
ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ!

Ή σύγχρονη παγκόσμια νεοπαγανι- 
στική λαίλαπα χρήζει ιδιαίτερης έπιστη- 
μονικης διερεύνησης. Ή όρμή αύτού τού 
παράδοξου (παρά)θρησκευτικού καί σα
φέστατα αποκρυφιστικού φαινομένου 
προκαλει κατάπληξη σέ κάθε σκεπτό- 
μενο καί προβληματιζόμενο άνθρωπο. 
Ερωτηματικά έγείρονται γιά τό γεγονός 
ότι στήν ανατολή τού 21ου αίώνα, στήν

τον κ. Λάμπρου Σκόντζου, 
Θεολόγου-Καθηγητον.

έποχή της πνευματικης (ύποτίθεται) απε
λευθέρωσης καί τού ορθού λόγου, εύδοκι- 
μούν μορφές θρησκευτικού καί πνευματι
κού πρωτογονισμού, μέ κύρια έκφανση 
τόν παγανισμό.

Κατάπληξη έπίσης προκαλει τό γεγο
νός ότι πρωτοπόροι τού νεοπαγανιστικού 
κινήματος τυχαίνει νά προέρχονται από 
πρώην μαρξιστικές τάξεις καί μάλιστα

άλλων συμμερίζεται το 64% τών Γάλλων 
καί το 62% τών Βρετανών καί περισσότε
ρο απ' το 53% τών Εύρωπαίων πολιτών. 
Ύπάρχει, λοιπόν, ανάγκη νά βρούμε μιά 
απάντηση στήν ίσοπέδωση της παγκο- 
σμιοποιήσεως. Άν έχει κάποια καλά στοι- 
χεια, νά τά αξιοποιήσουμε.

Ώς Έλληνες καί ως Ορθόδοξοι, έμεις 
αντιπροβάλλουμε τήν οίκουμενικότητα 
της παιδείας μας. Γι' αύτο μιλούμε γιά έλ
ληνορθόδοξη παιδεία. Διότι δέν είμαστε 
έθνοφυλετιστές, δέν είμαστε έθνικώς αλα
ζόνες, δέν είμαστε ρατσιστές. Το νά μάθει 
το παιδί μας καί δεύτερη ξένη γλώσσα 
καλόν είναι. Ό Έλληνας ήταν πάντα θα
λασσοπόρος, ταξίδευε σάν τόν Οδυσσέα, 
το έλληνορθόδοξο Βυζάντιο έπικοινωνού- 
σε μέ τούς άλλους λαούς. Μάθαιναν καί 
γλώσσες τότε, ήθελαν νά γνωρίζουν καί 
άλλους πολιτισμούς. Δέν είναι κακο νά 
είσαι ανοικτός. Το κακο είναι νά 'σαι ετοι- 
μος νά ύποδουλωθεις. Ό μεγάλος Θου
κυδίδης στήν αρχαιότητα, έλεγε: «Δέν 
κατηγορώ αύτον πού θέλει νά κατακτή 
σει. Κατηγορώ αύτον πού είναι ετοιμος 
νά ύποδουλωθει, νά τά παραδώσει όλα».

