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Ἐπιτρέψτε μου νά ὁλοκληρώσω τήν 
ἱστορική αὐτή ἀναδρομή στήν εἰκοσαετῆ 
πορεία τῶν Συνδιασκέψεών μας μέ μιά 
σύντομη ἀξιολόγηση τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ. 
Ἀντί δικῶν μου σκέψεων, θά μεταφέρω 
ἐδῶ τά λόγια σεβασμίων Προκαθημένων 
τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
-κεκοιμημένων καί ζώντων- ὅπως αὐτά 
καταγράφονται στά μηνύματά τους στίς 
ἐτήσιες Συνδιασκέψεις μας.

Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβα
δείας κ. Ἱερωνύμου (νῦν Ἀρχιεπισκό
που Ἀθηνῶν), (Ι΄ Συνδιάσκεψη, 1998):

«Ἡ διορθόδοξη συνεργασία ὅλων εἶναι 
πλέον ἀνάγκη· καθίσταται ἀπαραίτητη 
ἰδιαίτερα στίς ὀρθόδοξες ἐκεῖνες χῶρες, 
στίς ὁποῖες οἱ παραθρησκευτικές ὀργανώ
σεις ἔχουν διαβρώσει ἐπικίνδυνα θεσμούς 
καί φορεῖς.

Αὐτή ἡ διορθόδοξη συνεργασία ἀποδει
κνύεται ἀναγκαία γιά τήν ἀλληλοενημέ
ρωση, ἀλλά καί γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμε
τώπιση τῶν προβλημάτων (ποιμαντικῶν, 
κοινωνικῶν, νομικῶν). Καί χαίρομαι ἰδιαί
τερα, πού βλέπω ἐδῶ συναγμένους “ἐπί τῷ 
αὐτῷ” ἀγαπητούς πατέρες καί ἀδελφούς 
ἀπ’ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς, γιά νά 
συνδιασκεφθοῦμε καί νά συναποφασίσου
με γιά τήν ποιμαντική διακονία μας ἔναντι 
τῶν ποικίλων κοσμοθεωριακῶν ρευμάτων 
καί ἰδιαίτερα τῆς “Νέας Ἐποχῆς”.

�. Εἰσήγηση στήν «Κ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἒν-
τεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱ. Μητροπόλεων 
γιά θέματα Αἱρέσεων καί παραθρησκείας», στόν Ἅγιο 
Ἰωάννη τόν Ρῶσο, 3-6.��.2008.

... Δέν εἴμαστε ἐνάντιοι στήν ἐλεύθερη 
θρησκευτική ἐπιλογή τῶν ἀνθρώπων. Για
τί ἡ ὀρθοδοξία πιστεύει καί σέβεται κατ’ 
ἐξοχήν τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου 
προσώπου. Ἔχουμε ὅμως καθῆκον ὡς χρι
στιανοί ὀρθόδοξοι, νά ὁριοθετοῦμε, νά περι
χαρακώνουμε τήν πίστη μας καί νά διαφω
τίζουμε τούς πιστούς μας ὀρθόδοξα». 

Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσο
στόμου Α΄, (Θ΄ Συνδιάσκεψη 1997).

«Πολλήν ἔχοντες τήν ποιμαντικήν μέ
ριμναν, πρός περιφρούρησιν τῆς Ὀρθοδό
ξου ἡμῶν πίστεως καί σωτηρίαν τῶν τέ
κνων τῆς Ἐκκλησίας, μεθ’ ἱκανοποιήσεως 
πολλῆς, παρακολουθοῦμεν ἀπό ἐτῶν τάς 
ἐργασίας τῶν Πανορθοδόξων Συνδιασκέ
ψεων, εἰς τάς ὁποίας ἡ Μητρόπολις ἡμῶν 
συμμετέχει ἀπ’ ἀρχῆς, δι’ ἐντεταλμένου 
ἐκπροσώπου καί τήν πολύτιμον συμβολήν 
αὐτῶν εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν προβλη
μάτων, τά ὁποῖα δημιουργοῦν τά ποικίλα 
παραθρησκευτικά, ἀποκρυφιστικά καί νε
οειδωλολατρικά συστήματα».

Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολο
μαίου, (Η΄ Συνδιάσκεψη 1996):

«... κατά τούς συγχρόνους ἀποκαλυπτι
κούς καιρούς, κατά τούς ὁποίους ἐψύγη ἡ 
ἀγάπη τῶν πολλῶν, λίαν ἐπάναγκες καί 
σπουδαῖον καί ἐπίκαιρον καί χρησιμώτα
τον τό ἔργον καί ἡ ἀποστολή τῆς παρούσης 
Συνδιασκέψεως, καθότι μέλλει, ἵνα, διά 
τῆς ἀνταλλαγῆς τῆς πείρας καί μεταδόσε
ως τῶν ἀποκτηθεισῶν γνώσεων, βοηθήση 
πάντας εἰς τήν εὐστοχωτέραν ἀναγνώρι
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σιν τοῦ κρυπτομένου ὑφ’ ἕκαστον προσω
πεῖον ἀληθοῦς ὑποκειμένου καί εἰς τήν 
ἐπιτυχεστέραν ἐνημέρωσιν τῶν τε πιστῶν 
καί τῆς ἡγεσίας αὐτῶν, ἀλλά καί τῶν ἐνδι
αφερομένων Κυβερνήσεων, περί τῶν κατα
στρεπτικῶν ἐπιρροῶν ὡρισμένων ἐκ τῶν 
ἐν λόγῳ ὀργανώσεων καί κινήσεων».

«... Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
ὀφείλει ὅπως ᾖ ἑτοίμη εἰς ἀπολογίαν παν
τί τῷ αἰτοῦντι καί δή ὅπως γνωρίζη τί 
ἀκριβῶς κρύπτεται ὄπισθεν μιᾶς ἑκάστης 
τῶν πολυωνύμων ὀργανώσεων, αἱ ὁποῖαι 
ὑπισχνοῦνται τήν αὐτοσωτηρίαν καί ὅπως 
διά τῶν κατά τόπους ποιμένων καί διδασκά
λων τῆς ἀληθείας ἐνημεροῖ τούς πιστούς, 
ἵνα μή πλανηθῶσι. Τό ἔργον καί καθῆκον 
τοῦτο τῆς ἀκριβοῦς πληροφορήσεως ἐκλαμ
βάνεται ὑπό τινων ὡς ἐνέργεια πολεμική 
κατά τῶν ἐν λόγῳ ὀργανώσεων καί ἐπιχει
ρεῖται ὅπως ἐμποδισθῆ ὡς ἀντίθετον πρός 
τάς ἀρχάς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

Ἐν τούτοις, πρόκειται ἀκριβῶς περί 
ἁπλῆς ἐνημερώσεως τῶν ἐνδιαφερομένων 
ἐν τῷ πλαισίῳ αὐτῆς ταύτης τῆς ἐπικαλου
μένης θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, διότι ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία οὐδέν βίαιον μέτρον 
λαμβάνει κατ’ οὐδενός, ἀλλ’ ἁπλῶς κηρύσ
σει τόν λόγον τῆς ἀληθείας ....διότι ὁ σκοπός 
ὑμῶν ἀσφαλῶς δέν εἶναι ἡ ἀκαδημαϊκή ἐνη
μέρωσις ὑμῶν αὐτῶν, ἀλλ’ ἡ μεγίστη ἐφικτή 
προσφορά τῆς κτωμένης ἀληθείας πρός πάν
τας τούς κινδυνεύοντας ὅπως πλανηθῶσι».

Καί διά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπό
λεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου, ὡς ἐκ
προσώπου του, (Θ΄ Συνδιάσκεψη 1997):

«... Ἐκφράζει τήν βαθειά του πεποίθηση, 
ὅτι τό ἔργο τέτοιων συνάξεων, τό πάντοτε 
πολύτιμο, ἀφοῦ ποτέ δέν θά παύσει ἡ Ἐκ
κλησία τοῦ Χριστοῦ, νά ἔχει ἀγώνα γύρω 
ἀπό τήν πίστη καί τήν ὁμολογία της, ἤ, ἁγι
ογραφικά, “περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος”, γίνε
ται ἀκόμα πιό πολύτιμο μέσα στά πλαίσια 
ἐποχῆς, ὄχι ἁπλᾶ πλουραλιστικῆς, καί πο
λυπολιτισμικῆς, ἀλλά ἐποχῆς ἔντονης παγ

κοσμιοποίησης· γιατί, ὅπως εἶναι αὐτονόη
το, ἡ παγκοσμιοποίηση καί ἄθελα εὐνοεῖ 
τό πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἀφοῦ ἀπαιτεῖ 
ἀμοιβαία ἀνοχή, καί σέρνει στό κάθε της 
βῆμα πίσω της τήν ἀπαίτηση τῆς σχετικο
ποίησης ὅλων τῶν ἰδιαιτεροτήτων».

Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Παρθενίου, 
(ΙΓ΄ Συνδιάσκεψη 2001):

«Εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἡ κοινω
νία μας ἐξελίσσεται ὅλο καί περισσότερον 
εἰς πολυμορφικήν, μέ ἀποτέλεσμα τήν σύγ
χυσιν καί τήν ἀβεβαιότητα εἰς τό Ὀρθόδοξον 
πλήρωμα καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς νέους μας, 
ἡ ὁριοθέτησις τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τό 
σταθερόν σημεῖον ἀναφορᾶς καί τό μέτρον 
κρίσεως τῶν νέων τάσεων καί ρευμάτων, 
ἀποτελοῦν θέματα ἀπολύτου προτεραιότη
τος διά τήν ποιμαντικήν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Θεωροῦμε τήν ἀπόφασιν, πού ἔλαβεν ἡ Ἱε
ρά Σύνοδος τῆς ‘Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί 
διά τῆς ὁποίας ἐδημιουργήθη ὁ θεσμός τῶν 
ἀτύπων συνδιασκέψεων τῶν ἐντεταλμένων 
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα Αἱρέ
σεων καί Παραθρησκείας, μοναδικήν εἰς τήν 
ἱστορίαν πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. 
Ἀνταποκρίνεται δέ αὕτη ἡ ἀπόφασις πλή
ρως εἰς τά αἰτήματα τῶν καιρῶν μας».

Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Πέτρου Ζ΄, 
(Δ΄Συνδιάσκεψη 1992):

«Ἡ σειρά τῶν ἀντιαιρετικῶν συναντήσε
ων πού ἔχει ἐγκαινιάσει ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος ἐδῶ καί μερικά χρόνια, ἔχει πραγ
ματικά προσφέρει σημαντικά στίς κατά τό
πους ὀρθόδοξες ἐκκλησίες στόν τρόπο ἀντι
μετώπισης τῶν πολυειδῶν ἰδεολογικῶν ρευ
μάτων τῆς ἐποχῆς μας, τά ὁποῖα ἀπειλοῦν 
τήν ἀκεραιότητα τῶν πιστῶν μας».

Πατριάρχου Ἀντιοχείας Ἰγνατίου Δ΄, 
(ΙΕ΄ Συνδιάσκεψη 2003):

«Τό ἐπιτελούμενον ἔργον ὑπό τῆς Ἁγιω
τάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῇ συμμετο
χῇ τῆς ΠΕΓ, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τάς Αἱρέσεις 
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καί τήν Παραθρησκείαν, εἶναι ὑψίστης ση
μασίας τυγχάνει θεάρεστον, αἱ δέ ἀποφά
σεις καί ἡ διαφώτισις τοῦ δεινοπαθοῦντος 
εὐσεβοῦς Ὀρθοδόξου πληρώματος (εἰς τόν 
χῶρον τῆς ἀνενοχλήτου δράσεώς των) ἐνο
χλοῦσι βαθέως τούς πειναλέους λύκους 
πασῶν τῶν προαναφερθεισῶν ὁμάδων καί 
αἱ ἀντιδράσεις των χρειάζονται θετικῆς 
ἀντιμετωπίσεως, ἁρμόδιοι δέ πρός τοῦτο 
εἶσθε ὑμεῖς, οἱ Ἐντεταλμένοι, μέ ἐπικεφα
λῆς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος».

Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Διοδώρου, 
(Ι΄ Συνδιάσκεψη 1998):

«... ἐκφράζομεν τήν ἱκανοποίησιν Ἡμῶν, 
καθότι, διά τοιούτων ἐνεργειῶν ἀφ’ ἑνός μέν 
ἐνημεροῦται τό σύνολον τῆς Ὀρθοδοξίας 
διά τήν φθοροποιόν δρᾶσιν τῶν αἱρέσεων, 
αἵτινες κατά τά τελευταῖα ἰδίως ἔτη ἐνεργο
ποιοῦνται ἔτι περισσότερον, ἐντασσόμεναι 
ἐντός τοῦ γενικωτέρου πλαισίου τῆς προε
τοιμασίας διά τήν ἔλευσιν τῆς οὕτω καλου
μένης “Νέας Ἐποχῆς” καί τήν προετοιμασί
αν διά τήν ἐγκαθίδρυσιν τῆς “Νέας Τάξεως 
πραγμάτων”, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὁριοθετεῖται 
καί κινητοποιεῖται ὁ Ὀρθόδοξος μηχανισμός 
πρός εὕρεσιν τρόπων καί μεθόδων, ἵν’ ἀπό 
κοινοῦ ἀντιμετωπισθῶσιν αἱ νεοφανεῖς αἱ
ρέσεις εἰς πάντα τά γεωγραφικά μήκη καί 
πλάτη τοῦ πολυπαθοῦς πλανήτου ἡμῶν, ἔν
θα διαβιοῦσι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι».

Πατριάρχου Μόσχας Ἀλεξίου Β΄, (Ι΄ 
Συνδιάσκεψη 1998):

«Τά θέματα, τά ὁποῖα ἐπεξεργάζεσθε, 
παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον ὄχι μόνο ἀπό 
ποιμαντική, ἀλλά καί ἀπό κοινωνική, ἀκό
μη καί ἀπό πολιτική ἄποψη.

... Μέ βαθιά ἱκανοποίηση καί εὐχαρίστη
ση ἐκτιμοῦμε τήν σοβαρή ἐπεξεργασία 
ποιμαντικῶν θεμάτων τῆς πάλης ἐναν
τίον τῶν ψευδοθρησκειῶν, ἡ ὁποία ἤδη 
ἐπί πολλά ἔτη πραγματοποιεῖται ὑπό τίς 
εὐλογίες τῆς αὐτοῦ Μακαριότητος τοῦ Ἀρ
χιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος, 

μέ τήν ὑπεύθυνη ἐπιμέλεια τοῦ ἐξαιρέτου 
θεολόγου πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ἀν
τωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ἀπό τήν Ἐπιτροπή 
ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Πατριάρχου Ρουμανίας Θεοκτίστου, 
(Ζ΄ Συνδιάσκεψη 1995):

«Ἐπί χρόνια, ἡ Διορθόδοξος Συνδιάσκε
ψις ἔγινε ἕνας δυναμικός θεσμός, ἕνα κέν
τρο στρατηγίας γιά τήν ἀποφασιστική μά
χη κατά τοῦ ψεύδους καί τῆς δαιμονικῆς 
διαστροφῆς. ... Ἴσως μία μέρα θά ἐπιτύχου
με καί ἐμεῖς νά μιμηθοῦμε αὐτό τό παρά
δειγμα πρός ὄφελος τῆς Ὀρθοδοξίας».

Πατριάρχου Ρουμανίας Θεοκτίστου, 
(Η΄ Συνδιάσκεψη 1996):

«Ἡ Συνδιάσκεψις κατάντησε πιά νά εἶ
ναι ἕνα ὀχυρωμένο κάστρο σ’ αὐτό τό πεδί
ον τῆς φρικτῆς μάχης. Ἱεράρχαι, ἱερεῖς καί 
λαός, ἀπό ὅλα τά ὀρθόδοξα μέρη ἦλθαν νά 
δώσουν τήν ἀληθινήν μαρτυρίαν των καί 
οὕτω πάντες ὁμοθυμαδόν ἀποτελοῦν ἕνα 
δυνατό σῶμα  τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού 
ἀποτρέπει τό κακόν».

Πατριάρχου Βουλγαρίας Μαξίμου, (Ζ΄ 
Συνδιάσκεψη 1995):

«Ἡμεῖς ἀπό χρόνια μέ προσοχή καί ἱκα
νοποίηση παρακολουθοῦμε τίς ἐργασίες 
τοῦ ἀτύπου, ἀλλά καί καρποφόρου ὀργά
νου τῆς διορθοδόξου συνεργασίας στήν 
προσπάθειά μας διά τήν συντήρηση τῆς 
πατερικῆς πίστεως καί διά τήν διαφύλαξη 
τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος ἀπό τήν ἐπί
δραση τῶν διαφόρων αἱρέσεων, παραθρη
σκευτικῶν διδασκαλιῶν καί κινημάτων».

Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου 
Β΄, (ΙΘ΄ Συνδιάσκεψη 2007):

«Χρήσιμη συμβολή στή θεάρεστη προσπά
θεια τῆς καθόλου Ὀρθοδοξίας, νά προστα
τεύσει καί νά διαφυλάξει τό Χριστεπώνυμο 
πλήρωμά της ἀπό τίς διάφορες αἱρέσεις καί 
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παραθρησκεῖες, ἀποτελεῖ καί ἡ ΙΘ΄ Πανορ
θόδοξη Συνδιάσκεψη γιά θέματα Αἱρέσεων 
καί Παραθρησκείας, μέ θέμα τόν “Ἐσωτερι
σμό”. Ὁ δίκαιος ἔπαινος ἀνήκει βέβαια στόν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλο καί στούς 
συνεργάτες του γιά τήν ὡραία αὐτή πρωτο
βουλία τους, ἡ ὁποία μέ συνέπεια ἐπαναλαμ
βάνεται γιά πολλά χρόνια τώρα».

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σεραφείμ, (Η΄ 
Συνδιάσκεψη 1997):

«Ἡ κατ’ ἔτος σύγκλησις, πρωτοβουλίᾳ 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης καί Ἀποστολι
κῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Πανορθοδό
ξων Συνδιασκέψεων Ἐντεταλμένων τῶν 
κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκ
κλησιῶν διά τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ ἐκ τῆς 
δραστηριότητος τῶν ποικιλωνύμων νεοφα
νῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας με
γάλως συνέβαλεν εἰς τήν μελέτην τοῦ ποι
μαντικοῦ προβλήματος καί τήν προώθησιν 
τῆς συνεργασίας τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην 
Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν 
ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπισιν τούτου».

Ἀρχιεπισκόπου Φιλλανδίας Ἰωάννου, 
(ΙΒ΄ Συνδιάσκεψη 2000):

«Ἡ ὀργάνωσις τοῦ Συνεδρίου ὑμῶν ἀπο
τελεῖ μίαν συγκεκριμένην ἔκφρασιν τοῦ 
σοβαροῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος διά τά προβλήματα τῶν χρι
στιανῶν ἐν τῷ σημερινῷ κόσμῳ, τά ὁποῖα 
εἶναι ἱστορικά ἀλλά ὄντως καί ἐπίκαιρα».
 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου, 
(ΙΗ΄ Συνδιάσκεψη 2006):

«Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος διοργανώνει τάς ἐτησίους αὐτάς 
Πανορθοδόξους Συνδιασκέψεις, κινουμένη, 
τοῦτο μέν, ὑπό τῆς ἀνάγκης τῆς διαρκοῦς 
μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ κόσμῳ 
περί τῆς κατά Χριστόν ἐλπίδος ἐν τῇ ἀντι
μετωπίσει τῆς πλάνης, τοῦτο δέ, ὑπό τῆς 
διαθέσεως ταπεινῆς διακονίας καί συναν

τιλήψεως τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν εἰς τόν ἀγῶνα αὐτῶν πρός ὁρι
οθέτησιν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ἀν
τιμετώπισιν τῶν ποικίλων προβλημάτων 
τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ἐντόνου δραστη
ριότητος τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων».

Ἀρχιεπισκόπου Πράγας Δωροθέου, (Ζ΄ 
Συνδιάσκεψη 1995):

«Ἡ κατά τούς δυσχερεῖς χρόνους τού
τους ἐμφανιζόμενη καθ’ ἡμέραν γένεσις 
ὅλο καί περισσοτέρων Αἱρέσων καί Πα
ραθρησκειακῶν Ὀργανώσεων, μέ ἀποκο
ρύφωμα τίς Καταστροφικές Λατρεῖες, αἱ 
ὁποῖαι δηλητηριάζουν τήν ἀνθρωπίνην ψυ
χήν καί ἀλλοτριώνουν πρός τό κακόν τήν 
θεόθεν δεδομένην τῷ ἀνθρώπῳ ροπήν 
διά τήν ἀρετήν καί τήν πνευματικήν τε
λείωσιν, ἐπιβάλλει, ὅπως ἡ ὑπ’ οὐρανόν 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναλάβη τόν θυρεόν 
αὐτῆς ἐναντίον τῶν ψυχοκτόνων τούτων 
ἐχθρῶν της, ἀλλά καί ὅπως διαφυλάξη 
ἀπ’ αὐτῶν τόν πιστόν λαόν τοῦ Θεοῦ».

Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ Δαμιανοῦ, (Ε΄ Συν
διάσκεψη 1993):

«Τοιαύτης φύσεως πρωτοβουλίαι περι
ποιοῦν τιμήν διά τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησί
αν τῆς Ἑλλάδος καί παρέχουν τήν ἀφορ
μήν εἰς τά πιστά Αὐτῆς τέκνα, ὡς καί εἰς 
πάντα Ὀρθόδοξον κληρικόν καί λαϊκόν, νά 
σεμνύνωνται διά τό φιλόστοργον καί τήν 
πρόνοιαν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας».

Ἔτσι βλέπουν καί ἀξιολογοῦν οἱ σε-
πτοί Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τόν ρόλο καί τό 
ἔργο τῶν Συνδιασκέψεών μας.

Ἐμεῖς ἄς συνεχίσουμε νά ὑπηρετοῦμε 
μέ ζῆλο, φρόνηση, μελέτη καί ἐργατικότη-
τα στό σημαντικότατο αὐτό ποιμαντικό 
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἄς εὐχηθοῦ-
με ὁ Κύριος, διά πρεσβειῶν τοῦ Ὁσίου 
Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, νά τό εὐλογεῖ νά τό 
αὐξάνει καί νά τό καθιστᾶ ὠφέλιμο πρός 
σωτηρίαν ψυχῶν.
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Βασικές ἔννοιες τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς 
εἶναι ἡ Scientology καί ἡ Dianetik. Κατά 
τήν κίνηση ὁ ὅρος Scientology προσδιορί-
ζει μία «ἐπιστήμη», «φιλοσοφία», «θρη-
σκεία». Εἶναι κατασκεύασμα τοῦ L. R. 
Hubbard ἀπό τό λατινικό Scio, δηλαδή, 
γνωρίζω καί τό ἑλληνικό «λόγος». Στό 
βιβλίο του, «Τό ἐγχειρίδιο γιά τόν ἐπίτι-
μο κληρικό», ὁ Hubbard ἑρμηνεύει τόν 
ὅρο «Scientology» σάν «ἐφηρμοσμένη θρη-
σκευτική φιλοσοφία· ἡ διδασκαλία γιά 
τό πνευματικό ὄν καί ἡ προώθηση τοῦ 
πνευματικοῦ ὄντος στίς σχέσεις του μέ 
τόν ἑαυτό του, μέ τό σύμπαν καί μέ τά 
λοιπά ὄντα»2. Πρόκειται δηλαδή γιά μία 

�. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση 
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετία 
τοῦ �990».

Ὁ ἀείμνηστος π.Ἀντ.Ἀλεβιζόπουλος γιά τήν παρουσί-
αση τῶν διαφόρων ὀνομασιῶν, μέσῳ τῶν ὁποίων δραστη-
ριοποιεῖται ἡ Σαηεντολογία διεθνῶς, εἶχε χρησιμοποιήσει 
τήν κάτωθι εἰδική βιβλιογραφία:

a) Εlterninitiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit 
und religiösen Extremismus e.V., Jugendreligiöse Institutio-
nen und deren Co-Organisationen, Guruistische Bewegun-
gen und Psycho- kulte, 2. erweiterte und auf den neuesten 
Stand gebrachte Auflage, München �986.

β) Friedrich-Wilhelm Haack, Findungshilfe Religion 
2000. Apologetisches Lexikon: Aktivitäten, Ereignisse, Fir-
men, Gruppen, Institutionen, Orden und Personen im Zu-
sammenhang mit religiösen und weltanschaulichen Bewe-
gungen - ein fragmentarischer überblick, (Material-Edition 
der ARW, 28) München �990.

