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ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ1
(α΄ μέρος)
Ἡ ἔρευνα τῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρη
σκευτικῶν ὁμάδων δέν εἶναι εὔκολη. Κατ’
ἀρχήν ὁ ἐρευνητής πρέπει νά προσδιορίσει
τό ἀληθινό πρόσωπο τῆς κάθε ὁμάδας, πίσω
ἀπό πολυάριθμα προσωπεῖα. Κατόπιν ἡ πρό
σβαση στήν ἐσωτερική βιβλιογραφία τῶν
ὁμάδων αὐτῶν δέν εἶναι πρᾶγμα αὐτονόητο.
Τοῦτο γιατί δέν ἐκθέτουν τά βιβλία τους σέ
δημόσιες βιβλιοθῆκες· μάλιστα μερικές ἀπό
αὐτές δέν χρησιμοποιοῦν κἄν ἔντυπο ὑλι
κό.
Αὐτό ὅμως πού κάνει τή ζωή τῶν ἐρευ
νητῶν δύσκολη, εἶναι ἡ ἀδίστακτη στάση
τῶν ὁμάδων αὐτῶν ἀπέναντι στήν κριτική
καί στούς ἀνθρώπους πού ἀσκοῦν κριτική.
Προκειμένου νά ἐξουδετερωθεῖ αὐτός ὁ «κίν
δυνος», οἱ περισσότερες ἀπό τίς νεοφανεῖς
παραθρησκευτικές ὁμάδες δέν ἔχουν πρόβλη
μα νά χρησιμοποιήσουν κάθε ἀθέμιτο μέσο,
μέ βάση τήν ἀντίστροφη ἠθική τους.
Ἡ καθεμιά ἀπό αὐτές ἰσχυρίζεται πώς κα
τέχει τή μοναδική «συνταγή» γιά τή σωτηρία
τῆς ἀνθρωπότητας καί πρέπει τώρα ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι νά κάνουν τήν ἐκλογή τους ἀνάμε
σα στήν κάθε ὁμάδα καί στόν ὁλοκληρωτικό
ἀφανισμό τῆς ἀνθρωπότητας!
Ὅποιος ἀσκεῖ κριτική καί παρεμποδίζει
τήν διάδοση τῆς ὀργάνωσης, «παρεμποδίζει
τό ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου» καί λογίζε
ται «ἐγκληματίας κατά τῆς ἀνθρωπότητας».
Γι’ αὐτό τό λόγο πρέπει νά ἐξουδετερωθεῖ,
«γιά τό καλό τῆς ἀνθρωπότητας»· ἡ «σωτη
ρία τῆς ἀνθρωπότητας» ἔχει προτεραιότητα,
. Ἀπό τό βιβλίο του «ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ»,
Ἀθήνα 1996.

τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†).

ὄχι ἡ ζωή καί ἡ ὑπόληψη τοῦ «ἐγκληματία»!
Οἱ ὁμάδες αὐτές ἔχουν συνήθως ὁλοκληρω
τικές δομές καί δέν ἀνέχονται ἀντιρρήσεις.
Καταπατοῦν παράφορα τά ἀνθρώπινα δικαι
ώματα τῶν ὀπαδῶν. Ὅμως κάθε φορά πού
ἀντιμετωπίζουν ἕναν κριτικό, θυμοῦνται τά
ἀνθρώπινα δικαιώματα καί χαρακτηρίζουν
ἀκόμη καί τήν πιό καλόπιστη καί ἀντικειμενι
κή κριτική, μεσαίωνα, μισαλλοδοξία, διωγμό
ἐναντίον θρησκευτικῶν μειονοτήτων ἤ ἀκό
μη καί «ναζισμό» !
Ὅλες οἱ ὀργανώσεις πού χαρακτηρίζονται
ἀκόμη καί στήν Ἀμερική ὡς «καταστροφικές
λατρεῖες», ἔχουν στή χώρα μας ἄριστα ὀρ
γανωμένες μυστικές ὑπηρεσίες στίς ὁποῖες
ἐντάσσονται καί οἱ Ὑπηρεσίες Δημοσίων
Σχέσεων, πού φροντίζουν γιά τήν «ἐσωτερι
κή καί ἐξωτερική ἀσφάλεια» καί βάζουν στό
στόχαστρό τους ὁποιονδήποτε τολμήσει νά
ἀσκήσει ἐναντίον τους κριτική καί νά ἀποκα
λύψει τό ἀληθινό πρόσωπο τῆς καθεμιᾶς ἀπό
αὐτές, πίσω ἀπό τά ποικίλα προσωπεῖα.
Μεταξύ τους οἱ ὀργανώσεις αὐτές δέν
ἔχουν στενές σχέσεις· κανένας ὁλοκληρωτι
σμός δέν ἀνέχεται δίπλα του ἄλλο ὁλοκλη
ρωτισμό. Καί ὅμως, μπροστά στόν «κοινό
ἐχθρό», ἑνώνονται σέ μιά ἀπό κοινοῦ ἐπίθε
ση ἐναντίον κάθε κριτικοῦ, πού αὐτόματα,
γιά μόνο τό λόγο ὅτι ἀσκεῖ κριτική, χαρα
κτηρίζεται ἐγκληματίας. Ἀπό τήν ἔρευνα τῆς
ἁρμόδιας εἰσαγγελικῆς ἀρχῆς στά κέντρα
ὁρισμένων ἀπό αὐτές τίς ὀργανώσεις στή
. Γιά τόν ὁλοκληρωτισμό τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων βλ.
«Νεοφανεῖς Αἱρέσεις-Καταστροφικές Λατρεῖες στό φῶς τῆς
Ὀρθοδοξίας, Ἀθήνα 1995).



χώρα μας, ἀποδεικνύεται ὅτι τοῦτο ἰσχύει
πλέον καί γιά τήν Ἑλλάδα.
Οἱ ἐπικίνδυνες αὐτές αἱρέσεις ἀσκοῦν τρο
μοκρατία μηνύσεων καί χρησιμοποιοῦν δι
κηγόρους, πού ἔχουν γνώση τῶν πραγμάτων
ἀπό ὑποθέσεις οἱ ὁποῖες ἔχουν φθάσει στά δι
καστήρια στό παρελθόν. Οἱ δικηγόροι αὐτοί
χρησιμοποιοῦν τίς ἴδιες μεθόδους πού χρη
σιμοποιοῦν καί οἱ ὁμάδες αὐτές, ἰδιαίτερα,
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στή δυσφήμιση τῶν εἰδικῶν,
τῶν δικηγόρων τους, τῶν ἀντιδίκων, ἀκόμη
καί δικαστῶν, τούς ὁποίους ἐπανειλημμένως
κατηγόρησαν πώς ἦσαν ἄδικοι καί προκατει
λημμένοι καί ζήτησαν νά ἀποκλειστοῦν ἀπό
τίς δίκες. Ἀπό στοιχεῖα τά ὁποῖα προέκυψαν
ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ὀργανώσεις αὐτές μεθο
δεύουν ἐπίθεση καί ἐναντίον τοῦ Ἕλληνα
εἰσαγγελέα στόν ὁποῖο ἀνετέθη διενέργεια
τῆς ἔρευνας.
Στίς ΗΠΑ, τρεῖς ἐπικίνδυνες ὀργανώσεις,
οἱ Χάρε Κρίσνα, ἡ Σαηεντόλοτζυ καί ἡ ὀρ
γάνωση τοῦ Κορεάτη ψευδομεσσία Μούν,
ὑποστήριξαν στό παρελθόν δημόσια ἡ μία
τήν ἄλλη.
Στόν Καναδᾶ, οἱ Σαηεντολόγοι συνεργά
στηκαν μέ τούς Ραελικούς (μιά ὀργάνωση
«ἐξωγήϊνων» πού δρᾶ καί στή χώρα μας),
προκειμένου νά ἐξουδετερώσουν τήν πιό
σπουδαία Πρωτοβουλία Γονέων πού ξεσκε
πάζει τέτοιες αἱρέσεις στόν Καναδᾶ, τήν Info
Cult καί τόν Πρόεδρό της Mike Kroveid καί
νά τή θέσουν «ἐκτός μάχης».
῞Ομως, ἡ πιό ἀνησυχητική εἴδηση ἔρχεται
ἀπό τή Γαλλία: Στό Στρασβοῦργο δημιουρ
γήθηκε ἕνα «cartel» τέτοιων ὁμάδων μέ τήν
ἐπωνυμία FIREPHIM (Fιdιration Internation
ale des Religions et philosophies Minoritaires).
Ἡ σύνθεση τοῦ Δ.Σ. εἶναι: Πρόεδρος: Daniθle
Mitjavile, μέλος τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας
ἐπί 18ετία καί ἡγέτης τῆς κινήσεως τοῦ Μούν
στή Γαλλία. Γενικός Γραμματεύς: Jacques Aiz
ac, μέλος τῶν Ραελικῶν.
Γιατί ἐπελέγη τό Στρασβοῦργο γιά ἕδρα
αὐτῆς τῆς «συμμαχίας»; «Μά γιά νά ἀκου
στοῦν ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί



τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο γιά τά Ἀνθρώπι
να Δικαιώματα», σύμφωνα μέ τον Aizac. Σκο
ποί: Σέ ἕνα τηλεοπτικό πρόγραμμα (France
3, Στρασβοῦργο, 11.1.93), ἡ Daniθle Gounord
καί ὁ Claude Vorilhon (ντυμένος μέ πτυχω
τούς λευκούς χιτῶνες, μετά τίς ἐκδρομές του
στούς ἐξωγήινους «Ἐλοχίμ» μέ τόν ἱπτάμενο
δίσκο, καί γενικότερα γνωστός ὡς Ραέλ),
εἶπαν νέτα σκέτα ὅτι ἡ UNADFI, δηλαδή ἡ
Συνομοσπονδία Συλλόγων Πρωτοβουλίας Γο
νέων στή Γαλλία, «πρέπει νά καταστραφεῖ,
γιατί εἶναι μία ὁμάδα μίσους, μισαλλόδοξη,
ἀντιθρησκευτική ὁμάδα, πού καί μόνον ἡ
ὕπαρξή της θέτει σέ κίνδυνο τά ἀνθρώπινα
δικαιώματα».
Μεταξύ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν εἶναι καί οἱ:
Sri Chinmoy, Wicca, Ἑνωτική Ἐκκλησία,
Ἐκκλησία τῆς Σαεηντολογίας, Ραελικοί,
Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, τά Παιδιά τοῦ Θεοῦ,
καθώς ἐπίσης καί διάφορες σκοτεινές γαλλι
κές ὁμάδες.
Στή χώρα μας, δεκάδες τέτοιες ὁμάδες, ὀρ
γανώνουν κοινή καί συντονισμένη ἐπίθεση
ἐναντίον τῆς ἀπολογητικῆς τῆς Ἐκκλησίας
μας. Μέ τά στοιχεῖα πού προέκυψαν ἀπό τήν
ἔρευνα τοῦ Ἕλληνα εἰσαγγελέα, ἡ Σαηεντό
λοτζυ (στήν Ἑλλάδα Κ.Ε.Φ.Ε.) βρίσκεται σέ
συντονισμό σεΐχη σουφιστικοῦ τάγματος,
πού ἐμφανίζεται τώρα ὡς πρόεδρος ὀργανώ
σεως γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν «ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων» μέ προσωπεῖο, ἱστορικό, φιλο
σοφικό.
(Συνέχεια στό ἑπόμενο).

. Βλ. «Διάλογος» 1/1994
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Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ».
ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου,
Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Τό μεγαλύτερο «ἐπίτευγμα» τῆς «Νέας
Ἐποχῆς» εἶναι ἡ σπορά τῆς σύγχυσης στό
σύγχρονο ἄνθρωπο. Ἔτσι, συνεχίζοντας τό
ἔργο της, ἡ «Νέα Ἐποχή» προσπαθεῖ νά μᾶς
πείσει ὅτι α) ἡ ἐνασχόληση μέ τεχνικές αὐ
τοεξέλιξης, β) ἡ πίστη στό «κάρμα» καί τή
«μετενσάρκωση», γ) ἡ ἐγκατάλειψη τῶν πα
ραδοσιακῶν θρησκειῶν, ὡς ξεπερασμένων,
καί δ) ἡ ἀποθέωση τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ καί
τοῦ Παγανισμοῦ, μποροῦν νά ὁδηγήσουν
τόν ἄνθρωπο στή φώτιση καί τή σωτηρία
του. Πρόκειται ἀσφαλῶς γι’ αὐτό πού πολύ
εὔστοχα ὀνόμαζε ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος
Ἀλεβιζόπουλος, ὡς «εὐαγγέλιο τοῦ ὄφεως».
Τί εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ «ὄφις» στόν ἄνθρωπο;
Ὅτι μπορεῖ νά γίνει θεός, χωρίς Θεό. Μόνος
του, μέ τίς δικές του δυνάμεις. Μόλις ὅμως
ἀποκόπηκε ἀπό τό Θεό, αὐτό πού κέρδισε
ἦταν ὁ θάνατος.
Αὐτό ὑπόσχεται καί ἡ «Νέα Ἐποχή». Τήν
«αὐτοεξέλιξη», τήν «αὐτοπραγμάτωση», τήν
«αὐτοσωτηρία». Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη ὅμως
διδάσκει, ὅτι καμία σωτηρία δέν μπορεῖ νά
ἔχει ὁ ἄνθρωπος παρά μόνο διά τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ καί μάλιστα ἐντός τῆς μιᾶς, ἁγίας,
καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Του.
Ἡ ἄποψη, πού μετ’ ἐπιτάσεως διακηρύττει ἡ
«Νέα Ἐποχή», ὅτι, δηλαδή, μπορεῖ κανείς νά
εἶναι χριστιανός, νά ἐκκλησιάζεται, νά κοι
νωνεῖ, νά μετέχει τῶν μυστηρίων καί παράλ
ληλα νά ἐξασκεῖ τεχνικές διαλογισμοῦ καί
γιόγκα, νά πηγαίνει σέ μάγους, νά πιστεύει
στήν ἀστρολογία καί στήν μετενσάρκωση,
αὐτή ἡ ἄποψη ἀποτελεῖ δαιμονική πλάνη καί
εἶναι καταδικαστέα ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Πλάνη ἀποτελεῖ καί ἡ πίστη τῆς «Νέας
Ἐποχῆς» ὅτι «ὁ Θεός εἶναι μέσα μας» καί

ὅτι ἄν ἀναπτύξουμε τίς «κρυμμένες μας δυ
νατότητες» μποροῦμε νά αὐτοεξελιχθοῦμε.
Ὁ ἄνθρωπος, κατά τή χριστιανική ἀντίληψη
δέν περιμένει τή σωτηρία «ἀπό μέσα», ἀλλά
«ἀπό ἔξω», ἀπό τό Θεό. Ἐπίσης ὁ χριστιανός
δέν ἀναμένει τή σωτηρία ἀπό κάποιες «παγ
κόσμιες δυνάμεις», μέ ἀφηρημένη ἔννοια,
πού βρίσκονται δῆθεν ἔξω καί πέρα ἀπό τόν
αἰσθητό μας κόσμο.
Ὁ χριστιανός, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, πιστεύει σέ
«προσωπικό Θεό», πού ἀποκαλύπτει τό θέλη
μά Του καί καλεῖ τόν ἄνθρωπο σέ ὑπακοή.
Ἀλλά καί ἄν ἀποστατήσει καί δοκιμάσει
πτώσεις, ὁ χριστιανός γνωρίζει πώς ὁ δρόμος
τῆς μετάνοιας καί τῆς ταπείνωσης εἶναι εὐλο
γημένος καί ὅτι μπορεῖ νά ζητήσει τό ἔλεος
καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνο μία φορά
ἀλλά ξανά καί ξανά, στή διάρκεια ὁλόκλη

ρης τῆς ζωῆς του.
Ὁ Μεσσίας, πού ἐπικαλοῦνται οἱ «νεοε
ποχῖτες» δέν ἔχει καμία σχέση μέ τόν Ἰησοῦ
Χριστό. Αὐτοί μιλοῦν γιά «χριστική κατάστα
ση» στήν ὁποία ὁ καθένας μπορεῖ δῆθεν νά
φτάσει, ἐφόσον μέ διάφορες τεχνικές μπορέ
σει νά «αὐτοεξελιχθεῖ». Ὁ Ἰησοῦς Χριστός
ἀποτελεῖ, γιά μᾶς τούς χριστιανούς, τόν Υἱό
καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς
Ἁγίας Τριάδος. Αὐτόν, πού σαρκώθηκε γιά
τή σωτηρία μας σέ συγκεκριμένο τόπο καί
χρόνο. «Ἐκ Παρθένου Μαρίας γεννηθέντα
καί ἐπί Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα, πα
θόντα καί ταφέντα».
Ὁ χριστιανός δέν μπορεῖ νά πιστεύει στή
μετενσάρκωση γιατί, ἁπλούστατα, πιστεύει
. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου: «Αὐτογνωσία, Αὐτοπραγμά
τωση, Σωτηρία», Ἔκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί
Πρεβέζης, Ἀθήνα 1991, σελ. 119.



στήν Ἀνάσταση. Ὁ ἄνθρωπος, σύμφωνα μέ
τήν ὀρθόδοξη πίστη, γεννιέται μία φορά,
ἀκολουθεῖ μία πορεία ζωῆς μέ ἀγώνα, πίστη
καί μετάνοια πρός τόν Θεό, μία φορά πεθαί
νει -μέ τόν χωρισμό ψυχῆς καί σώματος- καί
βρίσκεται σέ κατάσταση ἀναμονῆς γιά τήν
Ἀνάσταση, κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Αὐ
τή ἡ πορεία διαφυλάσσει τή μοναδικότητα
τοῦ προσώπου μας «εἰς τόν αἰώνα». Ὁ ἄν
θρωπος καθίσταται ἀθάνατος μόνο σέ σχέση
μέ τόν αἰώνιο Θεό. Τή δυνατότητα αὐτή μᾶς
ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός
μέ τήν Ἀνάστασή Του. Ὁπωσδήποτε αὐτό
δέν ἔχει καμία σχέση μέ τόν «ἀέναο κύκλο
τῶν μετενσαρκώσεων», πού τελικό στόχο
ἔχουν νά ἐξαφανίσουν τόν ἄνθρωπο μέσα σέ
ἕνα ἀπρόσωπο ὠκεανό, πού ἡ «Νέα Ἐποχή»
ὀνομάζει «θεό».
Καί τίθεται ἐπιτακτικά τό ἐρώτημα: πῶς
μποροῦμε σήμερα νά προφυλαχθοῦμε πρα
κτικά, ἀπό τό «τσουνάμι» πού λέγεται «Νέα
Ἐποχή;
Σύμφωνα μέ τόν μακαριστό π. Ἀντώνιο

Ἀλεβιζόπουλο : «ἡ πρόληψη εἶναι πολύ κα
λύτερη ἀπό τή θεραπεία. Γι’ αὐτό οἱ γονεῖς
πρέπει νά βρίσκονται σέ ἐπαγρύπνηση καί
νά ἐξετάζουν προσεκτικά κάθε φορέα, πού
προσφέρει διάφορες δυνατότητες γιά τά
παιδιά τους, γυμναστική, πολεμικές τέχνες,
ἤ ἀκόμη καί φροντιστήριο ξένων γλωσσῶν.
Οἱ διάφορες νεοφανεῖς αἱρέσεις καί παρα
θρησκευτικές ὁμάδες δροῦν μέ ἑκατοντάδες
προσωπεῖα καί ἀνυποψίαστα ὀνόματα, μέ
ἀποτέλεσμα νά παγιδεύουν πολλούς». Ὁ
κίνδυνος εἶναι πραγματικά σοβαρός. Ἐμεῖς
θά συμπληρώναμε ὅτι ἕνας σημερινός νέος,
κινούμενος μέσα σέ ἕνα περιβάλλον ὅπως
αὐτό πού περιγράψαμε ἀνωτέρω, δέν χρειά
ζεται κἄν νά ἐνταχθεῖ σέ μία ὀργάνωση γιά
νά ἀλλοιωθεῖ ἡ προσωπικότητά του. Μπορεῖ
νά ζεῖ μέσα σέ ἕνα περιβάλλον σύγχυσης, νά
ἔχει ἐμμονές καί φαντασιώσεις καί νά ὁδηγεῖ
. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου: «Ἀντιμετώπιση τῶν Αἱρέ
σεων καί τῆς Παραθρησκείας. Πρακτικός ὁδηγός γιά τήν
Οἰκογένεια», Ἔκδ. Π.Ε.Γ. Ἀθήνα 1996, σελ. 43.



