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1. Γε νι κά
Στήν ἐκ κλη σι α στι κή γλῶσ σα, αἵ ρε ση 

ση μαί νει κά θε ἀ πό κλι ση ἀ πό τήν Χρι στι
α νι κή Ἀ λή θεια, κά θε δι α φο ρο ποί η ση στήν 
πί στη ἀ πό τήν ἱ στο ρι κή Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι
στοῦ, δη λα δή τήν Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α. 
Ἑ πο μέ νως, ὅ ταν κά νου με λό γο γιά αἱ ρέ
σεις ἐν νο οῦ με δι δα σκα λί ες ἤ ὀρ γα νω μέ
νες ὁ μά δες ἀν θρώ πων, πού κι νοῦν ται μέν 
ἐν τός τοῦ χρι στι α νι κοῦ χώ ρου, ὅ μως δέν 
ταυ τί ζον ται μέ τήν Ἐκ κλη σί α πού ἵ δρυ σε 
ὁ Χρι στός στήν πί στη, στήν λα τρεί α καί 
στό πο λί τευ μα. Οἱ πε ρισ σό τε ρες ἀ π’ αὐ τές 
πι στε ύ ουν στόν Ἰ η σοῦν Χρι στόν ἤ του λά χι
στον κι νοῦν ται γύ ρω ἀ π’ Αὐ τόν καί ἀ πο δέ
χον ται ἤ χρη σι μο ποι οῦν τήν Ἁ γί α Γρα φή, 
ὡς βα σι κή πη γή τῆς πί στης τους. Με ρι κές 
ὅ μως ἔ χουν ἀ πω λέ σει τόν χρι στι α νι κό χα
ρα κτή ρα, ὅ πως θά δοῦ με καί πιό κά τω.

Αὐ τές τίς χρι στι α νι κές αἱ ρέ σεις δέν πρέ
πει νά τίς συγ χέ ου με μέ τίς πα ρα θρη σκευ
τι κές ὁ μά δες τῆς “Νέ ας Ἐ πο χῆς”. Αὐ τές 
οἱ τε λευ ταῖ ες ἐν τάσ σον ται στό φαι νό με νο 
τῆς πα ρα θρη σκε ί ας, ὅ πως αὐ τή ἄρ χι σε 
νά ἀ να πτύσ σε ται δι ε θνῶς, κυ ρί ως στήν 
δε κα ε τί α τοῦ 1970. Στήν πε ρί πτω ση αὐ τή 
πρό κει ται γιά δι δα σκα λί ες, ἤ συγ κρο τη μέ
νες ὁ μά δες καί ὀρ γα νώ σεις πού δέν ἐν τάσ
σον ται στόν χρι στι α νι κό χῶ ρο, ἀ κό μη καί 
ὅ ταν χρη σι μο ποι οῦν χρι στι α νι κή ὁ ρο λο
γί α· δέν πι στε ύ ουν στόν Χρι στό, ἀ κό μη καί 
ὅ ταν χρη σι μο ποι οῦν τόν ὅ ρο “χρι στός” καί 
συ νή θως δέν ἀ νή κουν στίς μο νο θε ϊ στι κές 
θρη σκεῖ ες. Ἐ πί πλέ ον χα ρα κτη ρί ζον ται 
γιά τόν ὁ λο κλη ρω τι κό χα ρα κτή ρα τους 

καί τήν ἐ πι κίν δυ νη πολ λές φο ρές, ἤ καί 
ἐγ κλη μα τι κή δρα στη ρι ό τη τά τους. Γι’ αὐ τό 
καί θε ω ροῦν ται ὡς πα ρα θρη σκευ τι κές ὀρ
γα νώ σεις (σέ κτες). Δέν πρό κει ται δη λα δή, 
γιά «γνω στή θρη σκε ί α», ὅ πως αὐ τή ὁ ρί ζε
ται ἀ πό τό Ἑλ λη νι κό Σύν ταγ μα. Οἱ ὁ μά δες 
αὐ τές ἔ χουν ἀ κό μη ἔν το νο συγ κρη τι στι κό 
χα ρα κτή ρα καί ἀ να μι γνύ ουν χρι στι α νι κές, 
ἐ ξω χρι στι α νι κές, ἀ πο κρυ φι στι κές καί ἀ πω
α να το λι κές δο ξα σί ες, ἐν τάσ σον ται δέ στό 
γνω στό ρεῦ μα τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς».

Ἄς ἔλ θου με ὅ μως στό εἰ δι κό θέ μα πού 
μᾶς ἀ πα σχο λεῖ ἐ δῶ: στίς προ τε σταν τι κές 
αἱ ρέ σεις.

1. Σύν το μα ἱ στο ρι κά στοι χεῖ α
Πρω τί στως, θε ω ροῦ με ἀ πα ραί τη το νά 

ἀ να φερ θοῦ με σέ με ρι κά ἱ στο ρι κά στοι
χεῖ α, τά ὁ ποῖ α πα ρου σιά ζουν τό σκη νι κό 
τῆς γεν νή σε ως καί ἀ να πτύ ξε ως τοῦ προ
τε σταν τι κοῦ κι νή μα τος γε νι κῶς, ἀ πό τό 
ὁ ποῖ ο προ ῆλ θαν ὅ λες οἱ με τα γε νέ στε ρες 
καί οἱ ση με ρι νές πο λυ ώ νυ μες καί πο λυ ά
ριθ μες προ τε σταν τι κές αἱ ρέ σεις.

Μέ τόν ὅ ρο Προ τε σταν τι σμός ἤ Δι α μαρ
τύ ρη ση χα ρα κτη ρί ζο με τό θρη σκευ τι κό κί
νη μα πού δη μι ουρ γή θη κε στήν Εὐ ρώ πη 
τόν Ι ΣΤ΄ αἰ ώ να. Μί α ἀ πό τίς κυ ρι ώ τε ρες 
αἰ τί ες τῆς ἀ να πτύ ξε ώς του ὑ πῆρ ξε ἡ πα
ρακ μή πού δο κί μα ζε ὁ Πα πι σμός καί ἡ 
ἐ πι θυ μί α γιά μιά ἀ να νέ ω ση τῆς Ρω μαι ο
κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, ὥ στε νά ἐ ξα λει φθεῖ 
ἡ δι α φθο ρά πού ἐμ φα νι ζό ταν στίς τά ξεις 
κλη ρι κῶν της.

Τό κί νη μα αὐ τό τῆς θρη σκευ τι κῆς με
ταρ ρύθ μι σης εἶ χε ἤ δη ξε κι νή σει στήν Δύ ση 

ΠΑ ΛΑΙ ΟΣ ΚΑΙ ΝΕ Ω ΤΕ ΡΟΣ ΠΡΟ ΤΕ ΣΤΑΝ ΤΙ ΣΜΟΣ
τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, 

Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων.

(α’ μέ ρος)
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ἀ πό τόν ΙΔ΄ αἰ ώ να, μέ κύ ριους ἐκ προ σώ
πους τόν Τζόν Γου ί κλιφ (13201384), τόν 
Γιάν Χούς (13691415) καί τόν Ἱ ε ρώ νυ μο 
Σα βο να ρό λα (14581498). Τό κί νη μα αὐ τό 
ὀ νο μά στη κε γε νι κῶς Με ταρ ρύθ μι ση.

Τόν Ι ΣΤ΄ ὅ μως αἰ ώ να ἡ ἐ πι θυ μί α γιά 
τήν ἀ να γέν νη ση τῆς Ἐκ κλη σί ας στή Δύ
ση ἔ λα βε τε ρά στι ες δι α στά σεις, οἱ ὁ ποῖ ες 
ὁ δή γη σαν τε λι κά στή δι αί ρε ση τῆς Ρω μαι
ο κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας καί στήν ἀ πό σχι ση 
με γά λων τμη μά των της ἀ πό τή Ρώ μη, τά 
ὁ ποῖ α δι α μαρ τυ ρό με να σχη μά τι σαν νέ ες 
θρη σκευ τι κές κοι νό τη τες, οἱ ὁ ποῖ ες αὐ το α
πο κα λέ στη καν Δι α μαρ τυ ρό με νοι  Προ τε
στάν τες καί ἐν συ νε χεί ᾳ με ταρ ρυθ μι στι κές 
ἤ εὐ αγ γε λι κές.

Ἡ με ταρ ρυθ μι στι κή αὐ τή κί νη ση ὁ λο
κλη ρώ θη κε καί ἑ δραι ώ θη κε ἀ πό τούς με
γά λους με ταρ ρυθ μι στές τοῦ Ι ΣΤ΄ αἰ ώ να, 
τόν Μαρ τῖ νο Λού θη ρο, στή Βυτ τεμ βέρ γη 
(14831546), τόν Οὔλ ριχ Σβίγ γλιο, στή Ζυ
ρί χη (14841531) καί τόν Ἰ ω άν νη Καλ βί νο 
στήν Γε νεύ η (15091564). Ἔ τσι δη μι ουρ γή
θη καν ἀρ χι κά τρεῖς με γά λες θρη σκευ τι κές 
κοι νό τη τες ἤ ὁ μο λο γί ες: ἡ Λου θη ρα νι κή, ἡ 
Με ταρ ρυ μι στι κή καί ἡ Πρε σβυ τε ρι κή ἤ Εὐ
αγ γε λι κή.

Πρῶ τος ὁ Λού θη ρος, πού ἦ ταν μο να χός 
καί ἡ γού με νος στό τάγ μα τῶν Αὐ γου
στι νια νῶν καί κα θη γη τής τῆς Θε ο λο γί ας 
στή Βυτ τεμ βέρ γη, ἦλ θε σέ σφο δρή ἀν τι
πα ρά θε ση μέ τή Ρώ μη, ὅ ταν ὁ δο μι νι κα
νός μο να χός Γι ό χαν Τέ τσελ, ἔ φθα σε στή 
Βυτ τεμ βέρ γη δι α θέ τον τας συγ χω ρο χάρ τια 
γιά τήν χρη μα το δό τη ση τῆς Βα σι λι κῆς τοῦ 
Ἁ γί ου Πέ τρου. Ὁ Λού θη ρος, δι α μαρ τυ ρό
με νος γι’ αὐ τό, θυ ρο κόλ λη σε τό τε στήν 
εἴ σο δο τῆς ἐκ κλη σί ας τῆς πό λης τίς γνω
στές 95 θέ σεις του, οἱ ὁ ποῖ ες ἀ πε τέ λε σαν 
τό πρῶ το κεί με νο τῆς Με ταρ ρύθ μι σης. Ὁ 
Λού θη ρος, ἀν τι δρών τας στά συγ χω ρο χάρ
τια καί πο λε μών τας ἐ σφαλ μέ νες θέ σεις 
τοῦ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμοῦ, δι α κή ρυ ξε τήν 
ἀ κραί α θέ ση, ὅ τι ὁ ἄν θρω πος δέν μπο ρεῖ 

νά φθά σει στή σω τη ρί α καί μέ τά κα λά 
ἔρ γα, ἀλ λά μό νο μέ τήν θεί α Χά ρη καί τήν 
πί στη, καί ὅ τι σ’ αὐ τή τήν δι α δι κα σί α δέν 
ἔ χουν καμ μιά θέ ση καί ἀ ξί α τά συγ χω ρο
χάρ τια. Τό τε κι νή θη κε ἐ ναν τί ον του ἡ δι
α δι κα σί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Ἐ ξέ τα σης καί τό 1521 
ἀ φο ρί στη κε ἀ πό τόν Πά πα. Ἡ ρή ξη ἔ γι νε 
τε λι κή καί ἀ γε φύ ρω τη. Ἀ κο λού θη σαν οἱ 
ἄλ λες Προ τε σταν τι κές κι νή σεις τοῦ Καλ
βί νου καί τοῦ Σβίγ γλιου.

Ὅ μως τό πρό βλη μα δέν στα μά τη σε ἐ κεῖ. 
Τό 1547 ὁ βα σι λιάς τῆς Ἀγ γλί ας Ἐρ ρῖ κος Η΄ 
θέ λη σε νά δι α ζευ χθεῖ τήν σύ ζυ γό του Αἰ
κα τε ρί νη τῆς Ἀ ρα γο νί ας καί νά νυμ φευ θεῖ 
ἄλ λη. Ἐ πει δή ὁ Πά πας δέν συγ κα τέ νευ σε 
στήν ἐ πι θυ μί α του αὐ τή ὁ Ἐρ ρῖ κος ἀ να κή
ρυ ξε τόν ἑ αυ τό του κε φα λή τῆς Ἐκ κλη σί ας 
στήν Ἀγ γλί α καί ἀ πο σχί σθη κε ἀ πό τήν 
Ρώ μη. Ἔ τσι δη μι ουρ γή θη κε ἡ Ἀγ γλι κα νι κή 
Ἐκ κλη σί α, ἡ ὁ ποί α στή συ νέ χεια δι αι ρέ θη
κε σέ τρεῖς τά σεις: τήν «Ὑ ψη λή Ἐκ κλη σί α», 
τήν «Τα πει νή Ἐκ κλη σί α» καί τήν «Εὐ ρεῖ α 
ἤ Μέ ση Ἐκ κλη σί α». Στήν τε λευ ταί α αὐ τή 
τά ση πα ρου σι ά ζον ται καί τά με γα λύ τε ρα 
προ βλή μα τα μέ τήν χει ρο το νί α γυ ναι κῶν, 
τήν τέ λε ση γά μων ὁ μο φυ λο φί λων κ. ἄ.

Ὅ λες αὐ τές οἱ Προ τε σταν τι κές ὁ μο λο
γί ες με τα φέρ θη καν στή συ νέ χεια στήν 
Ἀ με ρι κή, ὅ που καί ἐ γνώ ρι σαν με γά λη ἐ ξά
πλω ση. Μέ τήν ἔλ λει ψη τοῦ ὑ γει οῦς ἐκ κλη
σι α στι κοῦ φρο νή μα τος, πού τίς χα ρα κτή
ρι ζε, τήν ἀ πο μά κρυν σή τους ἀ πό τήν Ἱ ε ρά 
Πα τε ρι κή Πα ρά δο ση, τήν ἄ γνοι α τῆς δι
δα σκα λί ας τῶν Ἀ να το λι κῶν Πα τέ ρων τῆς 
Ἐκ κλη σί ας καί μέ τό δι α σπα στι κό πνεῦ μα 
πού τίς δι α κρί νει, ὁ δη γή θη καν σέ συ νε χεῖς 
δι α σπά σεις, ἀ ριθ μού με νες σή με ρα σέ ἑ κα
τον τά δες.

Ὡς κύ ριο δόγ μα καί ἀ ξί ω μά τους υἱ ο θέ
τη σαν τό σύν θη μα s o la s c r i p t u ra, ὑ πο κα
θι στών τας ἔ τσι τήν αὐ θεν τί α καί τό κῦ ρος 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὡς Σώ μα τος Χρι στοῦ, δη
λα δή ὡς τῆς μό νης πού ἔ χει τήν αὐ θεν τί α 
καί ἐ πί τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς, ἀ φοῦ μό νη ἡ 
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Ἐκ κλη σί α εἶ ναι «ὁ στῦ λος καί τό ἑ δραί ω μα 
τῆς ἀ λη θεί ας» (Α΄ Τιμ. γ΄ 15). Αὐ τή εἶ ναι «ὁ 
Χρι στός πα ρα τει νό με νος εἰς τούς αἰ ῶ νας», 
κα τά τήν εὔ στο χη ἔκ φρα ση τοῦ ἱ. Αὐ γου
στί νου. Αὐ τή κα τέ γρα ψε τήν Ἁ γί α Γρα φή, 
κα θώ ρι σε τούς κα νό νες τῶν βι βλί ων της 
καί Αὐ τή ἑρ μη νεύ ει ἀ λα θή τως τήν Ἁ γί α 
Γρα φή.

Ἑ πο μέ νως, μέ τήν θέ ση s o la s c r i p t u
ra ἀ πορ ρί πτε ται ἡ Ἱ ε ρά Πα ρά δο ση καί ἡ 
πο λύ τι μη συμ βο λή τῶν Πνευ μα το φό ρων 
Πα τέ ρων στήν ἑρ μη νεί α τῆς Ἁ γί ας Γρα
φῆς. Οὐ σι α στι κά, ἀ πορ ρί πτε ται ἡ ἴ δια ἡ 
Ἐκ κλη σί α, ὡς «στῦ λος καί ἑ δραί ω μα τῆς 
ἀ λη θεί ας». Ἔ τσι, ἡ ἀ λάν θα στη ἑρ μη νεί α 
τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς ἀ να λαμ βά νε ται ἀ πό με
μο νω μέ να ἄ το μα νε ω τέ ρων θε ο λό γων καί 
ἐκ φρα στῶν τοῦ προ τε σταν τι κοῦ χώ ρου, τά 
ὁ ποῖ α ἀ να κη ρύσ σον ται μέ τόν τρό πο αὐ τό 
σέ νέ ους καί ἀ να ρίθ μη τους προ τε στάν τες 
«πά πες», πού δι εκ δι κοῦν τό ἀ λά θη το, ὁ κα
θέ νας γιά τόν ἑ αυ τό του.

Τέ λος, οἱ πε ρισ σό τε ρες προ τε σταν τι κές 
αἱ ρέ σεις ἀ πέρ ρι ψαν ὅ λα σχε δόν τά μυ στή
ρια, πλήν τοῦ Βα πτί σμα τος, καί με ρι κές 
καί τῆς Θεί ας Εὐ χα ρι στί ας, ὡς ἁ πλοῦ ὅ μως 
συμ βο λι σμοῦ ἤ ἀ να μνη στι κῆς τε λε τῆς. Ἄλ
λες ἔ χουν ἀ πω λέ σει ἀ κό μη καί αὐ τό τόν 
χρι στι α νι κό χα ρα κτή ρα τους, ἀ φοῦ εἶ ναι 
ἀν τι τρι α δι κές. Ἑ πο μέ νως, δέν ἔ χουν κα μιά 
σχέ ση καί σύν δε ση μέ τήν ἱ στο ρι κή Μί α, 
Ἁ γί α, Κα θο λι κή καί Ἀ πο στο λι κή Ἐκ κλη σί α, 
πού ἵ δρυ σε ὁ Χρι στός.

3. Οἱ νε ο προ τε σταν τι κές αἱ ρέ σεις
Ἀ πό τίς προ τε σταν τι κές αὐ τές ὁ μά

δες τῆς Ἀ με ρι κῆς κυ ρί ως προ ῆλ θαν καί 
οἱ νε ο προ τε σταν τι κές αἱ ρε τι κές ὁ μά δες 
πού δρα στη ρι ο ποι οῦν ται σή με ρα προ ση
λυ τι στι κά δι ε θνῶς καί στήν Πα τρί δα μας. 
Στήν Ἑλ λά δα ἀ ριθ μοῦν πε ρί τίς 100 ὁ μά
δες καί ὑ πο δι αι ροῦν ται σέ Ἐ λεύ θε ρες Ἐκ
κλη σί ες, Πεν τη κο στια νές καί Νε ο πεν τη
κο στια νές, Θε ρα πευ τές, Χα ρι σμα τι κούς, 

Ὑ περ δογ μα τι κούς, Ἐ σχα το λο γι κές ὁ μά
δες κ. ἄ. Ἀ πό τίς τε λευ ταῖ ες αὐ τές, προ
ῆλ θαν καί ἐ κεῖ νες πού ἔ χουν ἀ πω λέ σει 
πλή ρως τόν χρι στι α νι κό χα ρα κτή ρα τους 
(ἀ σχέ τως μέ τό τί ὑ πο στη ρί ζουν οἱ ἴ δι ες), 
εἴ τε δι ό τι ἀρ νοῦν ται τήν Θε ό τη τα τοῦ 
Χρι στοῦ, τήν πί στη στήν Ἁ γί α Τριά δα καί 
τήν ὕ παρ ξη τῆς ψυ χῆς (ὅ πως εἶ ναι π.χ. οἱ 
“Μάρ τυ ρες τοῦ Ἰ ε χω βᾶ” ), εἴ τε δι ό τι ἀμ
φι σβη τοῦν τήν μο να δι κό τη τα τῆς Ἁ γί ας 
Γρα φῆς, ὡς τοῦ μό νου φο ρέ ως τῆς ἐν Χρι
στῷ Ἰ η σοῦ Θεί ας Ἀ πο κα λύ ψε ως, (ὅ πως 
εἶ ναι οἱ Μορ μό νοι ἤ Ἐκ κλη σί α τοῦ Ἰ η σοῦ 
Χρι στοῦ τῶν Ἁ γί ων τῶν Τε λευ τα ί ων Ἡ με
ρῶν), καί ἄλ λες πού δι α φο ρο ποι οῦν ται 
ρι ζι κά ἀ πό τήν χρι στι α νι κή πί στη, ὅ πως 
εἶ ναι, οἱ Ἀν τβεν τι στές (ἤ Ἐκ κλη σί α τῶν 
Ἀν τβεν τι στῶν τῆς Ἑ βδό μης Ἡ μέ ρας), οἱ 
Με λε τη τές τῆς Βί βλου, οἱ Εὐ αγ γε λι στές, 
ἡ Παγ κό σμια Ἐκ κλη σί α τοῦ Θε οῦ (ὅ σοι 
πα ρα μέ νουν πι στοί στόν A r m s t r o ng), ἡ 
Χρι στι α νι κή Ἐ πι στή μη κ. ἄ. Ὅ λες αὐ τές οἱ 
ἀν τι τρι α δι κές ὁ μά δες δέν μπο ροῦν πλέ ον 
νά θε ω ροῦν ται ὡς χρι στι α νι κές αἱ ρέ σεις, 
γι’ αὐ τό τίς προσ δι ο ρί ζο με ὡς πα ρα χρι
στι α νι κές ὁ μά δες1.

Με τα ξύ τῶν ἔν το να δρα στη ρι ο ποι ου
μέ νων στήν Ἑλ λά δα νε ο προ τε σταν τι κῶν 
ὁ μά δων καί μέ με γα λύ τε ρα πο σο στά προ
ση λυ τι ζο μέ νων, εἶ ναι οἱ Πεν τη κο στια νοί 
καί οἱ Νε ο πεν τη κο στια νοί, οἱ ὁ ποῖ οι ἐμ
φα νί ζον ται μέ πολ λούς καί δι α φο ρε τι κο ύς 
τί τλους, κα ί τοι σέ γε νι κές γραμ μές συμ πί
πτουν με τα ξύ τους στήν δι δα σκα λί α καί 
στά χα ρα κτη ρι στι κά.

4. Τά χα ρα κτη ρι στι κά τους
Στό ση μεῖ ο αὐ τό εἶ ναι χρή σι μο νά ἀ να

φερ θοῦ με ἐν συν το μί ᾳ καί ἐ πι γραμ μα τι κά, 
στά κύ ρια χα ρα κτη ρι στι κά τῶν νε ο προ τε

1. Τούς τί τλους τῶν πο λυ ά ριθ μων καί ποι κυ λώ νυ μων 
αὐ τῶν ὁ μά δων βλέ πε στό π. Ἀντ. Ἀ λε βι ζο πού λου, Ἐγ
χει ρί διον χρι στι α νι κῶν αἱ ρέ σων καί πα ρα χρι στι α νι κῶν 
ὁ μά δων.
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σταν τι κῶν καί τῶν πρα χρι στι α νι κῶν αἱ ρέ
σε ων.

Οἱ χρι στι α νι κές αἱ ρέ σεις εἶ ναι, ὅ πως 
εἴ πα με, ὁ μά δες μέ πολ λές καί σο βα ρές 
ἀ πο κλί σεις καί δι α φο ρο ποι ή σεις ἀ πό τήν 
Εὐ αγ γε λι κή Ἀ λή θεια. Πρό κει ται συ νή θως 
γιά δι δα σκα λί ες ἤ ὀρ γα νω μέ νες ὁ μά δες 
πού πι στε ύ ουν στόν Ἰ η σοῦν Χρι στόν, ἤ του
λά χι στον ὁ μι λοῦν γι’ Αὐ τόν. Εἶ ναι δη λα δή 
ὁ μά δες πού κι νοῦν ται μέ σα σέ χρι στι α νι κά 
ἤ πα ρα χρι στι α νι κά πλαί σια. Ἀ να φερ θή κα
με ἤ δη καί σέ με ρι κές πα ρα χρι στι α νι κές 
ὁ μά δες, πού ἔ χουν ἀ πω λέ σει κά θε χρι στι
α νι κό χα ρα κτη ρι στι κό στό «δόγ μα» τους ἤ 
στό πο λί τευ μά τους καί κα τ’ ἐ πί φα ση μό
νον ἀ πο κα λοῦν ται χρι στι α νι κές.

Κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό ὅ λων αὐ τῶν τῶν 
ὁ μά δων εἶ ναι ἀ κό μη ἡ μι κρή ἱ στο ρι κή πο
ρε ί α τους, πού δέν ἔ χει κα μί α σχέ ση καί 
σύν δε ση μέ τήν ἱ στο ρι κή Ἐκ κλη σί α πού 
ἵ δρυ σε ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός, οὔ τε στήν πί στη, 
οὔ τε στήν λα τρε ί α, πο λύ πε ρισ σό τε ρο στήν 
«ἀ πο στο λι κή δι α δο χή». Ἡ ἱ στο ρί α τους ξε
κι νᾶ αὐ θα ί ρε τα καί ξαφ νι κά, μό λις με ρι κές 
δε κα ε τί ες πρίν, ὅ πως, φε ρει πεῖν, τῶν Ἑλ
λή νων Νε ο πεν τη κο στια νῶν στή δε κα ε τί α 
τοῦ 1960 καί ἄλ λων στή δε κα ε τί α τοῦ 1920. 
Ἄλ λες ὁ μά δες ἔ χουν ζωή 100 ἤ τό πο λύ 135 
ἐ τῶν, ὅ πως ἡ ἑ ται ρί α «Σκο πιά» τῶν «Μαρ
τύ ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ».

Ὅ λες αὐ τές οἱ ὁ μά δες, ἡ κά θε μιά γιά 
τόν ἑ αυ τό της, ὑ πο στη ρί ζουν ὅ τι εἶ ναι ἡ 
ἀ λη θι νή καί γνή σια Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ. 
Ὅ μως, δέν εἶ ναι δυ να τό νά ὑ πάρ χουν πολ
λές «ἐκ κλη σί ες». Ἡ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ 
εἶ ναι Μί α καί Ἀ δι αί ρε τη. Ἱ δρύ θη κε ἀ πό 
τόν Ἴ διο τόν Ἰ η σοῦν Χρι στόν καί συ νε χί ζει 
ἀ δι ά κο πα νά ὑ πάρ χει, νά δι δά σκει καί νά 
ἁ γιά ζει τούς πι στούς ἐ πί 2000 χρό νια. Εἶ ναι 
τό Ἕ να καί Μο να δι κό Σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ, 
ὅ πως Μί α καί Μο να δι κή εἶ ναι ἡ Κε φα λή 
Της, ὁ Ἴ διος ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός. Δέν μπο ροῦν 
λοι πόν νά ὑ πάρ χουν μα ζί Της καί κον τά 
Της καί ἄλ λες «ἐκ κλη σί ες».