Γιά ἀντίστοιχη ἐνημέρωση σήμερα στό διαδίκτυο, ὁ 
ἀναγνώστης τοῦ περιοδικοῦ μας μπορεῖ νά δεῖ ἐνδεικτι-
κῶς τίς ἑξῆς ἱστοσελίδες:

http://www.whyaretheydead.net/krasel/frontgroups.
html

http://home.snafu.de/tilman/krasel/brett/cos.names.txt
http://www.religio.de/absc/absc�0.html
http://www.cs.cmu.edu/~dst/Cowen/essays/timeline.

html
2. L. Ron Hubbard, Das Handbuch für den ehrenamtli-

chen Geistlichen, New Era Publications, Copenhagen �983.

«θρησκεία» ἤ «ἐπιστήμη» ἤ «φιλοσοφία» 
αὐτοεξέλιξης τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ κίνηση χρησιμοποιεῖ καί τούς ὅρους 
Thetan καί Clear. Θήταν, ἀπό τό ἑλληνικό 
γράμμα θῆτα, σημαίνει κατά τόν Hubb-
ard «τήν πηγή τῆς ζωῆς καί τήν ἴδια τή 
ζωή», ἀλλά καί τή «ζῶσα μονάδα». Clear 
εἶναι «ἕνας θήταν πού μπορεῖ νά εἶναι 
αἰτία ἐνσυνείδητα καί κατά βούληση 
ὑπεράνω διανοητικῆς μάζας, ἐνέργειας, 
χώρου καί χρόνου ὅσον ἀφορᾶ τό πρῶ-
το Δυναμικό (ἐπιβίωση τοῦ ἐγώ)»3. Αὐτό 
σημαίνει πώς στόχος τῆς κίνησης εἶναι ἡ 
κατασκευή τοῦ ὑπεράνθρωπου.

Ὁ «ὑπεράνθρωπος» βρίσκεται μέσα 
στόν ἄνθρωπο καί μπορεῖ νά «ἐλευθε-
ρωθεῖ» μέ τήν τεχνική τῆς κίνησης, τή 
λεγόμενη Dianetik. Στό «Ἐγχειρίδιο γιά 
τόν ἐπίτιμο κληρικό» ἀναφέρεται γιά 
τήν Dianetik: «Εἶναι ἡ τεχνολογία τῆς 
ἀπελευθέρωσης τοῦ πνευματικοῦ ὄντος»· 
«ἡ διδασκαλία γιά τό πνευματικό ὄν στίς 
σχέσεις του μέ τό σῶμα καί ἡ προώθηση 
τοῦ ὄντος σ’ αὐτές τίς σχέσεις».

Ἰδού ἡ ἑρμηνεία τοῦ ὅρου Σαηεντολό-
γος, πού δίνει ἡ κίνηση: «Ἕνας πού καλυ-
τερεύει τίς συνθῆκες ζωῆς του καί τίς συν-
θῆκες ζωῆς τῶν ἄλλων χρησιμοποιώντας 
τήν τεχνολογία τῆς Σαηεντολογίας. Ἕνας 
πού ἐλέγχει πρόσωπα, περιβάλλοντα καί 
καταστάσεις. Ἕνας Σαηεντολόγος δρᾶ μέ-
σα στά πλαίσια τοῦ Κώδικα τοῦ Ὤντιτορ 
(τοῦ ἐκπαιδευμένου στήν τεχνολογία τῆς 
σαηεντολογίας) καί τοῦ Κώδικα τοῦ Σαη-

3. Λ. Ρόν Χάμπαρτ, Σαηεντολογία. Τά βασικά στοιχεῖα 
τῆς σκέψης, ἀρχική μετάφραση Δ. Ι. Χρόνη, ἀναθ. Γ. Σ. Κα-
ραμπάγια, �980, σ. �94).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)1

(ε΄ μέρος)
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εντολόγου. Ἡ τεχνική του ἐπιδεξιότητα 
ἀφιεροῦται στήν ἐπίλυση τῶν προβλημά-
των τῆς ζωῆς»4.

Τά σεμινάρια τῆς κίνησης ἀποβλέπουν 
στήν ὁλοκληρωτική ἀπελευθέρωση τοῦ 
«ὑπεράνθρωπου» μέσα μας καί στή χρη-
σιμοποίηση τῆς ἀπεριόριστης δύναμης! 
Ἔτσι ἡ κίνηση ὑπόσχεται μέ τό σεμινάριο 
«Δύναμη» τήν ἀπόκτηση τῆς δύναμης 
αὐτῆς καί τή μεταβολή τοῦ ἄνθρωπου σέ 
θήταν�. «Φαντάσου τόν ἑαυτό σου· σάν 
νά μπορεῖς νά ἔχεις ὅλη τήν ὑφήλιο στήν 
ἀγκαλιά σου, στήν πραγματικότητα τήν 
ἀγκαλιάζεις μέ θήταν-χέρια»6.

Σέ κείμενο μέ τίτλο «Ἡ γέφυρα πρός 
ἕνα Νέο Κόσμο» ὁ L. R. Hubbard προ-
τρέπει: «Μάθε τόν ἑαυτό σου· τό τί θά 
κάνεις, ποῦ μπορεῖς νά φθάσεις, ποιές 
εἶναι οἱ ἱκανότητές σου. Ὑπάρχει μία μυ-
στικιστική γνώση ὅτι ὑπάρχει ἕνα χάσμα 
μεταξύ τῆς ὕπαρξης αὐτοῦ τοῦ κόσμου 
καί ἑνός ὑψηλότερου πεδίου ὕπαρξης. 
Πολλοί ἄνθρωποι, προσπαθώντας νά 
περάσουν τό χάσμα ἔπεσαν στήν ἄβυσ-
σο. Ἐμεῖς κτίσαμε τή γέφυρα πού ἑνώνει 
αὐτά τά δύο ἐπίπεδα. Καί εἶναι δύο οἱ 
δρόμοι πού ὁδηγοῦν σ’ αὐτά στό χάρτη. 
Στή δεξιά πλευρά ὑπάρχουν τά βήμα-
τα πού ὀνομάζονται καταστάσεις Ἀλλα-
γῆς ἤ Ἀπελευθέρωσης. Πάνω ἀπό αὐτή 
ὑπάρχει ἡ κατάσταση πού ὀνομάζεται 
Καθαρή. Μετά τήν Καθαρή ὑπάρχει ἡ 
κατάσταση Ο.Τ. (Λειτουργικός θήταν). 
Σ’ αὐτή τήν κατάσταση ἕνα ἄτομο μπο-
ρεῖ νά λειτουργεῖ ἐντελῶς ἀνεξάρτητα 
ἀπό τό σῶμα του, εἴτε ἔχει σῶμα εἴτε ὄχι. 
Ἕνας Ο.Τ. εἶναι τώρα ὁ ἑαυτός του. Δέν 
εἶναι ἐξαρτημένος ἀπό τό σύμπαν πού 
βρίσκεται γύρω του!�».

Στό περιοδικό Advance (τ. 94, σ. Ι) ἡ κί-
νηση ὑποστηρίζει πώς οἱ Σαηεντολόγοι 

4. Λ. Ρ. Χάμπαρτ, Σαηεντολογία, σ. �99-200.
�. The Auditing – τεῦχος 246, σ. 7.
6. Source τ. 6�, σ. 9.
7. L. R. Hubbard, �96�, LRH, USA �8�8

σάν ὁμάδα μποροῦν ν’ ἀντιμετωπίσουν 
τήν κατάσταση στή Γῆ καί νά κατορθώ-
σουν νά δημιουργήσουν ἕνα Καθαρό 
Πλανήτη καί ἕνα Νέο Πολιτισμό. Πλησί-
ασε καί θά δεῖς, λέγει ὁ Hubbard. Ὅταν 
κάποιος ἀρχίσει ν’ ἀνέρχεται δέν ἐπιθυ-
μεῖ πιά νά σταματήσει. Ἡ ὀσμή τῆς ἐλευ-
θερίας καί ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια εἶναι πολύ 
δυνατή· σήμερα τά ἔχουμε ὅλα αὐτά μέ 
τή Σαηεντόλοτζυ8.

Ἡ κίνηση αὐτή ὑποστηρίζει πώς βρῆκε 
τό μυστικό τοῡ ἀνθρώπου καί τοῦ σύμ-
παντος καί κηρύττει τή διδαχή της σάν 
θρησκευτική ἀλήθεια. Αὐτό φαίνεται καί 
ἀπό τόν χῶρο στόν ὁποῖο κινεῖται. Ἔτσι 
σέ διαφημιστικό φυλλάδιο μέ τίτλο «The 
Time Track of Theta» ἀναφέρει: «Τί συνέ-
βη; ... Πῶς γίναμε ἄνθρωποι; ... Πῶς κατα-
λήξαμε στόν πλανήτη Γῆ; Βρισκόμαστε σ’ 
αὐτή τή γῆ ὄχι ὡς φυλή ἀνθρώπων πού 
προερχόμαστε ἀπό τήν ἐξέλιξη, ἀλλά ὡς 
φυλή πού πηγαίνει πίσω στά βάθη αὐτοῦ 
τοῦ γαλαξία».

Ὅλα αὐτά ἀποδεικνύουν πώς ἡ Scien-
tology ἐγείρει ἀπόλυτη ἀπαίτηση στήν 
κοινωνία, τήν ὁποία θεμελιώνει στή «θρη-
σκευτική ἀλήθεια». Οἱ «ὑπεράνθρωποι» 
τῆς «νέας φυλῆς» πού κατασκευάζει ἡ 
Scientology ἀναμένεται νά μεταβάλουν 
τήν τύχη τοῦ πλανήτη μας καί νά ἐξα-
σφαλίσουν τήν ἐπιβολή ἑνός νέου πολι-
τισμοῦ, πού θά λειτουργεῖ χωρίς κανένα 
πρόβλημα.

Γιά τήν κίνηση καμία θρησκεία δέν 
μπόρεσε νά δώσει ἀπάντηση στά ἐρωτή-
ματα: Ποιός εἶμαι; Ἀπό ποῦ ἔρχομαι; Τί 
εἶναι θάνατος; Ὑπάρχει μέλλουσα ζωή; 
«Στή Σαηεντόλοτζυ ἔχουμε τίς ἀπαντή-
σεις καί γιά πρώτη φορά σέ ὅλους τούς αἰ-
ῶνες οἱ ἀπαντήσεις μας εἶναι ἡ ἀλήθεια. 
Ἐμεῖς ἀποδεικνύουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι ἀθάνατος, εἶναι πνεῦμα. Μία και-
νούργια μέρα ξημερώνει γιά τήν Ἀνθρω-

8. Advance τ. 94, σ. �.
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πότητα πέρα ἀπό τά πιό τρελά ὄνειρα. 
Οἱ καταπιεστές, οἱ πολεμοκάπηλοι, οἱ 
τύραννοι καί ἡ γκεστάπο τελείωσαν. Τό 
μόνο πού μποροῦν νά κάνουν μέ ἕνα Ο.Τ. 
(Operating Thetan) εἶναι, νά τόν κάνουν 
νά γελάσει.

Εἶναι πράγματι τυχερό πού ἕνα τελεί-
ως ἐλεύθερο ἄτομο εἶναι ἠθικό καί καλό 
πάνω ἀπό τήν ἀντίληψή τους, γιατί οἱ 
δυνάμεις του εἶναι ἀπεριόριστες. Εἶναι 
πολύ ἀργά γιά ὁποιονδήποτε νά νομίσει 
πώς μπορεῖ νά σταματήσει τή Σαηεντολο-
γία. Τά ἄστρα καί ὁ πλανήτης εἶναι δικά 
μας, εὐχαριστῶ τό Θεό καί τίποτα δέν εἶ-
ναι πιά τό ἴδιο9».

Στήν ἐφημερίδα τῆς κίνησης�0 ἀναφέ-
ρεται πώς οἱ Σαηεντολόγοι στή Γαλλία 
βρίσκονται στήν πρωτοπορία τοῦ ἀγώνα 
γιά τή θρησκευτική ἐλευθερία καί τά ἀν-
θρώπινα δικαιώματα σ’ ὅλο τόν κόσμο. 
Ὅμως αὐτά δέν ἀνταποκρίνονται στήν 
πραγματική εἰκόνα τῆς κίνησης.

Γιά ν’ ἀποκτήσει κανείς τήν πολυπόθη-
τη «ἀπεριόριστη ἐλευθερία» πρέπει νά 
βαδίσει σέ μία «ἐκκαθαριστική πορεία», 
ὅπως εἶναι ὁ χαρακτηριστικός τίτλος 
σεμιναρίου τῆς κίνησης. Σκοπός τοῦ σε-
μιναριου εἶναι ἡ ἐξουδετέρωση τῆς «ἀντι-
δραστικῆς διάνοιας» τοῦ ἄνθρωπου καί ἡ 
τελειωτική νίκη του11.

Κάθε τί πού δέν συμφωνεῖ μέ τήν ἰδεο-
λογία καί τούς στόχους τῆς κίνησης εἶναι 
ἀσφαλῶς ἀποτέλεσμα τῆς «ἀντιδραστι-
κῆς διάνοιας» καί πρέπει νά καταπολε-
μηθεῖ. Ο L. R. Hubbart λέγει, πώς γιά νά 
ὁριοθετήσει τό «δρόμο» χρειάσθηκε τό 
ἕνα τρίτο τῆς ζωῆς του καί εἶναι ἕνας δρό-
μος πού ὁδηγεῖ «ἔξω ἀπό τή μιζέρια, τή 
δυστυχία καί τό σκοτάδι. Γι’ αὐτό ἄν δεῖτε 
ἀνθρώπους πού προσπαθοῦν νά τραβή-
ξουν ἄλλους “ἔξω ἀπό τήν ὁδό”, μήν ἀφή-

9. The Auditor,τ. 232, σ. 2.
�0. Scientology Today, 2/��.�.�988, σ. �-7.
��. The Auditing τ. 246, σ. 7.

νετε τήν ὁμάδα σας κάτω. Μέ ὁτιδήποτε 
μέσο κρατῆστε τους “στήν ὁδό” καί θά 
ἐλευθερωθοῦν ἄν δέν τό κάνετε δέν θά 
μείνουν»�2.

Γιά τόν «ἅγιο σκοπό» ἡ κίνηση δέν θά 
δίσταζε νά χρησιμοποιήσει ὁποιοδήποτε 
μέσο. Κατά τόν F. W. Haack ἡ κίνηση ἐνε-
πλάκη καί σέ παράνομες δραστηριότητες 
μέσῳ τῶν ὀργανώσεών της καί τοῦ Staff 
Member. Ὁ L. R. Hubbart δέν διστάζει 
νά παραγγείλει: «Τό νά εἶσαι ἱκανός νά 
ἐλέγχεις ἕναν ἄνθρωπο, σέ κάνει ἱκανό 
νά ἐλέγχεις πολλούς, καί κανείς δέν θά 
μποροῦσε νά εἶναι ἕνας ἐπαγγελματίας 
Σαηεντολόγος σέ κανένα ἀπό τά ἐπίπε-
δα ἐκτός ἐάν μπορεῖ νά ἐλέγχει ἕνα ἄλλο 
ἄτομο»�3.

Ἡ σκληρότης τοποθετεῖται σέ ὑψηλό 
ἐπίπεδο στήν κλίμακα τῆς Σαηεντόλοτ-
ζυ. «Ἄν κάτι πρέπει, πρέπει νά τό χειρι-
σθεῖτε μέ σκληρότητα καί ἄν νομίζετε 
πώς δέν μπορεῖτε, τότε διπλασιᾶστε τήν 
προσπάθειά σας προσπαθώντας ταυτό-
χρονα δύο πράγματα», ἀναφέρεται σέ 
κείμενο, μέ τίτλο «Flag Order 2802», 9 
Ἀπριλίου �97�.

Τό πόσο ἡ κίνηση ἐνδιαφέρεται γιά 
τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τούς δη-
μοκρατικούς θεσμούς φαίνεται ἀπό τό 
ἀκόλουθο ἀπόσπασμα τοῦ L. R. Hubba-
rt: «Λαοφιλῆ μέτρα, αὐταπάρνηση καί 
δημοκρατία δέν ὠφέλησαν σέ τίποτε τόν 
ἄνθρωπο, ἐκτός ἀπό τό ὅτι τόν ἔριξαν 
πιό πολύ στή λάσπη... Ἡ δημοκρατία 
μᾶς ἔφερε πληθωρισμό καί φόρο εἰσοδή-
ματος»�4.

Τό σύστημα πού ἐπιβάλλεται ἐδῶ εἶναι 
ὁλοκληρωτική πειθαρχία·δέν ἀφήνει πε-
ριθώρια ἐλευθερίας γιά διαφωνοῦντες1�.

(Συνέχεια στό ἑπόμενο).

�2. Teck News 62/Αύγουστος �989, σ. �-2.
�3. The Auditor, τ. 234, σ. 2.
�4. HCO PL, 2 Φεβρουαρίου �96�. �� Ἰουλίου �970. 28 

Ἰανουαρίου �973. F. W .Haack, άberschneidungen, σ. �2.
��� Βλέπε καί: Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, Ψυχοναρκωτικά.
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Στὸ προηγούμενο ἆρθρο, ἀφοῦ ἐντοπί-
σαμε τρία βασικὰ γνωρίσματα τῆς ἀληθι-
νῆς, τῆς ὄντως ἀρετῆς, τὴν πνευματικότη-
τα, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν καθολικότητα, 
θέσαμε τὸ ἐρώτημα ἐὰν διαθέτει αὐτὰ τὰ 
γνωρίσματα ἡ ἀρετή, ὅπως τὴν ἀντιλαμ-
βάνονται τὰ ποικίλα αἱρετικὰ συστήμα-
τα. Ἡ ἀπάντησή μας εἶναι ἐκ προοιμίου 
ἀρνητική. Καὶ ἐξηγοῦμε τοὺς λόγους.

Οἱ ὀπαδοὶ τῶν συστημάτων αὐτῶν ἀν-
τιλαμβάνονται τὴν ἀρετὴ μόνον ὡς ἁπλὸ 
φυσικὸ χάρισμα, χωρὶς κἄν νὰ ὑποψιά-
ζονται ὅτι ὑπαρχει καὶ ἄλλης ποιότητος 
ἀρετή, αὐτὴ ποὺ δίδεται στὰ μέλη τοῦ 
Σώματος τῆς Ἐκκλησίας ὡς καρπός τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ ἠθικὴ τῶν αἱρετικῶν εἶναι ἁπλοποι-
ητικὴ καὶ ταυτίζεται μὲ τὸν στεῖρο προ-
τεσταντικὸ εὐσεβισμό. Ὅπως σημειώνει 
ὁ μεταστραφείς στήν Ὀρθοδοξία πρώην 
εὐαγγελικός Frank Scaeffer, γιά τίς περι-
πτώσεις αὐτές, «Ἡ πνευματικότητα εἶναι 
ἀποκομμένη ἀπό τὴν ἐξωτερική, τὴ χειρο
πιαστή, τήν πραγματική μυστηριακή ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τώρα ὑπάρχει μόνο 
στὸν δικό της ἐσωτερικοποιημένο κόσμο 
τῶν συναισθημάτων. Μέσα στὸ κλίμα του 
ἰδιωτικού εὐσεβισμοῦ... οἱ ἀρχαῖες πνευμα
τικές ἀλήθειες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες 
κάποτε περιέκλειαν τὶς ἐσωτερικές καὶ 
ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις τῆς πνευματικῆς 
ἀνάπτυξης, ἔχουν πλέον μαρανθεῖ»1.

Ἀπό τήν «πνευματικότητα» τῶν ποικί-
λων αἱρετικῶν ἀπουσιάζουν προκλητικά 
ἡ ἄσκηση ὡς πορεία πρὸς τή σωτηρία, ἡ 
αὐθεντική μυστηριακή ζωή καὶ ἡ θέωση ὡς 
στόχος τῆς ὑπάρξεως τοῦ πιστοῦ. «Αὐτοὶ θέ

�. Frank Scaeffer, Χορεύοντας Μόνος, σ. 248.

λουν ἀνάσταση καὶ χαρίσματα πνευματικά, 
χωρίς νά σταυρώσουν τὸν ἑαυτό τους διά 
τῆς μετανοίας, τῆς ἀσκήσεως, τῆς νηστείας, 
τῆς ὑπακοῆς στὴν Ἐκκλησία»2, σημειώνει ὁ 
π. Γεώργιος Καψάνης, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μο-
νῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.

Ὅμως ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ὄψη τῆς ἠθι-
κῆς τῶν αἱρετικῶν, ποὺ δὲν εἶναι εὔκολο 
νὰ τὴν παρατηρήσουν οἱ πολλοί. Πρόκειται 
γιὰ τὴν τακτικὴ ἐξαπάτησης, ποὺ χρησιμο-
ποιοῦν γιὰ νὰ ἀποκτήσουν ὀπαδούς. Αὐτὴν 
τὴν τακτικὴ χρησιμοποιοῦν στὰ διάφορα 
διαφημιστικὰ φυλλάδια, ποὺ σκορπίζουν 
παντοῦ, ἀκόμη καὶ μέσα στὰ γραμματοκι-
βώτια ἀνυποψίαστων Ὀρθοδόξων, στὰ πε-
ριοδικὰ καὶ στὶς ἐφημερίδες τους, ἀλλὰ καὶ 
στὶς ραδιοφωνικές τους ἐκπομπές. Ὅταν 
ἀπευθύνονται σὲ ὑποψήφια θύματα ἀπο-
φεύγουν νὰ ποῦν τὶ ἀκριβῶς πιστεύουν, ἀλ-
λὰ ἀναφέρονται μόνον σ’ ἐκεῖνα ποὺ μπο-
ροῦν νὰ παραπλανήσουν ὅσους δὲν εἶναι 
καλὰ ἐνημερωμένοι. Αὐτὴ εἶναι ἡ κλασικὴ 
τακτικὴ ὅλων τῶν αἱρετικῶν ὅλων τῶν 
αἰώνων ὡς εἰσήγηση τοῦ διαβόλου, ὅπως 
τὴν ἀποκαλύπτει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος: 
«Καὶ αὐτὸ εἶναι μέθοδος τοῦ διαβόλου· τὸ 
νὰ εἰσαγάγη δηλαδὴ πάντοτε κατὰ τρόπον 
ἀπατηλόν τὴν πλάνην μαζὶ μὲ τὴν ἀλήθειαν, 
καὶ νὰ τὴν ἐπικαλύπτη μὲ τὰ ὁμοιώματα τῆς 
ἀληθείας, ὥστε νὰ προσελκύη εὔκολα αὐ
τοὺς ποὺ ἐξαπατῶνται εὔκολα»3.

Ἡ τακτικὴ αὐτὴ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς 
ἐνεργείας μέσα τους κρυφῶν, ἀλλὰ ἰδιαί-
τερα σημαντικῶν παθῶν, ὅπως εἶναι ὁ 
ἐγωϊσμός, ἡ κενοδοξία καὶ ἡ φιλοδοξία. Τὸ 

2. Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Ἐμπειρίες τῆς χάριτος 
τοῦ Θεοῦ, σ. 30.

3. Ἁγίου Χρυσοστόμου, Εἰς Ματθ. 46,�· PG �...
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τοῦ Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ Θ.
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σημαντικώτερο ὅμως δεῖγμα ἀλλοιώσεως 
τῆς ἠθικῆς τῶν αἱρετικῶν εἶναι τὸ τόλμη-
μά τους νὰ χωρισθοῦν ἀπὸ τὴν αἰωνόβια 
μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἀξιοπρό-
σεκτη στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ παρατήρηση τοῦ 
ἁγίου Αὐγουστίνου· «Ὅποιος χωρισθῆ ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησία, κι ἄν ὁ ἴδιος νομίζη ὅτι ζῆ 
ζωὴ ἐνάρετη, μόνο γιὰ τὸ ἀνόσιο ἔργο ποὺ 
ἔκανε νὰ χωρισθῆ ἀπὸ τὴν ἑνότητα τοῦ Χρι
στοῦ, δὲν θὰ ἔχη ζωή»4. Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ 
παραθεώρηση καὶ ἡ ὑποτίμηση ὅλων τῶν 
ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔζησαν μὲ ἀκρί-
βεια κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι 
μικρότερη ἔνδειξη ἔπαρσης καὶ ἀλαζονεί-
ας. Οὔτε, ἐπίσης καὶ ἡ παρέκκλιση ἀπὸ 
τὴν ὀρθὴ Πίστη, ποὺ μᾶς παρέδωκαν οἱ 
ἅγιοι. Στὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι πολὺ κατηγο-
ρηματικὸς ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος: 
«Πᾶς ὁ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμένα, κἄν 
ἀξιόπιστος ᾖ, κἄν νηστεύῃ, κἄν παρθενεύῃ, 
κἄν σημεῖα ποιῇ, κἄν προφητεύῃ, λύκος σοι 
φαινέσθω ἐν προβάτῳ δορᾷ προβάτων φθο
ρὰν κατεργαζόμενος»�.

