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Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ ΚΑΙ 
Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
τοῦ Ἀρχιμ. Xρυσοστόμου Mαϊδώνη 

Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Γ.

Οἱ Ἅγιοι εἶναι αὐτοί πού μᾶς δείχνουν 
τόν τρόπο ἀντιμετωπίσεως τῶν διαφόρων 
αἱρέσεων. Σ᾽ ὅλες τίς ἐποχές δροῦσαν οἱ 
αἱρέσεις κατά τῆς ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησί-
ας, ἀλλοιώνοντας τήν πίστη καί προσπα-
θώντας νά παραπλανήσουν ἀστήρικτους 
χριστιανούς. Ὑπῆρχαν πάντοτε οἱ Ἅγιοι, 
πού ἀντιλαμβάνονταν τήν αἵρεση καί ἀγω-
νίζονταν νά σταματήσουν τή δράση τους 
καί νά ἀπελευθερώσουν τά θύματα. Δύο 
σύγχρονοι Ἅγιοι πού ἐργάσθηκαν κατά 
τῶν αἱρέσεων εἶναι οἱ Ὅσιοι Ἀρσένιος ὁ 
Καππαδόκης καί Ἀμφιλόχιος τῆς Πάτμου.

α. Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης
Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος διακονώντας στά 

Φάρασα τῆς Καππαδοκίας, ὡς ἐφημέριος, 
δάσκαλος καί ποιμένας τῶν λογικῶν προ-
βάτων τοῦ Χριστοῦ, ἀντιστάθηκε κυρίως 
ἀπέναντι στούς Εὐαγγελικούς, πού εἰσέ-
βαλαν στή μάνδρα τοῦ Χριστοῦ στή Μικρά 
Ἀσία καί κατά τῆς τρομοκρατίας τῶν Τούρ-
κων, πού ἐνοχλοῦσαν τούς χριστιανούς.

Οἱ Εὐαγγελικοί
Ἄς δοῦμε πῶς ἀντέδρασε στήν ἐμφάνιση 

ἑνός προτεστάντη δασκάλου στήν Καππα-
δοκία.

Γράφει ὁ Ὅσιος Παΐσιος στήν βιογραφία 
τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη.

«Ἐπειδὴ ὁ Πατήρ εἶχε μεγάλη Ὀρθόδοξη 
εὐαισθησία, αἰ σθα νό ταν πολύ βαθιά τήν 
μεγάλη εὐθύνη τοῦ ποιμνίου του καί ἐ πα
γρυ πνοῦ σε πῶς νά τό προφυλάξη καί ἀπό 
τούς προβατόσχημους λύκους, τούς προτε

στάντες, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν προπαγάνδα στήν 
Ἀ να το λή μέ τούς δασκάλους πού ἔστελναν 
νά κάνουν προσηλυτισμό, γι᾽ αὐτό ὁ Πατήρ 
ἀναγκάσθηκε νά πάρη τρεῖς βοηθούς στό 
Σχο λεῖ ο, τούς πιό μορφωμένους τοῦ χωρίου, 
γιά δασκάλους καί νά μή δέχεται κανέναν 
ἀπ᾽ ἔξω.

Ἐνῷ στίς ἀρχές ἦταν πολὺς ὁ φόβος ἀπό 
τούς Τούρκους καί τό Σχολεῖο τό εἶχε σάν τό 
κρυφὸ Σχολεῖο, ἀργότερα ἦταν χειρότερος 
ὁ φόβος ἀπό τούς προτεστάντες, διότι ἤθε
λαν νά μολύνουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη τῶν 
παιδιῶν.

Μιά φορά εἶχαν στείλει ἕνα δάσκαλο προ
τεστάντη, ὁ ὁποῖος, μόλις ἔφθασε στά Φάρα
σα, ζήτησε τό σπίτι τοῦ προτεστάντη Κουψῆ 
πού τόν πλήρωναν νά κάνει προσυλητισμό 
γιά νά ξεφορτώση τά πράγματά του καί νά 
μείνη σ᾽ αὐτόν. Ὅταν τό ἔμαθε γιά τόν δά
σκαλο ὁ Πατήρ, πῆγε ἀμέσως, τόν συνάντησε 
καί τοῦ εἶπε «γρήγορα νά φύγης, ὅπως ἔχεις 
τά πράγματά σου, πρίν τά ξεφορτώσεις, 
γιατί στά Φάρασα ἄλλον προτεστάντη δέν 
θέλουμε, μᾶς φθάνει ὁ ἕνας πού ἔχουμε, καί 
ὁ ἕνας Τοῦρκος πού εἶναι ἀπό χρόνια». Μετὰ 
ἀπό αὐτά εἶπε καί στήν Ἐκκλησία ὁ Πατήρ: 
«ὅποιος θά πῆ καλημέρα τοῦ Κουψῆ, νά τό 
ξέρη ὅτι θά βγῆ ἄλειωτος». Ἦταν ἡ μόνη λύ
ση αὐτή γιά νά ἀπομονώσει τήν σφήκα, τόν 
Κουψῆ, ὁ ὁποῖος κέντριζε τούς νέους κυρίως, 
γιατί ἔχυνε στίς τρυφερές ψυχές τό δηλητή
ριο τῆς πλάνης του καί τούς ἀγρίευε μέ τό νά 
κατηγορῆ τόν Χατζεφέντη, ὅτι διώχνει τούς 
δασκάλους, γιά νά ἀφήση τά παιδιά ἀμόρφω
τα. Ἀφοῦ πιά δέν μιλοῦσε κανείς τοῦ Κουψῆ, 
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ἀναγκάσθηκε νά καταλάβη τήν πλάνη του. 
Πῆγε στόν πατέρα Ἀρσένιο, τοῦ ζήτησε συγ
χώρεση καί ἐπανῆλθε στό κοπάδι του καί 
αὐτός, ἔτσι χάλασε πιά ἡ σφηκοφωλιὰ τῶν 
προτεσταντῶν.

Μεγαλύτερο κακό ἔκαναν οἱ προτεστά
ντες στόν εὐλαβῆ Ὀρθόδοξο λαό τῆς Ἀνα
τολῆς, παρά οἱ Τοῦρκοι, γιατί οἱ Τοῦρκοι 
ὡμολογοῦσαν ὅτι εἶναι Τοῦρκοι, καί οἱ Ὀρθό
δοξοι Χριστιανοί τούς ἀπέφευγαν σάν Τούρ
κους. Ἐνῷ οἱ προτεστάντες παρουσιάζο
νταν μέ τό Εὐαγγέλιο καί παρέσυραν τούς 
ἁπλούς στήν πλάνη τους καί κατέστρεφαν 
ψυχές».

Μᾶς κάνει ἐντύπωση ἡ αὐστηρή στάση 
τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου ἀπέναντι στόν προτε-
στάντη.

Αὐτή ἡ συμπεριφορά τοῦ Ἁγίου σέ πολ-
λούς σύγχρονους «εὐγενικούς» θά φαι-
νόταν αὐστηρή καί ρατσιστική. Ὅμως οἱ 
Ἅγιοι πού ἔχουν Πνεῦμα Θεοῦ, ξέρουν πῶς 
νά συμπεριφερθοῦν στούς αἱρετικούς καί 
δέν χρειάζονται τή δική μας συμβουλή.

Ὁ Ἅγιος, τήν αὐστηρή στάση του τήν 
κρατοῦσε ἐξ αἰτίας τῆς ἀγάπης του στό 
ποίμνιο του, ἀλλά καί τῆς πραγματικῆς 
του ἀγάπης πρός τό θύμα.

Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἐπιστρέψει ὁ 
προτεστάντης. Ἀπό τό ἀποτέλεσμα φαί-
νεται καί ἡ ἐπιτυχημένη ποιμαντική τοῦ 
Ἁγίου.

Γι᾽ αὐτό ἔχουμε ἀνάγκη τό φωτισμό 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σ᾽ αὐτό τό δύσκολο 
ἀντιαιτερικό ἔργο, ὑπέρ «ἐπιστροφῆς τῶν 
πεπλανημένων».

Οἱ Μουσουλμάνοι
Ὁ Ἅγιος συγκινεῖτο μέ τούς δυστυχισμέ-

νους Μουσουλμάνους καί ἐκεῖνοι ἀπό τή 
μεριά τους τόν σέβονταν καί ἔσπευδαν σ᾽ 
αὐτόν γιά βοήθεια.

Μέ τά θαύματά του στούς Τούρκους, 
ἤθελε νά δείξει τή μεγάλη ἀξία τῆς Ὀρθο-
δοξίας μας καί τούς παρακινοῦσε νά τήν 
εὐλαβοῦνται.

Θεράπευσε τήν τυφλή Τουρκάλα ὀνόμα-
τι Φάτμα ἀπό τούς Τελέληδες.

Ἔβγαλε τό δαιμόνιο ἀπό δαιμονισμένη 
Τουρκάλα ἀπό τίς Τσαχιροῦδες.

Θεράπευσε τή βουβή Τουρκάλα ἀπό τίς 
Ἀϊντινοῦδες.

Ἐλευθέρωσε ἀπό τό δαιμόνιο τόν υἱό τοῦ 
Τούρκου ἀξιωματικοῦ ἀπό τό Σίσι.

Καθάρισε ἀπό τήν λέπρα τήν Τουρκάλα 
Ἀντζά, ἀπό τούς Τελέληδες.

Προσπαθοῦσε νά κρατᾶ τούς χριστια-
νούς ἀγαπημένους, γιά νά μή μποροῦν 
νά τούς χτυπήσουν οἱ Τοῦρκοι. Αὐτό εἶναι 
παράδειγμα ἀγάπης καί συμπόνιας σέ 
ἀλλόθρησκους!

Ἔτσι προστάτευε τούς χριστιανούς, ὄχι 
μόνο ἀπό τόν ἐ ξισ λα μι σμό, ἀλλά καί ἀπό 
τή σφαγή.

β. Ὅσιος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς 
ὁ Γέροντας τῆς Πάτμου

Ὁ Ἅγιος ἀντιστάθηκε στήν τακτική τῶν 
Ἱταλικῶν Ἀρχῶν Κατοχῆς, πού προσπα-
θοῦσαν νά ἐκλατινίσουν τούς Ὀρ θο δό ξους 
τῶν Δωδεκανήσων.

Ρωμαιοκαθολική Παροπαγάνδα
Ὁ Ὅσιος ἀντέδρασε ἔντονα στή προ-

σπάθεια τῶν Ἱταλῶν νά ἀποκόψουν τά 
Δωδεκάνησα ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο καί νά δημιουργήσουν Αὐτοκέφα-
λη Ἀρχιεπισκοπή. Ἔτσι θά μποροῦσαν 
εὐκολότερα νά στρέψουν τό λαό πρός τόν 
Ρωμαιοκαθολικισμό.

Ἀκύρωσαν τήν ἐκλογή του ὡς Ἡγου-
μένου τῆς παλαίφατης Μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τῆς Πάτμου, τόν συνέλαβαν καί 
τόν ἐξόρισαν στίς 25/1/1938 μαζί μέ μονα-
χές τῆς Μονῆς Εὐ αγ γε λι σμοῦ στήν Ἀθήνα.

Ὅταν ἐπέστρεψε ἀπό τήν ἐξορία, ὀργά-
νωσε τή φιλανθρωπία γιά νά προστατέψει 
τούς πτωχούς ἀπό τήν προπαγάνδα τῶν 
Ἰταλῶν καί τό 1947 ὀργάνωσε τό Ὀρφα-
νοτροφεῖο τῆς Ρόδου γιά νά προστατεύσει 
τά ὀρφανά κορίτσια ἀπό τήν προπαγάν-
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δα τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καλογριῶν. Τό 
ὀρφανοτροφεῖο αὐτό λειτουργεῖ μέχρι σή-
μερα.

Ἀντιαιρετικό ἔργο
Γιά τό ἀντιαιρετικό ἔργο του διηγοῦνται 

οἱ μοναχές τῆ Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ: «τό 
ἔργον τῆς καταπολεμήσεως τῶν αἱρέσεων 
εἶναι ἐξόχως σοβαρόν καί σπουδαῖον.

Πρέπει ὅμως ὅλαι αἱ ζωνταναί δυνάμεις 
τῆς Ἐκκλησίας νά ἐργασθοῦν πρός τήν 
κατεύθυνσιν αὐτήν. Νά γίνη εὐρυτάτη δια
φώτισις, δι᾽ ὁμιλιῶν, διαλέξεων, ἐντύπων, 
βιβλίων, περιοδικῶν, τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ.

Μεγάλον ρόλον δύναται νά διαδραματίση 
ὁ καλός ἐφημέριος εἰς τὴν ἐνορίαν του.

Ὅταν ὁ ἱερεύς, ὡς καλός ποιμήν, γνωρίζη 
καλῶς τά πρόβατά του, δέν δύναται ὁ λύ
κος, δηλαδή ὁ οἱοσδήποτε αἱρετικός, νά τά 
βλάψη».

Βλέπουμε καί ἐδῶ τή συμπεριφορά αὐτή 
τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου, καί τή φωτισμένη 
καί ασυμβίβαστη δράση του.

Σώζει τούς Ὀρθοδόξους καί σώζει καί τή 
Δωδεκάνησο γιά τήν Ἑλλάδα!

Οἱ Ὅσιοι Ἀρσένιος καί Ἀμφιλόχιος, ἄς 
ἐνισχύσουν τόν δύσκολο ἀντιαιρετικό μας 
ἀγῶνα, πού εἶναι ταυτόχρονα καί ἐθνικός!

ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ: ΤΑ ΦΥΛΑΚΤΑ
τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου 

Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Τά φυλακτά εἶναι μία πανάρχαια πρα-
κτική πού χρη σι μο ποι οῦν ταν σέ πλῆθος 
παγανιστικῶν λατρειῶν καί χώρων ὡς μέ-
σα προστασίας, ὑποτιθέμενου ἐλέγχου τῶν 
πνευμάτων ἤ καί αὐτῶν τῶν φυσικῶν δυνά-
μεων. Στήν ἀρχαία Αἴγυπτο λ.χ. τό πλέον 
διαδεδομένο φυλακτό ἦταν τό λεγόμενο 
«Μάτι τοῦ Ὥρου», ἐνῶ στήν ἀρχαία Ἑλλάδα 
ἦταν γνωστά ὡς περιάμματα καί περίαπτα.

Τά φυλακτά ὅμως σήμερα εἶναι παρό-
ντα καί στόν ἀποκρυφιστικό χῶρο καί μά-
λιστα μέ πολλές μορφές. Διαφημίζονται, 
προβάλλονται καί πωλοῦνται ὡς ἀντικεί-
μενα πού ἐμπεριέχουν μαγικές δυνάμεις, 
οἱ ὁποῖες προφυλάσσουν, δῆθεν, ὅποιον 
τά ἔχει, ἀπό ἀρρώστιες, βάσκανο μάτι, 
ἐμπόδια κάθε εἴδους, ἀπό μαγεία καί κάθε 
μορφή κακοδαιμονίας.

Ἄλλοτε προωθοῦνται ὡς μέσα τύχης, 
ἐπιτυχίας, ἀπόκτησης πλούτου, γονιμό-
τητας, κ.ἄ. Τό πρόβλημα μάλιστα γίνεται 
ἀκόμα πιό σύνθετο καί μεγαλύτερο, ὅταν 

τέτοιου εἴδους πεποιθήσεις συνδυάζονται 
μέ προκαταλήψεις καί δεισιδαιμονίες, οἱ 
ὁποῖες ἐπίσης εἶναι παροῦσες καί βασανί-
ζουν πλῆθος ἀνθρώπων πού τίς πιστεύουν.

