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ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ1

τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, 
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων

(α’ μέ ρος)

1. Εἰσαγωγικά
Ὁ Κύριος εἶ χε προ ει δο ποι ή σει το ύς μα θη
τές Του πε ρί τῆς ἐμ φα νί σε ως «ψευ δο χρί
στων καί ψευ δο προ φη τῶν» (Ματ θ. ζ´ 15, 
κδ´11). Ἀλ λά καί ὁ Ἀπ. Παῦ λος, μι λῶν τας 
πρός τούς πο μέ νες τῆς Ἐκ κλη σί ας, το ύς 
πρε σβυ τέ ρους τῆς Ἐ φέ σου στήν Μίλητο, 
το ύς κα λοῦ σε νά προ σέ χουν «ἑ αυ τοῖς καί 
παν τί τῷ ποι μνί ῳ» κα θό σον θά ἐμ φα νί ζον
ταν μέ σα ἀ πό τούς ἴ διους τούς Χρι στια νούς 
«λῦ κοι βα ρεῖς μή φει δό με νοι τοῦ ποι μνί
ου καί ἄν δρες λα λοῦν τες δι ε στραμ μέ να 
τοῦ ἀ πο σπᾶν τούς μα θη τάς ὀ πί σω αὐ τῶν» 
(Πράξ. κ´ 2830). Ἑ πο μέ νως, οἱ ποι μέ νες τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, ἁρ μο νι κά συν δε δε μέ νοι καί 
σέ πνευ μα τι κή συ νερ γα σί α μέ τούς ἑ κα
στα χοῦ Δι α δό χους τῶν Ἀ πο στό λων, τούς 
Ἐ πι σκό πους τους, εἶ ναι ἐ πι φορ τι σμέ νοι μέ 
τήν εὐ θύ νη νά προ φυ λάσ σουν τό Ποί μνιο 
ἀ πό τούς δι α στρε βλω τές τῆς Ἀ λή θειας καί 
νά τό ὁ δη γοῦν σέ «νο μάς σω τη ρί ους» ἐν τός 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού εἶ ναι ἡ σω τη ρί α.

Γνω ρί ζω ὅ τι ἔ χε τε στήν Κύ προ συγ κρο τη
μέ νη Ἐ πι τρο πή ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων, ὑ πό τήν 
προ ε δρί α τοῦ Θε ο φι λε στά του Ἐ πι σκό που 
Καρ πα σί ας κ. Χρι στο φό ρου, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ ναι 
ἔμ πει ρος γνώ στης τοῦ θέ μα τος τῶν ποι κι
λω νύ μων αἱ ρέ σε ων, συ να γω νι στής ὑ πέρ 
τήν 20ετία στήν γραμ μή πού χά ρα ξε ὁ μα
κα ρι στός σύγ χρο νος ὁ μο λο γη τής καί ἀ πο
λο γη τής τῆς Ἐκ κλη σί ας μας π. Ἀν τώ νιος 
Ἀ λε βι ζό που λος, τοῦ ὁ ποί ου μα θη τές καί 
μι μη τές ὑ πάρ χο με. Ἔ χε τε ἀ κό μη, καί ὀρ γα
νω μέ νη Ἕ νω ση Γο νέ ων ἡ ὁ ποί α ἐρ γά ζε ται 

1. Εἰσήγηση στό «Ἀντιαιρετικό Ἐπιμορφωτικό Σεμι
νάριο Καταρτισμοῦ Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων» τῆς 
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συ στη μα τι κά γιά τήν ἀν τι με τώ πι ση τῶν 
προ βλη μά των, ὄ χι μό νον ἐκ κλη σι α στι κῶν 
και πνευ μα τι κῶν, ἀλ λά καί κοι νω νι κῶν, πού 
προ κύ πτουν ἀ πό τήν ἐ ξά πλω ση τῶν συγ
χρό νων αἱ ρέ σε ων. Συ νε πῶς, πολ λά θά ἔ χε
τε πλη ρο φο ρη θῆ πά νω στό φαι νό με νο αὐ τό 
καί γιά τό γε νι κό σκη νι κό πού πα ρου σιά ζει.

Ὅ πως, λοι πόν, θά ἔ χε τε δι α πι στώ σει πρό
κει ται γιά ἕ να ποι μαν τι κό πρό βλη μα ἰ δι αι τέ
ρως σο βα ρό, εὐ αί σθη το, ἐ πεῖ γον καί ἀρ κε τά 
δύ σκο λο, ὄ χι μό νο στήν ἀν τι με τώ πι σή του, 
ἀλ λά καί στήν δι α πραγ μά τευ σή του. Καί ἡ 
δυ σκο λί α ἔγ κει ται, ἀ φε νός, στήν ἔ κτα ση καί 
τήν πο λυ πλο κό τη τά του καί, ἀ φε τέ ρου, γιά 
τόν ὁ μι λοῦν τα, στό ἀ δύ να το νά τι θα σευ θῆ 
τό ὀγ κῶ δες γιά τό θέ μα αὐ τό ὑ λι κό, μέ σα 
στά στε νά ὅ ρια τοῦ χρό νου πού ἔ χο με στήν 
δι ά θε σή μας. Θά πε ρι ο ρι στῶ στήν ἐ πι σή
μαν ση τῶν κυ ρι ω τέ ρων ποι μαν τι κῶν προ
βλη μά των καί στήν, κα τά τήν γνώ μη μου, 
ἐν δει κνυ ό με νη καί ὀρ θή ποι μαν τι κή ἀν τι
με τώ πι σή τους. [Πο λύ τι μες πλη ρο φο ρί ες 
μπο ρεῖ τε νά βρῆ τε στίς ἐμ πε ρι στα τω μέ νες 
με λέ τες τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πού λου: 
«Ποι μαν τι κή ἀν τι με τώ πι ση τῶν αἱ ρέ σε ων 
καί τῆς πα ρα θρη σκεί ας» (Πρα κτι κά τῆς Ε΄ 
Δι ορ θο δό ξου Συν δι α σκέ ψε ως, στήν Ναύ πα
κτο, 1993) καί «Ἀν τι με τώ πι ση τῶν αἱ ρέ σε ων 
– Προ βλη μα τι κή καί Στρα τη γι κή»).

2. Μορ φή τῆς Ποι μαν τι κῆς τῶν αἱ ρέ σε ων
Σπεύ δω νά ἐ πι ση μά νω ἐξ ἀρ χῆς, ὅ τι ἡ ποι
μαν τι κή ἀν τι με τώ πι ση τῶν αἱ ρέ σε ων κα
θο ρί ζε ται ἀ πό τήν μορ φή τοῦ σύγ χρο νου 
φαι νο μέ νου τῶν αἱ ρέ σε ων. Πρέ πει δη λα δή 
νά λη φθῆ ὑ πό ψη ὅ τι, ἀ φε νός, ὅ λες οἱ σύγ
χρο νες αἱ ρέ σεις δέν ἐν τάσ σον ται σέ μιά καί 
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μό νη κα τη γο ρί α καί, ἀ φε τέ ρου, ὅ τι ἀ ριθ μοῦν 
ἑ κα τον τά δες. Ἔ τσι, δι α φο ρε τι κή θά εἶ ναι 
προ φα νῶς ἡ με λέ τη καί ἡ ἀν τι με τώ πι ση 
τῶν ὁ μά δων πού ἀ νή κουν στήν μιά κα τη
γο ρί α, δη λα δή ἐ κεί νη τῶν χρι στι α νι κῶν αἱ
ρέ σε ων καί τῶν πα ρα χρι στι α νι κῶν ὁ μά δων, 
καί δι α φο ρε τι κή ἐ κεί νων πού ἀ νή κουν στήν 
κα τη γο ρί α τῶν ἐ ξω χρι στι α νι κῶν πα ρα θρη
σκευ τι κῶν ἀ πο κρυ φι στι κῶν, γκου ρου ϊ στι
κῶν, νε ο γνω στι κῶν, νε ο πα γα νι στι κῶν, καί 
πλή θους ἄλ λων ὁ μά δων τῆς «Νέ ας Ἐ πο
χῆς». Κά θε μιά ἀ π’ αὐ τές τίς δύ ο κα τη γο ρί ες 
χρει ά ζε ται δι α φο ρε τι κές, εἰ δι κές γνώ σεις, εἰ
δι κή ἐκ παί δευ ση καί ἀ νά λο γη με τα χεί ρι ση.

Βε βαί ως, πρέ πει νά το νί σου με ὅ τι, καί τοι 
οἱ δύ ο αὐ τές κα τη γο ρί ες τῆς πλά νης (αἱ ρέ
σεις καί σέ κτες), δι α φο ρο ποι οῦν ται ρι ζι κά 
με τα ξύ τους ὡς πρός τήν προ έ λευ ση καί 
τήν δι δα σκα λί α, ἐν τού τοις, ἀ πό ποι μαν τι
κῆς ἀ πό ψε ως πρέ πει νά ἀν τι με τω πί ζον ται 
ὡς ἐ ξί σου ἀ πει λη τι κές γιά τό Ὀρ θό δο ξο 
Πλή ρω μα, ἐ φό σον ἀλ λοι ώ νουν τήν Εὐ αγ
γε λι κή Ἀ λή θεια καί ὁ δη γοῦν σέ σύγ χυ ση 
καί ἐ κτός τῆς Κι βω τοῦ τῆς σω τη ρί ας.

3.  Τρό ποι ἐ φαρ μο γῆς τῆς Ποι μαν τι κῆς 
στρα τη γι κῆς

Κα τά τήν τα πει νή μου γνώ μη, δύ ο εἶ ναι οἱ 
ἄ ξο νες στούς ὁ ποί ους στη ρί ζε ται –καί πρέ
πει νά στη ρί ζε ται ἡ ποι μαν τι κή ἀν τι με τώ
πι ση τῶν νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων: πρω τί στως, 
ἡ σέ βά θος καί πλά τος οὐ σι α στι κή καί ὁ λο
κλη ρω μέ νη ἐκ μέ ρους μας γνώ ση τῆς ὀρ θῆς 
Ἁ γι ο γρα φι κῆς Πί στε ως καί τῆς Ἁ γι ο πα τε
ρι κῆς ἑρ μη νεί ας της, δη λα δή ἡ κα τή χη ση 
ἀ να κα τή χη ση Ποι μέ νων καί Πλη ρώ μα τος 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, καί, ἀ κο λού θως, ἡ στοι χει
ώ δης του λά χι στον, ἄν μή ἐ παρ κής, πλη ρο
φό ρη ση καί γνώ ση τῶν κυ ρι ω τέ ρων θέ σε ων, 
κα κο δι δα σκα λι ῶν καί προ ση λυ τι στι κῶν με
θο δεύ σε ων τῶν συγ χρό νων αἱ ρε τι κῶν.

Καί βε βαί ως, στό χος μας δέν εἶ ναι –καί 
δέν πρέ πει νά εἶ ναι ἡ μεί ω ση ἤ ἡ προ σβο
λή κα νε νός. Σε βό με νοι τό δι καί ω μα τοῦ 
κα θε νός στήν ἐ λεύ θε ρη ἐ πι λο γή τοῦ θρη

σκευ τι κοῦ πι στεύ ω του, ἔ χο με ὡς στό χους 
μας, ἀ πό τήν μιά πλευ ρά, τήν ἐ νη μέ ρω
ση τῶν Ὀρ θο δό ξων ἀ δελ φῶν μας πά νω 
στά κύ ρια χα ρα κτη ρι στι κά τῆς σύγ χρο νης 
πλά νης καί τήν δι α φύ λα ξη ἀ νό θευ της τῆς 
πα ρα κα τα θή κης τῆς «ἅ παξ πα ρα δο θεί σης» 
(Ἰ ού δα, 3) σέ μᾶς πί στε ως, καί ἀ πό τήν 
ἄλ λη πλευ ρά, στο χεύ ο με στήν ἀ πε λευ θέ
ρω ση καί τόν ἀ πεγ κλω βι σμό τῶν πλα νε
μέ νων ἀ δελ φῶν μας ἀ πό τά δί κτυ α τῆς 
πλά νης. Γι’ αὐ τό, βα σι κή προ ϋ πό θε ση γιά 
τήν ὀρθή ποι μαν τι κή στρα τη γι κή εἶ ναι ἡ 
γνώ ση τῆς προ βλη μα τι κῆς, ἡ ὁ πο ί α προ
βάλ λει ἀ πό τόν χα ρα κτῆ ρα καί τήν δρα
στη ρι ό τη τα τῶν ὁ μά δων αὐ τῶν. Ἐ πει δή 
δέ, τό σον ὁ χα ρα κτή ρας αὐ τῶν, ὅ σο καί ἡ 
δρα στη ρι ό τη τά τους πα ρου σι ά ζουν, ὅ πως 
εἴ πα με, μιά με γά λη ποι κι λί α, ἀ νά λο γες εἶ
ναι καί οἱ πτυ χές τοῦ προ βλή μα τος.

Στήν προ σπά θειά μας αὐ τή πρέ πει νά 
λά βου με ὑ πό ψη ὅ τι οἱ νε ο φα νεῖς αἱ ρέ
σεις χρη σι μο ποι οῦν κα τά κῶ ρον πο λυ
πο ί κι λα καί πα ρα πλα νη τι κά προ σω πεῖ α, 
κα θι στῶν τας ἔ τσι δυ σκο λώ τα το τό ἔρ γο 
τοῦ ποι μέ νος στόν ἔγ και ρο ἐν το πι σμό τοῦ 
προ βλή μα τος. Πολ λά κις ὁ ποι μέ νας δέν 
ἀν τι λαμ βά νε ται κἄν ἤ δέν εἶ ναι σέ θέ ση νά 
δι α κρί νει τήν ὕ παρ ξη τοῦ προ βλή μα τος καί 
ἄ ρα νά ἀ πο κα λύ ψει τήν πλά νη πού ὑ πο
κρύ πτε ται. Γι’ αὐ τό, ἀ παι τεῖ ται Ὀρ θό δο ξη 
θε ο λο γι κή κα τάρ τι ση, ποι μαν τι κή μέ ρι
μνα, με λέ τη τῶν χα ρα κτη ρι στι κῶν καί τῶν 
με θό δων δρά σε ως τῶν ὁ μά δων αὐ τῶν καί 
ἀ νά πτυ ξη τῶν δο κι μα σμέ νων ἀ πο λο γη τι
κῶν με θό δων τῆς Ἐκ κλη σί ας μας.

4.  Τό γε νι κό Ποι μαν τι κό ἔρ γο τῆς Ἐκ κλη
σί ας

Καί εἶ ναι ἀ λη θές ὅ τι τό ποι μαν τι κό ἔρ γο 
τῆς Ἐκ κλη σί ας δέν πε ρι ο ρί ζε ται καί δέν 
μπο ρεῖ νά πε ρι ο ρί ζε ται μό νο στήν ἀν τι με
τώ πι ση τῶν αἱ ρέ σε ων. Ἡ Ἐκ κλη σί α ἔ χει 
ἕ να πο λύ πλευ ρο ποι μαν τι κό ἔρ γο νά ἀ σκή
σει καί μέ σα σ’ αὐ τό κα ί ρια καί πρω ταρ χι κή 
θέ ση κα τέ χει ἡ ἀ νά πτυ ξη τῆς λα τρευ τι κῆς 
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ζω ῆς καί ἡ τέ λε ση τῶν Μυ στη ρί ων καί ἰ δι
αι τέ ρως τῆς Θε ί ας Εὐ χα ρι στί ας, ὡς φο ρέ ων 
τῆς σώ ζου σας ἄ κτι στης θε ί ας Χάριτος γιά 
το ύς πι στο ύς.

Ἔ πει τα ἡ Ἐκ κλη σί α ὀ φεί λει νά ἀν τι με
τω πί ζει ποι κί λα ἄλ λα προ βλή μα τα κοι νω
νι κά καί ποι μαν τι κά, ἀ σκεῖ φι λαν θρω πί α, 
με ρι μνᾶ γιά τήν νε ό τη τα, γιά τά γη ρα τειά, 
γιά τήν οἰ κο γέ νεια, συμ με τέ χει στό κοι νω
νι κό γί γνε σθαι, ὑ ψώ νει τήν φω νή της γιά 
κά θε θέ μα πού ἔ χει σχέ ση μέ τήν ζωή, τόν 
γά μο, τήν ἐ πι στη μο νι κή ἔ ρευ να κλ.π. Καί 
ὀρ θῶς κά νει.

Ὅ μως ἀ νά με σα σέ ὅ λα αὐ τά εἶ ναι ἀ ναγ
καῖ ο ἡ Ἐκ κλη σί α ἰ δι αί τε ρα σή με ρα νά πε
ρι φρου ρή σει τό ὀρ θό δο ξο φρό νη μα ἀ πό τήν 
δι ά βρω ση καί τήν σύγ χυ ση, μέ τίς ὁ ποῖ ες 
ἀ πει λεῖ ται ἀ πό τήν κα τε γι στι κή καί ὕ που
λη ἐ πέ λα ση τῶν αἱ ρε τι κῶν καί νε ο ε πο χί τι
κων μη νυ μά των  συν θη μά των ἀ πό πολ λές 
πλευ ρές. Αὐ τό εἶ ναι τό πρώ τι στο ἔρ γο της. 
Ἡ Ε´ Δι ορ θό δο ξη Συν δι ά σκε ψη τῆς Ναυ πά
κτου (1318.5.93) ση μει ώ νει: «Πα ρα τη ρεῖ ται 
μί α ἐκ κο σμι κευ μέ νη ποι μαν τι κή μέ κίν δυ νο 
νά ἐ πι κεν τρώ νου με τήν προ σπά θειά μας 
στούς κοι νω νι κο ύς κιν δύ νους καί νά δι α γρά
φου με το ύς πνευ μα τι κο ύς κιν δύ νους» (Ποι
μαν τι κή Ἀν τι με τώ πι ση, σ. 107108). Πνευ μα
τι κοί κίν δυ νοι εἶ ναι ἡ δι ά βρω ση τῆς Ὀρ θο δό
ξου Πίστεως καί ἄ ρα ἡ σύγ χυ ση στό θέ μα 
τῆς σω τη ρί ας. Ἡ πε ρι φρο ύ ρη ση λοι πόν τῆς 
«ὑ γι αι νο ύ σης δι δα σκα λί ας» (Α´ Τιμ. α´ 10) 
εἶ ναι πρώ τι στη ποι μαν τι κή ἀ νάγ κη σή με
ρα. Ἐξ ἄλ λου, οἱ σο βα ρές συ νέ πει ες ἐ πί τοῦ 
ἀ τό μου καί τοῦ κοι νω νι κοῦ συ νό λου, πού 
προ κύ πτουν ἀ πό τήν ἐγ κλη μα τι κή ἐ νί ο τε 
δρα στη ρι ό τη τα πολ λῶν πα ρα θρη σκευ τι κῶν 
ὁ μά δων, πλήτ τουν καί αὐ τό τό Πλή ρω μα 
τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἐ πο μέ νως, ἡ ἄ σκη ση τῆς 
Φι λαν θρω πί ας τοῦ Χρι στοῦ πρέ πει νά συμ
πε ρι λά βει καί τά θύ μα τα τῆς πλά νης. Νά 
δώ σει, ὄ χι μό νο τόν «ἄρ τον τόν ἐ πι ού σιον», 
ἀλ λά καί τόν «Ἄρ τον τῆς Ζω ῆς».

Στή συ νέ χεια θά ἤ θε λα νά κά νω με ρι κές 
πρα κτι κές ἐ πι ση μάν σεις, οἱ ὁ ποῖ ες, κα τά 

τήν γνώ μη μου, πρέ πει νά λη φθοῦν σο βα
ρῶς ὑ πό ψη στήν ἐ φαρ μο γή τοῦ τρό που τῆς 
ὀρ θῆς ποι μαν τι κῆς, τήν ἀν τι με τώ πι ση τοῦ 
προ βλή μα τος τῶν αἱ ρέ σε ων.

5.  Ἡ Ποι μαν τι κή στρα τη γι κή ἔ ναν τι τῶν 
αἱ ρέ σε ων

α) Συ χνά, μπρο στά στήν πα ρου σί α ἑ νός 
ἀ νε πι θύ μη του αἱ ρε τι κοῦ, πού ἔρ χε ται νά 
δι α τα ρά ξει τήν εἰ ρή νη καί τήν συ νο χή τῆς 
ἐ νο ρί ας μας ἤ τῆς πό λε ώς μας ἤ τῆς οἰ κο
γέ νει άς μας, χρη σι μο ποι οῦ με τρό πους πού 
δέν εἶ ναι ποι μαν τι κά ὀρ θοί. Εἶ ναι λά θος 
νά κι νο ύ με θα ἀ νε ξέ λεγ κτα, ἀ προ γραμ μά
τι στα, σπα σμω δι κά καί ἐ ρα σι τε χνι κά. Ἡ 
εἴ δη ση, φε ρει πεῖν, τῆς ἵ δρυ σης ἑ νός εὐ κτη
ρί ου οἴ κου «μαρ τύ ρων τοῦ Ἰ ε χω βᾶ» ἤ Πεν
τη κο στια νῶν ἤ ἡ ἐμ φά νι ση μιᾶς αἴ θου σας 
κά ποι ας πα ρα θρη σκευ τι κῆς ὁ μά δας στήν 
ἐ νο ρί α μας ἀ σφα λῶς καί δέν πρέ πει νά 
ἀν τι με τω πι σθῆ ἀ πό τόν ποι μέ να μέ ἔ νο χη 
ἀ δι α φο ρί α. Ὅ μως δέν πρέ πει ἐξ ἴ σου νά 
χρη σι μο ποι η θῆ ἡ βί α ἤ νά ἐκ δη λω θῆ πα
νι κός. Ὑ πάρ χουν νό μι μα, νο μι κά μέ σα, τά 
ὁ ποῖ α πρέ πει νά ἐ ξαν τλη θοῦν, σέ συ νερ
γα σί α μέ ἐ ξει δι κευ μέ νους νο μι κο ύς. Συγ
χρό νως, εἶ ναι ἀ ναγ κα ί α ἡ ἐ νη μέ ρω σις τῶν 
πι στῶν καί δή τῶν πε ρι ο ί κων, ἄν αὐ τή δέν 
ἔ χει γί νει ἤ δη προ λη πτι κά, στήν γε νι κώ τε
ρη κα τή χη ση τοῦ Ὀρ θο δό ξου Πλη ρώ μα τος. 
Κά θε ἄλ λη ἀ πρό σε κτη ἀν τί δρα ση εἶ ναι σέ 
βά ρος τῆς ποι μαν τι κῆς μας καί ἐν δε χο μέ
νως ἐ π’ ὠ φε λεί α τῶν αἱ ρε τι κῶν.

β) Μιά δεύ τε ρη ἐ πι σή μαν ση ἀ φο ρᾶ στήν 
κα τή χη ση τῶν πι στῶν καί μά λι στα τῶν 
νέ ων, ἕ να ἔρ γο ἀ ναγ καῖ ο, σο βα ρό καί ἐ πεῖ
γον, ἰ δι αι τέ ρως σή με ρα, πού τό μά θη μα 
τῶν Θρη σκευ τι κῶν ἀλ λοι ώ νε ται, ὑ πο βαθ
μί ζε ται ἤ πα ραγ κω νί ζε ται στά σχο λεῖ α. 
Ἡ κα τή χη ση τοῦ Λα οῦ πε ρι ο ρί ζε ται σέ 
ἐ λά χι στες ἐ νο ρια κές συ νά ξεις με λέ της τοῦ 
Λό γου τοῦ Θε οῦ καί στό κή ρυγ μα. Τό κή
ρυγ μά μας ὅ μως εἶ ναι πολ λές φο ρές χω ρίς 
κα τη χη τι κό καί θε ο λο γι κό λό γο. Εἶ ναι συ
νή θως μιά ἀ νώ δυ νη καί ἀ νια ρή ἠ θι κο λο γί α 
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καί κα θη κον το λο γί α μω σα ϊ κῆς μορ φῆς. 
Ἐ νί ο τε καλ λι ερ γεῖ ται στόν πι στό ἡ σκλη ρό
τη τα πρός τόν ἁ μαρ τω λό καί μά λι στα τόν 
πλα νε μέ νο ἀ δελφό. Ὁ αἱ ρε τι κός χα ρα κτη
ρί ζε ται ὡς «ὁ λῦ κος», «ὁ σα τα νᾶς», «ὁ ἀν τί
χρι στος», ὁ «που λη μέ νος» κλ.π. Ἐκ φρά σεις 
ἀ νάρ μο στες, πι θα νῶς ἀ να λη θεῖς, σί γου ρα 
βλα πτι κές γιά τήν ἀν τι με τώ πι ση τῆς ἀ πει
λῆς. Χρει ά ζε ται ἡ οἰ κο δο μή στήν πί στη καί 
ἡ σω στή ἐ νη μέ ρω ση καί ὄ χι ἡ δι α βο λο πο ί
η ση τοῦ ἄλ λου.