Ἀπογυμνωμένοι οἱ ποικίλοι αἱρετικοὶ 
ἀπὸ τὸ πνευματικὸ χάρισμα τῆς διακρίσε-
ως ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι διαφέ-
ρει ἡ ποιότητα τῆς φυσικῆς ἀγάπης ἀπὸ 
ἐκείνη τῆς πνευματικῆς, ὅπως καὶ ἡ ποιό-
τητα τῆς φυσικῆς εἰρήνης ἀπὸ ἐκείνη τῆς 
πνευματικῆς, ἤ τῆς πραότητος καὶ τῆς 
ἀγαθωσύνης. Κυρίως ὅμως ἀδυνατοῦν 
νὰ δεχθοῦν τὴν θεία χάρη ὡς ἄκτιστη 
ἐνέργεια, ἡ ὁποία μὲ τὴν ἐλεύθερη συ-
νέργεια τῶν ζωντανῶν μελῶν τοῦ θεαν-
θρωπίνου Σώματος τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας 
μορφώνει τὴν πνευματικὴ ἀρετή μέσα 
τους. Οἱ περισσότεροι αἱρετικοὶ ἔχουν ὡς 
βασικό τους δόγμα τὸν λεγόμενο ἀπόλυ-
το προορισμό, ποὺ οὐσιαστικὰ καταργεῖ 
τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία. Εἶναι ἰδιαίτε-
ρα ἀποκαλυπτικὰ τὰ ὅσα γράφει ὁ Μαρ-
τῖνος Λούθηρος: «Ἡ ἀνθρώπινη θέληση 
εἶναι σὰν τὸ σελλωμένο ἄλογο ἀνάμεσα 

4. Ἁγίου Αὐγουστίνου, Ἐπιστ. �4�.
�. Ἁγίου Ἰγνατίου, Ἐπιστ.�0,2,�...

σὲ δύο ἐπίδοξους καβαλάρηδες. Ἐὰν ὁ Θε
ὸς καθίση ἐπάνω στὴ σέλλα, ὁ ἄνθρωπος 
ἐπιθυμεῖ καὶ ἐνεργεῖ ὅπως θέλει ὁ Θεός... 
ἀλλ’ ἐὰν ὁ καβαλλάρης εἶναι ὁ διάβολος, 
τότε ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ καὶ ἐνεργεῖ 
ὅπως θέλει ὁ διάβολος. Αὐτὸς (ὁ ἄνθρω
πος) δὲν ἔχει τὴν δύναμη νὰ ἐπιλέξη ἕνα 
ἀπὸ τοὺς δύο καβαλάρηδες... ἀλλὰ οἱ κα
βαλάρηδες μάχονται μεταξύ τους γιὰ νὰ 
κερδίσουν τὴ θέση ἐπάνω στὸ ζῶο»6.

Ἐπίσης οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν χάσει ἀπὸ 
τὸ πνευματικὸ ὀπτικό τους πεδίο τὴν κα-
θολικότητα τῆς ἀρετῆς. Ἀποτελεῖ χαρα-
κτηριστικὸ γνώρισμα ὅλων τῶν αἱρέσεων 
ὅλων τῶν ἐποχῶν τὸ γεγονὸς ὅτι ἑστιά-
ζουν τὴν προσοχή τους σὲ ὁρισμένες ἀρε-
τές, τὶς ὁποῖες ἐξυμνοῦν καὶ προβάλλουν 
μὲ ὑπερβολή, ἐνῶ ἄλλες τὶς ἀγνοοῦν, τὶς 
ὑποτιμοῦν καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ἀπό-
κτησή τους. Συμβαίνει σ’ αὐτοὺς ὅ,τι καὶ 
στὶς μωρὲς παρθένες τῆς παραβολῆς τοῦ 
Χριστοῦ, οἱ ὁποῖες ἐνῶ κρατοῦσαν μία πο-
σότητα ἀπὸ λάδι στὰ λυχνάρια τους, δὲν 
κατώρθωσαν τελικὰ νὰ μποῦν στὸ σπίτι 
τοῦ Νυμφίου, ἐπειδὴ δὲν ἦταν γεμᾶτα τὰ 
δοχεῖα τους μὲ λάδι. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι 
εἶχαν μερικὲς ἀρετές, ὅπως ἦταν ἡ παρθε-
νία, ἀλλὰ δὲν εἶχαν τὴν καθολικὴ ἀρετὴ, 
ποὺ χρειάζονταν γιὰ νὰ σωθοῦν �. Τὸ ἴδιο 
συμβαίνει καὶ μὲ ὅλους τοὺς αἱρετικούς.

Γιὰ παράδειγμα, οἱ διάφοροι αἱρετικοὶ 
ὁμιλοῦν κατὰ κόρον καὶ ἀφιερώνουν πολύ-
τιμο χρόνο γιὰ τὴν μελέτη καὶ τὴν διάδοση 
τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ἀλλὰ ἀγνοοῦν τὴν 
ἀλήθεια, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς πολυποί-
κιλες ὑποκειμενικὲς καὶ διαστρεβλωμένες 
ἑρμηνεῖες τους. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ἐν-
τοπίζει τὴν αἰτία τῶν ἑρμηνευτικῶν αἱ-
ρετικῶν πλανῶν στὴν προκατειλημμένη 
καὶ ἐπιπόλαια ἐξέταση τῶν βιβλικῶν κει-
μένων. Παρατηρεῖ γιὰ τὶς συνήθειές τους: 

6. Martin Luther, De Servo Arbitrio ,��784 B (Frank Scaef-
fer, Χορεύοντας Μόνος, σ. �34).

7. Βλ. Ἁγ. Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ, Πρὸς μονάζοντα Νικό
λαον, �2, Φιλοκαλία, τ. Α’, σ. �30.
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«Διότι ἔτσι καὶ οἱ αἱρετικοὶ πλανῶνται, ἐπει
δὴ (ἑρμηνεύοντας τὶς Ἅγιες Γραφές) οὔτε 
τὸν σκοπὸ αὐτῶν ποὺ ὁμιλοῦν ἐξετάζουν, 
οὔτε τὶς συνήθειες αὐτῶν ποὺ ἀκούουν»8.

Προβάλλουν μὲ ἐπίταση οἱ αἱρετικοὶ τὴν 
πίστη στὸν Θεό, ἀλλ’ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν 
ἐσωτερική τους κάθαρση. Ὑπερτονίζουν 
τὴν ἐκτέλεση καλῶν κοινωνικῶν ἔργων 
(δικαιοσύνη, φιλανθρωπία, περίθαλψη, φι-
λοξενία κ. ἄ.) καὶ ὑποτιμοῦν τὴν προσωπι-
κὴ ταπείνωση. Οὐσιαστικὰ εἶναι ἀδύνατο 
νὰ ὑπάρχει ταπείνωση σὲ ὅσους ἐμμένουν 
στὶς αἱρετικές τους πλάνες. Κατὰ τὸν ἅγιο 
Ἰωάννη τῆς Κλίμακος ἡ ταπεινοφροσύνη 
εἶναι κατόρθωμα μόνον τῶν πιστῶν, καὶ 
μάλιστα μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι καὶ αὐτοὶ 
εἶναι κεκαθαρμένοι 9. Ὅμως ἡ φανερὴ καὶ, 
πολλὲς φορὲς, ἡ κρυφὴ φιλοδοξία ἀποτε-
λεῖ τὴν βασικὴ αἰτία γιὰ τὴν δημιουργία 
τῶν αἱρέσεων. Ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος 
Χρυσόστομος, «εἶναι τόσο μεγάλο κακὸ τὸ 
πάθος τῆς φιλοδοξίας γιὰ τὰ πρωτεῖα, ὥστε 
αὐτὸ γέννησε καὶ τὶς αἱρέσεις»�0. Τὸ ἴδιο 
ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ὁμογάλακτη ἀδελφή 
της, τὴν κενοδοξία, ἡ ὁποία «εἶναι ἱκανὴ νὰ 
τυφλώση καὶ τὰ μάτια τῶν σοφῶν, ὅταν δὲν 
βρίσκονται σὲ ἐγρήγορση»11. Γενικώτερα, 
γιὰ τὸν ἅγιο πατέρα, «ἡ μητέρα τῶν αἱρέσε
ων εἶναι ἡ ἐπιθυμία τῆς φιλαρχίας»�2, ὅπως 
καὶ κάθε πάθος ποὺ καθιστᾶ ἀκάθαρτη 
τὴν ψυχή. Κι αὐτὸ συμβαίνει διότι «ἡ ἐμπα
θὴς ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιληφθῆ τίποτε 
τὸ ὑψηλὸ καὶ σπουδαῖο, ἀλλὰ ὡσὰν νὰ εἶναι 
θαμπωμένη ἀπὸ κάποια μεγάλη βλάβη ὑφί
σταται τὴν χειρίστη ἀμβλυωπία»�3.

Γι αὐτὸ ἀκριβῶς «ἐκεῖνος ποὺ πρόκειται 
νὰ συλλάβη τὴν ἀλήθεια εἶναι ἀπαραίτητο 
νὰ διατηρῆ τὸν ἑαυτό του καθαρὸ ἀπὸ ὅλα 

8. Εἰς Ἰω. 40,�· PG �9, 229.
9. Λόγος ΚΕ, 3�, «Ἀμήχανον ἐκ χιόνος προϊέναι φλό

γα· ἀμηχανώτερον δὲ ἐν ἑτεροδόξοις ταπεινοφροσύνην 
ὑπάρχειν· πιστῶν καὶ εὐσεβῶν τὸ κατόρθωμα λοιπόν, καὶ 
τούτων κεκαθαρμένων».

�0. Εἰς Ἰω. 38,�· PG �9, 2�8.
11. Εἰς Ἰω. 8,�· PG �9, 66.
�2.  Εἰς Γαλ. �,4· PG 6�, 670.
�3. Εἰς Ἰω. 24,3· PG �9, �48.

τὰ πάθη, διότι ὅποιος εἶναι ἀπαλλαγμένος 
ἀπὸ αὐτὰ θὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ 
θὰ γνωρίση τὴν ἀλήθεια»�4. Ἀξίζει νὰ πα-
ρατηρήσουμε, ὅτι ὁ ἅγιος Χρυσόστομος 
ὅταν ὁμιλεῖ ἐδῶ γιὰ τὴν κάθαρση, τονί-
ζει ἐπίμονα ὅτι πρόκειται γιὰ ἀπαλλαγὴ 
ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη. Ὑπογραμμίζει δηλαδή 
τὴν καθολικότητα ὡς βασικὸ γνώρισμα 
τῆς πνευματικῆς ἀρετῆς. 

Μία προσεκτικὴ, λοιπόν, μελέτη ὅλης 
τῆς παραπάνω διαλεκτικῆς τοῦ ἁγίου Χρυ-
σοστόμου μᾶς βοηθεῖ σημαντικὰ νὰ προ-
σεγγίσουμε βαθύτερα τόσο τὸ ἐκκλησιαστι-
κὸ ἦθος, ὅσο καὶ τὴν ἠθικὴ τῶν αἱρετικῶν.

Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τονίσουμε, ὅτι 
ὑπάρχει τεράστια διαφορὰ ἀνάμεσα στὶς 
δύο αὐτὲς πραγματικότητες. Στὴν Ἐκκλη-
σία ὁμιλοῦμε πάντα γιὰ ἦθος, ἐνῶ στὴ φι-
λοσοφία, στὶς θρησκεῖες καὶ στὶς αἱρέσεις 
γίνεται λόγος γιὰ συστήματα ἠθικῆς. Τὸ 
ἦθος εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς ὡς συνέπεια μιᾶς 
ἐσωτερικῆς καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου, 
ἡ ὁποία δημιουργεῖται ἀπὸ συγκεκριμένη 
Πίστη. Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ Πί-
στη αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἀντίληψη 
τῶν μελῶν της, ἀλλὰ αὐτὴ ποὺ ἀποκαλύ-
φθηκε ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, 
«ἡ ἅπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθεῖσα πίστις»1�. 
Μὲ βάση αὐτὴ τὴν Πίστη, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, 
ποὺ κατοικεῖ στὴν καρδιὰ τῶν μελῶν τῆς 
Ἐκκλησίας, ἐμπνέει σ’αὐτὰ ἕνα συγκε-
κριμένο φρόνημα καὶ μία συγκεκριμένη 
συμπεριφορά. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐκκλησιαστι-
κὸ ἦθος. Ἡ ἠθική, ἀντιθέτως, εἶναι ἕνα 
ἀνθρώπινο τεχνητὸ σύστημα κανόνων, μὲ 
τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται ἀνθρωπίνως σὲ μία 
ὁμάδα ἀνθρώπων ἕνας συγκεκριμένος τρό-
πος ζωῆς. Αὐτὸς ὁ τρόπος καὶ τὴν πραγμα-
τικὴ παρουσία τοῦ Θεοῦ ἀποκλείει καὶ τὴν 
ἀνθρώπινη ἐλευθερία καταργεῖ.

Ἡ πνευματικότητα, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ 
καθολικότητα τῆς πνευματικῆς ἀρετῆς 
εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐκφρασθοῦν ἀπὸ ὁποι-

�4. Εἰς Α’ Κορ. 8,2· PG 6�, 70.
��. Ἰούδα 3.
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Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσ-
σαλονίκης, ὁ Παλαμᾶς, ἀνήκει στίς κο-
ρυφαῖες πατερικές προσωπικότητες τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Τό πρόσωπό 
του συναριθμεῖται στούς κορυφαίους προ-
μάχους καί ἐκφραστές τῆς Ὀρθοδόξου 
Πίστεως, στούς ἀπλανεῖς διδασκάλους 
τῆς ἀληθινῆς θεολογίας καί θεογνωσίας, 
ἀλλά καί τῆς προφητικῆς, ἀποστολικῆς 
καί ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας καί ἐμπει-
ρίας τοῦ τρόπου θεραπείας τῆς ἀνθρωπί-
νης ὕπαρξης.

Ὁ ἱερός Πατέρας ὑπερασπίστηκε καί 
διατύπωσε μέ ἀκρίβεια καί σαφήνεια τό 
ἀποστολοπαράδοτο φρόνημα καί τρόπο 
μέ τόν ὁποῖο εἶναι δυνατή ἡ ἀληθής θεο-
γνωσία καί κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μετά 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἔχοντας ἀπέναντί 
του ἐκπροσώπους τοῦ ἀνθρωποκεντρι-
κοῦ οὐμανισμοῦ, τούς λατινόφρονες καί 
λατίνους τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁποῖοι πολέ-
μησαν τόσο τό πρόσωπο τοῦ ἁγ. Γρηγο-
ρίου ὅσο καί τήν ἡσυχαστική μέθοδο, ὡς 
ἐκκλησιαστική καί ἁγιοπατερική πρακτι-
κή, πού εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τίς 
θέσεις τοῦ ἱεροῦ Πατέρα.

Οἱ πολέμιοί του, ὅπως ὁ Βαρλαάμ, 
ὡς γνωστόν, θέλησαν νά ταυτίσουν τίς 

θέσεις του μέ τίς αἱρετικές διδασκαλί-
ες, τῶν «Μασσαλιανῶν» καί ἐπινόησαν 
τούς ἀπαξιωτικούς καί δυσφημιστικούς 
ὅρους «ὀμφαλοψυχία» καί «ὀμφαλοσκό-
ποι». Στά νεότερα χρόνια οἱ Ρωμαιοκα-
θολικοί καί οἱ Προτεστάντες υἱοθέτησαν 
τόν ἀπαράδεκτο ὅρο «Παλαμισμός»1 γιά 
νά παρουσιάσουν τή διδασκαλία τοῦ ἁγ. 
Γρηγορίου ὡς δῆθεν μία ἀτομική καί ἰδι-
όρρυθμου χαρακτήρα διδασκαλία χωρίς 
νά παραιτηθοῦν τῆς πολεμικῆς ἤ καί τῆς 
κριτικῆς τους κατά τοῦ ἱεροῦ πατέρα2. 
Προσπάθησαν ἀκόμη νά συσχετίσουν 
τόν Ἡσυχασμό μέ θρησκευτικές πρακτι-
κές τοῦ Ἰνδουισμοῦ, ὅπως τή Γιόγκα3.

Σχετικά ὅμως μέ τό πρόσωπο τοῦ ἁγ. 
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τήν ἡσυχα-
στική μέθοδο, στά νεότερα χρόνια, ἐπι-
χειρήθηκαν καί διάφορες ἀπόπειρες ἀπο-
κρυφιστικῆς προσέγγισης, παρουσίας καί 

�. Βλ. Πρωτ. Θεοδώρου Ζήση, Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονί
κης, Θεσσαλονίκη �9972, σ. 9�.

2. Βλ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, Προλεγόμενα στή Θε
ολογία τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν, Κατερίνη �992, σσ. �� 
- 24.

3. Βλ. π. χ. Ε. von. Ivanka, Byzantinische yogis, στό Zeit-
schrift der deutschen morgen-lädischen Gesellschaft �02 
(�9�2), σσ. 234-239. Γ. Μαντζαρίδη, Ἡ περί θεώσεως τοῦ 
ἀνθρώπου διδασκαλία Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Θεσσαλο-
νίκη �963, σ. 93.

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου Δρ. Θ.

(α΄ μέρος)

οδήποτε σύστημα ἠθικῆς, τὸ ὁποῖο ὡς 
ἄνθρώπινο κατασκεύασμα εἶναι ἀσθενὲς 
καὶ περιορισμένο, ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ 
οὔτε τὴν πνευματικότητα τῆς ἀρετῆς νὰ 
ἐμπνεύσει, οὔτε τὴν ἐλευθερία της νὰ 
ἀνεχθεῖ, οὔτε τὴν καθολικότητά της νὰ 
χωρίσει. Ἀντίθετα τὰ τρία αὐτὰ στοιχεῖα 
εἶναι ἀπόλυτα συμβατὰ μὲ τὸ ἐκκλησια-
στικὸ ἦθος, τὸ ὁποῖο διαθέτει τὴν χριστο-

κεντρικὴ εὐρύτητα, τὴν ἁγιοπνευματικὴ 
ἔμπνευση καὶ τὸ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐλεύθε-
ρο ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ὅλα αὐτὰ διαφο-
ροποιοῦν τὴν φυσικὴ ἀρετὴ ἀπὸ τὴν πνευ-
ματικὴ, τὴν ὄντως ἀρετή, καὶ ἐξηγοῦν μὲ 
ἐπάρκεια γιατὶ ὅσοι διαθέτουν κάποιες 
φυσικὲς ἀρετές, ὅπως πολλοὶ αἱρετικοί, 
δὲν μποροῦν γι’ αὐτὸν τὸν λόγο νὰ ἔχουν 
στὴν αἵρεσή τους καὶ τὴν ἀληθινὴ πίστη.
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ἑρμηνείας τους, τόσο στην Ἑλλάδα ὅσο 
καί στό ἐξωτερικό πού δέν εἶναι εὐρύτερα 
γνωστές.

Στά πλαίσια τοῦ ἄρθρου μας αὐτοῦ, 
καί ἔχοντας ὡς σκοπό μόνο τήν ἐνημέ-
ρωση, θά ἐπισημάνουμε βασικά σημεῖα 
αὐτῆς τῆς ἀπόπειρας ἀποκρυφιστικῆς 
ἑρμηνείας τοῦ Ἡσυχασμοῦ, μέ ἀναφορά 
σέ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα. Ἐν προκειμένω εἶναι αὐτονό-
ητο, ὅτι ἡ συστηματική ἀναίρεση τῶν 
ἀποκρυφιστικῶν θέσεων ξεφεύγει ἀπό 
τά πλαίσια ἑνός ἄρθρου.

Τό πρῶτο παράδειγμα προέρχεται ἀπό 
τό ἐξωτερικό. Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε ἡ 
ἀπόπειρα ἀποκρυφιστικῆς ἑρμηνείας τοῦ 
ἡσυχασμοῦ δέν εἶναι γνώρισμα ἤ πρα-
κτική μόνο ἑλληνικῶν ἀποκρυφιστικῶν 
κύκλων. Στά πιό ἀντιπροσωπευτικά πα-
ραδείγματα ἀνήκει τό ἔργο τοῦ Pierre A. 
Riffard, L’ Ésotérisme, ἕνα ἔργο τό ὁποῖο 
ἀποτελεῖ γιά τό χῶρο του βασικό ἔργο 
ἀναφορᾶς (Standardwerk)4. Στό ἔργο αὐ-
τό ὁ Ἡσυχασμός ἀφ’ ἑνός μέν θεωρεῖται 
κεφάλαιο τῆς δυτικῆς ἐσωτεριστικῆς πα-
ραδόσεως, ἀφ’ ἑτέρου δέ, χαρακτηρίζεται 
ὡς χριστιανική Γιόγκα� καί ἐπιχειρεῖται 
ἡ ἐπισήμανση ἀναλογιῶν μεταξύ διαφό-
ρων ἐκπροσώπων τῆς ἡσυχαστικῆς παρα-
δόσης καί Ἰνδουιστικῶν πρακτικῶν6.

Στό ἴδιο ἔργο διάφορα φιλοκαλικά κεί-
μενα μέσα ἀπό ἕνα παραμορφωτικό πρῖ-
σμα προσέγγισής τους συγκαταλέγονται 
στά ἀντιπροσωπευτικά δείγματα μιᾶς 
ἀκόμη μορφῆς ἐσωτερισμοῦ, μεταξύ τῶν 
πολλῶν, στίς διάφορες μορφές τῆς χω-
ροχρονικῆς του ἔκφρασης καί ἐξέλιξής 
του�.

Σέ ἀντίστοιχα πλαίσια καί θέσεις, πα-
ρουσίαζε τόν Ἡσυχασμό ὡς κεφάλαιο 

4. Βλ. Pierre A. Riffard, L’ Ésotérisme. Qu’ est ce que l’ 
ιsotιrisme? Anthologie de l’ Ésotérisme occidental, Paris �990.

�. Βλ. Pierre A.Riffard, L’ Ésotérisme, ὅπ. π., σ. 609.
6. Βλ. Pierre A.Riffard, L’ Ésotérisme, ὅπ. π., σ. 6�0.
7. Βλ. Pierre A. Riffard, L’ Ésotérisme, ὅπ. π., σσ. 609-6��.

τοῦ δυτικοῦ ἐσωτερισμοῦ στήν χριστιανι-
κή του ἐκδοχή, τή δεκαετία τοῦ �960 καί ὁ 
Luc Benoist, στό πολύ μικρότερο ὡς πρός 
τόν ὄγκο τῆς ὕλης ἔργο του, L’ Ésotérisme, 
πού εἶχε ἐκδοθεῖ τό �963 στή σειρά que 
– sais –je ?, Les Presses Universitaires de 
France.

Τό δεύτερο παράδειγμα προέρχεται 
ἀπό ἕναν σημαντικό ἐκπρόσωπο τοῦ 
ἑλληνικοῦ ἀποκρυφισμοῦ τόν Νικόλαο 
Μαργιωρή (�9�3 – �993 ). Ὁ Ν. Μαργιωρής 
υἱοθετεῖ ἀνεπιφύλακτα τόν ὑποτιμητικό 
ὅρο ὀμφαλοσκόποι8, ταυτίζει τό ἄκτιστο 
φῶς μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τό χαρακτη-
ρίσει «κυλιόμενο πύρινο ρεῦμα»9. Στή συ-
νέχεια ἀναφέρεται ἐκτενῶς στήν στάση 
τοῦ σώματος, τονίζοντας ὅτι ὁ ὀμφαλός 
πού ἑστίαζαν οἱ μοναχοί τό βλέμμα τους, 
στόν ἐσωτερισμό χαρακτηρίζεται ὡς περι-
οχή «Ἡλιακοῦ πλέγματος»�0, ὅπου σύμφω-
να μέ τήν ἐσωτεριστική ἀνθρωπολογία 
βρίσκεται «ἡ ἕδρα τοῦ τέταρτου ἐγκεφά
λου»11, καί ὅτι μετά τό διαλογισμό, πού αὐ-
τός ἀνακαλύπτει ὅτι ἔκαναν οἱ μοναχοί, 
ἔπιπταν σ’ ἔκσταση�2.

