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ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ
(α’ μέρος)
1. Γενικά
Στήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα, αἵρεση
σημαίνει κάθε ἀπόκλιση ἀπό τήν Χριστι
ανική Ἀλήθεια, κάθε διαφοροποίησ
 η στήν
πίστη ἀπό τήν ἱστορική Ἐκκλησία τοῦ Χρι
στοῦ, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἑπομένως, ὅταν κάνουμε λόγο γιά αἱρέ
σεις ἐννοοῦμε διδασκαλίες ἤ ὀργανωμέ
νες ὁμάδες ἀνθρώπων, πού κινοῦνται μέν
ἐντός τοῦ χριστιαν
 ικοῦ χώρου, ὅμως δέν
ταυτίζονται μέ τήν Ἐκκλησία πού ἵδρυσε
ὁ Χριστός στήν πίστη, στήν λατρεία καί
στό πολίτευμα. Οἱ περισσότερες ἀπ’αὐτές
πιστεύουν στόν Ἰησ
 οῦν Χριστόν ἤ τουλάχι
στον κινοῦνται γύρω ἀπ’ Αὐτόν καί ἀποδέ
χονται ἤ χρησιμοποιοῦν τήν Ἁγία Γραφή,
ὡς βασική πηγή τῆς πίστης τους. Μερικές
ὅμως ἔχουν ἀπωλέσει τόν χριστιανικό χα
ρακτήρα, ὅπως θά δοῦμε καί πιό κάτω.
Αὐτές τίς χριστιανικές αἱρέσεις δέν πρέ
πει νά τίς συγχέουμε μέ τίς παραθρησκευ
τικές ὁμάδες τῆς “Νέας Ἐποχῆς”. Αὐτές
οἱ τελευταῖες ἐντάσσονται στό φαινόμενο
τῆς παραθρησκείας, ὅπως αὐτή ἄρχισε
νά ἀναπτύσσεται διεθνῶς, κυρίως στήν
δεκαετ ία τοῦ 1970. Στήν περίπτωση αὐτή
πρόκειται γιά διδασκαλίες, ἤ συγκροτημέ
νες ὁμάδες καί ὀργανώσεις πού δέν ἐντάσ
σονται στόν χριστιαν
 ικό χῶρο, ἀκόμη καί
ὅταν χρησιμοποιοῦν χριστιανική ὁρολο
γία· δέν πιστεύουν στόν Χριστό, ἀκόμη καί
ὅταν χρησιμοποιοῦν τόν ὅρο “χριστός” καί
συνήθως δέν ἀνήκουν στίς μονοθεϊστικές
θρησκεῖες. Ἐπί πλέον χαρακτηρίζονται
γιά τόν ὁλοκληρωτικό χαρακτήρα τους

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

καί τήν ἐπικίνδυνη πολλές φορές, ἤ καί
ἐγκληματική δραστηριότητά τους. Γι’ αὐτό
καί θεωροῦνται ὡς παραθρησκευτικές ὀρ
γανώσεις (σέκτες). Δέν πρόκειται δηλαδή,
γιά «γνωστή θρησκεία», ὅπως αὐτή ὁρίζε
ται ἀπό τό Ἑλληνικό Σύνταγμα. Οἱ ὁμάδες
αὐτές ἔχουν ἀκόμη ἔντονο συγκρητιστικό
χαρακτήρα καί ἀναμιγνύουν χριστιανικές,
ἐξωχριστιανικές, ἀποκρυφιστικές καί ἀπω
ανατολικές δοξασίες, ἐντάσσονται δέ στό
γνωστό ρεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς».
Ἄς ἔλθουμε ὅμως στό εἰδικό θέμα πού
μᾶς ἀπασχολεῖ ἐδῶ: στίς προτεσταντικές
αἱρέσεις.
1. Σύντομα ἱστορικά στοιχεῖα
Πρωτίστως, θεωρ
 οῦμε ἀπαραίτητο νά
ἀναφερθοῦμε σέ μερικά ἱστορικά στοι
χεῖα, τά ὁποῖα παρουσιάζουν τό σκηνικό
τῆς γεννήσεως καί ἀναπτύξεως τοῦ προ
τεσταντικοῦ κινήματος γενικῶς, ἀπό τό
ὁποῖο προῆλθαν ὅλες οἱ μεταγενέστερες
καί οἱ σημερινές πολυών
 υμες καί πολυά
ριθμες προτεσταντικές αἱρέσεις.
Μέ τόν ὅρο Προτεσταντισμός ἤ Διαμαρ
τύρηση χαρακτηρίζομε τό θρησκευτικό κί
νημα πού δημιουργήθηκε στήν Εὐρώπη
τόν ΙΣΤ΄ αἰών
 α. Μία ἀπό τίς κυριώτ ερες
αἰτίες τῆς ἀναπτύξεώς του ὑπῆρξε ἡ πα
ρακμή πού δοκίμαζε ὁ Παπισμός καί ἡ
ἐπιθυμία γιά μιά ἀνανέωσ
 η τῆς Ρωμαιο
καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νά ἐξαλειφθεῖ
ἡ διαφθορά πού ἐμφανιζόταν στίς τάξεις
κληρικῶν της.
Τό κίνημα αὐτό τῆς θρησκευτικῆς με
ταρρύθμισης εἶχε ἤδη ξεκινήσει στήν Δύση
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ἀπό τόν ΙΔ΄ αἰώνα, μέ κύριους ἐκπροσώ
πους τόν Τζόν Γουίκλιφ (1320-1384), τόν
Γιάν Χούς (1369-1415) καί τόν Ἱερώνυμο
Σαβοναρόλα (1458-1498). Τό κίνημα αὐτό
ὀνομάστηκε γενικῶς Μεταρρύθμιση.
Τόν ΙΣΤ΄ ὅμως αἰώνα ἡ ἐπιθυμία γιά
τήν ἀναγέννηση τῆς Ἐκκλησίας στή Δύ
ση ἔλαβε τεράστιες διαστάσεις, οἱ ὁποῖες
ὁδήγησαν τελικά στή διαίρεση τῆς Ρωμαι
οκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί στήν ἀπόσχιση
μεγάλων τμημάτων της ἀπό τή Ρώμη, τά
ὁποῖα διαμαρτυρόμενα σχημάτισαν νέες
θρησκευτικές κοινότητες, οἱ ὁποῖες αὐτοα
ποκαλέστηκαν Διαμαρτυρόμενοι - Προτε
στάντες καί ἐν συνεχείᾳ μεταρρυθμιστικές
ἤ εὐαγγελικές.
Ἡ μεταρρυθμιστική αὐτή κίνηση ὁλο
κληρώθηκε καί ἑδραιώθηκε ἀπό τούς με
γάλους μεταρρυθμιστές τοῦ ΙΣΤ΄ αἰών
 α,
τόν Μαρτῖνο Λούθηρο, στή Βυττεμβέργη
(1483-1546), τόν Οὔλριχ Σβίγγλιο, στή Ζυ
ρίχη (1484-1531) καί τόν Ἰωάννη Καλβίνο
στήν Γενεύη (1509-1564). Ἔτσι δημιουργή
θηκαν ἀρχικά τρεῖς μεγάλες θρησκευτικές
κοινότητες ἤ ὁμολογίες: ἡ Λουθηρανική, ἡ
Μεταρρυμιστική καί ἡ Πρεσβυτερική ἤ Εὐ
αγγελική.
Πρῶτος ὁ Λούθηρος, πού ἦταν μοναχός
καί ἡγούμενος στό τάγμα τῶν Αὐγου
στινιανῶν καί καθηγητής τῆς Θεολογίας
στή Βυττεμβέργη, ἦλθε σέ σφοδρή ἀντι
παράθεση μέ τή Ρώμη, ὅταν ὁ δομινικα
νός μοναχός Γιόχ
 αν Τέτσελ, ἔφθασε στή
Βυττεμβέργη διαθέτοντας συγχωροχάρτια
γιά τήν χρηματοδότηση τῆς Βασιλικῆς τοῦ
Ἁγίου Πέτρου. Ὁ Λούθηρος, διαμαρτυρό
μενος γι’ αὐτό, θυροκόλλησε τότε στήν
εἴσοδο τῆς ἐκκλησίας τῆς πόλης τίς γνω
στές 95 θέσεις του, οἱ ὁποῖες ἀπετέλεσαν
τό πρῶτο κείμενο τῆς Μεταρρύθμισης. Ὁ
Λούθηρος, ἀντιδρώντας στά συγχωροχάρ
τια καί πολεμώντας ἐσφαλμένες θέσεις
τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, διακήρυξε τήν
ἀκραία θέση, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ

2

νά φθάσει στή σωτηρία καί μέ τά καλά
ἔργα, ἀλλά μόνο μέ τήν θεία Χάρη καί τήν
πίστη, καί ὅτι σ’ αὐτή τήν διαδικασία δέν
ἔχουν καμμιά θέση καί ἀξία τά συγχωρο
χάρτια. Τότε κινήθηκε ἐναντίον του ἡ δι
αδικασία τῆς Ἱερ
 ᾶς Ἐξέτασης καί τό 1521
ἀφορίστηκε ἀπό τόν Πάπα. Ἡ ρήξη ἔγινε
τελική καί ἀγεφύρωτη. Ἀκολούθησαν οἱ
ἄλλες Προτεσταντικές κινήσεις τοῦ Καλ
βίνου καί τοῦ Σβίγγλιου.
Ὅμως τό πρόβλημα δέν σταμάτησε ἐκεῖ.
Τό 1547 ὁ βασιλιάς τῆς Ἀγγλίας Ἐρρῖκος Η΄
θέλησε νά διαζευχθεῖ τήν σύζυγό του Αἰ
κατερίνη τῆς Ἀραγονίας καί νά νυμφευθεῖ
ἄλλη. Ἐπειδή ὁ Πάπας δέν συγκατένευσε
στήν ἐπιθυμία του αὐτή ὁ Ἐρρῖκος ἀνακή
ρυξε τόν ἑαυτό του κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας
στήν Ἀγγλία καί ἀποσχίσθηκε ἀπό τήν
Ρώμη. Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ Ἀγγλικανική
Ἐκκλησία, ἡ ὁποία στή συνέχεια διαιρέθη
κε σέ τρεῖς τάσεις: τήν «Ὑψηλή Ἐκκλησία»,
τήν «Ταπεινή Ἐκκλησία» καί τήν «Εὐρεῖα
ἤ Μέση Ἐκκλησία». Στήν τελευταία αὐτή
τάση παρουσιάζονται καί τά μεγαλύτερα
προβλήματα μέ τήν χειροτονία γυναικῶν,
τήν τέλεση γάμων ὁμοφυλοφίλων κ. ἄ.
Ὅλες αὐτές οἱ Προτεσταντικές ὁμολο
γίες μεταφέρθηκαν στή συνέχεια στήν
Ἀμερική, ὅπου καί ἐγνώρισαν μεγάλη ἐξά
πλωση. Μέ τήν ἔλλειψη τοῦ ὑγειοῦς ἐκκλη
σιασ
 τικοῦ φρονήματος, πού τίς χαρακτή
ριζε, τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τήν Ἱερά
Πατερική Παράδοση, τήν ἄγνοια τῆς δι
δασκαλίας τῶν Ἀνατολικῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας καί μέ τό διασπαστικό πνεῦμα
πού τίς διακρίνει, ὁδηγήθηκαν σέ συνεχεῖς
διασπάσεις, ἀριθμούμενες σήμερα σέ ἑκα
τοντάδες.
Ὡς κύριο δόγμα καί ἀξίωμά τους υἱοθέ
τησαν τό σύνθημα sola scriptura, ὑποκα
θιστώντας ἔτσι τήν αὐθεντία καί τό κῦρος
τῆς Ἐκκλησίας, ὡς Σώματος Χριστοῦ, δη
λαδή ὡς τῆς μόνης πού ἔχει τήν αὐθεντία
καί ἐπί τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀφοῦ μόνη ἡ
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Ἐκκλησία εἶναι «ὁ στῦλος καί τό ἑδραίωμα
τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ. γ΄ 15). Αὐτή εἶναι «ὁ
Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας»,
κατά τήν εὔστοχη ἔκφραση τοῦ ἱ. Αὐγου
στίνου. Αὐτή κατέγραψε τήν Ἁγία Γραφή,
καθώρισε τούς κανόνες τῶν βιβλίων της
καί Αὐτή ἑρμηνεύει ἀλαθήτως τήν Ἁγία
Γραφή.
Ἑπομένως, μέ τήν θέση sola scriptu
ra ἀπορρίπτεται ἡ Ἱερά Παράδοση καί ἡ
πολύτιμη συμβολή τῶν Πνευματοφόρων
Πατέρων στήν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γρα
φῆς. Οὐσιαστικά, ἀπορρίπτεται ἡ ἴδια ἡ
Ἐκκλησία, ὡς «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς
ἀληθείας». Ἔτσι, ἡ ἀλάνθαστη ἑρμηνεία
τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀναλαμβάνεται ἀπό με
μονωμένα ἄτομα νεωτέρων θεολόγων καί
ἐκφραστῶν τοῦ προτεσταντικοῦ χώρου, τά
ὁποῖα ἀνακηρύσσονται μέ τόν τρόπο αὐτό
σέ νέους καί ἀναρίθμητους προτεστάντες
«πάπες», πού διεκδικοῦν τό ἀλάθητο, ὁ κα
θένας γιά τόν ἑαυτό του.
Τέλος, οἱ περισσότερες προτεσταντικές
αἱρέσεις ἀπέρριψαν ὅλα σχεδόν τά μυστή
ρια, πλήν τοῦ Βαπτίσματος, καί μερικές
καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὡς ἁπλοῦ ὅμως
συμβολισμοῦ ἤ ἀναμνηστικῆς τελετῆς. Ἄλ
λες ἔχουν ἀπωλέσει ἀκόμη καί αὐτό τόν
χριστιανικό χαρακτήρα τους, ἀφοῦ εἶναι
ἀντιτριαδικές. Ἑπομένως, δέν ἔχουν καμιά
σχέση καί σύνδεση μέ τήν ἱστορική Μία,
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία,
πού ἵδρυσε ὁ Χριστός.
3. Οἱ νεοπροτεσταντικές αἱρέσεις
Ἀπό τίς προτεσταντικές αὐτές ὁμά
δες τῆς Ἀμερικῆς κυρίως προῆλθαν καί
οἱ νεοπροτεσταντικές αἱρετικές ὁμάδες
πού δραστηριοποιοῦνται σήμερα προση
λυτιστικά διεθνῶς καί στήν Πατρίδα μας.
Στήν Ἑλλάδα ἀριθμοῦν περί τίς 100 ὁμά
δες καί ὑποδιαιροῦνται σέ Ἐλεύθερες Ἐκ
κλησίες, Πεντηκοστιανές καί Νεοπεντη
κοστιανές, Θεραπευτές, Χαρισματικούς,
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Ὑπερδογματικούς, Ἐσχατολογικές ὁμά
δες κ. ἄ. Ἀπό τίς τελευταῖες αὐτές, προ
ῆλθαν καί ἐκεῖνες πού ἔχουν ἀπωλέσει
πλήρως τόν χριστιανικό χαρακτήρα τους
(ἀσχέτως μέ τό τί ὑποστηρίζουν οἱ ἴδιες),
εἴτε διότι ἀρνοῦνται τήν Θεότητα τοῦ
Χριστοῦ, τήν πίστη στήν Ἁγία Τριάδα καί
τήν ὕπαρξη τῆς ψυχῆς (ὅπως εἶναι π.χ. οἱ
“Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ”), εἴτε διότι ἀμ
φισβητοῦν τήν μοναδικότητα τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, ὡς τοῦ μόνου φορέως τῆς ἐν Χρι
στῷ Ἰησοῦ Θείας Ἀποκαλύψεως, (ὅπως
εἶναι οἱ Μορμόνοι ἤ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμε
ρῶν), καί ἄλλες πού διαφοροποιοῦνται
ριζικά ἀπό τήν χριστιανική πίστη, ὅπως
εἶναι, οἱ Ἀντβεντιστές (ἤ Ἐκκλησία τῶν
Ἀντβεντιστῶν τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας), οἱ
Μελετητές τῆς Βίβλου, οἱ Εὐαγγελιστές,
ἡ Παγκόσμια Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ (ὅσοι
παραμένουν πιστοί στόν Armstrong), ἡ
Χριστιανική Ἐπιστήμη κ. ἄ. Ὅλες αὐτές οἱ
ἀντιτριαδικές ὁμάδες δέν μποροῦν πλέον
νά θεωροῦνται ὡς χριστιανικές αἱρέσεις,
γι’ αὐτό τίς προσδιορίζομε ὡς παραχρι
στιανικές ὁμάδες1.
Μεταξύ τῶν ἔντονα δραστηριοποιου
μένων στήν Ἑλλάδα νεοπ
 ροτεσταντικῶν
ὁμάδων καί μέ μεγαλύτερα ποσοστά προ
σηλυτιζομένων, εἶναι οἱ Πεντηκοστιανοί
καί οἱ Νεοπ
 εντηκοστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἐμ
φανίζονται μέ πολλούς καί διαφορετικούς
τίτλους, καίτοι σέ γενικές γραμμές συμπί
πτουν μεταξύ τους στήν διδασκαλία καί
στά χαρακτηριστικά.
4. Τά χαρακτηριστικά τους
Στό σημεῖο αὐτό εἶναι χρήσιμο νά ἀνα
φερθοῦμε ἐν συντομίᾳ καί ἐπιγραμματικά,
στά κύρια χαρακτηριστικά τῶν νεοπ
 ροτε
1. Τούς τίτλους τῶν πολυάριθμων καί ποικυλώνυμων
αὐτῶν ὁμάδων βλέπε στό π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Ἐγ
χειρίδιον χριστιανικῶν αἱρέσων καί παραχριστιανικῶν
ὁμάδων.
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σταντικῶν καί τῶν πραχριστιανικῶν αἱρέ
σεων.
Οἱ χριστιανικές αἱρέσεις εἶναι, ὅπως
εἴπαμε, ὁμάδες μέ πολλές καί σοβαρές
ἀποκλίσεις καί διαφοροποιήσεις ἀπό τήν
Εὐαγγελική Ἀλήθεια. Πρόκειται συνήθως
γιά διδασκαλίες ἤ ὀργανωμένες ὁμάδες
πού πιστεύουν στόν Ἰησοῦν Χριστόν, ἤ του
λάχιστον ὁμιλοῦν γι’ Αὐτόν. Εἶναι δηλαδή
ὁμάδες πού κινοῦνται μέσα σέ χριστιανικά
ἤ παραχριστιαν
 ικά πλαίσια. Ἀναφερθήκα
με ἤδη καί σέ μερικές παραχριστιανικές
ὁμάδες, πού ἔχουν ἀπωλέσει κάθε χριστι
ανικό χαρακτηριστικό στό «δόγμα» τους ἤ
στό πολίτευμά τους καί κατ’ ἐπίφαση μό
νον ἀποκαλοῦνται χριστιανικές.
Κύριο χαρακτηριστικό ὅλων αὐτῶν τῶν
ὁμάδων εἶναι ἀκόμη ἡ μικρή ἱστορική πο
ρεία τους, πού δέν ἔχει καμία σχέση καί
σύνδεση μέ τήν ἱστορική Ἐκκλησία πού
ἵδρυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, οὔτε στήν πίστη,
οὔτε στήν λατρεία, πολύ περισσότερο στήν
«ἀποστολική διαδοχή». Ἡ ἱστορία τους ξε
κινᾶ αὐθαίρετα καί ξαφνικά, μόλις μερικές
δεκαετίες πρίν, ὅπως, φερειπεῖν, τῶν Ἑλ
λήνων Νεοπεντηκοστιανῶν στή δεκαετία
τοῦ 1960 καί ἄλλων στή δεκαετία τοῦ 1920.
Ἄλλες ὁμάδες ἔχουν ζωή 100 ἤ τό πολύ 135
ἐτῶν, ὅπως ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» τῶν «Μαρ
τύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ».
Ὅλες αὐτές οἱ ὁμάδες, ἡ κάθε μιά γιά
τόν ἑαυτό της, ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἡ
ἀληθινή καί γνήσια Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Ὅμως, δέν εἶναι δυνατό νά ὑπάρχουν πολ
λές «ἐκκλησίες». Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
εἶναι Μία καί Ἀδιαίρετη. Ἱδρύθηκε ἀπό
τόν Ἴδιο τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί συνεχίζει
ἀδιάκ
 οπα νά ὑπάρχει, νά διδάσκει καί νά
ἁγιάζει τούς πιστούς ἐπί 2000 χρόνια. Εἶναι
τό Ἕνα καί Μοναδικό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ,
ὅπως Μία καί Μοναδική εἶναι ἡ Κεφαλή
Της, ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Δέν μποροῦν
λοιπόν νά ὑπάρχουν μαζί Της καί κοντά
Της καί ἄλλες «ἐκκλησίες».
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Καί τίθεται ἐδῶ τό ἀμείλικτο γιά τίς αἱ
ρετικές ὁμάδες ἐρώτημα: Ἄν ὅλες αὐτές εἶ
ναι πράγματι, ὅπως ὑποστηρίζουν ἡ κάθε
μιά γιά τόν ἑαυτό της, ἡ Ἀληθινή Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, τότε ποῦ ἦταν πρίν 200, 500,
1000, 1500 ἤ 1800 χρόνια; Πῶς συνδέον
ται μέ τήν ἀρχέγονη Ἀληθινή Ἐκκλησία
πού ἵδρυσε ὁ Χριστός; Ἐάν κάποια ἀπ’ αὐ
τές τίς νεοφανεῖς χριστιανικές αἱρέσεις ἤ
τίς παραχριστιανικές ὁμάδες εἶναι, ὅπως
ὑποστηρίζουν, ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ, πῶς θά δικαιολογήσει αὐτό τό με
γάλο χάσμα τῶν 19 ἤ 17 αἰώνων πού τήν
χωρίζει ἀπό τήν πρώτη Ἐκκλησία, ἀφοῦ
ὅλες αὐτές ἐμφανίσθηκαν μόλις τά τελευ
ταῖα 150 χρόνια;
Ἕνα ἀκόμη χαρακτηριστικό τῶν νεο
φανῶν αὐτῶν προτεσταντικῶν καί νεο
προτεσταντικῶν ὁμάδων εἶναι οἱ φοντα
μενταλιστικές διδασκαλίες τους, ἡ σκληρή
συμπεριφορά τους πρός τούς ἔξω ἀπό τήν
ὁμάδα καί ἡ αὐστηρότητα (σκληρότητα)
στήν πειθαρχία τῶν ὀπαδῶν τους, ἡ ὁποία
ἐνίοτε παίρνει τόν χαρακτήρα ἀπειλῆς
καί τρομοκρατίας. Ἐπίσης χαρακτηρίζον
ται γιά τίς ἔντονες ἐσχατολογικές διδα
σκαλίες τους καί τίς δῆθεν προφητικές
προβλέψεις τους, γιά τίς ὁποῖες συνεχῶς
διαψεύδονται. Οἱ συνεχεῖς ἀναγγελίες τοῦ
τέλους τοῦ κόσμου («συστήματος», κα
τά τούς Χιλιαστές) καί ἡ ἀπειλή τοῦ Ἀν
τιχρίστου ἤ ἡ ὑπόσχεση τῆς λεγομένης
«ἁρπαγῆς» (κατά τούς Πεντηκοστιανούς),
ὁλοκληρώνουν τήν μέθοδο τοῦ ἐκφοβι
σμοῦ καί τῆς καταπίεσης τῆς ἀνθρώπινης
προσωπικότητας καί τῆς στέρησης τῶν
βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν
ὀπαδῶν τους. Καί εἶναι αὐτές ἀκριβῶς
οἱ ὁμάδες πού, ὅταν καταγγελθοῦν, δια
μαρτύρονται ὅτι καταπατοῦνται τάχα τά
ἀνθρώπινα δικαιώματά τους καί ἡ θρη
σκευτική ἐλευθερία τους.
(Τό τέλος στό ἑπόμενο).
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)
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(ιβ’ μέρος)
ΜΕΡΟΣ Β’
Εἰσβολή στίς χῶρες τοῦ
Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ
Ἡ ἐπιτυχία τοῦ στόχου τῶν ὁμάδων πού
μᾶς ἀπασχολοῦν προϋπ
 οθέτει καί τή δι
άβρωση τῶν χωρῶν τοῦ ἄλλοτε ἀνατολι
κοῦ συνασπισμοῦ. Τά γεγονότα πού στό
μεταξύ ἦλθαν στό φῶς ἀποδεικνύουν ὅτι
ἡ διάβρωση αὐτή ἔχει ἀπό πολύ καιρό δρο
μολογηθεῖ. Στή συνέχεια θά ἀναφερθοῦμε
στίς χῶρες ἐκεῖνες, γιά τίς ὁποῖες διαθέτου
με στοιχεῖα.
α) Ἀνατολική Γερμανία
Στήν Ἀνατολική Γερμανία δέν ἐπετρέπε
το καμία κριτική ἐναντίον τῶν αἱρέσεων.
Μερικές ἀπό αὐτές, ὅπως οἱ «Μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ», ἡ «Χριστιανική Ἐπιστήμη»,
οἱ Πεντηκοστιανοί, ἦταν ἀπαγορευμένες.
Ἀλλά, ὅπως ἀνέφερε ὁ Thoma s Gand
 ow,
στή Συνδιάσκεψη τοῦ Rothenburg (Μάρτιος
1990), ὅλες ἦταν ἐκεῖ καί δροῦσαν εἴτε στά
πλαίσια τῶν ἀναγνωρισμένων ἐκκλησιῶν,
εἴτε καί ὑπογείως.
Ὅμως τόν τελευταῖο καιρό ὁ θρησκευ
2
τικός χῶρος στή DDR διευρύνθηκε. Λόγου
χάρη, οἱ Μορμόνοι ἐγκαινίασαν τό 1985
τόν πρῶτο ναό τους στή Σαξονία. Ἀκόμη
ἐπετράπη ἡ κίνηση τῶν Ροδόσταυρων καί
ἡ «Χριστιανική Ἐπιστήμη».
Ἤδη ἀπό τή δεκαετ ία τοῦ 1970 ὑπάρχει
1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετία
τοῦ 1990».
2. Deutsche Demokratisc he Republ ik (στή γερμανική
γλώσσα) ἤ GDR (German Democratic Republic στήν ἀγγλι
κή), ἡ ὑπό Σοβιετική ἐπιρροή τότε γνωστή ὡς Ἀνατολική
Γερμανία (1949-1990). Σημ. σύντ.

