
Γ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα 
αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν.  

 
 «Ἡ εἰσβολή τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας στήν Κύπρο 
χαρακτηρίστηκε σάν Τρίτος Ἀττίλας». Αὐτό ὑπογράμμισε ὁ εἰδικός γιά 
θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσσοῦ, 
Κύπρου, Διάκονος Χριστόφορος Τσιάκας στήν Γ’ Συνδιάσκεψη 
Ἐντεταλμένων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας πού 
πραγματοποιήθηκε στόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν Ρῶσσο ἀπό 21-23 Ἰουνίου 1991.  
 Ἡ συγκλονιστική αὐτή διατύπωση ἐκφράζει καί τήν 
πραγματικότητα στήν Ἑλλάδα, ἀνεξάρτητα ἄν ἡ ἀπειλή δέν ἔχει γίνει 
ἀρκούντως ἀντιληπτή ἀπό τούς ἁρμοδίους παράγοντες στήν χώρα μας.  
 1. Γνωστός Ὀρθόδοξος ἀρχιμανδρίτης ἀνέλαβε τή διεύθυνση τῆς 
αὐτοονομαζομένης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀποστολικῆς Ἀδελφότητας 
τά «Καλά Νέα», ἡ ὁποία σέ παλαιότερη Συνοδική Ἐγκύκλιο 
περιλαμβάνεται στίς μή Ὀρθόδοξες κινήσεις, πράγμα πού κατοχυρώνεται 
μέ στοιχεῖα καί στό πρόσφατο βιβλίο τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 
«Ἐγχειρίδιο Αἱρέσεων καί Παραχριστιανικῶν Ὁμάδων».  
 2. Ἡ ἀποκρυφιστική ὀργάνωση Ὁμακόϊο τοῦ κ. Μαργιωρῆ ἵδρυσε 
ναό πρός τιμή τοῦ Ὁσίου Παταπίου, τόν ὁποῖον ἐμπλέκει στίς 
πνευματιστικές της δοξασίες.  
 3. Τά ἀποκρυφιστικά βιβλία τοῦ Νόρμαν Βίνσεντ Πήλ, στά ὁποῖα 
χρησιμοποιοῦνται χριστιανικοί ὅροι ἐκδίδονται ἀπό ὀρθόδοξο ἐκδοτικό 
οἶκο, κυκλοφοροῦν σέ Χριστιανικά βιβλιοπωλεῖα μεταξύ Ὀρθοδόξων 
χριστιανῶν καί διαδίδουν τή νέα τάση τῆς λεγομένης Θετικῆς Σκέψης, 
πού ἀκυρώνει τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.  
 4. Παρόλες τίς ἀντίθετες διαβεβαιώσεις του, ὁ Θεοφάνης Μπούκας 
συνεχίζει τά ἀκριβοπληρωμένα σεμινάριά του κάτω ἀπό τό πρόσχημα τοῦ 
ψυχολόγου. Σέ σεμινάριο πού προγραμματίζεται ἀπό 14-19/7/91 στό 
Κέντρο τοῦ ΣΕΟ Βάρης, περιλαμβάνεται ὡς εἰσηγητής καί Καθηγητής 
Παιδαγωγικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.  
 Ὅπως ἀποδείχθηκε μέ πρῶτα στοιχεῖα στό νέο βιβλίο τοῦ π. 
Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου πού πρωτοκυκλοφόρησε στή Συνδιάσκεψη, μέ 
τίτλο «Αὐτογνωσία, Αὐτοεξέλιξη, Σωτηρία» τόσο τά βιβλία τοῦ Πήλ, ὅσο 
καί τά Σεμινάρια τοῦ Θ. Μπούκα κινοῦνται ἔξω ἀπό τό χῶρο τῆς 
Χριστιανικῆς πίστεως.  
 5. Καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 
καί μέλος τῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν φέρεται σέ εἰδικό 
ἐπιστολόχαρτο τῆς ὀργάνωσης RYS ὡς βασικό της στέλεχος (ADVISORY 
BOARD). Ἡ ὀργάνωση αὐτή ἔχει σάν μοναδικό στόχο τήν ἐκπαίδευση τῆς 
μελλοντικῆς ἡγεσίας τῆς ἀνθρωπότητος, ὥστε νά ἐπιβληθεῖ σέ ὁλόκληρο 
τόν κόσμο ἡ ἰδεολογία καί ἡ κυριαρχία τοῦ Σάν Μυούνγκ Μούν.  
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 6. Τέσσερις Ἕλληνες ἀκαδημαϊκοί δάσκαλοι σύμφωνα μέ τό 
ἐσωτερικό δελτίο τοῦ Μούν «UNIFICATION NEWS» ἔλαβαν μέρος σέ 
συνέδρια ὀργανώσεών του. Μεταξύ αὐτῶν, καί ὁμότιμος καθηγητής τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε ὅτι ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρέπει νά ἀναθεωρήσει τήν Ἐσχατολογία της καί 
προφανῶς νά τήν προσαρμόσει στήν ἰδεολογία τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας,  
σύμφωνα μέ τήν ὁποίαν ὁ Σάν Μύουνγκ Μούν εἶναι ὁ Κύριος τῆς 
Δευτέρας Παρουσίας καί ἔχει ὡς ἀποστολή νά ἑνώσει τίς θρησκεῖες καί τά 
ἔθνη κάτω ἀπό τήν ἡγεσία του.  