Καί τί θε ται ἐ δῶ τό ἀ με ί λι κτο γιά τίς αἱ
ρε τι κές ὁ μά δες ἐ ρώ τη μα: Ἄν ὅ λες αὐ τές εἶ
ναι πράγ μα τι, ὅ πως ὑ πο στη ρί ζουν ἡ κά θε 
μιά γιά τόν ἑ αυ τό της, ἡ Ἀ λη θι νή Ἐκ κλη σί α 
τοῦ Χρι στοῦ, τό τε ποῦ ἦ ταν πρίν 200, 500, 
1000, 1500 ἤ 1800 χρό νια; Πῶς συν δέ ον
ται μέ τήν ἀρ χέ γο νη Ἀ λη θι νή Ἐκ κλη σί α 
πού ἵ δρυ σε ὁ Χρι στός; Ἐ άν κά ποι α ἀ π’ αὐ
τές τίς νε ο φα νεῖς χρι στι α νι κές αἱ ρέ σεις ἤ 
τίς πα ρα χρι στι α νι κές ὁ μά δες εἶ ναι, ὅ πως 
ὑ πο στη ρί ζουν, ἡ ἀ λη θι νή Ἐκ κλη σί α τοῦ 
Χρι στοῦ, πῶς θά δι και ο λο γή σει αὐ τό τό με
γά λο χά σμα τῶν 19 ἤ 17 αἰ ώ νων πού τήν 
χω ρί ζει ἀ πό τήν πρώ τη Ἐκ κλη σί α, ἀ φοῦ 
ὅ λες αὐ τές ἐμ φα νί σθη καν μό λις τά τε λευ
ταῖ α 150 χρό νια;

Ἕ να ἀ κό μη χα ρα κτη ρι στι κό τῶν νε ο
φα νῶν αὐ τῶν προ τε σταν τι κῶν καί νε ο
προ τε σταν τι κῶν ὁ μά δων εἶ ναι οἱ φον τα
μεν τα λι στι κές δι δα σκα λί ες τους, ἡ σκλη ρή 
συμ πε ρι φο ρά τους πρός το ύς ἔ ξω ἀ πό τήν 
ὁ μά δα καί ἡ αὐ στη ρό τη τα (σκλη ρό τη τα) 
στήν πει θαρ χί α τῶν ὀ πα δῶν τους, ἡ ὁ ποί α 
ἐ νί ο τε πα ίρ νει τόν χα ρα κτή ρα ἀ πει λῆς 
καί τρο μο κρα τί ας. Ἐ πί σης χα ρα κτη ρί ζον
ται γιά τίς ἔν το νες ἐ σχα το λο γι κές δι δα
σκα λί ες τους καί τίς δῆ θεν προ φη τι κές 
προ βλέ ψεις τους, γιά τίς ὁ ποῖ ες συ νε χῶς 
δι α ψε ύ δον ται. Οἱ συ νε χεῖς ἀ ναγ γε λί ες τοῦ 
τέ λους τοῦ κό σμου («συ στή μα τος», κα
τά τούς Χι λια στές) καί ἡ ἀ πει λή τοῦ Ἀν
τι χρί στου ἤ ἡ ὑ πό σχε ση τῆς λε γο μέ νης 
«ἁρ πα γῆς» (κα τά τούς Πεν τη κο στια νούς), 
ὁ λο κλη ρώ νουν τήν μέ θο δο τοῦ ἐκ φο βι
σμοῦ καί τῆς κα τα πί ε σης τῆς ἀν θρώ πι νης 
προ σω πι κό τη τας καί τῆς στέ ρη σης τῶν 
βα σι κῶν ἀν θρω πί νων δι και ω μά των τῶν 
ὀ πα δῶν τους. Καί εἶ ναι αὐ τές ἀ κρι βῶς 
οἱ ὁ μά δες πού, ὅ ταν κα ταγ γελ θοῦν, δι α
μαρ τύ ρον ται ὅ τι κα τα πα τοῦν ται τά χα τά 
ἀν θρώ πι να δι και ώ μα τά τους καί ἡ θρη
σκευ τι κή ἐ λευ θε ρί α τους.

(Τό τέ λος στό ἑ πό με νο).
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ΜΕ ΡΟΣ Β’
Εἰ σβο λή στίς χῶ ρες τοῦ 

Ἀ νατολικοῦ Συνα σπι σμοῦ
Ἡ ἐ πι τυ χί α τοῦ στό χου τῶν ὁ μά δων πού 

μᾶς ἀ πα σχο λοῦν προ ϋ πο θέ τει καί τή δι
ά βρω ση τῶν χω ρῶν τοῦ ἄλ λο τε ἀ να το λι
κοῦ συ να σπι σμοῦ. Τά γε γο νό τα πού στό 
με τα ξύ ἦλ θαν στό φῶς ἀ πο δει κνύ ουν ὅ τι 
ἡ δι ά βρω ση αὐ τή ἔ χει ἀ πό πο λύ και ρό δρο
μο λο γη θεῖ. Στή συ νέ χεια θά ἀ να φερ θοῦ με 
στίς χῶ ρες ἐ κεῖ νες, γιά τίς ὁ ποῖ ες δι α θέ του
με στοι χεῖ α.

α) Ἀ να το λι κή Γερ μα νί α
Στήν Ἀ να το λι κή Γερ μα νί α δέν ἐ πε τρέ πε

το κα μί α κρι τι κή ἐ ναν τί ον τῶν αἱ ρέ σε ων. 
Με ρι κές ἀ πό αὐ τές, ὅ πως οἱ «Μάρ τυ ρες 
τοῦ Ἰ ε χω βᾶ», ἡ «Χρι στι α νι κή Ἐ πι στή μη», 
οἱ Πεν τη κο στια νοί, ἦ ταν ἀ πα γο ρευ μέ νες.

Ἀλ λά, ὅ πως ἀ νέ φε ρε ὁ T h o m as G a n d ow, 
στή Συν δι ά σκε ψη τοῦ R o t h e n b u rg (Μάρ τιος 
1990), ὅ λες ἦ ταν ἐ κεῖ καί δροῦ σαν εἴ τε στά 
πλαί σια τῶν ἀ να γνω ρι σμέ νων ἐκ κλη σι ῶν, 
εἴ τε καί ὑ πο γεί ως.

Ὅ μως τόν τε λευ ταῖ ο και ρό ὁ θρη σκευ
τι κός χῶ ρος στή D DR2 δι ευ ρύν θη κε. Λό γου 
χά ρη, οἱ Μορ μό νοι ἐγ και νί α σαν τό 1985 
τόν πρῶ το να ό τους στή Σα ξο νί α. Ἀ κό μη 
ἐ πε τρά πη ἡ κί νη ση τῶν Ρο δό σταυ ρων καί 
ἡ «Χρι στι α νι κή Ἐ πι στή μη».

Ἤ δη ἀ πό τή δε κα ε τί α τοῦ 1970 ὑ πάρ χει 

1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση 
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετία 
τοῦ 1990».

2.
 
D e u t s c he D e m o k r a t i s c he R e p u b l ik (στή γερ μα νι κή 

γλώσ σα) ἤ G DR (G e r m an D e m o c r a t ic R e p u b l ic στήν ἀγ γλι
κή), ἡ ὑ πό Σο βι ε τι κή ἐ πιρ ρο ή τότε γνω στή ὡς Ἀ να το λι κή 
Γερ μα νί α (19491990). Σημ. σύντ.

στό Ἀ να το λι κό Βε ρο λί νο ἡ κί νη ση τῶν Κρίσ
να καί τοῦ γκου ρού Ραζ νίς, πού ἐ πε κτά
θη κε καί σέ ἄλ λες πό λεις τῆς D DR. Ὁ Th. 
G a n d ow ἀ νέ φε ρε καί ἄλ λες ὁ μά δες, ὅ πως 
ὁ μά δες τοῦ ΖένΒου δι σμοῦ, γι όγ κα, T ai C hi, 
R e i ki, κα θώς καί σου φι στι κές ὁ μά δες.

Μιά ἡ μέ ρα με τά τό ἄ νοιγ μα τῶν συ νό
ρων καί πρίν ἐμ φα νι σθοῦν ὅ λοι οἱ ἄλ λοι 
πο λι τι κοί σχη μα τι σμοί, ἐμ φα νί σθη κε στήν 
Ἀ να το λι κή Γερ μα νί α ἡ «Χρι στι α νι κή Μέ
ση» (C h r i s t l i c he M i t te), πού ἀ νή κει στό χῶ
ρο πα ρα θρη σκευ τι κῆς ὀρ γά νω σης.

Ἀλ λά καί ἄλ λες πα ρα θρη σκευ τι κές ὀρ
γα νώ σεις ἔ κα ναν τήν ἐμ φά νι σή τους ἀ μέ
σως με τά τό ἄ νοιγ μα τῶν συ νό ρων, ὅ πως ἡ 
ὀρ γά νω ση «Οἰ κου με νι κή Ζω ή» τῆς G a b r i e l
le W i t t ek, ἡ Σα η εν το λο γί α, κ. ἄ.

«Οἱ αἱ ρέ σεις προ ε τοί μα σαν τή στρα τη
γι κή τους πρίν ἀ πό τό ἄ νοιγ μα τῶν συ νό
ρων», ὑ πο γράμ μι σε στό R o t h e n b u rg ὁ Th. 
G a n d ow. Σέ μιά δή λω ση πού δη μο σί ευ σε 
ὁ γκου ρού Ραζ νίς, ὑ πο γραμ μι ζό ταν: «Πα
ρα κα λῶ μή γκρε μί ζε τε τό τεῖ χος, για τί ἔ τσι 
θά μπο ροῦ με νά κλει δώ σου με κα λύ τε ρα τό 
δι κό μας ἄσ ραμ3, πού ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πό 10.000 
σαν νυά σιν, οἱ ὁ ποῖ οι θά κλη θοῦν νά ἐ ποι κή
σουν τήν ἐ ρη μω μέ νη Λα ϊ κή Δη μο κρα τί α τῆς 
Γερ μα νί ας».

Ὁ Th. G a n d ow ἀ νέ φε ρε ὅ τι τό Συμ βού λιο 
τῆς κί νη σης τοῦ Μα χα ρί σι Μα χές Γι όγ κι 
κα τέ φθα σε στό τεῖ χος τοῦ Βε ρο λί νου τήν 
ὥ ρα τῶν ἐ πί ση μων ἐκ δη λώ σε ων μέ τε ρά
στιο ταμ πλό, πού ἔ δει χνε τόν οὐ ρα νό στή 
γῆ καί προ σπά θη σε νά «πε ρά σει» τήν πα
ρου σί α του στά τη λε ο πτι κά μέ σα πού κά
λυ πταν τό γε γο νός.

3.
 
Ἰν δου ϊ στι κό κοι νό βιο.

ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ ΤΟΥ 1990
τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( †)1

(ιβ’ μέ ρος)
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1. Ἡ κί νη ση τοῦ C h i n m oy
Πρό κει ται γιά τόν γκου ρού C h i n m oy 

K u m ar G h o se (σημ. σύντ.: ἀπεβίωσε στίς 
11/10/2007), ἄλ λο τε μα θη τή τοῦ S h ri A u d o
b i n do. Τό 1964 ἀ πο χώ ρη σε ἀ πό τήν κί νη ση 
τοῦ Δα σκά λου του καί ἄρ χι σε νά ὀρ γα νώ
νει στίς Η.Π.Α. τή δι κή του κί νη ση. Οἱ μα
θη τές του τόν τι μοῦν σάν ἐκ πρό σω πο τῆς 
θε ό τη τας. Αὐ το α πο κα λεῖ ται «Δά σκα λος 
τοῦ Δι α λο γι σμοῦ τῶν Ἡ νω μέ νων Ἐ θνῶν». 
Ἡ λε γό με νη «Ὁ μά δα Δι α λο γι σμοῦ τῶν 
Ἡ νω μέ νων Ἐ θνῶν» εἶ ναι μιά ἰ δι ω τι κή του 
ὀρ γά νω ση. Τό ὄ νο μά της ἀ πο δει κνύ ει πό σο 
με γα λο μα νής εἶ ναι ὁ γκου ρού αὐ τός.

Σέ δι α φη μι στι κά κεί με να τῆς ὀρ γά νω
σης ἀ να φέ ρε ται πώς ὁ C h i n m oy εἶ ναι ἕ νας 
καλ λι τέ χνης χα ρι σμα τι κός μέ μο να δι κή 
δη μι ουρ γι κό τη τα. Στά τε λευ ταῖ α 15 χρό νια 
ἔ γρα ψε 400 βι βλί α, με λω ποί η σε 3.000 ψαλ
μούς καί ζω γρά φι σε 30.000 πί να κες!

Ἀ πό τίς ὀρ γα νώ σειςπα ρα κλά δια τῆς κί
νη σης ἀ να φέ ρου με ἐν δει κτι κά:

«Ὁ μά δα Ἐρ γα σί ας γιά ὁ λο κλη ρω τι κή 
Ἀ νά πτυ ξη τῆς Προ σω πι κό τη τας» (A r b e i
t s k r e is z ur I n t e g r a l en Perso n l i c h k e i t s e n t v i   
klung).

«Μου σι κό Που λί τοῦ Μπλέ Χρυ σοῦ» 
(B lue G o ld M u s ic B i rd).

«Λέ σχη γιά Ὁ λο κλη ρω τι κή Γι όγ κα» 
(C lub f ur I n t e g r a l en Y o ga).

«Πνευ μα τι κή Πη γή» (S p i r i t u e l le Q u e l le).
«Κέν τρα τοῦ Σρί Σιν μό ϋ» (S ri C h i n m oy 

C e n t e rs).
«Ὁ μά δα Ἐρ γα σί ας Μα ρα θῶ νος τοῦ Σρί 

Σιν μό ϋ» (S ri C h i n m oy M a r a t h on T e am).
«Σρί Σιν μό ϋ, Ὁ λό τη ταΤό σπί τι τῆς Πο

ρεί ας Εἰ ρή νης» (S ri C h i n m oy O n e n e ssH o
me P e a ce R un) κ. ἄ.

Ἡ κί νη ση αὐ τή ἐ ξα πλώ νε ται τώ ρα καί 
στίς χῶ ρες τῆς Ἀ να το λι κῆς Εὐ ρώ πης.

Ὁ Th. G a n d ow, πού ἔ ζη σε τά γε γο νό τα 
τοῦ Βε ρο λί νου, ἀ νέ φε ρε ὅ τι ἡ πρώ τη με γά
λη δρα στη ρι ό τη τα σέ σχέ ση μέ τό τεῖ χος 
τοῦ Βε ρο λί νου προ ῆλ θε ἀ πό τόν S ri C h i n

m oy. Μιά ἑ βδο μά δα με τά τό «ἄ νοιγ μα» ἡ 
κί νη ση αὐ τή πραγ μα το ποί η σε «μα ρα θώ νιο 
εἰ ρή νης» 28 χι λι ο μέ τρων στό Ἀ να το λι κό Βε
ρο λί νο. Σ’ αὐ τή τήν πο ρεί α συμ με τεῖ χαν οἱ 
ἀ θλη τι κές ἑ νώ σεις τῆς πε ρι ο χῆς καί δό θη κε 
με γά λη δη μο σι ό τη τα. Τό πε ρι ο δι κό τῆς F DJ4 

«Νέ ος Κό σμος» ἀ φι έ ρω σε ὁ λό κλη ρη στή λη 
σ’ αὐ τό τό γε γο νός. Με τα ξύ ἄλ λων ἀ νέ φε
ρε: «Ἀ θλη τι σμός καί εἰ ρή νη. Ὁ μά δα πρω το
βου λί ας C h i n m oyδύ να μη μέ σῳ δι α λο γι σμοῦ. 
Τό ἄ νοιγ μα τῶν συ νό ρων ση μαί νει ἀ νυ πο ψί α
στες δυ να τό τη τες γιά τόν ἀ θλη τι σμό».

Ὅ πως ἀ νέ φε ρε ὁ Th. G a n d ow, τό ἴ διο ἔν
τυ πο γνω στο ποι οῦ σε ὅ τι στίς 3 Δε κεμ βρί ου 
1989 ἐ πρό κει το νά ἐ πα να λη φθεῖ ὁ «Μα ρα
θώ νιος εἰ ρή νης» καί στή D DR. Πρό σθε τε 
ἀ κό μη πώς οἱ δρα στη ρι ό τη τες τοῦ C h i n
moy τυγ χά νουν παγ κό σμιας ἀ να γνώ ρι σης. 
Μά λι στα ὁ σχο λια στής δέν πα ρέ λει πε νά 
προ σθέ σει: «Αὐ τό πού ἔ γι νε πε ποί θη σή μου 
εἶ ναι ὅ τι δέν ἔ χει σχέ ση μέ αἱ ρέ σεις»!

Ἐ κτός ἀ πό τό «Μα ρα θώ νιο Εἰ ρή νης», ὁ 
C h i n m oy πραγ μα το ποί η σε στό Ἀ να το λι κό 
Βε ρο λί νο καί «Συ ναυ λί α Εἰ ρή νης». Οἱ το πι
κές Ἀρ χές δι έ θε σαν στήν «Ὁ μά δα Πρω το
βου λί ας C h i n m oy» ἤ δη ἀ πό τόν πα ρελ θόν
τα Νο έμ βριο, εἰ δι κό γρα φεῖ ο μέ τη λέ φω νο 
στό «Σπί τι τοῦ Δα σκά λου» στό Ἀ να το λι κό 
Βε ρο λί νο γιά τήν προ ε τοι μα σί α τῆς ἐκ δή
λω σης στή D DR.

Κά θε πο λί της τῆς Ἀ να το λι κῆς Γερ μα νί
ας μπο ρεῖ νά τη λε φω νή σει καί νά ζη τή σει 
νά τοῦ ἀ πο στα λεῖ ἡ εἰ δι κή Κάρ τα συμ με
το χῆς. Ἔ τσι ἡ κί νη ση κα τα γρά φει τίς δι ευ
θύν σεις τῶν ἐν δι α φε ρο μέ νων.

2. Σα η εν το λο γί α
Με γά λη δρα στη ρι ό τη τα ἀ νέ πτυ ξε ἡ 

«Ἐκ κλη σί α τῆς Σα η εν το λο γί ας».
Ὅ πως ἀ νέ φε ρε ὁ Th. G a n d ow, πραγ μα

το ποι ή θη κε πρίν ἀ πό τά Χρι στού γεν να τοῦ 

4.
 
F DJ (F r e ie D e u t s c he J u g e nd) ἤ F r ee G e r m an Y o u th, ἡ 

ἐ πί ση μη «Σο σι α λι στι κή Νε ο λαί α» τῆς Ἀ να το λι κῆς Γερ μα
νί ας. Σημ. σύντ.
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1989 μα ζι κή προ ση λυ τι στι κή δρα στη ρι ό τη
τα στίς δι α βά σεις τῶν συ νό ρων στό Βε ρο
λί νο καί σέ ἄλ λες πό λεις. Δι α νε μή θη καν 
ὁ λό κλη ρα κι βώ τια μέ ἔν τυ πα τῆς ὀρ γά
νω σης αὐ τῆς. Τά «χον τρά» βι βλί α τοῦ R on 
H u b b a rd προ σφέ ρον ταν μέ 20 ἤ 30 ἀ να το
λι κο γερ μα νι κά μάρ κα.

Κα τά τόν G a n d ow ἰ δι αί τε ρη ἐ πι τυ χί α ση
μεί ω σε ἡ Σα η εν το λο γί α στό Βε ρο λί νο κα τά 
τίς Κυ ρια κές, πού τά κα τα στή μα τα ἦ ταν 
κλει στά. Οἱ ἐ πι σκέ πτες ἀ πό τό Ἀ να το λι κό 
Βε ρο λί νο δέν μπο ροῦ σαν νά ἀ γο ρά σουν 
τί πο τε μέ τά «χρή μα τα ὑ πο δο χῆς» (B e g r u s
s u n g s g e ld) πού ἐκ δί δον ταν τό τε στούς Ἀ να
το λι κο γερ μα νούς ἀ πό τό Δυ τι κό Βε ρο λί νο 
κα τά τήν ἐ πί σκε ψή τους ἐ κεῖ.

Στά σύ νο ρα τούς πε ρί με ναν οἱ ὀ πα δοί 
τῆς Σα η εν το λο γί ας, γιά νά τούς προ σφέ
ρουν τά βι βλί α τῆς κί νη σης σέ ἀ να το λι κά 
μάρ κα καί μά λι στα στήν τι μή «ἕ να πρός 
ἕ να». Δέν πα ρέ λει ψαν νά ση μει ώ σουν 
τίς δι ευ θύν σεις τῶν ἀ γο ρα στῶν, γιά με
τέ πει τα ἐ πε ξερ γα σί α. Ὑ πο λο γί ζε ται πώς 
που λή θη καν στήν πε ρί ο δο τῶν Χρι στου
γέν νων 10.000 «χον τρά» βι βλί α τῆς Σα η εν
το λο γί ας.

Σέ εἰ δι κή ἔκ θε ση τῆς Σα η εν το λο γί ας 
ἀ να φέ ρε ται, ὅ τι δι α νε μή θη καν 150.000 
φε ϊγ βο λάν καί ἄλ λα ἔν τυ πα. Τά ἀ πο θέ
μα τα βι βλί ων στό Βε ρο λί νο ἐ ξαν τλή θη
καν καί ἀ κο λού θη σαν με γά λες ἀ πο στο
λές ἀ πό τό Μό να χο, τή Φραν κφούρ τη, 
τό Ντί σελ ντορφ, τή Στουτ γάρ δη καί τό 
Ἄμ στερ νταμ.

Σέ πε ρι ο δι κό πού στέλ νε ται στά μέ λη 
τῆς κί νη σης τῆς Σα η εν το λο γί ας ἀ να φε
ρό ταν: «Ζη τεῖ τε ἀν θρώ πους σ’ ὁ λό κλη ρο 
τόν πλα νή τη, πού ἐ πι θυ μοῦν νά ἀ να λά βουν 
ἱ ε ρα πο στο λή στήν D DR. Τί πο τε δέν εἶ ναι 
σπου δαι ό τε ρο ἀ πό τό νά δρά σει κα νείς τώ
ρα».

Στό Δυ τι κό Βε ρο λί νο δη μο σι εύ θη καν 
ἀγ γε λί ες τῆς Σα η εν το λο γί ας, πού ἀ πευ
θύ νον ταν σέ ἀν θρώ πους πού προ ήρ χον το 

ἀ πό τή D DR. Σ’ αὐ τούς τούς Ἀ να το λι κο
γερ μα νούς προ τει νό ταν μί α θέ ση γιά ἱ ε ρα
πο στο λή στή Δρέσ δη, στό Μα γδεμ βοῦρ γο, 
στό Ρο στόκ. Τό πο σόν τῶν 10 Γερμ. Μάρ
κων πού προ σφε ρό ταν σάν χαρ τζι λί κι γιά 
δε κά ω ρη ἐρ γα σί α; Ἦ ταν γιά τούς Ἀ να το λι
κο γερ μα νούς πο λύ ἑλ κυ στι κό.

3. Ἀν θρω πο σο φί α
Ἡ κί νη ση αὐ τή ἱ δρύ θη κε τό 1913 ἀ πό τόν 

R u d o lf S t e i n er (18611929), Γε νι κό Γραμ μα
τέ α τοῦ Γερ μα νι κοῦ Τμή μα τος τῆς «Θε ο σο
φι κῆς Ἑ ται ρί ας». Πρό κει ται γιά νέ ογνω
στι κή ὀρ γά νω ση.

Ἡ κί νη ση δρα στη ρι ο ποι εῖ ται σέ δι ά φο
ρους το μεῖς καί μέ δι ά φο ρες ὀρ γα νώ σεις, 
ὅ πως:

«Ἀ κα δη μί α γιά Οἰ κο λο γι κή Αὔ ξη ση» 
(A k a d e m ie f ur O k o l o g i s c h es W a c h s t um).

«Ἵ δρυ μα: Νο σο κο μεῖ οΠα ρά κελ σος» 
(V e r e in f ur e in e r w e i t e r t es H a i w e s en), «Σχο
λεῖ α W a l d o rf» ἤ «Σχο λεῖ α S t e i n er» κ. ἄ.

Στό χῶ ρο τῆς Ἀ να το λι κῆς Γερ μα νί ας ἡ 
Ἀν θρω πο σο φί α κα τα βάλ λει προ σπά θει ες 
ἐ πέ κτα σης μέ τήν ἵ δρυ ση τῶν λε γο μέ νων 
«Σχο λεί ων W a l d o rf». Ἤ δη δη μι ουρ γή θη κε 
τό πρῶ το τέ τοι ο σχο λεῖ ο στή Λει ψί α. Ὅ πως 
γί νε ται πρό σφα τα καί στήν Ἑλ λά δα, ἔ τσι 
καί στήν Ἀ να το λι κή Γερ μα νί α, ἡ Ἀν θρω
πο σο φί α ὀρ γα νώ νει «Συμ πό σια γιά τήν 
παι δα γω γι κή μέ θο δο W a l d o rf».

Ἡ ἐ πι τυ χί α τῆς κί νη σης στόν παι δα
γω γι κό το μέ α ὀ φεί λε ται ἀ σφα λῶς στήν 
ἐ πι θυ μί α τῶν γο νέ ων καί ἐκ παι δευ τι κῶν 
τῆς D DR νά ἀ να ζη τή σουν ἕ να νέ ο σχο λι κό 
μον τέ λο, πού ἀ πο κλεί ει τήν ἀ νά μι ξη τοῦ 
κόμ μα τος στό σχο λεῖ ο. Ὅ πως ὑ πο γράμ
μι σε ὁ G a n d ow, λό γω τῆς ἐλ λι ποῦς ἐ νη μέ
ρω σης, ἡ παι δα γω γι κή τῆς Θε ο σο φί ας καί 
Ἀν θρω πο σο φί ας τυγ χά νει στήν Ἀ να το λι κή 
Γερ μα νί α θε τι κῆς κρι τι κῆς, ἀ κό μη καί ἀ πό 
ἀν θρώ πους τῆς Ἐκ κλη σί ας.

(Συ νέ χεια στό ἑ πό με νο)
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Με γά λη συ ζή τη ση γί νε ται ἐ σχά τως 
στήν ἑλ λη νι κή κοι νω νί α ἀ κό μα καί μέ σα 
στήν ἐκ παι δευ τι κή κοι νό τη τα τῶν Θε ο
λό γων ὅ σον ἀ φο ρᾶ στό πε ρι ε χό με νο τοῦ 
μα θή μα τος τῶν Θρη σκευ τι κῶν καί τόν 
τρό πο τῆς δι δα σκα λί ας του. Γί νε ται λό γος 
γιά μεί ω ση τῶν ὡ ρῶν δι δα σκα λί ας, τήν 
με τα τρο πή του σέ ἐ πι λε γό με νο, ἀ κό μα καί 
σέ κα τάρ γη σή του (ἀ πό ὁ ρι σμέ νες, εὐ τυ
χῶς, μει ο ψη φί ες). Ὡς πρός τό πε ρι ε χό με νό 
του ζη τεῖ ται ἡ ἀλ λα γή τοῦ προ σα να το λι
σμοῦ σέ Θρη σκει ο λο γι κό, ἀν θρω πι στι κό 
ἤ κοι νω νι ο λο γι κό, χω ρίς σα φῆ Ὀρ θό δο ξο 
προ σα να το λι σμό. Τό ἴ διο τό μά θη μα χα
ρα κτη ρί ζε ται ὡς ὁ μο λο για κό, ἀ μι γῶς κα
τη χη τι κό, ἐ νῶ με ρι κοί κά νουν λό γο ἀ κό μα 
καί γιά «προ ση λυ τι σμό». Νο μί ζου με ὅ τι 
γιά κά θε ἕ να χα ρα κτη ρι σμό πρέ πει νά γί
νει ἰ δι αί τε ρη ἀ να φο ρά κα τα τεί νον τας στήν 
ἄ πο ψη ὅ τι τε λι κῶς τό μά θη μα πρέ πει νά 
εἶ ναι ὁ μο λο για κό, μέ στοι χεῖ α θρη σκει ο
λο γί ας, χω ρίς πο τέ νά χά νει τόν Ὀρ θό δο ξο 
προ σα να το λι σμό του:

Α. Ἡ Κα τή χη ση ἀ πο τε λεῖ τήν συ στη μα
τι κή δι δα σκα λί α τῶν χρι στι α νι κῶν δογ μά
των καί ἀ λη θει ῶν τῆς πί στε ως. Αὐ τός πού 
δέ χε ται τήν κα τή χη ση δέν ἀ πο τε λεῖ ὁ πωσ
δή πο τε ἕ να συ νει δη τό μέ λος τῆς Ἐκ κλη σί
ας, δι ό τι ἡ ὁ δός τῆς σω τη ρί ας δέν ἀ παι τεῖ 
μό νο γνώ ση ἀλ λά καί ἐμ πει ρί α. Ἡ τε λευ
ταί α ἀ πο κτᾶ ται μό νο ἐν τός τῆς Ἐκ κλη σί ας. 
Ἡ κα τή χη ση ὅ μως θε ω ρεῖ ται προ ϋ πό θε ση. 
Ὑ π’ αὐ τή τήν ἔν νοι α τό μά θη μα τῶν θρη
σκευ τι κῶν δέν μπο ρεῖ πα ρά νά ἔ χει καί 

στοι χεῖ α κα τή χη σης. Ἀλ λά δέν μπο ρεῖ νά 
εἶ ναι μό νο κα τή χη ση.