στό Ἀνατολικό Βερολίνο ἡ κίνηση τῶν Κρίσ
να καί τοῦ γκουρού Ραζνίς, πού ἐπεκτά
θηκε καί σέ ἄλλες πόλεις τῆς DDR. Ὁ Th.
Gando
 w ἀνέφερε καί ἄλλες ὁμάδες, ὅπως
ὁμάδες τοῦ Ζέν-Βουδισμοῦ, γιόγκα, Tai Chi,
Reiki, καθώς καί σουφιστικές ὁμάδες.
Μιά ἡμέρα μετά τό ἄνοιγμα τῶν συνό
ρων καί πρίν ἐμφανισθοῦν ὅλοι οἱ ἄλλοι
πολιτικοί σχηματισμοί, ἐμφανίσθηκε στήν
Ἀνατολική Γερμανία ἡ «Χριστιανική Μέ
ση» (Christ lic he Mitte), πού ἀνήκει στό χῶ
ρο παραθρησκευτικῆς ὀργάνωσης.
Ἀλλά καί ἄλλες παραθρησκευτικές ὀρ
γανώσεις ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους ἀμέ
σως μετά τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων, ὅπως ἡ
ὀργάνωση «Οἰκουμενική Ζωή» τῆς Gabriel
le Wittek, ἡ Σαηεντολογία, κ. ἄ.
«Οἱ αἱρέσεις προετοίμασαν τή στρατη
γική τους πρίν ἀπό τό ἄνοιγμα τῶν συνό
ρων», ὑπογράμμισε στό Rot henbu
 rg ὁ Th.
Gandow. Σέ μιά δήλωση πού δημοσίευσε
ὁ γκουρού Ραζνίς, ὑπογραμμιζόταν: «Πα
ρακαλῶ μή γκρεμίζετε τό τεῖχος, γιατί ἔτσι
θά μποροῦμε νά κλειδώσουμε καλύτερα τό
δικό μας ἄσραμ3, πού ἀποτελεῖται ἀπό 10.000
σαννυάσιν, οἱ ὁποῖοι θά κληθοῦν νά ἐποική
σουν τήν ἐρημωμένη Λαϊκ
 ή Δημοκρατία τῆς
Γερμανίας».
Ὁ Th. Gandow ἀνέφερε ὅτι τό Συμβούλιο
τῆς κίνησης τοῦ Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι
κατέφθασε στό τεῖχος τοῦ Βερολίνου τήν
ὥρα τῶν ἐπίσημων ἐκδηλώσεων μέ τερά
στιο ταμπλό, πού ἔδειχνε τόν οὐρανό στή
γῆ καί προσπάθησε νά «περάσει» τήν πα
ρουσία του στά τηλεοπτικά μέσα πού κά
λυπταν τό γεγονός.
3. Ἰνδουϊστικό κοινόβιο.
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1. Ἡ κίνηση τοῦ Chinmoy
Πρόκειται γιά τόν γκουρού Chinmoy
Kuma r Ghose (σημ. σύντ.: ἀπεβίωσε στίς
11/10/2007), ἄλλοτε μαθητή τοῦ Shri Audo
bindo. Τό 1964 ἀποχώρησε ἀπό τήν κίνηση
τοῦ Δασκάλου του καί ἄρχισε νά ὀργανώ
νει στίς Η.Π.Α. τή δική του κίνηση. Οἱ μα
θητές του τόν τιμοῦν σάν ἐκπρόσωπο τῆς
θεότητας. Αὐτοαποκαλεῖται «Δάσκαλος
τοῦ Διαλογισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν».
Ἡ λεγόμενη «Ὁμάδα Διαλογισμοῦ τῶν
Ἡνωμένων Ἐθνῶν» εἶναι μιά ἰδιωτική του
ὀργάνωση. Τό ὄνομά της ἀποδεικνύει πόσο
μεγαλομανής εἶναι ὁ γκουρού αὐτός.
Σέ διαφημιστικά κείμενα τῆς ὀργάνω
σης ἀναφέρεται πώς ὁ Chi nmoy εἶναι ἕνας
καλλιτέχνης χαρισματικός μέ μοναδική
δημιουργικότητα. Στά τελευταῖα 15 χρόνια
ἔγραψε 400 βιβλία, μελωποίησ
 ε 3.000 ψαλ
μούς καί ζωγράφισε 30.000 πίνακες!
Ἀπό τίς ὀργανώσεις-παρακλάδια τῆς κί
νησης ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά:
«Ὁμάδα Ἐργασίας γιά ὁλοκληρωτική
Ἀνάπτυξη τῆς Προσωπικότητας» (Arbe i
tskreis zur Int e gralen Personlic hke itse ntvi
klung).
«Μουσικό Πουλί τοῦ Μπλέ Χρυσοῦ»
(Blue Gold Music Bird).
«Λέσχη γιά Ὁλοκληρωτική Γιόγκα»
(Club fur Integra len Yoga).
«Πνευματική Πηγή» (Spiri tuelle Quelle).
«Κέντρα τοῦ Σρί Σινμόϋ» (Sri Chinmo
y
Centers).
«Ὁμάδα Ἐργασίας Μαραθῶνος τοῦ Σρί
Σινμόϋ» (Sri Chinmoy Maratho
 n Team).
«Σρί Σινμόϋ, Ὁλότητα-Τό σπίτι τῆς Πο
ρείας Εἰρήνης» (Sri Chin
 moy One ness-Ho
me Peace Run) κ. ἄ.
Ἡ κίνηση αὐτή ἐξαπλώνεται τώρα καί
στίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.
Ὁ Th. Gan
 dow, πού ἔζησε τά γεγονότα
τοῦ Βερολίνου, ἀνέφερε ὅτι ἡ πρώτη μεγά
λη δραστηριότ ητα σέ σχέση μέ τό τεῖχος
τοῦ Βερολίνου προῆλθε ἀπό τόν Sri Chin

6

moy. Μιά ἑβδομάδα μετά τό «ἄνοιγμα» ἡ
κίνηση αὐτή πραγματοποίησε «μαραθώνιο
εἰρήνης» 28 χιλιομ
 έτρων στό Ἀνατολικό Βε
ρολίνο. Σ’ αὐτή τήν πορεία συμμετεῖχαν οἱ
ἀθλητικές ἑνώσεις τῆς περιοχῆς καί δόθηκε
μεγάλη δημοσιότητα. Τό περιοδικό τῆς FDJ4
«Νέος Κόσμος» ἀφιέρωσε ὁλόκληρη στήλη
σ’ αὐτό τό γεγονός. Μεταξύ ἄλλων ἀνέφε
ρε: «Ἀθλητισμός καί εἰρήνη. Ὁμάδα πρωτο
βουλίας Chinmoy-δύναμη μέσῳ διαλογισμοῦ.
Τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων σημαίνει ἀνυποψία
στες δυνατότητες γιά τόν ἀθλητισμό».
Ὅπως ἀνέφερε ὁ Th. Gandow, τό ἴδιο ἔν
τυπο γνωστοποιοῦσε ὅτι στίς 3 Δεκεμβρίου
1989 ἐπρόκειτο νά ἐπαναληφθεῖ ὁ «Μαρα
θώνιος εἰρήνης» καί στή DDR. Πρόσθετε
ἀκόμη πώς οἱ δραστηριότ ητες τοῦ Chin
moy τυγχάνουν παγκόσμιας ἀναγνώρισης.
Μάλιστα ὁ σχολιαστής δέν παρέλειπε νά
προσθέσει: «Αὐτό πού ἔγινε πεποίθησή μου
εἶναι ὅτι δέν ἔχει σχέση μέ αἱρέσεις»!
Ἐκτός ἀπό τό «Μαραθώνιο Εἰρήνης», ὁ
Chin
 moy πραγματοποίησε στό Ἀνατολικό
Βερολίνο καί «Συναυλία Εἰρήνης». Οἱ τοπι
κές Ἀρχές διέθεσαν στήν «Ὁμάδα Πρωτο
βουλίας Chinmoy» ἤδη ἀπό τόν παρελθόν
τα Νοέμβριο, εἰδικό γραφεῖο μέ τηλέφωνο
στό «Σπίτι τοῦ Δασκάλου» στό Ἀνατολικό
Βερολίνο γιά τήν προετοιμασία τῆς ἐκδή
λωσης στή DDR.
Κάθε πολίτης τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανί
ας μπορεῖ νά τηλεφωνήσει καί νά ζητήσει
νά τοῦ ἀποσταλεῖ ἡ εἰδική Κάρτα συμμε
τοχῆς. Ἔτσι ἡ κίνηση καταγράφει τίς διευ
θύνσεις τῶν ἐνδιαφερομένων.
2. Σαηεντολογία
Μεγάλη δραστηριότητα ἀνέπτυξε ἡ
«Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας».
Ὅπως ἀνέφερε ὁ Th. Gandow, πραγμα
τοποιήθηκε πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα τοῦ
4. FDJ (Freie Deuts che Jug
 end) ἤ Free Ger man Yout h, ἡ
ἐπίσημη «Σοσιαλιστική Νεολαία» τῆς Ἀνατολικῆς Γερμα
νίας. Σημ. σύντ.
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1989 μαζική προσηλυτιστική δραστηριότ η
τα στίς διαβάσεις τῶν συνόρων στό Βερο
λίνο καί σέ ἄλλες πόλεις. Διανεμήθηκαν
ὁλόκληρα κιβώτια μέ ἔντυπα τῆς ὀργά
νωσης αὐτῆς. Τά «χοντρά» βιβλία τοῦ Ron
Hubbard προσφέρονταν μέ 20 ἤ 30 ἀνατο
λικογερμανικά μάρκα.
Κατά τόν Gandow ἰδιαίτερη ἐπιτυχία ση
μείωσε ἡ Σαηεντολογία στό Βερολίνο κατά
τίς Κυριακές, πού τά καταστήματα ἦταν
κλειστά. Οἱ ἐπισκέπτες ἀπό τό Ἀνατολικό
Βερολίνο δέν μποροῦσαν νά ἀγοράσουν
τίποτε μέ τά «χρήματα ὑποδοχῆς» (Begrus
sungsgeld) πού ἐκδίδονταν τότε στούς Ἀνα
τολικογερμανούς ἀπό τό Δυτικό Βερολίνο
κατά τήν ἐπίσκεψή τους ἐκεῖ.
Στά σύνορα τούς περίμεναν οἱ ὀπαδοί
τῆς Σαηεντολογίας, γιά νά τούς προσφέ
ρουν τά βιβλία τῆς κίνησης σέ ἀνατολικά
μάρκα καί μάλιστα στήν τιμή «ἕνα πρός
ἕνα». Δέν παρέλειψαν νά σημειώσουν
τίς διευθύνσεις τῶν ἀγοραστῶν, γιά με
τέπειτα ἐπεξεργασία. Ὑπολογίζεται πώς
πουλήθηκαν στήν περίοδο τῶν Χριστου
γέννων 10.000 «χοντρά» βιβλία τῆς Σαηεν
τολογίας.
Σέ εἰδική ἔκθεση τῆς Σαηεντολογίας
ἀναφέρεται, ὅτι διανεμήθηκαν 150.000
φεϊγβολάν καί ἄλλα ἔντυπα. Τά ἀποθέ
ματα βιβλίων στό Βερολίνο ἐξαντλήθη
καν καί ἀκολούθησαν μεγάλες ἀποστο
λές ἀπό τό Μόναχο, τή Φρανκφούρτη,
τό Ντίσελντορφ, τή Στουτγάρδη καί τό
Ἄμστερνταμ.
Σέ περιοδ
 ικό πού στέλνεται στά μέλη
τῆς κίνησης τῆς Σαηεντολογίας ἀναφε
ρόταν: «Ζητεῖτε ἀνθρώπους σ’ ὁλόκληρο
τόν πλανήτη, πού ἐπιθυμοῦν νά ἀναλάβουν
ἱεραποστολή στήν DDR. Τίποτε δέν εἶναι
σπουδαιότερο ἀπό τό νά δράσει κανείς τώ
ρα».
Στό Δυτικό Βερολίνο δημοσιεύθηκαν
ἀγγελίες τῆς Σαηεντολογίας, πού ἀπευ
θύνονταν σέ ἀνθρώπους πού προήρχοντο
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ἀπό τή DDR. Σ’ αὐτούς τούς Ἀνατολικο
γερμανούς προτεινόταν μία θέση γιά ἱερα
ποστολή στή Δρέσδη, στό Μαγδεμβοῦργο,
στό Ροστόκ. Τό ποσόν τῶν 10 Γερμ. Μάρ
κων πού προσφερόταν σάν χαρτζιλίκι γιά
δεκάωρη ἐργασία; Ἦταν γιά τούς Ἀνατολι
κογερμανούς πολύ ἑλκυστικό.
3. Ἀνθρωποσοφία
Ἡ κίνηση αὐτή ἱδρύθηκε τό 1913 ἀπό τόν
Rudolf Stein
 er (1861-1929), Γενικό Γραμμα
τέα τοῦ Γερμανικοῦ Τμήματος τῆς «Θεοσο
φικῆς Ἑταιρίας». Πρόκειται γιά νέο-γνω
στική ὀργάνωση.
Ἡ κίνηση δραστηριοπ
 οιεῖται σέ διάφο
ρους τομεῖς καί μέ διάφορες ὀργανώσεις,
ὅπως:
«Ἀκαδημία γιά Οἰκολογική Αὔξηση»
(Akademie fur Okol og
 ische s Wachstum).
«Ἵδρυμα: Νοσοκομεῖο-Παράκελσος»
(Ver ein fur ein erweiter tes Haiw
 ese n), «Σχο
λεῖα Wald
 or f» ἤ «Σχολεῖα Stein
 er» κ. ἄ.
Στό χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας ἡ
Ἀνθρωποσοφία καταβάλλει προσπάθειες
ἐπέκτασης μέ τήν ἵδρυση τῶν λεγομένων
«Σχολείων Waldorf». Ἤδη δημιουργήθηκε
τό πρῶτο τέτοιο σχολεῖο στή Λειψία. Ὅπως
γίνεται πρόσφατα καί στήν Ἑλλάδα, ἔτσι
καί στήν Ἀνατολική Γερμανία, ἡ Ἀνθρω
ποσοφία ὀργανώνει «Συμπόσια γιά τήν
παιδαγωγική μέθοδο Waldo
 r f».
Ἡ ἐπιτυχία τῆς κίνησης στόν παιδα
γωγικό τομέα ὀφείλεται ἀσφαλῶς στήν
ἐπιθυμία τῶν γονέων καί ἐκπαιδευτικῶν
τῆς DDR νά ἀναζητήσουν ἕνα νέο σχολικό
μοντέλο, πού ἀποκλείει τήν ἀνάμιξη τοῦ
κόμματος στό σχολεῖο. Ὅπως ὑπογράμ
μισε ὁ Gandow, λόγω τῆς ἐλλιποῦς ἐνημέ
ρωσης, ἡ παιδαγωγική τῆς Θεοσοφίας καί
Ἀνθρωποσοφίας τυγχάνει στήν Ἀνατολική
Γερμανία θετικῆς κριτικῆς, ἀκόμη καί ἀπό
ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας.
(Συνέχεια στό ἑπόμενο)
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΩΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ
ΤΩΝ ΣΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου,
Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται ἐσχάτως
στήν ἑλληνική κοινωνία ἀκόμα καί μέσα
στήν ἐκπαιδευτική κοινότητα τῶν Θεο
λόγων ὅσον ἀφορᾶ στό περιεχ
 όμενο τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί τόν
τρόπο τῆς διδασκαλίας του. Γίνεται λόγος
γιά μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας, τήν
μετατροπή του σέ ἐπιλεγόμενο, ἀκόμα καί
σέ κατάργησή του (ἀπό ὁρισμένες, εὐτυ
χῶς, μειοψ
 ηφίες). Ὡς πρός τό περιεχ
 όμενό
του ζητεῖται ἡ ἀλλαγή τοῦ προσανατολι
σμοῦ σέ Θρησκειολ
 ογικό, ἀνθρωπιστικό
ἤ κοινωνιολογικό, χωρίς σαφῆ Ὀρθόδοξο
προσανατολισμό. Τό ἴδιο τό μάθημα χα
ρακτηρίζεται ὡς ὁμολογιακό, ἀμιγῶς κα
τηχητικό, ἐνῶ μερικοί κάνουν λόγο ἀκόμα
καί γιά «προσηλυτισμό». Νομίζουμε ὅτι
γιά κάθε ἕνα χαρακτηρισμό πρέπει νά γί
νει ἰδιαίτερη ἀναφορά κατατείνοντας στήν
ἄποψη ὅτι τελικῶς τό μάθημα πρέπει νά
εἶναι ὁμολογιακό, μέ στοιχεῖα θρησκειο
λογίας, χωρίς ποτέ νά χάνει τόν Ὀρθόδοξο
προσανατολισμό του:
Α. Ἡ Κατήχηση ἀποτελεῖ τήν συστημα
τική διδασκαλία τῶν χριστιανικῶν δογμά
των καί ἀληθειῶν τῆς πίστεως. Αὐτός πού
δέχεται τήν κατήχηση δέν ἀποτελεῖ ὁπωσ
δήποτε ἕνα συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησί
ας, διότι ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας δέν ἀπαιτεῖ
μόνο γνώση ἀλλά καί ἐμπειρία. Ἡ τελευ
ταία ἀποκτᾶται μόνο ἐντός τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ κατήχηση ὅμως θεωρεῖται προϋπ
 όθεση.
Ὑπ’ αὐτή τήν ἔννοια τό μάθημα τῶν θρη
σκευτικῶν δέν μπορεῖ παρά νά ἔχει καί
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στοιχεῖα κατήχησης. Ἀλλά δέν μπορεῖ νά
εἶναι μόνο κατήχηση.
Β. Ὁ ὅρος «προσηλυτισμός» πού χρησι
μοποιοῦν μερικοί γιά νά χαρακτηρίσουν
τό μάθημα εἶναι ἀδόκιμος καί ὑποκρύπτει
δόλο. Προσηλυτισμό ἀσκεῖ κάποιος μέ ἀθέ
μιτα πολλές φορές μέσα, ἐκμεταλλευόμε
νος τήν ἄγνοια, τήν ἀνάγκη, τήν κουφό
τητα κάποιου, προκειμένου νά ἀλλοιώσ
 ει
καί τελικά νά ἀλλάξει τήν πίστη του, τό
θρησκευτικό του πιστεύω. Τό μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν ὅμως ἀπευθύνεται σέ βα
πτισμένους ὀρθόδοξους χριστιανούς ἄρα,
ἐξ ὁρισμοῦ, δέν μπορεῖ νά ἀποτελεῖ προ
σηλυτισμό. Οἱ μαθητές δέ, πού ἀνήκουν
σέ ἄλλα δόγματα ἤ θρησκεῖες ἔχουν, ἀπό
πολλῶν ἐτῶν, τό δικαίωμα νά ἀπαλλαγοῦν
ἀπό τό μάθημα.
Γ. Τό μάθημα, λένε πολλοί ὅτι, πρέπει νά
εἶναι ἀμιγῶς θρησκειολ
 ογικό ὥστε ὁ μα
θητής νά διδάσκεται τόν Χριστιανισμό μέ
κάθε ὁμολογιακή ἀπόκλιση καί ἐξ ἴσου μέ
τίς ἄλλες μεγάλες θρησκεῖες (Μουσουλμα
νισμό, Ἑβραϊσ
 μό, Ἰνδουϊσμό κλπ). Σέ πρώ
τη φάση καλό εἶναι ὁ μαθητής νά γνωρίζει
τίς διδασκαλίες καί τίς ἰδιαιτερότητες τῶν
ἄλλων θρησκειῶν καί δογμάτων. Μάλιστα
τό ἀναλυτικό πρόγραμμα ὁρίζει τήν διδα
σκαλία τῶν θρησκευμάτων στήν Β΄ Λυκεί
ου (μέχρι σήμερα). Ὅπως προείπαμε ὅμως,
τό μάθημα ἀπευθύνεται σέ βαπτισμένους
ὀρθοδόξους χριστιανούς καί ὄχι σέ ἀβά
πτιστους ἀγνωστικιστές πού θά πρέπει νά
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ἀκούσουν γιά ὅλες τίς θρησκεῖες καί μετά
νά διαλέξουν. Ἀκόμα καί ἕνας ὀρθόδοξος
καθηγητής πού διδάσκει Θρησκειολογία,
σύμφωνα μέ τόν μακαριστό π. Ἀντώνιο
Ἀλεβιζόπουλο, θά πρέπει νά ἔχει ὀρθό
δοξο φρόνημα καί προσανατολισμό καί
νά μήν ἀντιμετωπίζει ὅλες τίς θρησκεῖες
«ἀντικειμενικά». Ἄν δηλαδή πιστεύει ὅτι
ἡ μόνη ὁδός τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ Ὀρθόδο
ξη Ἐκκλησία, αὐτό πρέπει νά προβάλλει.
Διότι κάθε ἄλλη ἄποψη (ὅτι δηλ. στόν ἴδιο
Θεό πιστεύουμε ὅλοι καί ὅτι ψήγματα τῆς
ἀλήθειας ὑπάρχουν σέ ὅλες τίς θρησκεῖες)
ἀποτελεῖ αἵρεση καί καταδικάζεται ἀπό
τήν Ἐκκλησία μας.
Δ. Ἐπικρατεῖ σήμερα μεταξύ πολλῶν θε
ολόγων, ἡ ἄποψη ὅτι τό μάθημα δέν πρέπει
νά εἶναι ὁμολογιακό διότι ὡς τέτοιο κινδυ
νεύει νά καταργηθεῖ. Διαβάζουμε σέ σχετι
κό ἄρθρο: «Τό κράτος, ὡς κυρίαρχος θεσμός,
οἱ φορεῖς καί τά πρόσωπα πού τό ἀπαρτίζουν,
ἀποδοκιμάζουν τήν μονοδιάσ
 τατη θρησκευ
τική ὁμολογιακή κατεύθυνση τοῦ μαθήμα
τος καί ζητοῦν τήν ὑποβάθμισή του, καθώς
αὐτό πού κυριαρχεῖ εἶναι ἡ ἀντίληψη ὅτι
θρησκευτική ἐλευθερία καί ὁμολογιακός χα
ρακτήρας δέν συμβαδίζουν».1 Ἡ ἄποψή μας
διαφέρει ὡς πρός τό ἑξῆς: Ἐπειδή τό κράτος,
στήν παροῦσα συγκυρία, ἀποδοκιμάζει τόν
ὁμολογιακό χαρακτήρα τοῦ μαθήματος θά
πρέπει νά ἀρχίσουν οἱ ἐκπτώσεις; Σίγουρα
τό μάθημα μπορεῖ νά διανθιστεῖ μέ πλῆθος
θεμάτων πού ἅπτονται τῆς χριστιανικῆς
τέχνης, τῆς κοινωνιολογίας, τοῦ θρησκευ
τικοῦ, ἐν γένει, φαινομένου, τή σχέση τοῦ
χριστιανισμοῦ στήν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ
κ.ο.κ. Ὅλα αὐτά εἶναι σαφῶς χρήσιμα καί
δίδουν ἄλλη διάσταση στό μάθημα. Δέν θά
πρέπει ὅμως κατ’ οὐδένα τρόπο νά χαθεῖ ὁ
ὁμολογιακός χαρακτήρας τῶν θρησκευτι
1. http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=arti
cle&aid=3767

