
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2 0 1 0 , ΤΕΥΧΟΣ 60 διάλογος

O ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

τον Άρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλοπούλου, 
Πρωτοσυγ. της Ί. Μ. Σισανίου καί Σιατίστης

(β' μέρος)

20) ΕΝΟΡΑΤΙΚΟΙ: «βλέπουν» η «ακουνε» αντιλαμβάνονται μέ τίς αισθήσεις τους. 
παραστάσεις η όμιλίες πού οί άλλοι δέν Αύτοί συνήθως συγκεντρώνουν γύρω τους

μάστηκαν Σαμπατιανοί (Sabbathianer) καί 
η κίνησή του Σαμπαταϊσμός3.

Ό μεσσιανικός ισχυρισμός του, οί διάφορες 
περίεργες ενέργειές του καί συμπεριφορές 
του, η χρήση του όνόματος του Θεου, η κατα
νάλωση απαγορευμένων ούσιών, η αναγό
ρευση τών δύο αδελφών του, ένός σέ βασιλιά 
της Τουρκίας καί του άλλου σέ βασιλιά της 
Ρώμης καί η χρήση όργιαστικών πρακτικών 
πού είχαν ώς θεμέλιο, όπως έχει επισημαν- 
θεί ενα είδος καμπαλιστικου - σεξουαλικου 
μυστικισμου4, θά γίνουν αφορμή νά συλλη- 
φθεί, ύστερα από τήν ίσχυρή παρέμβαση τών 
Ραβίνων της Κων/λης στό Σουλτάνο, καί νά 
φυλακιστεί στήν Καλλίπολη.

Αποφυλακίστηκε αργότερα όταν ό ϊδιος 
αλλαξοπίστησε καί έγινε μουσουλμάνος 
λαμβάνοντας ώς νέο όνομα τό Aziz Meh- 
met Efendi5 μέ τήν παράλληλη ύπόσχεση 
από τόν Σουλτάνο νά αναλάβει τό αξίωμα 
του φύλακα τών πυλών του παλατιου. Ή 
πράξη του αύτή αφ' ένός μέν επιχειρήθηκε 
νά έρμηνευθεί από τούς όπαδούς ότι είχε 
συμβολικό χαρακτήρα γιά νά δικαιολογη
θεί η πράξη της αποστασίας του, αφ' έτέ

3. Βλ. F. Schühlein, Sabbathai Zewi, LTHK 9 (1937), στ. 
50. Jacob Allerhand, Das Judentum in der Aufklarung, Fr. 
Frommann Verlag, Stuttgart - Bad Cannstatt 1980, σσ. 46, 96. 
Gershom Scholem, Sabbataï Tsevi, οπ. π, σ. 775.

4. Βλ. Salcia Landmann, Der ewige Jude, München 1974, 
σσ. 144 -146.

5. Βλ. George A. Tsoutsos, Smyrna in the crossing roads
between Europe and Asia Minor: A brief survey, στό Graeco 
-Arabica. Festschrift in Honoour o f V. Christides, Vol.IX- X, (ed.
G.K. Livadas), Athens 2004, σ. 385

ρου δέ η αποστασία του θά του προσθέσει 
επιπλέον όπαδούς, διάφορους εξωμότες 
πού ήταν ίουδαϊκης καταγωγης καί είχαν 
γίνει μουσουλμάνοι π.χ στή Θεσσαλονίκη.

Ό Sabbathai Zewi πέθανε τελικά τήν ημέ
ρα της ίουδαϊκης έορτης του Yom Kippur στό 
Μπεράτι της Αλβανίας στίς 17-9-1676. Οί αν
τιλήψεις του παρέμειναν ισχυρές γιά πολλά 
χρόνια μετά τό θάνατό του καί στόν έλλη- 
νικό χώρο π.χ. Θεσσαλονίκη, Κων/πολη κ. 
ά. Δέν είναι μάλιστα τυχαίο τό γεγονός ότι 
δύο αιώνες περίπου αργότερα ό Έλληνας 
λόγιος Στέφανος Κομμητάς (1770-1837), στό 
έργο του Εκκλησιαστική ίστορία θά κάνει 
στόν Sabbathai Zewi είδική αναφορά6.

