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ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΘΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

Θά διακοπῆ ἡ ἀποστολή τοῦ πε-
ριοδικοῦ στίς παρακάτω κατηγορίες 
συνδρομητῶν οἱ ὁποῖοι προφανῶς δέν 
ἀντιστοιχοῦν, γιά ποικίλους λόγους, 
στίς διευθύνσεις στίς ὁποῖες τούς 
ἀ πο στέλ λε ται σήμερα ὁ «Διάλογος».

Πρόκειται γιά παλαιούς συνδρο-
μητές, πού βρίσκονται καταγεγραμ-
μένοι καί λαμβάνουν δωρεάν τό πε-
ριοδικό ἀπό τό 2012 καί παλαιότερα 
καί ποτέ δέν ἀνταποκρίθηκαν πρός 
τό περιοδικό μέ κάποιον ἀπό τούς 
παρακάτω τρόπους:

1)  Δέν ζήτησαν τήν ἀνανέωση τῆς 
δωρεάν ἐγγραφῆς τους κατά τίς 
6 διαδοχικές παρακλήσεις γιά 
ἀνανέωση ἐγγραφῆς, πού κατα-
χωρήσαμε στά τεύχη 65 (Ἰούλ.-
Σεπτ. 2011), 66 (Ὀκτ.-Δεκ. 2011), 
73 (Ἰούλ.-Σεπτ. 2012), 74 (Ὀκτ.-
Δεκ. 2012), 81 (Ἰούλ.-Σεπτ. 2015) 
καί 82 (Ὀκτ.-Δεκ. 2015) τοῦ πε ρι-
ο δι κοῦ.

2)  Δέν ἀπέστειλαν κατά τήν πα-
ρελθοῦσα δεκαετία κάποιο, ἔστω 
συμβολικό, ποσόν οἰκονομικῆς 
ἐνίσχυσης τοῦ ἔργου τῆς Π.Ε.Γ., 
οὔτε ζήτησαν νά προμηθευθοῦν 
βιβλία τῶν ἐκδόσεών μας.

3)  Δέν ἐπικοινώνησαν μέ τό γρα-
φεῖο διεκπεραίωσης τοῦ «Διαλό-
γου» καθ’ οἱονδήποτε τρόπο.

Παλαιοί συνδρομητές οἱ ὁποῖοι ἀνή-
κουν στίς παραπάνω τρεῖς κατηγορίες, 
θεωροῦνται, ἀπό τήν διεκπεραίωση τοῦ 
περιοδικοῦ, ὡς μή ὑπάρχοντες, λόγω 
ἀλλαγῆς διευθύνσεως, θανάτου ἤ ἄλ-
λης αἰτίας.

Ἐάν κάποιοι ἀπό τούς ἀνωτέρω 
παλαιούς συνδρομητές ἐ πι θυ μοῦν νά 
συνεχίσουν νά λαμβάνουν τό περιο-
δικό, πα ρα κα λοῦν ται νά ἐπικοινωνή-
σουν μέ τόν «Διάλογο» τηλεφωνικά 
στά: 210 6396665 ἤ 210 7272240-43, μέ 
fax στά: 210 6082219 ἤ 210 7272244 ἤ 
μέ email στά: nickmarvel@gmail.com ἤ 
aireseis@gmail.com μέχρι καί τήν 31η 
Αὐ γού στου 2017.

Μετά τήν ὡς ἄνω ἡμερομηνία, ὅσοι 
δέν ἀνταποκριθοῦν, θά θεωρηθοῦν 
ὡς μή ὑφιστάμενοι καί θά διαγρα-
φοῦν ἀπό τήν βάση δεδομένων τῶν 
συνδρομητῶν τοῦ περιοδικοῦ.

Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὁ «Διάλο-
γος» κυκλοφορεῖ ἀνά τρίμηνο καί 
ἀποστέλλεται δωρεάν σέ ὅποιον μᾶς 
τόν ζητήσει.
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ἐπιμέλεια: π. Κυριακοῦ Τσουροῦ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΩΡΟΥ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)

Στό παρόν τεῦχος τοῦ «Διαλόγου», πα-
ρουσιάζομε ἕνα κείμενο ἀδημοσίευτο τοῦ 
μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, 
γραμ μέ νο πρίν 25 χρόνια, ἐντυπωσιακά 
ἐπίκαιρο. Ἀπευθύνεται, μέ βαθειά συναί-
σθηση πραγματικοῦ ποιμένα, πρός ὅλους 
ἐ κεί νους πού ἔχουν τήν εὐθύνη στή χάραξη 
τῆς ὀρθῆς γραμ μῆς, γιά τή διαφύλαξη τῶν 
ἀξιῶν πού τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ πρό-

σφερε καί προσφέρει ὡς θεμέλια τοῦ Ἑλλη-
νοχριστιανικοῦ καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πο-
λιτισμοῦ. Τό κείμενο αὐτό φανερώνει τήν 
ἐκπληκτική διαίσθηση τοῦ π. Ἀντωνίου, γιά 
κινδύνους καί ἀπειλές, πού κανείς «ὑπεύ-
θυνος» δέν ἤθελε νά παραδεχθῆ τότε, θεω-
ρώντας τίς ἐπισημάνσεις του ὑπερβολικές. 
Τά πράγματα ὅμως τόν δικαιώνουν καί τόν 
ἐπαληθεύουν ὁσημέραι καί πε ρισ σό τε ρο.

Μακροχρόνια ἔρευνα καί ἐντατική ἐνα-
σχόληση σέ θέματα ὁριοθετήσεως τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεως, αἱρέσεων καί πα-
ρα θρη σκευ τι κῶν ὁμάδων, μέ ὁδήγησαν 
σέ ὁρισμένα βασικά συμπεράσματα, τά 
ὁποῖα θεωρῶ χρέος μου νά γνωστοποιή-
σω, ἰ δι αί τε ρα σέ πρόσωπα πού κατέχουν 
θέσεις εὐθύνης γιά τό ποιμαντικό ἔργο 
τῆς Ἐκκλησίας στόν εὐρύτερο Ὀρθόδοξο 
χῶρο, καί σέ ὑπεύθυνους παράγοντες γιά 
τήν πολιτική, κοινωνική καί πολιτιστική 
ὑπόσταση καί ζωή τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, 
οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νά συμβάλλουν στό 
πνευματικο-πολιτικό γίγνεσθαι τῆς ἑνω-
μένης Εὐρώπης.

Εἶναι φανερό, ὅτι τά συμπεράσματα 
αὐτά καί ἡ κατοχύρωσή τους δέν εἶναι 
δυνατόν νά ἐκτεθοῦν συνοπτικά. Ἐδῶ πε-
ριοριζόμαστε νά ὑπογραμμίσουμε μερικές 
μόνο βασικές θέσεις.

Στήν ἐποχή μας συντελοῦνται κοσμο-
γονικές ἀλλαγές· πολιτικά καί ἰδεολογι-

κά συστήματα καταρρέουν. Ἐπιτεύγμα-
τα, στά ὁποῖα ἄνθρωποι καί λαοί εἶχαν 
στηρίξει μεσσιανικές ἐλπίδες γιά λύση 
ὅλων τῶν προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου 
ὁδηγοῦν σέ τρομακτικά ἀδιέξοδα. Πνευ-
ματικές ἀξίες ἐγκαταλείπονται. Ἀπό πα-
ντοῦ προβάλλεται ἡ ἀνάγκη ἀλλαγῆς τοῦ 
«μοντέλλου», τοῦ τρόπου ἑρμηνείας τοῦ 
κόσμου.

Γιά τήν πλήρωση τοῦ ἰδεολογικοῦ κε-
νοῦ πού δημιουργεῖται, προσφέρονται 
ἑκατοντάδες ὁμάδες, αἱρετικές, γκουρουι-
στικές, ἀποκρυφιστικές, νεογνωστικές καί 
ποικίλες ψυχολατρεῖες καί προβάλλουν 
τίς «λύσεις» τους. Μερικές ἀπό αὐτές 
προβάλλουν καθολική ἀπαίτηση στήν 
κοινωνία μας, συμπλέκονται μέ τήν πο-
λιτική καί ἔχουν ἤδη δημιουργήσει μία 
παγκόσμια οἰ κο νο μι κο-πολιτική αὐτοκρα-
τορία. Οἱ ὁμάδες αὐτές ὑπόσχονται στήν 
ἀνθρωπότητα μία «Χρυσή Ἐποχή». Μέ τίς 
ποικίλες τεχνικές τους, μέ ἐσωτεριστικές 
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μεθοδεύσεις ὑπόσχονται τή δημιουργία 
μιᾶς «νέας φυλῆς», ἡ ὁποία θά ὁδηγήσει 
στόν ἐπιδιωκόμενο «μετασχηματισμό» 
τοῦ κόσμου.

Ὁ δρόμος γιά τίς νέες τάσεις εἶναι σήμε-
ρα ὅσο ποτέ ἀνοικτός. Κατά τίς τελευταῖες 
δεκαετίες ἡ χριστιανική πίστη δέν προσδιο-
ρίζει πλέον βασικούς τομεῖς τῆς ζωῆς μας, 
ὅπως εἶναι ἡ παιδεία, ἡ νομοθεσία, ἡ πολι-
τική, ἡ λογοτεχνία, ἡ μουσική κ.ο.κ. Οἱ το-
μεῖς αὐτοί ἀποχρωματίζονται θρησκευτικά 
καί διαβρώνονται ὅλο καί περισσότερο ἀπό 
τήν τάση τῆς λεγόμενης «Νέας Ἐποχῆς», 
πού ἀποσκοπεῖ στή σύγκλιση θρησκειῶν 
καί πο λι τι σμῶν, μέ βάση τήν ὁλιστική θεώ-
ρηση τῶν πάντων, ἡ ὁποία ἀκυρώνει τό μή-
νυμα τῆς ἐν Χριστῷ ἐλπίδας καί ὁλόκληρο 
τόν πολιτισμό μας.

Οἱ ὑπεύθυνοι παράγοντες τῆς πνευμα-
τικῆς, πολιτικῆς καί πολιτιστικῆς ζωῆς στίς 
Ὀρθόδοξες χῶρες δέν φαίνεται νά ἔχουν 
ἀντιληφθεῖ τόν κίνδυνο σέ ὅλη τήν ἔκτα-
σή του καί τίς καταστροφικές συνέπειες 
ἀπό τήν ἐπικράτηση τῶν νέων τάσεων. 
Ἡ Ὀρθοδοξία, μέσα ἀπό τόν πνευματικό 
της πλοῦτο θά ἠδύνατο νά προσφέρει τίς 
λύσεις στά ἀδιέξοδα τοῦ καιροῦ μας, ὥστε 
νά καταστοῦν περιττές οἱ «προσφορές» 
τῶν ποικίλων παραθρησκευτικῶν ὁμάδων. 
Ὅμως ἀντί γι’ αὐτό, οἱ Ὀρθόδοξες χῶρες 
ἔγιναν γιά τίς ὁμάδες αὐτές «ἱεραποστολι-
κός ἀγρός».

Οἱ ἄνθρωποι πού βρίσκονται σέ θέσεις 
εὐθύνης δέν γνωρίζουν σχεδόν καθόλου 
τό πρόβλημα. Οἱ περισσότεροι μένουν ἀνυ-
ποψίαστοι γιά τή σοβαρότητα τοῦ κινδύ-
νου. Ὅμως ἐκεῖνοι πού παρακολουθοῦν 
προσεκτικά τίς ἐξελίξεις στό παγκόσμιο 
θρησκευτικό καί κοσμοθεωριακό σκηνικό 
γνωρίζουν ὅτι σήμερα ἡ Ἐκκλησία βρίσκε-
ται μπροστά σέ παρόμοια ἀπειλή, ὅπως 
ἡ πρωτοχριστιανική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία 
ἐκινδύνευσε νά δι α βρω θεῖ ἀπό τό κῦμα τοῦ 
γνωστικισμοῦ.

Γνωρίζουμε ὅτι κατά τήν ἐποχή τῶν 
χριστιανῶν ἀπολογητῶν ἦταν ἕνας καιρός 
ριζικῆς ἀλλαγῆς. Τό ἐθνικό πνεῦμα καί 
οἱ ποικίλες θεότητες ἔπρεπε νά ἐγκατα-
λείψουν τό ἔδαφος. Ποικίλες τάσεις καί 
κοσμοθεωρίες πάσχιζαν νά καταλάβουν 
τό κενό πού ἐδημιουργεῖτο. Οἱ χριστιανοί 
ἀπολογητές καί οἱ μετέπειτα πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας δέχθηκαν τήν ποικίλη ἰδεο-
λογική πρόκληση, πρόσφεραν λύσεις στό 
πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου καί ὁριοθέτησαν 
τήν Ὀρθοδοξία, ὥστε οἱ πιστοί νά ἔχουν 
ἕνα σταθερό «μέτρο» καί σημεῖο ἀνα-
φορᾶς, πού νά τούς προφυλάσσει ἀπό τή 
σύγχυση καί τήν ἀβεβαιότητα τοῦ ἄκρατου 
συγ κρη τι σμοῦ.

Οἱ χριστιανοί ἀπολογητές προσδιόρισαν 
τήν χριστιανική εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου καί 
ἔγιναν οἱ θεμελιωτές τοῦ χρι στι α νι κοῦ πο-
λιτισμοῦ. Πάνω στήν ἴδια ἀντίληψη γιά τόν 
ἄνθρωπο θεμελιώνεται ἀκόμη καί σήμερα 
ὁλόκληρος ὁ εὐρωπαϊκός πολιτισμός. Πά-
νω στή χριστιανική ἀνθρωπολογία, σύμ-
φωνα μέ τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
ἐλεύθερος στήν ἐπιλογή του καί ἑπομένως 
ὑπεύθυνος γιά τίς πράξεις του. Ἡ ἔννοια 
τῆς εὐθύνης γιά τόν συνάνθρωπο καί γιά 
τό κοινωνικό σύνολο, πού κατοχυρώνεται 
σέ ὅλα τά ἐλεύθερα Συντάγματα στηρί-
ζεται στήν χριστιανική ἀντίληψη γιά τόν 
ἄνθρωπο.

Οἱ ποικίλες παραθρησκευτικές ἐξωευ-
ρωπαϊκές καί ἐ ξω χρι στι α νι κές ὁμάδες προ-
βάλλουν σήμερα διαφορετική ἀνθρωπολο-
γία καί ἀπειλοῦν τά θεμέλια τῆς κοινωνίας 
μας. Ἡ μόνη δυνατότητα ἀντιμετωπίσεως 
αὐτοῦ τοῦ κινδύνου βρίσκεται καί πάλι 
στήν ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀλλά διαπιστώνουμε, ὅτι σήμερα ἡ ἀπο-
λογητική μας διακονία περιθωριοποιεῖται. 
Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν βασικῶν 
συνεργατῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀγνοοῦν τά 
στοιχεῖα πού προδιορίζουν τίς ποικίλες κο-
σμοθεωριακές τάσεις, οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦν 
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ἀκόμη καί τή σωματική καί ψυχική ἰσορρο-
πία τῶν νεαρῶν κυρίως θυμάτων τους.

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς πολλοί ποι-
μένες τῆς Ἐκκλησίας δραστηριοποιοῦνται 
σέ ποικίλους κοινωνικούς τομεῖς καί 
συν τε λοῦν στήν ἀντιμετώπιση βιοτικῶν 
ἀναγκῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων. 
Ἀλλά δέν κάνουν τίποτε τό γενναῖο γιά 
νά προφυλάξουν ἀνυποψίαστους νέους, 
πού πέφτουν θύματα κα θη με ρι νῶν μεθο-
δεύσεων καί παγίδων ἀπό μέρους πα ρα-
θρη σκευ τι κῶν ὁμάδων καί ὁδηγοῦνται σέ 
ἀπόλυτη ἐξάρτιση ἀπό ποικίλα ψυχοναρ-
κωτικά.

Ἡ μόνη ἁρμοδία νά προσφέρει οὐσιαστι-
κή βοήθεια γιά νά ὁδηγήσει στήν ἐλευθε-
ρία ἀπό τέτοιου εἴδους ἐξαρτήσεις, εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία. Γιατί μόνο αὐτή εἶναι ἱκανή νά 
δώσει πραγματική λύση στά ὑπαρξιακά 
κενά, πού ὁδηγοῦν σέ τέτοιου εἴδους ἀνα-
ζητήσεις καί νά ἐντάξει στήν ἐν Χριστῷ 
κοινωνία καί στήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, 
ἡ ὁποία καταξιώνει τόν ἄνθρωπο, ἐπειδή 
ἀνταποκρίνεται στήν ἀληθινή φύση τοῦ 
ἀνθρώπου, πού προσδιορίζει τήν ὑπαρξια-
κή του ταυτότητα.