διάλογος

κῶν καί ὁπωσδήποτε ἡ ὀρθόδοξη μαρτυρία.
Ἡ πολιτεία μπορεῖ νά ἀντιδρᾶ ἀλλά οἱ συ
νειδητά ὀρθόδοξοι πολίτες καί ἡ Ἐκκλησία,
ὡς μέρος αὐτοῦ τοῦ κρατικοῦ ὀργανισμοῦ,
πρέπει ὄχι μόνο νά ἀντισταθοῦν ἀλλά καί
νά ἀπαιτήσουν. Ἄν μή τί ἄλλο ἡ Ἐκκλησία
δέν πρέπει νά ἔχει λόγο στό περιεχόμενο
τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν;
Ε. Καί ἐρχόμαστε σέ ἕνα ἄλλο σπουδαῖο
θέμα πού κανείς δέν συζητᾶ καί οὐδέποτε
ἐτέθη σέ συνάφεια μέ τό μάθημα τῶν θρη
σκευτικῶν. Πρόκειται γιά τήν ἀπειλή τῶν
παραθρησκευτικῶν ὁμάδων ἤ κατά τήν δι
εθνῆ ὁρολογία «σεκτῶν», «καταστροφικῶν
λατρειῶν» ἤ «θρησκειῶν τῆς νεότητας»
(γιατί ἀπευθύνονται κυρίως στούς νέους).
Εἶναι τόσο μεγάλη σήμερα ἡ ἐξάπλωσή
τους πού ὅσοι μελετοῦν τό «σκηνικό»,
γνωρίζουν ὅτι ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα,
ἀπό ἐτῶν καί τό Εὐρωπαϊκ
 ό Κοινοβούλιο,
καθώς καί τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης,
ἀλλά καί Κυβερνήσεις Εὐρωπαϊκῶν κρα
τῶν, ὅπως ἡ Γαλλία καί ἡ Γερμανία, τό
Βέλγιο, ἡ Αὐστρία κ.ἄ. (Βλ. Ψήφισμα τῆς
29ης Φεβρουαρίου 1996 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Κοινοβουλίου σχετικά μέ τίς «Σέκτες» στήν
Εὐρώπη). Μάλιστα ἡ «Κοινοβουλευτική
Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης»
μέ τό ψήφισμα 1178/92, ζήτησε ἀπό τά κρά
τη μέλη νά λάβουν νομοθετικά, διοικητικά
καί ἐκπαιδευτικά μέτρα γιά τήν προστασία
τῶν πολιτῶν καί εἰδικά τῆς νεολαίας. Στό
σημαντικότατο αὐτό κείμενο ἀναφέρεται
χαρακτηριστικά: «Τό πρόγραμμα τοῦ συ
στήματος γενικῆς παιδείας πρέπει νά περι
λαμβάνει συγκεκριμένη καί ἀντικειμενική
πληροφόρηση ἐπί τῶν μεγάλων θρησκειῶν
καί ἐπί τῶν σπουδαιότερων ἀποκλίσεων ἀπό
αὐτές (variants-variantes: κατά λέξη «παραλ
λαγῶν»), ἐπί τῶν ἀρχῶν πού προϋπ
 οθέτει ἡ
μελέτη τῆς συγκρίσεως τῶν θρησκειῶν, ὡς
καί ἐπί τῆς ἠθικῆς καί τῶν προσωπικῶν καί
κοινωνικῶν δικαιωμάτων». Πρόκειται γιά
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πραγματική λαίλαπα πού μαστίζει σάν
ἕνα εἶδος «ψυχοναρκωτικοῦ», κυρίως τή
νεολ
 αία.
Ἤδη στή Γαλλία λειτουργεῖ μόνιμο Διϋ
πουργικό ὄργανο, παρά τῷ Πρωθυπουργῶ,
μέ τόν τίτλο: «Ἐπιτροπή Ἐπαγρύπνησης
καί Ἀγώνα κατά τῶν Παρεκτροπῶν τῶν
Σεκτῶν» (Miviludes), γιά τή συνεχῆ πα
ρακολούθηση τῆς δράσης τῶν νεοφ
 ανῶν
αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας. Πολύ
πρόσφατα, ἡ ἐπιτροπή αὐτή κυκλοφόρησε
εἰδικό Ὁδηγό μέ τίτλο: «Ἡ προστασία τῶν
ἀνηλίκων ἀπό τίς παρεκτροπές τῶν αἱρέ
σεων». Ἕνα πόνημα πού ἔχει σκοπό νά
βοηθήσει τούς ἐπαγγελματίες πού ἔχουν
ἐπιφορτισθεῖ μέ τήν εὐθύνη τῶν παιδιῶν,
στό νά ἀνιχνεύουν τήν διανοητική καί κατ’
ἐπέκταση, ψυχική κακοποίηση εἰς βάρος
τους. Ὁ Πρόεδρος τῆς ἐν λόγω ἐπιτροπῆς
Geo
 rges Fene ch σέ συνέντευξη πού ἔδωσε
στήν ἐφημερίδα LE FIG
 ARO (13-10-2010)
ἀποκάλυψε ὅτι στή Γαλλία, τό πλῆθος τῶν
παιδιῶν πού ὑφίσταται τίς συνέπειες τῶν
παρεκτροπῶν τῶν αἱρέσεων, βρίσκεται με
ταξύ 50.000 καί 60.000.
Ἀξίζει ἐδῶ νά ἀναφέρουμε ὅτι τό Ὑπουρ
γεῖο Παιδείας τοῦ Γερμανικοῦ κρατιδίου
τοῦ Μεκλεμβούργου-Πομερανίας ἔχει συν
τάξει εἰδική ἔκθεση γιά τίς αἱρέσεις καί
τίς κοσμοθεωριακές ὁμάδες ἐξετάζοντας
τίς μεθόδους πλύσεως ἐγκεφάλου καί τίς
συνέπειες στήν οἰκογενειακή, ἐπαγγελμα
τική καί κοινωνική δομή τοῦ ἀνθρώπου.
Διαβάζουμε χαρακτηριστικά: «Τά μέλη τῆς
ὁμάδας ἀλληλο-παρακολουθοῦνται καί ἀλ
ληλο-ἐλέγχονται. Ἡ καλύτερη πίστη εἶναι ἡ
ἀπόλυτη ὑποταγή. Ἡ ἐπιστήμη καί ἡ προσω
πική σκέψη ἀπορρίπτονται ὡς μή φωτισμέ
2
νες ἤ καί ὡς σατανικές…» .
Πολλές φορές μέσα ἀπό τό περιοδικό μας
«ΔΙΑΛ
 ΟΓΟΣ», ἔχουμε καταδείξει τούς τρό
πους καί τίς μεθόδους μέ τίς ὁποῖες οἱ ὀρ
2. “Informationsbrosure über Sekten und Weltanschau
ungsgruppierungen”, ἔκδ. Kulusministerium MecklenburgVorpomern 1994, σελ. 6-9.
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γανώσεις αὐτές παραπλανοῦν τά θύματά
τους. Καταργοῦν κάθε ἔννοια προσωπικῆς
ἐλευθερίας καί δημιουργοῦν ἄβουλα ὄντα
πού τά χρησιμοποιοῦν ἀκόμα καί γιά πα
ράνομους σκοπούς. Σήμερα στήν Ἑλλάδα
ἔχουν καταγραφεῖ ἐπίσημα περισσότερες
ἀπό 400 τέτοιες ὀργανώσεις ἐνῶ ἀνεπίση
μα ὁ ἀριθμός τους ὑπερβαίνει κατά πολύ.
Οἱ ὁμάδες αὐτές ἁλιεύουν θύματα μεταξύ
τῶν νέων κυρίως ἀνθρώπων, πού δέν ἔχουν
πυξίδα καί πνευματικό προσανατολισμό
στή ζωή τους συνήθως. Ἀφοῦ πλησιάσουν
μέ πολλούς τρόπους ἕνα νέο ἄνθρωπο μπο
ροῦν μέ μεθοδευμένες ἐνέργειες νά τόν με
τατρέψουν σέ πειθήνιο ρομπότ.
Εἶναι γνωστό ὅτι ἀμέσως μετά τήν κα
τάρρευση τοῦ κομμουνισμοῦ, στίς πρώην
χῶρες τοῦ ἀνατολικοῦ μπλόκ εἰσέβαλαν
στίς χῶρες αὐτές χιλιάδες τέτοιες ὁμάδες
προσδοκώντας νά καλύψουν τό ἰδεολογικό
κενό. Τό ἴδιο γίνεται καί στή δυτική Εὐρώ
πη ἡ ὁποία ἔχει κατά κάποιο τρόπο, χάσει
τόν χριστιανικό της προσανατολισμό, εἴτε
γιατί ὁ «Χριστιανισμός» της (Παπικοί, Ἀγ
γλικανοί, Προτεστάντες), ἀδυνατεῖ νά προ
σφέρει ἀληθινό νόημα ζωῆς, εἴτε γιατί ὁ
ὑλισμός τοῦ σύγχρονου δυτικοῦ ἀνθρώπου
τόν ἔχει ἀποκόψει ἀπό κάθε τί πνευματι
κό. Στήν Ἑλλάδα παρ’ ὅλα αὐτά ὑπάρχει
ἀκόμα ἀντίσταση. Αὐτή πού προσφέρει
ἡ Ὀρθόδοξη ἰδιοπροσωπία τοῦ λαοῦ μας
-κάτι πού πάει δυστυχῶς νά χαθεῖ μέσα
ἀπό τήν κακῶς ἐννοούμενη «πολύ-πολι
τισμικότητα-, ὁ ἄρρηκτος δεσμός τῶν Ἑλ
λήνων μέ τήν Ἐκκλησία τους καί φυσικά ἡ
ὑποχρεωτική διδασκαλία τοῦ μαθήματος
τῶν θρησκευτικῶν στήν πρωτοβάθμια καί
δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση. Ἄν αὐτή ἡ ἀν
τίσταση καμφθεῖ καί ἡ ἑλληνική πολιτεία
ἀποχριστιανοποιήσει τήν ἐκπαίδευση εἶναι
μαθηματικῶς βέβαιο ὅτι τό κενό θά καλύ
ψουν κάθε εἴδους παραθρησκευτικές ὁμά
δες καί ἄλλα θρησκευτικά ρεύματα πού
λόγῳ καί τῆς ἀνεξέλεγκτης μετανάστευ
σης, κατακλύζουν τήν Ἑλλάδα.
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«ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
(β’ μέρος)
Στίς ὁμάδες θεραπείας μέσῳ δράματος
καί μέσῳ ἄλλων τεχνῶν χρησιμοποιοῦνται
καί «οἱ ἀρχαῖοι “θεοί” τῆς σοφίας»2. Ἐπίσης,
γίνεται χρήση σαμανιστικῶν συμβόλων
καί πρακτικῶν3, καθώς καί παγανιστικῶν
μεθόδων4. Ἡ διαδικασία τῆς δραματοθε
1. htt p://www.im-gly
 fada s.gr/01/01/01010087.asp
2. Sue Jennings, Ase Minde, Μάσκες τῆς Ψυχῆς, ἔνθ.
ἀνωτ., σ. 246.
3. Αὐτόθι, σ. 220-221.
4. Ὅπως ὁ χορός τῆς γονιμότητας καί οἱ μάσκες
γονιμότητας γιά νά θεραπευτεῖ ἄτεκνο ζευγάρι, στό
Μάσκες τῆς Ψυχῆς, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 153.

Ἀπό τίς προηγούμενες ἀναφορές μας,
γίνεται σαφές ὅτι οἱ μεγάλες εὐρωπαϊκές
χῶρες ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ὀργανώνον
ται κατάλληλα προκειμένου νά ἀντιμετω
πίσουν τό φαινόμενο τῆς Παραθρησκείας
ὄχι τόσο ὡς θρησκευτικό ἀλλά πρωτίστως
ὡς κοινωνικό πρόβλημα. Στή χώρα μας
ὅμως, ὅλα αὐτά ἠχοῦν τουλάχιστον «ἐξω
τικά». Ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς «ἐλευθερίας
ἔκφρασης» καί τῶν «δικαιωμάτων» τῶν
θρησκευτικῶν μειονοτήτων, ὄχι μόνο πα
ραβλέπεται ἡ ἐγκληματική πολλές φορές
δράση τέτοιων ὁμάδων, ἀλλά ὅποιος τολ
μήσει νά ἀσκήσει κριτική κατηγορεῖται ὡς
μισαλλόδοξος κιαί φανατικός· ἐνῶ παράλ
ληλα τό μοναδικό ἀνάχωμα στή λαίλαπα
πού ἔρχεται, δηλαδή τό μάθημα τῶν Θρη
σκευτικῶν, περιθωριοποιεῖται καί ἐξοβελί
ζεται ἀπό τήν ἐκπαίδευση.
Θά κλείσουμε τήν ἀναφορά μας στήν
ἀναγκαιότητα τοῦ μαθήματος τῶν θρη

τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη

ραπείας κάποιες φορές παίρνει τή μορφή
«Σαμανιστικοῦ Ταξιδιοῦ» ἤ «Ταξιδιοῦ Ἐσω
τερικῆς Ἀφύπνισης», ὅπου οἱ «θεραπευό
μενοι» ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ τόν «Ἐσω
τερικό Διδάσκαλο», τήν «Ἐγγενῆ Σοφία»,
τό «Φύλακα Ἄγγελο», τά «Ἀνώτερα Ἐσω
τερικά Κέντρα», τό «Ἀλχημιστικό Ἔργο
τῆς Ψυχῆς»· κάνουν ἕνα «αὐτογνωστικό
Ταξίδι μέ στόχους τήν αὔξηση τῆς Συνει
δητότητας, τή διεύρυνση τῆς Ἐσωτερικῆς
κατανόησης καί τό ἄνοιγμα τῆς Καρδιᾶς»5.
5. Τά ἀνωτέρω ἐλήφθησαν ἀπό τήν ἱστοσελίδα www.

