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Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ1

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

(β’ μέρος)

2) Τήν ἀπόφαση 7380/20.12.1996 τοῦ Πρω-
τοδικείου Ἀθηνῶν ἀκολούθησε ἔφεση στό 
Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν. Τό Ἐφετεῖο, μέ τήν ὑπ’ 
ἀριθμ. 10.493/19.12.1997 ἀπόφασή του, ἐπε-
κύρωσε τήν ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου 
Ἀθηνῶν καί ἀποδέχθηκε τήν αἴτηση τοῦ Νο-
μάρχη Ἀθηνῶν γιά τήν διάλυση τοῦ σωμα-
τείου ΚΕΦΕ διότι «ἀπεδείχθησαν πλήρως, ἀφ’ 
ἑνός μέν ὅτι ὁ σκοπός τοῦ περί οὗ πρόκειται 
σωματείου μεταβλήθηκε σέ κερδοσκοπικό ἀπό 
μή κερδοσκοπικόν τοιοῦτον, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὅτι 
καί ἡ λειτουργία του κατέστη παράνομος»2.

Ἡ Σαηεντολογία ὅμως ἄλλαξε τόν τίτλο 
της σέ «Ἑλληνικό Ἰνστιτοῦτο Διανοητικῆς 
καί Σαηεντολογίας» καί συνέχισε τήν δρα-
στηριότητά της ὡς ἀστική ἑταιρεία, στούς 
ἴδιους χώρους καί μέ τά ἴδια πρόσωπα.

Σέ ἄλλη περίπτωση, τό ΚΕΦΕ ἄσκησε 
ποινική δίωξη κατά τῶν γονέων ἑνός μέ-
λους του, καταγγέλοντάς τους γιά ἐξύβριση, 
συκοφαντική δυσφήμιση καί προσβολή τῆς 
τιμῆς τοῦ ΚΕΦΕ καί ἀπειλή. Τό Τριμελές 
Πλημελειοδικεῖο Ἀθηνῶν, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 
37681/1997 ἀπόφασή του, ἀθώωσε τούς κα-
τηγορουμένους γονεῖς ἀπό τίς ὡς ἄνω κατη-
γορίες.

Ἐπίσης, ἐνώπιον τοῦ Γ΄ Τριμελοῦς Ἐφετεί-
ου Ἀθηνῶν, προσήχθησαν δεκαπέντε μέλη 
τοῦ ΚΕΦΕ, κατηγορούμενοι γιά «ἀπρόκλητη 
ἔμπρακτη ἐξύβριση ἀπό κοινοῦ κατ’ ἐξακολού-
θηση καί κατά συρροή». Τό Ἐφετεῖο ἀποδέχθη-

1. Ὁμιλία του, πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἁγία Πε-
τρούπολη, στίς 18.9.2014, στά πλαίσια τῆς Ζ΄ Διορθόδοξης 
Συνάντησης Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν 
καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν.

2. Ἀπόφαση Ἐφετείου Ἀθηνῶν, 10.493/1997, φύλλο 
18ο.

κε ὅτι οἱ κατηγορούμενοι «προέβαιναν, μέ βάση 
συγκεκριμένο σχέδιο, σέ συστηματική παρακο-
λούθηση καί συλλογή πληροφοριῶν μέ τά προ-
σωπικά δεδομένα, πού ἀφοροῦσαν τήν ἰδιωτική, 
κοινωνική, ἐπαγγελματική καί ὑπηρεσιακή ζωή 
σημαινόντων προσώπων τῆς δημόσιας κυρίως 
ζωῆς τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὅπως δημοσιο-
γράφων (Β. Νταγκουνάκη, Γρ. Μιχαλόπουλου), 
θρησκευτικῶν λειτουργῶν (Ἀρχιεπισκόπου 
Σεραφείμ, πατρός Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλου), δικα-
στικῶν λειτουργῶν (Ἀντ/λέα Α.Π. Σπυρόπου-
λου, Ἀντ/λέα Ἰωάν. Ἀγγελῆ), Πολιτικῶν (Μ. 
Ἔβερτ, Ἀντων. Σαμαρᾶ) κλπ. Ἀκολούθως προ-
έβαιναν σέ ταξινόμηση καί καταχώρηση τῶν 
πληροφοριῶν αὐτῶν σέ ἔγγραφα καί ἀτομικούς 
φακέλλους, τά ὁποῖα στοιχεῖα ἀπέστελναν καί 
σέ ξένα κέντρα πληροφοριῶν στήν Ἀλλοδαπή. 
Οἱ ὡς ἄνω ἐνέργειες τῶν κατηγορουμένων ἀπο-
τελοῦν, κατά τήν κοινή ἀντίληψη, ἐκδήλωση 
προσβλητική τῆς τιμῆς τῶν προαναφερομένων 
προσώπων, ἐνέχουν καταφρόνηση πρός τά πρό-
σωπα αὐτά καί στοιχειοθετοῦν κατά τήν κρίση 
τοῦ Δικαστηρίου, τό ἀδίκημα τῆς ἐξύβρισης μέ 
ἔργο».

Τό Γ’ Τριμελές Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν, μέ τήν 
ἀπό 11.5.1999 ἀπόφασή του, δέχεται ὅτι «Σ’ 
αὐτές τίς προσβλητικές ἔμπρακτες ἐνέργειες 
προέβαιναν μέ κοινή πρόθεση καί συνεργα-
σία ἀπό κοινοῦ, ὅλοι τους, γνωρίζοντας τήν 
κατά τήν κοινή ἀντίληψη προσβλητικότητα 
τῶν ἐνεργειῶν τους αὐτῶν γιά τήν ἠθική καί 
κοινωνική ὑπόσταση τῶν ἄνω προσώπων, γε-
γονός πού προσβάλλει ὁπωσδήποτε τήν ὑπό-
ληψη, τιμή καί προσωπικότητά τους».

Τελικά, τό δικαστήριο ἀποφάσισε νά παύ-
σει ὁριστικά τήν ποινική δίωξη κατά τῶν 
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κατηγορουμένων διότι «οἱ παθόντες σέ βά-
ρος τῶν ὁποίων τελέσθηκε τό κατ’ ἔγκληση 
διωκόμενο ἀδίκημα τῆς ἐξύβρισης μέ ἔργο, 
δέν ὑπέβαλαν ἔγκληση κατά τῶν (κατηγο-
ρουμένων) ἐντός τῆς τρίμηνης προθεσμίας 
τοῦ νόμου, ἀπό τότε πού ἔλαβαν γνώση τῆς σέ 
βάρος τους πράξεως (ἄρθρ. 368§1, 361§1, 117 
Π.Κ.)». Γι’ αὐτό ἔπαυσε ὁριστικά τήν ἐαντίον 
τους ποινική δίωξη, λόγω ἐξαλείψεως τοῦ 
ἀξιοποίνου.

Ἀργότερα, ἡ ὀργάνωση αὐτή ἐμφανίστη-
κε μέ νέο τίτλο ὡς «Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς 
Σαηεντολογίας». Μέ τόν τίτλο αὐτό ἐζήτησε 
ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος τήν ἄδεια λει-
τουργίας «εὐκτηρίου οἴκου».

[Ὅπως εἶναι γνωστό στήν Ἑλλάδα γιά 
νά ἀποκτήσει ἄδεια λειτουργίας «εὐκτηρίου 
οἴκου» μιά ὀργάνωση ἤ ὁμάδα ἀνθρώπων, πρέ-
πει νά ἀναγνωριστεῖ ὡς «γνωστή θρησκεία», 
ὅπως ὁρίζεται ἀπό τό Ἑλληνικό Σύνταγμα 
(ἄρθρο 13 § 2) καί νά λάβει ἄδεια λειτουργίας 
«εὐκτηρίου οἴκου» ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων].

Ἡ Σαηεντολογία, μέ τήν αἴτησή της πρός 
τό Ὑπουργεῖο, ζητοῦσε τήν χορήγηση ἀδείας 
λειτουργίας «εὐκτηρίου οἴκου». Δηλαδή ζη-
τοῦσε νά ἐνταχθεῖ σ’ αὐτό πού τό Ἑλληνικό 
Σύνταγμα (ἄρθρο 13 § 2) χαρακτηρίζει ὡς 
«γνωστή θρησκεία». Αὐτή ἡ ἀναγνώριση θά 
ἐπέφερε στήν Σαηεντολογία ἰδιαίτερα ὀφέλη 
καί φορολογικές ἀπαλλαγές, ὅπως συμβαί-
νει στίς θρησκευτικές ὀργανώσεις, ἀλλά καί 
περισσότερη ἐλευθερία στή δραστηριότητά 
της.

Μ’ αὐτή τήν αἴτησή της ἡ Σαηεντολογία 
ἀναιροῦσε ὅμως ἑαυτήν, ἀφοῦ τό ἔτος 1995, μέ 
ἐπιστολή πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ ΚΕΦΕ, διαβεβαίωνε ἐπιμόνως 
ὅτι «Δέν εἴμαστε θρησκεία, δέν εἴμαστε, πολλῷ 
μᾶλλον αἵρεση»3. Ἀλλά καί μέ ἐπιστολή της 
πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολο-
μαῖο ἡ Πρόεδρος τοῦ ΚΕΦΕ (23.6.1995) καί ἄλλο 

3. Ἐπιστολή πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, 8.6.1995.

ἡγετικό στέλεχός του (22.6.1995) ὑπεστήριζαν 
ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὅτι εἶναι 
ψευδής ὁ χαρακτηρισμός τῆς Σαηεντολογίας 
ὡς «αἵρεσης».

Εἶναι φανερό ὅτι ἐπρόκειτο περί μιᾶς ἀκό-
μη μεταμορφώσεως τῆς Σαηεντολογίας, ἑνός 
ἑλιγμοῦ, ὅπως συνηθίζει νά κάνει κατά και-
ρούς, γιά νά προωθήσει τίς θέσεις της, ἀνά-
λογα μέ τά συμφέροντά της, παραπλανώ-
ντας τίς Ἀρχές.

Ὁ Ὑπουργός μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 
Α3-88/17.10.2000 ἀπόφασή του, ἀπέρριψε τό 
αἴτημα τῆς Σαηεντολογίας μέ τό αἰτιολογι-
κό ὅτι «ἡ Σαηεντολογία δέν ἔχει θρησκευτικό 
χαρακτήρα καί ἑπομένως δέν μπορεῖ νά ὑπα-
χθεῖ στίς ὑπό τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος 
θεσπιζόμενες ρυθμίσεις». Ὁ Ὑπουργός στήν 
ἀπόφασή του σημειώνει ὅτι ἡ αἴτηση τῆς 
Σαηεντολογίας «δέν βρίσκει νόμιμο ἔρεισμα 
οὔτε στό ἄρθρο 13 παρ. 2 τοῦ (ἑλληνικοῦ) Συ-
ντάγματος, οὔτε στό ἄρθρο 9 τῆς Σύμβασης 
τῆς Ρώμης»4.

Κατόπιν αὐτοῦ, ἡ Σαηεντολογία προσέ-
φυγε στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τῆς 
Ἑλλάδος, στίς 15.12.2000, ζητώντας τήν ἀκύ-
ρωση τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διά τοῦ μακα-
ριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης 
Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, ἄσκησε πα-
ρέμβαση ὑπέρ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουρ-
γοῦ μέ σειρά ἐπιχειρημάτων.

Καί ἐνῶ ἐπρόκειτο νά ἐκδικαστεῖ ἡ ὑπό-
θεση στίς 5.4.2000, ἡ Σαηεντολογία ἀπέσυρε, 
λίγες μέρες πρίν, τήν αἴτηση ἀκυρώσεως. 
Τό ἀποτέλεσμα ὅλης αὐτῆς τῆς ὑποθέσε-
ως εἶναι ὅτι στήν Ἑλλάδα, σύμφωνα μέ τό 
Ἑλληνικό Σύνταγμα, τούς Νόμους καί τίς 
ἀποφάσεις τῶν Ἑλληνικῶν Δικαστηρίων, ἡ 
Σαηεντολογία δέν εἶναι ἀναγνωρισμένη 
«γνωστή θρησκεία» καί δέν δικαιοῦται νά 
διατηρεῖ «εὐκτήριο οἶκο», νά ἀσκεῖ λατρευτι-
κές συνάξεις καί τελετές καί ἄλλες θρησκευ-
τικές δραστηριότητες.

Κλείνοντας, πρέπει νά συμπληρώσουμε 

4. Ἔγγραφο Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρη-
σκευμάτων, 17.10.2000.
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ὅτι, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος μέ σειρά Δελτίων Τύπου καί ἀνα-
κοινώσεων πρός τόν Ἑλληνικό λαό ἔχει ἐνη-
μερώσει μέ πληρότητα γιά τόν χαρακτήρα 
τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς. Εἰδικά ἔχει ἐκδώσει 
ἀνακοινώσεις γιά ἐκδηλώσεις τῆς Σαηεντο-
λογίας μέ δῆθεν κοινωνικό σκοπό (π.χ. ἀντι-
ναρκωτικός ἀγώνας, μαραθώνιος δρόμος, 
ἐκστρατεῖες ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιω-
μάτων κ.ἄ.), καθώς καί στήν περίπτωση δια-
νομῆς ἐντύπων στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο.

Πληροφόρηση γιά τήν Σαηεντολογία ἔχει 
γίνει ἐπανειλημμένα καί ἀπό τήν «Πανελλή-
νια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ 
Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογενεί-
ας καί τοῦ Ἀτόμου».

Τέλος, στό περιοδικό «Διάλογος» (περιο-
δικό τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτο-
βουλιῶν Γονέων») μπορεῖ νά βρεῖ κάποιος 
ἐμπεριστατωμένα ἄρθρα καί πληροφορίες 

γιά τόν χαρακτήρα καί τή δραστηριότητα τῆς 
ὀργανώσεως τῆς Σαηεντολογίας.

Ἀπ᾽ ὅλα τά παραπάνω εἶναι πρόδηλο ὅτι 
ἡ Σαηεντολογία εἶναι πλέον γνωστή στήν 
Ἑλλάδα. Βεβαίως, ἐξακολουθεῖ νά δραστη-
ριοποιεῖται κάτω ἀπό ποικίλους τίτλους καί 
διάφορους τρόπους. Μετά ὅμως ἀπό ὅσα 
ἀναφέραμε (καί τά ὁποῖα ἔχουν δημοσιευθεῖ 
εὐρύτατα στόν Ἑλληνικό Τύπο) εἶναι γνωστή 
ἡ πραγματική της ταυτότητα. Νομίζω ὅτι 
εἶναι πλέον δύσκολο νά ἐνταχθεῖ κάποιος 
στήν ὀργάνωση αὐτή ὑποστηρίζοντας ὅτι 
δέν ἐγνώριζε περί τινος πρόκειται καί ὅτι ἡ 
ἐνταξή του σ᾽ αὐτή δέν συμβιβάζεται μέ τήν 
Ὀρθόδοξη πίστη του. Ἐαν ἐπιθυμεῖ μπορεῖ 
νά ἀξιοποιήσει τήν πληροφόρηση πού ὑπάρ-
χει καί κυρίως νά ἐρωτήσει τήν Ἐκκλησία. 
Ἐκτός ἐάν ἄλλοι λόγοι (καί κυρίως ἰδεολογι-
κοί) τόν ὁδηγοῦν νά ἐπιλέξει τήν ἔνταξή του 
σέ αὐτή.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ 
Ἕνα φαινόμενο θρησκευτικῆς παρακμῆς

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

Βασικό γνώρισμα τοῦ ἀρχαίου παγανι-
στικοῦ κόσμου ὑπῆρξε ἡ λατρεία ζώντων ἤ 
νεκρῶν ἀνθρώπων, ὡς θεῶν. Ἀ ναμ φι βό λως, 
ἡ πρακτική αὐτή ἦταν ἕνα φαινόμενο ἀκραί-
ας θρη σκευ τι κῆς παρακμῆς τοῦ μεταπτωτι-
κοῦ ἀνθρώπου, πού δέν εἶχε γνωρίσει τό φῶς 
τοῦ Χριστοῦ.

Τό θλιβερό καί παρακμιακό αὐτό φαινό-
μενο δυστυχῶς ἐ πα νεμ φα νί στη κε καί στά 
τέλη τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα μέ τή λατρεία καί 
τή δημιουργία «Ἐκκλησίας» ὡς λατρευτικῆς 
κοινότητας γιά τή λατρεία ἑνός μεγάλου 
Ἀργεντινοῦ ποδοσφαιριστῆ, τοῦ Ντιέγκο 
Μαραντόνα.

Φανατικοί θαυμαστές του δημιούργησαν 
τό 1998 τή λεγόμενη «Ἐκκλησία τοῦ Μαρα-

ντόνα» (Iglesia Maradoniana) κτίζοντάς του 
καί ναό στήν πόλη Ροσάριο τῆς Ἀργεντινῆς, 
ἀφιερωμένο σ’ αὐτόν.

Σύμφωνα μέ στατιστικά στοιχεῖα ὑπολογί-
ζεται, ὅτι ἡ πα ρακ μια κοῦ θρησκευτικοῦ χαρα-
κτήρα λεγόμενη «Ἐκκλησία τοῦ Μαραντόνα» 
ἀριθμεῖ περίπου 100.000 μέλη μέ παρουσία καί 
στίς εὐρωπαϊκές χῶρες Ἰταλία καί Ἱσπανία. Οἱ 
ὀπαδοί τοῦ ἐν λόγῳ μορφώματος ἔχουν ἀντι-
καστήσει τό χριστιανικό ἡ με ρο λό γιο, μέ δικό 
τους σύστημα χρονολογήσεως, γνωστό ὡς π. 
Ντ. καί μ. Ντ. δηλαδή πρό καί μετά Ντιέγκο.

Ἔχουν συγκροτήσει δικό τους δεκάλογο, 
μία ἐκ τῶν ἐντολῶν τοῦ ὁποίου εἶναι τό νά δί-
νουν στά ἄρρενα παιδιά τους, τό ὄνομα Ντιέ-
γκο. Ἔχουν ἐπίσης δημιουργήσει δικό τους 
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«Τετραγράμματο» γιά τό ὄνομα τοῦ «θεοῦ», 
τό ὁποῖο συνδυάζει τό λατινικό ἀρχικό ὄνομα 
τῆς λέξεως θεός καί τόν ἀριθμό τῆς φανέλας 
τοῦ Μαραντόνα καί εἶναι γνωστό ὡς «D10 S» 
. Εἶναι σαφές ὅτι πρόκειται γιά κακόγουστη 
ἀνάμειξη διαφορετικῶν στοιχείων θρη σκευ-
τι κῶν καί μή.

Ἀντικατέστησαν τήν χριστιανική ἑορτή 
τοῦ Πάσχα μέ τόν ἑορτασμό τῆς 22ας Ἰουνίου, 
ἡμερομηνία κατά τήν ὁποία ὁ Μαραντόνα τό 

1986 εἶχε πετύχει νίκη στό Μουντιάλ ἐναντίον 
τῆς ἐθνικῆς ὁμάδας τῆς Ἀγγλίας. Στίς ἑορτές 
τοῦ ἐν λόγῳ μορφώματος περιλαμβάνονται 
τά γενέθλια τοῦ Μαραντόνα, ὅπως καί ἡ ἡμε-
ρομηνία ἀναλήψεως καθηκόντων του ὡς προ-
πονητῆ τῆς ἐθνικῆς ὁμάδας τῆς Ἀργεντινῆς.

Τό δικό μας τελικό σχόλιο γι’ αὐτή τή σύγ-
χρονη μορφή θρη σκευ τι κῆς παρακμῆς: «καί 
ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης» 
(Ματθ. 27, 64).

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου, 
Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

(α’ μέρος)

Κανείς δέν θέλει νά ἀρρωστήσει. Πιό πο-
λύ ὅμως κι ἀπό τήν ἀρρώστια, ὁ ἄνθρωπος 
φοβᾶται τήν ἀπειλή της.

Ὁ ἀνθρώπινος πόνος καί ὁ φόβος μπρο-
στά στήν ἀσθένεια ὑπῆρξαν πάντα ἕνα 
πεδίο πρόσφορο γιά κερδοσκοπία καί γενικά 
γιά ἐκμετάλλευση. Ἀπό τούς «κομπογιαννί-
τες» τοῦ Μεσαίωνα μέχρι τούς σύγχρονους 
ἐναλλακτικούς «θεραπευτές», ἡ ἐπίδοση σέ 
ἀσύστολες μεθόδους ἐξαπάτησης ἀσθενῶν 
ἤ συγ γε νῶν τους ὑπῆρξε ἀποδοτικότατη. 
Ὅπως θά δοῦμε παρακάτω, ἡ ἐκμετάλλευση 
τοῦ ἀνθρώπινου πόνου δέν ἀποβλέπει μό-
νο στήν κερδοσκοπία ἀλλά, πολλές φορές, 
ἀποτελεῖ ἕνα ἔξοχο μέσον χειρισμοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου.

Πρίν ὅμως ἀπό τήν παράθεση τῶν σημα-
ντικότερων μορφῶν ἐναλλακτικῆς «ἰατρικῆς» 
θά πρέπει νά ἀναπτύξουμε, μέσα σέ λίγες 
γραμμές, πῶς ἀντιμετωπίζεται ὁ ἄνθρωπος 

1. Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στίς 13 Ἰανουαρίου 
2014, στόν Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στά πλαίσια 
τοῦ Σεμιναρίου ἐπί τῶν αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ.

ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα στίς διάφορες 
παραθρησκευτικές ὁμάδες καί κυρίως στό 
«οἰκοδόμημα» τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Βασική καί θεμελιώδης ἀρχή τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς», πού ἔχει τή βάση της στή Θεοσο-
φία καί τόν Ἐσωτερισμό, εἶναι ἡ «ὁ λι στι κή» 
θεώρηση τοῦ κόσμου. Τά πάντα ἀποτελοῦν 
ἔκφραση τοῦ «Ὅλου»· καί μέρος τοῦ «ὅλου» 
εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, 
ὅπως καί ὅλων τῶν ὄντων κατά τόν Ἐσωτερι-
σμό, ἐκδηλώνεται συνήθως σέ τρία ἐπίπεδα: 
Τό φυσικό, τό ἀστρικό καί τό πνευματικό. 
Τό φυσικό ἀντιστοιχεῖ στή γήινη πραγματι-
κότητα, τό ἀστρικό ἀντιστοιχεῖ στόν μεταφυ-
σικό κόσμο τῶν συναισθημάτων καί γιά τό 
πνευματικό διίστανται οἱ ἀπόψεις, συνήθως 
ὅμως αὐτό ἀναφέρεται στή «θεία» πραγμα-
τικότητα. Φυσικά καί τά τρία ἐπίπεδα ἀποτε-
λοῦν «ἐκδηλώσεις» τῆς «Μίας Συμπαντικῆς 
Ἐνέργειας».