Στόν εὐρύτερο ἀποκρυφιστικό χῶρο δι-
αφημίζονται φυλακτά ἀπό διάφορα ὑλικά, 
σέ πολλά καί ποικίλα σχήματα, μεγέθη, 
χρώματα κ.λπ. Φοροῦνται, συνήθως, στόν 
λαιμό ἤ στό χέρι. Ἄλλοτε τοποθετοῦνται σέ 
εὐδιάκριτο σημεῖο στά σπίτια, σέ δωμάτια, 
ἀλλά καί σέ ἐπαγγελματικούς χώρους. Δέν 
εἶναι μάλιστα τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ἀπο-
κρυφιστικά σύμβολα, ὅπως ὁ λεγόμενος 
Αἰγυπτιακός σταυρός (Ankh), νά παρουσι-
άζονται ὡς ἐξαιρετικά φυλακτά - σύμβολα 
δύναμης καί προστασίας.

Μία ἐπιπλέον κατηγορία τέτοιων φυ-
λακτῶν στόν ἀ πο κρυ φι στι κό χῶρο περιέ-
χουν ἐπιγραφές, ξόρκια, φράσεις θρη σκευ-
τι κοῦ περιεχόμενου, λ.χ. ὀνόματα ἀγγέλων 
συνήθως λαμβανόμενα ἀπό ἀπόκρυφιστι-
κές πηγές, σύμβολα, φιγοῦρες ἤ καί σχέ-
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δια, ὡς μέσα ἄμυνας καί προστασίας ἀπό 
ἀρνητική ἐνέργεια.

Τά φυλακτά στόν χῶρο τοῦ ἀποκρυ-
φισμοῦ εἶναι παρόντα καί στόν πλέον 
σκληρό πυρήνα του, σέ τελετές, δηλαδή, 
μαγείας ὡς μέσα, ὑποτίθεται, προφύλαξης 
τοῦ μάγου ἀπό μή ἐλεγχόμενες ἐνέργειες 
τῶν πνευμάτων πού ἐπικαλεῖται.

Σέ νεοεποχίτικους χώρους θά συναντή-
σουμε ἐπίσης τήν παρουσία καί τή χρήση 
φυλακτῶν. Ἐδῶ ὅμως ἡ διαφήμισή τους καί 
ἡ ἑρμηνεία τοῦ τρόπου λειτουργίας τους 
ἔχει νεοποχίτικη λεκτική ἐπένδυση, ὅπως 
λ.χ. ὅτι τά φυλακτά εἶναι ἐνεργειακά μέσα 
προστασίας, ἐνεργειακοί ἀγωγοί, συσσω-
ρευτές θετικῆς ἐνέργειας, ὄργανα προ-
στασίας μέσω δονήσεων πού ἐκπέμπουν ἤ 
μέσω συντονισμῶν.

Ἀπέναντι σ᾽ αὐτή τήν ἀποκρυφιστι-
κή ζοφερή καί θλιβερή πραγματικότητα 
ὑπάρχει ἡ χριστιανική πραγματικότητα. Ἡ 
ἀποκρυφιστική περί φυλακτῶν ἀντίληψη 
σέ συνδυασμό μέ τίς δεισιδαιμονίες καί τίς 
προκαταλήψεις ἀνήκουν σ᾽ αὐτά πού, σύν 
τοῖς ἄλλοις, ὁ πιστός ἀποτάχθηκε ὡς ἔργα 
καί λατρεία τοῦ διαβόλου τήν ἱερή στιγμή 
τοῦ ἁγίου Βαπτίσματός του. Ὁ χριστιανός 
γεύεται τόν πλοῦτο καί τήν εὐλογία τῆς 
ἐλευθερίας πού τοῦ δώρησε ὁ Χριστός.

Στή συνάφεια αὐτή, μποροῦμε νά ἀντι-
ληφθοῦμε τή χριστιανική κριτική κατά 

τοῦ φαινόμενου, ἤδη ἀπό τά ἀρχαῖα χρό-
νια, ὅπως αὐτή καταγράφεται σέ ἀπόσπα-
σμα πού ἀποδίδεται στόν Μέγα Ἀθανά-
σιο. Ἐπισημαίνει σχετικά ὁ ἱερός Πατέρας: 
«Τά γάρ περίαπτα καί αἱ γοητεῖαι μάταια 
βοηθήματα ὑπάρχουσιν. Εἰ δε τις αὐτοῖς 
κέχρηται, γινωσκέτω τοῦτο σαφῶς, ὅτι 
ἑαυτόν ἐποίησεν ἀντί πιστοῦ ἄπιστον, ἀντί 
χριστιανοῦ ἐθνικόν, ἀντί δέ συνετοῦ ἀσύ
νετον, ἀντί δέ λογικοῦ ἀλόγιστον» (PG 26, 
1320A).

Ἐπιπλέον, σέ ἀντίθεση μέ τόν ἀποκρυ-
φιστικό συμφυρμό περί φυλακτῶν, ὁ χρι-
στιανός ἔχει ὡς ἀκατάλυτο ὅπλο τόν Τίμιο 
Σταυρό τοῦ Κυρίου. Ὁ ἱερός Δαμασκηνός, 
συνοψίζοντας τή διαχρονική πίστη τῆς 
Ἐκκλησίας, μᾶς ὑπενθυμίζει, μέ τήν ἀξε-
πέραστη θεολογική του ἀκρίβεια, σχετικά 
μέ τόν Τίμιο Σταυρό ὅτι: «Οὗτος θυρεός 
καί ὅπλον καί τρόπαιον κατά τοῦ Διαβό
λου. Οὗτος σφραγίς, ἵνα μή θίγη ἡμῶν 
ὁ ὁλοθρεύων, ὡς φησίν ἡ Γραφή. Οὗτος 
τῶν κειμένων ἀνάστασις, τῶν ἐστώτων 
στήριγμα, ἀσθενῶν βακτηρία, ποιμαινομέ
νων ράβδος, ἐ πι στρε φόν των χειραγωγία, 
προκοπτόντων τελείωσις, ψυχῆς σωτηρία 
καί σώματος, πάντων κακῶν ἀποτρόπαι
ον, πάντων ἀγαθῶν πρόξενος, ἁμαρτίας 
ἀναίρεσις, φυτόν ἀναστάσεως, ξύλον ζωῆς 
αἰωνίου» (Ἔκδοσις Ἀκριβής Ὀρθοδόξου 
Πίστεως, 4, 11).

«ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ, 
ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΛΕΗΘΗΣΟΝΤΑΙ» (Ματθ. 5,7)

τοῦ Οἰκον. π. Ἀνδρέου Γκατζέλη 
Ἀντιπροέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, μικροί καί μεγάλοι, 
πλούσιοι καί φτωχοί, πιστοί καί μή πιστοί, 
σέ στιγμές κατά τίς ὁποῖες ἡ ἀδυναμία τῆς 

ἀνθρώπινης φύσης μας ἀποκαλύπτεται, 
ζητοῦμε ἔλεος. Μέ ὅποιο τρόπο κι ἄν τό 
ζητοῦμε καί μέ ὅποιο περιεχόμενο κι ἄν 
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τοῦ δίνουμε, ἔρχονται στιγμές πού ἔντο-
να ποθοῦμε τό ἔλεος. Καί βεβαίως ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τό ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ.

Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέει ὅτι, γιά νά 
δικαιούμαστε, τρόπον τινά, τό ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ θά πρέπει κι ἐμεῖς νά εἴμαστε ἐλε-
ήμονες. Στήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία Του 
ὁ Κύριος ἀπερίφραστα τόνισε ὅτι αὐτοί 
πού θά ἐλεηθοῦν θά εἶναι οἱ ἐλεήμονες. 
Ποιός ὅμως θεωρεῖται ἐλεήμων; Ὁ Ὅσιος 
Πέτρος ὁ Δαμασκηνός γράφει σχετικά: 
«Ἐλεήμων εἶναι ἐκεῖνος πού ἐλεεῖ τόν πλη
σίον ἀπό ἐκεῖνα πού ἔλαβε ἀπό τό Θεό, εἴτε 
χρήματα, εἴτε φαγητά, εἴτε δύναμη, εἴτε 
λόγο ὠφέλιμο, εἴτε προσευχή, καί γενικά 
ἀπό ὅ,τι ἔχει πού μπορεῖ νά δείξει εὐσπλα
χνία σ᾽ ἐκεῖνον πού ἔχει τήν ἀνάγκη του, 
πιστεύοντας πώς εἶναι χρεώστης, γιατί 
ἔλαβε περισσότερα ἀπ᾽ ὅσα τοῦ ζητοῦνται 
καί γιατί ἀξιώθηκε σάν τόν Θεό νά ὀνομά
ζεται ἐλεήμων, καί μάλιστα ἀπό τό Χριστό 
σ᾽ αὐτή τή ζωή καί στή μέλλουσα, μπροστά 
σέ ὅλη τήν κτίση».

Καί λίγο παρακάτω στόν ἴδιο λόγο του 
ὑπογραμμίζει ὅτι δέν χρειάζεται νά ἔχει 
κανείς πολλά ὑλικά ἀγαθά γιά νά εἶναι 
ἐλεήμων καί νά δίνει ἐλεημοσύνη. Γρά-
φει χαρακτηριστικά: «Ἀλλά κι ἄν δέν ἔχει 
κανείς κάτι γιά νά ἐλεεῖ, νά ἔχει εὐσπλα
χνία σέ ὅλους καί μέ ὅ,τι μπορεῖ νά βοηθή
σει ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, ἀφήνοντας κάθε 
ἐμπαθῆ προσκόλληση στά πράγματα τοῦ βί
ου καί ἔχοντας συμπάθεια γιά τούς ἀνθρώ
πους».

Ἐλεήμων λοιπόν εἶναι ὁ ἄνθρωπος, 
πού ἀγαπᾶ πραγματικά καί ἄδολα τούς 
ἄλλους ἀνθρώπους. Πού τούς συμπονᾶ 
καί δέν ἀντέχει στήν σκέψη ὅτι ἔστω κι 
ἕνας ἄνθρωπος θά βρεθεῖ στήν κόλαση 
μακριά ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γράφει 
χαρακτηριστικά ὁ Γέροντας Σωφρόνιος 
γιά τόν πνευματικό του πατέρα τόν Ἅγιο 
Σιλουανό τόν Ἀθωνίτη: «Ἐνθυμούμενος 

τήν συνομιλίαν αὐτοῦ μετά τινος ἐρημίτου 
ὅστις ἔλεγεν: Ὁ Θεός θά τιμωρήση ὅλους 
τούς ἀθέους. Θα καίωνται εἰς τό αἰώνιον 
πῦρ. Ὀφθαλμοφανῶς ἡ ἰδέα ὅτι οἱ ἄθεοι θά 
ἐτιμωροῦντο εἰς τό αἰώνιον πῦρ προεξένει 
εἰς αὐτόν ἱκανοποίησιν … Μετά καταφα
νοῦς συγκινήσεως ὁ Γέρων ἀπήντησε: Λοι
πόν εἰπέ εἰς ἐμέ παρακαλῶ ἐάν σέ βάλουν 
εἰς τόν παράδεισον καί ἴδης ἐκεῖθεν ὅτι 
καίεταί τις ἐν τῇ φλογί τοῦ ἄδου, θά εἶσαι 
ἄραγε ἀναπεπαυμένος; Ἀλλά τί δύναται 
γενέσθαι; Αὐτοί οἱ ἴδιοι εἶναι ἔνοχοι λέγει 
ἐκεῖνος. Τότε ὁ Γέρων μετά τεθλιμμένου 
βλέμματος ἀπεκρίθη: Ἡ ἀγάπη δέν δύνα
ται νά ὑποφέρη τοῦτο … Πρέπει νά προσευ
χώμεθα ὑπέρ πάντων».

Ὁ Χριστιανός δέν ξεχωρίζει στήν ἐλεη-
μοσύνη καλούς καί κακούς, δικαίους καί 
ἁμαρτωλούς, πιστούς καί ἀπίστους. Ἡ ἐλε-
ήμων καρδιά του προσεύχεται καί ποθεῖ 
τήν σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Εἶναι πλέον παροιμιώδης ἡ φράση τοῦ 
Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου: «Ἡρωτήθη πάλιν 
ἐν ἄλλῳ καιρῷ… Καί τί ἐστί καρδία ἐλεή
μων; Καί εἶπε: Καῦσις καρδίας ὑπέρ πάσης 
τῆς κτίσεως, ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν 
ὀρνέων καί τῶν ζώων καί τῶν δαιμόνων, καί 
ὑπέρ παντός κτίσματος, καί ἐκ τῆς μνήμης 
αὐτῶν καί τῆς θεωρίας αὐτῶν ρέουσιν οἱ 
ὀφθαλμοί αὐτοῦ δάκρυα. Ἐκ τῆς πολλῆς 
καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καί 
οὐ δύναται βαστάξαι ἤ ἀκοῦσαι ἤ ἰδεῖν βλά
βην τινά ἤ λύπην μικράν ἐν τῇ κτίσει γινομέ
νην. Καί διά τοῦτο καί ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν τῆς 
ἀληθείας καί ὑπέρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν 
ἐν πάσῃ ὥρα εὐχήν μετά δακρύων προσφέ
ρει, τοῦ φυλαχθῆναι αὐτούς καί ἱλασθῆναι 
αὐτοῖς, ὁμοίως καί ὑπέρ τῆς φύσεως τῶν 
ἐρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης 
τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως 
καθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ».

Ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος, αὐτός πού ἀξίζει 
νά ἐλεηθεῖ ἀπό τόν Θεό, προσεύχεται μέ 
πόνο καρδιακό ἀκόμη καί γιά τούς ἐχθρούς 
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τῆς ἀληθείας. Μόνο ὁ ἄνθρωπος τοῦ ὁποί-
ου ἡ καρδιά φλέγεται ἀπό ἀγάπη πρός 
τούς αἱρετικούς, μπορεῖ νά κάνει σωστό 
ἀντιαιρετικό ἀγώνα.

Ἡ διακονία στόν ἀντιαιρετικό τομέα 
τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι διακονία ὕψι-
στης ἐλεημοσύνης. Οἱ αἱρετικοί δέν ἔχουν 
γνώση καί πεῖρα τῆς ἀληθινῆς ἐν Χριστῷ 
ἀγάπης. Ὑποφέρουν μέσα στά δίχτυα τῆς 
πλάνης καί τῆς αἵρεσης. Μόνο ἕνας Χρι-
στιανός μπορεῖ νά ἐννοήσει καθαρά τόν 
πόνο ἑνός ἀνθρώπου, πού βρίσκεται πα-
γιδευμένος μέσα στούς δρόμους τοῦ Ἐω-
σφόρου. Μόνο ἕνας Χριστιανός μπορεῖ νά 
προσφέρει «δεήσεις τε καί ἱκετηρίας πρός 
τόν δυνάμενον σῴζειν … μετά κραυγῆς 
ἰσχυρᾶς καί δακρύων» (Ἑβρ. 5, 7), γιά τούς 
ἐχθρούς του καί γιά τούς ἐχθρούς τῆς πί-
στεως.

