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ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΑ
τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, 

Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων

(β’ μέρος)

4. Ἡ θεωρητική δομή  
τῆς Μετενσάρκωσης

Κατά τήν δοξασία τῆς μετενσάρκω-
σης, «κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἕναν ἐσωτερικό 
πυρῆνα (Jiva), ὁ ὁποῖος περιπλανᾶται σέ ἕνα 
ἀτέλειωτο κύκλο γεννήσεων καί θανάτων 
(Samsara) πε ρι βαλ λό με νος ἀπό χονδροειδῆ 
ἤ λεπτοφυῆ σωματικά περιβλήματα ἤ σώ
μα τα»1. Αὐτός ὁ ἐσωτερικός πυρῆνας εἶναι 
ἕνας «ἐκδηλωμένος» κατ’ οὐσίαν «θεός», ὁ 
ὁποῖος, μέσα ἀπ’ αὐτόν τόν κύκλο, πρέπει 
νά φθάσει στήν «αὐτογνωσία» καί στήν 
«αὐτοπραγμάτωση», στηριζόμενος ἀπο-
κλειστικά στίς δικές του καί μόνο δυνάμεις. 
Αὐτό βεβαιώνει καί ἡ θεοσοφίστρια Ἕλενα 
Μπλαβάτσκυ: «Τό Ἐγώ πού μετενσαρκώ
νεται εἶναι τό ἀθάνατο, ἀτομικό, ὄχι προ-
σωπικό, ἐγώ, μ’ ἄλλα λόγια ὁ φορέας τῆς 
ἌτμαΒουδικῆς Μονάδας»2.

Σ’ αὐτή τήν ἀπεγνωσμένη προσπάθειά 
του, ἀποφασιστικό ρόλο «παίζει» τό 
λεγόμενο «κάρμα». Ὅλη αὐτή ἡ διαδικα-
σία -ἡ περιπέτεια- συμβολίζεται μέ τόν 
τροχό τήν σαμσάρα (ἀ να κύ κλω ση γεννή-
σεων καί θανάτων) καί τόν ἀποκρυφιστικό 
«οὐ ρο βό ρο ὄφι» ἤ με τόν φλεγόμενο μυθι-
κό «φοίνικα», ὁ ὁποῖος ἀ να γεν νᾶ ται μέσα 
ἀπό τήν τέφρα του3.

Ἀπό τήν Μπαγκαβάτ-Γκιτά πληροφο-
ρούμαστε ὅτι «Οἱ σοφοί τῆς ἀρχαίας Ἰνδίας 

1. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Μετενσάρκωση ἤ 
Ἀνάσταση;, Β΄ἔκδ. Ἀθήνα 1995, σ. 9.

2. Ἕλ. Μπλαβάτσκυ, Τό κλειδί τῆς Θεοσοφίας, σ. 144.
3. Papus: Μετενσάρκωση, σ. 19. Βλ. καί Κων. Πάγιου, 

ἔνθ. ἀνωτ., σ. 58.

λένε πώς σκοπός τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς 
εἶναι νά ξεφύγουμε ἀπό τόν ἀτέλειωτο κύ
κλο τῆς μετενσάρκωσης. “Μήν ἐπιστρέψε
τε”προειδοποιοῦν»4.

Ἐξ ἄλλου, κατά τούς θεωρητικούς τῆς 
δοξασίας αὐτῆς, ἡ μετενσάρκωση εἶναι 
ἀναγκαία, γιατί ἡ μιά ἀνθρώπινη ζωή δέν 
εἶναι ἀρκετή γιά τήν τελείωση τοῦ ἀνθρώ-
που, ἐξηγεῖ τήν ἀδικία καί προάγει τήν 
δικαιοσύνη καί δίνει ἐλπίδα στόν ἄνθρωπο 
γιά τό μέλλον.

Κατά τήν Μπαγκαβάτ-Γκιτά, «ὅπως κά
θε ἄνθρωπος ἀφήνει –τά φορέματά του τά 
παλιά –γιά νά σπείρει ἄλλα καινούρια ἔτσι 
καί ἡ ψυχή πετάει τά παλιά σώματά της –κι’ 
ἄλλα ντύνεται καινούρια»5. Καί ἡ θεοσοφί-
στρια Ἀ. Μπεζάντ συμπληρώνει: «Ἔτσι οἱ 
διαδοχικές σωματικές ζωές εἶναι δεμένες 
μεταξύ τους σάν μαργαριτάρια περασμένα 
σ’ ἕνα νῆμα. Τό νῆμα εἶναι τό στοιχεῖο πού 
ζεῖ αἰώνια καί τά μαργαριτάρια οἱ διαδοχι
κές ἀνθρώπινες ζωές»6.

Τό ἐνσαρκούμενο «Ἐγώ» ἡ Μπεζάντ τό 
ἀποκαλεῖ «Διανοητή», μέσα δέ σ’ αὐτόν 
«ὑπάρχουν ὅλες οἱ δυνάμεις πού ἀ πο κα λοῦ
με συνολικά πνεῦμα. Τό πνεῦμα περιλαμβά
νει τή μνήμη, τήν ἐνόραση, τή θέληση. Μα
ζεύει ὅλη τήν πεῖρα πού τοῦ δίνουν οἱ γήινοι 
βίοι του καί ἀποθηκεύει ὅλους αὐτούς τούς 
συγκεντρωμένους θησαυρούς γιά νά τούς 
μετουσιώνει μέσα στόν ἑαυτό του, μέ τή δική 

4. Ἐπιστρέφοντας, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 126.
5. § 22, παρά Ἄν. Μπεζάντ, Μετενσάρκωση, ἔνθ. ἀνωτ. 

σ. 24.
6. Αὐτόθι σ. 25.
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του θεϊκή χημεία καί νά κατασκευάσει ἀπό 
αὐτούς τό ἀπόσταγμα ἐκεῖνο τῆς πείρας πού 
εἶναι ἡ Σοφία»7.

Μετά τόν βιολογικό θάνατο, ἡ «ψυχή» 
(τό μή θνητό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου, κατά 
τούς «μετενσαρκωτές») παραμένει γιά κά-
ποιο χρονικό διάστημα σέ κάποιον οὐράνιο 
(ἀστρικό) κόσμο. Ἡ περίοδος αὐτή ὀνομά-
ζεται «περίοδος ἀποσάρκωσης», ἤ «Δεβα
χανική περίοδος», εἶναι ἡ περίοδος πού τό 
«Ἐγώ» «ξαναμπαίνει στόν ἑαυτό του» καί 
«εἶναι ὁ ἀναγκαῖος χρόνος πού ἀπαιτεῖται 
γιά τήν ἀφομίωση τῆς ἐμπειρίας καί τήν 
ἀπόκτηση ἰσορροπίας ἀπό τό “Ἐγώ”», ἤ τόν 
«Διανοητή», ὅπως τό ὀνομάζει ἡ Μπεζάντ. 
Αὐτός ὁ «Διανοητής» ἐνσαρκώνεται καί ὄχι 
«ὁ ἄνθρωποςκτῆνος»8.

Ἡ μετενσάρκωση δέν προϋποθέτει 
ὅμως τήν «ἐ πα να γέν νη ση» ἀμέσως μετά 
τόν θάνατο. Ἡ «Δεβαχανική περίοδος» 
«μπο ρεῖ νά εἶναι ἐξαιρετικά σύντομη προ
κειμένου γιά ἕνα ἄτομο ἀνεξέλικτο καί 
ἀντιθέτως νά παρατείνεται ἐπί αἰῶνες γιά 
μιά ὀντότητα ὑψηλῆς ἐξελικτικῆς ἀναπτύ
ξεως. Ἡ μέση, πάντως, χρονική περίοδος 
ἀνάμεσα σέ δύο μετενσαρκώσεις γιά ἕνα 
ἄτομο συνηθισμένης ἐξελίξεως, θά πρέ
πει νά κυμαίνεται γύρω στά πεντακόσια 
χρόνια»9. Ὁ Papus θέλει νά ἐπανέρχεται 
ἡ ψυχή στό νέο σῶμα «μετά δέκα ἤ καί 
διακόσια ἔτη καί εἰς οἱονδήποτε πλανή
την τοῦ αὐτοῦ ἡλιακοῦ συστήματος»10. 
Ἕνας Ἕλληνας Λάμα ὑποστηρίζει, ὅτι 
στήν ἐνδιάμεση αὐτή κατάσταση περι-
πλανιόμαστε «γιά 49 ἡμέρες, περνώντας 
διάφορες, ὡς ἐπί τό πλεῖστον δυσάρεστες 
ἐμπειρίες, ἀναζητῶντας ἕνα καινούργιο 
σῶμα»11.

7. Αὐτόθι σσ. 38-39.
8. Αὐτόθι, σσ. 91,44.
9. Irv. Cooper, μν. ἔργ., σ. 31.
10. Αὐτόθι.
11. Λάμα Λουΐτζι Παπακωνσταντίνου, Ποῦ πηγαί-

νουν οἱ νεκροί - Ἡ περιπέτεια τῆς μετενσάσρκωσης, 
περιοδ. “Ἄβατον”, τ. 11, σ. 73.

Τελικά, γιά ἐκεῖνον, τόν «θριαμβευτή» 
καί «πνευματικό ἄν θρω πο», πού μετά ἀπό 
σειρά μετενσαρκώσεων, «ἄγγιξε τήν κορυ
φή», «Ἡ Νιρβάνα εἶναι διάπλατα ἀνοικτή 
μπροστά του». «Παρουσιάζεται ὅμως ἐνώ
πιόν του, ἀκόμη ἕνα μονοπάτι, τό μονοπάτι 
τῆς ἀπάρνησης, ἡ θεληματική ἀποδοχή τῆς 
γήινης ζωῆς γιά τήν ἀγάπη τῆς Φυλῆς... 
Ὅταν ὁ δάσκαλος διαλέξει νά δεχθεῖ τήν 
ἐνσάρκωση, ὥσπου νά τελειώσει ὁ προορι
σμός τῆς φυλῆς, τοῦτο εἶναι τό στεφάνωμά 
του». Ἡ θεληματική αὐτή μετενσάρκωσή 
του (πού δέν εἶναι γι’ αὐτόν ἀναγκαία) 
εἶναι μιά «Μεγάλη Ἀπάρνηση». Αὐτές οἱ 
«Τελειωμένες Ὀντότητες» ἐπανέρχονται 
πλέον σέ «ἠθελημένη» μετενσάρκωση για 
νά γίνουν «Ἐκ παι δευ ταί, γιά νά βοηθήσουν 
τήν παλαίουσα ἀνθρωπότητα στήν ὁδό τῆς 
πνευματικῆς ἐξελίξεως»12. Τότε, οἱ δάσκα-
λοι αὐτοί «Γίνονται οἱ σωτῆρες τοῦ κόσμου, 
ἡ εὐλογία καί ἡ δόξα τῆς φυλῆς τους»13. 
Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς συγκαταλέγονται ὁ 
Βούδας, οἱ διάφοροι Ἀβατάρς καί γκουρού 
καί, βεβαίως, καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Κατά τούς «μετενσαρκωτές», ἡ δοξασία 
αὐτή λύνει ὅλα τά «ἀπογοητευτικά» προ-
βλήματα, πνευματικά, ἠθικά καί φιλοσο-
φικά καί πάνω ἀπ’ ὅλα τό πρόβλημα τοῦ 
Κακοῦ καί τοῦ θανάτου. Ἀκόμη, καί τήν 
«ἀνάπτυξη καί κατάπτωση τῶν ἐθνῶν» καί 
τούς «ἀναδρομικούς κύκλους τῆς ἱστορίας»14.

Μέ τήν μετενσάρκωση, λένε, ἀποδεικνύ-
εται «λογικά» ὅτι οἱ νοητικές καί ἠθικές 
διαφορές μεταξύ τῶν ἀτόμων ὀφείλονται 
στήν «διαφορά τῆς ἡλικίας τῶν ψυχῶν»15, 
εἶναι «ἀποτέλεσμα τῶν πράξεών μας, τῶν 
ἐπιθυμιῶν καί τῶν σκέψεών μας» καί δέν 
ὀφείλονται σέ ἐξωγενεῖς παράγοντες. «Δέν 

12. Irv. Cooper, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 55.
13. Ἄν. Μπεζάντ, ἔνθ. ἀνωτ, σσ. 77, 80.
14. Αὐτόθι, σ. 104.
15. Ὁ Νικ. Μαργιορῆς κάνει λόγο γιά “πρωτόγονες ψυ

χές, πού γιά λίγες μόνο φορές ἔχουν σαρκωθεῖ καί τίς πα
λιές ψυχές, πού ἀδιάκοπα σαρκώνονται καί προχωροῦν στό 
δρόμο τῆς αἰώνιας ἐξέλιξης τῶν κόσμων καί τῶν ὄντων”, 
ἔνθ. ἀνωτ., σ. 390. Βλ. καί Irving Cooper, μν. ἔργ., σ. 40.
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ἔχομε παρά νά ἐκλέξωμε ἀνάμεσα σ’αὐτά 
τά δύο: Ἤ ὅτι ἡ μοῖρα ὀφείλεται σέ μιά θεία 
ἰδιοτροπία, σέ μιά ἁπλῆ σύμπτωση, ὁπότε 
τό ἠθικό χάος βασιλεύει στόν κόσμο, ἤ ὅτι 
ὀφείλεται σέ αἰτίες πού ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δη
μιουργοῦμε, πράγμα πού συνεπάγεται τή 
μετενσάρκωση. Ἔτσι, ἡ ἠθική τάξις καί ἡ 
μετενσάρκωσις εἶναι ἕνα ζεῦγος ἀ δι α χώ ρι
στο»16.

Ἐξηγοῦνται, ἀκόμη, ὅπως ἰσχυρίζονται, 
προβλήματα ὅπως:

- ἄνθρωποι πού ὑποφέρουν περισσότερο 
ἀπό ἄλλους (γιατί ἔχουν ὑποστεῖ λιγότερες 
μετενσαρκώσεις).

 ψυχολογικά προβλήματα καί σωμα-
τικές ταλαιπωρίες, ὅπως: ὁμοφιλοφυλία, 
λεσβιασμός, κεραυνοβόλος ἔρωτας ἤ μῖσος 
(παλαιότερα κάρμα).

 μεγαλοφυῆ παιδιά- «παιδιά θαύματα»17 
(ἐξέλιξη τοῦ ταλέντου τους), κ.λπ.

Ἐξ ἄλλου, «αὐτοί πού τώρα εἶναι φίλοι 
σας ἤ ἐχθροί σας μπορεῖ σέ μιά μελλοντι
κή ζωή νά εἶναι μητέρα, πατέρας, παιδί, 
γυναίκα ἤ ἄντρας σας»18. Οὐσιαστικά, λέει 
ὁ Papus, «δέν εἴμαστε παρά ἠθοποιοί πού 
παίζουν τό ρόλο τους γιά μιά ζωή»19.

Μ’ ἕνα λόγο, λένε: «Ἡ μετενσάρκωση 
λύνει ὅλα τά προβλήματα πού δέν τά λύνει 
καμμιά ἄλλη θεωρία, σχετικά μέ τήν ἀνι
σότητα τῶν περιστάσεων, τῶν ἰκανοτήτων, 
τῶν εὐκαιριῶν, προβλήματα πού χωρίς τήν 
μετενσάρκωση θά ἔδειχναν ὅτι δέν ὑπάρχει 
στή ζωή δικαιοσύνη, ἀλλά ὅτι οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι ἁπλά παιγνίδια τῆς εὔνοιας κάποιου 
ἀνεύθυνου δημιουργοῦ, ἤ τῶν τυφλῶν δυνά
μεων κάποιας ἄψυχης φύσης»20.

Ὅλα αὐτά, λένε, ἀπαντοῦν στό ἐρώτη-
μα: «Ἄν ὑπάρχη πράγματι Θεός, γιατί τόση 
ἀθλιότης στόν κόσμο, τόσος ἄδικος πόνος, 
τόσες εὔνοιες καί τόσες ἐπιτυχίες μοιρασμέ

16. Irv. Cooper, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 80.
17. Cooper, ἔνθ. ἀνωτ. σ. 96.
18. Ρόμπ. Νάτζεμυ, ἔνθ. ἀνωτ. σ. 182.
19. Papus, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 124.
20. Ἄν. Μπεζάντ, ἔνθ. ἀνωτ, σ. 120.

νες χωρίς καμία διάκριση»21. Ἐάν δέν ἀπο-
δεχθοῦμε τήν μετενσάρκωση, λέγουν οἱ 
«μετενσαρκωτές», τότε πρέπει νά δεχθοῦμε 
ἕναν Θεό ἄδικο, σκληρό, τιμωρό, ἀπάν-
θρωπο, «ἄμεσα ὑπεύθυνο γιά ὅλα τά δεινά 
τοῦ κόσμου καί προπαντός γιά κεῖνα πού 
προέρχονται ἀπό τίς συνθῆκες τῆς γεννήσε
ως»22. Ἀντιθέτως, ἀποδεχόμενοι τήν μετεν
σάρκωση βρίσκομε τό «κλειδί» τοῦ προβλή
ματος καί δέν ἀμφισβητοῦμε τήν ἀγάπη, τήν 
εὐσπλαγχνία καί τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, 
ἀφοῦ ὅσα συμβαίνουν ἐπιβάλλονται ἀπό τήν 
«νομοτέλεια» καί γιά συγκεκριμένο σκοπό. 
Ἡ δοξασία τῆς μετενσάρκωσης «εἶναι ἄρρη
κτα δεμένη μέ τό νόμο τῆς ἀνταποδοτικῆς δι
καιοσύνης, τό νόμο τοῦ Κάρμα»23. Τό Κάρμα 
εἶναι τό «κλειδί» τῆς δοξασίας αὐτῆς.

Γι’ αὐτό, ὑποστηρίζουν ὅτι ««Εἶναι και
ρός πλέον ἡ χαμένη ἀλήθεια τῆς μετενσαρ
κώσεως νά ξαναπάρη τή θέση της ἀνάμεσα 
στούς ἀνεκτίμητους θησαυρούς του Χρι
στιανισμοῦ.

Ἄν δέν γίνη αὐτό, οἱ ἐκκλησίες θά ἐρημώ
νωνται ὁλοένα καί περισσότερο, ἐφόσον μέ 
τά ἰσχύοντα θρησκευτικά δόγματα δέν εἶναι 
δυνατόν νά ἑρμηνευθοῦν τά φαινόμενα τῆς 
ζωῆς κατά τρόπον πού νά ἱκανοποιῆται ἡ 
σύγχρονη ἐξελιγμένη διάνοια»24.

Παρ’ ὅλα ταῦτα, ἡ ἴδια ἡ Μπεζάντ δη-
λώνει ὅτι «Ὅλα ὅσα μποροῦν νά λεχθοῦνε 
γιά τήν ἀπόδειξη τῆς μετενσάρκωσης δέν 
φτάνουν ὥς τό σημεῖο νά τήν ἀποδείξουνε 
πλέρια καί ὁ λο κλη ρω τι κά, ἀλλά εἶναι μιά 
πολύ δυνατή ἔνδειξη γιά τήν ὕπαρξή της… 
Μόλο πού ἡ μετενσάρκωση φαίνεται σ’ἐμέ
να γεγονός ἀπόλυτα βέβαιο, περιορίζομαι 
νά τήν παρουσιάσω ἐδῶ μᾶλλον σάν μιά 
λογική ὑπόθεση παρά σάν θεώρημα πού 
ἔχει κιόλα ἀποδειχθεῖ»25.

21. Irv. Cooper, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 14.
22. Papus:, ἔνθ. ἀνωτ. σ. 19.
23. Αὐτόθι, σ. 9.
24. Irv. Cooper, μν. ἔργ. σ. 111.
25. Ἄν. Μπεζάντ, ἔνθ. ἀνωτ, σ. 104 (δική μας ὑπογράμ-

μιση).
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5. Τό Κάρμα
Κεντρική καί οὐσιαστική θέση στή δοξα-

σία τῆς μετενσάρκωσης καί τῆς μετεμψύ-
χωσης κατέχει ἡ διδασκαλία περί τοῦ «φυ
σικοῦ νόμου τοῦ Κάρμα». Ὅπως ἤδη εἴπαμε, 
εἷναι τό “κλειδί”. Ὁ ὅρος προέρχεται ἀπό 
τήν σανσκριτική λέξη Kri, πού σημαίνει 
«ἐνεργῶ», «πράττω» (πράξη, δράση, ἔργο, 
ἐνέργεια) καί ἀναφέρεται στή συσσώρευση 
καλῶν ἤ κακῶν πράξεων ἀπό προηγούμε-
νες δῆθεν ζωές. Τόν ὅρο δέν τόν ἐπινόησε 
ὁ Βούδας, ἀλλά προέρχεται ἀπό τήν Βεδική 
παράδοση26.

Ἐκπρόσωπος ἀποκρυφιστικῶν ὁμάδων 
στήν Ἑλλάδα διευκρινίζει ὅτι «Ἐμεῖς στή 
Δύση, τό “Νόμο τοῦ Κάρμα” συνηθίζουμε 
νά τό ἀποκαλοῦμε “Νόμο τῆς Αἰτίας καί 
τοῦ Ἀποτελέσματος”ἤ “Νόμο τῆς Δίκαιης 
Ἀνταπόδοσης”»27. Οἱ “νεοπαγανιστές” τόν 
ὀ νο μά ζουν «νόμο τῆς εἱμαρμένης» ἤ «τῆς 
ἀνάγκης».

Ὁ νόμος αὐτός, κατά τήν Θεοσοφία, 
δημιουργεῖ, ἀποκαθιστᾶ καί διατηρεῖ τήν 
ἁρμονία καί τήν ἰσορροπία μέσα στό σύ-
μπαν.