Β. Ὁ ὅ ρος «προ ση λυ τι σμός» πού χρη σι
μο ποι οῦν με ρι κοί γιά νά χα ρα κτη ρί σουν 
τό μά θη μα εἶ ναι ἀ δό κι μος καί ὑ πο κρύ πτει 
δό λο. Προ ση λυ τι σμό ἀ σκεῖ κά ποι ος μέ ἀ θέ
μι τα πολ λές φο ρές μέ σα, ἐκ με ταλ λευ ό με
νος τήν ἄ γνοι α, τήν ἀ νάγ κη, τήν κου φό
τη τα κά ποι ου, προ κει μέ νου νά ἀλ λοι ώ σει 
καί τε λι κά νά ἀλ λά ξει τήν πί στη του, τό 
θρη σκευ τι κό του πι στεύ ω. Τό μά θη μα τῶν 
θρη σκευ τι κῶν ὅ μως ἀ πευ θύ νε ται σέ βα
πτι σμέ νους ὀρ θό δο ξους χρι στια νούς ἄ ρα, 
ἐξ ὁ ρι σμοῦ, δέν μπο ρεῖ νά ἀ πο τε λεῖ προ
ση λυ τι σμό. Οἱ μα θη τές δέ, πού ἀ νή κουν 
σέ ἄλ λα δόγ μα τα ἤ θρη σκεῖ ες ἔ χουν, ἀ πό 
πολ λῶν ἐ τῶν, τό δι καί ω μα νά ἀ παλ λα γοῦν 
ἀ πό τό μά θη μα.

Γ. Τό μά θη μα, λέ νε πολ λοί ὅ τι, πρέ πει νά 
εἶ ναι ἀ μι γῶς θρη σκει ο λο γι κό ὥ στε ὁ μα
θη τής νά δι δά σκε ται τόν Χρι στι α νι σμό μέ 
κά θε ὁ μο λο για κή ἀ πό κλι ση καί ἐξ ἴ σου μέ 
τίς ἄλ λες με γά λες θρη σκεῖ ες (Μου σουλ μα
νι σμό, Ἑ βρα ϊ σμό, Ἰν δου ϊ σμό κλπ). Σέ πρώ
τη φά ση κα λό εἶ ναι ὁ μα θη τής νά γνω ρί ζει 
τίς δι δα σκα λί ες καί τίς ἰ δι αι τε ρό τη τες τῶν 
ἄλ λων θρη σκει ῶν καί δογ μά των. Μά λι στα 
τό ἀ να λυ τι κό πρό γραμ μα ὁ ρί ζει τήν δι δα
σκα λί α τῶν θρη σκευ μά των στήν Β΄ Λυ κεί
ου (μέ χρι σή με ρα). Ὅ πως προ εί πα με ὅ μως, 
τό μά θη μα ἀ πευ θύ νε ται σέ βα πτι σμέ νους 
ὀρ θο δό ξους χρι στια νούς καί ὄ χι σέ ἀ βά
πτι στους ἀ γνω στι κι στές πού θά πρέ πει νά 

Υ ΠΟ ΧΡΕ Ω ΤΙ ΚΟ  Ο ΜΟ ΛΟ ΓΙΑ ΚΟ ΜΑ ΘΗ ΜΑ ΘΡΗ ΣΚΕΥ ΤΙ ΚΩΝ 
ΩΣ ΑΝ ΤΙ ΔΟ ΤΟ ΣΤΗΝ Α ΠΕΙ ΛΗ 

ΤΩΝ ΣΕ ΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑ ΡΑ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ
τοῦ κ. Κων σταν τί νου Πα πα χρι στο δού λου, 

Προ έ δρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.
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ἀ κού σουν γιά ὅ λες τίς θρη σκεῖ ες καί με τά 
νά δι α λέ ξουν. Ἀ κό μα καί ἕ νας ὀρ θό δο ξος 
κα θη γη τής πού δι δά σκει Θρη σκει ο λο γί α, 
σύμ φω να μέ τόν μα κα ρι στό π. Ἀν τώ νιο 
Ἀ λε βι ζό που λο, θά πρέ πει νά ἔ χει ὀρ θό
δο ξο φρό νη μα καί προ σα να το λι σμό καί 
νά μήν ἀν τι με τω πί ζει ὅ λες τίς θρη σκεῖ ες 
«ἀν τι κει με νι κά». Ἄν δη λα δή πι στεύ ει ὅ τι 
ἡ μό νη ὁ δός τῆς σω τη ρί ας εἶ ναι ἡ Ὀρ θό δο
ξη Ἐκ κλη σί α, αὐ τό πρέ πει νά προ βάλ λει. 
Δι ό τι κά θε ἄλ λη ἄ πο ψη (ὅ τι δηλ. στόν ἴ διο 
Θε ό πι στεύ ου με ὅ λοι καί ὅ τι ψήγ μα τα τῆς 
ἀ λή θειας ὑ πάρ χουν σέ ὅ λες τίς θρη σκεῖ ες) 
ἀ πο τε λεῖ αἵ ρε ση καί κα τα δι κά ζε ται ἀ πό 
τήν Ἐκ κλη σί α μας.

Δ. Ἐ πι κρα τεῖ σή με ρα με τα ξύ πολ λῶν θε
ο λό γων, ἡ ἄ πο ψη ὅ τι τό μά θη μα δέν πρέ πει 
νά εἶ ναι ὁ μο λο για κό δι ό τι ὡς τέ τοι ο κιν δυ
νεύ ει νά κα ταρ γη θεῖ. Δι α βά ζου με σέ σχε τι
κό ἄρ θρο: «Τό κρά τος, ὡς κυ ρί αρ χος θε σμός, 
οἱ φο ρεῖς καί τά πρό σω πα πού τό ἀ παρ τί ζουν, 
ἀ πο δο κι μά ζουν τήν μο νο δι ά στα τη θρη σκευ
τι κή ὁ μο λο για κή κα τεύ θυν ση τοῦ μα θή μα
τος καί ζη τοῦν τήν ὑ πο βάθ μι σή του, κα θώς 
αὐ τό πού κυ ρια ρχεῖ εἶ ναι ἡ ἀν τί λη ψη ὅ τι 
θρη σκευ τι κή ἐ λευ θε ρί α καί ὁ μο λο για κός χα
ρα κτή ρας δέν συμ βα δί ζουν».1 Ἡ ἄ πο ψή μας 
δι α φέ ρει ὡς πρός τό ἑ ξῆς: Ἐ πει δή τό κρά τος, 
στήν πα ροῦ σα συγ κυ ρί α, ἀ πο δο κι μά ζει τόν 
ὁ μο λο για κό χα ρα κτή ρα τοῦ μα θή μα τος θά 
πρέ πει νά ἀρ χί σουν οἱ ἐκ πτώ σεις; Σί γου ρα 
τό μά θη μα μπο ρεῖ νά δι αν θι στεῖ μέ πλῆ θος 
θε μά των πού ἅ πτον ται τῆς χρι στι α νι κῆς 
τέ χνης, τῆς κοι νω νι ο λο γί ας, τοῦ θρη σκευ
τι κοῦ, ἐν γέ νει, φαι νο μέ νου, τή σχέ ση τοῦ 
χρι στι α νι σμοῦ στήν ἐ ξέ λι ξη τοῦ πο λι τι σμοῦ 
κ.ο.κ. Ὅ λα αὐ τά εἶ ναι σα φῶς χρή σι μα καί 
δί δουν ἄλ λη δι ά στα ση στό μά θη μα. Δέν θά 
πρέ πει ὅ μως κα τ’ οὐ δέ να τρό πο νά χα θεῖ ὁ 
ὁ μο λο για κός χα ρα κτή ρας τῶν θρη σκευ τι

1. h t tp: //w ww.a m en.gr/i n d ex.p hp?m od=n e ws&op=a r t i
c le&a id=3767

κῶν καί ὁ πωσ δή πο τε ἡ ὀρ θό δο ξη μαρ τυ ρί α. 
Ἡ πο λι τεί α μπο ρεῖ νά ἀν τι δρᾶ ἀλ λά οἱ συ
νει δη τά ὀρ θό δο ξοι πο λί τες καί ἡ Ἐκ κλη σί α, 
ὡς μέ ρος αὐ τοῦ τοῦ κρα τι κοῦ ὀρ γα νι σμοῦ, 
πρέ πει ὄ χι μό νο νά ἀν τι στα θοῦν ἀλ λά καί 
νά ἀ παι τή σουν. Ἄν μή τί ἄλ λο ἡ Ἐκ κλη σί α 
δέν πρέ πει νά ἔ χει λό γο στό πε ρι ε χό με νο 
τοῦ μα θή μα τος τῶν θρη σκευ τι κῶν;

Ε. Καί ἐρ χό μα στε σέ ἕ να ἄλ λο σπου δαῖ ο 
θέ μα πού κα νείς δέν συ ζη τᾶ καί οὐ δέ πο τε 
ἐ τέ θη σέ συ νά φεια μέ τό μά θη μα τῶν θρη
σκευ τι κῶν. Πρό κει ται γιά τήν ἀ πει λή τῶν 
πα ρα θρη σκευ τι κῶν ὁ μά δων ἤ κα τά τήν δι
ε θνῆ ὁ ρο λο γί α «σε κτῶν», «κα τα στρο φι κῶν 
λα τρει ῶν» ἤ «θρη σκει ῶν τῆς νε ό τη τας» 
(για τί ἀ πευ θύ νον ται κυ ρί ως στούς νέ ους). 
Εἶ ναι τό σο με γά λη σή με ρα ἡ ἐ ξά πλω σή 
τους πού ὅ σοι με λε τοῦν τό «σκη νι κό», 
γνω ρί ζουν ὅ τι ἔ χει ἀ σχο λη θεῖ μέ τό θέ μα, 
ἀ πό ἐ τῶν καί τό Εὐ ρω πα ϊ κό Κοι νο βού λιο, 
κα θώς καί τό Συμ βού λιο τῆς Εὐ ρώ πης, 
ἀλ λά καί Κυ βερ νή σεις Εὐ ρω πα ϊ κῶν κρα
τῶν, ὅ πως ἡ Γαλ λί α καί ἡ Γερ μα νί α, τό 
Βέλ γιο, ἡ Αὐ στρί α κ.ἄ. (Βλ. Ψή φι σμα τῆς 
29ης Φε βρου α ρί ου 1996 τοῦ Εὐ ρω πα ϊ κοῦ 
Κοι νο βου λί ου σχε τι κά μέ τίς «Σέ κτες» στήν 
Εὐ ρώ πη). Μά λι στα ἡ «Κοι νο βου λευ τι κή 
Συ νέ λευ ση τοῦ Συμ βου λί ου τῆς Εὐ ρώ πης» 
μέ τό ψή φι σμα 1178/92, ζή τη σε ἀ πό τά κρά
τη μέ λη νά λά βουν νο μο θε τι κά, δι οι κη τι κά 
καί ἐκ παι δευ τι κά μέ τρα γιά τήν προ στα σί α 
τῶν πο λι τῶν καί εἰ δι κά τῆς νε ο λαί ας. Στό 
ση μαν τι κό τα το αὐ τό κεί με νο ἀ να φέ ρε ται 
χα ρα κτη ρι στι κά: «Τό πρό γραμ μα τοῦ συ
στή μα τος γε νι κῆς παι δεί ας πρέ πει νά πε ρι
λαμ βά νει συγ κε κρι μέ νη καί ἀν τι κει με νι κή 
πλη ρο φό ρη ση ἐ πί τῶν με γά λων θρη σκει ῶν 
καί ἐ πί τῶν σπου δαι ό τε ρων ἀ πο κλί σε ων ἀ πό 
αὐ τές (v a r i a n tsv a r i a n t es: κα τά λέ ξη «πα ραλ
λα γῶν» ), ἐ πί τῶν ἀρ χῶν πού προ ϋ πο θέ τει ἡ 
με λέ τη τῆς συγ κρί σε ως τῶν θρη σκει ῶν, ὡς 
καί ἐ πί τῆς ἠ θι κῆς καί τῶν προ σω πι κῶν καί 
κοι νω νι κῶν δι και ω μά των». Πρό κει ται γιά 
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πραγ μα τι κή λαί λα πα πού μα στί ζει σάν 
ἕ να εἶ δος «ψυ χο ναρ κω τι κοῦ», κυ ρί ως τή 
νε ο λαί α.

Ἤ δη στή Γαλ λί α λει τουρ γεῖ μό νι μο Δι ϋ
πουρ γι κό ὄρ γα νο, πα ρά τῷ Πρω θυ πουρ γῶ, 
μέ τόν τί τλο: «Ἐ πι τρο πή Ἐ πα γρύ πνη σης 
καί Ἀ γώ να κα τά τῶν Πα ρε κτρο πῶν τῶν 
Σε κτῶν» (M i v i l u d es), γιά τή συ νε χῆ πα
ρα κο λού θη ση τῆς δρά σης τῶν νε ο φα νῶν 
αἱ ρέ σε ων καί τῆς πα ρα θρη σκεί ας. Πο λύ 
πρό σφα τα, ἡ ἐ πι τρο πή αὐ τή κυ κλο φό ρη σε 
εἰ δι κό Ὁ δη γό μέ τί τλο: «Ἡ προ στα σί α τῶν 
ἀ νη λί κων ἀ πό τίς πα ρε κτρο πές τῶν αἱ ρέ
σε ων». Ἕ να πό νη μα πού ἔ χει σκο πό νά 
βο η θή σει τούς ἐ παγ γελ μα τί ες πού ἔ χουν 
ἐ πι φορ τι σθεῖ μέ τήν εὐ θύ νη τῶν παι δι ῶν, 
στό νά ἀ νι χνεύ ουν τήν δι α νο η τι κή καί κα τ’ 
ἐ πέ κτα ση, ψυ χι κή κα κο ποί η ση εἰς βά ρος 
τους. Ὁ Πρό ε δρος τῆς ἐν λό γω ἐ πι τρο πῆς 
G e o r g es F e n e ch σέ συ νέν τευ ξη πού ἔ δω σε 
στήν ἐ φη με ρί δα LE F I G A RO (13102010) 
ἀ πο κά λυ ψε ὅ τι στή Γαλ λί α, τό πλῆ θος τῶν 
παι δι ῶν πού ὑ φί στα ται τίς συ νέ πει ες τῶν 
πα ρε κτρο πῶν τῶν αἱ ρέ σε ων, βρί σκε ται με
τα ξύ 50.000 καί 60.000.

Ἀ ξί ζει ἐ δῶ νά ἀ να φέ ρου με ὅ τι τό Ὑ πουρ
γεῖ ο Παι δεί ας τοῦ Γερ μα νι κοῦ κρα τι δί ου 
τοῦ Με κλεμ βούρ γουΠο με ρα νί ας ἔ χει συν
τά ξει εἰ δι κή ἔκ θε ση γιά τίς αἱ ρέ σεις καί 
τίς κο σμο θε ω ρια κές ὁ μά δες ἐ ξε τά ζον τας 
τίς με θό δους πλύ σε ως ἐγ κε φά λου καί τίς 
συ νέ πει ες στήν οἰ κο γε νεια κή, ἐ παγ γελ μα
τι κή καί κοι νω νι κή δο μή τοῦ ἀν θρώ που. 
Δι α βά ζου με χα ρα κτη ρι στι κά: «Τά μέ λη τῆς 
ὁ μά δας ἀλ λη λοπα ρα κο λου θοῦν ται καί ἀλ
λη λοἐ λέγ χον ται. Ἡ κα λύ τε ρη πί στη εἶ ναι ἡ 
ἀ πό λυ τη ὑ πο τα γή. Ἡ ἐ πι στή μη καί ἡ προ σω
πι κή σκέ ψη ἀ πορ ρί πτον ται ὡς μή φω τι σμέ
νες ἤ καί ὡς σα τα νι κές…»2.

Πολ λές φο ρές μέ σα ἀ πό τό πε ρι ο δι κό μας 
«ΔΙ Α ΛΟ ΓΟΣ», ἔ χου με κα τα δεί ξει τούς τρό
πους καί τίς με θό δους μέ τίς ὁ ποῖ ες οἱ ὀρ

2. “Informationsbrosure über Sekten und Weltanschau
ungsgruppierungen”, ἔκδ. Kulusministerium Mecklenburg
Vorpomern 1994, σελ. 69.

γα νώ σεις αὐ τές πα ρα πλα νοῦν τά θύ μα τά 
τους. Κα ταρ γοῦν κά θε ἔν νοι α προ σω πι κῆς 
ἐ λευ θε ρί ας καί δη μι ουρ γοῦν ἄ βου λα ὄν τα 
πού τά χρη σι μο ποι οῦν ἀ κό μα καί γιά πα
ρά νο μους σκο πούς. Σή με ρα στήν Ἑλ λά δα 
ἔ χουν κα τα γρα φεῖ ἐ πί ση μα πε ρισ σό τε ρες 
ἀ πό 400 τέ τοι ες ὀρ γα νώ σεις ἐ νῶ ἀ νε πί ση
μα ὁ ἀ ριθ μός τους ὑ περ βαί νει κα τά πο λύ. 
Οἱ ὁ μά δες αὐ τές ἁ λι εύ ουν θύ μα τα με τα ξύ 
τῶν νέ ων κυ ρί ως ἀν θρώ πων, πού δέν ἔ χουν 
πυ ξί δα καί πνευ μα τι κό προ σα να το λι σμό 
στή ζω ή τους συ νή θως. Ἀ φοῦ πλη σιά σουν 
μέ πολ λούς τρό πους ἕ να νέ ο ἄν θρω πο μπο
ροῦν μέ με θο δευ μέ νες ἐ νέρ γει ες νά τόν με
τα τρέ ψουν σέ πει θή νιο ρομ πότ.

Εἶ ναι γνω στό ὅ τι ἀ μέ σως με τά τήν κα
τάρ ρευ ση τοῦ κομ μου νι σμοῦ, στίς πρώ ην 
χῶ ρες τοῦ ἀ να το λι κοῦ μπλόκ εἰ σέ βα λαν 
στίς χῶ ρες αὐ τές χι λιά δες τέ τοι ες ὁ μά δες 
προσ δο κών τας νά κα λύ ψουν τό ἰ δε ο λο γι κό 
κε νό. Τό ἴ διο γί νε ται καί στή δυ τι κή Εὐ ρώ
πη ἡ ὁ ποί α ἔ χει κα τά κά ποι ο τρό πο, χά σει 
τόν χρι στι α νι κό της προ σα να το λι σμό, εἴ τε 
για τί ὁ «Χρι στι α νι σμός» της (Πα πι κοί, Ἀγ
γλι κα νοί, Προ τε στάν τες), ἀ δυ να τεῖ νά προ
σφέ ρει ἀ λη θι νό νό η μα ζω ῆς, εἴ τε για τί ὁ 
ὑ λι σμός τοῦ σύγ χρο νου δυ τι κοῦ ἀν θρώ που 
τόν ἔ χει ἀ πο κό ψει ἀ πό κά θε τί πνευ μα τι
κό. Στήν Ἑλ λά δα πα ρ’ ὅ λα αὐ τά ὑ πάρ χει 
ἀ κό μα ἀν τί στα ση. Αὐ τή πού προ σφέ ρει 
ἡ Ὀρ θό δο ξη ἰ δι ο προ σω πί α τοῦ λα οῦ μας 
κά τι πού πά ει δυ στυ χῶς νά χα θεῖ μέ σα 
ἀ πό τήν κα κῶς ἐν νο ού με νη «πο λύπο λι
τι σμι κό τη τα, ὁ ἄρ ρη κτος δε σμός τῶν Ἑλ
λή νων μέ τήν Ἐκ κλη σί α τους καί φυ σι κά ἡ 
ὑ πο χρε ω τι κή δι δα σκα λί α τοῦ μα θή μα τος 
τῶν θρη σκευ τι κῶν στήν πρω το βάθ μια καί 
δευ τε ρο βάθ μια ἐκ παί δευ ση. Ἄν αὐ τή ἡ ἀν
τί στα ση καμ φθεῖ καί ἡ ἑλ λη νι κή πο λι τεί α 
ἀ πο χρι στι α νο ποι ή σει τήν ἐκ παί δευ ση εἶ ναι 
μα θη μα τι κῶς βέ βαι ο ὅ τι τό κε νό θά κα λύ
ψουν κά θε εἴ δους πα ρα θρη σκευ τι κές ὁ μά
δες καί ἄλ λα θρη σκευ τι κά ρεύ μα τα πού 
λό γῳ καί τῆς ἀ νε ξέ λεγ κτης με τα νά στευ
σης, κα τα κλύ ζουν τήν Ἑλ λά δα.
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Ἀ πό τίς προ η γού με νες ἀ να φο ρές μας, 
γί νε ται σα φές ὅ τι οἱ με γά λες εὐ ρω πα ϊ κές 
χῶ ρες ἐ δῶ καί πολ λά χρό νια, ὀρ γα νώ νον
ται κα τάλ λη λα προ κει μέ νου νά ἀν τι με τω
πί σουν τό φαι νό με νο τῆς Πα ρα θρη σκεί ας 
ὄ χι τό σο ὡς θρη σκευ τι κό ἀλ λά πρω τί στως 
ὡς κοι νω νι κό πρό βλη μα. Στή χώ ρα μας 
ὅ μως, ὅ λα αὐ τά ἠ χοῦν του λά χι στον «ἐ ξω
τι κά». Ἐν ὀ νό μα τι δῆ θεν τῆς «ἐ λευ θε ρί ας 
ἔκ φρα σης» καί τῶν «δι και ω μά των» τῶν 
θρη σκευ τι κῶν μει ο νο τή των, ὄ χι μό νο πα
ρα βλέ πε ται ἡ ἐγ κλη μα τι κή πολ λές φο ρές 
δρά ση τέ τοι ων ὁ μά δων, ἀλ λά ὅ ποι ος τολ
μή σει νά ἀ σκή σει κρι τι κή κα τη γο ρεῖ ται ὡς 
μι σαλ λό δο ξος κιαί φα να τι κός· ἐ νῶ πα ράλ
λη λα τό μο να δι κό ἀ νά χω μα στή λαί λα πα 
πού ἔρ χε ται, δη λα δή τό μά θη μα τῶν Θρη
σκευ τι κῶν, πε ρι θω ρι ο ποι εῖ ται καί ἐ ξο βε λί
ζε ται ἀ πό τήν ἐκ παί δευ ση.

Θά κλεί σου με τήν ἀ να φο ρά μας στήν 
ἀ ναγ και ό τη τα τοῦ μα θή μα τος τῶν θρη

σκευ τι κῶν πα ρα θέ τον τας ἀ πό σπα σμα ἀ πό 
συ νέν τευ ξη τοῦ Σέ βα σμι ω τά του Μη τρο
πο λί του Με σο γαί ας καί Λαυ ρε ω τι κῆς κ. 
Νι κο λά ου: «Ὅ ταν πρό δύ ο μη νῶν βρέ θη κα 
στή Μο νή τοῦ Ντι βέ γι ε βο, κα τά τούς ἑ ορ τα
σμούς τῆς ἀ να κο μι δῆς τοῦ τι μί ου λει ψά νου 
τοῦ Ἁ γί ου Σε ρα φείμ, κα θό ταν δί πλα μου ὁ 
Ὑ πουρ γός Ἀ το μι κῆς Ἐ νέρ γειας κ. Κυ ρι έν
κο καί μοῦ εἶ πε: «Κά τι ἄ κου σα ὅ τι σή με ρα 
ἡ Ἑλ λη νι κή Κυ βέρ νη ση ἀ πο φά σι σε νά βγά
λει τά θρη σκευ τι κά ἀ πό τά σχο λεῖ α. Εἶ ναι 
ἀ λή θεια; ». Ἐ ξε πλά γην καί τοῦ ἀ πήν τη σα: 
«Δέν πι στεύ ω. Κά τι θά εἶ χα ἀ κού σει. Αὐ τά 
τά πράγ μα τα δέν γί νον ται τό σο ξαφ νι κά». 
«Ἁ πλά», μοῦ λέ ει, «μοῦ ἔ κα νε ἐν τύ πω ση, 
για τί ἐ μεῖς, ἐ δῶ στή Ρω σί α, προ σπα θοῦ με 
νά τά βά λου με σέ ὅ λα τά ἐ πί πε δα ἐκ παί δευ
σης»3.

3. h t tp: //w ww.r o m f ea.gr/i n d ex.p hp?o p t i on=c om_
c ontent&v i ew=a r t i c le&id=1717: r o m f e a gr&c a t id=23: 2009
1218083713.

«ΘΕ ΡΑ ΠΕΙ ΕΣ» ΜΕ ΣΩ ΤΕ ΧΝΩΝ 
ΔΡΑ ΜΑ ΤΟ ΘΕ ΡΑ ΠΕΙΑ

τῆς κ. Ἑ λέ νης Ἀν δρου λά κη

(β’ μέ ρος)

Στίς ὁ μά δες θεραπείας μέσῳ δράματος 
καί μέσῳ ἄλλων τεχνῶν χρησιμοποιοῦνται 
καί «οἱ ἀρχαῖοι “θεοί” τῆς σοφίας»2. Ἐπίσης, 
γίνεται χρήση σαμανιστικῶν συμβόλων 
καί πρακτικῶν3, καθώς καί παγανιστικῶν 
μεθόδων4. Ἡ διαδικασία τῆς δραματοθε

1.
 
h t tp: //w ww.img l y f a d as.gr/01/01/01010087.a sp

2.
 
Sue Jennings, Ase Minde, Μάσκες τῆς Ψυχῆς, ἔνθ. 

ἀνωτ., σ. 246.
3.

 
Αὐτόθι, σ. 220221.

4.
 
Ὅπως ὁ χορός τῆς γονιμότητας καί οἱ μάσκες 

γονιμότητας γιά νά θεραπευτεῖ ἄτεκνο ζευγάρι, στό 
Μάσκες τῆς Ψυχῆς, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 153.

ραπείας κάποιες φορές παίρνει τή μορφή 
«Σαμανιστικοῦ Ταξιδιοῦ» ἤ «Ταξιδιοῦ Ἐσω
τερικῆς Ἀφύπνισης», ὅπου οἱ «θεραπευό
μενοι» ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ τόν «Ἐσω
τερικό Διδάσκαλο», τήν «Ἐγγενῆ Σοφία», 
τό «Φύλακα Ἄγγελο», τά «Ἀνώτερα Ἐσω
τερικά Κέντρα», τό «Ἀλχημιστικό Ἔργο 
τῆς Ψυχῆς»· κάνουν ἕνα «αὐτογνωστικό 
Ταξίδι μέ στόχους τήν αὔξηση τῆς Συνει
δητότητας, τή διεύρυνση τῆς Ἐσωτερικῆς 
κατανόησης καί τό ἄνοιγμα τῆς Καρδιᾶς»5.  