Έτσι, λοιπόν, έμεις σήμερα σε μιά έποχή, 
κατά τήν όποία ή παγκοσμιοποίηση έμ- 
φανίζεται κυρίως μέ ίσοπεδωτικο χαρα- 
κτηρα, θά αντιπροτείνουμε τήν έλληνορ
θόδοξη παιδεία, όχι μόνο γιά μάς, αλλά 
καί γιά τήν Εύρώπη, καί γιά τον κόσμο. Ή 
Εύρώπη ψάχνεται. Στή Γαλλία κλείνουν 
έκκλησίες καί ανοίγουνε τζαμιά. Άλλού 
κυκλοφορούν οί παραθρησκειες, αλλού 
ό αλκοολισμός, οί αύτοκτονίες. Θέλουμε 
νά προβάλλουμε το πρότυπο της έλληνορ 
θοδόξου παιδείας ως ενα αντίβαρο στήν 
ίσοπέδωση της παγκοσμιοποιήσεως. Μέ 
αγάπη σέ κάθε λαό, μέ σεβασμο σέ κάθε 
άλλο άνθρωπο πού 'χει μιά άλλη άποψη, 
μέ σεβασμο στήν έτερότητα τού κάθε 
προσώπου, αλλά καί μέ σεβασμο καί μέ 
απαίτηση νά σέβονται οί άλλοι καί τή δι 
κή μας προσωπικότητα ώς έθνους, ώς πο
λιτισμού, ώς χώρας. Σέ μιά έποχή πού ό 
μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος 
είπε ότι ή παγκοσμιοποίηση θέλει νά μάς 
κάνει ένα νεκροταφείο πολιτισμών, έμεις 
προβάλλουμε «πηγήν υδατος άλλομένου 
είς ζωήν αίώνιον».

Σάς εύχαριστώ.
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πολλοί άπό αυτούς είχαν θητεύσει στήν 
άνένταχτη άναρχική άριστερά! Αυτό 
δέν σημαίνει βέβαια πώς δέν υπάρχουν 
νεοπαγανιστές άλλων πολιτικοκοινωνι
κών ιδεολογιών. Άν πάρουμε γιά παρά
δειγμα τήν έλληνική πραγματικότητα 
θά διαπιστώσουμε πώς οί έννέα στούς 
δέκα παράγοντες τών πολυπληθών νεο 
παγανιστικών όμάδων προέρχονται άπό 
τό χώρο τής μαρξιστικής άριστεράς. Μέ
σα στά κείμενά τους, στά ποικιλώνυμα 
περιοδικά τους καί στίς δαιδαλώδεις 
ίστοσελίδες τους, άφήνουν νά φανουν 
όλοκάθαρα τά μαρξιστικά τους κατάλοι
πα. Δέν είναι έπίσης λίγοι έκεΐνοι, άπό 
τούς «έπώνυμους» τής πολιτικής, τής 
δημοσιογραφίας, τής «κουλτούρας» καί 
του θεάματος, οί όποΐοι άνήκουν (μάλ
λον άνήκαν) στή μαρξιστική ίδεολογία, 
καί δηλώνουν άπροκάλυπτα θιασώτες 
του παγανισμου! Από άθεοι ίδεολόγοι. 
μαρξιστές μεταλλάχτηκαν ξαφνικά σέ 
θρήσκους, λάτρεις τών παγανιστικών 
θεών!

Ή έξήγηση δέν είναι δύσκολη. Όποιος 
γνωρίζει έλάχιστα στοιχεΐα κοινωνιολο- 
γίας, άνθρωπολογίας καί πολιτικής έπι- 
στήμης μπορεΐ εύκολα νά έρμηνεύσει τή 
σύγχρονη έκφυλιστική μετάλλαξη τής 
μαρξιστικής ιδεολογίας σέ νεοπαγανιστι- 
κή θρησκευτικότητα καί νεοειδωλολατρι- 
κή μεταφυσική πίστη.

Θά περιττολογούσαμε άν άναφέραμε 
έδώ τήν χιλιοειπωμένη άλήθεια ότι ό 
άνθρωπος είναι άπό τή φύση του θρη
σκευτικό όν1. Δέν υπήρξε ποτέ κανένας 
άπόλυτα άθεος, γιατί στήν περίπτωση 
τής άθεΐας, η θρησκευτικότητα βρίσκε
ται σέ λανθάνουσα κατάσταση, τή θέση 
τής όποίας εχει καταλάβει κάποια άλλη 
πίστη. Άλλωστε όπως είχε άποφανθεΐ ό 
μεγάλος άνθρωπολόγος J. Quatrefages «η 
αθεΐα τυγχάνει ανώμαλος καί παθολο-

1. Βλέπε: Πλούτ. Ηθικά, Πρός Κωλώτην 31D-E.

