ’ 
31-46 καί Ἰωάννης Α΄ 50, ΙΒ΄ 13 καί ΚΑ΄ 5).

Συνεχίζουμε ἀπό τό ἴδιο βιβλίο: Σελ. 223, 
224: «Ξεκινάει η Μεγάλη θλίψη». «Τι θα κα-
ταστραφεί πρώτα; η “Βαβυλώνα η Μεγάλη” 
η παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης 
θρησκείας γνωστή και ως η “πόρνη” (Αποκ. 
17: 5, 6, 15)… Αυτή η καταστροφή θα απο-
τελέσει την εναρκτήρια φάση της “Μεγά-
λης θλίψης” (Ματθ. 24: 21-22, Β Θεσ. 2: 8). 
Συντομεύονται οι ημέρες. Ο Βασιλιάς μας 
αποκάλυψε τι θα συμβεί σε αυτό το σημείο 
στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης.

Ο Ιησούς δήλωσε: “Για χάρη των εκλεγ-
μένων θα συντομευθούν εκείνες οι ημέρες 
(Ματθ. 24: 21-22), τα λόγια του Ιησού εκπλη-
ρώθηκαν το 66 Κ.Χ, όταν ο Ιεχωβά “συντό-
μευσε” την επίθεση του Ρωμαϊκού στρατού 
(Μαρκ. 13: 20). Τι θα συμβεί σε παγκόσμια 
κλίμακα στη διάρκεια της επερχόμενης 
μεγάλης θλίψης;1 Ο Ιεχωβά μέσω του Βασι-
λιά μας θα “συντομεύσει” την επίθεση των 
Ηνωμένων Εθνών στη θρησκεία, ώστε η μία 
και μοναδική αληθινή θρησκεία θα επιζήσει 
(Ψαλμ. 96: 5). Ποια γεγονότα θα συμβούν 
όταν θα έχει περάσει αυτό το στάδιο της 
μεγάλης θλίψης;».

Ἄς δοῦμε τώρα τί γράφει γι’ αὐτό ἡ «Σκο-
πιά» σέ παλαιότερα κείμενά της:

1928, «Κυβέρνησις», σελ. 293: «Μετά τό 

1. Οἱ ὑπογραμμίσεις στα κείμενα τῶν Μ.τ.Ἰ., δικές 
μας.

1918 θά ἔλθει ἀπό τῶν Ἐθνῶν μεγάλη θλί-
ψη… αὐτή εἶναι ὁ Ἀρμαγεδδώνας. (Ματθ. 
ΚΔ΄ 21».

Ἡ «Σκοπιά» ἐδῶ ταυτίζει τήν μεγάλη 
θλίψη μέ τόν Ἀρ μα γεδ δώ να.

1936, «Πλούτη», σελ. 222: «Διαρκούσης 
τῆς περιόδου τοῦ Παγκοσμίου Πολέμου οἱ 
πιστοί ἀφοσιωμένοι ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς 
γῆς εὑρίσκοντο εἰς κίνδυνο θανάτου. Διά 
τούς ἐκλεκτούς ἡ περίοδος θλίψεως πού 
ἄρχισε τό 1914 ἐκολοβώθη τό 1918 μετά τήν 
παύση τοῦ Παγκοσμίου Πολέμου. Παρουσι-
άζεται μιά διακοπή τῆς Μεγάλης θλίψεως 
ἀπό τό 1914-1918 μέ τήν παύση τοῦ Παγκο-
σμίου Πολέμου, ἔτσι ὥστε νά δυνηθοῦν νά 
ὑπηρετήσουν τόν Ἰεχωβά».

Κατά τήν «Σκοπιά» αὐτό ἦταν τό μήνυ-
μα τοῦ «δούλου» τότε. Τό 1994 ὅμως ἔγρα-
φε τά ἑξῆς:

1994, «Σκοπιά», 15-2-94, σελ. 17:... «Επί 
χρόνια πίστευαν ότι η σύγχρονη Μεγάλη 
θλίψη είχε ένα εναρκτήριο μέρος που αντι-
στοιχούσε στον καιρό του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, κατόπιν διακόπτονταν για κάποιο 
διάστημα και θα κατέληγε… στον πόλεμο 
της μεγάλης ημέρας του Θεού Παντοδύνα-
μου... Ωστόσο η Σκοπιά της 15-7-50 επανε-
ξέτασε την προφητεία του Ιησού Χριστού... 
Έδειξε ότι θα μπορούσε ένα εναρκτήριο 
μέρος κατά τα έτη 1918-1919 να διακοπεί επί 
μερικές δεκαετίες και να συνεχιστεί αργό-
τερα. Η Μεγάλη θλίψη που δεν πρόκειται 
να συμβεί πάλι, είναι ακόμη εμπρός μας».

2013, «Σκοπιά», 15-7-13, σελ. 3: «Επί 
σειρά ετών πιστεύαμε ότι η Μεγάλη θλίψη 
άρχισε το 1914-1918 όταν τερματίστηκε ο 
πόλεμος... θεωρούσαμε ότι η Μεγάλη θλί-
ψη είχε τρεις φάσεις: Θα υπήρχε μία αρχή 
1914-1918, θα ακολουθούσε μία διακοπή από 
το 1918 και έπειτα και η θλίψη θα ολοκλη-
ρωνόταν μετά τον Αρμαγεδδώνα. Εν τούτοις 
έπειτα από περαιτέρω εξέταση της προ-
φητείας του Ιησού αντιληφθήκαμε ότι ένα 
τμήμα αυτής της προφητείας έχει δύο εκ-
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πληρώσεις (Ματθ. 24: 21-22). Μια αρχική… 
στην Ιουδαία τον πρώτο αιώνα Κ.Χ. Αυτή η 
βαθύτερη κατανόηση οδήγησε σε διασαφη-
νίσεις. Διακρίναμε ότι το πρώτο στάδιο δεν 
άρχισε το 1914».

Σελ. 4, 5: «Στην πρώτη εκπλήρωση το 
“αηδιαστικό πράγμα” (Ματθ. 24: 15, 16) θα 
επιτεθεί στην Βαβυλώνα τη Μεγάλη… Τα 
λόγια του Ιησού δείχνουν ότι θα μεσολαβή-
σει κάποια περίοδος χρόνου μέχρι την έναρ-
ξη του Αρμαγεδδώνα. Κατόπιν θα δούμε 
στον Αρμαγεδδώνα το αποκορύφωμα της 
Μεγάλης θλίψης».

Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπου-
λος στό βιβλίο του «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά 
καί Ὀρθοδοξία», μιλῶντας γιά τή «μεγά-
λη θλίψη» γράφει τά ἑξῆς: «Τό δέσιμο τοῦ 
Σατανᾶ δέν εἶναι ἀπόλυτο καί ἡ κρίση δέν 
εἶναι τελική. Θά λυθεῖ μετά “1.000 χρό-
νια” καί θά κηρύξει διωγμό ἐναντίον τῶν 
πιστῶν καί τῆς Ἐκκλησίας. Θά ξεσηκώσει 
τά ἀσεβῆ ἔθνη καί τότε θά ἀκολουθήσει 
ἡ τελική κρίση σύμφωνα μέ τήν Ἀποκά-
λυψη (Ἀποκ. Κ’ 8-10 καί Θ’ 20). Ἀλλά καί 
ἡ βασιλεία τῶν πιστῶν δέν θά εἶναι πλή-
ρης. Ἀποτελεῖ πρόγευση καί προοίμιο τῆς 
αἰώνιας Βασιλείας μετά τήν καταδίκη τοῦ 
θηρίου, τοῦ ψευδοπροφήτου καί τοῦ ἴδιου 
τοῦ Σατανᾶ… Πρόκειται γιά τή “μεγάλη 
θλίψη” πού θά κορυφωθεῖ μέ τήν δράση 
τοῦ Ἀντίχριστου, πρίν ἀπό τήν δευτέρα 
παρουσία τοῦ Χριστοῦ» (σελ. 185). Καί στή 
σελ. 187 σημειώνει:

«Ἕνα ἀπό τά “σημεῖα” πρίν ἀπό τήν 
δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ “με-
γάλη θλίψη”».

Ὁλοκληρώνοντας τήν Ὀρθόδοξη διδα-
σκαλία γιά τήν «μεγάλη θλίψη» καταλή-
γει: «Ἡ δευτέρα παρουσία: Ὅταν τελειώ-
σει ἡ “μεγάλη θλίψη” θά γίνουν κοσμοϊ-
στορικά γεγονότα (Ματθ. ΚΔ’ 29, Μάρκ. ΙΓ΄ 
24, Ἀποκ. ΣΤ΄ 12-14, Ἠσαΐας ΙΓ΄ 9-10, Πράξ. 
Β΄ 19-20) καί τότε θά φανεῖ τό σημεῖον τοῦ 
Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου (Ματθ. ΚΔ’ 2-30). Ἡ 

δευτέρα παρουσία δέν θά γίνει πρίν ἀπό 
τήν “μεγάλη θλίψη”, ἀλλά εὐθύς μετά τήν 
θλίψη τῶν ἡμερῶν ἐκείνων (Ματθ. ΚΔ’ 
29). Ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου δέν 
συμπίπτει μόνο μέ τήν γενική ἀνάσταση, 
ἀλλά καί μέ τήν κρίση» (σελ. 191).

Συνεχίζουμε ἀπό τό βιβλίο τῆς «Σκο-
πιᾶς»: «Η βασιλεία του Θεού Κυβερνάει»:

Σελ. 226: «Γεγονότα που οδηγούν στον 
Αρμαγεδδώνα: Η προφητεία του Ιησού τις 
τελευταίες ημέρες… κατά το χρονικό δι-
άστημα που θα προηγηθεί του Αρμαγεδ-
δώνα».

«Ουράνια φαινόμενα. Ο Ιησούς προλέγει: 
Ο Ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα 
δώσει το φως της και τα άστρα θα πέσουν 
από τον ουρανό. Αναφερόταν ο Ιησούς και 
σε υπερφυσικά φαινόμενα στους ουρανούς; 
Ίσως. (Ησαΐας 13: 9-11, Ιωήλ 2: 1, 30, 31). Ποια 
θα ήταν η αντίδραση των ανθρώπων; ...θα 
νοιώθουν “οδύνη” επειδή θα βρίσκονται σε 
αδιέξοδο (Λουκάς 21: 25, Σοφ. 1: 17)».

Καί γιά τήν «Εξαγγελία κρίσης», γράφει:
«Όλοι οι εχθροί της Βασιλείας του Θε-

ού… θα παραστούν μάρτυρες ενός γεγονό-
τος, που θα επιτείνει την ταραχή τους. Ο 
Ιησούς λεει: “Θα δουν τον Γιο του ανθρώπου 
να έρχεται μέσα σε ένα σύννεφο με μεγάλη 
δύναμη και δόξα” (Μαρκ. 13: 26). Αυτή η 
υπερφυσική επίδειξη δύναμης θα σημαίνει 
ότι ο Ιησούς έχει έρθει για να εξαγγείλει 
κρίση… βρίσκουμε πληροφορίες στην πα-
ραβολή προβάτων και κατσικιών (Ματθ. 
25: 31-33, 46). Οι όσιοι υποστηρικτές της 
Βασιλείας θα κριθούν ως “πρόβατα” και θα 
σηκώσουν τα κεφάλια τους… “ότι πλησιά-
ζει η απελευθέρωσή τους”. Οι ενάντιοι της 
Βασιλείας θα κριθούν ως “κατσίκια” και θα 
κτυπούν τον εαυτό τους… καταλαβαίνοντας 
ότι τους περιμένει αιώνια εκκοπή (Ματθ. 24: 
30, Αποκ. 1: 7)».

Ἐπίδειξη δυνάμεως τοῦ Ἰησοῦ χαρακτη-
ρίζει ἡ «Σκοπιά» τήν ἔνδοξη καί ἐπιφανῆ 
δευτέρα παρουσία Του. Ἐπιδειξιομανῆ πα-
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ρουσιάζει τόν Ἰησοῦ Χριστό λόγω ὑπερφυ-
σικῆς δυνάμεως ὅπως ἰσχυρίζεται. Φυσικά 
ὅλη ἡ πορεία Του στή γῆ εἶναι ὑπέρλογα 
φαινόμενα. Ἄς ἀναλογιστεῖ ὁ «δοῦλος» τά 
θαύματα τοῦ Ἰησοῦ. Ἀπό τό θαῦμα στόν 
ἐν Κανᾷ γάμο, τίς ἰάσεις καί τίς ἀναστά-
σεις νεκρῶν μέ ἀποκορύφωμα τή δική Του 
Ἀνάσταση καί Ἀνάληψη μέ τό ἔνδοξο καί 
ἀφθαρτοποιημένο σῶμα Του.

Συνέχεια ἀπό τό βιβλίο τῆς «Σκοπιᾶς»:
Σελ. 227: «Αφού ο Ιησούς εξαγγείλει την 

κρίση του… θα απομένουν ακόμα κάποια 
βαρυσήμαντα γεγονότα μέχρι να ξεκινήσει 
ο πόλεμος του Αρμαγεδδώνα (Ματθ. 25: 32). 
Θα εξετάσουμε δύο από αυτά: την επίθεση 
του Γωγ και την συγκέντρωση των χρισμέ-
νων… Ο Λόγος του Θεού δεν αποκαλύπτει 
τον ακριβή χρόνο στον οποίο θα συμβούν. 
Μάλιστα φαίνεται πιθανό ότι το ένα θα 
διασταυρωθεί με το άλλο σε κάποιο βαθμό».