Ώς τελική επισήμανση στή μικρή αύτή 
αναφορά μας γιά τόν εν λόγω ίουδαίο ψευ- 
δομεσσία θά θέλαμε νά ύπογραμμίσουμε 
μία επισήμανση πού κάνει ό επιφανής ίου 
δαίος φιλόσοφος καί ίστορικός Gershom Sc
holem (1897-1982). Ό G. Scholem στήν κλασι
κή μονογραφία του γιά τόν Sabbathai Zewi7 
τονίζει κατ' επανάληψη, ότι η όλη κίνηση 
του Σαμπαταϊσμου δέν μπορεί νά έρμηνευ- 
θεί αποκομμένη από τήν επίδραση πού είχε 
η Καμπαλά -ό ίουδαϊκός εσωτερισμός- στίς 
ίουδαϊκές κοινότητες του 17ου αίώνα.

6. Bλ. Στεφάνου Κομμητα, Εκκλησιαστική Ίστορία, 
Β εκδοσις, ’Εν Ζακύνθω ΑΩΞΑ=1861, σσ. 201-202.

7. Bλ. Gershom Scholem, Sabbataï Tsevi. οπ.π. ’Εκτός από 
τή γαλλική μετάφραση της αρχικης αγγλικης έκδοσης 
(Sabbatai Zevi, the Mystical Messiah) του 1973 ύπάρχει καί 
γερμανική μετάφραση του ίδίου έργου Bλ. Gershom 
Scholem, Sabbatai Zwi. Der mystische Messias,(über: Angelica 
Schweikhart) Jüdischer Verlag, Frankfurt am Main 1992.
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άλλα επιρρεπή άτομα πού τούς θαυμά
ζουν. Τούς πλανουν οί δαίμονες καί αύτοί 
νομίζουν ότι βλέπουν καί ακουνε όράματα 
στόν ύπνο τους ή ξύπνιοι, αύθυποβαλ- 
λόμενοι λόγω τής ύποσυνείδητης επιθυ
μίας τους νά ξεχωρίσουν, προκαλώντας 
τήν προσοχή ή τόν θαυμασμό τών άλλων 
(ύστερική εκτροπή του ψυχισμου). Όχι 
σπάνια τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν 
καί σέ ορθοδόξους χριστιανούς μέ ούσια- 
στική -ύποτίθεται- πνευματική ζωή, λαϊ
κούς καί κληρικούς.

Οί μάγοι χρησιμοποιουν συχνά τά φαι
νόμενα τής ύποβολής καί τής τηλεπά
θειας ή τηλεψυχίας. Ή ύποβολή είναι ή 
εμφύτευση ίδεών ή παραστάσεων από 
κάποιον, στό μυαλό κάποιου άλλου μέ τήν 
επίμονη συγκέντρωση τής σκέψης ένός 
ίσχυρου ψυχισμου στή σκέψη ένός εύαί 
σθητου ψυχισμου πρός θυματοποίησή του 
(νοερή ύποβολή). Μέ τήν τηλεπάθεια, δυό 
άνθρωποι, χωρίς νά τό επιδιώξουν τεχνη
τά, επικοινωνουν μεταξύ τους ψυχικά εξ 
αποστάσεως χωρίς μεσολάβηση αισθή
σεων ή τηλεπικοινωνιακών μέσων. Άν τό 
φαινόμενο επιδιωχθεί συνειδητά μέ νοερή 
ύποβολή, τότε εχουμε τή λεγόμενη μετα
βίβαση σκέψης. Εδώ ακριβώς στηρίζεται ή 
ίκανότητα τών μάγων νά κάνουν κακό ή 
«καλό» σέ κάποιο πρόσωπο πού βρίσκεται 
πολύ μακριά, αρκεί νά εχουν ενα όμοίωμά 
του, ή φωτογραφία του ή κάποιο δικό του 
αντικείμενο (ρουχα, νύχια).

Καμία σχέση μέ φαινόμενα τηλεπάθειας 
δέν εχει ή εκ του μακρόθεν επικοινωνία 
μεταξύ πατρός Σωφρονίου του Έσσεξ καί 
πατρός Πορφυρίου, οί όποίοι γνωρίστηκαν 
εν προσευχή, επιδιώκοντάς το, εύρισκόμε- 
νοι σέ πολύ μεγάλη απόσταση. Κι άλλοι 
πατέρες εχουν δοκιμάσει παρόμοιες εμπει
ρίες, όπως καί λαϊκοί ορθόδοξοι χριστιανοί. 
Εδώ εχουμε εμπειρία τής χάριτος του Θεου, 
όπου επειδή ό Χριστός γίνεται ό Ιδιος Χώ
ρος καί Χρόνος μας, οί χρονικές καί γεω
γραφικές αποστάσεις καταλύονται. Έτσι

τό Σώμα του Χριστου, δηλ. ή Εκκλησία ή 
ΜΙΑ, ή εν ούρανοίς καί ή επί γής είναι ή 
Χώρα τών ζώντων καί γινόμαστε κι εμείς 
πολίτες αύτής τής χώρας, όπου τόσο ή γεω
γραφία όσο καί ή ίστορία εχουν γιά πάντα 
ξεπεραστεί, θεμελιώδης, λοιπόν, ή διαφορά 
μέ τά τερτίπια τών νοερών ύποβολών.

21) ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ-ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ: αύτοί 
αφιερώνουν λατρεία στό Σατανά. Εμφα
νίζονται εντονότερα κατά τό 14° αί. όταν 
καί φτάνουν στό απόγαιο τής δράσης τους. 
Λατρεύεται τό κακό χάριν του Σατανά. 
Υπάρχουν καί είδικά σχολεία μαγείας (βλ. 
τόν σημερινό Χάρι Πότερ). Στίς τελετές τους 
ύπάρχουν γυμνό, σέξ, διαστροφές, πόσις αι- 
ματος, πίνακες δρακόντων, φιδιών, φωτιάς, 
αρχηγοί, ίέρειες ντυμένες όλόμαυρα καί 
μάλιστα όμοφυλόφιλες στήν πλειοψηφία 
τους, εμβλήματα σατανιστικά, μαχαίρια 
πού οί αρχηγοί τά φιλουν αφιερώνοντάς 
τα στό Σατανά. Επιτρέπονται τό ψέμα, ή 
απάτη, ή βλασφημία, ή διαστροφή, ό φόνος. 
Επιβάλλεται απόλυτη ύπακοή στόν αρχη- 
γό-γελοιογραφία, μάλλον παρωδία γέρον- 
τος/ήγουμένου, θά λέγαμε. Κάθε καινούρια 
ίδέα του μυαλου καί γεγονός τής ζωής τών 
«πιστών» του, ανακοινώνονται ύποχρεωτι- 
κά εντός του ναου , δημοσίως καί μέ λεπτο
μέρειες. Υποχρεωτική επίσης ή καθημερινή 
προσευχή στόν Έωσφόρο μέ κανονική ώρα 
προσέλευσης, αλλιώς επακολουθεί δημό
σια μαστίγωση από τόν αρχηγό καί όλη 
τή σύναξη. Ή συμμετοχή σέ χριστιανικές 
συγκεντρώσεις απαγορεύεται, όπως καί ή 
μελέτη τής Αγίας Γραφής, ή όποία πρέπει 
νά καίγεται καί νά χλευάζεται.

Πώς «βαπτίζεται» κανείς σατανιστής; Δι
ηγείται ή Ντορίν Ίρβάιν (γέν. τό 1939): Μικρό 
κορίτσι παρασύρθηκε στήν πορνεία καί τά 
ναρκωτικά. Κατά τή «βάπτισή» της ό αρχη
γός καθόταν στό θρόνο. Σηκώνεται, ύψώνει 
τά χέρια, τόν προσκυνουν όλοι. Δύο «ίέρει
ες» φέρνουν εναν άσπρο κόκορα, τόν σφά
ζουν καί τό αιμα του στάζει σέ μιά ασημένια 
λεκάνη. Ό αρχηγός πλησιάζει τήν κοπέλα,
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μέ τό μαχαίρι τής ανοίγει μιά σχισμή στό 
αριστερό της μπράτσο, τό αιμα της στάζει 
στή λεκάνη, ανακατεύεται μέ τό αιμα του 
κόκορα, πίνει απ' αύτό τό μείγμα, δίνει τόν 
προσωπικό της όρκο στό Σατανά, βουτάει 
καί τό δάχτυλό της στό αιμα καί βάζει τήν 
ύπογραφή της στήν περγαμηνή. Πουλήθηκε 
στόν Έωσφόρο. Οί παρευρισκόμενοι χαίρον
ται γιά τή γέννηση ένός ακόμη παιδιου του 
Σατανά, κυριεύονται από παράξενα σημεία 
τρέλας καί πέφτουν σέ πολλές ακατονόμα
στες σαρκικές αμαρτίες. Ό Εωσφόρος εγι- 
νε κύριός της. Τόν ακούει, τόν βλέπει. Τήν 
προτρέπει, όπως καί όλους: κάνε τό κακό 
όσο μπορείς, χόρτασε ήδονή, εγώ μ' αύτά 
εύχαριστιέμαι, ποτέ νά μή φοβάσαι καί θά 
σέ προστατεύω. Αναφέρεται αλλου ότι μιά 
εγκυο γυναίκα, τή στιγμή του τοκετου τήν 
ύποχρέωσαν νά γεννήσει μέ... κλειστά πό
δια!! Ή κοιλιά της εσκασε, ή ίδια πέθανε 
«θυσιασμένη» στό Σατανά καί τό παιδί 

εχρίσθη από εκείνη τή στιγμή διάδοχος ίε- 
ρέας του ήδη ύπάρχοντος σατανιστή ίερέως.