ται σιγά, σιγά σέ μία ψυχική καί κοινωνική
ἀπομόνωση. Ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα, τό
περιβάλλον τῆς «Νέας Ἐποχῆς», πού ἔχει μέ
ὕπουλο τρόπο διαβρώσει, ὅλες πλέον τίς πτυ
χές τῆς σύγχρονης ζωῆς, καθώς καί ἡ εὐκολία,
πού ἔχουν σήμερα στήν «πληροφορία» οἱ πάν
τες, ἐπιτάσσουν ἐγρήγορση ἀπό ὅλους.
Οἱ γονεῖς πρῶτα ἀπ’ ὅλα πρέπει νά ἔχουν
σωστή καί συνεχῆ ἐπαφή μέ τά παιδιά τους.
Ὁ σημερινός τρόπος ζωῆς, ἡ ἐγκατάλειψη
τῶν παιδιῶν σέ τρίτα πρόσωπα καί ἡ πλημ
μελής ἐνασχόληση μέ τό παιδί, μπορεῖ νά
δώσουν τήν εὐκαιρία σέ κάθε ἐπιτήδειο νά
τό προσεγγίσει καί νά τοῦ προσφέρει αὐ
τό πού ἀναζητᾶ καί πού τυχόν δέν βρίσκει
στό περιβάλλον του, τήν ἀγάπη. Ὑπάρχουν
πολλές «σέκτες» σήμερα πού στήν πρώτη
ἐπαφή τους μέ ἕνα νέο προσφέρουν αὐτό
πού ὀνομάζεται «βομβαρδισμός ἀγάπης». Σέ
μία συνάντηση διάρκειας τριῶν ὡρῶν μπο
ρεῖ νά καταφέρουν τέτοια ἀλλοίωση στήν
προσωπικότητα ὥστε τό παιδί νά ἀρχίσει νά
ἀμφισβητεῖ τή σχέση του μέ τούς γονεῖς του.
Δέν πρέπει νά ἀφήνουμε στά παιδιά κενά
ἀγάπης γιατί αὐτό τό κενό κάποιος ἄλλος θά
προσπαθήσει νά τό γεμίσει.
Ὅπως συχνά ἀναφέρουμε στόν «Διάλο
γο», χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή στίς ἐπιλο
γές τῶν παιδικῶν παιχνιδιῶν καί στίς ἐκπομ
πές, πού ἐπιτρέπουμε νά παρακολουθήσει
ἕνα παιδί στήν τηλεόραση. Πολλές φορές οἱ
γονεῖς ἐγκαταλείπουν τά μικρά κυρίως παι
διά, μπροστά στήν ὀθόνη τῆς τηλεόρασης
προκειμένου «νά ἔχουν τήν ἡσυχία τους».
Σήμερα ὅμως κυκλοφοροῦν ἑκατοντάδες
παιδικές ταινίες καί κινούμενα σχέδια, πού
μπορεῖ ἄνετα νά εἰσαγάγουν κάποιον στόν
ἀποκρυφισμό καί τίς διδασκαλίες τῆς «Νέ
ας Ἐποχῆς» ἀπό τήν παιδική ἀκόμα ἡλικία.
Οἱ γονεῖς, τουλάχιστον οἱ χριστιανοί γονεῖς,
ἐπιβάλλεται νά ἐλέγχουν σχολαστικά τά
τηλεοπτικά θεάματα τοῦ παιδιοῦ. Αὐτό ση
μαίνει ὅμως ὅτι καί οἱ ἴδιοι πρέπει νά ἐνημε
ρώνονται σχετικά ὥστε νά ἀποφεύγουν τίς
παγίδες.
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Αὐτό πού ὅλοι ἀπεύχονται, εἶναι νά διαπι
στώσουμε ξαφνικά ὅτι τό παιδί μας ἐμφανίζει
ἀποκλίνουσα συμπεριφορά διότι ἔχει ἤδη
ἐμπλακεῖ στά δίχτυα κάποιας ὀργάνωσης. Τά
συμπτώματα πολλές φορές μοιάζουν μέ αὐτά
πού προκαλεῖ ἡ ἐξάρτηση ἀπό τά ναρκωτικά.
Στήν περίπτωσή μας ἔχουμε νά κάνουμε μέ
ἕνα εἶδος «ψυχοναρκωτικῶν». Πρέπει νά γνω
ρίζουμε ὅτι τυχόν σχέση μέ μία «σέκτα» μπο
ρεῖ νά ἀποδομήσει ἐντελῶς τήν προσωπικότη
τα τοῦ θύματος. Τό θύμα ὑπόκειται σέ πραγ
ματική πλύση ἐγκεφάλου καί μετά ἀπό λίγο
πιστεύει ὅτι δέν ὑπάρχει σωτηρία ἔξω ἀπό
τήν ὀργάνωση· ὅτι ὁ κόσμος -μαζί καί ἡ οἰκο
γένειά του- ἀνήκουν σέ κατώτερη ἐξελικτική
τάξη, στήν καλύτερη περίπτωση, ἤ ἀνήκουν
στό στρατόπεδο τοῦ διαβόλου, στήν χειρότε
ρη. Ἔτσι, τό θύμα ἀρχίζει νά ἀποκόπτεται
ἀπό τό οἰκογενειακό, φιλικό καί ἐπαγγελματι
κό περιβάλλον καί βυθίζεται μέσα στήν ὀργά
νωση. Ἡ ὁμάδα καί ὁ «δάσκαλός» της, ἔχουν
τέτοια ἐπίδραση στά μέλη, πού εἶναι δυνατόν
ἕνα παιδί νά μισήσει τούς γονεῖς του καί νά
ἐγκαταλείψει ὄχι μόνο τό σπίτι ἀλλά καί τή
χώρα προκειμένου νά μήν ἐπηρεάζεται ἀπ’
αὐτούς. Ἡ ἐξάρτηση εἶναι ἀπόλυτη. Ἔχουμε,
μάλιστα, τήν ἀκραία περίπτωση, παιδί νά
δολοφονεῖ τούς γονεῖς του μετά ἀπό ἐντολή
τῆς ὀργάνωσης! Ἀναφερόμαστε σ’ αὐτές τίς
περιπτώσεις ὄχι γιά νά τρομοκρατήσουμε,
ἀλλά γιά νά δημιουργήσουμε τό ἀπαραίτητο
κλίμα ἐγρήγορσης. Κλίμα πού θά ἀποτρέψει
ἴσως τέτοιες τραγικές καταστάσεις.
Οἱ γονεῖς πρέπει νά προσέχουν ἀκόμα καί
τήν παραμικρή ἀπόκλιση στή συμπεριφορά
τοῦ παιδιοῦ. Ἄν ἀρχίσει νά ἔχει τάσεις ἀπο
μόνωσης, ἄν διαβάζει περίεργα βιβλία, ἄν
ἀπουσιάζει συχνά ἀπό τό σπίτι, ἄν φοράει
μαῦρα ροῦχα καί περίεργα ἀξεσουάρ, ἄν
ἀποφεύγει συστηματικά στό φαγητό του τό
κρέας καί ἐπιμένει στή χορτοφαγία. Πιθανόν
νά ἔχει παρασυρθεῖ ἀπό κάποια ὁμάδα ἤ κά
ποιους «περίεργους» φίλους. Χρειάζεται προ
σεκτική προσέγγιση καί ὁπωσδήποτε ἀγάπη
καί κατανόηση.

διάλογος

Δέν εἶναι σπάνιο νά ὑπάρξουν θύματα
ἀκόμα καί μέσα σέ χριστιανικές οἰκογένειες.
Εἶναι συχνά τόσο καλυμμένη καί «ἐπιστημο
νικά» προσεγμένη ἡ προσέγγιση ἑνός θύμα
τος, ἀπό τήν ὀργάνωση-σέκτα, πού μπορεῖ
νά βρίσκεται κάποιος παγιδευμένος στήν
ὀργάνωση, νά ἀσκεῖ τίς πρακτικές της καί
παράλληλα νά νομίζει ὅτι ἔτσι γίνεται καλύ
τερος χριστιανός. Χρειάζεται, λοιπόν, ἐπαφή
μόνο μέ ὑγιῆ στοιχεῖα, ἐντός τοῦ χώρου τῆς
Ἐκκλησίας καί ὁπωσδήποτε πρέπει νά ἀπευ
θυνόμαστε σέ πνευματικούς, πού γνωρίζουν
σέ βάθος τά θέματα τῶν αἱρέσεων καί τῆς
παραθρησκείας καί μποροῦν νά δώσουν σω
στές κατευθύνσεις. Μία λάθος πνευματική
καθοδήγηση μπορεῖ νά δημιουργήσει μεγα
λύτερα προβλήματα. Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος,
μετά τήν ἀπεξάρτηση ἀπό μία ὁμάδα-σέκτα,
ὁ πνευματικός, πού θά ἀναλάβει τό θῦμα,
ἁπλῶς νά ἀντικαταστήσει στά μάτια τοῦ
θύματος τόν γκουρού. Δηλαδή τό θύμα νά
βλέπει τόν πνευματικό ὡς γκουρού καί ὁ
πνευματικός νά μήν τό καταλαβαίνει. Ἀσφα
λῶς πρόκειται γιά μία δύσκολη καί περίπλο
κη ὑπόθεση, πού δέν εἶναι τῆς παρούσης νά
ἐπεκταθοῦμε.
Τελειώνοντας, νομίζουμε ὅτι, ἐκτός ἀπό
τήν ἐγρήγορση καί τήν σωστή καί ἔγκυρη
ἐνημέρωση, χρειάζεται ὡς γονεῖς, νά σκύ
ψουμε πάνω στά παιδιά καί νά τά «ἀνακα
λύψουμε». Νά βροῦμε: τί ζητάει σήμερα ἕνας
νέος ἄνθρωπος καί πρίν προλάβουν ἄλλοι,
νά σπεύσουμε νά προσφέρουμε ἐμεῖς τή σω
στή παιδαγωγία, μέ προσοχή, σύνεση καί
χριστιανική ἀντίληψη. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, πολλούς αἰῶνες πρίν, ἐπιση
μαίνει: «ἡ νεότητα εἶναι μία δύσκολη ἡλικία,
πού εἶναι ἀσταθής, πού ἐξαπατᾶται εὔκολα,
ἐπιρρεπής στήν πτώση καί πού ἀπαιτεῖ πολύ
δυνατά χαλινάρια». Ἀλλοῦ παρατηρεῖ: «Ἡ
νεότητα εἶναι ἄγριο πράγμα καί γι’ αὐτό
ἔχει ἀνάγκη ἀπό πολλούς ἐπιστάτας, δα
σκάλους, παιδαγωγούς, ἀκολούθους, φρον
τιστές». Πρίν ἀπ’ ὅλα ὅμως πρέπει ἐμεῖς νά
ἔχουμε σωστή παιδεία, χριστιανική ἀγωγή



ΒΡΕΤΑΝΟΪΣΡΑΗΛΙΤΕΣ
ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου Δρ. Θ.

Παρατηρώντας κάποιος τό παγκόσμιο
Προτεσταντικό σκηνικό τόσο ὡς πρός τή σύγ
χρονη διάρθρωσή του, ὅσο καί ὡς πρός τήν
ἱστορική του ἐξέλιξη, θά συναντήσει ἀρκετές
παράδοξες κινήσεις καί θεωρίες. Μιά ἀπ’αὐ
τές τίς παράδοξες κινήσεις πού ἀναπτύχθη
καν μέσα στό εὐρύτερο Προτεσταντικό ἔδα
φος εἶναι και ἡ αὐτοαποκαλούμενη κίνηση
τῶν Βρετανοϊσραηλιτῶν (British Israelism).
Οἱ ἱστορικές ἀπαρχές τῆς ἐν λόγῳ κίνησης
ἀρχίζουν τό δέκατο ὄγδοο αἰῶνα. Ἱδρυτής
της ὑπῆρξε ὁ Ἄγγλος Richard Brothers (1757

– 1824) . Ἡ κίνηση ἀναπτύχθηκε στή συνέ
χεια κατά τό δέκατο ἔνατο καί τόν εἰκοστό
αἰῶνα.



1. Βλ. Rüdiger Hauth (Hrsg), Kompaktlexikon Religionen, 1998,
σσ. 67 - 68. L. A. Nichols – G. A. Mather – A. J. Schmidt,
Encyclopedic Dictionary of Cults, Sects and World Religions,
2006, σ. 360.

Βασική ἀντίληψη τῆς κίνησης, ἀπό τήν
ὁποία ἔλαβε καί τό ὄνομά της, ἀποτελεῖ ὁ
ἰσχυρισμός της, ὅτι ὅλοι οἱ Βρετανοί ὑπήκοοι
ἀνά τήν ὑφήλιο καί οἱ λευκοί Προτεστάντες
τῆς Βορείου Ἀμερικῆς εἶναι ἀπόγονοι τῶν
δέκα φυλῶν τοῦ Βορείου Βασιλείου τοῦ Ἰσ
ραήλ πού διασκορπίστηκαν μετά τήν κατα
στροφή του ἀπό τούς Ἀσσυρίους τό 722 π.
Χ. Ἀπόγονοι αὐτῶν τῶν φυλῶν, ἰσχυρίζεται
ἡ κίνηση, ἦταν τά διάφορα φύλα πού ἦλθαν
στή Μεγάλη Βρετανία ὅπως Ἄγγλοι, Σάξω
νες, Δανοί, Νορμανδοί κ. ἄ. Αὐτοί ἑνώθηκαν
μέ τούς αὐτόχθονες πληθυσμούς καί δημιούρ
γησαν τή Βρετανική αὐτοκρατορία.
Ἡ Βρετανική ναυτική ἐπέκταση, ἡ δημι
ουργία τῶν Βρετανικῶν ἀποικιῶν ἀνά τόν
κόσμο, ἡ Βρετανική κοινοπολιτεία ἀργότε
ρα, μαζί μέ τούς λευκούς Προτεστάντες τῆς
Βορείου Ἀμερικῆς, ἀποτελοῦν, κατά τήν ἐν

καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Μόνο ἔτσι θά
μπορέσουμε νά καθοδηγήσουμε σωστά τά
παιδιά καί νά προλάβουμε τά χειρότερα.
Ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα ἀπό τό
«Ἡμερολόγιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Κρο
στάνδης» μιλᾶ στήν καρδιά τοῦ θέματος καί
δίδει τόν κανόνα γι’ αὐτή τήν πορεία. Γράφει
λοιπόν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης: «Γιά νά καθοδη
γεῖς τούς ἄλλους, εἶναι ἀνάγκη πρῶτα νά
μάθεις νά καθοδηγεῖς τόν ἑαυτό σου. Γιά νά
διδάσκεις τούς ἄλλους εἶναι ἀνάγκη ὁ ἴδιος
νά ἀποκτήσεις γνώσεις… Τόν κάθε ἄνθρωπο
πού σέ πλησιάζει νά τόν δέχεσαι μέ καλοσύ
νη καί μέ χαρούμενη διάθεση».
Μπορεῖ μέ ὅλα αὐτά, πού ἐπισημαίνουμε
κατά καιρούς νά δημιουργεῖται ἕνα κλίμα

ἔντονης ἀνησυχίας, ἴσως καί ἀπογοήτευσης
γιά ἐπερχόμενα δεινά. Ἄς μήν παραβλέπουμε
ὅμως τήν δυνατότητα τῆς προσευχῆς. Ἡ θερμή
καί ἁπλῆ προσευχή εἰσακούεται ἀπό τόν Θεό
καί τότε αὐτό πού δέν κατάφεραν οἱ ἄνθρω
ποι μέ κόπους, ἀγώνα, δάκρυα καί θλίψεις,
λύνεται «ἄνωθεν» καί μάλιστα μέ τρόπο, πού
δέν θά μπορούσαμε ποτέ νά φανταστοῦμε. Τά
παραδείγματα εἶναι πολλά. Αὐτό δέν σημαίνει
βέβαια, ὅτι δένουμε τά χέρια καί περιμένουμε
μόνο τήν «ἐξ ὕψους» βοήθεια. Ἐνημέρωση,
ἐγρήγορση καί πίστη στό Θεό καί τήν Ἐκ
κλησία Του εἶναι τό τρίπτυχο, πού μπορεῖ νά
δώσει λύση στό μεγάλο, ὄντως, ἐπικίνδυνο καί
πολυπλόκαμο «τέρας», πού μᾶς ἀπειλεῖ καί
ἀκούει στό ὄνομα, «Νέα Ἐποχή».
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διάλογος

ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
τοῦ κ. Βησσαρίωνα Μπακόλα,
Παρέδρου Παιδ. Ἰνστ - Ἐπιθεωρητοῦ.

Τήν 15η Σεπτεμβρίου 2006, διατύπωσα
κείμενο πού ἀναφέρονταν στήν Ἱστορία τῆς
Στ΄ Δημοτικοῦ, ἴσως τό πρῶτο, τό ὁποῖο καί
δημοσιεύτηκε τόν ἴδιο μήνα στό περιοδικό
«Διάλογος».
Ἀπό τότε ἄρχισε ἕνας τεράστιος θόρυβος
γύρω ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἱστορίας, μέ ἐκτετα
μένη ἀρθρογραφία, μέ ἀφιερώματα πολλῶν
ἐκπομπῶν στήν τηλεόραση καί στό ραδιόφω
νο, μέ παρεμβάσεις στή Βουλή, μέ ἔκτακτες
συγκεντρώσεις καί τοποθετήσεις κομμάτων

καί μέ βασική παρέμβαση τῆς Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν.
Ἐκεῖνο τό ἄρθρο μου, σέ περιοδικό, δέν
εἶχε στόχο τό βιβλίο, ἀλλά κυρίως τό ἐκπαι
δευτικό σύστημα πού σταθερά ἀπό ἀρκετά
χρόνια, ὄχι μόνο, δέν προσφέρει Παιδεία,
δέν προσφέρει Μόρφωση, δέν προσφέρει
Ἀγωγή, ἀλλά γίνεται ἐργαλεῖο χειραγώγησης
τῶν παιδιῶν μας ἀπό ξένα πρός τόν πολιτι
σμό μας συμφέροντα.
Στή 10ετία τοῦ 1980 ἔγιναν βίαιες ἀλλαγές

λόγω κίνηση, τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑπόσχεσης
καί τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ στούς Πατριά
ρχες (Γεν. 12, 1-3. 17,5. 28, 14. 32, 12), ὅτι
οἱ ἀπόγονοί τους θά ἦταν σάν τήν ἄμμο τῆς

θάλασσας .
Ὁ ἰσχυρισμός αὐτός, βεβαίως, τῆς κίνησης
εἶναι ἀντιγραφικός. Οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ
στούς Πατριάρχες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶ
χαν Χριστολογική προοπτική στά πλαίσια
τῆς προετοιμασίας τοῦ μυστηρίου τῆς θείας
Οἰκονομίας. Κληρονόμοι τῶν ἐπαγγελιῶν κα
τά τήν Ἁγία Γραφή καί τούς ἁγίους Πατέρες
εἶναι ὅλοι οἱ χριστιανοί (Ρωμ. 4, 13-25, Ἐφες.
3,6. Γαλ. 3,16-18. Πρβλ. Ἁγίου Κυρίλλου
Ἀλεξανδρείας, Γλαφυρά εἰς τήν Γένεσιν, 4,
PG 69, 189 C).
Ἐπιπλέον, ὁ ἰσχυρισμός αὐτός εἶναι κυ
ριολεκτικῶς ἀνιστόρητος καί παράλογος.
Κανένα ἱστορικό, ἐθνολογικό, γλωσσολογικό
κ.ἄ. στοιχεῖο δέν ἐπιβεβαιώνει ἕναν τέτοιο
ἰσχυρισμό.
Στά χρόνια πού ἀκολούθησαν κατά τήν

ἀνάπτυξη καί δράση τῆς κίνησης κάποιος
βλέπει ὅτι: α) ἡ ἐν λόγῳ κίνηση πρόσφερε
ἕνα ἰδεολογικο-θρησκευτικό πλαίσιο νομιμο
ποίησης τῆς ἀποικιοκρατικῆς πολιτικῆς τοῦ
Βρετανικοῦ στέμματος, β) δέν ἀπουσίασε ἕνα
εἶδος μεσσιανικοῦ-ἀποκαλυπτικοῦ στοιχείου

στόν ἰδεολογικό της ὁρίζοντα , καί γ) δυστυ
χῶς, δέν ἀπουσίασαν διάφορες ρατσιστικές

ἀντιλήψεις .
Ὁλοκληρώνοντας τή μικρή αὐτή ἀναφορά
μας, πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι, τήν ἐν λό
γῳ θεωρία περί Βρετανοϊσραηλιτῶν (British
Israelism) τήν ἀσπάζονταν καί ὁ Χέρμπερτ
Ἄρμστρονγκ (Herbert W. Armstrong) ὁ ἱδρυ
τής τῆς Προτεσταντικῆς αἵρεσης «Παγκό
σμιος Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ» . Ἡ ἴδια, ἐπίσης,
θεωρία ἔχει γίνει ἀποδεκτή στήν Εὐρώπη καί
ἀπό ὁρισμένες Πεντηκοστιανές ὁμάδες.

. Βλ. J. Gordon Melton, Encyclopedik Handbook of Cults in
America, 1992, σ. 70. Irving Hexham, Pocket Dictionary of
New Religious Movements, 2002, σ. 29.

. Βλ. Irving Hexham, Pocket Dictionary, ὅπ. π., σ. 29.
. Βλ. J. Gordon Melton, Encyclopedik Handbook, ὅπ. π., σ.
78.
. Βλ. K. Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 10η ἔκδ, 1966,
σ. 202. H.Gasper - J. Müller - F. Valentin, Lexikon der Sekten,
Sondergruppen und Weltanschauungen, 7η ἔκδ. 2001, στ. 1147.
. Βλ. Panorama der neuen Religiösität, 2001, σ. 463.



παντοῦ μέ σκοπό τόν κοινωνικό (σοσιαλιστι
κό) μετασχηματισμό, μέ ἔντονη τάση ἐκκοσμί
κευσης καί ἔτσι τό Συγκεντρωτικό Ἑλληνικό
Ἐκπαιδευτικό Σύστημα ἀπό Ἐθνικό, γίνεται
ὄχημα Νέου πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ
τοῦ Κοσμικοῦ Σοσιαλισμοῦ.
Πλήθαιναν στή δεκαετία του 1970 οἱ προ
βλέψεις, στίς Συγκριτικές Ἐπιστῆμες καί εἰδι
κά στήν Συγκριτική Ἐκπαίδευση, γιά τήν πα
ταγώδη κατάρρευση τοῦ Σοσιαλισμοῦ, διότι
μεταξύ τῶν ἄλλων εἶχε ἀπολυτοποιήσει τήν
Πολιτιστική Βία.
Ἐξωτερικά ἦταν ἐντυπωσιακή ἡ Ποσοτι
κή Ἀνάπτυξη στή Σοβιετική Ἕνωση, πού
ὁ Δυτικός κόσμος τήν ἔβλεπε μέ δέος καί
τά δυτικά ἀριστερά κόμματα μέ ἀλαζονεία.
Ἀκόμη καί στήν Ἑλλάδα ἡ ἐπιρροή ἦταν
ἐμφανέστατη καί καταγράφω δυό γεγονότα
ἀναμφισβήτητα ἀπό τόν χῶρο τῆς Διοίκησης
τῆς Ἐκπαιδεύσεως:
Στό μάθημα τῆς Συγκριτικῆς Ἐκπαίδευσης
στήν Μετεκπαίδευση τῶν Ἐκπαιδευτικῶν
παρουσίαζαν τά Ἀνατολικά Κράτη, καί μέ
ἔμφαση τήν Ἀνατολική Γερμανία, νά ὑπερέ
χουν τῶν Δυτικῶν. Τήν αἰτιολογοῦσαν ὡς
ἀποτέλεσμα τοῦ «… Δημοκρατικοῦ Συγκεν
τρωτισμοῦ».
Τό ἄλλο ἀφορᾶ τό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦ
το, ὅπου βρέθηκα στίς ἀρχές τῆς 10ετίας τοῦ
1990. Στή βιβλιοθήκη του βρῆκα μόνο τήν
Σοβιετική Ἐγκυκλοπαίδεια.
Δέν βρῆκα βιβλία προβληματισμοῦ π.χ.,
σάν τοῦ Κάρλ Πόππερ ἤ τοῦ δικοῦ μας Νί
κου Βασιλειάδη, πού καθαρά προέβλεπαν
τήν Πτώση τῆς Ἀλαζονείας καί τῆς Ἀπολυ
τότητας τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, ὅπως
ἀκριβῶς καί ἔγινε.
Τό 1993, πού τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
τίμησε τόν μεγάλο φιλόσοφο Κάρλ Πόππερ,
βρέθηκα σέ ἱδρυτική Γενική Συνέλευση τῶν
μελῶν τῆς Ἑταιρείας Συγκριτικῆς Ἐκπαίδευ
σης στό Κεντρικό Κτήριο τοῦ Πανεπιστημίου
καί ἀναφέρθηκα στήν πρόβλεψη τοῦ Φιλοσό
φου. Μέ πόνο θυμᾶμαι τήν ἀντίδραση: «Ζεῖ
ἀκόμα αὐτός;!..»