Βεβαίως, δέν πρόκειται περί φυσικοῦ 
νόμου, ἀλλά περί θρη σκευ τι κῆς δοξασίας, 
πού γεννήθηκε στόν Ἰνδουϊσμό καί τόν 
Βουδισμό. Χαρακτηριστικός εἶναι ὁ ὁρισμός 
τοῦ Κάρμα ἀπό τήν θεοσοφίστρια Ἕλενα 
Μπλαβάτσκυ. Τά Κάρμα, λέει, εἶναι «ὁ 
“Ὑπέρτατος Νόμος”, ἡ πηγή, ἡ ἀρχή ὅλων 
τῶν ἄλλων νόμων, πού ὑπάρχουνε σ’ὁλό
κληρη τή φύση. Κάρμα εἶναι ὁ ἀλάνθαστος 
νόμος, πού προσαρμόζει τό ἀποτέλεσμα 
στήν αἰτία, στό φυσικό, νοητικό καί πνευμα
τικό πεδίο τοῦ Εἷναι... ἐπιστρέφοντάς την 
σ’ἐκεῖνον πού τή δημιούργησε»28. Ἑπομένως, 
τό Κάρμα εἶναι ἡ μοναδική αἰτία, ὄχι μό-
νο τῆς μετενσάρκωσης, ἀλλά γενικώτερα 

26. Δημ. Νικολαΐδου, Ἡ δύναμη τοῦ Κάρμα, περιοδ. 
«Ἄβατον», τ. 111, σ. 57.

27. Γαβρ. Σιμονέτου, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 2.
28. Ἕλ. Μπλαβάτσκυ, Τό κλειδί τῆς Θεοσοφίας, σ. 218.

τῆς ὕπαρξης κάθε ὑπαρκτοῦ πράγματος 
(ὄντος). Καί ἀλλοῦ συμπληρώνει: «Τό Κάρ
μα, εἶναι ἡ δύναμις (ἡ θέλησις) τοῦ Θεοῦ 
ἐνεργοῦσα ἐν τῷ σύμπαντι, ὁ κοινός κορμός 
πάντων τῶν νόμων οἵτινες διοικοῦσι τόν κό
σμον»29.

Καί ἡ ἄλλη θεοσοφίστρια, ἡ Ἄννα Μπε-
ζάντ συμπληρώνει ὅτι «Τό Κάρμα μᾶς κά
νει νά γεννιόμαστε ἀκατάπαυστα, δένοντάς 
μας στή ρόδα τῆς γέννησης καί τοῦ θανάτου. 
Τό καλό Κάρμα μᾶς συνεπαίρνει τόσο ἀδυ
σώπητα ὅσο καί τό κακό”. Ὅμως ἡ δύναμη 
πού μᾶς ἀλυσσοδένει «δέν βρίσκεται στήν 
πράξη ἀλλά στόν πόθο, στήν προσκόλληση 
στόν καρπό τῆς πράξης»30.

Κατά ἕνα ἄλλο ὁρισμό, «Τό Κάρμα δέν 
εἶναι τό ἔργο πού ἔκανε ἕνα ἄτομο στήν πα
ροῦσα ζωή του. Εἶναι ὅλα τά ἔργα πού ἔχει 
κάνει στίς προηγούμενες ζωές του. Εἶναι 
ἕνα εἶδος προορισμοῦ μέ ρόλο μεγάλο γιά τό 
ἐσχατολογικό του ἔργο»31.

Ὁ Λάμα Λούντρουπ, (προσκεκλημένος 
τοῦ Βουδιστικοῦ Κέντρου Κάρμα Γκυάλ-
τσεν Λίνγκ στή Θεσσαλονίκη), μιλώντας 
γιά τό Κάρμα, διευκρινίζει ὅτι, «τά ὄντα 
κατέχουν τίς πράξεις τους, κληρονομοῦν τίς 
πράξεις τους, γεννιοῦνται μέσα στίς πρά
ξεις τους, γεννιοῦνται μέσα ἀπό τίς πράξεις 
τους... εἴμαστε κάτοχοι τῶν πράξεών μας. 
Σημαίνει πώς ὅταν σκεπτόμαστε, λέμε ἤ 
κάνουμε κάτι εἴμαστε οἱ ἰδιοκτῆτες αὐτοῦ 
τοῦ πράγματος καί βιώνουμε ἐμεῖς τά ἀπο
τελέσματά του»32. Ὁ ἴδιος ὑπογραμμίζει ὅτι 
οἱ πράξεις μας εἶναι ἐκεῖνες πού μᾶς καθο-
ρίζουν. «Δέν ὑπάρχει ἐξωτερικός κριτής ἤ 
Θεός πού νά παίρνει τίς ἀποφάσεις γιά τή 
ζωή μας»33. «Τήν εὐθύνη γιά τήν τιμωρία ἤ 
τήν ἐπιβράβευση δέν τήν ἔχει κάποια ὑπερ

29. Τῆς ἰδίας, Εἰς τήν χώραν τῶν γαλάζιων βουνῶν, 
μν. ἔργ. σ. 19.

30. Ἄν. Μπεζάντ, Τό Κάρμα, σ. 61.
31. Fausta Leoni, Κάρμα, ἀληθινή ἱστορία μιᾶς μετεμ-

ψύχωσης, σ. 10.
32. Δημ. Νικολαΐδου, ἔνθ. ἀνωτ. σ. 57.
33. Αὐτόθι, σ. 58.
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φυσική ὀντότητα, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος, 
ἀνάλογα μέ τόν τρόπο πού ζεῖ κι ἐνεργεῖ, σέ 
σχέση μέ τόν ἤθικό καί κοσμικό νόμο τοῦ 
Ντάρμα»34.

Ἡ Τεκτονική Ἐγκυκλοπαίδεια σημειώ-
νει ὅτι «Κατά τόν νόμον τοῦ Κάρμα, ἡ ἀντί
δρασις εἶναι πάντοτε ἴση καί ἀντίθετος τῆς 
πράξεως»35. Ἔτσι, ἐπέρχεται ἡ ἁρμονία καί 
ἡ ἰσορροπία μέσα στό σύμπαν.

Κατά τόν Γαβριήλ Σιμονέτο, ὑπάρχουν 
τρία εἴδη ἀτομικοῦ Κάρμα. Ἐκτός ἀπό τό 
«ἀτομικό» ὑπάρχει καί τό «οἰκογενειακό» 
καί τό «ὁμαδικό κάρμα ἑνός κράτους ἤ 
μίας φυλῆς»36. Τό Κάρμα, λέει, καθορίζει 
τό σῶμα πού θά πάρουμε στήν ἑπόμε-
νη ἐνσάρκωση (ὡραῖο, ὑγιές, ἀρτιμελές 
κ.λπ.). “Τό πῶς θά ζήσουμε, ὁ τρόπος καί 
ὁ χρόνος καί ἡ διάρκεια τῆς ζωῆς πού θά 
ζήσουμε, ὁ γάμος, τά παιδιά, ἡ κοινωνική 
ἀναγνώριση, οἱ τίτλοι τιμῆς, ὁ πλοῦτος, τά 
χρήματα πού θά ἀποκτήσουμε κ.λπ. Εἶναι 
προκαθορισμένα”. Ἀκόμη καί τήν ὥρα 
τοῦ ὕπνου δημιουργοῦμε “Ἀστρικό Κάρ
μα”. Ἡ μόνη ὥρα πού δέν συσσωρεύουμε 
Κάρμα εἶναι ἡ ὥρα τοῦ διαλογισμοῦ. Καί 
καταλήγει ἐπισημαίνοντας τόν παγκό-
σμιο χαρακτῆρα τοῦ Κάρμα: “Ἄνθρωποι 
καί ζῶα ἀποτελοῦν μία μεγάλη οἰκογέ
νεια πού ἡ ἱστορία της εἶναι περίπλοκη 
καί τό κάρμα της ἀχώριστο καί αὐτή εἶναι 
ἡ αἰτία πού οἱ ἄνθρωποι δέν πρέπει νά 
σκοτώνουν, νά κακομεταχειρίζονται καί 
ἀκόμα νά τρῶνε τά ζῶα. Τό κάρμα εἶναι 
ἕνας νόμος παγκόσμιος καί περιλαμβάνει 
κάθε μονάδα ζωῆς μέσα στίς ἀναρίθμητες 
περιοχές τοῦ σύμπαντος. Ἰσχύει γιά κάθε 
ὀργανισμό καί γιά κάθε ὑπαρκτό πράγμα, 
ἀπό τόν κόκκο τῆς ἄμμου ὡς τά ἀστέρια 
τοῦ Γαλαξία”37.

34. Κων. Πέγιου, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 59.
35. Ἔνθ. ἀνωτ. σ. 521.
36. Γαβρ. Σιμονέτου, ἔνθ. ἀνωτ.: τό ἀποθηκευμένο, τό 

πεπρωμένο ἤ ἡ μοῖρα τοῦ ἀν θρώ που (κισμέτ) καί τό νέο, 
πού δημιουργεῖται στή διάρκεια κάθε ζωῆς.

37. Αὐτόθι, σ. 5.

Ὁ Ρόμπερτ Νάτζεμυ γράφει: «Πολλοί θά 
ξαφνιαστοῦν μαθαίνοντας πώς οἱ ἴδιοι διά
λεξαν τό πλαίσο τῆς ζωῆς τους. Διάλεξαν 
νά γεννηθοῦν σ’αὐτή τήν ἐποχή, σ’αὐτό τό 
ὁρισμένο οἰκογενειακό περιβάλλον, κάτω 
ἀπ’αὐτές τίς κοινωνικές καί ἐκπαιδευτικές 
συνθῆκες»38. Ὁ Cooper, διαφοροποιούμε-
νος στό σημεῖο αὐτό, ἀρνεῖται αὐτή τήν 
«καρμική» οἰκογενειακή σχέση. Κατ’αὐτόν, 
«Κατά γενικόν κανόνα δέν ἐκλέγομε ἐμεῖς 
τούς γονεῖς στήν ἀρχή κάθε ἐνσαρκώσεως». 
Γι’αὐτό φροντίζουν, ὅπως εἴδαμε πιό πάνω 
«Ὀντότητες τοῦ Πνευματικοῦ κόσμου». Ἐν 
τούτοις,μποροῦμε νά ἐπηρεάσουμε τίς μελ-
λοντικές σχέσεις μας μέ ἄλλα ἄτομα. Τό 
γεγονός ὅτι μερικά ἄτομα ἕλκονται μεταξύ 
τους μέ ἀμοιβαία ἀγάπη, ἴσως δηλώνει ὅτι 
«εἶναι γονεῖς καί παιδιά, ἀδελφοί, σύζυγοι ἤ 
ἐραστές κλπ.»39, (ἐννοεῖται, σέ προηγούμε-
νη ζωή τους).

Τό Κάρμα λοιπόν προσδιορίζει τήν πα-
ροῦσα ζωή κάθε ἀνθρώπου πάνω στή γῆ, 
ὁ ὁποῖος ξαναγεννιέται γιά νά πλη ρώ σει 
ἐδῶ, μέσα σέ ἕνα νέο σῶμα, γιά ὅ,τι ἄλλοτε 
ἔπραξε καί συνέλεξε κατά τίς «προβιω
τές»40 του, γιά νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό ἕνα 
τυραννικό φορτίο, ἀκόμη καί ὅταν τίποτε 
ἀπό ὅσα ζεῖ καί πάσχει στήν «παροῦσα» 
ζωή του δέν τοῦ θυμίζει κάτι ἀπό κάποια 
προηγούμενη δῆθεν ὕπαρξή του.

Οἱ δάσκαλοι τῆς μετενσάρκωσης ὑπο-
στηρίζουν ὅτι αὐτό τό «σενάριο» τῆς ζωῆς 
του κάθε ἄνθρωπος δέν πρέπει νά προ-
σπαθήσει νά τό ἀλλάξει, εἶναι μάταιος 
κόπος. Πρέπει νά ἀποδεχθεῖ νά παίξει 
τόν ρόλο του, ἀφοῦ ἡ «ταινία» θά παιχθεῖ 

38. Ρόμπ. Νάτζεμυ, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 211. Καί ὁ Νικ. 
Μαργιορῆς γράφει: «Στίς ὑστερνές καί  τελευταῖες της 
σαρκώσεις (ἡ ψυχή) διαλέγει μόνη της πιά ποῦ θά πέσει 
καί ποιούς γονιούς θά ἔχει. Τό τελευταῖο ὅμως εἶναι σπα
νιότατο καί δύσκολα συμβαίνει. Συνηθέστατα ἄλλοι (σημ. 
Ἡ Λευκή Ἱεραρχία, σ. 397) διαλέγουν τή φυλή, τό ἔθνος, 
τήν πόλη καί τήν οἰκογένεια πού μέσα της θά πέσει γιά 
μετενσάρκωση ἡ πνευματοψυχή», μν. ἔργ. σ. 387.

39. Irv. Cooper, ἔνθ. ἀνωτ., σσ. 53-54.
40. Νικ. Μαργιορῆ, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 386.
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ὁπωσδήποτε, ὥστε νά μάθει τό «μάθημα» 
γιά νά μπορέσει νά προχωρήσει ἐξελικτικά 
σέ μιά ἑπόμενη μετενσάρκωση. Ἑπομένως, 
«Ἀδικία δέν ὑπάρχει στήν πραγματικότητα. 
Ἐκεῖνοι πού μᾶς “ἀδικοῦν”, ὅπως ἐμεῖς νομί
ζουμε, εἶναι μόνον οἱ φορεῖς τῶν πράξεων, 
πού σύμφωνα μέ τό “σενάριο”τῆς δικῆς μας 
ταινίας ζωῆς, πρέπει νά συμβοῦν γιά χάρη 
τῆς δικῆς μας ἐξέλιξης!»41.

Ἐκτός ἀπό τό «ἀτομικό Κάρμα», ὑπάρ-
χει, ὅπως εἴπαμε, καί τό «ὁμαδικό Κάρμα», 
Κάρμα οἰκογενειακό, ὑποφυλῶν, φυλῶν, 
χωρῶν, ἐθνῶν καί «παγκόσμιο κάρμα σάν 
συνολικό ἄθροισμα ὅλων τῶν ἐθνικῶν»42. 
«Ὅ,τι ἰσχύει γιά τό Κάρμα γιά τόν ἕναν 
ἄνθρωπο, καί ὅ,τι μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ 
ἀτομικά, ἰσχύει καί γιά μιά ὁμάδα ἀνθρώ
πων, μιά χώρα καί ὅλη τήν ἀνθρωπότητα», 
λέει ὁ Λάμα Λούντρουπ43. Τό «ὁμαδικό Κάρ
μα» ἔχει τήν αἰτία του στό «ἀτομικό Κάρ
μα». Ἀνάλογα μέ τά χαρακτηριστικά του, 
τό κάθε ἄτομο ἕλκεται πρός τό ἕνα ἤ τό 
ἄλλο ἔθνος ἤ τήν φυλή. Τότε, «τά κυριότε
ρα ἐθνικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται 
ὁμαδικά στή σκηνή. Ἔτσι πλῆθος Ρωμαῖοι 
ἐνσαρκώνονται σήμερα σάν Ἄγγλοι καί τά 
ἔνστικτά τους τά ἐπιχειρηματικά, τά ἐπε
κτατικά, τά κατακτητικά, τά κυριαρχικά 
ξαναπαρουσιάζονται σά φυσικό ἰδίωμα»44. 
Ὅταν τό Κάρμα τῶν ἀνθρώπων, μέσα 
σέ διάφορες φυλές, πού διέπραξαν πρά-
ξεις κακές καί ἐγκληματικές, προ βλη θεῖ 
στό φυσικό πεδίο, τότε «γεννάει πολέμους, 

41. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, μν. ἔργ., σ. 127.
42. Ἕλ. Μπλαβάτσκυ, Τό κλειδί τῆς Θεοσοφίας, ἔνθ. 

ἀνωτ., σ. 219.
43. Δημ. Νικολαΐδου, ἔνθ. ἀνωτ. σ. 58.
44. Ἄν. Μπεζάντ, Τό Κάρμα, σ. 67. Καί οἱ “νεοπαγανι-

στές” ὑποστηρίζουν τό ἴδιο. Ἔτσι, ὑπάρχει καί τό Κάρμα 
τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἰράκ καί ἄλλων χωρῶν.

ἐ πα να στά σεις, κοινωνικές ἀναταραχές καί 
κάθε εἴδους ἐξεγέρσεις πού χτυπᾶνε σάν 
ὁμαδικό κάρμα ἐκείνους πού γέννησαν τίς 
καταστρεπτικές δυνάμεις κι’ ἁπλώνουν τρι
γύρω τήν καταστροφή»45.

Τέλος, ὁ τρόπος ἀπελευθέρωσης ἀπό τό 
Κάρμα, κατά τήν Μπαγκαβάτ-Γκιτά, εἶναι 
μιά «πλήρης ἐπιστήμη». Οἱ ἀν τι δρά σεις τοῦ 
Κάρμα εἶναι μιά «μόλυνση», εἶναι «ὅπως 
ἡ σκόνη πού σκεπάζει τόν καθρέπτη». Γιά 
νά ἐξαληφθεῖ λοιπόν τό Κάρμα πρέπει νά 
ἀκολουθήσει ὁ ἄνθρωπος μερικές «πρακτι
κές τεχνικές». Μεταξύ αὐτῶν ἡ σπουδαιό-
τερη, ἡ πιό «ἐξαγνιστική» εἶναι νά ψάλλει 
κάποιος τόν «Μεγάλο Ὕμνο τῆς Ἀπελευ
θέρωσης», τό μάντρα «Χάρε Κρίσνα Χάρε 
Κρίσνα Κρίσνα Κρίσνα Χάρε Χάρε Χάρε 
Ράμα Χάρε Ράμα Ράμα Ράμα Χάρε Χάρε». 
Ἄλλες τεχνικές εἶναι, «Νά μελετάει τακτι
κά τίς Βεδικές Γραφές», «Νά τρώει μόνο 
πνευματική φυτική τροφή... ἡ ἀπάρνηση ἀπό 
τό κρέας, τό ψάρι καί τό ἀβγό», «ἡ προσφορά 
φυτικοῦ φαγητοῦ πρός τόν Κρίσνα», «ἡ προ
σφορά τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐργασίας 
μας στόν Θεό... καί μέρος τῶν ἀποδοχῶν», 
ἡ ἀποφυγή παράνομων ἐρωτικῶν σχέσε-
ων «ἐξώγαμων ἤ καί ἐντός τοῦ γάμου ἐάν ὁ 
σκοπός τους δέν εἶναι ἡ τεκνοποίηση» κ.ἄ.46.

(ἡ συνέχεια, στό ἑπόμενο)

45. Αὐτόθι σ. 70.
46. Ἐπιστρέφοντας, Ὁ νόμος τῆς Μετεμψύχωσης, μν. 

ἔργ. σσ. 131-135. «Οἱ νόμοι τοῦ κάρμα ἀναφέρουν ὅτι ὅποιος 
σκοτώσει ἕνα ζῶο γιά νά τό φάει, τότε στήν ἑπόμενη ζωή, 
ὁ φονέας θά σκοτωθεῖ καί θά φαγωθεῖ. Ὑπάρχει, ἐπίσης 
καί κάρμα γιά τήν ἀφαίρεση τῆς ζωῆς τῶν φυτῶν, ἀλλά 
αὐτό ἐξουδετερώνεται μέ τήν προσφορά τοῦ φαγητοῦ στόν 
Κρίσνα, διότι ἔχει δηλώσει ὅτι θά δεχθεῖ αὐτές τίς φυτικές 
προσφορές. Θά πρέπει ἐπίσης νά σταματήσει κανείς τά 
ναρκωτικά στά ὁποῖα περιλαμβάνεται ὁ καφές, τό τσάϊ, τό 
ἀλκοόλ καί τό τσιγάρο», σ. 133.
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ἐπιμέλεια: π. Κυριακοῦ Τσουροῦ

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†) 

(ἀναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»)

Ἀπό τό πλῆθος τῶν πολύτιμων κει-
μένων τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, 
δημοσιευμένων ἤ μή, ὁ «Διάλογος» θά πα-
ρουσιάσει μιά σειρά θεμάτων, ὅπως τά ἔχει 
διαπραγματευθῆ ὁ μακαριστός Γέροντας. 
Ἄν καί μερικά ἀπ’ αὐτά ἔχουν γραφτεῖ 
πρό τριακονταετίας περίπου, παραμένουν 
πάντοτε ἐπίκαιρα καί ἰδιαιτέρως χρήσιμα 
στόν ὀρθό τρόπο ἀντιμετωπίσεως τῆς σύγ-
χρονης πλάνης.

Ὁ π. Ἀντώνιος, πρωτοπόρος στόν τομέα 
τῆς μελέτης καί τῆς ποιμαντικῆς ἀντιμετω-
πίσεως τοῦ προβλήματος τῶν νεοφανῶν 
αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας, ἐργά-

σθηκε συστηματικά καί μεθοδικά, ἀξιοποι-
ώντας κάθε τρόπο διαφωτίσεως τοῦ Ὀρθο-
δόξου Πληρώματος καί θωρακίσεώς του 
ἀπό τήν ἀπειλή τῶν αἱρέσεων. Ἐκτός ἀπό 
τά ὑπερτεσσαράκοντα πολύτιμα βιβλία 
του, κείμενα καί ἐπιστολές του ἔχουν δη-
μοσιευθῆ σέ περιοδικά καί ἐφημερίδες. Ἀπ’ 
αὐτά, θά ἐπιλέξουμε τά σημαντικότερα, γιά 
νά τά παρουσιάσουμε στούς ἀναγνῶστες 
μας, μέ τήν βεβαιότητα ὅτι θά βοηθήσουν 
ἀποφασιστικά στήν προσπάθεια πού συ-
νεχίζουμε ὅλοι μαζί, γιά νά προσφέρουμε 
βοήθεια καί συμπαράσταση στά θύματα 
τῆς πλάνης καί τίς οἰκογένειές τους.