«Μια ολομέτωπη επίθεση».
«Ο Γωγ του Μαγώγ θα επιτεθεί στους 

εναπομείναντες χρισμένους και τους συ-
ντρόφους τους, τα άλλα πρόβατα (Ιεζ. 38: 
2, 11). Αυτή η επίθεση εναντίον της εγκαθι-
δρυμένης διακυβέρνησης της Βασιλείας θα 
είναι η τελευταία μάχη του Σατανά στον πό-
λεμο που διεξάγει εναντίον του χρισμένου 
υπολοίπου από τότε που εκδιώχθηκε από 
τον ουρανό (Αποκ. 12: 7-9)».

Πότε ὅμως ἐκδιώχθηκε ὁ Σατανᾶς ἀπό 
τόν οὐρανό; Τήν ἀπάντηση τήν δίνει ἡ ἑται-
ρία τοῦ «δούλου»:

1927, «Δημιουργία», σελ. 332: «Ὁ Σα-
τανᾶς ὑπῆρξε ἀόρατος κυβερνήτης τῶν 
κυβερνητικῶν ὀργανώσεων. Ἐπειδή ἦταν 
ἀόρατος στόν ἄνθρωπο ἐκυβέρνησε ἐπίσης 
καί τόν οὐρανό τοῦ ἀνθρώπου… Ἡ Γραφική 
ἀπόδειξις εἶναι, ἡ ἔξωση αὐτή τοῦ Σατανᾶ, 
ἔλαβε χώρα κατά τό 1914».

1950, «Ἔστω ὁ Θεός ἀληθής», σελ. 62: 
«Καί ἔγινε πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῶ. Ὁ Μιχαήλ 
καί οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐπολέμησαν κατά τοῦ 
δράκοντος… Καί ἐρρίφθη ὁ δράκος ὁ μέγας 

ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καί 
ὁ Σατανᾶς… ἐρρίφθη εἰς τήν γῆν… ὑπάρ-
χουν ἄφθονες ἀποδείξεις ὅτι αὐτό τό ὅραμα 
ἐ πραγ μα το ποι ή θη στό 1914-1918 μ.Χ.».

1964, «Γενηθήτω τό θέλημά σου», σελ. 
353: «Ὁ Διάβολος ἡττήθη ἀπό τόν Μιχαήλ 
καί ὑπάρχει Γραφικός λόγος νά πιστεύωμε 
ὅτι τόν καιρό τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ δείπνου τοῦ 
Κυρίου στίς 26-3-1918 ὁ Σατανᾶς κατερρί-
φθη στή γῆ».

Οἱ ἀπαντήσεις αὐτές δίνουν τήν εὐκαι-
ρία ἐπιλογῆς στούς «μάρτυρες τοῦ Ἰεχω-
βά» καί συγχρόνως δηλώνουν τήν ἀ να ξι ο-
πι στί α τοῦ «δούλου». Πότε τελικά νικιέται 
ὁ Σατανᾶς: τό 1914-1919 ἤ θά ἡττηθῆ στήν 
τελευταία μάχη;

Συνέχεια ἀπό τό βιβλίο τῆς «Σκοπιᾶς»: 
«Η συγκέντρωση των χρισμένων», σελ. 227.

«Τόσο ο Ματθαίος όσο και ο Μάρκος κα-
τέγραψαν τη δήλωση του Ιησού σχετικά με 
τους “εκλεγμένους” χριστιανούς (χρισμέ-
νους) με το πνεύμα ως μέρος μιας σειράς γε-
γονότων που θα συμβούν πριν το ξέσπασμα 
του Αρμαγεδδώνα».

Σελ. 228: «…Ο Ιησούς προφητεύει: Τότε 
θα αποστείλει τους αγγέλους και θα συ-
γκεντρώσει τους εκλεγμένους του… (Μαρκ. 
13: 27, Ματθ. 24: 31). Σε ποια συγκέντρωση 
αναφέρεται εδώ ο Ιησούς; Δεν μιλάει για 
το τελικό σφράγισμα του υπολοίπου … το 
οποίο θα συμβεί ακριβώς προτού αρχίσει η 
μεγάλη θλίψη; Έτσι λοιπόν μετά την έναρξη 
της ολομέτωπης επίθεσης του Σατανά στο 
λαό του Θεού, οι χρισμένοι που θα απομέ-
νουν στη γη θα συγκεντρωθούν στον ουρανό. 
Πώς σχετίζεται αυτή η συγκέντρωση του 
υπολοίπου με το γεγονός που θα συμβεί στη 
συνέχεια, τον Αρμαγεδδώνα;».

«Ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνει η συ-
γκέντρωση υποδεικνύει ότι όλοι οι χρισμέ-
νοι θα είναι στον ουρανό, προτού ξεκινήσει 
ο πόλεμος του Θεού ο Αρμαγεδδών».

«Στον ουρανό, οι 144.000 συγκυβερνήτες 
του Χριστού θα λάβουν εξουσία για να χρη-
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σιμοποιήσουν μαζί με τον Ιησού το “σιδερένιο 
ραβδί της καταστροφής των εχθρών της Βα-
σιλείας του Θεού” (Αποκ. 2: 26, 27). Έπειτα… 
μαζί με τους κραταιούς αγγέλους οι αναστη-
μένοι χρισμένοι θα ακολουθήσουν τον Χριστό 
τον πολεμιστή Βασιλιά… Όταν λάβει χώρα 
αυτή η βίαιη σύγκρουση, ο πόλεμος του Αρ-
μαγεδδώνα θα έχει ξεκινήσει (Αποκ.16:16)».

Ὁ Ἀρμαγεδδώνας εἶναι περιοχή τῆς Ἱε-
ρουσαλήμ, ὅπου ἔγιναν μάχες αἱματηρές 
(Ζαχαρίας ΙΒ΄ 11). Ἡ Ἁγία Γραφή χρη σι-
μο ποι εῖ αὐτό τόν ὅρο γιά νά τονίσει τήν 
Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλες 
ἀντίστοιχες διατυπώσεις εἶναι: «ἡ ἡμέρα 
ἐ κεί νη», «ἡμέρα τοῦ Κυρίου μεγάλη καί ἐπι-
φανής», «ἡμέρα κρίσεως», «ἡμέρα ὀργῆς».

Ὁ Ἀρμαγεδδώνας ταυτίζεται μέ τήν 
ἔνδοξη Δευτέρα Παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Ἡ «Σκοπιά» ἔχει τήν δική της διδαχή 
καί ὄχι τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ξεχωρίζει τόν 
Ἀρμαγεδδώνα ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία 
τοῦ Κυρίου καί περιγράφει ἕναν κατά γράμ-
μα πόλεμο καί τόν Ἰησοῦ Χριστό «σφαγέα».

Διαβάζουμε ἀπό τό βιβλίο τῆς «Σκο-
πιᾶς», «Η βασιλεία του Θεού Κυβερνάει», 
σελ. 230: Πώς να προετοιμαστούμε»:

«Πώς να προετοιμαστούμε για τα συντα-
ρακτικά γεγονότα που πρόκειται να έρθουν; 
Η επιβίωση θα εξαρτηθεί από την “υπακοή”. 
Ο Ιεχωβά προείπε ότι η Βαβυλώνα επρόκειτο 

να κατακτηθεί… Πήγαινε, λαέ μου… Κρύ-
ψου, για μια στιγμή μόνο μέχρι να περάσει 
η κατάκριση (Ησαΐας 26: 20). Ποιο είναι το 
δίδαγμα για εμάς; Όπως ίσχυε και για εκεί-
νους τους αρχαίους του Κυρίου, η επιβίωση 
από… τις οδηγίες του Ιεχωβά (Ησαΐας 30: 21). 
Τέτοιες οδηγίες έρχονται σε εμάς μέσω της 
διευθέτησης της εκκλησίας. Ως εκ τούτου 
θέλουμε να αναπτύσσουμε ολόκαρδη υπα-
κοή στην κατεύθυνση που λαβαίνουμε (1 Ιω-
άννης 5: 3). Ας κάνουμε αυτό σήμερα… χάρη 
σε αυτή τη θεϊκή προστασία θα μπορέσουμε 
να δούμε από πρώτο χέρι πώς θα εξαλείψει 
εντελώς τους εχθρούς της η Βασιλεία του 
Θεού. Τι αλησμόνητο γεγονός θα είναι αυτό».

Ὁ «δοῦλος» παρουσιάζει γιά πολλαπλή 
φορά τόν ἑαυτό του χωρίς αἰδώ. Ἀνάλγη-
τος, πολεμοχαρής, φιλόδοξος γιά ἐξουσίες 
καί κυβερνήσεις, γιά μιά παγκόσμια κυρι-
αρχία ἐπί τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων· μέ 
τήν ὑπόσχεση ἑνός παραδείσου στή γῆ, μέ 
ὅλες τίς σαρκικές ἐπιθυμίες καί ἀπολαύ-
σεις. Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τήν ὁποία ἀδιαφο-
ρεῖ -κηρύττοντας τίς διδαχές του μέσα ἀπ’ 
τό δικό του «εὐαγγέλιο»- τόν διαψεύδει καί 
πάλι (Α’ Κορ. Ε’ 12-14, Λουκᾶ Κ’ 27-37).

Ὁ στόχος εἶναι ἕνας: ἡ προτροπή πρός 
τούς ὀπαδούς, γιά ἀνάπτυξη ὁλόκαρδης 
ὑπακοῆς στήν κατεύθυνση τῶν ὁδηγιῶν 
τῆς «θεϊκῆς προστασίας» μέσῳ τοῦ «δούλου».

Ο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΘΕΡΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Γιά τήν συνέχιση τῆς ἔκδοσής του.

Γιά τήν ἀποστολή τῆς προαιρετικῆς οἰκονομικῆς ἐνίσχυσής σας μπορεῖτε νά χρησιμο-
ποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή, ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό 
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές, ἤ νά καταθέσετε χρήματα στόν κατωτέρω τραπεζικό 
λογαριασμό τῆς Π.Ε.Γ.

Ἐθνική Τράπεζα: 180/296004-44, ΙΒΑΝ GR 5701101800000018029600444

Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους στέλνουν συνδρομή γίνεται ἄμεσα. Παρακα-
λοῦμε, στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά, στή θέση «Ἀποστολέας» τά 
στοιχεῖα σας καί τό τηλέφωνό σας.
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Ὅπως εἴδαμε στό προηγούμενο τεῦχος, 
ἡ «Παγκόσμια Ἐκ κλη σί α τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ» (UCKG), εἶναι πεντηκοστιανή 
χριστιανική ὁμολογία.

7. Κατηγορίες στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες1

Στίς Η.Π.Α. ἡ UCKG ἐγκαταστάθηκε γιά 
πρώτη φορά στήν περιοχή τῆς Pasadena, 
κοντά στό Χιοῦστον, στήν Πολιτεία τοῦ 
Τέξας, τό 1992. Μέσα σέ λιγότερο ἀπό ἕνα 
χρόνο ἡ ὀργάνωση ἄνοιξε ἄλλον εὐκτήριο 
οἶκο στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Χιοῦστον, 
στό North Shepard/Garden Oaks στήν περι-
οχή Heights.

Ἐναντίον της ὅμως ἔγιναν καταγγελίες 
ἀπό πρώην μέλη της:

Τό 1995, ὁ Francisco Martinez, μέλος τῆς 
UCKG, ἀποφάσισε νά ἐργασθεῖ ἐθελοντι-
κά γιά τήν «ἐκκλησία». Ξεκίνησε μοιράζο-
ντας «φυλλάδια εὐαγγελισμοῦ» στό δρόμο. 
Λόγω τῆς δράσης του αὐτῆς, ἡ διοίκηση τόν 
προήγαγε σέ «συνεργάτη τῆς ἐκκλησίας», 
ὑπό τόν πάστορα Carlos Moncada. Κάποτε 
ὁ Martinez ἐστάλη σέ παντοπωλεῖο τῆς 
πόλεως νά ἀγοράσει τά χρειώδη γιά τίς 
ἀνάγκες τῆς «ἐκκλησίας» καί συγκεκρι-
μένα ἐλαιόλαδο. Ὅμως, στό ἐκκλησίασμα 
ἀνακοινώθηκε ὅτι αὐτό ἦταν «Ἅγιο Μύρο» 
εἰσαγόμενο ἀπό τό Ἰσραήλ. Ἀνέφερε ἀκό-
μη ὅτι ἀγόρασε ξύλινους σταυρούς κατα-
σκευασμένους σέ κάποιο τοπικό κατάστη-
μα καί ὅτι ὁ «ἁγιασμός» τῆς «ἐκκλησίας» 
παραδιδόταν ἀπό φορτηγά πού μετέφεραν 
φυσικό, ἐμφιαλωμένο νερό.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Church_of_
the_Kingdom_of_God

Ὁ Martinez συμμετεῖχε στίς ἐξορμήσεις 
τῆς «ἐκκλησίας» γιά μελλοντικά ἔργα. 
Τόν Ἰούλιο τοῦ 1998 συνεισέφερε περίπου 
30.000 δολάρια Η.Π.Α., πού κατατέθηκαν 
σέ «ἰδιωτικό» λογαριασμό τῆς «ἐκκλησί-
ας». Ἀνέφερε ὅτι οἱ διαχειριστές τοῦ πάστο-
ρα Moncada ὑποσχέθηκαν νά ἐπιστρέψουν 
ὅλα τά χρήματα σέ μιά περίοδο 2 ἕως 6 
μηνῶν, ὅμως δέν τούς ξαναεῖδε, οὔτε πο-
τέ κλήθηκε ἀπό τήν τράπεζα. Εἶπε στούς 
δημοσιογράφους ὅτι εἶχε δεχθεῖ πίεση ἀπό 
τήν «ἐκκλησία» γιά μιά τέτοια σημαντική 
«δωρεά».

