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ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ἐπιμέλεια: π. Κυριακοῦ Τσουροῦ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)

Στήν ἐποχή μας, πού τά ποιμαντικά προ-
βλήματα αὐξάνονται στήν Ἑλλαδα, λόγῳ 
τῶν διεθνῶν ἀνακατατάξεων, παρουσιάζε-
ται ἀδήριτη ἡ ἀνάγκη μιᾶς ἰδιαίτερης ποι-
μαντικῆς μέριμνας, γιά τήν περιφρούρηση 
τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος ἀπό τήν πο-
λύμορφη καί πολυώνυμη σύγχρονη πλάνη.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Χώρα μας ἀποτελεῖ 
μόνιμο καί στοχευμένο πεδίο δράσεως τῶν 
διαφόρων αἱρετικῶν καί πα ρα θρη σκευ τι
κῶν προπαγανδῶν, ἰδιαίτερα τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς». Παρουσιάζεται ἑπομένως ἡ ἀνά-
γκη, οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας νά γνωρί-

ζουν τούς τρόπους δραστηριότητος τῶν δια-
φόρων αἱρετικῶν καί νά ἀγρυπνοῦν, ὥστε 
νά εἶναι σέ θέση νά ἐντοπίζουν τά ὕπουλα 
προσωπεῖα μέ τά ὁποῖα ἐμφανίζεται ἡ σύγ-
χρονη πλάνη, γιά νά ἐνημερώνουν ἐγκαί-
ρως καί νά περιφρουροῦν τό Ὀρθόδοξο 
Πλήρωμα.

Τό δημοσιευόμενο στό παρόν τεῦχος 
ἄρθρο τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβι-
ζοπούλου, δημοσιευμένο πρό 30 ἐτῶν, πα-
ρουσιάζει μέ καταπληκτική διορατικότητα 
τό πρόβλημα καί ἀ πο τε λεῖ πολύτιμο ὁδηγό 
στό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σέ πρόσφατο συνέδριο εἰδικῶν σέ θέμα-
τα ἀπολογητικῆς, πού πραγματοποιήθηκε 
στό Μόναχο τῆς Γερμανίας ὑ πο γραμ μί
σθη κε πώς γιά πολλές ἀκραῖες προτε-
σταντικές αἱρέσεις, οἱ Ἐκ κλη σί ες τῆς Δύ-
σεως χαρακτηρίζονται «ἱεραποστολικός 
ἀγρός». Στή Γερμανία, ἰσχυρίζονται αὐτοί 
οἱ κύκλοι, δέν ἔγινε ποτέ ἱ ε ρα πο στο λή καί 
εὐαγγελισμός· ἀκόμη καί οἱ μεταρρυθμι-
στικές κινήσεις ἀπό τίς ὁποῖες προῆλθαν οἱ 
προτεσταντικές Ἐκκλησίες δέν ὡδήγησαν 
στήν «ἀναγέννησι».

Γι’ αὐτό καί οἱ ὁμάδες αὐτές, οἱ λεγόμενες 
«ἐλεύθερες ἐκ κλη σί ες», ἔχουν διαμοιράσει 
τή Γερμανία σέ ἐπί μέρους περιοχές, μέ σκο-
πό τήν ἱεραποστολή, τόν εὐαγγελισμό, τήν 
ἀναγέννησι. Γιά τήν πραγματοποίησι τοῦ 
σχεδίου ἀκολουθεῖται εἰδική στρα τη γι κή.

Πολλές ἀπό τίς «ἱεραποστολικές ὁμάδες» 
παρουσιάζονται ὄχι σάν ἐκκλησίες, ἀλλά 

σάν κινήσεις, μέ σκοπό τήν ἀναγέννησι τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Προθυμοποιοῦνται 
νά δρα στη ρι ο ποι η θοῦν στά πλαίσια τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς μιᾶς κοινότητος. Προ-
τείνουν μάλιστα στόν τοπικό ποιμένα νά 
ἀναλάβουν ἐ κεῖ νοι μερικές δραστηριότητες, 
ὅπως τήν κίνησι τῶν νέων κ.ἄ.

Ὅμως καλλιεργοῦν τή συναίσθησι πώς 
ἀποτελοῦν ἰδιαίτερη ὁμάδα, ἐκλεκτή, καί 
ὁδηγοῦν μέ τόν καιρό, ἀσυναίσθητα, σέ 
ἐσωτερική ἀπόστασι ἀπό τήν ἐκκλησια-
στική κοινότητα, στήν ὁποία δραστηριο-
ποιοῦνται. Οἱ πιστοί πού προσκολλοῦνται 
στήν ὁμάδα μέ διάθεσι νά βοηθήσουν στήν 
«ἱεραποστολή» καί στήν «ἀναγέννησι» τῆς 
ὅλης κοινότητος, ἀρχίζουν νά σκέπτωνται 
πώς ἡ Ἐκκλησία τους δέν εἶναι πλέον ἐκεί-
νη πού ἀγαποῦν, ἐκείνη μέσα στήν ὁποία 
θέλουν νά ζήσουν· ἡ εἰκόνα της γίνεται 
ἀρνητική!
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Ἡ «ἄποψι» πού διαμορφώνεται μέσα 
τους εἶναι πώς ἡ Ἐκ κλη σί α πρέπει νά γίνη 
ἔτσι, ὅπως ἐκεῖνοι ἐπιθυμοῦν, μέ βάσι τίς 
νέες ἀντιλήψεις· ἄν αὐτό δέν γίνη, δέν ἐπι-
θυμοῦν πλέον νά μεί νουν στήν Ἐκκλησία!

Τό ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ σκέψι: «Ἐμεῖς 
εἴμαστε ἡ Ἀληθινή Ἐκκλησία! Στήν Ἐκκλη-
σία δέν ὑπάρχουν πιστοί ποιμένες, πι-
στοί ἱερεῖς· θέλουμε νά οἰκοδομήσουμε τήν 
πρωτοχριστιανική κοινότητα»!

Οἱ ξένοι εἰδικοί πού μίλησαν μέ κριτικό 
πνεῦμα γι’ αὐτές τίς ὁμάδες δέν εἶναι μόνο 
Ρωμαιοκαθολικοί ἤ Ὀρθόδοξοι· ἀνήκουν 
κυρίως στίς παραδοσιακές προτεσταντικές 
Ἐκκλησίες καί ἐ πι ση μαί νουν τόν κίνδυνο 
ἀπό τήν κατάλυσι τῶν ὁμολογιακῶν συ-
νόρων! Οἱ ἀκραῖες ὁμάδες πού χαρακτη-
ρίσθηκαν ἐ πι κίν δυ νες δροῦν μέσω τῶν λε-
γομένων «Βιβλικῶν Σχολῶν» ἤ καί μέ γε-
νικώτερα προγράμματα «ἱεραποστολῆς» 
στόν «τρίτο κόσμο», ὅπως μέ τήν περί-
πτωσι τοῦ πλοίου «Ἀνάστασι», πού ἔγινε 
γνωστό στήν Ἑλλάδα σέ συσχετισμό μέ 
εἰδική ἱεραποστολική ὀργάνωσι, πού ἔχει 
σάν στόχο της τόν «εὐαγγελισμό» καί τήν 
«ἀναγέννησι» τῆς χώρας μας, ἤ σύμφωνα 
μέ ἄλλη ἔκφρασι, τόν «ἐκχριστιανισμό» 
τῆς Ἑλλάδος. Γι’ αὐτό καί τά μέλη τῆς Ἐκ
κλη σί ας μας ἀποκτοῦν κατά τήν ἀντίληψι 
τῆς ὁμάδος αὐτῆς τήν ἰδιότητα τοῦ «χρι-
στιανοῦ» μόνο ὅταν προσχωρήσουν στήν 
«ἱ ε ρα πο στο λή»!

Οἱ ξένοι εἰδικοί σέ θέματα ἀπολογη-
τικῆς ἐπισήμαναν τόν κίνδυνο πού μπορεῖ 
νά προέλθη ἀπό ἀνεξέλεγκτη συνεργασία 
μ’ αὐτές τίς ὁμάδες (κυρίως πεντηκοστι-
ανῆς ἀποχρώσεως) ἀπό μέρους μελῶν τῶν 
διαφόρων παραδοσιακῶν Ἐκκλησιῶν, πού 
πρόθυμα δραστηριοποιοῦνται σέ θέματα 
ἱεραποστολῆς καί διακονίας. Μ’ αὐτόν τόν 
τρόπο οἰκοδομοῦνται μέσα στίς ἴδιες τίς 
κοινότητες παράλληλες δομές, κύτταρα, 
πυρῆνες μέ παράλληλη ὑπευθυνότητα, καί 
σύντομα συγκροτεῖται μιά κλειστή ὁμάδα, 

μέσα στά πλαίσια τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς, πού 
ἀργότερα θά ὁδηγήση στήν ἀπόρριψη τῶν 
παλαιῶν δομῶν καί στή λειτουργία νέας 
κοινότητος – παράρτημα τῆς αἱρέσεως.

Ἡ στρατηγική αὐτή δέν ἀλλάσσει φυ-
σικά σ’ αὐτούς τούς κύκλους, ὅταν δρα-
στηριοποιοῦνται στή δική μας χώρα. Τόν 
τε λευ ταῖ ο καιρό παρουσιάζονται πολλές 
«εὐαγγελιστικές» λεγόμενες ὁμάδες, πού 
ἰσχυρίζονται πώς δέν εἶναι οὔτε καθολι-
κοί, οὔτε εὐαγγελικοί, ἀλλά ἁπλῶς «χρι-
στιανοί»! Δέν ἐπιθυμοῦν παρά μόνο νά 
«ἀναγεννήσουν», νά «εὐαγγελίσουν» τό 
λαό· νά «βοηθήσουν» σ’ αὐτό τό ἔργο τήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! 

Μερικές ὅμως φορές οἱ κύκλοι αὐτοί 
παρουσιάζονται καί μέ τήν ἐτικέττα τοῦ 
«ὀρθόδοξου»· εἴμαστε «ὀρθόδοξη ἀ να γεν
νη τι κή κίνησι», λένε· θέλουμε νά συγκε-
ντρώσουμε τούς νέους, νά κηρύξουμε τόν 
Χριστό!

Καί στή χώρα μας βρίσκονται πολλοί 
πού παρασύρονται σέ συνεργασία μέ τέ-
τοιες ὁμάδες, χωρίς καθόλου νά πάρουν εἴ
δη σι ποῦ ὁδηγοῦν. Μέ βεβαιότητα ἐξασθε-
νίζεται μέσα τους τό ὀρθόδοξο αἰσθητήριο· 
σιγά – σιγά διαφοροποιοῦνται ἐσωτερικά 
καί ἀποκτοῦν τή συναίσθησι πώς μέσῳ 
τῆς ὁμάδος γίνονται μέλη τῆς ἀληθινῆς 
Ἐκκλησίας, πού φυσικά δέν προσδιορίζεται 
μέ βάσι τήν πίστι καί τό ἦθος τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας.

Καί πάλι βρισκόμαστε στό ἴδιο σημεῖο: ἡ 
εἰκόνα τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκκλησίας ἀλλοι-
ώνεται· δέν ἀποτελεῖ πλέον καύχημα, δέν 
εἶναι σταθερό ἔδαφος γιά τούς «ἀναγεν-
νημένους». Ἔτσι οἱ κληρικοί καλοῦνται 
νά ἐπισημάνουν τό πρόβλημα καί νά κα-
θαρίσουν τήν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας στή 
συνείδησι τῶν πιστῶν· ἀντί νά συνεργοῦν 
μέ τέτοιες ὁμάδες καί νά συντελοῦν στό 
γκρέμισμα καί ὄχι στήν οἰκοδομή.

Ἀναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό: 
«ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» 1986, σελ. 212.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ1

τοῦ Πρωτοπρ. Ἰωάννου Ζώτου 
τῆς Ἱ. Μ. Σταγῶν καί Μετεώρων

«Ἐσεῖς οἱ ἄνθρωποι! Ἄν δέν ἔχει  
γίνει ταινία, δέν ξέρετε τίποτα!» 
(«ἀρχάγγελος» ἀπό τήν ταινία  

Dogma, 1999)

Ἡ  χρεοκοπία τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανι-
σμοῦ καί ἡ ἀπογοήτευση τῶν ἀνθρώπων 
ἀπ’ τήν πρακτική ἀκύρωση τοῦ σωτήριου 
μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου, ὁδηγεῖ τούς 
ἀνθρώπους σέ «ἐ ναλ λα κτι κά μονοπάτια 
πνευματικότητας» γιά νά βροῦν ἀπαντή-
σεις στά θεμελιώδη ἐρωτήματα τῆς ζωῆς 
καί τῆς ὕπαρξής τους.

Αὐτό ἀντανακλᾶται καί στόν χῶρο τοῦ 
θεάματος, μέ τήν ὅλο καί αὐξανόμενη ζή-
τηση καί ἀποδοχή τέτοιων ταινιῶν. Δυ στυ
χῶς, γιά πολλούς ἀνθρώπους καί ὀρθο-
δόξους χριστιανούς πιά τά πιστεύω καί ἡ 
κοσμοθεωρία τους διαμορφώνονται μέσα 
ἀπό τίς ταινίες καί τίς τηλεοπτικές σειρές 
καί τελευταῖα ἀπ’ τόν θολό χῶρο τοῦ δι-
αδικτύου.

Μέ τήν ἀνωτέρω πρόκληση ὑπ’ ὄψιν, 
ὀφείλουμε νά ὁ μο λο γή σου με ὅτι ἡ προσέγ-
γισή μας στό πρόβλημα δέν φιλοδοξεῖ νά 
ἐμβαθύνει καθώς μιά ἐμπεριστατωμένη 
ἀνάλυση θά ἀ παι τοῦ σε περισσότερο χῶρο 
ἀπ’ ὅσον μιᾶς περιοδικῆς ἔκδοσης ἀλλά, 
ἀγγίζει μόνο τό γενικό πλαίσιο, πού λει-
τουργεῖ σέ ταινίες κλασικές, μέ γνωστούς 
ἠθοποιούς καί σέ τηλεοπτικές σειρές πού 
προέκυψαν ἀπ’ αὐτές, πού υἱοθετοῦν καί 
παρουσιάζουν στήν πλοκή τους πολλά 
στοιχεῖα ἀποκρυφισμοῦ, χωρίς νά εἶναι 
πάντοτε ἀμιγεῖς ἀποκρυφιστικές παρα-

1. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεῖα ἀπ’ τή μελέτη Cinema 
of the Occult του Carrol L. Fry.

γωγές. Ἡ προσέγγισή μας δέν συμπερι-
λαμβάνει bmovies2, στίς ὁποῖες περιλαμ-
βάνονται ἀρκετές παραγωγές μέ ἀκραῖα 
στοιχεῖα ἀποκρυφισμοῦ, χωρίς ὅμως νά 
προωθοῦνται καί νά γίνονται δημοφιλεῖς, 
ἄρα χωρίς νά ἀσκοῦν μεγάλη ἐπιρροή στήν 
κύρια μάζα τῶν θεατῶν.

Ἀπό τίς πρῶτες μέρες τῆς δημιουργίας 
τῆς κινούμενης εἰκόνας, τοῦ Κινηματο-
γράφου, ὁ ἀποκρυφισμός ἔχει ἐμπνεύσει 
σεναριογράφους καί παραγωγούς γιά τήν 
δημιουργία ταινιῶν ὅπως τά The Devil’s 
Manor (1896) καί The Devil in a Covent 
(1899) τοῦ Georges Méliès, τό The Student 
of Prague (1913) τοῦ Stellan Rye καί τό The 
Golem (1920) τοῦ Paul Wegener.

Τό ἀποκρυφιστικό μοτίβο σ’ αὐτές τίς 
ταινίες εἶναι πολύ γενικό: ὑπερφυσικά 
γεγονότα ἀντιτιθέμενα σέ θρησκευτικές 
πρακτικές. Τά τελευταῖα πενήντα χρόνια 
ὅμως, ἀπ’ τή δεκαετία τοῦ ’60, πού οἱ ἀπο-
κρυφιστικές πρακτικές μέσω τῶν ὁμάδων 
πού δημιουργοῦνταν ἔγιναν πιό δημοφι-
λεῖς καί γνωστές καί μέ τήν ἐξάπλωση τῆς 
τηλεόρασης, ὁ Πνευματισμός, ἡ Μαγεία 
(Wicca), ὁ Σατανισμός καί πολλά πιστεύω 
τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (New Age), ἐμπνέουν 
σεναριογράφους, σκηνοθέτες καί παρα-
γωγούς γιά τή δημιουργία ἀντίστοιχων 
ταινιῶν.