Κάνοντας ενα άλμα στούς χρόνους τής 
Παλαιάς Διαθήκης, θά θυμηθουμε τίς θυ
σίες μικρών παιδιών - τά εκαιγαν- μπροστά 
στό άγαλμα του Μολόχ (Λευιτ. ιη’, 21). 
Στούς αρχαίους χρόνους, ό χρησμός τών 
μαντείων ήταν συνήθως: «κόρην άχραν- 
τον θυηπολείτε», δηλ. θυσιάστε παρθέ
νο κόρη δηλ. μητέρα μελλοντική πολλών 
παιδιών. Πόσες κοπέλες εφυγαν ετσι, οί 
όποίες θά εδιναν πολλά καί γερά τέκνα! 
Ό Απόλλων όμως, απολλύων όνομα καί 
πράγμα, δαιμόνιο εύφυέστατο, τά εμπόδι
σε νά ερθουν στήν ύπαρξη σκοτώνοντας 
τίς μητέρες τους. Τό ίδιο δαιμόνιο σήμερα, 
παρωθεί σέ αναρίθμητες εκτρώσεις, δηλ. 
σέ όντως σατανικότατους φόνους. Τό συγ 
κεκριμένο δαιμόνιο σήμερα ονομάζεται 
εκτός τών άλλων καί πρακτικό πνευμα καί 
παρασύρει εκείνους -βέβαια- πού θέλουν 
νά παρασυρθουν, σκοτώνοντας τά παιδιά 
τους μπροστά στό είδωλο/άγαλμα του Όρ- 
θολογισμου, πού επέχει θέση νέου Μολόχ.

Συναφείς πρός αύτές τίς τελετές είναι 
καί αύτές τής μαύρης μαγείας. Οί σατα- 
νιστές μυουνται σ' αύτές μεσάνυχτα, σέ 
χώρους ερημικούς καί ήσυχους, σέ κάποιο 
εγκατελειμμένο σπίτι, απόκρημνες παρα
λίες, δάση κ.λ.π. Όλοι εδώ συναγωνίζονται 
στήν αισχρότητα καί τή διαστροφή. Ώς καί 
ό σαδομαζοχισμός είναι στοιχείο τής λα
τρείας τους. Άλλες ίέρειες σχίζουν τό σώμα 
τους, άλλες τό τεμαχίζουν, θυσιάζουν επί
σης νεκρά ανθρώπινα σώματα, βγάζοντάς 
τα από τούς τάφους τους. Τέτοιος σκοτι
σμός του νου!

Μαγικά/σατανικά στοιχεία ύπάρχουν 
στά διάφορα θρησκεύματα, αφου εκτός 
Όρθοδοξίας μιά εύλογημένη δυσπιστία ή 
καί καχυποψία, άν θέλετε, αύτής του δοκι- 
μάζειν τά πνεύματα εί εκ του Θεου εστίν, 
μάς όδηγεί νά διαπιστώσουμε ότι τό πνευ
ματικό κλίμα είναι κατ' επιείκειαν προβλη
ματικό. Είτε μιλάμε γιά τό ντίκρ στό Ίσλάμ 
ώς τεχνική έκστασης, είτε γιά τή μόξα τών 
Ίνδουιστών, τή νιρβάνα τών Βουδιστών, τό 
ταό τών Κινέζων ή τό σίντο τών Ιαπώνων, 
νά φέρνουμε στό μυαλό μας εναν απελ 
πιστικό κόσμο είδώλων μέσα στόν όποίο 
καταλήγουμε νά χαθουμε, νά εκμηδενι- 
στουμε ώς προσωπικότητες. Ό π. Παΐσιος 
κάποτε, ταξιδεύοντας γιά τήν Αύστραλία 
αεροπορικώς, αίσθάνθηκε αφόρητο ψυχικό 
βάρος πάνω από τίς Ίνδίες, δοκιμάζοντας 
ετσι τήν πνευματική τους γεύση.