Ὁ λό γος μας πρέ πει νά εἶ ναι «ἅ λα τι ἠρ
τυ μέ νος» (Κολ. δ´ 6) καί λό γος πό νου καί 
ἀ γω νί ας, ἀλ λά καί ἀ γά πης γιά κά ποι ους 
ἀ δελ φούς, πού πρέ πει νά θε ω ροῦν ται τίς 
πε ρισ σό τε ρες φο ρές ὡς θύ μα τα. Ποι ός ξέ
ρει μή πως μέ τή χά ρη τοῦ Θε οῦ οἱ λό γοι μας 
χτυ πή σουν κά ποι α εὐ α ί σθη τη χορδή μέ σα 
στήν καρ διά τῶν πλα νε μέ νων ἀ δελ φῶν 
μας; Κι ἔ πει τα, ἄν κοι τά ξου με μέ σα μας ἤ 
ἀ να με τα ξύ μας, μή πως θά βροῦ με καί εὐ
θύ νη δι κή μας στήν ἐλ λι πῆ κα τή χη ση τοῦ 
Ποι μνί ου μας καί ἄ ρα στήν προ σχώ ρη σή 
του στήν πλά νη; Ἔ χο με ἐ φο δι ά σει τόν Ὀρ
θό δο ξο Λαό μας μέ τήν γνώ ση τοῦ λό γου 
τοῦ Θε οῦ, πού εἶ ναι «ζῶν καί ἐ νερ γός καί 
το μώ τε ρος ὑ πέρ πᾶ σαν μά χαι ραν δί στο μον» 
(Ἑ βρ. δ´ 12) καί ἱ κα νός νά δι α λύ σει τά σκο
τά δια τῆς πλά νης; Ὁ ἀ κα τή χη τος Χρι στια
νός εἶ ναι ὑ πο ψή φιος αἱ ρε τι κός. Ἐ κεῖ νος μά
λι στα πού ἀν τι με τω πί ζει ὀρ θο λο γι κά ἀρ κε
τά θέ μα τα τῆς δογ μα τι κῆς δι δα σκα λί ας τῆς 
Ἐκ κλη σί ας μας, ἤ ἀ πορ ρί πτει τό πο λί τευ μά 
της, εἶ ναι ἤ δη κα τά με γά λο πο σο στό ταυ τι
σμέ νος μέ τήν αἵ ρε ση, γι’ αὐ τό καί εὐ κο λώ
τε ρα προ σχω ρεῖ σ’ ἐ κεῖ νο τό προ κρο ύ στει ο 
«δόγ μα» πού τοῦ προ σφέ ρει ὁ αἱ ρε τι κός. 
Ἄλ λω στε, πό σοι ἀ πό το ύς Χρι στι α νο ύς μας 
ἔ χουν ἤ δη ἀ πο κό ψει ἀ πό τήν ζωή τους πα
ρα δό σεις, μυ στή ρια καί δόγ μα τα ὁ λό κλη ρα 
καί δέν δέ χον ται τό μυ στή ριο τῆς Ἐκ κλη
σί ας; Πό σοι Χρι στια νοί μας δέν ζοῦν στήν 
σύγ χυ ση, νο θεύ ον τας τήν ὀρ θή πί στη μέ 
δει σι δαι μο νί ες, μέ δο ξα σί ες ἀν τι χρι στι α
νι κές (ὅ πως, φε ρει πεῖν, ἡ με τεν σάρ κω ση), 

προ στρέ χον τας σέ ἀ στρο λό γους, μέν τιουμς 
καί μάν τεις, «θε ρα πευ τές» καί ἐ ξορ κι στές, 
μελ λον το λό γους καί «φω τι σμέ νους»;

Συ νε πῶς ἡ Ὀρ θό δο ξη κα τή χη ση, ἐν τός 
καί ἐ κτός τοῦ κη ρύγ μα τος, κα θί στα ται 
πα ρά γων ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄ νευ στήν ἀν τι με
τώ πι ση τοῦ προ βλή μα τος, καί τήν θω ρά κι
ση τοῦ Πλη ρώ μα τος τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἡ δέ 
ἔλ λει ψή της ἀ πο τε λεῖ κα τά στα ση ὑ ψί στου 
κιν δύ νου. Καί αὐ τό ἰ σχύ ει τό σο γιά το ύς 
πι στο ύς μας, ὅ σο καί γιά μᾶς το ύς ποι μέ
νες. Ἔ χω τήν γνώ μη ὅ τι ἡ κα τή χη ση τοῦ 
Λα οῦ εἶ ναι ὁ κα λύ τε ρος καί ἀ πο τε λε σμα
τι κό τε ρος τρό πος κα τα πο λε μή σε ως τῶν 
αἱ ρέ σε ων.

γ) Ση μαν τι κός πα ρά γον τας καί χῶ ρος 
γιά τήν ἄ σκη ση τῆς ποι μαν τι κῆς στρα τη
γι κῆς γε νι κῶς καί τῆς ἀν τι αι ρε τι κῆς εἰ δι
κό τε ρα εἶ ναι ἡ ἐ νο ρί α. Ἡ ἐ νο ρί α ἦ ταν καί 
εἶ ναι ὁ ζω τι κός χῶ ρος μέ σα στόν ὁ ποῖ ο 
γεν νι έ ται, ἀ να πτύσ σε ται, καί οἰ κο δο μεῖ ται 
ὁ πι στός. Ποῦ ὅ μως νά ἀ να ζη τή σω με ἕ να 
τέ τοι ο χῶ ρο; Στίς ὑ δρο κέ φα λες με γα λου
πό λεις, ψυ χορ ρα γεῖ μα ζί μέ τήν γει το νιά 
καί ἡ ἐ νο ρί α (ἔχω ὑ πό ψη μου τίς πο λυ πλη
θεῖς καί ἀ πρό σω πες ἐ νο ρί ες τῶν Ἀ θη νῶν). 
Οἱ ἐ ξαι ρέ σεις δέν αἵ ρουν τό πρό βλη μα.

Ὁ νέ ος ἄν θρω πος ἤ ὁ προ βλη μα τι σμέ
νος με σή λι κας, πού ἀ να ζη τᾶ φι λι κό πε
ρι βάλ λον, συμ πα ρά στα ση στήν ἀ νάγ κη 
του, φω τει νά καί ζων τα νά πα ρα δε ίγ μα τα, 
στοργή, ὁ μά δα γιά συ ζή τη ση, ἀ πάν τη ση σέ 
ἀ πο ρί ες καί προ βλη μα τι σμο ύς του, ποῦ θά 
βρῆ ἀν τα πό κρι ση; Μό νο σέ μιά ζων τα νή 
ἐ νο ρί α, μέ τόν ἄ γρυ πνο ποι μέ να της μπο
ρεῖ νά βρεῖ τήν ἀ πάν τη ση καί τόν στη ριγ μό 
ὁ ἀ να ζη τη τής ἤ ὁ προ βλη μα τι σμέ νος ἄν
θρω πος. Ἴ σως ὁ ἐ νο ρί της μας, κυ ρί ως μέ σα 
στίς πο λυ ά ριθ μες καί ἀ πρό σω πες ἐ νο ρί ες 
τῶν με γα λου πό λε ων,νά βρί σκε ται σέ κα
τά στα ση ὑ ψη λοῦ κιν δύ νου καί ἐ μεῖς δέν 
τό γνω ρί ζου με. Ἴ σως ἀ σθε νεῖ ἤ πεν θεῖ ἤ 
ὑ πο φέ ρει ἀ πό οἰ κο γε νεια κά προ βλή μα τα 
ἤ ἔ χει ἐγ κα τα λει φθεῖ ἀ πό τούς ἴ διους τούς 
οἰ κεί ους του.
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Σ’ αὐ τή τήν τρα γι κή καί κρί σι μη κα τά
στα ση τοῦ ἐ νο ρί τη μας θά ἐμ φα νι σθεῖ πι
θα νῶς ὁ «ἔμ πο ρος τῆς κάλ πι κης ἐλ πί δας», 
ἕ νας «πλα σιέ τοῦ ὑ περ φυ σι κοῦ», ὁ προ ση
λυ τι στής μέ τό «εὐ γε νι κό» πρό σω πο, γιά 
νά τοῦ προ σφέ ρει τήν δῆ θεν λύ ση ὅ λων 
τῶν προ βλη μά των του. Μπο ροῦ με ἄ ρα γε 
νά ἐ πιρ ρί ψου με σ’ αὐ τόν ὅ λο τό βά ρος τῆς 
εὐ θύ νης;

δ) Καί μιά τέ ταρ τη ἐ πι σή μαν ση: Δέν 
πρέ πει νά μᾶς δι α φε ύ γει ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α 
εἶ ναι θε ρα πευ τή ριο ψυ χῶν. Καί οἱ ψυ χές 
πλη γώ νον ται καί ἀρ ρω σταί νουν εἴ τε ἀ πό 
τήν ἁ μαρ τί α εἴ τε ἀ πό τήν αἵ ρε ση. Καί ἡ μέν 
θε ρα πεί α τῆς ἁ μαρ τί ας μέ σα στήν Ἐκ κλη
σί α, εἶ ναι ἔρ γο εὐ χε ρέ στε ρο, συν δε δε μέ νο 
μέ τήν με τά νοι α καί τήν ἐ ξο μο λό γη ση. Ἡ 
θε ρα πεί α ὅ μως τῆς αἵ ρε σης εἶ ναι δυ σχε ρής 
ἕ ως καί ἀ δύ να τη. Για τί τό θῦ μα ἔ χει θέ σει 
τόν ἑ αυ τό του ἐ κτός τῆς σώ ζου σας Ἐκ κλη
σί ας καί δι α κρί νε ται συ νή θως γιά τήν ὑ πε
ρο ψί α του, τήν ἀ με τα νο η σί α του καί τήν 
ἀ προ θυ μί α του ἤ τήν ἀ δυ να μί α του νά κα
τα νο ή σει τήν πλά νη του καί νά ἐ πα νεν τα
χθεῖ στήν Ἐκ κλη σί α. Εἴ τε δι ό τι τό ἔ χουν πεί
σει νά πι στεύ ει ὅ τι βρί σκε ται στήν ἀ λή θεια, 
εἴ τε δι ό τι ἀ πει λεῖ ται μέ δι ά φο ρους τρό πους, 
στήν πε ρί πτω ση ἀ πο χώ ρη σής του ἀ πό τήν 
αἵ ρε ση. Ἐ μεῖς βλέ πο με καί πρέ πει νά βλέ
που με τόν κά θε πλα νε μέ νο ἀ δελφό μας 

ὡς ἀ σθε νῆ στήν πί στη, ὡς θῦ μα πλά νης, 
ὡς τραυ μα τι σμέ νο ἀ πό το ύς «λη στές τῶν 
ψυ χῶν». Ἡ συμ πε ρι φο ρά μας πρέ πει νά εἶ
ναι πα ρό μοι α μέ ἐ κε ί νη τοῦ για τροῦ, ὁ ὁ ποῖ
ος στο ύς σω μα τι κά ἀ σθε νεῖς μά χε ται καί 
χτυ πᾶ τήν ἀ σθέ νεια καί ὄ χι το ύς ἀ σθε νεῖς. 
Ἔ τσι κι ἐ δῶ: ὁ πλα νη θε ίς ἀ δελ φός μας πού 
μπο ρεῖ νά εἶ ναι καί μέ λος τῆς οἰ κο γε νε ί ας 
μας, πρέ πει νά ἀν τι με τω πί ζε ται μέ στοργή 
καί ἐν δι α φέ ρον. Δέν τόν τα πει νώ νου με, δέν 
τόν λοι δω ροῦ με, δέν τόν δι ώ κου με. Στό χος 
μας δέν εἶ ναι ὁ αἱ ρε τι κός, ἀλ λά ἡ αἵ ρε ση. 
Ὁ αἱ ρε τι κός, ἔ χει ἀ νάγ κη μό νο ἀ πό τήν 
βο ή θειά μας, τήν ὁ πο ί α ὀ φε ί λο με νά τοῦ 
προ σφέ ρου με ἐ φό σον, βε βα ί ως, ἔ χου με τίς 
ἀ πα ρα ί τη τες γνώ σεις καί τίς προ ϋ πο θέ σεις 
νά τό κά νου με. Χω ρίς αὐ τές καί ἐ μεῖς εἶ ναι 
ἐν δε χό με νο νά δι α κιν δυ νε ύ σου με, ἀλ λά καί 
τόν ἀ δελφό μας νά μή μπο ρέ σου με νά βο
η θή σου με. Συμ βα ί νει με ρι κές φο ρές, ὅ ταν 
ὑ πάρ χει ἐκ μέ ρους μας ἄ γνοι α καί ἀ νε πάρ
κεια, ἀντί νά βο η θή σου με στόν προ βλη μα
τι σμό καί τήν ἀ νά νη ψη τοῦ ἀ δελ φοῦ μας, 
νά τόν σπρώ ξου με βα θύ τε ρα στά βαλ τό νε
ρα τῆς πλά νης. Ἡ πεῖ ρα μᾶς ἔ χει δι δά ξει, 
ὅ τι πρό κει ται γιά ἔρ γο πο λύ δύ σκο λο, πού 
μό νο μέ τήν Χάρη τοῦ Κυ ρί ου, τήν προ σευ
χή καί τήν με γά λη ὑ πο μο νή μπο ρεῖ νά ὁ δη
γη θῆ σέ αἴ σιο ἀ πο τέ λε σμα.

(στό ἑπόμενο τό τέλος)

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ. 
Η ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ1 

Ἔκθεση προσωπικῆς πείρας σέ θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας

τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)

(α’ μέ ρος)

Ἡ εἰ κο σα ε τής ἔ ρευ να καί ἐν τα τι κή ἐ να
σχό λη ση μέ θέ μα τα ὁ ρι ο θε τή σε ως τῆς Ὀρ

1. Εἰσήγηση στήν Ἱερά Σύνοδο, τό ἔτος 1995.

θο δό ξου Πί στε ως, αἱ ρέ σε ων καί πα ρα θρη
σκευ τι κῶν ὁ μά δων, μέ ὁ δή γη σε σέ ὁ ρι σμέ
να βα σι κά ποι μαν τι κά συμ πε ρά σμα τα, τά 
ὁ ποῖ α ἐ πι θυ μῶ στή συ νέ χεια νά συ νο ψί σω.
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α) Ἡ νέ α προ βλη μα τι κή
Γί νε ται ἀ πό ὅ λους πα ρα δε κτό, ὅ τι ἡ 

ἐ πο χή μας εἶ ναι ἐ πο χή κο σμο γο νι κῶν ἀλ
λα γῶν. Θά μπο ρού σα με νά τήν πα ρο μοι
ά σου με μέ τήν πρω το χρι στι α νι κή ἐ πο χή 
κα τά τήν ὁ ποί α ὁ πα λαι ός κό σμος πα ρα χω
ροῦ σε τή θέ ση του στή χρι στι α νι κή πί στη. 
Ἡ Ἐκ κλη σί α ἐ κλή θη τό τε νά προ σφέ ρει τό 
μή νυ μά της ἀν τι πα ρα θέ τον τάς το μέ τά 
ποι κί λα μη νύ μα τα τῆς ἐ πο χῆς ἐ κεί νης καί 
νά δεί ξει ὅ τι αὐ τή μό νη ἀ πο τε λεῖ τή λύ ση 
στά ἀ δι έ ξο δα τοῦ ἀν θρώ που καί τοῦ κό
σμου. Τό ἔρ γο αὐ τό ἦ ταν ἔρ γο τῆς ἀ πο λο
γη τι κῆς τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Σή με ρα ὅ λοι ἔ χου με τή συ ναί σθη ση ὅ τι 
κά τι οὐ σι α στι κό πά ει νά ἀλ λά ξει στόν κό σμο 
μας. Ὅ πως ὀρ θά πα ρα τη ρεῖ ὁ David Barret 
στήν Word Christian Encyclopedia, ὁ κό σμος 
σή με ρα εἶ ναι πιό φι λό θρη σκος ἀ πό κά θε ἄλ
λη φο ρά. Σχε δόν ὅ λα τά εἴ δη τῶν θρη σκει ῶν 
ξα να γύ ρι σαν. Ἀλ λά αὐ τή ἡ ἐ πι στρο φή δέν 
εἶ ναι γιά τό κα λό. Ἡ σύγ χρο νη θρη σκευ τι
κή πραγ μα τι κό τη τα εἶ ναι δι φο ρού με νη καί 
ἔ χει ἕ να πρό σω πο Ἰ α νοῦ (janus), τό ὁ ποῖ ον 
ἀ πο κα λύ πτει τό κα λύ τε ρο καί τό χει ρό τε ρο 
στόν ἀν θρώ πι νο χα ρα κτῆ ρα. Ἔ τσι λοι πόν 
εἴ τε μᾶς ἀ ρέ σει εἴ τε ὄ χι πρέ πει νά ζή σου με 
μέ αὐ τή τήν πραγ μα τι κό τη τα καί γι’ αὐ τό 
εἶ ναι ἀ ναγ καῖ ο νά τήν κα τα λά βου με. Ἄν καί 
οἱ πα λι ές θρη σκεῖ ες ξα να ζων τα νεύ ουν, δέν 
ὑ πάρ χει κα μί α ἀμ φι βο λί α ὅ τι ἡ ἀ νά πτυ ξη 
καί ἡ ἐ ξά πλω ση τῶν νέ ων θρη σκευ τι κῶν κι
νή σε ων εἶ ναι ἕ να ἀ πό τά πλέ ον ἐκ πλη κτι κά 
συμ βάν τα τοῦ αἰ ώ να μας. Βρί σκον ται νά ἐρ
γά ζον ται σέ ἀν τικοι νω νι κούς κύ κλους ἐ δῶ 
καί 3 ἤ 4 γε νε ές. Ἀλ λά στή σύγ χρο νη ἐ πο χή 
μπῆ καν στό προ σκή νιο σάν με γά λοι κοι νω
νι κοί, πο λι τι κοί, πο λι τι σμι κοί καί θρη σκευ
τι κοί πα ρά γον τες. Ὁ Barret ὑ πο λο γί ζει ὅ τι 
στά ἑ πό με να 10 χρό νια, 138.000.000 ἄν δρες 
καί γυ ναῖ κες ἐ πί παγ κο σμί ου ἐ πι πέ δου θά 
εἶ ναι ὀ πα δοί τῶν και νούρ γι ων θρη σκευ τι
κῶν κι νή σε ων.

Ἐ ξάλ λου ἡ χρι στι α νι κή πί στη δέν ἐμ πο τί
ζει οὔ τε προσ δι ο ρί ζει πλέ ον ζω τι κούς το μεῖς 

τῆς ζω ῆς τῶν λα ῶν τῆς Εὐ ρώ πης. Τέ τοι οι 
το μεῖς εἶ ναι ἡ παι δεί α, ἡ νο μο θε σί α, ἡ πο λι
τι κή, τά μέ σα μα ζι κῆς ἐ νη με ρώ σε ως. Ἡ κοι
νω νι κή καί πο λι τι κή ζω ή, ἀ κό μη καί στήν 
ἐ παρ χί α, δέν ἔ χουν πλέ ον ἀ να φο ρά στά 
με γά λα γε γο νό τα τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἐ άν τώ
ρα ἀ να λο γι σθοῦ με ὅ τι ἄλ λοι το μεῖς ὅ πως ἡ 
λο γο τε χνί α, ἡ μου σι κή, ὁ χο ρός καί ἡ τέ χνη 
γε νι κώ τε ρα, ἔ χουν ἤ δη ἀ πό τόν πε ρα σμέ νο 
αἰ ώ να χά σει κά θε ἐ πα φή μέ τό πνεῦ μα τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, κα τα νο οῦ με ὅ τι βρι σκό μα στε 
πράγ μα τι μπρο στά σέ δρα στι κές ἀλ λα γές.

Γί νε ται ὅ λο καί πιό σα φές ὅ τι τό πνεῦ μα 
τῆς Ἐκ κλη σί ας πα ρα με ρί ζε ται καί ἀν τι
κα θί στα ται ἀ πό τό πνεῦ μα τοῦ ἀ πο κρυ
φι σμοῦ καί τῆς πα ρα θρη σκεί ας. Ἤ δη στή 
δε κα ε τί α τοῦ 1970 ἐμ φα νί στη καν στήν Εὐ
ρώ πη γκου ρου ι στι κές καί πα ρα θρη σκευ τι
κές ὁ μά δες, πού τώ ρα βρί σκον ται σέ πλή ρη 
ἔ ξαρ ση. Οἱ ἀ πο κρυ φι στι κές ὀρ γα νώ σεις 
ἀ νέρ χον ται ἤ δη σέ ἑ κα τον τά δες· τό πνεῦ μα 
τους, πού ὡς τά ση εἶ ναι εὐ ρύ τε ρα γνω στό 
μέ τόν ὅ ρο «Νέ α Ἐ πο χή», ἐ πη ρε ά ζει βα σι
κούς πα ρά γον τες τῶν πε ρισ σο τέ ρων το μέ
ων τῆς ζω ῆς μας.

Σ’ αὐ τή τήν τά ση συμ πλέ κον ται δε κά
δες χι λιά δες ἐ πί μέ ρους πα ρά γον τες καί 
ὁ μά δες, ὅ πως ἀ κρι βῶς οἱ κόμ βοι σ’ ἕ να 
τε ρά στιο δί κτυ ο· με ρι κοί πιό στε νά, ἄλ λοι 
πο λύ χα λα ρά, εὑ ρι σκό με νοι σέ με γά λη 
ἀ πό στα ση ὁ ἕ νας ἀ πό τόν ἄλ λο. Αὐ τό τό 
τε ρά στιο δί κτυ ο χα ρα κτη ρί σθη κε ἀ πό τούς 
«ἀ πο στό λους» τῆς τά σε ως αὐ τῆς «ἁ πα λή 
συ νω μο σί α».

Ὁ κίν δυ νος αὐ τῆς τῆς δι α βρώ σε ως ἀ πει
λεῖ σή με ρα ὁ λό κλη ρο τόν Δυ τι κό κό σμο καί 
τόν δυ τι κό πο λι τι σμό, πού θε με λι ώ νε ται 
στή χρι στι α νι κή ἀν τί λη ψη πε ρί ἀν θρώ που. 
Τό μέ γε θος τοῦ κιν δύ νου γί νε ται σα φές καί 
ἀ πό πρό σφα τη δή λω ση πού ἔ κα νε ὁ Ὀ λέ 
Νυν τάλ στήν Ἀ θή να, σέ ἑλ λη νι κό πε ρι ο δι
κό. Ὁ Νυν τάλ εἶ ναι ὁ πρῶ τος δυ τι κός Λά μα 
καί ἱ ε ρα πό στο λος τοῦ βου δι σμοῦ σ’ ὁ λό κλη
ρη τή Δύ ση. Με τα ξύ ἄλ λων ἀ νέ φε ρε: Σή με
ρα πράγ μα τι εἴ μα στε σέ θέ ση νά ποῦ με ὅ τι 
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ὁ βου δι σμός τε λεί ω σε στήν Ἀ σί α. Ἡ Κί να 
καί τό Θι βέτ κα τα στρά φη καν ἀ πό τούς 
κομ μου νι στές. Οἱ γι α πω νέ ζοι κα τα σκευά
ζουν DATSUN καί SONY καί πα ρα μέ λη σαν 
τήν πνευ μα τι κή πρό ο δο. Στήν Τα ϋ λάν δη 
που λᾶ νε τίς κό ρες τους, τίς μα νά δες τους, 
τίς γυ ναῖ κες τους, τίς γι α γιά δες τους καί ὅ τι 
ἄλ λο μπο ροῦν στούς του ρί στες. Τό Βι ετ νάμ, 
ἡ Καμ πό τζη, τό Λά ος κα τα στρά φη καν ἀ πό 
τούς πο λέ μους... ὁ βου δι σμός στήν Ἀ σί α εἶ
ναι κον τά στό θά να τό του.

Ἀ πό τήν ἄλ λη ὅ μως, στή Δύ ση συμ βαί
νει ἐν τε λῶς τό ἀν τί θε το. Κα τα πλη κτι κή 
αὔ ξη ση».

Ὁ Νυν τάλ δέν ἔ χει πρό βλη μα νά κα το χυ
ρώ σει τήν ἔ ξαρ ση τοῦ βου δι σμοῦ στή Δύ ση 
μέ «προ φη τεῖ ες» ἀ πό τόν Ζ΄ καί ΙΕ΄ αἰ ῶ να, 
σύμ φω να μέ τίς ὁ ποῖ ες θάρ θει ὁ «προ στά
της» ἀ πό τή Δύ ση καί οἱ μα θη τές του θά 
οἰ κο δο μή σουν τό Παγ κό σμιο βου δι στι κό 
Κέν τρο καί «τά προ βλή μα τα θά ἐ ξα φα νι
σθοῦν», γιά νά ὑ πο γραμ μί σει: «Πράγ μα τι, 
αὐ τό τό πραγ μα το ποι ή σα με τό 1986. Στήν 
Εὐ ρώ πη, Ἀ με ρι κή, Αὐ στρα λί α, Ἀ φρι κή, ὁ 
Βου δι σμός προ ο δεύ ει ἁλ μα τω δῶς». Πιό συγ
κε κρι μέ να ὁ Νυν τάλ ἀ νέ φε ρε ὅ τι ἀ πο τέ λε
σμα αὐ τῆς τῆς ἱ ε ρα πο στο λῆς εἶ ναι ἡ ἵ δρυ ση 
35 βου δι στι κῶν Κέν τρων στή Γερ μα νί α, 20 
στήν Πο λω νί α, 10 στή Ρω σί α, 4 στήν Αὐ
στρί α καί ἀ κο λου θεῖ ἡ Ἑλ λά δα. Πα ρό μοι ες 
ἀν τι λή ψεις προ βάλ λον ται καί ἀ πό ἄλ λες 
ἀ σι α τι κῆς προ ε λεύ σε ως ὁ μά δες, οἱ ὁ ποῖ ες 
συμ πλέ κον ται μέ τή «Νέ α Ἐ πο χή».