Τόν Φεβρουάριο, 1999, ὁ Martinez κατέ-
θεσε ἀγωγή ἐναντίον τῆς «ἐκκλησίας» σέ 
δικαστήριο τοῦ Χιοῦστον μέ ἀπαίτηση ἀπο-
ζημίωσης 2,1 ἑκατ. δολαρίων Η.Π.Α. γιά τό 
ἀρχικό κεφάλαιο, τόκους καί ζημίες. Τό δι-
καστήριο ἀποφάνθηκε ὑπέρ του κι ἔδωσαν 
στήν «ἐκκλησία» προθεσμία 90 ἡμερῶν γιά 
νά προβεῖ στή ρύθμιση τῆς ὀφειλῆς. Μέχρι 
τό Μάιο τοῦ 1999, ἡ «ἐκκλησία» τοῦ εἶχε κα-
ταβάλει τά 1.400.000 δολάρια τῆς ἀπόφα-
σης. Τόν Μάϊο τοῦ 2000, ὁ Martinez μίλησε 
στά τοπικά ΜΜΕ. Δήλωσε ὅτι ἡ «ἐκκλησία» 
τόν εἶχε ἐξαναγκάσει σέ παράνομες πρά-
ξεις καί ἐνέργειες μή ἐκκλησιαστικές, πού 
σχετίζονταν μέ ξέπλυμα χρήματος, ἀπά-
τες καί χρήση φραστικῆς βίας πρός ἄλλα 
μέλη τῆς ἐκκλησίας.

Ὅταν ὁ Carlos Moncada ἔδωσε συνέ-
ντευξη καί ρωτήθηκε γιά τό λάδι, ἰσχυρί-
στηκε ὅτι ὁ ναός χρησιμοποιεῖ ἐλαιόλαδο 
πού εἰσάγεται ἀπό τό Ἰσραήλ. Ἐρωτη-
θείς σχετικά μέ τή χρησιμοποίηση τῶν 
εἰσφορῶν τῆς «ἐκκλησίας», ἀρνήθηκε νά 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη

(β’ μέρος)
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ἀπαντήσει. Ἔχει δημοσιευθεῖ στόν τύπο 
ὅτι ἡ «ἐκκλησία» τελεῖ ἐξορκισμούς γιά 
τούς πιστούς της, ὅμως κατά δηλώσεις 
τοῦ Martinez «πρόκειται γιά θεατρική 
παράσταση». Πρώην μέλη τῆς «ἐκκλη-
σίας» ἀπό τό Χιοῦστον κατηγόρησαν τό 
παράρτημα τοῦ Χιοῦστον γιά παρόμοια 
ἀτοπήματα. Οἱ ἀναφορές αὐτές ἔχουν γί-
νει πρωτοσέλιδα παντοῦ στίς Ἡνωμένες 
Πολιτεῖες.

Ἄλλο σκάνδαλο ἀποτελεῖ ἡ περίπτωση 
τοῦ ζεύγους Victoria καί Jesus Lorenzo πού 
ἐντάχθηκαν στήν UCKG τοῦ Χιοῦστον τό 
1996. Ὅταν τόν Αὔγουστο τοῦ 1999 ἔθε-
σαν ἐρωτήματα μαζί μέ ἐκπροσώπους 
τῆς εἰσαγγελικῆς ἀρχῆς σχετικά μέ τίς 
μεθόδους συγκέντρωσης κεφαλαίων τῆς 
«ἐκκλησίας», πῆραν ἀπό τούς ὑπεύθυ-
νους τῆς UCKG τήν ἀπάντηση ὅτι τά μέλη 
τῆς «ἐκ κλη σί ας» κάνουν τίς δωρεές τους 
ἐθελοντικά, ὁπότε δέν ἐγείρεται νομικό 
θέμα.

Ἡ Victoria καί ὁ Jesus Lorenzo ἐγκατέ-
λειψαν τήν UCKG στά τέλη τοῦ 1999, ἀφοῦ 
εἶχαν καταβάλει ὡς μέλη τῆς «ἐκκλησί-
ας» 60.000 δολάρια σέ μιά περίοδο 3 ἐτῶν. 
Ἔχασαν τό σπίτι τους καί τήν ἐργασία τους 
– μιά προσωπική ἑταιρεία καθαρισμοῦ 
κτιρίων - καί ἀναγκάστηκαν νά κηρύξουν 
πτώχευση. Τό παράπονό τους ἦταν ὅτι 
στήν ὥρα τῆς ἀνάγκης, ἡ «ἐκκλησία» δέν 
τούς προσέφερε καμία βοήθεια.

Σχετικά μέ τό «Ἅγιο Μύρο», πού ἀναφέ-
ρεται καί παραπάνω, τό «εὐλογημένο σέ 
ἕξι ἱερές περιοχές στό Ἰσραήλ», ἀξίζει νά 
ἀναφερθεῖ ὅτι ἐξακολουθεῖ νά χρησιμο-
ποιεῖται ἀπό τήν UCKG ἀκόμη καί σήμερα. 
Προβάλλεται μάλιστα ἀπό τήν ἱστοσε-
λίδα τῆς ὀργάνωσης στό Ἡνωμένο Βασί-
λειο, ὅπου ἐγκωμιάζεται καί διατίθεται στό 
τοπικό «Κέντρο Παροχῆς Βοήθειας», τῆς 
UCKG στό Λονδίνο2.

2. http://www.uckg.org/uk/?p=43852

8. Φοροδιαφυγή
Τό 1992, ὁ ἱδρυτής καί ἡγέτης τῆς «ἐκκλη-

σίας», «ἐπίσκοπος» Macedo, διώχθηκε γιά 
φοροδιαφυγή στήν πολιτεία τοῦ Σάο Πά-
ολο καί φυλακίστηκε γιά 11 ἡμέρες. Παρά 
ταῦτα, λόγω τοῦ ὅτι δέν προέκυψαν κατη-
γορίες ἐναντίον του, ἡ ὑπόθεση τέθηκε στό 
ἀρχεῖο.

9. Ἐξορκισμοί καί θάνατος παιδιῶν
Ἡ Victoria Climbie ἦταν ἕνα ὀκτάχρονο 

κοριτσάκι τοῦ ὁποίου ὁ σκληρός θάνατος 
ὁδήγησε σέ σημαντικές ἀλλαγές στίς πο-
λιτικές γιά τήν προστασία τῶν παιδιῶν 
στό Ἡνωμένο Βασίλειο. Πέθανε ἀπό τήν 
κακοποίηση καί τήν παραμέληση, ἐνῶ 
ζοῦσε μέ τή θεία της Marie-Therese Kouao 
καί τόν φίλο τῆς θείας της. Ἡ περίπτωση 
τῆς Victoria ἀντιμετωπίστηκε ἀπό κοινω-
νικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, γιατρούς 
καί ἀστυνομικούς πρίν πεθάνει, ἀκόμη κι 
ἀπό ἕναν πάστορα τῆς UCKG, ὅλοι ὅμως 
ἀπέτυχαν νά ἐντοπίσουν ἤ νά σταματή-
σουν τήν κακοποίηση.

Γιά τό βασανισμό καί τή δολοφονία 
τοῦ παιδιοῦ κατηγορήθηκαν ἡ Kouao καί 
ὁ φίλος της. Στή διάρκεια ἀνακρίσεων 
τῆς ἀστυνομίας, οἱ δύο ὑποστήριξαν ὅτι ἡ 
Victoria εἶχε καταληφθεῖ ἀπό δαιμονικά 
πνεύματα. Καί οἱ δύο καταδικάστηκαν σέ 
ἰσόβια κάθειρξη γιά τό φόνο.

Ἡ δολοφονία τῆς Victoria ὁδήγησε σέ 
δημόσια ἔρευνα ἡ ὁποία διερεύνησε τό 
ρόλο καί τίς εὐθύνες τῶν κοινωνικῶν ὑπη-
ρεσιῶν, τῆς «Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ὑγεί-
ας», τῆς ἀστυνομίας καί τῆς «Παγκόσμιας 
Ἐκκλησίας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» σχετι-
κά μέ τό θάνατο τοῦ κοριτσιοῦ.

Ἀπό τήν ἔρευνα προέκυψε ὅτι τό Φε-
βρουάριο τοῦ 2000 ὁ πάστορας Alvaro Lima 
τῆς UCKG, εἶδε τό κορίτσι καί ἐξέφρασε 
τήν ἄποψη ὅτι εἶχε καταληφθεῖ ἀπό πο-
νηρό πνεῦμα, ἀναφέροντας σέ γρα πτή 
δήλωσή του ὅτι ἡ Victoria τοῦ εἶχε πεῖ ὅτι 
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«ὁ Σατανᾶς ἔλεγχε τή ζωή της» κι ὅτι ὁ Σα-
τανᾶς τῆς εἶχε πεῖ «νά κάψει τό σῶμα της». 
Ὁ Lima συμβούλευσε τήν Kouao νά ἐπανα-
φέρει τή Victoria στήν «ἐκκλησία» μετά μιά 
ἑβδομάδα. Ἀργότερα ὁ Lima ὁμολόγησε ὅτι 
ὑποψιάστηκε τήν κακοποίηση, ἀλλά δέν 
ἐ νη μέ ρω σε κανέναν ἁρμόδιο.

Ὁ Alvaro Lima προσευχήθηκε γιά τό 
κορίτσι μέ ἕναν βοηθό του, τό ξαναεῖδε 
ἀρκετές ἡμέρες ἀργότερα μέ τή μητέρα 
του, καί συμβούλευσε τήν Kouao νά πάει 
τό παιδί στό νοσοκομεῖο, ὅπου καί τό κορί-
τσι πέθανε ἀπό τήν κακοποίηση. Ἡ UCKG 
εἶχε προγραμματίσει μία λειτουργία γιά 
νά «ἐκβάλει τόν διάβολο» ἀπό τό παιδί, 
ἀκριβῶς τήν ἡμέρα πού τό κορίτσι πέθανε.

10. Βελγική Κοινοβουλευτική Ἔρευνα
Στή «Βελγική Διερευνητική Ἐπιτροπή 

σχετικά μέ τίς Αἱρέσεις» (Belgian Parliament 
Inquiry Committee on Cults), ἡ UCKG περι-
γράφεται, τό 1997, ὡς ἐπικίνδυνη αἵρεση 
(cult). Ἡ ἔκθεση ἀνέφερε ὅτι: «[ἡ «Ἐκκλη-
σία»] ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἐδῶ κάτω [στή Γῆ] καί ὅτι [ἡ «ἐκκλη-
σία»] μπορεῖ νά προσφέρει μιά λύση σέ κά-
θε πιθανό πρόβλημα, κατάθλιψη, ἀνεργία, 
οἰκογενειακά καί οἰκονομικά προβλήμα-
τα. Στήν πραγματικότητα, [ἡ UCKG] εἶναι 
προφανῶς μιά πραγματικά ἐγκληματική 
ὀργάνωση (a truly criminal associa ti on), μο-
ναδικός σκοπός τῆς ὁποίας εἶναι ὁ πλουτι-
σμός»3. Ἡ ἔκθεση τῆς «Βελ γι κῆς Διερευνη-
τικῆς Ἐπιτροπῆς» προκάλεσε διαμάχες γιά 
ποικίλους λόγους. Τό Κοινοβούλιο τελικά 
ἀπέρριψε τό μεγαλύτερο μέρος της.

11. Μιά «κλωτσιά… στήν ἁγία»
Ἕνα ἐπεισόδιο, τό 1995, γνωστό στή Βρα-

ζιλία ὡς ἡ «κλωτσιά στήν ἁγία» (“Kicking 
of the Saint”) συνέτεινε στήν ἐπιδείνω-
ση τῆς εἰκόνας τῆς «ἐκκλησίας». Στίς 12 

3. http://www.cesnur.org/testi/bryn/br_farias.htm

Ὀκτωβρίου 1995, στά πλαίσια τῆς παπικῆς 
ἑορτῆς τῆς «Παναγίας τῆς Ἐμφανισθεί-
σας» (Our Lady Aparecida)4, ἐθνικῆς πο-
λιούχου τῆς πόλεως τῆς Apa recida καί 
γενικά τῆς Βραζιλίας, ὁ Sergio von Helde, 
«ἐπί σκο πός» τῆς UCKG κλώτσησε, χαστού-
κισε καί προσέβαλε τό ἄγαλμα τῆς «Ἁγίας 
Μαρίας» σέ μιά ἐκπομπή τοῦ Rede Record 
(TV Record) κανάλι ἰδιοκτησίας τῆς UCKG. 
Σέ ἀπάντηση, ὑπῆρξαν βίαιες δημόσιες δι-
αμαρτυρίες καί βομβιστικές ἀπειλές κατά 
ναῶν τῆς UCKG.