Ὅσοι ἀπό ἐμᾶς ἀσχολούμαστε στόν 
ποιμαντικό τομέα τῆς ἀντιμετώπισης τῶν 
αἱρέσεων, ὀφείλουμε πρωτίστως νά ἔχουμε 
τέτοια στάση καί τέτοια καρδιά ἀπέναντι 
στούς αἱρετικούς. Ὀφείλουμε νά ἐφαρμό-
ζουμε τήν εὐαγγελική προτροπή «ἐγώ δέ 
λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, 
εὐλογεῖτε τούς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς 
ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καί προσεύχε
σθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καί δι
ωκόντων ὑμᾶς» (Ματθ. 5, 44).

Ἄν δέν τό κάνουμε ἐμεῖς γιά τούς αἱρε-
τικούς, ποιός θά τό κάνει; Ἄν ἐμεῖς πού 
κατανοοῦμε τό δράμα τους δέν προσευχη-
θοῦμε γι᾽ αὐτούς, ποιός θά προσευχηθεῖ; 
Ἄν ἐμεῖς πού ξέρουμε τόν πόνο τους δέν 
τούς συμπονέσουμε, ποιός θά τό κάνει; Ἄν 
ἐμεῖς δέν τούς ἐλεήσουμε, ποιός θά μᾶς 
ἐλεήσει;

Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1914
τῆς κ. Φωτεινῆς Περγιουδάκη

μέλους τοῦ Πν.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Σέ προηγούμενο ἄρθρο μας εἴχαμε 
ἀσχοληθεῖ μέ τήν ἀλλαγή τῆς «Σκοπιᾶς» 
στό θέμα τοῦ «πιστοῦ δούλου», ὅτι τώρα 
ὁ «πιστός δοῦλος» δέν εἶναι πλέον ὅλοι οἱ 
χρισμένοι, ὅπως κήρυττε παλαιά, ἀλλα 
μόνο τό «κυβερνῶν σῶμα» τῆς «Σκο-
πιᾶς».

Μέ νεώτερα δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρί-
ας ἕνα ἀκόμη βασικό δόγμα της, τό ὁποῖο 
συνδέεται ἄμεσα μέ τόν «πιστό δοῦλο», 
ἄλλαξε λόγῳ «νεωτέρας κατανοήσεως», 
ἀλλά καί ἔναντι τοῦ ἀδιεξόδου πού βρέθη-
κε ἡ «Σκοπιά». Εἶναι τό δόγμα τῆς «γενιᾶς 
τοῦ 1914».

Ποιά ἦταν ἡ «γενιά» καί τί κήρυττε ἡ 
Ἑταιρία γιά τή «γενιά τοῦ 1914»;

Διαβάζουμε στό βιβλίο της: «Ἀλήθεια 
πού ὁδηγεῖ στήν αἰ ώ νια ζωή», 1968, 
σελ. 94: «Ματθ. ΚΑ’ 34… ποιά γενεά ἐννο
οῦσε; ὁ Ἰησοῦς ἀναφέρθηκε ἀκριβῶς σέ 
ἄτομα πού θά ἔβλεπαν «πάντα ταῦτα». 
Εἶναι τά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα ἀπό 
τό ἔτος 1914 καί ἐκεῖνα πού θά συμβοῦν 
ἀκόμη ὡς τό τέλος τοῦ πονηροῦ συστή
ματος. Ἄνθρωποι πού γεννήθηκαν πρίν 
ἀπό 50 χρόνια δέν θά μποροῦσαν νά ἰδοῦν 
«πάντα ταῦτα». Καί συνεχίζει στή σελ. 95: 
«Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ζοῦσαν τό 1914. 
Δέν θά παρέλθει ἡ γενεά αὐτή ἕως γίνωσι 
πάντα ταῦτα».

«Σκοπιά», 1/5/92, σελ. 7: «Προτοῦ παρέλ
θει ἡ Γενιά τοῦ 1914, τό ἔργο τοῦ κηρύγμα
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τος τῆς Βασιλείας θά ἔχει ἐπιτελέσει τόν 
σκοπό του».

Κατά τήν Ἑταιρία λοιπόν ἡ γενιά πού 
εἶδε τά γεγονότα τοῦ 1914, δηλαδή τήν Β’ 
Παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀοράτως 
στούς οὐρανούς καί τήν ἔναρξη τῆς βασι-
λείας του τό 1914, αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἀπο-
τελοῦσαν τή γενιά τοῦ 1914, ἐπειδή εἶδαν 
«πάντα ταῦτα». Τά γεγονότα αὐτά, φυσικά 
τά εἶδαν μόνοι οἱ χρισμένοι τῆς «Σκοπιᾶς» 
καί ἔτσι αὐτοί ἀποτελοῦν «αὐτή τήν γε-
νιά». Ὅμως τό γεγονός εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ 
χρισμένοι ἔπρεπε νά ἦταν ἐνήλικες ἀφοῦ 
μᾶς λέει ὅτι ὅσοι γεννήθηκαν μετά τό 1918 
δέν θά μποροῦσαν νά δοῦν «πάντα ταῦτα». 
Οἱ χρισμένοι εἶναι σήμερα ὑπερήλικες, ἄν 
βεβαίως ζοῦν ἀκόμη καί τό τέλος δέν ἦλθε. 
Ἡ Ἑταιρία κηρύττει συγχρόνως ὅτι τό τέ-
λος εἶναι πλησίον καί ἐκφοβίζει τούς ὀπα-
δούς της νά συνεχίζουν νά κάνουν «ἔργο» 
ἄν θέλουν νά ἐπιβιώσουν στή νέα γῆ στόν 
Παράδεισο.

Μέχρι τό 1995 ἐπικρατοῦσε αὐτή ἡ ἄπο-
ψη. Ἐπειδή ὅμως οἱ χρισμένοι πεθαίνουν ἡ 
Ἑταιρία ἀναγκάζεται νά κάνει μία ἀλλα-
γή: Διαβάζουμε στή «Σκοπιά», 1/11/95, σελ. 
14, 15: Σέ «ποιά λοιπόν “γενιά” ἀναφερόταν 
τόσο συχνά ὁ Ἰησοῦς παρουσία τῶν μαθητῶν 
του; “Αὐτή ἡ γενιά” δέν πρόκειται νά παρέλ
θη μέχρι νά συμβοῦν ὅλα αὐτά”…Ὁ Ἰησοῦς 
δέν παρέκλινε ἀπό τόν καθιερωμένο τρόπο 
μέ τόν ὁποῖο ἐφάρμοζε μέ συνέπεια στίς 
μάζες τῶν συγχρόνων του καθώς καί στούς 
“τυφλούς ὁδηγούς” του πού μαζί ἀποτε
λοῦσαν τό Ἰουδαϊκό ἔθνος…».

«Σήμερα ἐγγύς εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Ἰεχωβά 
ἡ μεγάλη…ἡ ὀργή του θά ξεσπάσει πάνω 
στά θρησκευτικά, πολιτικά καί ἐμπορικά 
στοιχεῖα τοῦ κόσμου…καθώς καί στήν “πο
νηρή μοιχαλίδα” γενιά τῶν ἡμερῶν μας». 
Καί συνεχίζει στή σελ. 19: «Ἑπομένως σή
μερα ἡ ἔκφραση “αὐτή ἡ γενιά” προφανῶς 
ἀναφέρεται στούς ἀν θρώ πους τῆς γῆς, οἱ 
ὁποῖοι βλέπουν τό σημεῖον τῆς παρουσίας 

τοῦ Χριστοῦ ἀλλά δέν διορθώνουν τίς ὁδούς 
τους».

Παρατηροῦμε ἐδῶ ὅτι ἡ Ἑταιρία δέν 
ἀναφέρεται πλέον στή γενιά τοῦ 1914, 
στή γενιά τῶν χρισμένων ἀλλά στήν 
πονηρή καί μοιχαλίδα γενιά καθώς καί 
στά θρησκευτικά, πολιτικά καί ἐμπορικά 
στοιχεῖα πού δέν βλέπουν τό σημεῖο τῆς 
Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως λόγῳ «νέ-
ας κατανόησης» καί μετά ἀπό 13 χρόνια, 
1995-2008, διορθώνει ὅσα ἔγραψε περί 
μοιχαλίδας καί πονηρῆς γενιᾶς καί ἀνα-
κοινώνει τό ἑξῆς:

«Σκοπιά», 15/2/08, σελ. 24: «Ὁ Ἰησοῦς 
εἶπε ὅτι οἱ μαθητές του, οἱ ὁποῖοι ἐπρόκειτο 
σύντομα νά χριστοῦν μέ ἅγιο πνεῦμα ἦταν 
αὐτοί πού θά μποροῦσαν νά βγάλουν συ
μπεράσματα ὅταν θά ἔβλεπαν “ὅλα αὐτά νά 
συμβαίνουν”».

Ἄρα ἀναφερόταν στούς μαθητές του 
ὅταν ἔκανε τή δήλωση: «Αὐτή ἡ γενιά δέν 
πρόκειται νά παρέλθει μέχρι νά συμβοῦν 
αὐτά»… «Ὡς τάξη, αὐτοί οἱ χρισμένοι ἀπο
τελοῦν τή σύγχρονη “γενιά” τῆς σημερινῆς 
ἐποχῆς ἡ ὁποία δέν θά παρέλθει “μέχρι νά 
συμβοῦν ὅλα αὐτά”».

Στήν ἴδια «Σκοπιά», σελ. 25 γράφει: «Ὁ 
Ἰησοῦς ὅταν χρησιμοποίησε τόν ὅρο “αὐτή ἡ 
γενιά” δέν ἔδωσε στούς μαθητές του ἕνα μα
θηματικό τύπο, μέ τόν ὁποῖο θά μποροῦσαν 
νά ὑπολογίσουν πότε θά τερματίζονταν οἱ 
«τελευταῖες ἡμέρες». Ἀπεναντίας, ὁ Ἰησοῦς 
τόνισε ὅτι αὐτοί δέν θά γνώριζαν «ἐκείνη 
τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα (Ματθ. 24:36)».

Ἀντίθετα ὅμως μέ αὐτά πού ὑποστηρί-
ζει ἡ «Σκοπιά» σήμερα, ἡ ἴδια γνώριζε τήν 
ἡμέρα, γι᾽ αὐτό ἔδινε χρονολογίες καί δια-
ψεύσθηκε πολλές φορές. Ὅμως μετά ἀπό 
2 μῆνες γράφει ἡ «Σκοπιά», 15/4/2008, σελ. 
29: «Ὁ Ἰησοῦς χρησιμοποιοῦσε τή λέξη “γε
νιά” μέ ἀρνητική ἔννοια ὅταν ἀπευθυνόταν 
σέ πονηρούς ἀν θρώ πους… ἀλλά δέν ἔκανε 
κάτι τέτοιο στήν περίπτωση πού ἀπευθύν
θηκε στούς μαθητές του οἱ ὁποῖοι ἐπρόκειτο 
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νά χριστοῦν σύντομα μέ ἅγιο πνεῦμα… Ἄρα 
ἀναφερόταν στούς χρισμένους ἀκολούθους 
του, τόσο σέ σχέση μέ τήν ἐφαρμογή πού 
εἶχαν τά λόγια του τόν πρῶτο αἰώνα, ὅσο 
καί σέ σχέση καί μέ τήν σύγχρονη ἐφαρμο
γή».

Ἦλθε ὅμως καί πάλι «νέο φῶς» καί 
ἡ «Σκοπιά» γράφει στίς 15/4/10, σελ. 8: 
«Ἐμεῖς πρέπει νά συμβαδίζουμε πλήρως μέ 
τόν ἐξελισσόμενο σκοπό τοῦ Θεοῦ. Οἱ προο
πτικές μας γιά ζωή στό μέλλον ἐξαρτῶνται 
ἀπό τήν ἐκπλήρωση αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ».

Αὐτό λοιπόν ὁ ἐξελισσόμενος σκοπός 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄλλη μία βασική ἀλλαγή, 
ἔχουμε τή σύγχρονη γενιά τῶν νεωτέρων 
χρισμένων. Αὐτό ἀναφέρει ἡ «Σκοπιά», 
15/4/10, σελ. 10: «…ἡ λέξη “γενιά” συνήθως 
ἀναφέρεται σέ ἀνθρώπους διαφόρων ἡλι
κιῶν τῶν ὁποίων οἱ ζωές διασταυρώνονται 
χρονικά στά πλαίσια μιᾶς συγκεκριμένης 
χρονικῆς περιόδου, δέν εἶναι ὑπερβολικά 
μεγάλης διάρκειας καί ἐπίσης ἔχει τέλος 
(Ἐξ. 1:6)…ὁ Ἰησοῦς προ φα νῶς ἐννοοῦσε ὅτι 
οἱ ζωές τῶν χρισμένων, οἱ ὁποῖοι εἶδαν τήν 
ἔναρξη τοῦ σημείου τό 1914 θά διασταυρώ
νονταν χρονικά μέ τίς ζωές ἄλλων χρισμέ
νων, οἱ ὁποῖοι θά ἔβλεπαν τήν ἔναρξη τῆς 
μεγάλης θλίψης. Αὐτή ἡ γενιά εἶχε ἀρχή καί 
ἀσφαλῶς θά ἔχει τέλος».

Εἶναι φανερό ὅτι καί αὐτή ἡ ἀλλαγή 
ἔγινε γιατί οἱ χρισμἐνοι, ὅπως ἔχουμε ἀνα-
φέρει ἦταν ὑπερήλικες γι᾽ αὐτό θά ἔπρεπε 
νά ὑπάρχουν χρισμένοι διάδοχοί τους γιά 
νά τρέφουν τούς ὀ πα δούς μέχρι τή μεγάλη 
θλίψη.

Μέ τό σκεπτικό τῆς «Σκοπιᾶς» περί τῶν 
νεωτέρων χρισμένων πού ἀποτελοῦν τή 
σύγχρονη γενιά, ἡ «γενιά» δέν θά ἔχει τέ-
λος, γιατί πάντα θά διασταυρώνονται οἱ 
ζωές τῶν νεωτέρων χρισμένων μέ ἐκείνους 
πού εἶδαν τά γεγονότα τοῦ 1914 καί αὐτό 
θά συνεχίζεται. 

Ὅπως φαίνεται ἡ θύρα τῶν οὐρανῶν 
δέν ἔχει κλείσει ἀκόμα παρ᾽ ὅλο πού ἡ 

Ἑταιρία εἶχε γράψει ὅτι ἔκλεισε τό 1935, 
ἀ νοι γο κλεί νει συνεχῶς. Τί γίνεται ὅμως μέ 
τόν ἀριθμό τῶν 144.000 χρισμένων; Εἶναι 
πραγματικός ἤ συμβολικός; Πραγματικός 
δέν μπορεῖ νά εἶναι ὅπως πιστεύει ἡ Ἑται-
ρία γιατί μέ τόσο πλῆθος χρισμένων μέχρι 
τό τέλος δέν θά ἰσχύει πλέον ὁ ἀριθμός 
144.000. Ὅλοι οἱ νεώτεροι χρισμένοι ἀπο-
τελοῦν τήν σύγχρονη γενιά εἶναι ἀπό τά 
«ἄλλα πρόβατα» πού προηγουμένως εἶχαν 
ἐπίγεια ἐλπίδα καί ὄχι οὐράνια. Ἐπίσης οἱ 
χρισμένοι, ὅπως κηρύττει ἡ «Σκοπιά» χρί-
στηκαν ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό τό 1918. Ὁ 
ἴδιος ὁ Ἰεχωβά, ἔκανε τήν ἐκλογή καί ἔχει 
βάλει τό πνεῦμα του στίς καρδιές τους. 
Οἱ νεώτεροι χρισμένοι ὅμως δέν ἔχουν 
χρίσμα ἀπό τόν Ἰησοῦ ἀλλά διορίζονται 
ἀπό τόν «πιστό δοῦλο». Πῶς γνωρίζουν 
ὅτι ἔχουν χριστεῖ ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα; 
Μέχρι σήμερα εἶχαν σωτῆρες τούς χρισμέ-
νους τῆς γενιᾶς τοῦ 1914, τώρα σωτῆρες 
θά εἶναι οἱ ἑκάστοτε νεώτεροι χρισμένοι 
τῆς σύγ χρο νης γενιᾶς. Αὐτοί οἱ χρισμένοι 
θά παρέχουν τήν κατάλληλη «τροφή ἐν 
καιρῷ». Εἶναι δύσκολο νά βρεῖ κανείς ἄκρη 
σέ ὅλους αὐτούς τούς ἀκροβατισμούς τῆς 
«Σκοπιᾶς».

