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Μέ μεγάλη ἐπιτυχία, πραγματοποιήθη-
κε τήν 9η Δεκεμβρίου 2012, στήν Αἴθουσα 
Ἐκδηλώσεων τῆς «Ἑταιρίας τῶν Φίλων τοῦ 
Λαοῦ», ἡ ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 30 ἔτη 
διακονίας τῆς Π.Ε.Γ.

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ Χορωδία «Βυ-
ζαντινές Φωνές» ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ 
Προέδρου τῆς Π.Ε.Γ. καί Καθηγητοῦ τοῦ 
Ἐθνικοῦ Ὠδείου κ. Κωνσταντίνου Παπα-
χριστοδούλου καί ἡ ὁποία ἀπέδωσε σχετι-
κούς Ἐκκλησιαστικούς ὕμνους.

Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ Προέδρου τοῦ 
Πνευματικοῦ Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Γ. καί 
Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἐπί τῶν Αἱρέσεων π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, 
μέ θέμα: «π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὁ 
ἱδρυτής τῆς Π.Ε.Γ.». Ἀκολούθως ἀπηύθυνε 
χαιρετισμό ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης 
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, Πανοσιολογιώ-
τατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Πα-
παθανασίου, ὁ ὁποῖος μέ πολύ γλαφυ-
ρό τρόπο ἀναφέρθηκε στήν προσωπική 
του σχέση μέ τόν μακαριστό π. Ἀντώνιο. 

Στή συνέχεια, ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Γ., κ. Κωνσταντῖνος 
Παπαχριστοδούλου ἀνέπτυξε στήν ὁμιλία 
του τήν ἱστορική διαδρομή καί τή δράση 
τῆς Π.Ε.Γ. κατά τά 30 ἔτη τῆς διακονίας 
της.

Μετά τίς ὁμιλίες ἀκολούθησε μουσι-
κό πρόγραμμα κλασσικῆς μουσικῆς, μέ 
τό Μουσικό σύνολο «Wassenhowen». Τήν 
εὐθύνη γιά τό πρόγραμμα εἶχε ἡ Solist 
πιάνου καί κλασικοῦ τραγουδιοῦ κ. Κατε-
ρίνα Βασιλάκη, μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ., 
ἡ ὁποία τραγούδησε τό «Πάτερ ἠμῶν» τοῦ 
Malotte καί συνόδευσε στό πιάνο διάφορα 
δημοφιλῆ κλασικά κομμάτια. Τήν κ. Βασι-
λάκη συνόδευε στό Βιολί ἡ βιολονίστα κ. 
Ἑλένη Παπαδοπούλου.

Τό τελευταῖο μέρος τοῦ προγράμματος 
περιελάμβανε τήν ἐπίδοση «Τιμητικῶν Δι-
πλωμάτων» στούς ὁμιλητές τοῦ «Σεμιναρί-
ου Ὀρθοδόξου Πίστεως», πού διοργανώνει 
ἡ Π.Ε.Γ. κάθε Κυριακή στό Πνευματικό Κέ-
ντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, 
ἐπί 25 συνεχῆ ἔτη.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΑ 30 ΕΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Γ.
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π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Γ.1

τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, 
Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Γ.

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Ἀλεβιζό-
πουλος, 11ο τέκνο τοῦ Γεωργίου καί τῆς 
Παναγιώτας, γεννημένος στά Δουβρέϊκα 
Μεσ ση νί ας τόν Ὀ κτώ βριο τοῦ 1931.

Ἕνας σεμνός κληρικός καί βαθύς θεο-
λόγος, ἕνας φωτισμένος ποιμένας, ἕνας 
σύγχρονος ἀπολογητής καί ὁμολογητής 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἕνας ἐπιστήμο-
νας συστηματικός καί ἐρευνητής, ἕνας 
γόνιμος συγγραφέας, ἕνας ὑποδειγματικός 
οἰκογενειάρχης, μιά χαρισματική καί φω-
τεινή ἐκκλησιαστική προσωπικότητα, μέ 
ἰδιαίτερα ὀργανωτικά, διανοητικά καί ἠθι-
κά χαρίσματα, ὑπῆρξε ὁ ἱδρυτής τῆς Π.Ε.Γ., 
ἀείμνηστος καί μακαριστός π. Ἀντώνιος 
Ἀλεβιζόπουλος.