Παρακολουθῶ τά Ἐκπαιδευτικά Θέματα
καί δέν διάβασα ποτέ, οὔτε ἄκουσα, μιά Ἐπι
στημονική Ἀνακοίνωση ἀπό τήν Παιδαγωγι
κή Ἑταιρεία Ἑλλάδος ἤ ἀπό τήν ἀντίστοιχη
Συγκριτική Ἑταιρεία.
Ὁ Ἐξαρχόπουλος καί ὁ Δελμοῦζος μέ τίς
δημιουργικές ἀντιθέσεις τους ἦταν ὁδηγοί
στό Ἐθνικό μας γίγνεσθαι σέ ὅλους τούς το
μεῖς, ὡς Μεγάλοι Παιδαγωγοί. Ὁ ἕνας κυρι
αρχοῦσε στό Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν καί
ὁ ἄλλος στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέ
μιά καί μοναδική ἕδρα στό κάθε Πανεπιστή
μιο. Μήν ξεχνᾶμε ὅτι μέχρι τήν 10ετία τοῦ
1960 εἴχαμε μόνο δυό Πανεπιστήμια.
Τό ἴδιο Παιδαγωγοί καί Κοινωνικοί ὁδη
γοί ἦταν ὁ Γληνός καί ὁ Σπυρίδων Καλλιά
φας, ὁ Παπανοῦτσος καί ὁ Γεωργούλης, ὁ
Κορονζής καί ὁ Παλαιολόγος κ.λ.π.
Τί συμβαίνει σήμερα μέ ὁλόκληρες Πα
νεπιστημιακές Σχολές καί ὑποτίθεται ἀνε
ξάρτητες, μή κυβερνητικές Ἐπιστημονικές
Ἑταιρεῖες;
Ὑποχρεωτική Ἐκπαίδευση
καί Διδακτέα Ὕλη.
Θά ἐπικεντρώσω τό ἐνδιαφέρον μου στή
βασική Ἐπιστημονική ἔννοια Ὑποχρεωτική,
διότι ἀφορᾶ στήν Ἐκπαίδευση ὁλοκλήρου
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀκόμη καί τῆς Διασπορᾶς.
Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Κύπρου, ἀπέρ
ριψε τό βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς Στ΄ Δημοτι
κοῦ ἀμέσως, ἐνῶ ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα, δεχό
μαστε ὕβρεις καί χαρακτηρισμούς ἀπό ἄσχε
τους, πού μέ προκλητική αὐτοϊκανοποίηση,
αὐτοπροσδιορίζονται ὡς εἰδικοί.
Ὅπως τόνισα προηγούμενα, μέ τήν δημο
σίευση τοῦ κειμένου τῆς 15-9-07, μέ ἀφορμή
τό σχολικό βιβλίο τή Ἱστορίας, ἤθελα νά
προκαλέσω τό ἐνδιαφέρον γιά τό σύνολο τῆς
πνευματικῆς τροφῆς τῶν παιδιῶν μας. Πολύ
ἁπλᾶ καί πολύ παραστατικά ἐπανέρχομαι
στήν προσπάθειά μου αὐτή μέ τήν συγκρι
τική παρουσίαση ἐξωτερικῶν καί ὁρατῶν
στοιχείων τοῦ Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος
Σπουδῶν τῆς Ὑποχρεωτικῆς Ἐκπαίδευσης.
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Τό παλαιό Ἀναλυτικό Πρόγραμμα Σπου
δῶν, εἶχε διατυπωθεῖ καί δημοσιευθεῖ ὡς Β.
Δ. σέ ΦΕΚ τό 1913 καί μέ λίγες παρεμβάσεις
ἔμεινε μέχρι τό 1980. Ἦταν προσιτό, μέ τίς
πολλές ἀναδημοσιεύσεις ἀπό ἐκδοτικούς
οἴκους καί ἀπό τήν Διδασκαλική Ὁμοσπον
δία Ἑλλάδος, σέ ὅλους τους ἐκπαιδευτι
κούς ὡς πρακτικό καθημερινό ἐργαλεῖο καί
σταθερό σημεῖο ἀναφορᾶς, στήν Διοίκηση
καί Ἐποπτεία τῆς Ἐκπαιδεύσεως, στούς
σπουδαστές καί μετεκπαιδευόμενους, στούς
ἐρευνητές καί στούς δείχνοντες ἐνδιαφέρον
γονεῖς: Ἦταν μικρό στό μέγεθος, 20 ἐπί 14,
καί μέ ἐξαιρετικά λίγες σελίδες, 107 ὅλες καί
ὅλες.
Ἦταν γνωστό ὡς Ἀναλυτικό καί Ὡρολό
γιο Πρόγραμμα. Σέ αὐτό ἦταν διατυπωμένα
συνοπτικά καί κατανοητά ὅλα τά μαθήματα
μέ τίς ἐπί μέρους διδακτικές ἑνότητες γιά
ὅλες τίς τάξεις τῆς Ὑποχρεωτικῆς Ἐκπαίδευ
σης, ἦταν διατυπωμένο καί τό Ὡρολόγιο γιά
κάθε μάθημα καί γιά ὅλες τίς τάξεις. Ἀκόμα
καί οἱ δικτατορίες τό σεβάστηκαν καί δέν
ἦταν καί λίγες. Εἶχε μία Ἑλληνορθόδοξη στα
θερή προσέγγιση σέ σταθερές ἀξίες προσαρ
μοσμένο γιά παιδιά 5 ἕως 14 ἐτῶν, μέ λίγες
ξένες ἐπιδράσεις καί μέ πολλά περιθώρια
δράσης τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ.
Ποτέ δέν τέθηκε θέμα ἀντισυνταγματι
κότητας, ἔστω γιά μία ἑνότητα ἀπό τήν
Διδακτέα Ὕλη ἤ θέμα Παιδαγωγικό, Διδα
κτικό ἤ Ψυχολογικό. Ποτέ δέν τέθηκε θέμα
ποσότητας ἤ ποιότητας Διδακτέας Ὕλης.
Ποτέ δέν μπῆκαν τά κόμματα στό πειρασμό
χειραγώγησης τῆς Διδακτέας Ὕλης γιά ἴδιο
ὄφελος.
Καί εἴχαμε πάρα πολλά Παιδαγωγικά Συ
νέδρια. Ὑπῆρχε καί αὐστηρή Ἀξιολόγηση
μέ κλίμακες βαθμολογίας, μέ προφορικές
ἐξετάσεις καί γραπτούς Διαγωνισμούς μέ
αὐστηρές εἰσαγωγικές Ἐξετάσεις. Καί ὅλα
αὐτά μέσα σέ ἐξαιρετικά δύσκολες καταστά
σεις. Αὐτό τό μικρό Ἀναλυτικό πρόγραμμα,
πού πάντα ἦταν ἐπίκαιρο καί δέν ἤθελε ἐκ
συγχρονισμούς, ἔμεινε στό ἀπυρόβλητο τῶν

διάλογος

κομμάτων τά ὁποῖα πάντα πυροβολοῦσαν
τήν Διοίκηση καί τήν Γλώσσα.
Τά νέα Προγράμματα δυναμικά διαμορ
φώνονται στή δεκαετία τοῦ 1980 καί διατυ
πώνονται ὡς ὁριστική μορφή τόν Σεπτέμβριο
τοῦ 2002.
Μέ τόν θόρυβο γιά τήν Ἱστορία, προέκυ
ψαν καί νέα ζητήματα, διότι τό Π. Ἰ., ὡς ὑπεύ
θυνο ὄργανο Ἀνάθεσης, Κρίσης, Ἔκδοσης,
Κυκλοφορίας τοῦ βιβλίου, ἐκ τῶν ὑστέρων
ἀποκαλύπτει παρέκκλιση τῶν συγγραφέων
καί κριτῶν ἀπό τό νέο ὁριστικό ἀναλυτικό
Πρόγραμμα.
Αὐτό μέ ὁδήγησε, μετά ἀπό πολλά χρόνια,
στή βιβλιοθήκη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτού
του καί ζήτησα τό Ἀναλυτικό Πρόγραμμα μέ
στόχο νά ἐνημερωθῶ γιά τήν διδασκόμενη
Γεωγραφία στήν ΣΤ΄ Δημοτικοῦ, διότι ἡ κα
τανόηση τῆς Ἱστορίας προϋποθέτει στοιχειώ
δεις Γεωγραφικές γνώσεις. Ἔμεινα κατάπλη
κτος ἀπό ὅσα διεπίστωσα. Μοῦ δόθηκαν ὡς
Ἀναλυτικό πρόγραμμα δυό μεγάλοι τόμοι,
τῶν 819 σελίδων μεγάλου μεγέθους τῶν 36
ἐπί 20 (ἤ Α4 30 ἐπί 21) μέ τήν νέα ὀνομασία:
«Διαθεματικό Ἑνιαῖο Πλαίσιο Προγραμμά
των Σπουδῶν».
Εἶδα πολλά καί ἀκατανόητα ἀπό ἐμένα.
Στά εἰσαγωγικά, ἀναφέρονται γιά τήν θεω
ρητική Παιδαγωγική αἰτιολόγηση ὁ Γληνός,
ὁ Δελμοῦζος, ὁ Τριανταφυλλίδης καί ὁ Πα
πανοῦτσος. Κανένας ἀπό τούς γίγαντες Παι
δαγωγούς Ἐξαρχόπουλος, Καλλιάφας, Γε
ωργούλης, Κοροντζής κ.λ.π. Ἀλλά καί αὐτοί
πού μνημονεύονται, πιστεύω ὅτι καί οἱ ἴδιοι
δέν θά ἤθελαν νά χρησιμοποιηθοῦν μόνο γιά
σκοπιμότητες καί πρακτικές τῆς Παγκοσμι
οποίησης. Αὐτοί εἶχαν σεβαστεῖ καί εἶχαν
ὑπηρετήσει τούς σκοπούς τοῦ Ἀναλυτικοῦ
Προγράμματος τοῦ 1913.
Θέτοντας αὐτά στήν κρίση τῶν ἀναγνω
στῶν, θεωρῶ ὅτι καί μέ τό νέο Ἀναλυτικό
πρόγραμμα ἀσκεῖται Παιδαγωγική καί Ψυ
χολογική βία στά σχολεῖα τῆς Ὑποχρεωτικῆς
Ἐκπαίδευσης ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Γονέων καί τῆς
Κοινωνίας.



ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΙΛΑΤΕΣ: Η ΓΙΟΓΚΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη.

Τί εἶναι ἡ μέθοδος Πιλάτες.
Ψάχνετε γιά «ἕναν ἤπιο, μοντέρνο τρόπο
σωματικῆς ἄσκησης»; Γιά «μιά ἐναλλακτική
γυμναστική χωρίς κόπωση, ἱδρώτα καί τραυ
ματισμούς»; Ἀναζητᾶτε μία «γυμναστική ἀντι
στρές πού θά ἐκπαιδεύσει τό σῶμα καί τό νοῦ
σας, πού θά σᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τούς πόνους
καί θά σᾶς ὁδηγήσει σέ σωματική καί πνευ
ματική εὐεξία»; «Δοκιμάστε τό Πιλάτες καί
δέν θά τό μετανιώσετε». Μέ αὐτές καί ἄλλες
παρόμοιες παραινέσεις προσελκύονται οἱ ὑπο
ψήφιοι πελάτες-μαθητές στά κέντρα γιόγκα,
στά στούντιο ἐναλλακτικῆς ἄσκησης καί στά
γυμναστήρια πού «προσφέρουν» διάφορες
μορφές «ἐνεργειακῆς γυμναστικῆς» ὅπως ἡ γι
όγκα, τό τάϊ τσί, τό Gyrotonic καί τό Πιλάτες.
Τό Πιλάτες, πού ἔχει χαρακτηρισθεῖ καί ὡς
«ἡ δίδυμη μέθοδος τῆς γιόγκα», αὐτοπροσδι
ορίζεται ὡς μιά «κινησιολογική προσέγγιση
ἐνεργειακῆς ἐκγύμνασης μέσῳ χαλάρωσης».
Εἶναι μία πρακτική ἡ ὁποία συνδυάζει «βα
σικές ἀρχές τῆς γιόγκα καί ἄλλων παραδο
σιακῶν μεθόδων ἄσκησης πού προέρχονται
ἀπό τίς ἀνατολικές φιλοσοφίες μέ τή δυναμι
κή μεταγενέστερων δυτικῶν μεθόδων» . Ἡ
φιλοσοφία ἀποτελεῖ τόν κεντρικό πυρήνα
τῆς μεθόδου καί αὐτό πού τή διαφοροποιεῖ
ἀπό τά ἁπλᾶ προγράμματα ἀσκήσεων. Τό
Πιλάτες «δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕναν τρόπο
ἐκγύμνασης... Πρόκειται γιά μία φιλοσοφία
πού στήν πράξη γίνεται τρόπος ζωῆς». Βα
σική ἀρχή καί θεωρητικό ὑπόβαθρο τοῦ Πι
λάτες εἶναι ὁ ἔλεγχος τοῦ κέντρου τοῦ σώμα
τος, δηλαδή -καί σύμφωνα μέ τίς ἀνατολικές
φιλοσοφίες- ἡ ζώνη τῆς κοιλιακῆς χώρας ἡ
. Ἀπό σχετικό διαφημιστικό φυλλάδιο.
. www.therapeia.gr/pilates.
. Περιοδικό Escape, ἄρθρο «Μέ τό ἕνα πόδι στήν Ἀνατολή
καί τό ἄλλο στή Δύση», Μάρτιος 2001.
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ὁποία καί ὀνομάζεται “Powerhouse” («οἶκος
τῆς δύναμης»). Ἡ μέθοδος βασίζεται «στόν
πλήρη ἔλεγχο τοῦ νοῦ πάνω στό σῶμα» κα
θώς καί «στήν ἀφύπνιση τῆς ἐσωτερικῆς μας
δύναμης». Οἱ 500 περίπου ἀσκήσεις τοῦ Πι
λάτες πρέπει νά ἐκτελοῦνται ἀργά, μέ «ἐξαν
τλητική συγκέντρωση καί ἀκρίβεια» καί μέ
τή συμμετοχή τοῦ πνεύματος, τοῦ σώματος
καί τῆς ἀναπνοῆς.
Ἡ ἱστορία καί οἱ στόχοι τοῦ Πιλάτες.
Ἱδρυτής τοῦ Πιλάτες ὑπῆρξε ὁ Joseph Hub
ertus Pilates (1880-1967), Γερμανός ἑλληνικῆς
καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος ἀσχολήθηκε συστηματι
κά μέ ἀνατολικές φιλοσοφίες, ὅπως γιόγκα,
ζέν, τάϊ τσί καί πολεμικές τέχνες. Ἐνσωμα
τώνοντας τήν ἀνατολική προσέγγιση στήν
ἄσκηση, ἀνέπτυξε στή δεκαετία τοῦ 1920 τή
μέθοδό του, τήν ὁποία ἀρχικά ὀνόμασε «the
art of contrology» - «ἡ τέχνη τοῦ ἐλέγχου».
Τῆς ἔδωσε αὐτό τό ὄνομα ἐπειδή στόχο εἶχε
«νά ἐπιτύχει τόν ἔλεγχο τοῦ πνεύματος πάνω

στό σῶμα» . Ὁ Pilates, ἐνστερνιζόμενος τό
δόγμα τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν, «πίστευε
ὅτι ἡ σωματική καί πνευματική ὑγεία βρί
σκονται σέ πλήρη ἀλληλεξάρτηση»10 καί ὡς
στόχο εἶχε «νά ἐλέγχει τό ἴδιο του τό σῶμα,
ὥστε νά βρεῖ τό δρόμο σέ μία εὐτυχισμένη
ζωή»11, διότι, σύμφωνα πάντα μέ τή μεταφυ
σική ὑπόθεση, «κατακτῶντας τόν ἔλεγχο τοῦ
. www.therapeia.gr/pilates.
. www.gisi.gr/aion/pilagr2.html.
. www.exercise.gr/pilates/method/index.htm.
. Josι Rodriguez, Pilates, ἐκδόσεις Καλοκάθη 2006, copyright
ΤΑ ΝΕΑ, σελ. 7.
. ἔνθ. ἀνωτέρῳ, σελ. 6.
. Uschi Moriabadi, Pilates ὁ πλήρης ὁδηγός ἐκμάθησης,
ἐκδόσεις SALTO, 2006, σελ. 13.
10. www.unitedstatespilatesassociation.com/method.asp.
11. Uschi Moriabadi, Pilates ὁ πλήρης ὁδηγός ἐκμάθησης, ἔνθ.
ἀνωτ., σελ. 14.
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σώματος, μέσα ἀπό τό κέντρο, μποροῦμε νά
ἐλέγξουμε ὁτιδήποτε ἄλλο στή ζωή μας»12 .
Ἔτσι, τό σύστημα στοχεύει νά πετύχει «μιά
δημιουργική “συγχώνευση” μυαλοῦ καί σώ
ματος»13, τόν «πλήρη ἔλεγχο τοῦ νοῦ» καί τή
σωστή «εὐθυγράμμιση» τοῦ σώματος.
Οἱ ἀσκήσεις ἐκγύμνασης Πιλάτες -ὅπως
διαβάζουμε στά ποικίλα σχετικά βιβλία, φυλ
λάδια καί ἰστοσελίδες- θεωρεῖται ὅτι ὁδηγοῦν
«στήν καλή σωματική καί πνευματική κατά
σταση, στή μυϊκή ἐνδυνάμωση καί ἐλαστικό
τητα, στή θεραπεία διαφόρων προβλημάτων,
στήν ἀπόκτηση ἐλέγχου τοῦ σώματος, τῆς
ἀναπνοῆς καί τοῦ πνεύματος, σέ ψυχοσωματι
κή ἁρμονία, ἰσορροπία καί αὐτογνωσία, στήν
ἐνεργοποίηση σώματος καί πνεύματος, στήν
ἀναζωογόνηση τοῦ νοῦ καί τήν ἀνύψωση τοῦ
πνεύματος». Ἡ μέθοδος ἀπέκτησε μεγάλη δη
μοτικότητα τή δεκαετία τοῦ 1990, ἐνῶ στήν
Ἑλλάδα πρωτοεμφανίστηκε τό 1992.
Τό ἀνατολικό φιλοσοφικό-θρησκευτικό
ὑπόβαθρο.
Ἡ διδασκαλία τῆς μεθόδου –μᾶς πληροφο
ρεῖ διαφημιστικό φυλλάδιο τοῦ μεγαλύτερου
ἴσως, καί παλαιότερου στούντιο Πιλάτες τῶν
Ἀθηνῶν- γίνεται μέ ἰδιαίτερη προσοχή στήν
αὐθεντικότητά της καί μέγιστη σημασία στή
φιλοσοφία της. Ἡ ὁλοκληρωμένη μέθοδος
ἀποτελεῖται ἀπό 500 ἀσκήσεις ἀκρίβειας μέ
βασική ἀρχή τόν ἔλεγχο καί σταθερότητα
τοῦ σώματος, δηλαδή τό ἡλιακό πλέγμα». Ἡ
κοιλιά, τό ὑποτιθέμενο «κέντρο τοῦ σώμα
τος» καί ἐπονομαζόμενο «Powerhouse», εἶναι
σαφῶς ἡ βάση τοῦ ὅλου συστήματος Πιλάτες
καί ἀντιστοιχεῖ κατά τήν ἀνατολική θεώρη
14
ση στό ἡλιακό πλέγμα , πού εἶναι τό «τρίτο
τσάκρα» ἤ ἡ «κεντρική ἀποθήκη πράνα»,
σύμφωνα μέ τίς ἐξωχριστιανικές ἀντιλήψεις.
«Ὅλη μας ἡ ζωή εἶναι κοιλιά», ἰσχυρίζονται
κάποιοι δάσκαλοι Πιλάτες καί ἐξηγοῦν πώς
μέ τό Πιλάτες ἐνεργοποιοῦνται τά μεταφυσι
12. www.therapeia.gr/pilates.
13. http://www.artactionpilates.gr/GR/dimosieuseisIN.asp?id=3.
14. www.therapeia.gr/pilates.

διάλογος

κά ἐνεργειακά κέντρα. «Ἡ μέθοδος λειτουργεῖ
ἐνεργειακά βάσει συγκεκριμένων ἀσκήσεων
πού ἀφοροῦν τό ἄνοιγμα τῶν ἑπτά [ὑποθετι
κῶν] ἐνεργειακῶν κέντρων»15. Ἔτσι ἀκόμα
καί κλασικές, δυτικές ἀσκήσεις ἐπενδύονται
μέ τήν «ἐνεργειακή φιλοσοφία» τῆς ἀνατολῆς.
Νά πῶς καθοδηγοῦνται οἱ ἀσκούμενοι: «Εἶναι
πολύ σημαντικό νά καταλάβετε αὐτή τήν οὐδέ
τερη στάση16 καί νά τή συνοδεύσετε μέ ὅλες τίς
φιλοσοφικές ἰδέες γιά τίς ὁποῖες μιλήσαμε»17.
Τό «Powerhouse» εἶναι ὕψιστης σημασίας γιά
τό Πιλάτες διότι συσχετίζεται μέ τό κέντρο
«Hara» τῶν ἀνατολικῶν πολεμικῶν τεχνῶν18,
ὅπου ὑποτίθεται ὅτι συγκεντρώνονται τά δι
αφορετικά εἴδη ἐνέργειας στό σῶμα19. «Κάθε
ἄσκηση Πιλάτες ξεκινᾶ μέ τήν ἐνεργοποίηση
τοῦ Powerhouse καί μόνο τότε ρέει ἡ δύναμη
ἀπό τό κέντρο τοῦ σώματος πρός ὅλες τίς ὑπό
λοιπες περιοχές»20 -ὅπου «δύναμη» νοεῖται ἡ
«ἐνέργεια», ἀφοῦ ἀλλοῦ διαβάζουμε ὅτι μέ τίς
ἀσκήσεις Πιλάτες «ἡ ἐνέργεια παράγεται καί
κατανέμεται ἁρμονικά»21 καί ἐπέρχονται ἀλ
λαγές «ὄχι μόνο σωματικές, ἀλλά καί πνευμα
τικές καί ἐνεργειακές»22 . Καί σέ ἄλλο κείμενο
Πιλάτες διαβάζουμε γιά τή «ζωτική ἐνέργεια
τῆς Γῆς [πού] εἰσέρχεται μέσα μας ἀπό ὁρισμέ
να σημεῖα στίς πατοῦσες»23.
Ἐκτός ἀπό τή χρήση τῆς κοιλιᾶς ὡς «κέν
τρου ἐνέργειας» πού πῆρε ὁ Pilates ἀπό τίς
ἀνατολικές θρησκεῖες, καί αὐτός ὁ τρόπος
ἐκτέλεσης τῶν ἀσκήσεων ἔχει δεχθεῖ καθο
ριστική ἐπιρροή ἀπό τήν ἀνατολική φιλοσο
φία. «Δέν ἀνεβοκατεβάζεις ἁπλῶς τά χέρια
σου…Ὑπάρχει μία φιλοσοφία ἀπό πίσω. Πρέ
πει νά παρατηρεῖς τό σῶμα σου καί νά εἶσαι
15. Περιοδικό Escape, ἔνθ. ἀνωτέρῳ.
16. Ἐννοεῖται : στάση σώματος ἁπλῆς γυμναστικῆς.
17. Josι Rodriguez, Pilates, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 42.
18. Josι Rodriguez, Pilates, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 12.
19. http://www.danceerasmia.net/kefalonia07.html.
20. Uschi Moriabadi, Pilates ὁ πλήρης ὁδηγός ἐκμάθησης,
ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 22.
21. Ὁδηγός Σύγχρονης Θεραπευτικῆς, ἐτήσια ἔκδοση γιά τίς
ἐναλλακτικές θεραπεῖες, 2002-2003, σελ. 118.
22. Josι Rodriguez, Pilates, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 38.
23. Pilates - Οἱ βασικές Ἀρχές, ἐγκεκριμένο ἀπό τό Pilates
Foundation UK, ἐκδόσεις Κωστόπουλος, 2007, σελ. 92.
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συγκεντρωμένος»24. Στά δυτικά στοιχεῖα τῆς
ἐκγύμνασης ὁ Pilates ἐνσωμάτωσε «τήν ἀνα
τολική ἔμφαση στήν ἐλεγχόμενη ἀναπνοή,
τίς ἐλεγχόμενες ἀσκήσεις καί τή μεγάλη
αὐτοσυγκέντρωση»25. «Κάθε κίνηση … χρει
άζεται τήν ἀπόλυτη αὐτοσυγκέντρωσή μας
καί ἐκτελεῖται ἄρτια μέσα ἀπό συνεχῆ ροή,
ἀκρίβεια καί συντονισμό μέ τήν ἀναπνοή καί
τό κέντρο τῆς δύναμης», δηλαδή μέ τό κέντρο
τῆς «ἐνέργειας». Καί γιά τήν εἴσοδο σέ μία
προπονητική ἑνότητα Πιλάτες: «παρατηρῆ
στε τήν ἀναπνοή σας. Εἰσχωρῆστε μέ ὅλες
26
σας τίς σκέψεις μέσα στό σῶμα σας» , «θά
κάνουμε μερικές βαθιές ἀναπνοές… θ’ ἀδειάσε
τε τό μυαλό σας ἀπό σκέψεις καί θά συγκεν
τρωθεῖτε στό σῶμα σας, στήν ἀναπνοή, στό
ρυθμό τῶν αἰσθήσεών σας»27. «Μέ τό πνεῦμα
μας κατευθύνουμε τό κορμί μας καί κάνουμε
τήν ἀναπνοή νά ἑνώνεται μαζί του»28. Δέν
πρόκειται δηλαδή γιά ἁπλές εἰσπνοές καί
ἐκπνοές, πού συχνά χρησιμοποιοῦνται στή
γυμναστική, ἀλλά γιά τεχνικές ἀναπνοῆς δια
λογισμοῦ. Καί ἐπειδή κατά τίς ἀνατολικές δο
ξασίες θεωρεῖται ὅτι «ἡ ἀναπνοή ἐξαγνίζει τό
σῶμα, τόσο στή γιόγκα ὅσο καί στό Πιλάτες,
οἱ ἄνθρωποι ἐνθαρρύνονται νά ἀναπτύξουν
συνειδητή ἀναπνοή»29. «Κατά τή διάρκεια τῆς
ἄσκησης, θά πρέπει νά ἀναπνέετε συνειδητά
καί νά συγκεντρωθεῖτε στό κέντρο τοῦ σώμα
τός σας, στό δικό σας powerhouse»30. Καμία
σχέση ὅλων αὐτῶν μέ τήν ἁπλῆ συγκέντρωση
πού χρειάζεται στή γυμναστική ὥστε νά ἀπο
φευχθοῦν π.χ. τραυματισμοί. «Ὅπως ἀκριβῶς
συμβαίνει καί στίς ἀνατολικές τεχνικές διαλο
γισμοῦ, ὅπως εἶναι ἡ Γιόγκα, τό Tai Chi, τό
Chi Kung, ἡ ἕνωση τῆς ὕπαρξής μας μᾶς κάνει
νά ζοῦμε τό παρόν μέ ἠρεμία… Γι’ αὐτό τό Πι
24. http://www.artactionpilates.gr/GR/dimosieuseisIN.asp?id=3.
25. http://momentum-fitness-studio.com/pilates/history.html.
26. Uschi Moriabadi, Pilates ὁ πλήρης ὁδηγός ἐκμάθησης, ἔνθ.
ἀνωτ., σελ. 37.
27. Josι Rodriguez, Pilates, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 42.
28. Josι Rodriguez, Pilates, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 21.
29. http://pilates.about.com/od/whatispilates/a/YogaPilates
Conn.htm.
30. Uschi Moriabadi, Pilates ὁ πλήρης ὁδηγός ἐκμάθησης, ἔνθ.
ἀνωτ., σελ. 34.