σκευτικῶν παραθέτοντας ἀπόσπασμα ἀπό
συνέντευξη τοῦ Σέβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ.
Νικολάου: «Ὅταν πρό δύο μηνῶν βρέθηκα
στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο, κατά τούς ἑορτα
σμούς τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ τιμίου λειψάνου
τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ, καθόταν δίπλα μου ὁ
Ὑπουργός Ἀτομικῆς Ἐνέργειας κ. Κυριέν
κο καί μοῦ εἶπε: «Κάτι ἄκουσα ὅτι σήμερα
ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση ἀποφάσισε νά βγά
λει τά θρησκευτικά ἀπό τά σχολεῖα. Εἶναι
ἀλήθεια;». Ἐξεπλάγην καί τοῦ ἀπήντησα:
«Δέν πιστεύω. Κάτι θά εἶχα ἀκούσει. Αὐτά
τά πράγματα δέν γίνονται τόσο ξαφνικά».
«Ἁπλά», μοῦ λέει, «μοῦ ἔκανε ἐντύπωση,
γιατί ἐμεῖς, ἐδῶ στή Ρωσία, προσπαθοῦμε
νά τά βάλουμε σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ἐκπαίδευ
σης»3.
3. ht t p:/ /ww w.ro m f e a.gr/in d e x.ph p?op t i o n=co m_
content&view=article&id=1717: romfeagr&catid=23: 200912-18-08-37-13.
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Αὐτή ἡ ἔκφανση τῆς δραματοθεραπείας
ἐνσωματώνει σέ μεγάλο βαθμό ἐσωτερι
στικές ἀρχές.
6. Τό ψυχόδραμα
Μιά παρεμφερής μέ τή δραματοθερα
πεία μέθοδος εἶναι καί τό ψυχόδραμα. «Τό
ψυχόδραμα ἀναπτύχθηκε ἀπό τόν Ἑβραῖο
γιατρό J. L. Moreno ἀνάμεσα στά 19201930»6. Τό ψυχόδραμα εἶναι μιά «ὁλιστική
θεραπευτική μέθοδος»7, μιά «βιωματική
μέθοδος ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητας,
ἀπελευθέρωσης τῆς ἔκφρασης καί τῶν
ἱκανοτήτων μας, διεύρυνσης τῆς συνείδη
σης»8, κατάλληλη «γιά τή θεραπεία, τήν
ἀναζήτηση προσωπικῆς αὐτογνωσίας, τό
ξεκαθάρισμα καί τήν ἐξομάλυνση ἀνθρώ
πινων σχέσεων, τήν καλύτερη ἀξιοποίη
9
ση τοῦ παραγωγικοῦ δυναμικοῦ» . Εἶναι
«μιά ἐναλλακτική μέθοδος ψυχοθεραπείας
στήν ὁποία οἱ συμμετέχοντες διερευνοῦν
θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν σάν νά ἦταν
ἠθοποιοί στά ἔργα τους». Ὁ ψυχοθερα
πευτής μέσῳ ψυχοδράματος ἀποκαλεῖται
«σκηνοθέτης» καί ὁ ἀσθενής/πελάτης ὀνο
μάζεται «πρωταγωνιστής». Ὁ θεραπευτής,
ἀποκαλούμενος καί «ψυχοδραματιστής»,
«ἔχει ὡς στόχο νά ἐνεργοποιήσει τούς θε
ραπευτικούς μηχανισμούς τοῦ σώματος
μέσα σέ μιά διαδικασία ψυχοθεραπευ
τικῆς αὐτό-ἔρευνας χρησιμοποιώντας τή
δραματική μέθοδο»10. Τά προβλήματα τοῦ
«πρωταγωνιστῆ» ἀναπαριστάνονται μέσα
ἀπό αὐτοσχεδιασμούς ρόλων. «Στή διάρ
κεια τῆς ἐκδραμάτισης μιᾶς κατάστασης ἤ
ἑνός ζητήματος, οἱ ἄλλοι συμμετέχοντες ἤ
dramatherapy.gr κατά τά ἔτη 2005-2010.
6. Ράνια Εὐδοκίμου-Παπαγεωργίου, ἔνθ.ἀνωτ., σ. 111.
7. Joseph J. Moreno, Ἑρμηνεύοντας τήν Ἐσωτερική μας
Μουσική - Μουσικοθεραπεία καί Ψυχόδραμα, Πρίνος,
2006, σ. 16.
8. Ἀπό σχετικό διαφημιστικό ἔντυπο.
9. http://www.psychodramainstitute.gr/psychodrama.
html
10. Marcia Karp, Paul Holmes, Kate Bradshaw et al, Τό
Ψυχόδραμα - Θεωρία καί Πρακτική, University Studio
Press, σ. 78.
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μέλη τοῦ προσωπικοῦ ἀναλαμβάνουν τούς
ρόλους ἀνθρώπων πού σχετίζονται μέ τήν
ἀπεικόνιση τοῦ προβλήματος»11. Ἡ ἐκδρα
μάτιση τοῦ ρόλου θεωρεῖται «τό κύριο μέσο
θεραπείας»12, ἀλλά καί διάγνωσης τοῦ προ
βλήματος τοῦ ἀσθενοῦς13.
Τό ψυχόδραμα «βρίσκει ἐφαρμογές σέ
πολλές καί διαφορετικές πλευρές τῶν κα
θημερινῶν δραστηριοτήτων, πού ποικίλ
λουν πολύ, ὅπως γιά παράδειγμα στόν
τομέα τῶν σχέσεων, τῆς ἐκπαίδευσης, τῆς
θεραπείας, τῆς ἐργασίας, τῆς προσωπικῆς
βελτίωσης, τῆς πνευματικότητας, τοῦ θε
άτρου»14. Οἱ σχετικές «βιωματικές ὁμάδες
αὐτογνωσίας» καί τά σεμινάρια ψυχοδρά
ματος εἶναι «μιά ὁμαδική ἐκπαιδευτικήψυχοθεραπευτική ἐμπειρία» καί ἀπευθύνο
νται «σ’ ὅλους τούς ἐπαγγελματίες ψυχικῆς
ὑγείας, τούς ἐκπαιδευτικούς, τούς ἀνθρώ
πους τοῦ θεάτρου, τά στελέχη ἐπιχειρήσε
ων καί στόν καθένα πού ἐνδιαφέρεται νά
ταξιδέψει πρός τήν ἐσωτερική του μεταμόρ
15.
φωση καί προσωπική του ὁλοκλήρωση»
Ὁ ἱδρυτής τῆς μεθόδου, ὁ Moreno, χαρα
κτήρισε τό ψυχόδραμα ὡς «νέα θεολογία»
καί ὡς «φιλοσοφία ζωῆς»16. «Τό ψυχόδρα
μα γεννήθηκε ἀπό μιά φιλοσοφική καί
ψυχολογική βάση διαφορετική ἀπό ἄλλες
ψυχοθεραπευτικές μεθόδους»17. Ἐκπρόσω
ποι τοῦ Ἰνστιτούτου Moreno διευκρινίζουν
ὅτι «στήν πραγματικότητα τό ψυχόδραμα
εἶναι τέχνη μέ πολύ βαθιά κοσμικά (συ
μπαντικά) θεμέλια»18. Ὁ Moreno εἶχε τή δι
κή του ἀντίληψη γιά τό Θεό καί τόν κόσμο,
11. Phil Jones, ἔνθ.ἀνωτ., σ. 114.
12. Αὐτόθι, σ. 310.
13. Αὐτόθι, σ. 311.
14. http://www.psychodramainstitute.gr/psychodrama.
html
15. Ἀπό διαφημιστικό ἔντυπο κέντρου ψυχοδράματος.
16. Περιοδική ἔκδοση τῆς ἐπιστημονικῆς ἕνωσης τοῦ
ΨΝΑ «Τετράδια Ψυχιατρικῆς», Ἰανουάριος-Μάρτιος 2007,
σ. 90.
17. Marcia Karp, Paul Holmes, Kate Bradshaw et al, ἔνθ
ἀνωτ., σ. 41.
18. www.shaman.se/FromCosmosToCatharsisVanarot.
pdf, σ. 4.
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ἀντίληψη πού θά μποροῦσε νά χαρακτη
ριστεῖ ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθοδοξία. Τό
ψυχόδραμα στηρίζεται στή φιλοσοφία ὅτι
«κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ἐνεργό κομμάτι
τοῦ σύμπαντος»19· καί «κάθε κομμάτι τοῦ
σύμπαντος μετέχει στήν οὐσία τοῦ Θεοῦ
καί ὅλα αὐτά τά μέρη καί οἱ στιγμές εἶναι
μέρη μιᾶς ἀδιαίρετης ἑνότητας»20. Αὐτά
ἔγραφε ὁ Moreno στό βιβλίο του: «Τά λόγια
τοῦ Πατέρα», ἕνα βιβλίο τό ὁποῖο, σύμφω
να μέ τόν Moreno, «περιλαμβάνει τά λόγια
τοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατέρα μας, τοῦ Δημιουργοῦ
τοῦ Σύμπαντος»21. Ὁ Moreno συχνά ἀνα
φέρεται στήν «ἀλληλοσύνδεση ὅλων των
δημιουργημάτων» καί ὑποστηρίζει ὅτι «γι
νόμαστε ὅλοι ὄχι μόνο μέρος τῆς δημιουρ
22
γίας, ἀλλά καί μέρος τοῦ Δημιουργοῦ» .
Νά προσεχθεῖ ὅτι γιά τήν Ὀρθοδοξία δέν
ὑπάρχει μετοχή τοῦ ἀνθρώπου στήν οὐσία
τοῦ Θεοῦ, παρά μόνο στίς ἐνέργειές Του.
Ἡ πίστη ὅτι εἴμαστε μέρος ἤ τμῆμα τοῦ
Θεοῦ, ἤ ὅτι μετέχουμε τῆς οὐσίας Του εἶναι
καθαρά πανθεϊστική ἀντίληψη. Ὁ Moreno
«πάλεψε πολύ στή ζωή του μέ τίς δικές
του ἀκατανίκητες καί ναρκισσιστικές φα
ντασιώσεις… Κατά καιρούς ἔπαιζε τό Θεό
καί κατά καιρούς ἦταν ὁ Θεός»23. Μάλιστα
«συνήθιζε νά λέει “ἡ διαφορά ἀνάμεσα
σέ ἐμένα καί ἕναν ψυχωτικό εἶναι ὅτι ἐγώ
πῆγα σέ κάποιον ἐκδότη”»24.
Ἐκτός ἀπό τή φιλοσοφία τοῦ «ἘγώΘεός» (“I-God”), ὁ Moreno εἰσήγαγε καί
τόν ὄρο «διά-ψυχή», γιά νά περιγράψει τή
διαδικασία «ὅπου δύο ἤ περισσότερα ἄτο
μα βρίσκονται ἀλληλένδετα μέσα σέ ἕνα
σύστημα σύν-ἀσυνείδητων καταστάσεων»25
19. Ἀπό σχετικό διαφημιστικό φυλλάδιο.
20. www.shaman.se/FromCosmosToCatharsisVanarot.
pdf, σ. 23.
21. Marcia Karp, Paul Holmes, Kate Bradshaw et al, ἔνθ
ἀνωτ., σ. 49.
22. www.shaman.se/FromCosmosToCatharsisVanarot.
pdf, σ. 24.
23. Marcia Karp, Paul Holmes, Kate Bradshaw et al, ἔνθ
ἀνωτ., σ. 49.
24. Αὐτόθι.
25. Αὐτόθι, σ. 71.

διάλογος

-κάτι διαφορετικό ἀπό τό «ἀσυνείδητο» καί
τό «συλλογικό ὑποσυνείδητο» τοῦ Freud
καί τοῦ Jung. Τό «σύν-ἀσυνείδητο» τοῦ
Moreno περιγράφει μιά «κοσμική μήτρα»,
ἡ ὁποία εἶναι «μιά δεξαμενή τῶν ἐμπειριῶν
πού ἀνήκουν στήν πλανητική ὕπαρξη τῆς
ἀνθρώπινης φυλῆς»26. Εἶναι τό «πνεῦμα»,
ἡ «ἐνέργεια»27 πού διατηρεῖ τήν ὁμαδική
διαδικασία. Αὐτή ἡ «διά-ψυχή» τῆς ὁμάδας
θεωρεῖται ὅτι «μπορεῖ νά ἐξωτερικευτεῖ καί
νά φανερωθεῖ διαμέσου ψυχοδραματικῶν
τεχνικῶν»28. Αὐτό τό «σύν-ἀσυνείδητο»
ἀναφέρεται καί σέ «ἀναμνήσεις γεγονό
των τά ὁποῖα συνέβησαν πρίν τή γέννηση
ἤ τή σύλληψη». Γι’ αὐτό ὁ «πρωταγωνι
στής» σέ μιά ὁμάδα ψυχοδράματος μπορεῖ
«νά ἔχει ἀναμνήσεις ἤ ἀνεξήγητα αἰσθή
29
ματα… ἑνός μακρινοῦ παρελθόντος» .
Ὁ Moreno δηλώνει ὅτι «οἱ ψυχοδραμα
τικοί ρόλοι διευκολύνουν τήν ἐμπειρία τῆς
“ψυχῆς”»30 καί ὅτι ὁ μονόλογος κατά τή δι
άρκεια τῆς ψυχοθεραπείας «περιλαμβάνει
στοιχεῖα ἀπό τόν βουδιστικό διαλογισμό»31.
Ὁ χῶρος τῆς σκηνῆς ὅπου διαδραματίζεται
τό ψυχόδραμα εἶναι «ἀνοιχτός, συμπαντι
κός, ἄδειος»32. «Ἡ σκηνή εἶναι ἐπίσης ὁ
μικρόκοσμος τοῦ Σύμπαντος καί μοιράζε
ται κοινές ἀξίες μέ τίς πιό ἀρχαῖες σκηνές
τῆς σαμανικῆς καί θεραπευτικῆς ἱερῆς
τελετουργίας»33. Οἱ ἴδιοι οἱ θεραπευτές
ἀποκαλύπτουν ὅτι «τό ψυχόδραμα μπορεῖ
νά θεωρηθεῖ ὡς μιά γέφυρα ἀνάμεσα στό
σαμανισμό καί στήν ψυχοθεραπεία»34. «Ἡ
ζωή καί ἡ δουλειά τοῦ Moreno ἐνσωμάτωσε
μιά συμβολή τῆς μαγείας, τῆς ἐπιστήμης
καί τῆς θρησκείας»35. Κάποιοι ψυχοδραμα
26. Αὐτόθι, σ. 166.
27. Αὐτόθι.
28. Αὐτόθι, σ. 71.
29. Αὐτόθι, σ. 166.
30. Αὐτόθι, σ. 74.
31. Αὐτόθι, σ. 169.
32. Αὐτόθι, σ. 133.
33. Αὐτόθι.
34. Αὐτόθι, σ. 360.
35. Αὐτόθι.
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τιστές ἀποδεικνύουν ὅτι «μερικά σύμβολα
καί τεχνικές πού χρησιμοποιοῦνται στό
ψυχόδραμα μποροῦν νά θεωρηθοῦν ἀρχα
ϊκά· τά βρίσκουμε στά τελετουργικά τῶν
ἰθαγενῶν σέ ὅλο τόν κόσμο»36.
Ἄλλοι, εἰδικοί τοῦ χώρου μιλοῦν γιά τήν
«ἀναζήτηση ὁρισμένων ἀπό τίς πηγές τοῦ
ψυχοδράματος στίς παγκόσμιες παραδό
σεις ὅσον ἀφορᾶ τίς τελετουργίες ἴασης.
Στίς παραδοσιακές θεραπευτικές πρακτι
κές, ὅπως ὁ σαμανισμός (shamanism) ἤ ἡ
πνευματική καταληψία (spirit possession),
οἱ τελετουργικές θεραπεῖες συχνά ἀπαι
τοῦν τή συνεργασία ὅλων των τεχνῶν… Ὁ
J. L. Moreno, μέσα ἀπό τή δημιουργία τοῦ
ψυχοδράματος, τό ὁποῖο ἔχει ἐπίσης τή δυ
νατότητα νά ἐνσωματώνει ὅλες τίς τέχνες,
μᾶς καλοῦσε συγχρόνως πίσω στήν ὁλιστι
κή δύναμη καί στίς ρίζες τῆς ψυχοθεραπεί
ας, ἐνῶ συγχρόνως ἄνοιγε νέους ὁρίζοντες,
ἐπαναφέροντας ὅλες τίς προαιώνιες ἀντι
λήψεις στήν τρέχουσα πρακτική, στά πλαί
σια μιᾶς ὁλιστικῆς θεραπευτικῆς μεθόδου
ἐμπνευσμένης ἀπό τή μαγεία [σαμανισμό]
37
(shamanically inspired)» . Τό πρῶτο στά
διο τοῦ ψυχοδράματος, ἡ «προθέρμανση»,
ἐπανεξετάζεται σέ σύγκριση μέ τά μαγικά
«θεραπευτικά» τελετουργικά τοῦ Ἀμαζο
νίου καί τίς δαιμονικές πρακτικές τῶν
«Ἀναστενάρηδων»38. Τό ψυχοδραματικό
παιχνίδι ρόλων συγκρίνεται «μέ πρακτικές
πνευματικῆς καταληψίας στούς παραδοσι
ακούς πολιτισμούς»39 καί ἐπισημαίνονται
ἐκτενῶς οἱ ὁμοιότητες40. Τό ψυχόδραμα,
λένε οἱ ἐρευνητές-ψυχοθεραπευτές, «προ
σφέρει… τή σαμανική περιπέτεια στή διά
θεση ἀσθενῶν στό πλαίσιο τῆς σύγχρονης
Δυτικῆς ψυχοθεραπείας»41.

Στά ποικίλα σεμινάρια ψυχοδράματος
βλέπουμε: ψυχόδραμα ὀνείρων ἤ ὀνει
ρόδραμα, ὅπου γίνεται ἐπεξεργασία καί
ἐκδραμάτιση τῶν ὀνείρων, μουσικό ψυχό
δραμα, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ συνδυασμό μου
σικοθεραπείας καί ψυχοδράματος, οἰκο
λογία καί ψυχόδραμα, «ἕνα ἐνεργειακό
ψυχόδραμα» ὅπου «τά στοιχεῖα τῆς φύσης
συμμετεῖχαν ἄμεσα στήν ψυχοδραματική
διαδικασία»42 καί ἄλλα πολλά. Διαβάζουμε
γιά τό «Χορό πρός τό Πνεῦμα τῆς Σοφίας»,
ἕνα ἐργαστήριο μέ τή χρήση «Ἱερᾶς Τρά
πεζας… γιά τό πνεῦμα τῆς σοφίας, πού τά
γνωρίζει ὅλα»43. Ἄλλο ἐργαστήρι μουσικοῦ
ψυχοδράματος φέρει τόν τίτλο «Τό Τραγού
δι τῆς Ζωῆς»· ἐκεῖ οἱ συμμετέχοντες παρο
τρύνονται «νά προσπαθήσουν νά ἀνακα
λύψουν τό ἐσωτερικό τους τραγούδι, βαθιά
μέσα τους, μέ τόν ἴδιο τρόπο ὅπως πολλοί
μάγοι (shamans) πιστεύουν ὅτι δέχονται
τά ἱερά τους τραγούδια ἐνδόμυχα, σάν ἕνα
44
δῶρο ἀπό τά πνεύματα» . Τέλος, γιά τή θε
ραπεία τῆς διαταραχῆς μετατραυματικοῦ
ἄγχους (PTSD) ἐφαρμόζεται καί μιά μορφή
ψυχοδράματος πού συνδυάζει τή «σαμανι
στική ἐνεργειακή ἰατρική καί τήν ἐπίγνωση
(mindfulness)»45, βουδιστική μέθοδο πού
χρησιμοποιεῖται καί στίς ψυχοθεραπεῖες.
Τά τελευταῖα χρόνια διαδίδονται καί
στήν Ἑλλάδα διάφορες παραλλαγές τοῦ
ψυχοδράματος, ὅπως τό κοινωνιόδραμα, τό
ἀξιοδράμα καί τό souldrama ἤ πνευματικό
ψυχόδραμα. Τή δεκαετία τοῦ 1970 ξεκίνησε
στήν Ἀμερική καί μιά μορφή θεάτρου τό
ὁποῖο ἐνσωματώνει «τεχνικές πού προ
κύπτουν ἀπό τή δραματοθεραπεία καί
τό ψυχόδραμα», τό γνωστό ὡς «Playback
theatre». Τό θέατρο Playback ἐφαρμόζεται

36. www.shaman.se/FromCosmosToCatharsisVanarot.
pdf, σ. 7.
37. Joseph J. Moreno ἔνθ. ἀνωτ., σ. 125.
38. Αὐτόθι, σ. 126-127.
39. Αὐτόθι, σ. 128.
40. Αὐτόθι, σ. 128-139 καί ἀλλοῦ.
41. Joseph J. Moreno ἔνθ. ἀνωτ., σ. 137.

42. Περιοδική Ἐπιστημονική Ἔκδοση τοῦ Κέντρου
Ψυχικῆς Ὑγείας Ρεθύμνου «Ἀκούω Φωνές», τεῦχος 2,
Ἄνοιξη 2009.
43. Joseph J. Moreno ἔνθ. ἀνωτ., σ. 117.
44. Αὐτόθι, σ. 121.
45. Ἀπό τό ἐπίσημο δελτίο τοῦ Συλλόγου Βρετανῶν
Ψυχοδραματιστῶν, Μάϊος 2010.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
(α’ μέρος)
Πολλά καί διάφορα συζητοῦνται στίς
μέρες μας γιά τήν παιδεία. Καί ἐπέλεξα ὡς
1. Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του στό Σεμινάριο
Ὀρθοδόξου Πίστεως, πού γίνεται κάθε Κυριακή στό
Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ
ὁμωνύμου προαστείου, ἀπό 11.30’ π.μ. ἕως 1 μ.μ.

στήν Ἑλλάδα «σέ θεραπευτικές κοινότη
τες, ἐργασιακούς χώρους, σχολεῖα, κοινό
τητες ὁμοφυλόφιλων, ὁμάδες κοινωνικῆς
δράσης» κλπ.

