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π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)
Δρ. Θεολογίας - Δρ. Φιλοσοφίας

Ἡ χαμένη ἀθωότητα  
Περιπλανήσεις σὲ δρόμους 
τοῦ Ἑωσφόρου

Ἐκδόσεις «Διάλογος», Ἀθῆναι 1994, σελίδες 263 
(14 x 21 ἑκ.).

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε στὴν παγίδα τοῦ 
ἀρχαίου ὄφεως καὶ ζήτησε νὰ γίνει θεὸς μὲ τὶς δικές τους δυ-
νατότητες, ἀντίθετα ἀπὸ τὸ δρόμο ποὺ τοῦ ὑπέδειξε ὁ Δη-
μιουργός του, βρέθηκε μπροστὰ στὸν γκρεμὸ τοῦ Διαβόλου. 
Ἔνιωσε τὸ ὑπαρξιακὸ ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο ὁδήγησε τὸν ἑαυτό 
του καὶ ἄρχισε τὴν ἀναζήτηση.

Ἔτσι κατεσκεύασε τὶς διάφορες θρησκεῖες καὶ παραθρη-
σκεῖες ἢ ἀκόμη τὶς «αἱρέσεις ἀπωλείας» (Β’ Πέτρ. β’ 1). Ἐπειδὴ 
ὁ ἄνθρωπος σ᾿ αὐτὴ τὴν προσπάθειά του νὰ βγεῖ ἀπὸ τὰ 
ὑπαρξιακὰ ἀδιέξοδα, ἐνήργησε αὐτόνομα, ξέχωρα δηλαδὴ 
ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν θεία ἀποκάλυψη, δημιουρ-
γήθηκε μέσα του ἕνα κενὸ καὶ «ἄνοιξε» σὲ ξένες ἐπιρροές.

Ἔτσι οἱ αἱρέσεις καὶ ἡ παραθρησκεία εἶναι ἀποτέλεσμα 
τῆς ἀνθρώπινης προσπάθειας καὶ ξένων ἐπιρροῶν.

* * *
Ὅμως πρέπει νὰ ποῦμε πὼς στὴν ἐποχή μας τὸ ὅλο σκη-

νικὸ τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρησκείας ἔχει ἐντελῶς 
ἀλλάξει. 
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῾Υπάρχουν βέβαια καὶ ὁμάδες ποὺ εἶναι 
γνωστὲς ἤδη πρὶν ἀπὸ τὸν αἰῶνα μας, οἱ 
ὁποῖες παρουσίαζαν τὴν διδαχή τους μὲ εἰλι-
κρίνεια καὶ ὁ καθένας μποροῦσε νὰ ἀντα-
ποκριθεῖ ἢ νὰ τὶς ἀπορρίψει ἀνάλογα μὲ τὴν 
προαίρεσί του. 

Ἀλλὰ σήμερα, στὸ σκηνικὸ τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παρα-
θρησκείας δὲν κυριαρχεῖ πάντοτε τὸ στοιχεῖο τῆς ἐντιμότη-
τος καὶ τῆς εἰλικρινείας. Αὐτὸ ἀφορᾶ ὄχι μόνο στὸ περιεχό-
μενο τῆς διδαχῆς, ἀλλὰ καὶ στὶς μεθοδεύσεις προσηλυτισμοῦ 
καὶ ἔνταξης ἀνυπόπτων ἀνθρώπων καὶ ἰδιαίτερα νέων.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ στοιχεῖο τῆς ἀνεντιμότητος, πολλὲς ὁμάδες 
παρουσιάζουν στοιχεῖα ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ ὁδηγοῦν τὰ θύ-
ματά τους σὲ ἀπόλυτη ἐξάρτηση, μὲ σοβαρὲς ἀρνητικὲς συν-
έπειες γιὰ τὴν προσωπικότητά τους. 

Οἱ ὁμάδες αὐτὲς ἀποτελοῦν πραγματικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν 
κοινωνία μας, ἐπειδὴ ἀπειλοῦν μὲ διάβρωση ὅλους τοὺς το-
μεῖς τῆς ζωῆς, ἀκόμη καὶ τὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς 
οἰκονομίας.