Γιά νά προσφερθεῖ ὅμως αὐτή ἡ βοήθεια 
εἶναι ἀνάγκη νά γνωρίζουμε περισσότερα 
γιά τούς ἀνθρώπους αὐτούς. Πρέπει νά 
ξέρουμε τήν προέλευσή τους, τά εἰδικά 
προβλήματα καί τίς εἰδικές ἀνάγκες τους. 
Ὅλα αὐτά τά προσφέρει ἡ ἀπολογητική 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία πρέπει νά 
ξαναβρεῖ τό ἀληθινό της περιεχόμενο καί 
τή βασική θέση πού τῆς ἀνήκει δίπλα ἀπό 
τή λατρευτική ζωή, τό κήρυγμα καί τήν 
κοινωνία ἀγάπης στά πλαίσια τῆς ὅλης 
ζωῆς καί δραστηριότητας τοῦ σώματος τῆς 
Ἐκκλησίας.

Ἡ ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας μας 
ὀφείλει σήμερα ὅσο ποτέ ἄλλοτε νά ἀποτε-
λέσει ἰδιαίτερο μέλημα στήν προσπάθεια 
γιά μιά εὐρύτερη μόρφωση καί προετοιμα-
σία τῶν μελλοντικῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλη-

σίας. Ὅμως διαπιστώνουμε πώς αὐτή τή 
θέση δέν συμμερίζονται οἱ παράγοντες 
ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν εὐθύνη γιά τήν 
ἐκπαίδευση τῶν θεολόγων μας.

Μεταξύ πολλῶν ἀκαδημαϊκῶν θεολό-
γων, κυριαρχεῖ ἕνα πνεῦ μα πού στρέφεται 
ἐναντίον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀπολογη-
τικῆς. Ἀποφεύγεται συστηματικά ἡ ὁρι-
οθέτηση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ἡ 
ἀντιπαράθεση. Τόσο ἡ ὁριοθέτηση, ὅσο καί 
ἡ ἀν τι πα ρά θε ση ἀξιολογοῦνται ἀρνητικά, 
διότι, δῆθεν, ἰ δε ο λο γι κο ποι οῦν τήν πίστη. 
Ἡ ἀπολογητική διακονία δέν ἔχει πλέον 
νά ἀντιμετωπίσει μόνο τήν πολεμική ἀπό 
μέρους τῶν ποικίλων αἱρέσεων, τῆς παρα-
θρησκείας καί ἀπό μέρους τῶν ἀνθρώπων 
τοῦ κόσμου τούτου, πρέπει νά ἀντιμετω-
πίσει καί τήν ἐ ναν τί ω ση τῶν ἀνθρώπων 
μέσα ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Ὑπάρχει ὅμως καί κάτι περισσότερο 
ἀνησυχητικό σ’ αὐτή τήν ὑπόθεση. Πίσω 
ἀπό τήν ἀρνητική στάση κρύβεται μιά 
διαφορετική ἀντίληψη περί τῆς μοναδικό-
τητας τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς 
ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Κατά τήν ἀντίληψη 
αὐτή, ὁ Χριστός εἶναι μέν «ἡ ὁδός», ἀλλά 
αὐτή τήν ὁδό μποροῦν νά τήν βαδίσουν καί 
ἄνθρωποι ἐκτός τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλη-
σίας. Αὐτό ὁδηγεῖ μερικούς ἀκαδημαϊκούς 
θεολόγους, ὅταν μιλοῦν γιά τίς διάφο-
ρες ἐξωχριστιανικές θρησκεῖες, νά μή τό 
κάνουν μέ κριτικό πνεῦμα, οὔτε νά κα-
ταβάλουν προσπάθεια ὁριοθετήσεως τῆς 
ὀρθοδόξου πίστεως. Ἔτσι οἱ νεαροί θεολό-
γοι μας ἐκπαιδεύονται σέ ἕνα «οὐδέτερο» 
πνεῦμα.

Αὐτό τό οὐδέτερο πνεῦμα τό ὁποῖο σή-
μερα ὀνομάζεται «ἐ πι στη μο νι κό» ἤ «ἀντι-
κειμενικότητα», καλλιεργήθηκε ἀπό ἀ κα-
δη μα ϊ κούς θεολόγους πολύ πρίν ἐμφα-
νισθοῦν οἱ διάφορες ἀ πο κρυ φι στι κές, 
γκουρουιστικές, νεογνωστικές ὁμάδες καί 
ψυχολατρεῖες. Αὐτό ἀποδεικνύεται καί 
ἀπό ἐκπαιδευτικά ἐγχειρίδια γιά τούς θεο-
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λόγους φοιτητές κατά τίς τελευταῖες δεκα-
ετίες. Ὄχι ἡ ὁριοθέτηση ἤ ἡ ἀντιπαράθεση, 
ἀλλά ἡ ἀ να ζή τη ση «κοινῶν σημείων» καί 
«κοινοῦ θρησκευτικοῦ ἐδάφους» βρίσκε-
ται στό ἐπίκεντρο τῶν ἐνδιαφερόντων τῆς 
ἀκαδημαϊκῆς μας θεολογίας, ἄσχετα ἀπό 
τό γεγονός ὅτι ὑπάρχουν καί λαμπρές 
ἐξαιρέσεις.

Σύμφωνα μέ τή νέα τάση ἀκαδημαϊκῶν 
μας θεολόγων, εἰ σά γε ται νέα χριστολο-
γία καί νέα ἐκκλησιολογία. Γίνεται ἔμμε-
ση ἀντιπαραβολή ἀνάμεσα στήν «κατε-
στημένη» ἤ «ἱστορική Ἐκκλησία», προ-
φανῶς μέ τήν «πνευματική Ἐκκλησία», 
στήν ὁποία ἀνήκουν δῆθεν καί οἱ ὀπαδοί 
ἐξωχριστιανικῶν θρη σκει ῶν. Ὁ Χριστός 
λογίζεται κρυμμένος παντοῦ, «κοιμᾶται» 
τή νύκτα τῶν θρησκειῶν. Δέν χρειάζεται 
κανείς νά ἐνταχθεῖ στήν «ἱστορική Ἐκκλη-
σία», γιά νά γίνει μέτοχος τῶν ἐνεργειῶν 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δηλαδή τῆς σωτη-
ρίας.

Μέ αὐτή τήν τοποθέτηση γίνεται κα-
τανοητό γιατί μεταξύ ἀκαδημαϊκῶν μας 
θεολόγων κυριαρχεῖ ἡ τάση ἀν τι κα τα στά-
σε ως τῆς θεολογίας μέ τή θρησκειολογία, 
πρᾶγμα πού σημαίνει ὁλοκληρωτική με-
τατόπιση τοῦ πεδίου. Στό ἐπίκεντρο δέν 
τίθεται πλέον ἡ θεία ἀποκάλυψη, ἀλλά 
τό θρησκευτικό φαινόμενο, ἡ θρησκευτι-
κή παράδοση, ἡ θρησκευτική ἐμπειρία, τό 
πνεῦμα τῆς θρησκείας. Ἔτσι γίνεται λόγος 
γιά διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις 
ἤ ἐμπειρίες, πού προσδιορίζονται ἐντελῶς 
ἐνδοκοσμικά, γιά διάφορες θρησκεῖες πού 
ὅλες κινοῦνται στό ἴδιο ἔδαφος (προσδιορί-
ζονται ψυχολογικά) καί πρέπει νά ἀξιολο-
γοῦνται ὡς «ἴσες καί ὅμοιες».

Ἡ τάση αὐτή ἀκυρώνει τό ἔργο τοῦ θεο-
λόγου καί τόν μεταβάλλει σέ θρησκειολό-
γο καί μάλιστα μέ τήν ἔννοια ὅτι δέν πρέ-
πει νά ἐκφράζει θέση, οὔτε νά προβαίνει 
σέ ἀντιπαράθεση, ἀλλά νά μένει «ἀντικει-
μενικός παρατηρητής», δηλαδή νά ἐγ κα τα-

λεί πει κάθε σταθερό καί ἐκ τῶν προτέρων 
προσδιορισμένο πνευματικό ἔδαφος. Αὐτή 
εἶναι ἡ τάση πού «πέρασε» στήν Ἀμερική 
καί στήν Εὐρώπη κατά τόν περασμένο 
αἰῶνα μέ τήν παρουσία Ἰνδῶν γκουροῦ 
στό «Κοινοβούλιο τῶν Θρησκειῶν» (Σικάγο 
1893) καί μέ τή Θεοσοφία τῆς Ἕ. Π. Μπλα-
βάτσκυ. Στή χώρα μας ἀκούγονται σήμερα 
ἐπίσημες φωνές, τό ποιμαντικό τμῆμα τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς νά μετονομαστεῖ σέ 
θρησκειολογικό1 καί τό μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν νά ἀντικατασταθεῖ μέ θρησκει-
ολογικό μάθημα.

Ἡ νέα τάση τείνει νά ἐναρμονιστεῖ κα-
τά ἕνα τρόπο, μέ τήν προπαγάνδα ἑκατο-
ντάδων παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, πού 
βρίσκουν ἀπήχηση μεταξύ νέων ἀνθρώ-
πων. Οἱ ὁμάδες αὐτές κηρύττουν, ὅτι δέν 
ὑπάρχει ἀξιολογική διάκριση ἀνάμεσα 
σέ ἰδέες ἤ σέ ὁποιεσδήποτε θρησκευτικές 
ἤ ἄλλες ἀπόψεις. Δέν ὑπάρχει ἀντικει-
μενική διαφορά ἀνάμεσα στήν ἀλήθεια 
καί στό ψεῦδος, στό καλό ἤ στό κακό. 
Ὅλα ἀποτελοῦν ἐκδηλώσεις τῆς μιᾶς 
πραγματικότητας (ἀπόλυτος μονισμός) 
καί ποικίλουν ἀνάλογα μέ τό ἐξελικτικό 
ἐπίπεδο τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τοῦ κάθε 
λαοῦ, στήν κάθε ἐποχή. Δέν χρειάζε-
ται συνεπῶς ὁριοθέτηση, δέν χρειάζεται 
ἀντιπαράθεση.

Αὐτή ἡ ἰσοπέδωση ἤ «ἐναρμόνιση» τῶν 
θρησκειῶν, τῶν ἀξιῶν, τῶν πολιτισμῶν, 
«περνάει» τώρα καί σέ νομικά κείμενα 
καί διεθνεῖς συμβάσεις καί τείνει νά κα-
τοχυρωθεῖ ὡς «διεθνές δίκαιο». Ἐπίλεκτα 
στελέχη τοῦ ΟΗΕ καί ἄλλων διεθνῶν ὀρ-
γα νι σμῶν ἀνήκουν σήμερα στό χῶρο αὐτό 
τοῦ ἀκατάσχετου συγ κρη τι σμοῦ καί ἀπο-
κρυφισμοῦ καί προωθοῦν τήν ἰδέα τῆς 
παν-θρησκείας καί τοῦ παν-πολιτισμοῦ μέ 
ποικίλους τρόπους.

1. Προβληματική πού σχετίζεται μέ τήν ἐποχή πού 
γράφτηκε τό κείμενο.



6

Ἀπό τέτοιους κύκλους καταβάλλεται 
σήμερα συντονισμένη προσπάθεια νά 
καθοριστοῦν ἑνιαῖα καί γιά ὁλόκληρη 
τήν ἀνθρωπότητα, οἱ σκοποί τῆς παιδεί-
ας («νέα παγκόσμια ἐκ παί δευ ση») γιά νά 
δημιουργηθεῖ, ὅπως διακηρύττουν, ἕνας 
«νέος παγκόσμιος πολιτισμός», μιά «νέα 
παγκόσμια ἠθική» καί «μία νέα παγκόσμια 
κοσμική πνευματικότητα»!

Βέβαια οἱ ἑπώνυμοι αὐτοί παράγοντες 
τῶν Διεθνῶν Ὀρ γα νι σμῶν, κάνουν αὐτές 
τίς σαφεῖς διακηρύξεις σέ ἐσωτερικά, ἀπο-
κρυφιστικά ἔντυπα. Στά κείμενα τῶν Δι-
εθνῶν Συμβάσεων γίνεται λόγος γιά διά-
φορους πολιτισμούς, ἀλλά μέσῳ τῶν ἑνι-
αίων σκοπῶν τῆς παιδείας ἐπιδιώκεται ἡ 
σύγκλιση τῶν θρησκειῶν καί πολιτισμῶν 
καί ἡ ἑνοποίηση τοῦ κόσμου μέ βάση τήν 
ἐναρμόνιση σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς 
ζωῆς.

Ἡ ἀποφυγή ὁριοθετήσεως τῆς πίστεως, 
ἡ ὑπογράμμιση τοῦ «κοινοῦ ἐδάφους» καί 
τοῦ «κοινοῦ σκοποῦ» καί «στόχου», στόν 
ὁποῖο «φθάνει κανείς ἀπό διαφορετικούς 
δρόμους», ἀφαιρεῖ ἀπό τούς νέους ἀνθρώ-
πους κάθε σταθερό ἔδαφος κάτω ἀπό τά 
πόδια τους καί ὁδηγεῖ στήν πλήρη σύγχυση 
καί ἀβεβαιότητα.

Ἀλλά οἱ ἄνθρωποι καί ἰδιαίτερα οἱ νέοι 
νιώθουν τήν ἀνάγκη νά προσδιορίσουν τήν 
ὑπαρξιακή τους ταυτότητα, τό περιεχό-
μενο τῆς πίστεώς τους καί συγκεκριμένες 
κοινωνικές δομές, στά πλαίσια τῶν ὁποίων 
μποροῦν νά αἰσθάνονται βεβαιότητα καί 
νά προσδιορίζουν τήν πνευματική τους πα-
τρίδα· δέν ἐπιθυμοῦν νά μείνουν ἄστεγοι 
πνευματικά. Γι’ αὐτό τό λόγο ἡ «ἐναρμό-
νιση» τῶν θρησκειῶν καί τῶν πολιτισμῶν 
δέν τούς ἱκανοποιεῖ. Τό ἐσωτερικό κενό 
ἐκμεταλλεύονται ποικίλες ὁ μά δες καί προ-
σφέρουν στούς νέους «σταθερές δομές», 
μιά «ἡγεσία» ἤ ἕνα «φύρερ» καί μιά ἰδεο-
λογία πού δίνει δῆθεν ἀπαντήσεις γιά ὅλα 
τά θέματα.

Μερικές ἀπό τίς ὁμάδες αὐτές ἀπέ-
κτησαν πολιτική καί οἰ κο νο μι κή ἰσχύ καί 
κατάφεραν νά διαβρώσουν πρόσωπα 
πού ἔχουν θέσεις εὐθύνης στήν πολιτική, 
στούς διάφορους κοινωνικούς φορεῖς, στήν 
ἐκπαίδευση ὅλων τῶν βαθμίδων, στή δι-
καιοσύνη, στή δημόσια ἀσφάλεια, ἀκόμη 
καί σ’ αὐτήν τήν Ἐκ κλη σί α. Ἕνας ἀπό τούς 
βασικούς στόχους εἶναι ἡ διάβρωση καί 
τῶν διεθνῶν διαχριστιανικῶν ὀργανώσε-
ων, ὅπως εἶναι τό ΠΣΕ.

Οἱ νέες τάσεις διαδίδονται σήμερα μέσα 
ἀπό ἐπίσημα κανάλια, ὅπως εἶναι τά κρα-
τικά μέσα ἐνημερώσεως, τά νη πι α γω γεῖ α, 
τά δημοτικά σχολεῖα, τά γυμνάσια, τά 
λύκεια, τά πανεπιστήμια. Περνοῦν μέσα 
στά διδακτικά βιβλία ὅλων τῶν βαθμίδων. 
Παρουσιάσθηκαν περιπτώσεις θεολόγων, 
πού παρασύρθηκαν καί ἐντάχθηκαν σέ 
ὁλοκληρωτικές παραθρησκευτικές ὁμάδες, 
διατηρώντας ταυτόχρονα καί τήν ἰδιότητα 
τοῦ δασκάλου τοῦ θρησκευτικοῦ μαθή-
ματος στά σχολεῖα μας. Ἐ ξω χρι στι α νι κές 
ἰδέες, ὅπως εἶναι ἡ δοξασία τοῦ κάρμα καί 
τῆς μετενσαρκώσεως, διαδίδονται σήμε-
ρα μέ κάθε τρόπο, περνοῦν μέσα ἀπό τή 
λογοτεχνία καί ἀπειλοῦν τά θεμέλια τῆς 
κοινωνίας μας.