γική κατάσταση τής Ψυχής»2. Ό δυτι
κοευρωπαϊκός ορθολογισμός, του όποίου 
γνήσιο τέκνο υπήρξε ό μαρξισμός, δέν 
είναι τίποτε άλλο άπό υποκατάστατο με
ταφυσικής πίστης του νόθου δυτικοευρω- 
παϊκου «χριστιανισμου». Δέ χρειάζεται 
πολλή σκέψη νά καταλάβει κάποιος πώς 
στόν ορθολογιστικό παραλογισμό, τήν 
πίστη στό Θεό εχει πάρει η πίστη στό άν- 
θρώπινο μυαλό. Τρανταχτό παράδειγμα 
η Ιδρυση τής θρησκείας του «Ορθου Λό
γου» άπό τούς «διαφωτιστές» - πρωτεργά
τες τής Γαλλικής Έπανάστασης!

Αλλά καί ό μαρξισμός δρουσε στήν 
ουσία ώς βαθύτατη μεταφυσική πίστη. 
Ό Ν. Μπερντιάεφ είχε άποδείξει πώς 
η μαρξιστική ίδεολογία «κατέχει όλα 
τα χαρακτηριστικά μιας θρησκείας»3. 
Έπίσης ό R. Aron άποκαλεΐ τόν μαρξισμό 
«κοσμική θρησκεία»4. Ή υλιστική ίδεο
λογία δέν ήταν τίποτε άλλο άπό άντίπο- 
δας πνευματικής πίστης. Ή μαρξιστική 
πίστη στήν «μοναδικότητα» τής ύλης 
προέτρεχε παρασάγγες τής πραγματι
κής έπιστημονικής ερευνας γιά τή φύση 
τής ύλης, η όποία, ώς γνωστόν, δέ μπόρε
σε νά δώσει ώς τώρα άπάντηση τί είναι 
πραγματικά η ύλη! Ή βαθύτατη πίστη 
στόν ουτοπιστικό κομμουνιστικό «πα
ράδεισο» άγγίζει τά όρια ένός νοσηρου 
μεταφυσικου μεσσιανισμου. Τά κομμου
νιστικά κόμματα οργανώθηκαν πάνω 
σέ σχήματα θρησκευτικά μέ ίεραρχικές 
δομές δίκην ίερατικών τάξεων. Ό γενι
κός γραμματέας είχε πάρει τή θέση του 
άρχιερέα -  πάπα. Ή Κεντρική Έπιτροπή, 
τή σύνοδο τών ίεραρχών. Τά κομματικά 
συνέδρια, τή θέση τών οίκουμενικών συ
νόδων. Οί άποφάσεις τους, τή θέση τών

2. ΘΗΕ, τόμ. 6, στ. 537.
3. Ν. Μπερντιάεφ, «Βασίλειο του Πνεύματος καί Βα

σίλειο του Καίσαρος», μετ. Β. Τ. Γιούλτση, Θεσ/νίκη 1971, 
σελ. 147.

4. Ν. Βασιλειάδη, «Τό Λυκόφως του Μαρξισμου», 
Αθήνα 1981, σελ.179.
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θρησκευτικών δογμάτων. Τά μαρξιστικά 
συγγράμματα, τά ίερά βιβλία. Τά περιφε
ρειακά κομμουνιστικά κόμματα λειτουρ
γούσαν ώς παπικές «νουτσιατούρες». Ή 
αναγκαστική έκτέλεση τών αποφάσεων 
τού κόμματος είναι αντιγραφή τών με
σαιωνικών παπικών «ίερών έξετάσεων». 
Τήν προσκύνηση τών ίερών λειψάνων 
αντικατέστησε ή προσκύνηση της μού
μιας τού Λένιν. Ή δουλική προσήλωση 
στό κόμμα από τά στελέχη καί τά μέλη 
καί ή έκτέλεση αποφάσεων χωρίς αν
τίρρηση καί κριτική ύποδηλώνει σαφώς 
θρησκευτική ύποταγή. Μάλιστα ό Jules 
Monnerot α π ο ^λ ει τόν μαρξισμό: «Ίσ- 
λάμ τού 20ου αίώνος»5. Άς συγκρίνει, 
τέλος, κάποιος τή δομή της παναίρεσης 
τών «Μαρτύρων τού Ίεχωβά» καί αύτή 
τών κομμουνιστικών κομμάτων καί θά 
δει τήν απόλυτη ταύτισή τους.