Ποῖος εἶναι ὁ αὐθεντικός ἑρμηνευτής 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς;

Εἶναι βασικόν διά κάθε χριστιανόν νά 
γνωρίζη, ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή δέν ἀπευθύνε-
ται εἰς ἄτομα, τά ὁποῖα εἶναι διασκορπι-
σμένα, ἀλλά εἰς τούς χριστιανούς οἱ ὁποῖοι 
εἶναι συγκροτημένοι εἰς ἕνα σῶμα, εἰς τό 
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Συνεπῶς, ἡ ἑρμηνεία 
τῶν διαφόρων βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
εἶναι ἔργον εἰδικῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι 
ἔχουν ταχθῆ, ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, 
νά ποιμαίνουν τήν Ἐκκλησίαν (Πράξ. 20, 
28). Ἑπομένως, δέν ἠμπορεῖ ὁ καθένας νά 
ἑρμηνεύση αὐθαιρέτως τήν Ἁγίαν Γραφήν· 
μοναδικός ἑρμηνευτής της μένει τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιον τό ὁποῖον ὁδηγεῖ τήν Ἐκκλησίαν 
(Ἰω. 16, 13. 14, 26) καί τήν καθιστᾶ «στῦλον 
καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ. 3, 15).

Μέ τόν τρόπον αὐτόν, μέσα, δηλαδή, εἰς 
τήν Ἐκκλησίαν, παραμένει ἡ Ἁγία Γραφή 
ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ ὅστις ἀναγεννᾶ 
καί σώζει. Δέν εἶναι λόγος ἀνθρώπινος, 
ἀλλά ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· τόν ὡμίλησε τό 
Πνεῦμα τό ἅγιον εἰς τάς καρδίας τῶν 
ἱερῶν συγγραφέων. Διά νά κατανοήσωμεν 
ὀρθῶς τόν θεῖον λόγον, τό μεγάλο αὐτό 
δῶρον τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά ἔχωμεν «νοῦν 
Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 2, 16). Καί «τό Πνεῦμα» 
«τό ἐκ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 2, 12). Πρέπει νά κα-
τοικῆ μέσα μας τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ (Α΄ 
Κορ. 6, 19). Τοῦτο, ὅμως, μόνον μέσα εἰς τήν 
Ἐκκλησίαν εἶναι δυνατόν (Α’ Ἰω. 2, 18-28).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει πρός τούς 
Ἐφεσίους ὅτι προσεύχεται γονατιστός εἰς 
τόν Θεόν «νά σᾶς δώση κατά τόν πλοῦτον 
τῆς δόξης Του, νά ἐνισχυθῆτε μέ δύναμιν 
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διά τοῦ Πνεύματός Του εἰς τόν ἐσωτερικόν 
σας ἄνθρωπον, νά κατοικήση ὁ Χριστός διά 
τῆς πίστεως εἰς τάς καρδίας σας, νά εἶσθε 
ριζωμένοι καί θεμελιωμένοι εἰς τήν ἀγά-
πην, διά νά ἠμπορέσετε νά καταλάβετε 
μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους ποῖον εἶναι τό 
πλάτος καί μῆκος καί βάθος καί ὕψος καί 
νά γνωρίσετε τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἡ 
ὁποία ὑπερβαίνει τήν γνῶσιν διά νά κα-
ταστῆτε πλήρεις μέ ὅλην τήν πληρότητα 
τοῦ Θεοῦ. Εἰς ἐκεῖνον δέ ὁ ὁποῖος ἠμπορεῖ 
νά κάμη πολύ περισσότερα ἀπό ὅσα ζη-
τοῦμεν ἤ σκεπτόμεθα, συμφώνως πρός 
τήν δύναμιν, ἡ ὁποία ἐνεργεῖται μέσα μας, 
εἰς αὐτόν ἄς εἶναι ἡ δόξα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τάς γενεάς τοῦ 
αἰῶνος τῶν αἰώνων, ἀμήν» (Ἐφεσ. 3, 14-21).

Μακράν τῆς Ἐκκλησίας, μακράν τοῦ σώ-
ματος τοῦ Χριστοῦ, αἱ ἀλήθειαι τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς μένουν ἀκατανόητοι καί παρερμη-
νεύονται. «Τό τί εἶναι ὁ Θεός κανείς δέν τό 
γνωρίζει παρά μόνον τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. 
Ἐμεῑς δέν ἐλάβαμε τό πνεῦμα τοῦ κόσμου 
ἀλλά τό πνεῦμα τό ὁποῖον προέρχεται 
ἀπό τόν Θεόν διά νά γνωρίσωμεν ἐκεῖνα 
τά ὁποῖα μᾶς ἐχαρίσθησαν ἀπό τόν Θε-
όν», λέγει ὁ Ἀπόστολος (Α΄ Κορ. 2, 11-12). 
Μοναδικός, λοιπόν, ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς εἶναι τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ὅλα, ὅσα 
εἶπε καί ἔπραξεν ὁ Χριστός, τά διδάσκει καί 
τά ἑρμηνεύει ὀρθῶς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον 
(Ἰω. 14, 26).

Ὅταν ἡ Ἁγία Γραφή ἀποχωρισθῆ ἀπό τό 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, μένει διά τούς ἀνθρώ-
πους ξηρόν γράμμα. Καί ἐπειδή ὁ καθένας 
ἑρμηνεύει τήν κάθε λέξιν διαφορετικῶς, 
συνάγει τά ἰδικά του συμπεράσματα, τά 
ὁποῖα δέν συμφωνοῦν μέ τά συμπεράσμα-
τα τοῦ ἄλλου, οὔτε μέ τό πραγματικόν νόη-
μα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τό ὁποῖον μόνον μέ-
σα εἰς τήν Ἐκκλησίαν ὑπάρχει. Τό σφάλμα 
τῶν αἱρετικῶν δέν εἶναι ὅτι μελετοῦν τήν 
Ἁγίαν Γραφήν, ἀλλά ὅτι τήν χωρίζουν ἀπό 
τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας καί κατ’ αὐτόν τόν 

τρόπον δέν ἠμποροῦν νά τήν ἑρμηνεύσουν 
ὀρθῶς.

Εἰς τάς ἐπιστολάς τοῦ Παύλου, λέγει ὁ 
Ἀπόστολος Πέτρος, ὅπως, ἄλλωστε, καί 
εἰς τά λοιπά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, 
«ὑπάρχουν μερικά δυσνόητα, τά ὁποῖα οἱ 
ἀμαθεῖς καί μή στερεωμένοι διαστρεβλώ-
νουν, ὅπως καί τάς λοιπάς γραφάς, πρός 
καταστροφήν των. Σεῖς λοιπόν, ἀγαπητοί, 
ἐπειδή γνωρίζετε αὐτά ἐκ τῶν προτέρων, 
προφυλαχθῆτε, διά νά μή παρασυρθῆτε 
ἀπό τήν πλάνην ἀνόμων ἀνθρώπων καί 
πέσετε ἀπό τήν ἰδικήν σας στερεάν βάσιν» 
(Β΄ Πέτρου 3, 16-17).

Ὅταν χωρίσωμεν τήν Ἁγίαν Γραφήν 
ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, μένει ὁ γραπτός λό-
γος τοῦ Θεοῦ χωρίς στερεάν βάσιν δι’ 
ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους. Διότι, ποῖος θά μᾶς 
βεβαιώση τότε διά τήν θεοπνευστίαν τῶν 
βιβλίων ἐκείνων τῆς Καινῆς Διαθήκης, 
τά ὁποῖα δέν συνέγραψαν οἱ μαθηταί τοῦ 
Κυρίου; Παράδειγμα, τό Εὐαγγέλιον τοῦ 
Λουκᾶ καί αἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, τά 
ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία κατεχώρισε μεταξύ τῶν 
βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης, παρ’ ὅλον 
ὅτι ὁ Λουκᾶς δέν ἦτο μαθητής τοῦ Κυρίου.

Ἐμεῖς, ὅμως, γνωρίζομεν, ὅτι τά βιβλία 
αὐτά μένουν χωρίς σταθερόν θεμέλιον: Ἡ 
Ἐκκλησία ἦτο ἐκείνη ἡ ὁποία καθώρισε τά 
βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Καί τό ἔκαμε μέ 
βάσιν τήν παρουσίαν τοῦ Πνεύματος τοῦ 
Θεοῦ, τό ὁποῖον καθοδηγεῖ τήν Ἐκκλησίαν 
εἰς τήν ἀλήθειαν (Ἰω. 16, 13. Α΄ Τιμ. 3, 15).

Ὅλα αὐτά μᾶς ἀποδεικνύουν καί κάτι 
ἄλλο: Ὅτι χωρίς τήν Ἐκκλησίαν δέν θά 
εἴχαμε σήμερα τήν Καινήν Διαθήκην, δη-
λαδή τήν Ἁγίαν Γραφήν.

Ἡ Ἐκκλησία, λοιπόν, εἶναι κάτι πολύ 
εὐρύτερον ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφήν καί δέν 
ἠμποροῦμεν νά τήν περιορίσωμεν εἰς γρα-
πτά κείμενα. Τοῦτο, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι ἡ ἰδία ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὁλόκληρος 
ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὄχι ἕνα μέρος (Πρβλ. 
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Ἰω. 21, 25). Αὐτή, λοιπόν, ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ 
καί ὁλόκληρον τό ἔργον Του παραδίδεται 
ὡς γραπτή (Ἁγία Γραφή) καί ὡς ἄγραφος 
παράδοσις μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

Ὅποιος ἀρνεῖται τήν Ἐκκλησίαν, δέν 
ἠμπορεῖ νά εἴπη: «Ἔχω τόν λόγον τοῦ Θε-
οῦ».

Σημ. τοῦ «Διαλόγου»: Τό κείμενο αὐτό 
τοῦ π. Ἀντωνίου ἀποτελεῖ ἠχηρή ἀπά-
ντηση στούς ἰσχυρισμούς τῶν προτεστα-

ντικῶν, νεοπροτεσταντικῶν καί πεντηκο-
στιανῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες ἑρμηνεύουν 
τήν Ἁγία Γραφή αὐθαίρετα καί σύμφωνα 
μέ τίς διαθέσεις καί τούς σκοπούς τοῦ 
ἱδρυτοῦ τους. Ἰσχυρίζονται ὅτι γι’ αὐτούς 
ἡ μόνη πηγή τῆς Ἀποκαλυφθείσης Ἀλη-
θείας εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή (sola Scriptura), 
ὅμως ὁ καθένας τους τήν ἑρμηνεύει κατά 
βούληση, ἐκτός καί χωρίς τήν αὐθεντία τῆς 
Ἐκκλησίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

World Mission Society Church of God1

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

Νεοφανής  νοτιοκορεάτικη παραχρι-
στιανική κίνηση, πού εἶ ναι γνωστή ἐπίσης 
καί μέ τίς ὀνομασίες: Ἐλοχιστές, ὅπως 
ἐπίσης καί ὡς Κοινότητα τοῦ Θεοῦ πού 
πιστεύει στή «Μητέρα Ἱερουσαλήμ». Ὡς 
ὀργανισμούς δορυφόρους ἔχει τούς: Elohim 
Training Institute, Jeonisan Training Insti-
tute, Messiah Orchestra. Ἡ ἀρχική ὀνομα-
σία τῆς ἐν λόγω κίνησης ἦταν «Ahn Sang-
Hong Witness Society».

Ἡ κίνηση ἱδρύθηκε τό 1964 ἀπό τόν νο-
τιοκορεάτη Ahn Sahng-Hong (1918-1985), 
πρώην βουδιστή πού τή δεκαετία τοῦ 1940 
συσχετίστηκε μέ τούς Ἀντβεντιστές τῆς 
Ἑβδόμης Ἡμέρας, στούς ὁποίους καί βα-
πτίστηκε τό 1948.

Ὁ ἱδρυτής τῆς κίνησης ἰσχυρίστηκε μετα-
γενέστερα, ὅτι ἦταν ἐνσάρκωση τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος καί ὅτι ἤθελε μέσω τῶν λεγο-
μένων τῆς Βίβλου νά καθοδηγήσει τούς 

1. Bιβλ: Th.Gandow, Weltmissiongemeinschaft der Church of 
God / Elohisten, στό Berliner Dialog 30 (2010), σσ. 10-14.

ἀνθρώπους νά ἑστιάσουν τήν προσοχή τους 
στή Β΄ Ἔλευση τοῦ Χριστοῦ πού θά λάμβανε 
χώρα τό 1967, ὅπως ἰσχυριζόταν ἀρχικά, καί 
ἀργότερα ἀνυπερθέτως, τό 1988, 40 χρόνια 
μετά τή δημιουργία τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁ Ahn Sahng-Hong πέθανε τό 1985 καί 
ὁ θάνατός του παρουσιάζεται ἀπό τήν κί-
νηση ὡς «Ἀνάληψή του στούς οὐρανούς». 
Ἡ μή πραγματοποποίηση τῆς ψευδοπρο-
φητείας σχετικά μέ τό 1988 ὁδήγησε τήν 
κίνηση σέ ἀλλαγή τακτικῆς. Ἄρχισαν νά 
ἰσχυρίζονται, ὅτι ἡ Β΄ Ἔλευση τοῦ Χριστοῦ 
πραγματοποιήθηκε ἀοράτως καί ὄχι ἐπί 
τῆς γῆς, γι’ αὐτό οἱ ἄνθρωποι θά πρέπει 
νά ἑτοιμάζονται μετά τό θάνατο τοῦ Ahn 
Sahng-Hong γιά μιά Γ΄ Ἐπιστροφή τοῦ 
Χριστοῦ στή γῆ, τήν ὁποία δέν δίστασαν 
μάλιστα νά τήν προσδιορίσουν τό ἔτος 2012 
ἀφοῦ θά εἶχε προηγηθεῖ ἕνας πυρηνικός 
ὄλεθρος ἀπό τόν ὁποῖο θά διασώζονταν 
μόνο οἱ ἀληθινοί πιστοί, δηλαδή, τά μέλη 
τῆς κίνησης. Προαπαιτούμενο γιά τήν Γ΄ 
Ἐπιστροφή τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ ἵδρυση μιᾶς 
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νέας ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ὅπου θά νοηματο-
δοτοῦνταν σύμφωνα μέ τίς δοξασίες τῆς 
κίνησης ὡς ἕνα εἶδος «Νέας Διαθήκης».

Μετά τό θάνατο τοῦ ἱδρυτῆ της στήν 
ἡγεσία τῆς κίνησης ἀνῆλθε μία γυναίκα, 
ἡ σύζυγός του ἡ Chang Gil-Jah, στήν ἐ πο-
χή τῆς ὁποίας ἔχουν προστεθεῖ ἐπιπλέον 
κακοδιδασκαλίες ὡς θέσεις τῆς κίνησης. Ἡ 
Chang Gil-Jah ἀπό τούς ὀπαδούς της ὀνομά-
ζεται, πιστεύεται καί τιμᾶται ὡς «Οὐράνια 
Μητέρα» καί ὡς «Μητέρα Ἱερουσαλήμ».

Στή δεκαετία τοῦ 1990 ἡ κίνηση δραστη-
ριοποιήθηκε ἐντατικά ἐκτός Νοτίου Κο-
ρέας καί δημιούργησε κοινότητες ὀπαδῶν 
στίς ΗΠΑ, Ρωσία, Ἀγγλία, Γαλλία, Ἰταλία 
καί Γερμανία.

Μεταξύ τῶν κακοδοξιῶν τῆς αἵρεσης 
ἀνήκουν:

1. Ὁ Θεός ὀνομάζεται Ἐλοχίμ καί εἶναι 
ζευγάρι: ὁ Θεός Πατέρας καί ἡ Θεά Μητέρα.

2. Ἡ χριστιανική θεώρηση τοῦ μυστηρί-
ου τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπορρίπτεται.

3. Οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων προϋπάρ-
χουν ὡς ἄγγελοι.

4. Οἱ προσευχές πρέπει νά γίνονται 
στό ὄνομα τοῦ Ahn Sahng-Hong καί γι’ 
αὐτό ἔχουν πραγματοποιήσει σχετικές 
προσθῆκες στήν Κυριακή προσευχή.

5. Ἡ ἱστορία χωρίζεται σέ τρεῖς περιόδους. 
Στήν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τοῦ 

Θεοῦ Ἰεχωβᾶ, στήν περίοδο τοῦ Ἰησοῦ καί 
στήν περίοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνσάρ-
κωση τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ Ahn Sahng-Hong.

6. Οἱ χριστιανικές ἑορτές τῶν Χριστου-
γέννων καί τοῦ Πάσχα ἀπορρίπτονται 
ὡς ἑορτές παγανιστικῆς προέλευσης. Οἱ 
ὑ πό λοι πες ἑορτές ἔχουν ἀντικατασταθεῖ 
ἀπό ἑορτές δικῆς τους ἔμ πνευ σης, ἐνῶ 
ἰδιαιτέρως τιμᾶται ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα, ὄχι 
βέβαια μέ τή χριστιανική νοηματοδότησή 
της, ἀλλά μέ ἕνα ἄκρως ἀν τι χρι στι α νι κό 
περιεχόμενο πού τῆς εἶχε δώσει ὁ ἱδρυτής 
της. Ἡ αἰώνια σωτηρία, κατά τούς ἰσχυ-
ρισμούς τους, δέν κερδίζεται ἐάν τά μέλη 
τῆς κίνησης δέν συμμετέχουν μέ συνέπεια 
στήν νέα ἑορτή τοῦ Πάσχα.

7. Κατάλοιπα ἀπό τούς Ἀντβεντιστές, 
τά ὁποῖα διατηροῦν εἶναι ἡ τήρηση τοῦ 
Σαββάτου καί ἄλλων Ἰουδαϊκῶν ἑορτῶν, 
ἡ ἀπόρριψη τῆς Κυριακῆς καί ἡ ἄκρως 
ἐπιθετική στάση ἔναντι τοῦ Ρωμαιοκαθο-
λικισμοῦ.

8. Τό βάπτισμα τῆς κίνησης τελεῖται 
στό ὄνομα τοῦ Πατρός = Ἰεχωβᾶ, τοῦ Υἱοῦ 
= Ἰησοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος= Ahn 
Sahng-Hong.

9. Ἔχουν εἶδος θείας εὐχαριστίας μέ 
μή χριστιανικό περιεχόμενο, πού τελεῖται 
ἅπαξ τοῦ ἔτους κατά τή νέα ἑορτή τοῦ Πά-
σχα πού θεμελίωσε ὁ ἱδρυτής τῆς κίνησης.

Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ 
ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

ΩΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
ΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ1

τοῦ κ. Γεωργίου Κρίππα, Δρ. Συντ. Δικαίου

1.  Τά Συντάγματα τῶν εὐρωπαϊκῶν 

1. Ὁμιλία στήν Εὐρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Συνέ-
λευση Ὀρθοδοξίας (Βαρσοβία 28.6 – 1.7.1998).