Βρι σκό μα στε ἤ δη σέ μιά ἐ πο χή ὅ πως 
ἐ κεί νη στήν ὁ ποί α εὑ ρί σκε το ἡ πρώ τη Ἐκ
κλη σί α, πού ὅ λα γύ ρω της προσ δι ο ρί ζον
ταν ἀ πό ἕ να «ἄλ λο πνεῦ μα». Ἑ πο μέ νως 
καί σή με ρα κα λεῖ ται ἡ Ἐκ κλη σί α νά ξα να
δώ σει στήν ἀ πο λο γη τι κή δι α κο νί α της τή 
θέ ση ἐ κεί νη πού ἡ δι α κο νί α αὐ τή κα τεῖ χε 
στήν πρω το χρι στι α νι κή Ἐκ κλη σί α.

β) Ἡ ἀ πο λο γη τι κή τῆς Ἐκ κλη σί ας
Ἡ ἔ ξαρ ση τῆς πα ρα θρη σκεί ας συ νέ βη 

σέ μιά ἐ πο χή πού, κυ ρί ως στή Δύ ση, παρα

με λή θη καν οἱ πνευ μα τι κές προ ε κτά σεις 
τῆς χρι στι α νι κῆς πί στε ως.

Ὅ πως ὑ πο γραμ μί ζε ται σέ κεί με νο τῆς 
Association to the Dialog Centre International 
(Update and Dialog 1/1991), πού δι ευ θύ νε
ται ἀ πό τόν Δα νό θρη σκει ο λό γο κα θη γη τή 
Johannes Aagard, οἱ Ἐκ κλη σί ες στό σύ νο
λό τους ἁ πλῶς πα ρα κο λου θοῦν αὐ τή τήν 
και νούρ για πραγ μα τι κό τη τα μέ φό βο καί 
δυ σπι στί α. Ἄν καί προ σπα θοῦν νά με λε τή
σουν τήν κα τά στα ση, οἱ νέ ες θρη σκεῖ ες ἐ πι
τί θεν ται καί ἁρ πά ζουν μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Τά πιό κύ ρια στοι χεῖ α τῶν νέ ων θρη
σκευ τι κῶν κι νή σε ων εἶ ναι ἄ γνω στα στούς 
ἀρ χη γούς τῆς Ἐκ κλη σί ας καί στούς θε ο λό
γους. Π.χ. ἡ κουν τα λί νι εἶ ναι ἡ κύ ρια θε ό
της τῆς ἐ πο χῆς μας, ἀλ λά πό σοι γνω ρί ζουν 
τή φύ ση αὐ τῆς τῆς «δύ να μης τοῦ  ὄ φε ως»;

Ἔ τσι οἱ ἱ ε ρα πο στο λές τῶν ‘Εκκλησιῶν 
βρί σκον ται μπρο στά σέ ἕ να ἀ δι έ ξο δο, ὅ σον 
ἀ φο ρᾶ τίς νέ ες θρη σκεῖ ες. Δέν καλ λι ερ γεῖ
ται ἡ ἱ ε ρα πο στο λι κή ὑ πο χρέ ω ση γιά νά 
ἀν τι με τω πι σθοῦν οἱ νέ ες κι νή σεις καί οἱ 
χρι στι α νι κές ἱ ε ρα πο στο λές προ σπερ νοῦν 
τίς γκου ρου ι στι κές καί μέ νουν σέ πλή ρη 
ἄ γνοι α.

Με τά λύ πης πρέ πει νά ποῦ με, συ νε χί ζει 
τό κεί με νο, ὅ τι οἱ πα λι ές κα λές μέ ρες, πού 
ὁ χρι στι α νι σμός ἦ ταν δυ να τός, πέ ρα σαν, 
καί αὐ τές οἱ μέ ρες δέν θά ξα νάρ θουν. Ὁ 
χρι στι α νι σμός ἔ χα σε τό μο νο πώ λιο. Γιά νά 
μεί νει μιά ζων τα νή πραγ μα τι κό τη τα, ἡ χρι
στι α νι κή πί στη πρέ πει νά ζή σει πλά ι πλά ι 
μέ τίς ἄλ λες πί στεις καί ἀ πό ψεις.

Κι ἐ μεῖς, ἀ πό τή δι κή μας πλευ ρά, δι α πι
στώ νου με ὅ τι ἡ ἀν τι αι ρε τι κή ποι μαν τι κή, 
πού κα τά τήν ἄ πο ψή μας πρέ πει νά χα ρα
κτη ρι σθεῖ «ἀ πο λο γη τι κή τῆς Ἐκ κλη σί ας», 
βρί σκε ται σή με ρα στό πε ρι θώ ριο τῆς ἐκ κλη
σι α στι κῆς ζω ῆς. Με ρι κοί θε ο λό γοι, ἰ δι αί τε ρα 
λα ϊ κοί, ἐκ φρά ζουν τήν ἄ πο ψη πώς ἡ ἀ πο λο
γη τι κή αὐ τή δι α κο νί α κα θί στα ται ἐν τε λῶς 
πε ριτ τή, ἐ άν ἡ ἐ νο ρί α λει τουρ γεῖ ὀρ θά.

Ἄλ λοι πά λι, κυ ρί ως ἀ κα δη μα ϊ κοί δι δά
σκα λοι, ἐκ φρά ζουν τήν ἄ πο ψη πώς πρέ πει 
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νά ἀ πο φεύ γου με ὁ ποι α δή πο τε μορ φή ἀν τι
πα ρα θέ σε ως μέ ὁ ποι α δή πο τε θρη σκευ τι κά 
ἤ ἰ δε ο λο γι κά ρεύ μα τα, για τί δι α φο ρε τι κά 
με τα βάλ λου με τήν πί στη μας σέ ἰ δε ο λο
γί α. Οἱ κύ κλοι αὐ τοί ρί πτουν πε ρισ σό τε
ρο βά ρος στό θρη σκει ο λο γι κό, πα ρά στό 
ποι μαν τι κό στοι χεῖ ο. Με ρι κοί μά λι στα δέν 
δι στά ζουν νά ὁ μι λοῦν καί νά ἐ νερ γοῦν μέ 
τρό πο πε ρι φρο νη τι κό γιά τό ἔρ γο ἐ κεί νων 
πού σή με ρα ἀ σκοῦν τήν ἀ πο λο γη τι κή αὐ
τή δι α κο νί α μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α καί προ
βάλ λουν γι’ αὐ τή τή στά ση τους ἀ κό μη καί 
λό γους συ νει δή σε ως.

Πρό κει ται ὄν τως γιά τό τρί το μέ τω πο 
τῆς ἀ πο λο γη τι κῆς· τό πρῶ το εἶ ναι ἡ δρα
στη ρι ό τη τα τῶν αἱ ρε τι κῶν καί πα ρα θρη
σκευ τι κῶν ὁ μά δων καί ἡ ἐ ναν τί ον μας 
πο λε μι κή· τό δεύ τε ρο εἶ ναι ἡ πο λε μι κή πού 
προ έρ χε ται ἀ πό τούς ἀν θρώ πους «τοῦ κό
σμου τού του». Τό τρί το μέ τω πο ἀ να φέ ρε ται 
σέ πα ρά γον τες μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α!

Οἱ θέ σεις αὐ τές ἐ ναν τί ον τῆς ἀ πο λο γη
τι κῆς τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀ πο τε λοῦν με γά λο 
κίν δυ νο γιά τό ποι μαν τι κό μας ἔρ γο, ὄ χι 
μό νο ἐ πει δή οἱ ἄν θρω ποι αὐ τοί ἀ νέ λα βαν 
νά ἐκ παι δεύ σουν τά στε λέ χη τῆς Ἐκ κλη
σί ας, ἀλ λά καί ἐ πει δή εἶ ναι φυ σι κό νά 
ἐ πη ρε ά ζουν τούς δι δα σκά λους τοῦ μα θή
μα τος τῶν θρη σκευ τι κῶν στά Σχο λεῖ α καί 
με ρι κές φο ρές καί ἀ νώ τα τα στε λέ χη τῆς 
Ἐκ κλη σί ας.

Οἱ ἀ πό ψεις αὐ τές, πώς δέν ἐ πι τρέ πον ται 
ἀν τι πα ρα θέ σεις, ἀ πο τε λοῦν βα σι κό δόγ μα 
τῆς λε γό με νης «Νέ ας Ἐ πο χῆς τοῦ Ὑ δρο χό
ου», πού τάσ σε ται ὑ πέρ τῆς ἐ ναρ μο νί σε ως 
θρη σκει ῶν καί ἰ δε ο λο γι ῶν. Ὅ λες οἱ θρη
σκεῖ ες ὁ δη γοῦν κα τά τήν ἀν τί λη ψη αὐ τή, 
στήν ἴ δια κα τεύ θυν ση. Ἡ δι α φο ρά ἔγ κει ται 
στό ὅ τι ἡ κα θε μιά ἀ πό αὐ τές ἀ πευ θύ νε ται 
σέ ἀν θρώ πους πού βρί σκον ται σέ δι α φο ρε
τι κό ἐ ξε λι κτι κό ἐ πί πε δο. Ἔ τσι δέν ὑ πάρ χει 
ὀρ θή καί λαν θα σμέ νη θρη σκεί α, ὅ πως δέν 
ὑ πάρ χει δι ά κρι ση ἀ νά με σα στήν ἀ λή θεια 
καί στό ψεῦ δος, στό κα λό καί στό κα κό. 
Ὅ λα ἐ ξυ πη ρε τοῦν τήν «ἐ ξέ λι ξη» καί εἶ ναι 

προ σαρ μο σμέ να στό «ἐ ξε λι κτι κό ἐ πί πε δο» 
τοῦ κα θε νός.

Οἱ ἀν τι λή ψεις αὐ τές, πού δυ στυ χῶς στήν 
ἐ πο χή μας γί νον ται σέ πολ λές πε ρι πτώ σεις 
πρά ξη, ἀ φαι ροῦν ἀ πό τούς νέ ους μας τό 
στα θε ρό ση μεῖ ο ἀ να φο ρᾶς καί δη μι ουρ
γοῦν σύγ χυ ση καί ἀ βε βαι ό τη τα. Γι’ αὐ τό 
καί ἡ μό νη ἐλ πί δα γιά ἔ ξο δο ἀ πό αὐ τή τή 
σύγ χυ ση εἶ ναι ἡ ἀ πο λο γη τι κή τῆς Ἐκ κλη
σί ας μας.

Στήν πρω το χρι στι α νι κή Ἐκ κλη σί α ἡ 
ἀ πο λο γη τι κή κα τεῖ χε κεν τρι κή θέ ση στήν 
ἐκ κλη σι α στι κή ζω ή. Ἀ πο τε λοῦ σε βα σι κό 
μέ λη μα, ὄ χι μό νο τῶν με γά λων θε ο λό γων 
καί ποι μέ νων τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἀλ λά καί 
τοῦ κά θε πι στοῦ. Ἤ δη στήν Και νή Δι α θή
κη ὑ πο γραμ μί ζε ται τό κα θῆ κον ὅ λων τῶν 
πι στῶν νά εἶ ναι «ἕ τοι μοι εἰς ἀ πο λο γί αν 
παν τί τῷ αἰ τοῦν τι ἡ μᾶς λό γον πε ρί τῆς ἐν 
ἡ μῖν ἐλ πί δος με τά πρα ό τη τος καί φό βου» 
(Α΄ Πέ τρ. γ΄ 15). Ἀν τί θε τα μέ αὐ τό τό κα
θο λι κό κα θῆ κον, οἱ ποι μέ νες καί οἱ πι στοί 
φαί νε ται ὅ τι ἐ δι και οῦν το νά ποῦν σέ κά
ποι ον πού ζη τοῦ σε ὑ λι κή συμ πα ρά στα ση: 
«ἀρ γύ ριον καί χρυ σί ον οὐχ ὑ πάρ χει μοι» 
(Πράξ. γ΄ 6).

Αὐ τές οἱ νέ ες προ τε ραι ό τη τες γί νον ται 
ἀν τι λη πτές ἀ πό ὅ λες τίς ἀ πο κρυ φι στι κές 
ὀρ γα νώ σεις, οἱ ὁ ποῖ ες προ βάλ λουν τίς δι
κές τους προ σφο ρές γιά τήν κά λυ ψη τῶν 
ὑ παρ ξια κῶν κε νῶν τῆς ἐ πο χῆς μας. Εἶ ναι 
ἐν δι α φέ ρον νά ἀ να φέ ρου με ἐ δῶ ἀ πό σπα
σμα ἄρ θρου σέ ἀ πο κρυ φι στι κό πε ρι ο δι κό, 
πού προ σπα θεῖ μέ κά θε τρό πο νά δεί ξει 
πρός τά ἔ ξω ἕ να οὐ δέ τε ρο πρό σω πο ἤ ἀ κό
μα καί φι λοορ θό δο ξο. Δέν εἶ ναι, φυ σι κά, 
ἐ δῶ ὁ κα τάλ λη λος χῶ ρος νά ἀ παν τή σου με 
στό ἐ ρώ τη μα για τί γί νε ται αὐ τό. Πα ρα θέ
του με ἁ πλά τό ἀ πό σπα σμα:

«Στήν ἐ πο χή μας, πού γιά ὅ λους τούς 
γνω στούς λό γους, ἡ τά ση “ἐ σω τε ρι κῆς” 
ἀ να ζή τη σης εἶ ναι τό σο αὐ ξη μέ νη, Ὀρ θο δο
ξί α καί Ἑλ λά δα ἔ χουν στά χέ ρια τους τό σο 
σο βα ρά “ὅ πλα”, πού κυ ρι ο λε κτι κά θά μπο
ροῦ σαν νά κα τα κτή σουν τόν κό σμο.
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Τό ζή τη μα ἀ φο ρᾶ τό σο τήν ἐκ κλη σι α στι
κή, ὅ σο καί τήν πο λι τι κή ἡ γε σί α. Ἡ χώ ρα 
μας δέν θά βγεῖ ἀ πό τήν ἀ πο μό νω ση οὔ τε 
μέ τίς του ρι στι κές καμ πά νι ες, οὔ τε μέ δι ορ
γα νώ σεις ἀ γώ νων καί συ νε δρί ων.

Τή δί ψα ἤ τή μό δα τῆς ἀ να ζή τη σης, τήν 
ἐκ με ταλ λεύ ον ται πλή ρως ὅ λοι. Ἀ πό σο βα
ρές ἐ σω τε ρι κές πα ρα δό σεις μέ ὑ πό βα θρο 
καί ζων τα νούς δα σκά λους, μέ χρι ἀ στεῖ α ἤ 
καί ἐ πι κίν δυ να νο η τι κά κα τα σκευ ά σμα τα 
αὐ το φω τι σμέ νων γκου ροῦ. Ἀ πό βι ο μη χα
νί ες εἰ δῶν νέ ας ἐ πο χῆς, μέ χρι σχο λές καί 
πα νε πι στή μια μέ σχε τι κές ἕ δρες.

Ἡ κα τάρ ρευ ση τοῦ “ὑ παρ κτοῦ κομ μου
νι σμοῦ” εἶ ναι ἐ πί σης γε γο νός. Ἕ να τε ρά
στιο ἔ θνος, μέ ἔν το να κα τα πι ε σμέ νο τό σα 
χρό νια τό θρη σκευ τι κό του συ ναί σθη μα, 
εἶ ναι ἕ τοι μο νά πά ει σέ ἄλ λο ἄ κρο. Ποι ός 
θά ἐ πω φε λη θεῖ;

Ἤ δη ἡ εἰ σβο λή ἄρ χι σε, ὄ χι μό νο ἀ πό τά 
τζίν, τήν κό κα κό λα καί τά μάκ ντό νατς, 
ἀλ λά κι ἀ πό τά δι ά φο ρα ἐ σω τε ρι κά ρεύ μα
τα καί φι λο σο φί ες.

Ἀ πέ ναν τι ὅ μως στίς φο βε ρές αὐ τές 
ἀ παι τή σεις, ἡ Ὀρ θο δο ξί α  γιά νά λέ με τά 
πράγ μα τα ὅ πως εἶ ναι  εἶ χε ἕ να σο βα ρό 
μει ο νέ κτη μα. Δέν ὑ πῆρ χαν οἱ κα τάλ λη λοι 
ἄν θρω ποι πού νά συν δυά ζουν τό ἐ σω τε ρι
κό βί ω μα μέ τήν εὐ ρεί α θε ω ρη τι κή κα τάρ
τι ση, ὄ χι μό νο τήν ὀρ θό δο ξη, ἀλ λά γε νι
κό τε ρη. Μό λις τώ ρα δι α φαί νον ται κά ποι α 
φω τει νά πνεύ μα τα, ἱ κα νά νά ση κώ σουν 
αὐ τό τό βά ρος.

Οἱ πα τέ ρες τῆς ἐκ κλη σί ας, τά ἔ βγα λαν 
πέ ρα στό δύ σκο λο ἔρ γο τους, ἔ χον τας μα ζί 
τους τή θεί α χά ρη,  ἀλ λά καί μιά πλα τειά 
γνώ ση, χω ρίς μι σαλ λο δο ξί α, τῶν φι λο σο
φι ῶν καί θρη σκει ῶν πού ἀν τι με τώ πι σαν. 
Τέ τοι α πνεύ μα τα χρει ά ζον ται σή με ρα. 
Ἀ κό μη χρει ά ζε ται γνώ ση καί ἐ φαρ μο γή 
τῶν νό μων ἐ πι κοι νω νί ας, πού ἐ φαρ μό ζουν 
πλέ ον καί οἱ δι α φη μι στι κές ἑ ται ρεῖ ες».

Ἡ Ἐκ κλη σί α λοι πόν ἴ σως εἶ ναι σή με ρα 
ἀ ναγ κα σμέ νη νά ἐ πα νε ξε τά σει τό ζή τη μα 
τῶν προ τε ραι ο τή των της στό ποι μαν τι κό ἔρ γο.

(Τό τέλος στό ἑπόμενο).

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
(Christengemeinschaft)

Μία προσπάθεια σύζευξης τοῦ Χριστιανισμοῦ μέ ἀποκρυφιστικές δοξασίες

τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου 
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ.Π.Θ.

Ἡ Κοινωνία Χριστιανῶν (Christenge
meinschaft) εἶναι ὀργάνωση πού προέκυψε 
ἀπό τήν προσπάθεια σύζευξης τῶν ἀπο
κρυφιστικῶν καί συγκρητιστικῶν ἀντιλή
ψεων τῆς Ἀνθρωποσοφίας μέ τόν Χριστια
νισμό1. Ἡ ἐν λόγῳ ὀργάνωση δημιουργή

1. Βλ. Κ. Algermissen, Christengemeinschaft, L.Th.K1, 2 
(1931), στ. 904. Ἐπισημαίνει μέ σαφήνεια ὁ R. Hauth ὅτι 

θηκε τό 1922 ἀπό τόν Γερμανό εὐαγγελικό 
πάστορα Friedrich Rittelmeyer (18721938), 
ὁ ὁποῖος ἐπηρεάστηκε στό ἔπακρον ἀπό 
τόν ἱδρυτή τῆς Ἀνθρωποσοφίας R. Steiner 

: «Die Frage, od es sich bei der „Christengemeinschaft“ um eine 
anthroposophische Sekte handelt, kann also nur mit einem klaren 
Ja beantworter werden». R. Hauth, Kleiner Sekten Katechismus, 
2004, σ. 27.
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καί υἱοθέτησε τίς ἀνθρωποσοφικές του 
διδασκαλίες2.

Ἡ σχέση τοῦ Fr. Rittelmeyer μέ τόν R. 
Steiner ἄρχισε ἀπό τό 1910 καί συστηματο
ποιήθηκε ἀργότερα. Ἡ προσπάθεια σύν
δεσης Ἀνθρωποσοφίας καί Χριστιανισμοῦ 
ἔτσι ὅπως δομήθηκε στήν περίπτωση τῆς 
Κοινωνίας Χριστιανῶν (Christengemein
schaft) θεωρήθηκε ἀρχι κά ὡς μιά μορ
φή ἀνανεωτικῆς θρησκευτικῆς κίνησης. 
Πρόκειται βεβαίως γιά ἰσχυρισμό πού δέν 
ἔχει καμία σχέση μέ τήν πραγματικότητα, 
ἀρκεῖ νά ὑπενθυμίσουμε μόνο, ὅτι αὐτή 
ἡ συγκρητιστική σύνθεση ἀνομοιογενῶν 
στοιχείων εἶχε ὁδηγήσει παλαιότερα τόν A. 
Mager νά χαρακτηρίσει τίς θρησκευτικές 
δοξασίες τῆς Ἀνθρωποσοφίας ὡς «τραγε
λαφικό συγκρητισμό»3.

Ἡ ἐν λόγῳ κίνηση ἔχει τή δική της 
Ὁμολογία πίστεως πού ἀποτελεῖται ἀπό 
12 ἄρθρα, συντάκτης τῶν ὁποίων ὑπῆρξε 
ὁ R. Steiner4. Ἔχει, ἐπίσης, τή δική της ἱε
ραρχική «ἱερατική» δομή καί βαθμούς καί 
αὐτοπροσδιορίζεται ὡς λατρευτική κοινό
τητα καί ὄχι ἁπλῶς μιά ἀκόμη διαφορετική 
Ὁμολογία.

Στά πλαίσια αὐτά ἡ κίνηση ἔχει δική της 
«λειτουργία» καί ὁμιλεῖ γιά ἑπτά μυστήρια, 
ἀριθμός πού στήν περίπτωσή της σχετίζε
ται μέ κατάλοιπο ἤ ἐξωτερικό δάνειο ἀπό 
τόν Ρωμαιοκαθολικισμό, στόν ὁποῖο ἀνῆκε 
ἀρχικῶς ὁ R. Steiner. Ἡ Κοινωνία Χρι
στιανῶν (Christengemeinschaft) ὑποστηρί
ζει ὅτι μποροῦν μέλη ἄλλων Χριστιανικῶν 
Ὁμο λογιῶν νά μετέχουν ἐλεύθερα στίς 
δικές της λα τρευτικές ἐκδηλώσεις καί νά 
λαμβάνουν τά «μυστήριά της».

2.. Ἀναλυτικά ἡ σχέση τοῦ Fr. Rittelmeyer μέ τόν R. 
Steiner καταγράφεται στό ἔργο τοῦ Fr. Rittelmeyer, Meine 
Lebesbegegnung mit Rudolf Steiner, Stuttgart 1928.

3.. Βλ. A. Mager, Anthroposophie, L.Th.K1, 1 (1930), στ. 
482.

4.. Τό κείμενο βλ. K. Hutten, SeherGrübler Enthusiasten, 
196610 , σσ. 399400.

Τό κέντρο τῆς ὀργάνωσης, τά γραφεῖα 
της ὅπως καί τό «ἱερατικό» της σεμινάριο5, 
βρίσκονται στή Στουτγκάρδη τῆς Γερμανί
ας. Ἀπό τήν κίνηση ἐκδίδεται καί μηνιαῖο 
περιοδικό μέ τήν ἴδια ὀνομασία. Σήμερα ἡ 
κίνηση ἔχει ἐπεκταθεῖ, ἐκτός ἀπό τή Γερ
μανία, καί σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες.

Παρά τήν ἐπωνυμία της, «Κοινωνία Χρι
στιανῶν» (Christengemeinschaft), ἡ ἐν λόγῳ 
ὀργάνωση οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τόν Χρι
στιανισμό, γι’ αὐτό καί δέν ἀναγνωρίζεται 
ἀπό κανέναν, οὔτε καί ἀπό αὐτές τίς προ
τεσταντικές Ὁμολογίες6.

Δέν εἶναι στοιχειωδῶς χριστιανική οὔτε 
ἡ περί τοῦ Χριστοῦ διδασκαλία της, ἀλλά 
οὔτε καί αὐτή ἡ θεώρηση τῶν μυστηρίων, 
ὅταν λ.χ. διδασκαλία της περί βαπτίσματος 
συνδέεται μέ τήν ἰνδουϊστική ἀντίληψη γιά 
τό κάρμα καί τήν πλάνη τῆς μετενσαρκώ
σεως. Ἀντιθέτως, ὅπως ὑποστηρίζει και ὁ 
ἴδιος ὁ χῶρος, ἡ κίνηση θεμελιώνεται πάνω 
στίς ἄκρως ἀντιχριστιανικές δοξασίες τῆς 
Ἀνθρωποσοφίας7.

5.. Τό σεμινάριο ἔχει τήν ὀνομασία «Freie Hochschule 
der Christengemeinschaft e.V».

6.. Ἐπισημαίνει χαρακτηριστικά ὁ H. D. Reimer, «Doch 
steht die Christengemeinschaft nach wie vor auβerhalb der Ge
meinschfaft der christlichen Kirchen» Βλ. H. D. Reimer, Chri
stengemeinschaft, στό Wörterbuch des Christentums, σ. 204.

7.. Ὁμολογεῖται σαφῶς καί ἀπό ἐκπρόσωπο τῆς ἴδιας 
τῆς κίνησης ὅτι: «Die Christengemeinschaft findet das wissen
schaftliche Fundament ihrer Theologie in der Anthroposophie», 
Βλ. L. Hill, Die Christengemeinschaft. Eine Einführung, 1982, 
σ. 36.
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ… ΣΕΚΤΑ!
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαδημητρακόπουλου

(β’ μέ ρος)

Ἄς δοῦμε τώρα, ἐν συντομία, τά χαρα
κτηριστικά τῆς σέκτας.