Όμως, τόσο ό θεωρητικός μαρξισμός, 
όσο καί ό έφαρμοσμένος στίς κομμουνι
στικές χώρες, κατέρρευσε στά τέλη της 
δεκαετίας τού 1980, κάτω από τό βάρος 
τών αφάνταστων πνευματικών, πολιτι
κών καί κοινωνικών προβλημάτων πού 
συσσώρευσε στήν ανθρωπότητα. Επηλ- 
θε, σύμφωνα μέ τόν νομπελίστα φυσικό 
W. Heisenberg «ό θάνατος της αυταπά
της»6. Οί λαοί πού έγκατέλειψαν τήν 
έφαρμοσμένη μαρξιστική ίδεολογία βγη 
καν ρακένδυτοι από αύτή. Τό ίδιο καί οί 
άπανταχού της γης ίδεολόγοι μαρξιστές 
διαπίστωσαν ξαφνικά πώς ή μαρξιστική 
τους πίστη, ή όποία είχε γι' αύτούς χαρα
κτήρα «μεταφυσικό», από κυρίαρχη ίδε- 
ολογία, τέθηκε στό περιθώριο καί έγινε 
όνειδος, γιατί αποδείχτηκε περίτρανα 
πώς όχι μόνο «έπιστημονική» δέν ήταν, 
αλλά τό αντίθετο, μιά ούτοπία καί τό χει
ρότερο: μιά βαθιά απάνθρωπη θεωρία

5. J. Monnerot, «Sociology and psychology of Commu
nism», Boston 1953, σελ. 20.

6. Ν. Βασιλειάδη, μνημ. έργο, σελ. 188.

καί πρακτική, γνήσιο τέκνο τού ατομοκεν
τρικού δυτικοευρωπαϊκού ορθολογισμού. 
Άλλωστε κατά τόν Άρθουρ Κέσλαιρ ό 
μαρξισμός είναι «κράμα σκόπιμης απά
της καί γνήσιας μανίας καταδιώξε- 
ως»7.

Όλοι αύτοί οί πρώην μαρξιστές έμει
ναν «άστεγοι» ίδεολογικά. Βρέθηκαν ξαφ
νικά σέ τρομερό οντολογικό κενό, γιατί ή 
μαρξιστική ίδεολογία γέμιζε τό κενό της 
έμφυτης θρησκευτικης τους πίστης. Αύτή 
ήταν γι' αύτούς, χωρίς νά τό αίσθάνον- 
ται, ή θρησκεία τους. Γι' αύτό ένοιωσαν 
άμεση τήν ανάγκη νά γεμίσουν τό τρομε
ρό ύπαρξιακό τους κενό. Ή αφάνταστη 
αθεϊστική πλύση έγκεφάλου, πού είχαν 
ύποστει γιά δεκαετίες όλόκληρες, τούς έμ- 
πόδιζε νά γίνουν χριστιανοί, γιατί μέσα 
από τήν αντιχριστιανική προπαγάνδα, 
ό Χριστιανισμός ήταν γι' αύτούς ή «χει
ρότερη μορφή πνευματικής καταπίε
σης τής ανθρωπότητας», τό «χειρότερο 
οπιο τών λαών».