Ἡ πίστη στό Χριστό, καί ἡ εὐχή δέν 
εἶναι, κατά τόν ἐν λόγω ἀποκρυφιστή, 
παρά μόνο «ἐκχύλισμα δονητικῆς συγ
κίνησης»�3 πού ἀποβλέπει στήν ἀπελευ-
θέρωση, «ἀπό τή φυλακή τοῦ σώματος 
τῆς πνευματοψυχῆς, πρός τά Οὐράνια 

18. Βλ. Νικολάου Μαργιωρῆ, Μυστικισμός. Χριστοκεν
τρικός καί χριστοκρατικός Μυστικισμός, Ἀθήνα �99�, σσ. 
233, 238, 239, 242 κ. ἄ.

� 9. Βλ. Νικολάου Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅπ. π., σ. 
234, 237, 240.

�0. Βλ. Νικολάου Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅπ. π., σ. 
238.

��. Βλ. Νικολάου Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅπ. π., σ. 
239.

�2. Βλ. Νικολάου Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅπ. π., σσ. 
239, 244. Γιά τόν ἀπολύτως διαφορετικό τρόπο κατανόη-
σης τῆς ἔκστασης ἀπό τούς πατέρες βλ. Ἀ. Παπαδοπού-
λου, Θεολογική Γνωσιολογία κατά τους Νηπτικούς Πατέ
ρας, (ΑΒ 25), Θεσσαλονίκη �977, σσ. 76 – 84.

�3. Βλ. Νικολάου Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅπ. π., σ. 
242.
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Βασίλεια»�4. Στή συνέχεια παρουσιάζει 
πλῆθος φαντασιῶν τῶν ἐσωτεριστῶν ὡς 
ἀνάλογες θεῖες ἐμπειρίες, ὑποστηρίζει 
ὅτι οἱ Μασσαλιανοί ἔδωσαν πολλά στόν 
ἁγ. Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ1�, καί ἐπιχειρεῖ 
νά παρουσιάσει ἀναλογίες καί συσχετι-
σμούς τοῦ ἀκτίστου φωτός μέ ἄλλα φῶτα 
πού βλέπουν οἱ διάφοροι μυστικιστές�6. 
Ὁμιλεῖ ἰδιαίτερως θετικά γιά τή σημασία 
καί τή λειτουργία τῆς φαντασίας1� καί κα-
ταλήγει στό ὅτι ὁ ἁγ. Γρηγόριος ὁ Παλα-
μᾶς, εἶναι σύν τοῖς ἄλλοις, ὑπερασπιστής 
τῶν ἀληθινῶν μυστικιστῶν�8.

Τό τρίτο παράδειγμα προέρχεται ἀπό 
ἐκπρόσωπο καί ὀπαδό γκουρουϊστικῆς 
κίνησης στήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία εἶναι δι-
εθνῶς γνωστή ὡς «Ἐπιστήμη τῆς Πνευ-
ματικότητας» (Science of Spirituality) καί 
ὡς «Sawan – Kipral Ruhani Mission»�9. Σέ 
κείμενό του, ἀφοῦ ἐπισημάνει ὅτι πίστη 
τοῦ μυστικισμοῦ εἶναι μεταξύ τῶν ἄλλων 
καί ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ ἄνθρωπος «ἀπο
τελεῖ μία σταγόνα ἀπό τόν Ὠκεανό τῆς 
Θεότητας» πού ὡς τελικό στόχο ἔχει νά 
«ἑνωθεῖ μέ τή Θεότητα»20, θά συνδυάσει 
τόν μυστικισμό τόσο μέ κοινές δοξασίες 
ἀμφοτέρων, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ δηλαδή 
και τοῦ γκουρουϊσμοῦ, ὅπως, μετενσάρ-
κωση, διαλογισμός, μαθητής, δάσκαλος, 

�4. Βλ. Νικολάου Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅπ. π., σ. 
242.

��. Βλ. Νικολάου Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅπ. π., σ. 
2��.

�6. Βλ. Νικολάου Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅπ. π., σσ. 
2��-2�8.

�7. Βλ. Νικολάου Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅπ. π., σσ. 
264-266.

�8. Βλ. Νικολάου Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅπ. π., σ. 
266.

�9. Γιά τήν ἐν λόγω Γκουρουϊστική κίνηση βλ. D. C. 
Lane, The Radhasoami Tradition: A Critical History of Guru Suc
cessorhip, New York – London �992. R. Hummel, Sant Mat, 
στό H. Gasper- J. Müller - Fr.Valentin, Lexikon der Sekten, 
Sondergruppen und Weltanschauuhgen, 200�7, στ. 933 - 939. 
Ἡ ἐν λόγω κίνηση δραστηριοποιεῖται στήν Ἑλλάδα μέ 
κέντρα στίς πόλεις Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη, Ἡράκλειο, Ρέ-
θυμνο, Μυτιλήνη.

20. Βλ. Γαβριήλ Σιμονέτου, Ἑλληνικός Μυστικισμός, 
εἰδική ἔκδοση περ. ΑΒΑΤΟΝ, Τ. �8, Φεβρ. 2006, σ. 3.

ὅσο καί μέ ἰδιαιτερότητες τῆς γκουρουϊ-
στικῆς κίνησης ὅπως «χορτοφαγία», ἤ τήν 
«ἰδέα τῶν φωτισμένων ἁγίων»2�.

Ἀφοῦ, ἀρχικά, συσχετίσει τό πρόσω-
πο τοῦ Χριστοῦ καί τήν ὑποτιθέμενη 
ἐσωτερική του διδασκαλία, πού αὐτός 
διαπιστώνει, μέ τό πρόσωπο καί τή διδα-
σκαλία τοῦ Πυθαγόρα22, τό πρόσωπο τοῦ 
ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅπως καί 
ἄλλων νηπτικῶν πατέρων, τό ἐντάσσει 
στά πλαίσια τοῦ χριστιανικοῦ μυστικι-
σμοῦ. Νά σημειωθεῖ ὅμως, ὅτι ὁ ἐν λόγω 
ὀπαδός τῆς γκουρουϊστικῆς κίνησης, ἀφ’ 
ἑνός μέν κατανοεῖ τόν ὅρο μυστικισμό 
μέ σαφῶς ἀποκρυφιστικό περιεχόμενο, 
ἀφ’ ἑτέρου δέ, τόν λεγόμενο χριστιανικό 
μυστικισμό τόν θεωρεῖ μετεξέλιξη τοῦ 
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ μυστικισμοῦ. Στά 
πλαίσια αὐτά θεωρεῖ τόν ἁγ. Γρηγόριο 
ὡς ἕνα κρῖκο στά πλαίσια μιᾶς ἁλυσίδας 
προσώπων «πού διέσωσαν μέχρι τίς μέ
ρες μας ἄσβεστη τή δάδα τῆς μυστικιστι
κῆς γνώσης»23.

Ὅπως προκύπτει ἀβίαστα καί στίς 
τρεῖς περιπτώσεις ἀποκρυφιστικῆς ἑρμη-
νείας τοῦ Ἡσυχασμοῦ πού ἀναφέραμε, 
ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ παρουσιάζεται πλήρως διαστρε-
βλωμένη καί ἔξω ἀπό κάθε ἱστορική, ἐκ-
κλησιαστική καί θεολογική βάση. Τά ὅσα 
ἀναφέρουν ὡς διδασκαλίες τοῦ ἁγίου 
εἶναι ἀπολύτως ἀντίθετα μέ τά ὅσα ὄν-
τως ὁ ἱερός πατέρας διδάσκει. Γι’ αὐτούς 
θεωρεῖται ὡς ἕνας ἀκόμα ἐκπρόσωπος 
τοῦ μυστικισμοῦ σέ καθαρά ἀποκρυφιστι-
κή - ἐσωτεριστική βάση, πού διατυπώνει 
προσωπικές του, ἐσωτεριστικοῦ τύπου, 
ἐμπειρίες.

(Ἡ συνέχεια, στό ἑπόμενο)

2�. Βλ. Γαβριήλ Σιμονέτου, Ἑλληνικός Μυστικισμός, 
ὅπ. π., σ. 4.

22. Βλ. Γαβριήλ Σιμονέτου, Ἑλληνικός Μυστικισμός, 
ὅπ. π., σ. 9.

23. Βλ. Γαβριήλ Σιμονέτου, Ἑλληνικός Μυστικισμός, 
ὅπ. π., σ. 24.
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

τοῦ κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, 
πολιτικοῦ ἐπιστήμονος.

(β΄ μέρος)

Ἡ ἐπίσημη1θέση τῆς Ἐκκλησίας μας 
εἶναι ὅτι τό μάθημα πρέπει νά βασίζεται 
στήν ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση, βε-
βαίως εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐδῶ καί περίπου 
δέκα χρόνια ἔχουν ἀλλάξει τά βιβλία. Τό 
μάθημα δέν εἶναι κατηχητικοῦ περιεχομέ-
νου ὅπως ἦταν παλαιότερα, δέν ὑπάρχει 
βιβλίο κατήχησης καί λειτουργική, ἀλλά 
τά βιβλία θά ἔλεγα ὅτι ἀπευθύνονται ἀκό-
μη καί σ’ ἕναν μή ὀρθόδοξο, δηλαδή καί σέ 
ἕνα πού παρακολουθεῖ τό μάθημα δέν ἔρ-
χεται κανείς κουνώντας τό δάχτυλο νά τόν 
πείσει νά βαπτιστεῖ ἐκείνη τή στιγμή, εἶναι 
ἐνημερωτικό, ἔχει καί ἕνα χαρακτήρα γνω-
σιολογικό, πληροφορεῖ ὅλους τους ἀνθρώ-
πους, ὅλους τους μαθητές γιά τήν ἱστορία 
τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τά μυστήρια, γιά 
τά πιστεύματά μας, ἀλλά ἐνημερώνει καί 
κυρίως ἐνημερώνει γιά τήν φιλανθρωπία 
πού πρέπει νά ἔχουμε, καλλιεργεῖ τήν ἀγά-
πη στόν συνάνθρωπο, καλλιεργεῖ τό σεβα-
σμό καί στά ἄλλα θρησκεύματα. Ἤδη στό 
μάθημα ὅταν διδάσκεται στή Β’ Λυκείου, τό 
βιβλίο εἶναι οὐσιαστικά βιβλίο ἱστορίας καί 
τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Κι ὄχι μόνο στή Β’ 
Λυκείου- πού ὁμιλεῖ τό βιβλίο τῶν Θρησκευ-
τικῶν γιά τό Ἰσλάμ, γιά τόν Ἰουδαϊσμό, γιά 
τούς ἀγγλικανούς, τούς προτεστάντες, γιά 
τόν Ἰνδουισμό γιά τά πάντα, γιά τόν Βουδι-
σμό- ἀλλά ἀκόμη καί στήν Στ’ Δημοτικοῦ, 
τά καινούργια βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν 
εἶναι ἔτσι γραμμένα ὥστε νά καλλιεργοῦν 
τό σεβασμό καί στήν ἑτερότητα. Ποτέ ἕνα 

�. Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του στό Σεμινάριο 
Ὀρθοδόξου Πίστεως, πού γίνεται κάθε Κυριακή στό Ἐνο-
ριακό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ ὁμωνύ-
μου προαστείου, ἀπό ��.30’ π.μ. ἕως � μ.μ.

ὀρθόδοξο μάθημα Θρησκευτικῶν ἔστω καί 
μέ τή σημερινή μορφή του, κυρίως μέ τή ση-
μερινή μορφή του πού λέγεται ὁμολογιακό 
μέν, ἀλλά ἀνοικτό, δέν εἶναι κατηχητικό 
μάθημα, εἶναι ἀνοικτό, δέχεται καί συζήτη-
ση, ποτέ δέν καλλιεργεῖ τόν φανατισμό ἤ 
τήν μισαλλοδοξία. Αὐτά πού λέει ὁ κύριος 
Συνήγορος τοῦ Πολίτη δέν ξέρω ποῦ τά 
βρῆκε. Ὁ Συνήγορος σάν νά μᾶς ἐμφανίζει 
σάν τό μάθημα νά ἔχει κάποιο χομεϊνικό 
χαρακτήρα. Δέν ξέρω σέ ποιά χώρα ζοῦν 
οἱ ἐξαίρετοι κατά τά ἄλλα νομικοί πού ἐρ-
γάζονται στόν Συνήγορο τοῦ Πολίτη, ἀλλά 
ἔτσι ὅπως παρουσιάζουν τό μάθημα σάν 
νά νομίζει κανείς δηλαδή ὅτι μπαίνοντας 
στήν τάξη ὁ θεολόγος ἤ ὁ δάσκαλος, ὅτι 
καλλιεργεῖ τό φανατισμό στούς ἑτεροδό-
ξους, στούς ἀλλοθρήσκους κλπ. Ἐρωτῶ, 
ποιό μάθημα ἄλλο εἶναι ἐκεῖνο ποῦ διδά-
σκει παραβολές ὅπως τόν καλό Σαμαρείτη, 
δηλαδή τήν ἀγάπη στόν συνάνθρωπο; Ἀπό 
ποιό μάθημα θά διδαχθεῖ τό παιδί τό νά 
ἔχει κάποιες ἠθικές ἀρχές καί ἀξίες; Ἀπό 
ποιό μάθημα τό παιδί σήμερα θά ἔχει κά-
ποιες μεταφυσικές ἀγωνίες, νά πιστεύει, 
νά ξέρει ὅτι ὑπάρχει ὁ Θεός, νά ξέρει ὅτι 
ὑπάρχει προορισμός τοῦ ἀνθρώπου ὁρισμέ-
νος ἀπό τό Θεό γιά νά μήν τρέχει τό παιδί 
μας νά καταλήγει στά ναρκωτικά, στίς πα-
ραθρησκεῖες, σέ χίλιες δυό καταστάσεις, οἱ 
ὁποῖες μποροῦν νά ὁδηγοῦν σέ ἐγκλήματα, 
σέ αὐτοκτονίες; Γι’ αὐτό τό λόγο εἴμαστε 
ἐνοχλημένοι καί τό λέμε καί δημοσίως ὅτι 
σεβόμεθα τίς ἀρχές καί ἐξουσίες στόν τόπο 
μας, ἀλλά ἐγώ προσωπικά συγχαίρω τόν 
ὑπουργό Παιδείας, διότι στήν τελευταία 
του ἀπάντηση πρός τόν Συνήγορο λέει κά-
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τι πάρα πολύ σωστό. Εἶναι θά ‘λεγα μιά 
σημαντική νομική καί πολιτική καί ἐθνική 
ἐπισήμανση. Τοῦ λέει «Σέβομαι κύριε Συνή-
γορε ὅτι εἶσαι μιά ἀνεξάρτητη Ἀρχή, ἀλλά 
μπαίνεις καί κάνεις ἑρμηνεῖες ἐκεῖ πού δέν 
σέ σπέρνουν. Ἐγώ ὡς Ὑπουργεῖο Παιδεί-
ας, ἐμεῖς εἴμαστε ἡ ἐκλεγμένη κυβέρνηση. 
Τούς νόμους σ’ αὐτή τή χώρα τούς ψηφίζου-
νε ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἐκλεγεῖ ἀπό τό λαό. 
Τούς νόμους τούς ψηφίζει ἡ Βουλή, ἔτσι λέ-
ει τό σύνταγμά μας, ἔτσι μαθαίνουμε στοι-
χειωδῶς στό πρῶτο ἔτος τῆς νομικῆς, τούς 
νόμους ψηφίζει ἡ βουλή σέ μιά δημοκρατία 
καί τούς ὑλοποιεῖ, τούς ἐφαρμόζει ὁ ἁρμό-
διος ὑπουργός». Ἄρα, τό τί περιεχόμενο 
θά ἔχει τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θά 
τό ὁρίζει ὁ ὑπουργός μέ βάση τούς νόμους 
πού ἰσχύουν σήμερα πού εἶναι τό σύνταγ-
μα καί οἱ νόμοι πού ψηφίζονται ἀπό τή Βου-
λή. Ὁ κύριος Συνήγορος τοῦ Πολίτη πού, 
ἐπαναλαμβάνω, σ’ ἄλλους τομεῖς μπορεῖ 
νά εἶναι χρήσιμος. Ὅταν ἕνα ὑπουργεῖο κά-
νει ἕξι μῆνες νά δώσει μία ἀπάντηση, ναί, 
ἐκεῖ νά παρέμβει ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη, 
γι’ αὐτό ὑπάρχει. Δέν εἶναι ὅμως δουλειά 
του νά μᾶς πεῖ ἄν τό μάθημα θά βασίζε-
ται στήν Ὀρθοδοξία ἤ στό Ἰσλάμ ἤ σέ κάτι 
ἄλλο. Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ ὁ Συνήγορος θά 
μᾶς πεῖ γιά τό μάθημα τί περιεχόμενο θά 
‘χει. Εἶναι ἡ δουλειά του, προβλέπεται ἀπ’ 
τούς νόμους ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη νά 
εἶναι παιδαγωγός, νά εἶναι θεολόγος, νά 
εἶναι φιλόλογος, ἱστορικός; Πρός Θεοῦ! 
Ἔχει ὑπερβεῖ τά ὅριά του καί πολύ σωστά 
ὁ ὑπουργός Παιδείας τοῦ λέει ὅτι ὑπερέβη-
τε τίς ἁρμοδιότητές σας καί ἐμεῖς εἴμαστε 
οἱ μόνοι ὑπεύθυνοι διότι ἐμᾶς ἔχει ἐκλέξει 
ὁ λαός, σήμερα εἶναι αὐτή ἡ κυβέρνηση, 
αὔριο μπορεῖ νά εἶναι κάποια ἄλλη κυβέρ-
νηση, ὅποια καί νά εἶναι, αὐτοί πού ἐκλέ-
γονται νομοθετοῦν.

Ὑπάρχει ἐδῶ, καί νομίζω ἐπειδή μᾶς 
ἀκοῦν ἐδῶ καί ἐκλεκτοί νομικοί, καί ἕνα 
εὐρύτερο ἐρώτημα, τό ὁποῖο δέν θά σᾶς 
ταλαιπωρήσω -διότι ἐγώ θέλω νά μιλήσω 
περισσότερο γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευ-

τικῶν- αὐτές οἱ περίφημες ἀνεξάρτητες 
Ἀρχές, ὅπως ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη, 
ὅπως ἡ Ἀρχή τῶν Προσωπικῶν Δεδομέ-
νων, τελικά μας κυβερνοῦν χωρίς νά τίς 
ἔχουμε ἐκλέξει; Σημαντικοί νομικοί στή 
χώρα μᾶς ἔχουν κάνει κείμενα καί ἄρθρα 
μέ ἐνστάσεις γιά τόν ρόλο τῶν ἀνεξαρτή-
των Ἀρχῶν. Ξεκινήσαμε μέ μία εὐρωπαϊκή 
ὑπόδειξη ὅτι θά πρέπει ὁρισμένοι ἐκλεκτοί 
νομικοί νά ἔχουν κάποιο ρόλο συμβουλευ-
τικό, νά συμβουλεύουν τό κράτος, νά μήν 
παραβιάζει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. 
Ἀλλά ἐδῶ φτάνουμε σέ κωμικοτραγικά 
φαινόμενα. Φτάνουμε νά νομοθετοῦν οὐ-
σιαστικά αὐτές οἱ Ἀρχές χωρίς νά περνάει 
ἀπό τή Βουλή τό κείμενο καί χωρίς ὁ λαός 
νά ἔχει κάποια γνώμη. Γιά νά δεῖτε τό πόσο 
κωμικοτραγικά εἶναι ὁρισμένα φαινόμε-
να θά θυμίσω τό περίφημο ζήτημα -γιατί 
ἀπό ‘κεῖ ξεκινᾶ καί ὅλη αὐτή ἡ φασαρία 
μέ τό Συνήγορο καί μέ τά Θρησκευτικά- τό 
ζήτημα τῶν προσωπικῶν δεδομένων. Μέ 
βάση αὐτά πού λέει ὁ Συνήγορος τοῦ Πο-
λίτη, ὁ ὁποῖος ἐπικαλεῖται τήν Ε.Ε. καί τό 
Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο -χωρίς νά ὑπάρχει 
συγκεκριμένη ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Δικαστηρίου, πολύ διαφορετική καί γιά ἄλ-
λο θέμα, καί θά σᾶς πῶ- μέ βάση λοιπόν 
αὐτά τά ὁποῖα ὁ Συνήγορος ἐπικαλεῖται 
καί πηγαίνουμε λίγο καί πίσω στό θέμα 
τῶν ταυτοτήτων ἄν θυμᾶστε, δέν πρέπει, 
λέει, ἐπί δημοσίου ἐγγράφου νά ἐμφανίζε-
ται πουθενά τό θρήσκευμα τοῦ Ἕλληνος 
πολίτη. Δέν πρέπει τό κράτος σέ καμιά πε-
ρίπτωση νά ζητᾶ ἀπό τόν Ἕλληνα ὑπήκοο 
νά δηλώνει τό θρήσκευμά του. Ἐκεῖ, ἀπό 
κεῖ ξεκινᾶ καί γι’ αὐτό λέει ὅτι ὁ ἀπαλλασ-
σόμενος μπορεῖ νά ἀπαλλάσσεται ἔτσι 
χωρίς καμιά δικαιολογία. Ὅμως, ἐρωτῶ: 
ὅταν ἔχουμε -μ’ ὅλο το σεβασμό πρός τούς 
ἀλλοθρήσκους καί τούς συμπατριῶτες μας 
πού ἀνήκουν σέ ἄλλα θρησκεύματα- ὅταν 
ξέρουμε ὅτι οἱ συμπαθέστατοι συμπολίτες 
μας πού εἶναι μουσουλμάνοι τῆς Θράκης 
εἰσάγονται στά Α.Ε.Ι. χωρίς εἰσαγωγικές 
ἐξετάσεις, χωρίς νά πληρώνουνε τίς χιλιά-
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δες εὐρώ πού πληρώνει ὁ καθένας ἀπ’ τούς 
ὑπολοίπους Ἕλληνες γιά τά φροντιστήρια 
γιά νά μπεῖ τό παιδί του καί τό μόνο πού κά-
νουν εἶναι νά δηλώνουνε, ὅταν ἔρχεται ἡ 
ὥρα νά δηλώσουνε ὅτι εἴμαστε ὑποψήφιοι 
στήν Γ’ Λυκείου, ὑπάρχει ἕνα κουτάκι καί 
λέει, μήπως ἀνήκετε στή μουσουλμανική 
μειονότητα τῆς Θράκης; Ὅποιος γράψει 
ναί, αὐτομάτως εἰσάγεται στά ἀνώτατα 
ἱδρύματα ἄνευ φροντιστηρίων, ἄνευ ἐξετά-
σεων. Δέν εἶναι δήλωση θρησκεύματος ἐπί 
δημοσίου ἐγγράφου; Εἶναι ἔγγραφο αὐτό 
τό μηχανογραφικό τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας, λέει Ἑλληνική Δημοκρατία ἐπάνω. 
Ἐκεῖνοι λοιπόν δηλώνουν τό θρήσκευμά 
τους καί μπαίνουν ἄνευ ἐξετάσεων στά 
πανεπιστήμια. Τώρα, λέει ὁ Συνήγορος, 
δέν πρέπει νά δηλώνει κανείς γιατί ἀπαλ-
λάσσεται. Δύο μέτρα καί δύο σταθμά. Καί 
ἐπιπλέον θά πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι ποτέ ἡ 
Ε.Ε. δέν ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα ποιός καί 
γιατί γράφει τό θρήσκευμά του πάνω σε 
δημόσιο ἔγγραφο, διότι ἔχουμε μία πάρα 
πολύ κλασσική περίπτωση στή Γερμανία. 
Στή Γερμανία ὁ φορολογούμενος πολίτης, 
τά ἑκατομμύρια τῶν Γερμανῶν φορολογου-
μένων, καλεῖται ἐπάνω στή φορολογική 
του δήλωση νά δηλώσει σέ ποιό θρήσκευ-
μα ἀνήκει. Γιατί; Διότι τό κράτος τῆς Γερ-
μανίας παίρνει τόν λεγόμενο θρησκευτικό 
φόρο. Ἡ Γερμανία γιά νά χρηματοδοτήσει 
τούς καθολικούς, τούς εὐαγγελικούς κι 
ἄλλες ὁμολογίες -ὅσες ἀναγνωρίζει ἐπι-
σήμως, γιατί κάποιες παραθρησκεῖες δέν 
τίς ἀναγνωρίζει- τό κράτος παίρνει λοιπόν 
φορολογία, σοῦ παίρνει ἕνα κομμάτι ἀπό 
τό φόρο καί τόν δίνει στήν Ἐκκλησία στήν 
ὁποίαν ἐσύ δηλώνεις ὅτι ἀνήκεις. Ἑκατομ-
μύρια Γερμανοί κάθε χρόνο δηλώνουν τό 
θρήσκευμά τους ἐπάνω στή φορολογική 
τους δήλωση πού φυσικά εἶναι δημόσιο 
ἔγγραφο, λέει Γερμανική, δέν ξέρω, Ὁμο-
σπονδιακή Δημοκρατία, Ὑπουργεῖο Οἰκο-
νομικῶν, καί οὐδέποτε ἐνοχλήθηκε κανείς, 
οὐδέποτε ἐπενέβη κανένα γερμανικό δικα-
στήριο ἤ κανένα εὐρωπαϊκό δικαστήριο.

