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ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ  ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες καί φίλοι τοῦ πε-
ριοδικοῦ μας,

Δοξολογία καί αἶνο ἀναπέμπομε πρός 
τόν Παντοδύναμο Κύριο, γιατί μᾶς ἀξι-
ώνει νά παραδώσουμε τό ΕΚΑΤΟΣΤΟ 
τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας. Ὁ ἱδρυτής του 
μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, 
ἐκυκλοφόρησε τό πρῶτο τεῦχος του, τόν 
Ἰανουάριο-Ἀπρίλιο τοῦ ἔτους 1994 καί 
τό διηύθυνε μέχρι τόν θάνατό του, τόν 
Μάϊο τοῦ 1996. Τό ἔθε-
σε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ 
ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καί ὅρισε 
ὡς ἐποπτική ἐπιτρο-
πή του ἐκπροσώπους 
καί τῶν ἄλλων Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν, 
δίδοντάς του, μέ τόν 
τρόπο αὐτό Πανορθό-
δοξο κῦρος.

Κατά τήν μακρά 
πορεία του τό περιοδι-
κό μας, ὑπό τίς εὐλογί-
ες τῆς Ἐκκλησίας μας, 
κατέβαλε κάθε προ-
σπάθεια νά ἐνημερώ-
ση ἀντικειμενικά καί 
ὑπεύθυνα τούς Ποι-
μένες τῆς Ἐκκλησίας 
καί τό Ὀρθόδοξο Πλή-
ρωμα γιά τό φαινόμε-
νο καί τήν δραστηριό-
τητα τῶν συγχρόνων 
αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας, μακριά 
ἀπό κάθε μισαλλοδοξία καί φανατισμό.

Ἡ προσπάθειά μας εὐλογήθηκε ἀπό 
τούς ἑκάστοτε Προκαθημένους τῶν 

Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί πλῆθος Σεβα-
σμιωτάτων Ἱεραρχῶν καί ὑποστηρίχθηκε 
ἀπό χιλιάδες ἀναγνῶστες καί φίλους του. 
Οἱ δυσκολίες, οἰκονομικές, νομικές καί 
συντακτικές ὑπῆρξαν πολλές. Ἐνίοτε φά-
νηκε ὅτι ἀπειλοῦσαν τήν ἴδια τήν ὕπαρξή 
του. Ὅμως, μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου, τίς 
εὐλογίες καί τήν ὑποστήριξη τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί 
Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἀλλά καί τῶν ἀγα-

πητῶν συνδρομητῶν 
μας, κατέστη δυνατόν 
νά φθάση αἰσίως στό 
ΕΚΑΤΟΣΤΟ τεῦχος 
του, γεγονός πού μᾶς 
γεμίζει χαρά καί ἱκα-
νοποίηση.

Μέ σεβασμό ἀνα-
μιμνησκόμαστε τοῦ 
ἱδρυτοῦ τοῦ περιοδι-
κοῦ μας, μακαριστοῦ 
π. Ἀντωνίου Ἀλεβι-
ζοπούλου, ὁ ὁποῖος, 
στό μεγαλόπνοο καί 
πολύπλευρο ἔργο του 
ἐνέταξε καί τήν ἔκδο-
ση τοῦ περιοδικοῦ 
μας.

Θερμές εὐχαριστί-
ες καί εὐγνωμοσύ-
νη ἐκφράζομε πρός 
ὅλους τούς κατά και-
ρούς συνεργάτες καί 
ἀρθρογράφους, τούς 

χορηγούς, τούς συνδρομητές καί ὑπο-
στηρικτές τοῦ περιοδικοῦ μας.

Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά εὐλογήσῃ τήν 
περαιτέρω πορεία τοῦ μοναδικοῦ στό 

Τό πρῶτο τεῦχος τοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΥ»
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εἶδος του περιοδικοῦ μας, ὥστε, ὑπερ-
βαίνοντας κάθε δυσκολία, νά συνεχίσῃ 
ἀπροσκόπτως τήν φιλότιμη προσπά-
θειά του, συμβάλλοντας στό ποιμαντι-
κό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν 
ἐνημέρωση καί τήν περιφρούρηση τοῦ 
Ὀρθοδόξου Πληρώματος ἀπό τήν σύγ-
χρονη πλάνη. 

Ἡ συνέχιση τῆς ἐκδόσεως καί τῆς 
κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ μας, μαζί 
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου καί τίς Εὐλογίες 
τῆς Ἐκκλησίας μας, θά μπορέσῃ νά συ-
νεχίσῃ τήν περαιτέρω πορεία του καί μέ 
τήν παντοία ὑποστήριξη τῶν ἀγαπητῶν 
ἀναγνωστῶν μας.

Ἡ Διεύθυνση τοῦ Περιοδικοῦ

«Τό βιβλίο αὐτό, ὅπως 
καί ὁλόκληρο τό ἔργο τοῦ 
Ἕλληνος πατρός Ἀντωνίου 
Ἀλεβιζόπουλου μαρτυρεῖ 
μία ψυχή πού φλέγεται ἀπό 
τό ζῆλο ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξί-
ας, γιά ἐκεῖνο τό μέρος τοῦ 
Χριστιανισμοῦ πού ἔμει-
νε διά μέσου τοῦ χρόνου – 
παρ’ ὅλες τίς τρομακτικές 
ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν του, 
ἅγιο καί ἄσπιλο.

Πάντοτε ὁ Θεός διετήρη-
σε γιά τόν ἑαυτό του ἕνα 
ὑπόλοιπο ἕνα ἅγιο μερίδιο, 
μεγάλους ἄνδρες γιά νά 
φέρουν τήν ἀλήθεια στήν 
τελική καί κατά κράτος νί-
κη. Ὁ π. Ἀντώνιος συγκα-
ταλέγεται μεταξύ αὐτῶν 
καί γεμίζει τήν ψυχή μας 
ἀπό χαρά καί ἐλπίδα, βλέ-
ποντες πώς ἡ Ἁγία Ὀρθο-
δοξία ἔχει πάντοτε τούς 
εὐλογημένους ἀθλητές της.

Τό ὄφελος αὐτοῦ τοῦ βι-
βλίου εἶναι ἀμέτρητο γιά 
τούς Ὀρθοδόξους πιστούς, 
εἶναι μιά ἐκλεκτή εὐλογἰα 
τοῦ Θεοῦ» († π. Δημήτριος 
Staniloae).
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ 

Γραμματέως τῆς Σ. Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων

Ἰσχύει διαχρονικά καί μάλιστα στήν 
ἐποχή μας τό ἀρχαιοελληνικό γνωμικό 
«ἀρχή σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις» ἤ μέ 
τήν ἄλλη ἐκδοχή του «ἀρχή παιδεύσεως 
ὀνομάτων ἐπίσκεψις». Τό γνωμικό αὐτό  
βρίσκει σήμερα τήν ἐφαρμογή του ἰδιαι-
τέρως στόν τομέα τῆς λεγομένης «νέας 
πνευματικότητας», ὅπως αὐτή «λανσά-
ρεται» ἀπό τίς σύγχρονες αἱρέσεις καί τίς 
ποικιλώνυμες παραθρησκευτικές ὁμάδες 
τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Σ’ ὅλες αὐτές τίς μορφές «θρησκείας» 
γίνεται πολύς λόγος γιά Θεό, γιά νόημα 
ζωῆς, γιά φώτιση καί σωτηρία, γιά σίγου-
ρες «λύσεις» στά ὑπαρξιακά καί ὄχι μόνο, 
προβλήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. 
Μεγάλη εἶναι ἡ «ζήτηση», πλούσια ἡ «προ-
σφορά». Ὑπάρχει «ὑπεραγορά θρησκεί-
ας», ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστός π. Ἀντώνι-
ος Ἀλεβιζόπουλος. Ἄλλοι διακηρύττουν 
ὅτι μόνο αὐτοί κατέχουν τήν εὐαγγελική 
ἀλήθεια καί τήν αὐθεντική ἑρμηνεία της. 
Ἄλλοι ὑπόσχονται, ὅτι θά τήν ἀποκαλύ-
ψουν σέ «ἐκλεκτούς» μέσα ἀπό μυήσεις καί 
ἀπόκρυφες τεχνικές. Ἀρκεῖ ὁ ὑποψήφιος 
ὀπαδός νά παραδοθῆ στόν ἀρχηγό ἤ στήν 
ὁμάδα.

Ὁ πολλαπλῶς προβληματισμένος σύγ-
χρονος ἄνθρωπος, στή ἀναζήτησή του γιά 
τό νόημα τῆς ζωῆς, ἀνίδεος γιά τήν ταυ-
τότητα καί τήν ποιότητα τῆς προσφορᾶς, 
ἀνίσχυρος ἤ ἀπληροφόρητος, ἐμπιστεύεται 
στίς ὑποσχέσεις καί ἀφήνεται στούς χει-
ρισμούς ἐπιτήδειων «ἐμπόρων κάλπικης 
ἐλπίδας», ἐκλαμβάνοντας τό ψεῦδος ὡς 
ἀλήθεια, τήν αἱρετική δοξασία ὡς Ὀρθόδο-
ξη διδασκαλία.

Ποῦ πρέπει νά ἀναζητηθῆ ἡ αἰτία; Ποῦ 
ὀφείλεται ἡ σύγχυση; Ποῦ ἐντοπίζεται τό 
σοβαρό αὐτό πνευματικό καί ποιμαντικό, 
συχνά μάλιστα καί κοινωνικό πρόβλημα; 

Ἔχει διαπιστωθῆ, ὅτι δύο εἶναι πρωτίστως 
οἱ αἰτίες: ἀφ’ ἑνός, ἡ ἐλλιπής καί ἀνεπαρκής 
γνώση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας καί ἀφ’ 
ἑτέρου, τά ποικίλα προσωπεῖα, μέ τά ὁποῖα 
παρουσιάζεται καί δρᾶ ἡ πλάνη. Πάντοτε 
εἶναι ἐπίκαιροι οἱ λόγοι τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου, ὅτι «ὁ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς 
ἄγγελον φωτός. οὐ μέγα οὖν εἰ καί οἱ διάκονοι 
αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαι-
οσύνης» (Β΄ Κορ. ια΄ 14). Ἐξάλλου, ὁ Ἴδιος ὁ 
Κύριος προειδοποίησε, ὅτι «ἐγερθήσονται 
ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται καί δώσουσι 
σημεῖα καί τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν 
καί τούς ἐκλεκτούς» (Ματθ. κδ΄ 24).

Τό πρόβλημα γίνεται ἐντονώτερο, κα-
θόσον οἱ αἱρέσεις καί οἱ ὁμάδες τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς» χρησιμοποιοῦν συχνά συστηματι-
κά ὀνόματα, τίτλους καί ὅρους Ὀρθόδοξους 
μέ διαφορετική ἔννοια καί περιεχόμενο, 
πού φαίνονται ἀλλά δέν εἶναι Ὀρθόδοξα. 
Γι’ αὐτό εἶναι ἀναγκαία ἡ «ἐπίσκεψις τῶν 
ὀνομάτων», γιά νά διαπιστώσουμε ἄν αὐτό 
πού μᾶς ἀκούγεται γνώριμο εἶναι πράγμα-
τι καί γνήσιο, ὅπως τό διδαχθήκαμε στήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Εἶναι δηλαδή 
ἀναγκαῖο νά ἐξετάσουμε ἄν πρόκειται 
περί αὐθεντικῆς καί γνήσιας Εὐαγγελικῆς 
διδασκαλίας ἤ γιά προσωπεῖο πλάνης.

Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, φερειπεῖν, 
γιά τήν ὁποία μιλοῦν πληθωρικά οἱ Πεντη-
κοστιανοί καί οἱ λοιποί Νεοπροτεστάντες, 
δέν εἶναι ἕνα στιγμιαῖο γεγονός, ὅπως 
ὑποστηρίζουν, ἀλλά δωρεά πού χαρίζε-
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ται στόν πιστό μετά ἀπό ἕνα συνεχῆ καί 
ἰσόβιο πνευματικό ἀγώνα. Ἡ τελούμενη 
ἀπ’ αὐτούς δῆθεν «Θεία Εὐχαριστία» δέν 
εἶναι Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, κατ’ οὐσίαν, 
ὅπως πιστεύουμε οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,  
ἀλλά σύμβολα. Γι’ αὐτό μπορεῖ νά πλύνης 
τά ποτηράκια, μέ τά ὁποῖα προσφέρεται, 
στόν νεροχύτη. Ὁ Ποιμένας δέν ἔχει «Ἀπο-
στολική Διαδοχή», γιατί δέν ἔχει χειροτο-
νία οὔτε «Ἀποστολική Διδαχή».

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὁ «θεός» τῶν ὁμά-
δων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» δέν ἔχει καμία σχέ-
ση μέ τόν Δημιουργό τοῦ Σύμπαντος, γιατί 
εἶναι μέρος τοῦ κτιστοῦ Σύμπαντος καί ταυ-
τίζεται μ’ αὐτό, εἶναι ἀπρόσωπη «Συνειδη-
τότητα» καί «Ἕν Ὅλον» μέ τό Σύμπαν. Δέν 
ὑπάρχει στή «Νέα Ἐποχή» διάκριση μεταξύ 
κτιστοῦ καί ἀκτίστου, ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
«ἐκροή τοῦ θεοῦ», ὅπως καί ὅλα τά ὄντα, τά 
πάντα εἶναι κατ’ αὐσίαν «θεός» καί μεταξύ 
αὐτῶν ἡ τελειότερη «ἐκδήλωσή» του εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος. Ὁ ὅρος «Χριστός» δέν σημαίνει 
τόν ἱστορικό Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλά «χριστι-
κή κατάσταση», στήν ὁποία βρέθηκαν στό 
παρελθόν καί βρίσκονται καί στό παρόν 
διάφοροι «μεσσσίες» κ.π.ἄ.1 

Ἐξάλλου, ὑπάρχουν σύγχρονες αἱρέσεις 
καί παραθρησκευτικές ὁμάδες τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς», πού δραστηριοποιοῦνται κάτω 
ἀπό δύο εἰδῶν προσωπεῖα: Οἱ χριστιανι-
κές αἱρέσεις ἤ οἱ παραχριστιανικές ὁμά-
δες αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «Ἐκκλησίες»: 
«Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ», «Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ», «Ἐλευθέρα Ἀποστολική Ἐκκλησία 
τῆς Πεντηκοστῆς», «Χριστιανική Ἐκκλη-
σία», «Ἐκκλησία τοῦ Τετραγωνικοῦ Εὐαγ-
γελίου», «Ἐκκλησία τῶν Χριστιανῶν Μαρ-
τύρων τοῦ Ἰεχωβά» κ.π.ἄ. Ἡ προσπάθειά 
τους, λένε, εἶναι νά κάνουν Χριστιανούς 
τούς Ἕλληνες Ὀρθόδοξους Χριστιανούς.

1. Βλέπε περισσότερα στό βιβλίο μας: Σύγχρονες 
αἱρέσεις καί «Νέα Ἐποχή», Ποιμαντική προσέγγιση καί 
ὁριοθέτηση, ἔκδ. ΕΝΝΟΙΑ, Ἀθήνα 2018.

Οἱ ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἐνῶ εἶναι 
ἀσυμβίβαστες πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, 
διακηρύττουν ὅτι ταυτίζονται μ’ αὐτήν καί 
ὅτι βοηθοῦν τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς 
νά γίνουν καλύτεροι Ὀρθόδοξοι. Μερικές 
ἀπ’ αὐτές δέν διστάζουν νά φέρουν ψευ-
δοορθόδοξους ἤ «ἀθώους» τίτλους: «Πνευ-
ματικός Ὅμιλος Ἀθηνῶν Τό Θεῖο Φῶς», 
«Σύλλογος Προσκυνητῶν Ἀκτίστου Φωτός 
“Ἅγιος Πατάπιος”»,  «Κέντρο τῆς Θεοτό-
κου», «Κοινότης Χριστιανῶν», «Ἑλληνική 
Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας», «Ἑλληνική 
Ὀργάνωση Γυναικῶν γιά τήν Παγκόσμια 
Εἰρήνη», «Οἰκογένεια» κ.π.ἄ. Ἀκόμη παρου-
σιάζονται ὡς Ἰνστιτοῦτα Ψυχοθεραπείας, 
Φιλοσοφίας, Γυμναστικῆς, Ἀνάπτυξης τοῦ 
νοῦ, ἤ ὡς Ἐναλλακτικές Θεραπεῖες κ.λπ.