Ἡ κοινωνία μας καί ὁλόκληρος ὁ πολι-
τισμός μας στηρίζονται στήν ἔννοια τῆς 
ἐλευθερίας καί τῆς ὑπευθυνότητας. Χωρίς 
ἐλευθερία καί ὑπευθυνότητα, χωρίς τήν 
ἀλήθεια ὅτι ὁ καθένας εἶναι ὑπεύθυνος γιά 
τίς πράξεις του ἀπέναντι στόν Θεό ἤ καί 
στό κοινωνικό σύνολο, καταλύεται τό οἰκο-
δόμημα τῆς κοινωνίας μας, ἀκυρώνονται 
ὅλες οἱ πνευματικές μας ἀξίες. Ἡ δοξασία 
τοῦ κάρμα καί τῆς μετενσαρκώσεως προ-
ϋποθέτει μιά ἀντίληψη γιά τόν ἄνθρωπο 
καί τόν κόσμο (ἀπόλυτος μονισμός) διαφο-
ρετική ἀπό ἐκείνη στήν ὁποία στηρίζεται 
ὁ εὐρωπαϊκός πολιτισμός. Γι’ αὐτό καί ἡ 
ἀνάμιξη τέτοιων ἰδεῶν, πού προβάλλονται 
μερικές φορές μέ χριστιανικούς ὅρους, 
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ἀποτελοῦν βασικό ἐμπόδιο στήν προσπά-
θεια τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης νά ἀ να ζη τή-
σει τό ἀληθινό της πνευματικό πρόσωπο.

Ἐξάλλου, μερικές θρησκευτικές ὁμά-
δες, ἀσιατικῆς προελεύσεως, πού ἐγείρουν 
ἀπόλυτη ἀπαίτηση στήν κοινωνία, αὐ το-
προ βάλ λον ται ὡς ἡ μόνη ἐναλλακτική 
πρόταση γιά τή διέξοδο ἀπό τή γενική κρί-
ση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Αὐτό δέν φαί-
νεται νά τό λαμβάνουν ὑπόψη τους ἐκεῖνοι 
πού θέλουν νά συγκαταλέξουν καί αὐτές 
τίς ὁμάδες στούς οἰκοδόμους τοῦ «κοινοῦ 
εὐρωπαϊκοῦ σπιτιοῦ». Αὐτή ἡ καταστροφι-
κή γιά τόν πολιτισμό μας καί γιά τήν πνευ-
ματική φυσιογνωμία τῆς Εὐρώπης θέση, 
καταδεικνύει καί πάλι τήν ἀναγκαιότητα 
τῆς ἀπολογητικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Διαφορετικά δέν εἶναι δυνατόν νά ἀντιλη-
φθεῖ κανείς ὅτι πρόκειται γιά ἑτερογενεῖς 
θρησκευτικές παραδόσεις καί γιά ἐξωευ-
ρωπαϊκή ἀπειλή ἐναντίον τῆς πνευματικῆς 
ταυτότητας τῆς Εὐρώπης.

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηροῦμε ὅλο 
καί πιό συχνά τήν ταύτιση τῆς πολιτικῆς 
μέ τή θρησκεία, τή θρησκευτικοποίηση τῆς 
πολιτικῆς καί τήν πολιτικοποίηση τῆς θρη-
σκευτικῆς ζωῆς. Ἡ παράδοση τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας εἶναι ξένη πρός κάθε ἐνερ-
γό ἀνάμιξη στήν πολιτική ζωή. Μόνο σέ 
δύσκολες ἱ στο ρι κές καταστάσεις ἡ Ἐκκλη-
σία ἀναλαμβάνει τόν ρόλο τοῦ Ἐθνάρχου 
μας καί παρεμβαίνει γιά τό καλό τοῦ λαοῦ. 
Δέν μπορεῖ συνεπῶς νά συναγωνιστεῖ τέ-
τοιες τάσεις.

Ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ νά 
συμβάλει στήν ἀν τι με τώ πι ση τῶν ἐθνικῶν 
κινδύνων, πού δημιουργοῦνται ἀπό αὐτή 
τήν ἀνάμιξη καί ταύτιση τῆς θρησκείας μέ 
τήν πολιτική, ὁριοθετώντας αὐτούς τούς 
τομεῖς καί προβάλλοντας στά ποικίλα προ-
βλήματα τοῦ σύγχρονου κόσμου, τή δική 
της ὀρθόδοξη πρόταση.

Σήμερα, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, εἶναι ἀνα-
γκαία ἡ διορθόδοξη συνεργασία. Ἡ Ὀρθο-

δοξία ἀποτελεῖ τόν μεγαλύτερο θησαυρό 
γιά τούς Ὀρθόδοξους λαούς. Εἶναι ἀνάγκη 
νά ἀντιμετωπιστεῖ ἀπό κοινοῦ ἡ ἔξωθεν 
ἀπειλή. Οἱ Ὀρθόδοξοι λαοί τῆς Εὐρώ-
πης μπο ροῦν νά συμβάλουν οὐσιαστικά 
στόν προσδιορισμό καί στή δι α τή ρη ση τῆς 
πνευματικῆς φυσιογνωμίας τῆς ἑνωμένης 
Εὐ ρώ πης. Γι’ αὐτό καί ἡ πολιτική ἐξου-
σία στίς Ὀρθόδοξες χῶρες εἶναι ἀνάγκη 
νά κατανοήσει τήν ἀξία τοῦ θησαυροῦ 
τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, νά διευκολύνει καί νά 
ἐνισχύσει αὐτή τή συνεργασία μέ κάθε 
δυνατό τρόπο. 

Οἱ ἐξωευρωπαϊκές καί ἐξωχριστιανικές 
τάσεις καί ἰδεολογίες ἀπειλοῦν σήμερα 
τήν πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική 
καί ἐθνική ὑπόσταση τῶν λαῶν μας. Αὐτό 
πού ἄλλοτε ἐπεδιώκετο μέ τήν ἀπειλή 
τῶν ὅπλων καί μέ πολεμική σύρραξη, 
ἐ πι δι ώ κε ται σήμερα μέ τή διάβρωση ὅλων 
τῶν τομέων τῆς ζωῆς μας. Οἱ ἄνθρωποι 
τῶν ποικίλων τάσεων πού ἐπιδιώκουν 
αὐτή τή διάβρωση βρίσκονται σήμερα 
παντοῦ.

Ἡ Πολιτεία διακατέχεται ἀπό φοβία 
μήπως κατηγορηθεῖ ὅτι προβαίνει σέ 
θρησκευτικές διακρίσεις καί δέν φαίνε-
ται διατεθειμένη νά προστατεύσει τήν 
πνευματική ὑπόσταση τοῦ λαοῦ ἀπό 
ἀθέμιτες παρεμβάσεις στήν ἀνθρώπινη 
προσωπικότητα. Θεωρεῖ μᾶλλον τό ζή-
τημα «θρησκευτικό» καί δέν εἶναι σέ θέ-
ση νά συνειδητοποιήσει τίς οἰκονομικές, 
πολιτικές, κοινωνικές καί ἐθνικές του 
προεκτάσεις.

Τό ἐθνικό συμφέρον, ἡ δημόσια τάξη καί 
τά χρηστά ἤθη, κατοχυρωμένα συνταγμα-
τικά, δέν λογίζονται ἴσως ἀρκετά νά θεμε-
λιώσουν μιά διαφορετική ἀντιμετώπιση, 
πού θά μᾶς προστατεύει ἀπό τήν ἀπειλή 
τῶν ψυχοναρκωτικῶν ἤ τουλάχιστον θά 
ἀπομακρύνει ἀπό τή στάση τῶν «ἴσων 
ἀποστάσεων» ἤ τῆς «ἴ σης μεταχείρισης». 
Ἡ Πολιτεία δέν φαίνεται νά εἶναι διατε-
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θειμένη νά λάβει ὑπόψη της τό ἀληθινό 
νόημα, πού ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν 
λαῶν μας δίνει στόν ὅρο χρηστά ἤθη καί 
δημόσια τάξη. Σέ πολλές περιπτώσεις ἡ 
στάση αὐτή ὀφείλεται σέ ἐλλιπή ἐνημέρω-
ση. Ὅλα αὐτά ἀποδεικνύουν, ὅτι καί ἡ Πο-
λιτεία πρέπει νά ἀναγνωρίσει τή σημασία 
καί νά ἀξιολογήσει ἀ νά λο γα τήν ἀπολο-
γητική τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πρέπει σή-
μερα νά κινηθεῖ σέ πανορθόδοξο πλαίσιο.

Εἶναι ἀνάγκη νά μελετηθοῦν σέ βάθος 
οἱ σύγχρονες ἐ ξω χρι στι α νι κές τάσεις καί 
ὁμάδες, πού δημιουργοῦν τεράστια προ-
βλήματα στίς Ὀρθόδοξες χῶρες. Νά προσ-
διοριστεῖ τό ἀληθινό τους πρόσωπο πίσω 
ἀπό πολυάριθμα προσωπεῖα, οἱ διεθνεῖς 
διασυνδέσεις καί οἱ ἀληθινοί σκοποί τους. 
Νά ἐπισημανθοῦν οἱ ἀθέμιτες μεθοδεύ-
σεις τους καί οἱ καταστροφικές συνέπειες 
γιά τήν προσωπικότητα τῶν θυμάτων, 
οἱ ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στήν πνευματι-
κή, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική καί 
ἐθνική ζωή τῶν λαῶν μας. Εἶναι ἀνάγκη 
νά ἐκδοθοῦν κατάλληλα βιβλία γιά τήν 
ἐνημέρωση τῶν συνεργατῶν τῆς Ἐκκλησί-
ας καί τῆς Πολιτείας, τῶν ἐκπαιδευτικῶν, 
τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ καί ἰδιαιτέρως τῶν 
νέων. Καθίσταται ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ 
ἐκ παί δευ ση βασικῶν συνεργατῶν, ὥστε νά 
ἀντιμετωπιστοῦν τά ποικίλα προβλήματα 
σέ ὅλους τούς τομεῖς καί σέ ὅλα τά ἐπίπεδα 
τῆς πνευματικῆς, κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς 
μας ζωῆς.

Μερικές ὁμάδες μέ τεράστια οἰκονομι-
κο-πολιτική ἰσχύ σέ παγκόσμια κλίμακα 
ἀποβλέπουν στήν ἀλλοίωση τοῦ φρονή-
ματος τῆς ἀνθρωπότητας τοῦ μέλλοντος 
μέσω διαβρώσεως τῆς ἡ γε τι κῆς τάξεως τῆς 
νεολαίας. Εἶναι ἀνάγκη νά ἐνισχυθεῖ τό 
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα. 
Μέσῳ τοῦ μαθήματος αὐ τοῦ τά παιδιά μας 
πρέπει νά ἀποκτοῦν ἕνα σταθερό σημεῖο 
ἀναφορᾶς καί μέτρο κρίσεως, νά ὁριοθε-
τοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη τους ἔναντι κάθε 

ἐξωχριστιανικῆς τάσεως, νά καλύπτουν 
τά ὑπαρξιακά τους κενά στό φῶς τῆς 
Ὀρθοδοξίας καί νά ἐνισχύεται μέσα τους 
ἡ Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία. Γι’ αὐτό εἶναι 
ἀνάγκη τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν 
στά σχολεῖα νά διαπνέεται ἀπό τό πνεῦμα 
τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι ἀπό τό πνεῦμα τῆς 
ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας, νά κινεῖται στό 
πλαίσιο τοῦ ποιμαντικοῦ μας ἔργου καί 
ὄχι στό πλαίσιο τῆς «οὐδέτερης» καί «ἀντι-
κειμενικῆς ἐνημέρωσης» θρησκειολογικοῦ 
τύπου. Ἕνα τέτοιο θρησκειολογικό μάθη-
μα στά Ὀρθόδοξα σχολεῖα θά ἀποτελοῦσε 
κατάφορη παραβίαση τοῦ δικαιώματος 
τῶν γονέων νά καθορίζουν τή θρησκευτι-
κή ἀγωγή τῶν παιδιῶν τους. Οἱ Ὀρθόδοξοι 
γονεῖς, μέ τό νά ἐντάξουν τά παιδιά τους 
μέ τό βάπτισμα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
ἐξεδήλωσαν τήν πρόθεσή τους νά τούς 
δώσουν θρησκευτική ἀγωγή, πού νά ἀν τα-
πο κρί νε ται στό φρόνημα τοῦ Ὀρθοδόξου 
χριστιανοῦ. Ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά σεβα-
στεῖ αὐτό τό δικαίωμα τῆς συντριπτικῆς 
πλειοψηφίας τῶν γονέων στίς Ὀρθόδοξες 
χῶρες καί νά παράσχει τά ἀπαραίτητα μέ-
σα γιά τό σκοπό αὐτό.

Ἡ Πολιτεία ὀφείλει ἀκόμη νά εἶναι σέ 
θέση νά προδιορίζει κατά πόσον ἡ ταυτό-
χρονη ἰδιότητα τοῦ ὀπαδοῦ μιᾶς πα ρα θρη-
σκευ τι κῆς ὀργανώσεως καί τοῦ δημοσίου 
ὑπαλλήλου, ἰδίᾳ δέ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, 
συμβιβάζεται μέ τίς ὑποχρεώσεις πού ἀνα-
λαμβάνει ἕνας δημόσιος ὑπάλληλος μέ 
βάση τό Σύνταγμα τῆς χώρας.

Κλείνοντας, ὑπογραμμίζουμε τήν ἐπι-
τακτική ἀνάγκη νά δη μι ουρ γη θεῖ καί νά 
λειτουργήσει σέ πανορθόδοξο πλαίσιο ἕνα 
Ὀρθόδοξο Θεολογικό Σεμινάριο Ἀπολο-
γητικῆς γιά τήν ἔρευνα τοῦ ὅλου σκηνικοῦ 
τῶν ἐξωχριστιανικῶν τάσεων καί γιά τήν 
ἐκπαίδευση καί μετεκπαίδευση εἰδικῶν 
συνεργατῶν στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας 
καί τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν μας.

Ἀθῆναι, 19.2.1992
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ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου 
Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ δημιουργία διαφόρων Προτεστα-
ντικῶν κινήσεων πού αὐ το προσ δι ο ρί ζον ται 
ὡς «Ἐκκλησίες» ἤ ὡς «Διακονίες» εἶναι ἕνα 
φαι νό με νο μόνιμο μέσα στόν Προτεσταντι-
κό χῶρο.

Στό σημερινό ἄρθρο μας θά ἀναφερ-
θοῦμε, μέ σκοπό μόνο τήν ἐνημέρωση, 
στήν ὕπαρξη νεώτερων Προτεσταντικῶν 
κινήσεων στόν ἑλλαδικό χῶρο, πού δραστη-
ριοποιοῦνται στήν ἐνίσχυση, τή βοήθεια καί 
τήν παροχή ἀνθρωπιστικῶν ὑπηρεσιῶν σέ 
μετανάστες, ἀστέγους, ἐξαρτημένους ἀπό 
ναρκωτικά κ. ἄ. Κά ποι ες ἀπ’ αὐτές τίς ὀργα-
νώσεις ἀποτελοῦν παραρτήματα καί δρά-
σεις ἀμιγῶς Προτεσταντικῶν Ὁμολογιῶν 
καί κάποιες ἄλ λες ἀποτελοῦν ὑπερομολο-
γιακές Προτεσταντικές ὀργανώσεις πού 
συγκροτήθηκαν μέ φιλανθρωπικό σκοπό.

Πρέπει νά ἐπισημάνουμε, ὅτι κάποιες 
ἐξ αὐτῶν ἐκτός ἀπό τή φιλανθρωπική καί 
ἀνθρωπιστική βοήθεια στά πλαίσια τῶν 
δρά σε ών τους συμπεριλαμβάνουν καί «ἱε-
ραποστολικές» πρακτικές. Τέτοιου εἴδους 
ὀργανώσεις εἶναι: 

Ι) Παροχῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας

α)  Χέρια βοηθείας: ἱδρύθηκε τό 1993, ἔχει 
ἕδρα τήν Ἀθήνα, ἔχει ἀναγνωριστεῖ καί 
λειτουργεῖ ὡς Μή Κερδοσκοπικό Σω μα-
τεῖ ο. Σ’ αὐτήν ἀνήκει τό «Προσφυγικό 
Κέντρο Ἀθηνῶν» στήν ὁδό Σοφοκλέους.

β)  Χριστιανικός Φιλανθρωπικός Ὀργα-
νισμός ὁ «Πλησίον»: Εἶναι ὑπερομο-
λογιακοῦ χαρακτῆρα καί λειτουργεῖ 
ὡς Ὀρ γα νι σμός Μή Κερδοσκοπικοῦ 
χαρακτῆρα.

γ)  Τό Χριστιανικό Στέκι: Ἀνήκει στήν 
ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία Θεσ-
σαλονίκης.

δ)  Διακονία «Ὄασις»: Ἔχει ἕδρα τήν 
Ἀθήνα καί δρα στη ρι ο ποι εῖ ται κυρίως 
μεταξύ ἀραβόφωνων καί Ἀφγανῶν με-
τα να στῶν.

ε)  Διακονία «Πέρασμα στή Ζωή». Ἱδρύ-
θηκε τό 2008.

στ)  Διακονία «Σαμάρεια».
ζ)  Κέντρο Ἐλέους: Δραστηριοποιεῖται 

στήν Ἀθήνα μεταξύ ἀστέγων καί ἐξαρ-
τημένων ἀτόμων ἀπό οὐσίες. Προσφέρει 
ἐ πί σης τίς λεγόμενες τσάντες ἀγάπης 
σέ δρόμους καί πλατεῖες τῆς Ἀθήνας.