Όσο γιά τά μυθεύματα περί μετενσαρ- 
κώσεως, ό σημερινός δυτικός, ακατήχητος, 
ανάσκητος καί φίλαυτος άνθρωπος, ευ- 
κολα παρασύρεται από αύτά, γιατί όπως 
του λένε, καί σ' αύτήν εδώ τή ζωή νά μή 
μετανοήσει, θά τό κάνει σέ μιά μελλοντική 
του ζωή. Νά σέ πιάσω εγώ από τή μία καί 
μοναδική σου ζωή, λέει ό διάβολος κατά 
τόν π. Παΐσιο, κι εσύ νά πιστεύεις ότι θά 
μετανοήσεις σέ μελλοντικές ζωές! Ό απ. 
Παυλος όμως είναι κατηγορηματικός (Έ- 
βρ. 9, 27)· «απόκειται τοίς ανθρώποις άπαξ 
αποθανείν, μετά δέ τουτο κρίσις». Μιά φο
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ρά θά πεθάνουμε γιατί μιά φορά θά ζήσου- 
με. Ή θεωρία μάλιστα τών μετενσαρκώσε 
ων λέει ότι κάθε μετενσάρκωση διαρκεί 49 
μέρες καί είναι καί πάρα πολύ σπάνιο νά 
μετενσαρκωθείς σέ άνθρωπο.

α) Θά πρέπει έπομένως νά μάς διευκρι
νίσουν άν πρέπει νά περιμένουμε πολλές 
ζωές μέχρι νά μετενσαρκωθουμε πάλι σέ 
άνθρωπο, ώστε νά μπορέσουμε νά μετανο
ήσουμε, η άν μπορουμε νά μετανοήσουμε 
στό μεταξύ ώς γάτες, σκύλοι η εύκάλυπτοι 
καί,

β) αφου καί τά μέντιουμς πιστεύουν στή 
μετενσάρκωση καί είναι πολύ απίθανο 
κάποιος νά μετενσαρκωθεί σέ άνθρωπο, 
μέ ποιούς πεθαμένους συγγενείς μας επι- 
κοινωνουν αύτά καί βάζουν καί μας νά μι 
λάμε μαζί τους; Καταλάβατε ασφαλώς μέ 
ποιούς μιλουν καί μιλάμε!

Ούφισμός.

Ή τάση γιά συζητήσεις μέ εξωγήινους 
ή γιά εμφανίσεις τους, ξεκινάει από τό Β' 
παγκόσμιο πόλεμο καί έξης, από πιλότους 
τών συμμαχικών αεροπλάνων. Προηγου
μένως όμως ύπηρξε μιά ίστορία σά μυθο
πλασία. Ό Όρσον Ούέλλες μετέδιδε σέ 
ραδιοφωνικές συνέχειες τό βιβλίο του H. G. 
Wells «Πόλεμος τών κόσμων», τό όποίο μι- 
λουσε γιά εξωγήινους -νέα λέξη τότε- καί 
τό απέδιδε μέ τρόπο πού ό κόσμος τρομο- 
κρατήθηκε, σχεδόν ξεχνώντας ότι πρόκει
ται γιά μυθιστόρημα. Από τότε λόγω μαζι- 
κης ύποβολης πλήθυναν οί αναφορές σάν 
κολλητική ασθένεια. Μέχρι πού έδειξαν 
καί εξωγήινες... τηγανίτες!

Εμείς πρέπει νά εξετάζουμε άν οί συγ
κεκριμένες αναφορές είναι αποκυήματα 
φαντασίας λόγω προβολης, χρηματισμου 
ή καί βούλησης π.χ. γιά τουριστική εξέλιξη 
μιάς περιοχης: σχεδιάζουν κάπου διάφορα 
περίεργα αποτυπώματα χεριών ή ποδιών 
«εξωγήινων» καί βάζουν κάποιους νά τό 
παίζουν αύτόπτες καί αύτήκοοι μάρτυρες 
τέτοιων επισκέψεων.
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Συνήθως αύτοί πού δέχονται τά UFOS 
στή μεγάλη τους πλειοψηφία απορρίπτουν 
τή ζωή του Χριστου. Απορρίπτουν δηλ. γε
γονότα γιά τά όποία μαρτύρησαν μέ τό αι- 
μα τους εκατομμύρια γήινοι άνθρωποι καί 
δίνουν βάση σέ αναφορές εμφάνισης ΟΎ- 
ΦΟ ένός 12χρονου, 2-3 ηλικιωμένων, οί πιό 
πολλές τά ξημερώματα, όταν ό άνθρωπος 
βρίσκεται στόν πιό βαθύ ύπνο. Ακόμη καί 
μεγάλες χώρες πού ασχολουνται μέ δοκι
μές ύπερσύγχρονων όπλων διασκεδάζουν 
τίς αποτυχίες τους, αφήνοντας νά διαρρεύ- 
σουν είδήσεις γιά εμφανίσεις ΟΎΦΟ γιά νά 
στρέφεται η προσοχή του κόσμου σ' αύτά. 
Όταν π.χ. οί Σοβιετικοί προηγήθηκαν τών 
Αμερικανών στήν αποστολή μή επανδρω
μένου πυραύλου στό διάστημα, οί Αμερι
κανοί διασκέδασαν τήν καθυστέρησή τους 
αναφέροντας εμφανίσεις ΟΎΦΟ στό Τέξας.