Ὑπόσχονται τήν σωτηρία, κατά κυριο-
λεξία τήν αὐτοσωτηρία, τήν φώτιση, τήν 
αὐτογνωσία, τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀπόκρυ-
φης γνώσης, τήν θεραπεία ἤ καί τήν αὐτο-
θεραπεία καί τελικά τήν ἀπόκτηση τοῦ 
«νοήματος τῆς ζωῆς». Βεβαίως, ὅλα αὐτά 
ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἴδιων τῶν δυνάμεων 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ, ὅπως εἴπαμε, ἐκτός 
αὐτοῦ θεός δέν ὑπάρχει ὡς πηγή καί αἰτία 
τῶν ἀγαθῶν ἤ χορηγός τῆς φώτισης καί 
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅλες αὐτές οἱ ὑποσχέσεις προσφέρο-
νται κάτω ἀπό πολλά καί ποικίλα προσω-
πεῖα, πού εὔκολα ξεγελοῦν τόν ἀνύποπτο 
ἄνθρωπο καί πολλάκις ὄχι χωρς ἀμοιβή. 
Οὔτε ἡ ἀληθινή ταυτότητα τοῦ προσηλυ-
τιστῆ ἀποκαλύπτεται  ἀπό τήν ἀρχή οὔτε ἡ 
πραγματική διδασκαλία του φανερώνεται. 
Αὐτός ἄλλωστε εἶναι καί ὁ ὁρισμός τοῦ προ-
σηλυτισμοῦ: ἡ δι’ ἀπατηλῶν καί ἀθεμίτων 
μέσων προσπάθεια διείσδυσης καί ἀλλαγῆς 
στό θρησκευτικό πιστεύω ἑνός ἀτόμου, μέ 
ἐκμετάλλευση τῆς ἄγνοιάς του, τῆς ἀνά-
γκης του ἤ τῆς πνευματικῆς ἀδυναμίας του2. 

2. Βλέπε ἄρθρο 13 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος καί 
Νόμους 1363/1938 καί 1672/1939.
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Ὡς ἐκ τούτου, γίνεται σαφές, ὅτι τά ἀνωτέ-
ρω ἀποτελοῦν στοιχεῖα εὐδιάκριτα μεταξύ 
προσηλυτισμοῦ καί Ὀρθόδοξης κατήχησης. 
Στήν Ὀρθόδοξη κατήχηση ἐμφανῶς καί μέ 
σεβασμό στήν ἐλευθερία τοῦ κατηχούμενου 
ἤ τοῦ συγκατατιθεμένου κηδεμόνα του, 
ὁδηγεῖται καί οἰκοδομεῖται στήν πίστη ἀπό 
τά ἁπλούστερα στά σημαντικώτερα, χωρίς 
νά ἀλλάζει ἤ νά ἀλλοιώνεται τό ἀντικεί-
μενο τῆς πίστης ἤ νά εἰσάγονται στή συνέ-
χεια διδασκαλίες ἤ δοξασίες διαφορετικές ἤ 
ἀντίθετες ἀπό τίς ἀρχικές. Ὑπάρχει δηλαδή 
μιά διήκουσα καί συνεπής πορεία οἰκο-
δομῆς στήν πίστη.  Ἀντιθέτως, στόν προση-
λυτισμό ὁ προσηλυτιστής μέ τό προσωπεῖο 
προσποιεῖται τόν χριστιανό, ἐνῶ δέν εἶναι, 
ἤ λέει ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξος, ἐνῶ δέν εἶναι, ἤ 
ἰσχυρίζεται, ὅτι οἱ δοξασίες τῆς ὁμάδος του 
δέν ἀντιβάλουν στήν Ὀρθόδοξη Πιστη, ἐνῶ 
τήν ἀκυρώνουν οὐσιαστικά. Τό πραγματικό 
πρόσωπο τῆς ὁμάδας ἤ τοῦ ἀρχηγοῦ φανε-
ρώνεται ἀφοῦ προηγουμένως ἐφαρμοσθῆ 
ὁ κατάλληλος «χειρισμός» τοῦ ὑποψήφιου 
ὀπαδοῦ, ἤ ἐγλωβιστεῖ στήν ὁμάδα μέ μελε-
τημένους τρόπους, ὅπως, φερειπεῖν, γρα-
πτές ἐξομολογήσεις, ὑπογραφή ὑπευθύνων 
δηλώσεων, παραχώρηση περιουσιακῶν ἤ 
ἄλλων στοιχείων, συμμετοχή σέ ἀνάρμο-
στες ἤ παράνομες δραστηριότητες κ.ο.κ. 
Τότε πλέον εἶναι δύσκολο ἄν μή ἀδύνατο 
νά ἀποχωρήσει.

Μέ ὅλους τούς παραπάνω τρόπους 
ἄλλες ὁμάδες παρουσιάζονται ὡς «ἐκκλη-
σίες» καί ἄλλες, οἱ παραθρησκευτικές, ὡς 
σύμφωνοῦσες ἤ συμπληρωματικές τῆς Χρι-
στιανικῆς Πίστης.

Πῶς ὅμως μιά ὁμάδα, ἔστω καί μέ χρι-
στιανικά χαρακτηριστικά, μπορεῖ νά ὀνο-
μάζεται «ἐκκλησία» καί νά ἀπαιτεῖ μάλι-
στα τήν μοναδικότητα, ὅταν ἐμφανίστηκε 
μόλις πρίν μερικές δεκαετίες; Ποιά σχέση 
καί συνέχεια μπορεῖ νά ἔχει μέ τήν ἱστο-
ρική Ἐκκλησία, πού ἵδρυσε ὁ Χριστός πρίν 
εἴκοσι αἰῶνες; 

Ὑποστηρίζουν οἱ Πεντηκοστιανοί, οἱ 
Νεοπροτεστάντες καί οἱ «Μάρτυρες τοῦ 
Ἰεχωβᾶ», ὅτι ἡ Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Χρι-
στός, ἔπεσε σέ πλάνη καί ἀποστασία, γύρω 
στόν 4ο αἰῶνα. Τήν ἐκπροσωποῦν πλέον οἱ 
ἴδιοι, ἀποκατεστημένη στήν γνήσια μορφή 
της.

Δέν ἀντιλαμβάνονται οἱ πλανεμένοι 
ἀδελφοί μας, ὅτι μέ τόν ἰσχυρισμό τους 
αὐτόν, ἐκστομίζουν κατά τοῦ προσώπου 
τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ τήν φοβερώτερη βλασφημία. 
Ἐκεῖνος εἶπε καί διεβεβαίωσε: «οἰκοδομήσω 
μου τήν ἐκκλησίαν καί πύλαι ἅδου οὐ κατι-
σχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιστ΄ 18). Καί πάλι: 
«ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄ 20). 
Ἀκόμη: «ὅταν δέ ἔλθη ἐκεῖνος, τό Πνεῦμα 
τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν 
τήν ἀλήθειαν» (Ἰωάν. ιστ΄13). Ὁ Κύριος 
εἶναι ζῶν καί παρών καί ὁ Παράκλητος, 
τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας ἦλθε καί ὁδηγεῖ 
τήν Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Χριστός «εἰς 
πᾶσαν τήν ἀλήθειαν». Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία, 
ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική 
Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι, 
ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
«στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α΄ 
Τιμ. γ΄ 15).

Εἶναι ποτέ δυνατόν οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου 
νά μήν ἔχουν αἰώνια ἰσχύ, «ἕως τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος»; Ὁ Ἴδιος δέν μᾶς εἶπε, ὅτι 
«ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια» (Ἰωάν. ιδ΄ 
6); Εἶναι δυνατόν νά ἔπαυσε νά ὑπάρχει ἡ 
Ἐκκλησία «ἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου 
αἵματος» (Πράξ. κ΄ 28) ἤ νά ἔπεσε σέ πλά-
νη; Εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν κενά καί 
χάσματα, καί μάλιστα αἰώνων, στήν ζωή 
καί τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας; Εἶναι δυ-
νατόν ἡ Κεφαλή τοῦ Σώματος -τῆς Ἐκκλη-
σίας- νά παύσει νά καθοδηγεῖ, νά ζωοποιεῖ 
τό Σῶμα Της καί νά προνοεῖ γι’ αὐτό; Ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός «παρατεινόμενος 
εἰς τούς αἰῶνας». ἡ Ἐκκλησία ταυτίζεται 
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μέ τόν Χριστό, μέ τήν Ἀλήθεια, γι’ αὐτό ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι ἡ σωτηρία. 

Ἡ Ἀλήθεια, κατά τήν Χριστιανική Πί-
στη, εἶναι πρόσωπο. Κάθε προσωπεῖο εἶναι 
ἀνίσχυρο νά ἀντικαταστήση καί νά ἀλλοι-
ώση τήν ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια, πα-
ρερμηνεύοντάς Την ἤ διαστρεβλώνοντάς 
Την. «Οἰκτρόν (σοι) πρός κέντρα λακτίζειν» 
Πράξ. κστ΄ 14). 

Ἡ ἱστορική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πο-
ρεύθηκε μέσα στούς εἴκοσι αἰῶνες διά μέ-
σου δοκιμασιῶν καί διωγμῶν ἀσάλευτη, 
διαφυλάττουσα καί διδάσκουσα τήν Ἀπο-
κεκαλυμμένη Ἀλήθεια, ὁδηγούμενη ἀπό 
τόν Παράκλητον. Στηρίχθηκε ἀκόμη πάνω 
στό ἀδιαμφισβήτητο καί ἀδιάκοπο χάρισμα 
τῆς Ἱερωσύνης, τήν «Ἀποστολική Διαδοχή», 
ἡ ὁποία Τήν συνδέει μέ τήν ἀνόθευτη Ἀπο-
στολική Διδαχή. Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησί-
ας εἶναι γνήσιοι διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, 
χειροτονημένοι ἀπό γνησίους διαδόχους 
τους. Ποιός ἀπό τούς «ποιμένες» τῶν διαφό-
ρων αἱρετικῶν ὁμάδων μπορεῖ νά ἀποδείξη 
ὅτι εἶναι διάδοχος τοῦ Ἰγνατίου, τοῦ Πολυ-
κάρπου, τοῦ Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου, τοῦ 
Χρυσοστόμου, τοῦ Φωτίου, τοῦ Γρηγορίου 
Παλαμᾶ, τοῦ Νεκταρίου Πενταπόλεως, τοῦ 
Λουκᾶ Συμφερουπόλεως, τοῦ Ἐδέσσης Καλ-
λινίκου, ἐνδεικτικῶς ἀναφερομένων;

Ἄλλωστε, ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, γιατί 
Μία εἶναι ἡ Κεφαλή Της, ὁ Χριστός, μέ τόν 
Ὁποῖο ταυτίζεται. Οἱ τίτλοι πού χρησιμο-
ποιοῦν οἱ διάφορες αἱρετικές καί παραχρι-
στιανικές ὁμάδες, ἐνίοτε καί ὁμάδες τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς», αὐτοχαρακτηριζόμενες 
ὡς «ἐκκλησίες», εἶναι καταχρηστικοί, εἶναι 
προσωπεῖα. 

Καί εἶναι βεβαιωμένο, ὅτι προσωπεῖα 
φέρει μόνο ἡ πλάνη, ἡ αἵρεση, ἡ παραχά-
ραξη τῆς Ἀλήθειας, ἡ προσηλυτιστική δρα-
στηριότητα καί ὁ ἀθέμιτος προσηλυτισμός, 
ὁ ὁποῖος δέν σέβεται τήν θρησκευτική 
ἐλευθερία, τό Ἑλληνικό Σύνταγμα καί τά 
ἀτομικά δικαιώματα.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, πῶς εἶναι δυνα-

τόν μιά παραθρησκευτική ὁμάδα τῆς «Νέ-
ας Ἐποχῆς» νά ὑποστηρίζει, ὅτι συμφωνεῖ 
μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί συμπορεύεταιι 
μέ τόν Χριστιανισμό, ὅταν διδάσκει ὅτι ὁ 
Θεός εἶναι ἀπρόσωπος καί «Ἕν Ὅλον», 
ταυτισμένος μέ τό ὑλικό Σύμπαν καί τήν 
Φύση; Ἤ ὅταν διδάσκει, ὅτι ὁ Χριστός δέν 
εἶναι μοναδικό, ἱστορικό καί ἀνεπανάλη-
πτο πρόσωπο ἀλλά «χριστική κατάσταση», 
ἤ ὅταν ἔχει ὡς βασική δοξασία της τήν 
μετενσάρκωση καί δέν πιστεύει στήν Ἀνά-
σταση, πού εἶναι ἡ βασική διδασκαλία καί 
ὑπόσχεση τοῦ Ἴδιου τοῦ Χριστοῦ;

Εἶναι, λοιπόν, πλέον καί ἀπό ἀναγκαῖο 
νά κατανοήσουμε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί 
τήν ἀνάγκη μιᾶς ὑπεύθυνης καί σοβαρῆς 
ἀνανέωσης καί ὁλοκλήρωσης τῆς Πίστεώς 
μας. Νά ἐνημερωθοῦμε σωστά, χωρίς φα-
νατισμούς καί μισαλλοδοξίες, γιά τούς τρό-
πους πού δραστηριοποιεῖται ἡ σύγχρονη 
πλάνη, ὥστε νά ἀποφεύγουμε τίς παγίδες 
της. Νά ἐμπιστευόμαστε τήν Ἐκκλησία ὡς 
τόν Ἴδιο τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὡς «Κιβω-
τόν Σωτηρίας», νά συμμετέχουμε στήν μυ-
στηριακή ζωή καί νά βιώνουμε μέ συνέπεια 
τίς Εὐαγγελικές ἐντολές. 

Οἱ λόγοι τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἶναι 
πάντοτε ἐπίκαιροι, ἰδιαιτέρως στήν ἐποχή 
μας: «Τό Πνεῦμα ρητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέ-
ροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πί-
στεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καί 
διδασκαλίαις δαιμονίων» (Α΄ Τιμ. δ΄ 1). Καί 
ὁ Εὐαγγελιστής τῆς Ἀγάπης συμπληρώνει, 
ἀναφερόμενος στά προσωπεῖα: «Ἀγαπητοί, 
μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμά-
ζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι 
πολλοί ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς 
τόν κόσμον. Ἐν τούτῳ γινώσκετε τό πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ∙ πᾶν πνεῦμα ὅ ὅμολογεῖ Ἰησοῦν 
Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ 
ἐστί∙ καί πᾶν πνεῦμα ὅ μή ὁμολογεῖ τόν Ἰη-
σοῦν Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ 
Θεοῦ οὐκ ἐστί∙ καί τοῦτό ἐστι τό τοῦ ἀντι-
χρίστου ὅ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καί νῦν ἐν 
τῷ κόσμῳ ἐστίν ἤδη» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 1-3).    
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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ  
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΣΙΛΟΥΑΝΟ ΤΟΝ ΑΘΩΝΙΤΗ

Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη 
Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Γ.

Ὁ Ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης κάνει 
μιά βαθειά πνευματική ἀνάλυση, πῶς 
γεννιέται ἀπό τόν λογισμό ἡ πλάνη. Πῶς 
μέσα ἀπό τόν λογισμό πολεμᾶ ὁ διάβολος. 
Πόσο προσοχή χρειάζονται κάποιες 
ἐπικίνδυνες ἐμπειρίες. 

Λέγει ὁ Ἅγιος:
Στὴν πλάνη πέφτει κάποιος εἴτε ἀπὸ 

ἀπειρία εἴτε ἀπὸ ὑπερηφάνεια. Καὶ ἂν 
εἶναι ἀπὸ ἀπειρία, ὁ Κύριος θεραπεύει 
γρήγορα αὐτόν πού πλανήθηκε, ἂν ὅμως 
εἶναι ἀπὸ ὑπερηφάνεια, τότε θὰ πάσχει 
γιά πολὺν καιρὸ ἡ ψυχή, ὡσότου μάθει τὴν 
ταπείνωση, καὶ τότε θὰ θεραπευθεῖ ἀπὸ 
τὸν Κύριο.

1. Οἱ κίνδυνοι
α’. Οἱ λογισμοί καί τά δαιμόνια

Ὅπως οἱ ἄνθρωποι μπαίνουν στὸ σπίτι 
καὶ βγαίνουν, ἔτσι καὶ οἱ λογισμοὶ ἔρχονται 
ἀπὸ τὰ δαιμόνια καὶ πάλι μπορεῖ νὰ 
φύγουν, ἂν δὲν τοὺς δεχόμαστε. 