Ὁ von Helde κατηγορήθηκε γιά τήν 
παραβίαση τοῦ νόμου περί ἀπαγόρευσης 
τῶν «δημοσίων διακρίσεων» καί τῆς «πε-
ριφρόνησης ἄλλης θρησκείας» καί ἐπι-
κρίθηκε ἀπό τόν ἀνώτατο ἐκπρόσωπο τῆς 
χώρας, τόν Πρόεδρο τῆς Ὁμοσπονδιακῆς 
Δημοκρατίας τῆς Βραζιλίας (President of 
the Federative Republic of Brazil). Ὁ von 
Helde ἔφυγε ἀπό τή χώρα. Ἀργότερα δι-
κάστηκε καί καταδικάστηκε σέ δύο χρόνια 
φυλάκιση γιά «θρησκευτικές διακρίσεις 
καί βεβήλωση ἐθνικοῦ λατρευτικοῦ συμ-
βόλου». Ὁ Edir Macedo ζήτησε συγγνώμη 
γιά τίς ἐνέργειες τοῦ von Helde, ἀλλά κα-
τηγόρησε τό Rede Globo, τό μεγαλύτερο 
τηλεοπτικό δίκτυο τῆς χώρας, ὅτι «χειρα-
γωγεῖ τήν κοινή γνώμη» προβάλλοντας 
κατ’ ἐπανάληψη τό βίντεο τοῦ σχετικοῦ 
συμβάντος.

12. Κατηγορίες στίς ἀφρικανικές χῶρες
Τό 1998, ἡ λειτουργία τῆς UCKG εἶχε 

ἀπαγορευτεῖ στή Ζάμπια μέ τήν κατηγορία 
τῆς τέλεσης «μή χριστιανικῶν πρακτικῶν». 
Ἡ ἀπαγόρευση ἤρθη ὅταν ἡ «ἐκκλησία» 
προσέφυγε στό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς 
χώρας. Τό Νοέμβριο τοῦ 2005, ἡ λειτουργία 
της ἀπαγορεύθηκε καί πάλι στή Ζάμπια μέ 
τήν κατηγορία ὅτι προωθοῦσε σατανιστι-

4. «Our Lady Aparecida», Saint Mary, «the Lady Who 
Appeared».
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κές τελετουργίες. Ἡ ἀπαγόρευση ἤρθη καί 
πάλι μετά νέα προσφυγή τῆς UCKG στή 
δικαιοσύνη. Ἡ Ζάμπια κατά τή νομοθεσία 
της εἶναι χριστιανική χώρα.

Ἡ λειτουργία τῆς UCKG εἶχε ἀπα-
γορευτεῖ καί στή Μαδαγασκάρη, ὅταν 
μέλη της συνελήφθησαν, τό 2005, γιά τή 
δημόσια καύση τῆς Βίβλου. Ἡ λειτουργία 
τῆς «ἐκκλησίας» ἀ πα γο ρεύ θη κε μέ τό 
αἰτιολογικό ὅτι εἶχε πάρει ἄδεια ἐγκατά-
στασης τό 1998 ὡς «ἀλλοδαπή ἑταιρεία» 
καί ὄχι ὡς «λατρευτικό σωματεῖο» (cult 
society).

Ἀκόμη, ἡ λειτουργία τῆς UCKG εἶχε 
ἀπαγορευτεῖ καί στήν Ἀγκόλα, τό Φε-
βρουάριο 2013, μετά ἀπό ἕνα περιστατι-
κό στό Citadela Desportiva5, τό Δεκέμβριο 
2012, πού εἶχε ὡς ἀ πο τέ λε σμα τό θάνατο 
πολλῶν ἀνθρώπων. Τά συμβουλευτικά 
ὄργανα τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας 
τῆς χώρας συνέστησαν μάλιστα ὅτι καί 
ἄλλες «ἐκκλησίες», πού περιμένουν ἀνα-
γνώριση ἀπό τό κράτος τῆς Ἀγκόλας, δέν 
θά πρέπει νά ἀναγνωρισθοῦν6.

Στή Βραζιλία, τά νέα δημοσιεύθηκαν 
μαζί μέ μιά «ἀπάντηση» ἀπό τούς τοπι-
κούς θρησκευτικούς ἡγέτες.

Ὁλοκληρώνοντας τήν ἔρευνά μας αὐτή, 
ὑπενθυμίζουμε αὐτό πού γράψαμε καί στήν 
ἀρχή ὅτι ἡ ὀργάνωση «Παγκόσμια Ἐκκλη-
σία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (UCKG), εἶναι 
πλέον ἐδῶ καί ἕνα χρόνο ἐγ κα τα στη μέ νη 
καί στή χώρα μας μέ παράρτημά της, πράγ-
μα πού μᾶς ὑποχρεώνει σέ ἰ δι αί τε ρη ἐπι-
φυλακή. Γιά τόν λόγο αὐτό, παραθέτουμε 
κατωτέρω μία σύντομη ἀ να κε φα λαί ω ση, 
ὅπως αὐτή δημοσιεύθηκε, τόν Ἰούλιο 2010, 
ὅταν ἡ UCKG ἦταν ἀκόμη ἄγνωστη στήν 

5. Τό στάδιο Estadio da Cidadela εὑρίσκεται στή Lu-
anda, πρωτεύουσα τῆς Angola.

6. Πρόκειται γιά τίς: “Igrejas Mundial do Poder de De-
us”, “Mundial do Reino de Deus”, “Mundial Internacional”, 
“Mundial da Promessa de Deus”, “Mundial Renovada” και 
“Igreja Evangelica Pentecostal Nova Jerusalem”.

Ἑλλάδα, σέ γνωστή ἱστοσελίδα7. Ἡ εἴδηση 
εἶχε τόν χαρακτηριστικό τίτλο:

«Κήρυξαν τόν πόλεμο στό 
“Σταθμό Διοδίων” τοῦ Θεοῦ»!

«Ὁ Edir Macedo, ὁ ἡγέτης μιᾶς ἀπό τίς 
μεγαλύτερες «Εὐαγγελικές» (μᾶλλον, πε-
ντηκοστιανές) «ἐκκλησίες» τῆς Βραζιλίας 
(Uni versal Church of the Kingdom of God) 
θεώρησε ὅτι τοῦ κήρυξαν «πόλεμο», μετά 
τίς κατηγορίες, ὅτι ἡ ὀργάνωσή του ἔχει 
μαζέψει τρισεκατομμύρια δολάρια ἀπό δω-
ρεές πού προορίζονταν γιά φιλανθρωπικούς 
σκοπούς.

Τόν Αὔγουστο τοῦ 2009 - καί ὕστερα ἀπό 
ἔρευνα 10 χρόνων – ἀπαγγέλθηκαν κατη-
γορίες σέ 10 ἡγετικά στελέχη τῆς «ἐκ κλη-
σί ας» - συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἱδρυτῆ 
καί ἡγέτη, πάστορα Edir Macedo -, πού ἀφο-
ροῦσαν ἀπάτη καί νομιμοποίηση ἐσόδων ἀπό 
παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα μέ 
ἀναφορά τοῦ εἰ σαγ γε λέ α τοῦ Σάο Πάολο. 
Σύμφωνα μέ τό κατηγορητήριο, οἱ δωρεές 
τῶν πιστῶν χρησιμοποιοῦνταν γιά τήν ἀγο-
ρά κοσμημάτων, ἀκινήτων καί αὐτοκινήτων.

«Ὑπάρχουν ἀποδεικτικά στοιχεῖα ὅτι 
χρησιμοποιοῦσαν τά χρήματα ἀπό τίς δω-
ρεές γιά προσωπικά συμφέροντα» εἶπε ὁ 
εἰσαγγελέας.

Ὁ «ἐπίσκοπος» Macedo τύπωσε ἕνα φυλ-
λάδιο καί τό μοίρασε στούς πιστούς τῆς τε-
ράστιας «ἐκκλησίας» χωρητικότητας 11.000 
ἀτόμων στό Ρίο ντέ Τζανέιρο, μέ τίτλο «ὁ 
διωγμός μᾶς δίνει ἐμπειρίες».

Ἡ εἴδηση κυριάρχησε σέ ὅλα τά πρωτο-
σέλιδα τῆς Βραζιλίας, ἐνῶ μία ἐφημερίδα 
τοῦ Ρίο εἶχε ὡς τίτλο της: «Εἶναι ἁμαρτία νά 
κλέβεις». Τό τζέτ τοῦ ἐπισκόπου, ἀξίας $ 45 
ἑκατ., ἔχει γίνει τό πιό ὁρατό σύμβολο τοῦ 
σκανδάλου…

7. Ἱστοσελίδα Κόκκινος Οὐρανός http://redskywarn-
ing.blogspot.gr/2010/07/blog-post_27.html καί http://www.
theguardian.com/world/2009/aug/13/brazil-evangelical-
leader-charged-fraud
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Ἡ «ἐκκλησία» διδάσκει τό θεσμό τῆς 
δεκάτης καί τηρεῖ τήν ἀρχή «θεολογία τῆς 
εὐημερίας», σύμφωνα μέ τήν ὁποία, ἐάν 
ἔχεις πίστη καί εἶσαι ἀφιερωμένος στήν 
«ἐκκλησία», θά ἀνταμειφθεῖς μέ ὑλική εὐη-
μερία.

Τέλος καταγράφουμε ὅτι κατά τή διάρ-
κεια, τοῦ περσινοῦ καρναβαλιοῦ τοῦ Ρίο, 
μία γνωστή ὁμάδα samba εἶχε φτιάξει μία 
πινακίδα πού ἔγραφε: «Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ 
δρόμος καί ὁ “ἐ πίσκο πος” Macedo ὁ σταθμός 
διοδίων»!

Ζ΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

18-21 Σεπτεμβρίου 2014 
Ἱ. Μονή Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ - 

Λαύρα 
Ἁγία Πετρούπολη

Τό «Διορθόδοξο Δίκτυο Πρωτοβουλιῶν 
Μελέτης Θρη σκει ῶν καί Καταστροφικῶν 
Λατρειῶν», πού ἔχει συγκροτηθεῖ ἀπό 
μέλη Ὀρ θο δό ξων Πρωτοβουλιῶν Γονέ-
ων, οἱ ὁποῖες δρα στη ρι ο ποι οῦν ται στόν 
διεθνῆ Ὀρθόδοξο χῶρο, πραγματοποίησε 
τήν 7η Συνάντησή του στήν Ἁγία Πετρού-
πολη. Στό «Δίκτυο» αὐτό συμ με τέ χει καί 
ἡ ἑλληνική Πρωτοβουλία, ἡ «Πανελλή-
νια Ἕ νω ση Γονέων γιά τήν Προστασία 
τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πο λι τι σμοῦ, τῆς 
Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου». Τό γενικό 
θέμα τῆς Συνάντησης ἦταν: «Μελέτη 
πρακτικῶν τρόπων συνεργασίας Ἐκκλη-
σίας, Πολιτείας καί Κοινωνικῶν φορέων 
ἀν τι με τώ πι σης τῶν προβλημάτων ἀπό 
τίς καταστροφικές λατρεῖες. Μιά γενική 
ἀνασκόπηση τοῦ Διεθνοῦς σκηνικοῦ».

Στή Συνάντηση αὐτοί παρέστησαν καί 
ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδό-

ξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου, τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας, 
Ἱεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανί-
ας, Βουλγαρίας, Γεωργίας καί τῶν Ἐκκλη-
σιῶν Κύπρου, Ἑλλάδος, Πολωνίας καί 
Οὐκρανίας. Τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, 
μέ Συνοδική Ἀπόφαση, ἐξεπροσώπησε 
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Κυριακός Τσου-
ρός, Γραμματέας τῆς Συνοδικῆς Ἐ πι τρο-
πῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί Πρόεδρος τοῦ 
Πνευματικοῦ Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Γ., καί 
ἐκ μέρους τῆς Π.Ε.Γ. συμμετεῖχε ὁ κ. Κων-
σταντῖνος Παπαχριστοδούλου, Πρόεδρος 
τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἑνώσεώς μας.

Τήν Συνάντηση φιλοξένησε ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολης τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως καί τό 
Ὀρθόδοξο Ἱεραποστολικό Κέντρο «Σταυ-
ρός». Τήν διοργάνωση καί τήν διεύθυν-
ση τῶν ἐργασιῶν εἶχε ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, 
Πρόεδρος τοῦ «Δικτύου».

Στή συνέχεια δημοσιεύουμε τά Πορί-
σματα τῆς 7ης «Συνάντησης» τοῦ «Δικτύ-
ου».