Άς σκεφτουμε όμως ότι, άν ό άνθρωπος 
βγάλει από τήν καρδιά του τό Χριστό, τή 
θέση του θά πάρουν διάφορα εϊδωλα, γιατί 
όχι καί οί εξωγήινοι; Ό άνθρωπος πιστεύ
οντας ότι τά πάντα λύνονται μέ τήν επι
στήμη, διαψεύστηκε παταγωδώς: παντου 
πόλεμοι, οικολογικές καταστροφές, η πολι
τική τόν απογοήτευσε, η τέχνη τόν αγγίζει 
μόνον επιδερμικά. Αφου η γη μάς απογοή
τευσε, θά 'ρθουν οί έξω από τή γη νά μάς 
κατευθύνουν. Αύτοί, επιτέλους θά ξέρουν! 
Επειδή μάλιστα οί εξωγήινοι καί σάν θέμα 
κάνουν τρελές είσπράξεις, καθώς παρου
σιάζονται στήν πλειοψηφία τους καλοί καί 
εύνοϊκώς διατεθειμένοι απέναντί μας από 
σκηνοθέτες καί σεναριογράφους (Στίβεν 
Σπίλμπεργκ), γίνεται εύκολότερη η απο
δοχή τους καί η προσδοκώμενη έλευσή 
τους. Ή έντονη αναμονή κάνει πολλούς 
νά νομίζουν ότι τούς βλέπουν ήδη, ή ότι 
βλέπουν τά όχήματά τους. Είναι ψυχολο- 
γικώς εξακριβωμένο ότι οί παραισθήσεις 
καί ψευδαισθήσεις δίνουν καί παίρνουν σέ 
περιόδους αναμονης.

Ενθουσιάζονται δέ τόσο οί ούφιστές, 
ώστε διά τών εξωγήινων έρμηνεύουν καί
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τήν ίστορία π.χ. λένε ότι εξωγήινοι κατα
σκεύασαν τίς αίγυπτιακές πυραμίδες! Πα- 
ραπονουνται επίσης κάποιοι από αύτούς, 
ότι εφυγαν από τήν Εκκλησία γιατί δέν αν
τιμετωπίζει επιστημονικά τά διάφορα θέ
ματα. Όταν εμείς οί «εκκλησιαστικοί» τούς 
δείξουμε ότι επιστημονικώς δέν υποδει
κνύεται ή ύπαρξη τών ΟΥΦΟ, δυσφορουν. 
Πώς από τή μιά είναι θιασώτες τής επιστή
μης κι από τήν άλλη δυσφορουν πρός αύ- 
τήν ώς πρός τούς εξωγήινους; Άπλούστατα 
θέλουν νά πιστεύουν στήν ύπαρξή τους 
καί δέ θέλουν νά πιστεύουν στήν Εκκλη
σία. Καί κάτι βασικό: αύτός πού λέει ότι 
βγήκε από τήν Εκκλησία, ούδέποτε ήταν 
μέσα , λέει καί ψέματα δηλαδή.

Τί συμβαίνει αν ύπάρχουν καί
αληθινές οράσεις εξωγήινων;

Ξέρουμε ότι οί δαίμονες κατοικουν στόν 
αέρα (Εφεσ. 6, 12). Εκτός από τόν Παυλο 
καί πολλοί Πατέρες τής Εκκλησίας μας, 
όπως ό Αθανάσιος ή ό Συμεών ό Νέος Θε 
ολόγος, μιλουν γιά εναέρια πνεύματα πού 
προξενουν πολλές καί διάφορες πλάνες 
στόν αέρα. Όποιος μάλιστα θέλει νά βλέ
πει διάφορα, κάνει τήν ακάθαρτη καρδιά 
του χώρο πλάνης όπου καί εμφανίζονται 
διάφορα (PG 120, 709).