κρατῶν καθώς καί τό ἄρθρον 9 τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Συμβάσεως Ἀνθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων κατοχυρώνουν ὡς γνωστόν τό 
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ἀτομικό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευ-
θερίας. Τό περιεχόμενο τοῦ δικαιώματος 
αὐτοῦ συνίσταται στήν εὐχέρεια τοῦ κάθε 
πολίτου νά πρεσβεύει τήν θρησκεία τῆς 
ἀρεσκείας του, νά ἐκδηλώνει τά θρησκευ-
τικά του συναισθήματα ἀνεμποδίστως 
καί νά μπορεῖ ἐλευθέρως νά ἀσκεῖ τά λα-
τρευτικά του καθήκοντα. Ὅπως ὅμως ὅλα 
τά ἀτομικά δικαιώματα σέ καμμία περί-
πτωση καί σέ κανένα κράτος δέν ἰσχύουν 
ὑπό ἀπόλυτη μορφή, ἀλλά ἀσκοῦνται 
ἐντός προσδιορισμένων ὁρίων, ἔτσι καί τό 
δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας 
ὑπόκειται καί αὐτό σέ προσδιορισμένα 
ὅρια καί δέν ἐπιτρέπεται νά ἀσκεῖται 
ἀπεριορίστως. Τά ὅρια αὐτά εἴτε προ-
βλέπονται εὐθέως ὑπό τῶν ἀντιστοίχων 
συνταγματικῶν διατάξεων, εἴτε ὑπονο-
οοῦνται ὡς προκύπτοντα ἐκ τοῦ ὅλου 
πνεύματος τοῦ Συντάγματος ἤ γενικώτε-
ρα τῆς ἐννόμου τάξεως. Μέ ἄλλα λόγια, 
πέραν τῶν γραπτῶν κανόνων τοῦ Δικαίου 
ἔχουν ἀναγνωρισθεῖ καί ὁρισμένες γενι-
κές ἀρχές παγίως ἰσχύουσες παντοῦ καί 
στίς νομοθεσίες τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν 
καί στήν νομοθεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώ-
σεως (πρώην ΕΟΚ) καί στήν νομοθεσία 
τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ὅπως αὐτά 
προβλέπονται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Σύμ-
βαση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στήν πράξη ἔχει ἀποδειχθεῖ, ὅτι οἱ με-
γάλες Χριστιανικές θρησκεῖες πού συνα-
ντοῦμε στίς εὐρωπαϊκές χῶρες (π.χ. Ὀρθό-
δοξη, Καθολική, Προτεσταντική) ἀνέκα-
θεν ὑπῆρξαν νομιμόφρονες καί οὐδέποτε 
ἐπεχείρησαν νά ἀσκήσουν δραστηριότητα 
ὑπερβαίνουσα τά ὅρια πού προβλέπονται 
γιά τό ἀ το μι κό δικαίωμα τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας. Ἄλλωστε ἡ Χριστιανική 
θρησκεία γενικά πού πρεσβεύουν καί τά 
τρία αὐτά δόγματα πουθενά δέν διδάσκει, 
ὅτι ἐπιτρέπεται ἤ ἐπιβάλλεται ἡ ἀνάπτυ-
ξη δράσεως παρανόμου, ἀνατρεπτικῆς, 
κα τα πι ε στι κῆς ἤ ἀπατηλῆς. Ὡς γνωστόν 

ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας εἶπε «ὅστις θέλει ὀπί-
σω μου ἐλθεῖν» (Μάρκου η΄ 34), δηλ. ἄς 
μέ ἀ κο λου θή σει ὅποιος θέλει. Πουθενά 
δέν εἶπε, ὅτι ὑποχρεοῦται νά Τόν ἀ κο λου-
θή σει ὅποιος δέν θέλει καί ποτέ δέν ἐπέ-
τρεψε τήν χρησιμοποίηση μέσων ἐξανα-
γκαστικῶν, δολίων ἤ ἀπατηλῶν ἐ ναν τί ον 
ὅσων ἀρνοῦνται νά τόν ἀκολουθήσουν. 
Μέ ἄλλα λόγια ἡ Χριστιανική θρησκεία 
εἶναι ἡ θρησκεία τῆς ἀπολύτου ἐ λευ θε ρί-
ας καί τοῦ ἀποκλεισμοῦ παντός παρανό-
μου ἤ ἀ θε μί του μέτρου, τό ὁποῖον βεβαίως 
ἀντίκειται στήν ἀμέριστη ἀγάπη πρός τόν 
πλη σί ον, τήν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας 
διεκήρυξε (Ἰωάν. ιε΄ 12, 13).

2. Ἐν ἀντιθέσει πρός τήν Χριστιανική 
θρησκεία οἱ γνωστές σήμερα αἱρέσεις καί 
παραθρησκεῖες σέ μεγάλη ἔκταση ἠ κο-
λού θη σαν τακτική παράνομη, ἀθέμιτη 
καί δολίαν. Ὡς γνωστόν εἶναι πολλές οἱ 
περιπτώσεις, ὅπου ἀποδεδειγμένως ἤσκη-
σαν δραστηριότητες ἐπιβλαβεῖς, ἀπατη-
λές, καταπιεστικές, πα ρα πλα νη τι κές ἤ 
πού ὁδήγησαν τούς ὀπαδούς τους στήν 
καταστροφή, σέ οἰκονομική ἐξόντωση, 
σέ ὁρισμένες δέ περιπτώσεις σέ ὁμαδι-
κές αὐτοκτονίες ἀκόμη καί μέσα στήν 
Εὐρώπη. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ 
ἐν λόγω αἱρέσεις καί παραθρησκεῖες γιά 
ὅλες αὐτές τίς παράνομες, ἐπικίνδυνες 
καί καταστροφικές δραστηριότητές τους 
ἰσχυρίζονται πάντοτε ὅτι δέν μποροῦν νά 
ἐλεγχθοῦν, διότι ἀνάγονται στήν ἄσκηση 
τῆς θρησκευτικῆς ἐ λευ θε ρί ας, ἡ ὁποία 
προστατεύεται συνταγματικῶς.

Τίθεται λοιπόν ἐδῶ ἕνα μεγάλο ἐρώτη-
μα: Πράγματι ἡ θρησκευτική δραστηριό-
της ἤ καλλίτερα ἡ ἄσκηση τῆς θρη σκευ-
τι κῆς ἐλευθερίας, προστατεύεται ἀπό τό 
Σύνταγμα καθώς καί ἀπό τήν Εὐρωπαϊ-
κή Σύμβαση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
ὅμως στά ὅρια πού προβλέπονται γιά 
τήν ἄσκηση τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ εἶναι 
δυνατόν νά θεωρηθεῖ ὅτι ἐμπίπτουν καί 
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μορφές ἀσκήσεως τῆς θρησκευτικῆς ἐλευ-
θερίας αὐθαίρετες ἤ ἀθέμιτες; Ἀνυπερ-
θέτως ἐδῶ θά ἀπαντήσουμε «ναί». Αὐτό 
ἀκριβῶς ἄλ λω στε δέχεται καί ἡ νομολο-
γία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρω-
πίνων Δικαιωμάτων καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Ἐπίσης αὐτό δέχεται καί ἡ νομολογία τῶν 
δικαστηρίων τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καί 
τέλος αὐτό δέχεται παγίως και ἡ νομική 
ἐπιστήμη στήν Εὐρώπη. Σέ πάρα πολλές 
ἑπομένως περιπτώσεις οἱ δραστηριότη-
τες τῶν αἱρέσεων ἐκρίθησαν ὑπό τῶν ὡς 
ἄνω δικαιοδοτικῶν ὀργάνων ὡς παρα-
βιάζουσες τά ὅρια τοῦ δικαιώματος τῆς 
θρησκευτικῆς ἐ λευ θε ρί ας καί ἐπέσυραν 
εἴτε καταδίκες τῶν ὑπαιτίων, εἴτε ἀπέρ-
ριψαν προσφυγές τους ἐναντίον ποινῶν 
πού τούς εἶχαν ἐπιβληθεῖ ἀπό τά ἐσωτε-
ρικά δικαστήρια τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν 
γιά ἄσκηση θρησκευτικῆς δραστηριότητος 
καθ’ ὑπέρβαση τῶν ὡς ἄνω ὁρίων.

Γιά νά γίνουν περισσότερο κατανοητά 
τά ὡς ἄνω κρίνουμε σκόπιμο νά ἀναφερ-
θοῦμε σέ ὁρισμένες ἀποφάσεις τοῦ Εὐρω-
παϊκοῦ Δικαστηρίου ἤ τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἐπιτροπῆς Ἀν θρω πί νων Δικαιωμάτων, 
πού ἐξέδωσαν τέτοιες ἀποφάσεις εἰς βά-
ρος ἀθεμίτων δραστηριοτήτων τῶν αἱρέ-
σεων:

1. Ὡς γνωστόν ὁρισμένες αἱρέσεις μέ 
πρωτοστατοῦντες τούς Χιλιαστές ἤ Μάρ-
τυρες τοῦ Ἰεχωβά ἀρνοῦνται νά ὑπηρετή-
σουν στόν στρατό, διότι, ὡς ἰσχυρίζονται, 
τούς τό ἀπαγορεύει ἡ θρησκεία τους καί 
ἐπικαλοῦνται λόγους θρησκευτικῆς συ-
νειδήσεως γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν 
στράτευση. Ἰσχυρίζονται δέ ὅτι τό αἴτη-
μά τους αὐτό (νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν 
στράτευση) ἀ πο τε λεῖ ἀτομικό δικαίωμα 
καί τά εὐρωπαϊκά κράτη ὑποχρεοῦνται 
νά τούς ἀναγνωρίσουν. Ἐπί τοῦ προκειμέ-
νου ὑπῆρξαν πολλές περιπτώσεις εὐρω-
παϊκῶν χωρῶν πού κατεδίκασαν τέτοια 

πρόσωπα (τούς λεγομένους ἀντιρρησίες 
συνειδήσεως), διότι ἠρ νή θη σαν νά ὑπη-
ρετήσουν τήν στρατιωτική τους θητεία 
ἐ πι κα λε σθέν τες λόγους θρησκευτικούς. 
Οἱ καταδικασθέντες ἐν συνεχείᾳ προσέ-
φυγαν στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο καί 
στήν Εὐ ρω πα ϊ κή Ἐπιτροπή καί ἐζήτησαν 
τήν ἀκύρωση τῶν εἰς βάρος τους καταδι-
καστικῶν ἀποφάσεων ἐπί ἀνυποταξία ἤ 
λιποταξία. Ἐπί τοῦ προκειμένου ἀναφέ-
ρουμε ὅτι μέχρι σήμερα ὅσες ἀποφάσεις 
ἐξέδωσαν τά δύο αὐτά εὐρωπαϊκά δικαιο-
δοτικά ὄργανα ἀ πέρ ρι ψαν τίς προσφυγές 
τῶν ἀντιρρησιῶν συνειδήσεως, ἐ πε κύ ρω-
σαν τίς καταδίκες τους ἀπό τά ἐσωτερικά 
δικαστήρια καί ἀπεφάνθησαν ὅτι: α) Δέν 
ὑπάρχει, δέν ἀναγνωρίζεται καί δέν 
κατοχυροῦται ἀπό πουθενά ἀτομικό 
δικαίωμα τῶν ἀν τιρ ρη σι ῶν νά ἀπαλλα-
γοῦν ἀπό τήν στράτευση. β) Τά εὐ ρω πα
ϊ κά κράτη εἶναι ἐλεύθερα νά μήν ἀνα-
γνωρίσουν, ἐφ’ ὅσον δέν θέλουν, ἕνα 
τέτοιο δικαίωμα καί ἐπίσης δικαιοῦνται 
νά θεσπίσουν καί ἐπιβάλουν ποινές γιά 
τούς ἀρνούμενους νά ὑπηρετήσουν τήν 
στρατιωτική τους θητεία. Οἱ ἀποφάσεις 
αὐτές εἶναι ἡ 10640/1983, ἡ 10410/1983, ἡ 
7675/1975, ἡ ἀπό 2.4.1973, ἡ 2299/1964, ἡ 
5591/1972 καί ἡ 7705/1976. Τά ἴδια ἀκριβῶς 
ἔχει δεχθεῖ καί ἡ Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωμάτων τοῦ Ο.Η.Ε., ἡ ὁποία ἐπίσης 
ἀπέρριψε προσφυγή ἀντιρρησίου συνειδή-
σεως ἐναντίον ἀποφάσεως τῆς χώρας του, 
πού τόν κατεδίκασε γιά ἀνυποταξία.

2. Σέ ὁρισμένα εὐρωπαϊκά κράτη ὀπα-
δοί τῶν αἱρέσεων κατεδικάσθησαν, διότι 
ἀσκοῦσαν προσηλυτισμό, δηλ. προσεπά-
θησαν μέ ἀθέμιτα μέσα νά παρασύρουν 
Χριστιανούς καί νά τούς ὁδηγήσουν εἰς 
τό νά γίνουν ὀπαδοί διαφόρων αἱρέσεων. 
Οἱ καταδικασθέντες γιά τό ἀδίκημα αὐτό 
ἰσχυρίσθησαν, ὅτι κακῶς κατεδικάσθη-
σαν, ἡ δέ διάταξη πού προέβλεπε τήν 
καταδίκη τους ἦταν ἀντίθετη πρός τήν 
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Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Ἀν θρω πί νων Δικαι-
ωμάτων καί ἄρα ἄκυρη. Τό Εὐρωπαϊκό 
Δικαστήριο καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή 
ἔχει μέχρι σήμερα ἐκδικάσει δύο τέτοιες 
προσφυγές, μία ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος 
καί μία ἐναντίον τῆς Δανίας. Καί στίς δύο 
ἀποφάσεις πού ἐξέδωσε τό Εὐρωπαϊκό Δι-
καστήριο ἐπί τοῦ προκειμένου, ἀπεφάνθη 
ὅτι καί ἡ ἑλληνική διάταξη πού τιμωρεῖ 
τόν προσηλυτισμό καί ἡ δανική εἶναι σύμ-
φωνες πρός τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση 
Ἀνθρώπινων Δικαιωμάτων, ὡς καί ὅτι 
ἀντιθέτως ὁ προσηλυτισμός εἶναι ἀπα-
ράδεκτος καί δέν συμβιβάζεται μέ τήν 
ἐν λόγῳ Εὐ ρω πα ϊ κή Σύμβαση. Οἱ δύο 
αὐτές ἀποφάσεις εἶναι οἱ ἀπό 25.5.1993 
(ἀφορῶσα τήν Ἑλλάδα) καί ἀπό 7.12.1976 
(ἀφορῶσα τήν Δανία).

3. Σέ πολλά εὐρωπαϊκά κράτη ἐπειδή 
οἱ αἱρέσεις ἀσκοῦν (ὅπως εἴπαμε) δραστη-
ριότητες ἐπικίνδυνες ἤ ἐπιβλαβεῖς, δέν 
τούς ἐπιτρέπεται ἐλευθέρως νά ἱδρύουν 
ναούς ἤ εὐκτηρίους οἴκους παρά μόνον 
κατόπιν κρατικῆς ἀδείας. Σέ περιπτώσεις 
λοιπόν πού ὑπεχρεώθησαν νά ζητήσουν 
ἄδεια ἤ πού δέν τούς ἐπετράπη νά ἱδρύ-
σουν ναό ἤ εὐκτήριο οἶκο προσέφυγαν στό 
Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ἤ στήν Εὐρωπαϊ-
κή Ἐπιτροπή Ἀν θρω πί νων Δικαιωμάτων 
μέ τόν ἰσχυρισμό, ὅτι δέν τούς ἐπετράπη 
νά ἱδρύσουν τέτοιον οἶκο καί ἄρα παρε-
βιάσθη τό ἀτομικό τους δικαίωμα τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Τό Εὐρωπαϊκό 
Δικαστήριο ἀπεφάνθη, ὅτι οἱ ἐν λόγῳ προ-
σβαλλόμενες διατάξεις Ἦσαν σύμφω-
νες καί συνεβιβάζοντο ἀπολύτως πρός 
τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Ἔχουν ἐκ δο θεῖ ἐπί τοῦ 
προκειμένου δύο ἀποφάσεις, οἱ ἑξῆς: α) 
Ἡ ἀπό 29.9.1996 (πού ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα) 
καί ἡ ὁποία ἀποφαίνεται, ὅτι ἡ ἑλληνική 
διάταξη πού ὑπάγει τήν ἵδρυση ναῶν καί 
εὐκτηρίων οἴκων σέ κρατική ἄδεια εἶναι 
σύμφωνη καί δέν ἀντιτίθεται πρός τήν 

Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Ἀνθρωπίνων Δι-
καιωμάτων καί β) Ἡ ἀπό 8.3.1994 (πού 
ἀφορᾶ τήν Ἀγγλία), ἡ δέ ὑπόθεσή της ἔχει 
ὡς ἑξῆς: Ἡ αἵρεση τῶν Χάρε Κρίσνα στήν 
Ἀγγλία ἐζήτησε ἀπό τίς ἀγγλικές ἀρχές 
τήν ἄδεια νά ἱδρύσει ἕναν εὐκτήριο οἶκο 
(μετατροπή ἑνός κτιρίου ἀπό κολλέγιο σέ 
εὐ κτή ριο οἶκο). Οἱ ἀγγλικές ἀρχές ἀπέρρι-
ψαν τήν αἴτηση αὐτή τῶν Χάρε Κρίσνα, δι-
ότι ἡ ἵδρυση τοῦ ἐν λόγῳ εὐκτηρίου οἴκου 
θά παρέβλαπτε τό περιβάλλον καί θά 
παρενοχλοῦσε τούς περιοίκους. Ἐναντίον 
τῆς ἀπορριπτικῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῶν 
ἀγ γλι κῶν ἀρχῶν οἱ Χάρε Κρίσνα ὑπέβα-
λαν προσφυγή στήν Εὐ ρω πα ϊ κή Ἐπιτροπή 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί ἐζήτησαν 
τήν καταδίκη τῆς Ἀγγλίας. Ἡ προσφυγή 
τους ὅμως ἀπερρίφθη.

4. Στήν Ἑλλάδα δύο Χιλιαστές μαθητές 
ἀρνήθηκαν νά συμμετάσχουν στήν παρέ-
λαση γιά τήν ἑλληνική ἑορτή (στίς 25 Μαρ-
τίου κάθε χρόνου) ἐπικαλεσθέντες λόγους 
θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Τό σχολεῖο 
τούς ἐτιμώρησε γι’ αὐτή τήν ἄρνησή τους 
μέ ἀποβολή ἀπό τό μάθημα. Οἱ Χιλιαστές 
ἐν συνεχείᾳ προσέφυγαν στό Εὐρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων 
καί ἐζήτησαν ἀκύρωση τῆς ποινῆς τους. Ἡ 
προσφυγή τους ὅμως ἀπερρίφθη διά τῆς 
ἀπό 18.12.1007 ἀποφάσεως τοῦ δικαστηρί-
ου αὐτοῦ.

5. Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων διά τῆς ἀπό 4.12.1974 
ἀποφάσεώς του ἔκρινε προσφυγή μέλους 
τῆς αἱρέσεως τῶν Σιαντολόγων, διά τῆς 
ὁποίας ζητοῦσε νά ἀ κυ ρω θεῖ ἀπόφαση 
ἀγγλικοῦ δικαστηρίου πού ἀπηγόρευε τήν 
εἴσοδο στήν Ἀγγλία τοῦ προσώπου αὐτοῦ, 
διότι ἐθεώρησε τήν ἐν λόγῳ αἵρεση τῶν 
Σιαντολόγων ὡς ὀργάνωση ἐπικίνδυνη. 
Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο διά τῆς ἀποφά-
σεώς του αὐτῆς ἀ πέρ ρι ψε τήν ὡς ἄνω προ-
σφυγή καί ἐδέχθη, ὅτι καλῶς ἡ Ἀγγλία 
ἀπηγόρευσε τήν εἴσοδο στό ἔδαφός της 
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τοῦ ὀπαδοῦ τῶν Σιαντολόγων, διότι πράγ-
ματι ἡ ὀργάνωση αὐτή εἶναι ἐπικίνδυνη.

6. Ἡ αἵρεση τῶν Σιαντολόγων στήν 
Σουηδία ἐδημοσίευσε μία διαφήμιση γιά 
μία συσκευή πού διέθετε καί ὀνομαζόταν 
«Ἠλεκτρόμετρο». Τήν συσκευή αὐτή οἱ 
σουηδικές ἀρχές τήν κα τέ σχον ὡς ἐπικίν-
δυνη γιά τούς καταναλωτές καί ἀ πη γό-
ρευ σαν τήν δημοσίευση τῆς διαφημίσεως. 
Οἱ Σιαντολόγοι προσέφυγαν στήν Εὐρω-
παϊκή Ἐπιτροπή καί ἐζήτησαν τήν ἄρση 
τῆς ἀπαγορεύσεως αὐτῆς τῶν σουηδικῶν 
ἀρχῶν ἰσχυριζόμενοι, ὅτι παραβιάσθηκε 
τό ἀτομικό τους δικαίωμα τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτρο-
πή διά τῆς ἀπό 5.5.1979 ἀ πο φά σε ώς της 
ἀπέρριψε τήν ἐν λόγω προσφυγή τῶν 
Σιαντολόγων.

7. Οἱ αὐστριακές ἀρχές διέταξαν τήν 
διάλυση δύο ὀρ γα νώ σε ων τῆς αἱρέσεως 
τοῦ Μούν ὡς ὀργανώσεις ἐπικίνδυνες. 
Ὁ ἀρχηγός τῆς αἱρέσεως αὐτῆς στήν 
Αὐστρία προσέφυγε στήν Εὐρωπαϊκή 
Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ζη-
τώντας τήν ἀκύρωση τῆς ὡς ἄνω ἀπο-
φάσεως τῶν αὐστριακῶν ἀρχῶν μέ τό 
ἐπιχείρημα, ὅτι δι’ αὐτῶν παρεβιάσθη τό 
ἀτομικό του δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή διά 
τῆς ἀπό 15.10.1981 ἀποφάσεώς της ἀπέρρι-
ψε τήν προσφυγή τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Μούν 
δεχθεῖσα, ὅτι γιά τήν ὑπ’ αὐτοῦ ἄσκηση 
τῆς θρησκευτικῆς τους ἐλευθερίας δέν τοῦ 
ἐχρειάζοντο οἱ δύο αὐτές ὀργανώσεις.

Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι: α) Ἡ θρησκευ-
τική ἐλευθερία, ὡς αὐτή προστατεύεται 
ὑπό τοῦ Συντάγματος καί τῆς Εὐρωπα-
ϊκῆς Συμβάσεως Ἀνθρωπίνων Δικαιωμά-
των, δέν μπορεῖ νά ἀσκεῖται κατά τρόπον 
αὐθαίρετον ἤ ἀνήθικον. Ἐπιτρέπεται νά 
ἀσκεῖται πάντοτε ἐντός συγκεκριμένων 
ὁρίων. β) Πολλές αἱρέσεις ἀ σκοῦν τήν 
δραστηριότητά τους παραβιάζουσες τά 
ὅρια αὐτά, ὁπότε προκύπτει ὅτι παρανο-

μοῦν. Αὐτό ἀκριβῶς δέν εἶναι γνώμη ἰδι-
κή μας, ἀλλά τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστη-
ρίου καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἑ πο μέ νως 
ὅταν λέγομε, ὅτι οἱ αἱρέσεις παρανομοῦν, 
αὐ θαι ρε τοῦν ἤ παραβιάζουν τά ὅρια πού 
προβλέπει τό Σύνταγμα καί ἡ Εὐρωπαϊκή 
Σύμβαση, προκύπτει, ὅτι ἡ ἄποψη αὐτή 
εἶναι ἔγκυρη καί ἐπίσημη καί ὄχι προσω-
πική.