12

λάτες εἶδε στή βάση τῆς ἐργασίας του αὐτή
τήν κατάσταση συγκέντρωσης, πού τό κάνει
νά μήν εἶναι μία ἁπλῆ γυμναστική, ἀλλά πιό
πολύ μία μέθοδος, πού ἐπιφέρει ἀλλαγές ὄχι
μόνο στό κορμί, ἀλλά καί στό πνεῦμα μας»31.
Καί νά τονιστεῖ ὅτι ὅλη αὐτή ἡ συγκέντρω
ση στό Powerhouse -τήν κοιλιά- δέν εἶναι
ἄγνωστη σέ ὅσους ἀσκοῦν τή θρησκευτική
πρακτική του διαλογισμοῦ, διότι ἕνας τρόπος
διαλογισμοῦ εἶναι ἡ αὐτοσυγκέντρωση στό
τσάκρα τοῦ ἡλιακοῦ πλέγματος, δηλαδή
στήν κοιλιά. Ἐπιπλέον, συχνά οἱ ἀσκήσεις
πρέπει νά ἐκτελοῦνται ἀργά, ἐπειδή ἔτσι προ
ετοιμάζεται ὁ ἀσκούμενος γιά τό διαλογισμό,
ἀλλά καί ἐπειδή «τό σύστημα ἀφήνει στό
σῶμα χρόνο νά αὐτοθεραπευτεῖ»32, κάτι τό
ὁποῖο ἀποτελεῖ καίρια μεταφυσική ὑπόθεση
τῆς ἀνατολικῆς φιλοσοφίας. Ἡ ἐκτέλεση τῶν
κινήσεων πρέπει πάντοτε νά γίνεται μέ μεγά
λη ἀκρίβεια, διότι «μόνον ὅταν οἱ ἀσκήσεις
ἐκτελοῦνται μέ ἀκρίβεια, ἀρχίζει τό πνεῦμα
νά ἀντανακλᾶται στό σῶμα καί νά ἑνώνεται
33
μαζί του» .
Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι ὅτι οἱ ἀσκούμενοι
καθοδηγοῦνται νά χρησιμοποιήσουν τή φαν
τασία τους, καθώς καί νοερές ἀπεικονίσεις.
«Σταθεῖτε ὄρθιοι μέ τά πόδια ἑνωμένα καί
κλεῖστε τά μάτια σας… Φανταστεῖτε ὅτι μπρο
στά ἀπό τό κέντρο τοῦ σώματός σας ὑπάρχει
ἕνας στόχος»34. «Μέ εἰκόνες καί ὁραματισμούς
βοηθᾶμε στό νά εἴμαστε ἕνα ὅλον· σῶμα καί
πνεῦμα ἑνωμένα μᾶς δίνουν μία αἴσθηση ἐλέγ
χου καί κυριαρχίας στίς ἐνέργειες καί στίς
στάσεις, πού ἐκτελοῦμε». «Χαλαρώνουμε…
35
ὁραματιζόμαστε τή σπονδυλική μας στήλη»
καί ἐν ὀλίγοις, καλοῦνται οἱ γυμναζόμενοι νά
ἐφαρμόζουν νοερές ἀπεικονίσεις διαλογιστι
κοῦ τύπου προκειμένου νά ἐκτελέσουν -ὅπως
31. Josι Rodriguez, Pilates, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 22.
32. www.powerpilates.com/about/unique.php.
33. Uschi Moriabadi, Pilates ὁ πλήρης ὁδηγός ἐκμάθησης, ἔνθ.
ἀνωτ., σελ. 25.
34. Uschi Moriabadi, Pilates ὁ πλήρης ὁδηγός ἐκμάθησης, ἔνθ.
ἀνωτ., σελ. 19.
35. Brooke Siller, Pilates καί σῶμα, ἐκδόσεις Πατάκης, 2006,
σελ. 29.
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τούς λένε- τίς ἀσκήσεις σωστά36. Μάλιστα δέν
λείπουν, ἀπό κάποια βιβλία Πιλάτες, εἰκόνες
μέ διαλογιζόμενους, τό Βούδα κ.τ.λ.
Αὐτό πού πρέπει ἐπίσης νά διακρίνουμε εἶ
ναι ἡ πίστη στήν κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπινου
νοῦ ὡς δῆθεν παντοδύναμου, κάτι τό ὁποῖο
ἀποτελεῖ ἄλλο ἕνα χαρακτηριστικό τῶν ἀνα
τολικῶν-ἐγωκεντρικῶν συστημάτων. Ὁ Πιλά
τες πίστευε στή δύναμη τῆς θετικῆς σκέψης,
ἐξ οὗ καί ἡ ρήση του: «τό μυαλό εἶναι ἐκεῖνο
πού χτίζει τό σῶμα» καί ἡ ὅλη προσπάθεια
τῆς μεθόδου του γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ πλή
ρους ἐλέγχου τοῦ μυαλοῦ.
Κριτική θεώρηση.
Οἱ Χριστιανοί ἔχει σημασία νά προσέξουν
τά ἀκόλουθα. Οἱ διάφορες μορφές Πιλάτες
ἔχουν κοινή βάση, ἄν καί διαφέρουν ὡς πρός
τό βαθμό πρόσμειξής τους μέ τή γιόγκα καί
μέ ἄλλες νεοεποχίτικες πρακτικές. Τά δυό
δημοφιλῆ ὑβρίδια, τό Yogalates καί τό Yogila
tes -μέ τά ὁποῖα δέν ἀσχοληθήκαμε καθόλου
στήν παροῦσα μελέτη- ἐνσωματώνουν τή γι
όγκα στό μεγαλύτερο βαθμό, ἐνῶ τό ὑβρίδιο
«Πιλάτες μέ Τσί» ἀναμιγνύει τό Πιλάτες μέ
τήν ταοϊστική φιλοσοφία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
τή βάση τοῦ τάϊ τσί καί τοῦ τσί κούνκ. Ὅμως,
ἀκόμα καί μορφές Πιλάτες, πού ἐνσωματώ
νουν τά λιγότερα στοιχεῖα γιόγκα στηρίζον
ται σέ μία φιλοσοφία ἐντελῶς ἀσυμβίβαστη
μέ τή Χριστιανική. Ο Pilates δημιούργησε τή
μέθοδό του ἐπηρεασμένος ἀπό τή γιόγκα καί
τόν διαλογισμό. Οἱ τεχνικές ἀναπνοῆς, ὁραμα
τισμοῦ κ.τ.λ. μᾶς πηγαίνουν σέ χώρους ὄχι μό
νο ἐξωχριστιανικούς, ἀλλά καί ἐπικίνδυνους.
Ἡ ἀποδοχή ἐννοιῶν, ὅρων καί πρακτικῶν
τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν, ὅπως προϋποθέ
τει ἡ μέθοδος, ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τό
Χριστιανισμό. Ἡ συμμετοχή, δηλαδή, στίς
φιλοσοφίες τῆς γιόγκα ἤ τοῦ τάϊ τσί εἶναι
συμμετοχή σέ μή-χριστιανικές θρησκεῖες -τόν
Ἰνδουισμό καί τόν Ταοϊσμό ἀντίστοιχα- φυσι
κά ἀδόκιμη γιά κάθε Χριστιανό. Οἱ δάσκαλοι
36. Uschi Moriabadi, Pilates ὁ πλήρης ὁδηγός ἐκμάθησης, ἔνθ.
ἀνωτ., σελ. 26-75.
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ἤ/καί τά κέντρα πού πουλοῦν Πιλάτες συχνά
προωθοῦν καί ἄλλες ἐπικίνδυνες νεοεποχίτι
κες ἰδέες καί πρακτικές τίς ὁποῖες μεταδίδουν
στούς ἀνυποψίαστους μαθητές τους. Πολλοί
ἐκπαιδευτές Πιλάτες ἀσκοῦν οἱ ἴδιοι τίς θρη
σκευτικές πρακτικές τῆς γιόγκα καί τοῦ δια
λογισμοῦ37, τίς ὁποῖες καί ἐπιδιώκουν νά μετα
δώσουν -εὐθέως ἤ μή- στούς διδασκομένους
τους. «Οἱ ἀνατολικές θρησκεῖες γνωρίζουν τί
εἶναι τό καρατέ, ἡ γιόγκα κ.τ.λ. Ὑπάρχει ἔντο
νο θρησκευτικό ὑπόβαθρο. Ὅσοι εἶναι βαθιά
μέσα σέ αὐτά γνωρίζουν ὅτι τό θρησκευτικό
στοιχεῖο κυριαρχεῖ καί ὅτι αὐτά τά προγράμ
ματα συχνά χρησιμοποιοῦνται ὡς βάση γιά
νά ἐξαπλωθοῦν αὐτές οἱ θρησκεῖες στό δυτι
κό κόσμο»38.
Συνοψίζοντας.
Ὅλη αὐτή ἡ ἰδεοληψία μέ τίς ἐναλλακτικές
δραστηριότητες καί τίς «ἐναλλακτικές μορφές
ἄσκησης», πού ὁδηγεῖ ὅλο καί περισσότερους
ἀνθρώπους στή γιόγκα, τό Πιλάτες, τό Gyrot
onic, τό τάϊ τσί, τό τσί κούνκ, τό Feldenkrais
(φέλντενκραϊς), τό καλανέτικς, τήν «ἰαματι
κή γυμναστική» καί λοιπές μεθόδους, «πού
ἀπευθύνονται στό πνεῦμα», θά ἔπρεπε νά
μᾶς ἀνησυχεῖ. «Δέν πρόκειται γιά γυμναστι
κή», βεβαιώνουν κάποιοι -λίγοι- εἰλικρινεῖς
ἐκπαιδευτές. «Δέν ἐπιτρέπεται τό πιλάτες σέ
ἀνθρώπους, πού πάσχουν ἀπό ἀσθένειες τῶν
ὀστῶν, σέ ἐγκύους καί παιδιά κάτω τῶν 18»,
λένε οἱ μισοί ἀπό τούς ἐκπαιδευτές. Οἱ ὑπό
λοιποι προσπαθοῦν νά πείσουν γιά τό ἀντίθε
το. Στό ἐξωτερικό ὀργανώνονται «σεμινάρια»
γιά διδασκαλία Πιλάτες σέ παιδιά κάτω τῶν
16, ἀκόμα καί γιά Πιλάτες στά σχολεῖα. Στή
Φλόριντα τῆς Ἀμερικῆς θά γίνει προσεχῶς τό
«7ο Ἐτήσιο Διεθνές Ἐκπαιδευτικό Συνέδριο
Πιλάτες», ἐνῶ στήν Ἑλλάδα τήν ἴδια περίοδο
τό «1ο Συμπόσιο Πιλάτες». Μήπως θά πρέπει
νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι γίνεται χρήση ἀκόμα καί- τῶν ἀσκήσεων γυμναστικῆς, γιά
37. Περισσότερα στοιχεῖα γιά τή γιόγκα καί τό διαλογισμό:
τ. 44 καί τ. 45 τοῦ περιοδικοῦ Διάλογος.
38. www.crossroad.to/Q&A/HolisticHealth/pilates.htm.
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Η ΟΥΡΑΝΙΟΣ «ΘΥΡΑ»
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου,
μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.
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«Ἀλλ’ οὐαί εἰς ἐσᾶς γραμματεῖς καί Φαρι
σαῖοι ὑποκριταί, διότι κλείετε τήν βασιλεία
τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων·
ἐπειδή ἐσεῖς δέν εἰσέρχεσθε, οὐδέ τούς εἰσερ
χομένους ἀφήνετε νά εἰσέλθωσιν» (Ματθ.
ΚΓ΄ 13).
Ἡ «Σκοπιά», τῆς 1-5-07, στή σελίδα τῶν
«ἐρωτήσεων ἀπό ἀναγνῶστες», στήν ἐρώτη
ση: «Πότε σταματάει η κλήση για την ουρά
νιο ελπίδα;» ἀπαντάει μέ τόν δικό της τρόπο:
«Η Γραφή δεν δίνει ακριβή απάντηση σε
αυτό το ερώτημα».
Ἐφ’ ὅσον ἡ Γραφή δέν ἀπαντάει σ’ αὐτό
τό ἐρώτημα, γιατί ἐπί 120 περίπου χρόνια ἡ
ἑταιρία κηρύττει διάφορες χρονολογίες γιά
τό κλείσιμο τῆς θύρας πρός τόν οὐρανό; Αὐ
θαίρετα διδάσκει ὅ,τι τήν ἐξυπηρετεῖ κατά
καιρούς μέ τό κῦρος τοῦ μοναδικοῦ «ἀγω
γοῦ» τοῦ Θεοῦ, μέσῳ τοῦ ὁποίου «ρέουν οἱ
βιβλικές ἀλήθειες». Ποιά εἶναι ἡ βιβλική ἀλή
θεια γιά τήν «ἄνω κλήση», ὅταν ἡ ἑταιρία
μόνη της ὁμολογεῖ ὅτι ἡ Γραφή δέν ἀπαντάει;
Ποιά εἶναι ἡ «προφητική» τάξη, πού στέκε
ται «ἐν μέσῳ ἡμῶν»; Πῶς ἀναλαμβάνει ἡ ἑται
ρία τό ρόλο τοῦ σωτήρα, σάν ὁ «ἄνθρωπος
μέ τό καλαμάρι», ὁ ὁποῖος σημειώνει αὐτούς,
πού θά ἐπιζήσουν ἀπό τήν μεγάλη σφαγή κα
τά τόν Ἀρμαγεδδώνα, ὅταν δέν γνωρίζει ἡ
ἴδια ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια;
Αὐτό τό θέμα τῆς ταυτότητας τοῦ «δού
λου», δηλαδή τῶν «κεχρισμένων», εἶναι κάτι
τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ τή «Σκοπιά» ἀπό τήν

ἀρχή τῆς ἱδρύσεώς της. Συνεχίζοντας, προ
σπαθεῖ νά ἑρμηνεύσει τά μή ἐπιδεχόμενα
ἑρμηνείας. Ὅπου διαβάζομε: «Γνωρίζοντας
επίσης ότι μετά τον θάνατο των αποστόλων
το “σιτάρι”, δηλαδή, οι γνήσιοι χρισμένοι
Χριστιανοί “μεγάλωνε πια μαζί” με τους
κίβδηλους χριστιανούς τα “ζιζάνια” (Ματθ.
13, 24-30). Το 1919 ξεκίνησε “ο θερισμός
της γης”, πράγμα που περιλάμβανε τη σύ
ναξη των τελευταίων χρισμένων (Αποκ. 14.
15,16)».
ου
«Από τα τέλη του 19 αιώνα μέχρι το
1931 κύριος στόχος του έργου κηρύγματος
ήταν να συναχθούν τα υπόλοιπα μέλη του
σώματος του Χριστού».
Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά κατά τήν ὁποία ἡ
ἑταιρία γιά νά ἐπιβάλει τήν διδασκαλία της
παρουσιάζει τήν θεϊκή της κατεύθυνση. Στή
«Σκοπιά» τῆς 1-8-87, γράφει: «Σύμφωνα με
τη παραβολή του Ιησού για τον σίτο και τα
ζιζάνια, ο θερισμός θα ερχόταν στην συντέ
λεια του αιώνος που άρχισε το 1914 και τε
λείωσε το 1935. Στη διάρκεια του θερισμού
«οι υιοί της βασιλείας» θα χωρίζονταν από
τους υιούς του πονηρού… οι θερισταί είναι
οι άγγελοι».
Αὐτονόητο εἶναι ὅτι οἱ ἄγγελοι δέν ἀνέλα
βαν τό ἔργο τοῦ θερισμοῦ -βάσει τοῦ κειμένου
τῆς «Σκοπιᾶς»-, ἀπό δική τους πρωτοβουλία.
Ἐκτελοῦσαν, φυσικά, ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Μέ
τόν τρόπο αὐτό ἡ ἑταιρία ἀποποιεῖται τῶν εὐ
θυνῶν της. Τό λάθος μεταφέρεται στό Θεό.

νά εἰσαχθοῦν οἱ ἄνθρωποι στά ἀνατολικά φι
λοσοφικο-θρησκευτικά συστήματα; Μήπως
θά πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε, ὅτι οἱ
νεοεποχίτικες θρησκευτικές φιλοσοφίες, πού