Στήν ἀρχή, ἰσχυρίζονται οἱ θιασῶτες 
αὐτῶν τῶν μεθόδων, τά ἐπίπεδα αὐτά βρί-
σκονταν σέ ἁρμονική ἀλληλεξάρτηση. Μέ 
τίς «ἀρνητικές» ὅμως σκέψεις καί πράξεις του 
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ὁ ἄνθρωπος διατάραξε αὐτή τήν ἁρμονία! 
Αὐτή ἡ διατάραξη ὁδηγεῖ στήν ἀ σθέ νεια πού 
κατά τή «Νέα Ἐποχή» δέν εἶναι κάτι φυσιολο-
γικό. Ἐ πι βάλ λον ται λοιπόν διάφορες «τεχνι-
κές» καί «μυήσεις» προκειμένου νά ἀποκα-
ταστήσει ὁ ἄνθρωπος αὐτή τήν ἁρμονία καί 
ἔτσι νά ἀποκτήσει τήν ὑγεία του.

Στήν προσπάθειά τους νά ἐξηγήσουν τήν 
ἀλληλεξάρτηση τῶν τριῶν ἐπιπέδων, κά-
ποιοι ἀποκρυφιστικοί κύκλοι τά παρομοιά-
ζουν μέ τή δημιουργία μιᾶς φωτογραφίας. 
Στήν τέχνη τῆς φωτογραφίας ἔχουμε: τό 
πρός φωτογράφιση ἀντικείμενο, τό ἀρνητικό 
του, τό φίλμ καί τό θετικό, πού εἶναι ἡ τυπω-
μένη φωτογραφία.

Τό πρωτότυπο ἀντικείμενο (τό «ἀρχέτυ-
πο») βρίσκεται στό πνευματικό ἤ θεῖο ἐπί-
πεδο. Τό ἀρνητικό του, τό φίλμ ἀν τι στοι χεῖ 
στό ἀστρικό ἐπίπεδο. Καί τό θετικό του, ἡ τυ-
πωμένη φωτογραφία, βρίσκεται στό φυσικό 
ἐπίπεδο τῆς πραγματικότητας. Ἑπομένως, 
ὁ κάθε ἄνθρωπος πού ζεῖ ἐπάνω στή γῆ δέν 
εἶναι πραγματικός, ἀλλά… ἡ φωτογραφία 
του! Τό πρωτότυπο βρίσκεται σ’ ἕνα ὑπερβα-
τικό πνευματικό ἐπίπεδο.

Εἶναι σημαντικό λοιπόν νά ξέρουμε ὅτι γιά 
τόν Ἐσωτερισμό, εἶναι λάθος νά πιστεύει 
κανείς γιά τόν ἑαυτό του, ὅτι εἶναι κάτι 
μοναδικό, ὅτι ἔχει αὐθύπαρκτη ὑπόσταση.

Συγκρίνοντας τήν περί ἀνθρώπου διδα-
σκαλία τοῦ Ἐ σω τε ρι σμοῦ μέ τόν Ἰνδουισμό 
καί τόν Βουδισμό, διαπιστώνουμε ἐπίσης 
ὁλιστική θεώρηση τοῦ κόσμου. Ἐδῶ ἔχουμε 
νά κάνουμε μέ τήν θεωρία τοῦ Κάρμα καί 
τῆς Μετενσάρκωσης. Ὁ ἄν θρω πος ἀποτελεῖ 
τμῆμα τῆς «ὑπερ-συμπαντικῆς συνειδητό-
τητας» πού ἔχει «ἐκπέσει». Ὁ ἄνθρωπος 
δέν εἶναι αὐτοτελές καί μοναδικό πρόσωπο 
ἀλλά, ἀφοῦ ὑποστεῖ ἕνα ἀτελείωτο ἀριθμό 
μετενσαρκώσεων, προκειμένου νά «ξεπλη-
ρώσει» τό κάρμα πού ἔχει συσσωρεύσει στίς 
προηγούμενες ζωές του, ἐξελίσσεται προ-
κειμένου νά ἀπορροφηθεῖ καί πάλι ἀπό τήν 
ἀπρόσωπη «συνειδητότητα». Παρομοιάζεται 
δέ ἀπό κάποιες ὁμάδες ὡς μία σταγόνα πού 
πέφτει μέσα σέ ἕναν ὠκεανό.

Ἄν θεμελιώσουμε τήν ὕπαρξή μας στήν 
ἄποψη περί «ὁ λι στι κῆς θεώρησης τοῦ κό-
σμου», σύμφωνα μέ τόν μακαριστό π. Ἀντώ-
νιο Ἀλεβιζόπουλο, φτάνουμε στό συμπέρα-
σμα πώς ἡ ζωή αὐτή δέν ἔχει νόημα. Σκοπός 
μας λοιπόν θά πρέπει νά εἶναι σ’ αὐτή τήν 
περίπτωση ἡ ἐξουδετέρωση αὐτῆς τῆς ζωῆς 
καί ἡ «ἀπελευθέρωση» ἀπό τόν κύκλο, ὄχι 
μόνο τοῦ θανάτου, ἀλλά καί τῆς ζωῆς.

Καί στίς δύο περιπτώσεις, στόν Ἐσωτερι-
σμό καί στόν Ἰν δου ι σμό/Βουδισμό, δέν ὑπάρ-
χει διάκριση μεταξύ «κτιστοῦ» καί «ἀ κτί-
στου»· μεταξύ δημιουργοῦ καί δημιουργή-
ματος. Ἔχοντας λοιπόν ὑπ’ ὄψιν αὐτή τήν 
θεμελιώδη ἀρχή μποροῦμε εὔκολα νά κα-
τανοήσουμε πόσο ἀπέχει ἡ περί ἀσθένειας 
καί πόνου ἀν τι με τώ πι ση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό 
αὐτή τῶν ὁμάδων τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Καί 
αὐτό θά προσπαθήσουμε νά καταδείξουμε.

1. Ἡ ὑγεία, ἡ ἀσθένεια καί ἡ θεραπεία 
της στίς παραθρησκευτικές ὁμάδες 
α) Ἐσωτερισμός καί «θετική σκέψη»
Ἀξίζει νά κάνουμε μιά μικρή περιήγηση 

σέ διάφορες ὁμάδες καί σέκτες γιά νά δοῦμε 
πῶς ἀντιμετωπίζουν, κάτω ἀπό τό πρίσμα 
πού μόλις προαναφέραμε, τήν ὑγεία, τήν 
ἀσθένεια καί τή θεραπεία της.

Διαβάζουμε στό βιβλίο «Μπορεῖς» τοῦ 
Ἀντωνίου Πισσάνου, ἱδρυτῆ τῆς «Παραψυ-
χο-Κοινωνιολογικῆς Ἑταιρίας Ἑλ λά δος»: 
«Μέσα σέ κάθε ἄνθρωπον ὑπάρχουν μεγάλες 
δυνάμεις αἱ ὁποῖαι διά τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλον λό-
γον εὑρίσκονται ἐν λανθανούσῃ καταστάσει. 
Τάς δυνάμεις αὐτάς, ὡς καί τάς ἰδιότητας τοῦ 
ὀργανισμοῦ μας, ἀγνοοῦμεν διά λόγους τούς 
ὁποίους δέν ἐξετάζω τώρα. Κάθε λογική ἐπι-
θυμία εἶναι δυνατόν νά πραγματοποιηθῆ. Ἡ 
ὑγεία, ὁ πλοῦτος, ἡ δόξα, εἶναι πράγματα πού 
μπορεῖτε νά ἀποκτήσετε. Ὁ γενικός κανών 
εἶναι ὅτι ὅ,τι ἡ καρδιά ἐπιθυμεῖ ἡ κεφαλή καί 
τά χέρια τῆς τό προσφέρουν»2. Δέν ὑπάρχει 
μία δύναμη ἤ κάποιος “θεός” στόν ὁποῖο 

2. Ἀ. Πισσάνου, Μπορεῖς, σ. 14, παρά π. Ἀλεβιζοπού-
λου Ἀντωνίου, Ἀποκρυφισμός Γκουρουϊσμός «Νέα Ἐπο-
χή», ἔκδ. Π.Ε.Γ., Ἀθήνα 1997, σ. 139.
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μπορεῖ νά ἀποβλέπει ὁ ἄνθρωπος· μέσα του 
βρίσκονται ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς δημιουργίας.

Παρόμοιες δοξασίες κηρύττει καί τό 
«Ἰνστιτοῦτο Παραψυχολογίας» τοῦ Γ. 
Βουλούκου, πού στηρίζεται στήν «παρα-
ψυχολογία» τοῦ Ἔντγκαρ Κέϋση καί στόν 
Πνευματισμό. Βασική μέθοδος σ΄ αὐτή τήν 
κίνηση εἶναι ὁ διαλογισμός, πού ἀ πο βλέ πει 
στήν ἀναζήτηση «τοῦ σημείου φωτός καί γα-
λήνης», πού μπορεῖ νά φέρει τίς «Θεϊκές δυ-
νάμεις» σέ μιά «στιγμιαία συνειδητότητα», 
συντομεύοντας τό χρόνο: «Αν μπορείτε να 
διαλογίζεσθε 15 λεπτά την ημέρα, μπορείτε 
να τακτοποιήσετε 10.000 ζωές» (Εγχειρίδιο 
Νο 2, σ. 51-52). Μέ τό διαλογισμό δη μι ουρ-
γοῦν ται «χριστικοί κραδασμοί που μπορούν 
να επιτελέσουν θαύματα».

Ἡ ὀργάνωση «Ἁρμονική Ζωή» τοῦ Ρό-
μπερτ Νάτζεμυ ὑ πο γραμ μί ζει ἐπίσης τή 
δύναμη τῆς σκέψης: «Στόχος του ανθρώπου 
είναι να γνωρίσει τον αληθινό του Εαυτό και 
να απαλλαγεί από τις “προσκολλήσεις” που 
προέρχονται από την ταύτιση με τη φύση 
του. Κάθε δυσχερής κατάσταση, αρρώστια, 
κ.ο.κ. προέρχεται από τις προσκολλήσεις μας, 
δηλαδή από την άγνοια της αληθινής φύσης 
μας» (Ἡ Ψυχολογία τῆς εὐτυχίας, σ. 321). 
«Όταν πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε 
ευτυχείς και υγιείς, τότε θα έχουμε και ευτυ-
χία και υγεία. Ο κόσμος μας είναι απλώς μια 
αντανάκλαση του τι πιστεύουμε για τον εαυτό 
μας, τους άλλους και για τη φύση του ίδιου του 
κόσμου» (Ἁρμονική Ζωή 8/1985, σσ. 24-25).

Σύμφωνα μέ τόν Χοσέ Σίλβα, τόν ἱδρυτή 
τῆς «Μεθόδου Σίλβα», ὑπάρχουν 4 «συχνό-
τητες» ἤ «ἐπίπεδα ἐγκεφαλικῶν ἐ νερ γεια-
κῶν παλμῶν»· ὅταν εἴμαστε ξύπνιοι ἔχουμε 
14 ἕως 21 παλμούς τό δευτερόλεπτο· βρι-
σκόμαστε στό «ἐπίπεδο βήτα». Ὅταν χαλα-
ρώνουμε στό κρεββάτι μέ κλειστά τά μάτια 
βρισκόμαστε στό ἐπίπεδο ἡμιεγρήγορσης 
μέ 7-14 παλμούς, πού ἀποκαλεῖται «ἐπίπεδο 
άλφα». Στόν ὕπνο, τά ἐγκεφαλικά κύματα 
παρουσιάζουν 6 παλμούς. Τότε βρισκόμαστε 
στό «ἐπίπεδο θῆτα». Ὁ βαθύτερος ὕπνος, 
μέ κάτω ἀπό 4 παλμούς τό δευτερόλεπτο 

μᾶς μεταφέρει στό «ἐπίπεδο δέλτα» (Ἐσύ ὁ 
θεραπευτής, σ. 26). Στόχος τῆς κίνησης εἶναι 
τό ἐπίπεδο ἄλφα, πού κατά τίς δοξασίες τοῦ 
Σίλβα ἀναφέρεται στά ἐσωτερικά ἐπίπεδα 
νοητικῆς δραστηριότητας, «τήν αὐτοσυγκέ-
ντρωση, τή διαίσθηση, τή βελτιωμένη λει-
τουργία σέ θέματα ὑγείας, τή μνήμη, τήν 
ἐκμάθηση καί τήν ἱκανότητα ἀνάκλησης 
πληροφοριῶν (Mind Control, ἑλληνικό ἔντυ-
πο). Ἄν κάποιος εἶναι ἄρρωστος, δηλώνει 
«νοερά» τήν ἐπιθυμία του γιά θεραπεία· τήν 
«πεποίθησή» του πώς αὐτό θά συμβεῖ καί 
ὁραματίζεται νοερά πώς ἤδη συνέβη· αὐτό 
εἶναι ὅλο (Ἐσύ ὁ Θεραπευτής σσ. 92-93). Ἄν, 
λόγου χάρη, κάποιος ἔχει καρκίνο, ἀρκεῖ ὁ 
«ὁραματισμός» ὅτι ὁ ὄγκος συνεχῶς μικραί-
νει καί ἐξαφανίζεται! Ἡ κίνηση ἰσχυρίζεται 
ἀκόμη ὅτι μπορεῖ κανείς νά σταματήσει καί 
τήν αἱμορραγία τοῦ ἀσθενοῦς στήν περί-
πτωση «ἀνοιχτῆς πληγῆς», ἀρκεῖ νά δονεῖ τά 
χέρια του πάνω ἀπό τήν πληγή, νά φαντάζε-
ται πώς σταματάει ἡ αἱμορραγία καί νά πεῖ 
δυνατά: «Δέν ὑπάρχει πόνος, δέν ὑπάρχει 
αἱ μορ ρα γί α»! (Ἐσύ ὁ θεραπευτής, σ. 104).

Ὅλες οἱ παραπάνω περιπτώσεις πού ἀνα-
φέραμε κινοῦνται μέσα στό χῶρο τοῦ Ἐσωτε-
ρισμοῦ καί τῆς λεγόμενης «θετικῆς σκέψης».

β) Ἰνδουϊσμός καί Γκουρουϊστικές ὁμάδες
Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνα μεγάλο πλῆθος 

γκουρουϊστικῶν ὁ μά δων πού ἑρμηνεύουν τήν 
ἀσθένεια καί τόν πόνο μέ βάση τή θεωρία τοῦ 
«Κάρμα» καί τῆς «Μετενσάρκωσης». Σύμφω-
να μέ αὐ τή τή φιλοσοφία, ἡ ἀσθένεια εἶναι 
ἀποτέλεσμα τῆς συσσώρευσης «κακοῦ κάρ-
μα» ἀπό προηγούμενη ζωή· ὁ πόνος τό ἴδιο. 
Ἡ διδασκαλία τοῦ Κάρμα ἀφαιρεῖ ἀπό τόν 
ἄνθρωπο τό στοιχεῖο τῆς εὐθύνης, ἀφοῦ τά 
πάντα στή ζωή εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν πρά-
ξεών του σέ προηγούμενες ζωές, καί πρέπει 
νά τά ὑ πο μεί νει μέ σκοπό νά «ξεπληρώσει» 
τό κάρμα του! Ὁ σουάμι Ἀμ πεν τα νάν τα, μα-
θητής τοῦ Ραμακρίσνα καί ἐντεταλμένος τῆς 
κινήσεως τοῦ Ραμακρίσνα στίς Η.Π.Α., ἀνα-
φέρει: «κάθε ενέργεια έχει αναγκαστικά την 
αντίδρασή της ή το αποτέλεσμά της, έτσι αυτό 
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αποτελεί επίσης κάρμα…. Η λέξη κάρμα περι-
κλείει και τα δύο: την αιτία και το αποτέλεσμα. 
Σ’ αυτή την οικουμενική έννοια, κίνηση, έλξη, 
προσκόλληση στις μάζες, άμυνα… βάδισμα, θέ-
ληση, ελπίδα και κάθε ενέργεια του σώματος, 
του μυαλού και των αισθήσεων, είναι κάρμα. 
(Abhedananda, Doctrine of Karma σσ. 17-18).

Πῶς μπορεῖ ὅμως κάποιος, σύμφωνα μέ 
αὐτές τίς ὁμάδες, νά ξεφύγει ἀπό τίς προ-
σκολλήσεις καί νά ἀποφύγει ὄχι μόνο τόν 
ἀνθρώπινο πόνο, ἀλλά καί τίς ἀλλεπάλλη-
λες μετενσαρκώσεις; Ἡ ἀπάντηση εἶναι: μέ 
τόν διαλογισμό καί τή γιόγκα. Στήν ἐποχή 
μας αὐτές οἱ δύο ἀπόλυτα ἰνδουϊστικές τε-
χνικές προβάλλονται ὡς πανάκεια γιά κάθε 
πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ γιόγκα ἰδιαί-
τερα, παρουσιάζεται ὡς σωματική ἄσκηση 
πού προσφέρει εὐεξία καί ἀναζωογόνηση. 
Ἄς δοῦμε ὅμως πῶς παρουσιάζει τά ἀπο-
τελέσματα αὐτῆς τῆς τεχνικῆς ἕνας νέος 
πού βίωσε μέσα στήν ἀναζήτησή του, τήν 
ἰνδουϊστική κοσμοθεωρία. Πρόκειται γιά τόν 
Διονύση Φαρασιώτη, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπό τό βι-
βλίο του: «Οἱ Γκουρού, ὁ νέος καί ὁ Γέροντας 
Παΐσιος» ἐκθέτει μέ συγκλονιστικό τρόπο τά 
ταξίδια του στίς Ἰνδίες καί τίς ἐμπειρίες του 
μέ ὀνομαστούς Γκουρού, ἀλλά καί μέ τόν 
γέροντα Παΐσιο. Γράφει χαρακτηριστικά γιά 
τήν Γιόγκα: «Στήν ἀρχή αἰσθάνεται κανείς 
ὄντως μιά εὐεξία καί ἀναζωογόνηση. Ὑποβάλ-
λεται ὅμως ν’ ἀποδώσει αὐτή τή βελτίωση σέ 
κάποιες “κρυμμένες δυνάμεις”, σέ κάποια 
“μυστική σοφία” πού ὑπάρχει κρυμμένη μέσα 
στίς γιογκικές ἀσκήσεις – (ἀσάνες). Αὐτό τό 
αἴσθημα εὐεξίας τό ἔχουν μόνο οἱ ἀρχάριοι. Οἱ 
πιό προχωρημένοι ἀντίθετα ἀρχίζουν νά ἔχουν 
προβλήματα. Πόνους στή μέση, στά γόνατα, 
τήν πλάτη, στίς κλειδώσεις. Οἱ ἀσάνες, αὐτές 
οἱ περίεργες στάσεις, εἶναι ἀφύσικες γιά τό 
ἀνθρώπινο σῶμα. Εἶναι ἐμπνευσμένες ἀπό 
τά ζῶα, μιμοῦνται τίς στάσεις τῶν ζώων. Νά 
μερικές: 1. Σαλαμπασάνα= ἡ στάση τῆς ἀκρί-
δας, 2. Κουκοντασάνα= ἡ στάση τοῦ κόκορα, 
3. Οὔτχαν Πριστασάνα= ἡ στάση τῆς σαύρας 
καί ἄλλα τέτοια περίεργα. Κάποιες ἀπό αὐτές 
εἶναι πιό εὔκολες, κάποιες πολύ δυσκολότε-

ρες. Γιά νά κατορθώσει κανείς νά “κάτσει” 
σωστά σ΄ αὐτές τίς γιογκικές στάσεις, πρέπει 
νά ἐξασκεῖται πολύ καιρό. Σιγά- σιγά, θά χα-
λαρώσουν οἱ κλειδώσεις τοῦ σώματος καί θ’ 
ἀναγκαστοῦν μέ ἐπίμονη βία, στά ὅρια τῶν δυ-
νατοτήτων τους, νά στρίψουν ἀφύσικα. Ἀρκε-
τοί τραυματίζονται ἐλαφρά ἤ βαρύτερα (ρή-
ξη συνδέσμων, μηνίσκος, τραυματισμός τῶν 
τενόντων). Χαλᾶν τά γόνατά τους ἤ τή μέση 
τους… Καθήμενος κανείς σ’ αὐτές τίς στάσεις, 
ἀσκεῖ πίεση πάνω στά ἐσωτερικά ὄργανα τοῦ 
σώματος, καρδιά, ἔντερα, συκώτι, πνεύμονες, 
ἀλλά ἰδιαίτερα πιέζει, ἐπιδρᾶ στούς ἐνδοκρι-
νεῖς ἀδένες (τά Τσάκρας ὅπως λέγονται στήν 
ἰνδουιστική ὁρολογία). Ἡ πίεση αὐτή διεγείρει 
τόν ἀδένα (τίς περισσότερες φορές), ὁπότε 
ἔχουμε ὑπερλειτουργία καί ἔκχυση μεγάλης 
ποσότητας ὁρμόνης μέσα στό σῶμα. Ἄλλες φο-
ρές συμβαίνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο»3.