Ἄν ὁ λογισμὸς σοῦ λέει κλέψε, καὶ σὺ 
ὑπακούσεις, δίνεις μὲ αὐτόν τὸν τρόπο 
στὸ δαιμόνιο ἐξουσία ἐπάνω σου. Ἂν ὁ 
λογισμὸς σοῦ λέει φάγε πολύ, ὥσπου νὰ 
χορτάσεις, καὶ σὺ φᾶς πολύ, τότε πάλι σὲ 
ἐξουσιάζει τὸ δαιμόνιο. Κι ἔτσι, ἂν ὁ λο-
γισμὸς κάθε πάθους σὲ νικᾶ, θὰ καταντή-
σεις κατοικία δαιμόνων.

β΄. Τό ἐπικίνδυνο φῶς
Ἂν δεῖς φῶς μέσα σου ἤ γύρω σου, μὴν 

πιστέψεις σ’αὐτό ἂν δὲν ἔχεις συγχρόνως 
κατάνυξη γιά τὸν Θεὸ καὶ ἀγάπη καί γιά 
τόν πλησίον. Μὴν φοβηθεῖς ὅμως ἀλλά 

ταπείνωσε τὸν ἑαυτό σου καὶ τὸ φῶς 
ἐκεῖνο θὰ ἑξαφανιστεῖ.

Ἄν δεῖς κάποιο ὅραμα ἤ εἰκόνα ἤ ὄνειρο, 
μὴν τὸ ἐμπιστεύεσαι, γιατί ἂν εἶναι ἀπὸ τὸν 
Θεό, θὰ σὲ φωτίσει γι’ αὐτό ὁ Κύριος. Ψυχή, 
πού δὲν γεύθηκε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δὲν μπορεῖ 
νὰ διακρίνει ἀπὸ ποῦ ἔρχεται τὸ ὅραμα. 
Ὁ ἐχθρός δίνει στὴν ψυχὴ μιὰ “γλυκειὰ 
αἴσθηση” ἀνακατεμένη μὲ κενοδοξία, καὶ 
ἀπὸ αὐτό γίνεται φανερὴ ἡ πλάνη.

Οἱ Πατέρες λένε ὅτι, ὅταν ἡ ὅραση εἶναι 
ἐχθρική, ἡ ψυχὴ αἰσθάνεται σύγχυση ἤ 
φόβο. Αὐτό, ὅμως, συμβαίνει μόνο στὴν 
ταπεινὴ ψυχὴ πού θεωρεῖ τὸν ἑαυτό της 
ἀνάξιο γιὰ δράση. Ὁ κενόδοξος, ὅμως, 
μπορεῖ νὰ μὴν αἰσθανθεῖ οὔτε φόβο οὔτε 
σύγχυση, γιατί ἐπιθυμεῖ τὶς ὁράσεις καὶ 
θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ἄξιο, καὶ γι’ αὐτό 
τὸν ἐξαπατᾶ εὔκολα ὁ ἐχθρός. Τὰ οὐράνια 
γνωρίζονται μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ τὰ 
ἐπίγεια μὲ τὴ φυσικὴ διάνοια. Πλανᾶται 
ὅποιος ἐπιχειρήσει νὰ γνωρίσει τὸν Θεὸ μὲ 
τὸν φυσικὸ νοῦ, μὲ τὴν ἐπιστήμη, γιατί ὁ 
Θεὸς γνωρίζεται μόνο μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

2. Ἀντιμετώπιση
Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ἀκολουθεῖ τήν 

στάση τῶν Πατέρων στή θεραπεία τῆς 
ἀσθένειας τῆς πλάνης. Μιλᾶ ὅμως καί ἀπό 
προσωπική πεῖρα. Μετάνοια, ταπείνωση, 
ἐξομολόγηση στόν πνευματικό πατέρα 
εἶναι τά ἀποτελεσματικά ὅπλα γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τῶν λογισμῶν καί τῶν 
πειρασμῶν, πού μπορεῖ νά παρασύρουν σέ 
πλάνη.

Λέει γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πλάνης:
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α΄. Ἡ μετάνοια
Ἄν, ἀρχίσεις μὲ τὴν πρέπουσα μετάνοια, 

τότε οἱ δαίμονες θὰ ἀρχίσουν νὰ τρέμουν 
καὶ θ’ ἀναγκαστοῦν νὰ φύγουν.

β΄. Ἡ ταπείνωση
Νὰ πολεμᾶς τοὺς ἐχθροὺς μὲ τὴν 

ταπείνωση.
Ὅταν δεῖς, ὅτι κάποιος ἄλλος νοῦς 

παλεύει μὲ τὸ νοῦ σου, ταπείνωσε τὸν 
ἑαυτό σου καὶ θὰ πάψει ὁ πόλεμος. 

Ἂν σοῦ συμβεῖ νὰ δεῖς δαιμόνια, μὴ 
φοβηθεῖς, ἀλλά ταπείνωσε τὸν ἑαυτό σου, 
καὶ τὰ δαιμόνια θὰ ἐξαφανιστοῦν. Ἂν 
ὅμως σὲ πιάσει ὁ φόβος, δὲν θὰ ἀποφύγεις 
κάποια βλάβη. Νὰ εἶσαι ἀνδρεῖος. Νὰ 
θυμᾶσαι, ὅτι ὁ Κύριος σὲ βλέπει, ἂν στηρί-
ζεις τὴν ἐλπίδα σου σὲ Αὐτόν.

Γιὰ νὰ ἀποκτήσει, ὅμως, ἡ ψυχὴ 
ἀνάπαυση ἀπὸ τὰ δαιμόνια, πρέπει νὰ 
ταπεινώνεται καὶ νὰ λέει: 

—Εἶμαι χειρότερη ἀπ’ ὅλους, εἶμαι πιὸ 
ἄθλια ἀπὸ κάθε κτῆνος καὶ ἀπὸ κάθε θηρίο. 

γ΄. Ὁ Πνευματικός
Ἄν βλέπεις μὲ τὸ νοῦ σου δαιμόνια, 

ταπεινώσου καὶ προσπάθησε νὰ μὴ 
βλέπεις, καὶ τρέξε ὅσο πιὸ γρήγορα γίνεται 
στὸν πνευματικό σου γέροντα, στὸν 
ὁποῖο παραδόθηκες. Πὲς του τὰ ὅλα, καὶ 

τότε ὁ Κύριος θὰ σὲ ἐλεήσει καὶ θὰ σωθεῖς 
ἀπὸ τὴν πλάνη. Ἂν, ὅμως, νομίζεις ὅτι ἐσὺ 
γνωρίζεις περισσότερα γιά τὴν πνευματικὴ 
ζωὴ ἀπὸ τὸν πνευματικὸ καὶ πάψεις νὰ 
τοῦ λὲς τί σοῦ συμβαίνει, ἐξαιτίας αὐτῆς 
τῆς ὑπερηφάνειας, θὰ παραχωρηθεῖ 
ἀναπόφευκτα κάποιος πειρασμός, γιά νὰ 
σὲ συνετίσει.

Πέφτουμε στὴν πλάνη, ὅταν νομίζουμε 
ὅτι εἴμαστε πιὸ φρόνιμοι καὶ ἔμπειροι 
ἀπό τούς ἄλλους, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν 
πνευματικό μας πατέρα. Ἔτσι σκέφτη-
κα κι ἐγώ μὲ τὴν ἀπειρία μου καὶ γι’ αὐτό 
ὑπέφερα. Κι εὐχαριστῶ ἀπὸ τὴν καρδιά 
μου τὸν Θεό, γιατί μὲ τὸν τρόπο αὐτό 
μέ ταπείνωσε καὶ μὲ νουθέτησε καὶ δὲν 
ἀπέσυρε τὸ ἔλεός Του ἀπὸ μένα. 

Καὶ τώρα σκέφτομαι ὅτι, χωρὶς ἐξομο λό-
γη ση στὸν πνευματικὸ δὲν εἶναι δυνατὸν 
νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν πλάνη, γιατί 
στὸν πνευματικὸ ἔδωσε ὁ Θεὸς τὴ χάρη τοῦ 
δεσμεῖν καὶ λύειν.

Ἡ παρουσίαση τῆς πλάνης ἀπό τόν Ὅσιο 
Σιλουανό εἶναι μιά ἀκριβής ἀκτινογραφία 
τοῦ πλανεμένου, τῆς ἀρρώστιας τῆς πλά-
νης καί τῆς θεραπείας της, ὠφέλιμη γιά 
ὅσους ἀγωνίζονται νά ἀπελευθερώσουν 
ἐξαρτημένους ἀπό τό «πνεῦμα τῆς πλάνης» 
(Α΄ Ἰωαν. 4,6) καί ἐνεργοῦνται ἀπό τήν 
«ἐνέργεια τῆς πλάνης» (Β΄ Θεσ. 2,11).

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

νικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παρα θρη σκείας:
1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δρά σης τῆς Ἑταιρείας 

«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰε χω βά». Κάθε Τρίτη, 4.00΄-7.00΄ μ.μ.
2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι-

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

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

Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπι-
κοινωνίας: 210 6396 665.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΜΟΝΗ  
ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΥ ΘΕΟΥ

τοῦ Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ. Θ.

(B’ Μέρος)

Πρῶτα πρῶτα εἶναι ἐσφαλμένη ἡ εὐρύ-
τατα διαδεδομένη ἀντίληψη γιὰ τὴν μονο-
θεῒα, ὅτι δηλαδὴ ὅλες οἱ λεγόμενες μονο-
θεϊστικὲς Θρησκεῖες ἔχουν τὸν ἴδιο Θεό. Ὁ 
Ἰουδαϊσμὸς καὶ τὸ Ἰσλάμ στὴν πραγματι-
κότητα ἀρνοῦνται τὸν ἀληθινὸ Θεό, διότι 
τὸν δέχονται φανερὰ ἀλλοιωμένο, καθ’ 
ὅσον ἀρνοῦνται τόσον τὸ τρισυποστατον 
τοῦ Θεοῦ, ὅσον καὶ τὴν θεότητα τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ. Οἱ μὲν Ἰουδαῖοι περιμένουν 
ἀκόμα νὰ ἔλθη στὸν κόσμο ὁ Μεσσίας, 
ἐνῶ οἱ Μωαμεθανοὶ δέχονται τὸν Ἰησοῦ 
ἁπλῶς ὡς ἕνα κτιστὸ ἄνθρωπο, προφήτη 

τοῦ Θεοῦ. Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς Ἰνδουϊστές, 
αὐτοὶ πιστεύουν σὲ πολλοὺς θεούς, ἐνῶ 
τὸν Ἰησοῦ τὸν θεωροῦν ὡς ἕνα ἀπὸ τοὺς 
κατώτερους θεούς. Οἱ Σιντουϊσταὶ πιστεύ-
ουν ὡς θεοὺς τὰ πνεύματα τῶν προγόνων 
τους. Οἱ Βουδδισταὶ δὲν πιστεύουν σὲ κα-
νένα συγκεκριμένο Θεό, ἀλλὰ σὲ κάποια 
ἀπρόσωπη Δύναμη.

Ποιὰ ὁμοιότητα μποροῦν νὰ ἔχουν αὐτὲς 
οἱ ἀνθρώπινες καὶ διαφοροποιημένες με-
ταξύ τους ἀντιλήψεις γιὰ ἕνα παραμορφω-
μένο «θεό», ποὺ ὅλες γίνονται ἀποδεκτὲς 
ἀπὸ τὸν Θρησκευτικὸ Συγκρητισμό, μὲ τὸ 
περιεχόμενο τῆς ἀποκεκαλυμένης Πίστε-
ως γιὰ τὸν ἀναλλοίωτο ἀληθινὸ Θεὸ; Εἶναι 
εὔγλωττη ἡ παρομοίωση τοῦ ἁγίου Παϊσίου 
τοῦ ἁγιορείτου, τὴν ὁποία χρησιμοποίησε 
ἀπαντώντας σὲ ἐκείνους ποὺ τοῦ εἶπαν 
«Ὅσοι πιστεύουμε στὸν Χριστὸ νὰ κάνουμε 
μία Θρησκεία», «Τώρα εἶναι σὰν νὰ μοῦ λέ-
τε, χρυσὸ καὶ μπακίρι, χρυσὸ τόσα καράτια 
καὶ τόσα ποὺ τὸ ξεχώρισαν, νὰ τὰ μαζέψου-
με πάλι καὶ νὰ τὰ κάνουμε ἕνα. Ρωτῆστε 
ἕνα χρυσοχόο, ‘Κάνει νὰ ἀνακατέψουμε τὴ 
σαβούρα μὲ τὸ χρυσό;’ Ἔγινε τόσος ἀγώνας 
γιὰ νὰ λαμπικάρη τὸ δόγμα»1. 

Ἐπὶ πλέον, ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχη ἡ 
στάση, ποὺ κράτησαν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησί-
ας στὸ ζήτημα τῆς προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ 
σὲ συναντήσεις καὶ συζητήσεις μὲ ἐκπρο-
σώπους τῶν Θρησκειῶν τοῦ κόσμου, μὲ 

1. Γέροντος Παϊσίου Λόγοι, Α΄ Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ 
τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, σ. 347.

Σημείωση τῆς Σύνταξης
•  Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς 

ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους. Ἡ διεύ-
θυνση τοῦ περιοδικοῦ δέν φέρει εὐθύνη 
γιά τίς ἀπόψεις τῶν ἀρθρογράφων.

•  Οἱ ἀναδημοσιεύσεις σχολίων ἤ πληροφο-
ριῶν ἀπό ξένα ἤ ἑλληνικά περιοδικά καί 
ἄλλα ἔντυπα ἤ τό διαδίκτυο δημοσιεύο-
νται μέ κάθε ἐπιφύλαξη, ἀφοροῦν σέ ἀπό-
ψεις καί δέν στοχεύουν στήν προσβολή ἤ 
στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολή-
ψεως τῶν προσώπων, στά ὁποῖα ἀναφέρο-
νται καί τά ὁποῖα σεβόμεθα δεόντως.

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

•  Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση, κατόπιν 
ἀδείας ἀπό τήν Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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αὐτὴν τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Θρησκευτικοῦ 
Συγκρητισμοῦ;

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀφιέ-
ρωσε ὀκτὼ ὁμιλίες «Κατὰ Ἰουδαίων», στὶς 
ὁποῖες μὲ ἐκπληκτικὴ ἐπιχειρηματολογία 
ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱστορία ὑπο-
στήριξε τὴν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ποὺ δὲν δέχονταν καὶ δὲν δέχονται οἱ ἰου-
δαῖοι2.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς, σὲ 
ἐπαφὴ ποὺ εἶχε μὲ Μωαμεθανοὺς, εὐθὺς 
ἐξ ἀρχῆς ἐπιδόθηκε στὴν ἀνασκευὴ τῆς 
διδασκαλίας τοῦ Ἰσλάμ περὶ τοῦ Θεοῦ καὶ 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, συνο-
μιλώντας μὲ ἐξισλαμισθέντες πρώην χρι-
στιανούς ἐνώπιον τούρκων μωαμεθανῶν, 
τὸ πρῶτο θέμα ποὺ ἀνέπτυξε ἦταν τὸ μυ-
στήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ στὴ συνέχεια 
ἡ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης χαρα-
κτηρίζει τὴν μονοπρόσωπη μονοθεῒα τοῦ 
Ἰσλὰμ «κεκρυμμένη ἀσέβεια»3.

Οἱ σύγχρονοί μας ἅγιοι Παῒσιος καὶ 
Πορφύριος, ὄχι μόνον ὁμολογοῦσαν τὸν ἐν 
Τριάδι Θεὸ ὡς τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεό, σὲ 
ἀντίθεση μὲ τοὺς ψευτοθεοὺς τοῦ Ἰνδουϊ-
σμοῦ καὶ τοῦ Βουδισμοῦ, ἀλλὰ μὲ τὴν θαυ-
ματουργικὴ χάρη, ποὺ εἶχαν λάβει ἀπὸ τὸν 
Θεό, κατόρθωσαν νὰ μεταστρέψουν πρώην 
ἰνδουϊστὲς καὶ βουδιστὲς στὴν Ὀρθόδοξη 
Πίστη4.

Στὸν Διαχριστιανικὸ Συγκρητισμὸ γίνε-
ται ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὶς περισσότερες Ὁμο-
λογίες ἡ Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ, μαζὶ ὅμως 
μὲ τὴν πλάνη τοῦ παπισμοῦ, ἀλλὰ καὶ 
πολλῶν Προτεσταντικῶν Ὁμολογιῶν, τὴν 
γνωστὴ αἵρεση τοῦ filioque, ἡ ὁποία εἰσάγει 
δυαρχία στὴν Ἁγία Τριάδα καὶ ὑποβιβάζει 

2. Βλ. ΕΠΕ, ἁ. Χρυσοστόμου ἔργα, τομ. 34.
3. Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγι-

ον, ἐκδ. Ἀστήρ 1961, σ. 12.
4. Βλ. Χρυσ. Μαϊδώνη, Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι Παῒσιος καὶ 

Πορφύριος γιὰ τὶς σύγχρονες αἱρέσεις.

τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.  Ἐπίσης ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
εἶναι ἀποδεκτὸς, ἀλλὰ μὲ ἐσφαλμένη Χρι-
στολογία, ἡ ὁποία σὲ κάποιες περιπτώσεις 
ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀπόρριψη τῆς ἐκ παρθένου 
γέννησης τοῦ Χριστοῦ καὶ καταλήγει στὴν 
ἄρνηση τῆς ἀναστάσεως του5.  Ὅπως πα-
ρατηρεῖ ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος, «ἀκόμη καὶ οἱ 
αἱρετικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τὸν Χριστό… 
Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἀρνεῖται τὸν Χρι-
στό. Κι ὅμως καθένας ποὺ δὲν ὁμολογεῖ 
ὅλα ὅσα ἀνήκουν στὸν Χριστό, στὴν πραγ-
ματικότητα ἀρνεῖται τὸν Χριστό»6.

Οἱ παραπάνω ἀδιάκριτες ἀνθρώπινες 
ἀντιλήψεις τοῦ Θρησκευτικοῦ Συγκρητι-
σμοῦ ἀλλοιώνουν τὴν πραγματικὴ εἰκόνα 
τοῦ ἀληθινοῦ ἀποκεκαλυμμένου Θεοῦ καὶ 
καταργοῦν ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια γνωρίσματά 
του, τὴν μοναδικότητα καὶ τὴν ἀπολυτό-
τητά του. Εἶναι φανερό, ὅτι στοὺς κύκλους 
τοῦ Θρησκευτικοῦ Συγκρητισμοῦ «ἔχει χα-
θεῖ ἡ αἴσθηση τῆς μοναδικότητος τῆς ὁδοῦ 
πρὸς τὸν Θεόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», 
ὅπως παρατηρεῖ ὁ μακαριστός ἁγιορείτης 
καθηγούμενος π. Γεώργιος Καψάνης.

Εἶναι ἄφθονες οἱ μαρτυρίες τῆς αὐθε-
ντικῆς ἱερᾶς ἀποκαλύψεως τόσο γιὰ τὴν 
μοναδικότητα τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀληθινοῦ 
Θεοῦ, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀπολυτότητα τῆς 
σωτηρίας, ποὺ αὐτὸς μόνον προσφέρει 
στὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀποκλει-
στικότητα τῆς λατρευτικῆς ἀγάπης τοῦ 
ἀνθρώπου πρὸν Αὐτόν.

Παραθέτω μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ 
ἁγιογραφικὰ χωρία: «Ἐγὼ εἰμι Κύριος ὁ 
Θεός σου … οὐκ ἔσονταί σου θεοὶ ἕτεροι, 
πλὴν ἐμοῦ»7, «καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ 
ἡ σωτηρία∙ οὐδὲ γὰρ ὄνομα ἔστιν ἕτερον 
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν δεδομένον ἐν ἀνθρώποις, 
ἐν ὧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς»8, «γέγραπται γάρ, 

5. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, ἔνθ. ἀν. ….
6. Ambrosii Expositio Evangelii secundum Lukam 101∙ 

PL15, 1695C.
7. Ἐξ. 20,2-3.
8. Πρξ. 4,12.
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Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ 
αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις»9. Ὅλα αὐτὰ τὰ 
συγκεφαλαιώνει ἡ ὁμολογία τοῦ ἁγίου 
Ἀθανασίου τοῦ Mεγάλου: «Ἡ Πίστις ἡμῶν 
ἡ ἐκ τῶν προγόνων ἔστιν αὕτη∙ οἴδαμεν 
ἕνα Θεόν, μόνον ἀγέννητον, μόνον ἀῒδιον, 
μόνον ἄναρχον, μόνον ἀληθινόν, μόνον 
ἀθανασίαν ἔχοντα, μόνον σοφόν, μόνον 
δυνάστην, πάντων κριτήν, διοικητήν, οἰκο-
νόμον, ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον, δίκαι-
ον καὶ ἀγαθόν, νόμου καὶ προφητῶν καὶ 
Καινῆς Διαθήκης τοῦτον Θεόν, γεννήσα-
ντα τὸν Μονογενῆ πρὸ χρόνων αἰωνίων»10.

Ἐκπλήσσουν ὄντως καὶ προκαλοῦν 
βαθύτατη λύπη δηλώσεις βαπτισμένων 
Ὀρθοδόξων, ποὺ ἐκφράζουν ἀντιλήψεις 
τοῦ συγχρόνου Θρησκευτικοῦ Συγκρητι-
σμοῦ, ὅπως οἱ ἀκόλουθες:

«Ἡ ἄπειρος πρὸς τὸν ἄνθρωπο ἀγάπη 
του (τοῦ Θεοῦ) μπορεῖ νὰ ἀνοίξη ὁδοὺς 
θεογνωσίας καὶ σωτηρίας, ποὺ ὁ ἀνθρώ-
πινος νοῦς ἀδυνατεῖ νὰ ἐξιχνιάση». Καλὰ 
ὡς ἐδῶ, ἀλλὰ ἡ συνέχεια δείχνει τὸ μέγε-
θος τῆς παραφροσύνης: «Πῶς μποροῦμε 
λοιπὸν νὰ ἰσχυρισθοῦμε, ὅτι ἡ δράση τοῦ 
Μωαμεθανισμοῦ στὸν κόσμο εἶναι ἔργο 
τοῦ διαβόλου καὶ ὄχι τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἀντι-
χρίστου καὶ ὄχι του Χριστοῦ;»11. Καὶ ἡ ἄλλη 
δήλωση: «Μία ἐκκλησία ἤ ἕνα τέμενος 
ἀποβλέπουν στὴν ἴδια πνευματικὴ καταξί-
ωση τοῦ ἀνθρώπου»12, ἡ ὁποία δήλωση ἔλα-
βε τὴν ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση ἀπὸ τὸν 
μακαριστὸ π. Γεώργιο Καψάνη: «Πῶς εἶναι 
δυνατὸν σ’ ἕνα τζαμὶ ποὺ κηρύσσεται τὸ 
Κοράνιο μὲ ὅλες τὶς πλάνες του, ποὺ ἀπο-
κηρύσσεται μετὰ βδελυγμίας ἡ πίστις στὸν 

9. Μτθ. 4,10.
10. De synodis Arimini in Italia, Athanasius Werke, vol. 

2,1,16,2.
11. Ἀστ. Ἀργυρίου, Δυνατότητες ἑνὸς νέου διαλόγου 

μεταξὺ Χριστιανισμοῦ καὶ Μουσουλμανισμοῦ, Ἐπιστημο-
νικὴ ἐπιτερὶς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, τόμ. 24 (1979), σ. 410.

12. Ὀρθοδοξία καὶ Ἰσλάμ, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, 
σ. 16.

Τριαδικὸ Θεὸ καὶ Σωτῆρα Χριστὸ ὡς Θεόν, 
ποὺ οἱ ‘πιστοί’ (τοῦ Ἰσλάμ) δὲν λαμβάνουν 
διὰ τῶν Μυστηρίων τὴν θεία χάρι καὶ δὲν 
γίνονται μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, 
νὰ ἔχουν τὴν ἴδια πνευματικὴ καταξίωσι 
μὲ τοὺς ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ ναῷ λατρεύοντας 
τὴν Ἁγίαν Τριάδα καὶ μετέχοντας τῶν Ἁγί-
ων Μυστηρίων»13. Καὶ ἐπισφραγίζει ὁ ἅγιος 
Ἰουστῖνος Πόποβιτς: «Ὁ Θεάνθρωπος εἶναι 
ἡ Κεφαλὴ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ 
μόνη Κεφαλή. Ὡς τοιοῦτος εἶναι ὁ Σωτὴρ 
τοῦ Σώματος, ὁ μόνος Σωτήρ»14. 

Ὁ Θρησκευτικὸς Συγκρητισμὸς ἐξισώνει 
τὴν λατρεία τῶν ψευδοθεῶν μὲ τὴν λα-
τρεία στὸν μόνο ἀληθινὸ, τὸν ἄκτιστο Θεό. 
Κι αὐτὴ ἡ συγκρητιστικὴ ἀντίληψη γίνεται 
πράξη μὲ τὶς συμπροσευχὲς στὶς συναντή-
σεις τοῦ γνωστοῦ Π. Σ. Ε., αὐτοῦ τοῦ κατ’ 
ἐξοχὴν βήματος, ἀπὸ τὸ ὁποῖο προωθεῖται 
ὁ Θρησκευτικὸς Συγκρητισμός, ἀλλὰ καὶ 
μὲ ἄλλες πρωτοβουλίες.

Τὸ 1970, στὶς 2 Ἀπριλίου στὸν καθεδρικὸ 
ναὸ τοῦ Ἁγίου Πέτρου ἔλαβε χώρα μία 
ὑπὲρ-ὁμολογιακὴ λειτουργία καὶ προσευ-
χή. Ἐκεῖ ὁμίλησε ὁ προτεστάντης πάστο-
ρας Babel γιὰ «μία πολλὴ μεγάλη μέρα 
στὴν ἱστορία τῶν Θρησκειῶν», κατὰ τὴν 
ὁποία  «ὁ καθένας προσευχήθηκε στὴ δική 
του γλῶσσα καὶ σύμφωνα μὲ τὸ τυπικὸ τῆς 
Θρησκείας ποὺ ἐκπροσωποῦσε» καὶ κατὰ 
τὴν ὁποία «οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν Θρησκειῶν 
κλήθηκαν νὰ συνυπάρξουν στὴν λατρεία 
τοῦ ἴδιου Θεοῦ»15.  

«Γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες τοῦ 2004 
στὴν Ἀθήνα ὑπῆρξε ἡ ἰδέα ἀπὸ ἕνα ξένο 
ἀρχιτέκτονα … νὰ γίνη ὑπόγειος ναὸς 
στὸ Ὀλυμπιακὸ Στάδιο, καὶ μάλιστα νὰ 
ἀφιερωθῆ στὸν ‘ἄγνωστο θεό’, ὥστε νὰ 
μποροῦν νὰ προσεύχωνται σ’ αὐτὸν ὅλοι 

13. Συνέντευξη μὲ τὸν Καθηγούμενο…, σ. 7.
14. † π. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρω-

πος, σ. 117
15. Σέραφείμ Ρόουζ, Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Θρησκεία τοῦ 

μέλλοντος, σ. 25.
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οἱ ἀθλητὲς ποὺ θὰ συμμετεῖχαν στοὺς 
Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, ἀνεξαρτήτως θρη-
σκείας’»16.

Συμπροσευχὲς συνεχίζονται νὰ γίνονται 
μέχρι καὶ στὶς μέρες μας μὲ διάφορες ἀφορ-
μές ἀλλα κυρίως ἔχουν καθιερωθεῖ στὶς 
κατὰ διαστήματα Συναντήσεις τοῦ Π. Σ. Ε.

Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ συμπροσευχές, ὄχι 
μόνον εἶναι ἄγνωστες στὴν Ὀρθόδοξη Πα-
ράδοση τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων 
καὶ τῶν Ἁγίων, ἀλλὰ ἀπαγορεύονται μὲ 
αὐστηρότητα ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες 
τῆς Ἐκκλησίας γιὰ σοβαροὺς θεολογικοὺς 
καὶ ἐκκλησιαστικοὺς λόγους17. Σημειώνει 
καὶ ἐρωτᾶ ὁ μακαριστὸς Γέροντας π. Γε-
ώργιος Καψάνης: «Οἱ θεοί, στοὺς ὁποίους 
προσεύχονται οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων 
Θρησκειῶν εἶναι ψευτοθεοί. Ὁ προφητά-
ναξ Δαυῒδ λέγει, ‘πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν 
δαιμόνια. ’ … Θὰ ἐδέχετο ποτὲ ὁ προφήτης 
Ἠλίας ἤ κάποιος ἄλλος ἀπὸ τοὺς προφή-
τας νὰ συμμετάσχη σὲ τέτοιου εἴδους ἐκδη-
λώσεις;»18. Καὶ ὁ π. Ἀστέριος Χατζηνικο-
λάου ἐπεκτείνει ἐρωτηματικά τὸν σχετικὸ 
προβληματισμό: «Νὰ προσευχηθοῦμε ὅλοι 
καὶ νὰ δεηθοῦμε ὑπὲρ τῆς εἰρήνης. Ἀλλὰ 
ποῦ θὰ ἀπευθύνουμε τὶς δεήσεις μας; Στὸν 
ἕνα Θεό, ὅπως ὁ καθένας τὸν πιστεύει; Καὶ 
δικαιοῦται ὁ καθένας νὰ πιστεύη ὅπως 
θέλει τὸν Θεό. Θὰ προσευχηθοῦμε μήπως 
ὅλοι μαζί, ἀλλὰ στὸν δικό του Θεό ὁ κα-
θένας. Καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ θεοί, ὥστε ὁ 
καθένας νὰ ἔχη τὸν δικό του Θεό;»19. Εἶναι 
ἄλλωστε σαφέστατη ἡ ἐντολὴ τοῦ ἰδίου τοῦ 
ἀληθινοῦ Θεοῦ, «οὐ γὰρ μὴ προσκυνήσετε 
θεοῖς ἑτέροις∙ ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ζηλωτὸν 
ὄνομα, Θεὸς ζηλωτὴς ἐστίν»20. Καὶ ὁ ἅγιος 

16. Βλ. Ἀστ. Χατζηνικολάου, Ἡ  Ὀρθοδοξία στὴν θύελ-
λα τοῦ συγχρόνου συγκρητισμοῦ, σ. 44.

17.  Βλ. π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου, «Οὐ δεῖ αἱρετι-
κοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι» (Πάτρα 2008).

18.π. Γεωργίου Καψάνη, Συνέντευξη…, σ. 4.
19. Βλ. Ἀστ. Χατζηνικολάου, Ἡ  Ὀρθοδοξία στὴν θύελ-

λα τοῦ συγχρόνου συγκρητισμοῦ, σ. 40.
20. Ἔξ. 34, 14.

Γρηγόριος Νύσσης ἐκφράζει καὶ ἐξηγεῖ τὴν 
σχετικὴ Ὀρθόδοξη Παράδοση: «Καὶ ἐμεῖς οἱ 
ὁποῖοι διδασκόμαστε ἀπὸ τὶς ἅγιες Γραφὲς 
νὰ στρεφόμαστε πρὸς τὴν ἀληθινὴ θεότη-
τα, ἔχουμε μάθει νὰ θεωροῦμε κάθε κτιστὸ 
ξένο πρὸς τὴν θεία φύση, νὰ λατρεύουμε 
δὲ καὶ νὰ ἀποδίδουμε λατρευτικὲς τιμὲς 
μόνο στὴν ἄκτιστη φύση»21.

Ὁ Συγκρητισμός, διαθρησκειακὸς καὶ 
διαχριστιανικὸς μὲ τὴν ἀνθρωποκεντρικὴ 
φιλοσοφία καὶ τὴν πρακτικὴ τῶν συμπρο-
σευχῶν καταργεῖ τὴν ἀποκεκαλυμμένη 
ἀποκλειστικότητα τῆς λατρείας στὸν μόνο 
ἀληθινὸ Θεό, τὸν ὑποβιβάζει σὲ ἕνα κτιστὸ 
ἀνθρώπινο ἐφεύρημα, ἀλλοιώνοντας ἔτσι 
τελείως τὴν θεϊκή του εἰκόνα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Διαρκῶς μὲ ὅσα συμβαίνουν στὸ πέρα-

σμα τοῦ χρόνου ἐπιβεβαιώνεται ἡ διαπί-
στωση, ὅτι ὁ Θρησκευτικὸς Συγκρητισμὸς 
εἶναι «ὁ σύγχρονος μέγας πειρασμὸς τῆς 
Ὀρθοδοξίας»22. Πρόκειται γιὰ μία ὀργανω-
μένη μεθόδευση ὕπουλης πολεμικῆς κατὰ 
τῆς ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως 
καὶ τοῦ θεμελίου αὐτῆς, τοῦ ἀποκεκαλυμ-
μένου ἀληθινοῦ Θεοῦ, μὲ πρόσχημα τὴν 
ἐπικράτηση τῆς παγκόσμιας ἑνότητος καὶ 
εἰρήνης μέσῳ τῆς θεοποιημένης ἀγάπης.