βρίσκονται στή βάση μεθόδων ὅπως ἡ γιόγ
κα καί τό Πιλάτες μπορεῖ νά ἐθίσουν τούς
ἀσκούμενους σέ νεοεποχίτικες κατευθύνσεις;
Μήπως θά πρέπει νά ξυπνήσουμε;
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«Το 1931 οι “Σπουδασταί της Γραφής”
πήραν το βασισμένο στη Γραφή όνομα Μάρ
τυρες του Ιεχωβά και στη Σκοπιά της 15 Δε
κεμβρίου 1933, στην Ελληνική, εκφράστηκε
η σκέψη ότι αυτό το μοναδικό όνομα ήταν
το «δηνάριο» που αναφέρεται στα εδάφια
Ματθ. 20. 1-16. Οι 12 ώρες που αναφέρονται
στην παραβολή θεωρήθηκε ότι αντιστοιχού
σαν στα 12 έτη από το 1919 έως το 1931. Επί
πολλά χρόνια έπειτα από αυτό πιστευόταν
ότι η κλήση για την ουράνια βασιλεία είχε
τερματιστεί το 1931 και ότι εκείνοι που κλή
θηκαν να γίνουν συγκληρονόμοι με τον Χρι
στό το 1930 και το 1931 ήταν οι “τελευταίοι”
που κλήθηκαν (Ματθ. 20, 6-8)».
Ἡ ἑταιρία ἀποδεικνύεται γιά ἄλλη μία φο
ρά ψευδοπροφήτης, ἀκολουθώντας τήν προ
σφιλῆ της μέθοδο, τῶν παραβολῶν καί τῆς με
τατροπῆς τῶν ὡρῶν ἤ τῶν μηνῶν σέ ἔτη -ὅπως
στήν προκειμένη περίπτωση μέ τίς 12 ὧρες καί
τό «δηνάριο»- καί τό συσχετισμό ὅλων αὐτῶν
μέ τήν «οὐράνιο κλήση». Εἶναι πράγματι ἄξιο
προσοχῆς, ὅτι πουθενά καί ποτέ δέν διαφαίνε
ται ἴχνος τῆς εὐθύνης της. Ὅλα τά παρουσιάζει
μέ τήν ἔπαρση τῆς αὐθεντίας, ἀδιαφορώντας
γιά τίς ἐπιπτώσεις στή ζωή τῶν ὀπαδῶν της.
Συνεχίζοντας τό κείμενο τῆς ντροπῆς, δια
βάζουμε:
«Ωστόσο το 1966 παρουσιάστηκε μια
προσαρμοσμένη κατανόηση εκείνης της πα
ραβολής και διευκρινίστηκε ότι αυτή δεν
είχε καμία σχέση με τον τερματισμό της κλή
σης των χρισμένων».
«Το 1935 κατανοήθηκε ότι το “μεγάλο
πλήθος” των εδαφίων Αποκ. 7, 9-15 αποτε
λείται από τα “άλλα πρόβατα”, Χριστιανούς
με επίγεια ελπίδα, οι οποίοι επρόκειτο να
εμφανιστούν στην παγκόσμιο σκηνή “τις
τελευταίες ημέρες” και που ως ομάδα θα
επιζούσαν από τον Αρμαγεδδώνα (Ιωάν. 21,
3, 4). Έπειτα από εκείνο το έτος, κύριος σκο
πός του έργου μαθήτευσης έγινε η σύναξη
του μεγάλου πλήθους. Ως εκ τούτου ιδιαίτε
. Δηλαδή, το 1935 πάντοτε κατά την εταιρία.
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ρα μετά το 1966 πιστεύονταν ότι η ουράνια
κλήση σταμάτησε το 1935. Αυτό φαινόταν
να επιβεβαιώνεται όταν σχεδόν όλοι όσοι
βαφτίζονταν μετά το 1935 ένιωθαν ότι είχαν
επίγεια ελπίδα. Έκτοτε πιστεύονταν πως
όσοι καλούνταν για την ουράνια ελπίδα
ήταν αντικαταστάτες χρισμένων Χριστια
νών που είχαν αποδειχτεί άπιστοι».
Μία ἀπό τίς πολλές «κατανοήσεις» τῆς ἑται
ρίας, γιά τό τέλος τῆς «οὐρανίου κλήσεως»,
ἦταν ὅτι μετά τό 1966 πίστευαν πώς ἡ «οὐρά
νια κλήση» σταμάτησε τό 1935. Πάντοτε διχα
σμένη καί ἀντιφατική, γράφει ἡ «Σκοπιά» τοῦ
1975 (σελ. 300): «Ο αριθμός (144.000) συμπλη
ρώθηκε το 1934». Όπως και η «Σκοπιά» του
1996 (15-8-96, σελ. 31), «το 1930 συμπληρώ
θηκε ο πλήρης αριθμός των 144.000».
Ὅμως στό διάστημα τοῦ ἔτους 1975 καί
1996, σέ ἄλλες ἐκδόσεις, ἡ «Σκοπιά», σάν
σταθμό τῆς «οὐρανίου κλήσεως» ἔχει τό
1935. Θλιβερή διαπίστωση εἶναι ὅτι ἡ ἑται
ρία καί πάλι νοθεύει τήν ἱστορία της, γιά νά
καταλήξει στό ἐκπληκτικό, ὅτι μετά τό 1935,
ὅσοι εἶχαν κλήση γιά τήν «οὐράνιο ἐλπίδα»
ἀντικαθιστοῦσαν τούς ἀποδεδειγμένα ἄπι
στους «χρισμένους».
Ὥστε οἱ 144.000, οἱ «ἁγνοί καί ἄμωμοι,
πού δέν εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στώματι αὐτῶν»
-εἶναι τά ἐδάφια ἀπό τήν «Ἀποκάλυψη» τά
ὁποῖα ἐπικαλεῖται ἡ «Σκοπιά»-, ἀποδείχθη
καν ἄπιστοι, ὁπότε ἀμέσως, ἀπό τόν κατάλο
γο ἀναμονῆς, κατέλαβαν τή θέση τους ἄλλοι.
Πάλι ὑπεύθυνος εἶναι ὁ Ἰεχωβά, ὁ ὁποῖος
εἶχε βάλει τή σφραγίδα του σέ ἀνθρώπους, οἱ
ὁποῖοι ἀποδείχθηκαν ἄπιστοι καί οἱ ὁποῖοι,
ἐπί σειρά ἐτῶν, «ἔτρεφαν τά ἄλλα πρόβατα»
ὄντας μέλη τοῦ «ἀγωγοῦ τοῦ Θεοῦ», κατά
τόν ἰσχυρισμό τῆς «Σκοπιᾶς».
Ἡ ἑταιρία δέν δείχνει νά αἰσθάνεται κα
μία ἐνοχή γιά τήν ἀσέβειά της πρός τό Θεό,
τόν ὁποῖο μεταχειρίζεται ὅπως τήν ἐξυπηρε
τεῖ. Οἱ ἀποκαλύψεις ἔρχονται σάν κεραυνοί
μέσῳ τοῦ κειμένου. «Αναμφίβολα, ο Ιεχωβά
όντως καλεί κάποιο άλλο άτομο να πάρει τη
θέση του (Ρωμ. 11. 17-22)».
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Σκόπιμα, ἡ «Σκοπιά» ἀναφέρει αὐτά τά
ἐδάφια, ἀπό τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή,
χωρίς νά ἀρχίζει ἀπό τό ἐδάφιο 11 καί νά
φθάνει ἕως τό ἐδάφιο 27, ὥστε ὁ ἀναγνώστης
νά κατανοήσει ὅτι στό κεφάλαιο αὐτό, ὁ
ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται στόν Ἰσρα
ήλ, ἐφιστώντας τήν προσοχή τῶν ἐξ ἐθνῶν
Χριστιανῶν, νά μή καυχῶνται. Διότι ἐμβολι
άσθησαν στήν ρίζα τήν ἁγία, ἀπό τήν ὁποία
ἀπεκόπησαν μερικοί κλάδοι (ὁ Ἰσραήλ) …γιά
νά καταλήξει: «ἑωσοῦ εἰσέλθη τό πλήρωμα
τῶν ἐθνῶν καί πᾶς Ἰσραήλ θέλει σωθῆ…».
Τό ἄρθρο ὅμως γίνεται περισσότερο ἀπο
καλυπτικό, ὡς πρός τό πρόσωπο τῆς «Σκο
πιᾶς», διότι ἀναγκασμένη ἐκ τῶν γεγονότων,
τά ὁποῖα πρέπει νά ἀντιμετωπίσει, γράφει:
«Εν τούτοις ο αριθμός των γνησίων χρισμέ
νων που έγιναν άπιστοι πιθανώς δεν είναι με
γάλος. Από την άλλη πλευρά, στο διάβα των
ετών, μερικοί Χριστιανοί που βαφτίστηκαν
μετά το 1935 έλαβαν μαρτυρία ότι έχουν
ουράνια ελπίδα (Ρωμ. 8. 16, 17). Συνεπώς,
φαίνεται ότι δεν μπορούμε να καθορίσουμε
με μια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την
οποία τερματίζεται η κλήση χρισμένων για
την ουράνια ελπίδα».
Αὐτό ἄς τό μελετήσουν προσεκτικά οἱ
ἀδελφοί μας «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» καί ἄς
ἀναλογιστοῦν ὅτι ἐπί 120 περίπου χρόνια
ἡ ἑταιρία τούς ἐνέπαιζε, τούς κρατοῦσε δέ
σμιους μέ τήν ἀπειλή «ἀνταρσία ἐναντίον
τοῦ δούλου, ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Ἰεχωβᾶ».
Ἀνταρσία ὅμως ἐναντίον τίνος δούλου, ὅταν
ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ ὅτι ἐπί 120 χρόνια κήρυττε
διδασκαλία ἡ ὁποία δέν ὑπάρχει στήν ἁγία
Γραφή; Ἄρα οἱ διδαχές του εἶναι ἐντάλματα
ἀνθρώπων· ποιῶν ὅμως, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ «πι
στός οἰκονόμος», ὅπως αὐτοπροβάλλεται, δέν
γνωρίζει ἐάν εἶναι ἀπό τούς πιστούς «χρισμέ
νους» ἤ τούς ἀπίστους; Ἐξ αὐτοῦ καί ὅλες οἱ
κατά διαστήματα κακοδοξίες τοῦ «δούλου»,
τίς ὁποῖες καλύπτει μέ τό «ζωηρότερο φῶς».
Ποῦ ὑπάρχει ὅμως «φῶς», ὅταν ὁ ἴδιος ὁ «δοῦ
λος» κινεῖται καί ζεῖ στό σκοτάδι, καί τό γνω
ρίζει αὐτό; Ἦλθε, λοιπόν, ἡ ὥρα νά ἀντιμετω
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πίσει τήν πραγματικότητα, δέν μπορεῖ πλέον
νά ἐλέγξει τίς αὐξομειώσεις τοῦ «ὑπολοίπου»
κάθε χρόνο καί εἰδικά τήν αὔξηση, πού ση
μειώθηκε τό 2006, ἡ ὁποία ἀνέρχεται σέ 234
ἄτομα, τά ὁποῖα πῆραν ἀπό «τά ἐμβλήματα»
(ἔνδειξη τῆς «οὐρανίου κλήσεως»). Ἄνοιξε ἡ
θύρα γιά τόν οὐρανό καί ἔτσι εἰσέρχονται
καί ἐξέρχονται ὅσοι θέλουν.
Παρ’ ὅλα αὐτά, μέ τούς γνωστούς χειρι
σμούς της, ἡ ἑταιρία προσπαθεῖ νά καλύψει
τά λάθη της μεταφέροντας τό θέμα ἀλλοῦ:
«Πώς πρέπει να βλέπουμε κάποιον, πού έχει
συμπεράνει μέσα στην καρδιά του, ότι τώρα
είναι χρισμένος και αρχίζει να παίρνει από
τα εμβλήματα στην Ανάμνηση; Δεν πρέπει να
τον κρίνουμε. Το ζήτημα είναι ανάμεσα σ’ αυ
τόν και τον Ιεχωβά (Ρωμ.14, 12). Ωστόσο οι
χρισμένοι Χριστιανοί δεν αξιώνουν ιδιαίτε
ρη προσοχή. Δεν πιστεύουν ότι επειδή είναι
από τους χρισμένους διαθέτουν ιδιαίτερη
«ενόραση», περισσότερη από όση μπορεί να
έχουν ακόμα και κάποια μέλη του μεγάλου
πλήθους. Δεν πιστεύουν ότι διαθέτουν απα
ραιτήτως περισσότερο άγιο πνεύμα από όσο
έχουν οι σύντροφοί τους, τα άλλα πρόβατα.
Επίσης δεν αναμένουν ιδιαίτερη μεταχείριση
ούτε ισχυρίζονται ότι επειδή παίρνουν από
τα εμβλήματα είναι υπεράνω των διορισμέ
νων πρεσβυτέρων της εκκλησίας».
Πολύ «συγκινητική» ἡ προτροπή τῆς ἑται
ρίας νά μή κρίνουν οἱ ὀπαδοί κάποιον, πού
παίρνει ἀπό τά «ἐμβλήματα» διότι τό θέμα
εἶναι μεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ Ἰεχωβᾶ. Αὐτό εἶ
ναι γενικά τό μήνυμα τῆς ἁγίας Γραφῆς καί
ἰσχύει ὅμως γιά κάθε ἄνθρωπο, ὅσον ἀφορᾶ
τίς δικές του πράξεις, ἀλλά καί νά μήν κρίνει
τούς ἄλλους, διότι ἕνας εἶναι ὁ Κριτής.
Ἅς ἀναλογιστεῖ ἡ «Σκοπιά» τόν δικό της
ρόλο, τοῦ μεγάλου κριτοῦ, ὅταν μέ ἔπαρση
παίρνει τήν θέση τοῦ Θεοῦ καί ἀποφασίζει
γιά ζωή ἤ γιά θάνατο. Ἡ ἑταιρία εἶχε κλείσει
τήν θύρα γιά τήν οὐράνιο ζωή. Ὁ «δοῦλος»
κρατάει τό «καλαμάρι τοῦ γραμματέως»
καί σημειώνει τούς ὀπαδούς· ποιοί εἶναι γιά
ζωή ἤ γιά σφαγή στόν Ἀρμαγεδδώνα. Τώρα,
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πόσο ὑποκριτικό εἶναι τό ὅτι οἱ «γνήσιοι
χρισμένοι δεν αξιώνουν ιδιαίτερη προσο
χή. Δεν πιστεύουν ότι επειδή είναι από τους
χρισμένους διαθέτουν ιδιαίτερη “ενόραση”
περισσότερη από όση μπορεί να έχουν ακό
μα και κάποια πεπειραμένα μέλη του μεγά
λου πλήθους. Δεν πιστεύουν ότι διαθέτουν
περισσότερο άγιο πνεύμα από όσο έχουν οι
σύντροφοί τους από τα άλλα πρόβατα».
Μέσα ἀπό μία ὑποκριτική ταπεινοφροσύ
νη, ὁ ἀναγνώστης συμπεραίνει ὅτι ὁ «δοῦ
λος» δέν εἶναι τίποτα, δέν ζητάει καμιά ὑπα
κοή ἀπό τόν «πολύ ὄχλο», οὔτε προφητική
τάξη εἶναι οὔτε κανάλι τοῦ Θεοῦ. Ὅσο γιά
τό ἄν διαθέτουν πολύ ἤ λίγο Ἅγιο Πνεῦμα,
ἀποδεικνύει ἄλλη μία φορά ὅτι δέν γνωρίζει
τίποτα γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, διαφορετικά θά
ἤξερε ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι πρόσωπο καί
δίνει τήν χάρη Του ὅπου βούλεται.
Ὁλοκληρώνεται, τελικά, τό κείμενο ὡς
ἑξῆς: «Συνεπώς οι χρισμένοι Χριστιανοί
μαζί με τους συντρόφους τους τα άλλα πρό
βατα αγωνίζονται να μένουν πνευματικά
ισχυροί καλλιεργώντας τους καρπούς του
πνεύματος και εργαζόμενοι για την ειρήνη
της εκκλησίας. Όλοι οι Χριστιανοί είτε εί
ναι χρισμένοι είτε από τα άλλα πρόβατα,
εργάζονται σκληρά στο κήρυγμα των καλών
νέων και στην μαθήτευση του Κυβερνώντος
Σώματος. Οι χρισμένοι Χριστιανοί είναι
ικανοποιημένοι κάνοντάς το αυτό για όσο
διάστημα είναι θέλημα του Θεού να παραμέ
νουν στη γη ως υπηρέτες του Ιεχωβά».
Εἶναι φανερό ὅτι ἡ ἀναπτυξη αὐτοῦ τοῦ
θέματος δέν εἶναι ἀπάντηση σέ ἐρώτηση ἀπό
ἀναγνῶστες. Ὁ λόγος ἁπλός, οἱ «μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ» ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ σύναξη
τῶν «χρισμένων» ὁλοκληρώθηκε τό 1935 καί ἡ
θύρα γιά τόν οὐρανό ἔκλεισε. Αὐτό τό ἀκοῦν
στίς συναθροίσεις καί τό διαβάζουν στά διά
φορα ἔντυπα τῆς ἑταιρίας. Ἄλλωστε, αὐτό
καί κηρύττουν. Ὅσο γιά τούς ἁπλοῦς, καί
αὐτοί τό γνωρίζουν ἀπό τά ἔντυπα τῆς «Σκο
. Άρα, υπάρχουν και ψευδείς...
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πιᾶς». Εἶναι, λοιπόν, ἕνα ἀπό τά συστήματα,
πού μεταχειρίζεται ἡ ἑταιρία γιά νά περάσει
τήν ὅποια ἀλλαγή. Τώρα, ἀναγκασμένη ἀπό
τά γεγονότα κατά τήν «ἀνάμνηση» μέ τούς
«χρισμένους» καί τίς αὐξομειώσεις, ὑποχρεώ
νεται νά ἐξηγήσει τό νέο καθεστώς, πού ἐπι
κρατεῖ στήν ὀργάνωση σέ τύπο ἀπαντήσεως.
Στήν πραγματικότητα ὅμως δέν γνωστοποιεῖ
τά ἐσωτερικά της δρώμενα, ἀλλά εἰσάγει τήν
νέα διδαχή ὅσον ἀφορᾶ τούς «χρισμένους».
Τό συμπέρασμα, ἀπ’ ὅ,τι διαφαίνεται ἀπό τό
κείμενο, εἶναι ὅτι οἱ κινήσεις της σηματοδο
τοῦν νέες ἐξελίξεις. Πρός τό παρόν, ὁμολογεῖ
ὅτι ἐπί 120 περίπου χρόνια δίδασκε δικά της
συμπεράσματα, ὅμως αὐτά δέν τά ἀναφέρει
ἡ Ἁγία Γραφή, οὔτε ἀναφέρει τίς διάφορες
χρονολογίες γιά τό κλείσιμο τῆς θύρας γιά
τόν οὐρανό καί μάλιστα στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.
Παρ’ ὅλα αὐτά, τόν στόχο γιά ἀπόλυτη ἐξου
σία δέν τόν ἐγκαταλείπει ὁ «δοῦλος». Ἐνῶ
ὁμολογεῖ ὅτι ὑπάρχουν πιστοί καί ἄπιστοι
«χρισμένοι», ἡ κατάληξη εἶναι ὅτι ὅλοι μαζί,
«χρισμένοι» καί «πολύς ὄχλος», ἐργάζονται
σκληρά, δηλαδή κάνουν τό περίφημο «ἔργο»,
ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ «Κυβερνῶντος Σώ
ματος». Αὐτό τό «Κυβερνῶν Σῶμα» ὅμως δέν
εἶναι ὁ ἐκφραστής ὅλων τῶν κακοδοξιῶν καί
ψευδῶν προφητειῶν, πού διδάσκονται οἱ ὀπα
δοί καί πού κηρύττουν ἀπό σπίτι σέ σπίτι; Ἡ
ἴδια ἡ ἑταιρία, ὁ «πιστός οἰκονόμος», δέν εἶ
ναι ἐκείνη, ποῦ ὁμολογεῖ τήν κακοποίηση τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, γιά τίς χρονολογίες τῆς «ἄνω
κλήσεως»; Ποιά, λοιπόν, θά εἶναι ἡ νέα κατεύ
θυνση καί ἀπό ποιόν θά προέρχεται;
Τό Δευτερονόμιο, στό ἐδάφ. ΙΗ΄ 20, μᾶς δί
δει τό μέτρο συγκρίσεως. «Ὁ προφήτης ὅμως
ὅστις ἀσεβήση καί λαλήση ἐν τῷ ὀνόματί
μου λόγον τόν ὁποῖον ἐγώ δέν προσέταξα
εἰς αὐτόν νά λαλήση, ἤ ὅστις λαλήσει ἐν τῷ
ὀνόματι ἄλλων θεῶν, ὁ προφήτης ἐκεῖνος θέ
λει θανατωθῆ».
«Ἐξέλθετε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, διά νά
μήν συγκοινωνήσητε εἰς τάς ἁμαρτίας αὐτῆς
καί μή λάβητε ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς». (Ἀποκ.
ΙΗ΄ 4).
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
«Ἐρώτηση: Ὅσον ἀφορᾶ τίς αἱρέσεις ἐπει
δή καί στό Νομό μας ὑπάρχουν πολλές αἱρέ
σεις, ὅπως, γιά παράδειγμα οἱ Ἰεχωβάδες, οἱ
Εὐαγγελιστές, ὑπάρχουν πολλοί πού δροῦν
καί στήν Ἔδεσσα καί ἐπιχειροῦν νά ἐπηρε
άσουν τούς νέους, καί κυρίως ἀνθρώπους
ἀδύναμους τά εὐαίσθητους. Πιστεύετε ὅτι
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι κατάλληλα
ἐφοδιασμένη, γιά νά ἀντιμετωπίσει αὐτές
τῆς αἱρέσεις;».
Ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἀσκοῦμε ἕναν
ἀντιαιρετικό, ὅπως λέγεται, ἀγώνα. Ἔχουμε
ἐπιμορφώσει στελέχη τῆς Ἐκκλησίας -καί κλη
ρικούς καί λαϊκούς-, ἔχουμε ἐκδώσει ἀρκετά βι
βλία καί κάθε χρόνο κάνουμε μία διορθόδοξη,
θά ἔλεγα, συνδιάσκεψη ἐδῶ στήν Ἑλλάδα μέ
πρωτοβουλία τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά ἐνημε
ρώνουμε καί τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες,
γιά τίς νεότερες ἐξελίξεις πού παρουσιάζονται
στήν δραστηριότητα τῶν αἱρέσεων.
Οἱ αἱρέσεις μέσα σέ ἕνα πολιτισμένο κρά
τος, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ὅπου ἡ θρησκευ
τική ἐλευθερία εἶναι συνταγματικά κατοχυ
ρωμένο δικαίωμα, μποροῦν νά δροῦν στό
ἐπίπεδο πού θέλουν νά ἐνημερώνουν τόν
κόσμο γιά τό τί πιστεύουν, ἀλλά δέν ἔχουν
τό δικαίωμα νά ἀσκοῦν προσηλυτισμό, γιατί
ὁ προσηλυτισμός ἐνέχει τό στοιχεῖο τῆς ἀπά
της. Προσηλυτισμός σημαίνει, ὅτι σοῦ κρύβω
τήν πραγματικότητά μου, σοῦ κρύβω τήν
ταυτότητά μου, δέν σοῦ λέω ποιός εἶμαι καί
ἐμφανίζομαι μέ προσωπεῖο ἀντί μέ πρόσωπο,
μέ ἀποτέλεσμα νά σέ παραπλάνησω. Αὐτό
ἀπαγορεύεται.
. Ἀπό συνέντευξη πού παρεχώρησε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Χριστό
δουλος, στίς 8/6/2007 στήν ἐφημερίδα Ἐδεσσαϊκή, ἐπί τῇ
εὐκαιρία ἐπισκέψεώς του στήν Βόρειο Ἑλλάδα.
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Οἱ αἱρέσεις, οἱ περισσότερες ἐδῶ στήν
Ἑλλάδα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δυστυ
χῶς, ἀκολουθοῦν αὐτή τήν τακτική, δηλαδή
κρύβονται, ὥστε νά μήν ἐμφανιστοῦν ποιές
εἶναι γιά νά μπορέσουν νά παραπλανήσουν
τούς ἀφελεῖς καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἐκτός
τῶν αἱρέσεων ὑπάρχουν οἱ λεγόμενες σέκτες.
Οἱ σέκτες εἶναι πολύ ἐπικίνδυνες, παίζουν
μέ τή ζωή καί τήν ὑπόσταση τῶν νέων ἀν
θρώπων. Ἔχουμε παραδείγματα στά ὁποῖα
μάλιστα τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἔχει
σταθεῖ μπροστά σέ αὐτά τά πράγματα μέ με
γάλη περίσκεψη καί ἔχει δώσει ὁδηγίες στίς
εὐρωπαϊκές χῶρες νά προσέχουν, γιά νά προ
στατεύουν τούς πολίτες τους ἀπό τή δόλια
μεταχείριση, τήν ὁποία τούς ἐπιφυλάσσουν
οἱ λεγόμενες σέκτες, πού εἶναι στό περιθώριο
τῶν θρησκειῶν, ἔχουν μανδύα δῆθεν χριστια
νικό ἤ θρησκευτικό, ἀλλά ἀπό πίσω κρύβουν
μία σκληρή καί βάναυση ἐκμετάλλευση τῆς
ἀνθρώπινης εὐπιστίας, τῆς ἀνθρώπινης ἀφέ
λειας, μέ ἀποτέλεσμα νά καταστρέφονται
ζωές νέων παιδιῶν, τά ὁποῖα τά ἀποσποῦν
ἀπό τούς γονεῖς τους καί τίς οἰκογένειές τους
καί τά καθιστοῦν ὄργανά τους, πού δουλεύ
ουν γιά αὐτούς καί φέρνουν χρήματα στήν
ὀργάνωση κ. ο. κ.
Αὐτές ἑπομένως οἱ καταστροφικές λατρεί
ας, σέ χῶρες εὐρωπαϊκές, εἶναι ἤδη ἀπαγο
ρευμένες, ὅπως στή Γαλλία, στή Γερμανία
καί διώκονται, ὄχι γιατί εἶναι θρησκευτικές
ἤ θρησκειοφανεῖς, ἀλλά διότι μέ τή δραστηρι
ότητά τους οὐσιαστικά καταργοῦν τά ἀνθρώ
πινα δικαιώματα, ἀφαιροῦν τή λειτουργία
τῆς σκέψεως, ἀπό ἐκείνους τούς ὁποίους θά
τούς καταστήσουν ὀπαδούς τους, μέ ἀποτέ
λεσμα τελικά οἱ ἄνθρωποι αὐτοί νά γίνονται
ρομπότ ἄβουλα στά χέρια κάποιων ἐπιτήδει
ων, πού τούς ἐκμεταλλεύονται μόνο καί μόνο
γιά νά εἰσπράττουν χρήματα.
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Λοιπόν, γιά νά ἐπανέλθω, ἡ Ἐκκλησία
μας κάνει ὅ,τι μπορεῖ. Βέβαια ἡ εὐθύνη γιά
τήν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων, σέ κάθε
μία συγκεκριμένη Ἱερά Μητρόπολη, ἀνήκει
στόν τοπικό ἐπίσκοπο. Ὁ τοπικός ἐπίσκο
πος πρέπει παίρνοντας τό ὑλικό, τό ὁποῖον
ἐμεῖς ἔχουμε ἑτοιμάσει, νά μεταφέρει, νά
διδάξει τούς ἱερεῖς του καί τά ἄλλα στελέχη
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε νά ἔχουν καί
τίς γνώσεις πού ἀπαιτοῦνται καί τά μέσα
πού ἀπαιτοῦνται, γιά νά ἀντιμετωπίσουν
τίς αἱρέσεις. Οἱ αἱρέσεις σήμερα, ὁ μόνος
τρόπος μέ τόν ὁποῖο μποροῦν νά ἀντιμετω
πιστοῦν εἶναι ἡ διαφώτιση, ἡ ἐνημέρωση, ὁ
λόγος. Ἡ Ἐκκλησία, τό μόνο ὅπλο τό ὁποῖο
διαθέτει εἶναι ἡ προσευχή καί ὁ λόγος. Κά
νει χρήση καί τῶν δυό. Καί ὁμιλεῖ πρός τόν
λαό ἐνημερώνοντάς τον γιά τό τί μπορεῖ νά
συναντήσει στό δρόμο του καί προσεύχεται,
ὁ Θεός νά φωτίσει τούς πεπλανημένους νά
τούς ἐπαναφέρει στή μάντρα τῆς Ἐκκλη
σίας.
PROJECT: «ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣ»
Στίς 8 Ἰανουαρίου 2006, τό γαλλικό τηλε
οπτικό κανάλι «Μ 6» ἔβγαλε στόν ἀέρα τό
γνωστό magazino του: «Μυστικά πίσω ἀπό
τήν Ἐπικαιρότητα».
Θέμα τῆς ἐκπομπῆς: «Τό ἄλλο πρόσωπο
τοῦ Tom Cruise».
Ὁ Τόμ Κρούζ ἔχει χαρακτηρισθεῖ σάν ὁ
«πιό δυναμικός Στάρ τοῦ πλανήτη». Πάνω
ἀπό 100 ἑκατομμύρια δολάρια εἶναι σίγουρα
στό box office, γιά ἔργα στά ὁποῖα πρωτα
γωνιστεῖ. Δέν ὑπάρχει φορέας πού δέν θά
πλήρωνε μία περιουσία γιά νά κερδίσει τήν
ὑποστήριξη του. Κι ὅμως, αὐτός συνεχίζει
νά δαπανᾶ πολύ χρόνο καί χρῆμα γιά τήν
προβολή τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολο
γίας», μιᾶς ὀργάνωσης, πού ἄν καί ἔχει κα
ταχωρηθεῖ στίς Η.Π.Α. ὡς «θρησκευτικός
ὀργανισμός, μή ὑποκείμενος σέ φορολογία»,
ὅμως συμπεριλαμβάνεται στίς ἐπικίνδυνες αἱ
. FAIR NEWS, τ. 1, Ἰανουάριος 2006 («THE TIMES» David
Brear 18th January, 2006).