Ἡ λέξη γιόγκα προέρχεται ἀπό τή σαν-
σκριτική ρίζα JUG, πού σημαίνει κυρίως ἕνω-
ση, δηλαδή σ’ αὐτή τήν περίπτωση ἕνωση μέ 
τήν ὑπέρτατη ὑπερβατική πραγματικότητα. 
Ὅπως λέει ὁ Γκουρού Σατυανάντα, Γιόγκα 
σημαίνει ἐμπειρία ἑνότητας μέ τήν ἐσωτερι-
κή σας ὕπαρξη. Αὐτή ἡ ἑνότητα ἔρχεται μετά 
τή διάλυση τῆς δυαδικότητας τοῦ νοῦ καί τῆς 
ὕλης μέσα στήν ὑπέρτατη πραγματικότητα. 
Ὅπως πολύ εὔστοχα ἐπισημαίνει ὁ π. Ἄντω-
νιος Ἀλεβιζόπουλος, «ὁ σκοπός τῆς γιόγκα 
δέν εἶναι ἡ ὑγεία καί ἡ εὐεξία τοῦ σώματος, 
ἀλλά καθαρά θρησκευτικός. Ὁ γκουρού Σα-
τυανάντα ὁμολογεῖ: «Θερμά σας παρακαλώ 
όλους τους ομιλητές και όλους αυτούς οι 
οποίοι την εξασκούν να μην υποβιβάζουν την 
γιόγκα κάτω του αληθινού σκοπού της. Εάν 
θέλεις να κάνεις γιόγκα μόνο για την ομορφιά 
σου, υπάρχουν γι’ αυτό το σκοπό τα κέντρα 
ομορφιάς. Παρακαλώ πήγαινε σ’ αυτά και μην 
έρχεσαι στα κέντρα της Γιόγκα. Εάν θέλεις 
επίσης να φορμάρεις το σώμα σου, υπάρχουν 
και κέντρα φυσιοθεραπευτικής αγωγής κα-
θώς και άλλα παρόμοια μέρη να πας. Πήγαινε 
λοιπόν εκεί. Γιατί στα κέντρα της Γιόγκα θα 

3. Φαρασιώτη Διονύση, Οἱ Γκουρού, ὁ Νέος καί ὁ Γέρο-
ντας Παΐσιος, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 382-383.
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πρέπει μόνον ο σκοπός της ανάπτυξης της 
συνειδητότητάς σου να σε φέρνει. Μ’ αυτό το 
πνεύμα και μόνο έχομε θέσει σε λειτουργία 
αρκετά ανά τον κόσμο Άσραμ, τα οποία πρό-
κειται να αναπτυχθούν για όλους αυτούς τους 
πνευματικούς αναζητητές που θα έλθουν να 
μείνουν σ’ αυτά» (Γιόγκα 1/80, σ. 6). Τό ἰδανι-
κό της γιόγκα δέν εἶναι ἡ ὑγεία καί ἡ εὐεξία, 
ἀλλά ἡ ἐξουδετέρωση τοῦ σώματος καί ὁλό-
κληρης τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου. 
Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ διάλογος μεταξύ 
ἑνός γκουρού καί τοῦ γερμανοῦ ἐρευνητῆ  
F.W.Haack. Ὁ τελευταῖος ἐπισκέφτηκε τό 
ναό τῆς γιόγκα στό Γκόρακ Νάτ καί ρώτησε 
τόν ἐκεῖ «ἡγούμενο»: «Σουαμίτζι τί λές γιά 
τήν ἄποψη πώς ἡ γιόγκα εἶναι εὐεργετική 
γιά τή σωματική ὑγεία;». Ὁ γκουρού γέλασε 
μέ τήν καρδιά του καί ἀπάντησε: «Νεαρέ 
φίλε, είναι χαρακτηριστικό για τους ανθρώ-
πους της Δύσης να αναζητούν παντού κάποιο 
κέρδος». Τότε πῆρε σοβαρό ὕφος, ἔβαλε τό 
χέρι του στόν ὦμο τοῦ Haack καί πρόσθεσε: 
«Νεαρέ φίλε, η γιόγκα είναι η τέχνη του να 
πεθάνει κανείς, όχι του να ζήσει»4!

Νομίζουμε ὅτι δέν χρειάζεται νά ἐπεκτα-
θοῦμε σέ περαιτέρω ἐπιχειρηματολογία γιά 
νά καταδείξουμε ὅτι ἡ τεχνική τῆς γιόγκα 
μᾶλλον βλάπτει παρά ὠφελεῖ τόν ἄνθρωπο.

Ὅπως νομίζω, ἔχουμε ἀντιληφθεῖ μέχρι 
τώρα, ὅτι οἱ ἔννοιες ἄνθρωπος, σῶμα, ὑγεία 
καί ἀσθένεια σέ κάθε παραθρησκευτική 
ὁμάδα παίρνουν διαφορετικό νόημα ἀνά-
λογα μέ τήν θρησκευτική ἤ φιλοσοφική 
διάσταση πού τούς δίδεται. Τό θέμα εἶναι 
ἀνεξάντλητο καί γι’ αὐτό περιοριζόμαστε σέ 
ἐνδεικτικές μόνο περιπτώσεις.

γ) Σαηεντολογία
Ὅλες οἱ ὁμάδες στίς ὁποῖες προαναφερ-

θήκαμε ἔχουν κέντρα καί δομές στή χώρα 
μας. Δέν πρόκειται γιά κάτι μακρινό ἤ ξένο 
πρός τήν ἑλληνική πραγματικότητα. Ἄλλωστε 
ἀκόμη καί ἄν αὐτό ἴσχυε, ὑπάρχουν πολλοί 
τρόποι ὅπως εἶναι τό διαδίκτυο, μέσῳ τῶν 

4. π. Ἀλεβιζοπούλου Ἀντωνίου, Ἀποκρυφισμός Γκου-
ρουϊσμός «Νέα Ἐποχή», ἔνθα ἀνωτ. σ. 176.

ὁποίων ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νά γίνει κοινω-
νός τέτοιων θεωριῶν. Θά ἀναφερθοῦμε σέ μία 
ἀκόμη σημαντική παραθρησκευτική ὀργάνω-
ση στήν ὁποία, ὅπως ἰσχυρίζονται, ἡ ψυχική 
καί σωματική ὑγεία τῶν μελῶν της, ἀποτελεῖ 
βασική ἐνασχόληση. Πρόκειται γιά τήν Σαηε-
ντολογία ἤ «Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας».

Τό βασικό ἐγχειρίδιο τῆς ὀργάνωσης εἶναι 
τό ἔργο «Dianetics» = «Διανοητική, ἡ μοντέρ-
να ἐπιστήμη τῆς πνευματικῆς ὑγείας», τοῦ 
ἱδρυτῆ της Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρτ. Τί προ-
σφέρει στό ἔργο του αὐτό ὁ Χάμπαρτ; Προ-
σφέρει, ὅπως ἰσχυρίζεται, τήν «βάσιμη ἐπι-
στήμη», τῆς ὁποίας ἡ σημασία εἶναι μεγάλη, 
γιατί βελτιώνει τήν ὑγεία, τή νοημοσύνη, τήν 
ἱκανότητα, τή συμπεριφορά, τήν ἐπιδεξιότη-
τα καί τήν ἐμφάνιση τοῦ ἀνθρώπου. Μπορεῖ 
νά θεραπεύσει τό 70% τῶν ἀσθενειῶν τοῦ 
ἀνθρώπου, ἰσοπεδώνει ἐγκαύματα πού προ-
κλήθηκαν ἀπό ἀτομικές βόμβες! 

Μέ τή θεραπευτική μέθοδο τοῦ Χάμπαρτ 
τό ἄτομο ὁδηγεῖται «στήν ἐπίγνωση ὅλων τῶν 
πραγμάτων καί τῶν λαθῶν, τά ὁποῖα θά μπο-
ροῦσαν νά ἔχουν ἐμποδίσει τήν ἄνοδο στό ὕψος 
πού τοῦ ἀνήκει… καλύτερη ὑγεία, εὐτυχία 
καί μακροζωία – παράταση τῆς ζωῆς σέ σχέση 
ἑκατό πρός ἕνα γιά κάθε ὥρα θεραπείας…»5.

Πῶς ἐπιτυγχάνει λοιπόν ἡ Σαηεντολογία 
αὐτή τήν τόσο θεαματική τεχνική μέ τά θαυ-
ματουργά ἀποτελέσματα; 

Τό ἄτομο, λέει ὁ Χάμπαρτ, «εἶναι ἕνα 
πνεῦμα πού ἐλέγχει ἕνα σῶμα μέσῳ μιᾶς διά-
νοιας». Τό πνεῦμα αὐτό ὀνομάζεται «Θήταν» 
καί εἶναι «τό πρόσωπο». Ὅταν πεθάνει, ἐξέρ-
χεται ἀπό τό σῶμα καί τή διάνοια καί ἐπιστρέ-
φει συνήθως σέ ἕναν πλανήτη καί προμηθεύ-
εται, κατά κανόνα, ἕνα ἄλλο σῶμα τοῦ ἴδιου 
τύπου, φυλῆς, ράτσας, ὅπως τό προηγούμενο. 
Ὁ «θήταν» εἶναι ἱκανός νά φτιάχνει χῶρο, 
ἐνέργεια, μάζα, χρόνο. Ἔτσι τό σύνολο τῆς 
παγιδεύσεως, διανοητικῆς διαταραχῆς, ἀκόμη 
καί κάκωση- βλάβη- τραῦμα, δριμύς πόνος- 
μαρτύριο, εἶναι βασικῶς στοχασμοί – σκέψεις 

5. Ἀλεβιζοπούλου Ἀντωνίου, Ψυχοναρκωτικά, ἔκδοση 
Γραφείου Ἀντιμετωπίσεως Αἱρέσεων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι 1980, σ. 34
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πού ἕνας θήταν κάνει καί κρατεῖ ἀκριβῶς 
τώρα, στόν παρόντα χρόνο. Ἀπό ὅλα αὐτά τά 
ἀποτυπώματα (Engramme) πρέπει ὁ ἄνθρω-
πος νά ἀπελευθερωθεῖ! Ποιά εἶναι ἡ «γέφυ-
ρα» πρός τήν ἀπόλυτη ἐλευθερία ἀπό ὅλα 
αὐτά τά ἀποτυπώματα; Τό Dianetics ἀπαντᾶ 
ὁ Χάμπαρτ· μέ ἕνα σύστημα βαθμίδων, ἀπό 0 
ὡς 8, πού τά ὀνομάζει «δυναμικά». Ὁ ἄνθρω-
πος πού εἶναι ἀκόμη σέ ἀγνωσία (προκλήαρ), 
προορίζεται νά ἀνέλθει σέ πλήρη πνευματική 
ἐλευθερία. Θά ἐ λευ θε ρω θεῖ ἀπό τούς δισταγ-
μούς, ἀκόμη καί ἀπό προηγούμενη ζωή καί 
μπορεῖ νά φτάσει μέχρι τοῦ σημείου νά μήν 
ἰσχύουν γι’ αὐτόν οἱ περιορισμοί τοῦ χώρου 
καί τοῦ χρόνου. Γιά νά ἐξιχνιάσει τά ἀποτυ-
πώματα, ὁ Χάμπαρτ χρησιμοποιεῖ τό μαγικό 
κουτί, τό ἠλεκτρόμετρο (E- meter), τό ὁποῖο 
χαρακτηρίζεται ἀπό τήν κίνηση ὡς «βοήθεια 
γιά ἐξομολόγηση». Μέ τό ὄργανο αὐτό πού 
μοιάζει μέ ἕνα ἠλεκτρονικό ἀνιχνευτή ψεύ-
δους, μετρῶνται οἱ ἀντιδράσεις τοῦ δέρματος 
κατά τή λεγόμενη «ἀκρόαση» (Auditing), μίγ-
μα ἐξομολογήσεως καί ἀνακρίσεως.

Δέν θά ἐπεκταθοῦμε περισσότερο στίς 
θεραπευτικές μεθόδους τῆς Σαηεντολογίας. 
Θά περιοριστοῦμε στά ἀποτελέσματα ἔρευ-
νας πού ἔγινε ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες γιά 
λογαριασμό τοῦ κοινοβουλίου τῆς Βικτώριας 
στήν Αὐστραλία. Ἡ ἐργασία ὀνομάστηκε 
Aderson Report καί ἀναφέρεται στό λεγόμε-
νο «ἐπιστημονικό ἵδρυμα» τῆς ὀργάνωσης: 
«Τό Ἰνστιτοῦτο Χάμπαρτ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι 
ἡ μεγαλύτερη ὀργάνωση στόν κόσμο γιά τήν 
ψυχοπνευματική ὑγεία. Στήν πραγματικό-
τητα ὅμως ἡ μεγαλύτερη ὀργάνωση ἀνειδί-
κευτων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μέ 
τή χρησιμοποίηση ἐπικίνδυνων μεθόδων, πού 
προσφέρονται ὡς ψυχοπνευματική θεραπεία. 
Γιά τούς ἴδιους ἐπιστήμονες, ἡ σαηεντολογία 
«εἶναι ἐπιζήμια…ἡ πρακτική της ἐφαρμογή 
συνιστᾶ σοβαρή ἀπειλή γιά τήν κοινωνία καί 
μάλιστα ἀπό ἰατρική, ἠθική καί κοινωνική 
ἄποψη. Οἱ ὀπαδοί της εἶναι παραπλανημένα 
ὄντα καί ὄχι σπάνια, ψυχικῶς ἀσθενῆ»6.

6. Αὐτόθι, σ. 36

Εἴμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε ἀπό πρῶτο 
χέρι-καί ἐννοῶ ἀπό πρώην μέλη τῆς ὀργάνω-
σης -, ὅτι οἱ ἐξαντλητικές «ἐ ξο μο λο γή σεις» 
καί ὁ ψυχικός καί σωματικός χειρισμός τῶν 
μελῶν τῆς Σαηεντολογίας μπορεῖ νά ὁδηγή-
σουν τόν ἄνθρωπο σέ ἀκραῖες καταστάσεις. 
Δηλαδή νά τόν ὁδηγήσουν στό ἀντίθετο ἀπο-
τέλεσμα ἀπό αὐτό πού ἐπιδιώκουν.

Ὡς κατακλείδα αὐτής τῆς περιήγησης 
στό χῶρο τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων 
καί τῶν καταστροφικῶν λατρειῶν θά ἤθελα 
νά προσεγγίσουμε καί τήν νομική διάσταση 
τοῦ θέματος. Ἐπ’ αὐτοῦ σᾶς παρουσιάζω 
τήν ἀξιόλογη ἄποψη τοῦ Γεωργίου Σεργί-
δη, Διδάκτορος τῆς φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου 
καί Δικαστή στό Οἰκογενειακό Δικαστήριο 
τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου: «Ἐάν μία ὁμάδα 
ἀνθρώπων ἀσχολοῦνται μέ διαλογισμούς, πού 
ἐπιφέρουν μεταβολές στήν ψυχική κατάσταση 
ἑνός ἀτόμου, τότε μπορεῖ νά ἐπηρεάσουν καί 
τήν σωματική του ἀκεραιότητα. Σ΄ αὐτή τήν 
περίπτωση, ἐκτός ἀπό συνταγματική παραβί-
αση τῆς ποινικῆς καί ἄλλης νομοθεσίας, γιατί 
οἱ ἰθύνοντες τῆς αἵρεσης ὑπεισέρχονται σέ 
τομεῖς τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, συνήθως τῆς 
ψυχολογίας καί ψυχιατρικῆς, χωρίς νά εἶναι 
εἰδικοί ἰατροί καί ἔτσι ἀσκοῦν χωρίς ἄδεια τήν 
ἰατρική μέ κίνδυνο τῆς ὑγείας ἤ ζωῆς τῶν θυ-
μάτων τους. Ἀπόδειξη αὐτοῦ εἶναι ἡ ἀπαίτηση 
τῶν διαφόρων παραθρησκευτικῶν ὁμάδων 
ἀπό τούς μυηθέντες σ’ αὐτές ὅτι χρειάζονται 
τήν καθοδήγηση τοῦ γκουροῦ τους, δηλαδή τοῦ 
πνευματικοῦ καθοδηγητή τους, στήν ἄσκηση 
τῶν διαφόρων μεθόδων διαλογισμοῦ, γιατί 
διαφορετικά μπορεῖ νά ἔχουν ἀρνητικά ἀπο-
τελέσματα ὅπως ζαλάδες, παραισθήσεις, ἐμε-
τούς, ψευδαισθήσεις, ψυχολογικά ξεσπάσμα-
τα, ἀϋπνίες, ἀμνησία, δυσλειτουργία ἔμμηνης 
ρήσης, ἀποδιοργάνωση σκέψης, δυσκολία στήν 
ὁμιλία κλπ. Αὐτό τί σημαίνει; Ὅτι ἡ μέθοδος 
τοῦ διαλογισμοῦ ἐπεμβαίνει στά πεδία τῆς 
ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἐφόσον διαταράσσει τήν 
ψυχική ἰσορροπία καί ἡρεμία τοῦ ἀτόμου 
καί ὅτι ὁ γκουροῦ ἐκτελεῖ ἔργο ἰατροῦ. Ἐπί-
σης ἡ ἐπιβολή εἰδικῶν νηστειῶν, οἱ συνεχεῖς 
μεσονύχτιοι διαλογισμοί, κλπ. Μποροῦν νά 
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ὁδηγήσουν τό ἄτομο ὄχι μόνο σέ νευρική κα-
τάπτωση, ἀλλά καί σέ σωματική ἐξασθένηση, 
μέ ἀποτέλεσμα νά χάνει βάρος συνέχεια καί 
νά καταρρεύσει. Καί αὐτό ἀποτελεῖ ἐπέμβαση 
στόν τομέα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Ἐπέμβαση 
στόν τομέα τῆς ἰατρικῆς ἀποτελεῖ καί ἡ προ-
σπάθεια νά διακοπεῖ ἡ ἰατρική θεραπευτική 
ἀγωγή ἤ νά ἀποτραπεῖ ἡ καταφυγή στήν βο-
ήθεια τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Δέν μπορεῖ ἡ 
δῆθεν «θεραπευτική» τεχνική ἑνός αὐτόκλη-

του, μή ἐπιστήμονος νά θεωρηθεῖ ἀσφαλής 
μέθοδος γιά νά θεραπεύσει τήν ἀσθένεια ἑνός 
ἀσθενοῦς»7. 

(Τό τέλος στό ἑπόμενο).

7. Σεργίδη Γ. Α., «Παραβιάσεις Συνταγματικῶν Ἀτο-
μικῶν Ἐλευθεριῶν ἀπό Νεοφανεῖς Αἱρέσεις καί Παραθρη-
σκευτικές Ὁμάδες», στό «Καταστροφικές Λατρεῖες στό Φῶς 
τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ Νομική ἀντιμετώπισή τους», Πρα-
κτικά τῆς Η΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης Ἐντεταλμένων 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά θέματα αἱρέσεων καί Παρα-
θρησκείας, ἔκδοση Π.Ε.Γ. Ἑλλάδος-Κύπρου, σσ. 256-257.

ΚΣΤ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
(Λαμία, 3 ἕως 5-11-2014)

Μέ τή βοήθεια καί τή χάρη τοῦ Ἁγίου 
Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πά-
σης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β’, μέ τήν φι-
λοξενία τοῦ Σε βα σμι ω τά του Μητροπολίτου 
Φθιώτιδος κ. Νικολάου καί μέ τή συμμετοχή 
Ἐντεταλμένων ἐννέα Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
καί ἑβδομῆντα ἕξι Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ λά δος, τῆς Κρήτης, καί τῆς 
Δωδεκανήσου, πραγματοποιήθηκε, στή Λαμία 
ἀπό 3 ἕως 5 Νοεμβρίου 2014 ἡ «ΚΣΤ’ Πανορ-
θόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων 
διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», μέ 
θέμα: «Ἐξωχριστιανικές, αἱρετικές καί ἀπο-
κρυφιστικές θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ». Ἡ 
Συνδιάσκεψη μελέτησε τίς ποικίλες θεωρήσεις 
περί τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς ἐξω-
χριστιανικές, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές 
ὁμάδες, οἱ ὁποῖες δραστηριοποιοῦνται στόν 
Ἑλλαδικό καί στόν ὑπόλοιπο Ὀρθόδοξο κόσμο. 

Στήν ἐναρκτήρια τελετή παρέστησαν οἱ Σε-
βασμιώτατοι Μητροπολίτες Λαρίσης κ. Ἰγνά-
τιος, Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, Γλυφάδας κ. 
Παῦλος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμα-

σκηνός, Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, 
Νευροκοπίου (Βουλγαρίας) κ. Σεραφείμ καί ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας (Κύ-
πρου) κ. Χριστοφόρος. 

Ἀκολούθησε ἡ πρώτη εἰσήγηση τοῦ Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφό-
ρου μέ θέμα: «Ὁ Χριστός καί ὁ σύγχρονος θρη-
σκευτικός συγκρητισμός». Ὁ εἰσηγητής μεταξύ 
τῶν ἄλλων ὑπογράμμισε ποία εἶναι ἡ διαφορά 
μεταξύ ἀλήθειας Ὀρθοδοξίας καί αἵρεσης. 
Πῶς οἱ αἱρετικοί διαστρέφουν τήν χριστιανική 
διδασκαλία καί τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί 
ἐτόνισε «τήν εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας νά διαφυ-
λάξει, νά διακηρύξει καί νά προβάλλει τήν ἀλη-
θινή περί τοῦ Προσώπου Του διδασκαλία. Ἔτσι 
θά ἀποβῆ ἡ Ἐκκλησία θεραπευτήριο ψυχῶν καί 
αὐτό εἶναι τό βασικό ἔργο της».  

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, οἱ εἰσηγητές 
διαπραγματεύθηκαν τά ἀκόλουθα θέματα: 

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. π. Βασίλει-
ος Γεωργόπουλος, Ἐπίκουρος Καθηγητής τοῦ 
Α.Π.Θ. ἀνέπτυξε τό θέμα «Οἱ περί τοῦ Χριστοῦ 
δοξασίες τῆς ἀνθρωποσοφίας». Μεταξύ τῶν 
ἄλλων, ὁ εἰσηγητής ὑπογράμμισε ὅτι «στόν 
χῶρο τῆς ἀνθρωποσοφίας ὑπάρχει μία πρωτο-
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φανής περιφρόνιση τῶν ἱστορικών δεδομένων 
τῶν Εὐαγγελίων καί ὅτι οἱ βασικές θέσεις R. 
Steiner, γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ οὐσιαστικά 
ἀποτελοῦν μία ἀποκρυφιστική, ἀνιστορική νεο-
γνωστικοῦ τύπου φαντασιώδη κατασκευή, στήν 
ὁποία ἐνσωματώθηκαν θεμελιώδεις παραδοχές 
τοῦ ἀνθρωποσοφικοῦ οἰκοδομήματος». 