Ὅλες οἱ ὡς ἄνω περιπτώσεις ἀναφέ-
ρονται βεβαίως ἐν δει κτι κῶς καί ὄχι περι-
οριστικῶς. Ὡς ἐκ τούτου καί κάθε ἄλλη 
ἐ πι κίν δυ νη δραστηριότης τῶν αἱρέσεων, 
μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς παράνομη καί νά 
ἐπισύρει τίς κυρώσεις ἤ τίς ἀπαγορεύσεις 
τοῦ νόμου. Βεβαίως στήν πράξη ἔχω τήν 
γνώμη, ὅτι δέν θά πρέπει νά περιμένουμε 
ἡ ἐπικίνδυνη δραστηριότης τῶν αἱρέσεων 
νά χαρακτηρισθεῖ ὡς παράνομη ἐπισή-
μως. Θά πρέπει καί ἐμεῖς οἱ ἁπλοῖ πολίτες 
ἤ καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ἐπισημαί-
νει συ νε χῶς τήν ἔκνομη αὐτή δραστηριό-
τητα καί νά μή φοβᾶται νά διακηρύσσει 
καί δηλώνει, ὅτι, τυγχάνει παράνομη καί 
ἐ πι βλα βής. Θά ἦταν ἑπομένως χρήσιμο, 
ἐάν μποροῦσε νά μελετηθεῖ εἰδικά ἡ δρά-
ση τῶν αἱρέσεων καί καθ’ ὅ μέρος ἤ καθ’ 
ἥν ἔκταση παραβιάζει τά ὅρια τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐλευθερίας, περί τῶν ὁ ποί ων 
μιλήσαμε ἀνωτέρω, νά ἀναλαμβάνονται 
οἱ ἐν δε δειγ μέ νες ἐνέργειες ἐναντίον της. 
Μεταξύ δέ τῶν ἐν προκειμένῳ ἐνδεδειγ-
μένων ἐνεργειῶν συγκαταλέγονται καί 
οἱ ἐνέργειες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες θά μπο-
ροῦσαν νά χαρακτηρίσουν τήν ἐν λόγῳ 
δράση ὡς παράνομη. Καί ἐφ’ ὅσον αὐτό 
ἐπιτευχθεῖ, θά πρέπει ἐν συνεχείᾳ νά κα-
λοῦνται οἱ δημόσιες ἀρχές νά λάβουν τά 
κατάλληλα μέτρα πρός προστασίαν τῶν 
πολιτῶν καί εἰ δι κώ τε ρα πρός προστασί-
αν τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος τῆς θρη-
σκευ τι κῆς ἐλευθερίας τῶν Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν, τό ὁποῖο θίγεται καί παραβι-
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άζεται ἀπό κάθε ἐπικίνδυνη καί ἐπιβλαβῆ 
αἱρετική δράση. Γιά τήν περίπτωση δέ 
πού οἱ ἁρμόδιες ἀρχές ἀ δρα νή σουν π.χ. 
λόγῳ μή ὑπάρξεως διατάξεων νόμου, 
πού θά τούς ἐπέτρεπαν νά ἐπέμβουν ἐν 
προκειμένῳ, νομίζω, ὅτι θά ἔπρεπε νά 
ἀξιώσουμε ἀπό τό Κράτος νά θεσπίσει τίς 
διατάξεις αὐτές. Ἄς μή ξεχνᾶμε ὅτι σέ ὁρι-
σμένες περιπτώσεις ἡ θέσπιση τέτοιων 
διατάξεων εἶναι ὑποχρεωτική ἀπό τήν 
Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Ἀνθρωπίνων Δι-
καιωμάτων. Ἐπικαλούμενοι τίς ἀ πο φά-
σεις περί προσηλυτισμοῦ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Δικαστηρίου, πού ἀναφέραμε ἀνωτέρῳ, 
ἐπισημαίνουμε τί δέχονται σέ ὁ ρι σμέ να 
σημεῖα, ἤτοι ὅτι ἡ ἄσκηση προσηλυ-
τισμοῦ εἶναι ἀ συμ βί βα στη πρός τήν 
Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Ἀνθρωπίνων Δι-
καιωμάτων. Τί σημαίνει αὐτό; Σημαί-
νει ἁπλούστατα, ὅτι ὅποιο κράτος δέν 
ἔχει διάταξη πού τιμωρεῖ τόν προσηλυτι-
σμό, ὑ πο χρε οῦ ται νά τήν θεσπίσει. Ἄν 
ἀδρανήσει, τό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς 

ἐλευθερίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
θίγεται καί παραβιάζεται ἐμφανῶς καί 
κατά τρόπον ἀναντίρρητον. Νά, λοιπόν, 
ἕνας τρόπος καί μία μέθοδος δράσεως 
ἐναντίον τῶν αἱρέσεων πολύ πρωτότυπη, 
ἀλλά καί ἀποτελεσματική. Τήν μέθοδο 
αὐτή θα τήν ἀποκαλοῦσα «προσπάθεια 
περιορισμοῦ τῆς ἀθεμίτου δράσεως τῶν 
αἱρέσεων ἐντός τῶν ὁρίων πού προβλέπει 
καί τό Σύνταγμα καί ἡ Εὐρωπαϊκή Σύμβα-
ση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων». Μέ ἄλλα 
λόγια ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί στόν ἀγώνα μας 
ὑπέρ τῆς θρησκείας μας καί ἐναντίον τῶν 
ἐχθρῶν της σέ καμμία περίπτωση δέν 
θά πρέπει νά ἀγνοοῦμε τήν δύναμη τοῦ 
νόμου καί νά ἀδιαφοροῦμε, ἀλλά πρέπει 
νά τήν λαμβάνουμε πάντοτε ὑπ’ ὄψιν καί 
νά γνωρίζουμε, ὅτι ἀποτελεῖ ἰσχυρό ὅπλο 
κατά τῶν αἱρέσεων, ὅσο ἀδύνατον καί ἄν 
μᾶς φαίνεται ἀρχικά. Ἄς μή λησμονοῦμε, 
τήν ρήση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ 
«Τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά 
παρά Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. 18, 23).

Η ΣΚΟΠΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 

μέλους τοῦ Πν.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ὁ «πιστός δοῦλος» ἀποφάσισε νά προ-
σφέρει νέα τροφή ἐν καιρῷ. Ὅπως διαβά-
ζομε σέ πρόσφατο τεῦχος τῆς «Σκοπιᾶς», 
οἱ διδασκαλίες της αὐτές δέν ἔχουν καμία 
σχέση μέ προηγούμενες, γιά τά ἴδια θέμα-
τα.

«Σκοπιά» 15.3.2015, σελ. 8:
ΒΑΘΙΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ

ΝΟΗΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
«Τα πρόσφατα χρόνια, η οργάνωση του 

Ιεχωβά παρέχει πνευματική διδασκαλία δί
νοντας ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στην 

απλότητα και στη σαφήνεια… “Πρώτον1, 
υπάρχει απλοποιημένη έκδοση της Σκο
πιάς… Δεύτερον, υπάρχει η αναθεωρημένη 
έκδοση της Μετάφρασης Νέου Κόσμου των 
Αγίων Γραφών, η οποία κυκλοφόρησε… στις 
5 Οκτωβρίου 2013. Πολλά εδάφια αποδίδο
νται τώρα, με λιγότερες λέξεις, αλλά το νό
ημά τους παραμένει το ίδιο ή έχει γίνει πιο 
ξεκάθαρο. Για παράδειγμα, το εδάφιο Ιώβ 
10: 1 έχει τώρα 19 λέξεις αντί για 27, ενώ το 

1. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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εδάφιο Παροιμ. 8: 6 έχει 13 λέξεις αντί για 
20. Και τα δύο είναι πιο ξεκάθαρα στη νέα 
έκδοση. Μάλιστα ένας πιστός χρισμένος 
αδελφός σχολίασε: Μόλις διάβασα το βιβλίο 
του Ιώβ στη νέα έκδοση νιώθω σαν να το κα
ταλαβαίνω για πρώτη φορά”».

Ἡ ὁργάνωση τοῦ Ἰεχωβᾶ ὑπό τήν ἡγε-
σία τοῦ «δούλου» ἀνανεώνεται ἐπαναστα-
τικά. Κατ’ ἀρχήν ἀλλάζει τή δική της «ἁγία 
γραφή», τήν ἤδη ἀλλοιωμένη Μ.Ν.Κ. Ἡ 
ἔκφραση τοῦ «δούλου» εἶναι: «ἁπλοποιη-
μένη ἔκδοση».

Ἀπό τό νέο αὐτό κατόρθωμα μᾶς δίνει 
δύο παραδείγματα: Πρῶτον, τό ἐδάφιο 
Ἰώβ 10, 1, τό ὁποῖο κατά τόν «δοῦλο» ἔχει 
τώρα 19 λέξεις ἀπό 27. Διαβάζομε ἀπό τό 
πρωτότυπο κείμενο τῶν Ο΄: Ἰώβ 10, 1 ἔχει 
16 λέξεις.

Ν. Βάμβα: Ἰώβ 10, 1 ἔχει 13 λέξεις.
Μ.Ν.Κ. Ἰώβ 10, 1 ἔχει 24 λέξεις.
Ὅπως βλέπουμε ἀπό τά τρία αὐτά κεί-

μενα πουθενά δέν ὑπάρχουν 27 λέξεις, 
οὔτε ἀκόμη καί στή δική της Μ.Ν.Κ.

Δεύτερον, «τό ἐδάφιο Παρ. 8, 6, ἔχει τώρα 
13 λέξεις ἀντί γιά 20».

Τό κείμενο τῶν Ο’ Παρ. 8, 6 ἔχει 10 λέ-
ξεις.

Ν. Βάμβα: Παρ. 8, 6 ἔχει 13 λέξεις.
Μ.Ν.Κ.: Παρ. 8, 6 ἔχει 17 λέξεις.
Ἡ «Σκοπιά» ὑποστηρίζει στό κείμενό 

της, ὅτι τό χωρίο αὐτό τώρα ἔχει 13 λέξεις 
ἀντί γιά 20. Σέ κανένα ὅμως κείμενο τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς δέν εἶχε 20 λέξεις, οὔτε καί 
στό δικό της «εὐ αγ γέ λιο». Ποιό συμπέ-
ρασμα προκύπτει; Ἡ προχειρότητα καί ἡ 
ἀ νευ θυ νό τη τα τοῦ «δούλου»· μέ ἀποκορύ-
φωμα τή δήλωση τοῦ «πιστοῦ χρισμένου»: 
«Μόλις διάβασα τό βιβλίο τοῦ Ἰώβ στή νέα 
ἔκδοση καί νιώθω σαν νά τό καταλαβαίνω 
γιά πρώτη φορά»! Οὐδέν σχόλιο περί τοῦ 
χρισμένου πιστοῦ.

«Σκοπιά» 15.3.2015, σελ. 9: «Αν υπηρε
τείτε τον Ιεχωβά επί δεκαετίες ίσως έχετε 
παρατηρήσει μιά σταδιακή αλλαγή στον 

τρόπο που εξηγούν τα έντυπά μας πολλές 
Γραφικές αφηγήσεις». Όπως ήταν αναμενό
μενο, καθώς τα χρόνια περνούν, ο Ιεχωβά 
έχει βοηθήσει τον πιστό και φρόνιμο δούλο 
να γίνεται όλο και πιο φρόνιμος.

Ἐδῶ παρατηροῦμε μιά κρίση αὐτογνω-
σίας τοῦ δούλου. Ὁμολογεῖ ἐμμέσως τίς 
ἀταξίες του, ἀλλά τίς αἰτιολογεῖ, ὅτι δῆθεν 
ἐξελίσσεται. Αὐτή ὅμως ἡ «ἐξέλιξη» ἤ 
«ἀλλαγή» τῶν κατά καιρούς διδασκαλιῶν 
του, -ἐπιστρέφοντας ἄλλοτε σέ παλαιότε-
ρες ἤ διακηρύττοντας καινούργιες διδα-
σκαλίες-, ἀποτελεῖ στήν οὐσία αὐτοανα-
τροπή…

«Σκοπιά» 15.3.2015, σελ. 11, 12: «θά εξε
τάσουμε μια παραβολή του Ιησού αυτή των 
δέκα παρθένων (Ματθ. 25, 113). Πώς ήθελε 
ο Ιησούς να κατανοήσουν οι ακόλουθοί του 
στις τελευταίες ημέρες αυτή τη δυνατή, 
λεκτική εικόνα;...

Ας ασχοληθούμε με τις εξής ερωτήσεις: 
(1) Ποιο είναι το βασικό μήνυμα αυτής της 
παραβολής; (2) Πώς έχουν εφαρμόσει οι 
πιστοί χρισμένοι τη συμβουλή που περιέχει 
αυτή η παραβολή και με ποια αποτελέσμα
τα; (3) Πώς μπορεί καθένας μας να ωφελη
θεί από την παραβολή του Ιησού σήμερα;».

Πράγματι, ὅπως γράφει ὁ «δοῦλος», ἡ 
ὠφέλεια γιά τούς «Μ.τ.Ἰ.» εἶναι σημερι-
νή, τώρα, γιατί αὔριο δέν γνωρίζομε ποιά 
θά εἶναι ἡ νέα του ἄποψη.

«Σκοπιά» 15.3.2015, σελ. 13: «Αρχικά 
σκεφτείτε τους κεντρικούς χαρακτήρες. 
Ποιος είναι ο γαμπρός της παραβολής; Σα
φώς ο Ιησούς μιλούσε για τον εαυτό του 
(Λουκ. 5, 3435)... Τι θα πούμε για τις παρ
θένες; … ο Ιησούς λεει πως οι παρθένες 
οφείλουν να είναι έτοιμες με τα λυχνάρια 
τους αναμμένα όταν έρθει ο γαμπρός… Τό
σο ο απόστολος Παύλος όσο και ο απόστολος 
Ιωάννης παρομοίασαν τους χρισμένους ακο
λούθους του Χριστού με αγνές παρθένες (2 
Κορ. 11, 2. Ἀποκ. 14, 4)… Ποιο είναι το βασικό 
μήνυμα της παραβολής; Ο Ιησούς μόλις είχε 
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αναφερθεί στον «πιστό και φρόνιμο δούλο» 
του. Αυτός ο «δούλος» θα ήταν μια μικρή 
ομάδα χρισμένων αντρών που θα ηγούνταν 
μεταξύ των ακολούθων του Χριστού στη 
διάρκεια των τελευταίων ημερών».

Τό μεγάλο πρόβλημα τό ὁποῖο ἀντι-
μετωπίζει ἡ ὀργάνωση εἶναι οἱ χρισμένοι 
(144.000) καί ὅ,τι ἀφορᾶ σ’ αὐτούς. Γιά τόν 
λόγο αὐτό δημοσιοποιοῦνται ὅλες αὐτές 
οἱ ἀλλεπάλληλες καί ἀντιφατικές της δι-
δασκαλίες. Κατ’ ἀρχήν, στό ἐδάφιο τῆς Β΄ 
Κορ. 11, 21 ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρε-
ται στό σύνολο τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι 
ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χρι-
στοῦ και συμβουλεύει ὅλους νά προσέχουν 
μήπως τούς ἐξαπατήσει κάποιος, ὅπως ὁ 
ὄφις τήν Εὔα. Αὐτό φαίνεται καθαρά στό 
ἐδάφιο Β΄ Κορ. α΄ 1: «Παῦλος ἀπόστολος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ… πρός τήν ἐκκλησίαν τοῦ 
Θεοῦ τήν οὖσαν ἐν Κορίνθῳ μετά πάντων 
τῶν ἁγίων τῶν ὄντων ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ».

Ἐξ ἄλλου, στήν Ἀποκ. 14, 4 ὁ εὐαγγε-
λιστής Ἰωάννης κάνοντας λόγο γιά τούς 
144.000, τούς ἁγίους τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν, 
σημειώνει ὅτι ἔχουν ξεχωριστές ἰδιότητες 
π.χ. εἶναι παρθένοι, δέν εὑρέθη δόλος στό 
στόμα τους καί εἶναι ἄμωμοι. Ἐπίσης δέν 
ὁμιλεῖ γιά ἡγεσία αὐτῶν ἐπάνω σέ ἄλλους 
ἀνθρώπους.

Ἡ «Σκοπιά» στό κείμενο αὐτό ἀναφέρε-
ται σέ μιά μικρή ὁμάδα χρισμένων ἀνδρῶν. 
Ἀλλά σέ παλαιότερες διδασκαλίες της, 
ἡ ὁμάδα τῶν χρισμένων ἀποτελεῖτο ἀπό 
ἄνδρες καί γυναῖκες:

«Σκοπιά» 1.2.1998, σελ. 17: Όλοι οι όσιοι 
οι οποίοι ανήκαν στον Ισραήλ του Θεού άν
δρες και γυναίκες απαρτίζουν ένα συλλογι
κό ιερατείο (Γαλ. γ 28, 29). Όσοι από τα μέλη 
του πνευματικού Ισραήλ απομένουν ακόμη 
στη γη αποτελούν τον «πιστό και φρόνιμο 
δούλο».

«Σκοπιά» 1.3.2005, σελ. 18: «όπως είπε ο 
Παύλος “και οι δύο σύζυγοι είναι κληρονό
μοι της παρ’ αξίας εύνοιας της ζωής”. Όσον 

αφορά την σωτηρία έχουν ίση υπόσταση 
ενώπιον του Θεού (Γαλ. γ΄ 28). Ο Παύλος 
έγραφε σε Χρισμένους Χριστιανούς τον 
πρώτο αιώνα. Συνεπώς τα λόγια του υπεν
θυμίζουν στους χρισμένους συζύγους ότι ως 
“συγκληρονόμοι” με τον Χριστό, εκείνοι και 
οι γυναίκες τους είχαν την ίδια ουράνια ελ-
πίδα (Ρωμ. 8, 17). Κάποια μέρα και οι άντρες 
και οι γυναίκες θα υπηρετήσουν ως ιερείς 
και βασιλιάδες στην ουράνια βασιλεία του 
Θεού (Αποκ. 5, 10). Οι χρισμένες σύζυγοι δεν 
ήταν από καμία άποψη κατώτερες από τους 
χρισμένους Χριστιανούς συζύγους τους».

Τώρα ὅμως τά «φῶτα» ἄλλαξαν καί οἱ 
γυναῖκες εἶναι ἐκτός. Ἄς δοῦμε ὅμως καί 
τήν συνέχεια...

«Σκοπιά» 15.3.2015, σελ. 1415:
ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΟΙ ΧΡΙΣΜΕ

ΝΟΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ;
«Η παραβολή του Ιησού τονίζει ότι οι φρό

νιμες παρθένες, αντίθετα με τις ανόητες 
ήταν έτοιμες για τον ερχομό του γαμπρού… 
Στην παραβολή όλες οι παρθένες ανταπο
κρίθηκαν στην κραυγή… “Να ο γαμπρός”. 
Αλλά μόνο οι άγρυπνες υπέμειναν ως το τέ
λος (Ματθ. 25, 56. 26, 41)… Στην παραβολή 
μεσολαβεί κάποιο ξεκάθαρο διάστημα ανά
μεσα στην κραυγή “Να ο γαμπρός!“ (εδάφ. 
6) και στον ερχομό του γαμπρού (εδάφ. 10). 
Σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, 
οι άγρυπνοι χρισμένοι έχουν διακρίνει το 
σημείο της παρουσίας του Ιησού. Επομένως, 
γνωρίζουν ότι η φράση “Να ο γαμπρός!” 
ισχύει ότι κυβερνάει με βασιλική εξουσία. 
Η πρόσκληση που αντιμετωπίζουν είναι να 
υπομείνουν μέχρι τον ερχομό ή την έλευσή 
του…

Θυμηθείτε τη διασαφηνισμένη κατανόησή 
μας ότι ο Ιησούς ο Γαμπρός έρχεται για να 
αποδώσει κρίση προς το τέλος της μεγάλης 
θλίψης…

Έτσι λοιπόν, προτού αρχίσει η μεγάλη 
θλίψη, όλοι οι πιστοί χρισμένοι που θα βρί-
σκονται στη γη θα έχουν λάβει το τελικό 
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τους σφράγισμα (Αποκ. 7, 14). Από τότε και 
έπειτα η κλήση τους θα είναι βέβαιη».

«Σκοπιά» 15.3.2015, σελ. 15: «Όταν ο 
Χριστός έρθει με τη δόξα του προς το τέλος 
της θλίψης, θα συγκεντρώσει τους πιστούς 
χρισμένους του στον ουρανό (Ματθ. 24, 31. 
25, 10. Ἰωάν. 14, 13. 1 Θεσ. 4, 17). Πράγματι 
η πόρτα θα είναι κλειστή για τους απίστους, 
οι οποίοι αποδεικνύονται σαν τις ανόητες 
παρθένες».

Ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» λέει γιά τό Ματθ. 
κδ΄ 31 ὅτι ὁ Ἰησοῦς θά ἔρθει μέ τή δόξα 
Του, πρός τό τέλος τῆς θλίψης. Ἐάν ὅμως 
διαβάσουμε ἀπό τό ἐδάφιο 29, θά δοῦμε ὅτι 
γράφει: «εὐθύς δέ μετά τήν θλίψη…». Πάλι 
ἡ ὀργάνωση παραποιεῖ τήν Ἁγία Γραφή.