Γενικά:
Ἡ Ζ´ Διορθόδοξη Συνάντηση τοῦ Δικτύ-

ου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν 
καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν συνῆλθε 
στήν Ἁγία Πετρούπολη τῆς Ρωσίας, ὑπό 
τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρ-

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
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χου Μόσχας κ.κ Κυρίλλου καί τή φιλοξε-
νία τῆς Μητροπόλεως Ἁγίας Πετρούπο-
λης καί τοῦ Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ 
Κέντρου «Σταυρός» Ἁγίας Πετρουπόλεως 
γιά νά συζητήσει τό γενικό θέμα: «Με-
λέτη πρακτικῶν τρόπων συνεργασίας 
Ἐκκλησίας, Πολιτείας καί Κοινωνικῶν 
φορέων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν προ-
βλημάτων ἀπό τίς καταστροφικές λα-
τρεῖες. Μία γενική ἀνασκόπηση τοῦ Διε-
θνοῦς σκηνικοῦ». Κυρίως ἐπικεντρώθηκε 
στήν διεθνή ὀργάνωση τῆς Σαηεντολογί-
ας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἴσως τό κλασσικότε-
ρο παράδειγμα καταστροφικῆς λατρείας 
παγκοσμίως.

Οἱ καταστροφικές συνέπειες ἀπό τή 
δραστηριότητα τέτοιων ὁμάδων ἔχουν 
ἀνησυχήσει πολλούς κοινωνικούς καί 
κρατικούς φορεῖς σέ ὅλες, σχεδόν, τίς 
χῶρες τοῦ κόσμου καί ἀσχολοῦνται μέ 
τό πρόβλημα αὐτό εἰδικοί ἐρευνητές καί 
ἐντεταλμένοι, διεθνεῖς ὀργανισμοί, κυ-
βερνήσεις, νομικοί, γονεῖς, πού ἔχουν 
ἱδρύσει ἑνώσεις γιά τή μελέτη καί τήν 
ἀντιμετώπιση τοῦ ἐπικίνδυνου αὐτοῦ 
φαινομένου.

Γιά νά τονισθεῖ ἡ σοβαρότητα τοῦ προ-
βλήματος καί ἡ ἐπικινδυνότητα τῶν ὁμά-
δων αὐτῶν ἔχει υἱοθετηθεῖ γι᾽ αὐτές ὁ 
ὅρος «καταστροφικές λατρεῖες» καί «ὁλο-
κληρωτικές αἱρέσεις», δείχνοντας μέ αὐτό 
τόν τρόπο τήν ὁλοκληρωτική τους φύση 
καί την καταστροφική συνέπεια πάνω 
στήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς 
οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας γενικότε-
ρα.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐδῶ καί παρά 
πολλά χρόνια πρωτοστατεῖ στήν μελέτη 
τοῦ προβλήματος, τήν ἐνημέρωση καί 
τήν προστασία τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι μόνο 
ἀπό τίς ὁλοκληρωτικές λατρεῖες, ἀλλά 
καί ἀπό ὅλες τίς ὁμάδες πού ἀναπτύσ-
σουν ἕνα «θρησκευτικό» σύστημα καί 
κινοῦνται διαβρωτικά μέσα στόν ὀρθόδο-
ξο χῶρο. Μερικές ἀπό τις ὁμάδες αὐτές 
προέρχονται ἀπό τόν ἀποκρυφισμό, τήν 
ἀσιατική πνευματικότητα καί γενικότερα 
αὐτό πού ὀνομάζομε «Νέα Ἐποχή», καί 
ἀκυρώνουν τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία καί 
ἐλπίδα. Ἄλλες ἔχουν παγανιστικές ρίζες 
και ἰσχυρίζονται ὅτι πρόκειται περί νέων 
ἀναγεννητικῶν κινήσεων, ἄλλες πάλιν 
ἔχουν τή βάση τους στή δῆθεν ψευδο-
ψυχολογική ὑποστήριξη τῶν ἀνθρώπων, 
καί ἄλλες ἀκολουθοῦν τό σύστημα τῶν 
ἐμπορικῶν ἑταιρειῶν, στηριζόμενες στή 
μέθοδο τῆς πυραμίδας κλπ.

Μέσα ἀπό τίς ἐργασίες τῆς παρού-
σας Συνδιάσκεψης ἐπισημάνθηκε, μετα-
ξύ ἄλλων, ἀπό τούς εἰσηγητές-εἰδικούς 
ἐρευνητές μέ στοιχεῖα, ὁ κίνδυνος διά-
βρωσης ὅλων τῶν τομέων τῆς ζωῆς μας, 
τῆς πνευματικῆς, κοινωνικῆς, πολιτικῆς, 
οἰκονομικῆς, πολιτιστικῆς ἀπό μέρους 
τῶν «καταστροφικῶν λατρειῶν» καί τῶν 
ἀποκρυφιστικῶν κοσμοθεωριακῶν τάσε-
ων. Ἐπίσης διαπιστώθηκε ὅτι κινοῦνται 
πίσω ἀπό ποικιλόμορφα προσωπεῖα, ἐπι-
στημονικά και δῆθεν κοινωνικά ὠφέλιμα, 
ὅτι ἀκόμα χρησιμοποιοῦν δικούς μας χρι-

Σημείωση τῆς Σύνταξης
• Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς 

ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους.
• Οἱ ἀναδημοσιεύσεις σχολίων ἤ πληροφο-

ριῶν ἀπό ξένα ἤ ἑλληνικά περιοδικά καί 
ἄλλα ἔντυπα ἤ τό διαδίκτυο δημοσιεύο-
νται μέ κάθε ἐπιφύλαξη, ἀφοροῦν σέ ἀπό-
ψεις καί δέν στοχεύουν στήν προσβολή ἤ 
στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολή-
ψεως τῶν προσώπων, στά ὁποῖα ἀναφέρο-
νται καί τά ὁποῖα σεβόμεθα δεόντως.

• Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπό-
ψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές φέ-
ρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπιστολογράφοι καί 
ὄχι ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή.

• Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση, κατόπιν 
ἀδείας ἀπό τήν Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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στιανικούς ὅρους μέ ἐντελῶς διαφορετικό 
νόημα καί περιεχόμενο, ἀντιστρέφοντας 
ὅλες τίς ἀξίες τῆς ζωῆς μας. Αὐτό ἔχει 
ὡς ἀποτέλεσμα νά παγιδεύουν μέσα στά 
πλοκάμια τους ἀνυποψίαστους ἀνθρώ-
πους, ἀκόμα καί πολιτειακούς, διοικητι-
κούς, δικαστικούς καί ἄλλους παράγο-
ντες τῆς κοινωνίας μας. Παρατηρήθηκε 
δέ ὅτι μερικές φορές καί κληρικοί, πού 
ἀγνοοῦν τίς μεθοδεύσεις τους, συμπράτ-
τουν μαζί τους γιά δῆθεν κοινωφελεῖς 
δραστηριότητες.

Εἶναι, λοιπόν, ἐπείγουσα ἀνάγκη νά 
συστρατευθοῦμε ὅλοι, Ἐκκλησία, Πολι-
τεία, Κοινωνικοί Φορεῖς γιά τήν ἀπό κοι-
νοῦ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος καί 
τήν προστασία τῶν πολιτῶν μας.

Διαπιστώσεις:
Οἱ παραθρησκευτικές ὁμάδες καί κα-

ταστροφικές - ὁλοκληρωτικές λατρεῖες 
χρησιμοποιοῦν ψυχοτεχνικές, οἱ ὁποῖες 
ἀποβλέπουν στήν ἀλλοίωση τῆς προ-
σωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα ἀπό 
αὐτές ἐπιτυχάνεται ἡ ὁλοκληρωτική 
ἐξάρτησή τους καί μετατρέπονται σέ τυ-
φλά ὄργανα μίας οἰκονομικοπολιτικῆς 
αὐτοκρατορίας, πού ἐπιδιώκει τήν παγκό-
σμια κυριαρχία γιά νά πετύχει τούς σκο-
πούς της, πού κυρίως εἶναι οἰκονομικοί 
καί ἐξουσιαστικοί. Κάποτε ὁ ἱδρυτής τῆς 
Σαηεντολογίας L. R. Hubbard εἶχε διακη-
ρύξει: «Ἄν θέλεις νά κερδίσεις 1.000.000 
δολλάρια, ὁ καλύτερος τρόπος, γιά νά τό 
πετύχεις, εἶναι νά ἱδρύσεις μία θρησκεία». 
Ἀκόμα ἡ ἴδια ὀργάνωση δέν διστάζει νά 
διακηρύξει πρός τούς ὀπαδούς της τήν 
ἄποψη τοῦ ἱδρυτῆ της, «μή φοβᾶστε νά 
κάνετε σέ κάποιο κακό γιά ἕνα δίκαιο 
σκοπό», ταυτίζοντας τό δίκαιο σκοπό μέ 
τά συμφέροντα τῆς ὀργάνωσης.

Οἱ ὁμάδες αὐτές γιά νά ἐπικρατήσουν 
χρησιμοποιοῦν ὡς μέσον τήν ἐξουδε-
τέρωση τῶν συναισθημάτων καί τῶν 

ἀναστολῶν τῶν ὀπαδῶν τους, ὥστε νά 
καθίστανται ἀδίστακτοι, προκειμένου 
νά ἐπιβληθοῦν οἱ σκοποί τῆς ὀργάνω-
σης. Γιά παράδειγμα ἡ Σαηεντολογία 
διακηρύττει ὅτι μόνον «οἱ τίγρεις θά 
ἐπιβιώσουν» καί ἀνέλαβε μέσα ἀπό τήν 
ὀργάνωσή της νά ἐκπαιδεύσει καί δημι-
ουργήσει «τίγρεις».

Τά παραπάνω καθιστοῦν σαφές ὅτι 
οἱ ψυχοτεχνικές πού χρησιμοποιοῦνται, 
διαστρέφουν τήν προσωπικότητα τῶν 
ὀπαδῶν τους, τούς ὁποίους μετατρέπουν 
σέ ἄμισθους σκλάβους, χωρίς δικαιώμα-
τα, δημιουργώντας κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο 
μία ψυχοβιομηχανία μέ τό πρόσχημα τῆς 
αὐτο-ολοκλήρωσης, πού ὅμως ἐπιτυγ-
χάνεται μέ τήν συμμετοχή σέ ἀκριβο-
πληρωμένα σεμινάρια καί μέ τήν πλήρη 
ὑποδούλωση στήν ὀργάνωση καί τόν 
ἀρχηγό της.

Οἱ ἀρνητικές συνέπειες τῶν ὁλοκληρω-
τικῶν καί ἀποκρυφιστικῶν ὀργανώσεων 
γιά τό πρόσωπο καί τό κοινωνικό σύνολο, 
ὅπως καί τά κοινωνικά προβλήματα πού 
δημιουργοῦνται θά μποροῦσαν νά συνο-
ψισθοῦν στά ἑξῆς:

Ἀντικοινωνική καί ἐξωκοινωνική συ-
μπεριφορά τῶν ὀπαδῶν.

Ἀπειλή κατά τῶν δημοκρατικῶν 
θεσμῶν καί κατά τῶν κοινωνικῶν καί πο-
λιτιστικῶν δομῶν.

Κίνδυνος πρόκλησης σοβαρῶν βλαβῶν 
στήν ὑγεία τῶν μελῶν καί τῆς εὐρύτερης 
κοινωνίας ἤ ἐπιδείνωσης ἤδη ὑπαρχό-
ντων προβλημάτων λόγω ὑποκατάστα-
σης τῆς ἐπιστημονικῆς ἰατρικῆς μέ τίς 
λεγόμενες ἐναλλακτικές -ἀποκρυφιστι-
κές «θεραπευτικές» μεθόδους, πού χρησι-
μοποιοῦν οἱ περισσότερες ἀπό τίς ὁμάδες 
αὐτές.

Τρομοκρατία καί ἐκφοβισμός καί κα-
ταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων 
ἐναντίον ὅσων ἀσκοῦν κριτική στίς μεθο-
δεύσεις καί ἐνέργειες τῶν λατρειῶν καί 
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στό Μεσσιανικό πρόσωπο τοῦ ἀρχηγοῦ 
ἤ τῆς ὀργάνωσής του. Ἐπισημαίνεται ὅτι, 
διά τῶν πρακτικῶν αὐτῶν, ἔχουμε ἄμεση 
καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων τῶν θυμά-
των καί τῶν οἰκογενειῶν τους.

Παγίδευση καί ἀποπροσανατολισμός 
τῆς κοινῆς γνώμης λόγω τῆς μεθοδευμέ-
νης πλαστῆς εἰκόνας πού ἡ ὁμάδα μέσα 
ἀπό ψευδοπροσωπεῖα προβάλλει πρός τά 
ἔξω.

Οἱ πιό πάνω ἀρνητικές ἐπιπτώσεις δέν 
παρατηροῦνται ὅλες μαζί στήν κάθε μία 
ἀπό τίς λατρεῖες, ἀλλά προσδιορίζουν 
γενικά τόν χῶρο τῶν νεοφανῶν λατρειῶν 
καί παραθρησκευτικῶν ὁμάδων.