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. π. Κυριακός 
Τσουρός, Δρ. Θ., Γραμματέας Σ.Ἐ. ἐπί τῶν Αἰρέ-
σεων, ἀνέπτυξε τό θέμα «Νεοπαγανιστικές θε-
ωρήσεις περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὁ εἰσηγητής 
ἀφοῦ ἀνέλυσε μέ λεπτομέρεια τίς διάφορες 
τάσεις στόν νεοπαγανιστικό χῶρο σχετικά μέ 
τίς δοξασίες περί Χριστοῦ, τόνισε ὅτι «ὅσοι ἀπό 
τούς νεοπαγανιστές δέν ἀρνοῦνται τήν ἱστορική 
ὕπαρξη τοῦ Χριστοῦ, τήν παραχαράσουν. Τό 
βέβαιο εἶναι ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός τοῦ νεοπαγανι-
σμοῦ δέν εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός τῶν Εὐαγγελίων, 
δέν εἶναι ὅπως θά τόν ἤθελαν οἱ διάφοροι νεοπα-
γανιστές, ἱστορικό πρόσωπο μέν, ἀλλά ἐθνικός 
ἐπαναστάτης ἤ σοφιστής. Ἀκόμη δέν εἶναι μυθικό 
ἤ ἀλληγορικό κατασκεύασμα. Δέν ἦταν Ἕλληνας 
ἤ Ἀπολλώνιος Τυανέας, θεώρηση πού σαγηνεύει 
Ἕλληνες ὀρθοδόξους ἐμφορούμενους ἀπό ἐθνικι-
στικά αἰσθήματα καί πάνω ἀπό ὅλα δέν ἀνῆκε σέ 
κανένα ἀρχαιοειδωλολατρικό πάνθεον». 

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ 
Τριανταφυλλόπουλος Δρ. Θ., ἀνέπτυξε τό θέ-

μα «Ὁ Χριστός τῆς Θεοσοφίας». Ἀφοῦ παρου-
σίασε λεπτομερῶς τίς περί Χριστοῦ δοξασίες 
τῆς Θεοσοφίας τόνισε ὅτι «σύμφωνα μέ τή 
Θεοσοφία ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι μία ἀπό τίς 
ἐμφανίσεις τοῦ «κοσμικοῦ Χριστοῦ» δηλαδή τοῦ 
«ἀπροσώπου Ἑνός», τῆς «συμπαντικῆς θείας 
Οὐσίας», παρούσας στό σύμπαν καί σέ κάθε 
ἄτομο. Καμία σχέση δέν ἔχει ὁ «Χριστός» αὐτός 
μέ τόν ἱστορικό Ἰησοῦ Χριστό τῶν Εὐαγγελίων 
καί τῆς Ἐκκλησίας, τόν γεννηθέντα ἐν Βηθλεέμ 
τῆς Ἰουδαίας καί ἐπί Ποντίου Πιλάτου παθόντα, 
ταφέντα καί ἀναστάντα. Ἄλλωστε πίστη τῆς 
Θεοσοφίας εἶναι ὅτι: «στόν Θεό τῶν χριστιανῶν 
στόν Πατέρα τοῦ Ἰησοῦ, στόν δημιουργό δέν πι-
στεύουμε. Ἀπορρίπτουμε τήν ἰδέα Θεοῦ προσω-
πικοῦ» (Μπλαβάτσκυ). 

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. π. Κων-
σταντῖνος Παπαθανασίου, Δρ. Θ., ἀνέπτυξε τό 
θέμα «Ἄλλος μέν ὁ Χριστός, ἄλλος δέ ὁ Ἰησοῦς. 
Ἀλλοιωμένες προσεγγίσεις τοῦ Θεανθρώπου 
στήν πρωτοχριστιανική Ἐκκλησία ἕως καί σήμε-
ρα». Ὁ εἰσηγητής, ἀφοῦ ἔκανε μία λεπτομερή 
ἀναδρομή στήν ἱστορία τῶν αἱρέσεων, τόνισε 
ὅτι «ἡ ἀπόπειρα ἀλλοιωμένης προσεγγίσεως 
τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ 
σωτηριώδους ἔργου του ἔχει διαχρονικό χα-
ρακτῆρα καί ἀνάγεται ὥς τούς πρωτοχριστια-
νικούς χρόνους, τέτοιες προσεγγίσεις ἐμμέσως 
εἶναι καταγεγραμμένες στά ἱερά κείμενα τῆς 
Καινῆς Διαθήκης. Ἡ ἀπόκρυφη ἀποκαλυπτική 
γραμματεία τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας εἶναι ἁπτό 
δεῖγμα αὐτῆς τῆς παραχάραξης. Ἡ Ἐκκλησία 
κλήθηκε καί ἀργότερα νά ἀντιμετωπίσει τίς 
μεγάλες γνωστές αἱρέσεις τοῦ δοκητισμοῦ, τοῦ 
ἀρειανισμοῦ, τοῦ νεστοριανισμοῦ, τοῦ μονοφυ-
σιτισμοῦ, τοῦ υἱοθετισμοῦ, τοῦ θεοπασχιτισμοῦ 
κ.λπ., οἱ ὁποῖες ἀλλοίωναν τή Χριστολογία της 
καί ἑπομένως τή σωτηριολογία της. Ἐπίσης στά 
νεώτερα χρόνια, κυρίως στόν δυτικό χῶρο, μέ 
τή χρήση τῆς ἱστορικοκριτικῆς μεθόδου, ἀναζη-
τεῖται ὁ «ἱστορικός Ἰησοῦς» ἀπορρίπτοντας τήν 
ἐκκλησιαστική δογματική παράδοση». 

Ὁ τελευταῖος εἰσηγητής Αἰδεσιμολογιώτα-
τος Πρωτ. π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας, MTh, 
ἀνέπτυξε τό θέμα «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ 
αἵρεση τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ὁ εἰση-

Σημείωση τῆς Σύνταξης
•  Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς ἀπό-

ψεις τῶν συγγραφέων τους.
•  Οἱ ἀναδημοσιεύσεις σχολίων ἤ πληροφο-

ριῶν ἀπό ξένα ἤ ἑλληνικά περιοδικά καί 
ἄλλα ἔντυπα ἤ τό διαδίκτυο δημοσιεύονται 
μέ κάθε ἐπιφύλαξη, ἀφοροῦν σέ ἀπόψεις 
καί δέν στοχεύουν στήν προσβολή ἤ στήν 
ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως 
τῶν προσώπων, στά ὁποῖα ἀναφέρονται καί 
τά ὁποῖα σεβόμεθα δεόντως.

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

•  Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση, κατόπιν 
ἀδείας ἀπό τήν Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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γητής παρουσίασε μία τεκμηριωμένη ἀνάλυση 
τῶν δοξασιῶν τῆς Ἑταιρείας Σκοπιά σχετικά 
μέ τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μεταξύ 
τῶν ἄλλων τόνισε ὅτι «ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» τῶν 
μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ διαστρέφει πλήρως τή δι-
δασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, προβάλλοντας μία 
συγκεχυμένη ἀντίληψη περί τοῦ Χριστοῦ, παρό-
μοια μέ αὐτή τοῦ ἀρχαίου ἀρειανισμοῦ. Γιά τούς 
ὀπαδούς της ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι ὁ Θεός 
δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὁ μόνος 
Σωτῆρας καί ὁ ἔσχατος Κριτής του, ἀλλά εἶναι 
ἁπλᾶ ἕνα δημιούργημα τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἕνας διάκο-
νος καί ὑπηρέτης του, ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει νά 
ἀσκεῖ προσωρινούς ρόλους. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
ὅμως ἐμφανίστηκε στόν κόσμο καί στήν ἱστορία 
δέν εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός πού ἔγινε ἄνθρωπος 
γιά τή σωτηρία μας, ἀλλά ἕνας τέλειος ἄνθρω-
πος καί τίποτε παραπάνω, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει τή 
δυνατότητα νά παρέχει πραγματική σωτηρία». 

Μετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν της, συνέταξε 
καί ἐνέκρινε ὁμοφώνως τά ἀκόλουθα Πορί-
σματα: 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
1. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βασίζεται στήν 

ἀκλόνητη πίστη, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «ὁ 
Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος». Αὐτός ὁ Ἴδιος ἀπο-
καλύφθηκε ἀρχικά ὡς «Ἄσαρκος Λόγος» στούς 
Δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί μετέπει-
τα εἰσῆλθε στόν κόσμο καί στήν Ἱστορία ὡς 
«Ἔνσαρκος Λόγος», καί τέλειος ἄνθρωπος καί 
ἀναμάρτητος, γιά τή σωτηρία μας. Σύμφωνα 
μέ τίς ἀδιάψευστες μαρτυρίες ὅσων γνώρισαν 
τόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ 
καί εἶδαν τή δόξα Του, ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ 
Ἀληθινός Θεός, ὁ μόνος Δεσπότης καί Κύριος, ὁ 
Πρῶτος καί ὁ Ἔσχατος, ἡ Ἀρχή καί τό Τέλος, τό Α 
καί τό Ω. Εἶναι ἡ μοναδική ὁδός πρός τόν Πατέρα, 
ὁ αἴτιος τῆς σωτηρίας καί τῆς θεώσεώς μας.

2. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καθοδηγούμενη 
ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, πιστεύει καί ὁμολογεῖ τόν 
Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, σύμφωνα μέ τόν Ὅρο τῆς Δ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, «τέλειον τόν αὐτόν ἐν θε-
ότητι καί τέλειον τόν αὐτόν ἐν ἀνθρωπότητι, Θεόν 
ἀληθῶς καί ἄνθρωπον ἀληθῶς τόν αὐτόν ἐκ ψυχῆς 
λογικῆς καί σώματος, ὁμοούσιον τῷ Πατρί κατά 

τήν θεότητα καί ὁμοούσιον τόν αὐτόν ἡμῖν κατά 
τήν ἀνθρωπότητα, κατά πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρίς 
ἁμαρτίας… ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, 
ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνω ρι ζό με νον…».

3. Σέ ἀντίθεση μέ τήν πίστη καί τήν μαρτυρία 
τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς 
Ἐκκλησίας, οἱ ἐξωχριστιανικές, αἱρετικές καί 
ἀποκρυφιστικές θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ, 
στηρίζονται στούς ἕωλους συλλογισμούς τοῦ 
σκοτισμένου νοῦ τοῦ ἀνθρώπου τῆς πτώσεως, 
μέ τούς ὁποίους σχετικοποιεῖται ἤ ἀλλοιώνεται 
καί διαστρέφεται ἡ ἀλήθεια γιά τό Θεανδρικό 
Πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό 
ἔχει ὡς συνέπεια τόν ἀποπροσανατολισμό καί 
τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν κύ-
ριο σκοπό τῆς ὑπάρξεώς του, πού εἶναι ἡ κατά 
χάριν ἕνωση καί κοινωνία του μέ τήν πηγή τῆς 
ζωῆς, τόν Ἀληθινό Τριαδικό Θεό.

4. Κάθε ἀπόπειρα νά ἀλλοιωθεῖ ἤ καί νά 
ἀκυρωθεῖ ἡ μοναδικότητα τοῦ Θεανδρικοῦ 
Προσώπου τοῦ Κυρίου, δηλαδή ἡ καταγε-
γραμμένη καί ζῶσα διαχρονικῶς ἀποστολική 
ἐμπειρία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος, ἀναμ-
φιβόλως εἶναι ἀναίρεση τοῦ σωτηριώδους 
ἔργου τοῦ Χριστοῦ καί ὁδηγεῖ σέ πλάνη.

5. Τέτοιες ἐσφαλμένες αἱρετικές προσεγ-
γίσεις ἐμφανίζονται ἤδη ἀπό τούς πρωτοχρι-
στιανικούς χρόνους καί ἀναφέρονται στά ἱερά 
κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης καί στή Γραμ-
ματεία τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία 
μέ τίς Οἰκουμενικές καί τίς Τοπικές Συνόδους 
καί μέ τό ἔργο τῶν Θεοφόρων Πατέρων της 
ἀντιμετώπισε μεγάλες αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες 
ἀλλοίωναν τήν Χριστολογία καί ἑπομένως 
τήν Σωτηριολογία της. Στά νεώτερα χρόνια, 
κυρίως στόν δυτικό χῶρο, μέ τή μονομερῆ 
χρήση τῆς ἱστορικοκριτικῆς μεθόδου, ἐμφανί-
ζεται ὁ Χριστός μόνο ὡς ἱστορικό πρόσωπο καί 
παραγνωρίζεται ἡ περί Αὐτοῦ ἐκκλησιαστική 
δογματική παράδοση.

6. Σύμφωνα μέ τήν ὁρολογία τῆς Θεοσο-
φίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς βασικές 
ἐκφράσεις τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ὁ Χριστός δέν 
εἶναι ἕνα μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο πρόσω-
πο, δηλαδή ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀλλά εἶναι μία 
«κατάσταση», στήν ὁποία μετενσαρκώνονται 
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κατά καιρούς διάφοροι «φωτισμένοι διδάσκα-
λοι». Καμία σχέση δέν ἔχει ὁ «χριστός» αὐτός 
μέ τόν ἱστορικό Ἰησοῦ Χριστό τῶν ἱερῶν Εὐαγ-
γελίων καί τῆς Ἐκκλησίας, τόν γεννηθέντα ἐν 
Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας καί ἐπί Ποντίου Πιλάτου 
παθόντα, ταφέντα καί ἀναστάντα. Ἄλλωστε, 
ἡ Θεοσοφία διακηρύσσει ὅτι «στόν Θεό τῶν 
Χριστιανῶν, στόν Πατέρα τοῦ Ἰησοῦ, στόν Δη-
μιουργό, δέν πιστεύουμε. Ἀπορρίπτουμε τήν 
ἰδέα Θεοῦ προσωπικοῦ» (Ἕλενα Μπλαβάτσκυ).

7. Ἄλλη χαρακτηριστική ἀλλοίωση τοῦ Θε-
ανθρώπινου Προσώπου τοῦ Χριστοῦ συντε-
λεῖται καί στό σύστημα τῆς Ἀνθρωποσοφίας, 
πού προέρχεται ἀπό τή Θεοσοφία, τό ὁποῖο 
ἀρνεῖται ἤ διαστρεβλώνει τήν Ἁγιογραφική πε-
ρί τοῦ Χριστοῦ διδασκαλία. Χρησιμοποιώντας 
ὡς κύρια πηγή τά φανταστικά ἀποκρυφιστικά 
«Ἀκασικά ἀρχεῖα», ὑποτιμᾶ τό Πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ καί συνδέει αὐτό μέ ἀνιστόρητες, νε-
ογνωστικοῦ τύπου, φαντασιώδεις κατασκευές 
περί Αὐτοῦ. Σύμφωνα ἐπίσης μέ τίς δοξασίες 
τῆς Ἀνθρωποσοφίας, καταργεῖται ἡ ἐμπειρία 
καί ἡ βεβαιότητα τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας καί 
ἀντικαθίσταται ἀπό τόν ἄτεγκτο ἐξαναγκασμό 
ἑνός ἀπρόσωπου, κοσμικοῦ, φυσικοῦ νόμου, 
πού ὑποτίθεται ὅτι διέπει τά πάντα. Ἐπιπλέον, 
ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία μεταλλάσσεται σέ μία 
διαδικασία ἐξελικτικῆς αὐτοσωτηρίας.

8. Ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ 
Ἰεχωβᾶ» διαστρέφει πλήρως τή διδασκαλία 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, προβάλλοντας μία συγκε-
χυμένη ἀντίληψη περί τοῦ Χριστοῦ, παρόμοια 
μέ ἐκείνη τοῦ ἀρχαίου Ἀρειανισμοῦ. Γιά τήν 
«Σκοπιά», ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι ὁ Θεός-
Δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὁ μόνος 
Σωτήρας καί ὁ ἔσχατος Κριτής του, ἀλλά εἶναι 
ἁπλῶς ἕνα δημιούργημα τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἕνας 
ὑπηρέτης του. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως ἐμφα-
νίσθηκε στόν κόσμο καί στήν Ἱστορία, κατ’ 
αὐτήν, δέν εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, πού ἔγινε 
ἄνθρωπος γιά τή σωτηρία μας, ἀλλά ἕνας 
«τέλειος ἄνθρωπος καί τίποτε παραπάνω», ὁ 
ὁποῖος δέν μπορεῖ νά προσφέρει τήν σωτηρία.

9. Ὁ Νεοπαγανιστικός πολυθεϊσμός, ὡς 
ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», 
ἔχει διατυπωμένες ἀνάλογες δοξασίες γιά 

τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Λόγω τῶν πολλῶν 
καί ἀντικρουομένων τάσεων στόν χῶρο αὐτό, 
εἴτε ἀρνεῖται τήν ἱστορικότητά Του, εἴτε Τόν 
ἐντάσσει σέ ἐθνικιστικά, ἐθνοφυλετικά, ἀπο-
κρυφιστικά καί πολυθεϊστικά πλαίσια. Εἶναι 
εὐνόητο, ὅτι ὁ «Χριστός» τοῦ Νεοπαγανισμοῦ, 
εἴτε θεωρεῖται ἱστορικό πρόσωπο, κοινωνικός ἤ 
ἐθνικός ἐπαναστάτης, εἴτε μῦθος ἤ ἀλληγορία, 
δέν εἶναι ὁ Χριστός τῶν Εὐαγγελίων καί τῆς 
Ἐκκλησίας.

10. Ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν, παλαιοτέρων καί 
συγχρόνων παραχαράξεων τῆς ἀλήθειας γιά 
τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία εὐαγ-
γελίζεται τήν μοναδικότητα τῆς ἐν Χριστῷ 
σωτηρίας, ἐπαναλαμβάνοντας τούς λόγους 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι «οὐκ ἔστι ἐν ἄλλῳ οὐδε-
νί ἡ σωτηρία· οὐδέ γάρ ὄνομά ἐστι ἕτερον ὑπό 
τόν οὐρανόν τό δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ 
δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πρξ, 4,12). Ἡ Συνδιάσκεψη 
προτρέπει τό ὀρθόδοξο πλήρωμα νά πιστεύει, 
νά γρηγορεῖ καί νά ὁμολογεῖ τήν πίστη τῆς 
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι προϋπόθεση τῆς σω-
τηρίας μας.

Ἡ Συνδιάσκεψη ἐγκρίνει ὁμοφώνως τά ὡς 
ἄνω Πορίσματα καί ἐξουσιοδοτεῖ τόν Πρόεδρο 
αὐτῆς νά τά ὑπογράψει.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως.
Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, 
Βουλιαγμένης καί Βάρης Παῦλος.

Οἱ Ἐντεταλμένοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Μητροπολίτης 

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός.
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, 

Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης Δη μή τριος.
Πατριαρχείου Ρωσίας, Ἡγούμενος 

Θεοφάνης Λουκιάνωφ.
Πατριαρχείου Σερβίας Ἱερομόναχος 

Εὐσέβιος Μεάντζια.
Πατριαρχείου Ρουμανίας, Καθηγητής 

Κυπριανός Στρέτζα.
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Ἐπίσκοπος 

Καρπασίας Χριστοφόρος.
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Πρωτοπρ. 

Κυριακός Τσουρός.
Ἐκκλησίας Πολωνίας, Πρωτοπρ. 

Ἀνδρέας Λέφτσακ.
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Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγα-
πητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουρ-
γέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἱερώνυμε, 
Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μα-
καριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζό-
μενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

«Τάς ἑπτά Συνόδους τάς τῶν Πατέρων, 

κατά διαφόρους καιρούς συστάσας, εἰς ἕνα 
συνήθροισεν ἑνί Κανόνι τῷδε, μάλα καλῶς 
ὁ Πατριάρχης, ὁ Γερμανός ὁ νέος, γράφων 
ὁμοῦ τε καί κρατύνων, τά δόγματα τά τού-
των· ὅς καί πρέσβεας αὐτούς ἀγρύπνους, τῆς 
σωτηρίας τῷ Κυρίῳ προβάλλεται, καί τοῦ 
ποιμνίου συμποιμένας» (Στιχηρόν ἑσπέρι-
ον ἀκολουθίας τῶν Ἁ γί ων Πατέρων τῆς Ζ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΣΤ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΤ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

Δευ τέ ρα, 3.11.2014
17.00. Ἁ για σμός - Ἔναρξη.
 Χαιρετισμός, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητρο-

πολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου.
 Μη νύ μα τα.
 Εἰσαγωγική ὁμιλία καί κήρυξη ἐνάρξε-

ως τῶν ἐργασιῶν, ὑπό τοῦ Προέδρου 
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν 
Αἱρέσεων Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσα-
λονίκης κ. Ἀνθίμου.

18.00. Α’ Εἰ σή γη ση: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Καρπασίας, κ. Χριστοφόρος, «Ὁ 
Χριστός καί ὁ σύγχρονος θρησκευτι-
κός συγκρητισμός».

Τρί τη, 4.11.2014.
07.30. Ὄρθρος - Πρόγευμα.
09.00. Β’ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. 

Βασίλειος Γεωργόπουλος, Ἐπίκου-
ρος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς 
Α.Π.Θ., «Οἱ περί τοῦ Χριστοῦ δοξασίες 
τῆς Ἀνθρωποσοφίας».

09.45. Γ’ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
κ. Κυριακός Τσουρός, Δρ Θ., «Νεοπα-
γανιστικές θεωρήσεις περί τοῦ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ»
11.30. Δ’ Εἰσήγηση: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί-

της κ. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, 
Δρ. Θ., «Ὁ Χριστός τῆς Θεοσοφίας».

13.00. Οἱ Ἐντεταλμένοι καί τό ἔργο τους (Α’).
17.00. Ε’ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 

Κωνσταντῖνος Παπαθανασίου, Δρ. Θ., 
«“Ἄλλος μέν ὁ Χριστός, ἄλλος δέ ὁ Ἰη-
σοῦς”. Ἀλλοιωμένες προσεγγίσεις τοῦ 
Θεανθρώπου στήν Πρωτοχριστιανική 
Ἐκκλησία (ἕως καί σήμερα)».

17.45. ΣΤ’ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
Σωτήριος Ἀθανασούλιας, Μ.Th., «Ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ αἵρεση τῶν 
“Μαρτύρων τοῦ ‘Ιεχωβᾶ”».

18.30. Συζήτηση.
19.00. Οἱ Ἐντεταλμένοι καί τό ἔργο τους (Β’).

Τε τάρ τη, 17.10.2012.
08.00. Ὄρθρος - Πρόγευμα.
09.30. Γενική συζήτηση ἐπί τῶν Πορισμάτων.
11.30. Ἔγκριση Πο ρι σμά των - Ἀ να κοι νω θέν.

Συν το νι στής Προ γράμ μα τος: π. Κυ ρια κός 
Τσου ρός.
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οκτωβριοσ - δεκεμβριοσ 2014, τεΥΧοσ 78

«Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς 
οἰκουμένης περάτων συνδραμών» ἐν ταῖς 
ἑπτά Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις «τόν δι ῃ ρη μέ-
νον Χριστοῦ χιτῶνα καί διερρηγμένον κυσίν 
ὑλάκτοις σο φῶς συνέρραψαν, βλέπειν τήν 
γύμνωσιν τήν τούτου μηδαμῶς ἐνεγκόντες» 
καί «ἐμελώδησαν ἐν μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας μέ-
λος ἐναρμόνιον θεολογίας, Τριάδα μίαν ἀπα-
ράλλακτον, οὐσίαν τε καί θεότητα», ὥστε 
παρέδωκαν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἀ νό θευ-
τον τήν ἀλήθειαν, δογματίσαντες «Πατρός 
καί Υἱοῦ καί Πνεύματος Ἁγίου μίαν οὐσίαν 
καί φύσιν».

Τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας οὕτως 
ἀποφηναμένης καί ἡμεῖς τά μέλη αὐτῆς ὁμο-
λογοῦμεν τά αὐτά καί «Κύριον τόν Τριαδικόν 
Θεόν ἡμῶν φοβούμεθα καί Αὐτῷ μόνῳ λα-
τρεύομεν καί πρός Αύτόν κολλώμεθα καί ἐν 
τῷ ὀνόματι Αὐτοῦ ὀμνύομεν. Αὐτός καύχημα 
ἡμῶν, καί Οὗτος Θεός ἡμῶν, ὅστις ἐποίησεν 
ἡμῖν τά μεγάλα καί τά ἔνδοξα ταῦτα, ἅ βλέ-
πουν οἱ ὀφθαλμοί ἡμῶν» (πρβλ. Δευτερ. ι΄ 
20-21).

Ἕκαστος ἄνθρωπος, λοιπόν, πλασθείς 
κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ, εἶναι 
ναός Κυρίου. Πολύ δέ περισσότερον ὅσοι εἰς 
Χριστόν ἐβαπτίσθημεν καί ἐχρίσθημεν διά 
τοῦ ἁγίου Μύρου καί ἐνεκεντρίσθημεν εἰς 
τήν καλλιέλαιον τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρ θο δό ξου 
Ἐκκλησίας εἴμεθα ναοί τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου 
Πνεύματος, ἀκόμη καί ἐάν διά ποικίλων 
ἁμαρτιῶν, ἑκουσίων ἤ ἀ κου σί ων, ἀπομακρυ-
νώμεθα ἀπό τοῦ Κυρίου.

Ἀπαραίτητος ὅμως προϋπόθεσις διά τήν 
κοινωνίαν μετά τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ὀρθή πί-
στις. Διά τοῦτο καί ἡ αἵρεσις, ὡς ἀπομά-
κρυνσις ἀπό τῆς ὀρθῆς πίστεως, θεωρεῖται 
ὑπό τῶν Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 
ἡμῶν ὡς χωρισμός ἀπό τοῦ Θεοῦ (Συνο-
δικόν Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου), εἰς περί-
πτωσιν δέ ἐπιστροφῆς τοῦ πεπλανημένου, 
οὗτος γίνεται δεκτός εἰς τήν Ἐκκλησίαν, 
δι’ ἐπαναχρίσεως, ὡς ἐφ’ ἅπαξ ἁγιασθείς 
καί καταστάς οἶκος Θεοῦ διά τοῦ ἁγίου 
Βαπτίσματος. Ὁ μέγας Πατήρ καί Φωστήρ 
τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας Ἰωάννης ὁ 

Χρυσόστομος εὐλόγως θεωρεῖ τήν αἵρεσιν ὡς 
τήν μεγαλυτέραν ἁμαρτίαν, τοσοῦτον πα-
ροξύνουσαν τόν Θεόν, ὥστε «οὐδέ μαρτυρίου 
αἷμα ταύτην δύνασθαι ἐξαλείφειν» (Ὁμιλία 
εἰς Ἐφεσ. ΙΑ΄ 4, Ὑπόθεσις τῆς πρός Κοριν-
θίους Α’ ἐπιστολῆς, P.G. 62, 85). Πλεῖστοι δέ 
ἦσαν ἐν τῷ ἐκκλησιαστικῷ στερεώματι καί 
ἐν τῷ ἀνά τούς αἰῶνας γίγνεσθαι οἱ ἅγιοι 
Ὁμολογηταί, πάλαι τε καί ἐπ’ ἐσχάτων, οἵτι-
νες προετίμησαν νά δώσωσι τό αἷμα των καί 
τήν μαρτυρίαν αὐτῶν διά μαρτυρίων φρικτῶν 
ἐν τῷ κόσμῳ, παρά νά ὑποκύψωσιν εἰς τάς 
ποικιλωνύμους καί συνεχῶς ἐμφανιζομένας 
παλαιάς τε καί συγχρόνους αἱρέσεις.

Καί σήμερον, δυστυχῶς, παρουσιάζεται 
συχνάκις τό φαινόμενον τῶν αἱρέσεων, μέ 
κέντρον συνήθως τό πανάσπιλον θεανδρι-
κόν πρόσωπον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό Ὁποῖον, κατά τούς λόγους 
τοῦ θεοδόχου προφήτου Συμεών πρός τήν 
Παρθένον Μαριάμ, «κεῖται εἰς πτῶσιν καί 
ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ καί εἰς 
σημεῖον ἀντιλεγόμενον» (Λουκ. β΄ 34-35). 
Τοιουτοτρόπως, αἱ ὁσημέραι αὐξανόμεναι 
κρίσεις καί ἀδιέξοδα ὠθοῦν τούς ἀνθρώπους, 
καί ἰδίᾳ τούς νέους, εἰς τήν ἀναζήτησιν τῆς 
ἀληθείας καί τῆς θεώσεως, ἡ δέ ἐμφάνισις 
διαφόρων μορφῶν αἱρέσεων καί αἱρετικῶν δι-
δασκαλιῶν ἀποπροσανατολίζει αὐτούς καί 
θέτει εἰς κίνδυνον τήν σωτηρίαν των, καθότι 
προσφέρεται εἰς αὐτούς καί ἐν γένει εἰς τόν 
σύγχρονον κόσμον εἷς παραπεποιημένος καί 
διεστρεβλωμένος Χριστός.

Δεν εἶναι ἀσφαλῶς τυχαῖον ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς, διά τῶν Οἰκουμενικῶν 
Συνόδων αὐτῆς καί τῆς ὀξυγράφου γραφῖδος 
τῶν ἀνά τούς αἰῶνας Ἁγίων Πατέρων, «ὅλην 
συγκροτησάντων τήν τῆς ψυχῆς ἐπιστήμην 
καί συνδιασκεψαμένων τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι», 
ἐπολέμησε σθεναρῶς καί ἀνυποχωρήτως 
τήν λαίλαπα τῶν αἱρέσεων. Τήν ἀντιαιρε-
τικήν ταύτην προσπάθειαν τῆς Ἐκκλησίας, 
ἰδίᾳ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνστα-
ντινουπόλεως, τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς ὁποίας 
ἐπολεμήθησαν αἱ αἱρέσεις καί ἐν ταῖς Ἁγίαις 
Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις καί ἐν ἄλλαις το-
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πικαῖς Συνόδοις, μέχρι καί τοῦ 14ου αἰῶνος 
κατά τῶν Βαρλααμιτῶν, ἐδικαίωσαν αἱ με-
τέπειτα ἱστορικαί ἐξελίξεις, καταδειχθέντος 
περιτράνως ὅτι ἡ ἄρνησις τῆς θεότητος τοῦ 
Κυρίου ὑπό τοῦ Ἀρειανισμοῦ ἤ ἡ διδασκαλία 
περί ἀπορροφήσεως τῆς ἀνθρωπίνης φύσε-
ως ἐκ τῆς θείας τοῦ μονοφυτισμοῦ, ἔσχον 
καταστρεπτικάς ἐπιπτώσεις εἰς τήν ἱστορίαν 
τοῦ Χριστιανισμοῦ ἰδίᾳ ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ, 
ἐπικρατησάντων ἐν τέλει θρησκευτικῶν ρευ-
μάτων, τά ὁποῖα προσέλαβον ἐν τῇ διδασκα-
λίᾳ αὐτῶν τάς αἱρετικάς ταύτας ἀπόψεις 
καί ἐπαρουσίασαν τόν Υἱόν καί Λόγον τοῦ 
Θεοῦ ὡς κτίσμα, αἱ δέ τραγικαί συνέπειαι τῆς 
ἐπικρατήσεως τῶν αἱρετικῶν τούτων δοξα-
σιῶν εἶναι καί σήμερον ἐμφανῶς ὁραταί καί 
αἰσθηταί εἰς τάς διαφόρους ἐκτός τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας Χριστιανικάς Ὁμολογίας 
καί σέκτας.

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ἡ Μία, 
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία ὀφείλει νά συνεχίζῃ ὅλαις δυνάμεσι 
τόν ἀγῶνα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας καί τῶν 
Θεοφόρων Πατέρων καί Ὁμολογητῶν αὐτῆς 
ἐναντίον τῶν δι α στρε φου σῶν τήν δογματι-
κήν πίστιν καί διασπωσῶν τήν ἐκ κλη σι α στι-
κήν ἑνότητα συγχρόνων αἱρέσεων, αἵτινες 
δυστυχῶς ἀ πο κό πτουν τούς πιστούς ἀπό τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, οὗτοι δέ μακρυνόμε-
νοι τῆς «ζωοποιοῦ ρίζης, τῆς εἰς Χριστόν πίστε-
ως, καί ξηραινόμενοι, βάλλονται ἔξω» (πρβλ. 
Μ. Βασιλείου, Εἰς Ἠσαΐαν Α 19, PG 30, 149).

Διά τῶν θέσεων, σκέψεων καί ἐκτιμήσεων 
τούτων, ἀν τα πο κρι νό με θα εἰς τήν ἀπευθυν-
θεῖσαν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ διά τοῦ ἀπό τῆς 
ς’ Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἀριθμ. Πρωτ. 2276 γράμματος 
τῆς Ὑ με τέ ρας λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς καί περι-
σπουδάστου Μακαριότητος, πρόσκλησιν καί 
χαιρετίζομεν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου 
τήν ἐν Λαμίᾳ συνερχομένην ΚΣΤ΄ Πανορ-
θόδοξον Διάσκεψιν τῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων 
ἐπί θεμάτων αἱρέσεων καί παραθρησκείας 
ἀντιπροσώπων, ὑπό τό εἰδικόν θέμα «Ἐξω-
χριστιανικαί αἱρετικαί καί ἀποκρυφιστικαί 
θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ», κρίνοντες καί 

ἀποτιμῶντες ὅτι αἱ τοιαῦται ἐκκλησιαστικαί 
συνάξεις ἐπιβοηθοῦν τήν προσπάθειαν διά 
τήν ἀναχαίτισιν τῶν «θελόντων μεταστρέψαι 
τό εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ» (πρβλ. Γαλ. α΄ 
7-8). Μάλιστα δέ εἶναι ἀπαραίτητος ἡ ἀνταλ-
λαγή ἀπόψεων καί ὁ ἐμπλουτισμός τῶν γνώ-
σεων τῶν ἐνασχολουμένων μετά τῆς κατα-
πολεμήσεως τῶν αἱρέσεων καί τῶν ποικίλων 
αἱρετικῶν δοξασιῶν ἐργατῶν τῆς Ἐκκλησίας 
ἡμῶν, καθ’ ὅσον ὁ ἀγών ἐναντίον τῶν αἱρέ-
σεων δέον ὅπως διεξάγηται διά τῆς διδασκα-
λίας καί τῆς διαφωτίσεως, μετά πολλῆς τῆς 
ἐπιεικείας καί τῆς πραότητος, οὐχί δέ διά 
τῆς βίας καί τοῦ φανατισμοῦ, μέ μοναδικήν 
ἐπιδίωξιν τήν σωτηρίαν τῶν πεπλανημένων 
ἀδελφῶν ἡμῶν, ἔχων ὡς στόχον «οὐ τόν αἱρε-
τικόν, ἀλλά τήν αἵρεσιν, οὐ τόν ἄνθρωπον, 
ἀλλά τήν πλάνην» (πρβλ. Ἰ. Χρυσοστόμου, 
Λόγος εἰς τόν ἅγιον Ἱερομάρτυρα Φωκᾶν Β΄, 
PG 50, 701).

Εὐχόμενοι πᾶσαν ἐπιτυχίαν τῆς ἐκδη-
λώσεως εἰς παραφυλακήν τοῦ Ὀρθοδόξου 
πληρώματος ἀπό τῆς λύμης τῶν αἱρετικῶν, 
περιπτυσσόμεθα φιλήματι ἀδελφικῷ τήν 
σχοῦσαν τήν πρωτοβουλίαν τῆς ὀργανώ-
σεως τῆς συναντήσεως ταύτης Ὑμετέραν 
Μακαριότητα καί τόν ἐπιμεληθέντα πασῶν 
τῶν λεπτομερειῶν αὐτῆς Ἱερώτατον ἀδελφόν 
Μητροπολίτην Φθιώτιδος κύριον Νικόλαον 
καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ καί δεόμεθα τοῦ 
Κυρίου ὅπως φωτίζῃ καί κατευθύνῃ πάντας 
τούς συνέδρους εἰς τήν λῆψιν θετικῶν καί 
ἐφαρμοσίμων ἐν ἀγάπῃ ἀποφάσεων.

Ἡ δέ Θεία χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ 
Κυρίου καί Σω τῆ ρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
τοῦ εἰπόντος «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια 
καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ΄ 6), ταῖς πρεσβείαις πά-
ντων τῶν Ἁγίων ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου 
ἡμῶν πίστεως, εἴησαν μετά πάντων ὑμῶν.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α. ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΣΤ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ἀγαπητοί μου,
Μέ ἰδιαιτέραν χαράν ἀπευθύνομαι καί ἐφέτος 

πρός ἅπαντας τούς προσφιλεῖς ἐκπροσώπους 
τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί 
τούς Ἐντεταλμένους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλε-
ων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ 
ὁποῖοι, τῇ πρόφρονι φροντίδι τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, συ-
νελθόντες ἐν Λαμίᾳ, κατάρχεσθε τῶν ἐργασιῶν 
τῆς «ΚΣΤ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως διά 
θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας», μέ 
θέμα: «Ἐξωχριστιανικές, αἱρετικές καί ἀπο-
κρυφιστικές θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ».

Εἶναι γνωστό ὅτι ἤδη στά ἀποστολικά χρόνια 
ἐκδηλώθηκαν οἱ πρῶτες προσπάθειες αἱρετικῶν 
χώρων πού προσπάθησαν νά ἀμφισβητήσουν 
τόν ἱστορικό χαρακτῆρα τοῦ μυστηρίου τῆς Θεί-
ας Οἰκονομίας καί νά ἀλλοιώσουν τήν ἐκκλησια-
στική αὐ το συ νει δη σί α γιά τό πρόσωπο τοῦ Θεαν-
θρώπου Λυτρωτοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οἱ προσπάθειες αὐτές συνεχίστηκαν καί 
στούς μετέπειτα αἰῶνες μέ διαφορετικούς 
ἐκπροσώπους κάθε φορά ἔχοντας πάντα τήν 
ἴδια στόχευση, τό νά ἀλλοιώσουν δηλαδή τό ἐξ 
ἀ πο κα λύ ψε ως φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας γιά τό 
πρόσωπο τοῦ Κυρίου.

Σύμφωνα μέ τήν διαχρονική ἐπικαιρότητα, 
πού ἔχει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ διδασκα-
λία τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἡ κάθε αἵρεση, ὅπως 
ἔχει ὀρθά ἐπισημανθεῖ, ἀποτελεῖ ἔκφραση τοῦ 
«μυστηρίου τῆς ἀνομίας» (Β΄ Θεσ. 2, 7), κατά τόν 
Παύλειο λόγο. Κάθε ἀπόπειρα πού ἀποπειρᾶται 
νά ἀλλοιώσει ἤ νά παραμορφώσει ἤ καί νά ἀκυ-
ρώσει τή μοναδικότητα τοῦ Θεανδρικοῦ Προ σώ-
που τοῦ Κυρίου, τήν καταγεγραμμένη καί ζῶσα 
δι α χρο νι κῶς ἀποστολική ἐμπειρία τοῦ ἐκκλησι-
αστικοῦ Σώματος, ὅτι: «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί 
ἡ σωτηρία· οὐδέ γάρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπό τόν 
οὐρανόν τό δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ 

σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. 4, 12), πρέπει ἀναμφιβό-
λως νά θεωρηθεῖ ὡς μία ἀκόμα ἀντιχριστιανική 
ἐκδοχή τοῦ μυστηρίου τῆς ἀ νο μί ας.

Τόν εἰκοστό καί τόν εἰκοστό πρῶτο αἰώνα, 
γιά τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ὑπῆρξε μία ἐπιπλέον συστηματική καί ποικιλό-
μορφη προσπάθεια, πού δέν στοχεύει στήν ἄμε-
ση ἀπόρριψή του, ἀλλά στή διάβρωση τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ φρονήματος γιά τό πρόσωπό Του.

Μία ποικιλία νεογνωστικῶν, ἀποκρυφι-
στικῶν, συγ κρη τι στι κῶν καί νεοεποχίτικων δο-
ξασιῶν προσπαθεῖ νά ἀν τι κα τα στή σει σέ διά-
φορα ἐπίπεδα τήν ἐκκλησιαστική Χριστολογία, 
μέ «διδαχαῖς ποικίλαις καί ξέναις» (Ἑβρ. 13, 9), 
ἀπολύτως ἀ συμ βί βα στες μέ τήν εὐαγγελική 
μαρτυρία καί τό Ὀρθόδοξο φρόνημα.

Ἡ μελέτη τοῦ θέματος τῆς φετινῆς Συνδια-
σκέψεως, σκοπό ἔχει νά παρουσιάσει κάποιες 
ἀπό τίς σύγχρονες πλάνες περί τοῦ Χριστοῦ καί 
νά τίς ἐλέγξει ὑπό τό φῶς τῆς ἀδαμαντίνου διαυ-
γείας ἀποστολοπαραδότου Ὀρθοδόξου περί τοῦ 
Θείου Προσώπου Του διδασκαλίας.

Γι’ αὐτό, ἡ φετινή Συνδιάσκεψη, ὅπως καί οἱ 
προηγούμενες, ἔχει τή δική της ξεχωριστή ση-
μασία καί σπουδαιότητα γιά τήν προφύλαξη καί 
ἐνημέρωση τοῦ Ὀρθόδοξου Πληρώματος.

Εὐχαριστοῦντες θερμῶς τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο διά τήν 
πρόφρονα φιλοξενία τῆς Συνδιασκέψεως αὐτῆς, 
ἀναμένομε μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τά Πορί-
σματα καί τῆς παρούσης Συνδιασκέψεως, μέ 
πατρική ἀγάπη ἐπευλογοῦμε τίς ἐργασίες σας 
καί ἐπικαλούμεθα σέ ὅλους σας τόν φωτισμόν 
τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Ἀθῆναι, 30.10.2014
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΟΝ π. ΑΝΤΩΝΙΟ
τοῦ π. Κυριακοῦ Τσουροῦ

Ὁ ἱδρυτής τῆς Π.Ε.Γ. καί τοῦ περιοδικοῦ 
μας, π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος ἐκοιμήθη 
ἐν Κυρίῳ στίς 3 Μαΐου 1996, σέ ἡλικία 64 
ἐτῶν, καί ἐτάφη στό Κοιμητήριο τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς Ἀττικῆς. Ἐκεῖ ἐτάφη ἀκριβῶς 
ἕνα ἔτος ἀργότερα καί ἡ πρεσβυτέρα του 
Ἀντωνία.

Τά μέλη καί οἱ συνεργάτες τῆς Π.Ε.Γ, 
καθ᾽ ὅλα αὐτά τά 18 ἔτη ἀπό τῆς κοιμή-
σεώς του δέν παρέλειψαν νά τιμήσουν 
παντοιοτρόπως τόν ἱδρυτή τῆς Ἑνώσεώς 
μας, πρωτίστως μέ τήν πιστή τήρηση τοῦ 
μεγαλόπνοου ὀργανωτικοῦ προγράμμα-
τός του στόν τρόπο ἀντιμετωπίσεως τῆς 

σύγχρονης πλάνης, ἀλλά καί μέ σειρά 
ἄλλων ἐκδηλώσεων, ἀφιερώνοντας ἐκτός 
τῶν ἄλλων στό σεπτό πρόσωπό του ἕνα 
τιμητικό τόμο καί ἕνα φιλολογικό μνημό-
συνο. Ἐπίσης, σέ κάθε ἐπέτειο τῆς μνήμης 
του, ἀλλά καί κάθε φορά πού πραγμα-
τοποιοῦνταν ἡμερίδα στόν πλησίον τοῦ 
Κοιμητηρίου Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτη Ἠλία, 
τελέσαμε Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου του, ἐπι-

καλούμενοι συγχρόνως τίς εὐχές του καί 
τίς προσευχές του γιά τήν συνέχιση τοῦ 
ἔργου τῆς Ἑνώσεώς μας.

Ὁ Δῆμος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τιμῆς 
ἕνεκεν, παραχώρησε τόν τάφο γιά τόν 
π. Ἀντώνιο καί τοῦ ἀφιέρωσε ἕνα δρόμο 
πλησίον τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
στόν Γαργητό. Στό τέλος τοῦ 2014, μετά 
από ἀπόφαση καί εἰδοποίηση τοῦ Δήμου 
Ἁγίας Παρασκευῆς πρός τούς υἱούς τοῦ 
μακαριστοῦ Γέροντα, παρέστη ἡ ἀνάγκη 
τῆς ἐκταφῆς τοῦ σεπτοῦ λειψάνου του καί 
τῆς τοποθετήσεώς του, μαζί μέ ἐκείνου 
τῆς Πρεσβυτέρας του Ἀντωνίας, σέ εἰδική 
μαρμάρινη λάρνακα στό ἴδιο Κοιμητήριο.



διάλογος

19

οκτωβριοσ - δεκεμβριοσ 2014, τεΥΧοσ 78

Ἔτσι, τό πρωΐ τῆς 1ης Δεκεμβρίου 2014, 
ἡμέρα Δευτέρα, συγκεντρωθήκαμε στό 
Κοιμητήριο, Ἱερεῖς, ὁ τριτότοκος υἱός του 
Χριστοφόρος μέ τή σύζυγό του, μέλη καί 
φίλοι τῆς Π.Ε.Γ. καί ἀφοῦ τελέσαμε Τρισά-
γιο, παρακολουθήσαμε τή διαδικασία τῆς 
ἐκταφῆς. Μέ πολλή συγκίνηση, ἐκφράσα-
με τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη μας πρός 
τό σεπτό σκήνωμά του καί τό ἐπανατο-
ποθετήσαμε στόν καθορισμένο τόπο τοῦ 
Κοιμητηρίου.