Τὸ πρόβλημα αὐτὸ τῶν ὁλοκληρωτικῶν αἱρέσεων καὶ 
παραθρησκευτικῶν ὁμάδων γίνεται σήμερα εὐρύτατα ἀντι-
ληπτὸ καὶ ἀνησυχεῖ γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, δημόσιους φο-
ρεῖς, κοινοβούλια καὶ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς σὲ ὁλόκληρο τὸν 
δυτικὸ κόσμο, ἀνεξάρτητα ἂν ἐμεῖς στὴν χώρα μας ἔχουμε 
ἀντιληφθεῖ αὐτὸν τὸν κίνδυνο ἢ ὄχι.

* * *
Σὲ κείμενο ποὺ συνέταξε εἰδικὴ Συνδιάσκεψη ποὺ ὀργα-

νώθηκε ἀπὸ τὸ American Family Foundation τὸ 1985 στὸ 
Wisconsin τῶν ΗΠΑ (The Wingspead Conference on Cultism), 
μὲ τὴν συνεργασία τοῦ «Νευροψυχιατρικοῦ Ἰνστιτούτου 
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνιας» καὶ τοῦ «Ἱδρύματος 
Johnson», ἀναφέρεται:

«Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τελευταίων 15 ἐτῶν, 
χιλιάδες ἀναφορὲς ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέ-
ρωσης, ἄρθρα, καταθέσεις εἰδικῶν σὲ νομικὲς 
περιπτώσεις καὶ νομοθετικὲς ἀκροάσεις ἔχουν 
περιγράψει διάφορες ἐνέργειες συνδεόμενες μὲ 
πολιτικές, ψυχολογικὲς καὶ θρησκευτικὲς λα-
τρεῖες.

Ἂν καὶ οἱ ἐκτιμήσεις διαφέρουν, ὑπάρχουν 
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πιθανὸν περισσότερες ἀπὸ χίλιες κινήσεις - λα-
τρεῖες στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Εὐρώ-
πη. Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁμάδες αὐτὲς εἶναι 
συγκριτικὰ μικρές, ἀλλὰ ἄλλες ἔχουν δεκάδες 
χιλιάδες μέλη καὶ ἔσοδα πολλῶν ἑκατομμυρί-
ων δολλαρίων τὸν χρόνο. Φαίνεται πιθανὸν ὅτι 
πλέον τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου Ἀμερικανοὶ ἔχουν 
ὑπάρξει μέλη λατρευτικῶν ὁμάδων κατὰ τὴν δι-
άρκεια τῶν τελευταίων εἴκοσι ἐτῶν.

Μερικὲς ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καὶ πλέον δυ-
νατὲς λατρευτικὲς ὁμάδες ἔχουν παραρτήμα-
τα σὲ πολλὲς χῶρες, ἐκτεταμένα περιουσιακὰ 
στοιχεῖα, ἐπικουρικοὺς ὀργανισμοὺς μὲ εἰδικὰ 
ὀνόματα γιὰ εἰδικοὺς σκοποὺς καὶ αὐξανόμενο 
βαθμὸ ἐπιρροῆς».

Βέβαια ἡ Συνδιάσκεψη αὐτὴ ξεκινάει ἀπὸ τὴν κατάστα-
ση ποὺ κυριαρχεῖ στὶς ΗΠΑ καὶ ἰδιαίτερα στὴν Καλιφόρνια, 
ὅπου τὸ ὅλο ἔδαφος εἶναι πολὺ κατάλληλο γιὰ τὴν δημιουρ-
γία καὶ τὴν ἀνάπτυξη τέτοιων ὁμάδων. 

Ὅμως καὶ τὸ εὐρωπαϊκὸ σκηνικὸ τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς 
παραθρησκείας δὲν διαφέρει οὐσιωδῶς. 

Μία σαφῆ εἰκόνα τῆς καταστάσεως ποὺ κυριαρχοῦσε 
κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 ἀποτελεῖ τὸ βιβλίο Findungshilfe 
Religion 2000 - Apologetisches Lexikon τοῦ F.W. Haack (ἔκδ. 
ARW, München 1990). Στὶς 286 πυκνογραμμένες σελίδες τοῦ 
βιβλίου παρατίθενται πράγματι ἀμέτρητες ὁμάδες μὲ ἑκα-
τοντάδες παραφυάδες.