Ἐπιπλέον θά πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι ὁ Συ-
νήγορος ἐπικαλεῖται δῆθεν ἀποφάσεις εὐ-
ρωπαϊκῶν δικαστηρίων καί δέν ὑπάρχει 
καμιά ἀπόφαση τέτοια πού νά λέει πῶς γί-
νεται ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τά Θρησκευτικά. 
Τήν ἀπόφαση πού ἐπικαλοῦνται εἶναι μία 
ἄσχετη ἀπόφαση -λένε κατ’ ἀναλογίαν, ἀλ-
λά αὐτές οἱ ἀναλογίες εἶναι περίεργες καί 
πολύ ἐπικίνδυνες στόν τομέα τῆς νομικῆς- 
ὑπάρχει μία ἀπόφαση τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 
2008 ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρω-
πίνων Δικαιωμάτων ποῦ δέν εἶναι ὄργανο 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τοῦ Συμβουλίου 
τῆς Εὐρώπης, τό ‘χουν ὑπογράψει, τό δεχό-
μεθα, τό σέβεται ἡ Ἑλλάδα, ὅπου ἐκεῖ τί 
ἔγινε; ἕνας δικηγόρος Ἕλληνας, ὁ ὁποῖος 
δέν ἦταν χριστιανός ὀρθόδοξος, εἶχε πάει 
στό Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν νά δώσει τή νενο-
μισμένη διαβεβαίωση, ἔπρεπε νά δώσει μιά 
διαβεβαίωση, καί ἐνῶ ἔπρεπε ὁ δικαστής νά 
τοῦ ἔχει δύο εἴδη ὅρκων, νά τοῦ πεῖ θέλεις 
τόν χριστιανικό ὅρκο νά δώσεις, τή διαβε-
βαίωση ἤ τή διαβεβαίωση ποῦ δίνουνε οἱ 
ὑπόλοιποι, ὅσοι δέν εἶναι χριστιανοί; Ὁ δικα-
στής ξέχασε νά ἔχει τά δύο κείμενα κι εἶχε 
μόνο το χριστιανικό κείμενο. Αὐτός λοιπόν 
πῆγε στό εὐρωπαϊκό δικαστήριο καί ἄρχισε 
νά διαμαρτύρεται ὅτι μέ ὑποχρεώνουν νά 
δηλώσω τί εἶμαι καί τί δέν εἶμαι καί τό εὐρω-
παϊκό δικαστήριο ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των τοῦ Στρασβούργου εἶπε ὅτι κακῶς ἡ 
Ἑλλάδα σοῦ ἔδωσε μόνο το χριστιανικό ὅρ-
κο, ἔπρεπε νά σοῦ δώσει καί τόν μή χριστια-
νικό, τόν πολιτικό ὅρκο ἅς τόν ποῦμε ἔτσι. 
Αὐτό ἦταν ὅλο κι ὅλο. Μέ βάση αὐτή τήν 
ἀπόφαση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαστηρίου ὁ 
Συνήγορος νομίζει ὅτι θά μπορεῖ νά μᾶς δι-
αλύσει τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἔχει 
κάνει λάθος. Καί ἡ Ἐκκλησία μας ἀντιδρᾶ 
καί εὐτυχῶς καί τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀν-
τιδρᾶ καί εἶμαι βέβαιος καί ὅλος ὁ ἑλληνι-
κός λαός ἀντιδρᾶ, διότι οὐδέποτε μέχρι τώ-
ρα εἴχαμε κανένα πρόβλημα· ναί, κάποιος 
πού νιώθει ὅτι συνειδητά ἀνήκει σέ μιά ἄλ-
λη θρησκεία νά βγεῖ ἀπό τό μάθημα, ἀλλά 
ὄχι καί νά φτάσουμε στό σημεῖο νά φεύγου-
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νε καί οἱ ὀρθόδοξοι ἀπ’ τό μάθημα. Εἶναι 
λοιπόν μετέωρα τά ἐπιχειρήματα τοῦ Συνη-
γόρου, ὅπως ἐπανειλημμένα τονίζουν καί 
ἐκκλησιαστικοί παράγοντες στή χώρα μας 
καί ἐπιπλέον καί νομικοί καί κορυφαῖοι νο-
μικοί τά λένε. Θά σᾶς πῶ, ὅ,τι ἀκριβῶς στό 
Στρασβοῦργο, ἐκεῖ πού εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ Εὐ-
ρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, δίπλα ἀκριβῶς ἐκεῖ στό πανεπι-
στήμιο τοῦ Στρασβούργου, μέσα στήν ἴδια 
πόλη, διδάσκει ἕνας κορυφαῖος Ἕλληνας 
νομικός, ὁ κύριος Νικήτας Ἀλιμπράντης, 
καθηγητής τῆς νομικῆς καί στό Στρασβοῦρ-
γο καί στή Θράκη. Ὁ καθηγητής αὐτός, λοι-
πόν, προσφάτως σέ ἐφημερίδα ἑβδομαδιαία 
εἶχε ἕνα ἄρθρο καί ἔγραψε, ὅτι εἶναι ἀτόπη-
μα καί οἱ τελευταῖες ἐγκύκλιοι τοῦ Ὑπουρ-
γείου καί οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συνηγόρου (οἱ 
ἐγκύκλιοι οἱ καλοκαιρινές του Ὑπουργεί-
ου). Καί ἔλεγε ὁ κύριος Ἀλιμπράντης ὅτι οἱ 
ἀνεξάρτητες Ἀρχές στή χώρα μας μερικές 
φορές γίνονται εὐρωπαϊκότερες τῆς Εὐρώ-
πης. Δηλαδή, λαμβάνουν ἀποφάσεις στό 
ὄνομα κάποιας Εὐρώπης, πού ἡ Εὐρώπη 
δέν φταίει σέ τίποτε. Ἐγώ δέν ἀπαλλάσσω 
τήν Εὐρώπη ἀπό κάποιες πιέσεις, ναί, σέ 
ὁρισμένα θέματα πού ἀφοροῦν τήν οἰκογέ-
νεια ἤ κάποια ἄλλα δικαιώματα μερικές 
φορές μᾶς ἐνοχλοῦν οἱ παρεμβάσεις τῆς Εὐ-
ρώπης. Δέν εἶναι συμβατές μέ τήν ὀρθόδο-
ξη πίστη μας. Ἀλλά νά ‘μαστε δίκαιοι. Οὐδέ-
ποτε οὔτε τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο οὔτε ἡ 
Ε.Ε. ζήτησαν νά παρέμβουν στό μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν. Καί θά σᾶς πῶ καί στή 
συνέχεια εἰδικά γιά τήν Ε.Ε. ὅτι ὄχι μόνο 
δέν παρεμβαίνει, ἀλλά ἀντιθέτως ἡ Ε.Ε. δί-
νει τή δυνατότητα νά διδάσκουμε τά Θρη-
σκευτικά πιό ὀρθόδοξα ἀπό ὅ,τι τά διδά-
σκουμε στήν Ἑλλάδα. Ἔτσι λοιπόν φθάνου-
με στό σημεῖο νά ὑπάρχει ἕνα νομικό ἀλα-
λούμ νά τό ποῦμε, σύγχυση ἐπί τό ἑλληνικό-
τερο, διότι καί οἱ κορυφαῖοι νομικοί τῆς χώ-
ρας μας βρίσκονται ἔκπληκτοι μπροστά σέ 
αὐτή τή σύγχυση πού ὑπάρχει καί ἐπανα-
λαμβάνω, ἐμεῖς θά πρέπει νά ἐμμένουμε -
ὅπως ἐμμένει ἡ Ἐκκλησία μας- στό σύνταγ-

μά μας τό ὁποῖο προβλέπει ὅτι καί ἡ χώρα 
αὐτή ἔχει μία ἐπικρατοῦσα θρησκεία, Ἐκ-
κλησία καί τό προοίμιο τοῦ συντάγματος 
ἀναφέρεται στήν Ἁγία Τριάδα, ἄρα φωνά-
ζει ὅτι αὐτοί πού ἀγωνίστηκαν γιά νά φτιά-
ξουν τήν Ἑλλάδα ἐλεύθερο κράτος ἤθελαν 
τήν Ὀρθοδοξία ὡς προμετωπίδα, ἀλλά καί 
τό ἄρθρο �6 2 πού ἀναφέρεται στούς σκο-
πούς τῆς παιδείας, πού εἶναι ἡ ἐθνική καί 
θρησκευτική συνείδηση νά ἀναπτυχθεῖ. Μέ-
σα σ’ αὐτή λοιπόν τήν τεράστια σύγχυση 
πού δέν εἶναι τόσο νομική, θά ‘λεγα εἶναι 
περισσότερο ἰδεολογική, διότι ἰδεολογίες 
κρύβονται ἀπό πίσω, κρύβεται ἡ ἰδεολογία 
τοῦ νά κάνουμε ἕνα σχολεῖο ἀφελληνισμέ-
νο καί ἀποχριστιανοποιημένο, πέρσι εἴχα-
με τό θέμα τῆς Ἱστορίας, ἀφελληνισμός, 
τώρα ἔχουμε τή φασαρία μέ τά Θρησκευτι-
κά, ἀποχριστιανοποίηση. Ἐκεῖ λοιπόν ἔχου-
με καί ὁρισμένους Ἕλληνες πολίτες, οἱ 
ὁποῖοι ἀντιδροῦν μέ ἕναν διαφορετικό τρό-
πο, εὔστοχο θά ἔλεγα καί λίγο χιουμοριστι-
κό. Σᾶς ἀνακοινώνω λοιπόν, γιατί εἶναι 
πρόσφατη εἴδηση, ὅτι ἀπό τή στιγμή πού ὁ 
Συνήγορος ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου, κά-
ποιοι χριστιανοί στή χώρα μᾶς εἶπαν «Γιά 
μισό λεπτό. Ἀφοῦ λοιπόν ἐδῶ τα πάντα εἶ-
ναι μέ δικαιώματα συνειδησιακά, ἀπαλλα-
γές, κ.λπ., γιά νά δοῦμε μήπως καί ἐμεῖς οἱ 
χριστιανοί δικαιούμεθα νά ζητήσουμε ἀπαλ-
λαγή ἀπό κάποια ἄλλα μαθήματα». Ὑπάρ-
χει λοιπόν ἐνυπόγραφη αἴτηση ἐπίσημη 
πρός τό Συνήγορο τοῦ Πολίτη, ἡ ὁποία ὑπε-
βλήθη στίς 20 Νοεμβρίου τοῦ 2008 ἀπό τόν 
κύριο Γεώργιο Κακαρελίδη, κάτοικο Πα-
τρῶν, τή βρῆκα στό διαδίκτυο, στό internet, 
καί ὁ ὁποῖος ἀπευθύνεται πρός τό Συνήγο-
ρο τοῦ Πολίτη μέ ἀριθμό πρωτοκόλλου, τά 
πάντα, καί τοῦ λέει μεταξύ ἄλλων. Τοῦ λέει 
ὅτι «σᾶς ζητῶ νά ἀπαλλαγεῖ τό παιδί μου 
ἀπό τή βιολογία διότι ἐγώ διαφωνῶ μέ τό 
Δαρβίνο». Ἐφόσον μοῦ λές, κύριε Συνήγο-
ρε, ὅτι γιά λόγους συνειδήσεως, ἔτσι «εἰκῆ 
καί ὡς ἔτυχεν» νά ἀπαλλασσόμεθα ἀπό τά 
Θρησκευτικά, ἐγώ λοιπόν, λέει ὁ κύριος Κα-
καρελίδης, ζητῶ τό παιδί μου νά ἀπαλλαγεῖ 
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Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ «ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ»
τοῦ κ. Ἀθανασίου Νεοφώτιστου, 
Ἐπίτιμου Προέδρου τῆς Π. Ε. Γ.

Εἴχαμε γράψει σέ ἄρθρο μας στό περιο-
δικό «Διάλογος» τότε πού εἶχε ξεσπάσει 
ἡ «ὑπόθεση Βαβύλη», ὅτι οἱ ὁρατές καί ἀό-
ρατες δυνάμεις, πού ἐπιδιώκουν «δι’ ἴδιον 

ὄφελος» νά ἀποχριστιανίσουν τόν Ἑλλη-
νικό λαό, ἐκμεταλλεύονται μεμονωμένα 
γεγονότα καί πράξεις παραβατικῶν ἀτό-
μων, γιά νά πολεμήσουν καί ἀπαξιώσουν 

ἀπό τήν βιολογία διότι διαφωνῶ μέ τή θεω-
ρία τοῦ Δαρβίνου, καί νά ἀπαλλαγεῖ καί 
ἀπό τή φυσική, διότι διαφωνῶ μέ τή θεωρία 
τῆς δημιουργίας τοῦ σύμπαντος τῆς μεγά-
λης ἔκρηξης, τά ὁποῖα διαφωνοῦν μέ τά δι-
κά μου πιστεύω. Καί ἐπίσης τοῦ ζητᾶ ἐνυπο-
γράφως καί τοῦ λέει σέ παρακαλῶ νά πα-
ρέμβεις μέ ποιό δικαίωμα εἰσάγονται στήν 
ἀνωτάτη ἐκπαίδευση οἱ συμπολίτες μας οἱ 
μουσουλμάνοι ὅταν ἀναγράφουν τό θρή-
σκευμά τους ἐπάνω σέ κάποιο ἔγγραφο, 
πρᾶγμα γιά τό ὁποῖο, ἐσύ κύριε Συνήγορε, 
ἔχεις ἐναντιωθεῖ. Δέν εἶναι λοιπόν ἁπλᾶ τά 
πράγματα, ὁ κάθε νομικός ἤ ὁ κάθε ὑπάλ-
ληλος μιᾶς ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς νά πετάει 
ἕνα πυροτέχνημα καί νά νομίζει, ὅτι ὅλοι 
ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι κοιμόμαστε. Ἔχουν γνῶ-
σιν οἱ φύλακες, ἡ Ἐκκλησία μας, οἱ θεσμοί, 
οἱ θεολόγοι μας, οἱ νομικοί μας καί βεβαίως 
καί ἁπλοῖ Ἕλληνες πολίτες, οἱ ὁποῖοι βλέ-
ποντας ὅτι ὁρισμένοι μᾶς ἐπικαλοῦνται τήν 
Εὐρώπη, χωρίς νά ἔχει πεῖ κάτι ἡ Εὐρώπη, 
ἀρχίζουν πλέον τέτοιες αἰτήσεις καί σᾶς 
πληροφορῶ καί κάτι ἄλλο. Χθές μέ πληρο-
φόρησε ἔγκριτος νομικός ἀπό πόλη τῆς βο-
ρείου Ἑλλάδος, ὅτι σκοπεύει νά κάνει μιά 
ἄλλη προσφυγή στό Συνήγορο τοῦ Πολίτη 
καί στό ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἀπό τήν ἑπόμε-
νη χρονιά προβλέπεται στήν Α’ καί Β’ Δημο-
τικοῦ μάθημα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς. Ὑπάρ-
χει λοιπόν ἄνθρωπος, ἴσως καί ὁμάδα χρι-
στιανῶν, πού θά ζητήσουν γιά λόγους συ-
νειδησιακούς ὅτι «δέν θέλω ἐγώ τό παιδί 
μου Α’ καί Β’ Δημοτικοῦ νά μαθαίνει αὐτά 

πού ἤδη τό βιβλίο ἄρχισε νά κυκλοφορεῖ 
καί νά βλέπουμε τί λέει». Καταλαβαίνετε, 
λοιπόν, ὅτι ὁ κύριος Συνήγορος ἔχει ἀποκτή-
σει καί κατήγορους, διότι μέ τό νά ἀνοίγει 
τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου θά δεῖ ὅτι καί πολλοί 
χριστιανοί στή χώρα μας θά ἀξιοποιήσουν 
αὐτά τά ὁποῖα λέει καί θά ἀρχίσουν νά ζη-
τοῦν ἀπαλλαγή εἴτε ἀπ’ τή βιολογία -ἐγώ 
δέν προσυπογράφω δέ λέω ὅτι ὅλα αὐτά εἶ-
ναι κάτι τό ὁποῖο ἐκ τῶν πραγμάτων μπο-
ρεῖ νά γίνει ἤ καλύπτεται ἀπ’ τούς νόμους- 
ἐγώ λέω ὅτι ἀνοίγει ἕνα ἀσκό τοῦ Αἰόλου ὁ 
Συνήγορος καί ἀπό κεῖ καί πέρα ἄς ὄψεται 
γιά τίς συνέπειες τῶν πράξεών του. Θά δοῦ-
με πολλά καί μαθαίνω, πληροφορίες λέω, 
ὅτι ὑπάρχουν χριστιανοί οἱ ὁποῖοι θέλουν 
νά ζητήσουν ἀπαλλαγή εἴτε ἀπ’ τή βιολο-
γία εἴτε ἀπό τό καινούργιο μάθημα πού θά 
εἰσαχθεῖ τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς. Αὐτά 
φυσικά εἶναι μεμονωμένες περιπτώσεις, αὐ-
τά τά λέω ὡς πληροφορίες, μεμονωμένα 
ἄτομα μοῦ τά ἀνέφεραν, δέν ξέρω ποιά θά 
εἶναι ἡ νομική βάση τους καί δέ σημαίνει 
ὅτι τό ἀναφέρω ὡς κάτι τό ὁποῖο προτρέπω, 
μή θεωρηθεῖ ὅτι εἶναι μία προτροπή, πληρο-
φορία δίνω, εἰδησεογραφικά τό λέμε, ἁπλῶς 
γιά νά δοῦμε σέ τί κυκεώνα μᾶς ἔχει βάλει 
μιά ὁμάδα νομικῶν οἱ ὁποῖοι κάτω ἀπό τήν 
ὀνομασία Συνήγορος τοῦ Πολίτη, ἐπανα-
λαμβάνω, τελικά συνήγορος ποιοῦ πολίτη; 
Γιατί ἐμένα δέν μέ καλύπτουν καί δέν ξέρω 
ποιούς ἄλλους πολίτες καλύπτει αὐτός ὁ 
Συνήγορος.

(Συνέχεια στό ἑπόμενο)
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τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μειώνοντας καί 
προσβάλλοντας τούς ποιμένες της.

Τότε ὅλα τα μέσα ἐνημέρωσης, παρα-
δοσιακά καί ἠλεκτρονικά, ἠθελημένα ἤ 
ἀθέλητα, «διαλαλοῦσαν» ἀπροκάλυπτα 
τήν πολεμική τους ἐναντίον τῆς Ἐκκλη-
σίας καί ἰδιαίτερα κατά τοῦ προκαθη-
μένου της μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Χριστοδούλου, διότι (ἄκουσον, ἄκουσον!) 
ἐπισκέπτονταν ὡς μητροπολίτης τότε Δη-
μητριάδος τόν βρισκόμενο γιά ποινικά 
ἀδικήματα στή φυλακή Βαβύλη. Αὐτό 
ὅμως εἶναι ἕνα ἀπό τά θεῖα διακονήματα 
τῶν ποιμένων μας, εἶναι ἐντολή τοῦ Κυ-
ρίου μας, ὁ ὁποῖος λέγει στό Εὐαγγέλιο 
τῆς Κρίσεως γιά ὅσους τηροῦν τίς διδαχές 
του: «…ἐν φυλακῇ ἤμην καί ἤλθατε πρός 
με…», ἐνῶ γιά ὅσους ἀπό μᾶς ἀθετοῦν 
τίς ἐντολές τοῦ εἶπε: «…πορεύεσθε ἀπ’ 
ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι… ἀσθενής καί ἐν 
φυλακῇ ἤμην καί οὐκ ἐπισκέψασθέ με» 
(Ματθ. κε’ 3�-46).

Τότε πού ἔγραφα τό ἄρθρο ἐκεῖνο δέν 
ἐγνώριζα τό θαυμαστό ἔργο τοῦ ἀειμνή-
στου Ἀρχιεπισκόπου στή Μητρόπολη Δη-
μητριάδος στό διακόνημα τῆς μέριμνας 
γιά τούς φυλακισμένους καί τούς οἰκεί-
ους τους· ἕνα ἔργο μεγαλειῶδες πού δέν 
εἶναι πρός ψόγον, ἀλλά πρός μέγα ἔπαι-
νο καί τό ὁποῖο συνεχίζεται μέ ἰδιαίτερο 
ζῆλο ἀπό τό διάδοχό του Μητροπολίτη κ. 
Ἰγνάτιο. Θά χρειαζόμασταν ὄχι ἕνα πλῆ-
ρες ἄρθρο, ἀλλά πολλά, γιά νά ἀναφέρου-
με μόνο τίς ἄοκνες προσπάθειες ἱερέων 
καί λαϊκῶν συνεργατῶν τους νά προσφέ-
ρουν συμπαράσταση ὑλική καί πνευματι-
κή καί κυρίως ἀγάπη πρός παραβατικά 
πρόσωπα, πού συνήθως ἀπό πολλούς 
θεωροῦνται παρεκκλίνοντα, ἀντικοινωνι-
κά καί περιθωριοποιοῦνται ἀπό τήν ἠθικί-
ζουσα μερίδα τῆς κοινωνίας μας.

Κατηγορήθηκε τότε ὁ μακαριστός Χρι-
στόδουλος ὅτι συναναστρέφεται ἁμαρ-
τωλούς. Τήν ἴδια κατηγορία ἔκαναν οἱ 
Φαρισαῖοι γιά τό Χριστό μας: «οὗτος 

ἁμαρτωλούς προσδέχεται καί συνεσθίει 
αὐτοῖς» (Λουκ. ιε’ 2-3). Ἀλλά ὁ Χριστός ἦλ-
θε, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί 
κάθε πιστός χριστιανός, «ἁμαρτωλούς 
σῶσαι ὧν πρῶτος εἰμί ἐγώ» (Α’ Τιμ. α’, 
��).

Τώρα, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, βρίσκε-
ται στήν ἐπικαιρότητα ἕνα νέο σκάνδαλο 
(ἐντός ἤ ἐκτός εἰσαγωγικῶν) πού ἀπασχο-
λεῖ γιά μῆνες, βασανιστικά θά ἔλεγα, τόν 
Ἑλληνικό λαό. «Βομβαρδιστήκαμε» ἀπό 
ὅλα τά μέσα ἐνημέρωσης ἀπό «ἀναλυ-
τάδες» καί «τηλεοπτικούς εἰσαγγελεῖς» 
μέ «στοιχεῖα», «ἀποκαλύψεις», «πληρο-
φορίες», «ἀποκλειστικότητες» γιά τήν 
ὑπόθεση τῆς «Μονῆς Βατοπαιδίου» καί 
γιά ὅλα τά πρόσωπα πού ἐμπλέκονται 
στήν ὑπόθεση αὐτή. Δέν ἔχουμε οὔτε τήν 
πρόθεση, οὔτε τή δυνατότητα, ἀλλά οὔτε 
καί τήν κατάλληλη γνώση καί τήν ἁρμο-
διότητα γιά νά ἐκφέρουμε τή δική μας το-
ποθέτηση στήν οὐσία τοῦ θέματος αὐτοῦ, 
γι’ αὐτό θέσαμε κάποιες ἔννοιες μέσα 
σέ εἰσαγωγικά. Θά δοῦμε ὅμως μερικά 
πράγματα γιά τήν ἄγρια ἐκμετάλλευση, 
πού γίνεται, τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς, ἀπό κά-
ποια κέντρα μέ διαφορετικά κίνητρα τό 
καθένα. Εἶναι φανερό ὅτι οἱ ἐχθροί τῆς 
Ἐκκλησίας ἐπιδιώκουν νά πλήξουν τό 
κύρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί κατ’ ἐπέκτα-
ση ὅλη τήν Ἐκκλησία καί νά μειώσουν 
τήν ἐμπιστοσύνη πού δείχνει ὁ λαός μας 
στούς ποιμένες του.