Ἔτσι ἡ Ἑταιρία μέ τόν δικό της τρόπο 
ἀλλάζει βασικές διδασκαλίες της καί οἱ 
ὀπαδοί εἶναι ὑποχρεωμένοι νά δέχονται τίς 
νέες «ἀλήθειες» γιατί ὁ σκοπός τοῦ Ἰεχωβά 
ἐξελίσσεται. Δέχονται τήν ἑκάστοτε τροφή 
χωρίς ἀντίρρηση γιατί ὁ «δοῦλος εἶναι ὁ 
ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ στή γῆ» καί ὅ,τι 
θέλει ὁ Θεός θέλει καί ὁ «δοῦλος».

Ἔχουμε ἐπισημάνει πολλές φορές ὅτι 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν χωρίζει τούς 
ἀνθρώπους σέ δύο ὁμάδες καί τάξεις γιατί 
ἡ Ἁγία Γραφή ἀναφέρει μία ἐλπίδα ἐπου-
ράνια γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους (Ἐφ. δ’ 
4). Εἴμαστε ὅλοι «τέκνα Θεοῦ» καί εἴμαστε 
ὅλοι μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ὁ Ὁποῖος ἔδωσε τήν ζωή Του γιά νά σωθεῖ 
«πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν».
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Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου  Καθηγητοῦ

Εἶναι διαπιστωμένο πώς ἡ ἀνθρωπότητα 
βιώνει σήμερα μία πρωτόγνωρη πνευματι-
κή σύγχυση. Οἱ κοσμογονικές ἀλλαγές, 
πού συνέβηκαν στά τέλη τοῦ περασμένου 
αἰῶνα, σήμαναν τήν παταγώδη χρεωκοπία 
καί κατάρρευση τῶν κυρίαρχων ἰ δε ο λο-
γι ῶν: μαρξισμοῦ, μηδενισμοῦ καί ἀθέου 
ὑπαρξισμοῦ.

Ἀναμφίβολα, ἡ κατάρρευση καί ἡ χρε-
ωκοπία αὐτῶν τῶν ἀ θε ϊ στι κῶν καί ὑλι-
στικῶν συστημάτων, εἶχε ὡς ἄμεση συνέ-
πεια τή στροφή τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου 
πρός τή θρησκεία. Σέ χῶρες, ὅπου κυριαρ-
χοῦσε ὁ ἀθεϊσμός καί μάλιστα ὁ κατανα-
γκαστικός ἀθεϊσμός, διαπιστώνουμε μία 
ἀπρόσμενη ἄνθιση τῆς θρησκευτικότητας. 
Πρώην ἄθεοι, κυρίως μαρξιστές, μένοντας 
«ἰ δε ο λο γι κά ἄστεγοι», στράφηκαν πρός τή 
θρησκευτικότητα. Μόνο πού αὐτή ἡ θρη-
σκευτικότητα δέν εἶναι, σέ μεγάλο βαθμό, 
ὑγιής, ἀλλά ψυχικά καί πνευματικά νο-
σηρή κατάσταση, ἡ ὁποία ἐμφορεῖται ἀπό 
πρωτοφανῆ μυστικισμό καί ἀποκρυφισμό. 
Κι αὐτό διότι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἐμποτι-
σμένοι μέ τά δόγματα τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί 
τοῦ εὐδαιμονισμοῦ γιά δεκαετίες, ἦταν δύ-
σκολο νά προσεγγίσουν τήν ὑγιῆ θρησκευ-
τικότητα, πολλῷ δέ μᾶλλον νά ἀσπασθοῦν 
τήν χριστιανική πίστη, ἡ ὁποία προϋποθέ-
τει ὅρους καί περιορισμούς.

Μυστικισμός καί ἀποκρυφισμός εἶναι ἡ 
ὑποκατάσταση τῆς πίστεως στόν Θεό μέ 
τήν πίστη σέ «ἀπόκρυφες δυνάμεις», οἱ 
ὁποῖες ὑποτίθεται ὅτι ὑπάρχουν, εἴτε στόν 
ἔσω ἄνθρωπο, εἴτε στή φύση καί οἱ ὁποῖες 
ὑποτίθεται ὅτι διαδραματίζουν πρωταρ-
χικό ρόλο στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Διατυ-
μπανίζεται μάλιστα ἀπό τούς προωθητές 

τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, πώς ἡ στροφή στήν 
πίστη πρός τίς «ἀπόκρυφες δυνάμεις» ἀπο-
τελεῖ δῆθεν «πνευματική ἐπανάσταση», ἡ 
ὁποία θά σημάνει τήν «ἀπελευθέρωση τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπό τόν καταπιεστικό μονοθεϊ-
στικό ζυγό τῶν δύο τελευταίων χιλιετιῶν»!

Αὐτή τήν «πνευματική ἐπανάσταση» 
οἱ ἡγήτορες τοῦ παγκόσμιου ἀποκρυφι-
σμοῦ, τήν ὀνόμασαν «Νέα Ἐποχή» καί τή 
σύνδεσαν μέ τίς ἀλλόκοτες, πρωτόγονες 
καί παράλογες δοξασίες τῆς ἀστρολογί-
ας. Κάπου, λένε, στά τέλη τοῦ περασμέ-
νου αἰῶνα «μπήκαμε» στή «Νέα Ἐποχή 
τοῦ Ὑδροχόου». Καθ’ ὅτι, σύμφωνα μέ 
τίς παραδοξολογίες τους, ἡ «πορεία» τοῦ 
ἡλιακοῦ μας συστήματος, κάθε δύο χι-
λιάδες χρόνια, «μεταπίπτει» σέ ἕνα ἀπό 
τά ζῴδια τοῦ οὐράνιου ζωδιακοῦ κύκλου 
καί εἰσερχόμαστε κάθε φορά σέ μία «νέα 
ἐποχή». Ἡ προηγούμενη «ἐποχή» ἦταν 
ἡ «Ἐποχή τῶν Ἰχθύων», δηλαδή τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ, ἀφοῦ ὁ ἰχθύς, συμβολίζει τόν 
Χριστό καί μέ τό κρυπτογραφικό συνθη-
ματικό «ΙΧΘΥΣ», οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, 
κατά τήν ἐποχή τῶν διωγμῶν, ἀναγνω-
ρίζονταν μεταξύ τους. Ἡ λέξη «ΙΧΘΥΣ» 
ἑρ μη νεύ ε ται ὡς «Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ 
Υἱός, Σωτήρ». Χάρις σέ αὐτό τό ἱερό 
χριστιανικό συνθηματικό, οἱ ἀποκρυφι-
στές «βάπτισαν» τήν χριστιανική ἐποχή 
«Ἐποχή τῶν Ἰχθύων». Ἔτσι λοιπόν, ὅ πως 
ἰσχυρίζονται, μέ τήν εἴσοδο στήν 3η μ. Χ. 
χιλιετία, «ἐ πῆλ θε» ἡ «μετάπτωσή» μας 
στόν ἀστερισμό τοῦ Ὑδροχόου, μπαίνο-
ντας στή «Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου» καί 
ἀφήνοντας ἀνεπιστρεπτί τήν «Ἐποχή τῶν 
Ἰχθύων» καί μαζί τόν Χριστιανισμό! Δι-
ευκρινιστικά ἀναφέρουμε πώς ὅλα αὐτά 
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δέν ἔχουν οὐδεμία ἐ πι στη μο νι κή βάση 
καί εἶναι αὐθαίρετοι ὁρισμοί τῶν ἀποκρυ-
φιστῶν. Κανένας σοβαρός ἐπιστήμονας 
δέν συμμερίζεται αὐτά τά ἀ στή ρι κτα καί 
παιδαριώδη θεωρήματα.

Ἡ «Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου», κατά 
τούς ἀποκρυφιστές, εἰσήγαγε τήν ἀνθρω-
πότητα νομοτελειακά σέ μία «νέα πνευμα-
τική πορεία». Ἔφερε δῆθεν τήν «πολυπόθη-
τη ἐλευθερία πού ζητοῦσε ἐδῶ καί αἰῶνες 
ὁ ἄνθρωπος». «Ἀποκάλυψε τό ἕως τώρα 
ἑπτασφράγιστο μυστικό», ὅτι «ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι θεός» καί ὅτι καλεῖται αὐτή τή 
«λαμπρή περίοδο» νά συνειδητοποιήσει 
τήν «θεότητά» του καί νά τήν «ἀξιοποιή-
σει γιά τήν εὐτυχία του»! Τοῦ «φανέρωσε» 
ἐπίσης καί μία ἄλλη «μεγάλη κρυμμένη 
ἀλήθεια» (φυσικά τό ἀπόλυτο ψεῦδος), ὅτι 
«προσωπικός Θεός δέν ὑπάρχει», παρά 
μία νεφελώδης «ἀπρόσωπη ἐνέργεια» καί 
ἄρα ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά ἀποβάλλει τό 
φόβο καί τό ἄγχος του γιά ἐγκόσμια καί με-
ταθανάτια τιμωρία. Ἐπιπλέον ἡ πίστη στή 
μετενσάρκωση δίνει ἕνα ἀκόμα ἔναυσμα 
γιά τήν ἀπουσία φόβου γιά μεταθανάτιες 
συνέπειες, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος παραμένει 
δέσμιος τοῦ «κοσμικοῦ κάρμα», τό ὁποῖο 
«ἐκπληρώνει» μέ ἐγκόσμιες ταλαιπωρίες. 
Ἄλλωστε μαζί μέ τόν προσωπικό Θεό, «πέ-
θανε» καί ὁ οἱοσδήποτε κώδικας ἠθικῆς, 
ἀφοῦ ἡ «Νέα Ἐποχή» δέν δέχεται τήν 
ὕπαρξη «καλοῦ» καί «κακοῦ», ἀλλά τήν 
ἐπιτυχία ἤ μή, τῆς «αὐτοπραγμάτωσης» 
τοῦ ἀνθρώπου!

Παρενθετικά ἀναφέρουμε πώς ὅλες 
αὐτές οἱ δοξασίες ἀ πορ ρέ ουν ἀπό τά ἀνα-
τολικά θρησκεύματα (Ἰνδουϊσμός, Βου-
δισμός, Λαμαϊσμός, Ταοϊσμός, κ.λπ.), τά 
ὁποῖα ἔχουν εἰσβάλει στό δυτικό κόσμο καί 
ἔχουν κυριαρχήσει στόν ἄγευστο πνευμα-
τικότητας δυτικό ἄνθρωπο, μέ τήν «πνευ-
ματικότητά» τους καί τίς πρακτικές τους.

Τή θέση τοῦ «ἀπρόσωπου Θεοῦ» στόν 
ἀποκρυφισμό καί τόν μυστικισμό τήν 

ἔχουν πάρει οἱ «μυστικές δυνάμεις», εἴτε 
αὐτές εἶναι ἀστρικές (ἀστρολογικός ἀπο-
κρυφισμός), εἴτε γήινες (φυσιολατρικός 
ἀποκρυφισμός). Τό ἀξιοπαρατήρητο εἶναι 
πώς ὁ νεοεποχίτικος ἀποκρυφισμός καί 
ἐσωτερισμός, ἐνῷ ἀρνεῖται τήν προσωπική 
ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ, δέχεται προσωπικές 
ἀστρικές καί γήινες ἀπόκρυφες δυνάμεις, 
οἱ ὁποῖες ὑποτίθεται ὅτι παίζουν καθο-
ριστικό ρόλο στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Γιά 
νά μπορέσει νά τίς «τιθασεύσει» καί νά 
«ἐπωφεληθεῖ» ἀπό αὐτές, πρέπει νά ἀσκεῖ 
τίς λεγόμενες «ἀπόκρυφες τέχνες», ὅπως 
εἶναι ἡ μαγεία, ὁ πνευματισμός, ἡ μαντι-
κή, ἡ ἀστρολογία, ἡ γιόγκα, ὁ ὑπερβατικός 
διαλογισμός καί μία σειρά πάμπολλων 
μορφῶν παλιᾶς καί νέας δεισιδαιμονίας. 
Καί ὅλα αὐτά συνδεδεμένα μέ τήν πίστη 
στή μετενσάρκωση, ἡ ὁποία εἶναι ἡ θεμε-
λιώδης «μεταφυσική» τῆς «Νέας Ἐποχῆς». 
Εἶναι εὐνόητο ὅτι γιά μᾶς τούς Χριστια-
νούς, οἱ δυνάμεις αὐτές, δέν εἶναι τίποτε 
ἄλλο, ἀπό δαιμονικές δυνάμεις, ἀκάθαρτα 
πνεύματα, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς ἀποκλει-
στικό τους ἔργο νά ἀπομακρύνουν τά 
ἀνθρώπινα πρόσωπα ἀπό τήν πίστη στόν 
Θεό καί τή χάρη Του καί νά ἀπωλέσουν τή 
σωτηρία τους!

Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια, παρατηροῦμε 
τά τελευταῖα χρόνια νά πληθαίνουν οἱ «δι-
αχειριστές τοῦ ἀποκρυφισμοῦ», ἤτοι: μά-
γοι, πνευματιστές, μέντιουμ, μάντεις (κάρ-
τες Ταρώ, ἀ ριθ μο μαν τεί α, χαρτομαντεία, 
καφεμαντεία, κ.λπ.), ἀστρολόγοι, ψευτο-
θεραπευτές κ.ἄ. οἱ ὁποῖοι πάντοτε «μέ τό 
ἀζημίωτο» «διαχειρίζονται» τή θρησκευτι-
κότητα χιλιάδων ἀνθρώπων. Φτάσαμε στό 
σημεῖο ὥστε ἡ κάθε γειτονιά νά διαθέτει 
πλέον τήν καφετζού της, τό μέντιούμ της, 
τόν ἀστρολόγο της, τόν ὑπνωτιστή της! 
Μάλιστα χρησιμοποιοῦν κατά κόρον τά 
ΜΜΕ γιά τή διαφήμισή τους, χωρίς νά δι-
ατρέχουν τόν κίνδυνο νά κινηθεῖ ὁ νόμος 
ἐναντίον τους, παρ’ ὅλο ὅτι, πέρα ἀπό 
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τήν ἀποκρυφιστική πρακτική, συνυπάρχει 
σχεδόν πάντα καί τό στοιχεῖο τῆς ἀ πά της. 
Δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ἀπάτης καί 
ἐκμετάλλευσης ἀφελῶν, ἀπό «διαχειριστές 
τοῦ ἀποκρυφισμοῦ», οἱ ὁποῖες βλέπουν 
συχνά τό φῶς τῆς δημοσιότητας καί ἀπο-
δεικνύουν τή νοσηρότητα τῆς σύγχρονης 
θρησκευτικότητας.