Ἔτσι τόν γνωρίσαμε, ἐμεῖς οἱ παλιοί 
συνεργάτες του, πού μαθητεύσαμε καί δι-
ακονήσαμε κοντά του ἐπί σειρά ἐτῶν. Λίγο 
μετά τήν κοίμησή του, στίς 3.5.1996, εἶχα 
ταπεινά ὑποστηρίξει ὅτι: «γιά πολλά χρό-
νια ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τίς αἱρέ-
σεις καί τίς παραθρησκευτικές ὀργανώσεις 
θά εἶναι “φωνή Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου”. 
Καί νομίζω ὅτι δέν ὑπερβάλλω ὑποστηρί-
ζοντας ὅτι ἐμεῖς οἱ “παραλειπόμενοι”, ἄν 
θέλωμε νά μι λᾶ με σω στά σ’ αὐ τόν τόν εὐ αί
σθη το ποι μαν τι κό το μέ α, πρέ πει νά μιλᾶμε 
“κατά Ἀλεβιζόπουλον”. Ἐκεῖνος ἔχει χαρά-
ξει τόν δρόμο τόσο γιά τήν προληπτική, ὅσο 
καί γιά τήν θεραπευτική ἀντιμετώπιση τῆς 
μάστιγας τῶν αἱρέσεων» (Ἀφιέρωμα, σελ. 
16).

Αὐτά ἔλεγα τότε. Σήμερα, μετά ἀπό 16 
ἔτη, ἐπαναλαμβάνω, μετά λόγου γνώσεως, 

1. Ὁμιλία ἐπί τῇ συμπληρώσει 30 έτῶν διακονίας τῆς 
Π.Ε.Γ., στήν αἴθουσα τῆς «Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ», 
στίς 9 Δεκεμβρίου 2012.

καί ἐπαυξάνω τήν βεβαιότητά μου αὐτή. 
Ὅσο περνοῦν τά χρόνια, τόσο ἀξιώτερος 
καί σεβασμιώτερος καί πιό δικαιωμένος 
καί ἐπίκαιρος καί προφητικός καί ρεαλι-
στής ἀποδεικνύεται αὐτός ὁ ἀκάματος 
ἐργάτης τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου.

Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος Γραμματέας τῆς νε-
οσυσταθείσης, στήν δεκαετία τοῦ ‘70, Συ-
νοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων. Ἡ 
γραμμή πού ἐκεῖνος ἐχάραξε, ἀποτελεῖ 
τήν πυξίδα τῆς πορείας μας μέχρι σήμερα, 
στόν σωστό τρόπο μελέτης καί ἀντιμετω-
πίσεως τῆς σύγχρονης πλάνης, ἀλλά καί 
τῆς συμπεριφορᾶς μας πρός τά θύματά 
της. Τό ἀξίωμα, μάχη κατά τῆς πλάνης, 
στοργή πρός τόν πλανεμένο ἀδελφό, εἶναι 
δικό του ἀξίωμα.