Ή προσοχή τους στράφηκε λοιπόν 
αλλού. Άναζήτησαν χώρο συγγενη μέ 
τίς ίδεολογικές τους καταβολές. Υίοθέ- 
τησαν τό «θρησκευτικό» ύπόβαθρο τών 
περιθωριακών κύκλων της Άμερικης καί 
της Εύρώπης, δηλαδή τίς φυσιολατρικές 
καί φιλοπαγανιστικές προτιμήσεις τών 
διαφόρων περιθωριακών όμάδων καί τών 
χίπις, οί όποιες λειτουργούσαν ώς «έπα- 
νάσταση» στό ύποκριτικό πνευματικό 
καί άδικο κοινωνικό κατεστημένο. Είναι 
γνωστές ήδη από τίς δεκαετίες τού 1960 
καί 1970 οί τοιούτου είδους καλλιέργειες 
στούς κύκλους αύτούς, τίς όποιες πηραν 
μέ τή σειρά τους από τούς αμερικανούς 
καί εύρωπαίους αποκρυφιστές.

Δέν θά πρέπει έπίσης νά λησμονούμε 
ότι στούς κύκλους τών εύρωπαίων αστών 
στούς χρόνους τού διαφωτισμού καί αρ
γότερα διαπιστώνουμε μιά ίσχυρή ροπή

7. Ν. Βασιλειάδη, μν. έργ., σελ. 184.
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πρός τήν φυσιολατρία καί τήν άναγέννη 
ση του άρχαίου παγανισμου. Είναι πιά 
γνωστό πώς μέσα άπό αυτό τό φιλοπαγα- 
νιστικό κλίμα ξεπήδησε καί ό άκραΐος νε- 
οπαγανισμός πού είναι ό σατανισμός, μέ 
όλες τίς παραλλαγές του. Τό υπόβαθρο 
λοιπόν υπήρχε, τό βρήκε ετοιμο ό καταρ 
ρέων μαρξισμός. Μόνο πού έδώ εχουμε 
τή «μεγάλη συνάντηση» τών δίδυμων 
τέκνων του ευρωπαϊκου ορθολογισμου, 
του άστισμου καί του μαρξισμου, σέ κοι
νή «πνευματική τράπεζα», τόν άποκρυ- 
φιστικό νεοπαγανισμό! Παρατηρουμε μέ 
εκπληξη σέ έλληνικές παγανιστικές όμά- 
δες, πρώην άδίστακτοι έχθροί, άστοί καί 
μαρξιστές, νά ντύνονται όμου χλαμύδες 
καί νά τελουν «έν όμονοία» καί πλήρη 
σύμπνοια τίς παγανιστικές τους τελε
τουργίες!

Ή παγανιστική «θρησκευτικότητα» 
ίκανοποιεΐ πλήρως τίς υλιστικές καί ευ- 
δαιμονιστικές καταβολές καί τούς όραμα 
τισμούς τών άστομαρξιστών, γιατί δέν 
είναι καί τόσο δύσκολο νά είναι κάποιος 
παγανιστής στό θρήσκευμα. ’Όχι μόνο δέ 
ζητά ό παγανισμός καμιά σοβαρή υποχρέ
ωση άπό τούς οπαδούς του, άλλά τό άντί- 
θετο δίνει άπόλυτη έλευθερία στήν Ικανο
ποίηση κάθε ηδονιστικής άπόλαυσης. Ή 
θωπεία όλων τών ταπεινών όρμέμφυτων 
είναι η κοινή συνισταμένη όλων άνεξαιρέ- 
τως τών άρχαίων καί νέων παγανιστικών 
θρησκευμάτων, τά όποΐα όλα εχουν τή 
δική τους «Αφροδίτη» καί τόν δικό τους 
«Βάκχο». Ή ήθική, όπως εχει διαμορφω- 
θεΐ στό πανανθρώπινο καί διαχρονικό σύ
στημα άξιών, βρίσκεται μακριά άπό τήν 
παγανιστική «ήθική», η όποία άπορρέει. 
άπό τά πρότυπα τών διεφθαρμένων καί 
άνήθικων θεοτήτων τους8. Ή μαρξιστική 
έπίσης «ήθική», όπως αυτή είναι κατα
γραμμένη στά κλασσικά μαρξιστικά βι
βλία, καί τό χειρότερο, όπως βιώθηκε γιά

8. βλ. M. Augee, «La Genie du paganisme», Paris 1982.