Ὡς γνωστόν οἱ σέκτες ἀποκαλοῦνται 
καί «θρησκεῖες τῆς νεότητας» ἤ «ἐξωτικές 
θρησκεῖες», γιατί ὡς ἐπί τό πλεῖστον στο
χεύουν στόν ἀθῶο καί ἄδολο χαρακτήρα 
τῆς νεολαίας. Οἱ σέκτες δέν εἶναι οἱ ἀνα
γνωρισμένες θρησκεῖες, οὔτε οἱ γνωστές 
αἱρέσεις, πού προῆλθαν ἀπ’ αὐτές, ἀλλά 
πρόκειται γιά ὀργανώσεις μέ θρησκευτι
κό μανδύα, οἱ ὀπαδοί τῶν ὁποίων ἔχουν 
στρατολογηθεῖ μέ παραπλανητικά ἤ καί 
παράνομα μέσα. Ὡς ἐκ τούτου ἐνέχουν με
γάλους κινδύνους γιά τούς ὀπαδούς τους 
(ψυχολογικούς, σωματικούς κ.λπ.).

Τά χαρακτηριστικά τῶν σεκτῶν, σύμφω
να μέ τήν Ε. Ε, καί τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβού
λιο, ἀπαριθμοῦνται σέ δέκα πέντε. Κάθε 
σέκτα χρησιμοποιεῖ ὅλα ἤ ἕνα μέρος ἀπ’ 
αὐτά. Αὐτή ἡ σέκτα τῆς τεχνολογίας πού 
ἐξετάζουμε, ἐκτιμοῦμε πώς χρησιμοποιεῖ 
τά ἑξῆς ἕξι:

1. Ἀπομάκρυνση τῶν νέων ἀπ’ τό οἰκο
γενειακό τους περιβάλλον. Μάλιστα αὐτό 
εἶναι τό χαρακτηριστικό ὅλων τῶν σεκτῶν. 
Ἀλλά τό ἴδιο δέν κάνει καί ἡ τεχνολογία; 
Μόνο πού ἡ ἀπομάκρυνση, πού προκαλεῖ 
αὐτή δέν συμβαίνει νά εἶναι ἔξω ἀπ’ τό σπί
τι, ἀλλά κυρίως μέσα σ’ αὐτό! Ἔτσι δημιουρ
γεῖ τήν ψευδαίσθηση τῆς ἐπικοινωνίας μέ 
τήν οἰκογένεια, ὅταν αὐτή οὐσιαστικά δέν 
ὑπάρχει. Ὁπότε, βλέπουμε τούς νέους νά 
ἀποξενώνονται ἀπ’ τήν οἰκογένειά τους καί 
νά ἀπομονώνονται στά δωμάτιά τους, ἀπορ
ροφημένοι πλήρως στά διάφορα τεχνολο
γικά ἐπιτεύγματα (ὑπολογιστές, διαδίκτυο, 
βιντεοπαιχνίδια, τηλεόραση, κινητά κ.λπ.).

2. Ἔντεχνη καλλιέργεια ἀντιπάθειας 
τῶν νέων πρός τήν παράδοση καί τή θρη
σκεία. Τό ἴδιο ἀκριβῶς βλέπουμε καί στήν 
τεχνολογία. Ὁ κόσμος της δέν ἔχει τίποτα 
ἀπ’ αὐτά γιά νά θαυμάσουμε, καμία ἀνα
φορά στό Θεό, πόσο μᾶλλον στόν Τριαδικό 
Θεό, γι’ αὐτό καί εὔκολα ἀναδεικνύεται ἡ 
ἴδια ἡ τεχνολογία ἀκόμη καί σέ θρησκεία!

3. Μετατροπή τῶν νέων σέ πειθήνια 
ὄργανα! Εἶναι καταφάνερο αὐτό καί στήν 
σέκτα τῆς τεχνολογίας. Πῶς; Ἀρκεῖ νά δεῖ 
κανείς τόν τρόπο, πού ἀγοράζουν οἱ νέοι 
τά προϊόντα της. Μάλιστα οἱ ἀνθρωπολό
γοι τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ British Colum
bia ἀναφέρουν πώς οἱ τεχνολογικοί κολοσ
σοί, ὅπως ἡ Apple, «σέ κάνουν νά νοιώθεις 
ὅτι ἀνήκεις σέ μία ὁμάδα ἀνθρώπων πού 
σκέφτεται ἐντελῶς διαφορετικά ἀπ’ ὅλους 
τούς ἄλλους» καί πώς «δέν προσπαθοῦν 
ἁπλῶς νά πουλήσουν ἕνα προϊόν, ἀλλά νά 
δημιουργήσουν μία ἐμπειρία συνδεδεμέ
νης ζωῆς, τήν αἴσθηση τοῦ ἀνήκειν σέ μία 
ὁμάδα ἰδιαιτέρων»!

4. Ἔκθεση τῶν ὀπαδῶν σέ τεχνικές πό
νου, ἀγρυπνίας καί σωματικῆς ταλαιπω
ρίας. Στό θέμα αὐτό παρατηροῦμε πώς οἱ 
ὀπαδοί τῆς τεχνολογίας χάνουν κυριολε
κτικά τόν ὕπνο τους ποικιλοτρόπως! Τό 
παράδειγμα πού θά ἀναφέρουμε μπορεῖ 
νά φαίνεται ἀκραῖο, ὡστόσο εἶναι πολύ 
χαρακτηριστικό καί ἀποκαλυπτικό. Στήν 
Ταϊβάν ἕνας 18χρονος πέθανε μέσα σέ 
internet cafe, ἀφοῦ ἔπαιξε ἐπί 40 συνεχεῖς 
ὧρες τό βιντεοπαιχνίδι «Diablo 3», καί δέν 
σηκώθηκε οὔτε γιά φαγητό! Εἰκάζεται ὅτι ἡ 
πολύωρη καθιστική στάση τοῦ προκάλεσε 
καρδιαγγειακό πρόβλημα. Ἔχουν κατα



12

γραφεῖ πλεῖστα παρόμοια περιστατικά. 
Ὅπως ἑνός 23χρονου πού πέθανε ἀπό 
ἀνακοπή, ὕστερα ἀπό 23 συνεχεῖς ὧρες 
μπροστά σ’ ἕναν ὑπολογιστή!

5. Ἄ γρια οἰ κο νο μι κή ἀ φαί μα ξη τῶν ὀ πα
δῶν. Αὐ τό κι ἄν συμ βαί νει στή σέ κτα 
τῆς τε χνο λο γί ας! Οἱ ὀ πα δοί της συ νε χῶς 
ἀ να βαθ μί ζουν τόν τε χνο λο γι κό ἐ ξο πλι
σμό τους, πα ρα κο λου θοῦν ἀ δι ά κο πα τίς 
ἐ ξε λί ξεις καί ἀ γο ρά ζουν ὅ,τι νέ ο ἐμ φα νί
ζε ται στήν ἀ γο ρά, ἀ νε ξάρ τη τα ἄν τό ἔ χουν 
ἀ νάγ κη ἤ ὄ χι. Εἶ ναι δέ γνω στό ὅ τι, ἐ πει δή 
οἱ τε χνο λο γι κές ἐ ξε λί ξεις εἶ ναι ρα γδαῖ ες, 
δί νουν στά τε χνο λο γι κά προ ϊ όν τα ὅ λες 
τους τίς οἰ κο νο μί ες, ἀ κό μη καί ἀ πό τό ὑ στέ
ρη μά τους.

6. Ἐφαρμογή ψυχο–τεχνικῶν ἄμεσης ἤ 
μακροπρόθεσμης ἐξάρτησης! Καί στό χα
ρακτηριστικό αὐτό τῶν σεκτῶν, δέν ὑστε
ρεῖ ἡ σέκτα τῆς τεχνολογίας. Ἡ ἐξάρτηση 
εἶναι καταφάνερη καί πολυσυζητημένη. 
Στό διαδίκτυο, στούς ὑπολογιστές, στά κι
νητά, στά διάφορα τεχνολογικά προϊόντα 
κ.λπ. Ὡς καί πανεπιστημιακές κλινικές 
ὑπάρχουν πού ἀσχολοῦνται μέ τήν βοή
θεια αὐτῶν τῶν ἐξαρτημένων!

Ἀλλ’ ἄς δοῦμε καί μία ἄλλη πτυχή τῶν 
πραγμάτων. Οἱ ἀνθρωπολόγοι τοῦ Πανε
πιστημίου British Columbia τονίζουν ὅτι 
γιά νά θεωρηθεῖ κάτι ὡς θρησκεία, θά 
πρέπει:

1. «νά ἔ χει ἕ ναν χα ρι σμα τι κό ἡ γέ τη πού 
ἀ πο τε λεῖ ἀν τι κεί με νο λα τρεί ας ἀ πό τούς 
ὀ πα δούς,

2. μία διαδικασία πού ἀπαιτεῖ τήν ἀλλα
γή τοῦ τρόπου σκέψης ἀπ’ τούς ὀπαδούς,

3. οἰκονομική, σεξουαλική ἤ ὁποιαδή
ποτε ἄλλης μορφή ἐκμετάλλευση ἀπ’ τούς 
ἡγέτες ἤ τό ἱερατεῖο»!

Τί ἀπ’ ὅλα αὐτά δέν συμβαίνει ἐν προ
κειμένω;

Μήν ξε χνοῦ με ὅτι οἱ «πνευ μα τι κοί» ἡ γέ
τες καί «δι δά σκα λοι» τῶν σε κτῶν, ἐκ με
ταλ λεύ ον ται κά θε εὐ και ρί α γιά ἀ νεύ ρε ση 

ὀ πα δῶν–πε λα τῶν, αὔ ξη σης τῶν κερ δῶν 
καί τῆς φή μης τους. Κι ὅ λα αὐ τά δέν μπο
ροῦν νά γί νουν χω ρίς τόν ἔ λεγ χο τοῦ νοῦ 
καί τῆς θέ λη σης αὐ τῶν τῶν ὀ πα δῶν.

Τό ἴδιο παρατηρήθηκε καί μέ τόν Στίβ 
Τζόμπς τῆς Apple, γιά παράδειγμα. Ἔγρα
ψε τό περιοδικό «The Economist»:

«Κανείς δέν μπόρεσε νά τόν ξεπεράσει 
στήν παρουσίαση τῶν προϊόντων. Οἱ τελε
τές αὐτές, στίς ὁποῖες ὁ Τζόμπς στεκόταν 
ὄρθιος στή σκηνή, μπροστά σέ σκοῦρο φόντο 
γιά νά ἐμφανίσει τό νέο προϊόν στό ἀνυπό
μονο κοινό, ἀποδείκνυαν τό ταλέντο του ὡς 
σόουμαν…

Ὁ Τζόμπς ξεχώρισε μέ τρεῖς τρόπους. Ὡς 
καινοτόμος τῆς τεχνολογίας, ὡς ἐπιχειρη
ματίας καί ὡς κάποιος μέ τήν ἱκανότητα νά 
κάνει τό κοινό νά ἀγαπήσει ἀντικείμενα, πού 
μέχρι τότε θεωροῦνταν ἄψυχα καί ἀπρόσω
πα…

Τό πιό ἐντυπωσιακό του γνώρισμα ἦταν ὁ 
φανατισμός πού πέτυχε νά ἐμφυσήσει στούς 
πελάτες του. Πολλοί ἀγοραστές προϊόντων 
τῆς Apple νοιώθουν ὅτι ἀνήκουν σέ κοινό
τητα, μέ τόν Στίβ Τζόμπς στήν ἡγεσία της. 
Ὁ προσωπικός σύνδεσμος δέν ἦταν, στό με
ταξύ, πλασματικός. Τά προϊόντα τῆς Apple 
ἦταν σχεδιασμένα σύμφωνα μέ τό γοῦστο 
τοῦ ἀφεντικοῦ καί ὑπάκουαν στίς παρανοϊκά 
ὑψηλές ἀπαιτήσεις του. Ἡ μεγάλη ἐπιτυχία 
του ἀφοροῦσε στήν ἱκανότητά του νά συνδυ
άζει τό συναίσθημα μέ τήν τεχνολογία».

Ἡ κατάσταση αὐτή θυμίζει, ἕνα ἄλλο 
χαρακτηριστικό πού διακρίνει τίς σέκτες, 
ὅπως εἶναι «ὁ βομβαρδισμός ἀγάπης». Γι’ 
αὐτό καί χρησιμοποιοῦν κατά κόρον τήν 
εὐγένεια, τούς καλούς τρόπους κ.λπ. προ
κειμένου νά ἑλκύσουν τούς ὀπαδούς καί νά 
τούς ἐντάξουν στή δική τους «οἰκογένεια». 
Ἐδῶ αὐτή ἡ «ἀγάπη» λέγεται «μαγεία τοῦ 
προϊόντος»!

Ὅπως πολύ σωστά παρατηρήθηκε: «ὁ 
Τζόμπς εἶχε τήν πρώτη καί τήν τελευταία 
λέξη ὅσον ἀφορᾶ τόν σχεδιασμό τῶν συ
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σκευῶν καί τήν αἴσθηση πού δίνουν, πιστεύ
οντας ὅτι “ἡ τεχνολογία ἀπό μόνη της δέν 
ἀρκεί”». Ὡς καί ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. 
Μπαράκ Ὀμπάμα εἶπε γι’ αὐτόν ὅτι «ἔφερε 
τήν ἐπανάσταση στήν πληροφορία, ὄχι μόνο 
μέ τό νά εἶναι προσβάσιμη, ἀλλά καί νά εἶναι 
διαισθητική».

Οἱ ἀν θρω πο λό γοι τοῦ Πα νε πι στη μί ου 
British Columbia ἀ να φέ ρουν πο λύ χα ρα
κτη ρι στι κά ὅ τι: «ἡ Apple συγ κεν τρώ νει πά
νω της ἕ να πλῆ θος χα ρα κτη ρι στι κῶν πού 
μπο ροῦν νά τήν ὁ ρί σουν ὡς θρη σκεί α! Ἀρ κεῖ 
κα νείς νά πα ρα κο λου θή σει τίς πα ρου σιά
σεις τῶν νέ ων προ ϊ όν των, πού μοιά ζουν σάν 
συγ κεν τρώ σεις μί ας σέ κτας πι στῶν, ἤ τό 
πῶς βλέ πουν οἱ φί λοι τῆς Apple τά σύμ βο λά 
της, εἰ δι κά τό “δαγ κω μέ νο μῆ λο”».

Συμπέρασμα:
Εἶ παν πώς «ἡ μη χα νή εἶ ναι ἄγ γε λος καί 

δαί μο νας». Ὅ σο ὑ περ βο λι κό κι ἄν ἀ κού
γε ται αὐ τό, φαί νε ται πώς ἔ τσι εἶ ναι! Για τί 
εἶ ναι ἄγ γε λος ἀ σφα λῶς, ὅ ταν μᾶς ὑ πη ρε
τεῖ, καί δαί μο νας ὄ χι μό νο ὅ ταν τήν ὑ πη
ρε τοῦ με, ἀλ λά κι ὅ ταν κα ταν τᾶ με νά τήν 
λα τρεύ ου με ποι κι λο τρό πως, σάν εἴ δω λο 
καί σάν ὑ πο κα τά στα το τοῦ Θε οῦ! Ἐ κεῖ πού 
μᾶς ὑ πό σχε ται τήν ἀ πε λευ θέ ρω σή μας ἀ π’ 
τίς ἀ νάγ κες, τε λι κά μᾶς σκλα βώ νει ἀ κό μη 
καί σ’ αὐ τή τή λα τρεί α τοῦ ἑ αυ τοῦ της! Κι 
ἐ κεῖ πού μέ τή λα τρεί α τοῦ Θε οῦ δε χό μα
στε τήν θεί α χά ρη, ἄ ρα γε μέ τή δι κή της τή 
λα τρεί α τί γευ ό μα στε στ’ ἀ λή θεια; Μή πως 
τή σα τα νι κή ἀν τί–χά ρη; Τοὐ λά χι στον ἄς τό 
σκε φτοῦ με…

«ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΥΤΟΥ»
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 

μέλους τοῦ Πν. Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ ἑταιρία «Σκοπιά», ὅπως εἶναι γνω
στό, ἐκδίδει τό ἐτήσιο «Βιβλίο τοῦ ἔτους». 
Σ’ αὐτό παρουσιάζει τίς δραστηριότητές 
της σέ ὅλο τόν κόσμο κατά τήν διάρκεια 
τοῦ περασμένου χρόνου. Ἐκεῖνο πού ἐνδι
αφέρει κυρίως τόν ἐρευνητή τῆς ἱστορίας 
της ἀπό τήν ἵδρυσή της, ἀλλά καί πολλούς 
ἀναγνῶστες, εἶναι οἱ διδασκαλίες της, πού 
συνεχῶς ἀλλάζουν.

Ἕνα εὐαίσθητο σημεῖο γιά τό ὁποῖο δέν 
ὑπάρχουν διευκρινήσεις ἐκ μέρους τῆς 
ἑταιρίας «Σκοπιά» εἶναι οἱ αὐξομειώσεις 
τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ «ὑπολοίπου τῶν χρισμέ
νων». Αὐτοί οἱ «χρισμένοι», ἀντί νά μειώ
νονται λόγῳ θανάτου καί μέ δεδομένο ὅτι 
ἡ «θύρα γιά τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν» 
ἔκλεισε τό 1935, αὐξάνονται. Ἡ αὔξηση 

αὐτή σημειώνεται εἰδικά τελευταῖα, ἀφοῦ 
τό 2011 «τό ὑπόλοιπο» ἦταν 11.824 ἄτομα 
ἐνῶ τό 2012 ἦταν 12.604. Πέραν τοῦ ὅτι ἡ 
αὔξηση αὐτή εἶναι σημαντική σάν ἀριθ
μός, εἶναι καί ἀδιανόητη καθώς ἡ αὔξηση 
καί κατά ἕνα μόνο ἄτομο, καταρρίπτει τήν 
ὅλη διδασκαλία τῆς ἑταιρίας.

Ἐρευνώντας τή «Σκοπιά» γιά τήν «ἀλή
θεια» πού κηρύττει καί ἀνατρέχοντας στό 
«Βιβλίο τοῦ ἔτους», τοῦ 1983, στή σ. 81, 
διαβάζουμε ὅτι τό 1982 ὑπῆρχαν 9.529 «χρι
σμένοι». Ἀπό τόν ἀριθμό αὐτό προκύπτει 
ὅτι, ἀντί γιά μείωση, σέ μία τριακονταετία 
ὑπῆρξε αὔξηση 3.075 «χρισμένων».

Παρ’ ὅλα αὐτά τά σοβαρά στοιχεῖα, τά 
ὁποῖα ἀφοροῦν τόν «ἀγωγό τοῦ Θεοῦ», οἱ 
«Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» συνεχίζουν νά 
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ἐπαναλαμβάνουν τήν ἀγαπημένη τους 
ρήση: «ἀπό τούς καρπούς γνωρίζουμε τό 
δένδρο».

Ἄς ἀσχοληθοῦμε λοιπόν μέ τό «δένδρο», 
ἀρχίζοντας ἀπ’ τίς ρίζες του, τόν Κάρολο Τ. 
Ρῶσσελ:

1983 «Βιβλίον του έτους», σ. 35: «Επειδή 
το μυαλό του βασανιζόταν από τα δογματι
κά ζητήματα, εξέτασε τα διάφορα πιστεύω 
του Χριστιανικού κόσμου, μελέτησε τις κύ
ριες Ανατολικές θρησκείες και δοκίμασε 
σοβαρή απογοήτευση. Πού μπορούσε να βρει 
την αλήθεια; Όταν ο Ρώσσελ ήταν δεκαεπτά 
χρονών έκανε και τους εξής συλλογισμούς: 
Δεν ωφελεί να προσπαθώ να βρω κάτι λογι
κό για το μέλλον σε κανένα από τα δόγματα, 
ή ακόμη από τη Βίβλο γι’ αυτό θα ξεχάσω 
την όλη υπόθεση και θα δώσω όλη μου την 
προσοχή στην δουλειά. Εάν αποκτήσω αρ
κετά χρήματα, μπορώ να τα χρησιμοποιή
σω για να βοηθήσω την ανθρωπότητα που 
υποφέρει, ακόμη και αν δεν μπορώ να τους 
βοηθήσω πνευματικά».

Σελ. 36: «Σε ηλικία εικοσιπέντε χρονών, 
το 1837, ο Ρώσσελ άρχισε να πουλάει τις με
τοχές των επιχειρήσεών του και μπήκε στο 
ολοχρόνιο έργο κηρύγματος».

Σελ. 37: «Οι καιροί των Εθνών θα τελειώ
νουν το 1914 μ.Χ.».

Σελ. 38: «Γράφει ο Ρώσσελ. Κατάλαβα ότι 
ήταν θέλημα του Κυρίου να εκδώσω ένα πε
ριοδικό με το οποίο θα υψωνόταν το σύμβολο 
του Σταυρού, θα υπερασπιζόταν την διδα
σκαλία του αντιλύτρου και θα διακηρύτ
τονταν τα χαρούμενα Νέα. Έτσι τον Ιούλιο 
του 1879 έκανε την εμφάνισή του το πρώτο 
τεύχος του περιοδικού “Η Σκοπιά της Σιών 
και Κήρυξ της παρουσίας του Χριστού”».

Σελ. 40: «Το 1884 καταχωρήθηκε η εται
ρία του Ρώσσελ σαν «Βιβλική και Φυλλαδι
κή Εταιρία Σκοπιά της Πενσυλβανίας».

Σελ. 55: «Το 1909 ιδρύθηκε η Βιβλική και 
Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά της Ν. Υόρκης. 
Αυτό και άλλα σωματεία σε διάφορες χώ

ρες, που συνεργάζονταν το ένα με το άλλο 
και με το Κυβερνόν σώμα των “Μαρτύρων 
του Ιεχωβά”».

Οἱ κακοδοξίες τοῦ Κ. Ρῶσσελ εἶναι πολ
λές. Ὁ ἴδιος εἶχε σάν κύριο σκοπό τή συγ
κέντρωση χρήματος. Ἔτσι, ἀρχή τῆς γνώ
σεώς μας, οἱ δηλητηριώδεις ρίζες τοῦ «δέν
δρου» ἀπό τίς ὁποῖες αὐτό ἀναπτύσσεται.

Ἐπηρεασμένος ἀπό τίς ἐσχατολογικές 
κινήσεις, πού ἐπικρατοῦσαν στήν ἐποχή 
του στίς Η.Π.Α., ἄρχισε νά προφητεύει γιά 
τά ἔσχατα. Στίς «Γραφικές Μελέτες», τό 
ἑξάτομο ἔργο του, τόμος Γ’, σ. 348, διακη
ρύττει: «... ἡ ἀνάσταση τῶν 144.000 ἔγινε τό 
1878 μ.Χ.».

Γιά τόν Ἁρμαγεδδώνα, «Γραφικαί Με
λέται», τόμος Δ’, σ. 16, ἀναφέρονται τά 
ἑξῆς: «... Καταστροφή τῶν πονηρῶν συ
στημάτων καί ὁ καιρός τῆς θλίψεως τῆς 
μεγάλης θά καταλήξει στόν Ἀρμαγεδδώνα. 
Ὁ Ἰσραήλ θά ἀποκατασταθεῖ καί θά ἀνα
στηθοῦν ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ καί ὁ Ἰακώβ. Θά 
ἱδρυθεῖ ἡ παγκόσμια Ἑβραϊκή κυριαρχία...».

«Γραφικαί Μελέται», τόμος Β’, σ. 112: 
«...μέ τάς ἰσχυράς γραφικάς μελέτας τό 
τέλος τῶν Βασιλειῶν τοῦ κόσμου, καί ἡ πλή
ρης ἐγκατάστασις τῆς Βασιλείας θά πραγ
ματοποιηθεῖ τό ἔτος 1914» καί πολλά ἀλλά.

«Βιβλίον του έτους», 1983, σ. 66: «Στις 
αρχές της δεκαετίας του 1890 ορισμένα 
εξέχοντα άτομα στην οργάνωση ασυνείδητα 
προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο της 
Εταιρίας Σκοπιά. Οι συνωμότες σχεδία
ζαν να ανατινάξουν αληθινές “βόμβες” με 
σκοπό να σταματήσουν τη δημοτικότητα 
του Ρώσσελ και να επιφέρουν το τέλος του, 
σαν προέδρου της Εταιρίας... η συνωμοσία 
ξέσπασε το 1894... κυρίως τα παράπονα και 
οι ψεύτικες κατηγορίες συγκεντρώθηκαν 
γύρω από τον Κ. Ρώσσελ...».

Αὐτό ὅμως δέν ἦταν τό τέλος τῶν δοκι
μασιῶν τοῦ Κ. Ρῶσσελ.

Σελ. 68: «... η αυξανόμενη δυσαρέσκεια 
οδήγησε την κ. Ρώσσελ να διακόψει τη σχέ
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ση με την Σκοπιά και με τον σύζυγό της Κ. 
Ρώσσελ. Το 1897 χώρισε... για περίπου επτά 
χρόνια ζούσαν χωριστά... και τον Ιούνιο του 
1903 η κ. Ρώσσελ υπέβαλλε αγωγή διαζυγί
ου.