5.
 
Τά ἀνωτέρω ἐλήφθησαν ἀπό τήν ἱστοσελίδα www.
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Αὐτή ἡ ἔκφανση τῆς δραματοθεραπείας 
ἐνσωματώνει σέ μεγάλο βαθμό ἐσωτερι
στικές ἀρχές.

6. Τό ψυχόδραμα
Μιά παρεμφερής μέ τή δραματοθερα

πεία μέθοδος εἶναι καί τό ψυχόδραμα. «Τό 
ψυχόδραμα ἀναπτύχθηκε ἀπό τόν Ἑβραῖο 
γιατρό J. L. Moreno ἀνάμεσα στά 1920
1930»6. Τό ψυχόδραμα εἶναι μιά «ὁλιστική 
θεραπευτική μέθοδος»7, μιά «βιωματική 
μέθοδος ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητας, 
ἀπελευθέρωσης τῆς ἔκφρασης καί τῶν 
ἱκανοτήτων μας, διεύρυνσης τῆς συνείδη
σης»8, κατάλληλη «γιά τή θεραπεία, τήν 
ἀναζήτηση προσωπικῆς αὐτογνωσίας, τό 
ξεκαθάρισμα καί τήν ἐξομάλυνση ἀνθρώ
πινων σχέσεων, τήν καλύτερη ἀξιοποίη
ση τοῦ παραγωγικοῦ δυναμικοῦ»9. Εἶναι 
«μιά ἐναλλακτική μέθοδος ψυχοθεραπείας 
στήν ὁποία οἱ συμμετέχοντες διερευνοῦν 
θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν σάν νά ἦταν 
ἠθοποιοί στά ἔργα τους». Ὁ ψυχοθερα
πευτής μέσῳ ψυχοδράματος ἀποκαλεῖται 
«σκηνοθέτης» καί ὁ ἀσθενής/πελάτης ὀνο
μάζεται «πρωταγωνιστής». Ὁ θεραπευτής, 
ἀπο κα λού μενος καί «ψυχοδραματιστής», 
«ἔχει ὡς στόχο νά ἐνεργοποιήσει τούς θε
ραπευτικούς μηχανισμούς τοῦ σώματος 
μέσα σέ μιά διαδικασία ψυχοθεραπευ
τικῆς αὐτόἔρευνας χρησιμοποιώντας τή 
δραματική μέθοδο»10. Τά προβλήματα τοῦ 
«πρωταγωνιστῆ» ἀναπαριστάνονται μέσα 
ἀπό αὐτοσχεδιασμούς ρόλων. «Στή διάρ
κεια τῆς ἐκδραμάτισης μιᾶς κατάστασης ἤ 
ἑνός ζητήματος, οἱ ἄλλοι συμμετέχοντες ἤ 

dramatherapy.gr κατά τά ἔτη 20052010.
6.

 
Ράνια ΕὐδοκίμουΠαπαγεωργίου, ἔνθ.ἀνωτ., σ. 111.

7.
 
Joseph J. Moreno, Ἑρμηνεύοντας τήν Ἐσωτερική μας 

Μουσική  Μουσικοθεραπεία καί Ψυχόδραμα, Πρίνος, 
2006, σ. 16.

8.
 
Ἀπό σχετικό διαφημιστικό ἔντυπο.

9.
 

http://www.psychodramainstitute.gr/psychodrama.
html

10.
 
Marcia Karp, Paul Holmes, Kate Bradshaw et al, Τό 

Ψυχόδραμα  Θεωρία καί Πρακτική, University Studio 
Press, σ. 78.

μέλη τοῦ προσωπικοῦ ἀναλαμβάνουν τούς 
ρόλους ἀνθρώπων πού σχετίζονται μέ τήν 
ἀπεικόνιση τοῦ προβλήματος»11. Ἡ ἐκδρα
μάτιση τοῦ ρόλου θεωρεῖται «τό κύριο μέσο 
θεραπείας»12, ἀλλά καί διάγνωσης τοῦ προ
βλήματος τοῦ ἀσθενοῦς13.

Τό ψυχόδραμα «βρίσκει ἐφαρμογές σέ 
πολλές καί διαφορετικές πλευρές τῶν κα
θημερινῶν δραστηριοτήτων, πού ποικίλ
λουν πολύ, ὅπως γιά παράδειγμα στόν 
τομέα τῶν σχέσεων, τῆς ἐκπαίδευσης, τῆς 
θεραπείας, τῆς ἐργασίας, τῆς προσωπικῆς 
βελτίωσης, τῆς πνευματικότητας, τοῦ θε
άτρου»14. Οἱ σχετικές «βιωματικές ὁμάδες 
αὐτογνωσίας» καί τά σεμινάρια ψυχοδρά
ματος εἶναι «μιά ὁμαδική ἐκπαιδευτική
ψυχοθεραπευτική ἐμπειρία» καί ἀπευθύνο
νται «σ’ ὅλους τούς ἐπαγγελματίες ψυχικῆς 
ὑγείας, τούς ἐκπαιδευτικούς, τούς ἀνθρώ
πους τοῦ θεάτρου, τά στελέχη ἐπιχειρήσε
ων καί στόν καθένα πού ἐνδιαφέρεται νά 
ταξιδέψει πρός τήν ἐσωτερική του μεταμόρ
φωση καί προσωπική του ὁλοκλήρωση»15.

Ὁ ἱδρυτής τῆς μεθόδου, ὁ Moreno, χαρα
κτήρισε τό ψυχόδραμα ὡς «νέα θεολογία» 
καί ὡς «φιλοσοφία ζωῆς»16. «Τό ψυχόδρα
μα γεννήθηκε ἀπό μιά φιλοσοφική καί 
ψυχολογική βάση διαφορετική ἀπό ἄλλες 
ψυχοθεραπευτικές μεθόδους»17. Ἐκπρόσω
ποι τοῦ Ἰνστιτούτου Moreno διευκρινίζουν 
ὅτι «στήν πραγματικότητα τό ψυχόδραμα 
εἶναι τέχνη μέ πολύ βαθιά κοσμικά (συ
μπαντικά) θεμέλια»18. Ὁ Moreno εἶχε τή δι
κή του ἀντίληψη γιά τό Θεό καί τόν κόσμο, 

11.
 
Phil Jones, ἔνθ.ἀνωτ., σ. 114.

12.
 
Αὐτόθι, σ. 310.

13.
 
Αὐτόθι, σ. 311.

14.
 
http://www.psychodramainstitute.gr/psychodrama.

html
15.

 
Ἀπό διαφημιστικό ἔντυπο κέντρου ψυχοδράματος.

16.
 
Περιοδική ἔκδοση τῆς ἐπιστημονικῆς ἕνωσης τοῦ 

ΨΝΑ «Τετράδια Ψυχιατρικῆς», ἸανουάριοςΜάρτιος 2007, 
σ. 90.

17.
 
Marcia Karp, Paul Holmes, Kate Bradshaw et al, ἔνθ 

ἀνωτ., σ. 41.
18.

 
www.shaman.se/FromCosmosToCatharsisVanarot.

pdf, σ. 4.
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ἀντίληψη πού θά μποροῦσε νά χαρακτη
ριστεῖ ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθοδοξία. Τό 
ψυχόδραμα στηρίζεται στή φιλοσοφία ὅτι 
«κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ἐνεργό κομμάτι 
τοῦ σύμπαντος»19· καί «κάθε κομμάτι τοῦ 
σύμπαντος μετέχει στήν οὐσία τοῦ Θεοῦ 
καί ὅλα αὐτά τά μέρη καί οἱ στιγμές εἶναι 
μέρη μιᾶς ἀδιαίρετης ἑνότητας»20. Αὐτά 
ἔγραφε ὁ Moreno στό βιβλίο του: «Τά λόγια 
τοῦ Πατέρα», ἕνα βιβλίο τό ὁποῖο, σύμφω
να μέ τόν Moreno, «περιλαμβάνει τά λόγια 
τοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατέρα μας, τοῦ Δημιουργοῦ 
τοῦ Σύμπαντος»21. Ὁ Moreno συχνά ἀνα
φέρεται στήν «ἀλληλοσύνδεση ὅλων των 
δημιουργημάτων» καί ὑποστηρίζει ὅτι «γι
νόμαστε ὅλοι ὄχι μόνο μέρος τῆς δημιουρ
γίας, ἀλλά καί μέρος τοῦ Δημιουργοῦ»22. 
Νά προσεχθεῖ ὅτι γιά τήν Ὀρθοδοξία δέν 
ὑπάρχει μετοχή τοῦ ἀνθρώπου στήν οὐσία 
τοῦ Θεοῦ, παρά μόνο στίς ἐνέργειές Του. 
Ἡ πίστη ὅτι εἴμαστε μέρος ἤ τμῆμα τοῦ 
Θεοῦ, ἤ ὅτι μετέχουμε τῆς οὐσίας Του εἶναι 
καθαρά πανθεϊστική ἀντίληψη. Ὁ Moreno 
«πάλεψε πολύ στή ζωή του μέ τίς δικές 
του ἀκατανίκητες καί ναρκισσιστικές φα
ντασιώσεις… Κατά καιρούς ἔπαιζε τό Θεό 
καί κατά καιρούς ἦταν ὁ Θεός»23. Μάλιστα 
«συνήθιζε νά λέει “ἡ διαφορά ἀνάμεσα 
σέ ἐμένα καί ἕναν ψυχωτικό εἶναι ὅτι ἐγώ 
πῆγα σέ κάποιον ἐκδότη”»24.

Ἐκτός ἀπό τή φιλοσοφία τοῦ «Ἐγώ
Θεός» (“IGod”), ὁ Moreno εἰσήγαγε καί 
τόν ὄρο «διάψυχή», γιά νά περιγράψει τή 
διαδικασία «ὅπου δύο ἤ περισσότερα ἄτο
μα βρίσκονται ἀλληλένδετα μέσα σέ ἕνα 
σύστημα σύνἀσυνείδητων καταστάσεων»25 

19.
 
Ἀπό σχετικό διαφημιστικό φυλλάδιο.

20.
 

www.shaman.se/FromCosmosToCatharsisVanarot.
pdf, σ. 23.

21.
 
Marcia Karp, Paul Holmes, Kate Bradshaw et al, ἔνθ 

ἀνωτ., σ. 49.
22.

 
www.shaman.se/FromCosmosToCatharsisVanarot.

pdf, σ. 24.
23.

 
Marcia Karp, Paul Holmes, Kate Bradshaw et al, ἔνθ 

ἀνωτ., σ. 49.
24.

 
Αὐτόθι.

25.
 
Αὐτόθι, σ. 71.

κάτι διαφορετικό ἀπό τό «ἀσυνείδητο» καί 
τό «συλλογικό ὑποσυνείδητο» τοῦ Freud 
καί τοῦ Jung. Τό «σύνἀσυνείδητο» τοῦ 
Moreno περιγράφει μιά «κοσμική μήτρα», 
ἡ ὁποία εἶναι «μιά δεξαμενή τῶν ἐμπειριῶν 
πού ἀνήκουν στήν πλανητική ὕπαρξη τῆς 
ἀνθρώπινης φυλῆς»26. Εἶναι τό «πνεῦμα», 
ἡ «ἐνέργεια»27 πού διατηρεῖ τήν ὁμαδική 
διαδικασία. Αὐτή ἡ «διάψυχή» τῆς ὁμάδας 
θεωρεῖται ὅτι «μπορεῖ νά ἐξωτερικευτεῖ καί 
νά φανερωθεῖ διαμέσου ψυχοδραματικῶν 
τεχνικῶν»28. Αὐτό τό «σύνἀσυνείδητο» 
ἀναφέρεται καί σέ «ἀναμνήσεις γεγονό
των τά ὁποῖα συνέβησαν πρίν τή γέννηση 
ἤ τή σύλληψη». Γι’ αὐτό ὁ «πρωταγωνι
στής» σέ μιά ὁμάδα ψυχοδράματος μπορεῖ 
«νά ἔχει ἀναμνήσεις ἤ ἀνεξήγητα αἰσθή
ματα… ἑνός μακρινοῦ παρελθόντος»29.

Ὁ Moreno δηλώνει ὅτι «οἱ ψυχοδραμα
τικοί ρόλοι διευκολύνουν τήν ἐμπειρία τῆς 
“ψυχῆς”»30 καί ὅτι ὁ μονόλογος κατά τή δι
άρκεια τῆς ψυχοθεραπείας «περιλαμβάνει 
στοιχεῖα ἀπό τόν βουδιστικό διαλογισμό»31. 
Ὁ χῶρος τῆς σκηνῆς ὅπου διαδραματίζεται 
τό ψυχόδραμα εἶναι «ἀνοιχτός, συμπαντι
κός, ἄδειος»32. «Ἡ σκηνή εἶναι ἐπίσης ὁ 
μικρόκοσμος τοῦ Σύμπαντος καί μοιράζε
ται κοινές ἀξίες μέ τίς πιό ἀρχαῖες σκηνές 
τῆς σαμανικῆς καί θεραπευτικῆς ἱερῆς 
τελετουργίας»33. Οἱ ἴδιοι οἱ θεραπευτές 
ἀποκαλύπτουν ὅτι «τό ψυχόδραμα μπορεῖ 
νά θεωρηθεῖ ὡς μιά γέφυρα ἀνάμεσα στό 
σαμανισμό καί στήν ψυχοθεραπεία»34. «Ἡ 
ζωή καί ἡ δουλειά τοῦ Moreno ἐνσωμάτωσε 
μιά συμβολή τῆς μαγείας, τῆς ἐπιστήμης 
καί τῆς θρησκείας»35. Κάποιοι ψυχοδραμα

26.
 
Αὐτόθι, σ. 166.

27.
 
Αὐτόθι.

28.
 
Αὐτόθι, σ. 71.

29.
 
Αὐτόθι, σ. 166.

30.
 
Αὐτόθι, σ. 74.

31.
 
Αὐτόθι, σ. 169.

32.
 
Αὐτόθι, σ. 133.

33.
 
Αὐτόθι.

34.
 
Αὐτόθι, σ. 360.

35.
 
Αὐτόθι.



14

τιστές ἀποδεικνύουν ὅτι «μερικά σύμβολα 
καί τεχνικές πού χρησιμοποιοῦνται στό 
ψυχόδραμα μποροῦν νά θεωρηθοῦν ἀρχα
ϊκά· τά βρίσκουμε στά τελετουργικά τῶν 
ἰθαγενῶν σέ ὅλο τόν κόσμο»36.

Ἄλλοι, εἰδικοί τοῦ χώρου μιλοῦν γιά τήν 
«ἀναζήτηση ὁρισμένων ἀπό τίς πηγές τοῦ 
ψυχοδράματος στίς παγκόσμιες παραδό
σεις ὅσον ἀφορᾶ τίς τελετουργίες ἴασης. 
Στίς παραδοσιακές θεραπευτικές πρακτι
κές, ὅπως ὁ σαμανισμός (shamanism) ἤ ἡ 
πνευματική καταληψία (spirit possession), 
οἱ τελετουργικές θεραπεῖες συχνά ἀπαι
τοῦν τή συνεργασία ὅλων των τεχνῶν… Ὁ 
J. L. Moreno, μέσα ἀπό τή δημιουργία τοῦ 
ψυχοδράματος, τό ὁποῖο ἔχει ἐπίσης τή δυ
νατότητα νά ἐνσωματώνει ὅλες τίς τέχνες, 
μᾶς καλοῦσε συγχρόνως πίσω στήν ὁλιστι
κή δύναμη καί στίς ρίζες τῆς ψυχοθεραπεί
ας, ἐνῶ συγχρόνως ἄνοιγε νέους ὁρίζοντες, 
ἐπαναφέροντας ὅλες τίς προαιώνιες ἀντι
λήψεις στήν τρέχουσα πρακτική, στά πλαί
σια μιᾶς ὁλιστικῆς θεραπευτικῆς μεθόδου 
ἐμπνευσμένης ἀπό τή μαγεία [σαμανισμό] 
(shamanically inspired)»37. Τό πρῶτο στά
διο τοῦ ψυχοδράματος, ἡ «προθέρμανση», 
ἐπα νε ξετάζεται σέ σύγκριση μέ τά μα γι κά 
«θεραπευτικά» τελετουργικά τοῦ Ἀμαζο
νίου καί τίς δαιμονικές πρα κτικές τῶν 
«Ἀναστενάρηδων»38. Τό ψυχοδραματικό 
παιχνίδι ρόλων συγ κρί νεται «μέ πρακτικές 
πνευματικῆς καταληψίας στούς παραδοσι
ακούς πολιτισμούς»39 καί ἐπισημαίνονται 
ἐκτενῶς οἱ ὁμοιότητες40. Τό ψυχόδραμα, 
λένε οἱ ἐρευνητέςψυχοθεραπευτές, «προ
σφέρει… τή σαμανική περιπέτεια στή διά
θεση ἀσθενῶν στό πλαίσιο τῆς σύγχρονης 
Δυτικῆς ψυχοθεραπείας»41.

36.
 

www.shaman.se/FromCosmosToCatharsisVanarot.
pdf, σ. 7.

37.
 
Joseph J. Moreno ἔνθ. ἀνωτ., σ. 125.

38.
 
Αὐτόθι, σ. 126127.

39.
 
Αὐτόθι, σ. 128.

40.
 
Αὐτόθι, σ. 128139 καί ἀλλοῦ.

41.
 
Joseph J. Moreno ἔνθ. ἀνωτ., σ. 137.

Στά ποικίλα σεμινάρια ψυχοδράματος 
βλέπουμε: ψυχόδραμα ὀνείρων ἤ ὀνει
ρόδραμα, ὅπου γίνεται ἐπεξεργασία καί 
ἐκδραμάτιση τῶν ὀνείρων, μουσικό ψυχό
δραμα, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ συνδυασμό μου
σικοθεραπείας καί ψυχοδράματος, οἰκο
λογία καί ψυχόδραμα, «ἕνα ἐνεργειακό 
ψυχόδραμα» ὅπου «τά στοιχεῖα τῆς φύσης 
συμμετεῖχαν ἄμεσα στήν ψυχοδραματική 
διαδικασία»42 καί ἄλλα πολλά. Διαβάζουμε 
γιά τό «Χορό πρός τό Πνεῦμα τῆς Σοφίας», 
ἕνα ἐργαστήριο μέ τή χρήση «Ἱερᾶς Τρά
πεζας… γιά τό πνεῦμα τῆς σοφίας, πού τά 
γνωρίζει ὅλα»43. Ἄλλο ἐργαστήρι μουσικοῦ 
ψυχοδράματος φέρει τόν τίτλο «Τό Τραγού
δι τῆς Ζωῆς»· ἐκεῖ οἱ συμμετέχοντες παρο
τρύνονται «νά προσπαθήσουν νά ἀνακα
λύψουν τό ἐσωτερικό τους τραγούδι, βαθιά 
μέσα τους, μέ τόν ἴδιο τρόπο ὅπως πολλοί 
μάγοι (shamans) πιστεύουν ὅτι δέχονται 
τά ἱερά τους τραγούδια ἐνδόμυχα, σάν ἕνα 
δῶρο ἀπό τά πνεύματα»44. Τέλος, γιά τή θε
ραπεία τῆς διαταραχῆς μετατραυματικοῦ 
ἄγχους (PTSD) ἐφαρμόζεται καί μιά μορφή 
ψυχοδράματος πού συνδυάζει τή «σαμανι
στική ἐνεργειακή ἰατρική καί τήν ἐπίγνωση 
(mindfulness)»45, βουδιστική μέθοδο πού 
χρησιμοποιεῖται καί στίς ψυχοθεραπεῖες.

Τά τελευταῖα χρόνια διαδίδονται καί 
στήν Ἑλλάδα διάφορες παραλλαγές τοῦ 
ψυχοδράματος, ὅπως τό κοινωνιόδραμα, τό 
ἀξιοδράμα καί τό souldrama ἤ πνευματικό 
ψυχόδραμα. Τή δεκαετία τοῦ 1970 ξεκίνησε 
στήν Ἀμερική καί μιά μορφή θεάτρου τό 
ὁποῖο ἐνσωματώνει «τεχνικές πού προ
κύπτουν ἀπό τή δραματοθεραπεία καί 
τό ψυχόδραμα», τό γνωστό ὡς «Playback 
theatre». Τό θέατρο Playback ἐφαρμόζεται 

42.
 
Περιοδική Ἐπιστημονική Ἔκδοση τοῦ Κέντρου 

Ψυχικῆς Ὑγείας Ρεθύμνου «Ἀκούω Φωνές», τεῦχος 2, 
Ἄνοιξη 2009.

43.
 
Joseph J. Moreno ἔνθ. ἀνωτ., σ. 117.

44.
 
Αὐτόθι, σ. 121.

45.
 
Ἀπό τό ἐπίσημο δελτίο τοῦ Συλλόγου Βρετανῶν 

Ψυχοδραματιστῶν, Μάϊος 2010.
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στήν Ἑλλάδα «σέ θεραπευτικές κοινότη
τες, ἐργασιακούς χώρους, σχολεῖα, κοινό
τητες ὁμοφυλόφιλων, ὁμάδες κοινωνικῆς 
δράσης» κλπ.

7. Ἐν κατακλεῖδι
Ἡ δραματοθεραπεία, τό ψυχόδραμα 

καί οἱ συναφεῖς μέθοδοι ἄραγε θεραπεύ
ουν; Ἄν θεραπεύουν, τότε γιατί ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι πού ὑποβάλλονται ἐπί μακρόν 
σέ αὐτές τίς «θεραπεῖες» καί παραμένουν 
μέ ἄλυτα ψυχολογικά ἤ ψυχιατρικά προ
βλήματα; Ἄν δέν θεραπεύουν, γιατί χρη
σιμοποιεῖται καί ἐδῶ ὁ ὅρος «θεραπεία»; 
Αὐτό δέν εἶναι παραπλανητικό; Κάποιοι 
εἰδικοί μάλιστα θεωροῦν τή δραματοθε
ραπεία ἐπικίνδυνη γιά «ἄτομα πού ἔχουν 
διαγνωστεῖ ὡς ψυχωσικά ἤ ὁριακά»46. Στήν 
πράξη ἄλλοι δραματοθεραπευτές διαπί
στωσαν ὅτι ἡ ἐφαρμογή τῆς μεθόδου δη
μιούργησε προβλήματα στούς συμμετέ
χοντες47. Ἐπιπλέον, ἀναφορικά μέ τό θέμα 
τῆς «ἀπωθημένης μνήμης» ἤ τό «σύνδρομο 
τῆς ψευδοῦς ἀνάμνησης», οἱ ἴδιοι οἱ δραμα
τοθεραπευτές κρίνουν τή δραματοθερα
πεία σέ αὐτή τήν περίπτωση ὡς «πολύ ἐπι

46.
 
Sue Jennings, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 150.

47.
 
Sue Jennings, Ase Minde, Μάσκες τῆς Ψυχῆς, ἔνθ. 

ἀνωτ., σ. 215.

κίνδυνη θεραπευτική προσέγγιση»48. Καί τί 
γίνεται μέ τήν ἐκδραμάτιση καταστάσεων 
ὅπως «ἡ ἔκτρωση, ὁ βιασμός, ἡ αἱμομιξία 
καί ἡ σεξουαλική κακοποίηση»49; Πόσο 
εὔκολο καί πόσο θεραπευτικό μπορεῖ νά 
εἶναι κάτι τέτοιο;

Γιά νά γίνει κανείς δραματοθεραπευ
τής ἤ ψυχοδραματιστής ὀφείλει νά «θε
ραπευτεῖ» μέ τή μέθοδο καί ὁ ἴδιος. Αὐτό 
συμβαίνει σχεδόν πάντα στό χῶρο τῶν 
ψυχοθεραπειῶν. Ὡς προαπαιτούμενο γιά 
τήν ἀπόκτηση τίτλου, πέρα ἀπό τήν ἐκπαί
δευση, ὁρισμένα κέντρα ζητοῦν «προσωπι
κή θεραπεία» 400 ὡρῶν. Τί σημαίνει αὐτό 
γιά τό θεραπευτή καί πόσο ὠφέλιμο εἶναι 
γιά τόν ἴδιο;

Ὅταν, σύμφωνα μέ τούς ἴδιους τούς 
δραματοθεραπευτέςψυχοδραματιστές, «οἱ 
ρίζες τοῦ ψυχοδράματος καί τῆς δραμα
τοθεραπείας μποροῦν νά θεωρηθοῦν ὅτι 
βρίσκονται στή σαμανική καί τελετουρ
γική θεραπεία»50, πῶς θά μποροῦσε ποτέ 
ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός νά ἀποδεχθεῖ 
αὐτές τίς μεθόδους, παρά τίς ὅποιες κα
λοπροαίρετες προσπάθειες αὐτῶν πού τίς 
ἐφαρμόζουν;

48.
 
Sue Jennings, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 134.

49.
 
Marcia Karp, Paul Holmes, Kate Bradshaw et al, ἔνθ 

ἀνωτ., σ. 36.
50.

 
Αὐτόθι, σ. 360.

ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΔΕΙΑ: ΠΑ ΡΕΛ ΘΟΝ, ΠΑ ΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛ ΛΟΝ
τοῦ κ. Κων σταν τί νου Χο λέ βα, 

πο λι τι κοῦ ἐ πι στή μο νος

(α’ μέ ρος)

Πολ λά καί δι ά φο ρα συ ζη τοῦν ται στίς 
μέ ρες μας γιά τήν παι δεί α. Καί ἐ πέ λε ξα ὡς 

1. Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του στό Σεμινάριο 
Ὀρθοδόξου Πίστεως, πού γίνεται κάθε Κυριακή στό 
Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ 
ὁμωνύμου προαστείου, ἀπό 11.30’ π.μ. ἕως 1 μ.μ.

θέ μα «Ἐκ κλη σί α καί σχο λεῖ ο  πα ρελ θόν, 
πα ρόν καί μέλ λον». Οἱ συ ζη τή σεις στίς 
ἐ φη με ρί δες καί στά ρα δι ό φω να καί στίς 
τη λε ο ρά σεις ἅ πτον ται καί τοῦ πα ρόν τος 
καί τοῦ μέλ λον τος. Βλέ που με δι ά φο ρες 
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προ τά σεις γιά τό νέ ο λύ κει ο καί γιά τό νέ ο 
δη μο τι κό, κυ ρί ως γιά τό λύ κει ο, ἀλ λά πολ
λές φο ρές οἱ συ ζη τή σεις ἐγ γί ζουν καί θέ
μα τα τοῦ πα ρελ θόν τος. Κι’ ἔ τσι λοι πόν, θά 
ἤ θε λα σή με ρα νά δοῦ με συ νο πτι κά με ρι κές 
ἀ παν τή σεις σχε τι κά μέ τήν ἱ στο ρί α καί νά 
μεί νου με, στή συ νέ χεια, στά προ βλή μα τα 
τοῦ πα ρόν τος καί στά ἐ ρω τή μα τα γιά τό 
μέλ λον. Δι ό τι ὅ ταν μι λοῦ με γιά σχο λεῖ ο, 
γιά παι δεί α, γιά μόρ φω ση, γιά ὅ λα αὐ τά 
τά ση μαν τι κά, δέν μι λοῦ με μό νον γιά τό 
πα ρόν ἤ γιά τόν ἑ αυ τό μας, κυ ρί ως μι λοῦ
με γιά τό μέλ λον πού εἶ ναι τά παι διά μας.