 7. Παρόμοιες συμμετοχές ἔγιναν αἰτία νά παρασυρθοῦν κορυφαῖα 
στελέχη τῆς Ὀρθοδοξίας σέ συνεργασία μέ τήν κίνηση τοῦ Μούν καί στή 
σύγκληση κοινοῦ συνεδρίου σέ Ὀρθόδοξο μοναστήρι.  
 8. Στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στήν αἴθουσα 
πού κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες καταληψίες φοιτητές ἔκαψαν 
τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπεικονίστηκαν σατανιστικά σύμβολα.  
 9. Ἀποκρυφιστικά περιοδικά πού ξεκίνησαν τόν τελευταῖο καιρό 
τήν ἔκδοσή τους καί προπαγανδίζουν ἐναρμόνιση τῶν θρησκειῶν στά 
πλαίσια τῆς Νέας Ἐποχῆς, παρασύρουν θεολόγους καθηγητές καί 
ἀνωτέρους ὀρθοδόξους κληρικούς ζητώντας ἀπό αὐτούς συνεντεύξεις τίς 
ὁποῖες χρησιμοποιοῦν σάν «συστατικό» μέ καταστροφικά ἀποτελέσματα, 
γιά νεαρούς κυρίως ἀναγνῶστες τούς ὁποίους ὁδηγοῦν σέ σύγχιση.  
 10. Ἀποκρυφιστικές ὁμάδες καί καταστροφικές λατρεῖες 
προσεταιρίζονται δημόσιους φορεῖς. Γιά παράδειγμα ἀναφέρεται ὅτι σέ 
συνεργασία μέ τό Δῆμο Νέας Ἰωνίας δύο ἀποκρυφιστικές ὁμάδες, τό 
Πανελλήνιο Κέντρο Γνωστικῶν Σπουδῶν καί ὁ Ὅμιλος Μελετῶν 
ὀργάνωσαν ἐκδηλώσεις γιά τά παιδιά τῶν σχολείων, τούς γονεῖς καί τό 
κοινό. Σέ μιά ἀπό τίς ἐκδηλώσεις κύριος ὁμιλητής ἦταν ὁ Μακ Λάρεμ 
«Μεσσίας» τῆς ἀποκρυφιστικῆς ὁμάδας Ὅμιλος Μελετῶν. Ὁ κύριος 
ἀντιδήμαρχος τῆς Νέας Ἰωνίας ἀνακοίνωσε τήν ἵδρυση Ὠδείου σέ 
συνεργασία μέ τήν ἀποκρυφιστική αὐτή ὁμάδα.  
 11. Παραθρησκευτικές ὀργανώσεις παραδίδουν ἀνήλικα κορίτσια 
στή διαφθορά. Καταγγέλθηκαν περιπτώσεις δωδεκάχρονων κοριτσιῶν μέ 
ἀφροδίσια νοσήματα.  
 Ὅλα τά παραπάνω ἀποδεικνύουν κατά τήν ἀντίληψη τῆς 
Συνδιασκέψεως ὅτι ὁ κίνδυνος διαβρώσεως τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους 
εἶναι ὑπαρκτός. Μέ ἀνακούφιση ἡ Συνδιάσκεψη ἐπηλροφορήθη ὅτι τό 
Σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μέ εἰδική ἀνακοίνωσή του 
χαρακτηρίζει τήν κίνηση «Ἐσωτερικός Χριστιανισμός» τοῦ Διον. Δώριζα 
ὡς ἀσυμβίβαστη μέ τή Χριστιανική πίστη. Ἐπίσης τήν ἄρνηση τῆς 
Ἐκκλησίας μας τελέσεως ἁγιασμοῦ στό ἀγρόκτημα Μυρινούντα τῆς 
ὀργάνωσης «Ἁρμονική Ζωή», ἡ ὁποία κινεῖται ἐπίσης σέ ἐξωχριστιανικά 
χῶρο.  
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 Τό γενικό θέμα τῆς Συνδιασκέψεως ἦταν «Ἐξωευρωπαϊκές 
Φουνταμενταλιστικές Τάσεις». Βασικοί εἰσηγητές μεταξύ ἄλλων ἦσαν ὁ π. 
Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος μέ θέμα «Πεντηκοστιανοί, Χαρισματικοί, Νεο-
Πεντηκοστιανοί», ὁ π. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης μέ θέμα «Ἡ Χιλιετής 
Βασιλεία κατά τήν Καινή Διαθήκη», ὁ π. Χριστοφόρος Τσιάκας μέ θέμα  
«Τό σκηνικό τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας στήν Κύπρο», ὁ κ. 
Ἀθανάσιος Νεοφώτιστος «τό Ἑλλαδικό Σκηνικό τῶν Αἱρέσεων», ὁ κ. 
Κώστας Παπαχριστοδούλου «Τό Ἑλλαδικό Σκηνικό τῆς Παραθρησκείας» 
κ.ἄ. 
 Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Χαλκῖδος κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος προσέφερε τήν ὅλη 
φιλοξενία. Τῆς Συνδιασκέψεως συμμετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἐβοήθησε τίς ἐργασίες 
της μέ τήν πολύτιμο πεῖρα του. Ὑπεύθυνος προγράμματος ἦταν ὁ π. Ἀντ. 
Ἀλεβιζόπουλος. Συντονιστής ὁ π. Κυριακός Τσουρός.      