Ἄς δοῦμε τώρα τί γράφει ἡ «Σκοπιά» γιά 
τόν «πονηρό δοῦλο»:

«Σκοπιά» 15.3.2015, σελ. 23:
ΕΝΑΣ ΠΟΝΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΚΝΗΡΟΣ ΔΟΥ

ΛΟΣ.
«Στην παραβολή (των ταλάντων) ο τε

λευταίος δούλος έθαψε το τάλαντό του… 
Αυτός ο δούλος έδειξε κακό πνεύμα, εφόσον 
εργάστηκε εσκεμμένα ενάντια στα συμφέ
ροντα του κυρίου του. Δικαίως, ο κύριος τον 
αποκάλεσε “πονηρό και οκνηρό”… Κατόπιν, 
πέταξε τον πονηρό δούλο “έξω στο σκοτά
δι”. Εκεί θα ήταν το “κλάμα και το τρίξιμο 
των δοντιών του” (Ματθ. 25, 2430. Λουκ. 
19, 2223). Όταν ο Ιησούς είπε ότι ο ένας από 
τους τρεις δούλους έκρυψε το τάλαντό του, 
μήπως εννοούσε ότι το ένα τρίτο των χρι
σμένων ακολούθων του, θα αποδεικνύονταν 
πονηροί και οκνηροί; Όχι. Προσέξτε τα συμ
φραζόμενα… Ο Ιησούς μίλησε για έναν κακό 
δούλο που χτυπούσε τους συνδούλους του. 
Δεν προέλεγε όμως ότι θα εμφανιζόταν μία 
τάξη κακού δούλου. Αντιθέτως προειδοποι
ούσε τον πιστό δούλο να μην εκδηλώσει τα 
χαρακτηριστικά ενός κακού δούλου. Παρό
μοια… για τις δέκα παρθένες, ο Ιησούς δεν 
εννοούσε ότι οι μισοί από τους χρισμένους 
ακολούθους του θα ήταν σαν τις πέντε ανό

ητες παρθένες. Απεναντίας προειδοποιούσε 
τους πνευματικούς αδελφούς του για το τι 
θα συνέβαινε αν έχαναν την επαγρύπνησή 
τους και δεν αποδεικνύονταν έτοιμοι».

Ὅλη αὐτή ἡ «καταπληκτική» διδασκα-
λία τῆς «Σκο πιᾶς», σχετικά μέ τήν ἀνά-
λυση τῆς παραβολῆς, προκύπτει ὅτι δέν 
ἦταν τίποτε ἄλλο, ἀπό μία προειδοποίηση 
τῶν χρισμένων γιά τό τί θά συνέβαινε ἐάν 
ἔχαναν τήν ἐπαγρύπνησή τους. Ἀλλά αὐτή 
τήν κατανόηση τήν κηρύττει τώρα, γιατί 
στό παρελθόν ἐδίδασκε ὅτι ὑπάρχουν καί 
ἄπιστοι χρισμένοι. Ἄς δοῦμε μερικά παρα-
δείγματα:

1928, «Κυβέρνηση», σελ. 207: «Τό 1918 
ἦλθε ὁ Ἰησοῦς στόν ναό Του (Σκοπιά) καί 
πολλοί ἐκδιώχθησαν… ἀπό τοῦ καιροῦ ἐκεί
νου ὁ καθαρισμός ἐξακολουθεῖ καί πολλοί 
ἔπεσαν, ἐνῶ ἄλλοι εἰσῆλθαν διά νά λάβουν 
τήν θέση αὐτῶν». Ἐπίσης:

1932, «Διεκδίκησις», Τόμος Α΄, σελ. 
28: «Ὅταν ὁ Κύριος ἦλθε εἰς τόν ναό Του τό 
1918, εὗρε δύο τάξεις δούλων: ἡ μία ἐκινεῖτο 
ἐξ ἰδιοτελοῦς ἐπιθυμίας, νά λάβη τιμήν εἰς 
τήν Βασιλείαν, ἡ δέ ἄλλη ἦτο ἀνιδιοτελής, 
ἀφιερωμένη εἰς τόν Κύριον νά πράξη τό 
θέλημά Του. Τήν πρώτην τάξιν προσδιορί
ζει ὡς τόν πονηρόν δοῦλον τήν δέ ἄλλη ὡς 
τόν πιστόν καί φρόνιμον δοῦλον. Μετά τήν 
διαίρεση καί τόν χωρισμόν τῶν δύο τάξεων, 
ὁ πιστός καί φρόνιμος δοῦλος γίνεται γνω
στός καί ὁρίζεται ὡς τό ὑπόλοιπον».

Ὑπάρχουν καί πρόσφατες διδασκαλίες 
τῆς «Σκοπιᾶς» γιά τό ἴδιο θέμα, ὅπως:

«Σκοπιά» 1.5.07: «Τή θέση των απίστων 
εκπεσόντων χρισμένων την καταλαμβά
νουν άτομα από τόν «πολύ όχλο», που είναι 
άξια…».

Φυσικά γιά τήν ὕπαρξη ὅλων αὐτῶν τῶν 
ἑρμηνειῶν καί διδασκαλιῶν τῆς ἑταιρίας 
«Σκοπιά» δέν ὑπάρχει καμία ἀμ φι βο λί α, 
ἀφοῦ ὅλα εἶναι καταγεγραμμένα στά ἐπί-
σημα κείμενά της. Διαβάζομε στό βιβλίο 
τοῦ ἔτους τοῦ 2015, τό ὁποῖο καταγράφει 
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τίς δραστηριότητες τῆς ἑταιρίας σέ ὅλον 
τόν κόσμο γιά τό παρελθόν ἔτος 2014, ὅτι 
πῆραν ἀπό τά ἐμβλήματα σέ ὅλο τόν κό-
σμο 14.121 «χρισμένοι».

Ὅμως, γιά τό «ὑπόλοιπο» τῶν «χρισμέ-
νων», ὑπάρχει πλήρης σύγχυση.

Στό βιβλίο τοῦ προηγούμενου ἔτους 
2014, κάνοντας λόγο γιά τό ἔτος 2013, λέ-
ει ὅτι ἔλαβαν ἀπό τά ἐμβλήματα 13.204 
χρισμένοι. Ὅπως παρατηροῦμε, κατά τή 
διάρκεια ἑνός ἔτους, οἱ «χρισμένοι» αὐξή-

θησαν κατά 917 ἄτομα, ἄρα ἐξέπεσαν ἀπό 
τό «ὑπόλοιπο» 917 «χρισμένοι» καί ἄλλοι 
πῆραν τή θέση τους.

Ἀπό ποῦ προέκυψαν αὐτοί; Λογικά, ὄχι 
ἀπό τό «ὑπόλοιπο» τό ὁποῖο ἔπρεπε νά πα-
ρουσιάζει μείωση, λόγω θανάτου τῶν ὑπε-
ρηλίκων «χρισμένων». Ἡ θέση τοῦ «δούλου», 
δηλαδή τῆς ὀργάνωσης, δυσχεραίνει καί ὁ 
κλειός τήν σφίγγει. Πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς κρί-
σεως τοῦ «δούλου», ἀπό ποιόν ὅμως; Ἐκ τῶν 
ἔσω; Βρισκόμαστε ἐν ἀναμονῇ ἐξελίξεων.

Τό Κέντρο «Body Mind & Soul»1, μέ τό 
ὁποῖο ἀσχοληθήκαμε στά δύο προηγού-
μενα τεύχη εἶναι ἕνας φορέας μέ πολλές 
ἐ ναλ λα κτι κές κ.ἄ. δραστηριότητες. Ὁλο-
κληρώνουμε σήμερα τήν παρουσίαση καί 
τόν σχολιασμό αὐτῶν τῶν δραστηριοτή-
των.

9. EShop (Ἠλεκτρονικό Κατάστημα)
Τήν τελευταία κατηγορία προσφορῶν 

τοῦ «Body Mind & Soul» ἀποτελοῦν ὡς 
ἐπί τό πλεῖστον τά «φυλακτά»2. Αὐτά πε-
ριλαμβάνουν: «Ασπίδες Προστασίας Αρ
χαγγέλων, Καρδιά Αρχαγγέλου Σαμουήλ, 
Κρύσταλλοι και εκκρεμές Αρχαγγέλου Ρα
φαήλ, Κρύσταλλοι Πολλαπλασιασμού Χρη-
μάτων Αρχάγγελου Ραφαήλ, Μενταγιόν 
με την ενέργεια των Αρχαγγέλων, Ασπίδα 
προστασίας αυτοκινήτου, Ο Σταυρός του 
Χριστού, Αγγελικό Φένγκ Σούι (Feng Shui), 
Αρχαγγελικές Σφαίρες Ενεργοποίησης 

1. Σῶμα, Νοῦς καί Ψυχή.
2. http://bodymindsoul.gr/main/shop/

Χώρων, Βοηθήματα ενεργοποίησης Merka-
bah, Αγγελικές Θεραπευτικές Ράβδοι για 
Ενεργιακές και Κβαντικές Θεραπείες, Ρέικι 
(Reiki), Ενεργοποίηση Ενεργειακών κέντρων 
 Τσάκρα (Chakra), Ενισχυτές Θεραπευτι
κής Ενέργειας  Healing Energy Generators, 
Συντριβάνια Feng Shui, Διακοσμητικά Feng 
Shui, Διακοσμητικά Feng Shui Bebe, Αγγε
λικοί Κρυστάλλινοι Δίσκοι για Διαλογισμό 
& Θεραπεία, Το Λουλούδι της Ζωής – Πε
ρικάρπια και Περιμετώπια, – Σουβέρ, Αγ
γελική Συλλογή Ρούχων – Περικάρπια και 
Περιμετώπια, – Angel Collection TShirts».

Σχολιάζοντας μερικά ἀπό τά ἀνωτέρω 
θά σταθοῦμε στό γεγονός ὅτι στήν Ἐκκλη-
σία δεχόμεθα τρεῖς Ἀρχαγγέλους, τούς Τα-
ξιάρχες Μιχαήλ, Γαβριήλ καί Ραφαήλ. Οἱ 
ὑπόλοιποι ἀ να φε ρό με νοι ὡς «ἀρχάγγελοι» 
προέρχονται ἀπό ἀποκρυφιστικά κείμενα 
καί δοξασίες, κυρίως τό ἀπόκρυφο «Βιβλίο 
τοῦ Ἐνώχ»3 καί εἶναι πεπτωκότες ἄγγε-

3. Συμπίλημα διαφόρων παλαιοτέρων φιλολογικῶν 
ἔργων. Γράφτηκε πιθανότατα κατά τή διάρκεια τοῦ 2ου 

ΣΩΜΑ, ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ
τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη

(γ’ μέρος)
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λοι, δηλαδή δαίμονες. Εἰδικά, ὁ Σαμουήλ 
ἤ Σαμαέλ τυγχάνει, κατά τήν Καμπαλά 
(Ταλμούδ), «σημαντικός αρχάγγελος και 
κατά τις Ταλμουδικές λαϊκές παραδόσεις, 
κατήγορος (διάβολος), γόη και καταστρο
φέας. Ένας από τους υπηρέτες του Γιαχβέ 
(YHWH) και αρχάγγελος του θανάτου»4. 
Ἀκόμη, καί τά ὀνόματα τῶν Μιχαήλ, Γα-
βριήλ καί Ραφαήλ, πού ἀναφέρονται ἀνω-
τέρω, δέν ἐκπροσωποῦν τούς Ταξιάρχες 
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά δαιμονικές ὀντότη-
τες, πού καπηλεύονται τά ἀντίστοιχα ὀνό-
ματα. Μεταξύ τῶν ἀνωτέρω προσφορῶν 
θά πρέπει νά σταθοῦμε στό τάλισμαν: «Ο 
Σταυρός του Χριστού», πού παρ’ ὅλο τό 
σχῆμα τοῦ σταυροῦ καί τήν ἀπεικόνιση τοῦ 
Χριστοῦ, καμία σχέση δέν ἔχει μέ τόν Κύριό 
μας καί πού προφανῶς προορίζεται γιά 
τήν παγίδευση Χριστιανῶν, ἀλλά καί στά: 
«Βοηθήματα ενεργοποίησης Merkabah5», 
πού προ φα νῶς ἀπευθύνονται σέ Ἑβραίους 
στό θρήσκευμα.

Θά κλείσουμε τήν ἔρευνά μας αὐτή μέ 
κάποιες ἀπό τίς ἐκ μυ στη ρεύ σεις τῆς ἰδι-
οκτήτριας τοῦ «Body Mind & Soul», πού 
ἔχουν τόν τίτλο: «Έτσι ξεκίνησαν όλα. I 
Believe in Angels»6.

«Όλα ξεκίνησαν το Πάσχα του 1996. Συ
νέβη μια κυριολεκτική καταστροφή στη ζωή 
μου, επαγγελματική, οικονομική και συναι
σθηματική... Ήμουν μια πετυχημένη επαγ
γελματίας με αντιπροσωπείες, με κέντρα 
αισθητικής και επιχειρήσεις στο Κολωνάκι, 
στο Intercontinental, σε κρουαζιερόπλοια και 
άλλες πόλεις και μια δική μου σειρά θε-
ραπευτικών καλλυντικών. Μέσα από μια 

αἰώνα π.Χ. καί ἀνασύρθηκε στήν Αἰθιοπία τό 1773 μ.Χ. 
ἀπό τόν σκωτσέζο ἐξερευνητή James Bruce.

4. Σαμαέλ ἤ Samil (ἡ Ὀργή τοῦ Θεοῦ). http://
en.wikipedia.org/wiki/Samael

5. Merkabah ἤ Merkavah ἤ μυστικισμός «Ἅρματος», 
Σχολή τοῦ πρώιμου ἰουδαϊκοῦ μυστικισμοῦ (100 π.Χ. - 
1000 μ.Χ.), μέ ἐπίκεντρό τά ὁράματα, ὅπως ἐκεῖνα πού 
βρίσκονται στό βιβλίο τοῦ Ἰεζεκιήλ. http://en.wikipedia.
org/wiki/Merkabah_mysticism

6. http://bodymindsoul.gr/main/about/i-believe-in-an-
gels/

λάθος κίνηση, με στόχο να πολλαπλασιάσω 
αυτά που είχα, τα έχασα όλα και συγχρόνως 
και την συντροφική μου σχέση.

Ήμουν πολύ απελπισμένη, όμως, δεν τολ
μούσα να πω σε κανέναν τι μου είχε συμβεί. 
Ήρθε το Πάσχα, γιορτή Ανάστασης και 
χαράς και εγώ καθόμουν ολομόναχη στο 
σπίτι...

Αν μπορεί ο άνθρωπος να έχει αρνητικά 
συναισθήματα και σκέψεις, εγώ τα είχα όλα 
μαζί συγχρόνως...

Τότε έβγαλα μια κραυγή και φώναξα 
«θεέ μου, αν υπάρχεις, κάνε κάτι, αλλά καν’ 
το τώρα» (πρέπει να προσθέσω ότι δεν είχα 
καμία ιδιαίτερη πίστη, και για αυτό είχα και 
την αμφιβολία “Υπάρχει;”.

Αυτό που συνέβη την επόμενη στιγμή, 
μόνο σαν θαύμα μπορεί να το περιγράψει 
κανείς. Μπροστά μου εμφανίστηκε ένας 
μεγάλος φωτεινός άγγελος (σε ημιδιάφανη 
μορφή), που είχε το πρόσωπο ενός πολύ 
αγαπημένου μου φίλου που είχε σκοτωθεί 
και τον έλεγαν Ευάγγελο. Έμενα άναυδη. 
Την επόμενη στιγμή με πήρε και με μετέφε
ρε σε μια άλλη διάσταση πραγματικότητας , 
μάλλον στην λεγόμενη “7η διάσταση”.

Εκεί με άφησε και εξαφανίστηκε. Ένιωσα 
ότι πρέπει να είμαι στον παράδεισο. Δεν 
έβλεπα τίποτα, αλλά ήταν σαν να με ξάπλω
σε επάνω σε σύννεφα. Βίωνα την απόλυτη 
γαλήνη και, συγχρόνως, άκουγα μια υπέ
ροχη χορωδία με φωνές και ήχους που δεν 
είχα ακούσει ποτέ τίποτε παρόμοιο στη γη. 
... Ο άγγελος με κοίταξε γεμάτος καλοσύνη 
και κατανόηση και μου είπε κάτι, που χρει
άστηκε να περάσει αρκετός καιρός για να 
καταλάβω τι εννοούσε:

“Άγγελοι στον ουρανό υπάρχουν πολλοί, 
στη γη όμως όχι, για αυτό πρέπει να κατέ
βεις”. Πραγματικά δεν είχα καμία ιδέα τι 
εννοούσε και συνέχισα να είμαι αρνητική με 
την επιστροφή μου...

Πήρε το δεξί μου χέρι και μου χάραξε με 
ένα μαχαίρι τον καρπό μου. Τρόμαξα και πό
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νεσα συγχρόνως. Παρακολουθούσα να κυ
λάει ένα μαύρο πυκνό υγρό από τις φλέβες 
μου. Κοίταξα απορημένη τον άγγελο μου. 
Αυτός κατάλαβε το βλέμμα μου και μου εί
πε αυτή ήταν η αρνητική ενέργεια που είχα 
μέσα μου, τα αρνητικά συναισθήματα, όπως 
οργή και στενοχώρια καθώς και οι αρνητι
κές απελπισμένες σου σκέψεις... Κατά τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας άδραξα την 
ευκαιρία να κάνω ερωτήσεις στον φύλακα 
άγγελό μου...

Όλα αυτά μου ακούγονταν από τη μία 
παράξενα και από την άλλη ήταν σαν να το 
ήξερα. Αυτό συνέβαινε, γιατί τελευταία δεν 
μου άρεσε καθόλου πια αυτό που έκανα, αν 
και στην αρχή το λάτρευα ήταν το επάγγελ
μα των ονείρων μου.

Η ιστορία έχει ακόμα πολλές λεπτομέ
ρειες, αλλά είναι πολλά για έναν απλό πρό
λογο. Έχω, όμως, αρχίσει να γράφω βιβλίο 
τόσο για αυτό όσο και για το πως οδηγήθηκα 
να διδάσκω αγγελικές θεραπείες καθώς και 
πώς βοηθήθηκα να ανακαλύψω δασκάλους 
μου και θεραπείες...

Ήμουν πια αισιόδοξη, ήξερα ότι με πε
ριμένει μια συναρπαστική καινούργια ζωή, 
χωρίς όμως να ξέρω πως θα ήταν αυτή.

Ένα όμως ήξερα σίγουρα: “Ναι, υπάρχει 
θεός”»

Ἀπό τήν ἀνωτέρω περιγραφή μποροῦμε 
εὔκολα νά ἀν τι λη φθοῦ με -μέ τήν προϋ-
πόθεση ὅτι ὅλα τα περιγραφόμενα στήν 
ἱστοσελίδα τοῦ «Body Mind & Soul» εἶναι 
ἀκριβῆ- πῶς μπορεῖ νά παρασυρθεῖ ὁ 
ἄνθρωπος ἀπό τά πνεύματα τῆς πονηρί-
ας, ἀ πο λυ το ποι ών τας τήν προσωπική του 
«ἐμπειρία». Στήν Ἐκ κλη σί α ἑρμηνεύονται 
οἱ ἐμπειρίες τῶν πιστῶν μέ βάση τή συλλο-
γική ἐμπειρία τῶν Ἁγίων καί τῶν Πατέρων, 
ὅπως αὐτή διαμορφώνεται ἀνά τούς αἰῶνες. 
Κανείς μας δέ διανοεῖται νά ἑρμηνεύσει τήν 
προσωπική ἐμπειρία του ἔξω ἀπό τό σῶμα 
τῆς Ἐκκλησίας, πολύ δέ μᾶλλον χρησιμο-
ποιώντας ἑρμηνεῖες τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τῆς 
παραθρησκείας καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς». 
Χρειάζεται πολλή ταπείνωση, ἐκκλησιαστι-
κή βίωση καί ἡ συναίσθηση ὅτι ὁ Πονηρός 
μετασχηματίζεται σέ ἄγγελο φωτός.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ "ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑΣ"ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, ΤΙΣ «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ»: τηλ. 210 5238.305
ἤ τήν Π. Ε. Γ.: τηλ. 210 6396.665.

Τό φαινόµενο τοῦ “νεοπαγανισµοῦ”, ὡς µιᾶς ἀπό τίς πολλές “ἀτραπούς” τῆς “Νέας
Ἐποχῆς”, δηµιουργεῖ σύγχυση στούς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες καί ἀποτελεῖ ἕνα σοβαρό 
ποιµαντικό πρόβληµα καί ὄχι µόνο. Τό σύνθηµα, πού ἀκούγεται στόν “χῶρο” αὐτό:
“ἤ  Ἕλληνας ἤ Χριστιανός”, καίτοι γιά µᾶς οὐσιαστικά εἶναι ἕνα ψευδεπίγραφο δίληµµα, 
δέν πρέπει νά ὑπερεκτιµᾶται, ἀλλά οὔτε καί νά ὑποβαθµίζεται. Πολύ περισσότερο, ὅταν τά 
Ἑλληνικά “ἀρχαιολατρικά” ρεύµατα δραστηριοποιοῦνται ὡς ἕνας “νέος ἀντιχριστιανισµός” 
καί, σέ ἀρκετές περιπτώσεις, µέ ἔντονο ἐθνικιστικό χαρακτήρα. Ἡ ἀντιπαράθεσή τους πρός 
τόν Χριστιανισµό συνοδεύεται συχνά ἀπό φανατισµό καί ἀκρότητες, προκατάληψη, ἀπειλές 
καί ὕβρεις, ἀπαξιωτικές ἐκφράσεις, ἀνεπίτρεπτους χαρακτηρισµούς, ὑπερβολές, διαστρε-
βλώσεις, ἀβάσιµους ἰσχυρισµούς καί ἔλλειψη ἐπιστηµονικῆς τεκµηρίωσης τῶν λεγοµένων 
καί γραφοµένων. Χρησιµοποιοῦν διχαστικά συνθήµατα, πού ἀπειλοῦν νά πλήξουν τήν
ἐθνική µας ὁµοψυχία καί νά διχάσουν τούς Ἕλληνες σέ “Ἕλληνες” καί “Χριστιανούς”.
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TAO’S CENTER. ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ.