Οἱ ἄθεοι καί οἱ εἰδωλολάτρες καταφέ-
ρονται κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ γενικά, 
μέ πρόσχημα τό Βατοπαίδι, καί χρησιμο-
ποιοῦν ἐπιχειρήματα πού ἔχουν ὡς ἀπο-
δέκτες μᾶλλον τούς ἴδιους, διότι θέλουν 
νά βρίσκουν πάντοτε δικαιολογίες καί 
ἄλλοθι καί νά ἔχουν «ἥσυχη» τή συνεί-
δησή τους γιά ὅσα λένε καί ἐκστομίζουν 
ὑβριστικά ἐναντίον τοῦ Κυρίου μας καί 
τῆς Ἐκκλησίας Του.

Ὑπάρχουν ὅμως καί κάποιες αἱρετικές 
ὀργανώσεις καί νεοφανεῖς «λατρεῖες», 
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πού ἐπιδιώκουν ἐκμεταλλευόμενες φῆ-
μες, εἰκασίες καί μεμονωμένα περιστα-
τικά, νά ἐπιτύχουν τή χαλάρωση τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος τῶν πιστῶν 
χριστιανῶν μέ ἀπώτερο στόχο, διά τοῦ 
σκανδαλισμοῦ τους, νά τούς ἐντάξουν 
στούς χώρους τους.

Τήν περίοδο αὐτῆς τῆς σκανδαλολογί-
ας χτύπησαν τό κουδούνι τοῦ σπιτιοῦ μου 
δυό γυναῖκες πού ἦταν, ὅπως προέκυψε 
ἀπό τή συζήτηση μέλη τῆς «Σκοπιᾶς» 
(τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ»), γιά νά 
μοῦ μιλήσουν γιά θέματα «κοινωνικά», 
ὅπως καί γιά «προβλήματα τῆς ἐπικαιρό-
τητας». Εἶναι γεγονός ὅτι τά «κοινωνικά» 
προβλήματα ποσῶς ἐνδιαφέρουν τούς 
ψευδομάρτυρες τοῦ «Ἰεχωβά». Εἶναι γι’ 
αὐτούς ἕνα πρόσφορο μέσο γιά νά πιά-
σουν συζήτηση καί νά τήν ὁδηγήσουν 
ἐκεῖ πού θέλουν: «δι’ ὅλα αὐτά» (λένε 
σέ ὅσους κάνουν τό λάθος νά συνομιλή-
σουν μαζί τους, ἄν δέν γνωρίζουν κάποια 
πράγματα) «ὑπάρχει λύση. Ἐλᾶτε μαζί 
μας ...» κ.λπ. Δέν εἶναι τοῦ παρόντος ν’ 
ἀσχοληθοῦμε μ’ αὐτό τό θέμα. Ὅποιος 
θέλει νά ἐνημερωθεῖ πλήρως γιά τή διδα-
χή καί τίς μεθόδους τῆς «Σκοπιᾶς», θά 
πρέπει νά μελετήσει τά βιβλία τοῦ μακα-
ριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου γιά 
τήν ὀργάνωση αὐτή, καθώς καί τό βιβλίο 
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου «”Μάρτυρες 
τοῦ Ἰεχωβά”. Ἀπό τό Α στό Ω» πού ἐξέδω-
σε πρόσφατα ἡ Π. Ε. Γ.

Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά ἀνοίξου-
με ὅμως μιά παρένθεση. Οἱ ἄνθρωποι τῆς 
«Σκοπιᾶς» πού ἐπισκέπτονται μέ πολλά 
κλιμάκια τίς οἰκογένειες σ’ ὅλη τήν Ἑλλά-
δα, ἀσκοῦν παράνομο προσηλυτισμό καί 
δέν ὑφίστανται, ὅσο κι ἄν καταγγέλλον-
ται, τίς συνέπειες τῆς πράξης τους αὐτῆς, 
ὅπως οἱ νόμοι ὁρίζουν. Κατά τά ἄλλα, οἱ 
ἐπιλεκτικοί κονδηλοφόροι κατηγοροῦν 
τήν Ἐκκλησία μας (ἡ ὁποία οὐδέποτε διά 
τῶν μελῶν τῆς ἐνόχλησε κάποιον στό σπί-
τι ἤ στήν ἐργασία του) ὡς μισαλλόδοξη, 

σκοταδιστική, φανατική, ἐπειδή, ὅπως 
ἔχει ὑποχρέωση ἐνημερώνει τούς πιστούς 
της γιά τίς κακοδοξίες τῶν διάφορων αἱρε-
τικῶν ὁμάδων γιά νά μήν πέσουν θύματα 
τῆς αἱρέσεώς τους καί ἀπωλέσουν τήν ἐλ-
πίδα τῆς σωτηρίας πού εἶναι ὁ Χριστός.

Ἐπειδή ἔχω σχετική πείρα τῆς τακτικῆς 
πού ἐφαρμόζουν οἱ χιλιαστές κατά τίς 
ἐπισκέψεις τους στά σπίτια ἤ σέ χώρους 
δουλειᾶς, προσπάθησα νά ἐπικεντρώσω 
τή συζήτηση σέ θέματα δογματικῆς ἀλή-
θειας. Οἱ ὀπαδοί τῆς αἵρεσης αὐτῆς ἔχουν 
αὐτοματοποιηθεῖ ὡς πρός τίς ἀντιδρά-
σεις τους καί ἀμέσως ἡ «ἀρχηγός» (ἡ 
ἄλλη εἶναι ἐκπαιδευόμενη καί μιλοῦσε 
ἐλάχιστα) εἶπε μέ ὀργή: «Ἀκολουθεῖτε 
αὐτούς πού ἔχουν πνίξει τήν Ἑλλάδα στά 
σκάνδαλα. Κλείνετε τ’ αὐτιά σας καί δέν 
ἀκούσατε τίποτα γιά τά «ὄργια στό Βατο-
παίδι καί γιά τό Ἅγιο Ὄρος πού δέν εἶναι 
οἶκος προσευχῆς, ἀλλά οἶκος ἐμπορίου 
καί κέντρο γιά μπίζνες».

Εἶναι γνωστή σ’ ἐμᾶς πού ἀσχολούμα-
στε μέ τό φαινόμενο τῆς αἵρεσης αὐτῆς, 
ἡ στρατηγική αὐτή τῶν αὐτοαποκαλουμέ-
νων «μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Πρίν ἀπό 
μερικά χρόνια μᾶς ἐπισκέφθηκε στό γρα-
φεῖα τῆς Π. Ε. Γ. στέλεχος τῆς «Σκοπιᾶς» 
(προφανῶς γιά νά ἔχει νά παρουσιάσει 
στό «δελτίον ἔργου», πού ὑποβάλλει κά-
θε μήνα στήν ὀργάνωση, σημαντικό ἔρ-
γο, ἀφοῦ ἦλθε σέ ἀπ’ εὐθείας συνάντη-
ση μαζί μας). Πρίν καλά καλά καθίσει, 
βγάζει ἕνα μάτσο ἐφημερίδες διαφόρων 
ἐτῶν πού στά πρωτοσέλιδά τους ἀνέφε-
ραν «σκάνδαλα» ἱερέων, σάν νά ἤθελε νά 
μᾶς πεῖ: «νά μέ ποιούς συνεργάζεστε».

Τό πρῶτο ἀπ’ αὐτά εἶχε τόν πηχυαῖο 
τίτλο: «θερίζει τό Ἔϊτζ στό Ἅγιον Ὄρος». 
Ἐπειδή δέν μᾶς ἔδινε τήν ἐφημερίδα (εἶ-
χε τό λόγο του), σημείωσα τήν ἡμερομη-
νία ἔκδοσης καί πῆγα στά γραφεῖα τῆς 
ἐφημερίδας καί βρῆκα τό φύλλο ἐκεῖνο. 
Ἔγραφε, λοιπόν, σέ ἐσωτερική στήλη τό 
δημοσίευμα: «Πρώην μοναχός του Ἁγίου 
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Ὄρους, ὁ ὁποῖος ἀπεβλήθη καί ἀποσχη-
ματίστηκε γιά ἀνάρμοστη συμπεριφορά, 
πέθανε στίς φυλακές τάδε ἀπό Ἔϊτζ», 
καί μετά μιλᾶμε γιά ἀντικειμενική ἐνημέ-
ρωση, γιά σεβασμό στόν πολίτη, γιά κα-
θαρή εἴδηση, κ.λπ. εὔηχα καί ἠχηρά. Οἱ 
περισσότεροι Ἕλληνες διαβάζουν μόνο 
τούς τίτλους στά σημεῖα πού κρέμονται 
οἱ ἐφημερίδες κι ἔτσι σχηματίζουν ψευδῆ 
εἰκόνα τῶν γεγονότων. Ἄς τό σκεφτοῦν 
σοβαρά αὐτό οἱ δημοσιογράφοι, κι ἄς μή 
προσφέρουν, μέ τή διαστρέβλωση τῆς 
εἴδησης, ὅπλα καί ἐπιχειρήματα στούς 
ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας.

Δέν ὑποστηρίζουμε ὅτι δέν ὑπάρχουν 
μεμονωμένα σκάνδαλα μελῶν τοῦ σώμα-
τος τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε 
τρεπτοί καί πολλές φορές δέν ἀποφεύγου-
με τήν πτώση, γιατί συνεργεῖ σ’ αὐτό καί 
ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά τό νά κα-
τηγοροῦμε συλλήβδην τήν Ἐκκλησία γιά 
κάποιες παρεκκλίνουσες συμπεριφορές 
ἐλαχίστων μελῶν της εἶναι τουλάχιστον 
ἄδικο, ἄν ὄχι σκόπιμο.

Ἄς τό σκεφτοῦν σοβαρά οἱ κατ’ ἐπάγ-
γελμα ἐνημερωτές τοῦ λαοῦ, καί μάλιστα 
ὅσοι δηλώνουν ὅτι ἀνήκουν στήν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία, ἐπισκέπτονται τούς ναούς 
μας καί κάνουν τακτικά τό σταυρό τους, 
πόση ἐκδούλευση προσφέρουν (μέ τόν 
ὑπερβάλλοντα ζῆλο καί μέ τίς μεγαλοποι-
ήσεις εἰκόνων καί γεγονότων) στίς σέκτες 
καί στίς αἱρέσεις ὅλων τῶν ἀποχρώσεων 
μέ τούς καταρράκτες τῶν «ἀνακαλύψε-
ων» καί «ἀποκαλύψεων» πού κατ’ «ἀπο-
κλειστικότητα» προβάλλουν στίς ὀθόνες 
τῶν τηλεοράσεων ἤ καταγράφουν σέ 
κείμενά τους.

Ἡ πολιτεία καί ἡ δικαστική ἐξουσία θά 
κάνουν τή δουλειά τους ἀνεπηρέαστα καί 
ἀνεμπόδιστα καί θά βροῦν τήν «ἄκρη». 
Ἄς περιμένουμε λοιπόν τήν ἐτυμηγορία 
τους κι ἄς μή ρίχνουμε τό λίθο τοῦ ἀναθέ-
ματος, καθ’ ὅτι οὐδείς ἀναμάρτητος.

Ἄς ἔχουμε πάντοτε ὑπ’ ὄψη μας αὐτό 
πού εἶπε ὁ Κύριος: «ὁ ἀναμάρτητος πρῶ-
τος τόν λίθον βαλέτω». Καί οὐδείς ἐτόλ-
μησε.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ1

Γενέθλιος ἡμέρα τοῦ πνευματισμοῦ 
θεωρεῖται ἡ �η Ἀπριλίου �8482. Ἐκείνη 
τὴ νύχτα, σὲ μία περιοχή τοῦ Hydesville 
τῆς Νέας Ὑόρκης συνέβη κάτι περίεργο 
στὸ σπίτι τῆς οἰκογένειας τοῦ γαιοκτή-
μονα John David Fox. Οἱ δύο θυγατέρες 
τῆς οἰκογένειας, ἡ ��χρονη Margaret καὶ 
ἡ ��χρονη Kate ἰσχυρίστηκαν πὼς ἄκου-

�. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ 
φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, Νεοαποκρυφισμός, σ. 267.

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_sisters#cite_note-2

σαν θορύβους, ποὺ τοὺς προκαλοῦσαν 
πνεύματα.

Ἡ μητέρα τους ἀνακατεύθηκε στὴν 
ὑπόθεση, ρώτησε ἂν εἶναι ἐκεῖ κάποιο 
πνεῦμα καὶ τὸ κάλεσε νὰ ἀπαντήσει μὲ 
δύο κτύπους στὴν περίπτωση ποὺ εἶναι 
ἔτσι τὰ πράγματα. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔγινε, 
ἰσχυρίζεται ἡ οἰκογένεια Fox (Werner 
Keller, Was gestern noch als Wunder galt, 
München, σ. 83).

Τὸ νέο μαθεύτηκε γρήγορα, ἦλθαν οἱ 
γείτονες καὶ ἀνακατεύθηκαν στὶς «πνευ-
ματιστικὲς συζητήσεις». Μὲ βάση τὸν 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΑ
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ἀριθμὸ τῶν κτύπων καταρτίσθηκε εἰδικὸ 
ἀλφάβητο γιὰ τὴν ἀνετότερη «συζήτηση» 
μὲ τὸ πνεῦμα!

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ πνεῦμα διηγήθη-
κε πὼς ἦταν μπακάλης καὶ πὼς φονεύθη-
κε στὸ σπίτι τῶν Fox. Αὐτὸ ποὺ περιέπλε-
ξε τὸ ζήτημα ἀκόμη περισσότερο εἶναι 
ὅτι βρέθηκαν «τὰ ὀστᾶ τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκείνου», μὲ βάση τὴν δική του περιγρα-
φὴ τοῦ μέρους.

Ἀλλὰ γι‘ αὐτὸ τὸ θέμα ὑπάρχουν δύο 
λογικές ἐξηγήσεις. Ἡ μία λέει ὅτι σ‘ ἐκεί-
νη τὴν περιοχὴ ἔγινε κάποτε μία μάχη 
στὴ διάρκεια τοῦ ἀμερικάνικου ἀπελευθε-
ρωτικοῦ πολέμου καὶ σ‘ ὅλη τὴν περιοχὴ 
ὑπῆρχαν ὀστᾶ φονευθέντων.

Ἡ ἄλλη ἐκδοχὴ προέρχεται ἀπὸ ἕνα 
κτηνίατρο, ποὺ βεβαιώνει πὼς δὲν ἐπρό-
κειτο γιὰ ὀστᾶ ἀνθρώπου.

Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς θεώρησαν 
τὴν οἰκογένεια Fox δαιμονισμένη καὶ 
ἔτσι ἀναγκάσθηκε νὰ μετακομίσει πλη-
σίον τοῦ Rochester. Τὰ γεγονότα βρῆκαν 
μεγάλη διαφήμιση. Οἱ δύο ἀδελφὲς κα-
λοῦνταν νὰ ἐκτελέσουν πνευματιστικὲς 
συνεδρίες σὲ διάφορα μέρη. Σὲ μία συνε-
δρία οἱ κτύποι ἔρχονταν μέσα ἀπὸ ἕνα 
τραπεζάκι, γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖο κάθονταν 
ὅσοι ἔλαβαν μέρος σ’ αὐτή. Τὸ τραπεζάκι 
ἄρχισε νὰ μετακινεῖται. Ἔτσι ἐφευρέθη
κε τὸ πνευματιστικὸ τραπεζάκι.

Μὲ τὴν ἀνάπτυξη εἰδικῶν «τεχνικῶν», 
μποροῦσε πλέον ὁ καθένας νὰ κατα-
πιαστεῖ μὲ τὸν πνευματισμό. Ἡ πνευ-
ματιστικὴ κίνηση διαδόθηκε σύντομα 
στὴν Ἀμερική, ἔφθασε στὴν Εὐρώπη. Ἡ 
μεγάλη ἐπιδημία τῆς «μετακίνησης τοῦ 
τραπεζίου» διαδόθηκε σύντομα παντοῦ 
(Wilhelm H. C. Tenhaeff, Kontakte mit 
dem Jenseits, Berlin, σ. 23). Ἐμφανίζονται 
μέντιουμ, δημιουργοῦνται κύκλοι, ἐκδί-
δονται εἰδικὲς ἐφημερίδες, αὐξάνουν οἱ 
τεχνικές, καλλιεργεῖται πνευματιστικὴ 
φιλολογία!

Μία ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς περιπτώσεις 
Channeling εἶναι ἡ Ἀμερικανίδα συγγρα-
φέας Jeane Roberts. Ὑποστηρίζει πὼς τὸ 
�963 εἶχε μία ἐμπειρία στὸ σπίτι της στὴ 
Νέα Ὑόρκη καὶ ὕστερα ἀπὸ πειράματα 
τῆς ἦλθε ἕνα «μήνυμα»: «Μπορεῖτε νὰ μὲ 
ὀνομάσετε ὅπως θέλετε. Ἐγὼ ὀνομάζω 
τὸν ἑαυτό μου Sith». Αὐτὸ ἦταν ἡ πρώτη 
«ἐμφάνιση» ἑνὸς ὄντος ποὺ μιλοῦσε στὴ 
Jeane Roberts μέχρι τὸ θάνατο της (�984).

Ἄλλη περίπτωση Channeling εἶναι τῆς 
J. Z. Knight. Διηγεῖται πὼς καθόταν μὲ 
τὸν ἄνδρα της στὴν κουζίνα καὶ μὲ χαρτο-
σακούλα ἔκανε πυραμίδα καὶ τὴ φόρεσε 
στὸ κεφάλι της. Ὅταν τὴν ἔβγαλε, εἶδε 
ἀκτίνες σὰν τοῦ ἥλιου νὰ κατέρχονται 
ἀπὸ τὶς γωνίες καὶ μαζὶ μ’ αὐτὲς ἀσημέ-
νια καὶ χρυσὴ σκόνη. Ξαφνικὰ βρισκόταν 
μπροστά της ἕνα ὂν τὴν κοίταξε μὲ ἕνα 
γέλιο καὶ τῆς εἶπε: «Εἶμαι ὁ Ramtha ὁ φω
τισμένος. Ἦλθα νὰ σὲ βοηθήσω πάνω 
ἀπὸ τὸν τάφο»3.

Τότε ἐκείνη ἐγκατέλειψε τὸ σῶμα 
της, τὸ ὁποῖο κατέλαβε ὁ Ramtha πού 
ἄρχισε νὰ δίνει μηνύματα. Εἶπε πὼς πρὶν 
3�000 χρόνια ἦταν πνευματικὸς καὶ πο-
λιτικὸς ὁδηγὸς στὴν Ἤπειρο Λεμουρία 
μὲ τὸ ὄνομα Ram. Ἀπὸ ἐκεῖ δραπέτευσε 
στὴν Ἰνδία. Στὶς συνεδρίες ὁ «Ramtha» 
ἀποκαλεῖ τοὺς παρευρισκομένους «Δά-
σκαλε» καὶ τὶς γυναῖκες «ὡραῖο γυναικεῖο 
ὄν». Μοιράζει φιλιὰ καὶ δίνει μηνύματα.

Μορφὴ ἐμπορευματοποίησης τῆς ἐπι
χείρησης Ramtha εἶναι τὰ βίντεο τῆς 
Knight (900 ὧρες), ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ 
ἀγοράσει, καθὼς καὶ τὰ βιβλία τῆς σειρᾶς 
«Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ramtha». Ἡ ἴδια ὁμολογεῖ: 
«Ἔγινα μέσω τοῦ Ramtha ἑκατομμυ
ριοῦχος». Εἰδικὴ ὁμάδα 40 συνεργατῶν 
ἀπασχολεῖται μὲ τὴν ἔκδοση τῶν βιβλί-
ων. Κατὰ τὶς πληροφορίες τοῦ R. Hauth, ἡ 

3. Γιά τήν J. Z. Knight καί τόν Ramtha βλ. καί «Διάλο-
γος», τ. ��, σελ. 9-�0.
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Knight κάνει κάθε μήνα δύο σεμινάρια. 
Ἕνα Σαββατοκύριακο μὲ 700 συμμε
τέχοντες κοστίζει γιὰ τὸν καθένα 400 
δολάρια!

Ἡ ὑπνωτικὴ ἐπιρροὴ της εἶναι τόσο 
ἰσχυρή, ὥστε ἄτομα ἐγκατέλειψαν ἐπάγ-
γελμα καὶ κοινωνικοὺς δεσμοὺς γιὰ νὰ 
μετακομίσουν πλησίον της, μὲ τὴν πε-
ποίθηση πὼς ἔτσι θὰ ἐπιζήσουν στὴν 
ἐρχόμενη καταστροφὴ ποὺ προέβλεψε ἡ 
Knight!

Ἡ πιὸ γνωστὴ ἀπὸ τὶς κοινότητες τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς», ποὺ χρησιμοποιεῖ τεχνι-
κὲς Channeling εἶναι ἡ κοινότητα Find-
horn στὴ Σκωτία, ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸ 
μέντιουμ Ellen Caddy καὶ τὸ σύζυγο τῆς 
Peter (βλ. Α. Ἀλεβιζοπούλου, Ἀποκρυφι-
σμός, γκουρουϊσμός, Νέα Ἐποχή, Δ’ ἔκδ. 
Ἀθήνα �997, σ. �29).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΚΑΙ  

CHANNELING4

Ὁ ὅρος πνευματισμὸς εἶναι μεταβλη-
τὸς καὶ περιλαμβάνει ἀπὸ τοὺς παλαι-
οὺς σαμανιστικοὺς ἐξορκισμούς, ποὺ βρί-
σκονται ἀκόμη σὲ χρήση μεταξύ των 
Ἰνδιάνων, καὶ τὶς νεκρομαντεῖες τῶν Ἑλ-
λήνων, μέχρι τὸ μοντέρνο τραπεζάκι καὶ 
τὶς θρησκεῖες τῶν Umbanda καὶ Macumba 
στὴ Βραζιλία. Ἔτσι τὸ θέμα αὐτὸ διαφο-
ροποιεῖται πολὺ σήμερα, ἀνάλογα μὲ τὶς 
τεχνικὲς ποὺ χρησιμοποιοῦνται καὶ τὰ 
κίνητρα τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἢ τῆς κάθε 
ὁμάδας ποὺ τὸν ἀσκεῖ �.

Γενικὰ μποροῦμε νὰ διακρίνουμε:
1. Τὸν συνηθισμένο πνευματισμὸ, 

πού ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἔρευνα τοῦ «ἐπέ-

4. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ 
φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, Νεοαποκρυφισμὸς, σ. 268.

�. Bernhard Grom, Spiritismus und Mediumismus, ΕZW 
- Texte Αὐγ. /L/�989, σ. 3.

κεινα» καὶ μὲ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἄλ-
λο κόσμο. Βασικό του δόγμα εἶναι ἡ πίστη 
σὲ μία ζωὴ μετὰ θάνατο καὶ στὴ δυνατό-
τητα ἐπικοινωνίας μὲ τὰ πνεύματα.

2. Τὸν θρησκευτικὸ πνευματισμὸ, 
πού ἐπικαλεῖται τὴν ἐπικοινωνία μὲ ἀνώ-
τερα πνεύματα καὶ τὴ διαμόρφωση δογ-
ματικῆς διδασκαλίας, ποὺ βασίζεται σ’ 
αὐτὲς τὶς «ἀποκαλύψεις». Βασικὸ δόγμα 
της εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἕνας «κοσμικὸς νό-
μος», τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ διακηρύξουμε 
στὴ γῆ.

Ὁ πνευματισμὸς αὐτὸς θὰ μποροῦ-
σε νὰ ἀποκληθεῖ καὶ συγκρητιστικὸς 
πνευματισμός, γιατί παρουσιάζει τά-
σεις ἐναρμόνισης τῶν θρησκειῶν. Αὐτὸ 
βλέπουμε στὴ θεοσοφία καὶ στὴ λεγόμε-
νη κίνηση τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Οἱ ἱδρυ-
τὲς ἢ οἱ Δάσκαλοι τῶν ὁμάδων αὐτῶν 
λογίζονται μέλη τῆς λεγόμενης «Μεγά
λης Λευκῆς Ἀδελφότητας» καὶ μεταδί-
δουν μηνύματα μέσω εἰδικῶν «καναλι-
ῶν», ὅπως ἡ Helena Petrovna Blavatsky 
(�83�-�89�) καὶ οἱ δῆθεν Δάσκαλοί της 
(Mahatmas)6, ἢ ἡ Alice Ann Bailey (�880-
�949) καὶ ὁ Δάσκαλός της «Djwhal Khul 
(Ντουὰλ Κοὺλ) ὁ θιβετιανός». Ἀκόμη 
καὶ ὁ Ἑωσφόρος λαμβάνει τὶς τιμὲς τοῦ 
«Δασκάλου», ἰδιαίτερα σὲ νεογνωστικὲς 
ὁμάδες.