Ξε κι νοῦ με ἀ πό τό πα ρελ θόν. Ἐκ κλη σί α 
καί σχο λεῖ ο εἶ ναι δυ ό ἔν νοι ες πού ἰ δι αι τέ
ρως δέ νον ται με τα ξύ τους κα τά τή διά ρκεια 
τῆς δου λεί ας·  τῆς πολ λα πλῆς δου λεί ας τοῦ 
Ἑλ λη νι σμοῦ, για τί ἐ μεῖς λέ με συ νή θως γιά 
τουρ κο κρα τί α, ἀλ λά θά πρέ πει νά θυ μό
μα στε ὅ τι πολ λά τμή μα τα τοῦ νε ω τέ ρου 
Ἑλ λη νι σμοῦ εἶ χαν καί λα τι νο κρα τί α. Εἴ
χα με δι ά φο ρες μορ φές δυ τι κο κρα τί ας, καί 
θυ μί ζω: Ἡ Κρή τη πέ ρα σε ἀ πό ἐ νε το κρα τί α, 
ἡ Κύ προς πρῶ τα ἀ πό Να ΐ τες ἱπ πό τες, με τά 
ἀ πό Φραγ κο γάλ λους Λου ζι νιάν με τά ἀ πό 
Ἐ νε τούς, πρίν ἀ πό τήν ἔ λευ ση τῶν Τούρ
κων. Τά Ἑ πτά νη σα γιά πολ λούς αἰ ῶ νες 
ἦ σαν ὑ πό τούς Βε νε τούς καί στή συ νέ χεια 
με τά ἀ πό δι α στή μα τα Γάλ λων–Ρώ σων στή 
συ νέ χεια ὑ πό Ἄγ γλους. Οἱ Κυ κλά δες κα τά 
και ρούς σέ ὁ ρι σμέ να νη σιά καί στό Αἰ γαῖ ο 
εἶ χαν καί Γε νουά τες καί Βε νε τούς, ἀλ λά 
ἐ μεῖς μέ νου με πε ρισ σό τε ρο στήν τουρ κο
κρα τί α. Δέν πρέ πει νά ἀ γνο οῦ με καί τίς 
τα λαι πω ρί ες πού πέ ρα σαν οἱ νη σι ω τι κοί 
πλη θυ σμοί μας οἱ Ἑλ λη νορ θό δο ξοι ἐ πί 
Λα τι νο κρα τί ας, δι ό τι ἐ κεῖ στό ὄ νο μα τοῦ 
Χρι στοῦ ἔ γι νε προ σπά θεια ἐ κλα τι νι σμοῦ, 
ἐ ξου νι τι σμοῦ καί ἀλ λα γῆς τῆς πί στε ως.

Εἰ δι κά ἐ πί τουρ κο κρα τί ας, τό ἐ ρώ τη μα 
Ἐκ κλη σί α καί σχο λεῖ ο τί θε ται μέ δύ ο ἔν νοι
ες, μέ δύ ο μορ φές. Πρῶ τον, πῶς ἡ Ἐκ κλη
σί α βο ή θη σε τήν παι δεί α τοῦ γέ νους, καί 
δεύ τε ρον, μέ τό πο λύ συγ κε κρι μέ νο θέ μα 

πού τί θε ται συ νή θως γύ ρω ἀ πό τήν 25η 
Μαρ τί ου, ἀλ λά πάν τα πα ρα μέ νει ἐ πί και ρο, 
τό θέ μα τοῦ ἄν χρει ά στη κε νά ὑ πάρ ξουν 
κρυ φά σχο λεῖ α ἤ ἄν αὐ τό εἶ ναι μιά ἐ πι νό
η ση ὁ ρι σμέ νων λο γί ων ἤ ἐκ κλη σι α στι κῶν 
ἀν δρῶν με τά ἀ πό τό 21.

Στό πρῶ το θέ μα, τοῦ πῶς ἡ Ἐκ κλη σί α 
βο ή θη σε τήν παι δεί α τοῦ Γέ νους, ἀρ κεῖ κα
νείς δύ ο τι νά νά ἀ να φέ ρει: ὅ τι ἀ κό μη καί 
τά φα νε ρά λε γό με να σχο λεῖ α, γιά ὅ σους 
ἀμ φι σβη τοῦν τά κρυ φά σχο λεῖ α, πού θά 
ποῦ με στή συ νέ χεια, καί τά φα νε ρά λε γό
με να σχο λεῖ α ἐ πί τουρ κο κρα τί ας στη ρί
χτη καν κυ ρί ως ἀ πό τό Πα τρι αρ χεῖ ο ἤ ἀ πό 
τούς κα τά τό πους Ἐ πι σκό πους. Ἀ κό μη καί 
ἄν εἶ χαν λα ϊ κούς δα σκά λους, εἶ χαν κυ ρί
ως κλη ρι κούς δα σκά λους πού ἦ ταν πά ρα 
πο λύ ση μαν τι κοί. Ἤ δη, λί γα χρό νια με τά 
τήν Ἅ λω ση, τό Πα τρι αρ χεῖ ο φρον τί ζει νά 
ἱ δρύ σει τήν Πα τρι αρ χι κή Σχο λή, αὐ τή πού 
στή συ νέ χεια ὀ νο μά στη κε «Με γά λη τοῦ 
Γέ νους Σχο λή», ἀλ λά ἡ ἀ λή θεια εἶ ναι ὅ τι 
γιά λό γους δι ωγ μῶν κα τά και ρούς αὐ τή ἡ 
σχο λή δέν λει τούρ γη σε ὁ μα λά. Για τί λέ νε 
ὁ ρι σμέ νοι, μά ὁ ρί στε, τό Πα τρι αρ χεῖ ο εἶ χε 
ἱ δρύ σει τήν Πα τρι αρ χι κή Σχο λή. Τό ἐ ρώ τη
μα εἶ ναι: Ναί, ἀλ λά πῶς λει τούρ γη σε καί 
μέ τί ἐμ πό δια λει τούρ γη σε. Ἀ κό μη καί τά 
λε γό με να φα νε ρά σχο λεῖ α, ὅ ταν καί ὅ που 
λει τούρ γη σαν, λει τούρ γη σαν ὑ πό δι ωγ μόν 
καί μέ προ βλή μα τα.

Νά θυ μί σω δύ ο πα ρα δείγ μα τα. Ἐ άν πᾶ
τε στήν Πά τμο στήν πε ρί φη μη «Πα τμιά δα 
Σχο λή», ἕ να ἀ πό τά με γά λα σχο λεῖ α τοῦ 
γέ νους ὑ πό Ἐκ κλη σι α στι κή κα θο δή γη ση 
πάν το τε, πού σή με ρα λει τουρ γεῖ ὡς Ἐκ
κλη σι α στι κό γυ μνά σιολύ κει ο, σέ ὡ ραῖ ο 
κτί ριο δί πλα στό σπή λαι ο τῆς Ἀ πο κα λύ
ψε ως, θά μά θε τε ὅ τι ἀ κό μη καί στά τέ λη 
τοῦ 19ου καί ἀρ χές τοῦ 20ου αἰ ῶ νος, ὅ ταν 
ὑ πο τί θε ται οἱ Ὀ θω μα νοί ἔ γι ναν κά πως πιό 
Εὐ ρω παῖ οι, ὑ πο τί θε ται πιό φι λε λεύ θε ροι, 
ἐ δι ώ κε το ἡ Πα τμιάς, τήν ἔ κλει ναν, πή γαι
ναν στή Σά μο τά παι διά νά κά νουν μα θή
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μα τα, ξα να γύ ρι ζαν πί σω, κλπ. Ἕ να ἄλ λο 
πα ρά δειγ μα πού δεί χνει ὅ τι ἀ κό μη καί τά 
λε γό με να ἀ νοι κτά σχο λεῖ α δέν ἦ ταν πο
τέ ἐ λεύ θε ρα ἀλ λά πάν το τε ὑ πό δι ωγ μόν, 
εἶ ναι ἡ πε ρί πτω ση τοῦ Ἁ γί ου Νι κο δή μου 
τοῦ Ἁ γι ο ρεί του, ὁ ὁ ποῖ ος πῆ γε, με τά ἀ πό 
τά πρῶ τα γράμ μα τα στή Νά ξο, τήν πα τρί
δα του, πῆ γε στή Σμύρ νη στήν πε ρί φη μη 
«Εὐ αγ γε λι κή Σχο λή», ἡ ὁ ποί α ἐ στη ρί ζε το 
πάν το τε ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α. Ὑ πάρ χουν 
κεί με να καί ἐ πι στο λές τοῦ ἐ θνο ϊ ε ρο μάρ
τυ ρος Γρη γο ρί ου τοῦ Ε’ ὁ ὁ ποῖ ος πρίν γί νει 
Πα τριά ρχης ἦ ταν Ἐ πί σκο πος Σμύρ νης καί 
ὁ μι λεῖ γιά τό σχο λεῖ ο αὐ τό. Ὁ ἅ γιος Νι κό
δη μος με τά ἀ πό πέν τε χρό νια πού φοι τοῦ
σε ἀ ναγ κά στη κε νά μα ζέ ψει, ὅ πως λέ με, 
τά μπο γα λά κια του, νά γυ ρί σει στήν Νά ξο 
δι ό τι ἐ δι ώ κε το τό σχο λεῖ ο, ἡ σχο λή ἔ κλει σε 
γιά ἕ να δι ά στη μα ὑ πό τήν πί ε ση τῶν Ὀ θω
μα νῶν.

Δέν ἦ ταν λοι πόν μιά εὐ νο μού με νη πο
λι τεί α ἡ τουρ κι κή πο λι τεί α, ὅ πως νο μί ζουν 
σή με ρα, πού βγαί νει ἕ να προ ε δρι κό δι ά
ταγ μα καί τήν ἴ δια ὥ ρα ἰ σχύ ει, μό λις δη
μο σι ευ θεῖ στό Φ.Ε.Κ. γιά ὅ λη τήν Ἑλ λά δα 
ἤ σέ ὅ λη τή Γερ μα νί α, κλπ. Ἡ ὀ θω μα νι κή 
πε ρί ο δος ἦ ταν δι α φο ρε τι κή ὡς πρός τήν 
κα τα πί ε ση κα τά τό πους καί κα τά χώ ρους. 
Τήν ἴ δια πε ρί ο δο πού ὁ πα σάς στά Ἰ ω άν
νι να ἔ παιρ νε μπαχ τσί σι, δη λα δή φι λο δώ
ρη μα ἀ πό τούς Ρω μιούς καί ἐ πέ τρε πε νά 
ἀ νοί ξει ἕ να σχο λεῖ ο γιά κά ποι α χρό νια, 
τήν ἴ δια ἐ πο χή δι α βά ζου με στόν Ἀ θα νά σιο 
Κο μνη νό Ὑ ψη λάν τη, Ἕλ λη να ἰα τρό ὁ ὁ ποῖ
ος ζοῦ σε στό Κά ϊ ρο, ὅ τι στό πα ζά ρι, στήν 
ἀ γο ρά τοῦ Κα ΐ ρου βρῆ κε χι λιά δες κομ μέ
νες γλῶσ σες Ἑλ λή νων, για τί ὁ το πι κός 
πα σάς, ὁ Ὀ θω μα νός πα σάς τῆς Αἰ γύ πτου 
ἀ πο φά σι σε νά ἀ πα γο ρεύ σει τήν Ἑλ λη νι
κή γλώσ σα καί ὅ ποι ος μι λοῦ σε Ἑλ λη νι κά 
τοῦ ἔ κο βαν τήν γλώσ σα. Τήν ἴ δια πε ρί ο δο 
μπο ρεῖ σέ ἕ να ἄλ λο μέ ρος, στή Σμύρ νη νά 
ἦ ταν πιό φι λε λεύ θε ρος ἤ νά εἶ χε Ἑλ λη νί δα 
μη τέ ρα ὁ το πι κός ἡ γε μών, ὁ Τοῦρ κος, καί 

νά ἐ πέ τρε πε γιά λί γα χρό νια ἕ να σχο λεῖ ο. 
Ἀ νοι γό κλει ναν τά σχο λεῖ α ὅ που ὑ πῆρ χαν 
τά λε γό με να ἀ νοι κτά σχο λεῖ α τοῦ Ἑλ λη
νι σμοῦ ὅ πως ἡ Ἀ θω νιάς, ἡ Πα τμιάς, ἡ Εὐ
αγ γε λι κή τῆς Σμύρ νης, στήν Κο ζά νη, στά 
Γι άν νε να, στή Χί ο, καί ἀλ λοῦ.

Τό ἐ ρώ τη μα τῶν Κρυ φῶν Σχο λει ῶν εἶ
ναι ἕ να θέ μα τό ὁ ποῖ ο τό χρη σι μο ποι οῦν οἱ 
λε γό με νοι προ ο δευ τι κοί. Οὐ σι α στι κά δέν 
πι στεύ ουν ὅ μως στήν πρό ο δο, δι ό τι πρό
ο δος πά νω ἀ πό ὅ λα ση μαί νει νά θές νά 
βελ τι ώ σεις τά παι διά καί νά τούς δώ σεις 
μιά πλή ρη παι δεί α καί ὄ χι νά τά κά νεις 
ρομ πότ ἤ τε χνο κρά τες μό νον ὅ πως θέ λουν 
σή με ρα κά ποι οι νά τά κά νουν. Κά ποι οι πού 
βα πτί ζον ται προ ο δευ τι κοί νο μί ζουν ὅ τι θά 
κερ δί σουν πόν τους στήν προ ο δευ τι κό τη τα 
ἐ άν γκρε μί σουν τήν ἱ στο ρί α καί εἰ δι κά τήν 
ἱ στο ρί α τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Αὐ τοί πού ἀρ νοῦν ται τό Κρυ φό Σχο λει ό 
δέν γνω ρί ζουν τίς μαρ τυ ρί ες τῆς ἐ πο χῆς, ἤ 
τίς γνω ρί ζουν καί τίς ἀ πο σι ω ποῦν. Ἄς τό 
κρί νει ὁ κα θέ νας αὐ τό. Καί πρῶ τα ἀ πό ὅ λα 
πρέ πει νά ποῦ με, γιά τά λε γό με να με γά λα 
καί ἀ νοι κτά σχο λεῖ α. Μᾶς λέ νε, νά, ὁ ἅ γιος 
Κο σμᾶς ἵ δρυ ε σχο λεῖ α. Ναί, πό τε ὅ μως λει
τούρ γη σαν ὅ λα αὐ τά; Ἡ Πα τμιάς, ἡ Ἀ θω
νιάς, τά σχο λεῖ α τοῦ πα τροΚο σμᾶ; Με τά 
τό 1700. Ἀ πό τήν Ἅ λω ση τῆς Μι κρᾶς Ἀ σί ας 
ἡ ὁ ποί α προ η γεῖ ται τῆς Ἁ λώ σε ως τῆς Κων
σταν τι νου πό λε ως –ἡ Πό λη ἔ πε σε τε λευ
ταί α, ἡ Μι κρα σί α προ η γή θη κε, ἡ Θεσ σα λο
νί κη, ὅ λος ὁ Ἑλ λη νι σμός εἶ χε ὑ πο δου λω θεῖ 
πρίν ἀ πό τήν Πό λη– ἀ πό τό 1400 πε ρί που, 
πού ὑ πο δου λώ νε ται τό γέ νος, μέ χρι τό 
1700, τρεῖς αἰ ῶ νες, πῶς ἔ χου με ἐγ γραμ μά
τους Ἐ πι σκό πους, πῶς βγά ζου με πα πά δες, 
πῶς βγά ζου με ψαλ τά δες, πῶς βγά ζου με 
δρα γου μά νους με τα φρα στές πού καί οἱ 
Τοῦρ κοι τούς χρη σι μο ποι οῦν, πῶς βγά ζου
με ἐμ πό ρους πού ἀλ λη λο γρα φοῦν μέ τό 
ἐ ξω τε ρι κό, πῶς μα θαί νου με γράμ μα τα;

Μί α εἶ ναι ἡ ἀ πάν τη ση καί δέν τήν δί
νου με ἐ μεῖς, τήν δί νουν ἄν θρω ποι πού τά 
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ἔ ζη σαν τήν ἐ πο χή ἐ κεί νη. Ἕ νας Γερ μα νός 
ἱ ε ρεύς ὁ ὁ ποῖ ος ἐ στά λη ἀ πό τήν χώ ρα του 
ἀ πό τά τό τε γερ μα νι κά κρα τί δια (δέν ὑ πῆρ
χε μί α Γερ μα νί α, ὑ πῆρ χαν Αὐ στρο ουγ γα
ρί α, Πρω σί α, δι ά φο ρα κρα τί δια) ἐ στά λη 
στήν πρε σβεί α τῆς Πρω σί ας, τῆς ση με ρι νῆς 
Γερ μα νί ας, θά λέ γα με, στήν Κων σταν τι
νού πο λη τόν 16ο αἰ ώ να. Γκέρ λαχ λε γό ταν 
αὐ τός, ρω μαι ο κα θο λι κός, καί γρά φει ἀ πό 
τήν Κων σταν τι νού πο λη ἀ να φο ρά στούς 
προ ϊ στα μέ νους του –καί δι α σώ ζον ται αὐ τά 
καί τά κα τα γρά φουν Γερ μα νοί ἱ στο ρι κοί 
καί σή με ρα τά ἔ χου με με τα φρά σει– καί λέ
ει: «οὐ δέν δη μό σιον σχο λεῖ ον ἐ πι τρέ πε ται 
ἀ νά τήν ἐ πι κρά τειαν τήν ὀ θω μα νι κήν γιά 
τούς χρι στια νούς, ἁ πλῶς κά ποι οι παπά δες, 
κά ποι οι κα λό γε ροι δι δά σκουν μέ τά Ἐκ
κλη σι α στι κά βι βλί α κά τω ἀ πό τό καν τή λι, 
δι δά σκουν τά χρι στι α νό που λα». Μαρ τυ ρί α 
ρω μαι ο κα θο λι κῶν.

Τό ἴ διο τό βλέ που με, πά λι ἀ πό ξέ νη πη
γή, ἀ κό μη καί στίς ἀρ χές τοῦ 20ου αἰ ῶ νος. 
Μήν ξε χνοῦ με ὅ τι δέν ἐ λευ θε ρώ θη κε ὅ λος 
ὁ Ἑλ λη νι σμός. Τό 191213 μπαί νει ὁ Ἑλ λη
νι κός στρα τός στήν ἑ νια ία Ἤ πει ρο –τό τε 
δέν ὑ πῆρ χε νό τιος καί βό ρει ος, με τά δη
μι ουρ γή θη καν αὐ τοί οἱ ὅ ροι, ὅ ταν ἔ μει νε 
ἡ βό ρει ος ὑ πό ἀλ βα νι κόν ζυ γόν. Μπαί νει 
λοι πόν στό Ἀρ γυ ρο κά στρο, πού σή με ρα εἶ
ναι πό λις τῆς Ἀλ βα νί ας, ὁ Ἑλ λη νι κός στρα
τός καί ἀ κο λου θεῖ ἕ νας Γάλ λος δη μο σι ο
γρά φος πού λέ γε ται Ρε νέ Πιό. Ὁ Ρε νέ Πιό 
στέλ νει ἀν τα πο κρί σεις στήν ἐ φη με ρί δα του 
«Ὁ Χρό νος τῶν Πα ρι σί ων» καί ἐ πί σης τά 
γρά φει καί σέ ἕ να βι βλί ο του πού με τα φρά
στη κε καί στά Ἑλ λη νι κά ἀ πό τόν ἐ κλε κτό 
βαλ κα νι ο λό γο τόν Ἀ χιλ λέ α Λα ζά ρου καί 
τήν θυ γα τέ ρα του, καί ἔ χει τί τλο στά Ἑλ
λη νι κά: «Δυ στυ χι σμέ νη Βό ρει ος Ἤ πει ρος». 
Γρά φει ἐ κεῖ λοι πόν ὁ Ρε νέ Πιό. «Μπαί νω 
στό Ἀρ γυ ρο κά στρο μέ τόν Ἑλ λη νι κό στρα
τό». Τουρ κο κρα τί α μέ χρι τό τε. Ἡ Ἤ πει ρος 
καί ἡ Μα κε δο νί α ὅ πως ξέ ρου με μέ χρι τό 
191213 εἶ χαν τουρ κο κρα τί α, εἶ χαν μεί νει 

ἐ κτός Ἑλ λη νι κῶν συ νό ρων. «Καί βλέ πω 
ἑ κα τον τά δες ἀ γό ρια καί κο ρί τσια νά γνω
ρί ζουν ἄ ρι στα τήν Ἑλ λη νι κή γλώσ σα, τήν 
Ἑλ λη νι κή ἱ στο ρί α καί νά κρα τᾶ νε Ἑλ λη
νι κές ση μαῖ ες καί νά ψάλ λουν τόν ἐ θνι κό 
ὕ μνο. Καί τούς ρω τῶ. Σέ τί σχο λεῖ ο πή γα τε; 
Μᾶς λέ νε, πή γα με σέ σχο λεῖ α πού λει τουρ
γοῦ σε ἡ ὀ θω μα νι κή ἐ ξου σί α. Καί τά βι βλί α 
ἦ ταν γραμ μέ να στήν Κων σταν τι νού πο
λη. Ἐ ξε τυ ποῦν το στήν Κων σταν τι νού πο λη 
τήν πρω τεύ ου σα τῶν Ὀ θω μα νῶν. Καί ποῦ 
μά θα τε τήν γλώσ σα, τήν ἱ στο ρί α σας, ὅ λα 
αὐ τά; Καί ἀ παν τοῦν ἐν χο ρῷ τά Ἑλ λη νό
που λα. Κά να με κρυ φά μα θή μα τα. Εἴ χα με 
κρυ φά μα θή μα τα, ἀρ χές τοῦ 20ου αἰ ῶ νος, 
μέ κίν δυ νο τῆς ζω ῆς μας, καί οἱ δά σκα λοί 
μας, μᾶς ἔ λε γαν ὅ ταν κά νου με τά κρυ
φά μα θή μα τα νά μήν ὁ μι λοῦ με οὔ τε κἄν 
στούς γο νεῖς μας, δι ό τι ἦ ταν τό μά θη μα τό 
κρυ φό δι ω κό με νο καί ἐ πί ποι νῇ ἀ κό μη καί 
θα νά του». Αὐ τά τά γρά φει ὁ Γάλ λος δη μο
σι ο γρά φος γιά τήν παι δεί α ἐ πί Τουρ κο κρα
τί ας στό Ἀρ γυ ρο κά στρο.

Καί φυ σι κά ἔ χου με καί μαρ τυ ρί ες γνω
στῶν λο γί ων οἱ ὁ ποῖ οι μά θα νε ἀ πό τόν 
παπ πού τους ἤ ἀ πό τόν πα τέ ρα τούς τί 
γι νό ταν. Γιά πα ρά δειγ μα, ὁ Φω τά κος Χρυ
σαν θό που λος, γνω στός πρα κτι κο γρά φος 
καί ὑ πα σπι στής τοῦ Κο λο κο τρώ νη, ὁ ὁ ποῖ
ος ἔ γρα ψε καί δι κή του ἱ στο ρί α, Ἀ πο μνη
μο νεύ μα τα τοῦ Φω τά κου ἤ Φω τί ου Χρυ
σαν θο πού λου. Ὁ Φω τά κος στόν πρῶ το 
τό μο τοῦ βι βλί ου του γιά τήν Ἑλ λη νι κή 
ἐ πα νά στα ση γρά φει ἤ δη ἀ πό τά πρῶ τα κε
φά λαι α ὅ τι, διά τόν φό βον τῶν Ὀ θω μα νῶν, 
οἱ ἱ ε ρεῖς εἶ χαν τήν παι δεί αν στά χέ ρια τους 
καί αὐ τά γι νόν του σαν κρυ φί ως. Γι νόν του
σαν κρυ φά, ἐν κρυ πτῷ γιά τόν φό βο τῶν δι
ωγ μῶν. Βλέ που με λοι πόν τό φαι νό με νο ὅ τι 
κα τά και ρούς ἄ νοι γαν καί ἔ κλει ναν σχο
λεῖ α. Ὅ ταν ἔ γι ναν τά Ὀρ λω φι κά καί ἦρ θαν 
οἱ Τουρ καλ βα νοί καί ἔ σφα ζαν στήν Πε
λο πόν νη σο, ἀ κό μη καί στά τέ λη τοῦ 18ου 
αἰ ῶ νος, κλεῖ σαν καί ὅ σα σχο λεῖ α ἦ σαν 
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ἀ νοι κτά. Γι’ αὐ τό, ὅ πως ξέ ρου με, ἀ κό μη 
καί ὁ ἅ γιος Κο σμᾶς γιά με ρι κά χρό νια ξα
ναμ πῆ κε στό Ἅ γιον Ὄ ρος, δι ό τι οἱ δι ωγ μοί 
ἦ ταν τέ τοι οι πού ἦ ταν ἀ δύ να το νά κά νει τό 
ἔρ γο του τό δι δα κτι κό καί κη ρυ κτι κό. Πά ρα 
πολ λές λοι πόν οἱ μαρ τυ ρί ες, δέ θά ἐμ μεί νω 
σέ αὐ τό, ὑ πάρ χουν τά βι βλί α, ὑ πάρ χει φυλ
λά διο τῆς Ἀ πο στο λι κῆς Δι α κο νί ας μέ τί τλο 
«Τό Κρυ φό Σχο λει ό» πού τά ἁ παν τᾶ αὐ τά, 
ὑ πάρ χουν, δό ξα τῷ Θε ῶ, καί νε ώ τε ροι ἱ στο
ρι κοί καί σύγ χρο νοι ἄν θρω ποι, οἱ ὁ ποῖ οι 
κα τα γρά φουν τίς μαρ τυ ρί ες καί ὅ ποι ος 
ψά χνει κα θη με ρι νά ἀ να κα λύ πτει καί νέ α 
ντο κου μέν τα γιά τήν ἀ νάγ κη ὑ πάρ ξε ως, 
πα ράλ λη λα μέ τήν φα νε ρή με ρι κές φο ρές, 
καί κρυ φῆς παι δεί ας.

Αὐ τό πού δέν κα τα λα βαί νουν ὁ ρι σμέ
νοι, οἱ ὁ ποῖ οι θέ λουν νά μᾶς πα ρου σιά σουν 
τούς Ὀ θω μα νούς σάν μί α μον τέρ να δη μο
κρα τί α, εἶ ναι ὅ τι πα ράλ λη λα μέ τούς φα νε
ρούς θε σμούς, οἱ ὁ ποῖ οι ἦ σαν ὑ πό αὐ στη ρή 
ἐ πι τή ρη ση, λει τουρ γοῦ σαν καί οἱ κρυ φοί. 
Ὅ πως γι νό ταν καί μέ τήν παι δεί α, τήν ὥ ρα 
πού ὑ πῆρ χε στή Δη μη τσά να ἕ να σχο λεῖ ο 
ἀ νοι κτό, μπο ρεῖ πα ράλ λη λα νά χρει α ζό ταν 
στήν Κρή τη ἤ κά που ἀλ λοῦ ἕ να σχο λεῖ ο 
κρυ φό δι ό τι ἐ κεῖ ἐ πί τό που ὑ πῆρ χαν ἄλ λες 
συν θῆ κες. Τό ἴ διο τό δί νου με μέ ἕ να πα ρά
δειγ μα: πα ράλ λη λα μέ τό Οἰ κου με νι κό Πα
τρι αρ χεῖ ο πού λει τουρ γοῦ σε ὑ πό τήν ἀ νο χή 
τῶν Ὀ θω μα νῶν ὑ πῆρ χαν καί νε ο μάρ τυ ρες. 
Ὅ πως ἐ πέ τρε παν μέν στόν Πα τριά ρχη νά 
εἶ ναι Ὀρ θό δο ξος καί νά εἶ ναι ἡ γέ της τῶν 
Ὀρ θο δό ξων, πα ράλ λη λα εἴ χα με ἐ ξισ λα μι
σμούς, βα σα νι στή ρια, νέ φος νε ο μαρ τύ ρων 
πού μαρ τυ ροῦ σαν γιά τήν πί στη τους, ἔ τσι 
γί νε ται καί μέ τό θέ μα τῆς παι δεί ας. Μπο
ροῦ σε κάλ λι στα, τύ ποις, νά μήν ἔ χου με 
κά ποι ο γρα πτό, κά ποι ο ἔγ γρα φο τοῦ σουλ
τά νου πού νά δι ώ κει τήν παι δεί α, ἀλ λά ὁ 
ὁ ποι οσ δή πο τε Ἀ λή πα σάς, Βε λή πα σάς, 
ὁ ποι οσ δή πο τε το πι κός ἡ γε μών εἶ χε τήν 
αὐ θαι ρε σί α του. Γι’ αὐ τό αὐ τές οἱ το πι κές 
αὐ θαι ρε σί ες δι έ λυ σαν οὐ σι α στι κά καί τήν 

αὐ το κρα το ρί α, δι ό τι κά ποι α στιγ μή ξέ ρου
με, εἰ δι κά λί γο πρίν ἀ πό τό 1821, οἱ το πι κοί 
ἡ γε μό νες στήν Αἴ γυ πτο, στά Γι άν νε να, στό 
Βι δί νιο, κλπ. ἄρ χι σαν νά ἐ ξε γεί ρον ται καί 
νά θέ λουν νά δι α λύ σουν τό κρά τος γιά δι
κούς τους σκο πούς.