Τήν εὐκαιρία γιά τήν σχετική ἔρευνα, 
μᾶς ἔδωσαν ἀνήσυχοι γονεῖς καί καθηγη-
τές τῆς παριανῆς κοινωνίας.

Ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἀναρτηθέντα 
στό διαδίκτυο διαφημιστικά τοῦ ἰδίου τοῦ 
Κέντρου Tao’s1, πρόκειται γιά φορέα πού 
ἀσκεῖ μεγάλη ποικιλία ἐναλλακτικῶν, 
ἀποκρυφιστικῶν καί ἀνατολικῆς θρησκευ-
τικότητας πρακτικῶν καί ψυχοτεχνικῶν 

1. http://www.taos-greece.com/

-συνοδευόμενων φυσικά καί ἀπό τίς σχετι-
κές διδασκαλίες- καί ἀπευθυνόμενο πρω-
τίστως σέ ἀλλοδαπούς, πού ἐνδιαφέρονται 
γιά «ἐναλλακτικές διακοπές», συνδυάζο-
ντας κυρίως τεχνικές καί ἀσκήσεις γιόγκα2 
καί διαλογισμοῦ3 μέ θαλάσσια μπάνια, δι-

2. Πρακτική πού περιλαμβάνει ἀναπνευστικές κινή-
σεις καί στάσεις τοῦ σώματος, μέ σκο πό νά ἐπιτευχθεῖ 
δῆθεν ἕνωση πνεύματος, σώματος καί ψυχῆς καί στόχο τή 
συγχώνευση στό ἀπρόσωπο, ἀπόλυτο «Ἕνα» τοῦ ἰνδουι-
σμοῦ ἤ στό «κενό» τοῦ Βουδιστικοῦ νιρβάνα.

Βλ. καί: Χρήστου Ταγαράκη, Εἶναι ἡ ΓΙΟΓΚΑ σωματική 
ἄσκηση  γυμναστική;, ἔκδ. «Διάλογος», Ἀθήνα 2010.

3. Εἶναι τό ἀντίθετο τῆς προσευχῆς. Κατά τούς ὀπα-
δούς του, εἶναι ἡ «ἀπουσία τοῦ νοῦ. Ἡ καθαρή, χωρίς 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ ΔΗ ΜΟ ΚΡΑ ΤΙ Α

Η Ι Ε ΡΑ ΣΥ ΝΟ ΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙ ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ

Δ/νσις: Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Ἀθήνῃσι 16ῃ Ἰουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Στό πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία στήν Ἑλλάδα εἶναι 
συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καί σεβαστή, ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της εὐθύνης 
γιά τήν ἀπο φυγή δημιουργίας κλίματος θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, μέ ἀφορμή τήν 
πρόσφατη καθιέρωση ἀπό τόν ΟΗΕ τῆς 21ης Ἰου νίου ὡς «Παγκόσμιας Ἡμέρας Γιό-
γκα», ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκ κλη σίας τῆς Ἑλλάδος ὑπενθυμίζει στό χριστεπώνυμο 
Πλήρωμα ὅτι: ἡ «Γιόγκα» ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊ-
σμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρ μο γῶν καί τάσεων καί ΔΕΝ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΙ «εἶδος γυ μνα στι κῆς».

Ὡς ἐκ τούτου ἡ «Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμ βί βα στη μέ τήν Ὀρθόδοξη 
Χριστιανική Πίστη μας καί δέν ἔχει καμία θέση στή ζωή τῶν Χριστιανῶν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
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ασκέδαση καί ὑγιεινιστική διατροφή. Αὐτό 
προκύπτει καί ἀπό τίς ἱστοσελίδες τοῦ 
Tao’s Center συντεταγμένες μόνο στήν 
ἀγγλική γλώσσα καί ἀπό τούς ἐκπαιδευτές 
τοῦ Tao’s Center στούς διαφόρους ἐναλλα-
κτικούς καί ἀποκρυφιστικούς τομεῖς, οἱ 
περισσότεροι τῶν ὁποίων τυγχάνουν ἀλλο-
δαποί -ὁρισμένοι ἀπό τό Ἰσραήλ-, κάποιοι 
μάλιστα χρησιμοποιώντας τήν Ἀγγλική 
μέ ξενική προφορά, ἐνῶ κάποια ἀπό τά 
διαφημιστικά video ὑποτιτλίζονται μέ χα-
ρακτῆρες τοῦ ἑβραϊκοῦ ἀλφάβητου.

Μερικές ἀπό τίς δραστηριότητες τοῦ 
Tao’s Center περιλαμβάνουν:

•  Βουδιστικές διδασκαλίες μέ «αὐτοσχε-
διασμό», «ἐπίγνωση μέσω τῆς κίνη-
σης»4, διαλογισμό καί Ζέν5, μέ ἐκπαι-
δευτές τήν Iris Nais καί τήν Naama 
Oshri.

•  Ἑβραϊκή Καμπαλά6, τό ἐργαστήριο: «A 
Warrior A Lover»7 (πολεμιστής - ἐρα-
στής), Σαμανισμό8, Βουδισμό καί τό ἐρ-
γα στή ριο: «A Course in Miracles»9 (Ἕνα 
Μάθημα στά Θαύματα), μέ ἐκπαιδευ-

κανένα περιεχόμενο, συνειδητότητα». Στήν πραγματικό-
τητα εἶναι ἡ στροφή τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Ἑαυτό του 
καί ἡ ἀπομάκρυνσή του ἀπό τόν Θεό.

4. Μέθοδος δῆθεν αὐτογνωσίας πού συνδυάζει δια-
λογισμό ἐν κινήσει μέ μεθόδους Feldenkrais (ὁ Moshe 
Feldenkrais ἦταν συνεχιστής τῶν διδασκαλιῶν τῶν 
George Ivanovich Gurdjieff καί F. Matthias Alexander) κ. ἄ.

5. Σχολή τοῦ Βουδισμοῦ Μαχαγιάνα. Ἡ ἰαπωνική 
λέξη Ζέν προέρχεται ἀπό τήν ἰ α πω νι κή προφορά τῆς κι-
νεζικῆς λέξης Τσάν, ἡ ὁποία μέ τή σειρά της προέρχεται 
ἀπό τή σανσκριτική λέξη dhyana, πού σημαίνει «διαλογι-
σμός» ἤ «κατάσταση διαλογισμοῦ».

6. «Ἑβραϊκή Θεοσοφία», ἑδραζομένη στή μαγεία καί 
στήν ἀριθμοσοφία (Γκεμάτρια), μή ἔχουσα σχέση μέ τόν 
«Ὀρθόδοξο» Ἰουδαϊσμό καί τήν Πεντάτευχο.

7. Τό ἐργαστήριο: «πολεμιστής ἐραστής» συνδυάζει, 
κατά τούς ὀπαδούς του, τό δίπολο: ἄνδρας καί γυναίκα μέ 
τόν ἑβραϊκό μυστικισμό καί τή Σαμανιστική «θεραπεία», 
τή βουδιστική σοφία καί πρακτικές τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

8. Θρησκευτικό ἤ μᾶλλον μαγικό σύστημα, πού ἀπο-
δέχεται ὅτι μέ αὐτοσυγκέντρωση καί ἔκσταση μπορεῖ 
νά ἀποκτῶνται: «διεύρυνση τῆς συνείδησης» καί δυνά-
μεις πού καθιστοῦν τόν ἀσκούμενο, μάγο-θεραπευτή. 
Ἀπαντᾶται σέ πρωτόγονες φυλές (Ἀ φρι κα νῶν, Ἰνδιάνων) 
καί σέ ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου» (New 
Age).

9. https://en.wikipedia.org/wiki/A_Course_in_Miracles

τές τόν ραβίνο Yaakov Enoshi καί τήν 
Ujallah.

•  Συνεδρίες «Primal Painting»10 (Ἀρχέ-
γονης Ζωγραφικῆς), «OSHO Dynamic 
Meditation»11 (Δυναμικός Διαλογισμός 
OSHO) καί «Kundalini Meditation»12 
(Διαλογισμός Κουνταλίνι), μέ ἐκπαι-
δεύτρια τή Meera.

Δέν θά συνεχίσουμε τήν ἀπαρίθμηση 
τῶν ἀποκρυφιστικῶν, ἐναλλακτικῶν καί 
νεοεποχίτικων πρακτικῶν, πού τό Tao’s 
Center περιλαμβάνει στά προγράμματά 
του, τά ὁποῖα ἀνάγονται, μέ τίς πιό ἐπιει-
κεῖς ἐκτιμήσεις, σέ πολλές δεκάδες... Θά 
ἑστιάσουμε τό θέμα μας στήν ἐπικινδυνό-
τητα τῶν μεθόδων αὐτῶν, καταστροφικῶν 
στό σύνολό τους γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν 
κοινωνία, καθώς τό ἐπικίνδυνο αὐτό νεοε-
ποχίτικο μόρφωμα κατόρθωσε σιγά, σιγά 
καί ἐπί χρόνια νά ἀναπτυχθεῖ μέσα στή 
νησιώτικη κοινωνία τῆς Πάρου, ἀπευθυνό-
μενο βέβαια κυρίως σέ ἀλλοδαπούς, ἀλλά 
δίνοντας τήν ἐντύπωση στούς ἀνυποψία-
στους Παριανούς, ὅτι ἐπρόκειτο γιά «μιά 
ταβέρνα μέ ἴσως κάπως ἐξωτικά φαγητά».

Τό πρόβλημα ἐνέκυψε ὅταν τό ἀποκρυ-
φιστικό Κέντρο ἐπιχείρησε νά διευρύνει τίς 
δραστηριότητές του καί νά ἀπευθυνθεῖ καί 
στούς νησιῶτες μέσω δημοτικῶν φορέων, 
πού ἤδη πραγματοποίησαν πέρυσι σεμινά-
ριο «Laughter yoga» («γιόγκα τοῦ γέλιου»13) 

10. Μέθοδος ὅπου, μέσω τῆς ζωγραφικῆς καί τοῦ δι-
αλογισμοῦ, ἐπιχειρεῖται ἡ ἀφύπνιση τῆς «δημιουργικῆς 
ἐνέργειας», ὡς μέρους τῆς ζωῆς καί ἔκφρασης τοῦ «πλή-
ρους δυ να μι κοῦ» του ἀνθρώπου.

11. Μέθοδος διαλογισμοῦ, στήν ὁποία, δῆθεν, ἐμπλέκο-
νται φυσικές ἐνέργειες. Τόν ὅρο καθιέρωσε, ἀπό τίς ἀρχές 
τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, ὁ γνωστός ἰνδός γκουρού Osho 
Rajneesh.

12. Σανσκριτικά σημαίνει «κουλουριασμένο ἕνα». Στή 
γιογκική κοσμοθεωρία, εἶναι μιά ἀρχέγονη ἐνέργεια, ἤ 
Shakti, πού ἑδράζεται στή βάση τῆς σπονδυλικῆς στήλης. 
Διάφορες ἀνατολικές παραδόσεις διδάσκουν διαφορετι-
κές μεθόδους «ξυπνήματος» τῆς Κουνταλίνι, μέ σκοπό, 
δῆθεν, τήν ἐπίτευξη πνευματικῆς φώτισης.

13. Laughter yoga (Hasyayoga): Πρακτική πού συνε-
πάγεται τό παρατεταμένο ἐ θε λον τι κό γέλιο. Βασίζεται 
στήν πεποίθηση ὅτι τό ἐθελοντικό γέλιο παρέχει, δῆθεν, 
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καί ἑτοιμάζονται νά τό ἐπαναλάβουν καί 
φέτος μαζί μέ ἄλλες παρόμοιες δραστηρι-
ότητες.

Ἀλλά τό πρόβλημα δέν σταματᾶ ἐδῶ... 
Ἡ ἐξαγγελία γιά τή συνεργασία μέ τό Tao’s 
Center καί τά «πολιτιστικά» προγράμματα, 
πού προετάθησαν δέν ἀφοροῦν ἐνηλίκους, 
ἀλλά τά παιδιά τῆς Πάρου κι αὐτό εἶναι 
καί τό σημαντικότερο.

Ἡ διείσδυση τῆς «Νέας Ἐποχῆς» σέ 
ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης δρα-
στηριότητας ἐξαπλώνεται καί στή χώρα 
μας μέ ἐπιδημικούς πλέον ρυθμούς. Τίς 
δεκαετίες τοῦ ‘70, ‘80, ‘90 εἴχαμε νά ἀντιμε-
τωπίσουμε ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις· 
ἕνας «διδάσκαλος», ἕνας γκουρού, ἕνας 
«μεσσίας» καί μερικές δεκάδες, ἑκατοντά-
δες ἤ καί χιλιάδες ὀπαδοί... Τό 1995 στήν 
Ἑλλάδα ὑπολογίζαμε ἐπίσημα 422 παρό-
μοιες ὁμάδες χαρακτηρισμένες ἀπό τήν 
Ἐκκλησία μας, ὡς «ἀσυμβίβαστες μέ τήν 
Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη»14· τίς νεοεπο-
χίτικες, ἐναλλακτικές, δῆθεν θεραπευτικές 
περιπτώσεις, σχεδόν, δέν τίς ἀγγίζαμε...

Σήμερα, 20 χρόνια ἀπό τότε, τό σκηνι-
κό ἔχει ἀλλάξει τελείως. Πολλές ἀπό τίς 
τότε ὀργανώσεις -ἀποκρυφιστικές, γκου-
ρουϊστικές, νεογνωστικές, ψυχολατρεῖες 
κ. ἄ.- συνεχίζουν νά ὑφίστανται· κάποιες 
μέ τήν τότε μορφή τους, κάποιες διασπα-
σμένες, μεταλλαγμένες, μετονομασμένες, 
ὅλες συνεχίζουν τό καταστροφικό τους 
ἔργο. Ὅμως, σήμερα, στή χώρα μας -καί 
διεθνῶς-, ἀντιμετωπίζουμε νέο φαινόμενο: 
πολλές ἀπό τίς ὀργανώσεις αὐτές, εἰδικά 
ὅσες ἀσκοῦσαν ἐναλλακτικές «θεραπευ-
τικές» μεθόδους, ἐκπαίδευσαν μέλη τους 
στίς διδασκαλίες καί πρακτικές τους καί 

τά ἴδια φυσιολογικά καί ψυχολογικά ὀφέλη ὅπως τό 
αὐθόρμητο γέλιο.

Σ.τ.Σ.: «Γελᾷ δ’ ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γελοῖον ᾖ». Προ-
φανῶς, οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι γνώριζαν καλύτερα.

14. Ζ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων 
Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρη-
σκείας, Ἁλίαρτος, 20-26/9/1995.

στή συνέχεια τά μέλη αὐτά ἄρχισαν νά 
«ἀσκοῦν ἐπαγγελματικά» αὐτές τίς μεθό-
δους... Στήν ἀγορά ἐργασίας παρουσιάστη-
καν νέες εἰδικότητες: «ἐναλλακτικῶν ψυ-
χολόγων», «ἐναλλακτικῶν θεραπευτῶν» κ. 
ἄ. Τάσεις, πού στό παρελθόν ἐθεωροῦντο 
ἀνάξιες λόγου, λαμβάνουν σήμερα μορφή 
«εἰδικότητας» ἀποδεκτῆς ἀπό τό εὐρύ κοι-
νό· ἡ ἀστρολογία εἶναι ἕνα λαμπρό παρά-
δειγμα αὐτῆς τῆς πραγματικότητας.

Καί ἐδῶ πρέπει νά ἐπισημάνουμε, ὅτι, 
τελευταῖα, ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀπό 
αὐτοχαρακτηριζόμενους ὡς «εἰδικούς», μέ 
ποικιλία τίτλων καί ἰδιοτήτων, ἐπιζητεῖ 
τήν συνεργασία μέ κοινωφελῆ ἱδρύματα, 
φορεῖς «μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα» καί 
προγράμματα Δημοσίων καί Δημοτικῶν 
φορέων.

Ἐπαγρύπνηση, λοιπόν, ὅλων των ὑγιῶν 
πολιτικῶν, πο λι τι στι κῶν, κοινωνικῶν ἀκό-
μη καί ἐκκλησιαστικῶν φορέων. Ἄς ἐξετά-
ζουμε μέ μεγάλη προσοχή κάθε πρόθυμη 
«κοινωνική προσφορά». Τήν ἑ πό με νη φορά 
πού, ὁ εὔχαρις, δραστήριος καί συμπα-
θητικός νέος ἤ νέα, θά σᾶς προτείνει νά 
ὑλοποιήσει μία «πολιτιστική», δωρεάν δρα-
στηριότητα, ὑπό τήν αἰγίδα σας, μπορεῖ 
νά εἶναι κάποιος ἀπό αὐτό τό πλῆθος τῶν 
-μέ πολλές, συχνά, ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ περ-
γαμηνές- παρασυρθέντων συνανθρώπων 
μας.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Θορυβημένοι πιστοί προσκόμισαν στά 
γραφεῖα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Γονέων 
τρία ἀντίτυπα τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού 
ὅπως μᾶς δήλωσαν μοιράστηκαν κάποια 
Κυριακή, μαζί μέ πολλά παρόμοια, ἀπό 
τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τους στό χριστε-
πώνυμο πλήρωμα.

Τά ἀντίτυπα περιλαμβάνουν τό κείμενο 
τῆς Καινῆς Διαθήκης, σέ μετάφραση στή 
Δημοτική καί ἀποτελοῦν ἔκδοση τῆς «Ἑλ-
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λη νι κῆς Βιβλικῆς Ἐταιρίας». Ἐπί πλέον, 
περιλαμβάνουν συγχαρητήριες ἐπιστο-
λές πρός τούς μεταφραστές κ. κ. Γεώργιο 
Γαλίτη, Ἰωάννη Καραβιδόπουλο, Ἰωάννη 
Γαλάνη καί Πέτρο Βασιλειάδη, Καθηγη-
τές τῆς Βιβλικῆς Θεολογίας τῶν Πανεπι-
στημίων Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, ἀπό 
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί τούς Πα-
τριάρχες Ἀλεξανδρείας καί Ἱεροσολύμων, 
καθώς καί τήν ἐγκριτική ἐπιστολή γιά 
τήν καταλληλότητα τῆς μετάφρασης, τῆς 
Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
2/6/1988.

Σέ εἰσαγωγική σελίδα τῆς ἐν λόγω μετα-
φράσεως πληροφορούμεθα ὅτι αὐτή ἀπο-
τελεῖ νεώτερη προσέγγιση προηγούμενης 
μεταφραστικῆς ἐργασίας τοῦ 1985, στήν 
ὁποία συμμετεῖχαν, πλήν τῶν ἀνωτέρω 
τεσσάρων Καθηγητῶν, καί οἱ Καθηγητές 
Σάββας Ἀ γου ρί δης καί Βασίλειος Στογιάν-
νος καί ὅτι ἐμελέτησε καί ἀξιολόγησε σο-
βαρά τίς διατυπωθεῖσες προτάσεις.

Τό περίεργο στήν περίπτωση αὐτή εἶναι 
ὅτι οἱ μεταφράσεις αὐτές χρησιμεύουν σέ 
αἱρετικές ὁμάδες γιά τόν προσηλυτισμό 
ἀνύποπτων Ὀρθοδόξων πιστῶν.

Εἶναι πρόδηλο ὅτι τό κείμενο αὐτό τῆς 
Καινῆς Διαθήκης, ἔχει τίς εὐλογίες τῶν 
Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν καί τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος γιά νά διανέμεται καί νά 
χρησιμοποιεῖται ἀπό Ὀρθοδόξους Κληρι-
κούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἔτσι τήν 
βεβαιότητα γιά τήν ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τοῦ 
κειμένου. Εἶναι ἑπομένως φανερό ὅτι κάτω 
ἀπό τούς τίτλους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν δέν εἶναι δυνατόν νά τίθενται τίτλοι 
μή Ὀρθοδόξων ὁμάδων καί νά κυκλοφορεῖ 
τό κείμενο ὡς νά ἔχει τίς εὐλογίες τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

 Τά συγκεκριμένα αὐτά τρία ἀντίτυπα 
τῆς Καινῆς Διαθήκης, περί ὧν ὁ λόγος, 
μοιράζονταν δωρεάν μέσα σέ τσάντες πού 
εἶχαν ἀκόμη καί ἀπεικόνιση Αἰγαιοπελα-
γίτικου Ναοῦ. Πάνω στό σκληρό πανόδετο 

Ἕνα βιβλίο
ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο!