Αὐτές οἱ ταινίες ἀντανακλοῦν τήν ἀντα-
πόκριση τῆς κοινωνίας στόν ἀποκρυφισμό. 
Πολλοί βρίσκουν ἑλκυστική τήν ὑπόσχεση 
τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου γιά ὑπερβατι-
κές ἐμπειρίες. Ἀλλά ἀκόμη κι αὐτοί, πού 

2. Σ.τ.Σ.: Ἐμπορικές ταινίες χαμηλοῦ προϋπολογι-
σμοῦ· ὄχι ταινίες τέχνης.
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τά φοβοῦνται ὅλα αὐτά ἤ τά θεωροῦν ἀπει-
λή, ἐνδιαφέρονται ἀρκετά γι’ αὐτά, τόσο 
ὥστε νά ἐν θαρ ρύ νουν τήν παραγωγή νέων 
ἔργων καί τίτλων βιβλίων, ταινιῶν καί τη-
λεοπτικῶν σειρῶν.

Γιά τούς ἐρευνητές τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ 
χώρου καί τούς ἴδιους τούς ἀποκρυφιστές, 
εἶναι ξεκάθαρο ὅτι τά ὅσα παρουσιάζο-
νται στίς ταινίες, δέν εἶναι φαντασίες τῶν 
σεναριογράφων. Γιά νά δώσουμε ξεκινώ-
ντας κάποιους ὁρισμούς, ὁ μακαριστός π. 
Ἀν τώ νιος Ἀλεβιζόπουλος ἀναφέρει: «Ὁ 
ἀποκρυφισμός ἔχει κατ’ ἀρχήν σχέση μέ 
τό “ἀπόκρυφο”, τό κρυμμένο, τό μυστι-
κό»3.

Ὁ Ρόμπερτ Ἐλγουντ γιά 30 χρόνια κα-
θηγητής τῶν παγκόσμιων θρησκειῶν στό 
Πανεπιστήμιο τῆς Ν. Καλιφόρνια δίνει τόν 
ὁρισμό τῶν «ἀπόκρυφων θρησκειῶν» ὡς 
«ἐκεῖνες τῶν ὁποίων οἱ ὀπαδοί πιστεύουν 
ὅτι εἶναι θεματοφύλακες κάποιας σημα-
ντικῆς ἀλήθειας γιά τήν πραγματικότητα, 
ἀλήθειας ἄ γνω στης στούς περισσότερους 
ἀνθρώπους, εἴτε ἐπειδή ἔχει σκοπίμως 
ἀποκρυβεῖ ἤ ἐπειδή εἶναι ἀπό τή φύση της 
ἀ νε ξι χνί α στη χωρίς εἰδική ἐξάσκηση ἤ μύ-
ηση»4.

Ὁ γκουρού τῆς New Age Τζόν Λάς (John 
Lash) γράφει: «Ριζικά καί ἀκριβῶς, ὁ ὅρος 
ἀποκρυφισμός, ἀναφέρεται στήν πρακτική 
τῆς καλλιέργειας κρυφῶν δυνάμεων»5.

Στό βιβλίο της, «Out on a limb»6 πού 
ἔγινε καί μίνι σειρά τοῦ ἀμερικάνικου 
καναλιοῦ ABC τόν Ἰανουάριο τοῦ 1987, ἡ 
ἠ θο ποι ός Σίρλεϊ Μάκ Λέϊν πού ἀσπάστη-
κε, υἱοθέτησε καί προώθησε τά δόγματα 
τῆς Νέας Ἐποχῆς ἀναφέρει περί ἀποκρυ-

3. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλου, Ὁ Ἀποκρυφισμός στό φῶς 
τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀθήνα 1993, σ. 11.

4. pr. Robert Ellwood, Occults movements in America 
in The Encyclopedia of the American Religious Experience, 
New York: Scribner, 1988, τ. 2, σ. 711.

5. John Lash, The Seeker’s Handbook: Α Complete Guide 
to Spiritual Pathfinding, New York: Harmony Books, 1990, 
σ. 161.

6. Μ.τ.Σ.: Ἐπί ξύλου κρεμάμενος.

φισμοῦ: «… σημαίνει κρυμμένο. Ἐπειδή 
κάτι εἶναι κρυμμένο, δέν σημαίνει ὅτι δέν 
ὑπάρχει!»7.

Ἑρμητισμός, ἑβραϊκή Καμπαλά, Ἀλχη-
μεία, Μαγεία, Ἐ λευ θε ρο τε κτο νι σμός, Ροδό-
σταυροι, Τάγμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, Πνευ-
ματισμός, Θεοσοφία, Λατρεία τῆς Θεᾶς, 
Γουΐκα, Νεοπαγανισμός, ΝέοΣατανισμός, 
Νέα Ἐποχή εἶναι, κατά χρονολογική σειρά 
καί ἐξέλιξη, τά βασικά μεγαλύτερα ρεύμα-
τα τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ, πού εἶναι ζωντανά 
καί ἐπηρεάζουν καί σήμερα τήν κοινωνική 
πραγματικότητα. Ἐξαιρουμένου ἴσως τοῦ 
Ἐ λευ θε ρο τε κτο νι σμοῦ, τῶν Ροδόσταυρων 
καί τοῦ Τάγματος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅλα 
τά ὑπόλοιπα ἐντάσσονται λίγοπολύ στή 
Νέα Ἐποχή.

Οἱ ταινίες συνήθως πού ἀντλοῦν τή 
θεματολογία τους ἀπ’ αὐτό τόν χῶρο κα-
τατάσσονται, ἀπό τούς κριτικούς, στίς 
κατηγορίες τρόμου καί φαντασίας, χωρίς 
αὐτό νά ἀληθεύει πλήρως. Ὑπάρχει ἕνα 
πλαίσιο ἀναφορᾶς, θά λέγαμε, γιά τήν 
πλοκή τους: «Νά κάνεις τό ἀπίθανο νά 
δείχνει πιθανό».

Στίς ταινίες μέ θεματική ἀποκρυφισμοῦ, 
τά πράγματα διαδικάζονται κάπως ἔτσι: 
Διάφορα ἀποκρυφιστικά μονοπάτια ἀπό 
τήν πίστη τῆς Νέας Ἐποχῆς στό κάρμα ἤ 
στά πνεύματαὁδηγούς, ἕως τόν πνευμα-
τισμό, τή Wicca, τόν σατανισμό καί ἄλλα 
ἀποκρυφιστικά συστήματα λιγότερο γνω-
στά παρέχουν ἕνα πλαίσιο ἀναφορᾶς μέ 
σκοπό τήν ἀναστολή τῆς δυσπιστίας τοῦ 
θεατῆ. Ἡ ἀπεικόνισή τους εἶναι συχνά 
ἀνακριβής· συνήθως μιά προσπάθεια δη-
μιουργίας συγκλονιστικῆς πλοκῆς, παρά 
μιά ἐγκυκλοπαιδικά σωστή παρουσίαση 
τοῦ αποκρυφιστικοῦ στοιχείου. Ὅμως, ἡ 
παραδοχή τῶν ἀποκρυφιστικῶν πεποιθή-
σεων στίς ὁποῖες βασίζεται ἡ ταινία, πλαι-
σιώνουν τήν πλοκή καί «διεγείρουν» τή 

7. Shirley MacLaine, Out on a Limb, New York: Bantam 
1983, σ. 49.
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σκέψη καί τήν φαντασία τοῦ θεατῆ, ὥστε 
μετά τό πέρας της νά ψάξει γιά περισσό-
τερες πληροφορίες ἀνατρέχοντας στούς 
πραγματικούς αὐτούς παραθρησκευτικούς 
χώρους, πολύ εὔκολα πιά προσβάσιμους 
μέσω τοῦ διαδικτύου. Ἐδῶ ἔγκειται καί ἡ 
ἐπικινδυνότητα, κυρίως γιά τίς ἐφηβικές 
καί νεανικές ἡλικίες. Ταυτόχρονα προω-
θεῖται καί τό θέμα τῆς ἀμφιβολίας γιά τά 
προσωπικά μας πιστεύω, ἀνάλογα μέ τή 
θεματική τῆς ταινίας.

Κάποιες συγκεκριμένες, ἐξειδικευμένες 
τεχνικές ἀφήγησης, πού ἐμφανίζονται σέ 
αὐτές τίς ταινίες:

1. Οἱ περισσότερες περιλαμβάνουν ἕνα 
προειδοποιητικό στοιχεῖο, εἴτε μιά πρό-
ταση ὅτι ἡ ἀπόκρυφη πρακτική εἶναι ἐπι-
κίνδυνη, εἴτε ἕνα ἠθικό δίδαγμα γιά τόν 
σκοπό αὐτό, προ φα νῶς, μιά προσπάθεια 
τῶν παραγωγῶν νά καθησυχάσουν πιθα-
νό φόβο ἤ νευρικότητα τοῦ θεατῆ σχετικά 
μέ τό ἀπόκρυφο.

2. Μιά ἄλλη συνήθης τεχνική, πού ὑπο-
δύεται ὁ ἥρωας τῆς ταινίας, εἶναι ὁ χαρα-
κτήρας τοῦ ἀμφισβητία, αὐτοῦ πού τά 
ἐμπαίζει ὅλα αὐτά, πού δέν πιστεύει στό 
ἀποκρυφιστικό μονοπάτι καί πρέπει νά 
πεισθεῖ. Ὁ σκοπός αὐτοῦ τοῦ χαρακτήρα 
εἶναι νά ὁδηγήσει τό κοινό σέ προσωρινή 
ἀναστολή τῆς δυσπιστίας του. Ὁ ἀμφι-
σβητίας ἀντιπροσωπεύει τόν θεατή καί 
ὅπως γράφει ὁ Tudorov: «ὁ ρόλος τοῦ ἀνα-
γνώστη στήν περίπτωσή μας, τοῦ θεατῆ, 
εἶναι νά ἀναζητήσει καί νά ἐμπιστευθεῖ 
ἕνα χαρακτήρα... καί τελικά νά ταυτιστεῖ 
μέ τό χαρακτήρα» ἀποδεχόμενος σταδι-
ακά, μαζί μ’ αὐτόν καί τήν ὕπαρξη τοῦ 
ὑπερφυσικοῦ8. Συχνά ὁ χαρακτήρας τοῦ 
ἀμφισβητία ἰδίως τά τελευταῖα χρόνια, 
σύμφωνα μέ τό δόγμα τῆς Νέας Ἐποχῆς: 

8. Τ. Tudorov, The Fantastic: A Stuctural Approach for a 
Literary Genre, Ithaca N.Y.: Cornell University Press, 1975, 
σ. 25.

«μήν εἶσαι μονόδρομος» εἶναι τό ἰσοδύ-
ναμό τοῦ μικρονοϊκοῦ, χωρίς «ἀνοιχτούς 
ὁρίζοντες» ἀνθρώπου, πού δυσκολεύεται 
νά δεχθεῖ τό διαφορετικό καί ἐμμένει στήν 
πίστη του.

3. Ἕνα ἄλλο κοινό στοιχεῖο τῶν ταινιῶν 
μέ ἀποκρυφιστική θεματολογία εἶναι μία 
διάλεξη-διδασκαλία ἀπό ἕναν ἀπό τούς 
βασικούς χαρακτῆρες ὁ ὁποῖος παρου-
σιάζει, ἐξηγεῖ καί καθιερώνει τό ἀπο-
κρυφιστικό πλαίσιο ἀναφορᾶς. Ἔχουμε, 
κατ’ οὐσίαν, μία μορφή «κατήχησης» τοῦ 
θεατῆ στά δόγματα καί τά πιστεύω τοῦ 
ἀποκρυφιστικοῦ χώρου ἀπ’ τόν ὁποῖο 
ἀντλεῖ ἡ ταινία τό πλαίσιο κίνησης τῶν 
ἡρώων της. Ἔτσι θά μποῦν οἱ βάσεις γιά 
τήν πλοκή τῆς ταινίας καί τήν ἐξέλιξή 
της.

Δυστυχῶς, τό παραφυσικό ἔχει γίνει 
σήμερα mainstream9. Οἱ πεποιθήσεις αὐτές 
βρίσκονται σέ ἄνοδο, μέ σχεδόν τό ἥμισυ 
τοῦ βρετανικοῦ πληθυσμοῦ καί τά δύο 
τρίτα τῶν Ἀμερικανῶν νά ἰσχυρίζονται ὅτι 
πιστεύουν στήν «ὑπεραισθητηριακή ἀν τί
λη ψη» (ESP) καί στά «στοιχειώματα». «Ψυ-
χικά» περιοδικά ὅπως τό «Πνεῦμα καί τό 
πεπρωμένο», τηλεοπτικές ἐκπομπές ὅπως 
τό Fringe, Ψίθυροι φαντασμάτων καί «Πιό 
στοιχειωμένο», κάμερες φαντασμάτων καί 
epoltergeists, βιβλία μπέστ σέλερ γιά μυα-
λόσῶμαπνεῦμα καί μάγοι ὅπως ὁ Derren 
Brown καί ὁ Dynamo, ἔχουν μετακινηθεῖ 
ἀπό τό περιθώριο, στό κέντρο τοῦ λαϊκοῦ 
πολιτισμοῦ, μετατρέποντας τίς παραφυ-
σικές πεποιθήσεις καί τόν σκεπτικισμό σέ 
ροές ἐσόδων.

Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Κύριό μας, Ἰη-
σοῦ Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, ἀφήνει 
τόν χῶρο στόν Πονηρό νά ἐξαπατᾶ τόν 
ἄνθρωπο μέ ὅλο καί πιό ὀργανωμένους καί 
δελεαστικούς τρόπους.

9. Μ.τ.Σ.: Γενική τάση.
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Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ

τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου,  
Θεολόγου - Καθηγητοῦ

Μία ἀπό τίς σφοδρότερες ἐπιθέσεις καί 
τίς φρικωδέστερες συκοφαντίες κατά τῆς 
Ἐκκλησίας μας ἀπό τούς διάφορους χρι-
στιανομάχους εἶναι ἡ δῆθεν «λειψανολα-
τρία» ἡμῶν τῶν πιστῶν. Λογῆς ἀθεϊστές, 
νεοπαγανιστές, ἀλλά καί ὀπαδοί αἱρε-
τικῶν παραφυάδων, ὅπως προτεστάντες 
καί Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, προσάπτουν 
τήν κατηγορία στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
μας, ὅτι δῆθεν ἐφαρμόζει μορφές ἀκραί-
ας δεισιδαιμονίας, μέ ἀποκορύφωμα τή 
«λατρεία πτωμάτων», λειψάνων, ὑλικῶν 
ἀντικειμένων κ.λπ.! Μάλιστα ἡ ἐπιχει-
ρηματολογία τους φροντίζουν νά εἶναι 
λογικοφανής, ὥστε νά κλονίζονται οἱ ρη-
χοί στήν πίστη, νά πείθονται οἱ ἀδαεῖς 
καί νά ἐκτιθέμεθα ὡς Ὀρθόδοξοι! Αὐτός 
εἶναι ἄλλωστε καί ὁ στόχος κάθε μορφῆς 
συκοφαντίας κατά τῆς Ἐκκλησίας μας, 
νά προκληθεῖ σύγχυση καί ἀναστάτω-
ση στό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα καί νά 
ἀποτειχιστοῦν ἀπό Αὐτή, ὅσο τό δυνατόν 
περισσότεροι!

Βεβαίως ἔχουν γραφεῖ κατά καιρούς 
πολλά γιά τό ζήτημα τῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν 
λειψάνων. Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μᾶς ἔχουν γράψει περισπούδαστα 
θεολογικά ἔργα, τά ὁποῖα ὄχι μόνο δικαι-
ολογοῦν τήν τιμή τῶν ἱερῶν λειψάνων, 
ἀλλά τήν ἐπιβάλλουν. Σπουδαῖοι ἐπίσης, 
σύγχρονοι θεολόγοι ἔχουν δημοσιεύσει 
ἐνδιαφέρουσες πραγματεῖες γιά τό θέμα. 
Στό πόνημα αὐτό θὰ προσπαθήσουμε 
μέ τρόπο συνοπτικό νά παρουσιάσουμε 
τήν ἐκπεφρασμένη γνώμη τῆς Ἐκκλησίας 
μας, προκειμένου νά ἀπογυμνώσουμε γιά 

μία ἀκόμη φορά τή συκοφαντική ἀθλιότη-
τα καί νά στηρίξουμε τούς ἀδελφούς μας 
πιστούς ἀπό τίς ἄηθεις αὐτές ἐπιθέσεις.