Σελ. 70: «Οι εχθροί του Κ. Ρώσσελ έφθα
σαν να κάνουν αισχρές κατηγορίες εναντίον 
του, ότι ήταν ανήθικος. Αυτές οι... ψευτιές... 
συγκεντρώθηκαν γύρω από μια ιστορία της 
«μέδουσας»... ότι ο Ρώσσελ είχε πει... Είμαι 
σαν τη μέδουσα. Πλέω εδώ και εκεί. Αγγίζω 
τη μία και την άλλη και αν ανταποκρίνεται 
την παίρνω και εάν όχι, πλέω σε άλλες».

Σελ. 71, 72: «Εχθροί του Ρώσσελ χρησιμο
ποίησαν και άλλα όπλα... τον κατηγόρησαν 
ότι πούλησε μεγάλη ποσότητα σιταριού με 
το όνομα «θαυματουργό σιτάρι», δύο δολάρια 
το κιλό... και έβγαλε τεράστιο προσωπικό 
κέρδος. Ποια είναι τα γεγονότα; Το 1904 ο 
κ. Στόνερ πρόσεξε ένα ασυνήθιστο φυτό1 
να μεγαλώνει στον κήπο του στο Φίνκαστλ, 
στη Βιρτζίνια... σπάνιου είδους. Το φυτό είχε 
142 μίσχους και ο καθ’ ένας είχε ένα στάχυ, 
από ωριμασμένο σιτάρι... και άλλοι πήραν 
μεγάλες σοδειές. Ο Ρώσσελ ενδιαφερόταν 
για τις Βιβλικές προφητείες, ότι «η ερημιά 
θέλει αγαλλιασθή και ανθίσει ως ρόδον και η 
γη θέλει δίδει το προϊόν αυτής (Ησ. ΛΕ’ 1 και 
Ιεζ. ΛΔ’ 27)... Ο Σαμουέλ Φλέμινκ παρουσία
σε στην Σκοπιά περίπου τριάντα μπούσελς (1 
μπούσελ = 36 λίτρα) προτείνοντας να το που
λήσουν δύο δολάρια το κιλό... Η εταιρία πήρε 
το σιτάρι το διέθεσε και εισέπραξε 1.800 δο
λάρια περίπου... Ο Ρώσσελ δεν πήρε ούτε ένα 
δολάριο από αυτά τα χρήματα... δόθηκαν για 
το Χριστιανικό ιεραποστολικό έργο. Επειδή ο 
Κ. Ρώσσελ δίδασκε την αλήθεια από τον λόγο 
του Θεού, μισήθηκε και κακολογήθηκε από 
τον θρησκευτικό κλήρο».

Ὅλες τίς κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Κ. 
Ρῶσσελ καί τῶν πράξεών του, τό βιβλίο τίς 
ἀποδίδει στόν «θρησκευτικό κλῆρο». Ὅμως 

1. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

τό ἴδιο τό βιβλίο παρουσίασε τούς κατη
γόρους τοῦ Ρῶσσελ ὡς συνεργάτες του 
χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα συνωμότες 
οἱ ὁποῖοι ἐπεδίωκαν τή νομή τῆς ἐξουσίας. 
Στή συνέχεια κατηγορεῖται ἀπό τήν ἴδια 
τήν σύζυγό του. Παρ’ ὅλα τά παραπάνω 
βλέπουμε ὅτι τό δηλητηριῶδες «δένδρο» 
ἄνθισε.

Σελ. 83: «Μετά τον θάνατο του Καρόλου 
Τ. Ρώσσελ το 1916, εκλέχθηκε πρόεδρος της 
εταιρίας ο Ιωσήφ Ρόδερφορδ στις 6117».

Σελ. 91, 92: «Δεν ήταν όμως όλοι ευτυχι
σμένοι μέσα στην οργάνωση από την εκλογή 
του Ιωσήφ Φ. Ρόδερφορδ. Από το 1917 πολλά 
φιλόδοξα άτομα επεδίωξαν να κερδίσουν το 
διοικητικό έλεγχο. Έπαψαν να συνεργάζο
νται πρόθυμα και έτσι άρχισε μία περίοδος 
“πύρινης δοκιμασίας”. Ο Ιεχωβά και ο “άγ
γελος της διαθήκης” του, ο Ιησούς Χριστός, 
ήρθαν να επιθεωρήσουν τον πνευματικό 
ναό, το 1918 μ.Χ. ... ξεκίνησε μία περίοδος 
καθαρισμού και εξαγνισμού. Κάτι άλλο 
ακόμη. Εμφανίστηκαν άνθρωποι, που εκ
δήλωναν τα χαρακτηριστικά του «πονηρού 
δούλου» και συμβολικά άρχισαν να δέρνουν 
τους συνδούλους τους. Η ταυτότητα του “πι
στού και φρόνιμου δούλου” ήταν θέμα μεγά
λου ενδιαφέροντος... Έτσι κατανοήθηκε, ότι 
ο “δούλος” που χρησιμοποιούσε ο Θεός για 
να δίνει πνευματική τροφή ήταν μία τάξη. 
Με το πέρασμα του χρόνου όμως, η ιδέα που 
υιοθετήθηκε από πολλούς ήταν ότι ο ίδιος ο 
Κ. Τ. Ρώσσελ ήταν ο “πιστός και φρόνιμος 
δούλος”. Αυτό οδήγησε μερικούς στην παγί
δα να λατρεύουν ένα πλάσμα. Αυτό έγινε 
αιτία για ένα μεγάλο κοσκίνισμα σ’ εκείνους 
που διάλεξαν να μείνουν στα συγγράμματα 
του Κ. Ρώσσελ. Το 1927 ξεκαθαρίστηκε η 
εσφαλμένη αντίληψη για τον Κ. Ρώσσελ, ότι 
αυτός ήταν ο “πιστός και φρόνιμος δούλος”.

Λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας 
από τον Ιωσήφ Ρόδερφορδ, αναπτύχθηκε 
μια αληθινή συνωμοσία. Φυτεύτηκε ο σπό
ρος του στασιασμού».
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Ὅπως διαβάζουμε ἀπό τό «Βιβλίον τοῦ 
ἔτους» τοῦ 1983, ἐκεῖνο πού χαρακτηρί
ζει καί τήν περίοδο τῆς προεδρίας τοῦ Κ. 
Ρῶσσελ, ἀλλά καί τοῦ Ἰ. Ρόδερφορδ ἦταν 
οἱ συνωμοσίες, ὅπου ἡ μία διαδέχεται τήν 
ἄλλη, ὅσο ὡραιοποιημένα καί ἐάν παρου
σιάζονται τά διάφορα γεγονότα στό ἐσω
τερικό τῆς ἑταιρίας, ὅπως οἱ «πράξεις» τοῦ 
Κ. Ρῶσσελ. Τά γραφόμενα φωτογραφίζουν 
τό σκηνικό, πού ἐπικρατοῦσε στήν ἑταιρία. 
Ὁ Κάρολος Ρῶσσελ καθαιρεῖται ἀπό τούς 
ἴδιους τούς ἀξιωματούχους, οἱ ὁποῖοι στήν 
διάρκεια τῆς προεδρίας του κι ἀργότερα 
τόν ἐξυμνοῦσαν. Ὁ Ἰωσήφ Ρόδερφορδ γρά
φει στό βιβλίο του «Ἡ κιθάρα τοῦ Θεοῦ», 
σ. 270272, τό 1927: «Ἄνευ ἀμφιβολίας ὁ 
ποιμήν Ρῶσσελ ἐξεπλήρωσε τό ἀξίωμα διά 
τό ὁποῖον ὁ Κύριος προνόησε καί περί τοῦ 
ὁποίου ἐλάλησε καί ἦτο συνεπής, ὁ πιστός 
καί φρόνιμος ἐκεῖνος δοῦλος, ὁ μεταδίδων 
εἰς τήν οἰκογένεια τῆς πίστεως τήν ἔγκαιρον 
αὐτῆς τροφήν». Ὕμνος γιά τόν Κ. Ρῶσσελ 
καί τά συγγράμματά του.

Στό διάστημα τῆς προεδρίας του καί 
λίγα χρόνια ἀργότερα κατεῖχε ὁ ἴδιος τή 
θέση τοῦ «πιστοῦ καί φρόνιμου δούλου». 
Ὅμως, αὐτή τή θέση στά ἐσωτερικά τῆς 
ἑταιρίας, τή διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν 
καθώς καί τή δυνατότητα τῆς ἐξουσίας ἐπί 
ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων, τήν ἐποφθαλμι
οῦσαν ἀρκετοί κατά διαστήματα.

«Βιβλίον του έτους», 1983, σ. 95: «Περί
που στα μέσα του 1917 ήταν καιρός να τεθεί 
σε κυκλοφορία το νέο βιβλίο το «Τετελε
σμένο Μυστήριον» (σαν έβδομος τόμος των 
«Γραφικών Μελετών», επειδή περιείχε σε 
μεγάλο μέρος, σκέψεις και σχόλια του Ρώσ
σελ) ονομάστηκε το μεταθανάτιον έργο του 
πάστορος Ρώσσελ...

Στις 17 Ιουλίου... ο αδελφός Ρόδερφορδ 
μας έδωσε μία στοίβα βιβλία με εντολή να 
βάλουμε από ένα στο κάθε σερβίτσιο... Προ
τού φθάσει η οικογένεια για το μεσημεριανό 
φαγητό..., συνεχίζει ο αδελφός Μπάουϊν, 

κάναμε προσευχή. Έπειτα εκδηλώθηκε η 
ταραχή... Επικεφαλής αυτής της εκδήλωσης 
ήταν ο Π. Σ. Λ. Τζόνσον... κατά του αδελφού 
Ρόδερφορδ. Εκτοξεύοντας αισχρές κατηγο
ρίες δυνατά, περπατούσαν πάνω κάτω, στα
ματούσαν μόνο στο τραπέζι του Ρόδερφορδ 
για να απειλήσουν κουνώντας τις γροθιές 
τους και για να τον κατηγορήσουν περισ
σότερο... Όλο αυτό κράτησε περίπου πέντε 
ώρες.

Έπειτα όλοι σηκώθηκαν ενώ πάνω στο 
τραπέζι είχε μείνει απείραχτο το φαγητό».

Αὐτά λοιπόν συνέβησαν στό Μπέθελ, 
δηλαδή στόν «οἶκο τοῦ Θεοῦ», ἀπό τούς 
«ἁγίους», «ἀδελφούς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ», 
ἀπό αὐτούς οἱ ὁποῖοι διανέμουν τήν «πνευ
ματική τροφή» στόν οἶκο τῆς πίστεως. 
Ἄρα, ἡ προέλευση αὐτῆς τῆς «πνευματικῆς 
τροφῆς» καθώς καί ὁ τροφοδότης συμφω
νοῦν ἀπόλυτα μέ τή θέση: «ἀπό τούς καρ
πούς γνωρίζουμε τό δένδρο».

«Βιβλίον του έτους», 1983, σ. 95, 96: «Αυ
τό το επεισόδιο αποκάλυψε ότι μερικά μέλη 
της “οικογένειας” Μπέθελ, συμπαθούσαν 
τους εναντιωμένους. Αν συνεχιζόταν αυτή 
η εναντίωση τελικά θα διαλυόταν ολό-
κληρη η λειτουργία του Μπέθελ. Έτσι ο Ι. 
Ρόδερφορδ ενήργησε για να διορθώσει την 
κατάσταση. Αν και γνώριζε καλά την νομι
κή διάρθρωση της Εταιρίας συμβουλεύτη
κε ένα διακεκριμένο νομικό σύμβουλο στη 
Φιλαδέλφεια της Πενσυλβανίας, σχετικά 
με την αρμοδιότητα του συμβουλίου των 
διευθυντών της Εταιρίας. Η γραπτή συμ
βουλή που πήρε αποκάλυψε ότι οι τέσσερις 
διαφωνούντες δεν ήταν νόμιμα μέλη του 
συμβουλίου. Γιατί όχι; Ο Κ. Ρώσσελ είχε 
διορίσει αυτούς τους άνδρες σαν διευθυντές, 
αλλά το καταστατικό της Εταιρίας απαιτού
σε οι διευθυντές να εκλέγονται με ψηφοφο
ρία από τους μετόχους. Έτσι μόνο τα μέλη 
που είχαν εκλεγεί στην ετήσια συνεδρίαση 
στο Πίτσμπουργκ ήταν νόμιμα διορισμένα 
μέλη του συμβουλίου... Δίκαια ο Ρόδερφορδ 
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τους έδιωξε και διόρισε τέσσερα νέα μέλη 
του συμβουλίου...».

Ἀνενόχλητος πλέον ὁ Ρόδερφορδ ἄρχι
σε τό ἐκδοτικό του ἔργο ἀπορρίπτοντας 
σιγά, σιγά καί μεθοδικά τίς δοξασίες τοῦ 
Ρῶσσελ.

«Βιβλίον του έτους», 1983, σ. 137: «εκδί
δει το βιβλίο του «Εκατομμύρια ήδη ζώντων 
ουδέποτε θέλουσι αποθάνει». Η εκστρατεία 
γι’ αυτό το βιβλίο δόθηκε με αγγελίες σε 
εφημερίδες και φέϊγβολάν. Αυτό το βιβλίο 
χρησιμοποιήθηκε για να τραβήξει την προ
σοχή του κοινού.

Σελ. 156: «... οι σπουδαστές της Γραφής με 
την σειρά τους, είδαν ότι έπρεπε να προσαρ-
μόσουν τις σκέψεις τους σε κάποιο βαθμό. 
Αλλά ήταν ευγνώμονες για την καθοδηγία 
του Θεού και πρόθυμοι να είναι “διδακτοί 
του Ιεχωβά”. Για παράδειγμα ο λαός του 
Θεού έπρεπε να προσαρμόσει τις σκέψεις 
του στο 1925 μ.Χ. Με την χρονολογία αυτή 
είχαν συνδεθεί προσδοκίες αποκαταστάσε
ως και ευλογιών γιατί νόμιζαν ότι αυτό το 
έτος θα σημείωνε το τέλος... Νομίζαμε ότι 
τότε το υπόλοιπο των χρισμένων ακολούθων 
του Χριστού θα πήγαινε στον ουρανό για να 
είναι μέρος της Βασιλείας και ότι οι αρχαίοι 
πιστοί άνδρες, όπως ο Αβραάμ, ο Δαβίδ και 
άλλοι θα ανασταίνονταν, σαν άρχοντες για 
να αναλάβουν την κυβέρνηση της γης, σαν 
μέρος της βασιλείας του Θεού. Το έτος 1925 
ήρθε και πέρασε. Οι χρισμένοι ακόλουθοι 
του Ιησού ήταν ακόμη στη γη σαν τάξη. Οι 
αρχαίοι πιστοί άνδρες όπως ο Αβραάμ, ο 
Δαβίδ και άλλοι δεν είχαν αναστηθεί για να 
γίνουν άρχοντες στη γη... Το 1925 ήταν ένας 
θλιβερός χρόνος για πολλούς. Μερικοί από 
αυτούς σκανδαλίστηκαν, οι ελπίδες τους 
διαλύθηκαν».

Σελ. 157: «τις πρώτες μέρες οι αφιερω
μένοι Χριστιανοί γιόρταζαν τα γενέθλια 
και την υποτιθέμενη μέρα της γεννήσεως 
του Χριστού. Αυτό το έκαναν επί πολλά 
χρόνια... Το καιρό του πάστορος Ρώσσελ 

γιόρταζαν τα Χριστούγεννα... και έδινε 
στα μέλη της οικογένειας Μπέθελ χρυσά 
νομίσματα των πέντε ή δέκα δολαρίων... 
Με ένα Χριστουγεννιάτικο δένδρο στη μέση 
της τραπεζαρίας του Μπέθελ... και αντί το 
καλημέρα σας έλεγε, “Καλά Χριστούγεν
να”. Το 1928 στις 12 Δεκεμβρίου δημοσιεύ
θηκε στον “Χρυσόν Αιώνα” τεύχος 241... 
την ειδωλολατρική προέλευση των Χρι
στουγέννων. Έτσι δεν ξαναγιόρτασαν τα 
Χριστούγεννα... Πόσο πρόθυμα απέρριψαν 
αυτές τις θρησκευτικές γιορτές... οι νέες 
αλήθειες μας κάνουν πάντοτε ευτυχισμέ
νους».

Σελ. 158: «Μία άλλη αλλαγή αφορούσε το 
σύμβολο του σταυρού και του στέμματος... 
στο εξώφυλλο της Σκοπιάς... από το 1891 
και σαν καρφίτσα... Ο αδελφός Ρόδερφορδ 
αυτό το θεωρούσε Βαβυλωνιακό και έπρεπε 
να σταματήσει... Το 1928 στη συνέλευση του 
Ντητρόϊτ του Μίτσιγκαν δείχτηκε ότι τα 
εμβλήματα του σταυρού και του στέμματος 
ήταν όχι μόνο άχρηστα, αλλά και απαράδε
κτα. Έτσι πετάξαμε αυτά τα κοσμήματα... 
Το 1931 της 15ης Οκτωβρίου η Σκοπιά δεν 
έφερε πια τα σύμβολα του σταυρού και του 
στέμματος στο εξώφυλλό της».

«Στις 31 Ιανουαρίου 1936 ο αδελφός Ρό
δερφορδ παρουσίασε... το νέο του βιβλίο 
“Πλούτη”. Με αποδείξεις από την Γραφή 
ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε όχι σε ξύλινο 
σταυρό όπως τον παρουσιάζουν διάφορες 
εικόνες που κατασκευάζουν άνθρωποι αλλά 
ο Ιησούς σταυρώθηκε με το να καρφώσουν 
το σώμα του σ’ ένα πάσσαλο».

Ἡ «ἀποκαθήλωση» Ρῶσσελ καί τῶν 
διδασκαλιῶν του ἀπό τόν Ἰ. Ρόδερφορδ 
συνεχίζεται. Οἱ ἀλλαγές εἶναι σαρωτικές. 
Ἐκτός ἀπό τούς διάφορους μνηστῆρες 
τούς ὁποίους μέ νομικίστικα μέσα κατόρ
θωσε νά ἀπομακρύνει ὁ Ρόδερφορδ, βα
σικός σκοπός τῆς «κάθαρσης» εἶναι καί ἡ 
αὔξηση καί διαχείρηση τῶν ἀστρονομικῶν 
ἐσόδων τῆς ἑταιρίας. Ἔτσι ὁ Ρόδερφορδ 
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ἀρχίζει ἀκάθεκτος πλέον τίς ἐκδοτικές 
του δραστηριότητες, ἀ ναι ρών τας ἀ κό μη 
καί δι κές του δι δα σκα λί ες, ἀ παι τών τας 
ὅ μως τήν ἀ πό λυ τη ὑ πο τα γή στίς δο ξα σί ες 
του.

Ὡς παράδειγμα τῆς ἀ στά θειας πού ἐ πι
κρα τεῖ στήν ἑ ται ρί α, ἀ πό τῆς ἱ δρύ σε ώς της 
ἕως σή μερα, ἀναφέρουμε ἕνα ἀπόσπασμα 
ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ρό δερ φορδ, «Ἡ Κιθάρα 
τοῦ Θεοῦ», τό 1921, σ. 158. Γρά φει σχε τι κά 
μέ τόν σταυ ρό τοῦ Ἰ η σοῦ: «Ἡ ἀ πο λυ τρω τι κή 
τι μή ἐ προ μη θεύ θη ἐ πί τοῦ σταυ ροῦ. Ὁ σταυ
ρός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ μέγας ἄξων 
τῆς θείας τῶν πραγμάτων δι α τά ξε ως ἀ πό 

τοῦ ὁ ποί ου ἀ κτι νο βο λοῦσι οἱ ἐλ πί δες τῶν ἀν
θρώ πων».

Στήν «Σκο πιά» ὅμως τοῦ 1968, σ. 439 
διαβάζουμε:  «Οἱ ἀληθινοί Χριστιανοί οὐδέ
ποτε ἐσεβάστηκαν τόν σταυρό ἤ τόν ἐθεώ
ρησαν ὡς σύμβολο τῆς ἀληθινῆς Χριστιανο
σύνης».

Ἀπ’ ὅλα τά παραπάνω δίδεται ἀπάντη
ση στό μύθο τῶν «μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», 
ὅτι «ἀπό τούς καρπούς γνωρίζεται τό δέν
δρο». Βεβαιωθήκαμε καί γιά τίς ρίζες καί 
γιά τό δένδρο καί γιά τούς δηλητηριώδεις 
καρπούς, πού παράγει καί διαθέτει ὡς 
πνευματική τροφή στούς ὀπαδούς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΩΣ: 
«ΙΕΡΕΩΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ»

Ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν 
Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολι
τισμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου» 
μέ βαθειά συγκίνηση καί μεγάλη ἱκανο
ποίηση δέχθηκε τήν ἱστορική ἀπόφαση 
τοῦ Δήμου Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς 
νά ἀφιερώσει μιά ὁδό στήν περιοχή τοῦ 
Κοντόπευκου στόν μακαριστό ἱδρυτή τῆς 
Ἑνώσεώς μας Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀντώ
νιο Ἀλεβιζόπουλο.

Θεωροῦμε ὅτι μέ τήν ἀπόφαση αὐτή 
ἀποτίεται ἡ πρέπουσα καί δίκαιη τιμή 

στόν τιμώμενο καί ἀναγνωρίζεται ἔμπρα
κτα «τό ἔργο, ἡ ἀρετή, ἡ ξεχωριστή προ
σωπικότητα, ἡ εὐρύτατη παιδεία καί τό 
ἦθος τοῦ Ἱερέως», ὁ ὁποῖος  ἐτίμησε ἐπί 
σειρά ἐτῶν τόν Δῆμο τῆς διαμονῆς του καί 
ἀφιέρωσε τήν ζωή του γιά τήν δόξα τοῦ 
Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, ἀγωνιζόμενος γιά 
νά στηρίξει τούς ἀδελφούς του στήν Ὀρθό
δοξη Πίστη.

Γι’ αὐτό ἡ Ἕνωσή μας εὐχαριστεῖ θερμό
τατα τόν Ἐντιμότατο Δήμαρχο κ. Βασίλη 
Ζορμπᾶ καί τά Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμ
βουλίου, τήν Ἐ πι τρο πή Ποι ό τη τας Ζω ῆς 
τοῦ Δή μου Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς καί ἰδιαιτέ
ρως τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη 
π. Χρυσόστομο Παπαθανασίου, γιά τήν 
ἀξιέπαινη καί ἱστορική αὐτή ἀπόφαση.

Στή συνέχεια, παραθέτουμε ὁλόκληρο 
τό κείμενο τήν  Ἀποφάσεως: 1

1. Δήμος Αγίας Παρασκευής  Γραφείο Τύπου, 
14/03/2013 http://www.agiaparaskevi.gr/tabid/269/itemid/ 
1739/amid/590/.aspx

Σημείωση τῆς Σύνταξης
Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπό
ψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές ἤ 
σέ σχόλια, φέρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπι
στολογράφοι καί οἱ σχολιαστές κι ὄχι ἡ 
Συντακτική Ἐπιτροπή.
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Μέ πρω το βου λί α τοῦ Δη μάρ χου Ἁ γί ας 
Πα ρα σκευ ῆς κ. Βα σί λη Ζορ μπᾶ καί σέ συ νέ
χεια πρό τα σης τοῦ Πα νο σι ο λο γι ό τα του Ἀρ
χι μαν δρί τη π. Χρυ σό στο μου Πα πα θα να σί ου, 
ἡ Ἐ πι τρο πή Ποι ό τη τας Ζω ῆς τοῦ Δή μου Ἁ γί
ας Πα ρα σκευ ῆς, κα τά τή συ νε δρί α σή της τήν 
Τε τάρ τη 13/3/2013, ἐ νέ κρι νε τήν ὀ νο μα σί α 
ὁ δοῦ τῆς πε ρι ο χῆς Κον το πεύ κου ὡς: «Ἱ ε ρέ ως 
Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πού λου».

Πρό κει ται γιά δη μο τι κή ὁ δό, ἡ ὁ ποί α βρί
σκε ται ἐν τός τοῦ Ο.Τ. 146 καί με τα ξύ τῶν 
ὁ δῶν Κύ πρου καί Ὑ α κίν θου στήν πε ρι ο χή 
Κον τό πευ κο καί ἡ ὁ ποί α σύμ φω να μέ τά στοι
χεῖ α τῆς Τε χνι κῆς Ὑ πη ρε σί ας τοῦ Δή μου δέν 
εἶ χε μέ χρι σή με ρα ἐ πί ση μη ὀ νο μα σί α.

Ση μεῖ ο ἀ να φο ρᾶς τῆς πα ρα πά νω ἀ πό φα
σης, ἀ πε τέ λε σε ἡ ἐ πι θυ μί α καί ἠ θι κή ὑ πο
χρέ ω ση τῆς Δη μο τι κῆς Ἀρ χῆς νά τι μη θεῖ τό 
ἔρ γο, ἡ ἀ ρε τή, ἡ ξε χω ρι στή προ σω πι κό τη τα, 
ἡ εὐ ρύ τα τη παι δεί α καί τό ἦ θος τοῦ Ἱ ε ρέ ως, 
ὁ ὁ ποῖ ος ὑ πῆρ ξε ἐ πί σει ρά ἐ τῶν ἐ κλε κτός 
δη μό της τοῦ Δή μου Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς, ἀλ
λά καί ἡ βού λη ση νά ἱ κα νο ποι η θεῖ σχε τι κό 
αἴ τη μα πολ λῶν συμ πο λι τῶν μας.