Ἀπέναντι στή σύγχρονη νόθα θρησκευ-
τικότητα τοῦ ἀ πο κρυ φι σμοῦ, βρίσκεται 
ἡ χριστιανική μας πίστη καί μάλιστα ἡ 
γνήσια μορφή της, ἡ Ὀρθοδοξία μας. Ὁ 
μακαριστός ἀμερικανός Ὀρθόδοξος Ἀρχι-
μανδρίτης καί σύγχρονος ἅγιος, π. Σε-
ραφείμ Ρόουζ, πρίν ἀπό μισό αἰῶνα, εἶχε 

προβλέψει αὐτή τήν ἀ πρό σμε νη ἄνθιση 
τῆς νόθας θρησκευτικότητας. Ἀλλά πρό-
βλεψε καί κάτι ἄλλο, ἐλπιδοφόρο: ὅτι ἡ 
Ὀρθοδοξία μας θά εἶναι ἡ κυρίαρχη πί-
στη τοῦ 21ου αἰῶνα! Ἀναμένουμε, λοιπόν, 
νά συνειδητοποιήσει ἡ ἀνθρωπότητα τή 
λαθεμένη πνευματική της πορεία καί νά 
ἀνακαλύψει τό ἀληθινό «φῶς τοῦ κόσμου» 
(Ἰωάν. 8,12), τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, 
τόν μοναδικό Σωτῆρα καί Λυτρωτή τοῦ 
κόσμου, ὁ Ὁποῖος συναντᾶται καί βιώνεται 
μέσα στήν Ἐκκλησία Του, τήν Ὀρθοδοξία 
μας, τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστο-
λική Ἐκκλησία, τήν μοναδική καί ἀληθινή 
Ἐκκλησία Του!

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
τοῦ Κωνσταντίνου Ψαρᾶ, 

πρώην ὀπαδοῦ τοῦ «Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ»

(Α’ Μέρος)

Οἱ διάφορες ἀποκρυφιστικές καί γκου-
ρουϊστικὲς ὁμάδες ἐ φαρ μό ζουν ὁρισμένες 
τεχνικές προκειμένου, ὅπως λένε, νά ἐ νερ-
γο ποι ή σουν τίς ἀπόκρυφες δυνάμεις, πού 
βρίσκονται μέσα στόν ἄνθρωπο. Στίς πρα-
κτικές αὐτές ἀνήκουν τά διάφορα εἴδη Γιό-
γκα, ὁ Διαλογισμός, τά καλά ἔργα (εἶναι 
καί αὐτό ἄσκηση) κ.ἄ.

«Πίστευε στόν ἑαυτό σου καί στίς δυνά
μεις πού κοιμοῦνται μέσα σου!», λέγουν οἱ 
διάφοροι γκουρού.

Οἱ τεχνικές τῆς Γιόγκα εἶναι πολλές, 
ἀνάλογα μέ τό ἐ πι δι ω κό με νο ἀποτέλεσμα. 
Ἡ λέξη γιόγκα προέρχεται ἀπό τή σαν-
σκρι τι κὴ λέξη «jug» που σημαίνει ἕνωση 
μέ τήν ὑπέρτατη ὑπερβατική πραγματικό-
τητα. Ἡ λέξη αὐτή ἔχει σάν ρίζα τήν ἑλλη-

νική λέξη «ζυγός». Ἡ σανσκριτική εἶναι ἡ 
ἀρχαία ἰνδική γλώσσα καί πολλὲς λέξεις 
της ἔχουν τίς ρίζες τους σέ ἀντίστοιχες 
ἑλληνικές, πού διατηρήθηκαν στήν Ἰνδία, 
καθώς καί σέ ἄλλες χῶρες ἀπό τήν ἐποχή 
τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Ὁ περισσότερος κόσμος ὅταν ἀκούει 
«γιόγκα» βάζει στό νοῦ του ὅτι πρόκειται 
γιὰ «γυμναστική» -γιόγκα. Δυστυχῶς ἡ γυ-
μναστική γιόγκα δέν εἶναι καθόλου ἀθώα. 
Ἡ Γιόγκα εἶναι ὁ προθάλαμος γιά τόν 
Διαλογισμό. Αὐτό εἶναι γνωστό σέ ὅσους 
ἀσχολοῦνται μέ τίς δραστηριότητες τῶν 
Ὁμάδων.

Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος ἀναφέρει 
στό βιβλίο του «Ἀποκρυφισμος Γκουρουϊ-
σμός «Νέα Ἐποχή», κεφάλαιο Γιόγκα σελ. 
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169, ὅτι: «Ὁ γκουροὺ τοῦ Σατυανάντασ-
ραμ ὁμολογεῖ στό βιβλίο τοῦ Γιόγκα 1/80, 
σελ. 6, ὅτι ὁ ἀληθινός σκοπός τῆς γιόγκα 
εἶναι θρησκευτικός. Συγκεκριμένα λέγει 
ὅτι «ἐάν θέλεις νά φορμάρεις τό σῶμα σου 
ὑπάρχουν καί κέντρα φυσιοθεραπευτικῆς 
ἀγωγῆς, καθώς καί ἄλλα παρόμοια μέρη γιά 
νά πᾶς. Στό Κέντρο τῆς Γιόγκα θά πρέπει νά 
σέ φέρνει μόνο ὁ σκοπός τῆς ἀνάπτυξης τῆς 
συνειδητότητάς σου».

Ὁμάδες πού διδάσκουν Διαλογισμό
Γιὰ νὰ γίνει κάποιος ὀπαδος μίας κίνη-

σης ὑπαρχουν ὁ ρι σμέ νες προϋποθέσεις. 
Δὲν εἶναι καθόλου σίγουρο ὅτι ἡ Ὁμάδα 
θά δεχθεῖ τόν προσήλυτο. Πρῶτα πρῶτα, 
πρέπει νά ἔχει χρήματα. Ἐκεῖ δέν ὑπάρχει 
θέση γιά τόν πτωχό. Ἐπίσης δέν ὑπάρχει 
θέση γιά τόν ἀσθενή καί ἀνήμπορο, οὔτε 
γιά ἐκεῖνον πού δείχνει δυσπιστία ἤ φαίνε-
ται νά ἔχει κριτική διάθεση. Τίς προϋποθέ-
σεις ἔνταξης τίς ἀναφέρω μόνο καί μόνο 
γιά νά φανοῦν οἱ κάθε ἄλλο παρά ἁγνές 
προθέσεις τῶν Ὁμάδων. Ἐκεῖνο πού δε-
σπόζει εἶναι τό κερδοσκοπικό κίνητρό τους. 
Ἡ ἀγάπη ὅμως χαρίζεται, δέν πουλιέται. 
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν ἔθεσε ὅρους εἰσόδου 
στή Βασιλεία Του. Ἀντίθετα εἶπε: «ἐκεῖνον 
πού θά ἔρθει σέ μένα δέν θά τόν βγάλω 
ἔξω» (Ἰωάν. στ’ 38).

Συνέπειες ἀπό τή δράση τῶν 
παραθρησκευτικῶν ὁμάδων

Οἱ συνέπειες ἀπό τή δράση τῶν παρα-
θρησκευτικῶν ὁμάδων καί ἀπό τόν Δια-
λογισμό, εἶναι καταστροφικές. Τά ὅρια 
εὐθύνης γιά τό ποιός φταίει, οἱ ὁμάδες ἤ 
ὁ Διαλογισμός, εἶναι ρευστά. Μή ξεχνᾶμε 
ὅτι, ἐκτός ἀπό τόν ἴδιο τόν γκουρού, καί 
ἡ ὁμάδα, σάν σύνολο διαλογιζομένων 
ὀπαδῶν, ἔχει εὐθύνη γιά τίς πράξεις της 
καί τίς παραλείψεις της.

Ἄς δοῦμε τίς συνέπειες ἀπό τήν κατα-
στροφική δράση τῶν ὁμάδων.

Τά μέλη παραχωροῦν στήν ὁμάδα ὄχι 
μόνο τά ἔσοδα τῆς ἐργασίας τους, ἀλλά 
πολλές φορές ἐργάζονται σκληρά χάριν 
τῆς ὁμάδας, διαδίδοντας τίς ἰδέες τοῦ Γκου-
ρού ἤ ἄλλως πως. Οἱ Ὁμάδες ἀναγκάζουν 
τοὺς ὀπαδούς τους, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, νά 
παντρεύονται μεταξύ τους. Παντρεμένα 
ζευγάρια χωρίζουν. Μερικὲς ὁμάδες ἔχουν 
ἀναγάγει τήν πορνεία τῶν γυναικῶν μελῶν 
τους σέ «ὑπηρεσία» (Τά Παιδιά τοῦ Θεοῦ 
κ.ἄ.). Πολλοί Γκουρού ξεφτιλίζουν τούς 
ὀπαδούς τους, ὑποχρεώνοντάς τους νά πί-
νουν τό γάλα μέσα στό ὁποῖο αὐτοί ἔπλυ-
ναν προηγουμένως τά πόδια τους. Γίνονται 
καί ἄλλες φρικαλεότητες πού δυστυχῶς δέν 
μπορῶ νά τίς ἀναφέρω. Ἀρκετές κινήσεις 
δημιουργοῦν ἔσοδα ἀπό τήν ἐπαιτεία τῶν 
μελῶν τους. Στίς Νευρολογικές Κλινικές 
καταλήγουν καταπονημένα καί ἐ ξου θε-
νω μέ να μέλη τῶν ὁμάδων αὐτῶν. Οἱ αὐτο-
κτονίες, ἀτομικὲς ἤ ὁμαδικές, εἶναι ἡ τραγι-
κή κατάληξη πολλῶν διαλογιζομένων. Τά 
δράματα πού παίζονται μέσα στό χῶρο τῶν 
ὁμάδων τὰ βλέπουμε συχνά στίς ἐφημερί-
δες, στά περιοδικά, στήν τηλεόραση.

Φυσικά τά πιό πάνω εἶναι ἁπλῶς ἡ σκιά 
τῆς συμφορᾶς. Ὁ ὄλεθρος καί ἡ τραγωδία 
εἶναι ἡ ἀπώλεια ψυχῶν. Οἱ Ὁμάδες ἀπο-
προσανατολίζουν τούς ὀπαδούς τους, δι-
δάσκοντάς τους «ἐντάλματα ἀνθρώπων» 
(Ματθ. ΙΕ’ 9), θανατηφόρες ἐ πι νο ή σεις, 
πιστεύοντας στίς κακοδοξίες τῆς Μετεν-
σάρκωσης καί τοῦ Κάρμα. Ὁ ἄνθρωπος 
μακριά ἀπό τόν Τριαδικό Θεό καί τά Μυ-
στήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, διακυβεύει τή 
σωτηρία του.

Τί εἶναι Διαλογισμός
Ὁ Διαλογισμός εἶναι μία ἄσκηση αὐτο-

συγκέντρωσης, πού γίνεται τίς περισσό-
τερες φορές μέ τή βοήθεια μίας συλλαβῆς 
ἤ λέξης, πού λέγεται μάντρα, καὶ πού δὲν 
ἔχει γιὰ τὸν ἀμύητο καμιὰ σημασία. Πρέ-
πει νὰ διευκρινισθεῖ ὅτι πολλές φορές ὁ 
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«διαλογισμός» γίνεται χωρίς «μάντρας». 
Αὐτό τό ἐπιλέγει ἡ συγκεκριμένη κάθε 
φορᾶ γκουρουϊστική ἤ ἀποκρυφιστική 
Ὁ μά δα. Ἔτσι μπορεῖ σάν βοηθητικό μέσο 
διαλογισμοῦ νά χρησιμεύσει ἡ φλόγα ἑνός 
κεριοῦ, ἕνα λουλούδι, μία φωτογραφία (τίς 
περισσότερες φορές τοῦ ἴδιου τοῦ Γκουρού) 
κ.λπ. Ἀκόμα τή θέση τοῦ μάντρα μπορεῖ 
νά τήν πάρει, ἕνας ρυθμικά ἐ πα να λαμ βα-
νό με νος ἦχος. Οἱ λέξεις πού χρησιμεύουν 
σάν «μάντρας» τὶς περισσότερες φορές 
εἶναι ὀνόματα ἰνδουιστικῶν θεοτήτων.

Οἱ Ὁμάδες πρέπει νά πείσουν τούς ὀπα-
δούς τους, ὅτι ὁ διαλογισμός, πέραν τῆς 
χαλάρωσης πού τούς προσφέρει, τούς βοη-
θάει στήν αὐτοεξέλιξή τους. Ἡ ἄσκηση τοῦ 
Διαλογισμοῦ εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος 
τῆς ὅλης φιλοσοφίας τοῦ δόγματος τῆς Με-
τενσάρκωσης καί τῆς δοξασίας τοῦ Κάρμα.

Μύηση
Ὁ νεοεισερχόμενος στήν ὁμάδα, ἀφοῦ 

ἐγκριθεῖ σάν νέο μέλος ἀπό τόν Γκουρού 
ἤ τόν ἐκπρόσωπό του, πρέπει νά πάρει 
τή μύηση, ὁπότε τότε, κατά τή διάρκεια 
κάποιας τελετῆς, παίρνει τό «μάντραμ» ἤ 
«μάντρα» ὅπως λέγεται. Ἄν δέν ὑπάρχει 
μάντρα κατά τή μύηση, ἐξηγεῖται στόν 
ὀπαδό ἁπλῶς ὁ τρόπος δι α λο γι σμοῦ. Τό 
«μάντρα» εἶναι μία λέξη-ὁδηγός, πού χρη-
σιμοποιεῖ ὁ ὀπαδός τῆς ὁμάδας κατά τόν 
«διαλογισμό», εἴτε αὐτός γίνεται ἀτομικά, 
εἴτε γίνεται ὁμαδικά. Μοιάζει, ἄν θέλετε, 
μέ τό σκάφανδρο πού φοράει ὁ δύτης κατά 
τήν κατάδυσή του.

Τό ἄτομο, ὅταν διαλογίζεται, κάθεται 
σέ μία ἀπό τίς στάσεις πού προβλέπονται. 
Αὐτές οἱ στάσεις ἔχουν διάφορα ὀνόματα. 
Εἶναι ἡ στάση χελώνας, ἐλαφιοῦ, λωτοῦ, 
καθιστή κ.λπ. Ση μει ῶ στε ὅτι, μέ τά ἴδια 
ὀνόματα ὑπάρχουν καί ἀσκήσεις γιόγκα 
πού συνδυάζονται μέ ἀναπνοές.

Μέ τόν διαλογισμό ὁ ἄνθρωπος αὐτονο-
μεῖται. Παίρνει στά χέρια του τήν σωτηρία 

του ἤ τήν ἐναποθέτει στά χέρια τοῦ γκου-
ρού του ἤ κάνει καί τά δύο. Νά σημειωθεῖ 
ὅτι ὁ Γκουρού, γιά τόν ὀπαδό τῆς ὁμάδας 
εἶναι καί θεός του.