Ἐν πά σῃ πε ρι πτώ σει, γιά νά κλεί σου με 
τήν ἀ να φο ρά στό πα ρελ θόν, ἡ τουρ κο κρα
τί α εἶ ναι κα τε ξο χήν πε ρί ο δος ὅ που φαί νε
ται ἡ συμ βο λή τῆς Ἐκ κλη σί ας στήν παι δεί α 
καί νά πῶ καί τό ἑ ξῆς: Κι ἄν ἀ κό μη δέν τό 
ἤ θε λε ὁ Πα τριά ρχης μέ ἔγ γρα φό του, κι 
ἄν ἀ κό μη δέν γι νό ταν τό Κρυ φό Σχο λει ό 
στά μο να στή ρια, κι ἄν ἀ κό μη δέν ὑ πῆρ χαν 
κλη ρι κοί οἱ ὁ ποῖ οι ἀ κό μη καί τίς θε τι κές 
ἐ πι στῆ μες εἰ σή γα γαν στήν Ἑλ λά δα, στόν 
Ἑλ λη νι σμό, ὅ πως ὁ Εὐ γέ νιος Βούλ γα ρης, 
ὁ Νι κη φό ρος Θε ο τό κης, ὁ Βαρ θο λο μαῖ ος 
Κου τλου μου σια νός, ὁ ἱ δρυ τής τῆς ἐμ πο ρι
κῆς σχο λῆς τῆς Χάλ κης καί πολ λοί ἄλ λοι, 
πού με τέ φρα ζαν καί φυ σι κή καί ἄλ γε βρα 
καί αὐ τοί εἰ σή γα γαν καί τίς θε τι κές ἐ πι στῆ
μες στό ὑ πό δου λο γέ νος, ἀ κό μη κι ἄν αὐ τά 
δέν τά γνω ρί ζα με, ἕ να πράγ μα μό νο ἀρ κεῖ 
νά ποῦ με: Ὑ πῆρ χε ἡ Θεί α Λει τουρ γί α. Ἡ 
Θεί α Λει τουρ γί α καί γιά μορ φω μέ νους καί 
γιά ἀ γραμ μά τους. Καί γιά ὅ σους μι λοῦ σαν 
Ἑλ λη νι κά, καί γιά ὅ σους μι λοῦ σαν τούρ
κι κα ἤ ἀρ βα νί τι κα ἤ βλά χι κα ἤ ὁ,τι δή πο τε 
ἄλ λο. Ἡ Θεί α Λει τουρ γί α ἦ ταν πάν τα στά 
Ἑλ λη νι κά καί πα ρέ με νε τό με γα λύ τε ρο 
σχο λεῖ ο πί στε ως, γλώσ σης καί ἱ στο ρι κῆς 
συ νει δή σε ως σέ ἕ να βαθ μό. Καί αὐ τό τό 
πα ρά δειγ μα μᾶς τό δί νουν ὅ σοι φί λοι μας 
ἤ συγ γε νεῖς σας ἦ ταν Μι κρα σιά τες ἤ Πόν
τιοι, ὅ σοι εἶ χαν κα τα γω γή ἀ πό τουρ κό φω να 
μέ ρη (δι ό τι ξέ ρου με πο λύ κα λά ὅ τι ἀ ναγ κά
στη καν ὁ ρι σμέ νοι Μι κρα σιά τες καί Πόν τιοι 
νά μι λή σουν τούρ κι κα). Ὅ ταν τέ θη κε τό 
δί λημ μα στούς προ γό νους τους: Θά ἀλ λά
ξεις τήν γλώσ σα σου ἤ θά ἀλ λά ξεις τήν 
πί στη σου, προ τί μη σαν νά ἀλ λά ξουν τή 
γλώσ σα τους. Πα ρέ μει ναν Ὀρ θό δο ξοι ἀλ λά 
μί λη σαν τούρ κι κα. Εἶ ναι τά χω ριά τῆς Καπ
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πα δο κί ας ἀ πό τά ὁ ποῖ α μᾶς ἔ φε ρε ὁ ἅ γιος 
Ἀρ σέ νιος ὁ Καπ πα δό κης τά τουρ κό φω να 
εὐ αγ γέ λια, τά λε γό με να κα ρα μαν λή δι κα 
ἀ πό τήν Κα ρα μα νί α, τήν πε ρι ο χή ἐ κεί νη. 
Εἶ ναι οἱ τουρ κό φω νοι τοῦ Πόν του οἱ ὁ ποῖ
οι μέ χρι καί προ σφά τως ζοῦ σαν γι α γιά δες 
καί παπ ποῦ δες, σέ χω ριά τῆς Μα κε δο νί ας 
κυ ρί ως, ἀ π’ ὅ που κα τά γο μαι, καί οἱ ὁ ποῖ οι 
ἦ σαν ὀρ θο δο ξό τα τοι ἀλ λά μι λοῦ σαν τούρ
κι κα. Πῶς κρά τη σαν τή ρω μι ο σύ νη τους, 
τήν Ἑλ λη νι κό τη τά τους; Διά τῆς Θεί ας Λει
τουρ γί ας. Ὁ πα πάς μι λοῦ σε τούρ κι κα, σπί τι 
μι λοῦ σαν τούρ κι κα, τό κή ρυγ μα γι νό ταν 
στά τούρ κι κα. Μό νον ἡ Θεί α Λει τουρ γί α 
πα ρέ με νε στά Ἑλ λη νι κά.

Ὁ Μέ γας Βα σί λει ος καί ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης 
ὁ Χρυ σό στο μος πέ ραν τῶν δογ μά των τῆς 
πί στε ως τά ὁ ποῖ α μᾶς κα τέ γρα ψαν καί μᾶς 
δι δά σκουν κα θη με ρι νά μέ τό ἔρ γο τους, 

βο ή θη σαν μέ τή Θεί α Λει τουρ γί α πού μᾶς 
χά ρι σαν, νά μι λοῦ με Ἑλ λη νι κά, εἰ δι κά οἱ 
τουρ κό φω νοι Καπ πα δό κες καί Μι κρα σιά
τες καί Πόν τιοι διά τῆς Θεί ας Λει τουρ γί ας 
νά κρα τή σουν καί τήν ἐ θνι κή τους συ νεί
δη ση. Ὅ ποι ος ἔ με νε Ὀρ θό δο ξος πα ρέ με νε 
Ρω μιός, Ἕλ λη νας Ὀρ θό δο ξος. Ὅ ποι ος ἐ ξισ
λα μι ζό ταν, ὅ ποι ος γι νό ταν μου σουλ μά νος, 
τούρ κευ ε. Γι’ αὐ τό καί οἱ νε ο μάρ τυ ρες, ἄν 
δεῖ τε τά συ να ξά ρια ἤ τό Νέ ο Μαρ τυ ρο λό
γιο τοῦ ἁ γί ου Νι κο δή μου τοῦ Ἁ γι ο ρεί του, 
ἀ παν τοῦν: Δέν τουρ κεύ ω, δέν τουρ κεύ ω. 
Εἶ ναι συ νώ νυ μο τό ἐ θνι κό μέ τό θρη σκευ τι
κό. Ἡ Ὀρ θό δο ξη πί στη ἦ ταν συ νώ νυ μη καί 
μέ τήν Ρω μι ο σύ νη, τήν ἐ θνι κή ταυ τό τη τα. 
Ὅ ποι ος ἐ χά νε το γιά τήν Ἐκ κλη σί α ἐ χά νε το 
καί γιά τόν Ἑλ λη νι σμό.

(Συ νέ χεια στό ἑ πό με νο)

ΚΒ΄ ΠΑ ΝΟΡ ΘΟ ΔΟ ΞΟΣ ΣΥΝ ΔΙ Α
ΣΚΕ ΨΙΣ ΕΝ ΤΕ ΤΑΛ ΜΕ ΝΩΝ ΟΡ ΘΟ
ΔΟ ΞΩΝ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙ ΩΝ ΚΑΙ Ι Ε ΡΩΝ 

ΜΗ ΤΡΟ ΠΟ ΛΕ ΩΝ ΔΙΑ ΘΕ ΜΑ ΤΑ ΑΙ
ΡΕ ΣΕ ΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΡΑ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ

(Λά ρι σα, 1 ἕ ως 3112010).

ΔΕΛ ΤΙΟΝ ΤΥ ΠΟΥ

Ὑ πό τήν αἰ γί δα τοῦ Μα κα ρι ω τά του Ἀρ
χι ε πι σκό που Ἀ θη νῶν καί Πά σης Ἑλ λά
δος κ. Ἱ ε ρω νύ μου, μέ τήν φι λο ξε νί α τοῦ 
Σε βα σμι ω τά του Μη τρο πο λί του Λα ρί σης 
καί Τυρ νά βου κ. Ἰ γνα τί ου καί μέ τή συμ
με το χή Ἐν τε ταλ μέ νων ὀ κτώ Ὀρ θο δό ξων 
‘ Εκ κλη σι ῶν καί ἑ βδο μῆν τα πέν τε Ἱ ε ρῶν 
Μη τρο πό λε ων τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά
δος καί τῆς Κρή της, πραγ μα το ποι ή θη κε 
στό Δη μο τι κό Ὠ δεῖ ο Λα ρί σης, ἀ πό 1 ἕ ως 

3 μη νός Νο εμ βρί ου 2010, ἡ «ΚΒ΄ Πα νορ
θό δο ξος Συν δι ά σκε ψις Ἐν τε ταλ μέ νων 
Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν καί Ἱ ε ρῶν Μη
τρο πό λε ων διά θέ μα τα αἱ ρέ σε ων καί 
πα ρα θρη σκε ί ας», μέ θέ μα: «Μορ φές καί 
ἐκ φρά σεις τοῦ σύγ χρο νου Ἀ πο κρυ φι
σμοῦ», ὑ πό τήν Προ ε δρί α τοῦ Σε βα σμι ω τά
του Μη τρο πο λί του Νι κο πό λε ως καί Πρε βέ
ζης κ. Με λε τί ου, Προ έ δρου τῆς Συ νο δι κῆς 
Ἐ πι τρο πῆς ἐ πί τῶν Αἱ ρέ σε ων.

Τόν ἁ για σμό ἐ τέ λε σε ὁ Σε βα σμι ώ τα
τος Μη τρο πο λί της Λα ρί σης καί Τυρ νά βου 
κ. Ἰ γνά τιος καί ἐ χαι ρέ τη σε τήν Συν δι ά
σκε ψη. Στή Συν δι ά σκε ψη πα ρέ στη σαν οί 
Σε βα σμι ώ τα τοι: ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος Κρή της 
κ. Εἰ ρη ναῖ ος καί οἱ Μη τρο πο λί τες Λε ον
το πό λε ως (Πα τρι αρ χεί ου Ἀ λε ξαν δρεί ας) 
κ. Δι ο νύ σιος, Νευ ρο κο πί ου (Βουλ γα ρί ας) 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΑ
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κ. Να θα να ήλ, Ἐ λασ σῶ νος κ. Βα σί λει ος, 
Δη μη τριά δος κ. Ἰ γνά τιος, Κυ δω νί ας καί 
Ἀ πο κο ρώ νου κ. Δα μα σκη νός, Σι σα νί ου καί 
Σι α τί στης κ. Παῦ λος, Σερ ρῶν καί Νι γρί της 
κ. Θε ο λό γος, Κεν τρώ ας Ἀ φρι κῆς κ. Νι κη
φό ρος καί ὁ Θε ο φι λέ στα τος Ἐ πί σκο πος 
Ἀ βύ δου κ. Κύ ριλ λος. 

Ἐ πί σης πα ρέ στη σαν ὁ Νο μάρ χης Λα
ρί σης, ὁ Δή μαρ χος Λα ρι σαί ων, ἡ ἔ παρ χος 
Ἐ λασ σῶ νος καί ὁ Δή μαρ χος Ἀμ πε λῶ νος, 
οἱ ὁ ποῖ οι καί ἐ χαι ρέ τη σαν τή Συν δι ά σκε
ψη.

Τήν ἔ ναρ ξη τῶν ἐρ γα σι ῶν τῆς Συν δι α
σκέ ψε ως ἐ κή ρυ ξε ὁ Σε βα σμι ώ τα τος Πρό ε
δρος, Μη τρο πο λί της Νι κο πό λε ως καί Πρε
βέ ζης κ. Με λέ τιος. Ἀ κο λού θως ἀ να γνώ
στη καν τά Μη νύ μα τα τῶν Προ κα θη μέ νων 
τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν.

Στό μή νυ μά του πρός τήν Συν δι ά σκε ψη 
ὁ Μα κα ρι ώ τα τος Ἀρ χι ε πί σκο πος Ἀ θη νῶν 
καί Πά σης Ἑλ λά δος κ. Ἱ ε ρώ νυ μος, με τα ξύ 
τῶν ἄλ λων, ὑ πο γράμ μι σε καί τά ἑ ξῆς:

«Ὁ Ἀ πο κρυ φι σμός ἀ πο τε λεῖ τόν πυ ρῆ να 
καί τήν καρ δί αν τοῦ παγ κο σμί ου ἀν τι χρι
στι α νι κοῦ φαι νο μέ νου τῆς λε γο μέ νης «Νέ ας 
Ἐ πο χῆς», ἡ ὁ ποί α ἐ πι θυ μεῖ νά ἀν τι κα τα στή
ση τό πρό σω πον τοῦ Χρι στοῦ καί τήν Εὐ αγ
γε λι κήν δι δα σκα λί αν μέ ἕ να συ νον θύ λευ μα 
ἑ τε ρο κλή των θέ σε ων, αἱ ὁ ποῖ αι πα ρου σι
ά ζον ται ὡς μί α δῆ θεν ἐ ναλ λα κτι κή μορ φή 
θρη σκευ τι κό τη τας».

«Ἀ πο τε λεῖ ἀ κό μη μί αν ἐ πα νά λη ψιν τῆς 
ἰ δί ας ἐ κεί νης ἀρ χε γό νου πει ρα σμι κῆς προ
σβο λῆς, ἡ ὁ ποί α δι α τυ πώ νει φαι νο με νι κῶς 
ἑλ κυ στι κάς προ τά σεις πρός τόν σύγ χρο νον 
πλέ ον, κε κο πι α κό τα ὑ παρ ξια κῶς, τραυ μα
τι σμέ νον καί πνευ μα τι κῶς ἀ νερ μά τι στον 
ἄν θρω πον, ἡ ὁ ποί α ἔ χει πάν το τε τήν ἰ δί αν 
ἐ κεί νην ὀ δυ νη ράν κα τά λη ξιν, τοῦ χω ρι σμοῦ 
του τέ στιν τοῦ ἀν θρώ που ἀ πό τῆς κοι νω νί ας 
τῆς δό ξης τοῦ ἀ κτί στου Τρι α δι κοῦ Θε οῦ».

Ἡ Συν δι ά σκε ψη με τά ἀ πό ἐ κτε νῆ συ ζή
τη ση ἐ πί τῶν εἰ ση γή σε ων, ἐ νέ κρι νε ὁ μο φώ
νως τά ἀ κό λου θα Πο ρί σμα τα:

Ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό τήν ΚΒ΄ Συνδιάσκεψη.
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ΠΟ ΡΙ ΣΜΑ ΤΑ

Ἡ πρό ο δος τῶν θε τι κῶν ἐ πι στη μῶν καί 
ἡ εἴ σο δος τῆς τε χνο λο γί ας στή ζω ή τῆς 
ἀν θρω πό τη τας δη μι ούρ γη σαν σέ πολ λούς 
τήν ἄ λο γη ὑ πό νοι α, ὅ τι οἱ φυ σι κοί νό μοι 
δέν ἀ φή νουν πε ρι θώ ρια γιά πα ρου σί α καί 
πα ρέμ βα ση τοῦ Θε οῦ στή ζω ή μας καί γιά 
ὕ παρ ξη πνευ μα τι κοῦ κό σμου. Καί ὁ κό
σμος, ἕ νας γε ρα σμέ νος κό σμος, φά νη κε νά 
«συμ μορ φώ νε ται» καί νά «ἐ κλο γι κεύ ε ται». 

Πολ λοί ἄν θρω ποι, γιά τήν ἱ κα νο ποί η
ση τῶν θρη σκευ τι κῶν ἀ να ζη τή σε ών τους, 
πού εἶ ναι ἔμ φυ τες καί ἀ νε ξί τη λες, ἐ στρά
φη σαν σέ μιά δῆ θεν νέ α μορ φή θρη σκεί ας, 
πιό προ σι τή στό πνευ μα τι κό πλαί σιο τῆς 
ἐ πο χῆς, καί ὁ δη γή θη καν στόν πνευ μα τι
σμό, στή μα γεί α καί σέ ἄλ λα θρη σκευ τι κά 
μορ φώ μα τα, πού ὅ λα μα ζί ὀ νο μά ζον ται 
ἀ πο κρυ φι σμός.

Στήν πραγ μα τι κό τη τα βρῆ καν ἀ πή χη ση 
μέ σα τους θρη σκευ τι κές ἀρ χές, ἔκ φρα ση 
τοῦ νο ση ροῦ μυ στι κι σμοῦ τοῦ πνευ μα τι
σμοῦ, καί ὁ πρω το γο νι σμός προ χρι στα νι
κῶν θρη σκει ῶν, ἐ πει δή τά χα προ σφέ ρουν 
κά τι τό «νέ ο», μιά ἐ ναλ λα κτι κή λύ ση στά 
προ βλή μα τα, πού δῆ θεν δη μι ουρ γεῖ ἡ πί
στη στόν Χρι στό. Ἐ πί πλέ ον ἡ ὠ φε λι μι στι
κή τα κτι κή ὁ ρι σμέ νων ὁ μά δων ἐ πι δει νώ νει 
τό πρό βλη μα.

Κα τά και ρούς ἔρ χον ται στή δη μο σι ό τη τα 
τρα γι κές ἐγ κλη μα τι κές κα τα στά σεις, πού 
ἀ να στα τώ νουν τήν παγ κό σμια κοι νή γνώ
μη. Καί πῶς νά γι νό ταν δι α φο ρε τι κά, ἀ φοῦ 
ὅ λος αὐ τός ὁ χῶ ρος, ὅ πως καί ὅ λες οἱ προ
χρι στι α νι κές θρη σκεῖ ες, ἔ χουν γιά πρα κτι
κή λα τρευ τι κή ἔκ φρα ση τῆς πί στης τους 
τήν μα γεί α, πού ξε κι νών τας ἀ πό τό τά χα 
ἀ θῶ ο καί «εὐ ερ γε τι κό» πε ρι τύ λιγ μα τῆς 
«λευ κῆς μα γεί ας» προ χω ρεῖ ἀ προ κά λυ πτα 
στή «μαύ ρη μα γεί α» καί σέ κα θα ρά σα τα
νι στι κές πρα κτι κές; Αὐ τή τήν πρα κτι κή μα
γεί α ἀ σκεῖ καί ἡ παγ κό σμια θρη σκεί α τῶν 
μά γων καί μα γισ σῶν, ἡ W I C CA.

Σέ ὅ λες τίς ὅ ποι ας μορ φῆς ἐκ φάν σεις 
τῆς μα γεί ας ἔ χο με ἔν το νη πα ρου σί α καί 
ἐ νέρ γεια δαι μο νι κῶν πνευ μά των, πού 
ἐ νερ γοῦν καί στίς λε γό με νες «ἐ ναλ λα κτι
κές θε ρα πεῖ ες», ὅ πως τό «Ρέ ϊ κι», ἡ ἀγ γε
λο θε ρα πεί α, ἡ σα μα νι στι κή θε ρα πεί α κ.ἄ. 
ἀ νά λο γα, ἔ στω κι ἄν αὐ τές, γιά πα ρα πλά
νη ση, συ νή θως αὐ το προ βάλ λον ται ὡς οὐ
δέ τε ρες ἤ ἄ χρω μες θρη σκευ τι κά.

Στόν ἀ πο κρυ φι σμό καί σέ ὅ λες σχε δόν 
τίς ἐκ δη λώ σεις του (θε ο σο φί α, πνευ μα τι
σμό, μα γεί α κλπ), τόν γε μά το κα λω σύ νη 
καί στορ γή ἀ λη θι νό Θε ό πού μᾶς χα ρί
ζει τήν αἰ ώ νια ζω ή στήν Βα σι λεί α Του, 
Τόν ὑ πο κα θι στοῦν δαι μο νι κές δυ νά μεις, 
πού γιά ἀ πο προ σανα το λι σμό τῶν ὀ πα δῶν 
τους, δι δά σκουν τήν αἰ ώ νια καί ἀ έ να η με
τεν σάρ κω ση.

Συ νή θως ὁ προ πα γαν δι σμός τῶν ἀ πο
κρυ φι στῶν γιά προ σέλ κυση ὀ πα δῶν γί νε
ται μέ μιά γλώσ σα ἐν τε λῶς μον τέρ να καί 
ὅ ρους παρ μέ νους ἀ πό τή σύγ χρο νη τε χνο
λο γί α καί τή σύγ χρο νη ἀ θε ϊ στι κή φι λο σο
φί α. Καί κα τα λή γει σάν ἔκ φρα ση λα τρεί ας 
τῶν ὀ πα δῶν τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ ἀ πό τούς 
ἀρ χαι ο τά τους προ χρι στι α νι κούς χρό νους 
μέ χρι καί σή με ρα, ἀ κό μη καί σέ ἀν θρω πο
θυ σί ες, πού ὅ πως μαρ τυ ρεῖ ἡ ἱ στο ρί α, ἐ γί
νον ταν κα τά τήν ἑ κά στο τε ὄ ρε ξη καί ὁρ μή 
τῶν μά γων.

Ἰ δι αι τέ ρως ἐ πι ση μαί νου με, ὅ τι ὅ λες οἱ 
μορ φές καί ἐκ φάν σεις τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ 
(ἀ στρο λο γί α, μα γεί α, ἐ ναλ λα κτι κές θε ρα
πεῖ ες κ.ἄ.) δέν ἐ χουν καμ μί α ἐ πι στη μο νι κή 
τεκ μη ρί ω ση καί ἀ ξί α. Καί πο λύ πε ρισ σό
τε ρο οἱ ἡ με ρο μη νί ες πού πα ρου σι ά ζον ται 
ὡς κα θο ρι στι κές γιά τό μέλ λον («2012», 
ἡ με ρο λό γιο τῶν Μά για) δέν ἔ χουν καμ μί α 
ἐ πι στη μο νι κή βά ση.

Μέ ἰ δι αί τε ρη ἐ πι μο νή καί ἔν τα ση στρέ
φον ται ἐ νί ο τε στόν ἀ πο κρυ φι σμό καί νέ οι 
ἄν θρω ποι, πού ἀ πο κομ μέ νοι ἀ πό τήν ἀ λη
θι νή χρι στι α νι κή πί στη λό γῳ χα λά ρω σης 
τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς ζω ῆς καί τῶν ποι κί λων 



διάλογος

23

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 62

προ βλη μά των τῆς ἐ φη βεί ας, ἀ να ζη τοῦν 
ἀ παν τή σεις στά ὑ παρ ξια κά τους προ βλή
μα τα.

Ὁ Κύ ριός μας Ἰ η σοῦς Χρι στός ἦλ θε 
στόν κό σμο γιά νά λύ σει τά ἔρ γα τοῦ δι
α βό λου, δη λα δή ὅ λες τίς μορ φές δαι μο νι
κῆς λα τρεί ας καί μα γεί ας, καί γιά νά μᾶς 
ἀ πο μα κρύ νει ἀ πό τήν πλά νη τῆς εἰ δω λο
λα τρί ας.

Ἀν τί δο το στή «γο η τεί α» τῆς μα γεί ας 
καί τῆς πα ρα θρη σκεί ας εἶ ναι ἡ συ νει δη τή 
στρο φή πρός τόν Χρι στό πού εἶ ναι ἡ Α ΛΗ
ΘΕΙΑ. Ὅ ποι ος ἀ να ζη τεῖ τήν Ἀ λή θεια καί 
τή γνω ρί ζει, ἐ λευ θε ρώ νε ται, για τί μό νο ἡ 
Ἀ λή θεια ἐ λευ θε ρώ νει.

Ὁ Πρό ε δρος τῆς Συν δι α σκέ ψε ως,

Μη τρο πο λί της Νι κο πό λεως 
καί Πρε βέ ζης Με λέ τιος.

Οἱ Ἐν τε ταλ μέ νοι τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκ κλη σι ῶν.

Οἰ κου με νι κόν Πα τρι αρ χεῖ ον:  
Μη τρο πο λί της Νι κο πό λε ως  
καί Πρε βέ ζης Με λέ τιος.

Πα τρι αρ χεῖ ον Ἀ λε ξαν δρεί ας:  
Μη τρο πο λί της Γέ ρων Λε ον το πό λε ως 
Δι ο νύ σιος.

Πα τρι αρ χεῖ ον Ἀν τι ο χεί ας:  
Ἀρ χι μαν δρί της Γε ώρ γιος Σα κούρ.

Πα τρι αρ χεῖ ον Ἱ ε ρο σο λύ μων:  
Ἀρ χι μαν δρί της Δη μή τριος.

Πα τρι αρ χεῖ ον Ρω σί ας:  
Ἱ ε ρο μό να χος Θε ο φά νης Λου κιά νωφ.

Πα τρι αρ χεῖ ον Βουλ γα ρί ας:  
Μη τρο πο λί της Νευ ρο κο πί ου  
Να θα να ήλ.

Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος: 
Πρω το πρε σβύ τε ρος Κυ ρια κός Τσου ρός.

Ἐκ κλη σί α τῆς Πο λω νί ας:  
Πρε σβύ τε ρος A n d r z ej L e w c z ak.

ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ 
ΚΒ’ ΠΑ ΝΟΡ ΘΟ ΔΟ ΞΟΥ ΣΥΝ

ΔΙ Α ΣΚΕ ΨΕ ΩΣ

Δευ τέ ρα, 1.11.2010
17.00. Ἁ για σμός.
 Χαι ρε τι σμός, ὑ πό τοῦ Σεβ. Μη τρο πο

λί του Λα ρί σης καί Τυρ νά βου κ. Ἰ γνα
τί ου.