τοῦ κ. Κωνσταντίνου Χολέβα,
πολιτικοῦ ἐπιστήμονος

θέμα «Ἐκκλησία καί σχολεῖο - παρελθόν,
παρόν καί μέλλον». Οἱ συζητήσεις στίς
ἐφημερίδες καί στά ραδιόφωνα καί στίς
τηλεορ
 άσεις ἅπτονται καί τοῦ παρόντος
καί τοῦ μέλλοντος. Βλέπουμε διάφορες

Ἡ δραματοθεραπεία, τό ψυχόδραμα
καί οἱ συναφεῖς μέθοδοι ἄραγε θεραπεύ
ουν; Ἄν θεραπεύουν, τότε γιατί ὑπάρχουν
ἄνθρωποι πού ὑποβάλλονται ἐπί μακρόν
σέ αὐτές τίς «θεραπεῖες» καί παραμένουν
μέ ἄλυτα ψυχολογικά ἤ ψυχιατρικά προ
βλήματα; Ἄν δέν θεραπεύουν, γιατί χρη
σιμοποιεῖται -καί ἐδῶ- ὁ ὅρος «θεραπεία»;
Αὐτό δέν εἶναι παραπλανητικό; Κάποιοι
εἰδικοί μάλιστα θεωροῦν τή δραματοθε
ραπεία ἐπικίνδυνη γιά «ἄτομα πού ἔχουν
διαγνωστεῖ ὡς ψυχωσικά ἤ ὁριακά»46. Στήν
πράξη ἄλλοι δραματοθεραπευτές διαπί
στωσαν ὅτι ἡ ἐφαρμογή τῆς μεθόδου δη
μιούργησε προβλήματα στούς συμμετέ
χοντες47. Ἐπιπλέον, ἀναφορικά μέ τό θέμα
τῆς «ἀπωθημένης μνήμης» ἤ τό «σύνδρομο
τῆς ψευδοῦς ἀνάμνησης», οἱ ἴδιοι οἱ δραμα
τοθεραπευτές κρίνουν τή δραματοθερα
πεία σέ αὐτή τήν περίπτωση ὡς «πολύ ἐπι

κίνδυνη θεραπευτική προσέγγιση»48. Καί τί
γίνεται μέ τήν ἐκδραμάτιση καταστάσεων
ὅπως «ἡ ἔκτρωση, ὁ βιασμός, ἡ αἱμομιξία
καί ἡ σεξουαλική κακοποίηση»49; Πόσο
εὔκολο καί πόσο θεραπευτικό μπορεῖ νά
εἶναι κάτι τέτοιο;
Γιά νά γίνει κανείς δραματοθεραπευ
τής ἤ ψυχοδραματιστής ὀφείλει νά «θε
ραπευτεῖ» μέ τή μέθοδο καί ὁ ἴδιος. Αὐτό
συμβαίνει σχεδόν πάντα στό χῶρο τῶν
ψυχοθεραπειῶν. Ὡς προαπαιτούμενο γιά
τήν ἀπόκτηση τίτλου, πέρα ἀπό τήν ἐκπαί
δευση, ὁρισμένα κέντρα ζητοῦν «προσωπι
κή θεραπεία» 400 ὡρῶν. Τί σημαίνει αὐτό
γιά τό θεραπευτή καί πόσο ὠφέλιμο εἶναι
γιά τόν ἴδιο;
Ὅταν, σύμφωνα μέ τούς ἴδιους τούς
δραματοθεραπευτές-ψυχοδραματιστές, «οἱ
ρίζες τοῦ ψυχοδράματος καί τῆς δραμα
τοθεραπείας μποροῦν νά θεωρηθοῦν ὅτι
βρίσκονται στή σαμανική καί τελετουρ
γική θεραπεία»50, πῶς θά μποροῦσε ποτέ
ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός νά ἀποδεχθεῖ
αὐτές τίς μεθόδους, παρά τίς ὅποιες κα
λοπροαίρετες προσπάθειες αὐτῶν πού τίς
ἐφαρμόζουν;

46. Sue Jennings, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 150.
47. Sue Jennings, Ase Minde, Μάσκες τῆς Ψυχῆς, ἔνθ.
ἀνωτ., σ. 215.

48. Sue Jennings, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 134.
49. Marcia Karp, Paul Holmes, Kate Bradshaw et al, ἔνθ
ἀνωτ., σ. 36.
50. Αὐτόθι, σ. 360.

7. Ἐν κατακλεῖδι
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προτάσεις γιά τό νέο λύκειο καί γιά τό νέο
δημοτικό, κυρίως γιά τό λύκειο, ἀλλά πολ
λές φορές οἱ συζητήσεις ἐγγίζουν καί θέ
ματα τοῦ παρελθόντος. Κι’ ἔτσι λοιπόν, θά
ἤθελα σήμερα νά δοῦμε συνοπτικά μερικές
ἀπαντήσεις σχετικά μέ τήν ἱστορία καί νά
μείνουμε, στή συνέχεια, στά προβλήματα
τοῦ παρόντος καί στά ἐρωτήματα γιά τό
μέλλον. Διότι ὅταν μιλοῦμε γιά σχολεῖο,
γιά παιδεία, γιά μόρφωση, γιά ὅλα αὐτά
τά σημαντικά, δέν μιλοῦμε μόνον γιά τό
παρόν ἤ γιά τόν ἑαυτό μας, κυρίως μιλοῦ
με γιά τό μέλλον πού εἶναι τά παιδιά μας.
Ξεκινοῦμε ἀπό τό παρελθόν. Ἐκκλησία
καί σχολεῖο εἶναι δυό ἔννοιες πού ἰδιαιτέ
ρως δένονται μεταξύ τους κατά τή διάρκεια
τῆς δουλείας· τῆς πολλαπλῆς δουλείας τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, γιατί ἐμεῖς λέμε συνήθως γιά
τουρκοκρατία, ἀλλά θά πρέπει νά θυμό
μαστε ὅτι πολλά τμήματα τοῦ νεωτέρου
Ἑλληνισμοῦ εἶχαν καί λατινοκρατία. Εἴ
χαμε διάφορες μορφές δυτικοκρατίας, καί
θυμίζω: Ἡ Κρήτη πέρασε ἀπό ἐνετοκρατία,
ἡ Κύπρος πρῶτα ἀπό Ναΐτ ες ἱππότες, μετά
ἀπό Φραγκογάλλους Λουζινιάν μετά ἀπό
Ἐνετούς, πρίν ἀπό τήν ἔλευση τῶν Τούρ
κων. Τά Ἑπτάνησα γιά πολλούς αἰῶν
 ες
ἦσαν ὑπό τούς Βενετούς καί στή συνέχεια
μετά ἀπό διαστήματα Γάλλων–Ρώσων στή
συνέχεια ὑπό Ἄγγλους. Οἱ Κυκλάδες -κατά
καιρούς σέ ὁρισμένα νησιά καί στό Αἰγαῖοεἶχαν καί Γενουάτες καί Βενετούς, ἀλλά
ἐμεῖς μένουμε περισσότερο στήν τουρκο
κρατία. Δέν πρέπει νά ἀγνοοῦμε καί τίς
ταλαιπωρίες πού πέρασαν οἱ νησιωτικοί
πληθυσμοί μας οἱ Ἑλληνορθόδοξοι ἐπί
Λατινοκρατίας, διότι ἐκεῖ στό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ ἔγινε προσπάθεια ἐκλατινισμοῦ,
ἐξουνιτισμοῦ καί ἀλλαγῆς τῆς πίστεως.
Εἰδικά ἐπί τουρκοκρατίας, τό ἐρώτημα
Ἐκκλησία καί σχολεῖο τίθεται μέ δύο ἔννοι
ες, μέ δύο μορφές. Πρῶτον, πῶς ἡ Ἐκκλη
σία βοήθησε τήν παιδεία τοῦ γένους, καί
δεύτερον, μέ τό πολύ συγκεκριμένο θέμα
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πού τίθεται συνήθως γύρω ἀπό τήν 25η
Μαρτίου, ἀλλά πάντα παραμένει ἐπίκαιρο,
τό θέμα τοῦ ἄν χρειάστηκε νά ὑπάρξουν
κρυφά σχολεῖα ἤ ἄν αὐτό εἶναι μιά ἐπινό
ηση ὁρισμένων λογίων ἤ ἐκκλησιαστικῶν
ἀνδρῶν μετά ἀπό τό 21.
Στό πρῶτο θέμα, τοῦ πῶς ἡ Ἐκκλησία
βοήθησε τήν παιδεία τοῦ Γένους, ἀρκεῖ κα
νείς δύο τινά νά ἀναφέρει: ὅτι ἀκόμη καί
τά φανερά λεγόμενα σχολεῖα, γιά ὅσους
ἀμφισβητοῦν τά κρυφά σχολεῖα, πού θά
ποῦμε στή συνέχεια, καί τά φανερά λεγό
μενα σχολεῖα ἐπί τουρκοκρατίας στηρί
χτηκαν κυρίως ἀπό τό Πατριαρχεῖο ἤ ἀπό
τούς κατά τόπους Ἐπισκόπους. Ἀκόμη καί
ἄν εἶχαν λαϊκούς δασκάλους, εἶχαν κυρί
ως κληρικούς δασκάλους πού ἦταν πάρα
πολύ σημαντικοί. Ἤδη, λίγα χρόνια μετά
τήν Ἅλωση, τό Πατριαρχεῖο φροντίζει νά
ἱδρύσει τήν Πατριαρχική Σχολή, αὐτή πού
στή συνέχεια ὀνομάστηκε «Μεγάλη τοῦ
Γένους Σχολή», ἀλλά ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι
γιά λόγους διωγμῶν κατά καιρούς αὐτή ἡ
σχολή δέν λειτούργησε ὁμαλά. Γιατί λένε
ὁρισμένοι, μά ὁρίστε, τό Πατριαρχεῖο εἶχε
ἱδρύσει τήν Πατριαρχική Σχολή. Τό ἐρώτη
μα εἶναι: Ναί, ἀλλά πῶς λειτούργησε καί
μέ τί ἐμπόδια λειτούργησε. Ἀκόμη καί τά
λεγόμενα φανερά σχολεῖα, ὅταν καί ὅπου
λειτούργησαν, λειτούργησαν ὑπό διωγμόν
καί μέ προβλήματα.
Νά θυμίσω δύο παραδείγματα. Ἐάν πᾶ
τε στήν Πάτμο στήν περίφημη «Πατμιάδα
Σχολή», ἕνα ἀπό τά μεγάλα σχολεῖα τοῦ
γένους ὑπό Ἐκκλησιαστική καθοδήγηση
πάντοτε, πού σήμερα λειτουργεῖ ὡς Ἐκ
κλησιαστικό γυμνάσιο-λύκειο, σέ ὡραῖο
κτίριο δίπλα στό σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύ
ψεως, θά μάθετε ὅτι ἀκόμη καί στά τέλη
τοῦ 19ου καί ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνος, ὅταν
ὑποτίθεται οἱ Ὀθωμανοί ἔγιναν κάπως πιό
Εὐρωπαῖοι, ὑποτίθεται πιό φιλελεύθεροι,
ἐδιώκετο ἡ Πατμιάς, τήν ἔκλειναν, πήγαι
ναν στή Σάμο τά παιδιά νά κάνουν μαθή

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 62

ματα, ξαναγύριζαν πίσω, κλπ. Ἕνα ἄλλο
παράδειγμα πού δείχνει ὅτι ἀκόμη καί τά
λεγόμενα ἀνοικτά σχολεῖα δέν ἦταν πο
τέ ἐλεύθερα ἀλλά πάντοτε ὑπό διωγμόν,
εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου
τοῦ Ἁγιορ
 είτου, ὁ ὁποῖος πῆγε, μετά ἀπό
τά πρῶτα γράμματα στή Νάξο, τήν πατρί
δα του, πῆγε στή Σμύρνη στήν περίφημη
«Εὐαγγελική Σχολή», ἡ ὁποία ἐστηρίζετο
πάντοτε ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ὑπάρχουν
κείμενα καί ἐπιστολές τοῦ ἐθνοϊερομάρ
τυρος Γρηγορίου τοῦ Ε’ ὁ ὁποῖος πρίν γίνει
Πατριάρχης ἦταν Ἐπίσκοπος Σμύρνης καί
ὁμιλεῖ γιά τό σχολεῖο αὐτό. Ὁ ἅγιος Νικό
δημος μετά ἀπό πέντε χρόνια πού φοιτοῦ
σε ἀναγκάστηκε νά μαζέψει, ὅπως λέμε,
τά μπογαλάκια του, νά γυρίσει στήν Νάξο
διότ ι ἐδιώκετο τό σχολεῖο, ἡ σχολή ἔκλεισε
γιά ἕνα διάστημα ὑπό τήν πίεση τῶν Ὀθω
μανῶν.
Δέν ἦταν λοιπόν μιά εὐνομούμενη πο
λιτεία ἡ τουρκική πολιτεία, ὅπως νομίζουν
σήμερα, πού βγαίνει ἕνα προεδρικό διά
ταγμα καί τήν ἴδια ὥρα ἰσχύει, μόλις δη
μοσιευθεῖ στό Φ.Ε.Κ. γιά ὅλη τήν Ἑλλάδα
ἤ σέ ὅλη τή Γερμανία, κλπ. Ἡ ὀθωμανική
περίοδ
 ος ἦταν διαφορετική ὡς πρός τήν
καταπίεση κατά τόπους καί κατά χώρους.
Τήν ἴδια περίοδο πού ὁ πασάς στά Ἰωάν
νινα ἔπαιρνε μπαχτσίσι, δηλαδή φιλοδώ
ρημα ἀπό τούς Ρωμιούς καί ἐπέτρεπε νά
ἀνοίξει ἕνα σχολεῖο γιά κάποια χρόνια,
τήν ἴδια ἐποχή διαβάζουμε στόν Ἀθανάσιο
Κομνηνό Ὑψηλάντη, Ἕλληνα ἰατρό ὁ ὁποῖ
ος ζοῦσε στό Κάϊρο, ὅτι στό παζάρι, στήν
ἀγορά τοῦ Καΐρου βρῆκε χιλιάδες κομμέ
νες γλῶσσες Ἑλλήνων, γιατί ὁ τοπικός
πασάς, ὁ Ὀθωμανός πασάς τῆς Αἰγύπτου
ἀποφάσισε νά ἀπαγορεύσει τήν Ἑλληνι
κή γλώσσα καί ὅποιος μιλοῦσε Ἑλληνικά
τοῦ ἔκοβαν τήν γλώσσα. Τήν ἴδια περίοδο
μπορεῖ σέ ἕνα ἄλλο μέρος, στή Σμύρνη νά
ἦταν πιό φιλελεύθερος ἤ νά εἶχε Ἑλληνίδα
μητέρα ὁ τοπικός ἡγεμών, ὁ Τοῦρκος, καί

διάλογος

νά ἐπέτρεπε γιά λίγα χρόνια ἕνα σχολεῖο.
Ἀνοιγόκλειναν τά σχολεῖα ὅπου ὑπῆρχαν
τά λεγόμενα ἀνοικτά σχολεῖα τοῦ Ἑλλη
νισμοῦ ὅπως ἡ Ἀθωνιάς, ἡ Πατμιάς, ἡ Εὐ
αγγελική τῆς Σμύρνης, στήν Κοζάνη, στά
Γιάννενα, στή Χίο, καί ἀλλοῦ.
Τό ἐρώτημα τῶν Κρυφῶν Σχολειῶν εἶ
ναι ἕνα θέμα τό ὁποῖο τό χρησιμοποιοῦν οἱ
λεγόμενοι προοδευτικοί. Οὐσιαστικά δέν
πιστεύουν ὅμως στήν πρόοδο, διότι πρό
οδος πάνω ἀπό ὅλα σημαίνει νά θές νά
βελτιώσεις τά παιδιά καί νά τούς δώσεις
μιά πλήρη παιδεία καί ὄχι νά τά κάνεις
ρομπότ ἤ τεχνοκράτες μόνον ὅπως θέλουν
σήμερα κάποιοι νά τά κάνουν. Κάποιοι πού
βαπτίζονται προοδευτικοί νομίζουν ὅτι θά
κερδίσουν πόντους στήν προοδευτικότητα
ἐάν γκρεμίσουν τήν ἱστορία καί εἰδικά τήν
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτοί πού ἀρνοῦνται τό Κρυφό Σχολειό
δέν γνωρίζουν τίς μαρτυρίες τῆς ἐποχῆς, ἤ
τίς γνωρίζουν καί τίς ἀποσιωποῦν. Ἄς τό
κρίνει ὁ καθένας αὐτό. Καί πρῶτα ἀπό ὅλα
πρέπει νά ποῦμε, γιά τά λεγόμενα μεγάλα
καί ἀνοικτά σχολεῖα. Μᾶς λένε, νά, ὁ ἅγιος
Κοσμᾶς ἵδρυε σχολεῖα. Ναί, πότε ὅμως λει
τούργησαν ὅλα αὐτά; Ἡ Πατμιάς, ἡ Ἀθω
νιάς, τά σχολεῖα τοῦ πατρο-Κοσμᾶ; Μετά
τό 1700. Ἀπό τήν Ἅλωση τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
ἡ ὁποία προηγεῖται τῆς Ἁλώσεως τῆς Κων
σταντινουπόλεως –ἡ Πόλη ἔπεσε τελευ
ταία, ἡ Μικρασία προηγήθηκε, ἡ Θεσσαλο
νίκη, ὅλος ὁ Ἑλληνισμός εἶχε ὑποδουλωθεῖ
πρίν ἀπό τήν Πόλη– ἀπό τό 1400 περίπου,
πού ὑποδουλώνεται τό γένος, μέχρι τό
1700, τρεῖς αἰῶνες, πῶς ἔχουμε ἐγγραμμά
τους Ἐπισκόπους, πῶς βγάζουμε παπάδες,
πῶς βγάζουμε ψαλτάδες, πῶς βγάζουμε
δραγουμάνους μεταφραστές πού καί οἱ
Τοῦρκοι τούς χρησιμοποιοῦν, πῶς βγάζου
με ἐμπόρους πού ἀλληλογραφοῦν μέ τό
ἐξωτερικό, πῶς μαθαίνουμε γράμματα;
Μία εἶναι ἡ ἀπάντηση καί δέν τήν δί
νουμε ἐμεῖς, τήν δίνουν ἄνθρωποι πού τά
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ἔζησαν τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἕνας Γερμανός
ἱερεύς ὁ ὁποῖος ἐστάλη ἀπό τήν χώρα του
ἀπό τά τότε γερμανικά κρατίδια (δέν ὑπῆρ
χε μία Γερμανία, ὑπῆρχαν Αὐστροουγγα
ρία, Πρωσία, διάφ
 ορα κρατίδια) ἐστάλη
στήν πρεσβεία τῆς Πρωσίας, τῆς σημερινῆς
Γερμανίας, θά λέγαμε, στήν Κωνσταντι
νούπολη τόν 16ο αἰώνα. Γκέρλαχ λεγόταν
αὐτός, ρωμαιοκαθολικός, καί γράφει ἀπό
τήν Κωνσταντινούπολη ἀναφορά στούς
προϊσταμένους του –καί διασώζονται αὐτά
καί τά καταγράφουν Γερμανοί ἱστορικοί
καί σήμερα τά ἔχουμε μεταφράσει– καί λέ
ει: «οὐδέν δημόσιον σχολεῖον ἐπιτρέπεται
ἀνά τήν ἐπικράτειαν τήν ὀθωμανικήν γιά
τούς χριστιανούς, ἁπλῶς κάποιοι παπάδες,
κάποιοι καλόγεροι διδάσκουν μέ τά Ἐκ
κλησιαστικά βιβλία κάτω ἀπό τό καντήλι,
διδάσκουν τά χριστιανόπουλα». Μαρτυρία
ρωμαιοκαθολικῶν.
Τό ἴδιο τό βλέπουμε, πάλι ἀπό ξένη πη
γή, ἀκόμη καί στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶν
 ος.
Μήν ξεχνοῦμε ὅτι δέν ἐλευθερώθηκε ὅλος
ὁ Ἑλληνισμός. Τό 1912-13 μπαίνει ὁ Ἑλλη
νικός στρατός στήν ἑνιαία Ἤπειρο –τότε
δέν ὑπῆρχε νότιος καί βόρειος, μετά δη
μιουργήθηκαν αὐτοί οἱ ὅροι, ὅταν ἔμεινε
ἡ βόρειος ὑπό ἀλβανικόν ζυγόν. Μπαίνει
λοιπόν στό Ἀργυροκάστρο, πού σήμερα εἶ
ναι πόλις τῆς Ἀλβανίας, ὁ Ἑλληνικός στρα
τός καί ἀκολουθεῖ ἕνας Γάλλος δημοσιο
γράφος πού λέγεται Ρενέ Πιό. Ὁ Ρενέ Πιό
στέλνει ἀνταποκρίσεις στήν ἐφημερίδα του
-«Ὁ Χρόνος τῶν Παρισίων»- καί ἐπίσης τά
γράφει καί σέ ἕνα βιβλίο του πού μεταφρά
στηκε καί στά Ἑλληνικά ἀπό τόν ἐκλεκτό
βαλκανιολόγο τόν Ἀχιλλέα Λαζάρου καί
τήν θυγατέρα του, καί ἔχει τίτλο στά Ἑλ
ληνικά: «Δυστυχισμένη Βόρειος Ἤπειρος».
Γράφει ἐκεῖ λοιπόν ὁ Ρενέ Πιό. «Μπαίνω
στό Ἀργυροκάστρο μέ τόν Ἑλληνικό στρα
τό». Τουρκοκρατία μέχρι τότε. Ἡ Ἤπειρος
καί ἡ Μακεδονία ὅπως ξέρουμε μέχρι τό
1912-13 εἶχαν τουρκοκρατία, εἶχαν μείνει
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ἐκτός Ἑλληνικῶν συνόρων. «Καί βλέπω
ἑκατοντάδες ἀγόρια καί κορίτσια νά γνω
ρίζουν ἄριστα τήν Ἑλληνική γλώσσα, τήν
Ἑλληνική ἱστορία καί νά κρατᾶνε Ἑλλη
νικές σημαῖες καί νά ψάλλουν τόν ἐθνικό
ὕμνο. Καί τούς ρωτῶ. Σέ τί σχολεῖο πήγατε;
Μᾶς λένε, πήγαμε σέ σχολεῖα πού λειτουρ
γοῦσε ἡ ὀθωμανική ἐξουσία. Καί τά βιβλία
ἦταν γραμμένα στήν Κωνσταντινούπο
λη. Ἐξετυποῦντο στήν Κωνσταντινούπολη
τήν πρωτεύουσα τῶν Ὀθωμανῶν. Καί ποῦ
μάθατε τήν γλώσσα, τήν ἱστορία σας, ὅλα
αὐτά; Καί ἀπαντοῦν ἐν χορῷ τά Ἑλληνό
πουλα. Κάναμε κρυφά μαθήματα. Εἴχαμε
κρυφά μαθήματα, ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνος,
μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς μας, καί οἱ δάσκαλοί
μας, μᾶς ἔλεγαν ὅταν κάνουμε τά κρυ
φά μαθήματα νά μήν ὁμιλοῦμε οὔτε κἄν
στούς γονεῖς μας, διότ ι ἦταν τό μάθημα τό
κρυφό διωκόμενο καί ἐπί ποινῇ ἀκόμη καί
θανάτου». Αὐτά τά γράφει ὁ Γάλλος δημο
σιογράφος γιά τήν παιδεία ἐπί Τουρκοκρα
τίας στό Ἀργυροκάστρο.
Καί φυσικά ἔχουμε καί μαρτυρίες γνω
στῶν λογίων οἱ ὁποῖοι μάθανε ἀπό τόν
παππού τους ἤ ἀπό τόν πατέρα τούς τί
γινόταν. Γιά παράδειγμα, ὁ Φωτάκος Χρυ
σανθόπουλος, γνωστός πρακτικογράφος
καί ὑπασπιστής τοῦ Κολοκοτρώνη, ὁ ὁποῖ
ος ἔγραψε καί δική του ἱστορία, Ἀπομνη
μονεύματα τοῦ Φωτάκου ἤ Φωτίου Χρυ
σανθοπούλου. Ὁ Φωτάκος στόν πρῶτο
τόμο τοῦ βιβλίου του γιά τήν Ἑλληνική
ἐπανάσταση γράφει ἤδη ἀπό τά πρῶτα κε
φάλαια ὅτι, διά τόν φόβον τῶν Ὀθωμανῶν,
οἱ ἱερεῖς εἶχαν τήν παιδείαν στά χέρια τους
καί αὐτά γινόντουσαν κρυφίως. Γινόντου
σαν κρυφά, ἐν κρυπτῷ γιά τόν φόβο τῶν δι
ωγμῶν. Βλέπουμε λοιπόν τό φαινόμενο ὅτι
κατά καιρούς ἄνοιγαν καί ἔκλειναν σχο
λεῖα. Ὅταν ἔγιναν τά Ὀρλωφικά καί ἦρθαν
οἱ Τουρκαλβανοί καί ἔσφαζαν στήν Πε
λοπόννησο, ἀκόμη καί στά τέλη τοῦ 18ου
αἰῶνος, κλεῖσαν καί ὅσα σχολεῖα ἦσαν
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ἀνοικτά. Γι’ αὐτό, ὅπως ξέρουμε, ἀκόμη
καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς γιά μερικά χρόνια ξα
ναμπῆκε στό Ἅγιον Ὄρος, διότι οἱ διωγμοί
ἦταν τέτοιοι πού ἦταν ἀδύνατο νά κάνει τό
ἔργο του τό διδακτικό καί κηρυκτικό. Πάρα
πολλές λοιπόν οἱ μαρτυρίες, δέ θά ἐμμείνω
σέ αὐτό, ὑπάρχουν τά βιβλία, ὑπάρχει φυλ
λάδιο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας μέ τίτλο
«Τό Κρυφό Σχολειό» πού τά ἁπαντᾶ αὐτά,
ὑπάρχουν, δόξα τῷ Θεῶ, καί νεώτεροι ἱστο
ρικοί καί σύγχρονοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι
καταγράφουν τίς μαρτυρίες καί ὅποιος
ψάχνει καθημερινά ἀνακαλύπτει καί νέα
ντοκουμέντα γιά τήν ἀνάγκη ὑπάρξεως,
παράλληλα μέ τήν φανερή μερικές φορές,
καί κρυφῆς παιδείας.
Αὐτό πού δέν καταλαβαίνουν ὁρισμέ
νοι, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά μᾶς παρουσιάσουν
τούς Ὀθωμανούς σάν μία μοντέρνα δημο
κρατία, εἶναι ὅτι παράλληλα μέ τούς φανε
ρούς θεσμούς, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ὑπό αὐστηρή
ἐπιτήρηση, λειτουργοῦσαν καί οἱ κρυφοί.
Ὅπως γινόταν καί μέ τήν παιδεία, τήν ὥρα
πού ὑπῆρχε στή Δημητσάνα ἕνα σχολεῖο
ἀνοικτό, μπορεῖ παράλληλα νά χρειαζόταν
στήν Κρήτη ἤ κάπου ἀλλοῦ ἕνα σχολεῖο
κρυφό διότι ἐκεῖ ἐπί τόπου ὑπῆρχαν ἄλλες
συνθῆκες. Τό ἴδιο τό δίνουμε μέ ἕνα παρά
δειγμα: παράλληλα μέ τό Οἰκουμενικό Πα
τριαρχεῖο πού λειτουργοῦσε ὑπό τήν ἀνοχή
τῶν Ὀθωμανῶν ὑπῆρχαν καί νεομάρτυρες.
Ὅπως ἐπέτρεπαν μέν στόν Πατριάρχη νά
εἶναι Ὀρθόδοξος καί νά εἶναι ἡγέτης τῶν
Ὀρθοδόξων, παράλληλα εἴχαμε ἐξισλαμι
σμούς, βασανιστήρια, νέφος νεομαρτύρων
πού μαρτυροῦσαν γιά τήν πίστη τους, ἔτσι
γίνεται καί μέ τό θέμα τῆς παιδείας. Μπο
ροῦσε κάλλιστα, τύποις, νά μήν ἔχουμε
κάποιο γραπτό, κάποιο ἔγγραφο τοῦ σουλ
τάνου πού νά διώκει τήν παιδεία, ἀλλά ὁ
ὁποιοσδήποτε Ἀλή πασάς, Βελή πασάς,
ὁποιοσδήποτε τοπικός ἡγεμών εἶχε τήν
αὐθαιρεσία του. Γι’ αὐτό αὐτές οἱ τοπικές
αὐθαιρεσίες διέλυσαν οὐσιαστικά καί τήν