διάλογος

ρέσεις, σύμφωνα μέ ἀναφορά τοῦ Γαλλικοῦ
Κοινοβουλίου.
Ἡ ἐκπομπή: «Μυστικά πίσω ἀπό τήν Ἐπι
καιρότητα» παρουσίασε τόν Τόμ Κρούζ, νά
μιλάει σέ ἀκροατήριο 2.000 Σαηεντολόγων,
σέ «κλειστή» συγκέντρωση, πού πραγματο
ποιήθηκε στίς Η.Π.Α. 
Μέ μαῦρο κοστοῦμι, ἀνοιχτό στό λαιμό
πουκάμισο, μακριά μαλλιά καί πυκνό μοῦσι,
σηκώθηκε ἀπό τήν πρώτη σειρά καθισμάτων,
τῶν προορισμένων γιά VIPs καί μετά θερμό
χειροκρότημα, λαμπερός στάθηκε στό βῆμα.
Ὁ Κρούζ ἀναφέρθηκε μέ τρόπο συγκι
νησιακό στήν παιδική του ἡλικία καί στόν
ἀγῶνα του ἐνάντια στήν δυσλεξία. Στή συνέ
χεια ἐξαπέλυσε μιά ἀπεραντολογία -χρησιμο
ποιῶντας ὅμως προσεκτικά τίς κατάλληλες
λέξεις- ὑποστηρίζοντας αὐτό πού πιστεύει
ὅτι ὑπῆρξε ἡ σωτηρία του:
«Δέν εἶμαι ἁπλῶς ἕνας πιστός. Χρησιμο
ποιῶ τήν τεχνολογία αὐτή καθημερινά στήν
ζωή μου! Στή δουλειά μου! Μέ τά παιδιά
μου! Σέ κάθε τομέα τῆς ζωῆς μου! Καί εἶμαι
ἡ ἀπόδειξη τοῦ τί μπορεῖ ἡ «Τεχνολογία

Μελέτης » νά καταφέρει! Ἀποστολή μου
εἶναι νά κάνω τήν «Τεχνολογία Μελέτης»
προσιτή στόν καθένα πού θά ἤθελε νά τήν
ἀποκτήσει! Σέ κάθε ἄτομο, σέ κάθε ὁμάδα,
σέ κάθε δάσκαλο, σέ κάθε καθοδηγητή, σέ
κάθε γονέα ἤ παιδί, στόν καθένα!
Ἔχω ἀφιερώσει καί θά συνεχίσω νά ἀφι
ερώνω τή ζωή μου σ’ αὐτόν τόν σκοπό καί
εἶμαι εὐγνώμων, στόν ὑπέρτατο βαθμό, στόν
κ. Λ. Ρόν Χάμπαρντ, γιά τήν «Τεχνολογία
Μελέτης» πού μᾶς ἐφοδίασε, γιατί ἀλλιῶς
δέν θά ἢμουν σήμερα ἐδῶ, ἐάν δέν τήν εἶχα
λάβει».
Χρησιμοποιῶντας τεκμηριωμένα στοιχεῖα,
σέ συνδυασμό μέ καταθέσεις ἀπό αὐτόπτες
μάρτυρες καί ἀναλύσεις διαφόρων εἰδικῶν,
κυρίως ὅμως πρώην Σαηεντολόγων, τό «Μυ
. DVD «Applied- Scolastics Spanish Lake», «Golden Era Pro
ductions» 2003.
. Ψυχοτεχνική τῆς Σαηεντολογίας γιά τήν δῆθεν βελτίωση
τῆς μελέτης.

19

στικά πίσω ἀπό τήν Ἐπικαιρότητα» προ
σπάθησε νά ἀποκαλύψει τά παρασκήνια,
σχετικά μέ τήν περιπαθή αὐτή ἐπιχείρηση
προσηλυτισμοῦ. Ἡ ἐκπομπή ἀσχολήθηκε ἀρ
χικά μέ τήν ἀσταθή παιδική ἡλικία τοῦ ἠθο
ποιοῦ καί τίς πληγές πού αὐτή ἄφησε στήν
προσωπικότητά του.
Γεννημένος τό 1962, στό New Jersey, ὁ Τόμ
Κρούζ -τό πλῆρες ὄνομά του ἦταν Tomas Cr
uis Mapother IV (ὁ τέταρτος)- ἦταν μόνιμα
στό περιθώριο -τό «ἀγοράκι» τῆς γειτονιᾶς.
Τό 1974 λόγῳ τοῦ διαζυγίου τῶν γονιῶν του,
ὁ Θωμᾶς -11 χρονῶν τότε- καί οἱ δύο μεγα
λύτερες ἀδερφές του Lee Anne καί Marian,
καί ἡ νεώτερη Cass, πῆγαν νά ζήσουν μέ τήν
μητέρα τους σ’ ἕνα φτωχικό σπίτι στό Kentuc
ky. Σύντομα, ὁ πατέρας τους πέθανε ἀπό καρ
κίνο. Τό 1976 ὁ Θωμᾶς, σέ ἡλικία 14 χρονῶν,
ἔγινε δεκτός μέ ὑποτροφία στό Ἱεροδιδασκα
λεῖο «Ἅγιος Φραγκίσκος» στό Cincinnati,
ὅπου ἐπί 8 μῆνες ἐκπαιδευόταν γιά νά γίνει
καθολικός ἱερέας, ἀλλά δέν μπόρεσε νά πε
ρατώσει τίς σπουδές του λόγῳ τοῦ ὅτι ἦταν
δυσλεξικός. Προσπάθησε ἀπεγνωσμένα νά
γίνει ἀποδεκτός στό Ἱεροδιδασκαλεῖο μέσῳ
τοῦ ἀθλητισμοῦ. Παρά τήν ἀποφασιστικότη
τά του, ἦταν μικρόσωμος καί ὄχι ἰδιαίτερα
ταλαντοῦχος. Ἡ μητέρα τοῦ Θωμᾶ ξαναπαν
τρεύτηκε καί μετακόμισε στό New Jersey. Πα
ρακολούθησε τό γυμνάσιο στό New Jersey,
ὅπου καί ἀνακάλυψε τήν ὑποκριτική ἐρασι
τεχνικά. Ἦταν τότε πού ἀποφάσισε νά κάνει
στόχο ζωῆς τό «καλλιτεχνικό στερέωμα».
Στά 1980 ὁ Θωμᾶς, σέ ἡλικία 18 ἐτῶν, ἄφησε
τό σχολεῖο γιά νά ζήσει στήν Νέα Ὑόρκη. Πα
ρακολούθησε μαθήματα δραματικῆς τό βρά
δυ ἐνῶ ἐπιβίωνε ἀναλαμβάνοντας διάφορες
εὐτελεῖς ἐργασίες τήν ἡμέρα. Τήν περίοδο
αὐτή πέρασε καί ἀπό audition γιά διαφημι
στικά στήν τηλεόραση. Δέν τόν ἐπέλεξαν
ποτέ, ὅμως συνέχισε νά πηγαινοέρχεται στό
Χόλλυγουντ σέ δοκιμαστικά γιά πιό σημαν
τικούς ρόλους. Ἐκεῖνο τόν καιρό ὁ Θωμᾶς
. Δοκιμαστική παρουσίαση-παράσταση καλλιτέχνη.
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περιόρισε τό ὄνομά του καί ὑπέγραψε σύμβα
ση μέ τό «Πρακτορεῖο Δημιουργικῶν Καλλι
τεχνῶν». Ἀκολούθησε μιά σειρά ταινιῶν, ἐνῶ
μεσουράνησε μέ τήν ταινία «Risky Business»
(Ριψοκίνδυνες Δουλειές), μέ τήν ὁποία καθιε
ρώθηκε σάν Στάρ.
Σέ ἡλικία, τότε, 22 χρονῶν, ὁ Τόμ Κρούζ
ἔδωσε μία ἀπό τίς πρῶτες του τηλεοπτικές
συνεντεύξεις. Τό ὑλικό αὐτό ἀποκαλύπτει τό
γεγονός, ὅτι ὁ Τόμ ἔπασχε ἀκόμη ἀπό δυσλε
ξία. Σέ κάποιο σημεῖο χαμογελάει ἄτονα στή
δημοσιογράφο, χωρίς νά μπορεῖ νά παρακο
λουθήσει τίς ἐρωτήσεις της.
Τό «Μυστικά πίσω ἀπό τήν Ἐπικαιρότη
τα» ἀπεκάλυψε, ὅτι ὁ Τόμ Κρούζ, σ’ ἐκεῖνο
τό πρώϊμο στάδιο τῆς σταδιοδρομίας του
ὑπῆρξε συνειδητά στόχος τῆς Σαηεντολογί
ας. Τό Πρόγραμμα παρουσίασε ἕνα ντοκου
μέντο μέ τίτλο «Project Celebrity» («Σχέδιο:
Διασημότητα»), πού εἶχε καταρτίσει ὁ Λα
φαγιέτ Ρόν Χάμπαρντ τό 1963. Τό «Σχέδιο»
αὐτό ἐνθάρρυνε τούς Σαηεντολόγους «νά
ἐρευνήσουν κάθε γνωστό καί συμπαθητικό
στό κοινό πρόσωπο, καθένα πού ξεπέρασε
τό πρῶτο του στάδιο, πού ἀρχίζει νά γίνεται
γνωστός». Τό ντοκουμέντο αὐτό ἀπεκάλυψε,
ὅτι ὁ Χάμπαρντ ἦταν μανιώδης στήν ἐπιστρά
τευση διασημοτήτων, ὥστε οἱ ὀπαδοί του
εἶχαν ἐντολή νά μήν δέχονται χρήματα ἀπό
διασημότητες στήν ἀρχή.
Τόν καιρό ἐκεῖνο ὁ Χάμπαρντ ἐπέτυχε νά
ἀποκτήσει μιά ἐντυπωσιακή κατοικία στό
Λός Ἄτζελες: «Τό Κέντρο Διασημοτήτων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας» Βασική λει
τουργία τοῦ «Κέντρου» αὐτοῦ παραμένει:
Νά παγιδεύει προσωπικότητες -ἀνερχόμενες
ἤ μή- ἐντοπίζοντας τίς ἀδυναμίες τους καί
ἐκμαυλίζοντας τήν πίστη τους στόν ἑαυτό
τους, ἐμπρός στήν «αὐθεντία» τῆς ὀργάνω
σης.
Τό 1986, σέ ἡλικία 24 χρόνων, ὁ Τόμ
Κρούζ πρωταγωνίστησε στήν ἐπιτυχημένη
ταινία «Top Gun» καί ἔγινε διεθνές σύμβολο
τοῦ σέξ. Τότε τόν πλησίασε ἡ Σαηεντολογία
μέσῳ τῆς γοητευτικῆς, 30χρονης ἠθοποιοῦ
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Mimi Rogers, διαβόητης γιά τά διάσημα ἄτο
μα, πού ἔφερνε στή Σαηεντολογία.
Ὁ Τόμ Κρούζ παντρεύτηκε μέ τήν Mimi
Rogers κι ἐκείνη ἔφερε τόν νέο της σύζυγο
στό «Κέντρο Διασημοτήτων», ὅπου τόν δέ
χθηκαν μέ ἀνοιχτές ἀγκάλες.
Τό «Μυστικά πίσω ἀπό τήν Ἐπικαιρό
τητα» παρουσίασε μέ κάθε λεπτομέρεια
τήν ἀκριβή διαδικασία μέ τήν ὁποία ὁ Τόμ
Κρούζ ἔγινε σταδιακά ἕνας πιστός Σαηεν
τολόγος. Ἀρχικά ὁδηγήθηκε σ΄ ἕνα ἄνετο
δωμάτιο τοῦ «Κέντρου» γιά νά ὑποβληθεῖ σέ