3. Τὸν πνευματισμὸ τῶν ἀποκαλύψε
ων. Τὰ μέντιουμ ὑποστηρίζουν πὼς παίρ-
νουν ἀπ’ εὐθείας ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὸν 
Θεὸ Πατέρα ἢ ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ 
αὐτοπροβάλλονται ὡς «προφῆτες». Δὲν 
δέχονται τὸν χαρακτηρισμὸ «μέντιουμ» 
καὶ διακηρύττουν πὼς εἶναι ἡ τελευταία 
δυνατότητα τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους, 
λίγο χρόνο πρὶν ἀπὸ τὸ φρικτὸ δικαστή-
ριο τῆς μεγάλης κοσμικῆς μεταβολῆς. 
Σ’ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνήκουν Ὀργα-

6. El Morya (Ἐλ Μορύα) καί Koot Hoomi (Κούτ Χου-
μί).
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νώσεις ὅπως «Οἰκουμενικὴ Ζωὴ» τῆς 
«προφήτιδος» Gabriele Wittek (Wurzburg) 
-ποὺ ἔχει ὀπαδοὺς καὶ στὴ χώρα μας- ἢ 
τὸ τάγμα «Orden Fiat Lux» τοῦ μέντιουμ 
Erika Bertschinger (Ζυρίχη) κ. ἄ.�

4. Τό Channeling. Εἶναι νέο εἶδος 
πνευματισμοῦ. Channel σημαίνει κανά-
λι καὶ δηλώνει ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν 
τὴν αἴσθηση πὼς ἀποτελοῦν κανάλι 
γιὰ ὄντα ἄλλων ἐπιπέδων ὕπαρξης 
καὶ ὑπηρετοῦν ὡς μέντιουμ γιὰ ὁρι
σμένα μηνύματα, διδασκαλίες, ἀνα
κοινώσεις, θὰ μπορούσαμε ἐδῶ νὰ μι-
λήσουμε γιὰ μεμονωμένα ἄτομα, γιὰ 
κοινότητες, γιὰ τοὺς «ἀδελφοὺς ἀπὸ τὸ 
Σύμπαν» καὶ γιὰ τοὺς «ἀναληφθέντας 
Δασκάλους», ὅπως τοὺς συναντᾶμε στὴ 
Θεοσοφία καὶ σὲ ἄλλες ἀποκρυφιστικὲς 
ὁμάδες. Ἰδιαίτερα σ’ ἐκεῖνες ποὺ προῆλ-
θαν ἀπὸ αὐτήν.

ΚΡΥΩΝ 
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»

«Τον Απρίλιο δεν θα γίνει συνάντηση 
Σμαραγδί Κύκλου στην Αθήνα, επόμενη 
συνάντηση 9 Μαΐου... Κυκλοφόρησε το επό
μενο βιβλίο της Ντορίν “Αρχάγγελοι και 
Αναληφθέντες Δάσκαλοι”»�.

Μὲ τὸ μήνυμα αὐτὸ ὑποδέχεται τὸν ἐπι-
σκέπτη τῆς ἱστοσελίδας της, ἡ ὀργάνωση 
«ΚΡΥΩΝ», μία νεοεποχίτικη ὀργάνωση, 
ποὺ δραστηριοποιεῖται στὴν Ἀθήνα.

Μὲ τὸν «Σμαραγδί Κύκλο» θὰ ἀσχο-
ληθοῦμε στὴ συνέχεια· ὅσο γιὰ τὰ 
θέματα: «Ἀγγελικὴ Καθοδήγηση» καὶ 
«Ἀρχάγγελοι καὶ Ἀναληφθέντες Δά-
σκαλοι», σχετίζονται κι αὐτὰ μὲ τήν 
νεοεποχίτικη προβληματική περὶ «ἀγ-

7. Annete Haack / F. W. Haack, σ. �4.
8. http://www.kryon.gr/index.htm

γέλων», πού ἐνέσκηψε καὶ στὴ χώρα 
μας τὰ τελευταῖα χρόνια, ποὺ καμία 
σχέση δὲν ἔχουν μὲ τοὺς ἀγγέλους τοῦ 
Χριστιανισμοῦ, ἀλλά προέρχονται ἀπὸ 
τὸ χῶρο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ. Στὸ πρό-
βλημα αὐτὸ εἴχαμε ἀναφερθεῖ ἐκτετα-
μένα στὸ παρελθὸν9.

Ἡ ὀργάνωση ὅμως δὲν περιορίζεται 
στὴν ἐκδοτικὴ δραστηριότητα μόνο, ἂν 
καὶ οἱ σχετικοὶ τίτλοι τῶν ἐκδόσεών της 
εἶναι ἀρκετοί. Στοχεύει, ὅπως δηλώνει, 
«στὴν Ἀνθρώπινη Ἐνδυνάμωση καὶ τὴν 
πνευματικὴ ἐξέλιξη�0». Κυκλοφορεῖ λοι-
πὸν προϊόντα ὅπως: «Κάρτες Αὐτογνω-
σίας», «Εἰδικὲς Συλλεκτικὲς Ἐκδόσεις», 
ὅπως ἡ «μυητικὴ μελέτη καὶ πραγματεία 
πάνω στὸ Πυθαγόρειο Ταρώ», συνοδευό-
μενη ἀπὸ «συλλεκτικὲς κάρτες Ταρώ». 
Ἀκόμη, διαθέτει «Κάρτες καὶ φακέλους 
ἀλληλογραφίας ἀπὸ χαρτὶ φτιαγμένο 
ἀπὸ φυτὰ μὲ ἀπεικονίσεις μονόκερων, 
νεράϊδων, ἀγγέλων, δελφινιῶν, ζωδίων, 
κ. ἄ.», ἀλλὰ καὶ «φυλαχτά, ἀγάλματα, 
κέρματα, μπρελόκ, καθρέπτες, βιβλιο-
στάτες καὶ ἄλλα, ὅλα μὲ ἀγγελικὲς ἀπει-
κονίσεις». Τέλος, διαθέτει καὶ «Ἀφίσες μι-
κροῦ καὶ μεγάλου μεγέθους μὲ θέματα 
ἀγγέλους, νεράϊδες, παιδιά, κ. ἄ. Ἡμερο-
λόγια τοίχου καὶ κάρτες, ζωγραφισμένα 
μὲ ἀγγέλους, δελφίνια καὶ νεράϊδες. ... 
ἀρωματικὰ κεριά, σὲ ... ποικιλία ἀρω-
μάτων. CD μουσικῆς ... γιὰ διαλογισμό, 
χαλάρωση, γαλήνη, ἔμπνευση. Εἰδικὴ 
σειρὰ CD ... μὲ μουσικὴ γιὰ τὰ παιδιά. 
Κάθε CD συνοδεύεται ἀπὸ πρακτικὲς 
ἀσκήσεις - ὁδηγίες γιὰ τὰ παιδιὰ πάνω 
στὰ θέματα τῆς ἀνάπτυξης, τῆς δημιουρ-
γικότητας, τῆς ἀνεύρεσης τοῦ ταλέντου, 
τῆς προετοιμασίας γιὰ τὸν ὕπνο, τὴν 
αὔξηση τῆς προσοχῆς τοῦ παιδιοῦ, γρή-

9. Περιοδικό «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», τ. 37, Ἰούλ. – Σεπτ. 2004, 
σ. �4.

�0. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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γορη καὶ δυναμικὴ ἐκμάθηση, κ.ἄ. ... 
Προϊόντα ..., ὅπως κρύσταλλα ἀφθονίας 
γιὰ τὸν χῶρο, ἀτομικὰ κρύσταλλα προ-
στασίας, θεραπευτικοὺς κρυστάλλους, 
... κ. ἄ.». Ἀκόμη ἐξέδωσε καὶ κυκλοφορεῖ 
τὶς «Κάρτες μὲ Μηνύματα τῶν Ἁγίων» 
(τὶς ὁποῖες θὰ παρουσιάσουμε στό ἑπό-
μενο σχόλιο).

Ἡ ὀργάνωση δὲν περιορίζεται ὅμως μό-
νο στὰ παραπάνω. Διευρύνει τὴ δραστηρι-
ότητά της μὲ τὴν διοργάνωση σεμιναρίων 
μὲ στόχο τὴν «ἀνθρώπινη πνευματικὴ 
ἐξέλιξη», ὅπως τὸ «Σεμινάριο Ψυχικῆς 
Ἄμυνας», ἀλλὰ καὶ εἰδικῶν μαθημάτων. 
Ἐδῶ συμπεριλαμβάνονται οἱ «Ἐπικοινω-
νίες τοῦ Σμαραγδὶ Κύκλου», οἱ Συναντή-
σεις γιὰ τὰ «Μαθήματα Θαυμάτων», ὁ 
διετὴς κύκλος τῆς Συμβουλευτικῆς καὶ οἱ 
ἀτομικὲς συνεδρίες.

Τέλος, στὶς δραστηριότητες τῆς ὀργά-
νωσης περιλαμβάνονται καὶ «ἀνώτερες 
ἐπικοινωνίες» μὲ πνεύματα ὅπως ὁ «Κρύ-
ων τῆς Μαγνητικῆς Ὑπηρεσίας»11, ὁ «Το-
βίας»�2 κ.ἄ.

Ἡ ὀργάνωση ἐξαγγέλλει καὶ Πτυ-
χιακὸ-Μεταπτυχιακὸ Πρόγραμμα Σπου-
δῶν στὴν Ἀγγελικὴ Συμβουλευτικὴ & 
Ἀγγελικὴ Θεραπευτικὴ ἀπὸ τὸ ὁποῖο οἱ 
μαθητὲς μποροῦν νὰ ὁλοκληρώσουν τὶς 
βασικὲς πτυχιακὲς καὶ μεταπτυχιακὲς 
σπουδὲς καὶ στὴ συνέχεια νὰ ἐπιλέξουν 
νὰ προχωρήσουν στὸ διδακτορικὸ πτυ-
χιακὸ πρόγραμμα γιὰ νὰ ἐπιτύχουν 
στὸν τομέα τῆς ἀγγελικῆς συμβουλευ-
τικῆς καὶ θεραπευτικῆς καὶ ὡς πνευμα-
τικοὶ δάσκαλοι, ἐπιτυγχάνοντας τοὺς 
ἐκπαιδευτικοὺς καὶ ἐπαγγελματικοὺς 
στόχους τους. Οἱ σπουδαστές, λέγει 

��. Channeling τοῦ Κρύων, “Προβλέψεις γιὰ τὴν ἑπόμε-
νη γενεά”, Ζωντανὴ ἐπικοινωνία ποὺ δόθηκε στὴν πόλη 
St. Augustine, Φλόριντα, �3 Δεκεμβρίου 2008. Μετάφραση: 
Γιῶργος Κυρίτσης, http://www.kryon.gr/newgenpredict.
htm

�2. http://www.kryon.gr/tobiaslessons.htm

ἡ ὀργάνωση, ξεκινοῦν μὲ τὴν μελέτη 
μεταφυσικῶν ἀρχῶν. Τὰ θέματα τῶν 
ἑνοτήτων περιλαμβάνουν τὴν προσευ-
χή, τὸν διαλογισμό, τὴν συμβουλευτικὴ 
ἀφθονίας, τὸ ἀγγελικὸ καὶ ἀρχαγγελικὸ 
βασίλειο, τὴν ψυχικὴ ἀνάπτυξη, τὴν δια-
μεσότητα�3, πνευματικές ἐπικοινωνίες�4, 
τά τσάκρας, ἐνεργειακή θεραπευτική 
καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς ἐπιστήμης τοῦ νοῦ. 
«Τὸ πρόγραμμα ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν 
ἐκπόνηση ἀπὸ τοὺς σπουδαστὲς ἀνε-
ξάρτητης μελέτης καὶ ἔρευνας στὸν 
τομέα τῆς εἰδίκευσής τους. Τὸ διδακτο-
ρικὸ ἐπίπεδο βασίζεται στὴν ἔρευνα καὶ 
οἱ σπουδαστὲς ἐξελίσσονται, κατὰ τὴν 
ὀργάνωση, στὴν μελέτη τῆς μεταφυσι-
κῆς καὶ ἀγγελικῆς συμβουλευτικῆς, ὁλο-
κληρώνοντας τὴν διδακτορικὴ διατριβή. 
Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ διδακτορικοῦ 
ἐπιπέδου, οἱ μαθητὲς παίρνουν τὸ πτυ-
χίο Διδάκτορα στὴν Μεταφυσικὴ καὶ 
Ἀγγελικὴ Συμβουλευτική. Αὐτὸ τὸ πτυ-
χιακὸ - μεταπτυχιακὸ πρόγραμμα τοὺς 
ἑτοιμάζει γιὰ τοὺς ἀκόλουθους ἐπαγγελ-
ματικοὺς τομεῖς ἐργασίας: Σύμβουλος 
Ἀγγελικῆς Συμβουλευτικῆς, Σύμβουλος 
Διαισθητικῆς Συμβουλευτικῆς, Σύμβου-
λος Πνευματικῆς Ἀνάπτυξης, Σύμβου-
λος Μεταφυσικῆς & Πνευματικῆς Συμ-
βουλευτικῆς, Πνευματικὸς Θεραπευτὴς 
Δάσκαλος, καὶ ὁμιλητής1�».

Ἡ ὀργάνωση συνδέεται καὶ μὲ διάφο-
ρες ἀντίστοιχες ὁμάδες τοῦ ἐξωτερικοῦ 
ὅπως «ὁ Βυσσινὴς Κύκλος»�6 κ.ἄ.1�

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω γίνεται ἀντιληπτὸ 
ὅτι ἡ παραπάνω θεματολογία καμία 
σχέση δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει μὲ τὸν ἐπιστη-
μονικὸ χῶρο, τὴν ἐκπαίδευση ἢ τὴν ἐπι-
στημονικὴ δεοντολογία καὶ φυσικὰ οὔτε 

�3. Γράφε: Μεντιουμισμός.
�4. Γράφε: Πνευματισμός - Channeling.
��. http://www.kryon.gr/Kryonacad.htm
�6. http://www.crimsoncircle.com/
�7. http://www.kryon.gr/links.htm



2�

μὲ τὴ διδασκαλία καὶ τὴν πνευματικότη-
τα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι δὲ ἀσυμβίβαστη 
ἡ ἰδιότητα τοῦ βαπτισμένου Ὀρθοδόξου 
Χριστιανοῦ, πιστοῦ μέλους τῆς Ἐκκλη-
σίας, μὲ τὴν ἐνασχόληση μὲ τὶς παρα-
πάνω δραστηριότητες, ὑπηρεσίες καὶ 
προϊόντα. Εἶναι εὔκολο νὰ διακρίνουμε 
τί εἴδους πνεύματα εἶναι οἱ «ἄγγελοι», 
οἱ «ὁδηγοὶ» καὶ οἱ «ἀναληφθέντες διδά-
σκαλοι» πρὸς τοὺς ὁποίους ἡ ὀργάνωση 
προσανατολίζεται. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προ-
ειδοποιεῖ λέγοντας μεταξὺ ἄλλων: «Ἀγα-
πητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, 
ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ 
Θεοῦ ἐστίν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται 
ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον (Α΄ Ἰωαν. 
Δ΄ �).

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ REIKI

Τὸ Reiki συγκαταλέγεται στὶς θρησκεῖ-
ες Ki, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία 
καὶ ἀνήκουν στὸ χῶρο τοῦ ἀποκρυφι-
σμοῦ�8.

Ki σημαίνει «δύναμη ζωῆς», θεϊκὴ δύ-
ναμη, ποὺ ρέει παντοῦ. Αὐτὴ ἡ δύναμη, 
λένε ὅσοι ἀσκοῦν Ρέϊκι, μπορεῖ νὰ ἀνα-
καλυφθεῖ καὶ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ 
τοὺς σκοποὺς τοῦ ἀνθρώπου. Σύμφωνα 
μὲ τὸ «Ἐπίσημο Ἐγχειρίδιο Ρέϊκι» (Offic-
ial Reiki Handbook), ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ 
τὴν «Ἀμερικανικὴ Διεθνῆ Ἐταιρία Ρέϊκι» 
(κεφ. Reiki A to Z, σ. 2) «Ki σημαίνει τὴν 
παγκόσμια ἐνέργεια ζωῆς, μέσῳ τῆς ὁποί
ας ρέουν ὅλα ἐκεῖνα, ποὺ βρίσκονται στὴ 
ζωή».

Στὸ Δυτικὸ κόσμο εἶναι γνωστὲς κυρί-
ως τρεῖς ὁμάδες αὐτῶν τῶν «θρησκειῶν 
Ki»: Τὸ Johrei («θρησκεία γιὰ τὴ σωτηρία 
τοῦ Κόσμου»), τὸ Mahikari καὶ τὸ Reiki.

�8. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ἀποκρυφισμός, Γκου-
ρουϊσμός, «Νέα Ἐποχή»,ἔκδ. 4, Ἀθήνα �997, σ. �60.

Reiki σημαίνει τὴν παγκοσμία ἐνέρ-
γεια ζωῆς καὶ ταυτόχρονα τὴ μέθοδο γιὰ 
τὴν ἐνεργοποίηση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας. 
Ἡ μέθοδος ἀνάγεται στὸν Μικάο Οὐσούι 
(Mikao Usui, �86� - �926).

Reiki εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸ «Ἐπίσημο 
Ἐγχειρίδιο Ρέϊκι», «μία ἐπιστήμη ἐνεργεί
ας, μία εὔκολη τεχνικὴ ἐπίθεσης τῶν χει
ρῶν, ἀσφαλὴς στὴ χρήση ἀπὸ τὸν καθένα, 
σὲ κάθε τόπο καὶ σὲ κάθε περίσταση, γιὰ 
τὸν καθένα, ποὺ χρησιμοποιεῖ ἐνέργεια 
στὴ ζωή· μία μοναδικὴ προσωπικὴ αὐτο
μεταμορφωμένη ἐμπειρία, μία τεχνικὴ 
γιὰ τὴν ἐνεργοποίηση, ἀποκατάσταση, ἐξι
σορρόπηση τῆς φυσικῆς ἐνέργειας, γιὰ 
βοήθεια, θεραπεία, πρόληψη ἀνωμαλιῶν, 
διατήρηση θετικῆς καὶ καλῆς κατάστασης, 
μεταμόρφωση καὶ φωτισμὸ» (Handbook, 
σ. 58). Ρέϊκι εἶναι ἡ «ἐπιστήμη καὶ τέχνη 
τῆς ἐνεργοποίησης, διεύθυνσης καὶ ἐφαρ
μογῆς τῆς φυσικῆς ἐνεργείας τοῦ σύμπαν
τος». Αὐτὴ ἡ ἐνέργεια ἐξομοιώνεται μὲ τὸ 
κινέζικο Chi, τὴν ἰνδουιστικὴ πράνα καὶ 
τὸ φῶς τοῦ Χρίστου! (Handbook, σ. 2).

«Τὸ Ρέϊκι βοηθάει στὸ νὰ ἐλαττωθοῦν 
τὰ ἔξοδα γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ὑγείας καὶ 
προσφέρεται σὰν μέσο γιὰ τὸ σταμάτημα 
τοῦ πληθωρισμοῦ... ἐνεργοποιεῖ ὁλόκληρο 
τό σύστημα τοῦ ὀργανισμοῦ μας ἀκίνδυ
να καὶ γρήγορα... βοηθᾶ νὰ μὴν αἰσθάνε
στε ἀπροστάτευτοι, χαμένοι καὶ ἀδύναμοι 
ὅταν ἔρχεσθε ἀντιμέτωποι μὲ κάποια 
ἀρρώστια καὶ μὲ κρίσιμες καταστάσεις». 
Στὸ «Ἐγχειρίδιο» ἀριθμοῦνται γύρω στὶς 
300 ἀρρώστιες, ποὺ θεραπεύει τὸ Ρέϊκι· 
ἀπὸ AIDS μέχρι καρκίνο! (Handbook, σ. 
57).

Οἱ τεχνικές τῶν Ἰαπωνικῶν αὐτῶν 
«θρησκειῶν» στηρίζονται στὴν ἀντιχρι-
στιανικὴ ἄποψη πὼς κάθε ἄνθρωπος 
εἶναι μία «παγκόσμια φλόγα», μὲ τὴν 
ὁποία μποροῦμε νὰ ἐρχόμαστε «σὲ ἀπ’ 
εὐθείας σύνδεση» καὶ νὰ τὴν δραστηριο-
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ποιοῦμε. Ἔτσι ἡ «ἐπιστήμη Ρέϊκι» λογίζε-
ται μία «ὑπερβατικὴ γέφυρα παγκόσμιας 
ἐνεργείας, ποὺ μᾶς συνδέει τρόπον τινὰ 
ἀπ’ εὐθείας καὶ συνειδητὰ μὲ τὴν κοσμι
κή μας, παγκόσμια μητέρα» (Handbook, 
σ. 68).

«Ἡ πραγματικὴ θεραπεία μας εἶναι ἡ 
πραγματικὴ σύνδεσή μας μὲ τὸ σύμπαν, 
μὲ τὴν πηγή μας. Ρέϊκι εἶναι ἡ παλαιὰ ἐπι
στήμη τῆς οἰκουμενικῆς ἐνεργείας, ἡ ὁποία 
παραδόθηκε σ’ αὐτὴ τὴν ἀρχικὴ φάση τῆς 
Νέας Ἐποχῆς ἀνθρώπινης ἐξέλιξης, σὰν 
βοηθητικὸ μέσο γιὰ θεραπεία καὶ ἀδιάφθο
ρη μεταμόρφωση στοὺς νεώτερους χρό
νους» (Handbook, σ. 68).

Τὸ Ρέϊκι διαδίδεται ἀπὸ πρόσωπα καὶ 
ἀποκρυφιστικὲς ὁμάδες ποὺ ἀκολου-
θοῦν καὶ κηρύττουν τὴ «Νέα Ἐποχὴ 
τοῦ Ὑδροχόου», τὴ «Χρυσὴ Ἐποχὴ» καὶ 
ὑποστηρίζουν πὼς πρόκειται νὰ ἔλθει ὁ 
Ἀβατὰρ ἢ Χριστὸς αὐτῆς τῆς Ἐποχῆς. Με-
ρικὲς μάλιστα κηρύττουν πὼς ὁ νέος ἤ 
«Ὑδροχοϊκὸς Χριστὸς» εἶναι ὁ δικός τους 
«Δάσκαλος»!

Περισσότερα, πιὸ πρόσφατα στοιχεῖα 
γιὰ τὸ Ρέϊκι ὑπάρχουν στὴν ἱστοσελίδα 
http://im-glyfadas.gr/0�/0�/0�0�0028.asp

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

Κυκλοφόρησε πρόσφατα, ἀπὸ τὶς Ἐκ-
δόσεις «Κρύων»�9, σὲτ 44 Καρτῶν, σὲ κου-
τί, ποὺ φέρει στὸ ἐξώφυλλο τὴν εἰκόνα 
τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, μέσα δὲ 44 κάρτες ἁγιογραφημέ-
νων μορφῶν ἀντιστοίχων ἁγίων. Τὶς 44 
κάρτες συνοδεύει Βιβλίο Ὁδηγιῶν γιὰ τὴ 
χρήση τους.

Τὸ κουτὶ μὲ τὶς 44 κάρτες ἐπιγράφε-
ται «Μηνύματα & Ἐπαφὴ μὲ τοὺς Ἁγί

�9. Ἡ ὀργάνωση αὐτὴ παρουσιάζεται σὲ προηγούμενο 
σχόλιο αὐτοῦ τοῦ τεύχους.

ους. Κάρτες Αὐτογνωσίας, Ἀγάπης 
καὶ Ἐξέλιξης20». Ὁ δημιουργός τῶν καρ-
τῶν καὶ συγγραφέας τῶν ὁδηγιῶν, συ-
στήνεται ὡς σύμβουλος προσωπικῆς 
ἀνάπτυξης (Συστημική, NLP, Διαισθη
τικὴ) καὶ δάσκαλος παραδοσιακοῦ 
Ρέϊκι21.