Τό ζήτημα τῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν λειψά-
νων ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, πέρα ἀπό ὕψι-
στη θεολογική σημασία, ἐνέχει τεράστιες 
φιλοσοφικές καί ὀντολογικές προεκτά-
σεις, ἀποδεικνύοντας περίτρανα τήν ἀπί-
στευτη συλλογιστική πενία τῶν ἐκκλησιο-
μάχων ἐπικριτῶν καί τή γελοία ρηχότητα, 
πού μεταχειρίζονται γιά νά στηρίξουν τίς 
συκοφαντίες τους. Πρίν προχωρήσουμε 
στό θέμα μας, θά θέλαμε νά πληροφορή-
σουμε κάθε καλόπιστο ἡ κακόπιστο κριτή, 
πώς ἡ ὁποιαδήποτε πρακτική της Ἐκκλη-
σίας μᾶς ἔχει φιλτραριστεῖ ἀπανωτά καί 
ἀξιόπιστα ἀπό τά φίλτρα τῆς ἀλήθειας 
καί τῆς αὐθεντίας, τά ὁποῖα εἶναι ὁ ἀδι-
άψευστος λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐν Ἁγίῳ 
Πνεύματι λειτουργοῦσα αὐτοσυνειδησία 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος. Τίποτε 
δέν εἶναι τυχαῖο, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἄτοπο, 
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔστω καί ἄν 
φαντάζει «παράδοξο» στά ὄμματα ὁρι-
σμένων «ὀρθολογιστῶν».

Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλη-
σίας μας ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα 
τοῦ Θεοῦ καί συνίσταται ἀπό σῶμα καί 
ψυχή. Ἡ ψυχή καί τό σῶμα συναποτελοῦν 
ἀντίστοιχα τήν πνευματική καί τήν ὑλική 
σύσταση τῆς διφυοῦς φύσεώς του. Αὐτή 
εἶναι καί ἡ εἰδοποιός διαφορά του ἀπό τά 
ἄλλα δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης 
θεμελιώδης διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας 
μᾶς εἶναι ἡ ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία 
ὅλων τῶν ὄντων. Δέν ὑπάρχει ἀΐδια φύση 
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κανενός ὄντος ἐκτός τοῦ Θεοῦ. Οἱ διάφο-
ρες, ἐκτός του Χριστιανισμοῦ, θεωρίες, 
φιλοσοφίες καὶ θρησκευτικές ἀντιλήψεις 
περὶ ἀϊδιότητας τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ὄχι 
μόνο ἀντιτίθενται στή χριστιανική διδα-
σκαλία, ἀλλά καί ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπό 
τήν Ἐκκλησία, ὡς ἄκρως κακόδοξες διδα-
σκαλίες, διότι συνειδητά ἤ ἀσυναίσθητα, 
ὅσοι δέχονται τήν αἰωνιότητα τῆς ὕλης, 
παραδέχονται τή «θεότητά» της, ἀφοῦ ἡ 
ἀϊδιότητα εἶναι βασική καί ἀποκλειστική 
ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ!

Ἡ ἐκ τοῦ Θεοῦ δημιουργία τοῦ κόσμου 
φανερώνει περίτρανα τήν ἱερότητα σύ-
μπασας τῆς κτίσεως, διότι εἶναι προϊόν 
ἀγαθότητας καί ἁγιότητας τοῦ ἀπόλυτα 
ἀγαθοῦ καί ἁγίου Θεοῦ. Τίποτε τό κακό 
δέν ὑπάρχει στή φύση τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, 
τό ὑπάρχον κακό εἶναι παρείσακτο ἀπό 
τόν ἐφευρέτη του, τόν διάβολο. Δυστυχῶς 
ὅμως ἡ ἀφύσικη παρουσία τοῦ κακοῦ στόν 
κόσμο, ταυτίστηκε ἀπό κάποιες φιλοσο-
φικές καί θρησκευτικές ἀντιλήψεις μέ 
τή φύση τοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Οἱ ἀρχαῖοι 
Ἕλληνες (ὀρφικοί, νεοπλατωνικοί, νεο-
πυθαγόρειοι κ.λπ.), οἱ Ἰνδουιστές, οἱ Βου-
διστές, οἱ Παρσιστές, οἱ Γνωστικοί τῶν 
πρωτοχριστιανικῶν χρόνων, καί διάφοροι 
αἱρετικοί ὅπως οἱ Ἐγκρατῖτες, οἱ Μοντα-
νιστές, οἱ Καθαροί καί πολλές σύγχρονες 
προτεσταντικές παραφυάδες, θεωροῦσαν 
καί θεωροῦν τήν ὑλική κτίση ὡς φυσικό 
κακό καί ἀπαξία. Κύριο χαρακτηριστικό 
ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ ἀπόρριψη τοῦ ὑλικοῦ 
κόσμου ὡς κακό καί ἡ καλλιέργεια ἀπο-
στροφῆς πρός αὐτόν. Ὁ ἀκραῖος ἀσκητι-
σμός ὅλων αὐτῶν τῶν ὁμάδων εἶχε καί 
ἔχει ὡς στόχο τήν ἀπελευθέρωση τῆς 
ψυχῆς ἀπό τά δεσμά τῆς «κακῆς» ὕλης. 
Ὑπενθυμίζω τήν πλατωνική ρήση πε-
ρί τοῦ σώματος ὡς φυλακή τῆς ψυχῆς, 
καθώς καί τίς «ἀπελευθερωτικές» αὐτο-
κτονίες ἐπιφανῶν ἀρχαίων φιλοσόφων 
(Ἐμπεδοκλῆ, Ζήνωνος, Κλεάνθους, Πλω-

τίνου, κ.λπ.)! Οἱ ὀρφικοί δίδασκαν, πώς οἱ 
θεοί ἔκλεισαν τίς ψυχές στά σώματά μας, 
γιά νά μᾶς τιμωρήσουν καί οἱ στωικοί 
προέτρεπαν «εὐλόγως ἐξάγειν ἑαυτὸν τοῦ 
βίου»1, δηλαδή ὠθοῦσαν στήν αὐτοκτονία. 
Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ δια-
βόητου κυρηναϊκοῦ φιλοσόφου Ἡγεσία, 
ὁ ὁποῖος παρότρυνε τούς ἀνθρώπους νά 
αὐτοκτονοῦν καί γι’ αὐτό ὀνομάστηκε 
«πεισιθάνατος»!

Ἄν ἡ ὕλη ἀποτελοῦσε ἀπαξία γι’ αὐτούς 
καί ἰδιαίτερα γιά τούς ἀρχαίους προγό-
νους μας, περισσότερο ἀπ’ ὅλα, φρικια-
στική ἀποστροφή ἀποτελοῦσε ὁ, τί ὑλικό 
κατάλοιπο (λείψανο) ἄφηνε ὁ θάνατος. 
Τό πτῶμα τοῦ νεκροῦ καί τά ὑπάρχοντά 
του προκαλοῦσαν τρόμο καί φόβο ἐξαι-
τίας τῶν ἐφιαλτικῶν ἀντιλήψεων, πού 
εἶχαν γιά τή μεταθανάτιο κατάσταση τῶν 
νεκρῶν. Μέσα στά ὁμηρικά ἔπη καταγρά-
φονται μέ τά πλέον μελανά χρώματα ἡ 
ἀνείπωτη φρίκη καί ὁ παντοτινός βασανι-
σμός τῶν ψυχῶν στόν σκοτεινό καί ἀρα-
χνιασμένο τόπο, τόν Ἅδη. Ὅλες οἱ ψυχές 
τῶν θνητῶν κατέβαιναν χωρίς ἐξαίρεση 
στό ὑποχθόνιο βασίλειο τοῦ Πλούτωνα, 
γιά νά μένουν ἐσαεί ἐκεῖ ὡς σκιές, γιά 
νά βασανίζονται αἰώνια! Σύμφωνα μέ 
τή βασικὴ δοξασία τῆς ἀρχαιοελληνικῆς 
θρησκείας, ὁ «θεός» Πλούτωνας ἔλαβε ὡς 
μερίδιο κατά τή μοιρασιά τοῦ κόσμου, τόν 
ὑποχθόνιο τόπο, τό σκοτεινό καί αἰώνιο 
δεσμωτήριο τῶν θνητῶν ψυχῶν! Ὁ μι-
σάνθρωπος ἐκεῖνος «θεός» εἶχε ἀπόλυτη 
κυριότητα στίς ψυχές τῶν νεκρῶν, τοῦ 
ἀνῆκαν δικαιωματικά καί δέν τίς ἔδινε πί-
σω! Ἀκόμη καί ψυχές «θεῶν» εἶχε ἁρπάξει 
ἀνεπιστρεπτί (Περσεφόνη) στό τρομερό 
βασίλειό του! Τά «Ἠλύσια Πεδία» ἡ οἱ 
«Νῆσοι τῶν Μακάρων» εἶχαν δημιουρ-
γηθεῖ ἀπό τούς «θεούς» ὡς προορισμός 
ἀποκλειστικά τῶν θνητῶν ἐρωμένων τους 

1. Διογ. Λαερτ. 7, 130.
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καί τῶν ἀλλόκοτων ἡμιθέων, δηλαδή τῶν 
κλεψίγαμων παιδιῶν τους2! Ὡς τόν 5ο π. 
Χ. αἰώνα κανένας συγγραφέας δέν ἀνα-
φέρει, ὅτι στά «Ἠλύσια Πεδία» πήγαι-
ναν οἱ θνητοί, ἀλλά φυσικός προορισμός 
τους ἦταν ὁ σκοτεινός καί φοβερός Ἅδης. 
Μόνο οἱ «αἱρετικοί» ὀρφικοί ἀνέπτυξαν 
τή θεωρία, ὅτι ὁ ἀνύπαρκτος αὐτός «πα-
ράδεισος», ἦταν διαθέσιμος γιά ὅσους 
θνητούς, μέ τόν ἀκραῖο ἀσκητισμό τους, 
«μποροῦσαν νά ἀπελευθερωθοῦν ἀπό 
τήν ὕλη» καί γιά ὅσους «μυοῦνταν» στά 
μακάβρια «μυστήρια»!

Βιώνοντας οἱ ἀρχαῖοι αὐτήν ἀκριβῶς τή 
φρικώδη μεταθανάτια κατάσταση αἰσθά-
νονταν τέλεια ἀποστροφή πρός τόν θά-
νατο, ὡς στέρηση τῆς ζωῆς καί εἴσοδο 
στήν ἀτελεύτητη καταδίκη. Οἱ ἐπιτάφιοι 
νεκρικοί θρῆνοι τους (τά μοιρολόγια), οἱ 
σπαρακτικοί κοπετοί καί τά ἔθιμά τους 
φανερώνουν ξεκάθαρα τή φρικτή ὀδύνη, 
πού βίωναν μπροστά στό γεγονός τοῦ θα-
νάτου. Ὁ Ἐπίκουρος χαρακτήριζε τόν θά-
νατο ὡς «φρικωδέστατον τῶν κακῶν»3 
καί μάταια προσπαθοῦσε μέ σοφιστεῖες, 
νά μετριάσει τόν ἐσώψυχό του φόβο γι’ 
αὐτόν. Περισσότερο ἀπ’ ὅλα ἀπεχθάνο-
νταν οἱ ἀρχαῖοι τό σῶμα τοῦ νεκροῦ, ἡ θέα 
τοῦ ὁποίου τούς προκαλοῦσε φρίκη καί 
φόβο. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ μαρτυρία, 
πώς κατά τό μεγάλο λοιμό τοῦ 250251 
μ.Χ. στήν Ἀλεξάνδρεια, οἱ εἰδωλολάτρες 
ἐγκατέλειπαν ἀφρόντιστους τούς ψυχορ-
ραγοῦντες καί ἄφηναν ἄταφους τους νε-
κρούς τους: «ἀπέφευγον τούς φιλτάτους 
κἄν ταῖς ὁδοῖς ἔρριπτον ἡμιθανεῖς καί 
νεκρούς ἄταφους ἀπεσκυβαλίζοντο»4. 
Τήν ἐγκληματική τους ἀνεπάρκεια ἀνα-
πλήρωναν οἱ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι, μέ 
κίνδυνο τῆς ζωῆς τους, φρόντιζαν ἀδια-
κρίτως, τούς ἀσθενεῖς καί ἔθαβαν τούς νε-

2. Πίνδ. Ὀλυμπ. 7778, Ἠσιόδ., Ἔργα καὶ Ἡμέραι, 156
173.

3. Διογ. Λαερτ. Ἐπικ. 10, 125.
4. Εὔσ., Ἐκκλ. Ἰστ. 7, 22, 910.

κρούς, γεγονός πού ὁμολόγησε ἀργότερα 
ὁ ἐμπαθής Ἰουλιανός ὁ Ἀποστάτης!

Γενικά ὅσοι ἦταν ἐπιφορτισμένοι νά 
φροντίζουν τούς νεκρούς θεωροῦνταν 
μιασμένοι καί ἀποκρουστικοί. Κανένας 
δέν τούς πλησίαζε γιά νά μήν μολυνθεῖ. 
Σέ περίπτωση πού κάποιος ἐρχόταν σέ 
ἐπαφή μέ τό σῶμα τοῦ νεκροῦ ἦταν ὑπο-
χρεωμένος νά ὑποστεῖ ἐπίμονους καί βα-
σανιστικούς καθαρμούς ἀπό τούς ἱερεῖς, 
προκειμένου νά γίνει ἀποδεκτός ἀπό τήν 
κοινωνία! Τά ἱερατεῖα ἦταν ὑποχρεωμένα 
νά βρίσκονται μακριά ἀπό κάθε νεκρι-
κή διαδικασία, διότι δέν θά μποροῦσαν 
νά «ἱερατεύσουν»! Δέν εἶναι τυχαῖο, ὅτι 
οἱ Ἀθηναῖοι περιγέλασαν τόν ἀπόστολο 
Παῦλο, ὅταν στήν περίφημη ὁμιλία του 
στήν Πνύκα ἀναφέρθηκε στήν ἀνάσταση 
τῶν νεκρῶν, «ἀκούσαντες δέ ἀνάστα-
σιν νεκρῶν,…ἐχλεύαζον»5. Ἡ πικρόχολη 
ἐκείνη χλεύη, φανερώνει ξεκάθαρα τήν 
τρομερή ὑπαρξιακή κενότητα τῆς ἀρχαι-
οελληνικῆς σκέψεως καί τό ἀπάνθρωπο 
πρόσωπο τῆς «ἑλληνικῆς» θρησκείας, ἡ 
ὁποία τροφοδοτοῦσε μανιωδῶς μέ δαιμο-
νική ἀπαισιοδοξία τήν ἀρχαιοελληνική 
κοινωνία!

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἦρθε 
στόν κόσμο γιά νά ἀπελευθερώσει καθο-
λικά τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τά ἔργα τοῦ 
διαβόλου καί τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας, τά 
ὁποῖα κατά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁδηγοῦν 
ἀναπόφευκτα στόν θάνατο καί τά ἴδια χα-
ρακτηρίζονται ὡς «θάνατος»6. Ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος ἀναφέρει πώς «ἡ ἁμαρτία εἰς 
τόν κόσμον εἰσῆλθε καί διά τῆς ἁμαρ-
τίας ὁ θάνατος καί οὕτως εἰς πάντας 
ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν»7. Κατά 
τόν ἱερό Φώτιο, εἶναι «ἀναίτιος ὁ Θεός 
τοῦ θανάτου»8. Ἀλλά ἡ ὑπέρτατη δωρεά 
τοῦ Χριστοῦ γιά τόν ἄνθρωπο ὑπῆρξε ἡ 

5. Πράξ. 17, 32.
6. Ρωμ. 6, 23.
7. Ρωμ. 5, 12.
8. PG 101,1036 B.



διάλογος

9

απριλιοσ - ιουνιοσ 2017, ΤΕυΧοσ 88

νίκη Του κατά τοῦ θανάτου. Ὁ Χριστός 
μέ τήν σταυρική Του θυσία, τόν ἑκούσιο 
θάνατό Του καί τήν ἔνδοξη ἀνάστασή 
Του, νίκησε ὁλοκληρωτικά τόν ὄλεθρο τοῦ 
θανάτου, κατάργησε τόν καταχθόνιο Ἅδη 
καί ἔκλεισε ἑρμητικά τίς πύλες του γιά 
τούς πιστούς Του. Ὁ ἀναστημένος Κύριός 
μας ἔγινε ἡ «ἀπαρχή (τῆς ἀναστάσεως) 
τῶν κεκοιμημένων»9, δηλαδή ἔκαμε τήν 
ἀρχή, ἄνοιξε τόν δρόμο μέ τήν λαμπρο-
φόρο Ἀνάστασή Του γιά τήν αἰώνια ζωή 
γιά ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος. Ὁ φρι-
κτός Ἅδης, τό προαιώνιο δεσμωτήριο τῶν 
ψυχῶν δέν ὑπάρχει πιά. Ὁ ἀπεχθέστατος 
καί μισάνθρωπος «θεός» Πλούτων (δη-
λαδή ὁ Ἑωσφόρος) νικήθηκε κατά κράτος, 
χάνοντας ὁριστικά τήν πολύτιμη λεία του, 
τίς ἀπό αἰῶνος ψυχές τῶν ἀνθρώπων. 
Τό τρομερό ὑπαρξιακό ἄχθος δέν δικαι-
ολογεῖται πλέον. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου 
ἀνήκει στό ἐφιαλτικό προχριστιανικό πα-
ρελθόν καί τό ἐξωχριστιανικό παρόν, διότι 
«τό χάρισμα τοῦ Θεοῦ (ἐστί) ζωή αἰώνι-
ος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν»10. 
Εἶναι αὐτό πού ὀνομάζει ὁ ἅγ. Ἰσαάκ ὁ 
Σύρος ὡς «αἴσθησιν ἀθανάτου ζωῆς»11. 
Ὁ θάνατος καί ὁ Ἅδης ὑπάρχουν μόνο 
γιά ὅσους θεληματικά τούς ἐπιλέξουν ὡς 
προορισμό τους.