Γιά ἄλλη μία φορά εὐχηθήκαμε νά ἀνα-
παύσει ὁ Κύριος τήν ψυχή τοῦ μακαριστοῦ 
π. Ἀντωνίου καί τῆς Πρεσβυτέρας του Ἀντω-
νίας ἐν σκηναῖς δικαίων καί τοῦ ὑποσχεθή-
καμε ὅτι μέ τή Χάρη τοῦ Κυρίου, τίς εὐλογίες 
τῆς Ἐκκλησίας μας καί τίς δικές του εὐχές, 
θά προσπαθήσουμε νά συνεχίσουμε μέ ὅλες 
μας τίς δυνάμεις τό ἔργο πού ἐκεῖνος ἐθεμε-
λίωσε. Τό ἀξίωμα πού ὁ π. Ἀντώνιος ἔθεσε, 
ὅτι ὁ ἀγώνας εἶναι κατά τῆς πλάνης καί 
ὄχι κατά τῶν αἱρετικῶν, εἶναι καί δικό μας 
σύνθημα. Πιστοί στήν δική του γραμμή θά 
συνεχίσουμε, ὑπό τίς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησί-
ας μας, χωρίς φανατισμό καί μισαλοδοξία, 
νά πληροφοροῦμε τό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα 

πάνω στό φαινόμενο τῆς σύγχρονης πλάνης 
καί νά συμπαραστεκόμαστε στίς οἰκογένει-
ες τῶν θυμάτων τῶν συγχρόνων αἱρέσεων, 
ἀποβλέποντας πάντοτε στήν ἐλευθερία τῶν 
πλανεμένων ἀδελφῶν ἀπό τά δίκτυα τῶν 
ὁλοκληρωτικῶν αἱρέσεων.

Ἄς εἶναι αἰωνία καί μακαρία ἡ μνήμη 
αὐτοῦ.
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Στό διαδίκτυο διαφημίζεται ὡς «Body 
Mind & Soul1: Γνώση για μια υπέροχη ζωή», 
μέ ἕδρα στήν Ἄνω Γλυφάδα.

Ὁ ἀνήσυχος συνεργάτης, πού μᾶς κοινο-
ποίησε τήν εἴδηση καί μᾶς ἔστειλε τήν ἠλε-
κτρονική διεύθυνση, χαρακτήρισε τόν φορέα 
σάν: «ἕνα ἀκόμη ἐναλλακτικό, νεοεποχίτικο 
φροῦτο». Ἔτσι ἀναγκαστήκαμε νά ἐντρυ-
φήσουμε καί νά μελετήσουμε σέ βάθος τό 
θέμα, πού ἀφ’ ἑνός παρουσιάζει πολύ ἐνδι-
αφέρον, καθώς ἀνακατεύει ἐπιστημονικά, 
ἀλλά καί ἐπιστημονικοφανῆ δεδομένα, μέ 
ἀποκρυφιστικές καί νεοεποχίτικες δοξασίες, 
ἀφ’ ἑτέρου ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα πολλῶν δεκάδων παρόμοιων «ἐπι-
χειρήσεων», πού λειτουργοῦν στή χώρα μας 
-μπερδεύοντας τήν ἐπιστήμη, τίς θρησκεῖες 
τῆς Ἀνατολῆς, τήν Ἐκκλησία καί τόν ἀπο-
κρυφισμό- καί παρασύροντας ἀ νύ πο πτους 
ἀνθρώπους χρησιμοποιώντας, λίγο ὡς πολύ, 
τήν ἴδια μεθοδολογία.

Γιά τήν ἔρευνα αὐτή χρησιμοποιήθηκαν οἱ 
ἴδιες οἱ ἱστοσελίδες τοῦ «Body Mind & Soul», 
πού ὑπῆρξαν ἀπόλυτα σαφεῖς ὡς πρός τό 
ἀντικείμενο τῆς ἐνασχόλησης τοῦ φορέα, 
ἀλλά καί τῶν ἀποκαλύψεων, πού ἡ δημιουρ-
γός καί ἰδιοκτήτρια τοῦ «Body Mind & Soul», 
παρουσιάζει διηγούμενη τήν ἱστορία της καί 
τίς προσωπικές της ἐμπειρίες, καθώς μᾶς 
ὑποδέχεται: «Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα 
μου» καί μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι:  «Ο σκοπός μου 
είναι να βοηθήσω στην εναρμόνιση της ενέρ-
γειάς2 σας σε τρία επίπεδα: “Σώμα, Νου, Ψυ-
χή” (Body-Mind-Soul), στην ενεργοποίηση των 
δικών σας αυτοθεραπευτικών δυνάμεων, στη 

1. Σῶμα, Νοῦς καί Ψυχή.
2. Σ.τ.Σ. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

συνειδητοποίηση των αιτιών από τα προβλήμα-
τά σας ώστε να βρούμε μαζί τις σωστές λύσεις. 
Με υπευθυνότητα θα φροντίσω να οδηγηθείτε 
σε μια ζωή ελεύθερη από φόβους και πόνους. 
Η ενεργοποίηση της θετικής – ζωτικής ενέρ-
γειας και της ανώτερης συνειδητότητας θα 
βοηθήσει να αποκτήσετε ξανά στη ζωή σας: 
Αρμονία, υγεία, χαρά, δημιουργικότητα, αφθο-
νία και προσωπική ευτυχία»3.

Σχολιάζοντας ἐν συντομία τό ἀνωτέρω 
κείμενο, θά πρέπει νά σταθοῦμε στή δο-
ξασία περί δῆθεν ζωτικῆς ἤ «συμπαντικῆς 
ἐνέργειας» -ἤ ἀλλιῶς: «πράνα», «κί» ἤ «τσί», 
«ὀργόνης», «ζωικοῦ μαγνητισμοῦ», «ζωτικῆς 
δύναμης», «αἰθέρα»4 κ.λπ.- πού, ὅπως οἱ 
ὀπαδοί αὐτοῦ τοῦ χώρου ἰσχυρίζονται, γεμί-
ζει τό σύμπαν καί διαπερνᾶ τήν ἀνθρώπινη 
ὑπόσταση, ὥστε νά εὐθύνεται γιά τή ζωή 
καί τήν ὕπαρξη. Εἶναι αὐτή ἡ «ἐνέργεια», 
πού κατά τούς ἀποκρυφιστές, ἐσωτεριστές, 
σκοτεινούς μυστικιστές καί νεοεποχίτες, 
προσδιορίζει, μεταξύ ἄλλων, τήν ὑγεία καί 
ὅπου το «μπλοκάρισμά» της συνιστᾶ τήν 
ἀρρώστια...

Ὅσον ἀφορᾶ τώρα στίς ἀναφερόμενες 
στό κείμενο «αὐτοθεραπευτικές δυνάμεις», 
αὐτές θά πρέπει καί πάλι νά ἀναζητηθοῦν 
στήν ἀποκρυφιστική ἤ ἀνατολικῆς πνευμα-
τικότητος θεματολογία, ὅπου γίνεται ἀνα-

3. Βλ. Μαίρη Ζαπίτη. http://bodymindsoul.gr/main/
4. Οἱ ὀνομασίες αὐτές ἀποδίδονται στήν ἴδια ὑποτι-

θέμενη «ἐνέργεια» καί ἀπαντῶνται ἀντίστοιχα: στήν 
ἰνδουιστική κοσμολογία (πράνα), στήν Ἰαπωνική ἤ Κι-
νεζική παράδοση (κι ἤ τσί), στόν αὐστριακό ψυχαναλυτή 
Βίλχελμ Ράϊχ (ὀργόνη), στό γερμανό γιατρό Φράντς 
Ἄντον Μέσμερ (ζωικός μαγνητισμός), στό φιλόσοφο Ἀνρί 
Μπερξόν (ζωτική δύναμη) καί στούς ἀρχαίους φιλοσό-
φους, στούς ἀλχημιστές τοῦ Μεσαίωνα καί στή μασονία 
(αἰθέρας).

ΣΩΜΑ, ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ
τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη

(α’ μέρος)
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φορά σέ «κουνταλίνι»5 ἤ «λίμπιντο»6 κ.ἄ., 
δηλαδή ἐνέργειες ἐνυπάρχουσες δῆθεν στήν 
ψυχοσωματική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου, 
πού μέ τίς «κατάλληλες τεχνικές» -συνηθέ-
στατα γιόγκα καί διαλογισμό- ὑπόσχεται ὁ 
«ἐκπαιδευτής» νά ἐνεργοποιήσει.

Γιά τό πρόβλημα τῆς «θετικῆς ἐνέργειας» 
καί κατ’ ἐπέκταση τῆς «θετικῆς σκέψης»7, ἕνα 
πρόβλημα πού ταλανίζει τόν σύγχρονο, ἐκτός 
Ἐκκλησίας, ἄνθρωπο καί τυγχάνει καί μεγά-
λης ἐμπορικῆς ἐκμετάλλευσης8, ἔχουν ἤδη 
γραφεῖ στό παρελθόν πολλά... Ἄς ἐπανέλθου-
με ὅμως στίς σελίδες τοῦ «Body Mind & Soul».

Ἡ θεματολογία πού ἀπασχολεῖ τόν φορέα 
καί παρουσιάζεται στόν δικτυακό τόπο περι-
λαμβάνει: LifeWave (Κῦμα Ζωῆς), Συστημι-
κή Ἀναπαράσταση, Κβαντική Βιοανάδραση, 
Ἰνστιτοῦτο «Ἀγκαλιᾶς Ἀγάπης», Academy of 
Angel Healing (Ἀκαδημία Ἀγ γε λι κῆς Θεραπεί-
ας), Ἐπαγγελματική Ἐκπαίδευση, Quantum 
Con necting Method [καί «Προηγμένη Κβαντι-
κή Μέθοδος»], Συμ βου λευ τι κή, Φιλοσοφία καί 
E-Shop (Ἠλεκτρονικό Κατάστημα).

Ἡ θεματολογία αὐτή χρήζει διεξοδικῆς 
ἀνάλυσης, τήν ὁποία θά ἐπιχειρήσουμε στή 
συνέχεια.

1. LifeWave (Κῦμα Ζωῆς ἤ Ζωτικό Κῦμα).
Στήν ἱστοσελίδα διαβάζουμε:9 «Ζήστε πο-

λύ. Ζήστε καλά. Βελτιωμένη ενέργεια, Ανα-
κούφιση από τον πόνο, Καλύτερος ύπνος, 

5. Kundalini: Προϊόν τῆς γιογκικῆς φιλοσοφίας. Μία 
μορφή τῆς Σάκτι ἤ τῆς «σωματικῆς σεξουαλικῆς ἐνέρ-
γειας», ἀπαντώμενη στήν ἀνατολική θρησκευτική ἤ 
πνευματική παράδοση, ὡς ἐνυπάρχουσα πνευματική 
ἐνέργεια, πού μπορεῖ νά ἀφυπνιστεῖ γιά νά καθαρίσει 
τήν ἀνθρώπινη ὑπόσταση καί τελικά νά παραχωρήσει 
τήν κατάσταση τῆς γιόγκα, δηλαδή τῆς ἕνωσης τοῦ «ἀνα-
ζητητῆ τῆς ἀλήθειας» μέ τή θεότητα. http://en.wikipedia.
org/wiki/Kundalini

6. Libido: Ἡ σεξουαλική ὁρμή ἤ ἡ ἐπιθυμία ἑνός ἀτό-
μου γιά σεξουαλική δραστηριότητα. Ὁ ὅρος χρησιμοποιή-
θηκε κυρίως ἀπό τόν Sigmund Freud στήν ψυχαναλυτική 
θεωρία του. http://en.wikipedia.org/wiki/Libido.

7. Βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, «Αὐτογνωσία, 
Αὐτοπραγμάτωση, Σωτηρία», Ἀθήνα 1991.

8. Βλ. http://www.thetikienergeia.gr/site/positiveclub.
php κ.ἄ.

9. http://bodymindsoul.gr/main/lifewave/

Αντιγήρανση, Απώλεια βάρους.
Σχετικά με τη LifeWave. Τα επιθέματα 

LifeWave είναι μια νέα τεχνολογία που προ-
σφέρει βελτίωση της υγείας και δυναμικά 
αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση 
της γήρανσης.

Αυτό το επιτυγχάνουμε χρησιμοποιώντας 
το σώμα σας ως συνεργάτη, και όχι ως αντί-
παλο.

Θυμάστε πώς νιώθατε όταν ήσασταν νέοι, 
γεμάτοι ζωή και χωρίς πόνους; Αυτός είναι ο 
τρόπος που κανονικά πρέπει να νιώθετε, σή-
μερα αλλά και σε όλη την υπόλοιπη ζωή σας.

Αυτή είναι η φιλοσοφία LifeWave».
Ἡ LifeWave εἶναι διεθνής ἐπιχείρηση μέ 

ἀντιπροσώπευση καί στή χώρα μας10. Ἡ 
«θεραπεία» συνίσταται κυρίως στή χρήση 
«ἐπιθεμάτων» (patches), πού κατά τούς ὑπευ-
θύνους τῆς ἑταιρίας λειτουργοῦν «όπως οι 
βελόνες ή η πίεση στα ειδικά σημεία, που χρη-
σιμοποιούνται στο βελονισμό»11.

Εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσα ἡ «συ-
νέντευξη», πού δίνει ἡ ἠθοποιός Suzanne 
Somers, «πρέσβειρα» τῆς LifeWave καί «δη-
λωμένη υπέρμαχος της ολιστικής προσέγγι-
σης ως προς την υγεία», στόν David Schmidt, 
ἱδρυτή καί Γενικό Διευθυντή τῆς LifeWave 
-καί «εφευρέτη της τεχνολογίας LifeWave»-, 
στό σχετικό διαφημιστικό spot τῆς ἑταιρίας 
στό YouTube12.

Γίνεται ἐμφανές, ὅτι τό «θεραπευτικό» σύ-
στημα τῆς LifeWave βασίζεται σέ μία ἀνθρω-
πολογία, ὅπως ἡ ἀνατολική πνευματικότητα 
τήν ἀντιλαμβάνεται, ἀνθρωπολογία, πού 
εἶναι ἀ συμ βί βα στη τόσον μέ τήν ἐπιστημο-
νική θεώρηση σχετικά μέ τόν ἄνθρωπο, ὅσον 
καί μέ τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ 
τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Τέλος, εἶναι ἐμφα-
νής ἡ προσπάθεια νομιμοποίησης τῆς «τε-
χνολογίας» αὐτῆς μέσῳ τῆς ἐπιστήμης, ἐνῶ 
στήν οὐσία ἀποτελεῖ ἐναλλακτική προσέγγι-
ση ὅπου τίς βελόνες τοῦ ἀρχαίου βελονισμοῦ 
ἤ τό σιάτσου ὑποκαθιστοῦν τά «ἐπιθέματα».

10. http://www.lifewave.com/greek/
11. https://www.youtube.com/watch?v=bW_g3EgLnB4
12. Στό ἴδιο.
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2. Συστημική Ἀναπαράσταση
Ἡ Συστημική Ἐπιστήμη εἶναι ἕνα διεπι-

στημονικό πεδίο, πού μελετᾶ τή φύση τῶν 
συστημάτων -ἀπό τό ἁπλό στό σύνθετο- στή 
φύση, τήν κοινωνία, καί τήν ἴδια τήν ἐπι-
στήμη. Ἡ θεωρία τῶν συστημάτων στοχεύει 
στήν ἀνάπτυξη διεπιστημονικῶν θεμελίων, 
πού νά ἔχουν ἐφαρμογή σέ διάφορους το-
μεῖς, ὅπως ἡ μηχανική, ἡ βιολογία, ἡ ἰατρική 
καί οἱ κοινωνικές ἐπιστῆμες.

Γενικότερα, στό πλαίσιο τῆς ἐπιστήμης 
τῶν συστημάτων καί τῆς φιλοσοφίας τῶν 
συστημάτων, ὁ ὅρος «συστημικός» ἀ να φέ ρε-
ται σέ μιά πρωτοβουλία γιά τή μελέτη τῶν 
συστημάτων ἀπό μιά ὁλιστική (συλλογική) 
ἄποψη. Εἶναι μιά προσπάθεια γιά τήν ἀνά-
πτυξη λογικῶν, μαθηματικῶν, μηχανικῶν 
καί φι λο σο φι κῶν παραδειγμάτων καί πλαι-
σίων, μέσα στά ὁποῖα, συστήματα φυσικά, 
τεχνολογικά, βιολογικά, κοινωνικά, γνωστι-
κά, καί μεταφυσικά μποροῦν νά μελετηθοῦν 
καί νά μοντελοποιηθοῦν13.

Ἡ συστημική θεωρία βασίστηκε, τό 1968, 
στή γενική θεωρία συστημάτων τοῦ αὐστρι-
ακοῦ βιολόγου Karl Ludwig von Bertalanffy. 
Πρόκειται γιά μιά θεωρία ἡ ὁποία ἀναπτύ-
χθηκε ἀρχικά στό χῶρο τῆς μηχανικῆς, γιά 
νά βρεῖ ἀργότερα ἐφαρμογή καί σέ ἄλλες 
ἐπιστῆμες, ὅπως ἡ οἰκονομία, ἡ βιολογία, 
καί ἡ πληροφορική14. Ὁ ὅρος «συστημικός» 
ἐπινοήθηκε τό 1970 ἀπό τόν Mario Bunge καί 
ἄλλους, ὡς ἕνα ἐναλλακτικό παράδειγμα 
γιά ἔρευνα, πού σχετίζεται μέ τή θεωρία 
γενικῶν συστημάτων καί τήν ἐπιστήμη τῶν 
συστημάτων15. Ἡ Συστημική Ἀναπαράστα-
ση λοιπόν ἀποτελεῖ μία προσπάθεια ἐφαρ-
μογῆς τοῦ «συστημικοῦ» μοντέλου στήν ψυ-
χολογία καί μία ἐλπίδα ὅτι ἡ ἐφαρμογή αὐτή 
θά δράσει θεραπευτικά στόν ἄνθρωπο.

Κατά τούς συστημικούς «θεραπευτές», 
«η αντιμετώπιση ενός προβλήματος, μιας 

13. http://en.wikipedia.org/wiki/Systemics
14. http://www.uronet.gr/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=90:systimiki-anaparastasi& 
catid=1:medical-news&Itemid=50

15. http://en.wikipedia.org/wiki/Systemics

κακουχίας, ενός διλήμματος για μια καίρια 
απόφαση κ.λπ. γίνεται μέσα από ένα δρώμε-
νο, όπου εμφανίζονται / “στήνονται” τα μέλη 
ενός συστήματος σε θέσεις και σχέσεις όσο 
το δυνατόν πιο πιστές στο πώς ακριβώς είναι 
και υπάρχουν. Οι συναρτήσεις, οι σχέσεις, οι 
εικόνες και τα συναισθήματα που αναφύονται 
δίνουν καίριες πληροφορίες για ολόκληρο το 
εξεταζόμενο σύστημα και για τον ενδιαφερό-
μενο, οδηγώντας σε λεπτές συνειδητοποιήσεις 
και διευρυμένη αυτογνωσία»16.

Ἡ Συστημική Ἀναπαράσταση εἶναι λοι-
πόν, κατά τούς ὑποστηρικτές τῆς μεθόδου, 
«μια εξέλιξη της θεωρίας των Συστημάτων 
και της Κυβερνητικής, που ... προσανατόλι-
σαν την ψυχολογική ματιά από το άτομο στο 
“όλον” και από τις προσωπικές ιδιότητες στις 
σχέσεις»17. Ὑποστηρίζεται δέ ὅτι «τροφοδότη-
σε με σειρά μοντέλων την ατομική και οικογε-
νειακή θεραπεία διεθνώς» καί ὅτι  «εισήχθη 
στην Ελλάδα στη δεκαετία του ‘60 με την ερ-
γασία των Γιώργου και Βάσως Βασιλείου18...»19. 
Καί ὅπως δηλώνεται ἀπό γνωστό φορέα, πού 
ἐφαρμόζει τή συγκεκριμένη μέθοδο: «Θεμελι-
ωτής της μεθόδου είναι ο Γερμανός ψυχοθερα-
πευτής και φιλόσοφος Μπέρτ Χέλινγκερ (Bert 
Hellinger), που με μοναδικό τρόπο κατόρθωσε 
να ενοποιήσει ερεθίσματα και ανακαλύψεις 
από ολόκληρο το πεδίο της ψυχοθεραπείας 
και να εμφανίσει στην δεκαετία του 1980 αυτή 
την νέα πρόταση. Ξεκινώντας από την ψυχα-
νάλυση και διαπερνώντας σχολές όπως θερα-
πευτική ύπνωση, συναλλακτική ανάλυση20, 

16. http://www.uronet.gr/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=90:systimiki-anaparastasi& 
catid=1:medical-news&Itemid=50

17. http://anaparastasi.gr/index.php?option=com_
content&view=article&id=69

18. Σ.τ.Σ. Πρόκειται γιά τούς ἱδρυτές τοῦ «Ἀθηναϊκοῦ 
Κέντρου Μελέτης τοῦ Ἀνθρώπου» (ΑΚΜΑ), στό Π. Φά-
ληρο.

19. http://enallaktikidrasi.com/2014/01/afieroma-sti- 
systimiki-anaparastasi/#ixzz2rWvHWj5j

20. Σ.τ.Σ. Transactional analysis. Μία ἀκόμη προσπά-
θεια γιά τήν κατανόηση τῆς ψυχῆς, ἀπό τόν Καναδό Eric 
Berne. Ἡ θεωρία ἔγινε ἰδιαίτερα γνωστή καί στή χώρα 
μας τή δεκαετία τοῦ ‘70 μέ τό βιβλίο τοῦ E. Berne, «Παιχνί-
δια πού παίζουν οἱ ἄνθρωποι» καί «Εἶμαι OK, Εἶσαι OK» 
τοῦ Thomas Anthony Harris.
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πρωτογενής θεραπεία21, νευρογλωσσικός 
προγραμματισμός, ψυχόδραμα κλπ.»...22.