Εἰσηγήσεις:
Τό πρόβλημα τῶν καταστροφικῶν λα-

τρειῶν δέν ἀποτελεῖ μόνο πρόβλημα ποι-
μαντικό τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί πρό-
βλημα κοινωνικό πού ἀφορᾶ τήν πολιτεία 
καί τούς κοινωνικούς θεσμούς. Συνεπῶς, 
θά πρέπει νά μελετηθεῖ σέ συνεργασία 
μέ τούς πολιτειακούς καί κοινωνικούς θε-
σμούς καί νά ληφθοῦν προληπτικά καί θε-
ραπευτικά μέτρα. Ἡ Σύσταση - Ὁδηγία τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, μετά ἀπό γνω-
μοδότηση τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς γιά 
τήν Ἐγκληματικότητα» (1178/1992) ἀναφέ-
ρει ὅτι «οἱ δραστηριότητες ὁρισμένων αἱρέ-
σεων καί νέων θρησκευτικῶν κινήσεων 
ἀποτελοῦν συχνά ἐγκληματικές ἐνέργει-
ες». Γι᾽αὐτό καί καλοῦνται τά κράτη Μέ-
λη νά λάβουν ἐκπαιδευτικά, νομοθετικά, 
ἀστυνομικά καί ἄλλα μέτρα πρός ἀντιμε-
τώπιση τοῦ προβλήματος.

Ὡς ἐκ τούτου εἰσηγούμαστε:
Οἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες 

νά μελετήσουν Συνοδικά τό ὅλο πρόβλη-
μα καί νά ἐνημερώσουν τούς κληρικούς 
τους τόσο γιά τή δραστηριότητα, ὅσο καί 
γιά τούς κινδύνους καί τόν τρόπο ἀντιμε-
τώπισής τους.

Οἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες μετά ἀπό τή σέ βάθος μελέτη τοῦ 
θέματος θά μποροῦσαν μέ παρέμβασή 
τους πρός τίς κατά τόπους Κυβερνήσεις 
νά τίς ἐνημερώσουν καί νά ζητήσουν νά 
ληφθοῦν μέτρα προστασίας τῶν πολιτῶν. 
Αὐτό θα μποροῦσε να γίνει, ὅπου εἶναι 
δυνατόν, σέ συνεργασία μέ κοινωνικούς 
φορεῖς, πού εἶναι εὐαισθητοποιημένοι 
στόν τομέα αὐτό, καί νά ζητήσουν νά λη-
φθοῦν μέτρα.

Ἡ πολιτεία γενικά ὀφείλει νά λάβει 
πολύ σοβαρά ὑπόψη της τή Σύσταση τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Ευρώπης καί τή σχετική 
γνωμοδότηση τοῦ «Συμβουλίου Ἐπιμορ-
φωτικῆς Συνεργασίας» σχετικά μέ τήν 
Πρόσληψη στό Πρόγραμμα τοῦ Γενικοῦ 
Συστήματος Ἐκπαίδευσης μιᾶς συγκε-
κριμένης πληροφόρησης «γιά τίς νεοφα-
νεῖς αἱρέσεις καί τήν ἀντίληψή τους περί 
ἠθικῆς καί προσωπικῶν καί κοινωνικῶν 
δικαιωμάτων» (1178/1992).

Ἡ Ἐκκλησία σέ συνεργασία μέ τή Δια-
κοινοβουλευτική Ἐπιτροπή Ὀρθοδοξίας 
νά πραγματοποιήσει εἰδικό Συνέδριο μέ 
τή συμμετοχή Ὑπουργῶν, Βουλευτῶν καί 
ἄλλων πολιτειακῶν καί κοινωνικῶν πα-
ραγόντων γιά μελέτη τοῦ προβλήματος.

Οἱ Ὁμάδες Ἐργασίας ἤ Ὑπηρεσίες ὁρι-
σμένων Κρατῶν, πού ἔχουν δημιουργηθεῖ 
γιά τήν παρακολούθηση καί ἀντιμετώ-
πιση τοῦ προβλήματος τῶν Λατρειῶν νά 
ἀποτελέσουν τό πρότυπο γιά τήν εὐαι-
σθητοποίηση, ἐνημέρωση καί δημιουργία 
καί ἄλλων παρόμοιων προσπαθειῶν στά 
Κράτη μας.

Οἱ Κυβερνήσεις καί οἱ διάφοροι ἀπο-
καλούμενοι ὀργανισμοί προάσπισης τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, θά πρέπει νά 
ἀναγνωρίσουν καί δεχθοῦν τό ἀναφαίρε-
το δικαίωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
νά καθορίζει τί εἶναι Ὀρθόδοξο Χριστια-
νικό καί τί αἱρετικό, σέ σχέση μέ τή διδα-
σκαλία καί ζωή της.
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Ὅλη αὐτή ἡ ἐργασία τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας στηρίζεται στήν ποιμαντική 
φροντίδα καί ἀγάπη της γιά τόν ἄνθρω-
πο. Δέν ἔχει καμία ἀπολύτως πολεμική 
διάθεση ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποί-
οι ἀναζητοῦν ἐλπίδα σωτηρίας, παρά μό-
νον ἀποσκοπεῖ στό νά στρέψει τήν ἀνα-
ζήτηση αὐτή στή σωστή κατεύθυνση καί 
νά τούς προστατεύσει ἀπό ἐπικίνδυνες 
ἀτραπούς. Γι᾽ αὐτό καί ἀναζητεῖ συνεργα-
σία μέ ὅλους τούς φορεῖς, πού ἀγωνιοῦν 
καί ἐνδιαφέρονται γιά τήν προστασία τῆς 
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας

Εὐρισκόμενοι μπροστά σ᾽ αὐτή τήν 
πραγματικότητα, τό Διορθόδοξο Δίκτυο, 
συνεργαζόμενο μέ τίς κατά τόπους Ὀρθό-
δοξες Ἐκκλησίες καί τελώντας ὑπό τήν 
εὐλογία τους, θέτει τά πιό πάνω ἐνώπιον 
ἐκκλησιαστικῶν, πολιτειακῶν, κοινω-
νικῶν καί ἄλλων φορέων γιά νά ἀποτε-
λέσουν τή βάση γιά μία συντονισμένη 
καί στενή συνεργασία γιά τήν ἀπό κοινοῦ 
ἀντιμετώπιση τῶν Καταστροφικῶν Λα-
τρειῶν καί τήν προστασία τοῦ προσώπου 
καί τῆς κοινωνίας μας.
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος
Πατριαρχεῖο Μόσχας
Ἐπίσκοπος Γάτσινας και Λούκας κ. Μη-

τροφάνης
Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας
Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Khalil
Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων
Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος
Πατριαρχεῖο Σερβίας
Μητροπολίτης Ζάγκρεμπ καί Λουμπλιά-

νας κ. Πορφύριος
Πατριαρχεῖο Ρουμανίας
Πρεσβύτερος Radu Muresan
Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας
Μητροπολίτης Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ
Πατριαρχεῖο Γεωργίας
Πρεσβύτερος Μπιτζίνια Γκούνια
Ἐκκλησία Κύπρου

Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος
Ἐκκλησία Ἑλλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός
Ἐκκλησία Πολωνίας
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνδρέας Λεύτσακ
Ἐπίσκοπος Obuchov κ. Ἰωνᾶς
Ἐκκλησία Οὐκρανίας, Πατριαρχείου Μό-

σχας

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»1

Τήν Παρασκευή 10 Ὀκτωβρίου 2014 
ξεκινᾶ στό Πολιτιστικό Κέντρο Ἑλλη-
νικοῦ τό τρίτο «Ἐναλλακτικό Φεστιβάλ 
Ἀλ λη λέγ γυ ας καί Συνεργατικῆς Οἰκο-
νομίας». Τό φεστιβάλ αὐτό, ὅπως καί τά 
προηγούμενα τῶν περασμένων ἐτῶν, 
χρησιμοποιεῖ τό μανδύα τῆς ἀλληλεγ-
γύης καί τῆς συνεργασίας, γιά νά προω-
θήσει θεωρίες, μεθόδους καί δίκτυα πού 
ἀνήκουν στό χῶρο τῶν ἀνατολικό-θρη-
σκευτικῶν δοξασιῶν καί τοῦ ἀποκρυφι-
σμοῦ. Μέ τή συμμετοχή, ὅπως διαφημί-
ζεται, 200 ἐναλλακτικῶν ὁμάδων ἀπό 
ὅλη τήν Ἑλλάδα, γίνεται προσπάθεια νά 
διαδοθοῦν σέ ἀνύποπτους χριστιανούς, 
ἀντιχριστιανικές θεωρίες καί πρακτικές, 
ὅπως τό ρέικι, ἡ γιόγκα, τό τάι τσί, τό τσί 
κούνγκ, ἡ ἀεικαλλιέργεια ἤ μόνιμη καλ-
λιέργεια κ. ἄ. Πολλές ἀπό τίς πρακτικές 
αὐτές βασίζονται σέ μιά ἀπρόσωπη, συ-
μπαντική ἐνέργεια πού δῆθεν διακατέχει 
τά πάντα.

Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ἐργαστήριο 
τοῦ φεστιβάλ μέ τίτλο «Ἀγκαλιάζω ἕνα 
δέντρο». Αὐτό δέν ἀποτελεῖ μιά ἁπλῆ 
κίνηση, ἀλλά, ὅπως διαβάζουμε στίς 
ἱστοσελίδες τους, εἶναι μιά ἄσκηση πού 

1.. Μᾶς κοινοποιήθηκε ἀπό τήν Ἱ. Μ. Γλυφάδας καί 
ἀναδημοσιεύουμε τήν εἴδηση. http://www.imglyfadas.gr/
portal/gr/details.asp?cdPro={26899DF6-4A2C-420F-9CEF-
266A95FDC1B1}
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«ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐνεργειακή ἀλλη-
λεπίδραση μεταξύ των ἀνθρώπων καί 
τῆς φύσης… Εἶναι μιά ἐμπειρία, κατά τή 
διάρκεια τῆς ὁποίας ἐπικοινωνοῦμε μέ τό 
δέντρο καί ἀσκούμαστε στό δόσιμο τῆς 
ἀγάπης στό δέντρο μέ τή σκέψη “κανένα 
δέντρο-κανένα ἐγώ”». Ἐδῶ πρόκειται γιά 
βουδιστική διδασκαλία περί διάλυσης καί 
ἐκμηδένισης τῆς προσωπικότητάς μας. 
Ὡς Χριστιανοί πιστεύουμε, ὄχι σέ ἀπρό-
σωπες, ὑποθετικές ἐνέργειες, ἀλλά στόν 
ἕνα, ἀληθινό Τριαδικό Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι 
πρόσωπο καί δημιούργησε τόν ἄνθρωπο 
μέ πρόσωπο, τό ὁποῖο δέν εἶναι προ-
ορισμένο νά χαθεῖ, ἀλλά νά σωθεῖ ἐν 
Χριστῷ.

Ἀντιχριστιανικές θεωρίες κυριαρχοῦν 
καί στίς λεγόμενες οἰκοκοινότητες πού 
προωθοῦνται ἀπό τά φεστιβάλ αὐτά. Μᾶς 
λένε ἀπροκάλυπτα: «Εἶναι πιθανό ὅτι ὁ 
ἑπόμενος Βούδας δέν θά ἔχει τή μορφή 
ἑνός ἀτόμου. Μπορεῖ ὁ ἑπόμενος Βούδας 
νά ἔρθει μέ τή μορφή μιᾶς κοινότητας». 
Ὅλα αὐτά εἶναι ἀσυμβίβαστα μέ τήν 
Ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή καί ἔχουν ἐπι-
κίνδυνες σωτηριολογικές συνέπειες. Ὡς 
ἐκ τούτου, οἱ Χριστιανοί καλοῦνται νά 
ἀπέχουν ἀπό αὐτό καί ἀπό παρόμοια φε-
στιβάλ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ἤ ΠΩΣ ΟΙ 
ΨΥΧΟΛΑΤΡΕΙΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

Παραθέτουμε στιγμιότυτα ἀπό τή Συν-
διάσκεψη τοῦ εἰδικοῦ ἐπί τῶν αἱρέσεων 
περιοδικοῦ FAIRnews στό Λονδίνο2. Τά 
διαχρονικά συμπεράσματα αὐτοῦ τοῦ Συ-
νεδρίου, παραμένουν, εἰδικά στή χώρα 
μας, δυστυχῶς, ἀνεκμετάλλευτα.

Ὁ καθηγητής Stephen Kent, βασικός 

2. FAIRnews, τ. 3, Δεκέμβριος 2006.

εἰσηγητής, τόνισε στή διάλεξή του, πώς 
χαρισματικοί ἀπατεῶνες, μέ ἀθέμιτη 
ἐπιρροή ἐπάνω σέ ἀνθρώπινες ζωές, εἶναι 
φαινόμενο, πού ἀνάγεται στήν ἀρ χαι ό τη-
τα, ὅπου ὁ ναρκισσισμός καί ἡ διαφθορά 
κατέληγαν συχνά στή διάπραξη εἰδεχθῶν 
ἐγκληματικῶν πράξεων, πού μάλιστα 
ἔμεναν ἀτιμώρητες ἀπό τήν νομοθεσία 
τῆς ἐποχῆς, λόγῳ διασύνδεσης τῶν ὑπευ-
θύνων μέ διεφθαρμένα ὑψηλά ἱστάμενα 
πρόσωπα.