Ὁ θάνατος, ἀπό ἀναπόφευκτη φρικι-
αστική κατάσταση, ἔγινε ἀναπαυτικός 
ὕπνος τοῦ σώματος μέχρι, πού θά σαλπί-
σει ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου τήν ἀνάσταση 
τῶν κεκοιμημένων12. Ὅπως ὁ Χριστός ἀνά-
στησε τό δικό Του σῶμα ἔτσι θά ἀναστήσει 
καί τά σώματα τῶν πιστῶν Του, ὡς μέλη 
τοῦ σώματός Του. Διότι, σύμφωνα μέ τόν 
ἀπόστολο Παῦλο: «σύμφυτοι τῷ ὁμοιώ-
ματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλά καί τῆς 
ἀναστάσεως ἐσόμεθα…εἰ ἀπεθάνομεν 
σύν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καί συζήσο-

9. Α΄ Κορ. 15, 21.
10. Ρωμ. 6, 23.
11. Λόγ. 38.
12. Α΄ Κορ. 15, 52, Ἰωάν. 5, 29.

μεν αὐτῷ, εἰδότες ὅτι Χριστός ἐγερθεῖς 
ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνα-
τος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει»13. Βιώνοντας 
αὐτή τήν ὑπέρτατη δωρεά ἡ Ἐκκλησία 
μας, ὅρισε τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου τῶν 
Ἁγίων, ὡς τήν ἐπισημότερη ἐπέτειό τους, 
ὡς τή «γενέθλιο ἡμέρα» τους, κατά τήν 
ὁποία ὄχι μόνο δέν πέθαναν, ἀλλά (ἀνα)
γεννήθηκαν ἐν Χριστῷ στή νέα ἀληθινή 
καί αἰώνια ζωή! Ὁ μεγάλος χριστιανός 
φιλόσοφος Μπερδιάγεφ, ἐκφράζοντας 
τή γνήσια χριστιανική ἀντίληψη γιά τόν 
θάνατο, ἀναφέρει ὅτι αὐτός (ὁ θάνατος) 
«μαρτυρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι προ-
ορισμένος γιά μία ἄλλη ὕψιστη ζωή. 
Χωρίς τόν θάνατο ἡ ὕπαρξη θά ἦταν 
εὐτελής καί ἀνόητη»14! Κατά συνέπεια τί-
ποτε τό ἀποκρουστικό δέν ἔχει ὁ θάνατος. 
Δέν δικαιολογεῖται πιά, τά σώματα τῶν 
κεκοιμημένων νά προκαλοῦν φρίκη καί 
φόβο, ἀλλά πρέπει νά τυγχάνουν τιμῶν 
καί περιποιήσεων, ὡς ἀναπόσπαστο κομ-
μάτι τῆς ὑπόστασης τοῦ κεκοιμημένου, 
διότι κατά τή γενική ἀνάσταση τά σώμα-
τα ὅλων τῶν κεκοιμημένων θά ἑνωθοῦν 
ξανά μέ τίς ψυχές, ἀφθαρτοποιημένα 
πλέον, γιά νά ἀποτελοῦν αἰώνια καί ἀτε-
λεύτητα τήν ψυχοσωματική ὀντότητα τοῦ 
κάθε ἀνθρωπίνου προσώπου στή Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε, σύμφωνα μέ τόν 
ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή «εἰς τοῦτο 
ἡμᾶς πεποίηκεν ὁ Θεός, ἵνα γενώμεθα 
θείας κοινωνοί φύσεως, καί τῆς αὐτοῦ 
ἀϊδιότητος μέτοχοι, καί φανῶμεν αὐτῷ 
ὅμοιοι κατά τήν ἐκ χάριτος θέωσιν»15. 
Γι’ αὐτὸ καί οἱ χριστιανοί δείχνουν πλή-
ρη περιφρόνηση κατά τοῦ θανάτου, ἡ 
ὁποία βιώθηκε καί βιώνεται ἀπό τούς δι-
αχρονικούς μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας, 
γεγονός πού χαρακτηρίζεται ὡς «παρα-
λογισμός» ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ κόσμου. 

13. Ρωμ. 6, 510.
14. Περί προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, σελ. 344.
15. PG 90, 1193 D. 
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Κατά τόν ἅγιο Ἰππόλυτο «τό πνεῦμα 
τοῦ Πατρός διδάσκει τοὺς μάρτυρας…
καταφρονεῖν μέν τοῦ θανάτου, σπεύ-
δειν δέ πρός ἐπουράνια»16. Ὁ ἐθνικός 
σατιρικός συγγραφέας Λουκιανός μέ διά-
θεση εἰρωνικοῦ θαυμασμοῦ ἔγραψε πώς 
οἱ χριστιανοὶ μάρτυρες καί ὁμολογητές 
«καταφρονοῦσι τοῦ θανάτου»17. Οἱ δή-
μιοι εἰδωλολάτρες στά πρωτοχριστιανικά 
χρόνια ἔμεναν ἔκθαμβοι ἀπό τήν προθυ-
μία τῶν μαρτύρων νά πεθάνουν γιά τήν 
πίστη τους καί τόν ἡρωισμό τους μπροστά 
στά φρικτά μαρτύρια. Τό ἴδιο γινόταν καί 
ἐπί τουρκοκρατίας μέ τούς σφαγεῖς τῶν 
Νεομαρτύρων μουσουλμάνους, ἀλλά καί 
μέ τούς σύγχρονους (κόκκινους) διῶκτες 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ μαρξιστικοῦ ὀλέθρου!

Ὁ κόσμος, ὅπως ἀναφέραμε, εἶναι δημι-
ούργημα τοῦ Θεοῦ, καί γι’ αὐτό ὀνομάζε-
ται κόσμος, δηλαδή κόσμημα. Δέν ταυτί-
ζουμε τόν κόσμο μέ τόν Θεό, ὅπως κάνουν 
οἱ κακόδοξοι πανθεϊστές, ἀλλά κάνουμε 
τή σαφῆ διάκριση μεταξύ τοῦ ἄναρχου 
Θεοῦ Δημιουργοῦ καί τῆς ἐν χρόνῳ δημι-
ουργίας Του. Ὁ κόσμος εἶναι προϊόν τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ἄρα τυγχάνει τῆς 
ἰδιαίτερης φροντίδας Του. Ὁλόκληρη τήν 
ὑλικὴ κτίση, ζῶσα καί ἄψυχη, τή διαπερνᾶ 
ἡ ἄκτιστη ἐνέργειά Του, ἡ ὁποία ἐκδη-
λώνεται μέ τή λειτουργία τῶν αἰώνιων 
φυσικῶν νόμων, οἱ ὁποῖοι συγκροτοῦν καί 
συγκρατοῦν τό σύμπαν. Ἡ ἀεί ὑπάρχουσα 
στόν κόσμο ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ 
ἀποτελεῖ γιά τή χριστιανικὴ διδασκαλία 
τόν λόγο τῆς ἱερότητάς του. Ἡ εἴσοδος τοῦ 
κακοῦ στόν κόσμο ἀποτελεῖ μία ἐπίπονη 
καί θλιβερὴ παρένθεση ἡ ὁποία ἔκλεισε μέ 
τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καί τό 
ἐπί γῆς ἀπολυτρωτικό Του ἔργο. Ἀπό τότε 
καί ὡς τά ἔσχατα της ἱστορίας, ἡ πορεία 
τοῦ κόσμου εἶναι πορεία ἀπελευθερώσεως 
ἀπό τό κακό καί ἀφθαρτοποιήσεως.

16. Ἰππολ. Εἰς Δαν. ΙΙ, 21.
17. Λουκ. Περί τῆς Περεγρίνου τελευτῆς 13.

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀπο-
τελεῖ ὕψιστο τεκμήριο ὅτι ἡ ἀνθρώπινη 
φύση ἔχει καθαγιαστεῖ ἀπό τήν ἕνωσή της 
μέ Αὐτόν. Τό ἄχραντο σῶμα τοῦ Κυρίου 
ὑπῆρξε ὁ σύνδεσμος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ὑλι-
κοῦ κόσμου. Ἡ θεοποίηση τοῦ πραγματικοῦ 
ὑλικοῦ σώματος τοῦ Κυρίου σημαίνει ὄχι 
ἁπλᾶ τήν ἱεροποίηση τῆς κτίσεως, ἀλλά καί 
αὐτήν ἀκόμα τή θεοποίησή της, ἡ ὁποία θά 
ὁλοκληρωθεῖ μέ τή συντέλεια τοῦ κόσμου, 
ἀφοῦ «ὅταν ὑποταγῇ αὐτῷ τά πάντα, τότε 
καί αὐτός ὁ υἱός ὑποταγήσεται τῷ ὑπο-
τάξαντι αὐτῷ τά πάντα, ἵνα ᾖ ὁ Θεός τά 
πάντα ἐν πᾶσιν»18. Πιό αἰσιόδοξη ἔκβαση 
γιά τή θεία δημιουργία δέν ὑπάρχει!

Μέσα σέ αὐτή τήν προοπτική ὄχι μόνο 
δικαιολογεῖται ἡ τιμή τῶν ἱερῶν λειψάνων 
τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά ἐπι-
βάλλεται. Δέν ὑπάρχει, ὅπως ἀναφέραμε, 
τίποτε τό μιαρό στόν ὄμορφο κόσμο τοῦ 
Θεοῦ, πολλῷ δέ μᾶλλον στό ἀνθρώπινο 
πρόσωπο, πού εἶναι ἡ κορωνίδα, τό ἐπιστέ-
γασμα καί ἡ εὐγενέστερη καί τελειότερη 
μορφή τῆς θείας δημιουργίας. Ἰδιαιτέρως 
ὁ πιστός χριστιανός μέ τήν συσσωμάτωσή 
του στό μυστικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μέ-
σω τῶν ἱερῶν μυστηρίων, γίνεται μέλος 
του, καθότι τά «σώματα ἡμῶν μέλη Χρι-
στοῦ ἐστίν»19. Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς 
ὑπῆρξαν συνειδητά μέλη Χριστοῦ. Αὐτό 
σημαίνει, ὅτι ἦταν καί θά εἶναι ἐσαεί, χρι-
στοφόροι, θεοφόροι, φορεῖς τῶν ἀκτίστων 
ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ καί τῶν χαρισμάτων 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό λέει ξεκάθαρα ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος: «ὁ Θεός τῆς εἰρήνης 
ἁγιᾶσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς καί ὁλόκλη-
ρον ὑμῶν τό πνεῦμα καί ἡ ψυχή καί τό 
σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Χριστοῦ τηρηθείη»20. Ἔτσι 
ὁ θάνατός τους (γιά τήν ἀκρίβεια ἡ κοίμη-
σή τους), δέν διακόπτει αὐτή τή μακάρια 

18. Α΄ Κορ. 15, 28.
19. Α΄ Κορ. 6, 15.
20. Α΄ Θεσ. 6, 23.
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σχέση μέ τόν Θεό. Τά λείψανά τους, προ-
σωρινά χωρισμένα ἀπό τό πνεῦμα τους, 
συνεχίζουν νά εἶναι μέλη Χριστοῦ καί 
φορεῖς τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, 
διότι ἀδιαλείπτως «ὁ κολλώμενος τῷ Κυ-
ρίῳ ἕν πνεῦμά ἐστι»21. Φανερή ἀπόδειξη 
αὐτῶν εἶναι τά ἄπειρα ἄφθαρτα λείψανα 
Ἁγίων σέ ὁλόκληρο τόν ὀρθόδοξο κόσμο, 
τά ὁποῖα εὐωδιάζουν καί θαυματουργοῦν, 
διότι, ὅπως τονίζει ὁ Μ. Βασίλειος, «ὅτε 
ὑπέρ Χριστοῦ ὁ θάνατος, τίμια τά λείψα-
να τῶν ὁσίων αὐτοῦ»22. Τό πιστοποιοῦν 
ἐπίσης τά ἀπειράριθμα τεμάχια ἁγίων λει-
ψάνων, τά ὁποῖα ἀπό τά πρωτοχριστιανικά 
χρόνια ὡς σήμερα ἀποτελοῦν πολύτιμους 
θησαυρούς σέ ὅλες τίς τοπικές ἐκκλησίες 
καί τά μοναστήρια μας, πού εὐωδιάζουν 
καί θαυματουργοῦν. Ὁ Μ. Βασίλειος ἀνα-
φέρει χαρακτηριστικά πώς τό λείψανο τῆς 
ἁγίας μάρτυρος Ἰουλίττης, τοποθετημένο 
σέ περίοπτη θέση τῆς πόλεως «ἁγιάζει 
μέν τόν τόπον, ἁγιάζει δέ τούς εἰς αὐτόν 
συνόντας»23. Τά τίμια λείψανα τῶν Ἁγίων 
μας εἶναι οἱ ἀείρρευστες πηγές ἁγιασμοῦ 
τῶν πιστῶν, ἀντλώντάς τον ἀπό τήν ἀστεί-
ρευτη πηγή τοῦ ἁγιασμοῦ, τόν Θεό!

Ὡς ὀρθόδοξοι πιστοί ὄχι μόνο δέν μᾶς 
προκαλεῖ ἀποστροφή, ἀηδία καί φόβο ἡ 
θέα τῶν ἱερῶν λειψάνων, ἀλλά τό ἀντίθετο 
χαρά, ἱλαρότητα, ἠρεμία καί προπαντός 
ἐλπίδα. Οἱ «Ἀποστολικές Διαταγές» κεί-
μενο τοῦ 4ου αἰῶνος, συστήνουν στούς 
πιστούς: «μή βδελύσεσθε τά τούτων (τῶν 
μαρτύρων) τά λείψανα»24. Τιμώντας τά ἱε-
ρά λείψανα, τιμᾶμε τόν Θεό, τόν δημιουργό 
τῶν σωμάτων. Τιμᾶμε τόν Χριστό καί τά 
μέλη τοῦ ἁγίου σώματός Του. Τιμᾶμε τό 
Ἅγιο Πνεῦμα, τοῦ Ὁποίου ἡ χάρη βρίσκεται 
σέ αὐτά, διότι τά σώματα τῶν Ἁγίων «ναός 
τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος ἐστιν»25. Γι’ 

21. Α΄ Κορ. 5, 17.
22. PG 30, 112.
23. Θ.Η.Ε., τόμ. 8, 113.
24. ΣΤ, 57.
25. Α΄ Κορ. 6, 19.

αὐτό καί μᾶς παραγγέλλει ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος: «δοξάσατε δή τόν Θεόν ἐν τῷ 
σώματι ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, 
ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ»26. Τιμᾶμε ἐπίσης στά 
ἱερά λείψανα τή θεωμένη μας ἀνθρώπινη 
φύση. Κι ἀκόμη στά ἱερά λείψανα τιμᾶμε 
τήν θεοδημιούργητη ὑλική κτίση, τῆς ὁποί-
ας αὐτά εἶναι ὁμοούσια καί τεθεωμένα 
μέρη. Ὁρισμένοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
ὁμιλοῦν γιά «ἅγιο ὑλισμό», ἐντελῶς διάφο-
ρο του δύστηνου ἀθεϊστικοῦ ὑλισμοῦ!