 Μη νύ μα τα.
 Κή ρυ ξη ἐ νάρ ξε ως τῶν ἐρ γα σι ῶν, 

ὑ πό τοῦ Προ έ δρου τῆς Σ. Ἐ πι τρο πῆς 
ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων, Σε βα σμ. Μη τρο
πο λί του Νι κο πό λε ως καί Πρε βέ ζης 
κ. Με λε τί ου.

Ἐ πί τοῦ Προ γράμ μα τος.
18.00. Α΄ Εἰ σή γη ση: Πα νο σιολ. Ἀρ χι μαν

δρί της κ. Θε ό φι λος Λε μον τζῆς: «Θε
ο σο φί α. Σύ νο ψη τοῦ ἀρ χαί ου Ἀ πο
κρυ φι σμοῦ καί ἔκ φρα ση τοῦ σύγ χρο
νου».

18.30. Β΄ Εἰ σή γη ση: Αἰ δε σι μολ. Πρω το
πρε σβύ τε ρος κ. Ἰ ω άν νης Ζῶ τος: «Ὁ 
Πνευ μα τι σμός καί ἡ σύγ χρο νη ἐ ξέ
λι ξή του (C h a n n e l l i ng) ».

Τρί τη, 2.11.2010.
09.00. Γ΄ Εἰ σή γη ση: Θε ο φι λέ στα τος Ἐ πί

σκο πος Ἀ βύ δου κ. Κύ ριλ λος, Κα θη
γη τής Θε ο λο γι κῆς Σχο λῆς ΕΚ ΠΑ: 
«Ἀ πο κρυ φι σμός, γε νι κή εἰ σα γω γή».

09.30. Δ ́ Εἰ σή γη ση: Σε βα σμι ώ τα τος Μη
τρο πο λί της Σι σα νί ου καί Σι α τί στης 
κ. Παῦ λος: «Ἀ πο κρυ φι σμός καί νε ο
λαί α».

10.00. Συ ζή τη ση ἐ πί τῶν δύ ο Εἰ ση γή σε ων.
11.00. Ε ́ Εἰ σή γη ση:» Αἰ δε σι μολ. Πρω το

πρε σβύ τε ρος κ. Γε ώρ γιος Ἀ να γνω
στό που λος, Ἀ να πλ. Κα θη γη τής 
Δη μο κρι τεί ου Πα νε πι στ. Θρά κης: 
«Ἀ πο κρυ φι σμός καί Ἀ στρο λο γί α».

11.30. ΣΤ ́ Εἰ σή γη ση: Αἰ δε σι μολ. Πρω το
πρε σβύ τε ρος κ. Βα σί λει ος Γε ωρ γό
που λος, Λέ κτωρ Θε ο λο γι κῆς Σχο λῆς 
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Α.Π.Θ.: «Μορ φές ἀ πο κρυ φι σμοῦ ἀ πό 
τήν Ἄ πω Ἀ να το λή. R e i ki».

 Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρε σβύ τε ρος κ. 
Κων σταν τῖ νος Στρα τη γό που λος: 
«R e i ki: ὀ πτι κο α κου στι κή πα ρου σί α
ση».

12.00. Συ ζή τη ση ἐ πί τῶν δύ ο Εἰ ση γή σε ων.
12.30. Ἐ πε ξερ γα σί α Πο ρι σμά των. Οἱ Ἐν τε

ταλ μέ νοι καί τό ἔρ γο τους (α΄ ).
17.00. Ζ ́Εἰ σή γη ση: Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρε

σβύ τε ρος κ. Εὐ άγ γε λος Γκα νᾶς: «Ἡ 
ἐ πί μο νη πα ρου σί α τοῦ μα γι κοῦ».

17.30. Η ́Εἰ σή γη ση: Ἐλ λο γιμ. κ. Λάμ προς 

Σκόν τζος, Θε ο λό γος: «Μορ φές ἀ πο
κρυ φι σμοῦ ἀ πό πρω τό γο να εὐ ρω πα
ϊ κά θρη σκεύ μα τα  W i c ca».

Τε τάρ τη, 3.11.2010.
09.00. Ἐ πε ξερ γα σί α Πο ρι σμά των. Οἱ Ἐν τε

ταλ μέ νοι καί τό ἔρ γο τους (β΄ ).
09.30. Γε νι κή συ ζή τη ση ἐ πί τῶν Πο ρι σμά

των.
12.00. Ἔγκριση Πορισμάτων  Ἀνακοινωθέν.

Συντονιστής Προγράμματος:  
π. Κυριακός Τσουρός.

Ἐ νη μέ ρω ση ἐ πί τῶν τε λευ ταί ων 
ἐ ξε λί ξε ων στό δι ε θνές σκη νι κό1 

τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ 
Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ πι τρο πῆς ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων 

Ὅ πως συ νη θί ζε ται κά θε χρό νο, ἡ δι κή 
μου πα ρέμ βα ση ἔ χει σκο πό νά ἐ νη με ρώ σει 
τά μέ λη τῆς Συν δι α σκέ ψε ώς μας, ἀ φ’ ἑ νός 
μέν, γιά τά κύ ρια ση μεῖ α τῆς δρα στη ρι ό
τη τας τοῦ Γρα φεί ου τῆς Σ. Ε. ἐ πί τῶν αἱ
ρέ σε ων καί κα τά τό δι αρ ρεῦ σαν ἔ τος, ἀ φ’ 
ἑ τέ ρου δέ, γιά τίς τε λευ ταῖ ες ἐ ξε λί ξεις στό 
δι ε θνές καί τό ἑλ λη νι κό σκη νι κό τῶν νε ο
φα νῶν αἱ ρέ σε ων.

Στό γρα φεῖ ο μας, κα τά τό δι ά στη μα, 
ἀ πό τήν πραγ μα το ποί η ση τῆς προ η γού με
νης ΚΑ΄ Συν δι α σκέ ψε ως, ὑ πό τίς εὐ λο γί
ες τοῦ Προ έ δρου τῆς Ἐ πι τρο πῆς μας Σεβ. 
Μη τρο πο λί του Νι κο πό λε ως καί Πρε βέ ζης 
κ. Με λε τί ου, κα τα βά λα με κι’ ἐ φέ τος κά θε 
φι λό τι μη προ σπά θεια νά ἀν τα πο κρι θοῦ με 
στίς ἀ νάγ κες πού κα θη με ρι νά πα ρου σι ά
ζον ται. Δι α πι στώ νου με αὐ ξη μέ νη ἀ νάγ κη, 
τό σο γιά τήν ἐ νη μέ ρω ση τῶν Σε βα σμι ω
τά των Ἱ ε ραρ χῶν καί τῶν Ἐ φη με ρί ων ἐ πί 

1. Εἰ σή γη ση στήν «ΚΒ΄ Συν δι ά σκε ψη Ἐν τε ταλ μέ νων 
Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν καί Ἱ. Μη τρο πό λε ων γιά θέ μα τα 
αἱ ρέ σε ων καί πα ρα θρη σκεί ας» (Λά ρι σα, 13.11.2010).

προ βλη μά των δη μι ουρ γου μέ νων ἀ πό τήν 
δρα στη ρι ό τη τα τῶν νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων, 
ὅ σο καί γιά τήν πλη ρο φό ρη ση καί τήν προ
σφο ρά βο η θεί ας σέ ἄ το μα καί οἰ κο γέ νει ες, 
πού ἀν τι με τω πί ζουν δύ σκο λα προ βλή μα
τα, ἐξ αἰ τί ας τῆς ἐμ πλο κῆς τους σέ τέ τοι ες 
κα τα στά σεις. Δέν εἶ ναι βε βαί ως δυ να τό νά 
ἐκ θέ σου με ἐ δῶ στίς λε πτο μέ ρει ές της τήν 
δρα στη ρι ό τη τα αὐ τή. Ὑ πο βά λα με καί ἐ φέ
τος σχε τι κή Ἔκ θε ση πρός τήν Ἱ ε ρά Σύ νο δο. 
Ἐ δῶ θά πε ρι ο ρι στῶ σέ με ρι κά μό νο γε γο
νό τα, τά ὁ ποῖ α θε ω ρῶ ὡς τά ση μαν τι κό τε
ρα καί ἀ ναγ καῖ α γιά τήν ἐ νη μέ ρω σή σας.

Προ τοῦ προ χω ρή σω θά ἤ θε λα νά μνη
μο νεύ σω τά ὀ νό μα τα δύ ο ἀ γα πη τῶν ἀ δελ
φῶν, πού συμ με τεῖ χαν στίς Συν δι α σκέ
ψεις μας μέ χρι τώ ρα καί ἀναπαύθηκαν 
ἐν Κυρίῳ, τοῦ π. Βα σι λεί ου Ἠ λιά κη τῆς Ἱ. 
Μη τρο πό λε ως Ν. Σμύρ νης καί τοῦ π. Αὐ
γου στί νου Ἀν δρι τσό που λου τῆς Ἱ. Μ. Αἰ τω
λο α καρ να νί ας εὐ χό με νος ὅ πως ὁ Κύ ριος 
ἀ να παύ η τίς ψυ χές τους ἐν χώ ρᾳ ζών των.

Α. Δρα στη ρι ό τη τα τοῦ 
Γραφείου τῆς Σ. Ἐ πι τρο πῆς

α) Ἡ Ἐ πι τρο πή μας συ νερ γά σθη κε ἐ φέ
τος σέ 44 πε ρι πτώ σεις μέ Ἱ ε ρές Μη τρο
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πό λεις καί σέ πε ρισ σό τε ρες ἀ πό 26 μέ 
Ἐ νο ρί ες γιά θέ μα τα σχε τι κά μέ τό ἀν τι κεί
με νό της, ἐ νη με ρώ νον τας τούς Σε βα σμι ω
τά τους Ἱ ε ράρ χες καί τούς Αἰ δε σι μω τά τους 
‘ Ε φη με ρί ους καί ἀν τα πο κρι νο μέ νη συμ
βου λευ τι κά στόν τρό πο ἀν τι με τω πί σε ως 
το πι κῶν πε ρι πτώ σε ων, κα τό πιν αἰ τή μα τος 
τῶν ὑ πευ θύ νων ποι μέ νων.

Ἐ πί σης συ νερ γά σθη κε μέ 10 Δη μο σί ους 
φο ρεῖς καί ἀν τα πο κρί θη κε σέ αἰ τή μα τα 
Θε ο λό γων Κα θη γη τῶν Μ.Ε., οἱ ὁ ποῖ οι ἐ ζή
τη σαν πλη ρο φό ρη ση καί ὑ λι κό σχε τι κά μέ 
τίς νε ο φα νεῖς αἱ ρέ σεις.

β) Τό Γρα φεῖ ο τῆς Ἐ πι τρο πῆς δέ χθη κε 
20 ἐ πι σκέ ψεις γο νέ ων ἤ ἄλ λων συγ γε νῶν 
αἰ του μέ νων ἐ νη μέ ρω ση ἤ τήν συμ πα ρά
στα ση τῆς Ἐκ κλη σί ας γιά τήν ὀρ θή ἀν τι
με τώ πι ση οἰ κο γε νεια κῶν προ βλη μά των ἐκ 
τῆς ἐν τά ξε ως συγ γε νι κῶν τους προ σώ πων 
σέ αἱ ρε τι κές ὁ μά δες.

γ) Ὁ Γραμ μα τεύς καί οἱ συ νερ γά τες τοῦ 
Γρα φεί ου ὡ μί λη σαν μέ θέ μα τα σχε τι κά μέ 
τό ἀν τι κεί με νο τῆς Ἐ πι τρο πῆς:

 Σέ 12 Ἱ ε ρές Μη τρο πό λεις (Ἱ ε ρα τι κές 
συ νά ξεις καί ὁ μι λί ες γιά τό Κοι νό).

 Στήν Ἀ στυ νο μι κή Ἀ κα δη μί α (Σε μι νά
ρια Ἐ πι μορ φώ σε ως Ἀ ξι ω μα τι κῶν).

 Σέ 25 Ἐ νο ρί ες καί σέ Σχο λές Γο νέ ων 
τῆς Ἱ ε ρᾶς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς καί Ἱ ε ρῶν Μη
τρο πό λε ων.

 Σέ Φρον τι στή ρια Κα τη χη τῶν τῆς 
Ἀ πο στο λι κῆς Δι α κο νί ας, τῆς Ἱ. Ἀρ χι ε πι
σκο πῆς Ἀ θη νῶν καί τοῦ Γρα φεί ου τῆς Ἐ ξω
τε ρι κῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς.

 Στόν Ρα δι ο φω νι κό Σταθ μό τῆς Ἐκ
κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, ἐ κτά κτως (με τά τήν 
κα τάρ γη ση τῶν τα κτι κῶν ἐκ πομ πῶν), καί 
στόν σταθ μό τῆς Ἱ. Μη τρο πό λε ως Πει ραι
ῶς, τα κτι κῶς.

δ) Τό Γρα φεῖ ο μας ἐ ξέ δω κε κι’ ἐ φέ τος 
Δελ τί ο Τύ που πρός ἐ νη μέ ρω ση τῶν Σεβ. 
Μη τρο πο λι τῶν γιά τήν νέ α προ ση λυ τι στι
κή κα λο και ρι νή ἐ ξόρ μη ση τῆς νε ο φα νοῦς 
προ τε σταν τι κῆς ὀρ γα νώ σε ως «Ἑλ λη νι κή 

Ἱ ε ρα πο στο λι κή Ἕ νω ση», κα τά τό χρο νι κό 
δι ά στη μα 2229 Ἰ ου λί ου 2010, ἰ δι αι τέ ρως 
στούς νο μούς Ἀρ κα δί ας καί Λα κω νί ας, μέ 
τήν ὀ νο μα σί α «Ἰ η σοῦς τοῦ Ναυ ῆ 3».

Ἡ σο βα ρό τη τα τοῦ προ βλή μα τος (πού 
προ κά λε σε καί τό Δ. Τ.) ἔγ κει ται κυ ρί ως στό 
γε γο νός ὅ τι ἡ ἐν λό γῳ ὀρ γά νω ση, μέ εἰ δι
κές τσάν τες, δι α κο σμη μέ νες μέ Ὀρ θό δο ξο 
αἰ γαι ο πε λα γί τι κο να ό, δι έ νει με, με τα ξύ 
τῶν ἄλ λων, κεί με νο τῆς Και νῆς Δι α θή κης 
ἐγ κε κρι μέ νο ὑ πό τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς 
Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος καί ἄλ λων Ὀρ θο
δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν, μέ πρό δη λο τό σκο πό 
προ ση λυ τι σμοῦ.

Τό Γρα φεῖ ο συ νερ γά σθη κε ἀ κό μη καί μέ 
Ἱ ε ρές Μη τρο πό λεις γιά τήν ἔκ δο ση το πι
κῶν Δελ τί ων Τύ που.

Ἐ πί σης πα ρε χω ρή θη σαν 12 συ νεν τεύ
ξεις σέ τη λε ο πτι κούς καί ρα δι ο φω νι κούς 
σταθ μούς.

ε) Οἱ συ νερ γά τες τοῦ Γρα φεί ου ἀρ θρο
γρά φη σαν, ἐ πί τα κτι κῆς βά σε ως, στό πε ρι
ο δι κό «Ἐ φη μέ ριος» καί σέ ἄλ λα Ὀρ θό δο ξα 
πε ρι ο δι κά μέ σκο πό τήν ἐ νη μέ ρω ση τοῦ 
Ὀρ θο δό ξου Πλη ρώ μα τος.

στ) Συ νερ γά τες τοῦ Γρα φεί ου καί τῆς 
ΠΕΓ προ σέ φε ραν τήν βο ή θειά τους σέ 
πλεῖ στες πε ρι πτώ σεις γιά κα τ’ οἶ κον συ
ζη τή σεις καί ἀν τι με τώ πι ση οἰ κο γε νεια κῶν 
προ βλη μά των.

Β. Ἄλ λες ἐν δι α φέ ρου σες πλη ρο φο ρί ες

1. Στίς 10.10.2009 ἀ πε βί ω σε στίς Η ΠΑ, σέ 
ἡ λι κί α 87 ἐ τῶν, ὁ Σπῦ ρος Ζω διά της, γνω
στός ἱ δρυ τής τῆς κι νή σε ως «Ἀ με ρι κα νι κή 
Ἀ πο στο λή γιά τούς Ἕλ λη νες» (A m e r i c an 
M i s s i on to G r e e ks I NC). Σή με ρα εἶ ναι γνω
στή μέ τόν τί τλο «Προ ω θών τας τίς Δι α κο
νί ες τοῦ Εὐ αγ γε λί ου» (A d v a n c i ng M i n i s t r i es 
of t he G o s p el ἤ A MG  I n t e r n a t i o n al).

2. Στίς 15.10.2009 ἀ πε βί ω σε ἡ γκου
ροῦ ΜΑ, με τά ἀ πό χρό νιο ἀλ τσχά ϊ μερ. 
Τό πραγ μα τι κό της ὄ νο μα ἦ ταν Ε l i z a b e th 
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C la re P r o p h et (8 Ἀ πρι λί ου 193915.10.2009). 
Ἦ ταν ἡ γκου ροῦ τῆς πα ρα θρη σκευ τι κῆς 
ὀρ γα νώ σε ως «Οἰ κου με νι κή καί Παγ κό σμια 
Ἐκ κλη σί α» (C h u r ch U n i v e r s al a nd T r i u m
p h a nt). Εἶ χε δι α δε χθεῖ στήν ἱ ε ραρ χί α τῆς 
κι νή σε ως τόν ἄν δρα της M a rk P r o p h et πού 
εἶ χε πε θά νει τό 1973. Ἡ κί νη ση συν δυά ζει 
θε ο σο φί α καί C h a n n e l l ig, μα ζί μέ τήν ἐ σχα
το λο γι κή προσ δο κί α ἐ λεύ σε ως τοῦ τέ λους 
τοῦ κό σμου. Γιά τήν ἐν λό γῳ πα ρα θρη
σκευ τι κή κί νη ση ὁ Χρι στός καί ἡ Παρ θέ νος 
Μα ρί α ἀ νή κουν στούς ἀ να λη φθέν τες δι δα
σκά λους.

3. Τόν Δε κέμ βριο τοῦ 2009 κα τα δι κά στη
καν μέ λη τῆς «Ἐκ κλη σί ας τῆς Σα η εν το λο
γί ας» στή Γαλ λί α, ὕ στε ρα ἀ πό ἀ γω γή πρώ
ην με λῶν γιά βλά βες στήν ὑ γεί α τους καί 
ἀ πώ λεια σε βα στῶν χρη μα τι κῶν πο σῶν.

Εἶ χαν προ σα χθεῖ σέ δί κη στή Γαλ λί α, 
ὅπως γράφτηκε, γιά «ὀρ γα νω μέ νη ἀ πά τη», 
με τά ἀ πό κα ταγ γε λί α πρώ ην μέ λους τῆς 
Σα η εν το λο γί ας καί τῆς «Γαλ λι κῆς Ἐ παγ
γελ μα τι κῆς Ἕ νω σης Φαρ μα κο ποι ῶν» (βλ. 
«Δι ά λο γος», τ. 53, 24).

4. Στίς 26.1.2010 ἀ πε βί ω σε, στό Σι κά γο 
τῶν Η ΠΑ, ὁ Γε ρά σι μος Ζερ βό που λος, σέ 
ἡ λι κί α 90 ἐ τῶν. Ἦ ταν ἐ πι φα νής θε ω ρη τι
κός τῆς «Κοι νω νί ας τῶν Ἐ λεύ θε ρων Εὐ αγ
γε λι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν» μέ πολ λά συγ γράμ
μα τα, ἰ δι αι τέ ρως ἐ πι θε τι κά ἐ ναν τί ον τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας.

5. Τόν Ἀ πρί λιο τοῦ 2010 δι ορ γα νώ θη καν 
ἑ ορ τα σμοί ἀ πό τούς Μορ μό νους γιά τά 180 
χρό νια τῆς κι νή σε ώς τους. Ὡς γνω στό, ἡ 
κί νη ση αὐ τή ἱ δρύ θη κε ἐ πί ση μα ἀ πό τόν J o
s e ph S m i th στίς 6 Ἀ πρι λί ου 1830. Νά ὑ πεν
θυ μί σου με ὅ τι σή με ρα ἡ κί νη ση κα θο δη γεῖ
ται ἀ πό τόν 16ο πρό ε δρό της, τόν T h o m as S. 
M on s on,ὁ ὁ ποῖ ος εἶ ναι προ χω ρη μέ νης ἡ λι
κί ας καί ἐ κλέ χθη κε στή θέ ση αὐ τή τό 2008.

6. Στίς 6 Ἰ ου νί ου 2010 ἡ «Νε o α πο στο λι κή 
ἐκ κλη σί α» ἔ δω σε στή δη μο σι ό τη τα τό νέ ο 
«Σύμ βο λο Πί στε ώς» της, πού ἀ πο τε λεῖ ται 
ἀ πό 10 ἄρ θρα.

7. Στίς 24 Ἰ ου νί ου 2010 ἀ πε βί ω σε στή Χι
λή, σέ ἡ λι κί α 88 ἐ τῶν, ὁ P a ul S c h ä f er, ἱ δρυ
τής στή Λα τι νι κή Ἀ με ρι κή τῆς πα ρα θρη
σκευ τι κῆς ὀρ γα νώ σε ως μέ ὁ λο κλη ρω τι κή 
δο μή C o l o n ia D i g n i d ad. Νά ση μει ω θεῖ ὅ τι ὁ 
P a ul S c h ä f er ὕ στε ρα ἀ πό κα ταγ γε λί ες γο νι
ῶν εἶ χε κα τα δι κα στεῖ ἀ πό δι κα στή ριο τῆς 
Χι λῆς γιά κα κο ποί η ση παι δι ῶν.

8. Στή Ρω σί α ὑ πῆρ ξαν δύ ο πε ρι πτώ σεις 
μέ δι κα στι κές ἀ πο φά σεις.

Ἡ μί α ἀ φο ρᾶ στήν «Ἐκ κλη σί α τῆς Σα
η εν το λο γί ας». Ἡ ὀρ γά νω ση αὐ τή δέν ἔ χει 
ἀ να γνω ρι σθεῖ στήν Ρω σί α οὔ τε ὡς θρη
σκεί α οὔ τε ὡς νο μι κό πρό σω πο ἰ δι ω τι
κοῦ δι καί ου (δηλ. σω μα τεῖ ο). Ἡ ὀρ γά νω ση 
προ σέ φυ γε στό Εὐ ρω πα ϊ κό Δι κα στή ριο 
Ἀν θρω πί νων Δι και ω μά των. Τό δι κα στή ριο 
κα τε δί κα σε τήν Ρω σί α, ὄ χι δι ό τι δέν ἀ νε
γνώ ρι σε τήν Σα η εν το λο γί α ὡς θρη σκεί α, 
ἀλ λά δι ό τι δέν τήν ἀ νε γνώ ρι σε ὡς ἁ πλό 
σω μα τεῖ ο. Ἐκ τού του προ κύ πτει ὅ τι τά 
εὐ ρω πα ϊ κά κρά τη δέν ὑ πο χρε οῦν ται νά 
ἀ να γνω ρί σουν μιά ὀρ γά νω ση ὡς θρη σκεί α 
(δηλ. μπο ροῦν νά ἀ πορ ρί ψουν τό αἴ τη μά 
της) ἀρ κεῖ μό νο νά τήν ἀ να γνω ρί σουν ὡς 
ἁ πλό νο μι κό πρό σω πο ἰ δι ω τι κοῦ δι καί ου. 
Καί αὐ τό εἶ ναι πο λύ ση μαν τι κό. (βλ. Δι ά
λο γο τ. 57, σ. 26).

Ἡ δεύ τε ρη ἀ φο ρᾶ στούς «Μάρ τυ ρες τοῦ 
Ἰ ε χω βᾶ». Στίς 8 Δε κεμ βρί ου 2009, τό Ἀ νώ
τα το Δι κα στή ριο τῆς Ρω σί ας ἐ πε κύ ρω σε 
τήν ἀ πό φα ση τοῦ Πε ρι φε ρεια κοῦ Δι κα στη
ρί ου τοῦ R o s t ovonD om, πού χα ρα κτή ρι ζε 
ὡς «ἐξ τρε μι στι κές» 34 δη μο σι εύ σεις τῶν 
«Μαρ τύ ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ», βε βαι ώ νον τας 
ὅ τι ἡ δι α νο μή τους θά κα τα σχε θεῖ πα νε
θνι κά. Ἐ πί σης, ἐ πε κύ ρω σε τήν δι ά λυ ση ὡς 
ἐξ τρε μι στι κῆς τῆς θρη σκευ τι κῆς ὀρ γα νώ
σε ως τοῦ Ταγ κάν ρωγκ τῶν «Μαρ τύ ρων τοῦ 
Ἰ ε χω βᾶ» μέ τήν ἐντολή ἡ πε ρι ου σί α της νά 
δη μευ θεῖ καί νά τῆς ἀ πα γο ρευ θεῖ νά συ
νέρ χε ται ὡς ὀρ γά νω ση. Ἐκ πρό σω πος τῶν 
«Μαρ τύ ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ» δή λω σε ὅ τι θά 
ἐ ξε τά σουν ἐ άν θά ὑ πο βά λουν τήν ὑ πό θε σή 
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τους ἐ νώ πιον τοῦ Εὐ ρω πα ϊ κοῦ Δι κα στη
ρί ου τοῦ Στρα σβούρ γου (δη μο σί ευ ση στό 
F o r um, βλ. καί Δι ά λο γο τ. 59, σ. 24).

9. Στίς 13 Ὀ κτω βρί ου 2010, ὁ Πρό ε δρος 
τῆς «Δι υ πουρ γι κῆς Ἀ πο στο λῆς ἐ πα γρύ
πνη σης καί πά λης κα τά τῶν σε κτῶν» στήν 
Γαλ λί α, τῆς γνω στῆς M I V I L U D ES, G e o r g es 
F e n e sh, ἔ δω σε συ νέν τευ ξη, μέ τήν ὁ ποί α 
πλη ρο φό ρη σε τίς οἰ κο γέ νει ες γιά τούς κιν
δύ νους πού προ έρ χον ται ἀ πό τήν δρα στη
ρι ό τη τα τῶν σε κτῶν. Στήν συ νέν τευ ξη αὐ
τή ἀ να κοί νω σε ὅ τι ἡ Δι υ πουρ γι κή Ἐ πι τρο
πή ἐ δη μο σί ευ σε ἕ ναν ὁ δη γό γιά γο νεῖς καί 
ἐκ παι δευ τι κούς μέ τόν τί τλο: «Προ στα σί α 
τῶν ἀ νη λί κων ἀ πό τίς πα ρε κτρο πές τῶν 
αἱ ρέ σε ων».

Εἶ ναι ἐν τυ πω σια κό αὐ τό πού ὑ πε γράμ
μι σε. Ὅ τι τά παι διά πού ὑ φί σταν ται τίς 
συ νέ πει ες τῶν πα ρε κτρο πῶν τῶν αἱ ρέ σε ων 
ἀ νέρ χον ται σέ 50.000 ἕ ως 60.000. Ἀ νά με σα 
σ’ αὐ τά 5.000 παι διά βρί σκον ται σέ με γά λο 
κίν δυ νο, κα θό σον με γα λώ νουν μέ σα σέ 
κλει στές κοι νό τη τες.

Γ. Συμ πέ ρα σμα

Συμ πε ρα σμα τι κά ἐ πα να λαμ βά νω ὅ,τι 
καί πέ ρυ σι ὑ πε γράμ μι σα: Τό σκη νι κό τῶν 
νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων, ἐ ξα κο λου θεῖ νά βρί
σκε ται σέ ἐ ξέ λι ξη δι ε θνῶς ἀλ λά καί στή 
χώ ρα μας. Δυ στυ χῶς, ὅ πως φαί νε ται, «ἔ ξω 
πᾶ με κα λύ τε ρα» ἀ π’ ὅ,τι στή Χώ ρα μας. Οἱ 
ἁρ μό δι ες Ἑλ λη νι κές Ἀρ χές δέν ἔ χουν ἀν
τι λη φθεῖ τήν βα ρύ τη τα τοῦ προ βλή μα τος, 
τό ὁ ποῖ ο δέν εἶ ναι λι γώ τε ρο σο βα ρό στήν 
Ἑλ λά δα ἀ π’ ὅ σο στίς ἄλ λες χῶ ρες τῆς Εὐ
ρώ πης.