Ἀπό τά ἀνωτέρω ἐξάγεται τό συμπέ-
ρασμα ὅτι ἡ Συστημική Ἀναπαράσταση 
εἶναι, στήν καλύτερη περίπτωση, μία ἀκόμη 
προσπάθεια διερεύνησης τῆς ψυχῆς τοῦ 
ἀνθρώπου· μία προσπάθεια πού ξεκίνησε 
μέ τήν ψυχαναλυτική θεωρία τοῦ Σίγκμουντ 
Φρόυντ, τόν 19ο αἰώνα, γιά νά ἀποτελέσει 
τόν πυρήνα ἑκατοντάδων ψυχολογικῶν καί 
«ψυχοθεραπευτικῶν» σχολῶν καί θεωριῶν, 
πού μπορεῖ κάποιες νά ἐκφράζουν τήν κα-
λή προαίρεση τῶν ἐνασχολουμένων στό 
νά κατανοήσουν καί νά θεραπεύσουν τόν 
συνάνθρωπο [πάντοτε πειραματιζόμενες], 
ἄλ λες ὅμως ἀποτελοῦν τόν προθάλαμο καί 
συμπλέκονται μέ τόν ἀποκρυφισμό καί τή 
«Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου», ὅπως ἡ «ἀν-
θρω πι στι κή ψυχολογία», ἡ «ὑπερπροσωπική 
ψυχολογία» κ.ἄ.

Βέβαια τήν ἀποτελεσματικότητα ὅλων 
αὐτῶν τῶν προσεγγίσεων ἀπόκειται νά τήν 
κρίνουν οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες, κυρίως ψυ-
χίατροι-νευρολόγοι, ἀρκεῖ οἱ μέθοδοι αὐτές 
-πού συνεχῶς εὑρίσκονται σέ «διερευνητικό» 
καί «πειραματικό στάδιο»- νά μήν ἀποτε-
λοῦν τή «θρησκευτική» ἐπιλογή τῶν κριτῶν, 
καθώς σέ πολλές ἀπό τίς μεθόδους αὐτές 
ἔχουν ἐνσωματωθεῖ θρησκευτικά καί φιλο-
σοφικά στοιχεῖα, δάνεια ἀπό τόν Βουδισμό, 
Ἰνδουισμό, Ταοϊσμό καί γενικά τίς θρησκεῖες 
τῆς Ἀνατολῆς23.

Ὅσον ἀφορᾶ δέ στόν ὑπνωτισμό, τόν κατ’ 
εὐφημισμόν ἀ να φε ρό με νο ὡς «θεραπευτική 
ὕπνωση», στόν ὁποῖο μαθήτευσε ὁ Μπέρτ 
Χέλινγκερ μαζί μέ NLP (νευρογλωσσικό 

21. Σ.τ.Σ. Primal therapy. Εἶδος «ψυχοθεραπείας», 
ὅπου ὁ ἀσθενής θυμᾶται καί ἀ να πα ρι στᾶ μιά ἰδιαίτερα 
ἐνοχλητική ἐμπειρία, πού συνέβη συνήθως νωρίς στή 
ζωή καί ἐκφράζει καταπιεσμένο θυμό ἤ ἀπογοήτευση, 
ἰδίως μέ αὐθόρμητες καί ἀνεξέλεγκτες κραυγές, ὑστερία 
ἤ βία. Ἡ μέθοδος ὀνομάζεται καί πρωταρχική κραυγή 
(primal scream).

22. http://anaparastasi.gr/index.php?option=com_
content&view=article&id=69

23. Βλ. και: http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.
asp?cdPro={D628D301-491E-4484-A68A-3F2B86A74B6C} 
και http://www.im-glyfadas.gr/01/01/01010072.asp

προγραμματισμό)24, ψυχόδραμα25 κ.λπ., θά 
πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι εἶναι ἕνας 
πολύ εὐαίσθητος χῶρος, πού τρέφει πολλούς 
κινδύνους γιά τόν ἄνθρωπο. Τό τί μπορεῖ νά 
στοιχίσει αὐτή ἡ ἐ να σχό λη ση στόν πειρα-
ματιζόμενο μέ τήν ὕπνωση, τό ἀφήνουμε 
ἀσχολίαστο...

3. Κβαντική Βιοανάδραση
Τί εἶναι τά κβάντα (quanta). Στίς 7 Ὀκτω-

βρίου τοῦ 1900 ὁ Μάξ Πλάνκ (Max Planck), 
καθηγητής θεωρητικῆς φυσικῆς στό Πανε-
πιστήμιο τοῦ Βερολίνου, στήν προσπάθειά 
του νά ἐ ξη γή σει τήν ἠλεκτρομαγνητική ἀκτι-
νοβολία τοῦ «σκοτεινοῦ σώματος» (Black 
Body Radiation)26 μέ βάση τούς νόμους τῆς 
θερ μο δυ να μι κῆς, ἀναγκάστηκε νά χωρίσει 
τήν ἐνέργεια σέ μικροσκοπικά, στοιχειώδη 
μέρη, τά κβάντα, εἰσάγοντας μιά καινούρ-
για σταθερά, (h=6,6x10-27 ergsecond), πού 
ὀνομάζεται σταθερά Πλάνκ. Ἔτσι συνέβη ἡ 
μεγαλύτερη κρίση στήν ἱστορία τῆς φυσικῆς, 
ἀφοῦ γιά πρώτη φορά, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ 
Νεύτωνα, κάποιος θεωροῦσε πώς ἡ ἐνέργεια 
δέν εἶναι συνεχής ἀλλά χωρίζεται σέ πεπε-
ρασμένα, μετρήσιμα μέρη. Χάρη σέ αὐτή 
τήν ἀνακάλυψη ὁ Πλάνκ κέρδισε τό Νομπέλ 
Φυσικῆς το 1918 κι ἔτσι ὁρίστηκε ἡ ἀρχή τῆς 
κβαντικῆς θεωρίας27.

Τί εἶναι ἡ βιοανάδραση (Biofeedback). 
Ἡ βιοανάδραση εἶναι ἡ διαδικασία πού, κα-
τά τούς ὑποστηρικτές της, ἐπιτρέπει στόν 
ἄνθρωπο νά μάθει πῶς μπορεῖ νά ἀλλάξει 
τήν φυσιολογική του δραστηριότητα μέ σκο-
πό τή βελτίωση τῆς ὑγείας καί τῆς ἀπόδοσής 

24. Βλ. Ὁλιστικές- ἐναλλακτικές πρακτικές στό ὄνομα 
τῆς ἐπιστήμης, περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ, τ. 23, Ἰαν.-Μάρτ.  
2001, σσ. 44-45.

25. Psychodrama. Εἶδος ὁμαδικῆς ψυχοθεραπείας, πού 
ἐπινοήθηκε ἀπό τόν Jacob Mo reno. Πρόκειται γιά μέθοδο 
διερεύνησης τοῦ ψυχισμοῦ τῶν ἀτόμων, ὅπου οἱ συμ-
μετέχοντες δραματοποιοῦν, ἀναπαριστοῦν δηλαδή 
θεατρικά, παρόντα, παρελθόντα ἤ καί μελλοντικά γε-
γονότα ἀπό τή ζωή τους, ἀντί νά τά ἐξαγγέλλουν. http://
en.wikipedia.org/wiki/Psychodrama

26. http://simple.wikipedia.org/wiki/Black-body_
radiation

27. http://en.wikipedia.org/wiki/Black-body_radiation
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του. Μέ συγκεκριμένα ὄργανα (μηχανήμα-
τα) με τρῶν ται κάποιες ἀπό τίς δραστηριό-
τητες τοῦ ὀργανισμοῦ, ὅπως τά ἐγκεφαλικά 
κύματα, ἡ καρδιακή λειτουργία, ἡ ἀναπνοή, 
ἡ μυϊκή δραστηριότητα καί ἡ θερμοκρασία 
τοῦ δέρματος. Αὐτά τά μέσα τροφοδοτοῦν 
τίς πληροφορίες τους στό χρήστη. Μέ βάση 
τίς πληροφορίες αὐτές, ὁ χειριστής τῶν ὀργά-
νων, «βγάζει συμπεράσματα» -συχνά σέ 
συνδυασμό μέ ἀλλαγές στόν τρόπο σκέψης, 
τά συναισθήματα καί τή συμπεριφορά- σχε-
τικά μέ τίς ἀλλαγές πού πρέπει νά γίνουν 
στή ζωή τοῦ ἐν δι α φε ρό με νου28.

Ὅμως, ἡ διεθνής ἰατρική κοινότητα ἀντι-
μετωπίζει μέ σκεπτικισμό τίς προτάσεις 
αὐτές καί τήν τεκμηρίωση τῆς πρακτικῆς 
τῆς βιοανάδρασης, τόσον γιά τήν ἀποτελε-
σματικότητά της, ὅσον καί γιά τό κόστος της. 
Οἱ ἐπικριτές ἀμφισβητοῦν αὐτές τίς «θερα-
πεῖες», ἀντιπαραθέτοντας τίς συμβατικές 
μεθόδους θεραπείας τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ 
ἀνθρώπου καί τίς μεθόδους τῆς κλα σι κῆς 
ἰατρικῆς29. Εἶναι ἐμφανές ὅτι ἡ χρήση ἑνός 
ὀργάνου -ἑνός γαλβανομέτρου π.χ.- δέ νομι-
μοποιεῖ τόν χειριστή τοῦ ὀργάνου καί στήν 
ἐξαγωγή συμπερασμάτων ὡς πρός τή φύση 
ἑνός ἰατρικοῦ ἤ ψυχικοῦ προβλήματος καί 
κατ’ ἐπέκταση τήν εἰσήγηση κάποιας «θερα-
πείας». Παράδειγμα τοῦ ἀνωτέρω ἀποτελεῖ 
καί τό «ἠλεκτρόμετρο» (e-meter) τοῦ Λ. Ρ. Χά-
μπαρντ, κλασικό ἐργαλεῖο γιά τήν παγίδευ-
ση ἀνύποπτων ἀνθρώπων στήν ὀργάνωση 
τῆς Σαηεντολογίας.

Ἐπιστρέφοντας στό σχόλιό μας σχετικά 
μέ τίς δραστηριότητες τοῦ «Body Mind & 
Soul» διαβάζουμε...

«Τι είναι το Quantum SCIO / INDIGO30.
Το SCIO/ INDIGO είναι ένα εξεζητημένο 

και υπέρ-εξελιγμένο μηχάνημα βίο-μέτρησης, 
βίο-ανάλυσης, βίο-ανίχνευσης και επιστροφής 
(βίο-ανάδρασης) στον οργανισμό κβαντικών 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Με αυτό τον 

28. http://en.wikipedia.org/wiki/Biofeedback
29. Στό ἴδιο.
30. http://bodymindsoul.gr/main/quantum-biofeedback/

quantum-biofeedback-scio-indigo/

τρόπο ο οργανισμός μας συντονίζεται (βιοσυ-
ντονισμός) και εξισορροπείται με αποτέλεσμα 
να έχουμε θεραπεία σε κυτταρικό και οργα-
νικό επίπεδο, σε σώμα, νου και συναίσθημα. 
Είναι απόλυτα ασφαλές για τον άνθρωπο 
γιατί βασίζεται σε συμπαγείς επιστημονικές 
βάσεις. Ενσωματώνει ένα σύστημα που με-
τράει τις συχνότητες του εγκεφάλου αλλά 
και όλου του σώματος (Body scan) και με ένα 
δυνατό λογισμικό μεταφράζει, αναλύει και 
επιστρέφει θεραπευτικά πεδία πίσω στον 
οργανισμό δίνοντας την δυνατότητα σε θερα-
πευτή και θεραπευόμενο να παρακολουθούν 
τρισδιάστατα την όλη διαδικασία στην οθόνη 
του υπολογιστή!».

Μεταφράζοντας τό ἀνωτέρω κείμενο θά 
σταθοῦμε στό ὅτι ἡ μέν συσκευή SCIO / 
INDIGO μπορεῖ νά μεταφέρει τά δεδομένα 
τῶν μετρήσεών της σέ κάποιο πρόγραμμα 
Η/Υ, ἀλλά τήν ἑρμηνεία τῶν δεδομένων τήν 
κάνει πάλι ὁ χειριστής τοῦ προγράμματος, 
προφανῶς ὁ ἄνθρωπος τοῦ «Body Mind & 
Soul», ὁ ὁποῖος μέ βάση τόν προσωπικό του 
ὑπαρξιακό προσανατολισμό θά ἑρμηνεύσει 
κατά τό δοκοῦν καί θά προτείνει «θε ρα πεῖ ες» 
σάν αὐτές πού διαβάζουμε στή συνέχεια...

«Ανιχνεύοντας δίνει [τό μηχάνημα] όλες 
τις πληροφορίες αλλά και τη θεραπεία που 
χρειάζεται ενσωματώνοντας στο λογισμικό 
του και εφαρμόζοντας θεραπείες, όπως: Ομοι-
οπαθητική -με ενσωματωμένες τις μετρήσεις 
των περισσοτέρων ομοιοπαθητικών φαρμάκων 
για την εύρεση του απόλυτα όμοιου-. Φυσι-
κή Ιατρική, Βοτανοθεραπεία, Βελονισμό, Χει-
ροπρακτική, Δυναμική- ενεργειακή Ιατρική, 
Ομοτοξικολογία, Αποτοξίνωση, Orgone [του 
Βίλχελμ Ράιχ] and Fire Generator, ELF Magnetic 
Field, Harmonic Therapy, Scalar (tsakras), 
Schuman Wave, Aura Program, Sarcode (όργανα) 
Program, Delusion therapy, Hammer Medicine, 
Πρόγραμμα ενύσχισης αθλητών, Ψυχολογία, 
Αρωματοθεραπεία, Ρεφλεξολογία, Ανθοθε-
ραπεία [τα ανθοϊάματα Μπαχ], Χρωματοθε-
ραπεία, Νευρογλωσσικό Επαναπροσδιορισμό 
[NLP], Βιοσυντονισμό, Βίο-ανάδραση, Ολιστι-
κή Οδοντιατρική, Κρανιοϊερή Spinal Program 
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και πολλές άλλες φυσικές και εναλλακτικές 
θεραπείες».

Θά ἦταν περιττό, πιστεύουμε νά ἐπι-
μείνουμε περισσότερο στήν ἀνάλυση τοῦ 
ἀνωτέρω κειμένου, καθώς δέν ὑπάρχει προ-
φανῶς ἐναλλακτική καί νεοεποχίτικη πρα-
κτική ἡ ὁποία νά μή μπορεῖ νά περιληφθεῖ 
μεταξύ τῶν ὅσων δύναται νά «χειρισθεῖ» 
τό «εξεζητημένο και υπέρ-εξελιγμένο» αὐτό 
μηχάνημα. Ἀξίζει ὅμως νά ἀναφερθοῦν με-
ρικές ἀπό τίς «παθήσεις» πού περιλαμβάνο-
νται στίς «θεραπευτικές δυνατότητες» τῆς 
συσκευῆς τοῦ «Body Mind & Soul» τίς ὁποῖες 
καί παραθέτουμε στή συνέχεια...

«Πραγματοποιείται ενεργειακός έλεγχος, 
αποτύπωση και βιοσυντονισμός σε: Όλα τα όρ-
γανα και συστήματα του οργανισμού σε σωμα-
τικό, συναισθηματικό, νοητικό και πνευματικό 
επίπεδο. Δυνασεξίες, αλλεργίες και ευαισθη-
σίες. Συναισθήματα, ορμόνες και νευροδι-
αβιβαστές. Κατάσταση DNA και βελτίωσή 
του. Οξειδωτικό στρες. Βιταμίνες, μέταλλα, 
αμινοξέα, ένζυμα, λιπαρά οξέα, ιχνοστοιχεία. 
Αίμα και συστατικά του, μικροβιακή κατά-
σταση οργανισμού. Τοξίνες, βαρέα μέταλλα, 
επιβαρύνσεις από διατροφή και περιβάλλον, 
παρενέργειες χημικών φαρμάκων, εμβολίων 

και εντοπισμός των τοξινωμένων οργάνων. 
Εγκέφαλο, για καλή λειτουργία των λοβών, 
σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, παρορ-
μητικότητα, αυτισμό, δυσλεξία, ενίσχυση μά-
θησης, μνήμης. Ανάλυση νευροδιαβιβαστών, 
θεραπεία ασυνειδήτου, τραυμάτων στρες, 
συναισθημάτων, κατάθλιψης, νευρώσεων, 
φοβιών, εξαρτήσεων κ.α. Μολύνσεις, λοιμώ-
ξεις, φλεγμονές. Συμπτώματα Ασθενειών κ.α.

Και βοηθάει σε: Μείωση βάρους και έλεγχο 
βουλιμίας, Ενεργοποίηση του μεταβολισμού, 
Ψυχική ισορροπία, Μείωση του στρες και του 
άγχους, Αντιμετώπιση των ελεύθερων ριζών 
και του γήρατος, Πρόληψη από ασθένειες, 
Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, Συ-
ναισθηματική απεμπλοκή και πολλά άλλα 
ακόμη».

Εἶναι τρομερό, ἡ ἐπιστημονική ἐργασία 
ἑνός ἐρευνητού (Μάξ Πλάνκ, Νομπέλ Φυ-
σικῆς, 1918) καί οἱ τεχνικές δυνατότητες 
κάποιων συσκευῶν μετρήσεων (ἠλεκτρομυ-
ογράφων, ἠ λε κτρο θερ μο γρά φων, ἠλεκτρο-
δερμογράφων κ.λπ.), νά γίνονται σήμερα 
ἐφαλτήριο γιά τήν ἐπιστροφή στίς μέρες μας 
τοῦ γιατροῦ-μά γου τῶν πρωτογόνων φυλῶν 
καί τοῦ ἀλχημιστῆ τοῦ Μεσαίωνα.

(Τό τέλος στό ἑπόμενο)

ΣΥΝΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»

Πραγματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη, 
στίς 19 Δεκεμβρίου 2014, Συνάξη κληρικῶν 
καί μοναχῶν μέ θέμα: «Οἱ Ἐναλλακτικές 
θεραπεῖες» δέν εἶναι ἀβλαβεῖς».

Στό κείμενο πού συνέταξε ἡ ἐν λόγῳ 
Συνδιάσκεψη γίνεται ἐκτενής ἀναφορά 
στά Πορίσματα τῆς ΚE’ Πανορθοδόξου 
Συνδιασκέψεως γιά θέματα αἱρέσεων καί 

παραθρησκείας, πού συνεκλήθη στόν Βό-
λο, ἀπό 4 ἕως 6 Νοεμβρίου 2013, μέ ἀπόφα-
ση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καί διοργανώθηκε ἀπό τή Συνο-
δική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων.

Ἀκολουθεῖ τό κείμενο τῆς Συνάξεως:
«Ἡ “Σύναξις Κληρικῶν καί Μοναχῶν” 

ἀσχολήθηκε κατά τήν συνάντησή της στίς 
16 Δεκεμβρίου 2014 καί μέ τό θέμα τῶν 
λεγομένων ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν καί 
ἐνέκρινε ὁμοφώνως τό παρακάτω κείμε-

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
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νο: Οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖες 
προβάλλονται τά τελευταῖα χρόνια καί 
στήν Ἑλλάδα ὡς μία δυνατότητα στόν 
χῶρο τῆς ὑγείας, παράλληλα μέ τήν κλασ-
σική ἰατρική.

Ἐκτός ἀπό τήν ἰατρική πλευρά του, τό 
θέμα ἔχει καί τήν πνευματική του διά-
σταση, ὅπως καί ἠθικές καί κοινωνικές 
προεκτάσεις. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἰατρική 
πλευρά, Εἰδική Ἐπιτροπή, πού συνέστησε 
ὁ Ἰατρικός Σύλλογος Ἀθηνῶν, ἀσχολή-
θηκε κατά τό ἔτος 1997 μέ τό θέμα αὐτό 
καί χαρακτήρισε τίς “ἐ ναλ λα κτι κές θε-
ραπεῖες” ὡς “Ἀνορθόδοξες Θεραπευτικές 
Μεθόδους” (ΑΝ.ΘΕ.Μ.), τονίζοντας μέ 
αὐτόν τόν τρόπο τόν ἀν τι ε πι στη μο νι-
κό τους χαρακτῆρα καί τήν ἐν δυνάμει 
ἐπικινδυνότητα γιά τήν ὑγεία ὅσων τίς 
χρησιμοποιοῦν.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν ἐν δυνάμει ἐπικιν-
δυνότητα γιά τό σῶμα, ὑπάρχει καί ἡ ση-
μαντικότερη πνευματική ἐπικινδυνότητα 
τῶν ἐν λόγῳ “ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν”.

Αὐτή συνίσταται κυρίως στό γεγονός 
ὅτι εἶναι πιθανόν αὐτές νά ἀποτελέσουν 
ἕνα εἶδος ἐφαλτηρίου, πού θά ὁδηγή-
σει ἀ νύ πο πτους ὀρθοδόξους χριστιανούς 
στίς θρησκεῖες τῆς Ἄπω Ἀ να το λῆς καί 
στόν ἀποκρυφισμό. Αὐτός ὁ κίνδυνος 
ἐπισημαίνεται ἤδη στά Πορίσματα τῆς 
ΚΕ´ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως, πού 
συνεκάλεσε ἀπό 4 ἕως 6 Νοεμβρίου 2013 
στόν Βόλο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἡ 
Συνδιάσκεψη αὐτή ἀσχολήθηκε μέ τίς 
αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές προσεγγί-
σεις στό πρόβλημα τῆς ἀσθενείας. Κα-
τονόμασε μάλιστα στά “Πορίσματά” της 
κάποιες “θεραπεῖες” μέ τά ἑξῆς λόγια: 
“Ἡ Συνδιάσκεψη διεπίστωσε ὅτι οἱ “θερα-
πεῖες“ αὐτές (Ἀγγελοθεραπεία, Ἀγιουρ-
βέδα, Ἀνθοϊάματα Μπάχ, Aura Soma, 
Ἀρωματοθεραπεία, Βελονισμός, Βιοενερ-
γειακές Θεραπεῖες, Ἐσωτέρα Θεραπευ-
τική, Κρανιοϊερή Θεραπεία, Κρυσταλλο-

θεραπεία, Ὁμοιοπαθητική, Ρέϊκι, Ρεφλε-
ξολογία, Σιάτσου, ψευδοεπιστημονικές 
ψυχοθεραπεῖες κ.ἄ.) θεμελιώνονται σέ 
κοσμοθεωριακό ὑπόβαθρο, τό ὁποῖο εἶναι 
ἀντίθετο καί ἀσυμβίβαστο μέ τήν Ὀρθό-
δοξη πίστη”.