Ἀλλά εἶναι ἀπαραίτητο νά κάνουμε 
καί μία ἄλλη διευκρίνιση. Μᾶς κατηγο-
ροῦν οἱ ἐκκλησιομάχοι, ὅτι λατρεύουμε 
πτώματα, ὅτι εἴμαστε «πτωματολάτρες». 
Ἀπαντοῦμε γιά πολλοστή φορά ὅτι ἡ 
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι πορευόμενη Ἐκκλη-
σία μᾶς ἔχει ξεκαθαρίσει τά πράγματα. 
Κάνει τήν ἀπαραίτητη διάκριση μεταξύ 
λατρείας, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται μόνο 
στόν Τριαδικό Θεό καί μεταξύ τιμῆς, πού 
ἀπευθύνεται στούς ἁγίους Του. Δέν λα-
τρεύουμε λοιπόν τά λείψανα τῶν Ἁγίων 
μας, ἀλλά τά σεβόμαστε καί τά τιμᾶμε 
ὡς μέλη Χριστοῦ. Τά φυλάσσουμε, τά 
φροντίζουμε καί τά ἀγγίζουμε, ὡς καί 
τά δικά μας μέλη, ἀφοῦ ὅλοι οἱ πιστοί 
συναποτελοῦμε ἕνα σῶμα. Τά ἀσπαζό-
μαστε μέ εὐλάβεια, γιά νά ἁγιαστοῦμε 
ἀπό αὐτά, ἀφοῦ εἶναι κεχαριτωμένα καί 
ἁγιασμένα. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί κατά 
τήν περίοδο τῶν διωγμῶν, στίς κατακόμ-
βες, τελοῦσαν τή Θεία Λειτουργία ἐπάνω 
στούς τάφους τῶν μαρτύρων. Αὐτή ἡ 
συνήθεια συνεχίζεται ὡς τίς μέρες μας, 
κατά τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων τῶν ναῶν 
τοποθετοῦνται ἱερά λείψανα στήν ἁγία 
τράπεζα, ὅπως «ὑποκάτω του θυσια-
στηρίου (εἶναι) αἵ ψυχαί τῶν ἐσφαγμέ-
νων διά τόν λόγον τοῦ Θεοῦ»27 καί ὅπως 
θεσμοθέτησε μέ τόν ζ΄ κανόνα της ἡ Ζ΄ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος.

26. Α΄ Κορ. 6, 20.
27. Ἀποκ. 6, 9.
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Εἶναι ἀπαραίτητο νά τονίσουμε καί 
τοῦτο: ὅτι τά Ἱερά Λείψανα δέν εἶναι μα-
γικά σύνεργα, φετίχ, ἀνάλογα τῶν θρη-
σκειῶν τοῦ κόσμου. Θαυματουργοῦν καί 
αὐτό τό γνωρίζει καλά τό ἐκκλησιαστικό 
πλήρωμα. Ἀλλά ἡ χάρη αὐτή λειτουργεῖ 
πάντα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Τά Ἱερά Λείψανα 
εἶναι ἱερά καί θαυματουργά μέσα στή 
λειτουργία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος 
καί ποτέ ἔξω ἀπό αὐτό. Γιά παράδειγμα, 
λείψανα Ἁγίων στίς αἱρετικές θρησκευτι-
κές κοινότητες εἶναι ἀνενεργά, στερημένα 
τῆς θείας χάριτος, ἡ ὁποία ὑπάρχει μόνον 
στήν Ἐκκλησία.

Ὁ πρῶτος διδάξας τό μῖσος καὶ τήν ἀπο-
στροφή κατά τῶν ἱερῶν λειψάνων εἶναι ὁ 
ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος, διάβολος. Ὁ 
ἁγιασμός καί ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου 
τόν βασανίζει ἀπελπιστικά. Οἱ ἅγιοι εἶναι 
τά πλέον μισητά ὄντα γιά ἐκεῖνον, γι’ αὐτό 
ἐκδηλώνει τό ἄσβεστο μῖσος στά τίμια καί 
ἁγιασμένα λείψανά τους. Εἶναι γνωστό 
τό ὑβρεολόγιο τῶν πονηρῶν πνευμάτων, 
μέσω ἄτυχων ἀσθενῶν δαιμονισμένων, 
κατά τῶν ἱερῶν λειψάνων, σέ μεγάλες πα-
νηγύρεις, ὅπως λ.χ. τοῦ ἁγίου Γερασίμου 
στήν Κεφαλονιά! Ὁ ἱερός Χρυσόστομος 
ἀναφέρει, πώς «τῶν γάρ λειψάνων φε-
ρομένων» κατανικᾶται «τῶν δαιμόνων 
ἡ δύναμις»28. Οἱ εἰδωλολάτρες διῶκτες 
τῶν πρώτων χριστιανῶν μισοῦσαν μέ 
πάθος τό σέβας πρός τά σώματα τῶν 
καλλινίκων μαρτύρων, καί γι’ αὐτὸ φρό-
ντιζαν νά τά ἐξαφανίζουν. Ὁ θρησκο-
μανής αὐτοκράτορας Διοκλητιανός εἶχε 
δώσει διαταγή νά καίγονται μαζί μέ τά 
βιβλία τῶν χριστιανῶν καί τά λείψανα 
τῶν μαρτύρων! Ὀρδές φανατικῶν εἰδωλο-
λατρῶν, μέ ἐπικεφαλῆς τούς ἀδίστακτους 
ἱερεῖς τῶν εἰδώλων, ἐξαφάνισαν τό μέγα 
μέρος τῶν λειψάνων τῶν μαρτύρων, πού 
κατεῖχε ἡ Ἐκκλησία ὡς τότε πράγμα πού 

28. PG 63, 470.

συνέχισε μέ μανία ὁ Ἰουλιανός ὁ Πα-
ραβάτης (361363), ὁ ὁποῖος ξέσπασε μέ 
ἀνείπωτη μανία κατά τῶν ἱερῶν λειψά-
νων τῆς Ἀντιόχειας, διότι τοῦ διεμήνυσε 
ὁ μάντης τοῦ «Δαφναίου Ἀπόλλωνα», ὅτι 
δέ μποροῦσε νά χρησμοδοτήσει λόγω τῆς 
ὕπαρξης παρακείμενα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου 
τοῦ ἁγίου μάρτυρα Βαβύλα. Ὁ χριστιανο-
μάχος αὐτοκράτορας κατέστρεψε τό ἱερό 
λείψανο καί μαζί χιλιάδες ἄλλα λείψανα, 
μέ ἀποκορύφωμα τή βεβήλωση καί κατα-
στροφή τῶν λειψάνων τοῦ Τιμίου Προδρό-
μου στήν Παλαιστίνη! Σέ ὁλόκληρη τήν 
αὐτοκρατορία ἔλαβαν χώρα ἀπίστευτες 
βεβηλώσεις χριστιανικῶν τάφων ἀπό στί-
φη φανατικῶν εἰδωλολατρῶν. Τότε κα-
ταστράφηκε τό ἐναπομεῖναν μέρος τῶν 
ἱερῶν λειψάνων μαρτύρων τῆς περιόδου 
τῶν διωγμῶν, ἐκτός ἐλαχίστων. Σέ πολ-
λές περιπτώσεις ἀναμείγνυαν τά ἱερά 
λείψανα μέ ὀστᾶ ζώων καί τά ἔριχναν σέ 
χωνευτήρια γιά νά μήν εἶναι δυνατή ἡ 
ἀναγνώρισή τους! Εἶναι πιά ὁλοφάνερο: 
ἡ μανία τῶν χριστιανομάχων κατά τῶν 
ἱερῶν λειψάνων ὑποβάλλεται ἀναμφίβο-
λα ἀπό τόν ὑποβολέα τους τόν διάβολο 
καί γι’ αὐτό ἐκδηλώνεται μέ τόση δαιμο-
νική μανία!

Στούς εἰδωλολάτρες καί στούς σύγχρο-
νους «ὀρθολογιστές» ἡ θέα τῶν νεκρῶν 
καί τῶν τάφων γεννοῦσε καί γεννᾶ αἰσθή-
ματα τρόμου, ἀποστροφῆς καί ἀπαισιοδο-
ξίας, κι αὐτό εὐνόητο, διότι τούς θυμίζει 
τήν ἐκμηδένισή τους. Γι’ αὐτό ζητοῦν 
ἐπίμονα τήν ἀποτέφρωση τῶν πτωμάτων, 
γιά νά ἀπαλλαχτοῦν ἀπό αὐτά τό συντο-
μότερο δυνατό καί ὁριστικά! Ἀντίθετα σέ 
ἐμᾶς τούς πιστούς ἡ ἐπαφή μας μέ τούς 
κεκοιμημένους ἀδελφούς μας, τά κοιμη-
τήρια καί τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων μας, 
γεννᾶ αἰσθήματα αἰσιοδοξίας, ἠρεμίας καὶ 
μακάριας ἐλπίδος, διότι ὅπως ἐπισημαίνει 
ὁ ἱερός Χρυσόστομος «μνήματα ἁγίων 
οὐ σοροί καί λάρνακες καί στῆλαι καί 
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γράμματα, ἀλλ’ ἔργων κατορθώματα 
καί πίστεως ζῆλος»29. Γιά νά βεβαιωθεῖ 
κάποιος γιά τήν ἱλαρότητα καί αἰσιοδοξία 
αὐτή, ἄς ἀνατρέξει στίς παλαιοχριστιανι-
κές κατακόμβες γιά νά διαπιστώσει, ἀπό 
τόν διάκοσμο καί τίς ἐπιτάφιες ἐπιγραφές, 
τή ριζικά διαφορετική μας ἀντιμετώπιση 
τοῦ θανάτου. Ἀναφέρουμε γιά παράδειγ-
μα τήν ἑξῆς ἐπιτάφια ἐπιγραφή, ἡ ὁποία 
βρέθηκε σέ κατακόμβη τῆς Ρώμης: «Ἡ 
σάρξ ἐνθάδε κεῖται, ψυχή δέ ἀνακαινι-
σθεῖσα πνεύματι Χριστοῦ, εἰς οὐρανόν 
Χριστοῦ βασιλείαν μετά τῶν ἁγίων ἀνε-
λήφθη». Ἐδῶ ὁ τάφος δέν εἶναι μακάβριο 
θέαμα, ἀλλά πηγή μακάριας ἐλπίδος! Τά 
ὀστεοφυλάκια στά μοναστήρια μᾶς εἶναι 
χῶροι περισυλλογῆς τῶν μοναχῶν. Ἡ κοί-
μηση τοῦ πιστοῦ ὄχι μόνον δέν λογίζεται 
ὡς ἐκμηδένιση, ἀλλά ὡς ἡ ἀναγέννησή 
του ἐν Χριστῷ, στήν αἰώνια ζωή καί ἡ εἴσο-
δός του στήν ἀτέρμονη βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Στόν ὀδυρμό τῆς ἀπελπισίας τῶν χρι-
στιανομάχων μπροστά στόν θάνατο καί 
στόν ἐφιαλτικό τους διαρκή τρόμο γιά τήν 
ἐκμηδένισή τους, ἀντιπαραθέτουμε, ὄχι 
ἁπλᾶ τήν πίστη μας, ἀλλά τή βεβαιότη-
τά μας, γιά τήν αἰώνια ζωή μας, ἡ ὁποία 
ἀπορρέει ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος «πρωτότο-
κος τῶν νεκρῶν ἐγένετο». Στή φρικια-
στική προσμονή τῶν νεοπαγανιστῶν, νά 
βρεθοῦν δικαιωματικά μετά θάνατον στό 
σκοτεινό καί ἀραχνιασμένο «βασίλειο» τοῦ 
κορυφαίου «θεοῦ» τους Πλούτωνα, ἀντιπα-
ραθέτουμε τή μακάρια καί βεβαία ἐλπίδα 
μας νά βρεθοῦμε κάτω ἀπό τό θρόνο τῆς 
μεγαλοσύνης τοῦ Θεοῦ, νά ἀκτινοβολοῦμε 
ἀπό τό ἐκτυφλωτικό φῶς τῆς Θεότητας, νά 
συμβασιλεύουμε μέ τόν Χριστό μας στούς 
ἀτελεύτητους αἰῶνες, διότι δέν εἴμαστε πιά 
ἁπλοῖ λάτρεις Του, ὅπως οἱ παγανιστές 
τῶν «θεῶν» τους, ἀλλά «υἱοί καί κληρο-

29. PG 50, 600.

νόμοι Θεοῦ διά Χριστοῦ»30! Ὁ θάνατος, ἡ 
φθορά καί ἡ ἐκμηδένιση εἶναι «προνόμια» 
μόνο τῶν ἀπίστων! Ἀντίθετα «ἡμεῖς οἴδα-
μεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου 
εἰς τήν ζωήν»31. Ὁ θάνατός μας εἶναι τό 
πέρασμα στήν ὄντως ζωή. Ἀφόρητη ὀσμή 
θανάτου ἀποπνέουν τά λείψανα ἐκείνων 
τῶν ἀνθρώπων πού ἐθελούσια ἀποκόπη-
καν ἀπό τήν πηγή τῆς ἀφθαρσίας, τόν Χρι-
στό καί ἀποστερήθηκαν τή θεία χάρη. Του-
ναντίον, τά τίμια λείψανα τῶν Ἁγίων μας, 
εἶναι «τιμιώτερα λίθων πολυτελῶν καί 
δοκιμώτερα ὑπέρ χρυσίον»32, «θησαυρός 
ἀτίμητος…τῇ ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ καταλη-
φθέντα»33, ὡς μέλη Χριστοῦ, καί «ἑνώσει 
ἀφάτῳ» μέ τό δικό Του σῶμα κατά τόν 
ἅγιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο. Διότι, διά 
τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καί ἰδίως διά τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας ἑνώθηκαν ὀντολογικά 
μέ Ἐκεῖνον. Εἶναι θεοποιημένα καί μερικά 
ἐξ αὐτῶν ἀφθαρτοποιμένα σώματα καί 
μέλη, εἰς τύπον τοῦ ἐνδόξως ἀναστημένου 
σώματος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ34, 
ὁ Ὁποῖος φέρει «ἐν ἑαυτῷ κινουμένην 
ζωήν… ἀΐδιον καί μηδενί θανάτῳ πε-
ρατουμένην» κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν 
Ὁμολογητή35. Τέτοια τιμή καί ὕμνος γιά τό 
ἀνθρώπινο σῶμα δέν ἔχει ἀποδοθεῖ ποτέ 
ἄλλοτε ἀπό κανένα καί καμιά πίστη! Μόνο 
ἐμεῖς τιμᾶμε τό θεοδημιούργητο ἀνθρώπι-
νο σῶμα, μέχρι τό ἔσχατο μικρομόριό του, 
στά τιμημένα λείψανα τῶν Ἁγίων μας, 
σέ ἀντίθεση μέ τούς συκοφάντες μας, οἱ 
ὁποῖοι τό καταφρονοῦν κατάφορα. Ἡ δική 
μας ἡ φιλανθρωπία φτάνει καί ὡς τούς 
νεκρούς, ἐνῶ ἡ δική τους δέν ξεπερνᾶ τόν 
ἑαυτό τους. Αὐτή εἶναι μία ἀπό τίς πά-
μπολλες εἰδοποιεῖς διαφορές μας.

30. Γαλ. 4, 7.
31. Α΄ Ἰωάν. 3, 14.
32. Μαρτ. ἅγ. Πολυκ. PG 5, 1044 Α.
33. Μαρτ. ἁγ. Ἰγνατίου, ΘΗΕ, τόμ. 8, στ. 113.
34. Α΄ Κορ. 15, 44.
35. PG 91, 1144 C.
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Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ… ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ!
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαδημητρακόπουλου

Εἶναι ἀλήθεια πώς ζοῦμε στήν ἐποχή 
τῆς τεχνολογίας, τῆς ἐπιστήμης, τῆς ὑπε-
ραφθονίας, τοῦ καταναλωτισμοῦ, τῶν ἀ νέ
σε ων. Καί στήν ἐποχή τῶν ραγδαίων ἐξε-
λίξεων πού ὑ πό σχον ται τά πάντα. Ὡστό-
σο ποιός θά τό περίμενε ὅτι ταυτόχρονα 
ζοῦμε καί στήν ἐποχή τῶν ψυχολογικῶν 
προβλημάτων, τοῦ μεγάλου ψυχικοῦ κενοῦ 
καί τῶν ἀδιεξόδων, ὅτι τελικά ζοῦμε στόν 
«πολιτισμό τῆς κατάθλιψης», ὅπως ἀποκα-
λεῖται; Μιά κατάσταση πού κατευθύνεται 
ἀπό μιά καλά σχεδιασμένη κουλτούρα, 
αὐτή τήν ὁποία θά μπορούσαμε νά ἀποκα-
λέσουμε «κουλτούρα τῆς κατάθλιψης»! Τί 
ἀκριβῶς συμβαίνει; Ἀξίζει νά τό δοῦμε…

Τελευταῖα βρῆκε μεγάλη διάδοση στό 
διαδίκτυο μιά φωτογραφία μέ μιά κοπέλα 
καθισμένη σ’ ἕνα κάθισμα τοῦ μετρό τῆς 
Μόσχας. Εἶχε «γκόθ» στύλ καί ἐμφάνιση 
(μαῦρα ροῦχα, μαῦρα βαμμένα μαλλιά, 
μαῦρο μακιγιάζ κ.λπ.) καί πάνω στό πόδι 
της νά βρίσκεται ἕνα μεγάλο μαῦρο κοράκι 
δεμένο μέ λουρί!