Πουθενὰ ἀλλοῦ ἡ λέξη «ἀγάπη» δὲν 
χρησιμοποιήθηκε τόσο ἐπιπόλαια καὶ 
ἀνεύθυνα σὲ βάρος τῆς ἀληθείας, ὅπως 
φαίνεται στὴν συνθηματικὴ δήλωση συγ-
χρόνων συγκρητιστῶν, «ἡ θεολογία διαι-
ρεῖ, ἡ ἀγάπη ἑνώνει»23.

Ἡ μελλοντικὴ στόχευση, ποὺ ἐπιχει-
ρεῖται νὰ ἐπιτευχθῆ, εἶναι ἡ ἀντικατάστα-
ση ὅλων τῶν Θρησκειῶν μὲ τὸν Θρησκευ-

21. Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης, Κατὰ Εὐνομίου 3,3,8.
22. Βλ. Κων. Μουρατίδη, Οἰκουμενικὴ Κίνηση: Ὁ σύγ-

χρονος μέγας πειρασμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας (1973).
23. Βλ. Κων. Μουρατίδη, Οἰκουμενικὴ Κίνηση (1973), 

σ. 59.
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τικὸ Συγκρητισμό, αὐτὸν ποὺ θεωροῦν ὅτι 
μπορεῖ ἀποτελεσματικώτερα νὰ πολεμήση 
τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Παράδοση, τὴν 
σώζουσα Ἀλήθεια.

Εἶναι ἀποκαλυπτικὴ ἡ μελλοντικὴ πρό-
βλεψη τοῦ παπικοῦ πανεπιστημιακοῦ κα-
θηγητοῦ Huns Kung: «Γιὰ τὸ μέλλον ἕνα 
μόνον εἶναι βέβαιον∙ στὸ τέρμα τόσο τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς, ὅσο καὶ τῆς πορείας τοῦ 
κόσμου δὲν θὰ στέκεται οὔτε ὁ Βουδδισμός 
ἤ ὁ Ἰνδουϊσμός, ἀλλ’ οὔτε τὸ Ἰσλάμ καὶ ὁ 
Ἰουδαϊσμός. Ναί, οὔτε καὶ ὁ Χριστιανισμός. 
Καμμία Θρησκεία, ἀλλὰ μόνον ὁ Ἄρρητος. 
Καὶ στὸ τέρμα δὲν θὰ στέκεται πιὰ μεταξὺ 
Θρησκειῶν διαχωριστικὰ κάποιος προφή-
της ἤ φωτιστής. Δὲν θὰ στέκεται οὔτε ὁ 
Μωάμεθ οὔτε ὁ Βούδας. Μάλιστα δὲν θὰ 
στέκεται πιὰ διαχωριστικὰ οὔτε καὶ ὁ Χρι-
στός»24.

Ὅλη αὐτὴ ἡ μεθοδευμένη ἐπιχείρηση 
στὸ τέλος τέλος δὲν ἔχει ἄλλο σκοπό, παρὰ 
νὰ ἐκδιωχθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία 
ὁ ἀληθινὸς Θεός, ὁ μόνος σωτήρας καὶ λυ-
τρωτὴς τοῦ κόσμου. Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐπιση-
μαίνει προφητικὰ ὁ Φιόντορ Ντοστογιέφ-
σκυ καὶ ὑπενθυμίζει εὐκαιριακὰ ὁ Φώτης 
Κόντογλου:

«Θυμᾶμαι, γράφει ὁ Φώτης Κόντογλου, 
τὸν μέγα Ἱεροεξεταστὴ τοῦ Ντοστογιέφ-
σκυ, ποὺ λέγει στὸν Χριστό: ‘Ἐμεῖς δὲν 
ἔχουμε πιὰ ἀνάγκη ἀπὸ τὸν δικό σου χρι-
στιανισμό, αὐτὴν τὴν ἀλλόκοτη, τὴν ἀπό-
λυτη καὶ ἀπάνθρωπη Θρησκεία, ποὺ θέλη-
σες νὰ διδάξης στὸν κόσμο! Ἐσὺ δὲν πᾶς νὰ 
λὲς ὅ,τι θέλεις μέσα στὸ Εὐαγγέλιο! Ἐμεῖς 
φτιάξαμε ἕνα χριστιανισμὸ βολικό, ἕνα 
σύστημα ποὺ κάνουνε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. 
Τὶ ἦρθες πάλι στὸν κόσμο νὰ μᾶς χαλάσης 
ξανὰ ὅ,τι κάναμε. Νὰ ξέρης λοιπόν, πὼς 
θὰ δώσω προσταγὴ αὔριο νὰ σὲ κάψουνε 
καὶ Ἐσένα ἐν ὀνόματί  σου ’»25. Εἶναι αὐτὸ 

24. Περιοδικό, Καθ’ ὁδόν, Κείμενα - Ἀπόψεις, φύλ. 3 
(1992), σ. 163.

25. Φώτη Κόντογλου, Μυστικὰ ἄνθη, σ. 263.

ἀκριβῶς τὸ παράλογο καὶ ἐγκληματικὸ, 
ποὺ κάνει ὁ Θρησκευτικὸς Συγκρητισμός, 
στέλλει στὴν πυρὰ τὸν Θεὸ ἐν ὀνόματι τοῦ 
Θεοῦ. Σκοτώνει στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώ-
πων τὸν ἀληθινὸ Θεὸ, ποὺ εἶναι ἡ ὄντως 
Ἀγάπη, ἐν ὀνοματι τῆς ἀγάπης.

Μπροστὰ σ’αὐτὴν τὴν τραγικότητα τῆς 
συγκρητιστικῆς ἀπάτης  τῶν καιρῶν μας 
ἀκούγονται προειδοποιητικὰ τὰ ξεκάθαρα 
λόγια τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου: «Τὴν γνή-
σια ἀγάπη τὴν ἀποδεικνύουν ὄχι τὰ κοινὰ 
τραπέζια (ἐμεῖς προσθέτουμε, καὶ οἱ συ-
γκρητιστικὲς προσευχές), οὔτε οἱ ἐπίσημες 
προσφωνήσεις, ἀλλὰ ἡ προσπάθεια κά-
ποιου νὰ διορθώση καὶ νὰ ἐνδιαφερθῆ γιὰ 
τὸ πραγματικὸ συμφέρον τοῦ πλησίον καὶ 
νὰ σηκώση αὐτὸν ποὺ ἔπεσε»26. Καὶ μαζὶ 
ἡ προτροπή του: «Νὰ μὴν παραδέχεσθε 
κανένα νόθο δόγμα μὲ τὸ πρόσχημα τῆς 
ἀγάπης»27.

Δὲν μᾶς ἀπομένει παρὰ ὡς ποιμένες 
τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας, ὡς συνεχισταὶ τῶν Προ-
φητῶν, τῶν Ἀποστόλων καὶ ὅλων τῶν 
Ἁγίων ἐκκλησιαστικῶν ποιμένων, ζώντας 
μέσα στὸ καμίνι τοῦ συγχρόνου Θρησκευ-
τικοῦ Συγκρητισμοῦ, νὰ ἐπαναλάβουμε 
ἐνσυνείδητα τὴν ἀπάντηση τοῦ Δανιήλ 
καὶ τῶν τριῶν παίδων στὶς ἀπειλές καὶ 
στὶς προκλήσεις τοῦ Νοβουχοδονόσορος: 
«Ὑπάρχει ὁ Θεός μας ὁ οὐράνιος, τὸν 
ὁποῖο ἐμεῖς λατρεύουμε, ὁ ὁποῖος μπορεῖ 
νὰ μᾶς βγάλη ἀπὸ τὴν κάμινο αὐτῆς τῆς 
φωτιᾶς, ποὺ κατακαίγεται, καὶ νὰ μᾶς 
γλυτώση ἀπὸ τὰ χέρια σου, βασιλιά. Ἀλλὰ 
καὶ ἐὰν δὲν τὸ κάνη, νὰ ξέρεις, ὅτι τοὺς 
δικούς σου θεούς ἐμεῖς δὲν πρόκειται νὰ 
τοὺς λατρεύσουμε καὶ τὴν δική σου εἰκό-
να, ποὺ ἔστησες, δὲν πρόκειται νὰ τὴν 
προσκυνήσουμε»28.

26. Ἁγ. Χρυσοστόμου, Εἰς Γένεσιν, 9,2∙ PG 54,623.
27. Ἁγ. Χρυσοστόμου, Εἰς Φιλιπ. 2,1∙ PG 62,191. 
28. Δαν. 3,17-18.
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ART OF LIVING FOUNDATION 
Μία νεοϊνδουϊστική-γκουρουϊστική κίνηση

τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου
Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἱδρυτής καί καθοδηγητής τῆς νεοϊνδου-
ϊστικῆς κίνησης μέ τήν ἐπωνυμία «Art of 
Living Foundation» εἶναι ὁ Ἰνδός γκουρού 
Sri Sri Ravi Shankar1. Γεννήθηκε τό 1956 στό 
Bangalore τῆς Ἰνδίας. Γιά τή ζωή του εἶναι 
λίγα πράγματα γνωστά. Εἶχε μακρά σπου-
δή στήν ἰνδουϊστική θρησκευτική παράδο-
ση μέ τήν ὁποία προτίμησε νά ἀσχοληθεῖ 
ἀντί μέ τήν ἄσκηση ἐπαγγέλματος. Στά 
τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 συσχετίσθηκε 
μέ τόν Ὑπερβατικό Διαλογισμό τοῦ Μαχα-
ρίσι Μαχές Γιόγκι καί μαθήτευσε σέ αὐτόν. 
Ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 σχεδίασε τήν 
δικῆς του ἔμπνευσης μέθοδο χαλάρωσης, 
ἐξέλιξης καί αὐτογνωσίας μέ τήν ὀνομασία 
«Sodarsham Kriya». Ἡ τεχνική «Sodarsham 
Kriya-Yoga (SKY)» εἶναι σύνθεση γιόγκα-
διαλογισμοῦ καί τεχνικῶν ἀναπνοῶν καί 
ἀποτελεῖ τόν πυρήνα τοῦ διαφημιζόμενου 
ἀπό τήν κίνηση, μεταξύ τῶν ἄλλων, «Art 
of Living Happines Programm». Διδάσκεται 
σέ 9 ὧρες ἐντός τριῶν ἡμερῶν μέ κόστος 
συμμετοχῆς, στή Γερμανία λ.χ., 250 εὐρώ.  

Τό 1981 ἵδρυσε τό «Art of Living 
Foundation» ὡς ἕνα διεθνῆ ὀργανισμό γιό-
γκα-δια λο γι σμοῦ καί παραλλήλως ὡς πρό-
γραμμα προσωπικῆς ἐξέλιξης. Τό 1997 δημι-
ούργησε τό θυγατρικό διακριτό ὀργανισμό 
μέ τήν ὀνομασία «International Association 

1. Γιά τή σύνταξη τοῦ παρόντος ἄρθρου λάβαμε ὑπ᾽ 
ὄψιν: 

- Materialdienst (EZW) 11/ 2019, σελ. 420-424
- Materialdienst (EZW) 8/ 2002, σελ. 243-246. 
- Materialdienst (EZW) 6/2011, σελ. 220-224.
-  Lexikon neureligiöser Gruppen, Szenen und Weltan-

schauungen, 2005, στ. 1237- 1239. 

for Human Values (IAHV)». Ἡ συνεργασία 
ἀμφοτέρων τῶν ὀργανισμῶν εἶναι δεδομένη 
καί ἔχουν καταχυρωθεῖ ὡς ἀναγνωρισμένοι 
μή κυβερνητικοί ὀργανισμοί στόν Ο.Η.Ε. 
Ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτή τό 2003, σέ συνερ-
γασία μέ διάφορα εὐρωπαϊκά κοινοβούλια, 
διοργάνωσε διεθνές συμπόσιο μέ θέμα τήν 
ἠθική στίς ἐπιχειρήσεις καί ἀνέλαβε δι-
αμεσολαβητική εἰρηνευτική προσπάθεια 
μεταξύ ἀντιμαχόμενων παρατάξεων στό 
Κασμίρ καί στήν Κολομβία, προβάλλοντας 
τήν κοσμοθεωρία περί εἰρήνης τοῦ Sri Sri 
Ravi Shankar.

Τό προβαλλόμενο σύνθημα τῆς κοσμο-
θεωρίας του εἶναι: «Ἡ βάση γιά μιά κοι-
νωνία χωρίς stress εἶναι οἱ φιλειρηνικοί 
ἄνθρωποι». Ἡ κοσμοθεωρία του καί οἱ 
λύσεις ἐπενδύονται ἀπό ἕνα ἐξαιρετικά 
ἑλκυστικό λεξιλόγιο, ὅπως «ὅλος ὁ κόσμος 
εἶναι μία οἰκογένεια», «ὅραμα γιά μιά κοι-
νωνία χωρίς βία», «σῶμα χωρίς ἀσθένεια» 
καί «πνεῦμα ἐλεύθερο ἀπό σύγχυση» κ.ἄ. 

Μιά ἀκόμη βασική παράμετρος τῆς κί-
νησης εἶναι ἡ διάκριση μεταξύ θρησκείας 
καί πνευματικότητας. Στούς ἀνθρώπους 
πού ἔχουν δυσκολία νά ἀποδεχθοῦν κά-
ποια θρησκεία, ἡ κίνηση τούς προτρέπει 
νά μετακινηθοῦν καί νά ἀναζητήσουν τήν 
Πνευματικότητα. Κάθε θρησκεία, ὑποστη-
ρίζει, ἔχει κάτι καλό νά προσφέρει, αὐτό 
ὅμως δέν δεσμεύει τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος 
εἶναι μία πνευματική οὐσία. Ἡ Πνευματι-
κότητα εἶναι ἡ δύναμη. Ὁ ἴδιος ὁ Γκουρού 
ἀρέσκεται νά χρησιμοποιεῖ τήν παρομοί-
ωση: «Ἡ Θρησκεία εἶναι τό περίβλημα τῆς 
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μπανάνας καί ἡ μπανάνα ἡ Πνευματικότη-
τα. Ἡ ἀθλιότητα στόν κόσμο ὑπάρχει γιατί 
οἱ ἄνθρωποι κρατοῦν τό περίβλημα καί πε-
τοῦν τήν μπανάνα». 

Πάνω σέ ἰνδουϊστικό ὑπόβαθρο ὁ Sri 
Sri Ravi Shankar ὑποστηρίζει, ὅτι ὅλοι 
εἶναι κομμάτι τοῦ θείου. Ὑπάρχει μόνο 
ἕνας θεός, ὁ ὁποῖος λατρεύεται μέ πολ-
λές γλῶσσες καί τρόπους, ἐνῶ ταυτίζει 
τόν Ἰησοῦ Χριστό μέ τόν Κρίσνα. Ὁ ἴδιος 
στοιχίζεται στή «γραμμή τῶν Ἁγίων» καί 
αὐτοσυστήνεται ὡς ἕνας, ὁ ὁποῖος ἑνώνει 
ἐντός του πολλές θεές καί θεούς. Οἱ ὀπαδοί 

του βλέπουν σέ αὐτόν τήν προσωποποίηση 
τῆς ἰνδουϊστικῆς σοφίας χιλιάδων χρόνων 
καί τῆς ἀγάπης. Ἐκφράζει τήν ἀληθινή 
ἀνθρώπινη φύση, ὅπως καί τή θεϊκή καί 
αἰσθητοποιεῖ τήν αὐθεντική πνευματική 
οὐσία τῶν ἀνθρώπων. 

Σύμφωνα μέ τόν εἰδικό Ἐπιστημονικό 
Συνεργάτη τοῦ Εἰδικοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν 
τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας 
Friedmann Eißler, στό σύστημα τοῦ  Sri Sri 
Ravi Shankar συνδυάζονται ἐκτός ἀπό τίς 
ἰνδουϊστικές δοξασίες περί τῶν γκουρού, 
ἰνδουϊστικός πανθεϊσμός καί θετική σκέψη.

ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΚΑI ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
(Ἀλήθειες καί ψεύδη)

τοῦ Κων/νου Παπαχριστοδούλου, Θεολόγου  
Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

(Β’ Μέρος)

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐκβάλλει  
τό πονηρό, μαντικό πνεῦμα  

ἀπό τήν παιδίσκη
Ἰδιαιτέρως χαρακτηριστική εἶναι  ἡ σκη-

νή ἐκείνη ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστό-
λων, κατά τήν ὁποία ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
ἐκβάλλει ἕνα πονηρό μαντικό πνεῦμα ἀπό 
μία νεαρή κοπέλα στούς Φιλίππους. Νομί-
ζουμε, ὅτι ἀπό τήν περικοπή ἐξάγονται πο-
λύ χρήσιμα συμπεράσματα γιά τή μελέτη 
τοῦ φαινομένου τῆς «νόθας πνευματικῆς 
ἐμπειρίας»: 

«Καθώς ἐπηγαίναμεν εἰς τόν τόπον τῆς 
προσευχῆς, μᾶς συνήντησε κάποια ὑπηρέ-
τρια πού εἶχε πνεῦμα μαντικόν, καί μέ τήν 
μαντείαν ἔφερνε πολλά κέρδη εἰς τούς κυ-

ρίους της. Αὐτή ἀκολουθοῦσε τόν Παῦλον 
καί ἐμᾶς καί ἐφώναζε, “Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, καί 
σᾶς ἀναγγέλουν τόν δρόμο τῆς σωτηρίας”. 
Αὐτό τό ἔκανε πολλές ἡμέρες. Ὁ Παῦλος 
ἦτο πολύ ἀγανακτισμένος καί στραφείς 
εἶπε πρός τό πνεῦμα, “Σέ διατάσσω εἰς 
τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νά βγεῖς ἀπό 
αὐτήν”. Καί ἐκείνην τήν στιγμήν ἐβγῆκε»1.

Μερικές παρατηρήσεις ἐπί τῆς περι-
κοπῆς:

α) Ἀπό τήν περιγραφή γίνεται ἀπολύ-
τως σαφές, ὅτι μαντεία ἔκανε τό «πονηρό 
πνεῦμα τοῦ Πύθωνος» πού τήν κατεῖχε καί 
ὄχι ἡ νεαρή κοπέλα ἀφ’ ἑαυτῆς.

1. Πράξ. 16,16-18.
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β) Τό ἀποτέλεσμα τῆς μαντείας ἦταν ὄχι 
ἡ ὠφέλεια τῶν ἀνθρώπων ἀλλά ἡ ἀπόδοση 
χρημάτων, οἰκονομικοῦ κέρδους δηλαδή, σ’ 
αὐτούς πού ἐκμεταλλεύονταν τήν ἄτυχη 
κοπέλα. Μήπως σήμερα καί πάντοτε ὁ σκο-
πός αὐτῶν πού συνήθως παραπλανοῦν μέ 
τίς μαντεῖες τους καί τίς ψευδοπροφητεῖες 
τους δέν εἶναι ἡ στυγνή ἐκμετάλλευση τῶν 
θυμάτων τους καί ὁ προσπορισμός ἀθέ-
μιτων περιουσιακῶν στοιχείων; Ὁ ἱερός 
Χρυσόστόμος εἶναι κάθετος ἐπ’ αὐτοῦ: «Πα-
νταχοῦ τά χρήματα αἴτια τῶν κακῶν. Ὤ τῆς 
ὠμότητος τῆς Ἑλληνικῆς! Ἐβούλοντο δαι-
μονᾶν τό κοράσιον ὥστε χρηματίζεσθαι».2 
Ἐδῶ στιγματίζει τούς συγγενεῖς τῆς μικρῆς 
ὑπηρέτριας διότι ἤθελαν νά δαιμονίζεται τό 
κορίτσι, ὥστε νά καρπώνονται τά χρήματα. 

γ) Τά πονηρά πνεύματα μετέρχονται κά-
θε μέθοδο προκειμένου νά παραπλανήσουν 
τόν ἄνθρωπο καί νά ἐπιτύχουν τόν σκοπό 
τους πού εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς ἀνθρώπινης 
ψυχῆς. Στήν περικοπή, τό πονηρό πνεῦμα 
δέν διστάζει νά ἐπαινεῖ καί νά ἐπευφημεῖ 
τούς Ἀποστόλους ὡς «δούλους τοῦ Θεοῦ». 

Ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ δαίμονες ἔχουν τή 
δύναμη νά μεταμορφώνονται ἀκόμη καί σέ 
ἀγγέλους φωτός (Β΄ Κορινθ. 11.14) προκει-
μένου νά παραπλανήσουν καί τούς μεγα-
λύτερους ἀσκητές. Βέβαια οἱ Ἀπόστολοι δέν 
ἐνδίδουν στόν πειρασμό. Ὅπως ἐπισημαίνει 
καί ὁ ἱερός Χρυσόστόμος, ὁ ἄνθρωπος μπο-
ρεῖ νά δοξάζει τό Θεό καί νά κηρύττει τά 
θαυμάσιά του μόνο ἄν ἔχει Πνεῦμα Ἅγιο.3 
Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ὡς κατ’ ἐξοχήν πνευ-
ματοφόροι ἦταν σέ θέση νά διαγνώσουν, ὅτι 
τούς ὁμιλοῦσε ἕνα πονηρό πνεῦμα καί ἔτσι 
δέν πέφτουν στήν παγίδα του.

2. Ἰ. Χρυσοστόμου, «Ἑρμηνεία εἰς τάς Πράξεις τῶν 
Ἀποστόλων», P.G. 60. 254.

3. Αὐτόθι. P.G. 60 253: «Εἰ δέ παρά ἀνθρώπού “οὐχ 
ὡραῖος ὁ αἶνος ἐν τῷ στόματι ἁμαρτωλοῦ” (Σοφ. Σειράχ 
15. 9), πολλῷ μᾶλλον παρά δαίμονος∙ εἰ παρά ἀνθρώπων 
ἦν μαρτυρίαν οὐ λαμβάνει ὁ Χριστός, οὐδέ παρά Ἰωάννου, 
πολλῷ μᾶλλον παρά δαίμονος. Τό γάρ κηρύττειν οὐκ 
ἀνθρώπων, ἀλλά Πνεύματος Ἁγίου».

δ) Αὐτό ὅμως πού δέν ἀντέχουν τά πο-
νηρά πνεύματα, εἶναι ἡ ὁμολογία πίστεως 
στόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἡ προσκύνηση τοῦ 
Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τός. Γι’ αὐτό ἡ πλέον σωστή καί ἐνδεδειγμέ-
νη μέθοδος εἶναι αὐτή πού μᾶς προτείνει ὁ 
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν Α΄ Ἐπιστολή 
του: «Ἀγαπητοί, μή παντί πνεύματι πιστεύ-
ετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ 
τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοί ψευδοπροφῆται 
ἐξεληλύθασιν εἰς τόν κόσμον».4

Ἄρα ἡ ὕπαρξη ἑνός πονηροῦ πνεύματος 
ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καί τήν ἀπόδειξη, ὅτι 
ὁ φερόμενος ὡς προφήτης, μάντης, μάγος 
κ.ο.κ. εἶναι ψευδοπροφήτης.

ε) Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅπως εἴδαμε, 
δέν ὑποκύπτει στίς κολακεῖες τοῦ πονη-
ροῦ πνεύματος. Τό διατάσσει, στό ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ, νά βγεῖ ἀπό τήν κοπέλα καί 
βέβαια αὐτό ἀμέσως ἐξέρχεται. Ἀπό τήν 
περικοπή τῶν Πράξεων ἐπισυνάγεται καί 
τό τελευταῖο συμπέρασμα. Ὅτι ἐνώπιον 
τῆς χρήσης τοῦ ὀνόματος καί μόνον τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τά δαιμόνια φρίττουν καί 
ἐξαφανίζονται. Μέ μία μόνο προϋπόθεση: 
αὐτός πού θά τό χρησιμοποιήσει θά πρέ-
πει νά πιστεύει στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ 
ὡς μοναδικοῦ σωτήρα καί λυτρωτῆ. Ἐνῶ, 
ὅπως θά δοῦμε παρακάτω, ἡ ἐπίκληση τοῦ 
ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ δέν πρέπει νά ἀπο-
βλέπει σέ ἴδιον ὄφελος.

Νομίζουμε, ὅτι ἡ συγκεκριμένη περικο-
πή δίνει πολλές ἀπαντήσεις στό θέμα πού 
μᾶς ἀπασχολεῖ καί ὁριοθετεῖ τό πλαίσιο 
μέσα στό ὁποῖο πρέπει, ὡς ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοί, νά ἀντιμετωπίζουμε παρόμοιες 
καταστάσεις.

 Ὁ ἀπόστολος Παῦλος  
καί οἱ Ἰουδαῖοι ἐξορκιστές 

Παρουσιάζεται πολύ συχνά τό φαινό-
μένο, διάφοροι «θαυματοποιοί», Μέντι-

4. A΄ Ἰωάν. 4,1.
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ουμ, «προφῆτες» καί «χαρισματικοί», νά 
προσπαθοῦν νά παραπλανήσουν τούς 
ἀνθρώπους, χρησιμοποιώντας προσευχές 
τῆς Ἐκκλησίας, εἰκόνες, σταυρούς, ἁγια-
σμό κ.ἄ. Νομίζουν, ὅτι μέ αὐτό τόν τρόπο 
μποροῦν νά καθυποτάξουν τά πονηρά 
πνεύματα ἀφενός, καί ἀφετέρου νά πεί-
σουν τά θύματά τους, ὅτι ἐνεργοῦν ἐντός 
τοῦ πλαισίου τῆς Ἐκκλησίας. 

Στίς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» ἀναφέ-
ρεται σχετικό περιστατικό κατά τό ὁποῖο, 
μία ὁμάδα Ἰουδαίων «ἐξορκιστῶν», χρησι-
μοποιώντας τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ ἀλλά καί 
τοῦ Παύλου, προσπάθησε νά ἐκβάλει τά 
πονηρά πνεύματα, πού εἶχαν καταλάβει 
μερικούς ταλαίπωρους ἀνθρώπους5.

Οἱ ἐξορκιστές, παρ’ ὅτι προσπάθησαν 
νά ἐκβάλουν τά δαιμόνια ἐξ ὀνόματος τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστόῦ, ἀπέτυχαν. Τό πονηρό πνεῦ-
μα ὄχι μόνο δέν ὑποτάχθηκε ἀλλά τούς 
ἐπιτέθηκε καί τούς κακοποίησε. Μάλιστα 
ὁμολόγησε, ὅτι γνωρίζει τόν Ἰησοῦ  καί τόν 
Παῦλο. Δέν ἀναγνώρισε ὅμως στούς ἐπί-
δοξους ἐξορκιστές τό δικαίωμα νά ἐπικα-
λοῦνται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ διότι ὅπως 
ἑρμηνεύει ὁ ἱερός Χρυσόστόμος, ἡ χρήση 
τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ ἀπό μόνη της δέν 
μπορεῖ νά κάνει κάτι ἐάν αὐτός πού τό χρη-
σιμοποιεῖ δέν πιστεύει ὁ ἴδιος στόν Ἰησοῦ 
Χριστό6. Μάλιστα συγκρίνει τήν πράξη τῶν 
Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν μέ τήν προσπάθεια 

5. Πράξ. 19. 13-20: «Μερικοί ἀπό τούς περιοδεύοντας 
Ἰουδαίους ἐξορκιστάς ἐπεχείρησαν νά προφέρουν τό ὄνομα 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐπάνω εἰς ἐκείνους πού εἶχαν πνεύματα 
πονηρά λέγοντες, “Σᾶς ἐξορκίζομέν διά τοῦ Ἰησοῦ, τόν 
ὁποῖον ὁ Παῦλος κηρύσσει”. Ἦσαν δέ ἑπτά υἱοί κάποιου 
Σκευᾶ, Ἰουδαίου ἀρχιερέως, πού ἔκαναν αὐτό. Τό πνεῦμα 
τό πονηρόν τούς ἀπεκρίθη, “Τόν Ἰησοῦν τόν ξέρω καί τόν 
Παῦλον ἐπίσης τόν ξέρω∙ ἀλλά σεῖς ποιοί εἶσθε;” καί ὁ 
ἄνθρωπος πού εἶχε τό πνεῦμα τό πονηρόν ὥρμησε ἐναντίον 
τους, τούς κατέβαλε καί τούς κακοποίησε, ὥστε ἔφυγαν 
ἀπό τό σπίτι ἐκεῖνο γυμνοί καί τραυματισμένοι. Αὐτό ἔγινε 
γνωστόν εἰς ὅλους τούς Ἰουδαίους καί Ἕλληνας πού κατοι-
κοῦσαν εἰς τήν Ἔφεσον καί τούς κατέλαβε ὅλους φόβος, καί 
τό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐδοξάζετο».

6. Ἰ. Χρυσοστόμου, «Ἑρμηνεία εἰς τάς Πράξεις τῶν 
Ἀποστόλων», P.G. 60. 289: «Οὐκ ἄρα τό ὄνομα τί ποιεῖ, ἄν 
μή μετά πίστεως λέγηται».

τοῦ μάγου Σίμωνος ὁ ὁποῖος νόμισε, ὅτι 
ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μπορεῖ νά 
ἐξαγοραστεῖ7. 

Εἶναι προφανές, ὅτι οἱ ἐξορκιστές τῆς 
περικοπῆς δέν εἶχαν σκοπό τή σωτηρία τοῦ 
δαιμονισμένου καί τήν πλήρη ἀπαλλαγή 
του ἀπό τό ἀκάθαρτο πνεῦμα, ἀλλά ὅ,τι 
ἔκαναν γίνονταν γιά ἴδιον ὄφελος. Σκοπός 
τους ἦταν ἡ ἀπόκτηση φήμης, δόξας καί 
χρημάτων8. 

Μήπως καί σήμερα αὐτός δέν εἶναι ὁ 
ἀποκλειστικός σκοπός κάθε ἐπίδοξου προ-
φήτη, «μελλοντολόγου», μέντιουμ ἤ θαυ-
ματοποιοῦ; Ἡ ἱστορία μέ τούς ἐξορκιστές 
μᾶς διδάσκει, ὅτι σέ καμία περίπτωση δέν 
εἶναι δυνατόν νά χρησιμοποιεῖται τό ὄνομα 
τοῦ Ἰησοῦ, ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἔχει σχέση μέ 
τήν Ἐκκλησία, μέ «μαγική» ἔννοια. Δηλα-
δή, κανείς δέν μπορεῖ νά «ἐξαναγκάσει» 
τόν Θεό νά δράσει, ὑποτάσσοντας τήν θεία 
χάρη μέ τεχνικές. Ἐπίσης κανείς δέν μπο-
ρεῖ νά χρησιμοποιεῖ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ γιά 
σκοπούς ἀλλότριους. Ἐξάλλου ἡ ἐντολή 
πού δόθηκε στόν Μωυσῆ ἦταν ἀπόλυτα 
σαφής: «Οὐ λήψει τό ὄνομα Κυρίου τοῦ Θε-
οῦ σου ἐπί ματαίῳ».9

Τελικά γιατί δέν πρέπει νά ἔχουμε κα-
μία ἐπαφή μέ τέτοιου εἴδους πρακτικές καί 
ἄτομα; 

1.  Διότι, ὅπως ἀποδείξαμε, ὅλες αὐτές οἱ 
τεχνικές εἶναι ἀσυμβίβαστες μέ τήν 
ὀρθόδοξη πίστη καί τά διδάγματα τοῦ 
Εὐαγγελίου καί τῆς Ἐκκλησίας. Δέν 
μπορεῖ κάποιος νά λέει, ὅτι εἶναι Χρι-
στιανός καί παράλληλα νά ἐμπιστεύ-
εται τέτοιες ἀνίερες μεθόδους.

2.  Διότι, ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ πλεῖστες 
ὅσες φορές, ἡ πλειοψηφία τῶν Μέ-

7. Αὐτόθι: «Ὥσπερ οὖν Σίμων ἐμπορίας ἕνεκεν ἐζήτει 
τοῦ Πνεύματος τήν χάριν, οὕτω καί οὗτοι τοῦ αὐτοῦ τούτου 
ἕνεκεν τοῦτο ἐποίουν».

8. Αὐτόθι: «Ἰουδαῖοι μένοντες ἔτι, ἀπό τοῦ ὀνόματος 
χρηματίζειν ἤθελον∙ ὥστε πάντα πρός δόξαν ἐποίουν καί 
πορισμόν».

9. Ἐξοδ. 20.7. Μετάφραση τῶν Ο΄.
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ντιουμ, μέ τήν εὐρύτερη ἔννοια, κι-
νοῦνται στό χῶρο τῆς ἀπάτης. Τό 
πιθανότερο εἶναι τό ὑποψήφιο θύμα 
νά παραπλανηθεῖ καί στήν καλύτε-
ρη περίπτωση νά ὑποστεῖ οἰκονομική 
ἀφαίμαξη.