«Auditing» .
Αὐτό προϋπέθετε μία προσωπική συνέν
τευξη, στήν ὁποία παροτρύνονταν νά κοι
νοποιήσει κάθε λεπτομέρεια τῆς ζωῆς του.
Ἀκόμη καί λεπτομέρειες τελείως προσωπι
κές, σχετικές μέ τούς σεξουαλικούς του συν
τρόφους καί οἱ σεξουαλικές ἐπιλογές του
κατεγράφησαν. Τόν ἔπεισαν νά ἐπανεξετάσει
τήν ἀπογοήτευσή του γιά τήν δυσλεξία, τήν
λύπη του γιά τό χαμό τοῦ πατέρα του, τήν
αἴσθηση τῆς ἀπόρριψης, πού εἶχε σάν μικρό
παιδί κ.λπ.
Τότε τοῦ εἶπαν, ὅτι μέ «τήν Τεχνολογία
Μελέτης» τῶν Dianetics ἐπρόκειτο νά λύσει
ὅλα τά προβλήματά του καί νά ἐκπληρώσει
τήν πραγματική προοπτική τῆς ζωῆς του.
Ἀφοῦ πέρασε ἕνα ἁπλό σεμινάριο στή γλῶσ
σα ὁ Τόμ Κρούζ πείσθηκε ὅτι εἶχε ξεπεράσει
τό πρόβλημα τῆς δυσλεξίας χάριν στή Διανο
ητική. Ἀπό τότε ἄρχισε νά ἐπενδύει τό χρό
νο του ὅλο καί περισσότερο στή μελέτη τῆς
Σαηεντολογίας τόσο ὅσο χρειάστηκε γιά νά
χωρίσει τή Mimi Rogers τό 1989.
Ὁ David Misgavige, νῦν ἀρχηγός τῆς Σα
ηεντολογίας, κατάλαβε, ὅτι μποροῦσε νά
. Σαηεντολογική ψυχοτεχνική. Εἶδος «ψυχανάλυσης/ἐξομο
λόγησης» Ὁ ὅρος, κατά τούς Σαηεντολόγους, ἀποδίδεται
ὡς «πνευματική σύσκεψη». Ἀποτελεῖ βασική πρακτική
τῆς «Διανοητικῆς» καί τῆς «Σαηεντολογίας». Σκοπός τοῦ
Ὤντιτιγκ εἶναι ἡ δῆθεν «ἀποκατάσταση τῆς ἀτομικῆς ἰκανό
τητας» διά τῆς ἀποβολῆς τῶν δῆθεν πρόσθετων προσλήψεων
τῆς προσωπικότητας.
. Dianetics: «Διανοητική». Ἡ ἀρχική μεθοδολογία του Λ. Ρ.
Χάμπαρντ πρίν δημιουργήσει τήν Σαηεντολογία.
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ὑλοποιήσει στό πρόσωπο τοῦ Τόμ Κρούζ, τό
ὄνειρο τοῦ Χάμπαρντ σχετικά μέ τό Κέντρο
Διασημοτήτων. Ὁ δημοφιλής ἠθοποιός ἐπελέ
γη προκειμένου νά ἐκπροσωπεῖ ὡς «πρεσβευ
τής», τή Σαηεντολογία διεθνῶς. Προσεκλήθη
νά ἐπισκεφθεῖ τή μυστική «Βάση τῆς Σαηεντο
λογίας» στό Χεμέτ, 100 μίλια δυτικά ἀπό τό
Λός Ἄτζελες, στή ἔρημο τῆς Καλιφόρνιας.
Τό «Μυστικά πίσω ἀπό τήν Ἐπικαιρότη
τα» παρουσίασε ταινία αὐτῆς τῆς «Βάσης»
καί πρώην μέλη τοῦ προσωπικοῦ περιέ
γραψαν τήν παρανοϊκή ἀτμόσφαιρα πού
ἐπικρατεῖ ἐκεῖ καί τήν φρίκη. Περίπου 800
Σαηεντολόγοι ζοῦνε καί ἐργάζονται σέ μία
ἐκτεταμένη τοποθεσία. Στήν καρδιά αὐτῆς
τῆς περιοχῆς, στό Χεμέτ, ὑπάρχει ἕνα «Ὀρ
γουελιανό» φρούριο, πού προστατεύεται
24 ὧρες τό εἰκοστετράωρο ἀπό ἔνοπλους
φρουρούς -γεμάτο κάμερες παρακολούθησης
καί εἰδικά κοφτερό συρματόπλεγμα. Ἡ πρό
σβαση στό κτίριο αὐτό εἶναι ἀπαγορευμένη
σέ ὅλους ἐκτός ἀπό τήν ἔνστολη ἐλίτ, τή «Θα
λασσία Ὀργάνωση  » Ἀπό τό Χέμετ ὁ Ντέι
βιντ Μίσγκαβιτς διευθύνει τήν ὀργάνωση καί
σχεδιάζει τήν παγκόσμια στρατηγική του. Ἡ
πλειοψηφία τῶν ἁπλῶν Σαηεντολόγων δέν
γνωρίζουν κἄν τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ φρου
ρίου.
Στό προσωπικό τοῦ Χέμετ διαδίδεται,
ὅτι πράκτορες τῶν «σκοτεινῶν δυνάμεων»
προσπαθοῦν νά καταστρέψουν τή Σαηεντο
λογία, γι’ αὐτό ἡ «ἐκκλησία» τους εἶναι ὑπο
χρεωμένη νά προστατέψει τόν ἑαυτό της.
Ὅταν ὁ Τόμ Κρούζ ἐπισκέπτεται τό Χέμετ
τοῦ ἐπιφυλάσσεται θεϊκή ὑποδοχή. Μεταφέ
ρεται ἐκεῖ μέ ἐλικόπτερο καί τοῦ διαθέτουν
μία βίλλα μέ ὑπηρέτες. Ὁ Ντέϊβιντ Μισγκά
βιτς διάλεξε μόνος του τό «προσωπικό ἐπο
πτείας» τοῦ Στάρ καί κανόνισε γι’ αὐτόν νά
. See Org, Σύντμηση τοῦ «Sea Organization», κλάδο πού
δημιούργησε ὁ L. Ron Hubbard. Τά μέλη τῆς See Org καλύ
πτουν τίς κεντρικές διοικητικές θέσεις τῆς «ἐκκλησίας» τῆς
Scientology. Ἐνῶ δημιουργήθηκε ἀρχικά γιά τίς ἀνάγκες τοῦ
πλωτοῦ τμήματος τῆς Σαηεντολογίας παραμένει καί σήμερα
στίς χερσαῖες δραστηριότητες τῆς ὀργάνωσης.
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προχωρήσει χωρίς δυσκολία, μέσῳ τῆς πυρα
μίδας μύησης τῆς «Διανοητικῆς».
Ὁ πρώην Σαηεντολόγος Bruce Hines περιέ
γραψε πῶς ἦλθε σέ ἐπαφή μέ τόν Τόμ Κρούζ
στό Χέμετ καί ὅτι διατάχθηκε νά ἐπιτρέψει
στόν Στάρ νά παρακάμψει τή δοκιμασία τοῦ
ἠλεκτρόμετρου κάτω ἀπό τίς ὅποιες συνθῆ
κες. Ὁ Ντέιβιντ Μίσγκαβιτς διαθέτει πολύ
χρόνο μέ τόν Τόμ Κρούζ καί ἔχουν γίνει κα
λοί φίλοι.
Τό 1990 ὁ Τόμ Κρούζ γνώρισε τήν αὐστρα
λέζα Στάρ Nicol Kidman. Παντρεύτηκαν
σύντομα καί παρ’ ὅτι ἔμειναν μαζί γιά δέκα
χρόνια, ἡ Κίντμαν δέν ἔπεσε θύμα τῆς Σαηεν
τολογίας. Παρά τό γεγονός ὅτι ἐπισκέφθηκε,
μέ τόν ἄντρα της, τή «Βάση» στό Χέμετ ὅπου
τήν ἀντιμετώπισαν σάν θεά, πάντα δήλωνε
ἐμπιστευτικά ὅτι ἡ «Βάση» τῆς ἔφερνε ἀνα
τριχίλες. Ὁ γάμος τῶν δύο τελείωσε ὅταν υἱ
οθέτησαν τά δύο παιδιά τους, τήν Ἰζαμπέλα
καί τόν Κόνορ.
Ὁ Τόμ Κρούζ ἐπέμενε, ὅτι τά παιδιά δέν
ἔπρεπε νά πᾶνε σέ παραδοσιακό σχολεῖο ἀλ
λά νά ἀνατραφοῦν σάν «Σαηεντολόγοι». Οἱ
δύο ἀδελφές του, Μαριάν καί Κάς, τίς ὁποῖες
εἶχε φέρει, ὁ Κρούζ, στή Σαηεντολογία, ὁρί
στηκαν ὡς «καθοδηγητές». Ὅταν ἡ Κίντμαν
ἀντέδρασε, δόθηκε τελεσίγραφο στόν Τόμ
Κρούζ -ἐάν ἤθελε νά συνεχίσει καί νά προο
δεύσει στήν Σαηεντολογία θά ἔπρεπε νά σπά
σει κάθε δεσμό μέ τίς «ἀρνητικές ἐπιρροές».
Τό τηλεοπτικό πρόγραμμα στήν τελική του
φάση ἀνέλυσε τό πῶς ὁ Τόμ Κρούζ χρησιμο
ποίησε τήν ταινία «Ὁ τελευταῖος Σαμουράϊ»
-τῆς ὁποίας ὑπῆρξε συσσεναριογράφος καί
παραγωγός-, γιά νά προβάλει τήν Σαηεντο
λογία καί πῶς προσπάθησε νά χειραγωγήσει
τήν κοινή γνώμη στή Γαλλία. Στά πλαίσια αὐ
τῆς του τῆς προσπάθειας, ἀνακοίνωσε, κατά
τήν ἐπίσκεψή του στό Παρίσι καί τόν ἐπικεί
. E-meter: Ἠλεκτρονική συσκευή μέτρησης δῆθεν τῶν συναι
σθημάτων. Κάτι σάν τό «ἀνιχνευτή ψεύδους». Ἡ «ἐκκλησία»
τῆς Scientology (CoS) ἰσχυρίζεται ὅτι δείχνει «τίς ἀλλαγές
στήν πνευματική κατάσταση ἑνός προσώπου». Ἡ χρήση του
ἀποτελεῖ βασική διαδικασία τῶν πρακτικῶν τῆς ὀργάνωσης.
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μενο γάμο του, καί τήν πολυφωτογραφημένη
συνάντησή του μέ τόν Nicolas Sarkozy -ἀνερ
χόμενο «Στάρ» τῆς γαλλικῆς πολιτικῆς σκη
νῆς-. Ὁ Σαρκοζί προσπάθησε νά ἀποφύγει
τήν κριτική μέ δήλωσή του, ὅτι δέν συζήτησε
γιά τή Σαηεντολογία μέ τόν Κρούζ, ὅμως ὁ
Στάρ δήλωσε τό ἀντίθετο. Ὁ Σαρκοζί ἀρνεῖ
ται σήμερα, νά σχολιάσει τό θέμα.
Ὁ Bertrand Leguillons τηλεοπτικός συν
τάκτης, πού ἔλαβε μέρος στήν ἐκπομπή,
ἐπιβεβαίωσε, ὅτι οἱ ἀνταποκριτές τοῦ γαλλι
κοῦ κινηματογράφου εἶναι ὑποχρεωμένοι νά
περιηγοῦνται τό «Κέντρο Διασημοτήτων»
καί νά ἐκτείθενται στήν προπαγάνδα τῆς Σα
ηεντολογίας, κάθε φορά πού ἐπιχειροῦν νά
πάρουν συνέντευξη ἀπό τόν Τόμ Κρούζ.
Ἡ ἐκπομπή: «Μυστικά πίσω ἀπό τήν Ἐπι
καιρότητα», ὁλοκληρώθηκε μέ δήλωση τοῦ
κ. Jean-Michel Roulet, Προέδρου τῆς «Διυ
πουργικῆς, μή Κυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπί
τῶν Αἱρέσεων» τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας.
Ὁ κ. Roulet δήλωσε κατηγορηματικά, ὅτι στή
Γαλλία δέν ὑπάρχει περίπτωση νά γίνει ἀπο
δεκτή ἡ Σαηεντολογία ὡς θρησκεία.
«ΠΡΟΤΥΠΑ» ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Τελευταίως παρατηρεῖται συχνά τό φαι
νόμενο τῆς προβολῆς λανθασμένων οἰκο
γενειακῶν προτύπων ἀπό περιοδικά, πού
ἀπευθύνονται στά παιδιά. Δειγματοληπτι
κά ἀναφερόμαστε στό περιοδικό «τά Σαΐ
νια», μηνιαῖο παιδικό περιοδικό ποικίλης
ὕλης καί συγκεκριμένα, σέ δύο ἀπό τίς
εἰκονογραφημένες σειρές (κόμικς) τοῦ περι
οδικοῦ.
1. Σειρά «Ναταλία ἡ φευγάτη». Περιγρά
φεται καί προβάλλεται ὡς πρότυπο μιά οἰ
κογένεια σχεδόν διαλυμένη. Ὁ πατέρας δια
ρκῶς ἀπησχολημένος ἐπαγγελματικά, σπάνια
βρίσκει χρόνο νά διαθέσει στήν οἰκογένειά
του, ἐνῶ ἡ μητέρα, σέ κατάσταση μόνιμης
κατάθλιψης, προσπαθεῖ νά τήν ἀντιμετωπί
σει πότε μέ φάρμακα καί πότε μέ πρακτικές
διαλογισμού.
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Τόν ρόλο τῶν γονέων καλεῖται νά παίξει ὁ
μικρότερος ἀδελφός τοῦ πατέρα, τύπος «λατί
νου ἐραστή», ἀργόσχολος καί ἀνεπάγγελτος
-δηλαδή, «παράσιτο»-, πού ζεῖ μέ τήν οἰκο
γένεια τοῦ ἀδελφοῦ του ἐκτελώντας χρέη
«γκουβερνάντας» καί πού ὅμως δέν διστάζει
νά φέρνει στό σπίτι τίς φιλενάδες του.
Στό περιβάλλον αὐτό μεγαλώνουν: α) Ἡ
ὀκτάχρονη Ναταλία, πού στήν ἡλικία αὐτή
προσπαθεῖ νά βρεῖ «σύντροφο» μεταξύ τῶν
συμμαθητῶν της –κάτω ἀπό βλέμμα ἐπιδοκι
μασίας τοῦ θείου της-, ἐνῶ συχνά ὀνειρεύεται
νά φύγει ἀπό τό σπίτι καί νά ταξιδέψει. β) Ὁ
μικρότερος ἀδελφός της, δύο ἐτῶν περίπου,
πού ὑφίσταται τά πάνδεινα ἀπό τήν ἀδελφή
του ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά ἐκτονωθεῖ ἐπάνω
του καί νά διασκεδάσει.
2. Σειρά «Οἰκογένεια Σμάλα». Προβάλλε
ται μιά «οἰκογένεια», σέ κατάσταση τέλειας
διάλυσης.
Ὁ πατέρας (50 - 55 ἐτῶν): Kλασικός τύπος
ἀστοῦ οἰκογενειάρχη. Προσπαθεῖ νά τά φέ
ρει βόλτα μέ τήν δουλειά καί τήν οἰκογένειά
του καί συχνά ἀποτυγχάνει, μέ ἀποτέλεσμα
νά ξεσπᾶ ἔντονα. Κινδυνεύει τήν κάθε στιγ
μή νά βρεθεῖ ἀντιμέτωπος μέ τά προβλήματα
τῆς γυναίκας του ἤ τῶν παιδιῶν του (δύο
«ἀνεξάρτητων» ἐφήβων -κορίτσι-ἀγόρι- καί
ἑνός μικρότερου γιοῦ), μέ συχνά ἄκρως μή
προβλέψιμες καί καταστροφικές γι’ αὐτόν συ
νέπειες. Συνήθως ντρέπεται γιά τήν κατάντια
τῶν παιδιῶν του, εἰδικά ὅταν μαθαίνει γιά
τίς ἐπιτυχίες τῶν παιδιῶν τῶν συναδέλφων
του, καθώς τά δικά του «δέν ἀλλάζουν οὔτε
θρανίο οὔτε τάξη».
Εἶναι ὁ μόνος πού διατηρεῖ κάποιες πα
ραδοσιακές ἀξίες καί τό ὅραμα μιᾶς οἰκογέ
νειας σέ σωστές βάσεις, ἐνῶ ἀντιμετωπίζεται
ἀπό τούς ὑπόλοιπους ὡς ξεπερασμένος πού
δέν ἀξίζει νά ὑπολογίζεται ἀπό κανέναν.
Τό σενάριο τῆς σειρᾶς διακωμωδεῖ καί
προβάλλει τελείως ἀρνητικά τό πρότυπο
αὐτό τοῦ πατέρα, ἐνῶ ἀντίθετα ὑπερτονίζει
θετικά τούς ὑπόλοιπους ἀρνητικούς χαρα
κτῆρες.
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Ἀλλά, ἄς δοῦμε καί τά ὑπόλοιπα μέλη:
Ἡ μητέρα (45-50 ἐτῶν): Ἔχει τήν ἀνάγκη
νά νιώσει νέα, κάτι πού τήν ἀναγκάζει νά
τρέχει σέ κάθε κέντρο πού ἐγγυᾶται νεότη
τα. Ζηλεύει τήν κόρη της, γιά τά νιάτα καί
τίς σχέσεις της καί τήν μητέρα της γιά τή δυ
νατότητά της νά συνοδεύεται ἀπό νεαρούς
ἐραστές. Παράλληλα, καλύπτει τό ὑπαρξια
κό της κενό μέ πρακτικές διαλογισμοῦ, κάτι
πού πληρώνει ἁδρά στόν γκουρού της. Θέλει
μέ κάθε τρόπο νά μοιάσει τῆς κόρης της,
πρᾶγμα πού συχνά καταλήγει σέ καβγάδες
μέ τόν ἄντρα καί τήν κόρη της. Τά προβλή
ματα πού τῆς δημιουργοῦνται, ἀναλαμβάνει
στή συνέχεια νά τά «λύσει», μέ τό ἀζημίωτο
φυσικά, ὁ γκουρού της.
Ὁ μεγάλος γιός (18 ἐτῶν): Τό μεγαλύτερο
ἀπ’ τά παιδιά τῆς οἰκογένειας, ἕνας μανιακός
κομπιουτεράς καί χάκερ, τεμπέλης καί ἀδιά
φορος γιά ὅ,τι δήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τούς
ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές.
Καταλήγει συνήθως νά μπλέκει ὅλη τήν
οἰκογένεια σέ φασαρίες μέ τήν ἀστυνομία ἐξ
αἰτίας τῶν «κόλπων» του μέ τό κομπιοῦτερ.
Περνᾶ τόν περισσότερο καιρό του μπροστά
στήν ὀθόνη, μόνος του ἤ μέ τούς φίλους του.
Ὅταν ἡ περίσταση τό ἀπαιτεῖ, δημιουργεῖ
προγράμματα προσομοίωσης πού βασίζον
ται στή ζωή τῆς οἰκογένειάς του καί ἔχουν
ὡς τελικό ἀποτέλεσμα νά ἐξευτελίσουν τά
πρόσωπα τῶν γονέων του.
Ἡ κόρη (17 ἐτῶν): Τό μοναδικό κορίτσι
στήν οἰκογένεια καί πιθανῶς τό κορίτσι,
πού ἔχει «βγεῖ» μέ ὅλα τά ἀγόρια, στήν τάξη
της (χαρακτηριστικό πρότυπο πανσεξουα
λισμοῦ, ὁ ὁποῖος προβάλλεται ἔντονα καί
συνεχῶς μέσα σέ ὅλη τήν σειρά). Αἰσθάνεται
πιά μεγάλη, καί συνεχῶς προβάλλει τήν ἀν
τίθεσή της στήν «φροντίδα» τῶν γονιῶν της
ἀπέναντί της. Συχνά ἔρχεται σέ σύγκρουση
μαζί τους μέ ἀφορμή τίς «ἐξόδους» της. Ἔχει
«κυκλοφορήσει» δίσκο μέ τά τραγούδια
της, κάτι πού τῆς δίνει τήν ψευδαίσθηση τῆς
διασημότητας. Τό ντύσιμο, οἱ τρόποι καί ἡ
στάση της ἀπέναντι στήν οἰκογένειά της δεί
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χνουν τό πρότυπο πού ἡ σημερινή κοινωνία
προσπαθεῖ νά προβάλει: τῶν δῆθεν ἀπελευθε
ρωμένων νέων.
Ὁ μικρός γιός (9 ἐτῶν): Ὁ μικρότερος στήν
οἰκογένεια. Ἐξ ἴσου ἀδιάφορος, ἀκολουθεῖ
τό παράδειγμα τῶν αδελφῶν του. Ἕλκεται
ἀπό ὅ,τι δήποτε φέρει τό ὄνομα «παιχνιδομη
χανή». Ἀσχολεῖται σχεδόν ἀποκλειστικά μέ
τά Pokemon, πρᾶγμα πού τόν ἀποσπᾶ ἀπό τό
διάβασμα. Μέ τά οἰκογενειακά θέματα ἀσχο
λεῖται μόνον ὅταν ἔχει προσωπικό συμφέρον
ἤ γιά νά σπείρει ζιζάνια μεταξύ τῶν γονιῶν
του. Ἀσχολούμενος μέ τά βιντεοπαιχνίδια πα
ραμελεῖ τό σχολεῖο μέ ἀποτέλεσμα νά ἀντιμε
τωπίζει προβλήματα μέ τούς βαθμούς του.
Δέν διστάζει νά χλευάσει ἀνοιχτά τούς με
γαλύτερούς του –γονεῖς καί δασκάλους- ὅταν
ἡ ἄποψή τους δέν συμφωνεῖ μέ τήν δική του.
Ἡ γιαγιά (μητέρα τῆς μητέρας, 65 ἐτῶν
καί ἄνω): Παίζει ἰδιαίτερο ρόλο στήν ἀνάγκη
τῆς κόρης της γιά νεότητα, καθώς παρουσιά
ζεται νά ἕλκει τούς νέους ἄνδρες –γιά τούς
ὁποίους ἡ κόρη σχολιάζει: «ἅμα τούς βαρε
θεῖς, πές μου»- καί κάνει πλαστική ἐγχείρηση
γιά νά δείχνει πιό νέα καί πιό ὄμορφη, κάνον
τας τήν κόρη της νά ζηλεύει.
Ἐν κατακλείδι, ἡ οἰκογένεια Σμάλα πα
ρουσιάζει ἕνα ἀπό τά χειρότερα πρότυπα οἰ
κογένειας κι ὅμως δείχνει νά ἀναπαράγει τό
πλαίσιο στό ὁποῖο κινοῦνται πολλές ἀπό τίς
οἰκογένειες στόν Δυτικό κόσμο μά καί στή
χώρα μας. Οὐσιαστικά σ’ αὐτήν τό κάθε παι
δί τραβᾶ τό δρόμο του ἀδιαφορώντας γιά
τούς ἄλλους. Ἡ μητέρα προσπαθεῖ νά λύσει
τά προβλήματά της μέ τόν χειρότερο τρόπο,
ἐνῶ ὁ πατέρας, πού ὄφειλε νά εἶναι ὁ σωστός
καί λογικός στήν οἰκογένεια, πληρώνει τά
σπασμένα ὅλων τῶν ἄλλων καί παρουσίαζε
ται κωμικός καί γελοῖος.
Οἱ εἰκόνες αὐτές εἶναι ἄκρως ἀντιπροσω
πευτικές τῆς πραγματικῆς πορείας πού ἀκο
λουθεῖται ἀπό μιά κοινωνία μακράν τῆς Ἐκ
κλησίας, ὅμως ἡ προβολή τους ἀπό ἔντυπο
πού φαίνεται νά παρουσιάζει τό κοινωνικό
κατεστημένο μέσα ἀπό μιά γελοιογραφική
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γραφή, πού μάλιστα ἀπευθύνεται σέ μικρά
παιδιά, ἀποτελεῖ τό χειρότερο «μάθημα ζω
ῆς» γιατί ἀναπαράγει ἀπαράδεκτα πρότυπα
πού στή συνέχεια τά «δικαιώνει», μέ ἀποτέ
λεσμα τήν περαιτέρῳ ἀναπαραγωγή αὐτῶν
τῶν προτύπων, παρασύροντας στόν βοῦρκο
τούς λίγους πού ἀκόμα ἀγωνίζονται νά δια
τηροῦν κάποια καλά στοιχεῖα καί εἰδικά τά
παιδιά.
ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΟΥΛΑ ΡΥΝΤΕΝ
Ὄχι μόνον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά
καί οἱ Ρωμαιοκαθολικοί συνιστοῦν στούς
πιστούς τους «ἀποχή» ἀπό συγκεντρώσεις
«προσευχῆς» πού ὀργανώνει ἡ Βασούλα Ρύν
τεν.
Στή συνέχεια ἀναδημοσιεύουμε σχετικό
δημοσίευμα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἐφημερί
δας «Καθολική» (ἀρ. φ. 3080/4-9-2007, σελ.
4).
«Ἡ Βασούλα πάλι στό προσκήνιο. Ρώμη
(Ἰταλία). Ἡ Ἱ. Σύνοδος γιά τή διδασκαλία
τῆς πίστεως εἶχε στείλει στίς 25 Ἰανουαρίου
2007 μία ὁδηγία πρός τούς προέδρους τῶν
κατά τόπους ἐπισκοπικῶν συνόδων μέ τήν
ὁποία ἐπαναβεβαιώνει ὅσα εἶχε ὑποστηρίξει
μέ παρόμοια ὁδηγία τό 1996 σχετικά μέ τίς
προσωπικές μελέτες τῆς Βασούλας Ryden,
πού τίς παρουσιάζει ὡς δῆθεν προσωπικές
ἀποκαλύψεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στίς 9 Αὐ
γούστου, μέ ἀφορμή σχετικά δημοσιεύματα
στό Internet, ἡ Ἱ. Σύνοδος ἐπαναλαμβάνει
στούς Ἱεράρχες τό καθῆκον νά προειδοποι
ήσουν τό ποίμνιό τους νά ἀπέχει ἀπό τίς
συγκεντρώσεις «προσευχῆς» πού ὀργανώνει
ἡ Βασούλα ἀνά τόν κόσμο.
Η Ἱ. Σύνοδος γιά τήν διδασκαλία τῆς πί
στεως εἶχε ζητήσει ἀπό χρόνια στή Βασούλα
νά ἐκθέσει τό φαινόμενο τῆς προσωπικῆς
της ζωῆς στό ἐπίσημο αὐτό ὄργανο τῆς
Ἁγίας Ἕδρας, γιά νά κρίνει ὡς πρός τό γνή
σιο τῶν λεγομένων της. Ἡ Βασούλα, ἀντ’
αὐτοῦ, δημοσίευσε ὁλόκληρο βιβλίο, ὅπου
ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός
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ἐπικοινωνεῖ μαζί της καί τῆς ὑπαγορεύει
ὅσα γράφει.
Ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀφοῦ μελέτησε τά γραπτά
της, διεπίστωσε ὅτι μέσα στά λόγια της ὑπει
σέρχονται διδασκαλίες ἀντίθετες πρός τήν
Καθολική Πίστη. Π. χ. ἡ Βαοούλα ἀναγγέλ
λει μία πολύ προσεχή περίοδο κυριαρχίας
τοῦ ἀντίχριστου στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησί
ας, θά ἐπέλθει μία ὁριστική καί ἔνδοξη ἐπέμ
βαση τοῦ Θεοῦ, κατά τήν ὁποία, πρίν τήν
ὁριστική δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ,
θά ἐγκαθιδρυθεῖ ἐπί τῆς γῆς μία περίοδος
εἰρήνης καί παγκόσμιας εὐημερίας. Ἐπίσης
προβλέπει τήν ἔλευση μιᾶς Ἐκκλησίας μέ
παν-χριστιανικό χαρακτήρα. Ὅλα αὐτά ἔρ
χονται σέ ἀντίθεση μέ τή χριστιανική διδα
σκαλία.
Ἡ Ἱ. Σύνοδος ἐφιστᾶ τήν προσοχή τῶν
Ἐπισκόπων γιά τή διαφώτιση τῶν πιστῶν
τους στήν πίστη τους, ὥστε νά ἀποφεύγουν
νά λαβαίνουν μέρος στίς συγκεντρώσεις
«προσευχῆς» τῆς Βασούλας, ἡ ὁποία παρου
σιάζει ὡς προσωπικές ἀποκαλύψεις τοῦ Ἰη
σοῦ Χριστοῦ τίς θεωρίες της γιά θεολογικά
θέματα πού δέν κατέχει».
Γιά τίς ἀνταλλαγεῖσες ἐπιστολές μεταξύ
τῆς κ. Βασούλας Ρύντεν καί τῆς «Σύνοδου
ὑπέρ τῆς Πίστεως» τοῦ Βατικανοῦ, παραπέμ
πομε τόν ἀναγνώστη στό τεῦχος «Διευκρινί
σεις» τῆς «Ἀληθινῆς ἐν Θεῷ Ζωῆς».
Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Μεταφέρουμε αὐτούσια τήν εἴδηση ἀπό
τόν ἡμερήσιο Τύπο (Ἐλεύθερος Τύπος,
12/9/2007) καθώς ἡ ἐν λόγῳ σέκτα χρησιμο
ποίησε καί τήν εὐκαιρία τῆς καταστροφῆς,
πού ἔπληξε πρόσφατα τήν πατρίδα μας, σάν
μία ἀκόμη δυνατότητα προβολῆς της καί δη
μοσίων σχέσεων.
«Με το φυλλάδιο “ο δρόμος για την ευτυ
χία” ανά χείρας και με ανθρωπιστική βοή
θεια, τρόφιμα, ρούχα, ακόμη και σχολικά
βιβλία οι “Εθελοντές Λειτουργοί τής Σαηεν
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τολογίας” είναι ακόμη μία από τις ομάδες
εθελοντών πού έχουν επισκεφθεί αυτές τις
μέρες τις πυρόπληκτες περιοχές.
Ο φακός τού Ε. Τ. “εντόπισε” τούς ανθρώ
πους τής αποκαλούμενης “Εκκλησίας τής Σα
ηεντολογίας” στο χωριό Αρτέμιδα. Κάποιοι
κάτοικοί του άκουσαν με προσοχή τα λόγια
τους. Η βοήθεια, έλεγαν είναι “ καλοδεχού
μενη”. Δεν έλειψαν όμως και οι επιφυλάξεις
για την οργάνωση.
“Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες οργανώ
σεις, αναλαμβάνουν διάφορες κοινωνικές
πρωτοβουλίες για να αποκτήσουν κοινωνι
κή αναγνώριση και κοινωνικό πρόσωπο,
που θα οδηγήσει ενδεχομένως έπειτα σε
προσηλυτισμό”, είπε στον Ε. Τ. ο πρωτοπρε
σβύτερος π. Κυριακός Τσουρός γραμματέας
της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
“Είναι μία οργάνωση που και από διεθνείς
οργανισμούς και κυβερνήσεις αλλά και
από την Εκκλησία της Ελλάδας θεωρείται
παραθρησκευτική”. Ο πατέρας Κυριακός
υπενθυμίζει το πρόσφατο ιστορικό της Σαη
εντολογίας στην Ελλάδα. “Η συγκεκριμένη
οργάνωση προσπάθησε να αναγνωριστεί
ως Εκκλησία στην Ελλάδα πράγμα το οποίο
δεν πέτυχε”.
Είχε προηγηθεί το 1997 απόφαση με βά
ση την οποία η οργάνωση “διελύθη ως σωμα
τείο με τον τίτλο Κ.Ε.Φ.Ε. για δραστηριότη
τες πού δεν συμφωνούσαν με τούς σκοπούς
του καταστατικού του”. Σύμφωνα μάλιστα
με όσα ρητά ανέφερε η τότε απόφαση του
εφετείου Αθηνών για τη Σαηεντολογία “απε
δείχθη με πληρότητα ότι το καθ’ ου και εκκα
λούν είναι μία οργάνωση με ολοκληρωτικές
δομές και τάσεις πού στην ουσία περιφρονεί
τον άνθρωπο, ενώ ενεργεί ελεύθερα και μό
νον κατ’ επίφαση προκειμένου και αποκλει
στικά να προσελκύσει μέλη τα οποία στη
συνέχεια υφίστανται πλύση εγκεφάλου”.
Ο Ε. Τ. επικοινώνησε με την υπεύθυνη
δημοσίων σχέσεων της αυτοαποκαλούμενης
“Εκκλησίας της Σαηεντολογίας” κ. Ειρήνη
Μοσχοπούλου η οποία δήλωσε πώς “δεν εί
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ναι ώρα για λόγια και προβολή, είναι ώρα
για δουλειά. Είμαστε στη διάθεση όλων
των πληγεισών περιοχών για να προσφέ
ρουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται.
Όταν κοπάσει ο απόηχος της καταστροφής
θα μπορούμε να κάνουμε απολογισμό της
δράσης μας” Στο μεταξύ οι Σαηεντολόγοι
εθελοντές ετοιμάζονται να κατέβουν και σή
μερα στη Ζαχάρω, αυτή τη φορά για να βοη
θήσουν στη διανομή των ζωοτροφών στους
πληγέντας κτηνοτρόφους. Μέχρι στιγμής
σε Πελοπόννησο και Εύβοια είχαν κατέβει
περισσότερα από 50 άτομα. Το φυλλάδιο
πού διένειμαν από τις πρώτες επισκέψεις
στο χωριό Αρτέμιδα αναφέρει “Γιατί σου
έδωσα αυτό το βιβλίο. Η επιβίωσή σου έχει
σημασία για μένα”.
Συμβουλεύει δε μεταξύ άλλων τον ανα
γνώστη: “Στήριξε μία κυβέρνηση που προο
ρίζεται και λειτουργεί για όλο το λαό” Και
στο οπισθόφυλλο αναγράφει πως “αυτός εί
ναι ίσως ο πρώτος μη θρησκευτικός κώδικας
ηθών που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην κοι
νή λογική” με την υπογραφή του ιδρυτή της
παγκόσμιας οργάνωσης Λ. Ρον Χάμπαρντ».
Ἄν καί τό σχόλιο τῆς ἐφημερίδας μετα
φέρει συνοπτικά βασικά σημεῖα τοῦ βίου
καί τῆς πολιτείας τῆς σέκτας στή χώρα μας,
ἀξίζει νά ὑπογραμμίσουμε, δανειζόμενοι μία
λεζάντα φωτογραφίας, πού συνοδεύει τό
ἀνωτέρω ἄρθρο, ὅτι: Οἱ ὀπαδοί τῆς σέκτας
«προσέφεραν» τήν βοήθειά τους φορῶντας
«κίτρινες μπλοῦζες, πού ἔφεραν τήν ἐπιγρα
φή ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΣΑΗ
ΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ».
Κάθε θεμιτό καί ἀθέμιτο μέσον χρησιμο
ποιεῖται στήν προσπάθεια παγίδευσης κι
ἄλλων ἀνθρώπων, στή δημιουργία κι ἄλλων
ὀπαδῶν -χωρίς προσωπική σκέψη καί κρίσηκαί μάλιστα μέ ἐπιχειρήματα, ὅπως τό προσω
πικό ἐνδιαφέρον καί μέ slogan τοῦ τύπου «Ἡ
ἐπιβίωσή σου ἔχει σημασία γιά μένα» στήν
ἡμερήσια διάταξη.
Κι ἡ ἐν λόγῳ σέκτα δέν εἶναι ἡ μόνη, πού
ἐκμεταλλεύεται τόν ἀνθρώπινο πόνο προκει
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μένου νά ἐντάξει κι ἄλλα θύματα-μέλη στίς
τάξεις της. Μέ παρόμοιο τρόπο λειτουργοῦν
κι ὅλες οἱ ἄλλες ὀργανώσεις, ὅπου μποροῦν
νά ἐκμεταλλευθοῦν τίς «εὐκαιρίες». Χαρα
κτηριστικό παράδειγμα ἡ «Ἁρμονική Ζωή»
μέ τίς «ἐπισκέψεις» στίς φυλακές καί τήν
προσπάθεια «ἐκπαίδευσης στή γιόγκα» τῶν
ἐκεῖ τροφίμων ἤ ἡ ἐμπλοκή τῆς «Νέας Ἀκρό
πολης» μέ διάφορες «Μή Κυβερνητικές Ὀργα
νώσεις» ἀνθρωπιστικοῦ προσανατολισμοῦ,
γιά τή δημιουργία κοινῶν «πολιτιστικῶν»
προγραμμάτων ἤ ἡ ἔνταξη τῆς ἀνωτέρω σέ
κτας σέ προγράμματα πυροπροστασίας τῶν
Δημοσίων καί Δημοτικῶν Ἀρχῶν.
Καί οἱ περιπτώσεις δέν ἔχουν τέλος...
2007: ΜΠΑΡΑΖ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
«ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ»
Εἶναι ἤδη σέ ὅλους μας γνωστή ἡ ἐξάπλω
ση τοῦ προβλήματος «Χάρι Πότερ». Ἐπί μία
σχεδόν δεκαετία, παιδιά, νέοι καί ἐνήλικες
δέχονται τήν πλήση ἐγκεφάλου, πού ἡ «Νέα
Ἐποχή» κατόρθωσε νά ἐπιβάλει χρησιμοποι
ώντας σάν μέσο γνωστές πολυεθνικές, πού
φαίνονται νά ἐνδιαφέρονται πρωτίστως γιά
τό χρῆμα, παράλληλα ὅμως προωθοῦν τίς
ἀποκρυφιστικές θέσεις μελῶν τους, ἄλλοτε
ἐν γνώσει, ἄλλοτε ἐν ἀγνοίᾳ.
ου
Ἡ ἀγγλική ἔκδοση τοῦ 7 καί τελευταίου
βιβλίου τῆς σειρᾶς «Χάρι Πότερ», μέ τίτλο
10
«Harry Potter and the Deathly Hallows»
κυκλοφόρησε στίς 21 Ἰουλίου, ἡμέρα πού
γιορτάζεται τό «θερινό ἡλιοστάσιο» στούς
κύκλους τῶν Wiccan καί τῶν ἁπανταχοῦ ἀπο
κρυφιστῶν.
Οἱ φιέστες στά βιβλιοπωλεῖα πραγματοποι
ήθηκαν καί πάλι καί τό marketing λειτούργη
σε κατά τή γνωστή συνταγή: «Προσπαθεῖστε
νά δημιουργήσετε σύνδρομο στέρησης στόν
καταναλωτή, ἀφοῦ τοῦ καταστήσετε τό προ
ϊόν μυστηριῶδες καί ἐπιθυμητό». Οὐρές ἔξω
ἀπό βιβλιοπωλεῖα στήν Ἀγγλία κι ἀλλοῦ κι
ὁ Ἕλληνας ἐκδότης τῆς σειρᾶς νά θριαμβολο
10. «Ὁ Χάρι Πότερ καί οἱ Θανατηφόροι Καθαγιασμοί»;
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γεῖ καί μέσῳ τῆς ἱστοσελίδας του στό Intern
11
et . Κατά δηλώσεις του: «το βιβλίο πούλησε
πάνω από 3 εκ. αντίτυπα στην Αγγλία και
άλλα 8,3 εκ. αντίτυπα στις ΗΠΑ μέσα στις
πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας του, καταρρί
πτοντας όλα τα προηγούμενα ρεκόρ...».
Ἡ ἑλληνική ἔκδοση τοῦ βιβλίου ἔχει προ
γραμματιστεῖ νά κυκλοφορήσει στίς 3 Νοεμ
βρίου 2007 καί οἱ Ἐκδόσεις Ψυχογιός, «προ
τείνουν στους φίλους του Χάρι να κάνουν
υπομονή και να ΜΗΝ σπεύσουν να πληρο
φορηθούν το τέλος του βιβλίου, καθώς οι
απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα
(και σε πολλά άλλα ακόμη) προκύπτουν στα
διακά και κατά την ανάγνωση ΟΛΟΥ του
βιβλίου και μια τηλεγραφικού τύπου ενημέ
ρωση θα κατέστρεφε τη μαγική στιγμή, που
με τόση ανυπομονησία περίμεναν οι Χαριπο
τεριστές ανά τον κόσμο και θα ζήσουν και
οι Έλληνες αναγνώστες τον Νοέμβρη».
Παράλληλα μέ τήν κυκλοφορία τοῦ 7ου βι
βλίου, ξεκίνησε στό ἐξωτερικό, στίς 10 Ἰουλί
ου, ἡ προβολή τῆς ταινίας πού βασίζεται στό
5ο βιβλίο, «Ὁ Χάρι Πότερ καί τό Τάγμα τοῦ
Φοίνικα». Στή χώρα μας ἡ 5η ταινία προβλή
θηκε στίς 23 Αὐγούστου.
Καί ἐπειδή θά ἦταν ἀδιανόητο γιά τούς
πολυεθνικούς κεφαλαιοκράτες νά μήν ἐκμε
ταλλευθοῦν κάθε εὐκαιρία πλουτισμοῦ στό
ἔπακρο –ἄσχετα ἄν πληθαίνουν τά θύματα
καί χάνονται ἀθῶες παιδικές ψυχές-, μετά
τήν Disneyland, ἔρχεται ἡ Potterland12 .
Κατά τήν εἴδηση: «Δύο μεγαθήρια των
στούντιο, η Universal και η Warner Bros.
σχεδιάζουν να ανοίξουν ένα θεματικό πάρ
κο στην Φλόριντα προς τιμήν του νεαρού
μάγου. Τίτλος: «Ο μαγευτικός κόσμος του
13
Χάρι Πότερ» .
Τό πάρκο ἑτοιμάζεται νά ἀνοίξει τέλη
τοῦ 2009, ἔτσι ὥστε νά ἀκολουθήσει τήν 7η
καί τελευταία ταινία τῆς σειρᾶς, καί θά περι
11. http://harrypotter.psichogios.gr/new/newbook.asp
12. http://www.liferadio.gr/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=1002&Itemid=48
13. The Wizarding world of Harry Potter.
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λαμβάνει ὅλα ὅσα ἀναφέρονται στά βιβλία
τῆς Rowling: «το κάστρο Χόγκουαρ, όπου οι
επισκέπτες θα μπορούν να περιπλανιούνται,
να συναντούν τους ήρωες και να βλέπουν
αληθινά μαγικά να γίνονται μπροστά τους.
Θα υπάρχει επίσης το Απαγορευμένο Δάσος
και το χωριό Χόγκσμιθ, όπου θα κατοικούν
όλα τα μαγικά πλάσματα, με τα περίεργα
κτίρια και τα εκκεντρικά καταστήματα που
θα πωλούν μαγικά φίλτρα και τόσα άλλα
πράγματα απαραίτητα για τους μάγους! Το
Χόγκουαρ Εξπρές θα περιμένει στο σταθμό
του τρένου όλους τους επισκέπτες για μια
μαγευτική διαδρομή».
Οἱ παραγωγοί δηλώνουν ὡς ἐπιδίωξή
τους, τό πάρκο νά κρατήσει γιά πάντα, καί
τό ἐννοοῦν: ἡ διαφημιστική καμπάνια ἔχει
ἀρχίσει ἐδῶ καί δύο χρόνια!
Ἄς μή περιμένουμε, λοιπόν, ὅτι τό πρόβλη
μα «Χάρι Πότερ» τελειώνει μέ τήν προβολή
τῆς 7ης ταινίας, ἴσως περί τό 2010. Οἱ ἀρχιτέ
κτονες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί οἱ κεφαλαι
οκρᾶτες συνοδοιπόροι τους ἔχουν πολύ με
γαλύτερα σχέδια, ἀπό τόν ἐκφαυλισμό μιᾶς
μόνο γενιᾶς τῶν παιδιῶν μας.
ΜΠΕΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ COCA-COLA
SOUNDWAVE...
Στά πλαίσια ἐκτεταμένης διαφημιστικῆς
ἐκστρατείας, ἑκατομμύρια συσκευασίες τοῦ
γνωστοῦ ἀναψυκτικοῦ διατέθηκαν στή διά
ρκεια τοῦ θέρους στή χώρα μας, μέ τήν
προτροπή: «Μπες τώρα στο Coca-Cola Sou
ndwave, στο μουσικό κύμα που σαρώνει όλη
την Ευρώπη με ένα κλικ στο www.coca-cola.
com/music. Άκουσε μοναδικές δημιουργίες
νέων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και την
υπόλοιπη Ευρώπη. Ψήφισε το αγαπημένο
σου θεματικό τραγούδι και κάντο να ακου
στεί live σε πανευρωπαϊκές συναυλίες, μαζί
μέ το επιλεγμένο τραγούδι των Raining Plea
sure».
Τό διαφημιστικό κείμενο συνοδεύει σουρε
αλιστική ἀπεικόνιση μέ τό σχηματοποιημένο
μπουκάλι τοῦ ἀναψυκτικοῦ μέσα ἀπό τό
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ὁποῖο ξεχύνονται κλαβιέ,
νότες, μικρόφωνα, δίσκοι,
τά τάστα μιᾶς κιθάρας
καί «χεράκια» στηλιζαρι
σμένα, τά ὁποῖα ἐκτελοῦν
διάφορες ἐργασίες, κυρί
ως πατώντας πλήκτρα.
Δεσπόζουσα θέση κατέχει ἕνα χέρι πού σχη
ματίζει τό σύμβολο τοῦ σατανᾶ, τό τόσο προ
σφιλές σέ πολλούς ρόκ τραγουδιστές.
Ἡ παράσταση αὐτή κυκλοφόρησε, ἐκτός
τῶν διαφημίσεων, καί σέ ἑκατομμύρια συ
σκευασίες τῆς ὅλων τῶν μεγεθῶν, ἀπό τά
ἀλουμινένια ἀτομικά κουτάκια μέχρι τίς φιά
λες «οἰκογενειακῆς συσκευασίας» τῶν 2 lt.
Τό προϊόν τό κατανάλωσαν Ἕλληνες
ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ἀλλά κυρίως νέοι καί
παιδιά, πού κατά κανόνα κάνουν χρήση τοῦ
γνωστοῦ ἀναψυκτικοῦ.
Καί διερωτᾶται κανείς: Ἔφθασε πλέον ἡ
συμπαθής πολυεθνική νά προσανατολίζει τά
νιάτα τῆς χώρας μας, ἐκτός τῆς ρόκ μουσικῆς
καί στόν σατανισμό; Πάντως ἡ ἐξοικείωση
τῶν νέων, ἐν ἀγνοίᾳ τους ἴσως, μέ σύμβολα
πού χαρακτηρίζουν ἀκραῖα παραθρησκευτι
κά ρεύματα, κάθε ἄλλο παρά ἀθώα καί παι
δαγωγική μπορεῖ νά θεωρηθεῖ.
Καί ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Coca-Cola εὐθύνε
ται καί γιά τήν χρηματοδότηση τῶν πρώτων
ταινιῶν «Χάρι Πότερ», ὑπογράφοντας μέ τήν
Warner Bros συμφωνία 150.000 $ γιά τήν ἀπο
κλειστική χρήση στίς συσκευασίες καί διαφη
μίσεις της τῶν «ἡρώων» τῆς J. K. Rowling14.
GENPET:
ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΝ
ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Γράφτηκε στόν Ἡμερήσιο Τύπο· βγῆκε
στίς εἰδήσεις καί στά «παράθυρα» τῆς T.V.·
15
ὑπάρχει παντοῦ στό Internet . Εἶναι ὅμως
τόσο ἀπαράδεκτο καί τόσο ἀνατριχιαστικό,
πού θεωροῦμε χρέος μας νά τό παρουσιάσου
14. Ἰ. Μηλιώνη, «Ναί ἤ ΟΧΙ στό Χάρι Πότερ», ἔκδοση Π.Ε.Γ.,
2003, σελ. 17.
15. http://minotavrs.blogspot.com/2007/09/blog-post_18.html
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με γιά ὅσους δέν εἶχαν τυχόν τήν εὐκαιρία
τῆς σχετικῆς πληροφόρησης.
«Ένα γενετικά τροποποιημένο ον που
σχεδιάστηκε για να πωληθεί ως pet από
εταιρεία γενετικής μηχανικής, προκαλεί σά
λο σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πρόκειται για μια μορφή παιδικής κού
κλας με γενετικά τροποποιημένο DNA, η
οποία έχει μεν το μέγεθος παιδικού παιχνι
διού, διαθέτει ωστόσο μηχανισμούς καρδια
κών παλμών, αίσθηση του πόνου, ακόμη και
αληθινά δόντια. Διατίθεται σε επτά διαφο
ρετικούς τύπους.
Το genpet είναι ζωντανό μαστοφόρο που
αναπνέει. Η εταιρεία Bio-Genica που το κα
τασκεύασε, φρόντισε να του τοποθετήσει
αίμα, κόκαλα και μύες που μπορούν να αι
μορραγήσουν εάν κοπεί ένα μέρος τους. Σχε
διάστηκε για να πωλείται σε καταστήματα
παιδικών παιχνιδιών και όχι κατοικίδιων
ζώων, αν και θα πωλείται ως κατοικίδιο.
Γι’ αυτό και διατίθεται σε πλαστική συσκευ
ασία.
Η διαδικασία σύμφωνα με την οποία κα
τασκευάστηκε το genpet, ονομάζεται “Zygo
te Micro Injection” και αποτελεί συνδυασμό
DNA, με την εισροή συγκεκριμένων πρωτεϊ
νών διαφορετικών ειδών. Χρησιμοποιήθηκε
για πρώτη φορά το 1997, κατά τη διάρκεια
ερευνών για τον εντοπισμό κοινών στοι
χείων ανάμεσα σε ποντίκια και μέδουσες
βιοκαλλιέργειας και από τότε συναντάται
στην κλωνοποίηση κουνελιών, γουρουνιών,
ψαριών και πιθήκων. Μέχρι σήμερα χρησι
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μοποιείτο σε χιμπατζήδες,
αράχνες και πρόβατα. Και
τώρα έρχεται το genpet.
To genpet διατηρείται
στην πλαστική συσκευασία
με έναν τύπο χειμερίας νάρ
κης που ελέγχεται από σωλή
να από τον οποίον διοχετεύ
εται ειδική πρωτεΐνη. Κάτι
που συναντάται σε πολλά
ζώα των βορείων ή σκανδινα
βικών χωρών. Αναπνέει από
ειδικές τρύπες εξαερισμού.
Έχει αίσθηση του πόνου; Βε
βαίως. Έχει επίσης ελάχιστες
φωνητικές χορδές που το βο
ηθά να φωνάξει όταν νιώσει
την οποιαδήποτε ενόχληση.
Δείχνει τα συναισθήματά
του μέσω ειδικών διαφοροποιημένων κωδι
κών, που τους διακρίνει κανείς από το χρώ
μα τους. Δεν μεγαλώνει. Έχει διάρκεια ζωής
από ένα μέχρι τρία χρόνια και δεν χρειάζε
ται μπαταρίες. Τα μαλλιά του μεγαλώνουν.
Ελάχιστα μεν, αλλά μεγαλώνουν.
Ανοιγοκλείνει κανονικά τα μάτια του,
μπορεί να δαγκώσει εάν χρειαστεί, ενώ ανα
γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του. Οι υπεύθυνοι
της εταιρείας ισχυρίζονται ότι μπορεί ακό
μη και να θαφτεί. Ούτε η τιμή του, ούτε και
η στιγμή που θα κυκλοφορήσει στην αγορά
έχουν γίνει ακόμη γνωστά».
Τί θά μπορούσαμε νά προσθέσουμε ἐμεῖς
σ’ ὅλα αὐτά; Ἡ ἀνθρωπότητα βαδίζει ἀπό
τό κακό στό χειρότερο. Μία μόνον ἐλπίδα
ὑπάρχει: Τό ἀπύθμενο ἔλεος τοῦ Κυρίου!
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ
Κατά τόν παρελθόντα Μάϊο 2007, τό Δ.
Σ. τῆς Ἑνώσεώς μας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρό
εδρο τοῦ Πνευματικοῦ Συμβουλίου π. Κυρια
κό Τσουρό, ἐπισκέφθηκε γιά πρώτη φορά
τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν

διάλογος

καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλο, στόν
ὁποῖο παρουσίασε τό πολύπλευρο ἔργο πού
ἐπιτελεῖται στήν Π. Ε. Γ.
Στόν Μακαριώτατο προσφέρθηκε τό σύνο
λο τῶν τευχῶν τοῦ περιοδικοῦ «Διάλογος»,
βιβλιοδετημένο σέ καλαίσθητους δερματόδε
τους τόμους.
Ὁ Μακαριώτατος εἶναι θερμός ὑποστηρι
κτής καί ἀναγνώστης τοῦ περιοδικοῦ μας,
θεωρεῖ τήν ὅλη ἐργασία πολύ σπουδαία καί
ἐνισχύει πολλαπλῶς τίς δραστηριότητες τῆς
Ἑνώσεώς μας.
Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπί
σκοπος Ἀθηνῶν, μέ βάση τό Καταστατικό
μας, εἶναι ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς Π. Ε. Γ.
Τό κλίμα κατά τήν ἐπίσκεψη ἦταν ἄκρως
ἐγκάρδιο. Δεχθήκαμε τίς πολύτιμες συμβου
λές καί εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου, καθώς
καί τήν ὑπόσχεση γιά τήν ἐπίσπευση τῆς
ἐκδηλώσεως πρός τιμήν τοῦ μακαριστοῦ π.
Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ἀπό μέρους τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου. Ὅπως διευκρινίστηκε, ὁ
λόγος καθυστερήσεως τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι
τεχνικῆς φύσεως καί ἀφορᾶ στήν ἀνακαίνιση
τῶν αἰθουσῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
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ZAHL
Τό ἄρθρο τοῦ κ. Ἀθανασίου Νεοφώτι

στου , Ἐπίτιμου Προέδρου τῆς Π.Ε.Γ., τό ἀνα
φερόμενο στήν πρεσβυτέρα τοῦ π. Ἀντωνίου,
Ἀντωνία Ἀλεβιζοπούλου, πυροδότησε ποικι
λία συγκινητικῶν ἀντιδράσεων ἀπό ἀριθμό
ἀναγνωστῶν τοῦ «Διαλόγου».
Δημοσιεύουμε μία ἀπό τίς «ἀντιδράσεις» αὐ
τές· τό πόνημα τῆς ποιήτριας Οἶδας Περάνη.
«ZAHL
Εἶναι μιά ἀνακούφιση
Γυναίκα φωτεινή, ἁπλῆ καί τρυφερή
Νά σᾶς σκεφτόμαστε
Γιατί τό πέρασμά σας ἀπ’ τή ζωή αὐτή
Τή θλιβερή, πλούσια μᾶς παρηγόρησε
Καί μᾶς συμπαραστάθηκε ὅταν
Τό χρειαζόμαστε...
Γιά ‘σᾶς δέν ἦταν οἰκογένεια
Μόνον οἱ συγγενεῖς σας·
Ὁ θαυμαστός ἐκεῖνος ἄνθρωπος
Πού ὑπῆρξε σύντροφός σας
Ἤ ὁ τριπλός καρπός
Τῆς ἔγγαμης ζωῆς σας.
. Ἡ λέξη: Zahl (Τσάλ) σημαίνει, νοσταλγία (ἤ, μελαγχολία
νοσταλγίας), στά Πολωνικά.
. «Διάλογος», τεῦχος 48.

Δέν εἶχε ὅρια ἡ ἀγάπη·
Δέν εἶχε μέτρο ἡ αὐτοθυσία σας!...
Μακάρι νά μπορούσαμε νά σᾶς
ἀνταποδώσουμε
Λίγα ἀπ’ ὅσα δώσατε
Κι ἀκόμα περισσότερα ἀπ’ ὅλα ὅσα θά
θέλαμε
Νά σᾶς ἀφιερώσουμε.
Ἴσως νά μᾶς διδάσκατε καί πάλι
-ΤώραὍπως καί τότε πού ἤσασταν κοντά μας
Σεμνά καί στοργικά
Μέ τή μειλίχια φωνή σας,
Λέγοντας πράγματα σοφά
Πού τά σφραγίσατε μέ πόνο,
Δοξολογώντας τό Θεό μέχρι τήν ὕστερη
στιγμή
Μ’ ὅλη τήν ὕπαρξή σας
Ἀφήνοντας τόν κόσμο.
Στήν ἀείμνηστη Ἀντωνία Ἀλεβιζοπούλου,
Πρεσβυτέρα, λαμπρή ἐπιστήμονα, σύζυγο
μαί μητέρα, γιά τά ἕντεκα χρόνια ἀπό τήν
ἐκδημία της, 1997-2007.
Οἶδα Περάνη».

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦν ἐφέτος, στά πλαίσιά της Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκηνικοῦ
τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας:
1. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Ἑταιρίας «Σκο
πιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» (Κάθε Πέμπτη, 6.00΄-7.00΄ μ.μ.)
2. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῶν Πεντηκοστια
νῶν. (Κάθε Δευτέρα, 6.00΄-8.00΄ μ.μ.).
3. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Νεοειδωλολα
τρίας. (Κάθε Δευτέρα, 6.30΄-8.30΄ μ.μ.).
4. Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι
στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο-Γνωστικές, Σατανιστικές, κ.λπ. ὁμάδες). (Κάθε Πέμπτη,
7.00΄-9.00΄ μ.μ.).
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Πα
ρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπικοινωνίας:
210 6396 665.
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διάλογος

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδονται οἱ
ἑξῆς ἐκπομπές:
1) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως». Τετάρτη, 16.00–17.00 & 12.00-1.00 (βράδυ).
	Παραγωγός: Π. Ε. Γ. (Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθο
δόξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου). Παρουσιάστρια: κ. Αἰκατερίνη
Ἀναγνωστοπούλου.
2) «Ἐκκλησία καί Αἱρέσεις». Πέμπτη, 16.30–17.00 & 2.00-2.30 (βράδυ).
	Παραγωγός: Π. Ε. Γ., σέ συνεργασία μέ τή Σ. Ε. ἐπί τῶν αἱρέσεων. Παρουσιάστρια: κ.
Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου.
	Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπο
μπή:
3) «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός.
Ἰστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e-mail: iera-synodos@ecclesia.gr
‘Ιστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ»
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη,
ἀν. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν
* Ἀπευθύνεται στή σύγχρονη Ἑλληνική οἰκο
γένεια γιά τήν ἐν Χριστῷ παιδαγωγία τῶν
παιδιῶν.
* Προβάλλει τήν ὑπευθυνότητα τῶν ἐνηλίκων
(γονεῖς παιδαγωγοί - πνευματικοί) ἔναντι
τῆς ὁμαλῆς ἀναπτύξεως τῶν παιδιῶν.
* Ἀποκαλύπτει τήν ἐν Χριστῷ σύσταση καί
λειτουργία στή ζωή τοῦ παιδιοῦ μέ τήν προ
σφορά τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας.
* Παρέχει κατηχητικές προσβάσεις μέ βάση
τήν ἀρχέτυπη καί ζῶσα παρουσία τοῦ Χρι
στοῦ σέ κάθε ἄνθρωπο.
* Ὑποδεικνύει τήν πληρότητα τῶν ὑπαρξια
κῶν ἀναγκῶν τοῦ παιδιοῦ στήν κοινωνία
τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.
* Ἐμφανίζει τό ἀπαραίτητο τοῦ λειτουργι
κοῦ χώρου τῆς Ἐκκλησίας στή διαμόρφω
ση τοῦ παιδιοῦ.
* Προτείνει τήν μετοχή τῶν γονέων καί διδα
σκάλων στήν κοινωνία τῆς ἀγάπης, ὡς κα

θοριστικοῦ πα
ράγοντα στήν
ἀγωγή τοῦ παι
διοῦ.
* Δ ιαμορφώνει
τόν κατηχούμε
νο μέ τόν ἐξο
πλισμό τῆς «εἰ
κόνος τοῦ Θε
οῦ» παρ’ ὅλη
τήν ἐπικάλυψή
της ἀπό τήν ἁμαρτία.
* Ἀπομακρύνει καί προφυλάσσει τά παιδιά
ἀπό τά ἀδιέξοδα τῶν ναρκωτικῶν, τῶν
παραθρησκειῶν καί τῶν σατανιστικῶν με
θοδειῶν.
Προμηθευθεῖτέ το ἀπό τά βιβλιοπωλεῖα, τίς
«Ἐκδόσεις Σταμούλη» (τηλ.: 210 5238305)
ἤ ἀπό τήν Π. Ε. Γ. (τηλ.: 210.6082.271,
210.6396.665).
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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 Α΄).
12. «Μία δικτατορία στὸ Μπρούκλιν», (τόμος Β΄)
(ἐξαντλήθηκε).
13. «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος
Γ΄).
14. «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους
τοῦ Ἑωσφόρου».
15. «Νεοφανεῖς αἱρέσεις-Καταστροφικὲς Λατρεῖες
στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
16. «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σατανι
στῶν».
17. «Ντοκουμέντα γιὰ αἱρέσεις καὶ παραθρησκεία».
18. «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη»,
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