Τό πρωτότυπο γιά τούς πολλούς γι’ 
αὐτό καί βρῆκε μεγάλη δημοσιότητα ἡ φω-
τογραφία ἦταν αὐτό ἀκριβῶς τό κοράκι 
πού εἶχε πάρει τή θέση κατοικίδιου ζώου, 
γεγονός ἐντελῶς ἀ συ νή θι στο. Ὅμως ἄν 
προσέξει κανείς καλά αὐτή τή φωτογραφία 
θά διαπιστώσει καί τήν ἔντονη καταθλι-
πτική ἐμφάνιση αὐτῆς τῆς κοπέλας. Ὁπότε 
ἡ φωτογραφία αὐτή δέν εἶναι τίποτε ἄλλο 
τελικά, παρά ἡ ἴδια ἡ ἀποκάλυψη αὐτοῦ τοῦ 
«πολιτισμοῦ τῆς κατάθλιψης» πού ζοῦμε!

Οἱ εἰδικοί κάνουν λόγο γιά τήν παγκό-
σμια «ἐπιδημία» τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν, 
ἐπικαλούμενοι μάλιστα καί τά στοιχεῖα 
τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας. Τό 

10  12% τοῦ συνόλου τοῦ πληθυσμοῦ ὅλων 
των ἡλικιῶν πάσχει ἀπό ψυχικές ἀ σθέ νει ες 
κι εἶναι θέμα χρόνου ἡ κατάθλιψη νά εἶναι 
ἡ δεύτερη αἰτία θανάτου παγκοσμίως!

Τό πρόβλημα αὐτό δυστυχῶς ἀγγίζει καί 
τούς νέους, πού ὅλο καί πιό πολύ κλείνο-
νται στόν ἑαυτό τους καί δέν ἔχουν ὄρεξη 
γιά τίποτα! Διέξοδο βρίσκουν στόν ἠλε-
κτρονικό τους ὑ πο λο γι στή, στό διαδίκτυο, 
στά βιντεοπαιχνίδια καί στίς ἱστοσελίδες 
κοινωνικῆς δικτύωσης. Μέ τά ὁποῖα ὅσο 
ἀσχολοῦνται, τόσο χειροτερεύουν τήν κα-
τάστασή τους. Ναί!

Σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς UNISEF τά 
παιδιά μέ τήν περισσότερο κακή διάθεση 
καί τάση πρός δυστυχία, εἶναι αὐτά τῶν 
Η.Π.Α. καί τῆς Μ. Βρετανίας. Κατά τούς 
εἰδικούς δέ, τά τε λευ ταῖ α 25 χρόνια, μειώ-
νεται σταθερά ἡ ἡλικία ἔναρξης τῆς μείζο-
νος κατάθλιψης!

Οἱ παράγοντες πού ὁδηγοῦν τήν ἀνθρω-
πότητα σ’ αὐτή τήν κατάσταση, καί ἰδιαί-
τερα τίς ἀποκαλούμενες «ἀνεπτυγμένες 
κοινωνίες», εἶναι βέβαια πάρα πολλοί πού 
δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναπτύξουμε ἐδῶ. 
Ὡστόσο θά θέλαμε νά τονίσουμε κάτι 
πού τό θεωροῦμε πάρα πολύ σημαντικό, 
προκειμένου νά βοηθήσουμε στήν ἀντιμε-
τώπιση τοῦ προβλήματος. Ὅτι, δηλαδή, 
αὐτή ἡ κατάσταση εἶναι σαφῶς κατευ-
θυνόμενη καί μάλιστα μέσα ἀπό μιά 
ἰδιάζουσα κουλτούρα, τήν «κουλτούρα 
τῆς κατάθλιψης», ὅπως θά τήν λέγαμε.

Ἀλλά θά γίνει καλύτερα κατανοητό τό 
φαινόμενο, μέσα ἀπό τά ἑξῆς χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα:

Πρῶτο παράδειγμα. Εἶναι πολύ ἀποκα-
λυπτική ἡ περίπτωση μέ τά λεγόμενα «τόπ 
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μόντελ». Τή στιγμή πού πηγαινοέρχονται 
στήν «πασαρέλα», μοιάζουν μέ… θεές! 
Καί τί δέν ἔχουν. Ὀ μορ φιά πού ζηλεύουν 
ἑκατομμύρια κορίτσια σ’ ὅλο τόν κόσμο 
γι’ αὐτό καί τίς θέτουν σάν πρότυπο!, με-
γάλες οἰκονομικές ἀμοιβές, νιάτα, δόξα, 
ροῦχα πανάκριβα κ.λπ. Ὡστόσο τί ἄλλο 
παρατηρεῖ κανείς; Πώς εἶναι ὅλες τους πά-
ντοτε ἀγέλαστες, κατηφεῖς καί μελαγχο-
λικές! Λές πώς κι αὐτό εἶναι τῆς μόδας, λές 
πώς κι αὐτό εἶναι ἕνα ἀκόμη «ἐμπόρευμα» 
πού τούς ἔδωσαν νά προωθήσουν μαζί μέ 
ὅλα τα ἄλλα!

Δεύτερο παράδειγμα. Στά ἐξώφυλλα 
τῶν κοσμικῶν πε ρι ο δι κῶν, ὅποια κι ἄν 
εἶναι αὐτά, τό ἴδιο ἀκριβῶς παρατηρεῖ 
κανείς. Τά πρόσωπα νά εἶναι πανέμορφα, 
ἀλλά καί ταυτόχρονα ἀ γέ λα στα, μελαγ-
χολικά, δίχως κανενός εἴδους αἰσιοδοξία. 
Τό ἴδιο λίγο ὡς πολύ συμβαίνει καί μέ τά 
κείμενά τους. Μέχρι κι αὐτές οἱ κοῦκλες 
στίς βιτρίνες τῶν καταστημάτων ἔχουν 
τήν ἴδια ὄψη. Λές καί τά συννεφιασμένα 
μελαγχολικά πρόσωπα εἶναι ἐκεῖνα πού 
ἔχουν πέραση σήμερα!

Τρίτο παράδειγμα. Ἀναφέρεται, ὅτι οἱ 
ἐνέσεις Botox καί μάλιστα στό πρόσωπο 
γίνονται ὁλοένα καί πιό δημοφιλεῖς σέ 
ἄτομα κάτω των 25 ἐτῶν, ἰδιαίτερα δέ στή 
Μ. Βρετανία! Καί γιατί τό κάνουν αὐτό οἱ 
νέοι; Σύμφωνα μέ τήν ἐπιθεώρηση Journal 
of Aesthetic Nursing, γιά νά ἀποκτήσουν 
ἐκεῖνο τό «ἀνέκφραστο παγωμένο πρόσω-
πο» πολλῶν διασημοτήτων!

Τέταρτο παράδειγμα. Λένε γιά τούς 
σχεδιαστές μόδας, ὅπως τόν Γάλλο Μαρ-
τέν Μαρζιελά, ὅτι ἔχουν λόγο πού ντύνουν 
τίς γυναῖκες μέ ἡμικατεργασμένα ροῦχα. 
Μέ τόν τρόπο αὐτό τῆς «ρακένδυτης φιλο-
σοφίας», θέλουν νά ἐξυμνήσουν ὄχι μόνο 

τήν ἰσοπέδωση καί τήν ἐγκατάλειψη, ἀλλά 
καί τόν πεσιμισμό! Ἕνα πανάκριβο τζίν 
εἶναι ξεφτισμένο, ἕνα κασμιρένιο που-
λόβερ ἔχει μιά μελαγχολική τρύπα σοφά 
σχεδιασμένη, πού συμβολίζει λένε τήν 
μοιρολατρία! Κάθε τόσο διαβάζει κανείς 
στίς συνεντεύξεις, ὄχι μόνο τραγουδιστῶν 
ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων δημιουργῶν, νά 
λένε ὅτι ἡ θλίψη εἶναι ἁπλῶς ἕνας τρόπος 
γιά νά ἐκφραστοῦν καλύτερα!

Πέμπτο παράδειγμα. Θά ἔχουμε παρα-
τηρήσει, πώς τελευταῖα, τά μελανά χρώ-
ματα εἶναι ἡ νέα τάση τῶν διαφημιστικῶν 
ἑταιρειῶν. Γι’ αὐτό καί βλέπουμε οἱ σκοῦρες 
συσκευασίες νά γίνονται μόδα ἀκόμη καί 
γιά τά παγωτά, τίς ὀδοντόκρεμες, τά σα-
μπουάν καί τά ἀπορρυπαντικά, ἄν καί τό 
μαῦρο χρῶμα δέν συνάδει μέ τίς ἔννοιες 
τῆς καθαριότητας καί τῆς ὑγιεινῆς! Κι ἐκεῖ 
πού εἴχαμε τά μαῦρα ροῦχα, τά μαῦρα 
αὐτοκίνητα κ.λπ., τώρα ἔχουμε μαῦρες 
ἀκόμη καί τίς πιστωτικές κάρτες! Μαῦρες 
καί τίς μπίρες ὄχι μόνο στή συσκευασία 
ἀλλά καί στό περιεχόμενο! Μαύρη τή ζά-
χαρη, μαῦρα καί τά ζυμαρικά, ἄν καί κατά 
τούς ψυχολόγους τό πορτοκαλί χρῶμα 
εἶναι ἐκεῖνο πού ἀνοίγει τήν ὄρεξη! Οἱ δια-
φημιστές λένε, ὅτι τάχα «τό μαῦρο βοηθᾶ 
τίς ἑταιρεῖες νά ξεχωρίζουν»!

Ἕκτο παράδειγμα. Ἄν ἀνοίξουμε τυ-
χαῖα τό ραδιόφωνο κι ἀκούσουμε τήν ὅποια 
μουσική καί τά τραγούδια τοῦ κόσμου παί-
ζονται ἐκείνη τήν ὥρα, καί τήν Ἑλληνική 
γιατί ὄχι;, θά διαπιστώσουμε αὐτή τή με-
λαγχολία, τή θλίψη, τόν πεσιμισμό καί τήν 
κατάθλιψη νά εἶναι διάχυτα!

Μάλιστα σύμφωνα μέ ἔρευνα τοῦ Πανε-
πιστημίου τοῦ Τορόντο καί τοῦ Ἐλεύθερου 
Πανεπιστημίου τοῦ Βερολίνου πού δημο-
σιεύτηκε στήν ἐπιστημονική ἐπιθεώρηση 
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«Science», ἡ σημερινή πόπ γιά παράδειγμα, 
εἶναι σαφῶς λυπητερή καί μάλιστα περισ-
σότερο ἀπ’ ὅ,τι ἦταν στό παρελθόν!

Παρατηρήθηκε, δηλαδή, ὅτι τά σημερι-
νά τραγούδια τῆς πόπ εἶναι μεγαλύτερης 
διάρκειας κι ἔχουν πιό ἀργό τέμπο σέ σχέ-
ση μέ τά παλαιότερα πόπ κομμάτια ὅπως 
ἦταν ἐκεῖνα τῶν Ἄμπα καί τῶν Μπίτλς, μέ 
ἀποτέλεσμα νά μᾶς (κατα)θλίβουν ἀκόμη 
περισσότερο! Ἀπό τήν ἀνάλυση δέ 1000 
τραγουδιῶν προέκυψε ὅτι οἱ «λυπητερές» 
αὐτές μελωδίες τῆς πόπ ἔχουν διπλασια-
στεῖ σέ σχέση μέ τό παρελθόν!

Ἕβδομο παράδειγμα. Ἔχει παρατηρη-
θεῖ πώς πολλά μικρά ἤ μεγάλα κινήματα 
τῆς νεολαίας, ὅπως παλαιότερα ἐκεῖνα 
τῶν γκράντζ (grunge) καί τοῦ νεοπάνκ 
(neopank), πέραν ἀπ’ τήν αἴσθηση τοῦ 
ἀτακτοποίητου, τοῦ μή κατασκευασμένου 
κ.λπ. πού δημιουργοῦσαν, ταυτόχρονα ἐξέ-
φραζαν καί τόν… σύγχρονο ρομαντισμό 
τῆς θλίψης! Ἐπιπλέον ὑποστηρίζεται βάσι-
μα πώς ἀκόμη καί τό προκλητικό ντύσιμο 
τῆς νεολαίας, ἡ μεγάλη ἄνθηση τῆς παντός 
εἴδους νυχτερινῆς διασκέδασης, ἡ χρήση 
τῶν ναρκωτικῶν, ἡ μεγάλη κατανάλωση 
ἀλκοόλ, ἡ ἐξάρτηση ἀπ’ τό διαδίκτυο, τό 
«κόλλημα» μέ τά ἠλεκτρονικά παιχνίδια, 
ὅλα αὐτά τά φαινόμενα τοῦ καιροῦ μας, 
ἔχουν ὡς αἰτία τους τήν κατάθλιψη!

Ἄν προσέξουμε ὅλα αὐτά κι ἄν τά 
ἐρευνήσουμε σέ βάθος, θά διαπιστώ-
σουμε πώς σέ πολύ μεγάλο βαθμό, ἡ 
ὅλη αὐτή κατάσταση τῆς θλίψης, εἶναι 
σαφῶς σχεδιασμένη καί καλά μελετημέ-
νη. Δέν εἶναι μόνο ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἤδη 
ὑ πάρ χον τος προβλήματος.

Ὁ ρόλος τοῦ μάρκετινγκ εἶναι σαφέστα-
τος. Τόν εἴδαμε! Λέγεται δέ ὅτι, εἰδικά αὐτό 
τό μαῦρο χρῶμα στά προϊόντα ἄρχισε νά 
καθιερώνεται σταδιακά καί ἀνεπαίσθητα 
στή συνείδηση τοῦ κόσμου ἀπό τή δεκαετία 
τοῦ 1980! Τότε πού τό συνέδεσαν ἀκόμη καί 
μέ τίς ἔννοιες τοῦ κύρους, τῆς ἐξουσίας, τῆς 

ἐπιρροῆς καί τῆς ἀναγνώρισης γιά νά ἐπι-
κρατήσει, γιατί ἀπό μόνο του εἶναι σαφῶς 
ἀντιεμπορικό!

Ἔτσι τό θέμα χειρίζονται σαφῶς οἱ πο-
λυεθνικές, ὅποιες κι ἄν εἶναι αὐτές. Τῶν 
τροφίμων, τῆς μουσικῆς, τῆς μόδας, τῆς 
ἐν δυ μα σί ας, τοῦ καλλωπισμοῦ, τῆς καθα-
ριότητας, τῶν ἐντύπων, τῶν βιντεοπαιχνι-
διῶν ἐκεῖ νά δεῖτε τί γίνεται! κ.λπ. Καί 
βεβαίως ἡ «διεθνής τῶν πονηρῶν», πού τίς 
κατευθύνει!

Κι ὅμως σύμφωνα μέ ἔρευνα τοῦ Πα-
νεπιστημίου τοῦ Βερμόντ τῶν Η.Π.Α. πού 
ἐξέτασε τά ὅσα γράφονται καί λέγονται σέ 
10 γλῶσσες τοῦ κόσμου, διαπιστώθηκε ὅτι 
οἱ ἄνθρωποι χρη σι μο ποι οῦν περισσότερο 
τίς θετικές λέξεις καί λιγότερο τίς ἀρ νη τι
κές. Μέ ἄλλα λόγια τείνουν νά βλέπουν τή 
φωτεινή πλευρά τῆς ζωῆς. Αὐτό ἀκριβῶς 
εἶναι ἐκεῖνο πού θέλει νά ἀνατρέψει ἡ 
«κουλτούρα τῆς κατάθλιψης»!

Ἄς δοῦμε καί κάτι ἀκόμη. Οἱ εἰδικοί 
ἐπιστήμονες ἐ πι κα λοῦν ται τή θεωρία τῆς 
προσωπικῆς ἀνάδρασης τῆς ψυχολογίας, 
σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ ἐκφράσεις τοῦ 
προσώπου μας ὄχι μόνο ἀποκαλύπτουν 
τά συναισθήματά μας, ἀλλά μποροῦν καί 
νά τά ἐπηρεάσουν. Ἔτσι ἐνῶ τό χαμόγελο 
μπορεῖ νά βελτιώσει τή διάθεσή μας, οἱ 
ἐκφράσεις τῆς λύπης τήν ἐπιδεινώσουν! 
«Χαμογελᾶμε ἐπειδή εἴμαστε εὐτυχισμένοι, 
ὅμως καί τό χαμόγελο μπορεῖ νά μᾶς κάνει 
εὐτυχισμένους», λένε πολύ χαρακτηριστι-
κά.