Τὸ κείμενο τοῦ Wisconsin ἐξετάζει τὸ ὅλο πρόβλημα μὲ τὸ 
πρῖσμα τοῦ ψυχιάτρου καὶ δὲν ἀποφεύγει τὸν κίνδυνο τῆς 
γενικοποιήσεως καὶ τὴς ἀπολυτοποιήσεως τοῦ κριτηρίου 
αὐτοῦ. Ὅμως εἶναι χρήσιμο καὶ γιὰ τὸ λόγο ὅτι ἀποδεικνύει 
πὼς τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι μόνο θρησκευτικό. 

Ἐπισημαίνονται οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις ὀρισμένων ὁμά-
δων γιὰ τὶς προσωπικότητες τῶν μελῶν των καὶ γιὰ τὴν κοι-
νωνία γενικώτερα καὶ ὑπογραμμίζεται ὅτι αὐτὸ τὸ γεγονὸς 

ὁδήγησε ὑπεύθυνους φορεῖς στὶς χῶρες 
τῆς Εὐρώπης νὰ ἐξετάσουν μὲ σοβαρότητα 
τὸ θέμα καὶ νὰ προτείνουν μέτρα. Σ᾿ αὐτὰ 
τὰ πλαίσια ἀναγκάστηκε καὶ τὸ Εὐρω-
κοινοβούλιο νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ζήτημα καὶ 
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νὰ ἐκδόσει εἰδικὸ ψήφισμα (1984) καὶ ἀργότερα τὸ Συμβούλιο 
τῆς Εὐρώπης, τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 1178/1992 σχε-
τικὴ «Ὁδηγία πρὸς τὰ κράτη-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης».

* * *
Ὅπως ἤδη ἐπισημάναμε, οἱ ὁμάδες αὐτές, ποὺ συνιστοῦν 

κίνδυνο γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πολυ-
άριθμες καὶ συνεχῶς αὐξάνουν. Στὸ μεταξὺ ἀναπτύχθηκε καὶ 
εἰδικὴ «τεχνικὴ» ἢ διαδικασία δημιουργίας τέτοιων ὁμάδων.

Οἱ δημοσιογράφοι Christoph Minhoff καὶ Holger Lösch, σὲ 
ἔρευνά τους, μὲ τίτλο «Ἡ ἀνάπτυξη τῶν νέων θρησκευτικῶν 
κινήσεων, δημιουργία, διαδικασία, ἐξαφάνιση, ἱστορία», ποὺ 
δημοσιεύθηκε στὸν τόμο Europas Neue Religiosität» (ἔκδ. Udo 
Schuster, Dokumentations - Edition ARW, München 1988, σελ. 
5-23), ἀναφέρουν τὶς ἀκόλουθες φάσεις στὴν πορεία τῶν 
ὁμάδων αὐτῶν: Ἰδεαλιστικὴ φάση, ὀργανωτική, οἱ φάσεις ἱε-
ραποστολῆς, διαφθορᾶς καὶ ἀναδιοργάνωσης.

Στὴν πρώτη φάση, σημασία ἔχει ἡ φυσιογνωμία τοῦ 
ἱδρυτῆ, ὁ ὁποῖος δημιουργεῖ τὸ «μήνυμα» ποὺ θὰ μεταδώσει. 
Γύρω ἀπὸ αὐτὸν δημιουργεῖται κύκλος θαυμαστῶν. Ἡ ὁμά-
δα ποὺ σχηματίζεται ἔχει ὡς κέντρο τὴν φυσιογνωμία τοῦ 
ἱδρυτῆ καὶ τὸ μήνυμά του. Σ᾿ αὐτὴ τὴν φάση δὲν ὑπάρχουν 
ὀργανωτικὲς δομές· οἱ ὁπαδοὶ εἶναι ὁμοεθνεῖς καὶ ἡ δραστη-
ριότητα περιορισμένη.

Σὲ μία δεύτερη φάση, ἡ γοητεία τοῦ «Δασκάλου» καὶ ἡ 
διάδοση τοῦ μηνύματος παίρνουν διαστάσεις καὶ ὁ κύκλος 
διευρύνεται. Δημιουργοῦνται ὀργανωτικὲς δομές, συγκεκρι-
μένη ἱεραρχία, κυρίως ἀπὸ τοὺς πρώτους πιστοὺς μαθητές. 
Σ᾿ αὐτὴ τὴν φάση τὸ «μήνυμα» καταγράφεται καὶ ἡ προσ-
ωπικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν «Δάσκαλο» ἀποτελεῖ προνόμιο 
τῶν μελῶν. Μὲ τὸν καιρὸ ἀναπτύσσονται ὁλοκληρωτικὲς 
ὀργανωτικὲς δομές.