διάλογος

αὐτοκρατορία, διότι κάποια στιγμή ξέρου
με, εἰδικά λίγο πρίν ἀπό τό 1821, οἱ τοπικοί
ἡγεμόνες στήν Αἴγυπτο, στά Γιάννενα, στό
Βιδίνιο, κλπ. ἄρχισαν νά ἐξεγείρονται καί
νά θέλουν νά διαλύσουν τό κράτος γιά δι
κούς τους σκοπούς.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, γιά νά κλείσουμε
τήν ἀναφορά στό παρελθόν, ἡ τουρκοκρα
τία εἶναι κατεξοχήν περίοδος ὅπου φαίνε
ται ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν παιδεία
καί νά πῶ καί τό ἑξῆς: Κι ἄν ἀκόμη δέν τό
ἤθελε ὁ Πατριάρχης μέ ἔγγραφό του, κι
ἄν ἀκόμη δέν γινόταν τό Κρυφό Σχολειό
στά μοναστήρια, κι ἄν ἀκόμη δέν ὑπῆρχαν
κληρικοί οἱ ὁποῖοι ἀκόμη καί τίς θετικές
ἐπιστῆμες εἰσήγαγαν στήν Ἑλλάδα, στόν
Ἑλληνισμό, ὅπως ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης,
ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης, ὁ Βαρθολομαῖος
Κουτλουμουσιανός, ὁ ἱδρυτής τῆς ἐμπορι
κῆς σχολῆς τῆς Χάλκης καί πολλοί ἄλλοι,
πού μετέφραζαν καί φυσική καί ἄλγεβρα
καί αὐτοί εἰσήγαγαν καί τίς θετικές ἐπιστῆ
μες στό ὑπόδουλο γένος, ἀκόμη κι ἄν αὐτά
δέν τά γνωρίζαμε, ἕνα πράγμα μόνο ἀρκεῖ
νά ποῦμε: Ὑπῆρχε ἡ Θεία Λειτουργία. Ἡ
Θεία Λειτουργία καί γιά μορφωμένους καί
γιά ἀγραμμάτους. Καί γιά ὅσους μιλοῦσαν
Ἑλληνικά, καί γιά ὅσους μιλοῦσαν τούρ
κικα ἤ ἀρβανίτικα ἤ βλάχικα ἤ ὁ,τιδήποτε
ἄλλο. Ἡ Θεία Λειτουργία ἦταν πάντα στά
Ἑλληνικά καί παρέμενε τό μεγαλύτερο
σχολεῖο πίστεως, γλώσσης καί ἱστορικῆς
συνειδήσεως σέ ἕνα βαθμό. Καί αὐτό τό
παράδειγμα μᾶς τό δίνουν ὅσοι φίλοι μας
ἤ συγγενεῖς σας ἦταν Μικρασιάτες ἤ Πόν
τιοι, ὅσοι εἶχαν καταγωγή ἀπό τουρκόφωνα
μέρη (διότι ξέρουμε πολύ καλά ὅτι ἀναγκά
στηκαν ὁρισμένοι Μικρασιάτες καί Πόντιοι
νά μιλήσουν τούρκικα). Ὅταν τέθηκε τό
δίλημμα στούς προγόνους τους: Θά ἀλλά
ξεις τήν γλώσσα σου ἤ θά ἀλλάξεις τήν
πίστη σου, προτίμησαν νά ἀλλάξουν τή
γλώσσα τους. Παρέμειναν Ὀρθόδοξοι ἀλλά
μίλησαν τούρκικα. Εἶναι τά χωριά τῆς Καπ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΚΒ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑ
ΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟ
ΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙ
ΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
(Λάρισα, 1 ἕως 3-11-2010).
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρ
χιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλά
δος κ. Ἱερωνύμου, μέ τήν φιλοξενία τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης
καί Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου καί μέ τή συμ
μετοχή Ἐντεταλμένων ὀκτώ Ὀρθοδόξων
‘Εκκλησιῶν καί ἑβδομῆντα πέντε Ἱερῶν
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά
δος καί τῆς Κρήτης, πραγματοποιήθηκε
στό Δημοτικό Ὠδεῖο Λαρίσης, ἀπό 1 ἕως

παδοκίας ἀπό τά ὁποῖα μᾶς ἔφερε ὁ ἅγιος
Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης τά τουρκόφωνα
εὐαγγέλια, τά λεγόμενα καραμανλήδικα
ἀπό τήν Καραμανία, τήν περιοχή ἐκείνη.
Εἶναι οἱ τουρκόφωνοι τοῦ Πόντου οἱ ὁποῖ
οι μέχρι καί προσφάτως ζοῦσαν γιαγιάδες
καί παπποῦδες, σέ χωριά τῆς Μακεδονίας
κυρίως, ἀπ’ ὅπου κατάγομαι, καί οἱ ὁποῖοι
ἦσαν ὀρθοδοξότατοι ἀλλά μιλοῦσαν τούρ
κικα. Πῶς κράτησαν τή ρωμιοσύνη τους,
τήν Ἑλληνικότητά τους; Διά τῆς Θείας Λει
τουργίας. Ὁ παπάς μιλοῦσε τούρκικα, σπίτι
μιλοῦσαν τούρκικα, τό κήρυγμα γινόταν
στά τούρκικα. Μόνον ἡ Θεία Λειτουργία
παρέμενε στά Ἑλληνικά.
Ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος πέραν τῶν δογμάτων τῆς
πίστεως τά ὁποῖα μᾶς κατέγραψαν καί μᾶς
διδάσκουν καθημερινά μέ τό ἔργο τους,
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3 μηνός Νοεμβρίου 2010, ἡ «ΚΒ΄ Πανορ
θόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μη
τροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί
παραθρησκείας», μέ θέμα: «Μορφές καί
ἐκφράσεις τοῦ σύγχρονου Ἀποκρυφι
σμοῦ», ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτά
του Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέ
ζης κ. Μελετίου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων.
Τόν ἁγιασμό ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτα
τος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου
κ. Ἰγνάτιος καί ἐχαιρέτησε τήν Συνδιά
σκεψη. Στή Συνδιάσκεψη παρέστησαν οί
Σεβασμιώτατοι: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
κ. Εἰρηναῖος καί οἱ Μητροπολίτες Λεον
τοπόλεως (Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας)
κ. Διονύσιος, Νευροκοπίου (Βουλγαρίας)

βοήθησαν μέ τή Θεία Λειτουργία πού μᾶς
χάρισαν, νά μιλοῦμε Ἑλληνικά, εἰδικά οἱ
τουρκόφωνοι Καππαδόκες καί Μικρασιά
τες καί Πόντιοι διά τῆς Θείας Λειτουργίας
νά κρατήσουν καί τήν ἐθνική τους συνεί
δηση. Ὅποιος ἔμενε Ὀρθόδοξος παρέμενε
Ρωμιός, Ἕλληνας Ὀρθόδοξος. Ὅποιος ἐξισ
λαμιζόταν, ὅποιος γινόταν μουσουλμάνος,
τούρκευε. Γι’ αὐτό καί οἱ νεομάρτυρες, ἄν
δεῖτε τά συναξάρια ἤ τό Νέο Μαρτυρολό
γιο τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου,
ἀπαντοῦν: Δέν τουρκεύω, δέν τουρκεύω.
Εἶναι συνώνυμο τό ἐθνικό μέ τό θρησκευτι
κό. Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη ἦταν συνώνυμη καί
μέ τήν Ρωμιοσύνη, τήν ἐθνική ταυτότητα.
Ὅποιος ἐχάνετο γιά τήν Ἐκκλησία ἐχάνετο
καί γιά τόν Ἑλληνισμό.
(Συνέχεια στό ἑπόμενο)
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κ. Ναθαναήλ, Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος,
Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Σισανίου καί
Σιατίστης κ. Παῦλος, Σερρῶν καί Νιγρίτης
κ. Θεολόγος, Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Νικη
φόρος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Ἀβύδου κ. Κύριλλος.
Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Νομάρχης Λα
ρίσης, ὁ Δήμαρχος Λαρισαίων, ἡ ἔπαρχος
Ἐλασσῶνος καί ὁ Δήμαρχος Ἀμπελῶνος,
οἱ ὁποῖοι καί ἐχαιρέτησαν τή Συνδιάσκε
ψη.
Τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδια
σκέψεως ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Πρόε
δρος, Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρε
βέζης κ. Μελέτιος. Ἀκολούθως ἀναγνώ
στηκαν τά Μηνύματα τῶν Προκαθημένων
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Στό μήνυμά του πρός τήν Συνδιάσκεψη
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μεταξύ
τῶν ἄλλων, ὑπογράμμισε καί τά ἑξῆς:

διάλογος

«Ὁ Ἀποκρυφισμός ἀποτελεῖ τόν πυρῆνα
καί τήν καρδίαν τοῦ παγκοσμίου ἀντιχρι
στιανικοῦ φαινομένου τῆς λεγομένης «Νέας
Ἐποχῆς», ἡ ὁποία ἐπιθυμεῖ νά ἀντικαταστή
ση τό πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ καί τήν Εὐαγ
γελικήν διδασκαλίαν μέ ἕνα συνονθύλευμα
ἑτεροκλήτων θέσεων, αἱ ὁποῖαι παρουσι
άζονται ὡς μία δῆθεν ἐναλλακτική μορφή
θρησκευτικότητας».
«Ἀποτελεῖ ἀκόμη μίαν ἐπανάληψιν τῆς
ἰδίας ἐκείνης ἀρχεγόνου πειρασμικῆς προ
σβολῆς, ἡ ὁποία διατυπώνει φαινομενικῶς
ἑλκυστικάς προτάσεις πρός τόν σύγχρονον
πλέον, κεκοπιακότα ὑπαρξιακῶς, τραυμα
τισμένον καί πνευματικῶς ἀνερμάτιστον
ἄνθρωπον, ἡ ὁποία ἔχει πάντοτε τήν ἰδίαν
ἐκείνην ὀδυνηράν κατάληξιν, τοῦ χωρισμοῦ
τουτέστιν τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τῆς κοινωνίας
τῆς δόξης τοῦ ἀκτίστου Τριαδικοῦ Θεοῦ».
Ἡ Συνδιάσ
 κεψη μετά ἀπό ἐκτενῆ συζή
τηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων, ἐνέκρινε ὁμοφώ
νως τά ἀκόλουθα Πορίσματα:

Ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό τήν ΚΒ΄ Συνδιάσκεψη.
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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Ἡ πρόοδος τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καί
ἡ εἴσοδος τῆς τεχνολογίας στή ζωή τῆς
ἀνθρωπότητας δημιούργησαν σέ πολλούς
τήν ἄλογη ὑπόνοια, ὅτι οἱ φυσικοί νόμοι
δέν ἀφήνουν περιθώρια γιά παρουσία καί
παρέμβαση τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας καί γιά
ὕπαρξη πνευματικοῦ κόσμου. Καί ὁ κό
σμος, ἕνας γερασμένος κόσμος, φάνηκε νά
«συμμορφώνεται» καί νά «ἐκλογικεύεται».
Πολλοί ἄνθρωποι, γιά τήν ἱκανοποίη
ση τῶν θρησκευτικῶν ἀναζητήσεών τους,
πού εἶναι ἔμφυτες καί ἀνεξίτηλες, ἐστρά
φησαν σέ μιά δῆθεν νέα μορφή θρησκείας,
πιό προσιτή στό πνευματικό πλαίσιο τῆς
ἐποχῆς, καί ὁδηγήθηκαν στόν πνευματι
σμό, στή μαγεία καί σέ ἄλλα θρησκευτικά
μορφώματα, πού ὅλα μαζί ὀνομάζονται
ἀποκρυφισμός.
Στήν πραγματικότητα βρῆκαν ἀπήχηση
μέσα τους θρησκευτικές ἀρχές, ἔκφραση
τοῦ νοσηροῦ μυστικισμοῦ τοῦ πνευματι
σμοῦ, καί ὁ πρωτογονισμός προχριστανι
κῶν θρησκειῶν, ἐπειδή τάχα προσφέρουν
κάτι τό «νέο», μιά ἐναλλακτική λύση στά
προβλήματα, πού δῆθεν δημιουργεῖ ἡ πί
στη στόν Χριστό. Ἐπί πλέον ἡ ὠφελιμιστι
κή τακτική ὁρισμένων ὁμάδων ἐπιδεινώνει
τό πρόβλημα.
Κατά καιρούς ἔρχονται στή δημοσιότητα
τραγικές -ἐγκληματικές καταστάσεις, πού
ἀναστατώνουν τήν παγκόσμια κοινή γνώ
μη. Καί πῶς νά γινόταν διαφορετικά, ἀφοῦ
ὅλος αὐτός ὁ χῶρος, ὅπως καί ὅλες οἱ προ
χριστιαν
 ικές θρησκεῖες, ἔχουν γιά πρακτι
κή -λατρευτική ἔκφραση τῆς πίστης τους
τήν μαγεία, πού ξεκινώντας ἀπό τό τάχα
ἀθῶο καί «εὐεργετικό» περιτύλιγμα τῆς
«λευκῆς μαγείας» προχωρεῖ ἀπροκάλυπτα
στή «μαύρη μαγεία» καί σέ καθαρά σατα
νιστικές πρακτικές; Αὐτή τήν πρακτική μα
γεία ἀσκεῖ καί ἡ παγκόσμια θρησκεία τῶν
μάγων καί μαγισσῶν, ἡ WICC
 A.
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Σέ ὅλες τίς ὅποιας μορφῆς ἐκφάνσεις
τῆς μαγείας ἔχομε ἔντονη παρουσία καί
ἐνέργεια δαιμονικῶν πνευμάτων, πού
ἐνεργοῦν καί στίς λεγόμενες «ἐναλλακτι
κές θεραπεῖες», ὅπως τό «Ρέϊκ
 ι», ἡ ἀγγε
λοθεραπεία, ἡ σαμανιστική θεραπεία κ.ἄ.
ἀνάλογα, ἔστω κι ἄν αὐτές, γιά παραπλά
νηση, συνήθως αὐτοπροβάλλονται ὡς οὐ
δέτερες ἤ ἄχρωμες θρησκευτικά.
Στόν ἀποκρυφισμό καί σέ ὅλες σχεδόν
τίς ἐκδηλώσεις του (θεοσοφία, πνευματι
σμό, μαγεία κλπ), τόν γεμάτο καλωσύνη
καί στοργή ἀληθινό Θεό πού μᾶς χαρί
ζει τήν αἰών
 ια ζωή στήν Βασιλεία Του,
Τόν ὑποκαθιστοῦν δαιμονικές δυνάμεις,
πού γιά ἀποπροσανατολισμό τῶν ὀπαδῶν
τους, διδάσκουν τήν αἰώνια καί ἀέναη με
τενσάρκωση.
Συνήθως ὁ προπαγανδισμός τῶν ἀπο
κρυφιστῶν γιά προσέλκυ-ση ὀπαδῶν γίνε
ται μέ μιά γλώσσα ἐντελῶς μοντέρνα καί
ὅρους παρμένους ἀπό τή σύγχρονη τεχνο
λογία καί τή σύγχρονη ἀθεϊστική φιλοσο
φία. Καί καταλήγει σάν ἔκφραση λατρείας
τῶν ὀπαδῶν τοῦ ἀποκρυφισμοῦ ἀπό τούς
ἀρχαιοτάτους προχριστιαν
 ικούς χρόνους
μέχρι καί σήμερα, ἀκόμη καί σέ ἀνθρωπο
θυσίες, πού ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία, ἐγί
νονταν κατά τήν ἑκάστοτε ὄρεξη καί ὁρμή
τῶν μάγων.
Ἰδιαιτέρως ἐπισημαίνουμε, ὅτι ὅλες οἱ
μορφές καί ἐκφάνσεις τοῦ ἀποκρυφισμοῦ
(ἀστρολογία, μαγεία, ἐναλλακτικές θερα
πεῖες κ.ἄ.) δέν ἐχουν καμμία ἐπιστημονική
τεκμηρίωση καί ἀξία. Καί πολύ περισσό
τερο οἱ ἡμερομηνίες πού παρουσιάζονται
ὡς καθοριστικές γιά τό μέλλον («2012»,
ἡμερολόγιο τῶν Μάγια) δέν ἔχουν καμμία
ἐπιστημονική βάση.
Μέ ἰδιαίτερη ἐπιμονή καί ἔνταση στρέ
φονται ἐνίοτε στόν ἀποκρυφισμό καί νέοι
ἄνθρωποι, πού ἀποκομμένοι ἀπό τήν ἀλη
θινή χριστιανική πίστη λόγῳ χαλάρωσης
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῶν ποικίλων
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προβλημάτων τῆς ἐφηβείας, ἀναζητοῦν
ἀπαντήσεις στά ὑπαρξιακά τους προβλή
ματα.
Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε
στόν κόσμο γιά νά λύσει τά ἔργα τοῦ δι
αβόλου, δηλαδή ὅλες τίς μορφές δαιμονι
κῆς λατρείας καί μαγείας, καί γιά νά μᾶς
ἀπομακρύνει ἀπό τήν πλάνη τῆς εἰδωλο
λατρίας.
Ἀντίδοτο στή «γοητεία» τῆς μαγείας
καί τῆς παραθρησκείας εἶναι ἡ συνειδητή
στροφή πρός τόν Χριστό πού εἶναι ἡ ΑΛΗ
ΘΕΙΑ. Ὅποιος ἀναζητεῖ τήν Ἀλήθεια καί
τή γνωρίζει, ἐλευθερώνεται, γιατί μόνο ἡ
Ἀλήθεια ἐλευθερώνει.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως,
Μητροπολίτης Νικοπόλεως
καί Πρεβέζης Μελέτιος.
Οἱ Ἐντεταλμένοι τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον:
Μητροπολίτης Νικοπόλεως
καί Πρεβέζης Μελέτιος.
Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας:
Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως
Διονύσιος.
Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας:
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Σακούρ.
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων:
Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος.
Πατριαρχεῖον Ρωσίας:
Ἱερομόναχος Θεοφάνης Λουκιάνωφ.
Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας:
Μητροπολίτης Νευροκοπίου
Ναθαναήλ.
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος:
Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός.
Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας:
Πρεσβύτερος And
 rz ej Lewczak.