Οἱ ἀ νε κτί μη τες πα ρά με τροι τοῦ βί ου καί 
τῆς προ σω πι κό τη τας τοῦ Ἱ ε ρέ ως πα ρα τί
θεν ται στό βι ο γρα φι κό του ση μεί ω μα πού 
ἀ κο λου θεῖ: 

«Γεν νή θη κε τόν Ὀ κτώ βριο τοῦ 1931 στά 
Δου βρέ ϊ κα  Κα ζάρ μα Μεσ ση νί ας. Ὑ πῆρ ξε ὁ 
ἑν δέ κα τος καί τε λευ ταῖ ος γιός πο λύ τε κνης 
οἰ κο γέ νειας, με τα ξύ ἐν νέ α γι ῶν καί δύ ο θυ
γα τέ ρων.

Ἔ λα βε τήν στοι χει ώ δη ἐκ παί δευ ση στήν 
Κα ζάρ μα καί τή Γυ μνα σια κή στήν Κα λα μά
τα. Ἀ πε φοί τη σε ἀ πό τή Θε ο λο γι κή Σχο λή 
τοῦ Πα νε πι στη μί ου Ἀ θη νῶν τό 1957 καί ἀ πέ
κτη σε δι δα κτο ρι κό δί πλω μα στή Φι λο σο φι κή 
στήν πό λη Mainz τῆς Γερ μα νί ας. Ὑ πη ρέ τη σε 
ὡς βο η θός στό Πα νε πι στή μιο τοῦ Μύν στερ. 
Ἀ σχο λή θη κε ἐ κτε νῶς μέ τά ποι μαν τι κά 
θέ μα τα τῶν ἑλ λή νων με τα να στῶν στή Γερ
μα νί α καί ἐ νῶ προ δι α γρα φό ταν λαμ πρή 
στα δι ο δρο μί α ὡς Κα θη γη τής στή Γερ μα νί α 

ἀ πο φά σι σε νά χα ρι τώ σει τήν κλή ση ἀ πό τόν 
Θε ό καί νά χει ρο το νη θεῖ.

Νυμ φεύ θη κε τήν Ἀν τω νί α, κό ρη τοῦ Πά
στο ρα Λέν τς, ἡ ὁ ποί α ἔ γι νε Ὀρ θό δο ξη καί μέ 
τήν ὁ ποί α ἀ πέ κτη σε τρεῖς γιούς.

Χει ρο το νή θη κε δι ά κο νος καί πρε σβύ τε
ρος ἀ πό τόν Ἀρ χι ε πί σκο πο Θυ α τεί ρων καί 
Μ. Βρε τα νί ας Ἀ θη να γό ρα, τό ἔ τος 1962, 
στήν Στουτ γάρ δη καί ὑ πη ρέ τη σε ὡς ἐ φη μέ
ριος στό Ἀν νό βε ρο καί Κο λω νί α. Στή κά τω 
Σα ξο νί α ὀρ γά νω σε ἕ να εὐ ρύ τα το ποι μαν τι κό 
ἔρ γο, ὅ που ἀ ξι ο ποί η σε στό κα λύ τε ρο δυ να τό 
βαθ μό τό ἑλ λη νορ θό δο ξο λα ϊ κό στοι χεῖ ο καί 
ἐ ξέ δω σε τό πε ρι ο δι κό Γέ φυ ρα, ἐ νῶ ὀρ γά νω
νε συ νέ δρια καί συ νά ξεις ὅ που με τα ξύ τῶν 
ἄλ λων ἐ πε δί ω κε νά ἀμ βλύ νει καί τά ἔν το να 
πο λι τι κά πά θη καί τίς δι α μά χες με τα ξύ τῶν 
ἑλ λή νων με τα να στῶν.

Ἐ πέ στρε ψε στήν Ἑλ λά δα τό 1968 ὅ που 
ἀ πέ κτη σε τό δι δα κτο ρι κό δί πλω μα στή Θε
ο λο γι κή στό Πα νε πι στή μιο Ἀ θη νῶν καί δι ο
ρί στη κε ἐ φη μέ ριος στόν Ἱ. Ν. Ἁ γί ας Τριά δος 
Ἀμ πε λο κή πων καί στή συ νέ χεια στόν Ἱ. Ν. 
Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς Ἀτ τι κῆς, ὅ που ὑ πη ρέ τη
σε ὡς τήν κοί μη σή του.

Συγ χρό νως δι ο ρί σθη κε Γραμ μα τεύς τῆς 
Συ νο δι κῆς Ἐ πι τρο πῆς Ἀ πο δή μου Ἑλ λη νι
σμοῦ καί τό 1980 Γραμ μα τεύς τῆς Συ νο δι κῆς 
Ἐ πι τρο πῆς ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων.

Δι ορ γά νω σε τούς ἑ ξῆς το μεῖς δρα στη ρι ό
τη τος: «Φρον τι στή ριο Στε λε χῶν Ἐκ κλη σι α
στι κῆς Προ νοί ας» 1968, «Σχο λή Ἐ θε λον τῶν 
Δι α κο νί ας» 1971, «Φρον τι στή ριο Ἀν τι με τω πί
σε ως Αἱ ρέ σε ων» 1976.

Ἐ πί σης δι ε τέ λε σε, Δι ευ θυν τής τοῦ Γρα
φεί ου Ποι μαν τι κῆς Ἀν τι με τω πί σε ως τῶν 
Αἱ ρέ σε ων στήν Ἀρ χι ε πι σκο πή Ἀ θη νῶν, Δι
ευ θυν τής τῆς Ὑ πη ρε σί ας Ἐ νη με ρώ σε ως Δι
α λό γου καί Πο λι τι σμοῦ τῆς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς, 
Πρό ε δρος τοῦ Πνευ μα τι κοῦ Συμ βου λί ου τῆς 
«Πα νελ λη νί ου Ἑ νώ σε ως Γο νέ ων γιά τήν 
Προ στα σί α τοῦ Ἑλ λη νορ θό δο ξου Πο λι τι σμοῦ 
τῆς Οἰ κο γε νεί ας καί τοῦ Ἀ τό μου», Πρῶ τος 
Ἀν τι πρό ε δρος τοῦ «Ὀρ θό δο ξου Ἐ πι μορ φω
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τι κοῦ Κέν τρου Ἐ νη με ρώ σε ως καί Δι α λό γου», 
Πρό ε δρος τοῦ Πνευ μα τι κοῦ Συμ βου λί ου τοῦ 
Πνευ μα τι κοῦ Κέν τρου Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς, 
Α΄ Ἀν τι πρό ε δρος τοῦ «Δι ορ θο δό ξου Συν δέ
σμου Πρω το βου λι ῶν Γο νέ ων».

Ὡς Γραμ μα τεύς τῆς Συ νο δι κῆς Ἐ πι τρο
πῆς δι ορ γά νω σε πλη θώ ρα Κλη ρι κο λα ϊ κῶν 
Συ νά ξε ων, Συ νε δρί ων, Σε μι να ρί ων, Ἡ με
ρί δων, Πα νελ λα δι κῶν καί Πα νορ θο δό ξων 
Συν δι α σκέ ψε ων, τό «Σε μι νά ριο Πί στε ως», τό 
«Σε μι νά ριο Οἰ κο δο μῆς στήν Ὀρ θο δο ξί α», τό 
«Σε μι νά ριο Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως», τό «Θε ο
λο γι κόν Σε μι νά ριον».

Συ νέ γρα ψε 40 βι βλί α ποι κί λου ποι μαν
τι κοῦ πε ρι ε χο μέ νου, πού κα λύ πτουν τούς 
το μεῖς τῆς ἐ νο ρια κῆς δρα στη ρι ό τη τος, τήν 
ὁ ρι ο θέ τη ση τῆς Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί τῆς 
ποι μαν τι κῆς στρα τη γι κῆς τῆς Ἐκ κλη σί ας 
ἔ ναν τι τῶν ποι κί λων αἱ ρέ σε ων.

Συ νέ τασ σε μέ συ νερ γά τες τά Δελ τί α: 
«Μαρ τυ ρί α», «Πλη ρο φο ρεῖν», «Δελ τί ον Ἐ νη
με ρώ σε ως», «Δελ τί ον Ἐ πι κοι νω νί ας». Πολ
λά ἄρ θρα του δη μο σι εύ θη καν στίς κα θη με
ρι νές ἐ φη με ρί δες καί πε ρι ο δι κά. Μί λη σε σέ 
πλεῖ στες πό λεις τῆς Ἑλ λά δος καί σέ Γυ μνά
σια καί Λύ κεια. Εἶ χε δύ ο τα κτι κές ἐκ πομ πές 
στό Ρα δι ο φω νι κό Σταθ μό τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς 
Ἑλ λά δος.

Συμ με τέ σχε σέ πλεῖ στα Δι ε θνῆ Συ νέ δρια 
Πρω το βου λι ῶν Γο νέ ων στό Ἐ ξω τε ρι κό, σέ 
συ νε λεύ σεις τοῦ Παγ κο σμί ου Συμ βου λί ου 
Ἐκ κλη σι ῶν καί Συ νε δρί ων Ἀν θρω πί νων Δι
και ω μά των καί σέ συ νέ δρια ἀν τι αι ρε τι κοῦ 
χα ρα κτή ρα σέ πολ λές χῶ ρες στό ἐ ξω τε ρι
κό.

Ἐ ξε δή μη σε πρός Κύ ριον τήν 3η Μα ΐ ου 1996 
ἔ χον τας ἀ φι ε ρώ σει τή ζω ή του στήν Ἐκ κλη
σί α καί ἔ χον τας προ σφέ ρει με γά λες ὑ πη ρε
σί ες στή στή ρι ξη τῆς Ἀ λή θειας τῆς Πί στε ως 
καί στό Ποι μαν τι κό ἔρ γο τῆς Ἐκ κλη σί ας. 
Ἕ να πε ρί που ἔ τος ἀρ γό τε ρα τόν ἀ κο λού θη
σε στήν ἐκ δη μί α καί ἡ πρε σβυ τέ ρα Ἀν τω νί α. 
Ἡ πρε σβυ τέ ρα ὑ πῆρ ξε γι’ αὐ τόν πο λύ τι μη 
σύ ζυ γος, ἀ ξί α μη τέ ρα καί ἀ ναν τι κα τά στα τη 

βο η θός στή ζω ή, κα λύ πτον τάς τον σέ ὅ λους 
τούς το μεῖς, ὥ στε ἀ πε ρί σπα στος νά μπο ρεῖ 
νά ἐ πι δο θεῖ στό πράγ μα τι με γά λο καί οὐ σι α
στι κό Ἐκ κλη σι α στι κό ἔρ γο του.

Ἦ ταν μιά ξε χω ρι στή προ σω πι κό τη τα, 
ἄν θρω πος εὐ ρύ τα της παι δεί ας καί ἤ θους. 
Ἰ δι αί τε ρα τι μᾶ τόν Δῆ μο Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς, 
τοῦ ὁ ποί ου ὑ πῆρ ξε ἐ πί σει ρά ἐ τῶν ἐ κλε κτός 
δη μό της.

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»2

Σέ Ἔκθεση τῆς MIVILUDES = Mission 
Interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dêrives sectaires (Διυπουργική 
Ἀποστολή Ἐπαγρυπνήσεως καί Ἀγῶνος 
ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν ὀργανώσεων), τοῦ 
ἔτους 2008, πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς 
Γαλλίας, ὑπό τόν τίτλο «Ἡ ἐκτροπή τῶν 
ψυχοθεραπευτικῶν τεχνικῶν πρός αἱρετι
κούς σκοπούς», γίνεται χρήση τῶν συμπε
ρασμάτων τοῦ βιβλίου τῆς Martine Maurer 
ὑπό τόν τίτλο: «Πῶς νά ἐπιλέγουμε τόν 
ψυχοθεραπευτή μας  προσοχή: κίνδυνος 
ἀποκλινουσῶν πρακτικῶν» (2001).

Γίνεται ἱστορική ἀναδρομή στίς ἀρχές 
καί στούς λόγους τῆς ἐμφανίσεως τοῦ 
ψυχοθεραπευτοῦ ὡς ἐξωιατρικῆς, ἐξω
θεσμικῆς εἰδικότητας (δεκαετία 1970) καί 
στίς αἰτίες τῆς ὁλοέν διογκουμένης ζητή
σεως γιά τήν εἰδικότητα αὐτή (στό κείμενο 
τῆς Ἐκθέσεως χαρακτηρίζεται ὡς «ἔκρηξη 
μιᾶς φούσκας», σελ. 107).

Περιγράφεται ἡ σύνδεση τῆς ψυχοθερα
πείας μέ αἱρετικές κινήσεις καί ἡ κατάχρη
ση τῆς πρώτης ἀπό τίς δεύτερες, μέ ἀπο
τέλεσμα τήν ἐπικράτηση «τσαρλατάνων» 
(σελ. 108), τήν ὁποία κατήγγειλαν τόσο ἡ 
Γαλλική Ὁμοσπονδία Ψυχοθεραπείας καί 
Ψυχαναλύσεως σέ ἀνοικτή ἐπιστολή της 
τό 2007 (29.1.2007) πρός τό Γαλλικό Κοι

2. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό Bulles, τ. 114, 2012
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νοβούλιο, ὅσο καί ἔγκυροι ψυχίατροι σέ 
δημοσιεύματά τους (Jean Marie Abgrall, 
Ὁ μηχανισμός τῶν αἱρέσεων, 1996). Ἰδίως 
ἐπισημαίνονται οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν πνευ
ματική χειραγώγηση, τήν ψυχική ἐξάρτη
ση ἤ τήν πλύση ἐγκεφάλου πού ἀσκεῖ κατά 
σύστημα ἡ διδασκαλία προσελκύσεως σέ 
αἱρετικές κινήσεις:

 Ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ ἐκείνων πού 
προσφεύγουν στήν ψυχοθεραπεία (στή 
Γαλλία 5,2 % τοῦ πληθυσμοῦ, ἤτοι περί 
τά 3 ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, γυναικῶν 
κατά τά δύο τρίτα τους, ὅπου, ἐάν συμπε
ριληφθεῖ καί ἡ ἀπήχηση στούς οἰκείους 
καί τό περιβάλλον τῶν θεραπευομένων, 
τό ἐνδιαφερόμενο κοινό φθάνει τά 810 
ἑκατομμύρια!),

 ἡ διαφοροποίηση τῆς ψυχοθεραπευ
τικῆς φροντίδας πρός αὐξανόμενο κοινό 
ἀπό νέους δέκτες (σχολεῖα, ἐπιχειρήσεις, 
ἀνηλίκους, νέους ἐνηλίκους),

 εἰδικῶς ἡ ἔνταξη καί ἀσφαλιστική κά
λυψη τῆς ψυχοθεραπευτικῆς φροντίδας 
στό ἐργασιακό περιβάλλον,

 ἡ διαφοροποίηση καί ὁ πολλαπλασι
ασμός τῶν ποικίλων ψυχοθεραπευτικῶν 
προσεγγίσεων, ἐγκυμονοῦν κινδύνους 
ἐμπορικοποιήσεως τῆς ἰατρικῆς (ἀναφέ
ρονται λ.χ. νέα «προϊόντα» ὡς ἡ διάθεσις 
«κουπονιῶν ψυχοθεραπείας»!), παραβιά
σεως τοῦ ἰατρικοῦ ἀπορρήτου, παροχῆς 
κινήτρων γιά ἀπολύσεις ἤ καί ἐπαγγελμα
τικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ πρός ἀπασχό
ληση σέ αἱρετικά κινήματα.

Πέραν τῶν 38 μεθόδων, καταγεγραμμέ
νων καί ἐγκεκριμένων ὑπό τῆς Γαλλικῆς 
Ὁμοσπονδίας Ψυχοθεραπείας καί Ψυχα
ναλύσεως (σελ. 110),  ὀργανώσεις ἐναλ
λακτικῆς φροντίδος καί εὐεξίας διαδίδουν 
 ἰδίως μέσῳ τοῦ Διαδικτύου  καί πολλές 
ἄλλες, ἑτερογενεῖς καί ποικίλες, μεταξύ 
τῶν ὁποίων ὅμως καί ὡρισμένες οἱ ὁποῖες 
δέν ἔχουν ἀκόμη ἀξιολογηθεῖ ἐπιστημο
νικῶς ἤ ἀκόμη συνδέονται καί μέ θεωρίες 

«σεσημασμένες» ὡς κινδύνους γιά τούς 
ἀσθενεῖς (σελ. 111).

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ3

Ὁ Θεός θέλει τήν φυσική καί ὑλική εὐε
ξία τῶν πιστῶν του. Τήν φυσική, πρῶτα. 
Ἡ διατήρηση ἤ ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας 
διά τῆς προσευχῆς εἶναι σήμερα ἕνα ἀπό 
τά προνομιοῦχα ἐδάφη αὐτῶν τῶν ἐκκλη
σιῶν4. Αὐτό περνάει μέσα ἀπό τήν ὀργάνω
ση ἑνός συνόλου πρακτικῶν καί ἐπιδείξεων 
γύρω ἀπό τήν ἀσθένεια καί τή θεραπεία 
της. Ἡ ἀσθένεια ἐδῶ ἐ κλαμ βά νε ται μέ 
πο λύ εὐ ρεῖ α ἔν νοι α (ἀ νερ γί α, οἰ κο νο μι κά 
προβλήματα, ἐπαγγελματικές ἀποτυχίες, 
προβλήματα στίς σχέσεις... ὅλες οἱ ἀτυχί
ες τῆς ζωῆς, ἐκ τῶν ὁποίων βεβαίως καί 
ἡ φυσική ἤ ψυχολογική ἀρρώστια) καί τά 
ἀποτελέσματα ἀνατίθενται στή δύναμη 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Σήμερα, αὐτές οἱ ἐκκλησίες στήν πλειο
ψηφία τους κηρύττουν λόγο παραλαγμένο 
πού ἐπίσημα δέν ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ 
τούς κανόνες τῆς ἰατρικῆς. Διαβεβαιώνουν 
ὅτι δέν τήν ὑ πο κα θι στοῦν καί δέν ἐν θαρ
ρύ νουν τούς πι στούς τους νά ἀ πο μα κρύ
νον ται ἀ πό αὐ τήν. Με ρι κές ὡ στό σο ἔ χουν 
αὐ ταρ χι κό κήρυγμα καί παραγγέλλουν 
στούς πιστούς τους νά ἀπομακρύνονται 
ἀπό τίς τεχνικές ἤ καί ἐντελῶς ἀπό τήν 
ἰατρική. Ὅπως κι ἄν ἔχει τό πρᾶγμα, ἕνας 
ἀριθμός πεποιθήσεων πού προωθοῦνται 
σ’ αὐτές τίς ἐκκλησίες, σχετικά μέ τήν 
προέλευση καί τίς αἰτίες τῆς ἀσθένειας 
καί τίς μεθόδους θεραπείας μποροῦν νά 
καθορίσουν τή στάση πού θά πάρουν 
οἱ πιστοί· ἔτσι εἶναι ἱκανές νά παρασύ
ρουν πρός πρακτικές ἀντίθετες πρός τήν 
ἀρχή, σύμφωνα μέ τήν ὁποία κάποιος δέν 
θἄπρεπε νά ἀπαγορεύσει στόν ἑαυτό του 
νά ἀκολουθήσει τή θεραπεία τήν πιό ἐνδε

3. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό Bulles, τ. 114, 2012
4. Ἀναφέρεται στίς Νεοπεντηκοστιανές ὁμάδες.
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δειγμένη γιά τήν ἀποτελεσματικότητά της 
κατά τῆς ἀρρώστιας.

Γιά τούς λόγους αὐτούς, ἀκόμη κι ἄν 
οἱ ἐκκλησίες αὐτές ἀρνοῦνται ὅτι ἀπο
μακρύνουν τούς πιστούς ἀπό μία ἐ πι
στη μο νι κά δο κι μα σμέ νη ἰ α τρι κή, ὑ πάρ χει 
πάν τα ὁ φό βος νά δοῦμε ὅτι ὑποδαυλί
ζουν στούς πιστούς μία στάση δύσπιστη 
ἤ λίγο συνεργάσιμη μέ τό ἰατρικό σῶμα, 
ἄς ποῦμε ἀπορριπτική. Αὐτός ὁ φόβος, 
πού θά μποροῦσε νά φανεῖ θεωρητικός 
ἄν ὄχι φανταστικός ἐπιβεβαιώνεται ἀπό 
πλῆθος μαρτυριῶν πού ἔλαβε τό Ciaosn5 
ἀπό πρόσωπα πού ἀποφάσισαν νά τερμα
τίσουν κάποια θεραπεία πού ἔκαναν (χη
μειοθεραπεῖες, ψυχιατρικές θε ρα πεῖ ες...) 
ἀ κο λου θῶν τας τίς ὁ δη γί ες τῆς ἐκ κλη σί ας 
τους.

Ἕνα συμβόλαιο μέ τόν Θεό;
Σέ οἰκονομικό ἐπίπεδο, οἱ ἐκκλησίες 

αὐτές τῆς εὐημερίας διαβεβαιώνουν ὅτι 
ὁ Θεός θά γεμίσει ὅποιον τοῦ ἀνοίξει 
τήν καρδιά του μέ φανταστικές ὑλικές 
ἱκανοποιήσεις (ἀγαθά), ὅπως αὐτοκίνητο, 
σπίτι... Ὅμως αὐτό τό «θαῦμα» δέν ἔρχε
ται ἀπό μόνο του: πραγματικά, πρέπει ὁ 
πιστός νά παρουσιάσει τήν ἀπόδειξη τῆς 
ἐμπιστοσύνης του στόν Θεό, ἐκτελῶντας 
προκαταρκτικά τό δικό του μέρος τοῦ 
συμβολαίου, πληρώνοντας τή «δεκάτη» 
στήν ἐκκλησία, καί κάνοντάς της τακτικά 
δωρεές, ἀνεξάρτητα ἀπό τούς οἰκονομι
κούς πόρους πού ἔχει. Ξεκινῶντας ἀπό 
τήν ἀρχή ὅτι «τό δῶρο καλεῖ τό χρέος καί 
τό ἀντιδῶρο», τά δῶρα αὐτά τῶν πιστῶν 
εἰσάγουν ἕνα συμβολαιογραφικό σύνδε
σμο (μιά συμβατική σχέση) ἀνάμεσα σ’ 
αὐτούς καί τόν Θεό. Μ’ αὐτή τή λογική, 
ὅσο πιό πολύ δίνει χρήματα ὁ πιστός, τόσο 
πιό μεγάλος εἶναι στά μάτια τοῦ Θεοῦ, 

5. Centre d’ information et d’ avis sur les organisations 
sectaire nuisibles.

καί τόσο πιό πολύ ἐνισχύει τήν ὑποχρέ
ωσή του (τοῦ Θεοῦ) νά τοῦ ἀνταποδώσει. 
Ἀντιθέτως, ὅποιος δέν δίνει κλέβει τόν 
Θεό καί δέν θά μπορέσει νά συμμετέχει 
στή «βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Αὐτός ὁ τρόπος 
ἀντιμετωπίσεως τῶν πραγμάτων, πού ἐπι
τρέπει μία δικαιολογία τοῦ πολυτελοῦς, 
πολλές φορές, τρόπου ζωῆς ὁρισμένων 
ὑπευθύνων τῶν ἐκκλησιῶν, δέν ἀπέφυγε 
νά δημιουργήσει δυσαρέσκειες καί παρά
πονα μετά ἀπό χρόνια γιά τήν μή ἀνταπό
δοση τῶν δώρων. Ὁδήγησε σέ καταστάσεις 
ἀνασφάλειας ὅταν ὁρισμένοι πιστοί, πού 
διέθεταν λίγα (ὑλικά) ἀγαθά, ἀλλά ἦταν 
πεπεισμένοι γιά τήν ὑποχρεωτική ἄφθονη 
δωρεά, προτίμησαν νά τιμήσουν αὐτή ζη
μιώνοντας τά οἰκονομικά τῆς οἰκογενείας 
τους.

ΤΟ ΠΙΟ ΜΑΚΡΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ6

Μιά νε α ρή γυ ναί κα, ἀ πο δέ χθη κε πρό
σκλη ση γιά ἕ να «Σαβ βα το κύ ρια κο Δι α λο
γι σμοῦ» στό Λον δί νο. Ἀ πο δεί χθη κε τό πιό 
μα κρύ Σαβ βα το κύ ρια κο τῆς ζω ῆς της.

Ὀ κτώ χρό νια ἀρ γό τε ρα, ἐ πέ στρε ψε στό 
φί λο της καί στήν οἰ κο γέ νειά της λέ γον τας 
στή μη τέ ρα της: «Νο μί ζω ὅ τι εἶ χα ἐμ πλα κεῖ 
σέ μί α λα τρεί α».

Ἡ κο πέ λα ἄς τήν ὀ νο μά σου με «Ἐλί
ζαμπεθ» ἔ παιρ νε φάρ μα κα γιά χρό νιους 
πό νους τῆς πλάτης. Στά 26 χρό νια της 
γνώ ρι σε ἕ να θε ρα πευ τή, πού ὑ πο σχέ θη κε 
νά τήν κά νει κα λά, ἄν δε χό ταν νά λά βει 
μέ ρος σ’ ἕ να «Σαβ βα το κύ ρια κο Δι α λο γι
σμοῦ».