Ὁ π. Ἀντώνιος, συνέδεσε καί ἐξασφάλι-
σε, ὄχι μόνο μέ τό πρό σω πο καί τήν πα ρου
σί α του, ἀλ λά καί μέ σῳ τῶν κα τα στα τι κῶν 
τους, τούς φο ρεῖς πού ἵ δρυ σε, με τα ξύ τῶν 
ὁποίων τήν Π.Ε.Γ., μέ τήν Ἐκκλησία. Ἡ ἐπι-
θυμία τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Π.Ε.Γ., ὅπως καί προ-
φορικά μᾶς εἶχε ἐκμυστηρευτεῖ, εἶχε ἕνα 
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διπλό στόχο: α) τό ἔργο τῆς Π.Ε.Γ. νά ὑπη-
ρετεῖ τόν ποιμαντικό τομέα τῆς Ἐκ κλη σί ας, 
νά τε λεῖ ὑ πό τίς εὐ λο γί ες τῆς Ἐκ κλη σί ας 
καί σέ συ νερ γα σί α μέ τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἄρθρο 2, ἐδάφ. 
ιη’). Γι’ αὐτό, στό ἄρθρο 10 τοῦ Καταστατι-
κοῦ προβλέπεται ὅτι «Ἐπίτιμος Πρόεδρος 
τοῦ Σωματείου ὁρίζεται ὁ ἑκάστοτε Ἀρχι-
επίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος». 
Σκοπός τοῦ ἱδρυτῆ ἦταν ἡ στενή σχέση καί 
ἐξάρτιση τῆς Ἑνώσεως ἀπό τήν Ἐκκλησία 
καί μάλιστα τήν Ἱερά Σύνοδο. Ἀκόμη, στό 
ἄρθρο 14 τοῦ Καταστατικοῦ, προβλέπεται 
ἡ συγκρότηση Πνευματικοῦ Συμβουλίου, 
μέ Πρόεδρο ἕναν Ὀρθόδοξο Κληρικό, χω-
ρίς τήν παρουσία καί τήν συγκατάθεση 
τοῦ ὁποίου οὐδεμία πράξη τοῦ Δ.Σ. ἤ τῆς 
Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Σωματείου, θεω-
ρεῖται ἔγκυρη, καί σκοπός, β) ἡ ἐπιστροφή 
τῶν θυμάτων τῶν νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων νά 
εἶ ναι συγ χρό νως καί ἐ πα νέν τα ξη στήν Ἐκ
κλη σί α.

Τό ὀργανωτικό πνεῦμα του ἐμφανίζει 
μιά ἀξιοθαύμαστη γονιμότητα. Ἀντιλαμ-
βάνεται ὅτι γιά νά μπορέσει νά ἀναπτύξη 
τήν δραστηριότητά του πρωτοποριακά τό-
τε, στόν ἀγώνα του γιά τήν ἀν τι με τώ πι ση 
τῆς σύγ χρο νης πλά νης καί τῶν νε ο φα νῶν 
αἱ ρέ σε ων, εἶ ναι ἀ νάγ κη, πλήν τῶν πο λυ τί
μων συ νερ γα τῶν του, νά δη μι ουρ γή σει καί 
ἄλ λη κα τάλ λη λη ὑ πο δο μή. Ἔ τσι μέ βά ση 
τήν Συ νο δι κή Ἐ πι τρο πή ἐ πί τῶν αἱρέσεων, 
ἱδρύει τούς ἀκολούθους φορεῖς:

α) Σεμινάριο Ἐπιμορφώσεως Κληρικῶν, 
πού λειτουργοῦσε στήν Ἱερά Μονή Πεντέ-
λης, ἀπό τό 1977 καί ὅπου ἐπεστράτευσε 
πολλούς συνεργάτες κληρικούς, μεταξύ 
τῶν ὁποίων καί τόν ὑποφαινόμενο. Στή 
συνέχεια ἱδρύει:

β) τό Ἀντιαιρετικό Φροντιστήριο, πού 
λειτουργοῦσε στή μεγάλη αἴθουσα τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου καί στό ὁποῖο φοίτησαν 
πληθώρα κληρικῶν καί λαϊκῶν συνερ-
γατῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλεγό-

μαστε καί μερικοί ἀπό ἐμᾶς τούς παλαιοτέ-
ρους συνεργάτες του.

γ) Ἀκολούθησε ἡ ἵδρυση τῆς Π.Ε.Γ. τό 
1982.