ΙΙ) Κέντρα ἀπεξάρτησης

α)  Φιλήμων. Ἀνήκει στήν Ἑλληνική Εὐαγ-
γελική Ἐκκλησία. Ἱδρύθηκε τό 1986 καί 
τό κέντρο ἐπανένταξης βρίσκεται στήν 
περιοχή τῆς Θήβας.

β)  Κεραμέας: Κέντρο ἀπεξάρτησης πού 
δραστηριοποιεῖται στή Β. Ἑλλάδα.

γ)  Ρέτο Ἑλλάς – Πρόκληση Ἐλπίδας. Ἑλληνι-
κό παράρτημα ἱ σπα νι κῆς Προτεσταντικῆς 
ὀργανώσεως ,πού δραστηριοποιεῖται στήν 
ἀπεξάρτηση ἀνθρώπων πού ἔχουν ἐμπλα-
κεῖ μέ οὐσίες. Ἱδρύθηκε τό 2003.

ΙΙΙ) Ὀργανώσεις ὑποστήριξης 
ἐκδιδομένων ἀτόμων

α)  Νέα Ζωή. Πρόκειται γιά σωματεῖο ὑπο-
στήριξης καί ἀ πο κα τά στα σης ἐκδιδο-
μένων ἀτόμων, ἐνῶ δραστηριοποιεῖται 
ἐπίσης ἐναντίον τοῦ trafficking.
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Ο ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΚΤΕΣ1

τοῦ Μοναχοῦ π. Ἀρσενιου Βλιαγκόφτη 
Δρ. Θεολογίας ‒ Πτ. Φιλοσοφίας

Ἄς ἀκούσουμε τή μαρτυρία μιᾶς κοπέ-
λας πού πέρασε ἀπό μία σέκτα. Ἀποτελεῖ, 
νομίζω, τήν καλύτερη εἰσαγωγή στό θέμα 
μας, ἀλλά συγχρόνως καί μία καλή σύνο-
ψή του: «Ἐκεῖ λοιπόν [στήν ὀργάνωση] ἔτυ-
χα θερμῆς ὑποδοχῆς. Πολύ γρήγορα ἀνοί-
ξαμε μία συζήτηση γιά τήν κατάσταση τοῦ 
Κόσμου καί τί σκεπτόταν ὁ Θεός γι’ αὐτό. 
Μέ πολύ γρήγορο ρυθμό ἔγιναν αἰτία νά 
γεννηθεῖ μέσα μου ἕνα συναίσθημα ἐνοχῆς 
καί μέ ἔκαναν νά καταλάβω ὅτι ἡ διδασκα-
λία τῆς “δικῆς τους Βίβλου” θά μοῦ ἔδινε 
τή δυνατότητα νά τά δῶ ὅλα καθαρά καί θά 
μοῦ ἔδειχνε τό δρόμο πού ἔπρεπε νά ἀκολου-
θήσω προκειμένου νά φτιάξω ἀφ’ ἑνός μέν 
τόν ἑαυτό μου ἀφ’ ἑτέρου δέ νά συμβάλω 
στήν ἀποκατάσταση τοῦ κόσμου. Παρακο-
λούθησα λοιπόν αὑτή τή διδασκαλία, κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας ἀποκοιμήθηκα πολ-
λές φορές (oἱ συνεδρίες διαρκοῦσαν περισ-
σότερο ἀπό τρεῖς ὧρες χωρίς διακοπή). Ἀπό 
τή στιγμή πού δέν ἀντιδροῦσα, ὅπως αὐτοί 
θά ἤθελαν, ἀνέφεραν τόν Σατανᾶ καί ἐγώ 
ὄφειλα νά ἀναγνωρίσω τά λάθη μου. Πέ-
ρασα τρία Σαββατοκύριακα στό κέντρο τοῦ 
ἐνδογματισμοῦ (δηλ. στόν χῶρο τῆς σέκτας) 
δίχως νά μπορῶ νά φέρω καμία ἀντίσταση 
καί δυσπιστοῦσα στό πῶς ἦταν δυνατόν νά 
μή μπορῶ νά ἐξηγήσω τήν συμπεριφορά 
μου. Ἤμουνα δυστυχισμένη καί δέν κοιτοῦσα 
πλέον νά ἐγκαταλείψω τή σέκτα, ἐνῶ κανείς 
δέν μέ ἐμπόδιζε. Οἱ μακρόσυρτοι διάλογοι 
καί τά γεμάτα θέρμη τραγούδια γυρνοῦσαν 
πάντα γύρω ἀπό θέματα δίχως νόημα. Μέ 
πίεσαν νά πάρω τήν ἀπόφαση, προκειμένου 

1. Εἰσήγηση πού πραγματοποιήθηκε τόν Φεβρουάριο 
2017, σέ Ἐκπαιδευτική Ἡμερίδα τῆς Π.Ε.Γ.

νά ἀγγίξω τήν τελειότητα, νά κάνω “μικρές 
θυσίες”, ὅπως νά ἐγκαταλείψω τόν ἄνδρα 
μου καί τά παιδιά μου ἤ νά κάνω δωρεά στή 
σέκτα τά περιουσιακά μου στοιχεῖα. Στό 
τέλος τοῦ τρίτου Σαββατοκύριακου ἤμουν 
πλέον ἕτοιμη γι’ αὐτές τίς θυσίες. Ἀγνοοῦσα 
αὐτό πού θά μοῦ ἔκαναν καί ἐπίσης ἀγνο-
οῦσα τόν τρόπο πού θά ἔφθανα ἐκεῖ πού 
ἔλεγαν. Ὅπως καί νά ἔχουν τά πράγματα, 
αὐτό πού αἰσθανόμουνα εἶναι ὅτι κατά τήν 
διάρκεια πού βρισκόμουν μέσα στή σέκτα 
εἶχα κενά χρόνου. Προσπαθοῦσα νά θυμηθῶ 
ἀλλά δέν τά κατάφερνα. Αὐτές oἱ προσπά-
θειες προκειμένου νά θυμηθῶ μοῦ εἶναι πο-
λύ δυσάρεστες καί σιχαίνομαι νά μπῶ πάλι 
μέσα στή θύμηση αὐτοῦ τοῦ ἐφιάλτη.

»Ἐν τῷ μεταξύ θυμᾶμαι ὅτι, ὅπως ἕνας 
ἀσθενής ἐμπιστεύεται τόν γιατρό του καί 
παίρνει τά φάρμακα πού τοῦ γράφει, ἔτσι 
καί ἐγώ ἔπρεπε ἐξ ἴσου νά ἐμπιστεύομαι 
τόν ἡγέτη καί νά ὑποτάσσομαι στή στέρηση 
φαγητοῦ, στόν διαλογισμό (Meditation), στήν 
ἔλλειψη ὕπνου, καταστάσεις τίς ὁποῖες οἱ 
ὀπαδοί δέχονταν μέσω ὑποβολῆς καί ὄχι ἐπι-
βολῆς. Αὐτό ἦταν κάτι πού ἔδινε τή δυνατό-
τητα στούς ἡγέτες νά λένε ὅτι κάθε ὀπαδός 
εἶναι ἐλεύθερος.

»Κάτω ἀπό κάποιες εὐνοϊκές συγκυρίες 
εἶπα ἕνα ANTIO στή σέκτα, κάτι πού μέ ἔκα-
νε νά μή ξαναγυρίσω ποτέ ἐκεῖ. Μοῦ πῆρε 
ὅμως περισσότερο ἀπό 2 χρόνια, προκειμένου 
νά ἀπαλλαγῶ ἀπό αὐτόν τόν τρομερό ἐγκλω-
βισμό, ὁ ὁποῖος μέ ἔκανε νά μετράω καί νά 
ξαναμετράω μία-μία τίς πράξεις μου καί νά 
ἀναρωτιέμαι ἄν ἔκανα καλά ἤ ἄσχημα»2.

2. Βλ. Commandant J. P. Morin, «Sectarus. La violeur de 
consience».
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Αὐτά καταθέτει ἡ J. M., πρώην θύμα 
σέκτας.

Αὐτά πού ἀκούσαμε μᾶς δίνουν μιά κα-
λή εἰκόνα τοῦ φαινομένου τῆς διανοητικῆς 
χειραγώγησης, στό ὁποῖο θά ἀ να φερ θοῦ-
με.

Οἱ ὅροι διανοητική χειραγώγηση 
(manipulation mentale στά γαλλικά), κα-
ταναγκαστική πειθώ (coercive persuasion 
στά ἀγγλικά) καί προγραμματισμός 
(programmation στά γαλλικά) πού θά χρη-
σιμοποιηθοῦν στή συνέχεια, θά θεωρη-
θοῦν ὡς σχεδόν ταυτόσημοι. Πρόκειται 
γι’ αὐτό πού πιό ἁπλά ὀνομάζεται πλύση 
ἐγκεφάλου (Brain washing στά ἀγγλικά) 
ἤ ἔλεγχος τοῦ νοῦ (mind control). Χρησι-
μοποιεῖται καί ὁ ὅρος ἀναμόρφωση τῆς 
σκέψης, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶναι πιό οὐδέτερος 
καί δέν ἀφήνει νά φανεῖ ἡ ἀνήθικη καί πα-
ράνομη διάσταση τῶν μεθόδων αὐτῶν.

Σύμφωνα μέ τήν κλινική ψυχολόγο καί 
καθηγήτρια στό Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ 
τῆς Καλιφόρνια (Η.Π.Α.) Margaret Thaler-
Singer, πρωτοπόρο ἤδη ἀπό τή δεκαετία 
τοῦ ‘60 στή μελέτη τοῦ φαινομένου αὐτοῦ, 
ὅπως καί τῶν σεκτῶν γενικότερα:

«Ἕνα πρόγραμμα καταναγκαστικῆς 
πειθοῦς (coersive persuasion) εἶναι μία τε-
χνική ἀλλαγῆς συμπεριφορᾶς, ἡ ὁποία 
ἐπιβάλλεται γιά νά προκαλέσει τήν «μά-
θηση» καί τήν υἱοθέτηση ἑνός πακέτου 
συμπεριφορᾶς ἤ μιᾶς ἰδεολογίας κάτω 
ἀπό ὁρισμένες περιστάσεις. Ξεχωρίζει ἀπό 
ἄλλες μορφές ἤπιας κοινωνικῆς ἐκμάθη-
σης ἤ εἰρηνικῆς πειθοῦς ἀπό τίς συνθῆκες 
κάτω ἀπό τίς ὁποῖες ἐνορχηστρώνεται καί 
ἀπό τίς τεχνικές ἐκμετάλλευσης τοῦ προ-
σώπου καί τοῦ περιβάλλοντός του, πού 
χρησιμοποιοῦνται γιά νά καταπιέσουν συ-
γκεκριμένες συμπεριφορές καί νά διαμορ-
φώσουν ἄλλες. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου 
ἡ καταναγκαστική πειθώ, μπορεῖ νά 
γίνει περισσότερο ἀποτελεσματική ἀπό 
τόν πόνο, τά βασανιστήρια, τά ναρκω-

τικά καί τήν χρήση φυσικῆς βίας καί 
νομικῶν ἀπειλῶν».

Καί συνεχίζει ἡ καθηγήτρια Singer:
«Καταναγκαστικά ψυχολογικά συστή-

ματα [ἤ καταναγκαστική πειθώ], εἶναι 
προγράμματα ἀλλαγῆς συμπεριφορᾶς 
πού χρησιμοποιοῦν ψυχολογικές δυνά-
μεις μέ καταναγκαστικό τρόπο γιά νά 
προκαλέσουν τήν ἐκμάθηση καί υἱοθέ-
τηση μιᾶς ἰδεολογίας ἤ ἑνός σχεδιασμέ-
νου πακέτου ἰδεῶν, πιστεύω, διαθέσεων 
ἤ συμπεριφορῶν. Ἡ βασική στρατηγική 
πού χρη σι μο ποι εῖ ται ἀπό τούς λειτουρ-
γοῦντες αὐτά τά προγράμματα εἶναι συ-
στηματικά νά ἐπιλέγουν, νά συστηματο-
ποιοῦν, καί νά διαχειρίζονται πολλούς 
διαφορετικούς τύπους καταναγκαστικῆς 
ἐπιρροῆς, ἀγωνίες καί τακτικές πού δημι-
ουργοῦν στρές γιά συνεχόμενες χρονικές 
περιόδους. Σέ ἕνα τέτοιο πρόγραμμα τό 
ἀντικείμενο [δηλ. ὁ ἄνθρωπος στόν ὁποῖο 
ἐφαρμόζεται τό πρόγραμμα] ἀναγκάζε-
ται νά υἱοθετήσει μιά σειρά ἀπό μικρά 
«ἀόρατα» βήματα. Κάθε μικρό βῆμα εἶναι 
σχεδιασμένο νά εἶναι ἀρκετά μικρό, ὥστε 
τά ἀντικείμενα [οἱ ἄνθρωποι] νά μήν πα-
ρατηρήσουν τίς ἀλλαγές στούς ἑαυτούς 
τους ἡ νά μήν ἀ να γνω ρί σουν τήν κατα-
ναγκαστική φύση τῶν διαδικασιῶν πού 
χρη σι μο ποι οῦν ται. Τά ἀντικείμενα αὐτῶν 
τῶν τακτικῶν [δηλ. οἱ ἄνθρωποι-θύμα-
τα] δέν καταλαβαίνουν τούς κρυμμένους 
ὀργανωτικούς σκοπούς τῶν προγραμμά-
των ψυχολογικοῦ καταναγκασμοῦ μέχρις 
ἀρκετά ἀργότερα, καί εἶναι ζήτημα ἄν 
ποτέ τό καταλάβουν. Αὐτές οἱ τακτικές 
συνήθως ἐπιβάλλονται σέ συνθῆκες ὁμα-
δικές ἀπό «φίλους καί συμμάχους» τοῦ 
θύματος, πού ἔχουν καλές προθέσεις 
ἀλλά ἔχουν πλανηθεῖ. Αὐτό συγκρατεῖ 
τό θύμα ἀπό τό νά χρησιμοποιήσει τούς 
μηχανισμούς προστασίας τοῦ ἐγώ, πού 
συνήθως χρησιμοποιεῖ τό ἄτομο σέ ἀντα-
γωνιστικές καταστάσεις.
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»Ἡ καταναγκαστική ψυχολογική ἐπιρ-
ροή αὐτῶν τῶν προγραμμάτων σκοπεύει 
νά ὑπερκεράσει τίς ἱκανότητες κριτικῆς 
σκέψης τοῦ ἀτόμου καί τήν ἐλεύθερη θέ-
λησή του καί νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό ὁποια-
δήποτε ἔνσταση, πού τοῦ ὑπαγορεύει ἡ 
σκέψη καί ἡ λογική του. Τά θύματα σταδι-
ακά χάνουν τήν ἱκανότητά τους νά πάρουν 
ἀποφάσεις ἐλεύθερα καί νά ἀσκοῦν ἐνσυ-
νείδητο ἔλεγχο. Ἡ κριτική σκέψη, ἄμυνες, 
ἐνσυνείδητες διαδικασίες, ἀξίες, ἰδέες, συ-
μπεριφορές, ἐπαφές καί ἡ λογική ἱκανότη-
τα ὑποσκελίζονται».

Ὁ Commandant J. P. Morin, ταγματάρ-
χης τῆς γαλλικῆς ἀστυνομίας, ἀπό τούς 
πρώτους πού ἀσχολήθηκαν στή Γαλλία καί 
παγκοσμίως μέ τό «σεκτικό φαινόμενο» 
καί εἰδικότερα μέ τήν ὑποδούλωση ἀνθρώ-
πων στίς σέκτες μέσω τῆς διανοητικῆς χει-
ραγώγησης, εἶναι πολύ ξεκάθαρος στίς το-
ποθετήσεις του. Θεωρεῖ ὅτι ἡ διανοητική 
χειραγώγηση γίνεται στίς μεγάλες κα-
ταναγκαστικές σέκτες μέσω τῆς ὕπνω-
σης καί τῆς αὐ το ΰ πνω σης στή συνέχεια. 
Ἄς ἀκούσουμε τί γράφει στό κλασσικό βι-
βλίο του Sectarus. Le violeur de consience: 
«Ὁ Προγραμματισμός τοῦ ἀνθρώπου ἔχει 
σάν ἀποτέλεσμα νά τόν κάνει νά χάσει τήν 
αὐτονομία τῆς συνείδησής του μέ τέτοιο 
τρόπο ὥστε νά ἐξαφανιστεῖ κάθε πρωτο-
βουλία του προκειμένου νά ἐκ πλη ρω θεῖ 
μία ὁλόκληρη σειρά διατεταγμένων καί 
διαμορφωμένων ἐνεργειῶν. Αὐτός ὁ δια-
νοητικός χειρισμός ἐπιτυγχάνεται μέ ὑπο-
βολή μέσω ὑπνωτισμοῦ καί στή συνέχεια 
ἀσκεῖται ψυχολογική βία.