Ὁ καθηγητής Kent ἀνέφερε, ὅτι στήν 
ἱστορία ἀναφέρονται κλασσικές ἀπάτες 
- σχετιζόμενες μέ τόν ἀποκρυφισμό -, 
τῶν ὁποίων τά βιο-ψυχο-κοινωνικά αἴτια 
ἔχουν ἀφετηρία τήν ἀθέμιτη ἐπιρροή καί 
τόν ὑπνωτισμό.

Ἀναφερόμενος στήν ἀπάτη τοῦ 19ου 
αἰώνα καί στήν ἱδρύτρια τῆς Θεοσοφίας, 
«Μαντάμ» Μπλαβάτσκυ (Helena Petrovna 
Blavatsky, 1831-1891), περιέγραψε πῶς 
ἀρχικά οἱ ὀπαδοί της ἐξαπατοῦνταν ἀπό 
τά τεχνάσματά της, ἀκολουθώντας στή 
συνέχεια καί ἀναπαράγοντας τήν ἀπάτη 
της.

Μερικές ὀργανώσεις κατορθώνουν νά 
συγκαλύψουν τίς ἀπάτες τους -ὅπως π.χ. 
ἡ περίπτωση τῆς Jaycee (J Z) Knight3, τό 
«κανάλι» τοῦ Ramtha, στά 1990, πού εἶχε 
τήν «ἐπικύρωση» ἑνός σοβαροῦ μελετητῆ 
στόν τομέα τῆς «ψυχολογίας τῆς θρη-
σκείας». Παρόμοιες περιπτώσεις νομιμο-
ποιοῦνται ἔτσι ἀκόμη περισσότερο στά 
μάτια τοῦ κοινοῦ.

Ὁ καθηγητής Kent ἐξέθεσε ὅτι πολλοί 
ἄνθρωποι ἔχουν ἐξαπατηθεῖ ἀπό τή δρά-
ση τέτοιων ψυχολογικῶν μηχανισμῶν. 
Πρῶτο χαρακτηριστικό εἶναι ἡ ἐσφαλμένη 
ἐκτίμηση, ὅπου ἐνδείξεις ψυχολογικῶν 
δυσλειτουργιῶν ἐκλαμβάνονται λανθα-
σμένα ὡς ἀποδείξεις θρησκευτικότητας 
καί μεγαλείου. Δεύτερο χαρακτηριστικό 

3. Βλ. καί περιοδικό «Διάλογος» τ.τ. 75 καί 76, «Ὁ 
Πνευματισμός καί ἡ σύγχρονη ἐξέλιξή του».
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εἶναι ἡ «ἐπανα-κοινωνικοποίηση», ὅπου 
σύν τῷ χρόνῳ οἱ ὀπαδοί, μιμούμενοι ἀσυ-
νείδητα τή συμπεριφορά τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς 
σέκτας, ἐξελίσσονται σέ ἀντίγραφά του. 
Αὐτό συνήθως ἐνισχύεται μέσῳ ἑνός ἔντε-
χνου συστήματος ἀμοιβῶν καί ποινῶν γιά 
τήν ἐναρμόνιση καί τῆς συμπεριφορᾶς καί 
τῆς ἔκφρασης (πεποιθήσεις). Ἀκόμη, αὐτό 
κατορθώνεται πολύ ἐπιτυχημένα, μέσῳ 
χειρισμοῦ καί ἀστυνόμευσης τοῦ συναι-
σθήματος καί περιορισμοῦ τῆς πληροφό-
ρησης τῶν ὀπαδῶν, πρᾶγμα πού ἀφαιρεῖ 
τήν ἱκανότητα τῆς καθαρῆς σκέψης καί 
κρίσης. Τυχόν «ἐπανόρθωση» ἀνάγεται 
στή ζωή μετά τόν θάνατο.

Ὁ καθηγητής ἀναφέρθηκε στά στάδια 
τῶν κοινωνικο-ψυχολογικῶν συνθηκῶν, 
ὅπως τά ὁρίζει ὁ Anthony Stameleski.

1. Σύγκρουση ταυτότητας.
2. Ἀπο-προσωποποίηση.
3.  Κατηγοριοποίηση τῶν «ἐχθρῶν» 

ὡς μισαλλόδοξων.
4.  Ἀπο-ανθρωποποίηση· οἱ «ἐχθροί» 

π. χ. εἶναι ὑπάνθρωποι.
5.  Δαιμονοποίηση: ἡ σωτηρία εὑρί-

σκεται στόν φόνο.
Ὁ καθηγητής Stephen Kent ὑπενθύμι-

σε, πώς ἡ φυσικοί περιβαλλοντικοί χει-
ρισμοί εἶναι σημαντικοί στήν ἐπίτευξη 
ἀκραίων καταστάσεων. Τέτοιες εἶναι: κά-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
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ποιες σωματικές ἀσκήσεις, ἡ ἀκινησία4, 
τά ναρκωτικά, ἡ ὕπνωση, ἡ ἀπαγόρευση 
ἑρμηνείας τῶν γεγονότων μέ, πρό τῆς 
ἔνταξης στή σέκτα, κριτήρια.

Ὁ εἰσηγητής διευκρίνησε ὅτι τέτοιου 
εἴδους ἀλλαγές δέ γίνονται συνήθως ἄμε-
σα ἀντιληπτές καί γιά τό λόγο αὐτό ἡ 
Κυβέρνηση θά πρέπει νά λάβει μέτρα γιά 
τήν προστασία τῶν πολιτῶν.

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ 
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ

Ὁ Ἄρειος Πάγος μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. ΑΠ 
1088/2013 Ε’ Τμ. ἀπόφασή του ἀπεφάνθη 
μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς οὐσιαστικά:

Συγκεκριμένα τό δικαστήριο κήρυ-
ξε ἔνοχο κατηγορούμενο ὀπαδό τῶν 
Πεντηκοστιανῶν γιά «προσηλυτισμό 
κατ’ ἐ ξα κο λού θη ση, καί συμμετοχή 
σέ αὐτοκτονία» καί τόν καταδίκασε σέ 
ποινή φυλακίσεως 4 μηνῶν καί χρηματι-
κή ποινή τριακοσίων (300) εὐρώ ἀναστα-
λεῖσα. Τό σκεπτικό τῆς ἀποφάσεως ἔχει 
ὡς ἑξῆς: «Κατά τό χρονικό διάστημα ἀπό 
τό ἔτος  2004 ἕως τίς 15/12/2006, στό χω-
ριό… πρώην Δήμου… Νομοῦ Ρεθύμνης, 
μέ πε ρισ σό τε ρες πράξεις πού συνιστοῦν 
ἐξακολούθηση τοῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος, 
ἐνεργοῦσε προσηλυτισμό σέ ἑτερόδοξο 
πρός αὐτό πρόσωπο καί, εἰδικότερα, μέ 
κατάχρηση τῆς ἀπειρίας τοῦ θύματός 
του καί τῆς ἐμπιστοσύνης πού ἐπεδείκνυε 
πρός αὐτόν, καθώς καί διά τῆς ἐκμετάλ-
λευσης τῶν ψυχολογικῶν προβλημάτων 
τῆς ὑγείας του, προσπαθοῦσε ἄμεσα νά 
διεισδύσει στή θρησκευτική συνείδησή 
του, μέ σκοπό μεταβολῆς τοῦ περιεχομέ-
νου αὐτῆς, τό ὁποῖο ἐπέτυχε.

Συγκεκριμένα, ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας 

4. Σ.τ.Σ. Οἱ ἀσκήσεις τῆς γιόγκα ἐντάσσονται καί σ’ 
αὐτή τήν κατηγορία.

τῆς Πεντηκοστῆς, προ σέγ γι σε τόν συγχω-
ριανό του καί νεότερό του κατά δεκαέξι 
χρόνια … καί, ἐκμεταλλευόμενος τή φι-
λική σχέση πού ἀνέπτυξε μαζί του, τήν 
ἀπειρία του ὡς χωρικοῦ καί τήν ὀφειλό-
μενη σέ ψυχολογικά αἴτια εὐαισθησία τοῦ 
χαρακτῆρα του, μέ συνεχεῖς συναντήσεις, 
μέ φορτικότητα καί συνεχεῖς συζητήσεις 
θρησκευτικοῦ περιεχομένου τόν μύησε 
στή δική του θρησκεία, καθοδηγώντάς τον 
νά βαπτισθεῖ ἐν νέου ἐντός τῆς θαλάσσης 
ἀπό τόν «ποιμένα» τῶν Πεντηκοστιανῶν, 
..., παρουσία καί τοῦ ἰδίου (τοῦ κατηγορου-
μένου), σέ περιοχή τοῦ Ἡρακλείου, παρο-
τρύνοντάς τον νά κάψει τά εἰκονίσματα 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πού εἶχε στήν 
οἰκία του καί ἐξωθώντας τον ἐν τέλει, 
ἀφοῦ πρώτα τόν περιήγαγε σέ κατάσταση 
ψυχικῆς διαταραχῆς («ψυχωτικῆς διατα-
ραχῆς», «ψυχοσωματικῆς συν δρο μῆς») σέ 
ἀπόπειρα αὐτοκτονίας, μέ χρήση δίκαννου 
κυ νη γε τι κοῦ ὅπλου, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα 
στίς 16/12/2006, στόν ἀνωτέρω τόπο. Περι-
αχθείς, πιό συγκεκριμένα, στήν ἀνωτέρω 
κατάσταση, ὁ παθών αὐτοπυροβοληθείς 
δύο φορές ἐξ ἐπαφῆς στοχεύοντας στό 
στήθος του, πλήν ὅμως, διεσώθη διά τῆς 
σωτηρίας ἐπεμβάσεως τοῦ ἀδελφοῦ του, 
…, ὑποστείς ἀπό τήν πράξη του μόνο ἐπι-
κίνδυνες σωματικές βλάβες».

Πηγή: «Ποινική Δικαιοσύνη» 7/2014,  
ἔτος 17, σελ. 570.

ΣΟΥΣΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΜΥΟΥΝΚ ΜΟΥΝ

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ5 ἐξετάζει 
τό πῶς ἡ αὐξανόμενη ὄρεξη τῶν Ἀμερι-
κανῶν γιά Σούσι6 ἐνισχύει τήν ἀμφιλεγό-
μενη «ἐκκλησία» τοῦ Σάν Μυούνκ Μούν 

5. Chicago Tribune, 12 Ἀπριλίου 2006 καί FAIRnews, τ. 
2, Ἰούλιος 2006.

6. Sushi: Ἰαπωνικό παραδοσιακό φαγητό μέ βάση τό 
ξυδάτο ρύζι (σάρι), πού συνδυάζεται συνήθως μέ θαλασ-
σινά καί ψάρια.
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(Sun Myung Moon) καί τήν ἐπέκταση τῆς 
ἐπιχειρησιακῆς του αὐτοκρατορίας.

Ἡ ἱδρυθεῖσα πρό 60 περίπου ἐτῶν, ἀπό 
τόν Σάν Μυούνκ Μούν, ἀμφιλεγόμενη 
«Ἑνωτική Ἐκκλησία» ἀναπτύχθηκε πα-
ράλληλα σέ μία ἐπιχειρησιακή αὐτοκρα-
τορία μέ πολλά παρακλάδια. Ὁ Μούν 
ἔχει ὑποστηρίξει, πώς ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς 
τοῦ ζήτησε νά σώσει τήν ἀνθρωπότητα. 
Ἡ «Ἑνωτική Ἐκκλησία» οἰ κοδομήθηκε 
ἐπάνω σέ ἕνα συνονθύλευμα πολιτικοῦ 
συν τη ρη τι σμοῦ (political conservatism), 
καπιταλισμοῦ καί διοργάνωσης μαζικῶν 
γάμων σέ σικάτους χώρους, ὅπως τό 
Madison Square Gardens στή Ν. Ὑόρκη.

Τό 1974 ὁ Μούν προέβλεψε ὅτι τά 
σχέδιά του γιά τήν ἐ πι χεί ρη ση ἰχθύων 
θά «ἔθεταν τίς βάσεις γιά τή μελλοντική 
οἰκο νο μική στήριξη τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλη-
σίας». Ἐνῶ ἄλλες ἐπιχειρήσεις ἔχουν τε-
ράστια οἰκονομική ἀπώλεια, οἱ ἐπιχειρή-
σεις θα λασ σι νῶν ἔχουν ἐπιτύχει καί θά 
μποροῦσαν νά ἐπιβιώσουν πολύ πέραν 
τῆς ἐκδημίας τοῦ 92άχρονου Μούν.