Σᾶς ὑ πεν θυ μί ζω ὅ τι πέ ρυ σι ἡ Γαλ λι
κή Κυ βέρ νη ση ἀ πε φά σι σε νά δη μι ουρ γή
σει νε ώ τε ρο κα τά λο γο πα ρα θρη σκευ τι κῶν 
ὁ μά δων (σε κτῶν) πέ ραν ἐ κεί νου πού εἶ χε 
κα ταρ τί σει τό ἔ τος 1995 ἡ Γαλ λι κή Ἐ θνο
συ νέ λευ ση (βλ. «Δι ά λο γος», τ. 56, 23). Αὐ
τό δή λω σε ὁ Πρό ε δρος τῆς «Δι ϋ πουρ γι κῆς 

Ἐ πι τρο πῆς Ἐ πι τη ρή σε ως καί ἀ γώ να κα τά 
τῶν Πα ρα θρη σκευ τι κῶν πα ρε κτρο πῶν».

Ἡ Ἐκ κλη σί α μας, μέ στορ γι κή μέ ρι μνα, 
συ νε χί ζει τήν προ σπά θειά Της γιά τήν 
ἐ νη μέ ρω ση τοῦ Ὀρ θο δό ξου Πλη ρώ μα τος 
καί τήν προ σφο ρά βο ή θειας σέ οἰ κο γέ νει
ες καί θύ μα τα τῶν νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων. 
Σ’ αὐ τή τήν προ σπά θειά Της ἔ χει συ νερ
γούς τίς δρα στη ρι ο ποι ού με νες στήν Ἑλ
λά δα Πρω το βου λί ες Γο νέ ων, τήν «Πα νελ
λή νια Ἕ νω ση Γο νέ ων γιά τήν Προ στα σί α 
τοῦ Ἑλ λη νορ θο δό ξου Πο λι τι σμοῦ, τῆς 
Οἰ κο γε νεί ας καί τοῦ Ἀ τό μου» (ΠΕΓ), πού 
ἐκ δί δει καί τό πε ρι ο δι κό “Δι ά λο γος”, καί 
τήν «Πρω το βου λί α Γο νέ ων Βο ρεί ου Ἑλ
λά δος».

Δέν πρέ πει νά πα ρα λεί ψου με νά ση μει
ώ σου με σ’ αὐ τή τήν προ σπά θεια τῆς Ἐκ
κλη σί ας καί τήν συμ βο λή πο λύ κα λά ἐ νη
με ρω μέ νων ἱ στο σε λί δων Ἱ. Μη τρο πό λε ων 
καί ἰ δι ω τι κῶν πρω το βου λι ῶν.

ΠΑ ΝΕΥ ΡΩ ΠΑ Ϊ ΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΕ ΚΤΕΣ

Ἡ «Εὐ ρω πα ϊ κή Ἕ νω ση Κέν τρων Ἔ ρευ
νας καί Πλη ρο φο ρι ῶν σχε τι κά μέ τίς Σέ
κτες» (F E C R IS)2, πραγ μα το ποί η σε στίς 17 
Ἀ πρι λί ου 2010 τήν πρώ τη της συν δι ά σκε ψη 
στή Με γά λη Βρε τα νί α. Ἡ συν δι ά σκε ψη τέ
θη κε ὑ πό τήν αἰ γί δα τοῦ «Βρε τα νι κοῦ Συμ
βου λί ου Προ στα σί ας τῆς Οἰ κο γέ νειας».

Ἄν καί ἡ δι όρ γά νω ση πα ρεμ πο δί στη κε 
ἀ πό τό πρό βλη μα τῆς ἡ φαι στεια κῆς τέ
φρας στήν Ἰσ λαν δί α, συμ με τεῖ χαν ὀ γδόν
τα σύ νε δροι ἀ πό δι ά φο ρους χώ ρους σχε τι
κούς μέ τήν προ στα σί α τοῦ ἀν θρώ που καί 
τῆς οἰ κο γέ νειας, ἀ κα δη μα ϊ κοί, πο λι τι κοί, 
ἀ ξι ω μα τοῦ χοι καί ἐ παγ γελ μα τί ες. Ἐκ προ
σω πή θη καν: ἡ Ἰρ λαν δί α, ἡ Γαλ λί α, τό 
Βέλ γιο, ἡ Ἰ τα λί α, ἡ Ρω σί α καί τό Ἡ νω μέ νο 
Βα σί λει ο.

2.
 
F A I R n e ws, Αὔ γου στος 2010.
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Κύ ριο θέ μα τῆς συν δι ά σκε ψης ἀ πο τέ λε
σε ἡ δι είσ δυ ση καί ἐ ξα πά τη ση ἀ πό μέ ρους 
τῶν σε κτῶν, μέ στό χο τή δι ά βρω ση κυ βερ
νή σε ων, δη μό σι ων καί φι λαν θρω πι κῶν φο
ρέ ων κ. ἄ., εἴ τε μέ δό λια μέ σα μέ τή χρή ση 
ὀρ γα νώ σε ων βι τρί νας, εἴ τε ἀ νοι χτά μέ τό 
πρό σχη μα τῆς θρη σκευ τι κῆς ἐ λευ θε ρί ας 
καί ἰ σο νο μί ας.

Πα ρό μοι ες πρα κτι κές τῶν ὁ μά δων αὐ
τῶν στο χεύ ουν στήν ἀ πο δο χή ἀ πό φο ρεῖς 
καί κοι νό καί στή δη μι ουρ γί α ἀ ξι ό πι στου 
προ φίλ, ἀλ λά καί συ χνό τα τα στήν ἀ πό πει
ρα προ σπο ρι σμοῦ δη μο σί ων κον δυ λί ων, 
μέ σα ἀ πό ποι κί λους κοι νω νι κούς καί πο
λι τι κούς κύ κλους, ἐ νῶ πα ράλ λη λα ἀ πο
κρύ πτουν τήν ψυ χο λο γι κή καί σω μα τι κή 
κα κο ποί η ση τήν ὁ ποί α ἀ σκοῦν στά μέ λη/
θύ μα τά τους.

Ἡ συν δι ά σκε ψη κά λυ ψε ἕ να εὐ ρύ φά
σμα θε μά των.

Ὁ Τόμ Σάκ βιλ (T om S a c k v i l le), πρό ε δρος 
τῆς F E C R IS πραγ μα το ποί η σε τήν ἐ ναρ κτή
ρια δι ά λε ξη καί ἔ δω σε ἔμ φα ση στήν σπου
δαι ό τη τα τῆς δι ε θνοῦς συ νερ γα σί ας γιά 
τήν ἀν τι με τώ πι ση τοῦ προ βλή μα τος τῶν 
σε κτῶν. Πρό τει νε τή σύ στα ση μιᾶς «Εὐ
ρω πα ϊ κῆς Ἕ νω σης Λή ψης Ἀ πο φά σε ων» 
στά πρό τυ πα τοῦ Γαλ λι κοῦ «A b o utP i c a rd 
L aw»3, ἡ ὁ ποί α θά ἦ ταν σέ θέ ση νά ἀ να
γνω ρί ζει τήν ψυ χο λο γι κή κα κο με τα χεί ρι ση 
τῶν θυ μά των. «Οἱ σέ κτες δέν πε ρι ο ρί ζον ται 
ἀ πό ἐ θνι κά σύ νο ρα καί ὁ ἀ γώ νας ἐ ναν τί ον 
τους θά ἔ πρε πε νά εἶ ναι ἐ ξί σου γε νι κευ μέ
νος», εἶ πε.

Ἡ Ὤν τρε ϋ Τσά τορ (A u d r ey C h a y t or), 
τοῦ «Συμ βου λί ου Προ στα σί ας τῆς Οἰ κο γέ
νειας», μί λη σε σχε τι κά μέ τήν ἀ νη συ χί α 

3.
 
Νό μος, πού τέ θη κε σέ λει τουρ γί α τό 2001 καί 

προ βλέ πει τήν κρα τι κή πα ρέμ βα ση γιά ὀρ γα νώ
σεις, πού προ βαί νουν σέ ἐγ κλη μα τι κές ἐ νέρ γει ες, 
κυ ρί ως ὁ μά δες πού πα ρου σι ά ζον ται μέ τή μορ φή 
«λα τρεί ας» (s e c t a i r es m o u v e m e n ts). Τό ὄ νο μα τοῦ 
Νό μου προ έρ χε ται ἀπό τούς κοινοβουλευτικούς 
Nicolas About καί Catherine Picard.

της γιά τήν ἔλ λει ψη ἀ πό τήν ἐ πί ση μη ἐκ
κλη σί α καί τό κρά τος ἀ να γνώ ρι σης τῶν 
κιν δύ νων, πού δι α τρέ χουν τά θύ μα τα τῶν 
σε κτῶν, στήν σύγ χρο νη κοι νω νί α καί ζή
τη σε νά ἐ ξε τα στεῖ ὁ τρό πος δι α χεί ρι σης 
κρα τι κῶν κον δυ λί ων. Ἀ κό μη, πρό τει νε τόν 
ἐ πα να προσ δι ο ρι σμό κον δυ λί ων ἀ πό ἀ κα
δη μα ϊ κά, σέ θε ρα πευ τι κά προ γράμ μα τα 
καί προ γράμ μα τα ἀ πο κα τά στα σης θυ μά
των τῶν σε κτῶν.

Ἀ κο λού θη σαν εἰ ση γή σεις πα νε πι στη
μια κῶν καί κοι νο βου λευ τι κῶν ἐκ προ σώ
πων ἡ δέ Συν δι ά σκε ψη εἶ χε κα τά γε νι κή 
ὁ μο λο γί α με γά λη ἐ πι τυ χί α καί πολ λά 
ὑ πο σχό με να γιά τήν ἐ πί λυ ση καί τόν 
ἔ λεγ χο τῶν σχε τι κῶν προ βλη μά των στό 
μέλ λον.

Σχό λιο τοῦ «Δι α λό γου»: Στή χώ ρα 
μας, τά προ βλή μα τα αὐ τά δι αι ω νί ζον ται 
ἐ δῶ καί πολ λές δε κα ε τί ες. Μή πως εἶ ναι 
και ρός οἱ Ἀ κα δη μα ϊ κοί μας, οἱ Πα νε πι στη
μια κοί μας καί γε νι κά οἱ σκε πτό με νοι ἄν
θρω ποι νά σκύ ψουν πά νω στό πρό βλη μα 
μέ τόν ἴ διο τρό πο πού οἱ Γάλ λοι, οἱ Γερ μα
νοί κι οἱ λοι ποί Εὐ ρω παῖ οι τό ἀν τι με τω πί
ζουν; Μή πως εἶ ναι και ρός νά μι μη θοῦ με 
τούς Εὐ ρω παί ους σ’ αὐ τό τό μέ γι στο πρό
βλη μα, ἀν τί νά τούς μι μού με θα στά τό σα 
ἄλ λα κα τα στρο φι κά πού κα τα κλύ ζουν τή 
χώ ρα μας;

«Ο ΘΑ ΝΑ ΤΟΣ ΠΟΥ Ο ΝΕΙ ΡΕΥ ΤΗ ΚΑ»

«Ὁ θά να τος πού ὀ νει ρεύ τη κα», τό φίλμ 
τοῦ Πα να γι ώ τη Κράβ βα, προ βάλ λε ται ἤ δη 
στούς κι νη μ α το γρά φους4.

Ἡ ται νί α ἔ χει σάν ὑ πό θε ση τή θλι βε ρή 
ἱ στο ρί α τῶν σα τα νι στῶν τῆς Παλ λή νης 
(19921997), ἕ να θέ μα πού ἐ νῶ λέ γε ται ὅ τι 
συγ κλό νι σε τό Πα νελ λή νιο δέν φαί νε ται 
νά προ βλη μά τι σε τήν Πο λι τεί α καί τούς 
πο λί τες πρός τή σω στή κα τεύ θυν ση.

4.
 
Βλ. «A t h e n ’s V o i ce», τ. 325, 25/111/12/2010.
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Εἶ ναι πα ρα τη ρη μέ νο ὅ τι τά τε λευ ταῖ α 
χρό νια ὑ πάρ χει μί α τά ση ὡ ραι ο ποί η σης 
ἀ κραί ων συμ πε ρι φο ρῶν καί προ βο λῆς τους 
μα ζι κά ἀ πό τά μέ σα ἐ νη μέ ρω σης, ὅ σο καί 
ἀ πό τόν κι νη μα το γρά φο καί τήν τη λε ό ρα
ση, μέ τό πρό σχη μα τῆς ἔκ θε σης τοῦ ὅ λου 
φαι νο μέ νου γιά γε νι κό τε ρο δῆ θεν προ βλη
μα τι σμό…

Σέ δη λώ σεις του, ὁ σκη νο θέ της, χα ρα
κτη ρί ζει τήν ται νί α ὡς, «ρο μαν τι κή ται νί α 
τρό μου», ἐ νῶ τή θε ω ρεῖ σάν μί α ἀ να φο ρά 
καί σέ ἄλ λες «ἀ δι έ ξο δες “κα τα ρα μέ νες” 
ἱ στο ρί ες πού ἔ χουν ἤ δέν ἔ χουν δεῖ τό φῶς 
τῆς δη μο σι ό τη τας». Ἐ νῶ ὅ μως ἀ να φέ ρε
ται στήν κρί ση μο να ξιᾶς καί ἀ πο ξέ νω σης 
ὁ ρα μά των καί ἀ ξι ῶν, συμ πε ραί νει πώς 
ὅ λα ἀ πό κειν ται στή βού λη ση, τήν παι δεί α, 
τήν κρί ση καί τίς ἐ πι λο γές τοῦ ἀν θρώ που 
γιά τήν ὀρ θή ὁ ρι ο θέ τη ση τῆς ζω ῆς καί τῶν 
ἐ πι λο γῶν του. Τό ἄν τώ ρα ὁ ἄν θρω πος εἶ
ναι ἱ κα νός ἀ πό μό νος του νά κά νει ὀρ θές 
ἐ πι λο γές καί μέ ποι ά κρι τή ρια, αὐ τό δέν 
φαί νε ται νά τόν ἀ πα σχο λεῖ.

Δυ στυ χῶς, στό ἴ διο μῆ κος κύ μα τος κι
νοῦν ται καί οἱ πρω τα γω νι στές τῆς ται νί ας, 
οἱ ὁ ποῖ οι σέ κοι νή τους συ νέν τευ ξη μι λοῦν 
γιά τήν «κα τα πλη κτι κή ἐμ πει ρί α τῶν γυ
ρι σμά των» ἐ πει δή, πα ρό λο τό «σκλη ρό» 
θέ μα, «αὐ τά βι ώ θη καν σάν παι χνί δι πό τε 
σκλη ρό καί βί αι ο καί πό τε ἐν δι α φέ ρον καί 
ἁ πα λό».

«Ἀ κό μη καί τό ψεύ τι κο αἷ μα ἦ ταν νό στι
μο», λέ ει στή συ νέν τευ ξη ὁ πρω τα γω νι στής 
τῆς ται νί ας καί συ νε χί ζει, ὅ τι τό ἀ πό λυ το 
κα κό του χα ρα κτή ρα πού ἐν σάρ κω σε τό 
ἀν τι με τώ πι σε σάν πα ρα μύ θι.

Ἡ δέ πρω τα γω νί στρια ἔ ψα ξε, δη λώ νει, 
νά βρεῖ «κά τι στα θε ρό» στήν ἑρ μη νεί α τοῦ 
ρό λου της καί αὐ τό ἦ ταν «κά τι πο λύ μαῦ ρο» 
πού «κρύ βει στήν καρ διά μου ὁ χα ρα κτή ρας 
μου».

Μή πως ὅ λα αὐ τά ἐ ναρ μο νί ζον ται μέ 
τό δι ε θνές σκη νι κό πού τρο φο δο τεῖ κα
θη με ρι νά τό νε α νι κό κοι νό μέ εἰ κό νες 
«ρε α λι στι κῶν» σκη νῶν βί ας καί σέξ, μέ 
τό αἰ τι ο λο γι κό ἤ μή τῆς κα ταγ γε λί ας καί 
μέ βέ βαι ο ἔ ρει σμα τόν εὔ κο λο πλου τι σμό 
τῶν κρα τούν των κά τι πού ἐ φαρ μό ζε ται 
κυ ρί ως στή βι ο μη χα νί α τοῦ Χόλ λυ γουντ 
καί δι α μορ φώ νει τό ἦ θος τοῦ κοι νοῦ ἐ δῶ 
καί δε κα ε τί ες; Ἄν αὐ τό θά ἔ πρε πε νά μᾶς 
προ βλη μα τί σει ἤ ὄ χι, αὐ τό τό ἀ φή νου με 
στή κρί ση τῶν ἀ να γνω στῶν· ἄς θυ μη θοῦ
με μό νο ὅ τι ὅ ταν τό τε τά Μ.Μ.Ε. χα ρα κτή
ρι ζαν τά τρα γι κά πρό σω πα, πού ἔ λα βαν 
μέ ρος στά ἐγ κλή μα τα τῆς Παλ λή νης, «ἐγ
κλη μα τι κές φύ σεις», ὁ π. Ἀν τώ νιος Ἀ λε βι
ζό που λος ἀ παν τοῦ σε ὅ τι «δέν ὑ πάρ χουν 
ἐγ κλη μα τι κές φύ σεις, ἀλ λά ἐγ κλη μα τι κά 
δόγ μα τα, πού δι α μορ φώ νουν τόν ἄν θρω πο 
ὥ στε νά προ βεῖ σέ ἐγ κλη μα τι κές ἐ νέρ γει
ες».

Εὐ χό μα στε κά πο τε νά ὑ πάρ ξουν καί 
σκη νο θέ τες πού θά ἔ χουν τόν ἡ ρω ι σμό 
νά ἀ σχο λη θοῦν μέ τή ζω ή τῶν ἁ γί ων μας, 
πα λαι ῶν καί σύγ χρο νων ἡ ὁ ποί α ἐ κτός 
ἀ πό τούς ὑ παρ ξια κούς προ βλη μα τι σμούς 
θά ἔ δι νε καί τό σω τή ριο μέ τρο καί τήν κα
τεύ θυν ση πρός τό ἀ λη θι νό νό η μα τῆς ζω
ῆς, ὅ πως τό δί δα ξε ὁ Κύ ριός μας Ἰ η σοῦς μέ 
τήν ἐ ναν θρώ πι σή Του καί τήν ὅ λη πο ρεί α 
τῆς ἐ πί γειας ζω ῆς Του.

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Μᾶρκος: «Ὁ νόμος τῆς ἐλευθερίας διδάσκει ὅλη τήν ἀλήθεια. Ὅμως οἱ 
περισσότεροι αὐτόν τόν νόμο τόν διαβάζουν, γιά νά τόν γνωρίζουν, καί λίγοι τόν καταλαβαίνουν 
σέ ἀναλογία μέ τήν πραγματοποίηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Μή ζητᾶς τήν τελειότητα τοῦ νόμου αὐτοῦ στίς ἀνθρώπινες ἀρετές. Γιατί μέ αὐτές δέν 
μπορεῖ νά γίνει κανείς τέλειος. Ἡ τελειότητά του εἶναι κρυμμένη βαθιά μέσα στόν σταυρό τοῦ 
Χριστοῦ».

“Τό Μέγα Γεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
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Ο ΜΑ ΔΕΣ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗ ΝΙ ΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ
Λει τουρ γοῦν καί ἐ φέ τος, στά πλαί σια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑ ξῆς Ὁ μά δες Με λέ της τοῦ 

Σκη νι κοῦ τῶν Αἱ ρέ σε ων καί τῆς Πα ρα θρη σκεί ας:
1.  Ὁ μά δα Με λέ της τῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῆς Ἑ ται ρεί ας 

«Σκο πιά» τῶν «Μαρ τύ ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ». Κά θε Πέμ πτη, 5.00΄7.00΄ μ.μ.
2.  Ὁ μά δα Με λέ της τῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῶν Πεν τη

κο στια νῶν. Κά θε Δευ τέ ρα, 6.00΄8.00΄ μ.μ.
3.  Ὁ μά δα Με λέ της τῆς ἱ στο ρί ας, ἐ ξέ λι ξης, δι δα σκα λί ας καί δρά σης τῆς Νε ο ει δω

λο λα τρί ας. Κά θε Δευ τέ ρα, 6.30΄8.30΄ μ.μ.
4.  Ὁ μά δα Με λέ της τοῦ σκη νι κοῦ τῆς «Νέ ας Ἐ πο χῆς» (Γκου ρου ϊ στι κές, Ἀ πο κρυ

φι στι κές, Ἐ ναλ λα κτι κές, Νε ο Γνω στι κές, Σα τα νι στι κές κ.λπ. ὁ μά δες). Κά θε Πέμ
πτη, 7.00΄9.00΄ μ.μ.

Τά Μα θή μα τα πραγ μα το ποι οῦν ται σέ αἴ θου σα τοῦ Ἐ νο ρια κοῦ Κέν τρου τῆς Ἁ γί
ας Πα ρα σκευ ῆς (Ἀ πο στό λου Παύ λου 10, δύ ο δρό μους δε ξιά, με τά τήν Ε. Ρ. Τ. ). Τηλ. 
ἐ πι κοι νω νί ας: 210 6396 665.

ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
Ἀ πό τό Ρα δι ο φω νι κό Σταθμό τῆς Πει ρα ϊ κῆς Ἐκ κλη σί ας, 91,2 FM, 

με τα δί δονται οἱ ἐκ πομ πές:

α) «Ἀν τι αι ρε τι κή Δρά ση».
Σάβ βα το, 14.1515.00.

Ἐ πι με λοῦν ται καί πα ρου σι ά ζουν  
ὁ Πρω το πρ. π. Κυ ρια κός Τσου ρός καί  

ὁ κ. Δημ. Κόκ κο ρης.

β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως».
(Οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται

στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Παρασκευής Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή),
Σάββατο, 18.0019.00.

Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM

Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 
www.ecclesia.gr, email: ierasynodos@ecclesia.gr

Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: 
www.ppu.gr, τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
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«... Τό φαινόµενο τοῦ “νεοπαγανισµοῦ”, ὡς µιᾶς ἀπό τίς 
πολλές “ἀτραπούς” τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, δηµιουργεῖ σύγ-

χυση στούς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες καί ἀποτελεῖ ἕνα 
σοβαρό ποιµαντικό πρόβληµα καί ὄχι µόνο.

Τό σύνθηµα, πού ἀκούγεται στόν “χῶρο” αὐτό:
“ἤ  Ἕλληνας ἤ Χριστιανός”, καίτοι γιά µᾶς οὐσιαστικά

εἶναι ἕνα ψευδεπίγραφο δίληµµα, δέν πρέπει νά
ὑπερεκτιµᾶται, ἀλλά οὔτε καί νά ὑποβαθµίζεται.

Πολύ περισσότερο, ὅταν τά Ἑλληνικά “ἀρχαιολατρικά” 
ρεύµατα δραστηριοποιοῦνται ὡς ἕνας “νέος

ἀντιχριστιανισµός” καί, σέ ἀρκετές περιπτώσεις,
µέ ἔντονο ἐθνικιστικό χαρακτήρα.

Ἡ ἀντιπαράθεσή τους πρός τόν Χριστιανισµό συνοδεύεται 
συχνά ἀπό φανατισµό καί ἀκρότητες, προκατάληψη,

ἀπειλές καί ὕβρεις, ἀπαξιωτικές ἐκφράσεις, ἀνεπίτρεπτους 
χαρακτηρισµούς, ὑπερβολές, διαστρεβλώσεις, ἀβάσιµους
ἰσχυρισµούς καί ἔλλειψη ἐπιστηµονικῆς τεκµηρίωσης τῶν 

λεγοµένων καί γραφοµένων.
Χρησιµοποιοῦν διχαστικά συνθήµατα, πού ἀπειλοῦν νά 
πλήξουν τήν ἐθνική µας ὁµοψυχία καί νά διχάσουν τούς

Ἕλληνες σέ “Ἕλληνες” καί “Χριστιανούς”».

π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΟΥΡΟΥ Δρ. Θ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Ο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»

Σελίδες: 696. Τιµή λιανική: 25 €.
Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.

Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 

καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2.  «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3.  «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and 

Life».
4.  «Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5.  «Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς 

παραθρησκείας».
6.  «Ἐγχειρίδιο  αἱρέσεων  καὶ  παραχριστιανικῶν 

ὁμά δων», (ἔκδ. Γ΄).
7.  «Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8.  «Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη-

ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9.  «Ἀποκρυφισμός,  Γκουρουϊσμός,  “Νέα Ἐποχή”», 
(ἔκδ. Γ΄).

10.  «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11.  «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Ά ).
12.  «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος 

Γ΄).
13.  «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους 

τοῦ Ἑωσφόρου».
14.  «Νεοφανεῖς  αἱρέσεις-Καταστροφικὲς  Λα τρεῖ ες 

στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
15.  «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σα τα νι-

στῶν».
16.  «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη», 

ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συν δι α σκέ ψε ως (Ἁλίαρτος 
20-26/9/1995).

17.  «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο-
κλη ρωτικῶν  αἱρέσεων  καὶ  πα ρα θρη σκευ τι κῶν 
ὁμάδων».

18.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ 
στρατηγική».

19.  «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη  θεώρηση  καὶ  ἀν τι-
με τώ πι ση».

20.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς πα ρα θρη-
σκεί ας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰ κο γέ νεια».

21.  «Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί ας».
22.  «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί-

ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».
23.  «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
24.  «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ-

θο δο ξί α».

25.  «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ. 
Π.Ε.Γ.

26.  Μοναχῆς  Ἀντωνίας,  «Νεοπεντηκοστιανοὶ  στὴν 
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

27.  Νικολάου  Σταυριανίδη,  «Θρησκευτικὴ  Ἐ λευ θε-
ρί α», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

28.  Νικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο-
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

29.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρ θο δό-
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

30.  Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;», 
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).

31.  Λεωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ-
δο κί α Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

32.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

33.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε-
νι κὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο).

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

35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-
χη μεία» (τεῦχος 3ο).

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

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

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

39.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄).
40.  Κυριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
41.  Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμ φι σβη-

τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42.  Ἄννας  Μπουρδάκου,  «Μάρτυρες  τοῦ  Ἰεχωβᾶ. 

Ἀπό τό Α στό Ω».
43.  π.  Κυριακοῦ  Τσουροῦ,  «Ὁ  Νεοπαγανισμός  τῆς 

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

ἄσκηση-γυμναστική;».

Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1.  «Ἡ  Ὁμοιοπαθητικὴ  ἀσυμβίβαστη  μὲ  τὴν  Ὀρ-

θό δο ξη  Πίστη»,  ἔκδ.  Π.Ε.Γ  Βορείου  Ἑλλάδος, 
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει  στήν  ἰστοσελίδα:  www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41

2.  Μοναχοῦ  Ἀρσενίου  Βλιαγκόφτη,  «Σύγχρονες 
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή»,  ἔκδ. Πα ρα-
κα τα θή κη (τηλ. 2310 222511).

3.  Βουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», 
ἐκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).

4.  M. E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ 
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος 
βασιλιάς», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πα-
τρῶν (τηλ. 2610 275022).

Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν 
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ, 
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν 
ἐπὶ ἀντικαταβολή.