»Ἡ ὑποβολή πραγματοποιεῖται ὅταν μία 
πράξη ἔχει γίνει ἤ ὅταν μία ἰδέα ἔχει γίνει 
ἀποδεκτή ὑπό τήν ἐπήρεια ἑνός προσώπου, 
χωρίς τό ἄτομο στό ὁποῖο ἀσκήθηκε ἡ 
ὑποβολή νά ἔχει συνείδηση αὐτῆς τῆς 
ἐπήρειας. [...]

»Ἡ ἱκανότητα στήν ὑποβολή εἶναι ἡ 
κατάσταση μέσα ἀπό τήν ὁποία τό ἄτομο 

δέχεται ἰδέες καί γεγονότα καί τά πραγ-
μα το ποι εῖ δίχως νά παρεμβάλει οὐδεμία 
ἔννοια κριτικῆς. Πιστεύει σέ ὅ,τι τοῦ λένε 
δίχως νά ψάξει γιά τήν ὀρθότητα τῶν ὅσων 
λέγονται. Ἡ συγκινησιακή ὑποβολή δρᾶ 
ἐπάνω σέ ὅλους σχεδόν τούς ἀνθρώπους 
καί σέ διαφορετικές βαθμίδες. Σέ ἄτομα 
ἰδιαίτερα ἐπιδεκτικά ἐπιφέρει μέ ὅλη 
της τήν ἔνταση ὕπνο μέσω ὕπνωσης. Ἡ 
ὑποβολή δέν εἶναι τό μοναδικό μέσον γιά 
νά πετύχουμε ὕπνο μέσω τῆς ὕπνωσης. 
Μποροῦμε ἐξ ἴσου καλά νά τό πετύχουμε 
μέσω φυσικῶν καί χημικῶν μεθόδων. Κατά 
τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ἀνεπαρκοῦς ὕπνου, 
ὁ ὁποῖος προκαλεῖται τεχνητά (δηλ. μέσω 
τῆς ὕπνωσης), παρατηροῦμε τήν πλήρη 
ἐξάλειψη τῆς συνειδητῆς θέλησης ἐνῶ 
ἡ ἀντανακλαστική δραστηριότητα τοῦ 
ἀνθρώπου παραμένει ἡ ἴδια. Ὡς ἐκ τούτου 
ὁ ὑπνωτισμένος ἔχει μία συμπεριφορά 
πλήρως διαλυμένης συνείδησης». [...]

Καί συνεχίζει ὁ Commandant J. P. Morin: 
«Ἀπό τή στιγμή πού ὁ ὑπνωτισμός ἐπιτυγ-
χάνεται, ἡ συνειδητή θέληση ἐξαφανίζεται 
καί τό ἄτομο δέν ἐνεργεῖ πλέον παρά μό-
νον μέσω ἀν τα να κλα στι κῶν. Γιά νά κάνει 
ἄλλες κινήσεις πρέπει νά τοῦ ὑποβάλου-
με ἐντολές. Αὐτοῦ τοῦ τύπου ἡ ὑποβολή 
ἀντικαθιστᾶ τήν συνειδητή του θέληση. 
Οἱ ἐντολές αὐτές μποροῦν νά ἐκτελεστοῦν 
κατά τή διάρκεια τοῦ ὕπνου ἡ μετά τόν 
ὕπνο, ὁ ὁποῖος προεκλήθη ἀπό τήν ὕπνω-
ση. Οἱ ἐντολές πού ἔχουν ἐκτελεσθεῖ με-
τά τήν ὕπνωση, λέγονται μετα-υπνωτικές 
(post-hypnotique). [...]

»Οἱ μετα-υπνωτικές ἐντολές δέν ὑπερ-
βαίνουν κατ’ οὐδένα τρόπο τό ἀνώτατο 
χρονικό ὅριο τῶν 2 μηνῶν. Ἔχουμε ὅμως 
δεῖ περιπτώσεις, ἀρκετά σπάνιες βέβαια, 
ὅπου ἔχουν ἐκτελεστεῖ πράξεις ἀπό ἐντο-
λές πού δόθηκαν πρίν ἕνα χρόνο. [...]

»Σύμφωνα μέ ἕνα καλά διαμορφωμένο 
ἐκ τῶν προτέρων πρόγραμμα, μποροῦμε 
νά ὑποβάλουμε στόν ὑπνωτισμένο νά 
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εἰσέλθει σέ μία κατάσταση συστηματικῆς 
ὕπνωσης. Δίχως νά δίνει σημασία στήν 
αὐτοΰπνωση, θά μπορεῖ νά ἐνεργεῖ μέσα 
ἀπό ἕνα σῆμα πού θά τοῦ ἔχει δοθεῖ διά τῆς 
ὑποβολῆς. Αὐτό τό σῆμα, τό ὁποῖο πρέπει 
νά εἶναι πάντοτε τό ἴδιο, μπορεῖ νά εἶναι 
ὁποιασδήποτε μορφῆς. Μέ τήν ἐμφάνιση 
αὐτοῦ τοῦ σήματος (κινήσεις, κωδικοποιη-
μένες λέξεις, ρυθμικοί ἦχοι κ.λπ.) καί ἀφοῦ 
ἔχει σημαντικά δεχθεῖ τήν ὑποβολή, τό 
ἄτομο ξαναβρίσκεται ἀμέσως στήν ὑπνω-
τική κατάσταση.

»Δεδομένου ὅτι ἡ post-hypnotique (μετά-
ὑπνωτική) ὑποβολή -προκειμένου τό ἄτομο 
νά ἐπανα-ὑπνωτίζεται τακτικά- εἶναι ἐφι-
κτή, δέν ὑπάρχει λόγος νά μήν σταματή-
σει. Προγραμματίζουμε τό ἄτομο ἔτσι ὥστε 
νά μπορεῖ νά προγραμματιστεῖ τελείως 
ἀπό μόνο του καί νά διατηρηθεῖ πάλι ἀπό 
μόνο του καί ἐν ἀγνοίᾳ του σέ μία συνεχῆ 
κατάσταση ὑποταγῆς καί ἐ ξάρ τη σης ἀπό 
τόν Γκουρού του, ὅπου δέν παρεμβάλλεται 
ἡ κρίση καί ἡ θέληση.

»Στίς μεγάλες καταναγκαστικές σέ-
κτες, οἱ μακρόσυρτες φορτικές ὁμιλίες, 
πού ἐκφωνοῦνται μονότονα καί τά ἀποκοι-
μιστικά ἄσματα, τά ὁποῖα συχνά συνοδεύ-
ονται ἀπό κουραστικά καί καταθλιπτικά 
τυπικά, προκαλοῦν μιά ὁμαδική ὕπνωση.

»Ἔχουμε παρατηρήσει ὅτι ὁ ὕπνος μέ-
σω ὕπνωσης μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ καί μέ 
ἄλλες μεθόδους. Σήμερα αὐτή πού ἐφαρ-
μόζεται πιό συχνά εἶναι ἡ χημική μέθο-
δος καί τοῦτο γιατί εἶναι ἡ πιό ἐφικτή. Οἱ 
χειριστές τῆς μεθόδου δίνουν στά θύματά 
τους ἕνα ὑπνωτικό προϊόν κάποιου εἰδι-
κοῦ τύπου, τό ὁποῖο αὐξάνει σημαντικά 
τήν εὐαισθησία τους στήν ὑποβολή. Αὐτό 
τό εἶδος τοῦ ναρκωτικοῦ δίνει τή δυνα-
τότητα νά «βάλουμε» ἕνα ἄτομο μέσα 
σέ μία ἡμισυνειδητή κατάσταση κατά 
τέτοιον τρόπο ὥστε αὐτό τό ἄτομο νά πα-
ραχωρεῖ τό ἀσυνείδητο στή θέληση τοῦ 
πειραματιστῆ. [...]

»Στίς μεγάλες καταναγκαστικές σέ-
κτες τό ναρκωτικό διατίθεται συχνά ἀπό 
τό στόμα. Σκόνες καί σιρόπια ἀ να μι γνύ ο-
νται μέ μπαχαρικά γιά νά μήν ἀποκαλύ-
πτεται ἡ γεύση τους. καί τό ἀποτέλεσμα 
εἶναι πολύ γρήγορο. Βλέπουμε ἄτομα πολύ 
ἰσορροπημένα καί εὐυπόληπτα, τά ὁποῖα 
δέν ἐπηρεάζονται εὔκολα, ξαφνικά νά 
μεταστρέφονται σέ λιγότερο ἀπό 2 ὧρες 
πρός μιά ἀνύπαρκτη θρησκεία, τό δόγμα 
τῆς ὁποίας ξεπερνάει καί τήν μεγαλύτερη 
φαντασίωση.

»Κατά τή διάρκεια τῆς πρώτης συνεδρί-
ας ὕπνωσης μέ τή χρήση ναρκωτικοῦ, ὁ χει-
ριστής δίνει τήν ἐντολή στόν ὑπνωτισμέ-
νο νά βρίσκεται σέ κατάσταση ὕπνωσης 
κάθε φορά πού θά τοῦ δίνει ἕνα ἰδιαίτερο 
σῆμα. Τόν διατάζει νά ξεχάσει, ὅταν θά 
ξυπνήσει, τό γεγονός ὅτι ἔχει λάβει σῆμα. 
Ὅσον ἀφορᾶ τώρα στίς συνεδρίες πού θά 
ἀκολουθήσουν, τό σῆμα καί μόνο πού δίνει 
ὁ χειριστής εἶναι ἀρκετό γιά νά ἐπιφέρει 
ὕπνωση καί δέν εἶναι πλέον ἀπαραίτη-
το νά χορηγηθεῖ συμπληρωματική δόση 
ὑ πνω τι κοῦ παρασκευάσματος.

»Μέ αὐτή τή μέθοδο δίνεται, παραδείγ-
ματος χάριν, ἡ ἐντολή στόν νέο ὀπαδό νά 
ἐπιστρέφει στή σέκτα προκειμένου νά πα-
ρακολουθήσει σεμινάρια. Μόλις βγεῖ ἀπό 
τό κέντρο τοῦ ἐνδογματισμοῦ (δηλ. ἀπό 
τόν χῶρο τῆς σέκτας), διαπιστώνουμε ὅτι 
εἶναι ἐντελῶς προγραμματισμένος, προ-
κειμένου καί ὁ ἴδιος πλέον ἀπό μόνος του 
νά προγραμματισθεῖ ἀλλά νά προγραμ-
ματίσει καί ἄλλους. Μόλις ἕνα ξένο πρός 
τή σέκτα ἄτομο προσπαθήσει νά τόν κάνει 
νά ἀκούσει κάτι ἄλλο, τότε μπαίνει στήν 
κατάσταση τῆς αὐτοΰπνωσης καί αὐθυπο-
βάλλεται στόν δικό του ἐπαναδογματισμό.

»Τά προσηλυτισμένα ἤδη ἄτομα πού 
πωλοῦν ἐφημερίδες στό δρόμο πρός ὄφε-
λος τῶν καταναγκαστικῶν σεκτῶν ἔχουν 
μιά πολύ χαρακτηριστική συμπεριφορά. 
Ἐάν κάποιος προσπαθήσει νά τούς ἀπο-
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δείξει ὅτι εἶναι θύματα καί ἔχουν γίνει 
ἀντικείμενο σκανδαλώδους ἐκμετάλλευ-
σης ἑνός ἐμπόρου Γκουρού, τότε αὐτά τά 
ἄτομα δηλώνουν ἁπλοϊκά «ἐμεῖς προσευ-
χόμαστε γιά σᾶς, προκειμένου νά σώσουμε 
τήν ταραγμένη ψυχή σας». Στή συνέχεια 
ἐγκαταλείπουν πολύ γρήγορα τό πεδίο 
δράσεώς των, ἐπαναομαδοποιοῦνται καί 
καταφεύγουν στό ἐσωτερικό μιᾶς ἀποθή-
κης προκειμένου νά συγκεντρωθοῦν γιά 
νά δι α λο γι στοῦν. Μετά ἀπό ἕνα τέταρτο 
βγαίνουν ἀπό ἐκεῖ γιά νά δραστηριοποι-
ηθοῦν πάλι σάν γυρολόγοι περισσότερο 
τώρα ἑδραιωμένοι στίς πεποιθήσεις τους»3.

Μέ τίς βασικές αὐτές διαπιστώσεις καί 
κυρίως μέ τό ὅτι ἡ διανοητική χειραγώγηση 
γίνεται κυρίως μέ τήν ὕπνωση συμφωνεῖ 
καί ὁ Dr. Marvin Galper, κλινικός ψυχολό-
γος στό Σάν Ντιέγκο τῆς Καλιφόρνια, ὁ 
ὁποῖος βοήθησε πρώην μέλη πο λι τι κο θρη-
σκευ τι κῶν σεκτῶν, νά ἐπανέλθουν στήν 
κανονική ζωή. Ἐπιβεβαιώνει ὅτι οἱ σέκτες 
κάνουν πλύση ἐγκεφάλου στά θύματά 
τους χρησιμοποιώντας μεθόδους ἴδιες μέ 
ἐκεῖνες πού χρησιμοποιήθηκαν στή Βόρειο 
Κορέα στούς φυλακισμένους ἀπό τόν πό-
λεμο Ἀμερικανούς. Οἱ ὀπαδοί εἰσέρχονται 
σέ μία κατάσταση, ὅπου στή συνέχεια ὁδη-
γοῦνται νά ἐγκαταλείψουν τίς προσωπικές 
τους πεποιθήσεις, προκειμένου νά υἱοθε-
τήσουν τίς πεποιθήσεις τῆς σέκτας4.

Εἶναι πολύ σημαντικό νά ποῦμε ὅτι 
αὐτή ἡ ἴδια ἡ τεχνική τοῦ ἀνατολίτικου 
διαλογισμοῦ (Meditation), τήν ὁποία 
ἐφαρμόζουν -μέ διαφορετικά ἴσως ὀνόματα- 
ὅλες οἱ σέκτες πού ἐντάσσονται στή 
λεγομένη Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου, εἶναι 
μιά τεχνική ὕπνωσης καί αὐτοΰπνωσης. 
Ἡ τεχνική αὐτή εἶναι δανεισμένη ἀπό τόν 
Ἰνδουισμό καί τόν Βουδισμό.

3. Βλ. Commandant J. P. Morin, Sectarus..., ἔνθ’ ἀνωτ.
4. Βλ. Commandant J. P. Morin, Sectarus..., ἔνθ’ ἀνωτ., 

καί Marvin F. Galper, «Extremistische religiose Kulte und 
verandertes Bewusstsein», στό συλλογικό ἔργο Destruktive 
Kulte, σσ. 108-115.

Ἄς ἀκούσουμε πῶς περιγράφει, μέσα 
ἀπό τήν προσωπική του ἐμπειρία κάποιος 
πού μπῆκε στά βαθιά νερά τῶν σεκτῶν 
καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, ἕνα «μάθημα» 
διαλογισμοῦ.

«Τό μάθημα γίνεται σέ μία μεγάλη 
αἴθουσα ἑνός ἄσραμ5 στήν Ἰνδία. Δασκάλα 
εἶναι μιά γυναίκα σουάμι6 πού εἶναι 
Εὐρωπαία καί γιά χρόνια μαθήτρια τοῦ 
γκουρού. Φοράει τά πορτοκαλιά ράσα.

Οἱ μαθητές εἶναι διάφοροι ἐπισκέπτες 
τοῦ ἄσραμ. Ἀπό μικρά παιδάκια μέχρι 
μεσήλικες. Ἡ γιόγκα-νίντρα διαφημίζεται 
ὡς ἡ γιόγκα τῆς χαλάρωσης καί ἀπευ-
θύνεται σέ ἀνθρώπους πού ζοῦν μέσα στή 
σύγχρονη κοινωνία.

Μᾶς βάζει νά ξαπλώσουμε ἀνάσκελα 
στό πάτωμα, χωρίς νά ἀκουμπάει ὁ ἕνας 
τόν ἄλλο, νά βολευτοῦμε ὅσο καλύτερα 
μποροῦμε.

Κλεῖστε τά μάτια καί ἡσυχάστε... 
χαλαρῶστε.

Οἱ ὁδηγίες ἔρχονται ἀργά, γιά νά ἔχουμε 
χρόνο νά τίς ἐκτελοῦμε. Ἀπόλυτη σιωπή 
ἐπικρατεῖ στήν αἴθουσα καί ἀκούγεται 
μόνο ἡ φωνή τῆς σουάμι.

Νοιῶστε τό σῶμα σας νά γίνεται 
βαρύ... πολύ βαρύ... εἶναι ἀδύνατο νά τό 
μετακινήσετε... νοιῶστε τά σημεῖα ἐπαφῆς 
μέ τό δάπεδο... (παύση γιά λίγα λεπτά)... 
Τώρα νοιῶστε τό σῶμα σας πολύ ἐλαφρύ..., 
νά αἰωρεῖται πάνω ἀπό τό πάτωμα... εἶστε 
ἕτοιμοι νά πετάξετε... Τώρα ξεχάστε τό 
σῶμα σας καί δεῖτε μέσα στό νοῦ σας ἕνα 
ὄμορφο ἡλιοβασίλεμα... Τώρα ἕνα κίτρινο 
λουλούδι... ἕναν ὄμορφο καταρράκτη... ἕνα 
λαμπερό ἥλιο.