Ἡ μορφὴ τοῦ ἀρχηγοῦ περιβάλλεται μὲ ἀπόλυτη θεϊκὴ 
αὐθεντία, ποὺ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀμφισβητηθεῖ. Διαμορφώ-
νεται μία «ἀπόλυτη ἰδεολογία», ἡ ὁποία προβάλλεται σὰν 
συνταγὴ σωτηρίας, ποὺ δὲν εἶναι 
ἀμφισβητήσιμη. Τέλος σχηματί-
ζεται μία σκληρὰ ὀργανωμένη ἱε-
ραρχία καὶ οἱ ὀπαδοὶ ἀρχίζουν νὰ 
συναθροίζονται σὲ κοινόβια ὁμο-
φρόνων.
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Σύντομα γίνεται ἀντιληπτὴ ἡ ἀναγκαι-
ότητα μετάδοσης τοῦ «μηνύματος» (τῆς 
«σωτήριας συνταγῆς») καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν 
χώρα, στὴν ὁποία δημιουργήθηκε ἡ ὁμά-
δα. Αὐτὸ σημαίνει εἰσβολὴ δὲ διαφορετικὲς 

πολιτιστικὲς περιοχές, πρᾶγμα ποὺ δημιουργεῖ προβλήματα. 
Ἡ λύση τους ἐπιχειρεῖται μὲ τὴν σκλήρυνση τῆς ἱεραρχικῆς 
δομῆς καὶ μὲ τὴν δημιουργία ὀργανωτικῆς βάσης. Εἶναι ἀνάγ-
κη νὰ χρησιμοποιηθοῦν σύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας καὶ 
ἀπαιτοῦνται μεγάλα χρηματικὰ ποσά.

Ἡ ἀναγκαιότητα συγκεντρώσεως χρημάτων σημαίνει μετά-
θεση τοῦ κέντρου τῆς ὁμαδικῆς ζωῆς τῶν ὀπαδῶν. Τὸ βά-
ρος δὲν τίθεται πλέον στὸ «μήνυμα» ἢ στὴν «διδαχή». Αὐτὰ 
παραμένουν ὡς παρένθεση μέσα στὴν ὀργάνωση καὶ χρησι-
μοποιοῦνται πρὸς τὰ ἔξω γιὰ τὴν προσέλκυση τῆς διδαχῆς· 
πώληση βιβλίων, κασσετῶν, σεμιναρίων, σὲ ἄτομα καὶ σὲ 
ἐπιχειρήσεις. Δημιουργεῖται ἰδιαίτερη ἱεραρχία μάνατζερ. 
Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ διαμάχες μὲ τὴν παλαιὰ ἱεραρ-
χία καὶ νὰ ἀρχίσει ἡ φθορὰ τῆς ὁμάδας.

Ἂν ἐπικρατήσει κάποια ἀπὸ τὶς ἐπιμέρους φατρίες, ἡ ἐμπο-
ρικὴ φάση θὰ συνεχιστεῖ καὶ θὰ πάρει μονιμότερες μορφές. 
Ἂν δὲν γίνει αὐτό, δημιουργεῖται κενὸ ἐξουσίας, ποὺ ὁδηγεῖ 
τὴν ὀργάνωση σὲ κρίση. Τότε μπορεῖ νὰ ἀρχίσει μία νέα φάση 
ἀναδιοργάνωσης. Οἱ ὁπαδοὶ ἀποχωρίζονται τελείως ἀπὸ τὴν 
κίνηση ἢ ὀργανώνονται σὲ μικρὴ ὁμάδα, ποὺ διαχωρίζει τὴν 
θέση της ἀπὸ τὴν παλαιά. Ἔτσι πραγματοποιεῖται ἕνα εἶδος 
«κάθαρσης». Γύρω ἀπὸ τὸ νέο «ἀρχηγό», τὸ νέο σχῆμα περ-
νάει καὶ πάλι στὴν ἰδεαλιστική του φάση καὶ ἡ ἱστορία συν-
εχίζεται! 