Συνέπειες ἀπό τό Διαλογισμό
Τώρα νομίζω πώς μποροῦμε νά δοῦμε 

τί κακό κάνει ἡ ἄσκηση τοῦ Διαλογισμοῦ. 
Προηγουμένως θά σᾶς ἐξομολογηθῶ κάτι. 
Πρίν 25 περίπου χρόνια ἐγώ ὁ ἴδιος ἐπέ-
στρεψα στήν Ἐκκλησία μας γλιτώνοντας, 
μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπό μία πολύ ἐπι-
κίνδυνη ὁμάδα, τήν κίνηση τοῦ Ὑπερβα-
τικοῦ Δι α λο γι σμοῦ, τοῦ Μαχαρίσι Μαχές 
Γιόγκι. Ἄς εἶναι δοξασμένο τό ὄνομα τῆς 
Ἅγιας Τριάδος.

Οἱ παρατηρήσεις πού ἀκολουθοῦν δέν 
εἶναι μόνον δικές μου.

Μέ τήν ἄσκηση τοῦ Διαλογισμοῦ ἐπιδι-
ώκει τό ἄτομο νά ἀ δειά σει τό νοῦ του ἀπό 
κάθε σκέψη, φτάνοντας σ’ ἕνα κενό, σέ μία 
ἀπύθμενη ἄβυσσο. Ἡ ἐμπειρία τοῦ Διαλογι-
σμοῦ εἶναι ἡ ἐμ πει ρί α τῆς καθόδου του στόν 
Ἅδη, χωρίς τήν ἐλπίδα τῆς ἀνάστασής του.

Πρωτίστως, ὁ διαλογισμὸς ἀποπροσα-
νατολίζει τό ἄτομο. Ὁ διαλογιζόμενος ἔχει 
τήν ἐντύπωση ὅτι ὑπάρχει μέσα του κάτι τό 
ἀνικανοποίητο, τό ἀνεκπλήρωτο καί χάνει 
τήν αἴσθηση τοῦ μέτρου. Ἔτσι, οἱ ἐνέργειές 
του πολλές φορές εἶναι ἀκραῖες, ὑ περ βο λι-
κές. Τό ἄτομο ὑπερεκτιμᾶ ἤ τό συχνότερο 
ὑποεκτιμᾶ καταστάσεις, μέ ἀποτέλεσμα 
νά εἶναι ἀναποτελεσματικὸ στίς σπουδές 
του, στήν ἐργασία του, στίς κοινωνικές του 
σχέσεις.

Ὁ διαλογιζόμενος γίνεται ὑπερβολικός 
καί ἐξωπραγματικός. Ἔχει διάθεση γιά δι-
αλογισμό σέ κάθε εὐκαιρία, ὅπως μέσα στό 
λεωφορεῖο, σέ μία αἴθουσα ἀναμονῆς καί 
ἀλλοῦ. Οἱ σχέσεις του μέ τό οἰκογενειακό 
του περιβάλλον γίνονται πολύ δύσκολες.

Ὁ ὀπαδός τῆς ὁμάδας ἔχει τήν ἐντύπω-
ση ὅτι, σέ σχέση μέ τούς ἀμύητους, εἶναι 
ὑπεράνθρωπος. Λυπᾶται τούς ἄλλους πού 
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δέν ἔχουν τή γνώση πού ἔχει αὐτός. Ἡ 
ἀλαζονεία καί ἡ ἔπαρσή του εἶναι ἀλίμονο 
μόνιμα στοιχεῖα τῆς νέας του ἀλλοιωμέ-
νης προ σω πι κό τη τας. Οἱ συμβουλές τῶν 
ἄλλων δέν τόν ἀγγίζουν, ἐνῶ ὁ ἴδιος θέλει 
νά συμβουλεύει. Ὁ διαλογιζόμενος, μὲ τὴν 
πάροδο τοῦ χρόνου, ἀλλοτριώνεται, χάνει 
τήν ταυτότητά του. Οἰ κο γέ νειά του γίνεται 
πλέον ἡ ὁμάδα. Ἡ ἐπιθυμία τοῦ Γκουρού 
εἶναι γι’ αὐτόν τό θέλημα τοῦ ἴδιου τοῦ 
Θεοῦ καί ὁπωσδήποτε το πο θε τεῖ ται πάνω 
ἀπό τίς Δέκα Ἐντολές.

Ἄν τύχει καί τό ἄτομο τηρεῖ τή χορτοφα-
γία, κάτι πού κατά κανόνα συμβαίνει σέ 
ὅσους ἀνήκουν σέ ὁμάδες, τότε αὐτό ἐλεει-
νολογεῖ κάθε κρεοφάγο!

Ὅσους τόν ἐνοχλοῦν ἤ πρέπει νά τούς 
ἐγκαταλείψει ἤ πρέπει νά τούς κάνει κι 
αὐτούς μέλη τῆς Ὁμάδας του. Δέν ἔχει κα-
μία ἀμφιβολία ὅτι, μέσα στίς 3.000 κινήσεις 
πού ὑπάρχουν σήμερα καί στίς 50.000 πού 
μπορεῖ νά ὑπάρχουν σέ 5 χρόνια, ἡ κίνησή 
του κατέχει τήν ἀλήθεια. Γι’ αὐτό τό ψέμα 
πού κυνηγάει μέ τόσο πάθος ἐγκατέλειψε 
σπουδές, οἰκογένεια, ἐργασία, φίλους. Θυ-
σίασε ὧρες καί κούφιες ἐλπίδες σωτηρίας.

Ὁ ὀπαδός τῆς ὁμάδας, μέ τό νά ἀποδέχε-
ται τή διδασκαλία τῆς Μετενσάρκωσης καί 
τοῦ Νόμου τοῦ Κάρμα, ἀπαλλάσσει ὁ ἴδιος 
τόν ἑαυτό του ἀπό τήν εὐθύνη τῶν ἁμαρ-
τιῶν του, ἀφοῦ θά ἔχει ἔτσι ἤ ἀλλιῶς τήν 
εὐκαιρία, σέ ἄλλη ζωή, νά ἀποκαταστήσει 
τό κακό ποὺ ἔχει προξενήσει στούς ἄλλους.

Σέ προχωρημένες καταστάσεις μακρο-
χρόνιου Διαλογισμοῦ, ἔχουμε ἐξωσωματι-
κές ἐμπειρίες, ἀστρικά ταξίδια, ἀνυψώσεις 
ἀπό τό ἔδαφος μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς κου-
νταλίνι κ.ἄ. Ὅλες αὐτές οἱ καταστάσεις 
εἶναι πολύ ἐπικίνδυνες γιά τόν ἄνθρωπο 
καί συμβαίνουν μέ τή μεσολάβηση τῶν 
σκοτεινῶν δυνάμεων.

Ἔχω ἕνα φίλο πού εἴμαστε κάποτε μαζί 
στόν Ὑπερβατικό Διαλογισμό. Αὐτός ἀργό-
τερα πῆγε στίς Ἰνδίες ὅπου καί συνάντησε 

ἕνα σύγχρονο γκουρού. Ἔγινε ὀπαδός του. 
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ φίλος μου ἐπέστρε-
ψε στήν Ἐκκλησία μας καί ἄρχισε νά προ-
σεύχεται λέγοντας τήν εὐχή. Μία ἡμέρα, 
δέν εἶχε περάσει πολὺς χρόνος ἀπό τότε 
πού εἶχε ἐπιστρέψει ἀπό τίς Ἰνδίες καί ἐνῶ 
καθόταν μόνος του σέ ἕνα δωμάτιο τοῦ σπι-
τιοῦ του, ξαφνικά παρουσιάσθηκε μπροστά 
του ὁ πρώην γκουρού του καί τοῦ λέγει 
μειλίχια: «Γιατί μου ἔφυγες; Γύρισε πίσω»! 
Φαντάζεσθε τήν ταραχὴ πού πῆρε ὁ φίλος 
μου. Μοῦ εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἐκείνη τή 
στιγμή ἀνατρίχιασα, αἰσθάνθηκα σά νά μέ 
διαπερνᾶ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα». Εὐτυχῶς, τήν 
κρίσιμη ἐκείνη στιγμή, ὁ ἄλλοτε πλανε-
μένος μπόρεσε καί εἶπε τήν εὐχή: «Κύριε 
Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον με» καί ἀμέσως ὁ 
Θεός τόν ἐλέησε. Ὅπως ἦταν ἑπόμενο, ὁ 
γκουρού ἐξαφανίσθηκε καί δέν τόλμησε νά 
ξαναπαρουσιασθεῖ. Αὐτό πού σᾶς διηγήθη-
κα εἶναι πέρα γιά πέρα ἀληθινό!

Ὁ Ἰησοῦς εἶπε: «Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προ
βάτων πάντες ὅσοι ἦλθον πρό ἐμοῦ, κλέπται 
εἰσί καί λησταί, ἀλλ’ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τά 
πρόβατα. Ἐγώ εἰμί ἡ θύρα, δι’ ἐμοῦ ἐὰν τίς 
εἰσέλθη, σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καί 
ἐξελεύσεται, καί νομήν εὐρήσει» (Ἰωάν. Ι’, 
7-8) καί ἐννοοῦσε, ἐκτός τῶν ἄλλων, τούς 
Γιόγκι καί τούς Γκουροὺ τῆς πρό αὐτοῦ 
ἐποχῆς, ἀλλά καί τούς διαλογιζόμενους 
τῆς κάθε ἐποχῆς. Ἐννοοῦσε ὅλες τίς ψευδο-
θρησκεῖες καί τίς αἱρέσεις. Ἄν προσέξουμε 
λίγο τήν περικοπή θά δοῦμε ὅτι, ἐνῶ ὁ Κύ-
ριος ἀναφέρεται σέ αὐτοὺς πού ἦλθαν πρίν 
ἀπό Αὐτόν, χρησιμοποιεῖ χρόνο ἀόριστο 
καί τούς ἀποκαλεῖ κλέπτες καί ληστές.

Ἀργότερα χρησιμοποιεῖ χρόνο ἐνεστώ-
τα, δείχνοντας ἔτσι τή διαχρονικότητα τῆς 
πλάνης, πού δέν λείπει σέ καμιά ἐποχή. Ὁ 
Χριστός ὅμως εἶναι καί ἡ θύρα τῶν προβά-
των, πού ὁδηγεῖ στήν ἀσφαλῆ μάνδρα, τήν 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅπου ὑπάρχει νομή. 
Νομή σημαίνει βοσκή. Αὐτή ἡ βοσκή εἶναι 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Εἶναι τό Ἄχραντο Σῶμα 
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Του καί τό Τίμιο Αἷμα Του. Αὐτό σημαίνει 
ὅτι ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δέν 
ὑπάρχει Χριστός, δέν ὑπάρχει νομή.

Σέ κάθε εὐκαιρία, τόσον ὁ ἴδιος ὁ Κύριος 
ὅσο καί οἱ Ἀπόστολοι, μᾶς θυμίζουν τόν 
κίνδυνο ἀπό τίς πλάνες. Ἀξίζει νά θυμού-
μαστε πάντοτε αὐτές τίς δύο εὐαγγελικές 
περικοπές. Ἡ πρώτη εἶναι στό Ματθ. κδ’ 
11 «...καί πολλοί ψευδοπροφῆται ἐ γερ θή
σον ται καί πλανήσουσι πολλούς». Ἡ ἄλλη 
εἶναι: «Ἐγώ γάρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσο
νται μετά τήν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς 
ὑμᾶς μή φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Πράξ. 
κ’ 29). Ἀλλά μήν ἀπελπιζόμαστε, γιατί ἡ 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν κινδυνεύει «πύ
λαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 
ιστ’ 18).

Ἐδῶ, θά ἦταν καλό, μέ τήν εὐκαιρία, νά 
ἐπισημάνουμε ἰ δι αί τε ρα κάτι πού ἔπρεπε 
νά γίνεται ἀπό ὅλους μας, ἱερεῖς καί λαϊ-
κούς καί πού δυστυχῶς δέν γίνεται. Τί εἶναι 
αὐτό; Αὐτό εἶναι ἡ πνευματική βοήθεια καί 
συμπαράσταση πού πρέπει νά δίνουμε σέ 
ἐκεῖνον πού ἐπιστρέφει ἀπό κάποια πλάνη 
ἤ αἵρεση.

Ἐδῶ ἀναφερόμαστε στήν περίοδο προ-
σαρμογῆς τοῦ πλανεμένου. Στήν Παραβο-
λή τοῦ «Καλοῦ Σαμαρείτη» (Λουκ. ι’ 30) θά 
δοῦμε καί ἐκεῖ τούς ληστές, τούς ψευδομε-
σίες τῆς κάθε ἐποχῆς. Θά δοῦμε ὅμως καί 
τόν Καλό Σαμαρείτη, τόν ἴδιο τόν Χριστό, 
νά φροντίζει ἰδιαίτερα τόν περιπεσόντα 
στούς ληστές ἄνθρωπο, πού εἶναι ὁ κάθε 
πλανεμένος καί νά ἀναθέτει στόν παν-
δοχέα νά τόν περιποιηθεῖ, ὑποσχόμενος 
ἀνταμοιβή στήν ἐπιστροφή Του.

Θά δοῦμε ἀκόμη καί τό πανδοχεῖο, πού 
συμβολίζει τήν Ἐκ κλη σί α μας. Ὁ «περι
πεσσῶν στοὺς ληστές» εἶχε ἀνάγκη αὐτῆς 
τῆς βοηθείας, πού ἔχει καί σήμερα ὁ κάθε 
πλανεμένος ἀδελφός μας, ὅταν ἐπιστρέφει 
στήν Ἐκκλησία-πανδοχεῖο. Κατά τό στά-
διο προσαρμογῆς καί ἀποθεραπείας του 
ἀπό τά τραύματα, πού τοῦ προξένησαν οἱ 

ληστές, τό ἄτομο χρειάζεται γιά καιρό τή 
φροντίδα ὅλων μας. Ἰδιαίτερα ὅμως χρειά-
ζεται ὁ ἱερέας-ἐ ξο μο λό γος νά ἐνημερώνε-
ται γιά τήν πνευματική πορεία τοῦ πρώην 
πλανεμένου.

Ὅπως ἀκριβῶς κάνει ἡ Ἐκκλησία μας 
γιά τόν κατηχούμενο πού πρόκειται νά 
βαπτισθεῖ, μέ τόν ἴδιο τρόπο θά πρέπει, νο-
μίζουμε, νά φροντίζει καί τόν πλανεμένο 
ἀδελφό μας, πού ἐ πέ στρε ψε στήν Ἐκκλη-
σία μας, ἀλλά ἀκόμα δέν στέριωσε καλά.

Γίνεται αὐτό; Δυστυχώς, ἐλάχιστες φο-
ρές. Ξέρετε τί πιέσεις γίνονται καί τί προ-
σπάθειες κάνει ἡ κάθε ὀργάνωση, γιά 
νά καταφέρει νά ξανακερδίσει τό πρώην 
μέλος της; Νά σκεφθοῦμε ζευγάρια πού 
ἦταν στήν αἵρεση, ἄνδρας καί γυναίκα, 
καί ποὺ τώρα ἐπιστρέφει μόνον ὁ ἕνας 
ἀπό τούς δύο. Ὑπάρχουν παιδιά στὴ μέση. 
Ὑπάρχουν διαλυμένες οἰκογένειες. Γιά νά 
φανοῦμε ὅμως στούς ἀδελφούς μας χρή-
σιμοι, χρειάζεται νά γνωρίζουμε ἀρκετά 
πάνω στίς αἱρέσεις. Νά διαβάζουμε βιβλία. 
Νά ἐ νη με ρω νό μα στε.