Οἱ ὄμορφες εἰκόνες διαδέχονται ἡ μία 
τήν ἄλλη. Τίς βλέπω ὅλες πολύ παραστα-
τικά... Εἶναι σάν νά παρακολουθεῖς ἕνα 
ντοκιμαντέρ μέσα στόν νοῦ σου. H φωνή 
τῆς δασκάλας εἶναι ἤρεμη καί σταθερή, μέ 

5. Ἰνδουιστικού κοινόβιου.
6. Ἰνδουιστής μοναχός.
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κανονικό ρυθμό. Ἡ ὅλη διαδικασία πρέπει 
νά κράτησε γύρω στή μία ὥρα.

Τώρα ἀποκτῆστε ξανά ἐπίγνωση τοῦ 
σώματός σας... κινῆστε ἀργά-ἀργά τά μέλη 
σας [λέγει ἡ δασκάλα τοῦ διαλογισμοῦ].

Πράγματι νοιώθω τό σῶμα μου βαρύ, 
δέν μπορῶ νά κινηθῶ γρήγορα.

Ἀνοῖξτε τά μάτια σας σιγά-σιγά καί 
ἀποκτῆστε αἴσθηση τοῦ δωματίου.

Σηκώνομαι σιγά-σιγά. Εἶναι σάν νά 
σηκώνομαι ἀπό βαθύ ὕπνο. Κοιτάζω 
γύρω μου. Οἱ περισσότεροι ἀπό μᾶς 
μοιάζουν σάν νά ἔχουν μόλις ξυπνήσει... 
Μερικοί ὅμως εἶναι ἀκόμα ξαπλωμένοι 
στό πάτωμα. Τούς πῆρε ὁ ὕπνος! Αὐτοί 
κοιμοῦνται κανονικά!».

Ξυπνῆστε τους, λέει χαμογελώντας ἡ 
δασκάλα... Τούς ξυπνᾶμε σιγά-σιγά καί 
ὅλο ἀπορία ἀντικρίζουν τά εἰρωνικά 
χαμόγελα τῶν ὑπόλοιπων».

Καί σχολιάζει ὁ πρώην ὀπαδός: «Αὐτό 
εἶναι ἕνα μάθημα τῆς Γιόγκα-Νίντρα, ὅπως 
βάφτισαν αὐτή τή διαδικασία.

Τί ἔγινε τώρα;... Ἄς σκεφτοῦμε. Κατ’ 
ἀρχάς ὑπῆρχε ἡ σουάμι πού ἔδινε 
ἐντολές καί ἐμεῖς τίς ἐκτελούσαμε. Ἴσως 
ἔτσι “μαθαίνουμε” ἐκτός τῶν ἄλλων νά 
ὑπακοῦμε καί στούς σουάμι... Μετά ὅλα 
αὐτά διαδραματίσθηκαν μέσα στό νοῦ 
μας. Νοιώσαμε καί αἰσθανθήκαμε ὅπως 
ἤθελε ἡ σουάμι... νά τό ποῦμε ὑποβολή;... 
Παραδώσαμε τόν ἔλεγχο τοῦ νοῦ μας στά 
χέρια της καί μᾶς πήγαινε ὅπου ἤθελε. 
Εἶχε πλήρη ἔλεγχο τοῦ νοῦ μας γιά κάποιο 
χρονικό διάστημα... Αὐτό βέβαια ἔγινε μέ τή 
θέλησή μας. Δεχθήκαμε νά ὑποστείλουμε, 
νά παραμερίσουμε, νά ἐξαφανίσουμε τήν 
προσωπική μας θέληση καί νά δεχθοῦμε 
νά μᾶς ὁδηγεῖ ἡ δική της θέληση.

Ἀποκτοῦν πάνω μας τόση ἐξουσία, 
ὅση τούς πα ρα χω ροῦ με.

Φαντάζεστε νά ἐξασκοῦμε αὐτή τή 
μέθοδο καθημερινά;... Πόσο πιό ἔντονα θά 
γίνουν τά παραπάνω φαινόμενα;... Μήπως 
στό τέλος θά ἐπιθυμοῦμε νά μᾶς ὁδηγεῖ 

κάποιος σουάμι σ’ ὅλες τίς δραστηριότητες 
τῆς ζωῆς μας;... Μήπως αὐτό ἐκτός ἀπό μία 
μέθοδος χαλάρωσης εἶναι καί μία τεχνική 
ὑποταγῆς;...»7.

Μέ τήν ἄποψη ὅτι στή διάρκεια τοῦ δια-
λογισμοῦ, κυρίως μέ τή μορφή τῆς λεγομέ-
νης βυθίσεως, λαμβάνουν χώρα ὑπνωτικές 
διαδικασίες καί αὐτοΰπνωση συμφωνοῦν 
οἱ περισσότεροι σοβαροί ἐρευνητές. Ἀνα-
φέρουμε ἐνδεικτικῶς τόν Klaus Thomas 
διδάκτορα Ἰατρικῆς καί Φιλοσοφίας καί 
Διευθυντή τοῦ Ἰν στι τού του Schultz στό Βε-
ρολίνο γιά Ψυχοθεραπεία, Ἰατρική Ὕπνω-
ση καί Αὐτογενῆ Ἐξάσκηση (Autogenes 
Training), ὁ ὁ ποῖ ος προσθέτει ὅτι στή διάρ-
κεια τοῦ διαλογισμοῦ μπορεῖ ὁ διαλογιζό-
μενος νά ὁδηγηθεῖ σέ ψευδαισθήσεις. Σ’ 
αὐτό συν τε λεῖ ἡ ἐπανάληψη τῶν Mantras 
(διαλογιστικῶν λέξεων ἤ φράσεων), τά 
ὁποῖα θεωροῦνται κενά νοήματος, ἐνῶ 
στήν πραγματικότητα συνήθως εἶναι ὀνό-
ματα θεοτήτων τοῦ ἰνδουιστικοῦ ἤ βουδι-
στικοῦ πανθέου8.

Σύμφωνα μέ τόν Διονύσιο Φαρασιώτη, 
συγγραφέα τοῦ βιβλίου «Οἱ γκουρού, ὁ 
νέος καί ὁ Γέροντας Παΐσιος», τό ὁποῖο ἤδη 
ἀναφέραμε καί ἀπό τό ὁποῖο προέρχεται ἡ 
περιγραφή τῆς ἀσκήσεως διαλογισμοῦ, τήν 
ὁποία παραθέσαμε, ὁ διαλογισμός ὡς τε-
χνική ὕπνωσης καί αὐτοΰπνωσης ἐνισχύει 
τήν ὑποταγή καί τήν παθητικότητα, ἄρα 
μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά διανοητική 
χειραγώγηση. Ἐνόσω ἐκτελεῖ ὁ διαλογι-
ζόμενος τίς ὁδηγίες τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς 
ἀσκήσεως διαλογισμοῦ, δέν ἔχει χρόνο νά 
σκεφθεῖ. «Ἄν θελήσεις νά σκεφθεῖς, πρέπει 
νά διακόψεις τήν ἄσκηση» συμπληρώνει ὁ 
Φαρασιώτης9.

7. Βλ. Διονυσίου Φαρασιώτη, Οἱ γκουρού, ὁ νέος καί ὁ 
Γέροντας Παΐσιος, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 473-474.

8. Βλ. Klaus Thomas, Dr. med. καί Dr. phil., «Person-
lichkeitsveranderungen junger Menschen in destruktiven 
Kulten. Von der uberwertigen Idee bis zur hupnotischen 
Gehurnkontrolle», στό συλλ. ἔργο Destruktive Kulte, ἔνθ’ 
ἀνωτ., σσ. 116-125.

9. Φαρασιώτης, Οἱ γκουρού..., ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 459.
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Φυσικά οἱ ἀνωτέρω τεχνικές διανοη-
τικοῦ χειρισμοῦ θά τεθοῦν σέ ἐφαρμογή 
ἀφοῦ ἐπιλεγοῦν κατάλληλα οἱ καλύτεροι 
στόχοι. Πολλές σέκτες χρησιμοποιοῦν 
λεπτομερῆ ἐγχειρίδια γιά νά ἐντοπίσουν 
τούς ἀνθρώπινους στόχους, πού εἶναι πιό 
πρόσφοροι γιά ἐπηρεασμό. Ὑπάρχουν 
τέτοια ἐγχειρίδια, τά ὁποῖα ἀ πευ θύ νον-
ται κυρίως σέ εἰδικούς στίς πωλήσεις καί 
στίς προσλήψεις προσωπικοῦ. Συνήθως 
οἱ προσφορότεροι πρός ἐ πη ρε α σμό στό-
χοι εἶναι νέοι, εὐκολόπιστοι, ἀφελεῖς καί 
πρόσωπα μέ μειωμένη κρίση, πού προ-
έρχονται ἀπό ὑπερπροστατευτικό περι-
βάλλον ἤ ἄνθρωποι πού μπορεῖ νά εἶναι 
ἐξαιρετικά εὐάλωτοι λόγω κάποιας πρό-
σφατης συναισθηματικῆς ἀπογοήτευσης, 
οἰκονομικῆς δυσκολίας ἤ προβλήματος 
ὑγείας.

Ὁ διανοητικός χειρισμός διευκολύνεται 
τά μέγιστα καθώς ἐντάσσεται στό εὐρύτε-
ρο πλαίσιο τῶν πεποιθήσεων καί πρα κτι-
κῶν τῶν σεκτῶν.

Ἡ βασική παραδοχή κάθε σέκτας, ὅτι ὁ 
ἀρχηγός της εἶναι ἕνας θεϊκός Δάσκαλος, 
ἕνας ἐνσαρκωμένος θεός, ὁ Μεσσίας τῆς 
Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου -καί ἄλλα πα-
ρόμοια κατά περίπτωση- ἀποτελεῖ ἄριστο 
προαπαιτούμενο γιά τόν ἔλεγχο τοῦ νοῦ 
τοῦ ὀπαδοῦ. Ἀφοῦ εἶναι θεϊκός Δάσκα-
λος ἔχει ἀπόλυτη αὐθεντία καί συνεπῶς 
οἱ ὀπαδοί-μαθητές πρέπει νά κάνουν σ’ 
αὐτόν ἀπόλυτη καί ἄνευ προϋποθέσεων 
ὑπακοή. Αὐτό τούς ὁδηγεῖ σταδιακά σέ 
ὁλοκληρωτική ἐξάρτηση.

Ἡ σχέση ἐδῶ εἶναι ἀμφίδρομη: Ἀφ’ ἑνός 
ἡ διανοητική χειραγώγηση διευκολύνεται 
ἀπό τήν πεποίθηση, πού καλλιεργεῖται 
μέσα στή σέκτα, ὅτι ὁ ἀρχηγός εἶναι θεϊκός 
Δάσκαλος καί αὐτά πού λέγει καί πράττει 
δέν ἐπιδέχονται ἀμφισβήτηση καί ἀφ’ ἑτέ-
ρου μέσω τῆς διανοητικῆς χειραγώγησης 
ἑδραιώνεται ἡ πεποίθηση στό ἀλάθητό τοῦ 
ἀρχηγοῦ.

Οἱ περισσότερες σέκτες, ὡς γνωστόν, 
προβάλλουν μία ἄκρως ἁπλοποιημένη 
ἑρμηνεία τοῦ κόσμου, ἐνῶ συγχρόνως δαι-
μο νο ποι οῦν ὁτιδήποτε εὑρίσκεται ἔξω ἀπό 
αὐτές, πολύ περισσότερο φυσικά ὁτιδήπο-
τε καί ὁποιονδήποτε ἀσκεῖ σ’ αὐτές κριτική.

Ἀπομονώνουν τούς νεοπροσύλητους 
ἀπό τούς συγγενεῖς καί φίλους καί συνή-
θως ἐνσταλάζουν μίσος γιά τούς γονεῖς 
καί ἰδιαίτερα τή μητέρα.

Οἱ σέκτες κολακεύουν τόν ἐγωισμό τοῦ 
νεοπροσύλητου. Ἐσύ, τοῦ λένε, θά σώσεις 
τήν κοινωνία καί τόν πλανήτη ὁλόκληρο. 
Συγχρόνως τοῦ δημιουργοῦν ἐνοχές τῆς 
ἑξῆς μορφῆς: Ἐάν δέν πετυχαίνει τούς 
στόχους, πού θέτει τό πρόγραμμα, φταίει 
αὐτός, ἐπειδή δέν ἐφαρμόζει σωστά τήν 
τεχνική. Ἡ ὀργάνωση δέν φταίει ποτέ.

Συγχρόνως ἀσκοῦν στούς ὀπαδούς 
πνευματική τρομοκρατία ἐπισείοντας 
ὑπαρκτούς ἤ ἀνύπαρχτους κινδύνους. Πα-
ραδείγματος χάριν οἱ χιλιαστές, οἱ γνω-
στοί λεγόμενοι «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», 
τρομοκρατοῦν μέ τόν ἐπικείμενο Ἀρμα-
γεδδώνα, ἀπό τόν ὁποῖο θά ἐπιζήσουν 
-ὅπως λένε- μόνον οἱ «Μάρτυρες τοῦ ‘Ἰε-
χωβά»!

Ἕνα μεγάλο κεφάλαιο, πού ὅμως ξεφεύ-
γει ἀπό τό πλαίσιο τοῦ θέματός μας, εἶναι 
ἡ γενικευμένη διανοητική χειραγώγηση, ἡ 
ὁποία ἀσκεῖται στίς σύγχρονες κοινωνίες 
μέσω κυρίως τῶν Μ.Μ.Ε. Αὐτό τό κεφάλαιο 
δέν θά τό ἀνοίξουμε. Πρέπει ὅμως τουλά-
χιστον νά ποῦμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι ἀπό 
ὅλους τούς διανοητικούς χειρισμούς, πού 
ὑφίσταται ὁ ἄνθρωπος σήμερα (τηλεόρα-
ση, διαφήμιση, πωλήσεις, πολιτική), ὁ πλέ-
ον ἐπικίνδυνος εἶναι αὐτός τῶν σεκτῶν, 
διότι -λόγω τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ χαρακτήρα 
τους- οἱ σέχτες δέν ἔχουν ἕνα ἐπιμέρους 
στόχο (π.χ. νά μᾶς κάνουν νά ἀγοράσουμε 
κάτι), ἀλλ’ ἔχουν ὡς στόχο νά ἐλέγξουν καί 
νά ἐκμεταλλευθοῦν ὁλόκληρο τόν ἄνθρω-
πο καί μάλιστα χτυποῦν τό κέντρο τῆς 
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προσωπικότητάς του: ὅ,τι ἔχει πιό ἱερό καί 
πολύτιμο. Ὁπότε στό βάθος τό πρόβλημα, 
ἐκτός ἀπό κοινωνικό καί νομικό, εἶναι κατ’ 
ἐξοχή πνευματικό.

Ἀντιμετώπιση

Ἐρχόμαστε τώρα στό θέμα τῆς ἀντιμε-
τωπίσεως τοῦ προβλήματος.

Θά πρέπει νά ποῦμε ἐξ ἀρχῆς, ὅτι ἡ ἀντι-
μετώπιση εἶναι κυρίως προληπτική καί σ’ 
αὐτό τό σημεῖο προβάλλει μπροστά μας 
ἡ δουλειά πού ἔχουμε νά κάνουμε. Καί ἡ 
Ἐκκλησία μέ τήν κατήχηση καί οἱ Πρωτο-
βουλίες Γονέων, ἀλλά καί ἡ Πολιτεία, στό 
βαθμό πού τό πρόβλημα εἶναι καί κοινωνι-
κό καί νομικό.

Ὁ προτεινόμενος καί ἐφαρμοζόμενος, 
ἤδη ἀπό τή δεκαετία τοῦ ‘80, κυρίως στίς 
Ἡνωμένες Πολιτεῖες μέ τόν Ted Patrick 
«ἀποπρογραμματισμός», δέν μπορεῖ νά 
νομιμοποιηθεῖ ἀπό καμία ἄποψη, καθώς 
ἀντιγράφει -ἀντίστροφα ὅμως- ὅλες τίς 
τεχνικές τῆς χειραγωγήσεως πού ἐφαρμό-
ζουν οἱ σέκτες.

Αὐτό γίνεται μετά τήν βίαιη ἀπαγωγή 
τοῦ ὀπαδοῦ καί τήν φυσική ἀπομάκρυνσή 
του ἀπό τή σέκτα. Ὁ ἀποπρογραμματισμός 
στοχεύει -καί σ’ ἕνα βαθμό τό ἐπιτυγχάνει- 
νά κάνει πλύση ἐγκεφάλου στόν ὀπαδό 
μιᾶς σέκτας γιά νά ἀποτοξινωθεῖ ἀπ’ αὐτή 
καί νά ἐνσταλαχθοῦν στό μυαλό του ἄλλες 
πεποιθήσεις ἀπ’ αὐτές πού εἶχε στή σέκτα. 
Δηλαδή πλύση ἐγκεφάλου γιά νά φύγει ἡ 
προηγούμενη πλύση ἐγκεφάλου!