* * *
Ἀὐτὰ μᾶς βοηθοῦν νὰ κατανοήσουμε γιατὶ στὸ ὅλο σκη-

νικὸ τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρησκείας κυριαρχεῖ σήμερα 
μεγάλη κινητικότητα. Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὀρθὰ τὸ πρό-
βλημα καὶ μὲ τρόπο ἀποτελεσματικὸ πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ 
θέση νὰ κάνουμε τὶς ἀπαραίτητες διαφοροποιήσεις καὶ νὰ 
ἀποφύγουμε τὶς γενικοποιήσεις καὶ πολλὰ ἄλλα ἀτοπήματα 
ποὺ προσδιορίζουν μία «ἀντιμετώπιση», ἡ ὁποία ὄχι μόνο δὲν 
εἶναι ἀποτελεσματική, ἀλλά, πολλὲς φορές, φέρει ἀκριβῶς 
τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα.

Ἀλλὰ τὰ αἴτια ποὺ σπρώχνουν τὸν σύγχρονο ἄνθρω-
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πο καὶ ἰδιαίτερα τὸν νέο σ᾿ αὐτὸν τὸν 
γκρεμὸ τοῦ Σατανᾶ εἶναι πάντοτε τὰ 
ἴδια. Ἐδῶ δὲν ὑπάρχουν βασικὲς διαφο-
ροποιήσεις. Γι᾿ αὐτὸ θὰ περιοριστοῦμε 
σ᾿ αὐτὴν τὴν πρώτη ἔρευνά μας σ᾿ αὐτὸ 
μόνο τὸ θέμα. Ἀργότερα θὰ συνεχίσουμε τὴν ἔρευνα καὶ σὲ 
ὅλα τὰ ἄλλα σημεῖα.

* * *
Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Πρόλογος.
Εἰσαγωγικά.
Σχόλιο Βικτωρίας Νταγκουνάκη.
1. Ἡ αὐτονομία τοῦ ἀνθρώπου
2. Ἡ θρησκεία τῆς ἐκκοσμίκευσης

α) Τὸ νέο μοντέλο τοῦ κόσμου.
β) Ὁ μεσσιανισμὸς τῆς ἐκκοσμίκευσης.
γ) Οἱ δομὲς τῆς νέας «Θρησκείας». .
δ) Τὰ κενά.

3. Τὸ νόημα τῆς ζωῆς
4. Ὁ ὑπαρξιακὸς φόβος
5. Ἀνασφάλεια καὶ ἀβεβαιότητα
6. Δίψα γιὰ ζεστασιὰ καὶ πνευματικὴ ἐμπειρία

α) Ἡ πλήξη.
β) Δίψα γιὰ ἀγάπη καὶ ζεστασιά.
γ) Ὁ πόθος γιὰ ἀναγνώριση.
δ) Ἡ περιέργεια.
ε) Οἱ ἐμπειρίες. 
Ϛ) Ἀποδυνάμωση τοῦ λατρευτικοῦ στοιχείου.

7. Οἱ κοινωνικὲς εὐθῦνες
8. Ἔλλειψη πνευματικῶν στηριγμάτων

α) Ἡ διάβρωση τῆς αὐθεντίας.
β) Ἔλλειψη οὐσιαστικῆς κατήχησης.
γ) Ἡ ἀρνητικὴ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
δ) Ἡ διαφήμιση.

9. Οἱ προσφορὲς τῆς παραθρησκείας
α) Ἡ «μεθόδευση».
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β) Ἡ «γνώση».
γ) Ἡ «ἀπόκρυφη ἐπιστήμη».
δ) Ἡ «ἄμεση γνώση».
ε) Ἡ δύναμη (Power).
Ϛ) Τὸ «δραστικὸ τελετουργικό».
ζ) Ἡ «εἴσοδος στὴν τάξη τῶν ἐκλεκτῶν».
η) Ἡ ἄνοδος στὴν ἱεραρχία.
θ) Οἱ «εὔκολες λύσεις».
ι) Ἡ οἰκοδομὴ τοῦ Νέου Κόσμου.

Τί ἦταν αὐτὸ ποὺ μὲ συγκλόνισε:
Προσωπικὴ ἐμπειρία ἑνὸς κοριστιοῦ ἀπὸ τὴν Παλλήνη.
Βιβλιογραφία.
Βιβλία ποὺ συνιστοῦμε.

 