3.  Διότι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως 
πιστεύει ἡ Ἐκκλησία μας, δέν καθο-
ρίζεται ἀπό πνεύματα, προβλέψεις 
καί τίς κινήσεις τῶν ἄστρων. Φυσικά, 
ἕνας συνειδητοποιημένος χριστιανός 
δέν ἀφήνει τή ζωή του ἕρμαιο στίς 
κινήσεις τῶν ἄστρων. Ἔχει ἀπόλυτη 
ἐμπιστοσύνη στή χάρη καί τήν πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ καί προσπαθεῖ μέσα 
ἀπό πνευματική καί σωματική ἄσκη-
ση νά προκόψει πρός ὄφελος τοῦ ἰδίου 
καί τῶν ἀδελφῶν του. Ὅπως ἐπιση-
μαίνει πολύ εὔστοχα ὁ π. Ἀντώνιος 

Ἀλεβιζόπουλος: «ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώ-
που δέν ἀποτελεῖ “κομμάτι” αὐτοῦ 
τοῦ κόσμου, ἀλλά εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, 
πού ὁδηγεῖ στό “καθ΄ ὁμοίωσιν”, στήν 
ἐκπλήρωση τοῦ βαθύτερου νοήματος 
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου»10.

4.  Διότι ὁ χριστιανός δέν πρέπει νά παγι-
δεύται στήν πλάνη τῆς μελλοντολογί-
ας. Καί τήν ὀνομάζουμε πλάνη, γιατί 
πολλοί ἄνθρωποι πού ἀσχολοῦνται 
παθολογικά μέ προφητεῖες καί τό τί 
θά συμβεῖ στό μέλλον, χάνουν τό στό-
χο καί τόν προσανατολισμό τους. Στό 
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τό μοναδικό μέλ-
λον πού θά πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ 
εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψῦχῆς μας καί ἡ 
εἴσοδος στόν Παράδεισο. Μόνον αὐτό.

10. Αὐτόθι, σ. 220. 

ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ

Ἀπό τό Ραδιοφ. Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 89,5 FM,  
μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή: 

«Ἀλλοτρίωση δόγματος - ἀλλοτρίωση ἤθους». Σάββατο, 14.00-14.30.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος.

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

α) «Ἀντιαιρετική Δράση», Σάββατο, 12.00-12.45. 
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν οἱ  

Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος

β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως»,  
Σάββατο, Χειμερινή ὥρα 18.00-19.00, Θερινή ὥρα 16.00-17.00. 

(Ἀναμεταδίδονται ὁμιλίες).

 
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:  
www.ecclesia.gr, e-mail: ierasynodos@ecclesia.gr

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

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

Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr, e-mail: info@ppu.gr, τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
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      Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ «ΣΚΟΠΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
τῆς Φωτεινῆς Περγιουδάκη 

Μέλους τοῦ Πν. Συμβ. τῆς Π.Ε.Γ

Ἡ δοξασία τοῦ «πιστοῦ δούλου» τῆς 
ἑταιρίας «Σκοπιά» γιά τήν κρίση τῶν 
ἐθνῶν καί τοῦ «πολλοῦ ὄχλου» εἶναι 
μία ἀσταθής διδασκαλία πού διαφορο-
ποιεῖται συχνά, ὅπως συμβαίνει πολλές 
φορές καί μέ ἄλλες διδασκαλίες της. Κι 
αὐτό συμβαίνει πάντα μέ τή δικαιολογία 
καινούργιας κατανόησης. 

Ὁ Κάρολος Ρῶσσελ τοποθετοῦσε τήν 
κρίση τῶν προβάτων καί τῶν ἐριφίων τῆς 
παραβολῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ματθ. κε’ 
31) στό διάστημα τῆς χιλιετοῦς Βασιλεί-
ας. Ὅμως, ὁ διάδοχός του Ἰωσήφ Ρόδερ-
φορδ, στό βιβλίο του «Διεκδίκησις» (1932, 
Τόμος Β’, σελ. 206) γράφει: «Ὁ Κύριός μας 
ὁρίζει ὡς «πονηρόν» δοῦλον, ἐκείνους οἱ 
ὁποῖοι χλευάζουν τήν δημοσιευθεῖσαν 
ἔκθεσιν ὅτι ἡ παραβολή τῶν «ἐριφίων» 
ἐφαρμόζεται σήμερον».

Εἶναι φανερό ἐδῶ ὅτι ὁ πονηρός «δοῦ-
λος», γιά τόν ὁποῖο κάνει λόγο ὁ Ρόδερ-
φορδ,  ἦταν οἱ ὀπαδοί τοῦ Ρῶσσελ, οἱ 
ὁποῖοι δέν συμφωνοῦσαν μέ τή δική του 
διδασκαλία. Αὐτή ἡ διδασκαλία τοῦ Ρό-
δερφορδ ἐπαναλαμβάνεται καί σέ ἄλλα 
κείμενα.  

«Ἔστω ὁ Θεός ἀληθής», σελ. 179: «Ἡ 
δοκιμασία ἀπό τόν μεγάλο Κριτή ἐξακο-
λουθεῖ καί θά περιλάβει ὅλα τά ἔθνη. Πα-
ρών στό θρόνο τῆς δόξης του ὁ Χριστός 
Ἰησοῦς, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἰεχωβά στόν 
ναό, διαχωρίζει τούς λαούς τῶν ἐθνῶν σέ 
δύο τάξεις πού ἀποκαλοῦνται πρόβατα 
καί ἐρίφια».

«Χιλιετής Βασιλεία», 1973, σελ. 252: 
«…Ὁ χωρισμός τῶν ἐθνῶν σάν “πρόβα-
τα” καί “ἐρίφια”… δέν γίνεται μετά τήν 

συντριβήν τῶν ἐθνῶν στό μεγάλο καιρό 
θλίψεως. Αὐτός δέν δαπανᾶ… ὁλόκληρη 
τή χιλιετῆ Βασιλεία του γιά νά χωρίσει μ᾽ 
αὐτόν τόν τρόπο τούς κατοίκους τῆς γῆς». 
Καί στήν σελ. 265 γράφει: «Οἱ ἀναγνῶστες 
τῆς Σκοπιᾶς τοῦ Πύργου εἰδοποιήθηκαν 
γιά τό γεγονός ὅτι ἡ παραβολή ἦταν ἤδη 
στό δρόμο τῆς ἐπλήρωσης καί ἡ τωρινή 
γενιά περιλαμβανόταν ζωτικά σ᾽ αὐτό τό 
ζήτημα». (Ὁμιλία Ρόδερφορντ στήν 25-3-
1923, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στήν Ἀγγλική 
ἔκδοση τῆς «Σκοπιᾶς» 15/10/23).

1982 «Μπορεῖτε νά ζῆτε», σελ. 183:  
«Ναί ἀπό τότε πού ξαναγύρισε ὁ Χριστός 
καί κάθησε στόν οὐράνιο θρόνο του ὅλο 
τό ἀνθρώπινο γένος βρίσκεται σέ κρίση. 
Αὐτή ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως προηγεῖται 
ἀπό τήν Ἡμέρα τοῦ Κυρίου». 

Κατενόησαν λοιπόν οἱ ὀπαδοί τῆς Σκο-
πιᾶς ὅτι ὁ ἐνθρονισμένος Βασιλιάς Ἰη-
σοῦς Χριστός τό ἔτος 1914, ἄρχισε νά κρί-
νει τήν ἀνθρωπότητα σύμφωνα μέ τήν 
παραβολή σέ πρόβατα καί ἐρίφια, καί ὄχι 
κατά τήν Χιλιετία. Καί γιά νά γίνει πιό 
σαφής γράφει: 

«Σκοπιά» 15/5/95, σελ. 18: «Λαμπρό 
φῶς ἔλαμψε σέ σχέση μέ τήν παραβολή 
προβάτων καί κατσικιῶν, ὅτι ἐπρόκειτο 
νά ἐκπληρωθεῖ στήν παροῦσα ἡμέρα τοῦ 
Κυρίου, ὄχι μελλοντικά στή διάρκεια τῆς 
χιλιετίας, ὅπως νόμιζαν πρωτύτερα. Ἐξ 
ἄλλου στό τέλος τῆς χιλιετίας ὁ Ἰεχωβά 
θά κρίνει καί ὄχι ὁ Ἰησοῦς Χριστός». 

Μετά ὅμως ἀπό πέντε μῆνες, ὅλως πα-
ραδόξως, ἀλλάζει πάλι τό «δόγμα» τῆς 
Κρίσης καί ἐπανέρχεται στή διδασκαλία 
τοῦ Ρῶσσελ:
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«Σκοπιά» 15/10/95, σελ. 19: «Μία ἐπα-
νεξέταση τῆς παραβολῆς στρέφει τήν 
προσοχή σέ μία προσαρμοσμένη κατανό-
ηση». Αὐτή ἡ νέα «κατανόηση» βρίσκεται  
στή σελίδα 21: «Ἡ ἐπιπρόσθετη δραστη-
ριότητα τοῦ Ἰησοῦ ἡ ὁποία ἀναφέρεται 
στό Ματθ. ιθ’ 28 θά περιλαμβάνει τό νά 
καθίσει στό θρόνο του νά κρίνει στή διάρ-
κεια τῆς χιλιετίας… θά κρίνει ὁλόκληρη 
τήν ἀνθρωπότητα τούς δικαίους καί τούς 
ἀδίκους». Ἐπίσης, στή σελ. 23: «Ἡ κατα-
νόηση τῆς παραβολῆς καταδεικνύει ὅτι ἡ 
ἀπόδοση κρίσης στά πρόβατα καί στά κα-
τσίκια εἶναι μελλοντική. Θά λάβει χώρα 
ἀφοῦ ξεσπάσει ἡ “θλίψη” πού ἀναφέρε-
ται στά ἐδάφια Ματθ. κδ’ 29-30». 

«Σκοπιά» 15/7/13, σελ. 7: «ὁ Ἰησοῦς 
ἔγινε βασιλιάς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ 
τό 1914, ἀλλά δέν κάθησε στόν ἔνδοξο 
θρόνο του ὡς Κριτής ὅλων τῶν Ἐθνῶν. Ἡ 
κρίση τῶν προβάτων δέν θά μποροῦσε νά 
ἀρχίσει ἐκεῖνο τό ἔτος. Θά ἀναλάβει δρά-
ση ὡς κριτής ὅλων τῶν ἐθνῶν μετά τήν 
καταστροφή τῆς ψεύτικης θρησκείας…Ὁ 
Ἰησοῦς θά κρίνει τούς ἀνθρώπους…ὅταν 
ἔρθει στή διάρκεια τῆς μεγάλης θλίψης».

Ἡ Ἑταιρία Σκοπιά ἔχει μία ἐμμονή 
νά διαστρευλώνει τά ἐδάφια τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς  καί νά τά προσαρμόζει πρός τό 
συμφέρον της. Τά ἐδάφια Ματθ. ιθ’ 28 
καί Ματθ. κδ’ 29-30 εἶναι ἀπόλυτα συνδε-
δεμένα μεταξύ τους. Εἶναι τά λόγια τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τά κοσμοϊστορικά γε-
γονότα πού θά συμβοῦν πρίν τή Δευτέρα 
καί Ἐπιφανῆ Παρουσία Του καί γιά τήν 
κρίση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, νεκρῶν 
καί ζώντων. Ὁ «δοῦλος» ὅμως τά χωρίζει 
τά ἐδάφια γιατί, ὅπως δηλώνει, ἡ Δευτέ-
ρα Παρουσία καί ἡ Βασιλεία ἔγιναν τό 
1914 καί ἀπό τότε ἄρχισε ἡ κρίση. Εἶναι 
φανερό ὅτι οἱ νέες διασαφηνίσεις καί οἱ 
νέες κατανοήσεις δέν εἶναι τίποτε ἄλλο 
παρά παλαιότερες δοξασίες τίς ὁποίες 
εἶχε ἀναιρέσει. Ἀλλά ὅπως ἔχουμε κα-

ταλάβει ἡ «Σκοπιά» δέν ὑπολογίζει τούς 
ὀπαδούς της.  

Οἱ ἀντιφάσεις τῆς ἑταιρίας εἶναι πολ-
λές καί φανερές παρ᾽ ὅλο πού τό «φῶς» 
γίνεται ὅλο καί «περισσότερο». Δέν γνω-
ρίζουμε ἄν οἱ ἴδιοι οἱ ὀπαδοί ἔχουν ἀμφι-
βολίες γιά τό θέμα αὐτό. Πάντως τρέ-
χουν γιά «ἔργο» συμμορφούμενοι στίς 
ὁδηγίες τοῦ «δούλου». Ἡ Ἁγία Γραφή 
εἶναι σαφής: ἡ κρίση δέν θά γίνει στήν 
ἀρχή τῆς θλίψης οὔτε στή διάρκεια αὐτῆς 
ἀλλά, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στός, «εὐθύς δέ μετά τήν θλίψιν τῶν 
ἡμερῶν ἐκείνων τότε θέλει φανῇ τό 
σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ 
οὐρανῷ» (Ματθ. κδ’ 29).   

Οἱ ὀπαδοί τῆς «Σκοπιᾶς» πίστευαν ἐπί-
σης γιά χρόνια ὅτι τό «χρισμένο  ὑπόλοι-
πο» σημείωνε, ὡς ὁ συμβολικός ἄνδρας 
«μέ τά λινά καί τό καλαμάρι» (Ἱεζ. θ’ 2), 
τό μέτωπό τους γιά ἐπιβίωση. Αὐτό γρά-
φει τό βιβλίο «Ἐπιβίωση», σελ. 96: «Τά 
γεγονότα δείχνουν ὅτι ἡ τάξη τοῦ πιστοῦ 
δούλου εἶναι ἐκείνη πού κάνει τό ἔργο 
τοῦ σημειώματος σήμερα. Ὅσοι θέλουν 
τό σημάδι τῆς ἐπιδοκιμασίας τοῦ Θεοῦ 
πρέπει νά δεχθοῦν τή διδαχή πού παρέ-
χει ὁ Ἰεχωβά, μέσῳ αὐτῆς τῆς τάξης τοῦ 
δούλου καί νά γίνουν ἀληθινά λάτρεις 
τοῦ Ἰεχωβά». 

Ὅμως τό 2016 ἔρχεται καί πάλι «ζωη-
ρότερο φῶς»: 

«Σκοπιά» Ἰουνίου 2016, σελ. 16: 
«Ἐκεῖνοι πού ὑποστηρίζουν ὅσια τούς 
ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ θά λάβουν τό ση-
μάδι τῆς ἐπιβίωσης στή διάρκεια τῆς με-
γάλης κρίσης. Σήμερα ὁ ἄνθρωπος μέ τό 
καλαμάρι εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός». 

Ὅ,τι μέχρι σήμερα εἶχε κηρύξει ἡ «Σκο-
πιά» ἀναθεωρεῖται ὡς νέο «ζωηρότερο 
φῶς». Ἐξαπατοῦσε τούς ὀπαδούς της, 
μέ τό φόβο μήπως δέν λάβουν τό σημάδι 
πρός ἐπιβίωση ἀπό τόν «δοῦλο», γιά νά 
κάνουν συνεχῶς «ἔργο», ἀλλά τώρα τό 
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σημάδι ἐπιβίωσης τό κάνει ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός. 

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν Κρίση στή διάρ-
κεια τῆς μεγάλης θλίψης, ἀκολουθοῦν, 
κατά τήν «Σκοπιά» ἄλλες δύο. Ἡ μία στή 
διάρκεια τῆς χιλιετοῦς Βασιλείας, πού 
εἶναι 1000 χρόνια κατά γράμμα, καί ἡ 
δεύτερη μία τελική δοκιμή στήν τελειο-
ποιημένη ἀνθρωπότητα.

Κριτές θά εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί 
144.000 συμβασιλεῖς. Οἱ ἀναστημένοι νε-
κροί δέν κρίνονται μέ τά προηγούμενα 
ἔργα πού ἔπραξαν, πρίν πεθάνουν, ἀντί-
θετα κρίνονται μέ βάση τό τί κάνουν στή 
διάρκεια τῆς Βασιλείας τῆς Ἡμέρας τῆς 
Κρίσεως. «Ὁμως ὅσοι ἀνθίστανται  στίς 
ἀνορθωτικές κρίσεις…θά ἐκτελοῦνται 
ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό» («Γεννηθήτω τό 
θέλημά σου», σελ. 277). 

«Μπορεῖτε νά ζῆτε…», σελ. 182-183: 
«Στό τέλος τῆς χιλιετίας ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός παραδίδει τή Βασιλεία του στό Θεό 
Πατέρα του. Τότε κύριος τῆς Βασιλείας 
γίνεται ὁ Ἰεχωβά Θεός σάν βασιλιᾶς» 
(Ἑπομένως θά κρίνει ὁ Ἰεχωβά). 