Οἱ «λί γες μέ ρες» ἔ γι ναν ἑ βδο μά δες, 
μῆ νες, χρό νια. Ἡ «Ἐλίζαμπεθ» ἀ πο μα
κρύν θη κε ἀ πό τήν οἰ κο γέ νειά της καί 
ἔ βλε πε τή μη τέ ρα τῆς μό νο μιάδύ ο φο ρές 
τό χρό νο ἐνῶ δέν συμ με τεῖ χε πλέ ον σέ 

6. FAIRnews, τ. 2, 2009. Ἀπόσπασμα ἀπό τό, «A 
Mother’s Journey And The Power Of Love» (Τό ταξίδι μιᾶς 
μητέρας καί ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης).
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οἰκογενειακές γι ορ τές γε νε θλί ων καί Χρι
στου γέν νων.

Τούς ἔ λε γε, πώς ἐρ γα ζό ταν στίς δη μό
σι ες σχέ σεις ὀρ γα νώ νον τας ἐκ δη λώ σεις 
κά ποι ου φο ρέ α. Ἡ μη τέ ρα της ἔ λα βε πρό
σκλη ση σέ μί α συ ναυ λί α γιά τήν ἐ νί σχυ ση 
τοῦ Δα λά ϊ Λά μα, ὅ που καί συ νάν τη σε τόν 
ἀρ χη γό τῆς «λα τρεί ας» (cult) γιά πρώ τη 
φο ρά. Τῆς ἔ κα νε ἰ δι αί τε ρα κα κή ἐν τύ πω ση, 
ὅ μως δέ φά νη κε νά ἔ χουν τήν ἴ δια εἰ κό να 
οἱ 25 γυ ναῖ κες πλή ρως ἐ ξαρ τη μέ νες ἀ π’ 
αὐ τόν, πού τόν ἐ πι χο ρη γοῦ σαν μέ 400 λί
ρες τό μή να.

Ἡ ὁ μά δα ἦ ταν γνω στή σάν Osho ἡ 
ὀ νο μα σί α, παρ μέ νη ἀ πό τόν Osho, τόν 
πρό σφα τα ἀ πο βι ώ σαν τα Μπαγ κβάν Σρί 
Ραζ νίς. Με τά τό θά να το τοῦ Osho, οἱ πρώ
ην ὀ πα δοί του, κα τά πλη ρο φο ρί ες, συ νε
χί ζουν σάν «Λέ σχη Δι α λο γι σμοῦ» (Club 
Meditation) στήν Ἰν δί α.

Ἡ «Ἐλίζαμπεθ» ὑ πέ φε ρε ἀκόμη ἀ πό 
«Λύ κο» (Lupus) μί α αὐ το ά νο ση ἀ σθέ νεια. 
Οἱ ὀ πα δοί τῆς ὀρ γά νω σης στήν ὁ ποί α εἶ χε 
ἐμ πλα κεῖ τῆς ἔ δω σαν δι ά φο ρες Κι νέ ζι κες 
«θεραπείες», ἀλ λά αὐ τό τῆς προ κά λε σε 
νε φρι κή ἀ νε πάρ κεια καί τήν ἄ με ση εἰ σα
γω γή της στό νο σο κο μεῖ ο, ὅ που ὑ πέ στη καί 
ἐγ κε φα λι κό.

Οἱ γυ ναῖ κες ὀ πα δοί τῆς ὁ μά δας ἐ πι σκέ
φθη καν τό νο σο κο μεῖ ο πού νο ση λευ ό ταν ἡ 
κο πέ λα καί δη μι ούρ γη σαν ἐ πει σό διο, ἀλ λά 
εἰ δο ποι ή θη κε ἐν τῷ με τα ξύ ἡ μη τέ ρα της, 
πού ζή τη σε ἀ πό τούς ὀ πα δούς τοῦ Osho 
νά ἀ πο συρ θοῦν καί ἀ πέρ ρι ψε πρό τα ση τοῦ 
ἀρ χη γοῦ τους νά στεί λει ἕ ναν «ψυ χι κό χει
ρουρ γό», γιά νά θε ρα πεύ σει τή θυ γα τέ ρα 
της.

Ἡ μη τέ ρα τῆς «Ἐλίζαμπεθ» ἔ μει νε στό 
νο σο κο μεῖ ο ἕ ξι ἑ βδο μά δες, ὥ στε νά ἀ πο
τρέ ψει τήν τυ χόν ἐ πι στρο φή τῶν με λῶν τῆς 
«λα τρεί ας» (cult), τούς ὁ ποί ους καί ἀ πεί λη
σε μέ μή νυ ση ἄν ἐ πι χει ροῦ σαν νά ἀ να μι
χθοῦν στή θε ρα πεί α τῆς κό ρης της.

Μέ τήν ἐ πι στρο φή στό σπί τι, ἡ «Ἐ λί ζαμ
πεθ» ἀ κο λού θη σε ἐ κτε τα μέ νη ἀ γω γή στό 
πρό γραμ μα τῆς «Κα τ’ Οἶ κον Θε ρα πευ τι κῆς 
Φρον τί δας» (Community Care) καί στή συ
νέ χεια νοσηλεύθηκε τρεῖς ἑ βδο μά δες στό 
«Κέν τρο Wellspring Retreat» (Well spring 
Re treat Cen tre)7 στό Ὀ χά ϊ ο.

Ἡ θε ρα πεί α ἀ πε ξάρ τη σης πραγματο
ποιήθηκε μέ τή βοήθεια πρώ ην μέ λους 
«λα τρεί ας» (cult), μέ τό ὁ ποῖ ο συ νερ γά στη
κε γιά τήν ἐ πα νέν τα ξή της στήν κοι νω νί α 
κερ δί ζον τας πί σω τήν προ σω πι κή της ζω ή.

Ἡ μη τέ ρα της πε ρι έ γρα ψε τήν ὅ λη ἐμ
πει ρί α σάν: «Τό τα ξί δι μιᾶς μη τέ ρας καί ἡ 
δύ να μη τῆς ἀ γά πης».

Ἡ ὀρ γα νω μέ νη ἀν τί στα ση ἀ πέ ναν τι 
στίς «λα τρεῖ ες» (cults) στίς Η.Π.Α. τερ μα
τί σθη κε ὅ ταν τό «Δί κτυ ο Ἐ νη μέ ρω σης γιά 
τίς Λα τρεῖ ες» (Cult Awareness Network) 
ἐ ξου δε τε ρώ θη κε με τά ἀ πό κα ται γι σμό μη
νύ σε ων, πού προ κά λε σε ἡ Σα η εν το λο γί α8, 
ἀλ λά τό Κέν τρο Wellspring Retreat προ σφέ
ρει ἀ κό μη ἐ ξει δι κευ μέ νη βο ή θεια σέ πρώ ην 
θύ μα τα «λα τρει ῶν» (cults).

Σή με ρα ἡ «Ἐλίζαμπεθ» σπου δά ζει γιά 
νά πά ρει τό πτυ χί ο της στό Πα νε πι στή μιο 
καί σάν ὁλοκλήρωση στό «εὐτυχές τέλος», 
ἔ χει παν τρευ τεῖ τόν νέ ο, πού ἐγ κα τέ λει ψε 
πρίν ὀ κτώ χρό νια· τά χρό νια τῆς ἔν τα ξής 
της στήν ὀρ γά νω ση.

7. Συμ βου λευ τι κό κέν τρο, πού εἰ δι κεύ ε ται στή θε
ρα πεί α ἀ τό μων, πού ἔ χουν ὑ πο στεῖ πλύ ση ἐγ κε φά λου 
σέ κα τα στρο φι κές θρη σκευ τι κές ὁ μά δες καί λα τρεῖ ες ἤ 
ἔ χουν ὑ πο στεῖ ἔ λεγ χο τοῦ νοῦ, ψυ χο λο γι κή, συ ναι σθη
μα τι κή, ψυ χι κή ἤ πνευ μα τι κή κα τά χρη ση καί ἐν δο οι κο
γε νεια κή βί α. Ἱ δρύ θη κε τό 1986 ἀ πό τόν Δρ Paul R. Martin 
καί τή σύ ζυ γό του Barbara καί βρί σκε ται στό Albany τοῦ 
Ὀ χά ϊ ο, τῶν Η.Π.Α. Εἶ ναι μί α ἀ πό τίς λί γες ἐγ κα τα στά σεις 
τοῦ εἴ δους στόν κό σμο.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wellspring_Retreat_and_
Resource_Center

8. Πρό κει ται γιά τή γνω στή C.A.N., πού ἀ φοῦ πρῶ τα 
ὁ δη γή θη κε σέ χρε ο κο πί α ἀ πό τή Σα η εν το λο γί α, στή συ
νέ χεια ἐ ξα γο ρά στη κε τό 1996 καί σή με ρα ὑ φί στα ται ὡς 
New Cult Awareness Network ἐ ξυ πη ρε τών τας τούς σκο
πούς τῆς Σα η εν το λο γί ας.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cult_Awareness_Network
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ΑΕΡΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 
ΣΤΟ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ;1

Ὁ Ἀμερικανός ἠθοποιός καί μουσικός 
τοῦ Χόλυγουντ, Τζόναθαν Τζάκσον  (Jona
than Jackson) κατά τήν βράβευσή του στήν 
ἐκδήλωση βραβείων Emmy 2012, γιά τηλε
οπτικούς ἠθοποιούς δραματικῶν σειρῶν 
ἔδωσε κανονική μαρτυρία πίστεως εὐχαρι
στώντας τό Θεό γιά τό γεγονός.

Κυρίως, ὅμως, ἐξέφρασε τήν εὐγνω
μοσύνη του γιά τήν ἔνταξη τοῦ ἰδίου κα
θώς καί τῆς νεαρῆς συζύγου του καί τῶν 
δύο μικρῶν παιδιῶν του στήν «ἱστορική 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν Ὀρθοδοξία», 
κάνοντας τό σταυρό του μπροστά σέ ἑκα
τομμύρια τηλεθεατές. 

Σέ συνέντευξή του σέ Ἕλληνα δημο
σιογράφο, ὁ ἠθοποιός εὐχαρίστησε τούς 
«Ἕλληνες Ὀρθοδόξους ἀδελφούς» του, 
ὅπως τούς ἀποκάλεσε, γιά τήν ἀποστολή 
ἐνθουσιωδῶν μηνυμάτων μετά τήν ὁμιλία 
του στήν ἀπονομή τῆς βράβευσής του. «Ἡ 
γυναίκα μου κι ἐγώ νοιώσαμε ἐνθάρρυνση 
καί εὐλογία ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν ὑποστή
ριξη τόσων πολλῶν ἀπό ὅλο τόν κόσμο... Ὡς 
Ἀμερικανός προσήλυτος στήν Ὀρθοδοξία, 
αἰσθάνομαι εὐ γνώ μων καί ταπεινός..., καί 
ἐλπίζω, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ἐ πι σκε φθῶ 
κάποια μέρα τήν Ἑλλάδα καί τό Ἅγιον Ὄρος. 
Σᾶς εὐχαριστῶ πάλι καί εὔχομαι νά εἶναι 
μαζί σας οἱ προσευχές τῆς Ὑπεραγίας Θεο
τόκου καί ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας Τριάδος».

Προερχόμενος ἀπό γονεῖς «Ἀντβε
ντιστῶν τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας», ὁ Τζάκσον 
ἔνοιωσε, ὅπως ὁμολόγησε στή συνέντευξή 
του, στά δώδεκά του χρόνια «πόσο αὐστη
ρός κριτής ἤμουν γιά τούς ἄλλους καί πόσο 
σκληρή ἦταν ἡ καρδιά μου», μετά ἀπό τό 
κήρυγμα ἑνός ἱεροκήρυκα «γιά τήν ἀνθρώ
πινη ἀλαζονεία, πού εἶναι ριζωμένη στήν 
ἀνθρώπινη καρδιά»... «Τό ταξίδι μου μέ 

1. Περιοδικό «Παρεμβολή», τ. 102 & http://www.
youtube.com/watch?v=ZuyP9upZ_mI

τόν Θεό ὑπῆρξε μιά πορεία σταθερῆς με
ταστροφῆς καί ἀ να γέν νη σης... Τήν περίοδο 
αὐτή ἀναπτύχθηκε καί ἡ σχέση τῶν γονέων 
μου μέ τόν Θεό. Μερικές προκλήσεις καί 
τραγωδίες χτύπησαν τή ζωή μας μέ ἀποτέ
λεσμα νά πέσουν στά γόνατα μέ πολύ ρεα
λιστικό καί ἔντονο τρόπο».

Σέ ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου, ποι
ές δυσκολίες ἀν τι με τω πί ζει κάποιος πού 
ἐργάζεται στήν Ἀμερικανική τηλεόραση, ὁ 
ἠθοποιός ἀπήντησε πώς, «ὑπάρχουν πολ
λές δυσκολίες... Ἀλλά..., ἄν δέν ὑπάρχουν 
δυσκολίες, τότε ἴσως ὁ Χριστιανισμός μας 
δέν εἶναι ἀρκετά γνήσιος. Ὅμως, εἰδικά τό 
Χόλυγουντ εἶναι σκληρή βιομηχανία. Χτί
στηκε κάνοντας λεφτά καί ἔχει μικρό ἤ 
καθόλου ἐνδιαφέρον γιά πνευματικά ζητή
ματα. Προσωπικά, εἶμαι εὐγνώμων πού με
γάλωσα στό Χόλυγουντ, γιατί μέ ἀ νάγ κα σε 
νά διαλέξω σέ πολύ νεαρή ἡλικία τί εἴδους 
ἄνθρωπος θά ἤθελα νά εἶμαι. Ἔχει μιά 
πολωτική ἀτμόσφαιρα καί ἀποτελεῖ ἔρημο 
γιά αὐτούς πού ἀγαποῦν τό Θεό. Ἡ ἔρημος 
τοῦ Χόλυγουντ μέ καλλιέργησε νά ζῶ τήν 
πίστη καί νά ἀγαπῶ ὅλους, ἄσχετα ἀπό τό 
τί πιστεύουν καί ἀπό πού προέρχονται. Ἐκεῖ 
ὑπάρχουν οἱ γνωστοί πειρασμοί, σαρκικοί 
πόθοι, ἀλαζονεία, ἐγωισμός, φιλοχρηματία, 
δίψα γιά φήμη: αὐτά ἀποτελοῦν πραγματι
κή δυναμική στόν κόσμο τῆς ψυχαγωγίας. 
Ἀναγκάστηκα νά εἶμαι τρόπον τινά “μονα
στικός” στήν καρδιά μου, γιά νά ἐπιβιώσω σέ 
ἐκεῖνο τό περιβάλλον». Καί συμπλήρωσε: 
«Ὑπάρχουν πολλοί ἠθοποιοί σήμερα, ἄντρες 
καί γυναῖκες, πού ἐξετάζουν τήν Ὀρθόδοξη 
Πίστη. Βαπτίστηκα πολύ πρόσφατα καί 
συχνά, γιά νά γνωρίσει κάποιος τήν Ὀρθο
δοξία, χρειάζεται σημαντικός χρόνος, πρίν 
ἀποδεχθεῖ τήν Πίστη. Προσεύχομαι μέ ὅλη 
μου τήν καρδιά ὥστε, γενικά, πολλοί ἠθο
ποιοί καί καλλιτέχνες νά ἀ να κα λύ ψουν τήν 
ὀμορφιά τῆς Ἀρχέγονης Πίστης. Θά ἔφερνε 
τόση πολλή ζωή στόν καλλιτεχνικό κό
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σμο...». Σέ ἐρώτηση, ἄν ὑπάρχει πεδίο γιά 
ἱ ε ρα πο στο λι κή δράση στό «ἐπάγγελμά» 
του, ὁ Τζάκσον ἀπήντησε καταφατικά.

«Πιστεύω ὅτι ὑπάρχει πάντα χῶρος γιά 
ἱεραποστολική δράση στό Χόλυγουντ», πα
ραδέχτηκε. «Ἀλλά,... ὅσον ἀφορᾶ στήν προ
σέγγιση τῶν ἀνθρώπων γιά νά πιστέψουν 
στόν Χριστό,... ὑπάρχει μεγάλη διαφορά 
μεταξύ τοῦ Ὀρθοδόξου ἤθους καί τοῦ ἤθους 
τῶν Εὐαγγελιστῶν. Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοί, δέν πιστεύουμε στή χρήση βί
ας ἤ πίεσης τῶν ἀνθρώπων γιά νά γίνουν 
Ὀρθόδοξοι. Ζοῦμε μᾶλλον μέ τό πνεῦμα 
τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, πού εἶπε: 
“Ἀπόκτησε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί χιλιάδες 
θά βροῦν τή σωτηρία τους”. Εἶναι μέσω τῆς 
γνήσιας βίωσης τῆς πίστεώς μας ἐν Χριστῷ, 
πού ὁ κόσμος γύρω μας μεταμορφώνεται. 

Νομίζω ὅτι ἦταν ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, 
πού εἶπε: “Τό μεγαλύτερο δῶρο πού μπο
ροῦμε νά προσφέρουμε στόν κόσμο εἶναι ἡ 
μετάνοιά μας”. Αὐτή εἶναι ἡ ταπεινή καί 
δυνατή πίστη τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ. 
Γράφω τώρα ἕνα βιβλίο γιά τή σχέση μεταξύ 
των τεχνῶν καί τῆς Ὀρθοδοξίας: πῶς προ
σεγγίζει κάποιος τήν τέχνη του ὡς Ὀρθόδο
ξος Χριστιανός...

Κάποιος μοναχός εἶπε: “Κάθε περίσταση 
στή ζωή μας ἔχει ἕνα σκοπό: νά μᾶς ἀφυπνί
σει γιά τήν πραγματικότητα τοῦ Θεού”. Εἴτε 
εἶναι χαρά, εἴτε εἶναι κακουχία, ὑπάρχει 
κάποιος σκοπός σ’ αὐτό καί εἶναι παροῦσα ἡ 
(Θεία) Χάρη».

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ... 
ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ2

Ὁ Ἀμερικανικοῦ τύπου Πεντηκοστιανι
σμός ἀναπτύσσεται παγκοσμίως καί ἔχει 
ἐκτοπίσει τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία 
στή Λατινική Ἀμερική. Σύμφωνα μέ τήν 

2. FAIR news, τ. 2, 2009 (The Times, 15 Μαΐου 
2009).

«Παγκόσμια Χριστιανική Βάση Δεδομέ
νων» (World Christian Database)3, στή Βρα
ζιλία ὑπάρχουν σήμερα 24 ἑκατομμύρια 
Πεντηκοστιανοί.

Ἡ «Παγκόσμια Ἐκκλησία τῆς Βασιλεί
ας τοῦ Θεοῦ» (Universal Church of the 
Kingdom of God)4, στό Sao Paulo, πραγμα
τοποιεῖ ἐξορκισμούς, στούς ὁποίους μέλη 
τοῦ ἐκκλησιάσματος καλοῦνται νά φέρουν 
μαζί τους μικροαντικείμενα, πού ἀνήκουν 
σέ ἀγαπητά τους πρόσωπα τῶν ὁποίων οἱ 
ψυχές βασανίζονται.

Ὁ πάστορας Eginaldo λέει, πώς οἱ δαί
μονες δέν φεύγουν ἀπό κάποιον μέ τό νά 
ἐπισκεφθεῖ αὐτός τό νοσοκομεῖο. Ἔτσι, 
βάζει τά χέρια του ἐπάνω στά κεφάλια 
τῶν ἀνθρώπων, «ὑποχρεώνοντας» τά κακά 
πνεύματα νά βγοῦν. Μιά γυναίκα κατέρ
ρευσε, σφαδάζοντας καί οὐρλιάζοντας. Βο
ηθοί συγκρατοῦν τούς ἀνθρώπους καθώς 
σωριάζονται στό ἔδαφος, ἐνῶ ὁ πάστορας 
οὐρλιάζει: «βγές στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ».

Στή Νότιο Κορέα, ὁ David Cho, τῆς 
«Ἐκκλησίας τοῦ Πλήρους Εὐαγγελίου» 
τοῦ Yoido (Yoido Full Gospel Church)5, μέ 
830.000 μέλη, μεταδίδει τίς τελετές μέσῳ 
δορυφόρου σέ παγκόσμια ἐμβέλεια καί 
παρακινεῖ τούς Νοτιοκορεάτες νά ἀπελευ
θερωθοῦν ἀπό τήν Βόρειο Κορέα. Μάλιστα, 
ἀναφέρεται συχνά στόν ἐπαίσχυντο τη
λευαγγελιστή Ted Haggard6.

Στήν Ἀφρική ὁ Πεντηκοστιανισμός ἐξα
πλώνεται ταχύτερα ἀπό τό Ἰσλάμ, τόν Ρω
μαιοκαθολικισμό καί τίς ἄλλες μορφές τοῦ 
Προτεσταντισμοῦ. Ὁ Pat Robertson, ἄλλος 
τηλευαγγελιστής, ἔχει μεγαλύτερη ἐπιρ
ροή στήν Ἀφρική καί τή Λατινική Ἀμερική 
ἀπ’ ὅ,τι στίς Η.Π.Α.

3. http://worldchristiandatabase.org/wcd/about/more.
asp

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Church_of_
the_Kingdom_of_God

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Yoido_Full_Gospel_
Church

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Haggard
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Οἱ John Micklethwait καί Adrian 
Woolridge, συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου «Ὁ Θε
ός ἐπέστεψε» (God is back), τῶν ἐκδόσε
ων Penguin, σχολιάζουν χαρακτηριστικά: 
«παρά τούς διαφορετικούς τους τρόπους, οἱ 
πάστορες Eginaldo καί David Cho ἐκφράζουν 
τρία γεγονότα: α) τήν παγκόσμια ἐξάπλωση 
ἑνός Ἀμερικανικοῦ τύπου θρησκευτικότητας 
γενικά καί Πεντηκοστιανισμοῦ εἰδικότερα, 
β) τήν προώθηση τῶν εὐαγγελιστῶν Προ
τεσταντῶν στήν πολιτική σκηνή καί γ) τήν 
ἀμφίδρομη πορεία πού ἡ παγκόσμια θρη
σκευτικότητα ἀκολουθεῖ· τήν ἐξάπλωση, 
δηλαδή, ἑνός Ἀμερικανικοῦ τύπου Χριστιανι
σμοῦ πρός τόν ἀναπτυσσόμενο κόσμο καί τήν 
ἐπιστροφή στή συνέχεια, τοῦ τριτοκοσμικοῦ 
αὐτοῦ Χριστιανισμοῦ πίσω στίς Η.Π.Α.».

ΚΑΜΠΑΛΑ ΚΑΙ... ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημοσιεύουμε αὐτούσια ἐπιστολή, ἡ 
ὁποία παραδόθηκε ἰδιοχείρως στό Διευθυντή 
Δημοσίου ἐκπαιδευτηρίου τῆς Πρωτοβάθ
μιας Ἐκπαίδευσης, μέ σκοπό τήν προώθη
ση προφανῶς γιά λόγους «εὐζωΐας», ὅπως 
ἀναφέρεται στό σχετικό κείμενο τοῦ Ζοχάρ 
βιβλίου του Καμπαλισμοῦ, τοῦ ἀποκρυφι
στικοῦ αὐτοῦ ἀκραίου Ἰουδαϊσμοῦ. Τήν εὐθύ
νη τῆς ἔκδοσης φέρει τό «Kabbalah Centre», 
ὀργάνωση τήν ὁποία ἀπορρίπτει ἀκόμη κι ὁ 
«Ὀρθόδοξος Ἰουδαϊσμός» ὡς σέκτα7.

Ἡ ἐπιστολή προέρχεται ἀπό τό 
«Kabbalah Centre Ἀθηνῶν». Ἀκολουθεῖ τό 
κείμενο:
«Αγαπητοί μου, 

με μεγάλη μας χαρά σας προσφέρουμε 
το βιβλίο αυτό, το Ζοχάρ, ως δώρο προς τον 
οργανισμό σας από το Kabbalah Centre.

Δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα έχουν γίνει 
δωρεά σε οργανισμούς και ιδιώτες, όπως επί
σης σε αστυνομικά τμήματα, σε νοσοκομεια

7. Βλέπε καί: περιοδικό «Διάλογος», τ. 44, σ.2425.

κές μονάδες επειγόντων περιστατικών, σε 
πυροσβεστικά τμήματα, σε σιδηροδρομικούς 
σταθμούς και νοσοκομεία ανά τον κόσμο.

Ανά τους αιώνες, μερικά από τα σπουδαι
ότερα μυαλά της ιστορίας, από τον Πλάτω
να και τον Πυθαγόρα έως τον Σαίξπηρ, τον 
Σερ Ισαάκ Νιούτον και τον Φρόιντ μεταξύ 
άλλων, έχουν μελετήσει το Ζοχάρ. Αντί
γραφο του αυθεντικού τόμου του Ζοχάρ, 
που ανήκε στον Σερ Ισαάκ Νιούτον φυλάσ
σεται στην βιβλιοθήκη του Trinity College 
του πανεπιστημίου Cambridge. Σήμερα, ο δύο 
χιλιάδων χρόνων όγκος σοφίας, που εμπε
ριέχεται στο Ζοχάρ συνεχίζει να εμπνέει 
κόσμο από όλα τα κοινωνικά στρώματα και 
όλες τις θρησκείες ανά τον κόσμο.