Τό σίγουρο εἶναι, ὅτι πολλά ἀπό τά 
θύματα τῶν σεκτῶν, πού ἔχουν ὑποστεῖ 
πλύση ἐγκεφάλου, χρειάζονται ἐξειδικευ-
μένη ψυχιατρική καί ψυχολογική βοήθεια. 
Αὐτό ὅμως εἶναι ἕνα θέμα πού θέλει πολύ 
συζήτηση.

Τό βέβαιο ἐπίσης εἶναι, ὅτι γιά τήν θερα-
πεία ἀπαιτεῖται ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν 
ζημιογόνο πηγή, δηλαδή τήν σέκτα, καί τίς 
ἐπικίνδυνες ἐπιδράσεις της.

Αὐτό πού κυρίως προσπαθοῦμε νά κά-
νουμε, γιά νά βοηθήσουμε ἕναν ἄνθρωπο 
ἐγκλωβισμένο σέ μία σέκτα νά βγεῖ ἀπό 
αὐτήν, εἶναι νά βάλει ξανά σέ κίνηση τήν 
προσωπική του σκέψη καί κρίση, τά ὁποῖα 
ἡ σέκτα, μέσω τῆς διανοητικῆς χειραγώγη-
σης, τοῦ τά ἔχει βάλει «στό ψυγεῖο». Ὅταν 
ὁ ὀπαδός-θύμα ἀρχίσει νά προβληματίζε-
ται καί νά ἀμφιβάλει γιά διδασκαλίες καί 
πρακτικές τῆς ὀργανώσεως καί γιά τήν 
αὐθεντία τοῦ ἀρχηγοῦ, σημαίνει ὅτι πᾶμε 
καλά.

Ἐπίλογος

Συνοψίζοντας, παρατηροῦμε ὅτι ὁ δια-
νοητικός χειρισμός ἤ χειραγώγηση ἤ πλύ-
ση ἐγκεφάλου εἶναι τό κλειδί γιά νά κατα-
νοήσουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ σέκτες 
μεταβάλλουν ἐλεύθερους ἀνθρώπους σέ 
ἐξαρτημένους ὑπηρέτες. Γι’ αὐτόν τόν λόγο 
καί ἡ χρήση ἤ ὄχι τῆς διανοητικῆς χειρα-
γώγησης εἶναι ἕνα ἀπό τά κριτήρια πού, 
ἐάν πληροῦνται, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι 
ἔχουμε νά κάνουμε μέ μία σέκτα. Σέκτα 
καί διανοητική χειραγώγηση πᾶνε μαζί.

Ἡ διανοητική χειραγώγηση καί ἡ συ-
νακόλουθη ὑποταγή στή σέκτα διενερ-
γοῦνται κυρίως μέσω ὑπνωτιστικῶν τε-
χνικῶν, ἡ πιό βασική ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι ὁ 
λεγόμενος διαλογισμός (Meditation).

Στήν ἐποχή μας πού οἱ σέκτες, ἐπωφε-
λούμενες ἀπό σχετικές ἔρευνες ψυχολό-
γων καί ψυχιάτρων, ἔχουν ἀναγάγει τή 
διανοητική χειραγώγηση σέ ἐπιστήμη, ὁ 
τρόπος νά βοηθήσουμε ἀνθρώπους νά μήν 
πέσουν στίς παγίδες τους εἶναι μία συνδυ-
ασμένη δράση καί λήψη μέτρων τόσο σέ 
ἐπίπεδο κοινωνικό ὅσο καί νομικό.

Κυρίως ὅμως γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους 
εἶναι πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά βοηθήσουμε τόν 
ἄνθρωπο νά καταλάβει, ὅτι ὅλα τά προβλή-
ματά του συνοψίζονται στό πρόβλημα τοῦ 
νοήματος ζωῆς καί αὐτό τό τελευταῖο λύ-
νεται μόνον διά τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ.



18

ΝΕΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»
τοῦ κ. Νικολάου Μηλιώνη, 

μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» εἶναι γνωστή γιά τή 
συνήθειά της νά ἀλλάζει τίς διδασκαλίες 
της ὅταν γιά κάποιο λόγο κρίνει ὅτι ἡ ἑρμη-
νεία πού ἔδινε δέν τήν ἐξυπηρετεῖ πλέον. 
Αὐτό τό ὀνόμαζε στό παρελθόν «νέο φῶς». 
Σήμερα τό ὀνομάζει: «ἐκλέπτυνση στήν 
κατανόηση» ἤ «ἐπανεξέταση».

Μιά τέτοια ἀλλαγή ἐμφανίζεται στό 
τεῦχος 15/11/2016 τοῦ περιοδικοῦ «Σκο-
πιά», ἀνατρέποντας ἀρκετές βασικές διδα-
σκαλίες τῆς ἑταιρίας. Ἀλλά ἄς τό δοῦμε πιό 
συγκεκριμένα. Ἀφοῦ ἔχει κάνει ἀναφορά 
στή βαβυλώνια αἰχμαλωσία τοῦ Ἰσραήλ, ὁ 
συντάκτης θέτει τό ἑξῆς ἐρώτημα:

2016. «Σκοπιά», 15/11/2016, σελ. 22. 
«Έχουν υποστεί ποτέ οι Χριστιανοί κάτι 
αντίστοιχο με τη βαβυλωνιακή αιχμαλω-
σία;».

Στή συνέχεια προσθέτει:
«Επί πολλά χρόνια, αυτό το περιοδι-

κό εξέφραζε την άποψη ότι οι σύγχρο-
νοι υπηρέτες του Θεού περιήλθαν σε Βα-
βυλωνιακή αιχμαλωσία το 1918 και ότι 
ελευθερώθηκαν από τη Βαβυλώνα το 1919. 
Εντούτοις, για λόγους που θα αναλύσουμε 
σε αυτό και στο επόμενο άρθρο, κρίθηκε 
απαραίτητο να γίνει μια επανεξέταση1 του 
θέματος».

Τί ἐννοεῖ ὅμως ἡ ἑταιρία ὅταν μιλάει 
γιά αἰχμαλωσία ἀπό τό 1918 ὡς τό 1919; 
Πρόκειται γιά τήν περίοδο κατά τήν ὁποία 
ὁ Ἰωσήφ Ρόδερφορδ, δεύτερος πρόεδρος 
τῆς ἑταιρίας, μαζί μέ ἕξι συνεργάτες του 
καταδικάστηκαν καί φυλακίστηκαν. Αὐτό 
γιά τήν ἑταιρία θεωρήθηκε ὡς σύγχρονο 

1. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

ἀνάλογο τῆς βαβυλώνιας αἰχμαλωσίας, 
ἀφοῦ χωρίς τήν ἡγεσία της –τούς προφῆτες 
της- ἡ ἑταιρία ἔχανε τή σύνδεσή της μέ 
τόν Ἰεχωβά καί δέν μποροῦσε νά λάβει 
«νέο φῶς». Τελικά ὁ Ροδερφορδ ἀφέθηκε 
ἐλεύθερος μερικούς μῆνες ἀργότερα, ἀφοῦ 
δέχτηκε νά ἀφαιρέσει ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς 
ἑταιρίας τίς σελίδες ἐκεῖνες, πού θεωρή-
θηκαν ἐπιλήψιμες. Τώρα λοιπόν, αὐτή ἡ 
διδασκαλία ἀλλάζει:

2016. «Σκοπιά», 15/11/2016, σελ. 22-23: 
«Σκεφτείτε το εξής: Η Βαβυλώνα η Μεγά-
λη είναι η παγκόσμια αυτοκρατορία της 
ψεύτικης θρησκείας. Προκειμένου, λοιπόν, 
να υπόκειται ο λαός του Θεού στη Βαβυ-
λωνιακή αιχμαλωσία το 1918, θα έπρεπε 
να είχαν γίνει με κάποιον τρόπο υπόδουλοί 
της ψεύτικης θρησκείας εκείνον τον καιρό. 
Τα γεγονότα όμως δείχνουν ότι, στις δεκα-
ετίες που προηγήθηκαν του Α’ Παγκόσμιου 
Πολέμου, οι χρισμένοι υπηρέτες του Θεού 
στην πραγματικότητα απελευθερώνονταν 
από τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη, δεν υπο-
δουλώνονταν σε αυτήν. Αν και είναι αλήθεια 
ότι οι χρισμένοι υπέστησαν διωγμό κατά τη 
διάρκεια του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, 
η θλίψη που βίωσαν προκλήθηκε κυρίως 
από τις κοσμικές αρχές, όχι από τη Βα-
βυλώνα τη Μεγάλη. Στην πραγματικότητα 
λοιπόν, δεν φαίνεται να περιήλθε ο λαός του 
Ιεχωβά σε αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα τη 
Μεγάλη το 1918».

Φυσικά αὐτό δέν εἶναι ἀλήθεια, καθώς ὁ 
Ροδερφορδ φρόντισε νά κατηγορήσει τούς 
κληρικούς τῆς ἐποχῆς του ὡς ὑποκινητές 
τῆς καταδίκης του. Δέν θά ἐπικεντρω-
θοῦμε ὅμως σ’ αὐτό, καθώς δέν ἀφορᾶ στό 
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θέμα μας. Καί ἡ «Σκοπιά» συνεχίζει, γιά νά 
ἐξηγήσει τί ἐννοεῖ:

2016. «Σκοπιά», 15/11/2016, σελ. 23: 
«Ωστόσο, ιδίως μετά τον θάνατο των απο-
στόλων, σηκώθηκαν άντρες που έλεγαν “δι-
εστραμμένα πράγματα για να παρασύρουν 
τους μαθητές πίσω τους”… Το 313 Κ. Χ., 
αυτή η αποστατική μορφή Χριστιανοσύνης 
έλαβε νομική αναγνώριση από τον ειδωλο-
λάτρη Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. 
Έκτοτε, Εκκλησία και Κράτος άρχισαν να 
πορεύονται χέρι χέρι… Αργότερα, υπό τον 
Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α (379-395 Κ. Χ.), 
η Καθολική Εκκλησία, όπως έγινε τελικά 
γνωστή η μολυσμένη μορφή της Χριστια-
νοσύνης, αποτέλεσε την επίσημη θρησκεία 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι ιστορι-
κοί αναφέρουν ότι η ειδωλολατρική Ρώμη 
«εκχριστιανίστηκε» τον τέταρτο αιώνα. Η 
αλήθεια είναι ότι εκείνον τον καιρό οι απο-
στάτες Χριστιανοί είχαν ήδη ενωθεί με τις 
ειδωλολατρικές θρησκευτικές οργανώσεις 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως μέλη της 
Βαβυλώνας της Μεγάλης. Εντούτοις, ένας 
μικρός αριθμός όμοιων με σιτάρι χρισμένων 
Χριστιανών έκαναν το καλύτερο που μπο-
ρούσαν για να λατρεύουν τον Θεό, αλλά οι 
φωνές τους καταπνίγονταν».

Γιατί εἶναι σημαντικά ὅλα αὐτά; Διότι ἡ 
ἑταιρία δίδασκε μέχρι πρότινος, ὅτι ἡ ἀπο-
στασία ἀφοροῦσε ὅλη τήν Ἐκκλησία, καί 
ὅτι οὐσιαστικά δέν ὑπῆρχε Ἐκκλησία μέχρι 
νά ἔρθει ὁ Ρῶσσελ καί ἡ ἑταιρία του νά 
συμπληρώσουν τό κενό. Φτάνει μάλιστα 
νά ρίξει τήν εὐθύνη γι’ αὐτό στό Θεό, ἀφοῦ 
«ἔπρεπε νά γίνει ἔτσι»:

2013. «Σκοπιά», 15/12/2013, σελ. 7: «Θέλο-
ντας να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ο Παύ-
λος εξήγησε υπό θεϊκή έμπνευση ότι, πριν 
από την ημέρα του Ιεχωβά, έπρεπε να εμφα-
νιστεί μια μεγάλη αποστασία και “ο άνθρω-
πος της ανομίας”».

Τώρα ὅμως ἀλλάζει διδασκαλία καί πα-
ραδέχεται, ὅτι ὑπῆρχε «μικρός ἀριθμός» 

κεχρισμένων2 ἀκόμα καί κατά τήν περίοδο 
τῆς ἀποστασίας, οἱ ὁποῖοι ἁπλᾶ «καταπνί-
γονταν». Δηλαδή, θέλει νά πεῖ, ὅτι ὑπῆρξε 
συνέχεια ἀπό τούς ἀποστόλους μέχρι τό 
Ρῶσσελ. Αὐτοί μάλιστα οἱ ὀλίγοι κεχρισμέ-
νοι ἐκμεταλλεύτηκαν, κατά τήν «Σκοπιά», 
«σημαντικούς παράγοντες», γιά νά λατρεύ-
ουν τόν Θεό κι’ αὐτοί ἦταν ἡ ἀνακάλυψη 
τοῦ πιεστηρίου καί οἱ μεταφράσεις. Διαβά-
ζομε στό ἴδιο ἄρθρο τῆς «Σκοπιᾶς»:

2016. «Σκοπιά», 15/11/2016, σελ. 24: «Θα 
ήταν ποτέ οι αληθινοί Χριστιανοί ελεύθεροι 
να λατρεύουν τον Θεό φανερά και με απο-
δεκτό τρόπο; Ναι! Αχτίδες πνευματικού φω-
τός άρχισαν να διαπερνούν το σκοτάδι, χάρη 
σε δύο σημαντικούς παράγοντες. Ο πρώτος 
ήταν η εφεύρεση ενός πιεστηρίου στα μέσα 
του 15ου αιώνα το οποίο χρησιμοποιούσε 
κινητά στοιχεία… Ο δεύτερος αξιοσημεί-
ωτος παράγοντας ήταν η απόφαση λίγων 
θαρραλέων αντρών στη χαραυγή του 16ου 
αιώνα να μεταφράσουν τον Λόγο του Θεού 
στις γλώσσες που μιλούσε ο κοινός λαός».

Ἡ ἑταιρία προσπαθεῖ μέ τόν τρόπο αὐτό 
νά δημιουργήσει τήν ἐντύπωση ὅτι συν-
δέεται μέ τό παρελθόν. Τό ἐρώτημα ὅμως 
εἶναι τό ἑξῆς: πῶς οἱ «λίγοι θαρραλέοι 
ἄντρες» κατάφεραν νά πραγματοποιήσουν 
τή μετάφραση «του Λόγου του Θεού στις 
γλώσσες» χωρίς τήν ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησί-
ας, ἡ ὁποία, κατά τόν Ἀπ. Παῦλο, εἶναι ὁ 
μόνος «στῦλος καί ἐδρέωμα τῆς ἀληθείας»; 
(Α΄ Τιμ. γ΄ 15).

Στή συνέχεια, τό κείμενο συμπληρώνει:
2016. «Σκοπιά», 15/11/2016, σελ. 25: «...ο 

Κάρολος Τέηζ Ρώσσελ και λίγοι σύντροφοί 
του άρχισαν να μελετούν συστηματικά τη 
Γραφή στα τέλη του 19ου αιώνα. Αρχικά, 

2. «Κεχρισμένοι» ὀνομάζονται συγκεκριμένα πρόσω-
πα μεταξύ τῶν ὀπαδῶν, στά ὁποῖα συγκαταλέγονται καί 
οἱ ἀρχηγοί τῆς ἑταιρίας. Κατά τήν ἑταιρία εἶναι εἰδική 
τάξη καί ἀποτελοῦν τήν «Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ». Γιά 
περισσότερες πληροφορίες βλέπε προηγούμενα τεύχη 
τοῦ «Διαλόγου».
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στόχος του αδελφού Ρώσσελ ήταν να εξα-
κριβώσει ποιά από τις επικρατούσες θρη-
σκείες δίδασκε την αλήθεια. Είχε συγκρίνει 
προσεκτικά τις διδασκαλίες πολλών θρη-
σκειών, ακόμα και μη Χριστιανικών, με τα 
όσα λέει η Γραφή. Σύντομα αντιλήφθηκε 
ότι ούτε μία από εκείνες τις θρησκείες δεν 
προσκολλούνταν πλήρως στον Λόγο του 
Θεού».