διάλογος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΒ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝ
ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
Δευτέρα, 1.11.2010
17.00. Ἁγιασμός.
Χαιρετισμός, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπο
λίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνα
τίου.
Μηνύματα.
Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν,
ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Σ. Ἐπιτροπῆς
ἐπί τῶν αἱρέσεων, Σεβασμ. Μητρο
πολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
κ. Μελετίου.
Ἐπί τοῦ Προγράμματος.
18.00. Α΄ Εἰσήγηση: Πανοσιολ. Ἀρχιμαν
δρίτης κ. Θεόφ
 ιλος Λεμοντζῆς: «Θε
οσοφία. Σύνοψη τοῦ ἀρχαίου Ἀπο
κρυφισμοῦ καί ἔκφραση τοῦ σύγχρο
νου».
18.30. Β΄ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτο
πρεσβύτερος κ. Ἰωάννης Ζῶτος: «Ὁ
Πνευματισμός καί ἡ σύγχρονη ἐξέ
λιξή του (Channelli ng)».
Τρίτη, 2.11.2010.
09.00. Γ΄ Εἰσήγηση: Θεοφιλέστατος Ἐπί
σκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθη
γητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ:
«Ἀποκρυφισμός, γενική εἰσαγωγή».
09.30. Δ´ Εἰσήγηση: Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης
κ. Παῦλος: «Ἀποκρυφισμός καί νεο
λαία».
10.00. Συζήτηση ἐπί τῶν δύο Εἰσηγήσεων.
11.00. Ε´ Εἰσήγηση:» Αἰδεσιμολ. Πρωτο
πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Ἀναγνω
στόπουλος, Ἀναπλ. Καθηγητής
Δημοκριτείου Πανεπιστ. Θράκης:
«Ἀποκρυφισμός καί Ἀστρολογία».
11.30. ΣΤ´ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτο
πρεσβύτερος κ. Βασίλειος Γεωργό
πουλος, Λέκτωρ Θεολ
 ογικῆς Σχολῆς
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Ἐνημέρωση ἐπί τῶν τελευταίων
1
ἐξελίξεων στό διεθνές σκηνικό
τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων

Ὅπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, ἡ δική
μου παρέμβαση ἔχει σκοπό νά ἐνημερώσει
τά μέλη τῆς Συνδιασκέψεώς μας, ἀφ’ ἑνός
μέν, γιά τά κύρια σημεῖα τῆς δραστηριό
τητας τοῦ Γραφείου τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἱ
ρέσεων καί κατά τό διαρρεῦσαν ἔτος, ἀφ’
ἑτέρου δέ, γιά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στό
διεθνές καί τό ἑλληνικό σκηνικό τῶν νεο
φανῶν αἱρέσεων.
Στό γραφεῖο μας, κατά τό διάσ
 τημα,
ἀπό τήν πραγματοποίησ
 η τῆς προηγούμε
νης ΚΑ΄ Συνδιασκέψεως, ὑπό τίς εὐλογί
ες τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς μας Σεβ.
Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
κ. Μελετίου, καταβάλαμε κι’ ἐφέτος κάθε
φιλότιμη προσπάθεια νά ἀνταποκριθοῦμε
στίς ἀνάγκες πού καθημερινά παρουσιά
ζονται. Διαπιστώνουμε αὐξημένη ἀνάγκη,
τόσο γιά τήν ἐνημέρωση τῶν Σεβασμιω
τάτων Ἱερ
 αρχῶν καί τῶν Ἐφημερίων ἐπί

Α. Δραστηριότητα τοῦ
Γραφείου τῆς Σ. Ἐπιτροπῆς

1. Εἰσήγηση στήν «ΚΒ΄ Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱ. Μητροπόλεων γιά θέματα
αἱρέσεων καί παραθρησκείας» (Λάρισα, 1-3.11.2010).

α) Ἡ Ἐπιτροπή μας συνεργάσθηκε ἐφέ
τος σέ 44 περιπτώσεις μέ Ἱερές Μητρο

Α.Π.Θ.: «Μορφές ἀποκρυφισμοῦ ἀπό
τήν Ἄπω Ἀνατολή. Reiki».
Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ.
Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος:
«Reiki: ὀπτικοακουστική παρουσία
ση».
Συζήτηση ἐπί τῶν δύο Εἰσηγήσεων.
Ἐπεξεργασία Πορισμάτων. Οἱ Ἐντε
ταλμένοι καί τό ἔργο τους (α΄).
Ζ´Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρε
σβύτερος κ. Εὐάγγελος Γκανᾶς: «Ἡ
ἐπίμονη παρουσία τοῦ μαγικοῦ».
Η´ Εἰσήγηση: Ἐλλογιμ. κ. Λάμπρος

Σκόντζος, Θεολόγος: «Μορφές ἀπο
κρυφισμοῦ ἀπό πρωτόγονα εὐρωπα
ϊκά θρησκεύματα - Wicca».

12.00.
12.30.
17.00.
17.30.
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προβλημάτων δημιουργουμένων ἀπό τήν
δραστηριότητα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων,
ὅσο καί γιά τήν πληροφόρηση καί τήν προ
σφορά βοηθείας σέ ἄτομα καί οἰκογένειες,
πού ἀντιμετωπίζουν δύσκολα προβλήμα
τα, ἐξ αἰτίας τῆς ἐμπλοκῆς τους σέ τέτοιες
καταστάσεις. Δέν εἶναι βεβαίως δυνατό νά
ἐκθέσουμε ἐδῶ στίς λεπτομέρειές της τήν
δραστηριότητα αὐτή. Ὑποβάλαμε καί ἐφέ
τος σχετική Ἔκθεση πρός τήν Ἱερά Σύνοδο.
Ἐδῶ θά περιορ
 ιστῶ σέ μερικά μόνο γεγο
νότα, τά ὁποῖα θεωρῶ ὡς τά σημαντικότε
ρα καί ἀναγκαῖα γιά τήν ἐνημέρωσή σας.
Προτοῦ προχωρήσω θά ἤθελα νά μνη
μονεύσω τά ὀνόματα δύο ἀγαπητῶν ἀδελ
φῶν, πού συμμετεῖχαν στίς Συνδιασκέ
ψεις μας μέχρι τώρα καί ἀναπαύθηκαν
ἐν Κυρίῳ, τοῦ π. Βασιλείου Ἠλιάκη τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Ν. Σμύρνης καί τοῦ π. Αὐ
γουστίνου Ἀνδριτσόπουλου τῆς Ἱ. Μ. Αἰτω
λοακαρνανίας εὐχόμενος ὅπως ὁ Κύριος
ἀναπαύη τίς ψυχές τους ἐν χώρᾳ ζώντων.

Τετάρτη, 3.11.2010.
09.00. Ἐπεξεργασία Πορισμάτων. Οἱ Ἐντε
ταλμένοι καί τό ἔργο τους (β΄).
09.30. Γενική συζήτηση ἐπί τῶν Πορισμά
των.
12.00. Ἔγκριση Πορισμάτων - Ἀνακοινωθέν.
Συντονιστής Προγράμματος:
π. Κυριακός Τσουρός.
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πόλεις καί σέ περισσότερες ἀπό 26 μέ
Ἐνορίες γιά θέματα σχετικά μέ τό ἀντικεί
μενό της, ἐνημερώνοντας τούς Σεβασμιω
τάτους Ἱεράρχες καί τούς Αἰδεσιμωτάτους
‘Εφημερίους καί ἀνταποκρινομένη συμ
βουλευτικά στόν τρόπο ἀντιμετωπίσεως
τοπικῶν περιπτώσεων, κατόπιν αἰτήματος
τῶν ὑπευθύνων ποιμένων.
Ἐπίσης συνεργάσθηκε μέ 10 Δημοσίους
φορεῖς καί ἀνταποκρίθηκε σέ αἰτήματα
Θεολόγων Καθηγητῶν Μ.Ε., οἱ ὁποῖοι ἐζή
τησαν πληροφόρηση καί ὑλικό σχετικά μέ
τίς νεοφανεῖς αἱρέσεις.
β) Τό Γραφεῖο τῆς Ἐπιτροπῆς δέχθηκε
20 ἐπισκέψεις γονέων ἤ ἄλλων συγγενῶν
αἰτουμένων ἐνημέρωση ἤ τήν συμπαρά
σταση τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ὀρθή ἀντι
μετώπιση οἰκογενειακῶν προβλημάτων ἐκ
τῆς ἐντάξεως συγγενικῶν τους προσώπων
σέ αἱρετικές ὁμάδες.
γ) Ὁ Γραμματεύς καί οἱ συνεργάτες τοῦ
Γραφείου ὡμίλησαν μέ θέματα σχετικά μέ
τό ἀντικείμενο τῆς Ἐπιτροπῆς:
- Σέ 12 Ἱερές Μητροπόλεις (Ἱερατικές
συνάξεις καί ὁμιλίες γιά τό Κοινό).
- Στήν Ἀστυνομική Ἀκαδημία (Σεμινά
ρια Ἐπιμορφώσεως Ἀξιωματικῶν).
- Σέ 25 Ἐνορίες καί σέ Σχολές Γονέων
τῆς Ἱερ
 ᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί Ἱερῶν Μη
τροπόλεων.
- Σέ Φροντιστήρια Κατηχητῶν τῆς
Ἀποστολικῆς Διακονίας, τῆς Ἱ. Ἀρχιεπι
σκοπῆς Ἀθηνῶν καί τοῦ Γραφείου τῆς Ἐξω
τερικῆς Ἱεραποστολῆς.
- Στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκ
κλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκτάκτως (μετά τήν
κατάργηση τῶν τακτικῶν ἐκπομπῶν), καί
στόν σταθμό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραι
ῶς, τακτικῶς.
δ) Τό Γραφεῖο μας ἐξέδωκε κι’ ἐφέτος
Δελτίο Τύπου πρός ἐνημέρωση τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν γιά τήν νέα προσηλυτιστι
κή καλοκαιρινή ἐξόρμηση τῆς νεοφ
 ανοῦς
προτεσταντικῆς ὀργανώσεως «Ἑλληνική

διάλογος

Ἱεραποστολική Ἕνωση», κατά τό χρονικό
διάστημα 22-29 Ἰουλίου 2010, ἰδιαιτέρως
στούς νομούς Ἀρκαδίας καί Λακωνίας, μέ
τήν ὀνομασία «Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ 3».
Ἡ σοβαρότητα τοῦ προβλήματος (πού
προκάλεσε καί τό Δ. Τ.) ἔγκειται κυρίως στό
γεγονός ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ὀργάνωση, μέ εἰδι
κές τσάντες, διακοσμημένες μέ Ὀρθόδοξο
αἰγαιοπελαγίτικο ναό, διένειμε, μεταξύ
τῶν ἄλλων, κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης
ἐγκεκριμένο ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἄλλων Ὀρθο
δόξων Ἐκκλησιῶν, μέ πρόδηλο τό σκοπό
προσηλυτισμοῦ.
Τό Γραφεῖο συνεργάσθηκε ἀκόμη καί μέ
Ἱερές Μητροπόλεις γιά τήν ἔκδοση τοπι
κῶν Δελτίων Τύπου.
Ἐπίσης παρεχωρήθησαν 12 συνεντεύ
ξεις σέ τηλεοπτικούς καί ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
ε) Οἱ συνεργάτες τοῦ Γραφείου ἀρθρο
γράφησαν, ἐπί τακτικῆς βάσεως, στό περι
οδικό «Ἐφημέριος» καί σέ ἄλλα Ὀρθόδοξα
περιοδικά μέ σκοπό τήν ἐνημέρωση τοῦ
Ὀρθοδόξου Πληρώματος.
στ) Συνεργάτες τοῦ Γραφείου καί τῆς
ΠΕΓ προσέφεραν τήν βοήθειά τους σέ
πλεῖστες περιπτώσεις γιά κατ’ οἶκον συ
ζητήσεις καί ἀντιμετώπιση οἰκογενειακῶν
προβλημάτων.
Β. Ἄλλες ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες
1. Στίς 10.10.2009 ἀπεβίωσε στίς ΗΠΑ, σέ
ἡλικία 87 ἐτῶν, ὁ Σπῦρος Ζωδιάτης, γνω
στός ἱδρυτής τῆς κινήσεως «Ἀμερικανική
Ἀποστολή γιά τούς Ἕλληνες» (American
Missi on to Greeks INC). Σήμερα εἶναι γνω
στή μέ τόν τίτλο «Προωθώντας τίς Διακο
νίες τοῦ Εὐαγγελίου» (Advancing Ministries
of the Gos pel ἤ AMG - Inter natio
 nal).
2. Στίς 15.10.2009 ἀπεβίωσε ἡ γκου
ροῦ ΜΑ, μετά ἀπό χρόνιο ἀλτσχάϊμερ.
Τό πραγματικό της ὄνομα ἦταν Εli z abet h
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Clare Prop
 he t (8 Ἀπριλίου 1939-15.10.2009).
Ἦταν ἡ γκουροῦ τῆς παραθρησκευτικῆς
ὀργανώσεως «Οἰκουμενική καί Παγκόσμια
Ἐκκλησία» (Chu
 rch Uni vers al and Trium
phant). Εἶχε διαδεχθεῖ στήν ἱεραρχία τῆς
κινήσεως τόν ἄνδρα της Mark Prop
 het πού
εἶχε πεθάνει τό 1973. Ἡ κίνηση συνδυάζει
θεοσοφία καί Channellig, μαζί μέ τήν ἐσχα
τολογική προσδοκία ἐλεύσεως τοῦ τέλους
τοῦ κόσμου. Γιά τήν ἐν λόγῳ παραθρη
σκευτική κίνηση ὁ Χριστός καί ἡ Παρθένος
Μαρία ἀνήκουν στούς ἀναληφθέντες διδα
σκάλους.
3. Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2009 καταδικάστη
καν μέλη τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολο
γίας» στή Γαλλία, ὕστερα ἀπό ἀγωγή πρώ
ην μελῶν γιά βλάβες στήν ὑγεία τους καί
ἀπώλεια σεβαστῶν χρηματικῶν ποσῶν.
Εἶχαν προσαχθεῖ σέ δίκη στή Γαλλία,
ὅπως γράφτηκε, γιά «ὀργανωμένη ἀπάτη»,
μετά ἀπό καταγγελία πρώην μέλους τῆς
Σαηεντολογίας καί τῆς «Γαλλικῆς Ἐπαγ
γελματικῆς Ἕνωσης Φαρμακοποιῶν» (βλ.
«Διάλογος», τ. 53, 24).
4. Στίς 26.1.2010 ἀπεβίωσε, στό Σικάγο
τῶν ΗΠΑ, ὁ Γεράσιμος Ζερβόπουλος, σέ
ἡλικία 90 ἐτῶν. Ἦταν ἐπιφανής θεωρητι
κός τῆς «Κοινωνίας τῶν Ἐλεύθερων Εὐαγ
γελικῶν Ἐκκλησιῶν» μέ πολλά συγγράμ
ματα, ἰδιαιτέρως ἐπιθετικά ἐναντίον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
5. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2010 διοργανώθηκαν
ἑορτασμοί ἀπό τούς Μορμόνους γιά τά 180
χρόνια τῆς κινήσεώς τους. Ὡς γνωστό, ἡ
κίνηση αὐτή ἱδρύθηκε ἐπίσημα ἀπό τόν Jo
seph Smith στίς 6 Ἀπριλίου 1830. Νά ὑπεν
θυμίσουμε ὅτι σήμερα ἡ κίνηση καθοδηγεῖ
ο
 as S.
ται ἀπό τόν 16 πρόεδρό της, τόν Thom
Monson,ὁ ὁποῖος εἶναι προχωρημένης ἡλι
κίας καί ἐκλέχθηκε στή θέση αὐτή τό 2008.
6. Στίς 6 Ἰουνίου 2010 ἡ «Νεoαποστολική
ἐκκλησία» ἔδωσε στή δημοσιότητα τό νέο
«Σύμβολο Πίστεώς» της, πού ἀποτελεῖται
ἀπό 10 ἄρθρα.
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7. Στίς 24 Ἰουνίου 2010 ἀπεβίωσ
 ε στή Χι
λή, σέ ἡλικία 88 ἐτῶν, ὁ Paul Schäfer, ἱδρυ
τής στή Λατινική Ἀμερική τῆς παραθρη
σκευτικῆς ὀργανώσεως μέ ὁλοκληρωτική
δομή Col on
 ia Dig
 nid
 ad. Νά σημειωθ
 εῖ ὅτι ὁ
Paul Schäfer ὕστερα ἀπό καταγγελίες γονι
ῶν εἶχε καταδικαστεῖ ἀπό δικαστήριο τῆς
Χιλῆς γιά κακοποίηση παιδιῶν.
8. Στή Ρωσία ὑπῆρξαν δύο περιπτώσεις
μέ δικαστικές ἀποφάσεις.
Ἡ μία ἀφορᾶ στήν «Ἐκκλησία τῆς Σα
ηεντολογίας». Ἡ ὀργάνωση αὐτή δέν ἔχει
ἀναγνωρισθεῖ στήν Ρωσία οὔτε ὡς θρη
σκεία οὔτε ὡς νομικό πρόσωπο ἰδιωτ ι
κοῦ δικαίου (δηλ. σωματεῖο). Ἡ ὀργάνωση
προσέφυγε στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τό δικαστήριο
κατεδίκασε τήν Ρωσία, ὄχι διότι δέν ἀνε
γνώρισε τήν Σαηεντολογία ὡς θρησκεία,
ἀλλά διότι δέν τήν ἀνεγνώρισε ὡς ἁπλό
σωματεῖο. Ἐκ τούτου προκύπτει ὅτι τά
εὐρωπαϊκ
 ά κράτη δέν ὑποχρεοῦνται νά
ἀναγνωρίσουν μιά ὀργάνωση ὡς θρησκεία
(δηλ. μποροῦν νά ἀπορρίψουν τό αἴτημά
της) ἀρκεῖ μόνο νά τήν ἀναγνωρίσουν ὡς
ἁπλό νομικό πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δικαίου.
Καί αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό. (βλ. Διά
λογο τ. 57, σ. 26).
Ἡ δεύτερη ἀφορᾶ στούς «Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ». Στίς 8 Δεκεμβρίου 2009, τό Ἀνώ
τατο Δικαστήριο τῆς Ρωσίας ἐπεκύρωσε
τήν ἀπόφαση τοῦ Περιφερειακοῦ Δικαστη
ρίου τοῦ Rostov-on-Dom, πού χαρακτήριζε
ὡς «ἐξτρεμιστικές» 34 δημοσιεύσεις τῶν
«Μαρτύρων τοῦ Ἰεχ
 ωβᾶ», βεβαιών
 οντας
ὅτι ἡ διανομή τους θά κατασχεθεῖ πανε
θνικά. Ἐπίσης, ἐπεκύρωσε τήν διάλυση ὡς
ἐξτρεμιστικῆς τῆς θρησκευτικῆς ὀργανώ
σεως τοῦ Ταγκάνρωγκ τῶν «Μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ» μέ τήν ἐντολή ἡ περιουσία της νά
δημευθεῖ καί νά τῆς ἀπαγορευθεῖ νά συ
νέρχεται ὡς ὀργάνωση. Ἐκπρόσωπος τῶν
«Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» δήλωσε ὅτι θά
ἐξετάσουν ἐάν θά ὑποβάλουν τήν ὑπόθεσή
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τους ἐνώπιον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστη
ρίου τοῦ Στρασβούργου (δημοσίευση στό
Foru
 m, βλ. καί Διάλογο τ. 59, σ. 24).
9. Στίς 13 Ὀκτωβρίου 2010, ὁ Πρόεδρος
τῆς «Διυπουργικῆς Ἀποστολῆς ἐπαγρύ
πνησης καί πάλης κατά τῶν σεκτῶν» στήν
Γαλλία, τῆς γνωστῆς MIVIL
 UD
 ES, Geor ges
Fenesh, ἔδωσε συνέντευξη, μέ τήν ὁποία
πληροφόρησε τίς οἰκογένειες γιά τούς κιν
δύνους πού προέρχονται ἀπό τήν δραστη
ριότητα τῶν σεκτῶν. Στήν συνέντευξη αὐ
τή ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ Διυπ
 ουργική Ἐπιτρο
πή ἐδημοσίευσε ἕναν ὁδηγό γιά γονεῖς καί
ἐκπαιδευτικούς μέ τόν τίτλο: «Προστασία
τῶν ἀνηλίκων ἀπό τίς παρεκτροπές τῶν
αἱρέσεων».
Εἶναι ἐντυπωσιακό αὐτό πού ὑπεγράμ
μισε. Ὅτι τά παιδιά πού ὑφίστανται τίς
συνέπειες τῶν παρεκτροπῶν τῶν αἱρέσεων
ἀνέρχονται σέ 50.000 ἕως 60.000. Ἀνάμεσα
σ’ αὐτά 5.000 παιδιά βρίσκονται σέ μεγάλο
κίνδυνο, καθόσον μεγαλώνουν μέσα σέ
κλειστές κοινότητες.
Γ. Συμπέρασμα
Συμπερασματικά ἐπαναλαμβάνω ὅ,τι
καί πέρυσι ὑπεγράμμισα: Τό σκηνικό τῶν
νεοφανῶν αἱρέσεων, ἐξακολουθεῖ νά βρί
σκεται σέ ἐξέλιξη διεθνῶς ἀλλά καί στή
χώρα μας. Δυστυχῶς, ὅπως φαίνεται, «ἔξω
πᾶμε καλύτερα» ἀπ’ ὅ,τι στή Χώρα μας. Οἱ
ἁρμόδιες Ἑλληνικές Ἀρχές δέν ἔχουν ἀν
τιληφθεῖ τήν βαρύτητα τοῦ προβλήματος,
τό ὁποῖο δέν εἶναι λιγώτερο σοβαρό στήν
Ἑλλάδα ἀπ’ ὅσο στίς ἄλλες χῶρες τῆς Εὐ
ρώπης.
Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι πέρυσι ἡ Γαλλι
κή Κυβέρνηση ἀπεφάσισε νά δημιουργή
σει νεώτερο κατάλογο παραθρησκευτικῶν
ὁμάδων (σεκτῶν) πέραν ἐκείνου πού εἶχε
καταρτίσει τό ἔτος 1995 ἡ Γαλλική Ἐθνο
συνέλευση (βλ. «Διάλογος», τ. 56, 23). Αὐ
τό δήλωσε ὁ Πρόεδρος τῆς «Διϋπουργικῆς
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Ἐπιτροπῆς Ἐπιτηρήσεως καί ἀγώνα κατά
τῶν Παραθρησκευτικῶν παρεκτροπῶν».
Ἡ Ἐκκλησία μας, μέ στοργική μέριμνα,
συνεχίζει τήν προσπάθειά Της γιά τήν
ἐνημέρωση τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος
καί τήν προσφορά βοήθειας σέ οἰκογένει
ες καί θύματα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων.
Σ’ αὐτή τήν προσπάθειά Της ἔχει συνερ
γούς τίς δραστηριοποιούμενες στήν Ἑλ
λάδα Πρωτοβουλίες Γονέων, τήν «Πανελ
λήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία
τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ, τῆς
Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου» (ΠΕΓ), πού
ἐκδίδει καί τό περιοδικό “Διάλογος”, καί
τήν «Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ἑλ
λάδος».
Δέν πρέπει νά παραλείψουμε νά σημει
ώσουμε σ’αὐτή τήν προσπάθεια τῆς Ἐκ
κλησίας καί τήν συμβολή πολύ καλά ἐνη
μερωμένων ἱστοσελίδων Ἱ. Μητροπόλεων
καί ἰδιωτικῶν πρωτοβουλιῶν.
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΕΚΤΕΣ
Ἡ «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση Κέντρων Ἔρευ
νας καί Πληροφοριῶν σχετικά μέ τίς Σέ
2,
κτες» (FECRIS) πραγματοποίησε στίς 17
Ἀπριλίου 2010 τήν πρώτη της συνδιάσκεψη
στή Μεγάλη Βρετανία. Ἡ συνδιάσ
 κεψη τέ
θηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ «Βρετανικοῦ Συμ
βουλίου Προστασίας τῆς Οἰκογένειας».
Ἄν καί ἡ διόργάνωση παρεμποδίστηκε
ἀπό τό πρόβλημα τῆς ἡφαιστειακῆς τέ
φρας στήν Ἰσλανδία, συμμετεῖχαν ὀγδόν
τα σύνεδροι ἀπό διάφορους χώρους σχετι
κούς μέ τήν προστασία τοῦ ἀνθρώπου καί
τῆς οἰκογένειας, ἀκαδημαϊκοί, πολιτικοί,
ἀξιωματοῦχοι καί ἐπαγγελματίες. Ἐκπρο
σωπήθηκαν: ἡ Ἰρλανδία, ἡ Γαλλία, τό
Βέλγιο, ἡ Ἰταλία, ἡ Ρωσία καί τό Ἡνωμένο
Βασίλειο.
2. FAIRnews, Αὔγουστος 2010.
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Κύριο θέμα τῆς συνδιάσκεψης ἀποτέλε
σε ἡ διείσδυση καί ἐξαπάτηση ἀπό μέρους
τῶν σεκτῶν, μέ στόχο τή διάβρωση κυβερ
νήσεων, δημόσιων καί φιλανθρωπικῶν φο
ρέων κ. ἄ., εἴτε μέ δόλια μέσα -μέ τή χρήση
ὀργανώσεων βιτρίνας-, εἴτε ἀνοιχτά μέ τό
πρόσχημα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας
καί ἰσονομίας.
Παρόμοιες πρακτικές τῶν ὁμάδων αὐ
τῶν στοχεύουν στήν ἀποδοχή ἀπό φορεῖς
καί κοινό καί στή δημιουργία ἀξιόπιστου
προφίλ, ἀλλά καί συχνότατα στήν ἀπόπει
ρα προσπορισμοῦ δημοσίων κονδυλίων,
μέσα ἀπό ποικίλους κοινωνικούς καί πο
λιτικούς κύκλους, ἐνῶ παράλληλα ἀπο
κρύπτουν τήν ψυχολογική καί σωματική
κακοποίηση τήν ὁποία ἀσκοῦν στά μέλη/
θύματά τους.
Ἡ συνδιάσκεψη κάλυψε ἕνα εὐρύ φά
σμα θεμάτων.
Ὁ Τόμ Σάκβιλ (Tom Sackv
 ille), πρόεδρος
τῆς FECRI S πραγματοποίησ
 ε τήν ἐναρκτή
ρια διάλεξη καί ἔδωσε ἔμφαση στήν σπου
δαιότητα τῆς διεθνοῦς συνεργασίας γιά
τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῶν
σεκτῶν. Πρότεινε τή σύσταση μιᾶς «Εὐ
ρωπαϊκῆς Ἕνωσης Λήψης Ἀποφάσεων»
στά πρότυπα τοῦ Γαλλικοῦ «About-Picard
3
Law» , ἡ ὁποία θά ἦταν σέ θέση νά ἀνα
γνωρίζει τήν ψυχολογική κακομεταχείριση
τῶν θυμάτων. «Οἱ σέκτες δέν περιορίζονται
ἀπό ἐθνικά σύνορα καί ὁ ἀγώνας ἐναντίον
τους θά ἔπρεπε νά εἶναι ἐξίσου γενικευμέ
νος», εἶπε.
Ἡ Ὤντρεϋ Τσάτορ (Audrey Chaytor),
τοῦ «Συμβουλίου Προστασίας τῆς Οἰκογέ
νειας», μίλησε σχετικά μέ τήν ἀνησυχία
3. Νόμος, πού τέθηκε σέ λειτουργία τό 2001 καί
προβλέπει τήν κρατική παρέμβαση γιά ὀργανώ
σεις, πού προβαίνουν σέ ἐγκληματικές ἐνέργειες,
κυρίως ὁμάδες πού παρουσιάζονται μέ τή μορφή
«λατρείας» (sectaires mou
 veme nts). Τό ὄνομα τοῦ
Νόμου προέρχεται ἀπό τούς κοινοβουλευτικούς
Nicolas About καί Catherine Picard.