έβδομήντα καί πλέον χρόνια, όπου έπι- 
κράτησε ό κομμουνισμός, δέ διαφέρει ου
σιαστικά άπό τήν παγανιστική «ήθική», 
άφου «χωρίς Θεό όλα έπιτρέπονται».

Ό μαρξισμός μεταλλάχτηκε σέ νεο
παγανισμό. Ή μετάλλαξη ήταν εύκολη, 
γιατί η ουσία τών δύο μεγεθών ήταν ίδια 
καί μόνο όρισμένοι έξωτερικοί τύποι 
χρειάστηκε νά τροποποιηθουν. Τή θέση 
τής «κοσμικής θρησκείας» τής μαρξι
στικής ίδεολογίας πήρε η παγανιστική 
όμάδα. Τή θέση τής θεοποιημένης ύλης 
πήρε η θεοποιημένη φύση. Τή θέση του 
όράματος του «κομμουνιστικου παραδεί
σου» πήρε τό όραμα του «πολυθεϊστικου 
παραδείσου», ό όποΐος θά συντελεστεΐ 
όταν μπεΐ στό περιθώριο ό «κακός» Χρι
στιανισμός. Τή θέση τών θεωρητικών 
του μαρξισμου πήραν οί ίερεΐς, οί Ιερο
φάντες καί οί μάντεις του παγανισμου. 
Τά μαρξιστικά δόγματα τά άντικατέστη- 
σαν τά βιβλία τών «σοφών» άρχαίων καί 
νέων παγανιστών. Τήν προσωπολατρία 
άντικατέστησε η προγονολατρεία καί 
η άρχαιολαγνεία. Τό ταξικό μαρξιστι
κό μΐσος εγινε θρησκευτικό μΐσος κατά 
του «δολοφονικού έβραιοχριστιανικού 
δόγματος» τό όποΐο, κατ' αυτούς, «αφού 
δολοφόνησε τούς πατέρες, τούς αρχαί
ους παγανιστές προγόνους, έπικράτη- 
σε καί είσήγαγε τήν ανθρωπότητα σέ 
εναν δισχιλιετή μεσαίωνα». Διαβάζον
τας κάποιος δηλώσεις συγχρόνων φανα
τικών παγανιστών κατά τών Χριστιανών, 
είναι σάν νά μελετά άντιχριστιανικές με- 
γαλοστομίες τών πρώιμων οκτωβριανών 
κομμουνιστών, οί όποΐοι διατείνονταν 
ότι «θά διορθώσουν τά σφάλματα τού 
Διοκλητιανού»9!

Είναι άνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε 
όλοι μας πώς οί πολυποίκιλες μορφές 
του κακου πού υπάρχουν στόν κόσμο καί 
άντιστέκονται σθεναρά στήν έπικράτη-

9. «Αντιθρησκευτικός», Ρωσικό περιοδικό, 1938.
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Οί «Σκοπιές», πού έκδίδει ή έταιρία γιά 
έσωτερική χρήση -καί πού απαγορεύεται 
νά κυκλοφορήσουν στό εύρύτερο κοινό 
είναι χαρακτηριστικές της όλης προσπά
θειας τού «πιστού καί φρόνιμου δούλου» 
νά έπιβάλει τίς διδαχές του στούς οπα
δούς. Αύτό γίνεται άμεσα αντιληπτό από 
τόν άπλό αναγνώστη, πού μελετώντας 
τά διάφορα κείμενα, διακρίνει αύτή τήν 
καθοδήγηση πού ασκειται πάντα μέ πί
εση, μέ τήν αόρατη απειλή τού έπείγον- 
τος, τήν ύπακοή στόν «πιστό καί φρόνιμο 
δούλο», τού όποίου ή κυριότερη έντολή 
είναι έργο, έργο. Διαβάζομε:

«Σκοπιά» 15-4-08, σελ. 10, 11: «Για να 
ακολουθήσουμε την καθοδηγία του Ιεχω
βά ίσως χρειάζεται να ταπεινωθούμε και 
εμείς. Μερικοί ίσως πρέπει να αποδεχτούν 
την άποψη ότι μία μορφή αναψυχής που 
απολαμβάνουν δυσαρεστεί τον Ιεχωβά... 
Τι γίνεται αν κάποιος διαπράξει σοβαρή 
αμαρτία; Χρειάζεται να ταπεινωθεί και 
να ομολογήσει την αμαρτία στους πρε 
σβυτέρους. Ένα άτομο μπορεί ακόμη να 
αποκοπεί. Για να γίνει ξανά δεκτό στην

ση τού άγίου θελήματος τού Θεού, «ώς 
έν ούρανώ καί έπί της γης» (Ματθ. 6, 9), 
είναι τά κεφάλια τού ίδίου πολυκέφαλου 
θηρίου, όμοιου μέ τή Λερναία Ύδρα της 
έλληνικης μυθολογίας, της όποίας, στή 
θέση κάποιου κομμένου κεφαλιού της 
ξεφύτρωνε άλλο, τό ίδιο έπικίνδυνο μέ 
τό προηγούμενο. Γιά μάς, πατέρας καί κα
θοδηγητής τού κακού είναι ό διάβολος, ό 
όποιος σχηματίζει διάφορους -ισμούς, ώς 
όμάδες κρούσης κατά της άγίας Εκκλη-

της κ. Άννας Μπουρδάκου, 
μέλους τον Δ.Σ. της Π.Ε.Γ.

εκκλησία, πρέπει να μετανοήσει ειλικρινά 
και να μεταστραφεί. Πώς μας Καθοδηγεί 
ο Ιεχωβά; Η πρώτιστη πηγή θεϊκής καθο- 
δηγίας είναι η Γραφή ο Λόγος του Θεού. Η 
Χριστιανική μας αδελφότητα είναι άλλη 
μία πολύτιμη πηγή βοήθειας καθώς επιζη 
τούμε την καθοδηγία του Ιεχωβά. Κεντρι 
κό ρόλο σε αυτή την αδελφότητα παίζει “ο 
πιστός και φρόνιμος δούλος" με το Κυβερ- 
νών Σώμα που τον εκπροσωπεί, ο οποίος 
παράγει συνεχώς πνευματική τροφή με 
τη μορφή εντύπων και προγραμμάτων για 
συναθροίσεις και συνελεύσεις».

Τό μοτίβο συνεχίζεται μονότονα τό 
ίδιο. Ό «πιστός καί φρόνιμος δούλος» εί
ναι ό μοναδικός ρυθμιστής τών πάντων. 
’Επιβάλλει τήν αύθεντία του προβάλλον- 
τάς την συνεχώς σέ όλα τά έντυπά του 
καί περισσότερο στά έσωτερικά. Ό στό
χος του γνωστός: «σ' έμένα θά αποβλέπε
τε οί πάντες καί πάντοτε γιά καθοδήγη
ση». Προσωπική έλευθερία ανύπαρκτη.

Διαβάσαμε, ότι πρέπει οί οπαδοί νά 
ακολουθούν τήν άποψη, ότι έστω καί κά- 
ποια μικρή μορφή αναψυχης δυσαρεστει

σίας τού Χριστού, στήν προσπάθειά του 
νά ματαιώσει τό σχέδιο της σωτηρίας τού 
κόσμου. Ή έκφυλιστική μετάλλαξη τού 
«άθεου» μαρξισμού σέ νεοπαγανιστική 
θρησκευτική πίστη φανερώνει περίτρανα 
τόν ίσχυρισμό μας ότι ό νεοπαγανισμός 
είναι τό νέο «κεφάλι» της σύγχρονης νο- 
ητης Λερναίας Ύδρας, πού ακούει στό 
όνομα «Νέα Εποχή» καί πού φύτρωσε 
στή θέση τού «κομμένου κεφαλιού», τού 
μαρξισμού!
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