Ἡ Σύναξή μας ἐπισημαίνει ἐπιπλέον τά 
ἑξῆς:

Ὅπως τονίσθηκε καί στήν ἐν λόγῳ Συν-
διάσκεψη, προσφορότερος θά ἦταν ὁ ὅρος 
“Ἰατρική“ τῆς “Νέας Ἐποχῆς“, ἐπειδή ἡ 
πνευματική θεμελίωση, πού οἱ ἴδιοι οἱ ἱδρυ-
τές ἤ εἰσηγητές τους δίνουν στίς “θερα-
πεῖες” αὐτές, προϋποθέτει τήν περί Θεοῦ, 
ἀνθρώπου καί κόσμου ἀντίληψη τῶν ἄπω-
ἀνατολικῶν θρησκειῶν, τοῦ ἀποκρυφι-
σμοῦ καί τῆς “Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου”.

Τά στοιχεῖα ἀποκρυφισμοῦ προβάλλο-
νται λιγότερο ἤ περισσότερο ἔντονα στίς 
διάφορες μορφές “θεραπειῶν”. Παραδείγ-
ματος χάριν τό Ρέικι εἶναι ξεκάθαρα ἀπο-
κρυφιστικό καί ἄρα ἀσυμβίβαστο μέ τήν 
Ὀρθόδοξη πίστη μας. Ἀρκεῖ νά ποῦμε ὅτι 
ἐκεῖ ὑπάρχουν τρεῖς βαθμοί μύησης.

Στό Ρέικι, ὅπως καί σέ ὅλες τίς “ἐναλλα-
κτικές θεραπεῖες”, ἡ ἀσθένεια θεωρεῖται 
ὅτι ὀφείλεται σέ μπλοκάρισμα μιᾶς μή 
προσδιορίσιμης ἐπιστημονικά παγκόσμιας 
ἐνέργειας, τῆς “πράνα” τῶν ἰνδουιστῶν. 
Ἡ “πράνα” θεωρεῖται ἀπό αὐτούς ὡς ἕνας 
ἐνεργειακός ὠκεανός, στόν ὁποῖο ὑποτί-
θεται ὅτι “κολυμποῦν” ὅλα τά ὄντα. Ἡ θε-
ραπεία, ἐξ ἴσου αὐθαίρετα, θεωρεῖται ἀπό 
αὐτούς ὅτι εἶναι οὐσιαστικά ἕνα ξεμπλοκά-
ρισμα τῆς “πράνα”.

Ὅλα αὐτά τά ἀνατολίτικα καί ἀποκρυ-
φιστικά ἐπενδύονται καί παρουσιάζονται 
μέ μιά ἐπιστημονικοφανῆ ὁρολογία κατάλ-
ληλη νά ἐπηρεάσει τόν δυτικό ἄνθρωπο 
τοῦ σήμερα. Καί σέ ἄλλες ὅμως “θερα-
πεῖες” —ὅπως αὐτές πού χρησιμοποιεῖ ἡ 
Ὁμοιοπαθητική— ἡ ἀσθένεια θεωρεῖται 
ὅτι ὀφείλεται σέ ἀποσυντονισμό τῆς “ζω-
τικῆς δύναμης” ἤ “συμπαντικῆς ἐνέργειας”, 
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ἡ ὁποία ἔχει κατά τούς ὁμοιοπαθητικούς 
“μορφοποιητικό νοῦ” καί “συνδέει τό ἄτομο 
μέ τήν ὑπέρτατη Ἁρμονία τοῦ Σύμπαντος”. 
Ἀξιοσημείωτο εἶναι καί τό γεγονός ὅτι 
ἀποδίδουν στή “ζωτική δύναμη” χαρακτη-
ριστικά ἠλεκτρομαγνητικοῦ πεδίου. Σέ κεί-
μενα ὁμοιοπαθητικῶν ὑπάρχουν συχνές 
καί ἐκτεταμένες ἀναφορές σέ ἔννοιες καί 
τεχνικές ἀλχημείας καί ἀποκρυφισμοῦ. 
Ἀρκεῖ νά λεχθεῖ ὅτι μέ τήν “δυναμοποίη-
ση”, ὅπως λένε, τοῦ ὁμοιοπαθητικοῦ φαρ-
μάκου ἐκδηλώνεται ἡ πνευματοειδής φύση 
τῆς δραστικῆς πρώτης ὕλης του. Ἡ ἰαμα-
τική δύναμη τοῦ ὁμοιοπαθητικοῦ φαρμά-
κου χαρακτηρίζεται ἀπό τόν ἱδρυτή τῆς 
Ὁμοιοπαθητικῆς Samuel Hahnemann ὡς 
“μαγική”.

Ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνη πνευματικῶς 
εἶναι ἡ ἄποψη τῶν ὁμοιοπαθητικῶν ὅτι 
μέ τά “φάρμακά” τους θεραπεύουν ἀκόμη 
καί τά πάθη τῆς ψυχῆς, ὅπως τόν ἐγωι-
σμό, τή ζήλεια, παθολογικές ἐκδηλώσεις 
καί διαστροφές τοῦ γενετησίου ἐνστίκτου 
κ.ο.κ. Ἔτσι δέν χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία, 
ἀφοῦ τό ἔργο της τό ἀναλαμβάνει ἡ Ὁμοι-
οπαθητική, ἡ ὁποία καί μέ ἄλλα κείμε-
να ἐκπροσώπων της παρουσιάζεται ὄχι 
μόνον ὡς μία μέθοδος θεραπείας, ὅπως 
θέλει νά εἶναι, ἀλλά καί ὡς ἕνα σωτηρι-
ολογικό σύστημα καί ὡς πρόταση γιά νά 
ξεπεράσει ἡ ἀνθρωπότητα τά σημερινά 
της ἀδιέξοδα!

Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά κατα-
δικασθεῖ καί ἡ ἀπαράδεκτη προσπάθεια 
παραπληροφορήσεως κάποιων ὁ μοι ο πα-
θη τι κῶν νά παρουσιάσουν κορυφαίους 
συγχρόνους Ἁγίους Γεροντάδες ὡς ὀπα-
δούς τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς, ὅπως π.χ. τόν 
Ἅγιο Πορφύριο καί τόν Ἅγιο Γέροντα Πα-
ΐσιο τόν Ἁγιορείτη. Εἶναι ὅμως τοῖς πᾶσι 
γνωστόν ὅτι καί οἱ δύο αὐτοί Ἅγιοι τῶν 
ἡμερῶν μας ἦταν ξεκάθαρα ἀντίθετοι μέ 
τήν Ὁμοιοπαθητική. Ὁ μέν Ἅγιος Πορ-
φύριος ἔλεγε ὅτι τά “φάρμακά” τους εἶναι 

“νεράκι κοπανιστό”, ἀλλά —συμπλήρω-
νε— νά προσέχετε, γιατί “κάποια, πού 
ἔρχονται ἀπ᾽ ἔξω, εἶναι διαβασμένα”. Καί ὁ 
Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος χαρακτήριζε ἐπί-
σης τό ὁμοιοπαθητικό φάρμακο “κοπανι-
στό νεράκι” καί “δαιμονικό ὑποκατάστατο 
τοῦ ἁγιασμοῦ”!

Ἡ Σύναξή μας, ὅπως καί ἡ προανα-
φερθεῖσα ΚΕ´ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, 
ἐπιθυμεῖ νά συστήσει φιλαδέλφως στούς 
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς νά ἀποφεύγουν 
“θεραπευτικές” μεθόδους πού δέν εἶναι ξε-
κάθαρες ἀπό πλευ ρᾶς ἰατρικῆς οὔτε, πολύ 
περισσότερο, ἀπό πλευρᾶς πνευματικῆς.

Ὁ χριστιανός, ἐξ ἄλλου, δέν ἐπιζητεῖ 
τήν θεραπεία τοῦ σώματος ἔναντι παντός 
τιμήματος. Ἡ ἀσθένεια, ὡς γνωστόν, ἔχει 
πολλές φορές καί τόν χαρακτῆρα παιδα-
γωγίας πνευματικῆς, εἴτε συνηθέστερα 
γιά τήν κάθαρση ἀπό τά πάθη, εἴτε —σέ 
ἐξαιρετικές περιπτώσεις— γιά τήν ἐπι-
δαψίλευση πνευματικῶν στεφάνων ὑπο-
μονῆς.

Ἐκ μέρους τῆς  
“Συνάξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν”:

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, 
Προηγούμενος Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου.

Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, 
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως 

Θεοτόκου, Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς.

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου, 
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας 

Τριάδος, Ἄνω Γατζέας Βόλου.

Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος, Ἱ. 
Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους.

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, 
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς 
Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος 
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
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ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΠΕΘΑΝΕ 
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ 

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Μιά γυναίκα πού πρόσφατα γέννησε 
μέ καισαρική τομή πέ θα νε σέ ἕνα νοσο-
κομεῖο στό ἀνατολικό Λονδίνο μετά τήν 
ἄρ νη σή της νά δεχθεῖ μετάγγιση αἵματος 
ἐπειδή ἦταν Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ. 

Ὁ λόγος γιά τήν 40χρονη Adeline Keh, 
ἡ ὁποία ἀρρώστησε με τά τή γέννηση τοῦ 
γιοῦ της στό Νοσοκομεῖο τοῦ Homerton. 
Μεταφέρθηκε σέ εἰδικό νοσοκομεῖο στό 
Cambridge, ὅπου πέ θα νε ἕνα μήνα με-
τά. Οἱ ἐπικεφαλεῖς τοῦ Homerton ἔχουν 
ξεκινήσει μία ἀνεξάρτητη ἐπανεξέτα-
ση τῆς ὑπόθεσης, ἡ ὁποία ἦταν μία ἐκ 
τῶν τεσσάρων θανάτων νέων μητέρων 
στό νοσοκομεῖο μέσα σέ ἐννέα μήνες. 
Ἡ Adeline γέννησε στίς 18 Σεπτεμβρίου, 
ἀλλά ἔπρεπε νά μείνει στό νοσοκομεῖο 
ἐξαιτίας μίας μόλυνσης. Εἶχε ἀναπτύξει 
σύνδρομο ὀξείας ἀναπνευστικῆς δυσχέ-
ρειας καί με τα φέρ θη κε στό Papworth. Οἱ 
γιατροί στό Papworth κάνουν λόγο γιά 
ἄρνησή της νά δεχθεῖ μετάγγιση αἵματος 
καί οἱ δικηγόροι φρόντισαν ὥστε νά τηρη-
θοῦν οἱ ἐπιθυμίες της. Πέθανε δύο ἡμέ-
ρες ἀργότερα ἀπό ARDS (Ὀξύ σύνδρομο 
ἀναπνευστικῆς δυσχέρειας), μία μόλυνση 
στήν καισαρική πληγή, μετά τήν ἄρ νη σή 
της νά ὑποβληθεῖ σέ μετάγγιση. Οἱ Μάρ-
τυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἀρνοῦνται νά δεχθοῦν 
μεταγγίσεις αἵματος, ἐπειδή πιστεύουν 
ὅτι τό αἷμα ἀντιπροσωπεύει τή ζωή. Αὐτή 
ἡ πεποίθηση ἔχει ὁδηγήσει σέ πολλές 
ἀντιπαραθέσεις λόγῳ τῶν πολλῶν θανα-
τηφόρων περιπτώσεων.

πηγή: www.agioritikovima.gr  
12 Νοεμβρίου 2014 

καί www.dailymail.co.uk  
24 Νοεμβρίου 2014.

NOMIKA KEIMENA

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ -2 BvR 943/99 ΤΗΣ 26.3.2001
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑ-
ΣΕΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑ ΑΠΟ-
ΚΡΟΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ, 
ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΡΗ-
ΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ

(μετάφραση ὑπό Γεωργίου Κρίππα,  
Διδάκτορος Συνταγματικοῦ Δικαίου).

1. (Α) Τό (περί θρησκευτικῆς ἐλευθερί-
ας), ἄρθρο 4 παρ. 1 καί 2 (τοῦ γερμανικοῦ 
Συντάγματος) δέν περιορίζεται μόνον εἰς 
τό κλασσικό δικαίωμα τῆς ἀποκρούσεως 
(ἀντιθέτων ἀπόψεων). Θεσπίζει ἐπίσης διά 
τό κράτος τήν ὑποχρέωση νά προστατεύει 
ἄτομα καί θρησκευτικές ὀργανώσεις ἐνα-
ντίον ἐπιθέσεων ἤ παρεμποδίσεων ἄλλων 
θρησκευτικῶν ὀργανώσεων ἤ ἀντιστοίχων 
θρησκευτικῶν ὁμάδων. Τό καθῆκον αὐτό 
προστασίας ἀσκεῖ τό κράτος εὐθέως ὑπέρ 
τῶν ἐπισήμων Ἐκκλησιῶν, πού ὑφίστανται 
ὡς νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
δεδομένου ὅτι εἰς τίς Ἐκκλησίες αὐτές ἀνα-
γνωρίζεται ἄσκηση δημοσίας ἐξουσίας καί 
ὡς ἐκ τούτου δύνανται, νά ἀσκοῦν ὑψηλή 
ἐπιρροή καί ἐπί τοῦ κράτους καί ἐπί τῆς 
κοινωνίας.

Ἐν ὄψει τούτου ἡ δράση καί τό καθεστώς 
τῶν ἐπισήμων Ἐκκλησιῶν τεκμαίρεται, ὅτι 
ἔχει θεσπισθεῖ παγίως ὑπό τοῦ ἄρθρου 4 
παρ. 1 καί 2 τοῦ Συντάγματος. Ἑπομένως 
καθ᾽ ἥν ἡ ἔκταση τά δικαιώματα αὐτά 
ἀσκοῦνται ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ νόμου καί 
τοῦ Συντάγματος προστατεύονται, ἀκό-
μη καί ἄν ἀσκοῦνται ἔναντι τῶν ἄλλων 
θρησκειῶν ἤ θρησκευτικῶν κοινοτήτων. 
Ὡς ἐκ τούτου τούς ἐπιτρέπεται, νά ἀσκοῦν 
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δημοσία σκληρή κριτική καί νά συγκρούο-
νται πρός ἄλλες θρησκευτικές κοινότητες, 
χωρίς νά ἀπαιτεῖται πρός τοῦτο κάποια 
εἰδική ἐξουσιοδότηση κατά νόμον. Περαι-
τέρῳ ὑποχρεώσεις ἐν ὄψει τῆς μορφῆς τους 
ὡς νομικῶν προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
δέν ἀπαιτοῦνται. Τό μόνο πού πρέπει νά 
προσεχθεῖ, εἶναι ὅτι ὡς νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου κατά τήν συμπεριφορά 
τους ἔναντι τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν κοι-
νοτήτων ὀφείλουν, νά μήν παραβιάζουν 
τίς ἀρχές τίς οὐδετερότητος τοῦ κράτους 
καί τῆς ἰσότητος.

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μέ τήν ἔναρξη τῆς χειμερινῆς περιόδου 
τοῦ 2014 ἐ πα να λει τούρ γη σε τό  «Σε μι-
νά ρι ο Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί Οἰ κο δο μῆς 
στήν Ὀρ θο δο ξί α». Τό Σε μι νάρι ο διά γει 
τήν 3η δε κα ε τί α λει τουρ γί ας του καί 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. Στόχο του ἔχει 
νά καταρτίσει τό Ὁρθόδοξο Πλήρωμα 
κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε νά μπορεῖ νά 
διακρίνει τήν Ἀλήθεια ἀπό τήν πλάνη καί 
νά ἀμύνεται κατά τῶν προσηλυτιστικῶν 
ἐπιθέσεων τῶν συγχρόνων αἱρέσεων. Οἱ 
ὁ μι λί ες γί νον ται κά θε Κυ ρια κή, 11.30 ἕ ως 
13.00, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνο-
ρίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς. Οἱ 
ἐ κλε κτοί ὁ μι λη τές, 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 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 τό τρί μη νο Ὀκτωβρί ου - Δεκεμβρί-
ου πραγ μα το ποί η σαν εἰ ση γή σεις οἱ ἑ ξῆς 
ὁ μι λη τές:

Ὁ Θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος μέ 
θέ μα: «Σχέση Δη μο κρα τί ας καί Ὀρθοδοξί-
ας».

Ὁ Φιλόλογος κ. Κωνσταντῖνος Γανωτῆς, 
μέ θέ μα: «Ποιοί οἱ ἀντίπαλοι τῶν Ἑλλήνων 
στούς Βαλκανικούς Πολέμους;».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Ἀνδρέας Κο-
νάνος, μέ θέ μα: «Ἀλήθειες πού συχνά 
ξεχνᾶμε».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Ἰωάννης Φω-
τόπουλος, μέ θέ μα: «Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. 
Ζωή ἤ καταδίκη αἰώνιος;».

Ὁ Συγγραφέας κ. Κωνσταντῖνος Παπα-
δημητρακόπουλος, μέ θέ μα: «Προσωπική 
Τεχνολογία: Ἡ πορεία μας πρός τά ποῦ;».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Χρυσόστομος 
Μαϊδώνης, μέ θέ μα: «Ἡ οἰκογένεια σέ ἐξέ-
λιξη...».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Μελέτιος Κουρά-
κλης, μέ θέ μα: «Μέ ὅ πλο τόν σταυρό στά 
πεδία τῶν μαχῶν: Ἡ παρουσία καί τό ἔργο 
τῶν Στρατιωτικῶν Ἱερέων στούς Βαλκανι-
κούς Πολέμους 1912-1913».

Ὁ Πολιτικός Ἐπιστήμων κ. Κων-
σταντῖνος Χολέβας, μέ θέ μα: «Ὁ Ἑλληνορ-
θόδοξος χαρακτήρας τῆς παιδείας μας καί 
οἱ προσπάθειες ἀποχριστιανοποιήσεως» 
καί

Ὁ Κα θη γη τής κ. Νικόλαος Μπρατσιώ-
της, μέ θέ μα: «Ἀπό τάς ἠθικοκοινωνικάς 
διατάξεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης».

Ἡ Π. Ε. Γ., πού ἀ πο τε λεῖ τόν ὀρ γα νω τι 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 Ὀκτωβρί ου - Δεκεμβρί-
ου πραγ μα το ποι ή θη κε ἐπίσης μία ἐκπαι-
δευτική ἡ με ρί δα, γιά τούς συ νερ γά τες τῆς 
Π. Ε. Γ. Ἡ ἡ με ρί δα διεξήχθη στό Πνευ μα-
τι κό Κέν τρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς, 
στήν Ἁγία Παρασκευή, τό Σάβ βα το, 22 
Νοεμβρίου. Εἰ ση γη τής ἦ ταν ὁ π. Χρυσόστο-
μος Μαϊδώνης, μέ θέ μα: «Ἀλληλεπίδραση 
Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ».
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Οἱ ἡ με ρί δες πραγ μα το ποι οῦν ται, μετά 
τή Θεί α Λει τουρ γί α, 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.

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 Ὀκτωβρί ου - Δεκεμβρί 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 Ἑλ λά δος.

Συ νε χί στη κε ἐπίσης, κα τά τό τρί μη-
νο Ὀκτωβρί ου - Δεκεμβρί 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 τέλος 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 καί τῶν πα ρα θρη σκευ τι κῶν «ὁ μά-
δων δι α νο η τι κοῦ χει ρι σμοῦ». Συστήνου-
με τήν παρακολούθηση τῶν μα θη μά των 

αὐτῶν σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν 
βαθύτερα καί νά συνδράμουν τήν διακο-
νία μας.

Στίς 23 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποι-
ήθηκε ἡ τακτική Συνέλευση τῆς Ἑνώσεώς 
μας. Κατά τήν Ἡμερήσια Διάταξη ἔγινε 
ὁ Ἀπολογισμός τῆς παρελθούσης διετίας 
καί ὁ Προϋπολογισμός τῆς προσεχοῦς 
διετίας. Στή συνέχεια ἔγιναν ἀρχιαιρεσί-
ες γιά τήν ἐκλογή νέου Πνευματικοῦ καί 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑνώσεως. 
Ἐξελέγησαν γιά μέν τό Πνευματικό Συμ-
βούλιο ὁ π. Κυριακός Τσουρός, ὡς Πρόε-
δρος καί μέλη ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης 
καί οἱ κυρίες Ἄννα Μπουρδάκου, Μαρία 
Παπαθεοδώρου, Ἀγλαΐα Χούσου καί Καλ-
λιόπη Μόρου. 

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τήν 
συγκρότησή του σέ σῶμα, ἀποτελεῖται 
ἀπό τούς: κ. Κωνσταντῖνο Παπαχριστο-
δούλου, ὡς Πρόεδρο, Ἀρχιμανδρίτη π. 
Μελέτιο Στάθη, ὡς Ἀντιπρόεδρο, Γεωργία 
Ρόρη, ὡς Γραμματέα, Γεώργιο Κοπανάκη, 
ὡς Ταμία καί μέλη τίς κυρίες Γεωργία 
Μπουρδάκου, Αἰκατερίνη Βασιλάκη καί 
Μαρία Στεργίου. 

Ἐπίσης ὡς Ἐξελεκτική Ἐπιτροπή ἐξελέ-
γησαν οἱ κυρίες Αἰκατερίνη Ἀναγνωστο-
πούλου, Μερόπη Θεοφανέλη καί Σπυρι-
δούλα Σπυροπούλου.

Ο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΘΕΡΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Γιά τήν συνέχιση τῆς ἔκδοσής του.

Γιά τήν ἀποστολή τῆς προαιρετικῆς οἰκονομικῆς ἐνίσχυσής σας μπορεῖτε νά χρησιμο-
ποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή, ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό 
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές, ἤ νά καταθέσετε χρήματα στόν κατωτέρω τραπεζικό 
λογαριασμό τῆς Π.Ε.Γ.

Ἐθνική Τράπεζα: 180/296004-44, ΙΒΑΝ GR 5701101800000018029600444

Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους στέλνουν συνδρομή γίνεται ἄμεσα. Παρακα-
λοῦμε, στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά, στή θέση «Ἀποστολέας» τά 
στοιχεῖα σας καί τό τηλέφωνό σας.
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Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή:

«Ἀλλοτρίωση δόγματος - ἀλλοτρίωση ἤθους». Σάββατο, 17.00-17.30.
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, 14.15-15.00. Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν 
οἱ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί π. Βασίλειος Γεωργόπουλος

β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.00-19.00. 
(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 7272240-3, fax: 210 7272244

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

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

Σκηνικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παρα θρη σκείας:

1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δρά σης τῆς Ἑταιρεί-
ας «Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰε χω βά». Κάθε Παρασκευή, 5.30΄-7.30΄ μ.μ.

2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀπο-
κρυφιστικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε 
Πέμπτη.

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

Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγί-
ας Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. 
ἐπικοινωνίας: 210 6396 665.
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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.