28

της γιά τήν ἔλλειψη -ἀπό τήν ἐπίσημη ἐκ
κλησία καί τό κράτος- ἀναγνώρισης τῶν
κινδύνων, πού διατρέχουν τά θύματα τῶν
σεκτῶν, στήν σύγχρονη κοινωνία καί ζή
τησε νά ἐξεταστεῖ ὁ τρόπος διαχείρισης
κρατικῶν κονδυλίων. Ἀκόμη, πρότεινε τόν
ἐπαναπροσδιορισμό κονδυλίων ἀπό ἀκα
δημαϊκά, σέ θεραπευτικά προγράμματα
καί προγράμματα ἀποκατάστασης θυμά
των τῶν σεκτῶν.
Ἀκολούθησαν εἰσηγήσεις πανεπιστη
μιακῶν καί κοινοβουλευτικῶν ἐκπροσώ
πων ἡ δέ Συνδιάσκεψη εἶχε κατά γενική
ὁμολογία μεγάλη ἐπιτυχία καί πολλά
ὑποσχόμενα γιά τήν ἐπίλυση καί τόν
ἔλεγχο τῶν σχετικῶν προβλημάτων στό
μέλλον.
Σχόλιο τοῦ «Διαλόγου»: Στή χώρα
μας, τά προβλήματα αὐτά διαιωνίζονται
ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες. Μήπως εἶναι
καιρός οἱ Ἀκαδημαϊκοί μας, οἱ Πανεπιστη
μιακοί μας καί γενικά οἱ σκεπτόμενοι ἄν
θρωποι νά σκύψουν πάνω στό πρόβλημα
μέ τόν ἴδιο τρόπο πού οἱ Γάλλοι, οἱ Γερμα
νοί κι οἱ λοιποί Εὐρωπαῖοι τό ἀντιμετωπί
ζουν; Μήπως εἶναι καιρός νά μιμηθοῦμε
τούς Εὐρωπαίους σ’ αὐτό τό μέγιστο πρό
βλημα, ἀντί νά τούς μιμούμεθα στά τόσα
ἄλλα καταστροφικά πού κατακλύζουν τή
χώρα μας;
«Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ»
«Ὁ θάνατος πού ὀνειρεύτηκα», τό φίλμ
τοῦ Παναγιώτη Κράββα, προβάλλεται ἤδη
4
στούς κινηµατογράφους .
Ἡ ταινία ἔχει σάν ὑπόθεση τή θλιβερή
ἱστορία τῶν σατανιστῶν τῆς Παλλήνης
(1992-1997), ἕνα θέμα πού ἐνῶ λέγεται ὅτι
συγκλόνισε τό Πανελλήνιο δέν φαίνεται
νά προβλημάτισε τήν Πολιτεία καί τούς
πολίτες πρός τή σωστή κατεύθυνση.
4. Βλ. «Athen’s Voice», τ. 325, 25/11-1/12/2010.
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Εἶναι παρατηρημένο ὅτι τά τελευταῖα
χρόνια ὑπάρχει μία τάση ὡραιοποίησης
ἀκραίων συμπεριφορῶν καί προβολῆς τους
μαζικά ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης, ὅσο καί
ἀπό τόν κινηματογράφο καί τήν τηλεόρα
ση, μέ τό πρόσχημα τῆς ἔκθεσης τοῦ ὅλου
φαινομένου γιά γενικότερο δῆθεν προβλη
ματισμό…
Σέ δηλώσεις του, ὁ σκηνοθέτης, χαρα
κτηρίζει τήν ταινία ὡς, «ρομαντική ταινία
τρόμου», ἐνῶ τή θεωρεῖ σάν μία ἀναφορά
καί σέ ἄλλες «ἀδιέξοδες “καταραμένες”
ἱστορίες πού ἔχουν ἤ δέν ἔχουν δεῖ τό φῶς
τῆς δημοσιότητας». Ἐνῶ ὅμως ἀναφέρε
ται στήν κρίση μοναξιᾶς καί ἀποξένωσης
ὁραμάτων καί ἀξιῶν, συμπεραίνει πώς
ὅλα ἀπόκεινται στή βούληση, τήν παιδεία,
τήν κρίση καί τίς ἐπιλογές τοῦ ἀνθρώπου
γιά τήν ὀρθή ὁριοθέτηση τῆς ζωῆς καί τῶν
ἐπιλογῶν του. Τό ἄν τώρα ὁ ἄνθρωπος εἶ
ναι ἱκανός ἀπό μόνος του νά κάνει ὀρθές
ἐπιλογές καί μέ ποιά κριτήρια, αὐτό δέν
φαίνεται νά τόν ἀπασχολεῖ.
Δυστυχῶς, στό ἴδιο μῆκος κύματος κι
νοῦνται καί οἱ πρωταγωνιστές τῆς ταινίας,
οἱ ὁποῖοι σέ κοινή τους συνέντευξη μιλοῦν
γιά τήν «καταπληκτική ἐμπειρία τῶν γυ
ρισμάτων» ἐπειδή, παρόλο τό «σκληρό»
θέμα, «αὐτά βιώθηκαν σάν παιχνίδι πότε
σκληρό καί βίαιο καί πότε ἐνδιαφ
 έρον καί
ἁπαλό».
«Ἀκόμη καί τό ψεύτικο αἷμα ἦταν νόστι
μο», λέει στή συνέντευξη ὁ πρωταγωνιστής
τῆς ταινίας καί συνεχίζει, ὅτι τό ἀπόλυτο
κακό του χαρακτήρα πού ἐνσάρκωσε τό
ἀντιμετώπισε σάν παραμύθι.
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Ἡ δέ πρωταγωνίστρια ἔψαξε, δηλώνει,
νά βρεῖ «κάτι σταθερό» στήν ἑρμηνεία τοῦ
ρόλου της καί αὐτό ἦταν «κάτι πολύ μαῦρο»
πού «κρύβει στήν καρδιά μου ὁ χαρακτήρας
μου».
Μήπως ὅλα αὐτά ἐναρμονίζονται μέ
τό διεθνές σκηνικό πού τροφοδοτεῖ κα
θημερινά τό νεανικό κοινό μέ εἰκόνες
«ρεαλιστικῶν» σκηνῶν βίας καί σέξ, μέ
τό αἰτιολογικό ἤ μή τῆς καταγγελίας καί
μέ βέβαιο ἔρεισμα τόν εὔκολο πλουτισμό
τῶν κρατούντων -κάτι πού ἐφαρμόζεται
κυρίως στή βιομηχανία τοῦ Χόλλυγουντ
καί διαμορφώνει τό ἦθος τοῦ κοινοῦ ἐδῶ
καί δεκαετίες; Ἄν αὐτό θά ἔπρεπε νά μᾶς
προβληματίσει ἤ ὄχι, αὐτό τό ἀφήνουμε
στή κρίση τῶν ἀναγνωστῶν· ἄς θυμηθοῦ
με μόνο ὅτι ὅταν τότε τά Μ.Μ.Ε. χαρακτή
ριζαν τά τραγικά πρόσωπα, πού ἔλαβαν
μέρος στά ἐγκλήματα τῆς Παλλήνης, «ἐγ
κληματικές φύσεις», ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβι
ζόπουλος ἀπαντοῦσε ὅτι «δέν ὑπάρχουν
ἐγκληματικές φύσεις, ἀλλά ἐγκληματικά
δόγματα, πού διαμορφώνουν τόν ἄνθρωπο
ὥστε νά προβεῖ σέ ἐγκληματικές ἐνέργει
ες».
Εὐχόμαστε κάποτε νά ὑπάρξουν καί
σκηνοθέτες πού θά ἔχουν τόν ἡρωισμό
νά ἀσχοληθοῦν μέ τή ζωή τῶν ἁγίων μας,
-παλαιῶν καί σύγχρονων- ἡ ὁποία ἐκτός
ἀπό τούς ὑπαρξιακούς προβληματισμούς
θά ἔδινε καί τό σωτήριο μέτρο καί τήν κα
τεύθυνση πρός τό ἀληθινό νόημα τῆς ζω
ῆς, ὅπως τό δίδαξε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς μέ
τήν ἐνανθρώπισή Του καί τήν ὅλη πορεία
τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του.

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Μᾶρκος: «Ὁ νόμος τῆς ἐλευθερίας διδάσκει ὅλη τήν ἀλήθεια. Ὅμως οἱ
περισσότεροι αὐτόν τόν νόμο τόν διαβάζουν, γιά νά τόν γνωρίζουν, καί λίγοι τόν καταλαβαίνουν
σέ ἀναλογία μέ τήν πραγματοποίηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.
Μή ζητᾶς τήν τελειότητα τοῦ νόμου αὐτοῦ στίς ἀνθρώπινες ἀρετές. Γιατί μέ αὐτές δέν
μπορεῖ νά γίνει κανείς τέλειος. Ἡ τελειότητά του εἶναι κρυμμένη βαθιά μέσα στόν σταυρό τοῦ
Χριστοῦ».
“Τό Μέγα Γεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
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ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦν καί 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 Ἑταιρείας
«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Κάθε Πέμπτη, 5.00΄-7.00΄ μ.μ.
2. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῶν Πεντη
κοστιανῶν. 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, Ἀποκρυ
φιστικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστικές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμ
πτη, 7.00΄-9.00΄ μ.μ.
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγί
ας Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ.
ἐπικοινωνίας: 210 6396 665.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM,
μεταδίδονται οἱ ἐκπομπές:
α) «Ἀντιαιρετική Δράση».
Σάββατο, 14.15-15.00.
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν
ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί
ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως».
(Οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Παρασκευής Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή),
Σάββατο, 18.00-19.00.
Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e-mail: ierasynodos@ecclesia.gr
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.:
www.ppu.gr, τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
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διάλογος

π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΟΥΡΟΥ Δρ. Θ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

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

Σελίδες: 696. Τιµή λιανική: 25 €.

Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.
Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

Ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες, ὁρισµένοι κύκλοι
προβάλλουν στό δυτικό κόσµο τή γιόγκα
ὡς ἰδανική µορφή σωµατικῆς ἄσκησης.
Ἐπίσης γίνονται µαθήµατα-σεµινάρια γυµναστικῶν
ἀσκήσεων, διδάσκονται στάσεις καί κινήσεις τοῦ σώµατος,
ὅπως αὐτές ἐφαρµόζονται
στόν ἰνδουισµό καί στόν βουδισµό (γιόγκα).
Στό παρόν κείµενο γίνεται προσπάθεια νά παρουσιαστεῖ
τό θέµα µέ τόν ἁπλούστερο δυνατό τρόπο.
Σκοπός τῆς µικρῆς αὐτῆς ἐργασίας εἶναι νά µπορέσει
νά ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, ἀνεξαρτήτως
τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἤ ἄλλων προτιµήσεών του
τίς διάφορες πλευρές τοῦ ζητήµατος.
Ἡ σωµατική ἄσκηση εἶναι κοινό ἀγαθό, ὅπως καί ἡ
ἐλευθερία. Ὁ κάθε ἕνας ἔχει τό δικαίωµα νά γνωρίσει
ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τό συγκεκριµένο θέµα.
Μόνο ἔτσι, θά εἶναι σέ θέση νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα,
αὐτό πού ὁ ἴδιος κρίνει ὡς σωστό.
Ἡ µελέτη γίνεται µέ βάση τίς σύγχρονες ἀπόψεις τῆς
ἰατρικῆς, τῆς ἀθλητιατρικῆς καί τῆς θρησκειολογίας.

Σελίδες: 40. Τιµή λιανική: 2 €.

Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.
Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου
καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2. «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3. «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and
Life».
4. « Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5. « Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς
παραθρησκείας».
6. «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν
ὁμάδων», (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 Α΄).
12. «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος
Γ΄).
13. «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους
τοῦ Ἑωσφόρου».
14. « Νεοφανεῖς αἱρέσεις-Καταστροφικὲς Λατρεῖες
στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
15. «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σατανι
στῶν».
16. « Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη»,
ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως (Ἁλίαρτος
20-26/9/1995).
17. «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο
κληρωτικῶν αἱρέσεων καὶ παραθρησκευτικῶν
ὁμάδων».
18. «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ
στρατηγική».
19. «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη θεώρηση καὶ ἀντι
μετώπιση».
20. «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρη
σκείας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰκογένεια».
21. « Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
22. «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξί
ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».
23. «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
24. «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ
θοδοξία».
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25. « Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
26. Μ
 οναχῆς Ἀντωνίας, «Νεοπεντηκοστιανοὶ στὴν
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
27. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θρησκευτικὴ Ἐλευθε
ρία», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
28. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
29. Κ
 ωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρθοδό
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
30. Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;»,
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).
31. Λ
 εωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ
δοκία Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
32. Κ
 ωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
33. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε
νικὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο).
34. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
Καμπάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο).
35. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ
χημεία» (τεῦχος 3ο).
36. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀποκρυφιστικὲς Ὁμάδες», Ροδόσταυροι κ.λπ.
(τεύχη 4ο-10ο).
37. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νε
οαποκρυφισμὸς», (τεύχη 11ο-15ο).
38. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο).
39. « Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄).
40. Κ
 υριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
41. Κ
 ωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμφισβη
τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42. Ἄννας Μπουρδάκου, «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Ἀπό τό Α στό Ω».
43. π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, «Ὁ Νεοπαγανισμός τῆς
“Νέας Ἐποχῆς”».
44. Χρήστου Ταγαράκη, «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική
ἄσκηση-γυμναστική;».
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. Μ
 οναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, «Σύγχρονες
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή», ἔκδ. Παρα
καταθήκη (τηλ. 2310 222511).
3. Β
 ουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
ἐκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).
4. M. E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος
βασιλιάς», 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.