Σύμφωνα μέ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου 
τοῦ Σέντ Λούϊς, ἀκόμη καί τό στρές μοιά-
ζει μέ τό… κρυολόγημα! Μπορεῖ, δηλαδή, 
νά… ἐξαπλωθεῖ ταχύτατα στόν πληθυσμό 
καί νά τό «κολλήσουμε» εὔκολα, ὅπως 
συμβαίνει μέ τό κοινό κρυολόγημα!

Ἐπιπλέον ἔχει διαπιστωθεῖ πώς τόσο τά 
θετικά ὅσο καί τά ἀρνητικά συναισθήματα 
εἶναι μεταδοτικά ἀκόμη καί μέσω τῶν κοι-
νωνικῶν δικτύων (facebook, twitter κ.λπ.), 
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δηλαδή ἀκόμη κι ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει 
πραγματική ἐπαφή!

Ἑπομένως αὐτή ἡ «κουλτούρα τῆς 
κατάθλιψης» εἶναι σαφῶς μεταδοτική, 
ὅπως καί οἱ ἐπιπτώσεις της βέβαια!

Ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Παΐσιος: «Νά ἔχει 
λύπη ἕνας ἄνθρωπος πού βρίσκεται μακριά 
ἀπό τόν Χριστό, τό καταλαβαίνω. Ἀλλά νά 
ἔχει λύπη ἕνας πού εἶναι κοντά στόν Χρι-
στό, δέν τό καταλαβαίνω, γιατί, καί πόνο νά 
ἔχει, ὁ πόνος του μελώνεται ἀπό τόν Χρι-

στό. Ὅπως ἔχω καταλάβει, στόν ἄνθρωπο 
δέν ὑπάρχει φαρμάκι, γιατί, ἄν τό φαρμάκι 
ἀκουμπήσει στόν Χριστό, γίνεται γλυκό 
σιρόπι. Ὅποιος ἔχει μέσα του φαρμάκι, ση-
μαίνει ὅτι δέν ἀκουμπάει τά προβλήματά 
του στόν Χριστό. Ἡ χαρά εἶναι τοῦ Χριστοῦ, 
ἡ λύπη εἶναι τοῦ διαβόλου».

Συνεπῶς ἡ «κουλτούρα τῆς κατάθλι-
ψης» εἶναι σαφῶς διαβολική κατάσταση κι 
ἀλίμονο σ’ αὐτούς πού δέν ἀκουμποῦν τά 
προβλήματά τους στόν Χριστό!

Ο «ΠΟΛΥΣ ΟΧΛΟΣ» ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΑΘΑ
τῆς κ. Φωτεινῆς Περγιουδάκη 

μέλους τοῦ Πν.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ὁ «πιστός καί φρόνιμος δοῦλος», τό κυ-
βερνῶν σῶμα τῆς «Σκοπιᾶς», ἐξακολουθεῖ 
νά δελεάζει τούς ὀπαδούς της μέ τά ἀγαθά 
πού θά ἀπολαύσουν ἄν περάσουν ζω-
ντανοί μετά τόν Ἀρμαγεδώνα στόν γήινο 
Παράδεισο, ἀλλά καί κάνει κρίση γιά τά 
πονηρά συστήματα καί τούς ἀνθρώπους.

2017, «Σκοπιά», Ἀπρ. 2017, σελ. 10-11: 
«Αυτή τη στιγμή ο Ιεχωβά δίνει στους πονη-
ρούς ανθρώπους την ευκαιρία να αλλάξουν 
μέχρι την μεγάλη θλίψη… Ως άτομα δεν 
έχουν λάβει ακόμα την τελική τους κρίση. 
Αυτό που έχει καταδικαστεί είναι το σύστη-
μα».

Ποιοί εἶναι οἱ πονηροί ἄνθρωποι στούς 
ὁποίους δίδεται, κατά τήν «Σκοπιά» ἡ 
εὐκαιρία νά ἀλλάξουν μέχρι τήν μεγάλη 
θλίψη; Εἶναι «οι θρησκευτικές οργανώ-
σεις… οι κυβερνήσεις που υποκινοῦν τον 
πόλεμο… οι άπληστες επιχειρήσεις».

Ἐδῶ, ἡ «Σκοπιά» ἐπανέρχεται στή γνω-
στή διδασκαλία της γιά ὅσους ἀνήκουν στή 
σατανική ὀργάνωση καί εὐθύνονται γιά 
τήν δυστυχία τοῦ κόσμου.

Στή συνέχεια, ἡ «Σκοπιά» ἐρωτᾶ: «Ποιοί 
θα παραμείνουν αντικαθιστώντας τους πονη-
ρούς ανθρώπους;» Καί ἀπαντᾶ: «Οι δίκαιοι θα 
γίνουν κάτοικοι της γης και θα κατοικούν για 
πάντα σ’ αυτήν… (Ψαλμ. 37: 11, 29). Οι πράοι 
είναι αυτοί που δέχονται ταπεινά την διδασκα-
λία και την καθοδηγία του Ιεχωβά. Αλλά, στο 
νέο κόσμο που θα έρθει, οι πράοι και οι δίκαιοι 
δεν θα είναι ούτε η μειονότητα, ούτε η πλειονό-
τητα – θα είναι οι μόνοι ζωντανοί άνθρωποι».

Πότε θά ἀρχίσει ἡ «μεγάλη θλίψη» καί 
ποιοί εἶναι οἱ «δίκαιοι» καί οἱ «πρᾶοι» πού 
θά μείνουν στή γῆ; Ἀσφαλῶς μόνον οἱ 
ὀπαδοί τῆς ἑταιρεία, πού ἀκολουθοῦν τίς 
ἐντολές της.

Σελ. 11-12: «Η μεγάλη θλίψη θα αρχίσει 
όταν τα πολιτικά στοιχεία στραφούν ενά-
ντια σε όλες τις ψεύτικες θρησκευτικές ορ-
γανώσεις όπως αντιπροσωπεύονται αυτές 
από την πόρνη που ονομάζεται Βαβυλώνα η 
Μεγάλη (Απ. 17: 1, 2,16. 18: 14».

Τί θά συμβεῖ λοιπόν μέ ὅλες αὐτές 
τίς κυβερνήσεις καί τίς ὀργανώσεις πού 
ἐξαρτῶνται ἀπό αὐτές;
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«Η μεγάλη θλίψη θά ἀποκωρυφωθεί με 
την καταστροφή όλων των κυβερνήσεων 
αυτού του παλιού κόσμου και όλων εκείνων 
που τις υποστηρίζουν ενάντια στη βασι-
λεία του Θεού (Ιερ. 25, 31-33). Από κει και 
έπειτα δεν θα υπάρχει καμιά διεφθαρμένη 
οργάνωση». Μετά τή μεγάλη θλίψη καί 
τόν Ἀρμαγεδώνα «νέους ουρανούς καί νέα 
γη προσμένωμε κατά τήν ὑπόσχεσή του (Β΄ 
Πέτρ. 3, 13… Οι παλιοί ουρανοί και η παλιά 
γη, οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις και η επί-
γεια κοινωνία… θα έχουν παρέλθει».

Δέν παραλείπει βεβαίως ἡ «Σκοπιά» νά 
ἐπαναλάβει τήν ἀπειλή της ὅτι ὁ Χριστός 
«θά καταπατήση τούς ἐχθρούς του… τό χυ-
μένο αἷμα πού παριστάνει χαμένες ἀνθρώ-
πινες ζωές, θά τρέχει βαθύ καί σέ μεγάλη 
ἀπόσταση» (Σκοπιά 1962, σελ. 213) καί ὅτι 
«θά καταφαγωθῆ ἡ σάρξ ἐκείνων πού δέν 
ἤθελαν νά μάθουν ὅτι ὁ ζῶν καί ἀληθινός 
Θεός λέγεται Ἰεχωβᾶ! Θά διαλυθοῦν ἐνῶ 
θά στέκουν στά πόδια των!» (Ἀπό τόν Ἀπο-
λεσθέντα Παράδεισο… σελ. 209).

Ὅλα αὐτά ἀπό τί θά ἀντικατασταθοῦν; 
Ἀπό μιά κυβέρνηση ἀποτελούμενη ἀπό 
τόν Χριστό καί 144.000 συγκυβερνῆτες, τῆς 
«Βασιλείας τοῦ Θεοῦ».

Στή συνέχεια, ἡ «Σκοπιά» ἐπανέρχεται 
στήν παλιά διδασκαλία της γιά γήινη βα-
σιλεία καί ἐγκόσμιες ἐξουσίες μέ γήινους 
ὑπηκόους:

Σελ. 12: «Η παραδεισένια γη θα σφύζει 
από χαρωπή δραστηριότητα… θα καλοσω-
ρίζουν στη ζωή εκατομμύρια νεκρούς και 
θα τους βοηθούν να μάθουν τις οδούς του 
Ιεχωβά...

Θα τερματιστεί η φτώχια (Ψαλμ. 72: 12-
16)… Θα διώξει ακόμα καί τον κακό “αέρα” 
αυτού του παγκοσμίου συστήματος…». Ἀκό-
μη, διαβάζομε:

Σελ. 13: «φαντασθείτε ένα κόσμο χω-
ρίς πόλεμο, αρρώστια ή θάνατο. Απλώς 
σκεφθείτε – χωρίς στρατό, ναυτικό ή αε-
ροπορία, χωρίς όπλα ή μνημεία πολέμου, 

χωρίς νοσοκομεία, γιατρούς, νοσηλευτές ή 
ασφάλειες υγείας, νεκροταφεία… υπηρε-
σίες ασφαλείας, συστήματα συναγερμού, 
αστυνομικές δυνάμεις, ίσως ούτε κλειδαριές 
ή κλειδιά».

Ἡ πλύση ἐγκεφάλου εἶναι συνεχής. Οἱ 
ὀπαδοί τῆς «Σκοπιᾶς» εἶναι πεπεισμένοι 
ὅτι ὅλα αὐτά τά ἀγαθά θά τά ἀπολαύσουν 
στόν γήινο Παράδεισο, ἀφοῦ ὅ,τι πεῖ ὁ 
«δοῦλος» τό δέχονται ἀδιαμαρτύρητα, διό-
τι «ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ δούλου σημαίνει 
ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ἡ Καινή 
Διαθήκη δέν τούς ἀφορᾶ, γιατί εἶναι γραμ-
μένη μόνο γιά τούς χρισμένους. Οἱ ὀπαδοί 
ζοῦν στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐξομοιώνο-
νται μέ τούς Ἰωναδαβίτες, τόν Ὀβάβ, τούς 
υἱούς τῶν δούλων τοῦ Σολομώντα (1984, 
Επιβίωση, σελ. 87, 92).

Ἡ «Σκοπιά» ψεύδεται ὅμως ὅταν γράφει, 
ὅτι δέν θά ὑπάρχει θάνατος στή διάρκεια 
τῆς χιλιετοῦς ἡμέρας κρίσεως. Γράφει σέ 
ἄλλο κείμενό της: «Ὅσοι ἄδικοι θ’ ἀντίστα-
νται στίς ἀνορθωτικές κρίσεις… θά ἐκτε-
λοῦνται ἀπό τόν Κριτή Ἰησοῦ» (Γενηθήτω τό 
θέλημά Σου, σελ. 376).

Οἱ ὀπαδοί τῆς «Σκοπιᾶς», ὁ «πολύς 
ὄχλος», δέν μποροῦν νά ἀποκαλοῦν τόν 
Θεό Πατέρα («Πάτερ ἡμῶν») οὔτε τώρα, 
γιατί, ὅπως λένε, ὁ Ἰεχωβᾶ εἶναι πατέρας 
τῶν χρισμένων:

2017, «Σκοπιά», Φεβρ. 2017, σελ. 10: «Ο 
Ιεχωβά, θα είναι πατέρας των αναστημένων 
στη χιλιετή Βασιλεία».

Κι ἐδῶ ἡ «Σκοπιά», ὅπως συνηθίζει, 
ἀλλάζει τή διδασκαλία της. Στό βιβλίο 
«Ἔστω ὁ Θεός Ἀληθής» (1950), σελ. 163, 
ἀναφέρεται ὡς πατέρας τῶν ὀπαδῶν της 
ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί «πάππος» ὁ Ἰεχωβᾶ. 
Τώρα, στή «Σκοπιά», Φεβρ. 2017, σελ. 12, 
γράφει: «αφού περάσουμε την τελική δοκι-
μή ο Ιεχωβά θα χαρεί πολύ να υπογράψει 
το πιστοποιητικό σαν να λέγαμε και να μας 
υιοθετήσει ως τα αγαπημένα του επίγεια 
παιδιά (Ρωμ. 8, 20-21. Αποκ. 20, 7-9). Δηλα-
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δή, οἱ ὀπαδοί ἀνακηρύσσονται πλέον, σέ 
«υἱοθετημένα ἐπίγεια παιδιά» τοῦ Ἰεχωβᾶ 
καί ὄχι «ἐγγόνια».

Τέλος, ἡ ἑταιρία ἀσκεῖ πίεση στούς ὀπα-
δούς της καί γιά θέματα περιουσιακά. 
Γράφει:

2017, «Σκοπιά», Ιούλ. 2017, σελ. 11: «Ο 
πλούτος θα χαθεί, γι’ αυτό μη χάσετε την 
ευκαιρία να τον χρησιμοποιήσετε για να 
κάνετε φίλους στον Ουρανό. Οτιδήποτε 
κάνουμε ώστε να προωθήσουμε τα συμφέρο-
ντα της Βασιλείας του Ιεχωβά μας καθιστά 
πνευματικά πλούσιους».

«Ὁ πλοῦτος», λέει ὁ δοῦλος, θά χαθεῖ 
καί μέ ἕναν πλάγιο τρόπο παροτρύνει 
τούς ὀπαδούς τῆς ἑταιρίας νά τόν προσφέ-
ρουν γιά νά προωθήσουν τά συμφέροντα 
τῆς «Βασιλείας τοῦ Ἰεχωβᾶ», δηλαδή τῆς 
ἑταιρίας, ἀφοῦ τώρα βρισκόμαστε στίς 
τελευταῖες ἡμέρες. Τό ἐρώτημα εἶναι, τί 
θά τά κάνει ἡ «Σκοπιά» τά πλούτη καί τίς 
εἰσφορές, ἀφοῦ πλησιάζουμε στό τέλος; 

Θά ὑπάρχει ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» στόν ἐπί-
γειο παράδεισο, ἀφοῦ οἱ χρισμένοι θά εἶναι 
στόν οὐρανό; Τώρα ὅμως τό μόνο καθῆκον 
τοῦ «πολλοῦ ὄχλου» εἶναι νά προωθεῖ τά 
«συμφέροντα τῆς Βασιλείας», προσφέρο-
ντας ὑλικά ἀγαθά καί νά κάνει τό ἔργο 
ἀπό σπίτι σέ σπίτι. Δέν χρειάζεται νά 
ἀσχολοῦνται μέ τή σωτηρία τους, γι’ αὐτό 
φροντίζει ἡ «Σκοπιά».

Ἡ Ἁγία Γραφή διδάσκει ὅτι ἡ Βασιλεία 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι πνευματική, ὅπως καί ὁ 
Παράδεισος· ὄχι σαρκική, μέ γήινες ἀπο-
λαύσεις (Α΄ Κορ. στ΄ 13. Φιλ. γ΄ 20). Δέν ἔχει 
συγκεκριμένη διάρκεια, δηλαδή χίλια ἔτη, 
ἀλλά αἰώνια (Λουκ. α΄ 32). Ἀρχίζει ἀπό τή 
γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, περνᾶ μέσα 
ἀπό τήν συντέλεια τοῦ αἰῶνα καί τήν κρίση 
ἐκείνων πού ἔπραξαν τά φαῦλα «εἰς ἀνά-
στασιν κρίσεως» καί ἐκείνων πού ἔπραξαν 
τά ἀγαθά «εἰς ἀνάστασιν ζωῆς» (Ἰωάν. ε΄ 
28) καί καταλήγει στήν αἰώνια ζωή, στήν 
παρουσία καί στό φῶς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

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, 11:3013:00).
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:  
www.ecclesia.gr, email: ierasynodos@ecclesia.gr

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

email: aireseis@gmail.com τηλ. 210 72722403, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
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HALLOWEEN (ΧΑΛΟΓΟΥΙΝ). Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΛΤΙΚΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ

τῆς Ἀγγελικῆς Δ. Χατζηιωάννου 
Δρός Θεολογίας

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται μία 
κίνηση γιά τήν εἰ σα γω γή στήν ἑλληνι-
κή κοινωνία, ἑορτῶν πού προέρχονται 
ἀπό δυτικές χῶρες καί κυρίως ἑορτῶν 
πού ἀπευθύνονται στή νεολαία. Μία ἐξ 
αὐτῶν εἶναι καί ἡ προερχόμενη ἀπό τίς 
Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς γιορ-
τή τοῦ Halloween (Χάλογουιν). Σύμφωνα 
μέ τό ἔθιμο τῆς γιορτῆς, τά μικρά παιδιά 
στίς 31 κάθε Ὀκτωβρίου ντύνονται μέ 
ἐνδυμασίες μαγισσῶν, ξωτικῶν, δαιμό-
νων καί φαντασμάτων, ἐπισκέπτονται τά 
σπίτια προκειμένου νά συγκεντρώσουν 
ὅσο τό δυνατόν περισσότερα γλυκά, μία 
ἐνέργεια ἡ ὁποία εἶναι γνωστή ὡς «trick 
or treat» («φάρσα ἤ κέρασμα»). Πολλοί 
συνδέουν τή συγκεκριμένη γιορτή μέ τίς 
ἑλ λη νι κές ἀπόκριες, ὡστόσο αὐτή ἡ σύν-
δεση εἶναι λανθασμένη.