Προµηθευθεῖτέ το
ἀπό τά Βιβλιοπωλεῖα
ἤ τήν Π. Ε. Γ.
τηλ. 210.6396.665.
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ἐξώφυλλο εἶχαν ἐπικολλημένο ὠοειδές 
αὐτοκόλλητο μέ τήν ἔνδειξη «ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟ
ΛΥΜΩΝ (βλ. αρχικές σελ.)». Οἱ τσάντες 
περιελάμβαναν καί εἰδικό ἔνθετο διαφη-
μιστικό πολύχρωμο δελτάριο μέ τό πα-
ρακάτω μήνυμα: «Γεια σου!... Γιατί άραγε 
να βρέθηκε αυτή η μικρή τσαντούλα έξω 
από το σπίτι σου; Ίσως να παραξενεύτηκες, 
όμως αυτό δεν είναι τυχαίο. Το δώρο αυτό 
είναι ο δικός μας τρόπος να εκφράσουμε την 
αγάπη και την συμπαράστασή μας στις δύ
σκολες μέρες οικονομικής κρίσης που ζούμε. 
Άλλωστε, ο μεγάλος δάσκαλος του γένους 
μας Αδαμάντιος Κοραής είχε πει, ότι “μόνο 
το Ευαγγέλιο έχει τη δύναμη να σώσει την 
Ελλάδα”. Σαν νέοι από διάφορα μέρη του 
κόσμου επιθυμούμε να εμπειριστείς την 
αγάπη, την ελπίδα και τη ζωή που χαρίζει ο 
Σταυρωμένος και Αναστημένος Ιησούς. Γνώ
ρισέ Τον στις σελίδες της Καινής Διαθήκης 
που σου προσφέρουμε.

Αν θέλεις, πάρε το χρόνο να εξετάσεις 
τα περιεχόμενα του πακέτου. Αν αυτά 

που δεις σου κινήσουν το ενδιαφέρον και 
θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για την 
αγάπη του Θεού για σένα, συμπλήρωσε το 
παρακάτω δελτίο και ταχυδρόμησέ το στη 
διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ, Λυδίας …, 115 27 Αθήνα, Τηλ. 210 
... ....».

Καί τό κείμενο συνεχίζει: «Η Καινή Δι
αθήκη που βρίσκεται στο πακέτο αυτό, 
διαλέχτηκε ως δώρο έχοντας την έγκριση 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, καθώς και του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρειας και 
Ιεροσολύμων. (Βλέπε: αρχικές σελίδες)».

Στή συνέχεια ἀκολουθοῦν μιά σειρά 
ἀπό προσφορές μέ τή δυνατότητα τῆς ἐπι-
λογῆς:

«Θα ήθελα να μου στείλετε / στέλνετε 
εντελώς δωρεάν ένα ή περισσότερα από τα 
παρακάτω:

Σειρά μαθημάτων σε θέματα της Αγίας 
Γραφής μέσω αλληλογραφίας.

Θα ήθελα μία Καινή Διαθήκη για να χα
ρίσω σε κάποιο μέλος της οικογένειάς μου ή 
σε κάποιον άλλον.

Ταινία “Ιησούς” σε DVD.
Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποια 

εκκλησία15 ή ομάδα μελέτης στη περιοχή 
μου.

Θα ήθελα να με επισκεφθεί κάποιος για 
να μελετήσουμε μαζί την Καινή Διαθήκη.

Θα ήθελα να ζητήσω προσευχή για:...».
Ἀκολουθεῖ χῶρος γιά νά καταχωρήσει ὁ 

παραλήπτης τά προσωπικά του στοιχεῖα: 
Ὄνομα, Ἐπώνυμο, Διεύθυνση, Τ. Κ., Τη-
λέφωνο, E-mail... [πόσο μετρᾶται ἐδῶ τό 
ἀπόρρητο τῶν προσωπικῶν δεδομένων;].

Καί τό ἔντυπο κλείνει μέ τή δήλωση ὅτι 
«η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
δεν έχει καμία σχέση με αιρέσεις, Μάρτυ-
ρες του Ιεχωβά, Μορμόνους κ.τ.λ.».

Ἀλλά ἡ «Ἑλληνική Ἱεραποστολική 
Ἕνωση» εἶναι Ὀρθόδοξη ὁμάδα; Κατά τήν 

15. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

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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Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ «Ἑλληνική Ἱεραπο-
στολική Ἕνωση» εἶναι μιά νεοπροτεσταντι-
κή- «ὑπερδογματική» ὁμάδα, ἀσυμβίβαστη 
μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη16. Ἐφόσον ὅμως, 
γιά τόν Ὀρθόδοξο χριστιανό, ἡ «Ε.Ι.Ε.» 
ἀποτελεῖ ἀφ’ ἐαυτῆς αἵρεση -κι αὐτό τό 
γνωρίζει ὁ συντάκτης τοῦ ἐντύπου-, δέν 
εἶναι ἡ δήλωση αὐτή ψευδής καί παραπλα-
νητική;.

Καί γεννᾶται τό ἐρώτημα: Εἶναι δυνα-
τόν, μέ ἀναφορά στήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κα-
θώς καί τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινου-
πόλεως, Ἀλεξανδρείας καί Ἱεροσολύμων, 
νά ἀσκεῖ ἡ «Ε.Ι.Ε.» μέ αὐτόν τόν τρόπο τό 
προσηλυτιστικό της ἔργο; Ἡ ἴδια ἄλλωστε 
δηλώνει17, ὅτι εἶναι  «διαδογματική» καί 
«υπερδογματική» ὁμάδα, που «ταυτίζεται 
και με το καθολικό και με το ορθόδοξο και 
με το διαμαρτυρόμενο δόγμα» καί πού «... 
δεν ασπάζεται κανένα δόγμα...», ἀλλά 
«... κινείται στα πλαίσια του “Ευαγγελικού 
Συνδέσμου”» καί «υποστηρίζει ότι δέχεται 
[μόνο] την θεοπνευστία και αυθεντικότη
τα της αγίας Γραφής, το “Σύμβολο της 
Πίστεως” και τις αποφάσεις των πρώτων 
αποστολικών χρόνων», ὅμως οὐσιαστικά 
«απορρίπτει την Εκκλησία σαν ορατή πραγ
ματικότητα και υπογραμμίζει ότι δεν σώζει 
καμία εκκλησία...»18.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, μέ κατ’ ἔτος ἐκδιδόμενα Δελτία 
Τύπου, ἐνημερώνει τό Ὀρθόδοξο Πλήρω-
μα γιά τήν πραγματική ταυτότητα τῶν 
διακινητῶν αὐτῶν τοῦ ἱεροῦ κειμένου τῆς 
Καινῆς Διαθήκης, καθόσον ἡ ὁμάδα αὐτή 

16.  Βλ. ecclesia. gr, Κατάλογο ὁμάδων ἀσυμβίβαστων 
μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἱστοσελίδα τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν 
αἱρέσεων, ἀριθμ. 32.

17. Βλ. π Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ἐγχειρίδιο Αἱρέ-
σεων & Παραχριστιανικῶν Ὁμάδων, Ἀθήνα 1994, σσ. 
359-366 και http://www.egolpion.com/e-i-e.el.aspx καί Δελ-
τίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, περιοδικό «Διάλογος» τ. 58, σ. 23 καί http://aktines.
blogspot.gr/2010/06/blog-post_1439.html

18. Βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ἐγχειρίδιο Αἱρέ-
σεων & Παραχριστιανικῶν Ὁμάδων, Ἀ θή να 1994, σ. 363.

διοργανώνει ἐτήσια ἐκστρατεία σέ διάφο-
ρους νομούς τῆς Ἑλλάδος.

Δέν εἶναι ὅμως μόνο αὐτή ἡ ὁμάδα πού 
χρησιμοποιεῖ τό συγκεκριμένο αὐτό κείμε-
νο τῆς Καινῆς Διαθήκης γιά προσηλυτιστι-
κούς σκοπούς.

Ἤδη πρίν ἀπό τό 2011, οἱ «Γεδεωνίτες»19, 
δραστηριοποιούμενοι στήν Ἑλλάδα ὡς «Φί-
λοι τῆς Ἁγίας Γραφῆς», γνωστή προτεστα-
ντική ὀργάνωση, μοίραζαν τήν Καινή Δια-
θήκη δωρεάν σέ πολίτες, ὑπηρεσίες, ἀλλά 
καί σέ σχολεῖα20.

Οἱ «Γεδεωνίτες» τυπώνουν τή διεύθυνσή 
τους (……….., Ἀθήνα), τό τηλέφωνό τους 
καί τό σῆμα τῆς ὀργάνωσής τους (τόν πυρ-
φόρο ἀμφορέα, μέσα σέ κύκλο), στίς πρῶτες 
σελίδες τοῦ ἐν λόγῳ κειμένου τῆς Καινῆς 
Διαθήκης καί τό διανέμουν δωρεάν. Ἔτσι, 
ὁ καθένας θά μποροῦσε νά ἀπευθυνθεῖ σ’ 
αὐτούς γιά πληροφορίες, ἐκλαμβάνοντας 
τήν ὀργάνωση αὐτή ὡς Ὀρθόδοξη. Αὐτό θά 
μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὡς προσηλυτιστι-
κή δραστηριότητα21, καθόσον ἔτσι ἀποκρύ-
πτουν τήν πραγματική τους ταυτότητα ἀπό 
τούς παραλῆπτες τοῦ κειμένου. Κατά και-
ρούς ἔχουν δημοσιευθεῖ πληροφορίες ὅτι 
ἡ κίνηση αὐτή διέθεσε τέτοια κείμενα καί 
σέ Ἱερές Μητροπόλεις, Ναούς, Δημόσιους 
φορεῖς καί σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καί 
σέ συνεργασία μέ Ὀρθόδοξους Κληρικούς 
-ἀσφαλῶς ἐν ἀγνοίᾳ τους- τυπώνοντας 
στίς πρῶτες σελίδες τό σῆμα καί τήν διεύ-
θυνση τῶν «Φίλων τῆς Ἁγίας Γραφῆς»22.

19. http://en.wikipedia.org/wiki/Gideons_International .
20. http://hristospanagia3.blogspot.gr/2011/05/blog-post_06.

html. Βλ. καί Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, περιοδικό 
«Διάλογος» τ. 58, σ. 25.

21. http://aktines.blogspot.gr/2013/04/blog-post_9730.
html

22. http://www.ierovima.gr/pages/article.aspx?id=405. 
http://hristospanagia3.blogspot.gr/2011/05/blog-post_06.
html. http://aktines.blogspot.gr/2011/07/blog-post_7403.
html. http://aktines.blogspot.gr/2012/01/blog-post_2242.
html. http://www.egolpion.com/gedeonites_nikaia.el.aspx. 
http://aktines.blogspot.gr/2012/07/blog-post_8535.html. 
http://aktines.blogspot.gr/2009/05/blog-post_13.html. http://
www.ecclesia.gr/greek/pronaos/pronaos_91.html#n5.
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Ἐάν τελικά ἔφθασαν στά χέρια Ὀρθοδό-
ξων πιστῶν τά κείμενα αὐτά προέβλεψαν 
ἄραγε οἱ κατά τόπους ὑπεύθυνοι Κληρικοί 
νά ἐνημερώσουν τό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα 
ἤ νά ἀπαλείψουν μέ κάποιο τρόπο τά σή-
ματα καί τίς διευθύνσεις τῶν διακινητῶν 
αὐτῶν τῶν ἀντιτύπων τῆς Καινῆς Διαθή-
κης πρίν μοιραστοῦν; Προέβλεψαν ἔστω 
νά καλύψουν τήν ἐπίμαχη διεύθυνση καί 
τόν «πυρφόρο ἀμφορέα» ἤ τά στοιχεῖα, 
πού ἐνδεχομένως ἔχουν τυπωθεῖ;

Μέ ἀφορμή τά ἐν λόγῳ ἀντίτυπα τῆς 
Καινῆς Διαθήκης, πού ὅπως μᾶς ἐνημέρω-
σαν, μοιράστηκαν καί πρόσφατα ἀκόμη 
καί σέ Ἐνορίες τῆς Ἀττικῆς μέ ἔντυπη τήν 
διεύθυνση τῶν «Φίλων τῆς Ἁγίας Γραφῆς», 
θέτομε τόν προβληματισμό: πρίν πάρει 

στά χέρια του ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός ἕνα 
ὁποιοδήποτε ἔντυπο ἐξετάζει καλῶς τήν 
προέλευσή του; Γνωρίζουν νά διακρίνουν 
Ποιμένες καί Ποίμνιο ποιοί διακινοῦν τήν 
Ἀλήθεια καί ποιοί τήν πλάνη, ἀκόμη καί μέ 
προσωπεῖα Ὀρθόδοξα; Ἐδῶ βρίσκεται τό 
μεγάλο πρόβλημα τῆς πληροφόρησης πά-
νω στό σύγχρονο φαινόμενο τῶν αἱρέσεων.

Εὐτυχῶς ὅμως ὑπάρχουν καί ποιμένες 
πού καί γνωρίζουν καί γρηγοροῦν, ἀλλά 
καί πιστοί πού  ἐρευνοῦν καί «δοκιμάζουν τά 
πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστίν» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 1)23.

23. http://aktines.blogspot.gr/2010/07/blog-post_3131.
html
http://aktines.blogspot.gr/2013/07/blog-post_9975.html
http://www.ebookxp.org/anavaseis.blogspot.gr/2013/08/
blog-post_3773.html?b=4 κ.ἄ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
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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.

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κα τά τό τρί μη νο Ἀπριλί ου - Ἰουνί ου 2015 
συ νε χί στη κε ἡ λει τουρ γί α τοῦ «Σε μι να ρί ου 
Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί Οἰ κο δο μῆς στήν 
Ὀρ θο δο ξί α». Ὅπως εἶναι γνωστό, τό Σε μι νά-
ρι ο τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 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. Οἱ ὁ μι λί ες γί νον ται κά θε Κυ ρια κή, 11.30 
π.μ. ἕ ως 13.00, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς 
Ἐνορίας 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 τή διά ρκεια τοῦ τριμήνου αὐ τοῦ 
πραγ μα το ποί η σαν εἰ ση γή σεις στό Σε μι νά-
ρι ο οἱ ἑ ξῆς ὁ μι λη τές:

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ. κ. Κων-
σταντῖνος Παπαχριστο δούλου, μέ θέ μα: 

«Ὁ προφητικός λόγος κατά τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκ κλησία».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρεσβ. π. Σωτήριος Γκί-
κας, μέ θέ μα: «Ἡ δέ γυνή ἵνα φοβῆται τόν 
ἄνδρα...» καί

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Ἰωάννης Χα-
τζηθανάσης, μέ θέ μα: «Κανείς δέν μπορεῖ 
νά μᾶς ἀδικήσει».

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 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 Ἀπριλί ου - Ἰουνί ου 
πραγ μα το ποι ή θη κε ἐπίσης καί ἡ τελευταία 
ἐκπαιδευτική 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. Ὑψώσεως τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ, στόν Χολαργό, τό Σάβ βα το, 
16 Μαΐου. Εἰ ση γή τρια ἦ ταν ἡ κ. Μαρία Δη-
μητριάδου, μέ θέ μα: «Οἱ Πολεμικές Τέχνες 
ἀσυμβίβαστες μέ τήν Χριστιανική πίστη».

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-
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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.

Μέ λη τῆς Π. Ε. Γ. ἔ δω σαν δι α λέ ξεις καί κα-
τά τό τρί μη νο Ἀπριλί ου - Ἰουνί ου σέ ἐ νο ρί ες 
τῆς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς Ἀ θη νῶν καί στίς ἕ δρες 
Μη τρο πό λε ων τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἐλ λά δος.

Συ νε χί στη κε ἐπίσης, κα τά τό τρί μη νο 
Ἀπριλί ου - Ἰουνί 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», σύμφω-
να μέ τό πρόγραμμα πού δημοσιεύεται στό 
τέλος τοῦ περιοδικοῦ μας. Συστήνουμε τήν 
παρακολούθηση τῶν μα θη μά των αὐτῶν σέ 
ὅσους ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν βαθύτερα 
καί νά συνδράμουν τήν διακονία μας.

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: 180/29600444, 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.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΑ

ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΥΡΙΣΜΟ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣΟ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ

ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΥΡΙΣΜΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΥΡΙΣΜΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ
ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ,
 ἤ ΤΗΝ Π. Ε. Γ.
τηλ. 210.6396.665.
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ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

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

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

α) «Ἀντιαιρετική Δράση», Σάββατο, 14.1515.00. Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν 
οἱ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί π. Βασίλειος Γεωργόπουλος

β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.0019.00. 
(Ἀναμεταδίδονται οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στό Ἐνοριακό 

Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή).
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: www.ecclesia.gr, e-mail: ierasynodos@ecclesia.gr

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

e-mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 7272240-3, fax: 210 7272244

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

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

ÁÈÇÍÁ 2002

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

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ó. ÃÑÇÃÏÑÉÁÄÇ
Ä. ÁÍ. ÊÁÈÇÃÇÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÐÁÔÑÙÍ

* ÁÐÅÕÈÕÍÅÔÁÉ ÓÔÇ ÓÕÃ×ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÍ 

×ÑÉÓÔÙ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÁ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ

* ÐÑÏÂÁËËÅÉ ÔÇÍ ÕÐÅÕÈÕÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÅÍÇËÉÊÙÍ (ÃÏÍÅÉÓ 

ÐÁÉÄÁÃÙÃÏÉ - ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏÉ) ÅÍÁÍÔÉ ÔÇÓ ÏÌÁËÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÅÙÓ 

ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ

* ÁÐÏÊÁËÕÐÔÅÉ ÔÇÍ ÅÍ ×ÑÉÓÔÙ ÓÕÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÓÔÇ ÆÙÇ 

ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ ÌÅ ÔÇÍ ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÉÊÇÓ ÁËÇÈÅÉÁÓ

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

ÆÙÓÁ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ ÓÅ ÊÁÈÅ ÁÍÈÑÙÐÏ

* ÕÐÏÄÅÉÊÍÕÅÉ ÔÇÍ ÐËÇÑÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÕÐÁÑÎÉÁÊÙÍ ÁÍÁÃÊÙÍ ÔÏÕ 

ÐÁÉÄÉÏÕ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÇÓ ÁÃÁÐÇÓ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ

* ÅÌÖÁÍÉÆÅÉ ÔÏ ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÏ ÔÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ ÔÇÓ 

ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÓÔÇ ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ

* ÐÑÏÔÅÉÍÅÉ ÔÇÍ ÌÅÔÏ×Ç ÔÙÍ ÃÏÍÅÙÍ ÊÁÉ ÄÉÄÁÓÊÁËÙÍ ÓÔÇÍ 

ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÇÓ ÁÃÁÐÇÓ, ÙÓ ÊÁÈÏÑÉÓÔÉÊÏ ÐÁÑÁÃÏÍÔÁ ÓÔÇÍ ÁÃÙÃÇ 

ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ

* ÄÉÁÌÏÑÖÙÍÅÉ ÔÏÍ ÊÁÔÇ×ÏÕÌÅÍÏ ÌÅ ÔÏÍ ÅÎÏÐËÉÓÌÏ ÔÇÓ 

«ÅÉÊÏÍÏÓ ÔÏÕ ÈÅÏÕ» ÐÁÑÏËÇ ÔÇÍ ÅÐÉÊÁËÕØÇ ÔÇÓ ÁÐÏ ÔÇÍ 

ÁÌÁÑÔÉÁ

* ÁÐÏÌÁÊÑÕÍÅÉ ÊÁÉ ÐÑÏÖÕËÁÓÓÅÉ ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÁÐÏ ÔÁ ÁÄÉÅÎÏÄÁ 

ÔÙÍ ÍÁÑÊÙÔÉÊÙÍ, ÔÙÍ ÐÁÑÁÈÑÇÓÊÅÉÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ ÓÁÔÁÍÉÓÔÉÊÙÍ 

ÌÅÈÏÄÅÉÙÍ
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 

καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2.  «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3.  «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and Life».
4.  «Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5.  «Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς 

παραθρησκείας».
6.  «Ἐγχειρίδιο  αἱρέσεων  καὶ  παραχριστιανικῶν 

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

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

10.  «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11.  «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Ά ).
12.  «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος Γ΄).
13.  «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

θο δο ξί α».
25.  «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.

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

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

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

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

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

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

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

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

34.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας», 
Καμ πάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-
χη μεία» (τεῦχος 3ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

36.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Ἀ πο κρυ φι στι κὲς  Ὁμάδες»,  Ροδόσταυροι  κ.λπ. 
(τεύχη 4ο-10ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

37.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νε ο-
α πο κρυ φι σμὸς», (τεύχη 11ο-15ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

38.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

39.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
40.  Κυριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
41.  Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμ φι σβη-

τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42.  Ἄννας  Μπουρδάκου,  «Μάρτυρες  τοῦ  Ἰεχωβᾶ. 

Ἀπό τό Α στό Ω», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
43.  π.  Κυριακοῦ  Τσουροῦ,  «Ὁ  Νεοπαγανισμός  τῆς 

“Νέ  ας Ἐποχῆς”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
44.  Χρήστου Ταγαράκη,  «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική 

ἄσκηση-γυμναστική;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
45.  Κωνσταντίνου  Παπαχριστοδούλου,  «Προφῆτες 

καί ψευδοπροφῆτες», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1.  «Ἡ  Ὁμοιοπαθητικὴ  ἀσυμβίβαστη  μὲ  τὴν  Ὀρ-

θό δο ξη  Πίστη»,  ἔκδ.  Π.Ε.Γ  Βορείου  Ἑλλάδος, 
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει  στήν  ἰστοσελίδα:  www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41

2.  Μοναχοῦ  Ἀρσενίου  Βλιαγκόφτη,  «Σύγχρονες 
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή»,  ἔκδ. Πα ρα-
κα τα θή κη (τηλ. 2310 222511).

3.  Βουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», 
ἔκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).

4.  M. E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ 
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος 
βασιλιάς»,  γ)  «Ὁ  Νίκ  Μάρβελ  καί  τό  νησί  τῆς 
Ἀφροδίτης», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου 
Πα τρῶν (τηλ. 2610 275022).

Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν 
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ, 
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν 
ἐπὶ ἀντικαταβολῇ.