Ἄν ὅμως ὁ Ρῶσσελ δέν βρῆκε οὔτε μία 
σωστή θρησκεία, ποῦ ἀνῆκαν αὐτοί οἱ ὀλί-
γοι πιστοί ἄνθρωποι, ὁ «μικρός ἀριθμός» 
κεχρισμένων, οἱ ὁποῖοι ἀντιστέκονταν στή 
«βαβυλώνια αἰχμαλωσία» ὅλους αὐτούς 
τούς αἰῶνες, ὅπως ἡ ἑταιρία ἰσχυρίζεται; 
Καί ἄραγε, αὐτός ὁ «μικρός ἀριθμός» κε-
χρισμένων, πῶς εἶναι σίγουρο ὅτι ἑρμήνευε 
σωστά τίς Γραφές;

Ἡ ἴδια ἡ «Σκοπιά ἀποκλείει αὐτή τήν 
βεβαιότητα, ὁμολογώντας:

2016. «Σκοπιά», 15/11/2016, σελ. 29: «Δεν 
ήταν όλα όσα έκαναν οι Σπουδαστές της 
Γραφής το διάστημα 1914-1919 σε αρμονία 
με τις Γραφικές αρχές. Παρότι ειλικρινείς, 
οι αδελφοί δεν είχαν πάντα τη σωστή άπο-
ψη για την υποταγή στις κοσμικές κυβερ-
νήσεις3 (Ρωμ. 13:1). Επομένως, ως ομάδα, 
δεν ήταν πάντοτε ουδέτεροι σε ό,τι αφο-
ρούσε τις πολεμικές προσπάθειες. Για πα-
ράδειγμα, όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων 
Πολιτειών όρισε την 30η Μαΐου 1918 ως 
ημέρα προσευχής για την ειρήνη, η Σκοπιά 
πρότρεψε τους Σπουδαστές της Γραφής να 
συμμετάσχουν και εκείνοι στην τήρησή της. 
Μερικοί αδελφοί αγόρασαν ομόλογα για 
να υποστηρίξουν οικονομικά τις πολεμικές 
προσπάθειες, ενώ κάποιοι λίγοι πήγαν 
μάλιστα στα χαρακώματα με όπλα και ξι-
φολόγχες. Εντούτοις, θα ήταν λάθος να συ-
μπεράνουμε ότι οι Σπουδαστές της Γραφής 
αιχμαλωτίστηκαν αρχικά από τη Βαβυλώνα 
τη Μεγάλη επειδή χρειάζονταν διόρθωση 
και διαπαιδαγώγηση».

3. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

Ἄπό τό 1914 ἕως τό 1919 λοιπόν κάποιοι 
ὀπαδοί τῆς ἑταιρίας χρειάζονταν «διόρθω-
ση καί διαπαιδαγώγηση», γιατί «Δεν ήταν 
όλα όσα έκαναν οι Σπουδαστές της Γρα-
φής το διάστημα 1914-1919 σε αρμονία με 
τις Γραφικές αρχές». Ὄχι μόνο, ἀλλά μερι-
κοί «αγόρασαν ομόλογα για να υποστηρί-
ξουν οικονομικά τις πολεμικές προσπάθει-
ες, ενώ κάποιοι λίγοι πήγαν μάλιστα στα 
χαρακώματα με όπλα και ξιφολόγχες». 
Δηλαδή, ὑποστήριξαν καί ὑπηρέτησαν τήν 
«Μεγάλη Βαβυλώνα».

Στή συνέχεια, ἡ ἑταιρία κάνει ἀκόμα 
μιά ἀλλαγή στίς διδασκαλίες της, καθώς 
γράφει:

2016. «Σκοπιά», 15/11/2016, σελ. 30: «Τα 
εδάφια Μαλαχίας 3:1-3 περιγράφουν τον 
καιρό —από το 1914 ως τις αρχές του 
1919— κατά τον οποίο οι χρισμένοι “γιοι 
του Λευί” θα υφίσταντο μια περίοδο εξα-
γνισμού. Στη διάρκεια εκείνου του και-
ρού, ο Ιεχωβά Θεός, “ο αληθινός Κύριος”, 
συνοδευόμενος από τον Ιησού Χριστό, τον 
“αγγελιοφόρο της διαθήκης”, ήρθε στον 
πνευματικό ναό για να επιθεωρήσει όσους 
υπηρετούσαν εκεί».

Πρόκειται γιά τόν περίφημο «καθαρι-
σμό τοῦ ναοῦ», ἕνα θέμα πού ἔχει ἀπα-
σχολήσει τήν ἑταιρία ἀρκετές φορές στό 
παρελθόν, μέ τελευταία ἡμερομηνία τό 
1918 («Σκοπιά» 15/5/1998) καί μάλιστα τήν 
περίοδο μετά τίς 26/3/1918, καθώς τότε «ὁ 
Χριστός νίκησε τό διάβολο» («Γεννηθήτω 
τό θέλημά σου», 1964) καί ἄρα ἦταν πλέον 
ἐλεύθερος νά ἀναλάβει τόν καθαρισμό. 
Τώρα,ἡ ἑταιρία μεταφέρει τό γεγονός σέ 
ἕνα εὐρύτερο διάστημα, γιά λόγους πού 
μόνο ἡ ἴδια γνωρίζει.

Ἀπό τά παραπάνω ἐξάγεται τό ἑξῆς 
συμπέρασμα: Ἄν ἡ Ἐκκλησία ἔπεσε σέ 
ἀποστασία, ὅπως θέλει καί διδάσκει ἡ 
«Σκοπιά» μέχρι σήμερα, τότε κανείς, ἐκτός 
αὐτῆς, δέν θά μποροῦσε νά ἑρμηνεύσει 
τίς Γραφές θεόπνευστα, καθόσον μόνο 
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ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Γ.

Στίς 13 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιή-
θηκε ἡ τα κτι κή Γενική Συνέλευση τῆς «Πα-
νελληνίου Ἑνώσεως Γονέων διά τήν Προ-
στασίαν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ, 
τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου» (Π.Ε.Γ.), 
μέ ἡμερήσια διάταξη:

1.  Διοικητικός καί Οἰκονομικός Ἀπολογι-
σμός τῆς διετίας 2014-2016 καί 

2.  Ἐκλογή νέων Συμβουλίων, Πνευματι-
κοῦ καί Διοικητικοῦ.

Στήν ἀρχή, ὁ Πρόεδρος τοῦ Πνευμα-
τικοῦ Συμβουλίου π. Κυριακός Τσουρός 
εὐχαρίστησε τά μέλη τῶν ἀπερχομένων 
Συμβουλίων γιά τήν προσφορά τους κατά 
τή διάρκεια τῆς 2ετοῦς θητείας τους καί 
ἐνημέρωσε τή Γενική Συνέλευση γιά τίς 
δραστη ρι ό τη τες τοῦ Πνευματικοῦ Συμβου-
λίου τῆς Π.Ε.Γ. Ἐπίσης ἀ να φέρ θη κε στήν 
προσφάτως κοιμηθεῖσα πολύτιμη συνερ-
γάτιδα Ἄννα Μπουρδάκου καί στήν ἀντι-
κατάστασή της, στήν ὁμάδα μελέτης τῆς 
δράσης τῆς «Ἑ ται ρεί ας Σκοπιά» τῶν «Μαρ-
τύρων τοῦ Ἰεχωβά», ἀπό τήν κ. Φωτεινή 
Περγιουδάκη. 

Ἀκολούθως, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. κ. 
Κωνσταντῖνος Παπαχριστοδούλου, ἀνα-

φέρθηκε στόν Διοικητικό Ἀ πο λο γι σμό τῆς 
παρελθούσης 2ετίας, ἀπό τόν Νοέμβριο 
τοῦ 2014 ἕως τόν Ὀκτώ βριο τοῦ 2016. Συνο-
πτικά ἀναφέρθηκε:

1.  Στήν ἀπρόσκοπτη ἔκδοση τοῦ περι-
οδικοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» καί τήν ἄριστη 
διεκπεραίωσή του.

2.  Στή λειτουργία τῶν Ὁμάδων Ἐργασί-
ας,

3.  Στή διεξαγωγή τῶν Ἡμερίδων,
4.  Στή λειτουργία τοῦ «Σεμιναρίου 

Ὀρθοδόξου Πίστεως»,
5.  Στή συμμετοχή τῆς Π.Ε.Γ. στίς Πα-

νορθόδοξες Συν δι α σκέ ψεις τῶν ἐτῶν: 
2015 καί 2016,

6.  Στήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου «Προφῆτες 
καί Ψευδοπροφῆτες»,

7.  Στήν καλή λειτουργία τοῦ Γραφείου 
τῆς Π.Ε.Γ., καί τέλος

8.  Εὐχαρίστησε τά μέλη καί τούς συνερ-
γάτες γιά τήν ἐ θε λον τι κή προσφορά 
τους στούς διάφορους τομεῖς ἐργασίας 
τῆς Π.Ε.Γ.

Ὁ Ταμίας κ. Γεώργιος Κοπανάκης πα-
ρουσίασε ἀναλυτικά τόν οἰκονομικό Ἀπο-
λογισμό Ἐσόδων καί Ἐξόδων.

Ἀκολούθησε συζήτηση ἐπί τῶν πεπραγ-
μένων καί τά μέλη τῆς Π.Ε.Γ., ἐνέκριναν 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

ἡ Ἐκκλησία εἶναι «στῦλος καί ἑδραίωμα 
τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ. γ΄ 15). Ἐξάλλου, ὁ 
Κύριος διεβεβαίωσε, ὅτι «πῦλαι ἄδου οὐ 
κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιστ΄ 18), ὅτι 
θά εἶναι μαζί της «ἕως τῆς συντελείας τοῦ 
αἰῶνος» (Ματθ. κη΄ 20) καί ὅτι ὁ Παρἀκλη-
τος θά τήν ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθει-
αν» (Ἰω. ιστ΄ 13). Ἑπομένως, μόνη Αὐτή 
εἶναι ὁ γνήσιος καί μοναδικός ἑρμηνευτής 
τῶν Γραφῶν.

Ἡ «Σκοπιά» διδάσκει πολλές ἀντιγρα-
φικές διδασκαλίες, τίς ὁποῖες μάλιστα 
ἀλλάσσει κατά καιρούς. Δέν ἔχει λοιπόν 
καμία σχέση μέ τήν ἱστορική Ἐκκλησία 
τῶν Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ.

Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος προειδοποίησε 
ὅτι: «Βλέπετε μή πλανηθῆτε∙ πολλοί γάρ 
ἐλεύσονται ἐπί τῷ ὀνόματί μου λέγοντες 
ὅτι ἐγώ εἰμι καί ὁ καιρός ἤγγικε. Μή οὖν 
πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν» (Λουκ. κα΄ 8).
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ὁμόφωνα τά πεπραγμένα καί ἀπήλλαξαν 
τό ἀπερχόμενο Δ.Σ. πάσης εὐθύνης.

Στή συνέχεια, ἡ Γενική Συνέλευση προ-
χώρησε σέ ἀρχαιρεσίες, σύμφωνα μέ τό 
Καταστατικό τῆς Ἑνώσεως, γιά τήν ἀνά-
δειξη:

•  Τῶν μελῶν τοῦ Πνευματικοῦ Συμβου-
λίου,

•  Τοῦ 7μελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου,
•  Τῆς 3μελοῦς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς 

καί
•  Τῶν 3 ἀναπληρωτῶν τοῦ Δ. Σ.

Ἡ νέα συγκρότηση τῶν Συμβουλίων, γιά 
τήν προσεχῆ διετία, ἔχει ὡς ἑξῆς:

Πνευματικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: π. Κυριακός Τσουρός (Κατα-
στατικό ἄρθ. 4, παρ. 3) Μέλη: π. Ἀρσένιος 
Βλιαγκόφτης, Μαρία Παπαθεοδώρου, Φω-
τεινή Περγιουδάκη, Αἰκατερίνη Ἀναγνω-
στοπούλου, Ἀγλαΐα Χούσου -Αἰγυπτιάδου.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Κων/νος Παπαχριστοδούλου. 
Ἀντιπρόεδρος: π. Με λέτιος Στάθης, Γραμ-
ματέας: π. Χρῆστος Τσεκούρας, Ταμίας: 
Γεώργιος Κοπανάκης, Μέλη: Γεωργία 
Μπουρδάκου, Ἰωάννης Μηλιώνης, Πέτρος 
Βασιλείου.

Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή:
Μερόπη Θεοφανέλλη, Γεωργία Ρόρη, 
Ἀθηνᾶ Γκαϊτατζή.

Ἀναπληρωματικά Μέλη:
Δήμητρα Καπετάκη, Μαρία Στεργίου, 
Αἰκατερίνη Βασιλάκη, Σπυριδούλα Σπυρο-
πούλου.

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἡ ΠΕΓ διοργάνωσε κατά τό τρίμηνο Ἰα-
νουαρίου - Μαρτίου 2017 δύο ἐκπαιδευτικές 
ἡμερίδες.

Ἡ πρώτη, πραγματοποιήθηκε τό Σάββα-
το 11 Φεβρουαρίου, στήν Ἐνοριακή αἴθουσα 
τοῦ Προφήτη Ἠλία Ἁγίας Παρασκευῆς, μέ 
εἰσηγητή τόν Ὁσιολογ. Μοναχό π. Ἀρσένιο 
Βλιαγκόφτη, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: 
«Ὁ διανοητικός χειρισμός στίς σέκτες».

Ἡ δεύτερη πραγματοποιήθηκε τό Σάβ-
βατο 11 Μαρτίου, στήν Ἐνοριακή αἴθουσα 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, μέ εἰση-
γητή τόν Ἐλλογιμ. Θεολόγο κ. Λάμπρο 
Σκόντζο καί θέμα: «Ἡ τιμή τῶν ἱερῶν λει-
ψάνων στήν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας».

Καί τά δύο θέματα παρακολούθησαν μέ 
μεγάλο ἐνδιαφέρον οἱ συνεργάτες τῆς ΠΕΓ 
καί συμμετεῖχαν ἐνεργά στόν διάλογο πού 
ἀκολούθησε μετά τίς Εἰσηγήσεις.

Ο ΜΑ ΔΕΣ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗ ΝΙ ΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ
Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκη-

νικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παρα θρη σκείας:
1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δρά σης τῆς Ἑταιρείας 

«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰε χω βά». Κάθε Παρασκευή, 5.30΄-7.30΄ μ.μ.
2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι-

στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη.
3.  Ὁμάδα Μελέτης τῶν Προτεσταντικῶν–Πεντηκοστιανῶν κινήσεων. Κάθε Δευ-

τέρα, 7.00΄-9.00΄ μ.μ.
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας 

Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπικοι-
νωνίας: 210 6396 665.
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ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφ. Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή: 

«Ἀλλοτρίωση δόγματος - ἀλλοτρίωση ἤθους». Σάββατο, 14.00-14.30.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος.

Ἀπό τό Ραδιοφ. Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 
91,2 FM, μεταδίδονται οἱ ἐκπομπές:

α) «Ἀντιαιρετική Δράση», Σάββατο, 12.00-12.45. 
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν οἱ  

Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί π. Βασίλειος Γεωργόπουλος
β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως»,  

Σάββατο, Χειμερινή ὥρα 18.00-19.00, Θερινή ὥρα 16.00-17.00. 
(Ἀναμεταδίδονται οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στό  

Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή, 11:30-13:00).
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:  
www.ecclesia.gr, e-mail: ierasynodos@ecclesia.gr

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

e-mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 7272240-3, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219

Ο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΘΕΡΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Καθότι ἡ συνέχιση τῆς ἔκδοσής του βασίζεται στή δική σας ὑποστήριξη.
Γιά τήν ἀποστολή τῆς οἰκονομικῆς σας ἐνίσχυσης μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν 
ἔνθετη ταχυπληρωμή, ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό τίς ἄλλες ταχυ-
δρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα στόν κατωτέρω τραπ. λογαριασμό τῆς Π.Ε.Γ.

Ἐθνική Τράπεζα: 180/296004-44, ΙΒΑΝ GR 5701101800000018029600444
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται ἄμεσα. Παρακα-
λοῦμε, στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά, στή θέση «Ἀποστολέας» τά 
στοιχεῖα σας. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.

Σημείωση τῆς Σύνταξης
•  Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους. Ἡ διεύθυνση τοῦ περι-

οδικοῦ δέ φέρει εὐθύνη γιά τίς ἀπόψεις τῶν ἀρθρογράφων.
•  Οἱ ἀναδημοσιεύσεις σχολίων ἤ πληροφοριῶν ἀπό ξένα ἤ ἑλληνικά περιοδικά καί ἄλλα ἔντυπα 

ἤ τό διαδίκτυο δημοσιεύονται μέ κάθε ἐπιφύλαξη, ἀφοροῦν σέ ἀπόψεις καί δέν στοχεύουν στήν 
προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως τῶν προσώπων, στά ὁποῖα ἀναφέ-
ρονται καί τά ὁποῖα σεβόμεθα δεόντως.

•  Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπόψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές φέρουν ἀποκλει-
στικά οἱ ἐπιστολογράφοι καί ὄχι ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή.

•  Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση, κατόπιν ἀδείας ἀπό τήν Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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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), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

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

35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-
χη μεία» (τεῦχος 3ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

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

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

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

39.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
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», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
43.  π.  Κυριακοῦ  Τσουροῦ,  «Ὁ  Νεοπαγανισμός  τῆς 

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

ἄσκηση-γυμναστική;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
45.  Κωνσταντίνου  Παπαχριστοδούλου,  «Προφῆτες 

καί ψευδοπροφῆτες», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

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», 
ἔκδ. 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»,  γ)  «Ὁ  Νίκ  Μάρβελ  καί  τό  νησί  τῆς 
Ἀφροδίτης», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ἱ. 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 ἀντικαταβολῇ.