Πολλοί ἐρευνητές θεωροῦν πώς αὐτή 
ἡ γιορτή προέρχεται ἀπό τή ρωμαϊκή 
γιορτή πρός τιμή τῆς θεᾶς Pomona, πού 
θε ω ρεῖ το θεά τῶν καρπῶν καί τῶν φρού-
των1, ἐνῶ ἄλλοι ἀπό τήν ἀρχαία κελτική 
γιορτή Σαμαίν (Samhain ἤ Samuin2), πού 
ση μα το δο τοῦ σε τό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ 
καί γιορταζόταν τήν 1η Νεομβρίου3, ἐκδο-
χή πού εἶναι καί ἡ πιό πιθανή. Οἱ Κέλ-
τες κατοικοῦσαν στή σημερινή Ἰρλανδία, 
στό Ἡνωμένο Βασίλειο καί στά βόρεια 
τῆς Γαλλίας. Γιά τούς Κέλτες ἡ ἡμέρα 
τῆς 31ης Ὀκτωβρίου, ὅπου γιόρταζαν τή 

1. Rogers N., Halloween. From Pagan ritual to party night, 
σ. 11.

2. ὅπ.π., σ. 11.
3. «Κέλτες» Πάπυρος, Λαροῦς, Μπριτάννικα 33 (19962) 

93.

γιορτή Samhain, σήμαινε τό τέλος τῆς συ-
γκομιδῆς τῶν καρπῶν καί τήν ἀρχή τοῦ 
χειμώνα. Ὡστόσο ἡ ἡμέρα αὐτή πίστευαν, 
πώς ἔχει καί ὑπερφυσικό χαρακτήρα κα-
θώς θεωρεῖτο, ὅτι τότε καταργοῦνταν τά 
σύνορα τοῦ κάτω κόσμου καί τοῦ κόσμου 
τῶν ζωντανῶν καί ὅτι τότε ἔρχονταν ἀπό 
τόν κάτω κόσμο στή γῆ πνεύματα νεκρῶν 
καί πνεύματα τοῦ σκότους4. 

Τίς τελετές τῆς γιορτῆς τοῦ Σαμαίν 
πραγματοποιοῦσαν οἱ ἱερεῖς τῶν Κελτῶν, 
πού ὀνομαζόταν Δρυΐδες. Οἱ Δρυΐδες προ-
ήδρευαν καί τῶν θυσιῶν πού τελοῦνταν 
γι᾽ αὐτή τή γιορτή5. Πολλοί μελετητές 
ὑποστηρίζουν, πώς οἱ θυσίες πού τε-
λοῦνταν δέν ἦταν μόνο θυσίες ζώων, 
ἀλλά καί ἀνθρωποθυσίες. Οἱ ἀνθρωπο-
θυσίες δέν ἦταν ἄγνωστες στή θρησκευ-
τική λατρεία τῶν Κελτῶν. Πληροφορίες 
γι᾽ αὐτές δίνουν Ρωμαῖοι συγ γρα φεῖς, 
ὅπως ὁ Κικέρωνας, ὁ Ἰούλιος Καίσαρας, ὁ 
Σουητώνιος καί ὁ Λουκιανός. Ὁ Πλίνιος ὁ 
Νεώτερος ἀναφέρει πώς ἀν θρω πο θυ σί ες 
πραγματοποιοῦνταν καί στή Βρετανία. 
Παρά τό γεγονός, ὅτι οἱ ἀνθρωποθυσίες 
τυπικῶς ἀπαγορεύθηκαν ἐπί τῶν αὐ το
κρα τό ρων Τιβερίου (1416 ἕως 37 μ.Χ.) 
καί Κλαυδίου (4554 μ.Χ.) καί ἀπό τόν ἅγ. 
Πατρίκιο στήν Ἰρλανδία6 δέν εἶναι βέβαιο, 
ὅτι αὐτές οὐσιαστικά καταργήθηκαν. Τό 
γεγονός, ὅτι Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες προ-
σπάθησαν νά καταργήσουν τή γιορτή τοῦ 

4. Rogers N., Halloween. From Pagan ritual to party night, 
σ. 12.

5. «Κέλτες» Πάπυρος, Λαροῦς, Μπριτάννικα 33 (19962) 
93.

6. ὅπ. π., σ. 93.
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Σαμαίν, ἴσως συνδέεται μέ τήν τέλεση 
τῶν ἀνθρωποθυσιῶν, πού οἱ αὐτοκράτο-
ρες δέν δέχονταν ὡς τρόπο λατρείας θεο-
τήτων. Εἶναι γνωστό, ὅτι οἱ Ρωμαῖοι ἦταν 
ἀνεκτικοί στή λατρεία τῶν τοπικῶν θεο-
τήτων τῶν λαῶν πού περιλαμβάνονταν 
στήν αὐτοκρατορία τους, φαίνεται ὅμως, 
πώς οἱ ἀνθρωποθυσίες ξεπερνοῦσαν τά 
ὅρια τῆς ἀνεκτικότητάς τους.

Μετά τήν ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ ἡ γιορτή τοῦ Σαμαίν προσέλαβε 
χριστιανικό χαρακτήρα καί συνδέθηκε μέ 
τή γιορτή τῶν Ἁγίων Πάντων (πού γιορ-
ταζόταν στίς 13 Μαΐου, ἀλλά μετακινήθη-
κε στήν 1η Νοεμβρίου γιά νά ἐξαφανίσει 
τόν παγανιστικό χαρακτήρα του). Ἀπό 
τή γιορτή τῶν Ἁγίων Πάντων ἡ γιορτή 
τοῦ Σαμαίν ἔλαβε τή σημερινή ὀνομασία 
της Halloween δηλαδή All Hallows even 
(παραμονή τῶν Ἁγίων Πάντων). Σήμερα, 
σύμφωνα μέ τούς ὀπαδούς τοῦ Halloween 
εἶναι μία γιορτή χαρᾶς καί μεταμφιέσεων 
μέ εὔθυμες παρελάσεις καί κεράσματα σέ 
παιδιά καί ἐνήλικες. 

Παρά τά ὅσα ἀναφέρουν οἱ ὑποστηρι-
κτές τῆς γιορτῆς, τό Halloween οὐδέποτε 
ἔπαψε νά συνδέεται μέ τήν ὑπερφυσική 
δραστηριότητα καί τή μαγεία καί παρά 
τό γεγονός, ὅτι σήμερα ἔχει φαινομενικά 
χριστιανικό χαρακτήρα, στήν πραγματι-
κότητα ποτέ δέν ἀπέβαλε τίς παγανιστι-
κές του ρίζες7. Ὁ σατανιστής Anton Lavey 
στή σατανιστική βίβλο του κατατάσσει τό 
Halloween ὡς μία ἀπό τίς δύο σημαντικό-
τερες γιορτές τοῦ σα τα νι στι κοῦ ἡμερολο-
γίου8, ἐνῶ ἡ γιορτή περιλαμβάνεται στό 
ἡ με ρο λό γιο, πού ἀκολουθοῦν οἱ μάγισσες 
(Wicca)9. Ἡ γιορτή πραγ μα το ποι εῖ ται σή-
μερα τόσο ἀπό τούς σατανιστές, ὅσο καί 
ἀπό μάγισσες (πρός τιμήν τῆς Μητέρας 
Γῆς)10, ἀλλά καί ἀπό σύγχρονους παγα-
νιστές11. 

Σύμφωνα μέ πολλές ἀναφορές, κατά τή 
διάρκεια τῆς νύχτας τῆς 31ης Ὀκτωβρίου 
πραγματοποιοῦνται σατανιστικές τελετές 
καί θυσίες ζώων. Εἶναι χαρακτηριστικό, 
ὅτι στίς Η.Π.Α. οἱ φιλοζωικές ὀργανώσεις 
σταματοῦν νά δίνουν μαῦρες γάτες τίς 
παραμονές τῆς γιορτῆς καί μέχρι τήν 2α 
Νοεμβρίου γιά υἱοθεσία «φοβούμενες βα-
ναυσότητες πρός τά αἰλουροειδῆ, τά ὁποῖα 
συνήθως γίνονται τό ἐπίκεντρο αὐτή τήν 
ἐποχή τοῦ χρόνου»12, ἐνῶ ἄλλες ἀπαγορεύ-
ουν τήν υἱοθεσία μαύρων γατῶν ὅλο τόν 
Ὀκτώβριο13. Σύμφωνα μέ τήν ἀρθρογράφο 
Rachel Quigley ὁ φιλοζωικός ὀργανισμός 
“Animal Orphanage” ἀναφέρει, ὅτι πολλοί 

7. Rogers N., Halloween. From Pagan ritual to party night, 
σ. 11.

8. Lavey An., The satanic bible, σ. 97. 
9. Encyclopedic Dictionary of Cults, Sects, and World Reli-

gions, ἐκδ. Zonsdervan, σ. 463.
10. Millay D., The power of Halloween, 2003, ἐκδ. iUniverse 

Inc., σ. 26. 
11. “Samhain” Ladouceur Liisa, Encyclopedia Gothica, 

2011, ἐκδ. ECW Press. 
12. Βλ. τό ἄρθρο τῆς δημοσιογράφου Rachel Quigley 

στό MailOnline μέ τόν τίτλο «Animal shelters halt adoption 
of black cats for Halloween» μέ ἡμερομηνία 18 Ὀκτωβρίου 
2011. 

13. ὅπ.π.

Σημείωση τῆς Σύνταξης
•  Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς 

ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους. Ἡ διεύ-
θυνση τοῦ περιοδικοῦ δέν φέρει εὐθύνη 
γιά τίς ἀπόψεις τῶν ἀρθρογράφων.

•  Οἱ ἀναδημοσιεύσεις σχολίων ἤ πληροφο-
ριῶν ἀπό ξένα ἤ ἑλληνικά περιοδικά καί 
ἄλλα ἔντυπα ἤ τό διαδίκτυο δημοσιεύο-
νται μέ κάθε ἐπιφύλαξη, ἀφοροῦν σέ ἀπό-
ψεις καί δέν στοχεύουν στήν προσβολή ἤ 
στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολή-
ψεως τῶν προσώπων, στά ὁποῖα ἀναφέρο-
νται καί τά ὁποῖα σεβόμεθα δεόντως.

•  Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπό-
ψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές φέ-
ρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπιστολογράφοι καί 
ὄχι ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή.

•  Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση, κατόπιν 
ἀδείας ἀπό τήν Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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ἄνθρωποι θυσιάζουν μαῦρες γάτες τήν 
ἡμέρα τοῦ Halloween14. Οἱ ὀπαδοί τοῦ Hal-
loween ὑποστηρίζουν πώς τά σχετικά μέ 
τίς θυσίες τῶν ζώων ἀποτελοῦν μῦθο, ἄν 
ὅμως ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, γιατί οἱ 
φιλοζωικές ὀργανώσεις ἀπαγορεύουν τήν 
υἱοθεσία μαύρων γατῶν ἤ καλοῦν τούς 
ἰδιοκτήτες τῶν γατῶν νά προσέχουν τά 
ζῶα τους αὐτή τήν περίοδο;

Ὅσον ἀφορᾶ στό ἐπιχείρημα, ὅτι ἡ 
γιορτή τοῦ Halloween εἶναι σήμερα μό-
νο μία γιορτή εὐθυμίας, τραγουδιοῦ καί 
μεταμφιέσεων καί ἔχει χάσει τόν παλιό 
παγανιστικό της χαρακτήρα, πῶς δικαι-
ολογεῖται τό γεγονός, ὅτι γιορτάζεται 
ἀπό τούς σατανιστές, ἀλλά καί ἀπό τίς 
μάγισσες (Wicca), οἱ ὁποῖες μάλιστα στίς 
ἱστοσελίδες τους δίνουν ὁδηγίες γιά τόν 
τρόπο τοῦ ἑορτασμοῦ (κατασκευή βω-
μοῦ15, διακόσμηση τοῦ βωμοῦ μέ κρανία, 
ὀστᾶ, καρπούς16 κ.ἄ.);

Ἡ γιορτή τοῦ Halloween, ὅπως αὐτή 
γιορτάζεται σήμερα σέ ἀρκετές χῶρες 
τοῦ δυτικοῦ κόσμου δέν εἶναι τόσο ἀθώα, 

14. ὅπ.π.
15. Βλ. https://www.gaia.com/article/modernpaganism

13ritualscelebratesamhain
16. https://www.thoughtco.com/g00/ritualhonoringthe

harvestsend2562701?i10c.referrer=https%3A%2F%2F 
www.google.gr%2F.

ὅσο προσπαθοῦν οἱ θιασῶτες της νά ἀπο-
δείξουν. Τό Halloween προβάλλει παγα-
νιστικές θεωρήσεις περί κόσμου καί τῆς 
σχέσεως τῶν πνευμάτων μέ αὐτόν καί 
ἀποτελεῖ προσπάθεια ἐ ξοι κεί ω σης τῶν 
μικρῶν παιδιῶν μέ τό μαγικό στοιχεῖο17. 
Ἡ γιορτή αὐτή δημιουργεῖ τήν ἐντύπωση 
στούς ὀπαδούς της, πώς εἶναι δυνατή ἡ 
ἐπικοινωνία μέ τά πνεύματα τοῦ κάτω 
κόσμου18, ἐνῶ μπορεῖ νά ἀποτελέσει προ-
θάλαμο γιά τήν ἔνταξη σέ ὁμάδες μα-
γισσῶν (Wicca)19 ἀνθρώπων, πού θέλουν 
νά ἀ σχο λη θοῦν ἰδιαίτερα μέ αὐτήν.

Γιά τούς παραπάνω λόγους καλό θά 
εἶναι οἱ χριστιανοί νά εἶναι ἰδιαίτερα 
προσεκτικοί μέ τή συμμετοχή τους ἤ τή 
συμμετοχή τῶν παιδιῶν τους σέ αὐτή τή 
γιορτή, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται τά τελευταῖα 
χρόνια νά εἰσαχθεῖ στήν πρωτοβάθμια 
ἐκ παί δευ ση, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψη τους, 
πώς τό Halloween ἀποτελεῖ μία σύγχρονη 
ἐκδοχή τοῦ ἀρχαίου κελτικοῦ παγανι-
σμοῦ, ἡ ὁποία βεβαίως εἶναι ἀσυμβίβαστη 
μέ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη.

17. Ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ σχετι-
κά μέ τό Halloween (Χάλογουϊν).

18. ὅπ. π. 
19. ὅπ. π. 

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἡ Π.Ε.Γ. διοργάνωσε κατά τό τρίμηνο 
Ἀπριλίου  Ἰουνίου 2017 μία ἐκπαιδευτική 
ἡμερίδα πού πραγματοποιήθηκε τό Σάβ-
βατο 20 Μαΐου, στήν Ἐνοριακή αἴθουσα 
τοῦ Προφήτη Ἠλία Ἁγίας Παρασκευῆς. 
Εἰσηγητής ἦταν ὁ Ἐλλογιμ. Συγγραφέ-

ας κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακό-
πουλος μέ θέμα: «Ἡ κουλτούρα τοῦ… 
μηδέν τοῖς ἑκατό (0%)», τό ὁποῖο παρα-
κολούθησαν μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον οἱ 
συνεργάτες τῆς Π.Ε.Γ. καί συμμετεῖχαν 
ἐνεργά στόν διάλογο πού ἀκολούθησε 
τήν Εἰσήγηση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
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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 Τρίτη, 4.00΄7.00΄ 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.

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), 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.