Τό μόνο πού μπορεῖ νά φέρει πίσω στήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τόν πλανεμένο, εἶναι 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Γι’ αὐτὸ τό καλύτερο πού 
ἔχουν νά κάνουν οἱ συγγενεῖς του καί οἱ 
φίλοι του εἶναι νά προσεύχονται γι’ αὐτόν.

Ἀπό τή δική μας πλευρά, ἐμεῖς τοῦ πε-
ριβάλλοντός του πρέπει νά φροντίσουμε 
νά διατηροῦμε μαζί του φιλικές σχέσεις. 
Συζητήσεις πού εἶναι σίγουρο ἐκ τῶν προ-
τέρων ὅτι θά ἀποτύχουν, δέν πρέπει νά 
γίνονται διότι ἐκνευρίζουν τό ἄτομο καί 
πιθανόν νά τό ὁδηγήσουν μία ὥρα γρηγο-
ρότερα σέ κοινόβιο (Ashram).

Μή ξεχνᾶμε ὅτι λειτουργοῦν Γραφεῖα 
αἱρέσεων στήν Ἱερά Σύνοδο, στὴν Ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, καθώς καί σέ 
ἄλλες Μητροπόλεις. Στήν Ἁγία Παρα-
σκευή Ἀττικῆς λειτουργεῖ ἡ Π.Ε.Γ. μέ τηλέ-
φωνο 210 6396665.

Συνέχεια στό ἑπόμενο
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ

Ἐπειδή συχνά δεχόμαστε ἐρωτήσεις 
ἀπό ἀναγνῶστες κι ἄλ λους προβληματι-
σμένους ἀδελφούς γιά τό τί εἶναι προση-
λυτισμός καί τί δέν εἶναι· κι ἀκόμη, πῶς 
διώκεται ὁ προσηλυτισμός στή χώρα μας, 
ἀλλά καί γενικά, παρακαλέσαμε τόν Νο-
μικό κ. Χαράλαμπο Ἄνδραλη, μέλος τῆς 
Ὁμάδας Ἐργασίας τῆς Π.Ε.Γ., νά σχολι-
άσει τό θέμα, μέ ὅσο τό δυνατόν ἁπλό κι 
εὔληπτο τρόπο.

Ἡ ἀπάντησή του, τήν ὁποία παραθέτου-
με κατωτέρω, πιστεύουμε ὅτι καλύπτει τίς 
ἀπορίες μας συνολικῶς.

«Τό Σύνταγμα καί ὁ Νόμος στήν Ἑλλά-
δα ἀπαγορεύουν τόν προσηλυτισμό. Τόσο 
τά ἐγχώρια Δικαστήρια, ὅσο καί τό Εὐ ρω-
πα ϊ κό Δικαστήριο ἔχουν δεχτεῖ ὅτι ἡ ποι-
νική δίωξη τοῦ ἀθέμιτου προσηλυτισμοῦ 
δέν παραβιάζει τή θρησκευτική ἐλευθερία, 
ἀλλά ἀντίθετα τήν προστατεύει ἀπό ἀπα-
τηλές μεθοδεύσεις.

Ὁ ἀθέμιτος καί ποινικά κολάσιμος προ-
σηλυτισμός εἶναι ἡ προσπάθεια γιά δι-
είσδυση στή θρησκευτική συνείδηση ἑ τε-
ρο δό ξων μέ σκοπό τή μεταβολή της, πού 
γίνεται μέ κάθε φύσεως παροχή ἤ ἄλλης 
ἠθικῆς ἤ ὑλικῆς περιθάλψεως, μέ ἀπατη-
λά μέσα καί μέ κατάχρηση τῆς ἀπειρίας ἤ 
τῆς ἐμπιστοσύνης ἤ μέ ἐκμετάλλευση τῆς 
ἀνάγκης ἤ τῆς πνευματικῆς ἀδυναμίας τοῦ 
ἄλλου.

Δέν εἶναι δηλαδή προσηλυτισμός ἡ προ-
σπάθεια νά προσελκύσει κάποιος μέ τό 
λόγο στήν πίστη του τούς ἑτεροδόξους. 
Δέν εἶναι προσηλυτισμός ἡ ἱεραποστολή, 
ἡ δημόσια τοποθέτηση ἐπί τῶν θρησκευ-
τικῶν θεμάτων, ἡ συζήτηση, ἡ διαφωνία. 

Ἡ παρανομία ἔγκειται στόν τρόπο καί τά 
μέσα μέ τά ὁποία προσπαθεῖ νά ἐπιτύχει 
τό σκοπό του ἐκεῖνος πού θέλει νά προση-
λυτίσει.

Ἡ χρήση ἀπατηλῶν μέσων, γιά τή 
μεταβολή τῆς θρη σκευ τι κῆς συνείδησης 
τῶν χριστιανῶν δέν εἶναι σπάνια. Ἐνδει-
κτικά ἀναφέρουμε περιπτώσεις ποινικά 
κολάσιμου προσηλυτισμοῦ, ὅπως τά δω-
ρεάν «ψυχολογικά τέστ», τήν παρουσία-
ση θρησκείας ὡς φιλανθρωπικῆς λέσχης, 
τήν εἰσαγωγή σέ ἀλλότριες λατρευτικές 
πράξεις μέ τό μανδύα τῆς «γυμναστικῆς», 
τήν παροχή ὑλικῶν ἀγαθῶν μέ ὄρο τήν 
ἀποδοχή ἄλλων θρησκευτικῶν δογμάτων, 
τήν ἐπίκληση Ἁγίων τῆς χριστιανοσύνης 
γιά τήν πώληση παγανιστικῶν βιβλίων 
κ.λπ.».

«ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ»

Τίτλος σαφής, πού δέν ἐπιδέχεται ἑρμη-
νεῖες ἤ ἀμφισβήτηση καί φυσικά, ἀπόλυτα 
ἀποδεκτός ἀπό τόν ἀνυποψίαστο ἀ να γνώ-
στη. Εἶναι ὅμως ἔτσι ἀκριβῶς;

Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό διαδίκτυο1 
βλέπουμε ἕναν ἐν τυ πω σια κό, νοικοκυρε-
μένο δικτυακό τόπο -μέ αὐτόν τόν τίτλο: 
«Ἕνας Κόσμος χωρίς Ναρκωτικά»-, πού 
«φιλοδοξεῖ» νά λύσει τό πρόβλημα τῆς 
χρήσης οὐσιῶν στή χώρα μας, ἀλλά καί 
διεθνῶς.

Εἰδικά στόν δεσμό (link): «Ποιοί εἴμα-
στε», τά μηνύματα διαδέχονται τό ἕνα, 
τό ἄλλο, συνοδευόμενα κι ἀπό video 7 
λεπτῶν.

«Το ίδρυμα “Ένας Κόσμος χωρίς Ναρ
κωτικά” είναι ένας κοινωφελής, μη κερδο

1. https://www.notodrugs.gr/

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
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σκοπικός οργανισμός, που ενισχύει νέους 
και ενήλικες με πραγματικές πληροφορίες, 
ώστε να πάρουν την απόφαση να ζήσουν μια 
ζωή χωρίς ναρκωτικά, γνωρίζοντας πια την 
αλήθεια για αυτά»...

Κι ἀκόμη: «Μέσα από ένα παγκόσμιο δί
κτυο εθελοντών, 56 εκατομμύρια εκπαιδευ-
τικά φυλλάδια έχουν διανεμηθεί, δεκάδες 
χιλιάδες εκδηλώσεις ενημέρωσης για τα 
ναρκωτικά έχουν διεξαχθεί σε περίπου 120 
χώρες2 και οι Ανακοινώσεις Κοινής Ωφέ
λειας της εκστρατείας “Η Αλήθεια για τα 
Ναρκωτικά”, έχουν μεταδοθεί σε 275 τη-
λεοπτικούς σταθμούς. Αυτά τα υλικά και 
οι δραστηριότητες βοήθησαν ανθρώπους σε 
όλο τον κόσμο να ενημερωθούν για τις κατα
στροφικές επιπτώσεις των ναρκωτικών και 
να αποφασίσουν από μόνοι τους να μην τα 
χρησιμοποιούν»...

Καί καταλήγουν τά συνθήματα, μεταξύ 
ἄλλων: «Το Ίδρυμα παρέχει τις πληροφο
ρίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη 
δραστηριότητα εκπαίδευσης και πρόληψης 
ενάντια στα ναρκωτικά, στα πλαίσια του 
προγράμματος “Η Αλήθεια για τα Ναρκω-
τικά” στην περιοχή σας.

Μάθετε για το Δωρεάν Ενημερωτικό 
Πακέτο και το Πακέτο του Εκπαιδευτι-
κού».

Ἔχουμε λοιπόν ὀργανωμένη ἐκστρατεία 
παγκόσμιας ἐμ βέ λειας στήν ὁποία -κα-
τά τό video- συμμετέχουν μεταξύ ἄλλων, 
Ἐκπαιδευτικοί, Ἀστυνομικοί, Πρόσκοποι 
κ.ἄ...

Κι ἀναρωτιέται ὁ κάπως ὑποψιασμένος 
ἐρευνητής τοῦ διαδικτύου -σέ ἀντίθεση μέ 
τό καλοπροαίρετο, ἀνυποψίαστο κοινό-, 
ποιός παγκόσμιος, κοινωφελής ὀργανι-
σμός εἶναι αὐτός πού ξεπηδᾶ τόν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2006 καί «ἀπειλεῖ» νά ἐξαλείψει 
τή χρήση ναρκωτικῶν οὐσιῶν διεθνῶς; Καί 
ποῦ ἦταν ὁ φορέας αὐτός πρίν τό 2006;

2. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

Τό πρόβλημα εἶναι βέβαια ἤδη λυμένο 
καί τό διαδίκτυο σφύζει ἀπό ἀποδεικτικό 
ὑλικό. Ἕνα ἀπό τά δεκάδες παραδείγματα3 
ἀναφέρεται σέ διασύνδεση μέ τό Νάρκο-
νον (Narconon)4 καί κατ’ ἐπέκταση μέ τή 
Σαηεντολογία (Scientology)5. Βλέπετε, τό 
Νάρκονον «πάλιωσε» -ἤδη ἀπό τό 1966 ἔχει 
ξεσκεπαστεῖ δι ε θνῶς καί δέν «πουλάει» 
πλέον- καί θά ἔπρεπε νά ἀνανεωθεῖ ἡ μέ-
θοδος τῆς παγίδευσης.

Βέβαια, τό τί ἐστί Σαηεντολογία εἶναι6 
-ἤ μᾶλλον θά ἔπρεπε νά εἶναι- λίγο ὡς 
πολύ γνωστό στό ἑλληνικό κοινό, ἄν 
μετά τόσα χρόνια τά ΜΜΕ ἐπιτελοῦσαν 
σωστά τό καθῆκον τους, τῆς ἀντικειμε-
νικῆς ἐνημέρωσης καί προστασίας τοῦ 
κοινοῦ.

Ἔτσι, μέ ἕναν νέο, ἐντυπωσιακό φο-
ρέα, τόν: «Ἕνας Κόσμος χωρίς Ναρ-
κωτικά», ἡ Ὀργάνωση τοῦ Λαφαγιέτ 
Ρόν Χάμπαρντ (Lafayette Ron Hubbard)7 
ἀναδιπλώνεται καί στοχεύει σέ «φρέσκο 
κρέας», τούς χρῆστες δηλαδή καί τίς οἰκο-
γένειές τους, παγιδεύοντας συγχρόνως 
πραγματικούς κοινωνικούς φορεῖς καί 
δημόσιες ἀρχές.

Ὅπως εἶναι γνωστό στούς ἐρευνητές 
τοῦ χώρου τοῦ Ἀπο κρυ φι σμοῦ, τῶν «Κα-
ταστροφικῶν Λατρειῶν» (Destructive 
Cults) καί τῆς Παραθρησκείας, πέραν 
τῆς ἐξαπάτησης, κάποτε πράγματι ἀπε-
γκλωβίζονται χρῆστες οὐσιῶν, ἄν πι-
στέψουν στίς ἐ ξαγ γε λί ες αὐτῶν τῶν 
ὀργανώσεων κι ἄν ὑποστοῦν τήν πλύση 
ἐγ κε φά λου, πού οἱ ὀργανώσεις αὐτές 
προσφέρουν, καθώς ἡ ἐξάρτηση ἀπό τό 
ναρκωτικό ὑποχωρεῖ μπροστά στό «ψυ-
χοναρκωτικό» -ὅπως ὀνόμαζε τίς ὁμάδες 

3. http://archive.is/hjUzF
4. https://www.narconon.gr/
5. https://www.scientology.gr/how-we-help/narconon/
6. Κυρ. Κυριαζοπούλου, Σαηεντολογία. Γνωστή θρη

σκεία ἤ παραθρησκεία; ἔκδ. Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέ-
ων, Ἀθήνα 2003. 

7. https://www.youtube.com/watch?v=t5Lp4KQ2OCE
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αὐτές ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβι-
ζόπουλος.

Μιλώντας δέ γιά «εἰλικρίνεια», τό κα-
ταληκτικό μήνυμα τοῦ video στή σχετική 
ἱστοσελίδα8 τῆς ὀργάνωσης «Ἕνας Κό-
σμος χωρίς Ναρκωτικά», σωστά παρα-
φρασμένο, θά ἔπρεπε νά εἶναι: «Μποροῦμε 
νά κατευθύνουμε μιά ὁλόκληρη γενιά μα
κριά ἀπό τά ναρκωτικά καί νά τή βάλουμε 
στόν δρόμο ἑνός μέλλοντος κοντά στή Σαη
εντολογία»9.

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Π.Ε.Γ. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἑορτασμός Ἁγίου Γρηγορίου 
Θεολόγου, προστάτου τῆς Π.Ε.Γ.

Τήν 25η Ἰανουαρίου ἡ Π.Ε.Γ. ἑόρτασε τόν 
προστάτη της Ἁγ. Γρηγόριο Θεολόγο ὑπέρ-
μαχο τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τό πρωί τελέσθηκε Ὄρθρος καί Θεία 
Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρα-
σκευῆς τοῦ ὁμωνύμου Δήμου, ὅπου καί 
ἡ ἕδρα τῆς Ἑνώσεως, μέ τή συμμετοχή 
τοῦ προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Συμβουλί-
ου Ἀρχιμ. π. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, τοῦ 
Ἀντιπροέδρου Αἰδ. π. Ἀνδρέα Γκατζέλη, 
τοῦ Διακόνου π. Χρήστου Τσεκούρα καί 
ἱερέων τοῦ Ναοῦ.

Τό λόγο τοῦ Θεοῦ κήρυξε ὁ π. Χρυσόστο-
μος ἀναφερθείς στήν προσωπικότητα καί 
τό ἀντιαιρετικό ἔργο τοῦ μεγάλου Πατρός 
τῆς Θεολογίας.

Ἡ Π.Ε.Γ. τέλεσε ἀρτοκλασία καί δεξιώ-
θηκε τούς ἐορταστές στό ἀρχονταρίκι τοῦ 
Ναοῦ.

8. https://www.notodrugs.gr/about-us/about-the-
foundation.html

9. Ἡ φράση στό σχετικό video εἶναι: «Μπορούμε να 
κατευθύνουμε μια ολόκληρη γενιά μακριά από τα ναρκω
τικά και να τη βάλουμε στον δρόμο ενός μέλλοντος χωρίς 
ναρκωτικά».

Παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ  
π. Κυριακοῦ Τσουροῦ 
«Σύγχρονες Αἱρέσεις καί Νέα Ἐποχή»

Στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀγ. 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἡ Π.Ε.Γ. ὁργά-
νωσε στίς 26/1 ἐκδήλωση στήν φιλόξενη 
αἰθουσα τελετῶν τῆς «Ἑταιρείας Φίλων 
τοῦ Λαοῦ».

Στήν ἀρχή τῆς ἐκδηλώσεως, βυζαντινή 
χορωδία ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πρω-
τοψάλτου καί προέδρου τῆς Π.Ε.Γ. κ. 
Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου, πα-
ρουσίασε ὕμνους καί ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Κωνστάντιος, 
ἐκπροσωπώντας τόν Μακαριώτατο Ἀρχι-
επίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, εὐλόγησε τήν κο-
πή τῆς βασιλόπιττας τῆς Π.Ε.Γ. εὐχηθείς 
τά δέοντα.

Στή συνέχεια ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Χρυσό-
στομος Μαϊδώνης παρουσίασε τόν Ἅγιο 
Γρηγόριο Θεολόγο «ὡς ἀγωνιστή τῆς Ὀρ θο
δο ξί ας στόν ἀγώνα του κατά τῶν αἱρέσεων» 
καί ἀκολούθησε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου 
τοῦ π. Κυριακοῦ Τσουροῦ.

Ὁ κ. Κων/νος Παπαχριστοδούλου μίλη-
σε μέ θέμα: «Ὁ Αἰδ. Πρω το πρε σβύ τε ρος π. 
Κυριακός Τσουρός καί ἡ διακονία του στό 
ἀντιαιρετικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας».

Ὁ Αἰδ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος, Ἐπί-
κουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Α.Π.Θ. παρουσίασε τό νέο βιβλίο τοῦ 
Αἰδ/του Πρω το πρε σβυ τέ ρου π. Κυριακοῦ 
Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Συ νο δι κῆς Ἐπι-
τροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων.

Στό τέλος, ἡ Π.Ε.Γ. ἀπένειμε στόν π. 
Κυριακό τιμητική πλακέτα γιά τήν προ-
σφορά του στό ἀντιαιρετικό ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας.

Ἀντιαιρετική Ἡμερίδα στόν 
Ἅγιο Μάρκο Εὐγενικό

Στίς 11 Ἰανουαρίου ἡ Ἐνορία Ἁγίου Μάρ-
κου Εὐγενικοῦ Κάτω Πατησίων, ὀργάνωσε 
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ἀντιαιρετική ἡμερίδα μέ θέμα: «Ἀν τί στα ση 
στήν πρόκληση τῶν αἱρέσεων» μέ τή συμ-
μετοχή χριστιανῶν τῆς Ἐνορίας καί μελῶν 
τῆς Π.Ε.Γ.

Ὁμιλητές ἦταν ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. 
Χρυσόστομος Μαϊδώνης μέ θέμα: «Ἐξω
χριστιανική πρόκληση: Σύγχρονα πα
ραθρησκευτικά κινήματα» καί ὁ Αἰδ. π. 
Ἀνδρέας Γκατζέλης μέ θέμα: «Ἐ σω χρι στι-
α νι κή πρόκληση: Σύγχρονες χριστιανικές 
αἱρέσεις».

Ὁ Παν/τος Ἀρ χιμ. Κύριλλος Κεφαλό-
πουλος ἐπωμίστηκε τόν ὅλο κόπο γιά τήν 
φιλοξενία καί τήν ὀργάνωση τῆς Ἠμερί-
δας.

Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο
Τά μέλη τῆς Π.Ε.Γ. τήν Κυριακή 13 Ἰα-

νουαρίου συμμετείχαν στήν Θεία Λειτουρ-
γία στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου 
προ έ στη τῆς Λειτουργίας ὁ Ἀρχιμ. π. Χρυ-
σόστομος Μαϊδώνης Πρόεδρος τοῦ Πνευ-
ματικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἕνωσης.

Στό κήρυγμα, ὁ π. Χρυσόστομος μίλησε 
γιά τήν ἀνάγκη φροντίδας ἀπό τά μέλη 
τῆς Ἐκκλησίας στά δυστυχισμένα θύ-
ματα τῶν αἱρέσεων καί προέτρεψε τούς 
πιστούς νά παρακολουθοῦν τό Σεμινάριο 
οἰκοδομῆς στήν Ὀρθοδοξία, πού γίνεται 
κάθε Δευ τέ ρα στό Ἱ. Ναό τοῦ Ἀγίου Ἐλευ-
θερίου.

Ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Αἰδ. π. Θε-
μιστοκλῆς Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος  συμπα-
ρίσταται στό ἀντιαιρετικό ἔργο τῆς Π.Ε.Γ., 
φιλοξενεῖ τό Ἀντιαιρετικό Σεμινάριο στόν 
Ἱ. Ναό κάθε Δευτέρα.

Συνάντηση ἐντεταλμένων  
Ἱ. Μητροπόλεων τοῦ Λεκανοπεδίου

Μέ τήν πρωτοβουλία τῆς Π.Ε.Γ., τήν Κυ-
ριακή 3/2 πραγματοποιήθηκε στό Διορθό-
δοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
στήν Ἱ. Μονή Πεντέλης, συνάντηση τῶν 
ἐντεταλμένων τῶν Ἱ ε ρῶν Μητροπόλεων 

τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς γιά θέματα αἱ-
ρέ σε ων καί παραθρησκείας.

Σκοπός τῆς συνάντησης ἦταν ὁ καλύτε-
ρος συντονισμός τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἔργου 
στό Λεκανοπέδιο, ἀνταλλαγή ἐμπειρίας 
καί ἀλληλοστήριξη στό κοινό ἔργο.

Τήν συνάντηση ἄνοιξε μέ εἰσήγηση του 
ὁ Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης καί 
ἔθεσε τό ζήτημα τοῦ συντονισμοῦ τῶν Μη-
τροπόλεων τοῦ Λεκανοπεδίου στήν ἀντι-
μετώπιση τῶν αἱρέσεων.

Στή συνέχεια, τό λόγο ἔλαβαν ὅλοι οἱ 
ἐκπρόσωποι τῶν Ἱ. Μητροπόλεων καί ἔκα-
ναν προτάσεις.

Ἡ ὅλη συζήτηση ἦταν γόνιμη, ἀνταλλά-
χθηκαν ἀπόψεις καί κατατέθηκαν προτά-
σεις γιά καλύτερη ὀργάνωση τοῦ ἀν τι αι ρε-
τι κοῦ ἔργου.

Ὁ Αἰδ. π. Κυριακός Τσουρός ἔκλεισε 
τήν συνάντηση μέ τά δικά του σχόλια καί 
προτάσεις βγαλμένα ἀπό τήν πολυετῆ 
ἐμπειρία του.

Ἀποφασίστηκε μιά πενταμελής ἐπιτρο-
πή νά συντονίζει τήν περαιτέρω κοινή δρά-
ση καί συνεργασία.

Ὁμιλίες στελεχῶν τῆς Π.Ε.Γ.
Στελέχη τῆς Π.Ε.Γ. πραγματοποίησαν 

τίς κατωτέρω εἰ ση γή σεις:

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
–  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν.
–  Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ Πατησίων.
–  Ἀντιαιρετικό Σεμινάριο Μητροπόλεως 

Κηφισίας.
–  Ἱερατική Σύναξη Μητροπόλεως Διδυμο-

τείχου.
–  Ἀδελφότητα «Ἀπολύτρωσις» Θεσσαλο-

νίκης.
–  Ἱερά Μητρόπολη Κίτρους.
–  Ὀρθόδοξο Μακεδονικό Παρατηρητήριο 

Θεσσαλονίκης.
–  Συνέντευξη στό Ραδιοφωνικό Σταθμό 

Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
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–  Συνέντευξη στό Ραδιοφωνικό Σταθμό 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας.

Αἰδ. π. Ἀνδρέας Γκατζέλης
–  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Σπάτων.
–  Ἱ. Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης.
–  Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ Πατησίων.
–  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν.
–  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς.

κ. Νικόλαος Μηλιώνης
–  Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Ψαλιδίου Ἀμα-

ρουσίου.
–  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέα Σκάλας Ὠρωποῦ.
–  Συνέντευξη στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Ση-
τείας.

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.

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 ὁμιλίες).

 
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
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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 

Σκηνικοῦ 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, Ἀπο-
κρυφιστικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε 
Πέμπτη, 7.00΄-9.00΄ μ.μ.

3.  Ὁμάδα Μελέτης τῶν Προτεσταντικῶν–Πεντηκοστιανῶν κινήσεων. Κάθε 
Δευτέρα, 7.00΄-9.00΄ μ.μ.

Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγί-
ας Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. 
ἐπικοινωνίας: 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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Ἕνα βιβλίο
ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο!

Προµηθευθεῖτέ το
ἀπό τά Βιβλιοπωλεῖα
ἤ τήν Π. Ε. Γ.
τηλ. 210.6396.665.

Προµηθευθεῖτέ το ἀπό τά βιβλιοπωλεῖα, τίς «Ἐκδόσεις 
Σταµούλη», τηλ. 210 5238305 ἤ τήν Π.Ε.Γ., τηλ. 210 6396665.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

ΠΡΟΦΗΤΕΣ
ΚΑΙ

ΨΕΥ∆ΟΠΡΟΦΗΤΕΣ
«Γνήσιος καί νόθος προφητικός λόγος»

Π.Ε.Γ., ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΠΡΟΦΗΤΕΣ

Ποτέ ἄλλοτε, ὅσο στή σηµερινή ἐποχή, δέν ὑπῆρξε τόση παραγωγή 
καί διακίνηση «προφητειῶν». Καθηµερινά, µέσα ἀπό τηλεοπτικές ἐ
κποµπές, ἐφηµερίδες εὐρείας κυκλοφορίας, περιοδικά,
ἱστοσελίδες καί Blogs, προβάλλονται σεβάσµιες µορφές ἀπό τό χῶρο 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ὄχι τόσο γιά τήν ἐνάρετη καί ὁσιακή βιοτή τους, ὅσο γιά τόν «προφη-
τικό» τους λόγο.
Καί ἀναγκαζόµαστε νά θέσουµε τήν λέξη ἐντός εἰσαγωγικῶν, ὄχι 
διότι ἀµφισβητοῦµε πώς οἱ σύγχρονοι γέροντες ἔχουν προφητικό 
λόγο, ἀλλά ἐπειδή ἡ ὑπερέκθεσή τους ἀπό τά παραπάνω «µέσα» 
δηµιουργεῖ τεράστιες στρεβλώσεις στό µήνυµα τῆς σωτηρίας πού 
θέλουν νά ἐκπέµψουν.
Στό παρόν πόνηµα προσπαθήσαµε νά ὁριοθετήσωµε τήν διδασκαλία 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν γνήσιο προφητικό λόγο, 
σέ σχέση µέ τίς νόθες προφητικές ἐµπειρίες, πού κατακλύζουν τήν ἐ
κκλησιαστική ἱστορία καί κυρίως τήν ἐποχή µας.
Ὁ «ὀρυµαγδός προφητειῶν», πού κατακλύζει τόν σύγχρονο ἄ
νθρωπο, τόν ὁδηγεῖ σέ ἀπόλυτη σύγχυση, ἐντείνει τά ὑπαρξιακά του 
προβλήµατα καί τόν σπρώχνει σέ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς.

«Γνήσιος καί νόθος προφητικός λόγος»
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Προµηθευθεῖτέ το ἀπό τά Βιβλιοπωλεῖα
ἤ τήν Π. Ε. Γ. τηλ. 210.6396.665.

ÁÈÇÍÁ 2002

Ó×ÅÄÉÁÓÌÁ
ÏÑÈÏÄÏÎÏÕ ÊÁÔÇ×ÇÓÅÙÓ
(ÕÐÁÑÎÉÁÊÇ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇ ÓÔÇÍ ÅÍ ×ÑÉÓÔÙ ÌÏÑÖÙÓÇ)

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ó. ÃÑÇÃÏÑÉÁÄÇ
Ä. ÁÍ. ÊÁÈÇÃÇÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÐÁÔÑÙÍ

* ÁÐÅÕÈÕÍÅÔÁÉ ÓÔÇ ÓÕÃ×ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÍ 

×ÑÉÓÔÙ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÁ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ

* ÐÑÏÂÁËËÅÉ ÔÇÍ ÕÐÅÕÈÕÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÅÍÇËÉÊÙÍ (ÃÏÍÅÉÓ 

ÐÁÉÄÁÃÙÃÏÉ - ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏÉ) ÅÍÁÍÔÉ ÔÇÓ ÏÌÁËÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÅÙÓ 

ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ

* ÁÐÏÊÁËÕÐÔÅÉ ÔÇÍ ÅÍ ×ÑÉÓÔÙ ÓÕÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÓÔÇ ÆÙÇ 

ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ ÌÅ ÔÇÍ ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÉÊÇÓ ÁËÇÈÅÉÁÓ

* ÐÁÑÅ×ÅÉ ÊÁÔÇ×ÇÔÉÊÅÓ ÐÑÏÓÂÁÓÅÉÓ ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÇÍ ÁÑ×ÅÔÕÐÇ ÊÁÉ 

ÆÙÓÁ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ ÓÅ ÊÁÈÅ ÁÍÈÑÙÐÏ

* ÕÐÏÄÅÉÊÍÕÅÉ ÔÇÍ ÐËÇÑÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÕÐÁÑÎÉÁÊÙÍ ÁÍÁÃÊÙÍ ÔÏÕ 

ÐÁÉÄÉÏÕ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÇÓ ÁÃÁÐÇÓ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ

* ÅÌÖÁÍÉÆÅÉ ÔÏ ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÏ ÔÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ ÔÇÓ 

ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÓÔÇ ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ

* ÐÑÏÔÅÉÍÅÉ ÔÇÍ ÌÅÔÏ×Ç ÔÙÍ ÃÏÍÅÙÍ ÊÁÉ ÄÉÄÁÓÊÁËÙÍ ÓÔÇÍ 

ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÇÓ ÁÃÁÐÇÓ, ÙÓ ÊÁÈÏÑÉÓÔÉÊÏ ÐÁÑÁÃÏÍÔÁ ÓÔÇÍ ÁÃÙÃÇ 

ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ

* ÄÉÁÌÏÑÖÙÍÅÉ ÔÏÍ ÊÁÔÇ×ÏÕÌÅÍÏ ÌÅ ÔÏÍ ÅÎÏÐËÉÓÌÏ ÔÇÓ 

«ÅÉÊÏÍÏÓ ÔÏÕ ÈÅÏÕ» ÐÁÑÏËÇ ÔÇÍ ÅÐÉÊÁËÕØÇ ÔÇÓ ÁÐÏ ÔÇÍ 

ÁÌÁÑÔÉÁ

* ÁÐÏÌÁÊÑÕÍÅÉ ÊÁÉ ÐÑÏÖÕËÁÓÓÅÉ ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÁÐÏ ÔÁ ÁÄÉÅÎÏÄÁ 

ÔÙÍ ÍÁÑÊÙÔÉÊÙÍ, ÔÙÍ ÐÁÑÁÈÑÇÓÊÅÉÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ ÓÁÔÁÍÉÓÔÉÊÙÍ 

ÌÅÈÏÄÅÉÙÍ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΑ

ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΥΡΙΣΜΟ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣΟ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ

ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΥΡΙΣΜΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΥΡΙΣΜΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ
ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ,
 ἤ ΤΗΝ Π. Ε. Γ.
τηλ. 210.6396.665.
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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.