Ἡ ἐπιχείρηση «Ἡ Ὠκεάνιος Πρόνοια» 
(The Oceanic Provi dence), ἕνα σχέδιο πού 
καταστρώθηκε ἀπό τόν Μούν στά τέλη 

τοῦ 1970, ἐπαγγελόταν πώς ἡ συγκομιδή 
ἀπό τή θάλασσα ἀ πο τε λοῦ σε μέρος τῆς 
στρατηγικῆς τοῦ Μούν γιά τήν χρημα-
τοδότηση τῆς «Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας», τή 
διατροφή τοῦ κόσμου καί τή διάσωση τῆς 
ἁλιευτικῆς ἐπιχειρηματικότητας τῆς Ἀ με-
ρι κῆς. Τότε προτάθηκε ἀκόμη, ὅτι οἱ μα-
ζικοί γάμοι τῆς σέκτας θά μποροῦσαν νά 
συνδυαστοῦν μέ τήν ἐπιχείρηση ἁλιείας.

Σέ ἕνα κήρυγμά του μέ τίτλο, «Ὁ Δρό-
μος τοῦ Τόνου» (Way of Tuna), ὁ Μούν 
προεῖπε ὅτι μέλη τῆς «ἐκκλησίας» του 
ἀπό τήν Ἰαπωνία καί τήν Ἀμερική θά 
μποροῦσαν νά παντρεύονται καί νά γί-
νονται πρόδρομοι στήν ἁλιεία. Ἔτσι οἱ 
νομικές ἀ πα γο ρεύ σεις γιά τήν ἁλιεία, πού 
ἴσχυαν στίς Η.Π.Α. γιά τούς ἀλ λο δα πούς, 
μποροῦσαν νά παρακαμφθοῦν. 

Στά 1986, τό Σούσι εἶχε γίνει ἐξαιρετικά 
δημοφιλές. Ὁ Μούν μποροῦσε τώρα νά δι-
ασκεδάζει μέ τό γεγονός ὅτι, οἱ Ἀ με ρι κα-
νοί, πού κάποτε θεωροῦσαν τούς Ἰάπωνες 
«σάν τά ζῶα πού τρῶνε ὠμό ψάρι», σήμερα 
πλήρωναν «ζεστό» χρῆμα γιά νά τρῶνε 
σούσι σέ ἀκριβά ἑστιατόρια.

Ὁ Μούν, ὁ αὐτοαποκαλούμενος «βασι-
λιάς τοῦ ὠκεανοῦ», συνιστοῦσε στά μέλη 

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 Σκη-

νικοῦ 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 βά». Κάθε Πέμπτη, 5.00΄-7.00΄ μ.μ.

2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι-
στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη, 
7.00΄-9.00΄ μ.μ.

3.  Ὁμάδα Μελέτης τῶν Προτεσταντικῶν–Πεντηκοστιανῶν κινήσεων. Κάθε Δευ-
τέρα, 7.00΄-9.00΄ μ.μ.

Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπι-
κοινωνίας: 210 6396 665.
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τῆς σέκτας του νά ἀνοίξουν 1.000 ἑ στι α τό-
ρια στίς Η.Π.Α. Οἱ ἐπιχειρήσεις, «ἀπό τή 
θάλασσα στό πιάτο», θά ἐπεκτείνονταν 
σέ ὅλη τήν ἀμερικανική ἤπειρο καί τό 
σχέδιο ἦταν ἡ δημιουργία ἐπενδύσεων 
πάνω στήν αὐξανόμενη ὄρεξη τῆς χώρας 
γιά σούσι καί φρέσκο ψάρι. Ἐπιταγές ἑνός 
ἑ κα τομ μυ ρί ου δολαρίων, σχεδόν, χρειά-
στηκαν γιά τήν ἑδραίωση τῆς βιομηχανί-
ας ἰχθυοτροφίμων, μερικές ὑπογεγραμ-
μένες ἀπό τόν ἴδιο τόν Μούν.

Σήμερα ἕνας ἀπό τούς πρώτους σκα-
πανεῖς τοῦ Μούν, ὁ Takeshi Yashiro, εἶναι 
κορυφαῖο διευθυντικό στέλεχος τῆς ἐκτε-
ταμένης κοινοπραξίας «True World Group» 
(Ὁμάδα τοῦ Ἀληθινοῦ Κόσμου), ἡ ὁποία 
προμηθεύει ψάρι στήν ἀγορά τῶν Η.Π.Α. 
Ἡ ἐπιχείρηση διαθέτει στόλους ἁλιευτικῶν 
καί δεκάδες κέντρα διάθεσης καί προμη-
θεύει τά περισσότερα ἀπό τά 9.000 ἑστιατό-
ρια σούσι στήν Ἀμερική. Δεκατέσσερα ἀπό 
τά δεκαεπτά ἑστιατόρια πολυτελείας στό 
Σικάγο, κατά τήν ἔρευνα τῆς ἐφημερίδας 
The Chicago Tribune, εἶχαν γιά προμηθευ-
τή τους τήν ἐπιχείρηση τοῦ Μούν.

Ἡ ἐπιτυχία τῆς True World Group 
ἔχει τίς ρίζες της στό Σικάγο καί σήμερα 
λειτουργεῖ σέ ἕνα κολοσσιαῖο συγκρότη-
μα 2.800 τετραγωνικῶν μέτρων στό Elk 
Grove Village. Βέβαια, δέν λειτουργοῦν 
ὅλες οἱ ἐπί μέρους ἐπιχειρήσεις μέ μέ-
λη τῆς «Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας». Πολλές 
ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις σήμερα προσλαμβά-
νουν καί στελέχη ἐκτός αὐτῆς. Ἡ Haruko 
Imamura, πού διευθύνει μέ τόν σύζυγό 
της τήν ἑταιρία Katsu, λέει χαρακτηρι-
στικά: «Δέν συμφωνοῦμε μέ τή θρησκεία 
τους, ἀλλά αὐτό δέν ἔχει καμία σχέση μέ 
τήν ἐπιχείρηση».

Σέ πρόσφατη συνέντευξη, ὁ Philip 
Schanker, ἐκπρόσωπος τῆς «Ἑνωτικῆς 

Ἐκκλησίας», δήλωσε ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις 
ἰχθυοτροφῶν δέν ἦταν ὀργανωτικά ἤ 
νομικά συνδεδεμένες μέ τήν «ἐκκλησία» 
τοῦ Μούν, ἀλλά ἦταν ἁπλά ἐπιχειρήσεις 
πού ἱδρύθηκαν ἀπό μέλη τῆς Ἑνωτικῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ Schanker συνέχισε μέ σκο-
πό νά καταδείξει ὅτι ὁ J. Willard (Bill) Mar-
riott7 εἶναι γνωστός Μορμόνος, ὅμως «Τά 
ξενοδοχεῖα Marriot», συμπλήρωσε, «στη-
ρίζουν τήν ἐκκλησία τῶν Μορμόνων καί 
κανείς πελάτης τῶν Marriot δέν σκέπτεται 
πώς σχετίζονται μέ τούς Μορμόνους».

Ἡ διασύνδεση τῆς «Ἑνωτικῆς Ἐκκλη-
σίας» μέ τίς ἐπιχειρήσεις ἰχθυοτροφῶν 
εἶναι ξεκάθαρη. Ἡ στρατηγική ἐπινο-
ήθηκε ἀπό τόν Μούν προσωπικά, πού 
λειτούργησε ὡς διευθυντής τῆς πρώτης 
ἐπιχείρησης. Ἡ «Ἑνωτική Ἐκκλησία» 
προστατεύεται ἀπό εὐνοϊκό φορολογικό 
καθεστώς καί ἀπαλλάσσεται τῆς φορο-
λογίας ὡς «Ἑταιρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
γιά τήν Ἑνοποίηση τῶν Χριστιανῶν τοῦ 
Κόσμου» (The Holy Spirit Association for 
the Unification of World Christianity). Οἱ 
ἐπιχειρήσεις ἐλέγχονται ἀπό μία ξεχω-
ριστή μή κερδοσκοπική μετοχική ἑταιρία, 
τήν «Unification Church International Inc.» 
ἤ UCI.

Τό 1978, τά ἑστιατόρια πού σέρβιραν 
Σούσι στό Σικάγο ἦταν 5. Τό 2005, τά ἑστι-
ατόρια πού σέρβιραν Σούσι στό Σικάγο 
ἦταν 110. Σήμερα, ἑστιατόρια πού σερβί-
ρουν Σούσι καί ἑστιατόρια πολυτελείας 
στίς Η.Π.Α., προμηθευτής τῶν ὁποίων 
εἶναι ἡ True World Foods, εἶναι 7.000.

7. John Willard “Bill” Marriott, ὁ νεώτερος (1932-). 
Ἀμερικανός ἐπιχειρηματίας, Διευθύνων Σύμβουλος καί 
Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Marriott In-
ternational, γιός τοῦ John Willard Marriott (1900 - 1985), 
ἰδρυτοῦ τῆς Marriott Corporation, ἀπό τίς μεγαλύτερες 
ἁλυσίδες ξενοδοχείων καί ἑταιρίες τροφίμων στόν κόσμο.
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Τό βιβλίο αὐτό τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου εἶναι µοναδικό στό εἶδος του.
Ἡ συστηµατική παράθεση τῶν σχετικῶν ἀποσπασµάτων ἀπό πρωτο-
γενεῖς πηγές -τίς ἐκδόσεις τῆς ἴδιας τῆς ἑταιρείας “Σκοπιά” τῶν
“µαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ”-, κατά θέµατα καί κατά ἀλφαβητική σειρά,
ἀποτελοῦν αὐταπόδεικτο µέσο τῶν ἀνακολουθιῶν καί τῶν παλινοδιῶν 
τῆς ἑταιρείας “Σκοπιά” σχετικά µέ τίς παλαιότερες καί µέ νεώτερες 
τυχόν ἀλλαγές τῶν κατά καιρούς διδασκαλιῶν της. Δίνει τήν δυνατό-
τητα στόν ἀναγνώστη, καί ἰδιαιτέρως στόν ἀσχολούµενο µέ τήν
ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας µας ἔναντι τῆς πλάνης, νά ἔχει ἀντικει-   
µενική καί εὐχερῆ πρόσβαση στίς πηγές τῆς ἴδιας τῆς “Σκοπιᾶς”.
Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποκαλύπτονται οἱ πλάνες τοῦ “ἀγωγοῦ τοῦ Ἰεχω- 
βᾶ”, χωρίς νά παραποιοῦνται ἤ νά ἑρµηνεύονται ἐνδεχοµένως
αὐθαίρετα οἱ κατά καιρούς διδασκαλίες του.

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

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

Mark Elias Johnes

 ÉùÜííïõ Ê. ÌçëéþíçÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ:

ï Íéê ÌÜñâåë

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

Mark Elias Johnes

 ÉùÜííïõ Ê. ÌçëéþíçÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ:

ï Íéê ÌÜñâåë

ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏ ÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2009

ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2011

Mark Elias Johnes

ÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ: ÉùÜííïõ Ê. Ìçëéþíç

ï Íéê ÌÜñâåë

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

Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Πώληση χονδρική (για βιβλιοπωλεία) & λιανική: Εκδόσεις Σταμούλη Α. Ε. Τηλ.: 210 5238305.
Αποστολές «επί αντικαταβολή»: Τηλ.: 210 6396665.
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ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

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

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

α) «Ἀντιαιρετική Δράση», Σάββατο, 14.15-15.00. Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν 
οἱ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί π. Βασίλειος Γεωργόπουλος

β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.00-19.00. 
(Ἀναμεταδίδονται οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στό Ἐνοριακό 

Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή).

Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: www.ecclesia.gr, e-mail: ierasynodos@ecclesia.gr
Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:

www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM 
e-mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 7272240-3, fax: 210 7272244

Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΑ

ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΥΡΙΣΜΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ
ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ,
 ἤ ΤΗΝ Π. Ε. Γ.
τηλ. 210.6396.665.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΗΣ "ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑΣ" 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ,
ἤ τήν Π. Ε. Γ.: τηλ. 210 6396.665.

Τό φαινόµενο τοῦ “νεοπαγανισµοῦ”, 
ὡς µιᾶς ἀπό τίς πολλές “ἀτραπούς” 
τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, δηµιουργεῖ 
σύγχυση 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 ὑπερεκτι-
µᾶται, ἀλλά οὔτε καί νά ὑποβαθµί-
ζεται. Πολύ περισσότερο, ὅταν τά
Ἑλληνικά “ἀρχαιολατρικά” ρεύµα-
τα 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, ἀνεπίτρε-
πτους χαρακτηρισµούς, ὑπερβολές, 
διαστρεβλώσεις, ἀβάσιµους
ἰσχυρισµούς καί ἔλλειψη ἐπιστηµο-
νικῆς τεκµηρίωσης τῶν λεγοµένων 
καί γραφοµένων. Χρησιµοποιοῦν 
διχαστικά συνθήµατα, πού ἀπει-
λοῦν νά πλήξουν τήν ἐθνική µας
ὁµοψυχία καί νά διχάσουν τούς
Ἕλληνες σέ “Ἕλληνες” καί 
“Χριστιανούς”».
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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), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

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

35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-
χη μεία» (τεῦχος 3ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

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

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

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

39.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
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», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
43.  π.  Κυριακοῦ  Τσουροῦ,  «Ὁ  Νεοπαγανισμός  τῆς 

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

ἄσκηση-γυμναστική;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

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», 
ἔκδ. 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., Ἱ. 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 ἀντικαταβολῇ.