Αναφέρεται στό βίο του Άγίου Μαρτί
νου τής Τούρ (4ος-5ος αί.), ότι εναν μοναχό 
πού δέν εκανε ύπακοή στό γέροντά του 
τόν πλάνεψε ό διάβολος. Δαίμονες μέ τή 
μορφή αγγέλων φώτισαν μιά νύκτα τό 
δωμάτιό του καί του πρόσφεραν ενα ούρά 
νιο ενδυμα, τό όποίο φόρεσε καί εδειχνε. 
Όταν ό γέροντας καί οί άλλοι μοναχοί 
του είπαν καί μάλιστα μέ πιεστικό τρόπο, 
γιατί ό ίδιος αρνιόταν, νά πάνε στόν Άγιο 
Μαρτίνο γιά νά ελέγξει τό ύφασμα, αύτό 
εξαφανίστηκε. Βλέποντας ό διάβολος ότι 
δέ θά ξεγελιόταν καί ό άγιος, εξαφάνισε 
τά πειστήρια.

Στό βίο του Άγίου Βενεδίκτου (5ος 6ος 
αί.) αναφέρεται περίπτωση φωτεινου αντι

κειμένου πού προκάλεσε όμαδική πλάνη. 
Σκάβοντας οί μοναχοί γιά νά χτίσουν τό 
μοναστήρι, βρήκαν ενα παλιό είδώλιο καί 
τό πέταξαν πιό πέρα γιά νά μήν τούς ενο
χλεί. Βλέπουν τότε όλοι τό είδώλιο ν' άρ- 
πάζει φωτιά καί φοβούμενοι ότι τό κτίριο 
τής μονής θά καταστραφεί, εσπευσαν νά 
σβήσουν τή φωτιά, μάταια όμως. Πήγαν 
τότε εντρομοι στόν άγιο. Εκείνος καταλα
βαίνοντας ότι μόνο γιά τά δικά τους, όχι 
όμως καί γιά τά δικά του μάτια ύπήρχε ή 
φωτιά, προσευχήθηκε κι εκανε νά συνέλ- 
θουν τά μάτια τους. Εκείνοι βλέποντας 
τό μοναστήρι άθικτο καί τή φωτιά νά μήν 
ύπάρχει, συνειδητοποίησαν τήν όμαδική 
τους πλάνη.

Στό βίο του Άγίου Νείλου τής Σόρας 
(15ος αί.) στή Ρωσία, αναφέρεται τό έξής 
περιστατικό: ύπήρχε στή σκήτη του άγίου 
κάποιος μοναχός Αδάμ μέ τό μικρό του γιό. 
Μιά μέρα εστειλε τό μικρό σέ κάποιο θέλη
μα. Καθώς ό μικρός περπατουσε, ενας πα 
ράξενος άνθρωπος τόν άρπαξε καί τόν με
τέφερε στόν αέρα στήν κατοικία του μέσα 
στό δάσος. Ό μοναχός καί οί πατέρες στή 
σκήτη περίμεναν ώρες πολλές. Έψαξαν 
αλλά τίποτε. Κατέφυγαν τότε στή λάρνα
κα του Άγίου Νείλου καί τόν παρακάλε- 
σαν. Τότε κατέφθασε, κατά μαρτυρία του 
ίδιου του παιδιου αργότερα, όλοζώντανος 
ό άγιος στήν κατοικία του δάσους. Κτύπη 
σε μέ τό ραβδί του τό παράθυρο, σείστηκε 
τό κτίριο καί όλα τά ακάθαρτα πνεύματα 
επεσαν καταγής. Διέταξε κατόπιν ό άγιος 
τό πνευμα πού είχε άρπάξει τό παιδί, νά 
τό επιστρέψει. Ό ίδιος τότε παράξενος άν
θρωπος πήρε τό παιδί καί τό μετέφερε στή 
σκήτη.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι οί όράσεις 
εξωγήινων όταν είναι αληθινές είναι δαιμό
νια. Μάλιστα στίς διηγήσεις τέτοιων όράσε- 
ων, οί εξωγήινοι φαίνονται σχεδόν πάντοτε 
«αντιχριστιανικώς» τοποθετη μένοι.