Εἶναι φανερό ὅτι ὁ Παράδεισος τόν 
ὁποῖο ὑπόσχεται ἡ «Σκοπιά» στούς ὀπα-
δούς της θά εἶναι μιά χιλετής κρίση. 
Δέν θά εἶναι τόσο ἀπολαυστικός, ἀφοῦ 
πάλι θά ζοῦν μέ τό φόβο μή παρακού-
σουν τίς ὁδηγίες πού κατεβαίνουν ἀπό 
τόν οὐρανό. Ὅπως γράφει ἡ «Σκοπιά», 
ἄν στό τέλος τῆς Χιλιετίας, ἀφοῦ θά 
ἔχουν διδαχθεῖ καί θά εἶναι τελειοποιη-
μένοι πνευματικά καί σωματικά, ἀφοῦ 
θά ἔχουν μελετήσει τά ἐξυψωτικά βιβλία 
τῆς «Σκοπιᾶς», τότε θά λυθεῖ ὁ Σατανᾶς 
καί οἱ δαίμονές του καί θά προσπαθήσει 
νά πλανέψει τήν τελειοποιημένη ἀνθρω-
πότητα. Ὅσοι ἀκολουθήσουν τόν Σατανᾶ 
θά ριχθοῦν μαζί του στή λίμνη τοῦ πυρός. 
Αὐτός εἶναι ὁ δεύτερος θάνατος. Ὅσοι 
περάσουν τήν τελική δοκιμασία θά ζή-
σουν γιά πάντα στόν Παράδεισο στή γῆ 

καί θά εἶναι υἱοθετημένα ἐπίγεια τέκνα 
τοῦ Ἰεχωβά. 

Στήν Ἁγία Γραφή καί εἰδικά στό βιβλίο 
τῆς Ἀποκάλυψης ὑπάρχει ἕνα ἐδάφιο πού 
λέει, «Οἱ δέ λοιποί τῶν νεκρῶν δέν ἀνέζη-
σαν ἑωσοῦ πληρωθῶσι τά χίλια ἔτη˙ αὕτη 
εἶναι ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη» (Ἀποκ. κ’ 8). 
Ἄς δοῦμε τήν ἐξήγηση αὐτοῦ τοῦ ἐδαφίου 
πού ἔδινε παλαιότερα ἡ «Σκοπιά»:  

«Φῶς», (1930) τόμος Β’, σελ. 224: «Ἀποκ. 
κ’ 8, αὐτοί πού θά πλανηθοῦν δέν θά 
εἶναι ἀπό τό ἀποκατασταθέν γένος, ἀλλά 
μᾶλλον λογική ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἡ με-
γάλη ὀρδή ἐκρατεῖτο περιορισμένη εἰς 
τόν θάνατο κατά τήν διάρκεια τῆς χιλι-
ετίας καί τώρα ἐξέρχεται ἐκ τοῦ τάφου. 
Εἰς αὐτήν θά εἶναι ὁ Ἰούδας, οἱ Φαρισαῖοι 
καθώς καί οἱ ὅμοιοί των καθ᾽ ὄλους τούς 
αἰῶνας». 

«Ἀποκαλ. τό μεγαλιώδες», 1958, σελ. 
290: «Οἱ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί οἱ 
ἄλλοι πού ἀνασταίνονται καθώς καί τό 
μεγάλο πλῆθος τῶν πιστῶν ἄλλων προ-
βάτων πού ἐπιζοῦν ἀπό τόν Ἀρμαγεδδώ-
να καθώς καί τά παιδιά πού μπορεῖ νά 
γεννήσουν αὐτοί στό νέο κόσμο πρέπει 
νά ὑψωθοῦν σέ ἀνθρώπινη τελειότητα…
Μέχρι τό τέλος ἐκείνης τῆς Μέρας, “Οἱ 
λοιποί τῶν νεκρῶν” θά ἔχουν “ἔρθει σέ 
ζωή” μέ τήν ἔννοια ὅτι θά εἶναι τέλειοι 
ἄνθρωποι. Αὐτοί κατόπιν θά περάσουν 
μία τελική δοκιμή…».

Τό ὑπόλοιπο τῶν 144.000 χρισμένων 
τῆς «Σκοπιᾶς» κρίθηκε τό 1918 ἀπό τόν 
ἐνθρονισμένο Βασιλιά Ἰησοῦ Χριστό. 
Ἀλλά δυστυχῶς ὁ «πολύς ὅχλος» μέχρι 
νά κληρονομήσει τόν Παράδεισο περνᾶ 
διαρκῶς κρίσεις μέχρι τήν τελική κρίση 
μέ Κριτή τόν Ἰεχωβά καί ὄχι πλέον τόν 
Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως γράφει καί στό: 

«Φῶς», τόμ. Β’, 1930, σελ. 212: «Ὁ Ἰη-
σοῦς θά ἐξακολουθεῖ νά ὑπηρετεῖ τόν 
Ἰεχωβά εἰς ἄλλη θέσιν εὐνοίας». Διαγρά-
φει δηλαδή ἡ «Σκοπιά» τήν Ἁγία Γραφή 
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ὅπου ὁ Εὐαγ. Λουκᾶς γράφει, ὅτι «καί τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ δέν θέλει εἶσθαι τέλος». 

Ἡ Ἁγία Γραφή ὅμως κάνει λόγο γιά 
μία μόνο Κρίση, πού θά πραγματοποιηθῆ 
κατά τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. 
Ἀλλες κρίσεις δέν ὑπάρχουν. Ὁ Κύριός 
μας ἀπέστειλε τούς μαθητές του νά κη-
ρύξουν τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας στά 
ἔθνη γιά νά ἀποτελέσουν μία ποίμνη 
μέ ἕναν ποιμένα τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού 
εἶναι ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Θεός 

θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί 
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α’ Τιμ. 
β’ 4). Ὅσοι ἀπορρίψουν τό κήρυγμα τοῦ 
Εὐαγγελίου θά κριθοῦν ὡς «ἐρίφια» καί 
θά μεταβοῦν σέ αἰώνια κόλαση (Ματθ. 
κε’ 31-36), οἱ δέ δίκαιοι σέ αἰώνια ζωή. 
Ὅπως ἡ κρίση εἶναι μία καί ὁ θάνατος 
ἕνας, ἔτσι καί ἡ ἐλπίδα τῶν πιστῶν εἶναι 
μία, ἐπουράνια καί αἰώνια, θά εἶναι ἡ 
ζωή καί ἡ εὐδαιμονία στήν παρουσία καί 
τό φῶς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος κατά τή Συ-

νεδρία Αὐτῆς τῆς 3ης Ἰουνίου 2020, λα-
βοῦσα ὑπ’ ὄψιν τίς εἰσηγήσεις τῆς Συ-
νοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, 
ἔλαβε τίς ἀκόλουθες ἀποφάσεις:

α) Περί τῆς τεχνικῆς τῆς γιόγκα:

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συστάσεως ὑπό διαφό-
ρων φορέων καί μέσων μαζικῆς ἐνημερώ-
σεως, «τῆς τεχνικῆς τῆς Γιόγκα» ὡς τρό-
που ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἄγχους, κατά 
τήν περίοδο τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19, 
λαβοῦσα ὐπ’ ὄψιν τό ἀπό 16ης Ἰουνίου 
2015 Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί «τῆς 
τεχνικῆς τῆς Γιόγκα» καί στό πλαίσιο τοῦ 
σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, 
ἡ ὁποία στή Χώρα μας εἶναι συνταγ-
ματικῶς κατωχυρωμένη καί σεβαστή, 
ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης Αὐτῆς 
γιά τήν ἀποφυγή δημιουργίας κλίματος 
θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, ὁμοφώνως 
ἀπεφάσισε νά ὑπενθυμίσει στό χριστε-

πώνυμο Πλήρωμα, ὅτι ἡ «Γιόγκα» ἀποτε-
λεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας 
τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, διαθέτει ποικιλομορφία 
σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καί τάσεων 
καί δέν ἀποτελεῖ «εἶδος γυμναστικῆς». 
Ὡς ἐκ τούτου ἐπισημαίνει γιά μία ἀκόμη 
φορά, ὅτι ἡ «Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως 
ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστια-
νική Πίστη μας καί δέν ἔχει καμμία θέση 
στήν ζωή τῶν Χριστιανῶν.

β)  Περί τῆς «Ἑλληνικῆς Ἱεραποστολικῆς 
Ἑνώσεως»:

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώνει τό Ὀρθό-
δοξο Πλήρωμα γιά τήν νέα προσηλυτι-
στική δραστηριότητα τῆς νεοπροτεστα-
ντικῆς ὀργανώσεως «Ἑλληνική Ἱεραπο-
στολική Ἕνωση», ἐπισημαίνουσα, ὅτι 
οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὡς μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας, τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ Σώ-
ματος τοῦ Χριστοῦ, δέν ἔχουν ἀνάγκη τίς 
διάφορες νεοφανεῖς αἱρετικές κινήσεις, 
οὔτε τούς διαφόρους κήρυκες αὐτῶν ἀπό 
τό ἐσωτερικό ἤ τό ἐξωτερικό, καί παρα-

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
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μένουν πιστοί στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὅπως αὐτό παρεδόθη ἀπ’ ἀρχῆς 
ἀπό τούς ἱερούς Εὐαγγελιστές καί ἑρμη-
νεύθηκε ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας.

γ)  Περί τῶν Ὀργανώσεων  
Rottary καί Lions:

Ἀπεφάσισε νά συστήσει δι’ Ἐγκυκλίου 
Σημειώματος στούς Σεβ. Μητροπολίτες 
καί τόν Ἱερό Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος νά ἀπέχουν ἀπό κάθε ἐκδήλω-
ση πού διοργανώνεται ἀπό τίς ὀργανώ-
σεις Rotary καί Lions, ἐπειδή δέν περιορί-
ζονται μόνον σέ κοινωνικές ἐκδηλώσεις, 
ἀλλά ἐπεκτείνονται καί σέ πράξεις θρη-
σκευτικοῦ χαρακτήρα, καθ’ ὅσον διαθέ-
τουν τυπικό τελετουργίας εἰσδοχῆς νέων 
μελῶν καί καθορίζουν προσευχή πού 
ἀπευθύνεται ἀδογμάτιστα σέ ἕνα θεό, μέ 
τήν γενική ἔννοια τοῦ ὅρου καί ὄχι κατά 
τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας. 

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε.Γ.  
ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Κατά τό τρίμηνο Ἀπριλίου-Ἰουνίου 
ἡ Π.Ε.Γ. ἀνέστειλε τίς δραστηριότητες 
της λόγω τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ 
συμμετέχοντας στή προσπάθεια γιά τόν 
περιορισμό τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ.

α΄. Γιόγκα καί συνομωσιολόγοι

Τήν περίοδο αὐτή εἴχαμε ἔντονη δρα-
στηριότητα κάποιων ὀργανώσεων πού 
διαφήμιζαν ἀπό τά Μ.Μ.Ε. τή γιόγκα καί 
ἄλλες ἐσωτεριστικές ἤ ἀποκρυφιστικές 
πρακτικές γιά ὅσους ἔμεναν κλεισμένοι 
στό  σπίτι. Πολλές μάλιστα ὁμάδες ἐπι-
κοινωνοῦσαν on line μέ  τούς ἀνυποψία-
στους πολίτες.

Ἔντονη δραστηριότητα γιά τόν ἐπηρε-
ασμό τῶν πολιτῶν εἴχαμε καί ἀπό τούς 

συνομωσιολόγους, πού τρομοκρατοῦσαν 
μέ τά σενάρια περί ἐσχάτων, περί ἐπαλη-
θεύσεως προφητειῶν, περί ἀνυπαρξίας 
τοῦ κορωνοϊοῦ, περί σκοτεινῶν δυνάμεων 
κ.ἄ., καί ὠθοῦσαν τούς πολίτες σέ ἀνταρ-
σία πρός τούς κανόνες προφυλάξεως τῆς 
Πολιτείας καί ἀνυπακοή στήν Ἐκκλησία.  

β΄.  Μνημόσυνο  
π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου  
καί ἀντιαιρετική Ἑσπερίδα

Τήν Παρασκευή 26 Ἰουνίου 2020 πραγ-
ματοποιήθηκε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ 
μακαριστοῦ π.  Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπού-
λου, Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.Γ.,  στό Ναό Ἁγίων 
Θεοδώρων Γέρακα. Τελέσθηκε ὁ Ἑσπερι-
νός καί στή συνέχεια τό Ἱερό Μνημόσυνο 
μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστό-
μου Μαϊδώνη, Προέδρου τοῦ Πνευματι-
κοῦ Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Γ., καί τῶν Αἰδ/
των π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως 
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέ-
σεων, π. Ἀνδρέα Γκατζέλη ἐφημερίου καί 
συνεργάτου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
καί τοῦ συνεφημερίου του π. Ἀλεξάνδρου 
Χουλιαρᾶ.

Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
ἑσπερίδα μέ τούς ἑξῆς ὁμιλητές:

•  Αἰδ/τος π. Κυριακός Τσουρός μέ 
θέμα: «π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, 
ὅπως τόν γνώρισα».

•  κ. Κων/νος Παπαχριστοδούλου, Πρό-
εδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ., μέ θέμα: 
«Ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ π. Ἀντωνίου».

•  Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης μέ 
θέμα: «Οἱ προκλήσεις τοῦ κορωνοϊοῦ 
καί οἱ ἰοί τῆς ἀθεΐας, τῆς γιόγκα καί 
τῆς συνομωσιολογίας».

Στήν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν μέλη τῆς 
Π.Ε.Γ. καί πολλοί χριστιανοί τῆς Ἐνορίας 
καί ἄλλων περιοχῶν, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν νά 
ἐνημερωθοῦν γιά τή δράση τῶν αἱρέσεων 
καί τόν τρόπο ἀντιμετώπισής τους.
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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», 
(τεύχη 1-20 σὲ 5 τόμους), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

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

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

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

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

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

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

καί ψευδοπροφῆτες», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1.  π. Κυριακού Τσουροῦ,  «Σύγχρονες αἰρέσεις  καί 

“Νέα Ἐποχή”. Ποιμαντικὴ προσέγγιση - Ὀρθόδο-
ξη ὀριοθέτηση», ἐκδ. Ἔννοια.

2.  π. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, Ὁριοθέτηση πίστεως, 
Ἀρναία 2007.

3.  πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, «Ἡ αἵρεση τῶν 
Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Τί πρέπει νὰ γνωρίζουμε», 
ἐκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος.

4.  «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

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

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

7.  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.
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Τό μεγαλύτερο πρόβλημα πού ἀντι-
μετωπίζει ὁ ἄνθρωπος διά μέσου τῶν 
αἰώνων ἀναφέρεται στήν ὑπαρξιακή του 
ταυτότητα. Πόθεν ἔρχομαι; Ποιός εἶμαι; 
Ποῦ πηγαίνω; Ποιό εἶναι τό βαθύτερο νό-
ημα τῆς ζωῆς μου;

 Στήν ἀναζήτησή του αὐτή ὁ ἄνθρωπος 
βρίσκεται σήμερα μπροστά σέ ἀναρίθμη-
τες «προσφορές». Ἑκατοντάδες αἱρέσεις 
καί παραθρησκευτικές ὁμάδες τοῦ ὑπό-
σχονται τήν «σίγουρη λύση» τῶν προβλη-
μάτων του. Οἱ εὔκολες καί ἐντυπωσιακές 
«συνταγές», πού προσφέρονται ἐν ἀφθο-
νίᾳ κάτω ἀπό ποικίλα προσωπεῖα, προξε-
νοῦν σύγχυση καί ὁδηγοῦν σέ ἀδιέξοδα.

Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς σταθερό σημεῖο 
ἀναφορᾶς γιά τόν προσανατολισμό τοῦ 
ἀνθρώπου, προτείνει τό Πρόσωπο τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ. Τό βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς 
εἶναι γιά τήν Ὀρθοδοξία ἡ κοινωνία ἀγά-
πης πού προσφέρει ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο 
καί τόν καθιστᾶ μέτοχο Θείας ζωῆς.

Τά δύο αὐτά βιβλία τοῦ π. Ἀντωνίου 
Ἀλεβιζοπούλου ὁριοθετοῦν τήν Ὀρθό-
δοξη Πίστη μπροστά στήν πρόκληση τῆς 
πλάνης καί προτείνουν ὡς ἀσφαλῆ λύση 
στά ὑπαρξιακά προβλήματα τοῦ σημερι-
νοῦ ἀνθρώπου τήν ζωή καί τήν διδασκα-
λία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. 