Το Kabbalah Centre είναι επίσης μέλος 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί έναν 
μη κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό οργανισμό 
αφιερωμένο στην διαρκή ειρήνη, την πληρό
τητα και ενότητα των λαών μέσα από την 
διδασκαλία του και μέσα από αγαθοεργά 
έργα. Οι βασικές πανανθρώπινες αξίες της 
ανεκτικότητας, του σεβασμού και της αν
θρώπινης αξιοπρέπειας προβάλλονται μέ
σα στο Ζοχάρ, το Βιβλίο της Λαμπρότητας 
όπως μεταφράζεται, και αποτελεί το κύριο 
κείμενο της Καμπαλά.

Ευχή μας είναι το παρόν αντίγραφο του 
Ζοχάρ να αποτελέσει πηγή ευζωΐας γι’ 
εσάς. Θα είμαστε πολύ ευτυχείς να μάθου
με ότι έχετε λάβει το παρόν αντίγραφο και 
είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
περαιτέρω διευκρίνηση ή απορία.

Μετά τιμής
David Zakin
Kabbalah Centre Greece»
Ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ καί ἄλλοτε στήν 

συγκεκριμένη πολυεθνική ἀποκρυφιστική 
ὀργάνωση καί τή δράση της στό ἐξωτερι
κό8. Εἶναι ἐμφανές ὅτι ἦλθε πλέον ἡ ὥρα 

8. Στό ἰδιο.
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νά στοχοποιηθεῖ καί ἡ χώρα μας ἀπό τό 
Kabbalah Centre μέ τή δημιουργία παραρ
τήματος καί στήν Ἑλλάδα, ἐμπλέκοντας 
μάλιστα καί τόν Πλάτωνα. Γιά τήν πληρέ
στερη ὅμως ενημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν 
μας, παραθέτουμε λίγα συνοπτικά στοι
χεῖα ἐπί τοῦ τί εἶναι ἡ παραδοσιακή Κα
μπαλά (Kabbalah).

Πρόκειται γιά τήν ἀπόκρυφη ἑβραϊκή 
διδασκαλία, πού ἐξελίσσεται μέσα στά 
πλαίσια τῶν μυστικιστικῶν ἑβραϊκῶν δι
δασκαλιῶν γιά τό Θεό καί τό Σύμπαν. Ἄν 
καί ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει τίς ρίζες της στήν 
Τορά, δηλαδή τήν Πεντάτευχο τά 5 πρῶτα 
βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί στό 
Ταλμούδ9, ὅμως παραφράζει καί ἑρμηνεύ
ει ἀποκρυφιστικά τήν Τορά, βασίζεται δέ 
κυρίως καί περιλαμβάνει στοιχεῖα προφο
ρικῶν παραδόσεων πολλῶν αἰώνων, μετα
ξύ τῶν ὁποίων, τοῦ νεοπλατωνισμοῦ καί 
τοῦ γνωστικισμοῦ.

Οἱ ἰδέες τῆς Καμπαλᾶ ἀναπτύσσονται 
στό «Σεφέρ Γετζιρά» (τό βιβλίο τῆς δημι
ουργίας) καί στό «Σεφέρ χά Ζοχάρ» (τό 
βιβλίο τῆς λαμπρότητας).

Τό Ζοχάρ, γραμμένο στή γλώσσα τῶν 
ραββίνων τοῦ μεσαίωνα, ἀναλύει μία μυ
στική θεωρία, πού ἰσχυρίζονται ὅτι περιέ
χεται στήν Πεντάτευχο καί πού ἀποκαλυ
πτόταν «σέ ὅσους μποροῦσαν νά ἀποδώ
σουν σέ κάθε στοιχεῖο τοῦ ἀλφάβητου ἕνα 
θεῖο καί μυστικό νόημα».

9. Ταλμούδ: Ἐξωβιβλική συλλογή ἑβραϊκῶν κειμέ
νων, προϊόν τοῦ μεσαιωνικοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, πού ἀποτελεῖ 
τή συνέχεια τῆς Ἰουδαϊκῆς Βίβλου καί περιλαμβάνει 
κείμενα, πού ἀφοροῦν τήν ἑρμηνεία τοῦ μωσαϊκοῦ Νό
μου, ἀλλά καί νομικό, θεολογικό, ἠθικό, ἐπιστημονικό, 
ἱστορικό καί λαογραφικό ὑλικό. Ἑρμηνεύεται ὡς μελέτη 
ἤ διδασκαλία τοῦ μωσαϊκοῦ Νόμου καί ἦταν ἔργο μορφω
μένων ραβίνων. Θεωρεῖται ὡς τό ἔργο πού ἐπέδρασε ὅσο 
κανένα ἄλλο στή ζωή καί τή σκέψη τοῦ ἰουδαϊσμοῦ μετά 
τόν μωσαϊκό Νόμο. Ἀποτελεῖται ἀπό τή Μισνά (μελέτη) 
καί τή Γκεμαρά (ὁλοκλήρωση). Ἡ διαμόρφωσή του ἄρχισε 
μετά τή δεύτερη καταστροφή τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντα, 
τό 70 μ.Χ. Περιλαμβάνει καί ὑβριστικά σχόλια περί τοῦ 
προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Βασικό χαρακτηριστικό τῆς Καμπαλά 
ἀποτελεῖ τό «καββαλιστικό δένδρο» ἤ Δέν
δρο τῆς Ζωῆς, πού ἀποτελεῖται ἀπό 10 βα
σικά Σεφιρώθ ἤ κύκλους ἐκπόρευσης, ἀπό 
τό θεϊκό πρός τό ἀνθρώπινο.

Καββαλιστικά κέντρα ἐμφανίστηκαν τό 
13ο αἰώνα στήν Προβηγγία καί τό 16ο αἰώ
να στήν Παλαιστίνη. Ἡ διδασκαλία αὐτή 
ἄσκησε μεγάλη ἐπίδραση στό θεοσοφικό 
κίνημα τῆς Ἑ. Π. Μπλαβάτσκυ καί τῶν δι
αδόχων της.

Ἡ Καμπαλά συμπορεύεται μέ τήν ἀνά
πτυξη τῆς μαγείας γύρω στόν 16ο αἰώνα, 
ἐνῶ δείχνει νά εὐδοκιμεῖ στίς μέρες μας.

Ἐπανερχόμενοι στή δωρεάν διάθεση τοῦ 
Ζοχάρ σέ σχολεῖα καί Δημόσιες Ὑπηρεσίες 
ἀπό τήν ὀργάνωση Kabbalah Centre, διαπι
στώνουμε γιά μία εἰσέτι φορά, ὅτι τό ὅλο 
θέμα προώθησης τῶν διδασκαλιῶν τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς», κατά τήν προσφιλῆ μέθο
δο τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου, λανσάρεται 
τεχνηέντως μέσα ἀπό ἕνα ἤδη διαμορ
φωμένο πλαίσιο διάβρωσης κρατικῶν καί 
κοινωνικῶν ὑποδομῶν, τό ὁποῖο καλλιερ
γήθηκε ἀπό τούς θιασῶτες τοῦ χώρου ἐδῶ 
καί πολύ καιρό, ἀλλά σήμερα ἐκδηλώνεται 
πλέον σάν χιονοστοιβάδα.

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κα τά τό τρί μη νο Ἰ α νου α ρί ου  Μαρ τί ου 
2013 καί με τά τίς δι α κο πές τῶν ἑ ορ τῶν τῶν 
Χρι στου γέν νων, συ νε χί στη κε ἡ λει τουρ γί α 
τοῦ «Σε μι να ρί ου Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί 
Οἰ κο δο μῆς στήν Ὀρ θο δο ξί α», τό ὁ ποῖ ο διά
γει τήν 3η δε κα ε τί α λει τουρ γί ας του καί διά 
τοῦ ὁ ποί ου πολ λοί ἄν θρω ποι καί ἰ δι αί τε ρα 
νέ οι βο η θή θη καν νά βροῦν ἀ παν τή σεις 
στά ὑ παρ ξια κά τους ἐ ρω τή μα τα. Οἱ ὁ μι λί
ες γί νον ται κά θε Κυ ρια κή, 11.30 π.μ. ἕ ως 
13.00, ἀ πό ἐ κλε κτούς ὁ μι λη τές, οἱ ὁ ποῖ οι μέ 
πολ λή ἀ γά πη καί μέ ἐ ξαι ρε τι κή γνώ ση τῶν 
προ βλη μά των πού ἀ πα σχο λοῦν τό λα ό τοῦ 
Κυ ρί ου, ἀ να πτύσ σουν στούς συ νερ γά τες 



28

καί φί λους τῆς Π.Ε.Γ. θέ μα τα πού ἔ χουν 
σχέ ση μέ τήν ἐν Χρι στῷ ζω ή καί τήν Ἐκ
κλη σι α στι κή μας πα ρά δο ση.

Κα τά τή διά ρκεια τῆς φά σης αὐ τῆς τοῦ 
Σε μι να ρί ου πραγ μα το ποί η σαν εἰ ση γή σεις 
οἱ ἑ ξῆς ὁ μι λη τές:

Ὁ Ὁ σιολ. Μο να χός π. Ἀρ σέ νιος Βλι αγ
κό φτης, μέ θέ μα: «Τῆς λύ πης ἀν τί δο τον...».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Βα σί λει ος Γε
ωρ γό που λος, μέ θέ μα: «Ἐ σχα το λο γι κές κα
κο δο ξί ες τῶν Ἀν τβεν τι στῶν τῆς 7ης ἡ μέ ρας».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Χρυ σό στο μος 
Πα πα θα να σί ου, ἱ ε ρο κή ρυξ τῆς Ἱ. Ἀρ χι ε πι
σκο πῆς Ἀ θη νῶν, μέ θέ μα: «Ὁ ἱ ε ρός Χρυ σό
στο μος, ὁ κο ρυ φαῖ ος ἱ ε ρο κή ρυξ».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Ἰ ω άν νης Φω
τό που λος, μέ θέ μα: «Ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ 
Θε ο λό γος, ὁ ποι με νι κός αὐ λός τῆς θε ο λο
γί ας».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Δι ο νύ σιος Κα
τε ρί νας, μέ θέ μα: «Ἀ κρο θι γῶς καί ἐ πι καί
ρως».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Γε ώρ γιος Με
ταλ λη νός, μέ θέ μα: «Εἰ σα γω γή στό Τρι ώ
διο».

Ὁ Κα θη γη τής κ. Θω μᾶς Ἰ ω αν νί δης, μέ 
θέ μα: «Πῶς συμ βάλ λει ὁ ἄν θρω πος στή 
σω τη ρί α του;».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Χρυ σό στο μος 
Μα ϊ δώ νης, μέ θέ μα: «Δο κι μα σί ες: τό προ
νό μιο τῶν φί λων τοῦ Θε οῦ» καί

Ὁ Θε οφ. Ἐ πί σκο πος Να ζια νζοῦ κ. Θε
ο δώ ρη τος, μέ θέ μα: «Ἡ σύν θε ση τῶν δύ ο 
πνευ μα τι κῶν ρευ μά των πού κυ ρι άρ χη σαν 
στήν Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος τόν 20ο αἰ ώ να».

Ἡ Π.Ε.Γ., πού ἀ πο τε λεῖ τόν ὀρ γα νω τι
κό καί οἰ κο νο μι κό φο ρέ α τοῦ Σε μι να ρί ου, 
συ νι στᾶ στούς φί λους καί συ νερ γά τες της 
πού πα ρα κο λου θοῦν τά μα θή μα τα, νά τό 
κά νουν γνω στό καί νά κα λέ σουν καί ἄλ
λους φί λους καί γνω στούς τους, πού δέν τό 
γνω ρί ζουν, γιά νά συμ με τά σχουν σ’ αὐ τό.

Κα τά τό τρί μη νο Ἰ α νου α ρί ου  Μαρ τί ου 
πραγ μα το ποι ή θη καν ἐπίσης δύ ο ἐκπαιδευ
τικές ἡ με ρί δες, γιά τούς συ νερ γά τες τῆς 

Π.Ε.Γ. στό Πνευ μα τι κό Κέν τρο τοῦ Ἱ. Ν. 
Προ φή του Ἠ λιοῦ, στήν Ἁ γί α Πα ρα σκευ ή, τά 
Σάβ βα τα, 12 Ἰ α νου α ρί ου καί 2 Μαρ τί ου. Εἰ
ση γη τής τῆς πρώ της ἦ ταν ὁ Ὁ σιολ. Μο να χός 
π. Ἀρ σέ νιος Βλι αγ κό φτης, μέ θέ μα: «Zen. 
Μιά πο ρεί α ἀ λο γί ας καί πα ρα λο γί ας πρός 
τό μη δέν», ἐ νῶ τῆς δευ τέ ρας, ὁ Πα νο σιολ. 
Ἀρ χιμ. π. Χρυ σό στο μος Μα ϊ δώ νης, μέ θέ μα: 
«Τό αἱ ρε τι κό ὑ πό βα θρο τῆς φε ου δαρ χί ας καί 
τοῦ κα πι τα λι σμοῦ». Κα τά τή διά ρκεια τῶν 
ἡ με ρί δων, οἱ συμ με τέ χον τες συ νερ γά τες τῆς 
Π.Ε.Γ. με τέ βη σαν στό πα ρα κεί με νο Δη μο τι
κό Κοι μη τή ριο Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς, ὅ που ἐ τέ
λε σαν Τρι σά γιο στόν τάφο τοῦ μα κα ρι στοῦ 
π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πού λου.

Οἱ ἡ με ρί δες πραγ μα το ποι οῦν ται μέ σκο
πό τόν κα ταρ τι σμό συ νερ γα τῶν τῆς Ἕ νω
σης γιά νά ἀ να λά βουν δι α κο νί α ἐ νη μέ ρω
σης καί πα ρο χῆς βο η θεί ας σέ ὅ σους ἀν τι
με τω πί ζουν προ βλή μα τα ἀ πό τήν ἐμ πλο κή 
τους σέ αἱ ρε τι κές ὁ μά δες. Προ η γεῖ ται Θεί α 
Λει τουρ γί α καί με τά τήν εἰ σή γη ση, γεῦ μα 
ἀ γά πης καί πνευ μα τι κῆς κοι νω νί ας.

Γιά τήν ἐ νη μέ ρω ση τῶν πο λι τῶν σέ θέ
μα τα σχε τι κά μέ τήν δρα στη ρι ό τη τα τῶν 
σε κτῶν, μέ λη τῆς Π.Ε.Γ. ἔ δω σαν δι α λέ ξεις 
κα τά τό τρί μη νο Ἰ α νου α ρί ου  Μαρ τί ου σέ 
ἐ νο ρί ες τῆς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς Ἀ θη νῶν καί 
στίς ἕ δρες Μη τρο πό λε ων τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῆς Ἐλ λά δος καί τῆς Κύ πρου.

Συ νε χί στη κε κα τά τό τρί μη νο Ἰ α νου α
ρί ου  Μαρ τί ου ἡ ἐν τα τι κή ἐκ παί δευ ση συ
νερ γα τῶν τῆς Π.Ε.Γ. στίς εἰ δι κές «ὁ μά δες 
ἐκ παί δευ σης καί ἐ πα νέν τα ξης», σύμφωνα 
μέ τό πρόγραμμα πού δημοσιεύεται στό τέ
λος τοῦ περιοδικοῦ μας. Τά μα θή μα τα στίς 
ὁ μά δες αὐ τές πα ρα κο λου θοῦν ὅ σοι θέ λουν 
νά ἐν τα χθοῦν στό πρό γραμ μα δι α κο νί ας 
ἀν τι με τώ πι σης τῶν ποι κί λων πνευ μα τι κῶν 
καί κοι νω νι κῶν προ βλη μά των, πού δη μι
ουρ γοῦν ται σέ νε α ρά κυ ρί ως ἄ το μα ἀ πό 
τήν προ ση λυ τι στι κή δρα στη ρι ό τη τα τῶν 
νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων, τῶν «θρη σκει ῶν νε ό
τη τας» καί τῶν  πα ρα θρη σκευ τι κῶν «ὁ μά
δων δι α νο η τι κοῦ χει ρι σμοῦ».
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Παγ κύ πρια Ἕ νω ση Γο νέ ων
Στά πλαί σια τῆς συ νερ γα σί ας τῆς Πα

νελ λή νιας Ἑ νώ σε ως Γο νέ ων μέ ἄλ λες Πρω
το βου λί ες, εἴ χα με τήν χα ρά νά ὑ πο δε χθοῦ
με στήν Ἀ θή να τόν Θε ο φι λέ στα το Ἐ πί σκο
πο Καρ πα σί ας κ. Χρι στο φό ρο, Πρό ε δρο τῆς 
Συ νο δι κῆς Ἐ πι τρο πῆς γιά θέ μα τα αἱ ρέ σε ων 
τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Κύ πρου καί Πρό ε δρο τῆς 
Παγ κύ πριας Ἑ νώ σε ως Γο νέ ων, συ νο δευ ό
με νο ἀ πό δύ ο συ νερ γά τες του.

Ὁ Θε ο φι λέ στα τος ὁ μί λη σε στό Πνευ μα
τι κό Κέν τρο τῆς Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς, τήν 
Τρί τη, 26 Φε βρου α ρί ου ἐ.ἔ., μέ θέ μα: «Για τί 
εἶ ναι ἀ πα ραί τη το νά ἀ σχο λού μα στε μέ τήν 
ἀν τι με τώ πι ση τῶν αἱ ρέ σε ων». Ἀ κο λού θη σε 
δε ξί ω ση καί δεῖ πνο ἀ γά πης πρός τι μή τῶν 
φι λο ξε νου μέ νων τῆς Π. Ε. Γ.

Τήν εὐ γε νι κή ἐ πί σκε ψη τοῦ Θε ο φι λε
στά του καί τῶν συ νο δῶν του ἀν τα πέ δω σε 
ὁ π. Κυ ρια κός Τσου ρός, Γραμ μα τεύς τῆς 
Συ νο δι κῆς Ἐ πι τρο πῆς ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων 
τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος καί Πρό ε δρος 
τοῦ Πνευ μα τι κοῦ Συμ βου λί ου τῆς Πα νελ
λή νιας Ἑ νώ σε ως Γο νέ ων, ἐ πι σκε πτό με νος 
τήν Κύ προ.

Στή Λε με σό, ἡ Σ. Ἐ πι τρο πή γιά θέ μα τα 
αἱ ρέ σε ων τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Κύ πρου, δι ορ
γά νω σε τό Β΄ Ἀν τι αι ρε τι κό Ἐ πι μορ φω τι κό 
Σε μι νά ριο κα ταρ τι σμοῦ στε λε χῶν τῶν Ἱ ε ρῶν 
Μη τρο πό λε ων τῆς Ἐκ κλη σί ας Κύ πρου, στό 
ὁ ποῖ ο μί λη σαν: ὁ Θε ο φι λέ στα τος Ἐ πί σκο
πος Ἔγ γρας κ. Πορ φύ ριος μέ θέ μα: «Γνή σια 
Ἐκ κλη σι α στι κή πα τρό της καί ὁ ψευ δο γε ρον
τι σμός  γκου ρου ϊ σμός», ὁ π. Κυ ρια κός μέ 
θέ μα: «Ποι μαν τι κή ἀν τι με τώ πι ση τῶν αἱ ρέ
σε ων» καί ὁ Μο να χός π. Ἀρ σέ νιος Βλι αγ κό
φτης, μέ λος τοῦ Πνευ μα τι κοῦ Συμ βου λί ου 
τῆς Πα νελ λη νί ου Ἑ νώ σε ως Γο νέ ων, μέ θέ μα: 
«Τό σκη νι κό τῶν συγ χρό νων αἱ ρέ σε ων».

Οἱ ἐκ πρό σω ποι τῆς Π. Ε. Γ. Ἑλ λά δος φι
λο ξε νή θη καν καί ξε να γή θη καν σέ Ἱ ε ρές 
Μο νές, πα ρε κά θη σαν σέ δεῖ πνο μέ μέ λη 
τῆς Παγ κύ πριας Ἑ νώ σε ως καί συ νερ γά
στη καν γιά ὀρ γα νω τι κά θέ μα τα κοι νοῦ 
ἐν δι α φέ ρον τος.

Οἱ ἐκ δη λώ σεις αὐ τές οἰ κο δο μοῦν στέ ρε
ους ἀ δελ φι κούς δε σμούς καί ἐ νι σχύ ουν τήν 
κοι νή προ σπά θεια τῶν δι α κο νούν των στόν 
ποι μαν τι κό το μέ α τῆς ἀν τι με τω πί σε ως τῆς 
σύγ χρο νης πλά νης.

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 βᾶ». Κάθε Πέμπτη, 5.30΄6.30΄ μ.μ.

2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι
στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη, 
7.00΄9.00΄ μ.μ.

3.  Ὁμάδα Μελέτης τῶν Προτεσταντικῶν– Πεντηκοστιανῶν κινήσεων. Ἀνά 15θή
μερο, κάθε δεύτερη Τρίτη, 6.00΄8.00΄ 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. ἐπι
κοινωνίας: 210 6396 665.
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ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Ὅπως γράψαμε στό προηγούμενο τεῦχος 
τοῦ «Διαλόγου», στήν ἐπετειακή ἐκδήλωση 
γιά τά 30 ἔτη διακονίας τῆς Π.Ε.Γ., ποὐ πραγ
ματοποιήθηκε τήν 9η Δεκεμβρίου 2012, στήν 
Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῆς «Ἑταιρίας τῶν Φί
λων τοῦ Λαοῦ», ἐπιδόθηκαν «Τιμητικά Διπλώ
ματα» στούς ὁμιλητές τοῦ «Σεμιναρίου Ὀρθο
δόξου Πίστεως», πού διοργανώνει ἡ Π.Ε.Γ. 
κάθε Κυριακή στό «Πνευματικό Κέντρο» τοῦ 
Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐπί 25 συνεχῆ ἔτη.

Ἀποτίοντες τήν ὀφειλομένη τιμή πρός 
ὅλους τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές τοῦ Σεμιναρί
ου, καταχωρίζουμε στίς σελίδες τοῦ περιοδι
κοῦ μας τά ὀνόματά τους, σέ ἔνδειξη πολλῆς 
καί διαρκοῦς εὐγνωμοσύνης.

Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες
Ἀχελώου κ. Εὐθύμιος
Μπάτσκας (Σερβία) κ. Εἰρηναίος
Μύρων κ. Χρυσόστομος
Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος
Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος
Καισαριανῆς κ. Δανιήλ
Ν. Σμύρνης κ. Συμεών
Σισανίου & Σιατίστης κ. Παῦλος
Κυδωνίας κ. Δαμασκηνός
Γόρτυνος κ. Ἱερεμίας

Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι
Ἔγγρας (Σερβία) κ. Πορφύριος
Ναζιανζού κ. Θεοδώρητος
Καρπασίας κ. Χριστοφόρος

Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρῖτες
π. Δανιήλ Ἀεράκης
π. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος
π. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος
π. Νικάνωρ Καραγιάννης
π. Διονύσιος Κατερίνας
π. Ἀνδρέας Κονάνος
π. Μελέτιος Κουράκλης
π. Ἰωάννης Κωστώφ
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
π. Θεόφιλος Λεμοντζῆς
π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
π. Αὐγουστῖνος Μύρου
π. Τιμόθεος Παπαδάκης
π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου
π. Σαράντος Σαράντης

π. Μελέτιος Στάθης
π. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος
π. Ματθαῖος Χάλαρης

Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτοπρεσβύτεροι
π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας
π. Βασίλειος Γεωργόπουλος
π. Ἀνδρέας Γκατζέλης
π. Σωτήριος Γκίκας
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
π. Γεώργιος Δράγας
π. Γεώργιος Εὐθυμίου
π. Δημήτριος Κωστόπουλος
π. Γεώργιος Μεταλληνός
π. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης
π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης
π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
π. Ἰωάννης Φωτόπουλος
π. Ἰωάννης Χατζηθανάσης

Ὁσιολογιώτατοι Μοναχοί
π. Βενέδικτος Ἱερομόναχος
π. Μωυςῆς Ἁγιορείτης
π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης

Ἐλλογιμώτατοι Καθηγητές
κ. Γεώργιος Γαλίτης
κ. Κωνσταντῖνος Γανωτής
κ. Κωνσταντῖνος Γρηγοριάδης
κ. Θωμᾶς Ἰωαννίδης
κ. Γεώργιος Κόρδης
κ. Ἰωάννης Κορναράκης
κ. Ἰωάννης Λάππας
κ. Ἰωάννης Λεμπέσης
κ. Δημήτριος Μόσχος
κ. Παναγιώτης Μπούμης
κ. Νικόλαος Μπρατσιώτης
κ. Σταμάτης Πορτελάνος
κ. Βασίλειος Σκιαδᾶς
κ. Λάμπρος Σκόντζος
κ. Γεώργιος Φίλιας

Ἐντιμότατοι
κ. Μηνᾶς Ἀναστασάκης
κ. Ἑλένη Ἀνδρουλάκη
κ. Δημήτριος Κόκορης
κ. Γεώργιος Κρίππας
κ. Κων/νος Παπαδημητρακόπουλος
κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας
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ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή:
«Ἀλλοτρίωση δόγματος  ἀλλοτρίωση ἤθους». Σάββατο, 17.0017.30.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος.

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

α) «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.1515.00.
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν  

ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.0019.00.

(Ἀναμεταδίδονται οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στό Ἐνοριακό 
Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή).

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 72722403, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

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

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

παραθρησκείας».
6.  «Ἐγχειρίδιο  αἱρέσεων  καὶ  παραχριστιανικῶν 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

θο δο ξί α».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.