Ἀκόμη, πληροφορεῖ τό κοινό ὅτι ἐρ
γάζεται μὲ ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες 
(Ρεφλεξολογία, Ὁλιστικὴ Διατροφολο
γία, Ἁγιουρβεδικὸ μασάζ, Ἀνθοϊάμα
τα Μπάχ, Διαλογισμό, Angel therapy). 
Ἔχουν ἐκδοθεῖ πέντε βιβλία του... Ἔχει 
ἐπιμεληθεῖ βιβλία τῆς Ντορὶν Βέρτσιου 
(«Πορεία πρὸς τὸ φῶς», «Θεϊκὴ καθοδή
γηση», ἔκδ. Κρύων) τοῦ Λή Κάρολ καὶ τῆς 
Τζάν Τόμπερ («Παιδιὰ σὲ βαθὺ μπλὲ»22, 
ἔκδ. Κρύων) καὶ τῆς Σαρλὸτ Πάλμγκρεν 
(«Ἂν ἤξερες πόσο πολὺ σὲ ἀγαπῶ», ἔκδ. 
Ἀλφάβητο Ζωῆς). Ἐπίσης, εἶναι συντονι
στὴς τοῦ βιωματικοῦ σεμιναρίου ἀγά
πης καὶ προσωπικῆς ἀνάπτυξης «Τὸ 
Μαγικὸ Ταξίδι»23.

Οἱ 44 κάρτες περιλαμβάνουν τὶς ἁγι-
ογραφίες τῶν Ἁγίων: Ἰωάννου Προδρό-
μου, Ἀνδρέου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, 
Μαρίας Μαγδαληνῆς, Στεφάνου, Βαρ-
βάρας, Γεωργίου, Δημητρίου, Παρασκευ-
ῆς, Φανουρίου, Μηνᾶ, Στυλιανοῦ, Αἰκα-
τερίνης, Παντελεήμονος, Ἀλεξάνδρου, 
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, Βασιλείου, 
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Νικολάου, Σπυ-
ρίδωνος, Ἀντωνίου, Ἀθανασίου, Μαρί-
νας, Προκοπίου, Μοδέστου, Φωτεινῆς, 
Ἀναστασίας, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, Κυ-
πριανοῦ, Ρωμανοῦ, Γλυκερίας, Εἰρήνης, 
Ὑπομονῆς, Συμεών, Εὐγενίας, Σεραφεὶμ 
τοῦ Σάρωφ, Ἐφραίμ, Φιλοθέης, Νεκταρί-
ου, Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διονυσίου Αἰγίνης, 

20. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
2�. http://www.vernalmusic.com/kolokotrwnis.pdf�
22. Πρόκειται γιά τά λεγόμενα «παιδιά Indigo».
23. http://www.vernalmusic.com/kolokotrwnis.pdf
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Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καὶ Λουκᾶ 
τοῦ Ἰατροῦ.

Κάθε μία ἀπὸ τὶς 44 κάρτες τῶν ἁγίων 
φέρει στὸ κάτω μέρος μία «ἰδιότητα», ποὺ 
κατὰ τὸν συγγραφέα ἀποτελεῖ χαρακτη-
ριστικό τοῦ ἁγίου. Ἔτσι ἔχουμε τὶς «ἰδιότη-
τες»: αὐταπάρνηση, καθοδήγηση, ἕνωση, 
κάθαρση, ἀποδοχή, λύτρωση, καρτερία, 
ἀποκάλυψη, γνώση, σεβασμός, συντονι-
σμός, συναίσθηση, ἀπόφαση, ἀφθονία, 
γενναιοδωρία, ταπεινοφροσύνη, εὐγνω-
μοσύνη, ἐπίγνωση, προσευχή, σιωπή, 
θάρρος, ἀναβάπτιση, ἐγκράτεια, πίστη, 
χάρις, φυσικότητα, πρόθεση, μετάνοια, 
ἀποστολή, ἀγάπη, εὐλογία, φιλανθρω-
πία, θαυματουργία, ὑπηρεσία, ἴαση, εἰ-
ρήνη, ἀλήθεια, ἀναγέννηση, προστασία, 
ἀκεραιότητα, ἰσορροπία, συγχώρεση, δο-
κιμασία καὶ ἐπέκταση.

Ὁ συγγραφέας καθοδηγεῖ τὸν χρήστη 
τῶν καρτῶν, μέσω τοῦ Βιβλίου Ὁδηγιῶν 
ὡς ἑξῆς: «Φόρεσε άνετα και φωτεινά ρού
χα, κάθισε σ’ ένα χώρο καθαρό και ήσυχο 
και πάρε μερικές βαθιές απαλές ανάσες. 
Η εισπνοή γίνεται από τη μύτη και η εκ
πνοή αργά από το στόμα. Νιώσε χαλαρά 
και γαλήνια με το σώμα σου, με το χώρο 
και με τη διαδικασία που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί. Τώρα, ακολουθούν δύο 
προαιρετικές εσωτερικές κινήσεις. Πες 
από μέσα σου μια προσευχή που σε εκφρά
ζει και σε κάνει να αισθάνεσαι αγαλλίαση, 
σεβασμό και άνοιγμα. Μετά, κάνε μια επί
κληση σε μια ή περισσότερες ανώτερη 
δύναμη που τη νιώθεις οικεία και θετική, 
για να σε συντροφεύει στη διαδικασία που 
θα ακολουθήσει. Έχει φτάσει η ώρα να έρ
θεις σε επαφή με τις κάρτες».

Ἀλλοῦ συμπληρώνει: «Το “Μηνύματα 
& Επαφή με τους Αγίους” είναι ένα έργο 
πνευματικό, αφυπνιστικό, απελευθερω
τικό και ενωτικό. Απευθύνεται σε κάθε 
άνθρωπο, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής 

ή υπηκοότητας. Μπορούμε να λάβουμε 
μηνύματα αγάπης και σοφή καθοδήγηση 
από τις δυνάμεις και τις ποιότητες που 
ουσιαστικά εμείς προσκαλούμε στη ζωή 
μας, αρκεί να έχουμε ανοιχτή καρδιά και 
σιωπηλό νου.

Εύχομαι να έχεις με τις κάρτες και τα 
μηνύματα τους, την επαφή που χρειάζεσαι 
και προκαλείς συνειδητά ή ασυνείδητα, 
ώστε να φωτιστεί το μονοπάτι της ψυχής 
σου, επιτρέποντας και υποστηρίζοντας 
την ένωση με την ύπαρξη σου, τις υπάρ
ξεις και την ύπαρξη».

Ἀναλύοντας τὰ παραπάνω διαπιστώ-
νουμε τήν ὁμοιότητα μὲ τίς κάρτες Τα-
ρώ ἤ τήν ἀπομίμησή τους, ἀφοῦ ἀντὶ 
γιὰ τὰ ἀποκρυφιστικά σύμβολα φέρουν 
εἰκόνες ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπί 
πλέον ὁ τρόπος ποὺ χρησιμοποιοῦνται 
οἱ κάρτες ἀποτελεῖ παραδοσιακὴ πρα-
κτικὴ διαλογισμοῦ. Τὸ τί «μηνύματα» 
προκύπτουν ἀπὸ τέτοιες διαδικασίες 
καὶ ποιὰ πνεύματα «ἐνθαρρύνουν» τὸν 
πειραματιζόμενο, τὸ κατανοεῖ πλήρως 
ὁ πιστὸς Ὀρθόδοξος Χριστιανός... Τὸ 
πρόβλημα εἶναι γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας, 
ποὺ θὰ παρασυρθοῦν σὲ μία τέτοια ἀπο-
κρυφιστικὴ πρακτική, πιστεύοντας ὅτι 
ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἁγίους τῆς 
Ἐκκλησίας.

Δὲν θὰ σχολιάσουμε τὶς προθέσεις 
τοῦ συγγραφέα καὶ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου, 
ἀλλὰ τόν κίνδυνο νά παγιδευτοῦν ἐνδε-
χομένως ἀνύποπτοι ἄνθρωποι. Ἡ βεβαι-
ότητα ἀπὸ τὴ μὴ ἀντίδραση τοῦ κοινοῦ 
στὴ δημιουργία καρτῶν Ταρώ μὲ ἀγγέ-
λους, ὁδήγησε στό ἑπόμενο βῆμα, δηλα-
δή, στὴν χρησιμοποίηση τῶν προσώπων 
τῶν ἁγίων μας.

Τέτοιου εἴδους συσχετισμοὶ καὶ ἀνα-
λογίες συμβάλλουν ἐπίσης καίρια στὴν 
πνευματικὴ σύγχυση ποὺ παρατηρεῖται 
στὶς μέρες μας, ἂν λάβουμε ὑπ’ ὄψη καὶ 
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τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποκρυφιστικοὶ χῶροι 
χρισιμοποιοῦν χριστιανικὴ ὁρολογία μὲ 
τελείως ὅμως διαφορετικὴ νοηματοδότη-
ση.

Πιστεύουμε ἀκόμη ὅτι δὲν ἐνημερώ-
θηκαν γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἔκδοσης, ὅσοι συ-
νεργάστηκαν διαθέτοντας ὑλικό, γιά τήν 
δημιουργία τῶν καρτῶν.

ΓΚΟΥΡΤΖΙΕΦ  
ΚΑΙ  

ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ

Εἴχαμε καὶ στὸ παρελθὸν ἀσχοληθεῖ 
μέ τὸν «Τέταρτο Δρόμο», τὸ σύστημα 
διδασκαλίας τοῦ ἀποκρυφιστῆ George 
Ivanovitch Gurdjieff 24 (Τζώρτζ Ἰβάνοβιτς 
Γκουρτζίεφ), καθὼς καὶ μέ τὴν ἐξάπλωση 
τοῦ «συστήματός» του στὴ χώρα μας καὶ 
διεθνῶς.

Στὴ Ἑλλάδα -ὅπως εἴχαμε ἀναφέρει 
καὶ τότε- εἶναι γνωστές τρεῖς ὁμάδες, πού 
ἀκολουθοῦν τίς διδασκαλίες τοῦ Γκουρ-
τζίεφ: �. Τό «Ἰνστιτοῦτο Γκουρτζίεφ», 2. 
Τό «Ἵδρυμα Γκουρτζίεφ» καί 3. Τό «The 
Fellowship Of Friends». Καί οἱ τρεῖς δια-
θέτουν ἱστοσελίδες στό διαδίκτυο. Βιβλία 
σχετικά με τίς παραπάνω διδασκαλίες 
ἔχουν ἐκδοθεῖ καί στήν Ἑλλάδα.

Στά πλαίσια αὐτῶν τῶν ἰδεολογιῶν 
κινοῦνται καί καλλιτεχνικές ἐκδηλώ-
σεις, ὅπως, ρεσιτάλ μέ μουσική Γκουρ-
τζίεφ (28/2, �/3 καί 2/3/200�, Ἀθήνα καί 
Θεσσαλονίκη), ἡ Θεατρική Ὁμάδα «Ρό-
δα» κ.ἄ.

Οἱ ὁμάδες: «Ἵδρυμα Γκουρτζίεφ», «Κέ-
ντρο Γκουρτζίεφ - Οὐσπένσκι» καί «Fello-
wship Of Friends» περιλαμβάνονται στόν 
κατάλογο τῶν ὁμάδων, πού εἶναι ἀσυμβί-
βαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη 2�.

24. Περιοδικό «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», τ. 4�, Ἰουλ. – Σεπτ. 200�, 
σ. 23.

2�. Ζ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων 

Εἰδικά, τό «Ἵδρυμα Γκουρτζίεφ» ἐπιχει-
ρεῖ κάθε χρόνο «διεύρυνση» τοῦ κύκλου 
τῶν ὀπαδῶν καί μέ τήν προβολή τῆς 
ταινίας «Meetings with Remarkable Men» 
(«Συναντήσεις μέ ἀξιοσημείωτους ἀνθρώ-
πους»)26, σέ δημόσιες προβολές, σέ εἰδικά 
μισθωμένες, γιά τόν σκοπό αὐτό, κινημα-
τογραφικές αἴθουσες.

Ὅμως φέτος ἡ «ἐπιχείρηση διεύρυν-
σης» ἐνισχύθηκε καὶ μὲ ἐπὶ πλέον δρα-
στηριότητες. Ἔτσι, μὲ τίτλο «Γκουρτζίεφ 
καὶ Ἐσωτερισμός. Ἡμερίδα Κινηματογρα-
φικῶν Προβολῶν» πραγματοποιήθηκε 
στὶς 8 Μαρτίου, στὸ Κέντρο Τεχνῶν ACS 
(American Community Schools), στὸ Χα-
λάνδρι ἐκδήλωση ποὺ περιελάμβανε: 
α) Τὴν τηλεοπτικὴ διάλεξη «Ἀναζητών-
τας τὸ Ἱερὸ Δισκοπότηρο» τοῦ «μυθο-
λόγου» Joseph Campbell, β) Τὴ γνωστή 
μας πλέον ταινία τοῦ Peter Brook, γιὰ 
τὴν ζωὴ τοῦ Gurdjieff, «Συναντήσεις μὲ 
Ἀξιοσημείωτους Ἀνθρώπους», γ) Ὁμιλία 
τοῦ ὑπευθύνου τῆς ὀργάνωσης μὲ τίτ-
λο: «Ἑλληνικὸς Ἐσωτερισμὸς» καὶ δ) -κι 
αὐτὸ εἶναι τὸ ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον- Τὸ 
ἀριστούργημα τοῦ Ρωσικοῦ Ὀρθοδόξου 
Μυστικισμοῦ τοῦ Pavel Lungin: «Ostrov» 
(Τὸ Νησὶ)27.

Τὸ θέμα τῆς ταινίας «τὸ Νησὶ»28 ἀναφέ-
ρεται σ’ ἕναν Ὀρθόδοξο μοναχό, τὸν π. 
Ἀνατόλιο, ποὺ ζεῖ ὡς διὰ Χριστὸν σαλὸς 
προσευχόμενος ἀδιαλείπτως σὲ ἕνα Ρωσι-
κὸ μοναστήρι.

Ὅμως ἀπὸ τὸν συσχετισμὸ τῆς ταινί-
ας αὐτῆς μὲ τὶς λοιπὲς ἐκδηλώσεις τοῦ 

Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρη-
σκείας, Ἀλίαρτος, 20-26/9/�99�. Ἀριθμοί καταλόγου: �27, 
�7� καί 407, ἀντίστοιχα.

26. Τοῦ γνωστοῦ παραγωγοῦ Peter Brook (Πῆτερ Μπρο-
ύκ), μέ πρωταγωνιστή τόν Terence Stamp (Τέρενς Στάμπ). 
Παραγωγή �979.

27. Βραβείο καλύτερης ταινίας Golden Eagle 
Awards και Nika Awards 2007.

28. http://animusanimus.blogspot.com/2008/0�/blog-
post_24.html
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«Ἱδρύματος Γκουρτζίεφ», διαφαίνεται ἡ 
προσπάθεια νὰ ἐμπλακεῖ ὁ Ὀρθόδοξος 
μοναχισμὸς καὶ ἡ διὰ Χριστὸν σαλότης 
στὰ σκοτεινὰ μονοπάτια τῶν διδασκαλι-
ῶν τοῦ Γκουρτζίεφ καὶ νὰ ἐμφανιστεῖ ὅτι 
ὁ πρωταγωνιστὴς τῆς ταινίας, Ὀρθόδο-
ξος μοναχὸς πατὴρ Ἀνατόλιος, ἀκολου-
θεῖ «κάποιον προσωπικὸ δρόμο», ἀντί-
στοιχο μὲ τὶς «ἐσωτεριστικὲς ἀτραποὺς» 
τῶν ἀποκρυφιστικῶν ὁμάδων τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς».

Εἶναι πάγια ἡ τακτική τοῦ ἀποκρυφι-
σμοῦ νὰ προβάλλει συνεχῶς αὐτὴ τὴν 
διδασκαλία του: ὅτι «ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδη-
γοῦν στὴν ἀλήθεια», ἕνα δόγμα ἀντίθετο 
μὲ τὴν Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι 
ὁ Κύριός μας, Ἰησοῦς Χριστός.

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ  
ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ἔχομε ἐπανειλημμένα ἀναφερθεῖ στὴ 
γιόγκα καὶ στὴν καταστροφικὴ ἐπίδρασή 
της στὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑπόστα-
ση, ἀλλὰ καὶ στὴν προσωπικότητα τοῦ 
ἀνθρώπου.

Δυστυχῶς, τὸ πρόβλημα εἶναι τερά-
στιο καθὼς ὁ ἀποκρυφιστικὸς χῶρος 
καὶ εἰδικὰ ἡ Θεοσοφία ἔχουν καταφέρει 
νὰ πείσουν τὸν δυτικὸ ἄνθρωπο ὅτι ἡ 
θρησκευτικὴ αὐτὴ ἄσκηση τοῦ ἰνδουι-
σμοῦ εἶναι μία ὠφέλιμη πρακτικὴ γυ-
μναστικῆς τοῦ σώματος, ποὺ χαρίζει 
δῆθεν ὑγεία, εὐεξία καὶ καλὴ σωματικὴ 
διάπλαση.

Ἀρωγὸς στὴν προσπάθεια αὐτὴ στέ-
κονται τὰ Μ. Μ. Ε. πού μὲ κάθε τρόπο 
προσπαθοῦν νὰ πείσουν ὅτι ὅλες οἱ 
πρακτικές τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (γιόγκα, 
διαλογισμός, πολεμικὲς τέχνες, ἐναλλα-
κτικὲς μέθοδοι κ.λ.π.) εἶναι ἀθῶες, χρή-
σιμες καὶ ἀπαραίτητες στὸν σύγχρονο 
ἄνθρωπο.

Οἱ ὀπαδοὶ τῶν μεθόδων αὐτῶν συστη-
ματικὰ ἀποκρύπτουν τὴν ἀλήθεια γιὰ 
τὴν προέλευση αὐτῶν τῶν πρακτικῶν 
καὶ τὴν ἄμεση ἀναφορά τους στὰ ἀνατο-
λικὰ θρησκεύματα καὶ στὸν ἀποκρυφι-
σμό.

Ὅμως, εἰδικὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει 
ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ τό κείμενο ποὺ πα-
ραθέτουμε κατωτέρω:

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦν ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκηνικοῦ 

τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας:
1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Ἑταιρίας 

«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» (Κάθε Πέμπτη, �.30 -́6.30΄ μ.μ.).
2.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῶν Πεντηκο

στιανῶν (Κάθε Δευτέρα, 6.00 -́8.00΄ μ.μ.).
3.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Νεοειδω

λολατρίας (Κάθε Δευτέρα, 6.30 -́8.30΄ μ.μ.).
4.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι-

στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο-Γνωστικές, Σατανιστικές, κ.λπ. ὁμάδες) (Κάθε Πέμπτη, 
6.30 -́8.30΄ μ.μ.).

Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγί-
ας Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου �0, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. 
ἐπικοινωνίας: 2�0 6396 66�.
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«Κυκλοφορεί σύντομα σε πρώτη έκδοση 
στην ελληνική γλώσσα.

ΕΛΕΝΑ Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ
ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ
(Κείμενα Εσωτερικής Γνώσης)

Ένα βιβλίο που απευθύνεται προς κάθε 
σπουδαστή της Αλήθειας. Απαρτίζεται 
από άρθρα της Έλενας Π. Μπλαβάτσκυ 
που είχαν δημοσιευθεί στα θεοσοφικά πε
ριοδικά The Path, Lucifer, The Theosophist, 
καθώς και σε εφημερίδες και άλλα έντυ
πα της εποχής της. Περιλαμβάνει, επίσης, 
αποσπάσματα οδηγιών προς τον Εσωτε
ρικό Κύκλο της Θεοσοφικής Εταιρείας, 
και κειμένων που δημοσιεύτηκαν, μαζί με 
άλλα, μετά το θάνατό της ως τμήμα ενός 
τρίτου τόμου της Μυστικής Δοξασίας.

Κύριο θέμα του βιβλίου είναι η Μαθητεία, 
οι σχέσεις Αποκρυφισμού και Γιόγκα, καθώς 
και πολλά άλλα που διδάσκονται επί της 
Ατραπού πάντοτε υπό την καθοδήγηση ενός 
Μύστη Διδασκάλου της Αγάπης και της Σο
φίας και τα οποία είναι χρήσιμα σε όλους.

ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ».

Τὸ ἀνωτέρω κείμενο δὲν προέρχεται 
οὔτε ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς σύγχρονης δια-
φήμισης οὔτε, φυσικά, ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας. Προέρχε-
ται ἀπὸ τὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ περιοδικοῦ 
ΙΛΙΣΟΣ, τ. 270, ἔτος ��, Ὀκτ. – Δεκ. 2007, 
τῆς «Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας ἐν Ἑλλάδι», 
τοῦ ἐπίσημου ὀργάνου τῆς «Θεοσοφικῆς 
Ἑταιρείας» στὴ χώρα μας, τοῦ ὁποίου 
ἱδρυτὴς ὑπῆρξε ὁ γνωστὸς Κωστὴς Με-
λισσαρόπουλος, μέγας Θεοσοφιστὴς καὶ 
Τέκτων.

Τὸ γεγονὸς αὐτό ἀποδεικνύει, ὅτι ἡ γι-
όγκα προβάλλεται στή δύση, ἐκτός ἀπό 
τίς διάφορες γκουρουϊστικές κινήσεις καί 
ἀπό κινήσεις ἀποκρυφιστικές.

Παραμένει ὅμως τὸ πρόβλημα ὅτι οἱ 
νεοεποχίτες θὰ συνεχίσουν τὸ ἔργο τους, 
ἐξαπατώντας τὸν ἀπονήρευτο νεοέλλη-
να ποὺ, παρ’ ὅλη τὴν ἐξυπνάδα του, γο-
ητεύεται συχνὰ ἀπὸ ὅ,τι τὸ Δυτικὸ καὶ 
ξενόφερτο, παραθεωρώντας καί τὴ διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν παράδο-
ση.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδο-

νται οἱ ἑξῆς ἐκπομπές:
1)  «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως». Τετάρτη, 16.00–17.00 & 12.00-1.00 (βράδυ).
  Παραγωγός: Π. Ε. Γ. (Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλλη-

νορθοδόξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου). Παρουσιάστρια: κ. 
Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου.

2)  «Ἐκκλησία καί Αἱρέσεις». Πέμπτη, 16.30–17.00 & 2.00-2.30 (βράδυ).
  Παραγωγός: Π. Ε. Γ., σέ συνεργασία μέ τή Σ. Ε. ἐπί τῶν αἱρέσεων. Παρουσιάστρια: 

κ. Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου.
  Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM, μεταδίδεται 

ἡ ἐκπομπή:
3) «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00.
  Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. 

Κόκκορης
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

www.ecclesia.gr, e-mail: ierasynodos@ecclesia.gr
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr
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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.  «Μία  δικτατορία  στὸ  Μπρούκλιν»,  (τόμος  Β΄) 

(ἐξαντλήθηκε).
13.  «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος 

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

τοῦ Ἑωσφόρου».
15.  «Νεοφανεῖς  αἱρέσεις-Καταστροφικὲς  Λατρεῖες 

στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
16.  «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σατανι-

στῶν».
17.  «Ντοκουμέντα γιὰ αἱρέσεις καὶ παραθρησκεία».
18.  «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη», 

ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως (Ἁλίαρτος 
20-26/9/1995).

19.  «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο-
κληρωτικῶν  αἱρέσεων  καὶ  παραθρησκευτικῶν 
ὁμάδων».

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

21.  «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη θεώρηση καὶ ἀντιμε-
τώπιση».

22.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρη-
σκείας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰκογένεια».

23.  «Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
24.  «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξί-

ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».

25.  «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
26.  «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ-

θοδοξία».
27.  «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
28.  Μοναχῆς  Ἀντωνίας,  «Νεοπεντηκοστιανοὶ  στὴν 

Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
29.  Νικολάου  Σταυριανίδη,  «Θρησκευτικὴ Ἐλευθε-

ρία», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
30.  Νικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο-

χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
31.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρθοδό-

ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
32.  Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;», 

ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).
33.  Λεωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσδο-

κία Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
34.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 

Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε-

νικὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο).
36.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας», 

Καμπάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο).
37.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-

χημεία» (τεῦχος 3ο).
38.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀπο-

κρυφιστικὲς Ὁμάδες», Ροδόσταυροι κ.λπ. (τεύχη 
4ο-10ο).

39.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νεο-
αποκρυφισμὸς», (τεύχη 11ο-15ο).

40.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο).

41.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄).
42.  Κυριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
43.  Κωνσταντίνου  Χολέβα,  «Ποιοὶ  καὶ  γιατί  ἀμφι-

σβητοῦν  τὴν  Ἑλληνορθόδοξη  παράδοση;»,  ἔκδ. 
Π.Ε.Γ.

44.  Ἄννας  Μπουρδάκου,  «Μάρτυρες  τοῦ  Ἰεχωβᾶ. 
Ἀπό τό Α στό Ω».

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

θόδοξη  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. Παρακα-
ταθήκη (τηλ. 2310 222511).

3.  M. E. Johnes, «Ὁ Νὶκ Μάρβελ καὶ ὁ πόλεμος μὲ 
τὸ θηρίο», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ι. 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 ἀντικαταβολή.