Τό γενικό συμπέρασμα είναι ότι όταν ό 
ορθόδοξος χριστιανός ζεί τήν πίστη του,
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ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ

Ή έταιρεία «Σκοπιά» εκδίδει κάθε νέο 
έτος ενα βιβλιάριο σάν ημερολόγιο, στό 
όποίο αναλύει κάθε ημέρα ενα εδάφιο από 
τήν αγία Γραφή, όπως εκείνη θέλει. Διαβά
ζομε από τό:

«Βιβλίο του έτους 2009», 6-9-09, «ποίο θα 
είναι το σημείο της παρουσίας σου; Ματθ. 
24, 3». Ακολουθεί η ανάλυση: «Ανόμοια με 
τους απίστους, οι μαθητές του Ιησού όχι 
μόνο θα έβλεπαν το σημείο της παρουσίας 
του αλλά και θα κατανοούσαν τη σημασία 
του. Θα “μάθαιναν" από τα χαρακτηριστι
κά εκείνου του σημείου και θα ήξεραν, την 
αληθινή του σημασία. Θα αντιλαμβάνονταν 
πλήρως ότι “εκείνος πλησιάζει είναι στην 
πόρτα" (Ματθαίος 24-32, 33). Ενώ αληθεύει 
ότι τόσο οι άπιστοι Ιουδαίοι όσο και οι πιστοί 
χρισμένοι Χριστιανοί είδαν μια περιορι
σμένη εκπλήρωση των λόγων του Ιησού τον 
πρώτο αιώνα, μόνο οι χρισμένοι ακόλουθοί 
του εκείνον τον καιρό θα μπορούσαν να μά
θουν από αυτά τα γεγονότα θα μπορούσαν 
να κατανοήσουν την αληθινή σημασία των 
όσων έβλεπαν. Η σύγχρονη τάξη του Ιωάννη 
επίσης έχει κατανοήσει την αληθινή σημα
σία του σημείου. Ως τάξη, αυτοί οι χρισμένοι 
αποτελούν τη σύγχρονη γενιά της σημερινής 
εποχής η οποία δεν θα παρέλθει “μέχρι να

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

συμβούν όλα αυτά" (Ματθαίος 24 34). Αυτό 
υποδηλώνει ότι μερικοί χρισμένοι αδελφοί 
του Χριστού θα είναι ζωντανοί στη γη όταν 
αρχίσει η προειπωμένη μεγάλη θλίψη».

Όλες οί έρμηνείες δίδονται από τόν «πι
στό καί φρόνιμο δουλο», τόν γνωστό «αγω 
γό καί πιστό οίκονόμο του Θεου». Πάντοτε 
μέσφ τών διαφόρων εντύπων της έταιρείας 
ό «δουλος» αποκλειστικά έδινε τήν «τρο
φή» η όποία γιά τό συγκεκριμένο θέμα 
πάντοτε είχε τήν έννοια του επείγοντος, 
έρχεται ό Αρμαγεδδώνας, τό τέλος του 

κόσμου είναι πλησίον. Όμως είναι γνωστό 
ότι ό «δουλος» είχε προφητεύσει χρονολο
γίες πού απεδείχθησαν ψευδείς.

Στίς 17-10-09 τίθεται πάλι τό ερώτημα: 
«Ποίο το σημείο της παρουσίας σου και της 
τελικής περιόδου του συστήματος πραγ
μάτων;». Έρμηνεύει η «Σκοπιά»: «Πριν από 
σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια, κατά τη διάρ
κεια μιας ιδιωτικής συζήτησης με τον Κύριό 
τους στο όρος των Ελαιών, τέσσερις απόστο
λοι του Ιησού έθεσαν την παραπάνω ερώ
τηση. Σε εκείνη την ερώτηση οι απόστολοι 
χρησιμοποίησαν δύο πολύ ενδιαφέρουσες 
εκφράσεις “η παρουσία σου1 και η τελική

1. Οί ύπογραμμίσεις δικές μας.

συμμετέχει στά μυστήρια της Εκκλησίας, 
νηστεύει, προσεύχεται, εξομολογείται, κυ
ρίως δέ όταν κοινωνάει ύστερα από τήν 
κατά δύναμιν προετοιμασία, καθίσταται 
απρόσβλητος απ' όλες τίς προεκτεθείσες 
δαιμονικές επιβουλές. Ή θεία Λειτουργία

πρώτιστα, είναι η καρδιά πού στέλνει τό 
ζωογόνο σώμα καί αίμα του Κυρίου σέ όλα 
τά μέλη. Όταν η ζωή του Χριστου φανερώ
νεται στή δική μας ζωή, νικάει τό θάνατο, 
τή σάρκα, τόν κόσμο καί τό διάβολο μέ όλα 
τά τάγματά του.
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