δ) Τό 1988 ἱδρύει τό Σεμινάριο Ὀρθοδό-
ξου Πίστεως καί τό Σεμινάριο Οἰκοδομῆς 
στήν Ὀρθοδοξία, πού λειτουργοῦν στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς, στήν ἀρχή, 
καί στό Πνευματικό της Κέντρο, ἀργότε-
ρα. Θεσμός πού μέχρι σήμερα λειτουργεῖ 
ἀνελλιπῶς, μέ ἐξαιρετικά ἀποτελέσματα.

ε) Τό 1989 ὁ π. Ἀντώνιος καθιερώνει τόν 
θεσμό τῶν Συνδιασκέψεων γιά θέματα 
αἱρέσεων καί παραθρησκείας, οἱ ὁποῖες 
ἐξελίχθηκαν σέ Διορθόδοξες καί Πανορ-
θόδοξες. Ἡ Ε’ Συνδιάσκεψη στήν Ναύ-
πακτο (1993) καί ἡ τελευταία γι’ αὐτόν Ζ΄ 
Πα νορ θό δο ξη Συν δι ά σκε ψη στήν Ἀ λί αρ το 
Βοι ω τί ας (1995) ὑ πῆρ ξαν οἱ σπου δαι ό τε ρες, 
κα θό σον κα τήρ τη σαν τούς μέ χρι σή με ρα 
ἰ σχύ ον τες κα τα λό γους Ὁ μά δων ἀ συμ βί
βα στων μέ τήν Ὀρ θο δο ξί α. Ἐ φέ τος, πι στοί 
στούς ὀ ρα μα τι σμούς του, ἐ πραγ μα το ποι
ή σα με, μέ τήν βο ή θεια τοῦ Θε οῦ, τήν ΚΔ’ 
Πα νορ θό δο ξη Συν δι ά σκε ψη στήν Θεσ σα
λο νί κη.

στ) Παράλληλα λειτούργησε τόν Συμ-
βουλευτικό Σταθμό καί τίς ὁμάδες ἐργασί-
ας, ὅπου γίνεται δεκτό πλῆθος περιπτώσε-
ων καί καταρτίζονται στελέχη γιά τό ἔργο.

ζ) Στήν Ἱ ε ρά Ἀρ χι ε πι σκο πή Ἀ θη νῶν, 
ἱ δρύ ει τήν Ὑ πη ρε σί α Ἐ νη με ρώ σε ως Δι α λό
γου καί Πο λι τι σμοῦ.

η) Τό 1991 ἱ δρύ ει τό Ὀρ θό δο ξο Ἐ πι μορ
φω τι κό Κέν τρο Ἐ ρευ νῶν καί Δι α λό γου, στό 
ὁ ποῖ ο θέ λη σε νά προ σαρ τή σει τό Ὀρ θό δο
ξο Θε ο λο γι κό Σε μι νά ριο, μέ προ ο πτι κή νά 
πα ρα χω ρεῖ θε ο λο γι κά πτυ χί α.

θ) Τό 1994 ἱδρύει ἀνεπισήμως καί τό 1995 
ἐπισήμως τόν Διορθόδοξο Σύνδεσμο Πρω-
τοβουλιῶν Γονέων.

ι) Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1994 ἐκδίδει τό 
πρῶτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Διάλογος», 
τό ὁποῖο διηύθυνε μέχρι τό 6ο τεῦχος του 
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(μέχρι τήν κοίμησή του) καί τό ὁποῖο σή-
μερα, μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου, ἀριθμεῖ 69 
τεύχη. Ἐκδίδεται ὡς ὄργανο τοῦ «Διορθο-
δόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλιῶν Γονέων», 
καί οἰκονομικό φορέα τήν Π.Ε.Γ.

ια) Συγχρόνως, ἐκδίδει τό «Νομικό Δελ-
τίο» καί τό φυλλάδιο «Μαρτυρία».

ιβ) Τέλος, στούς ὀραματισμούς του βρί-
σκονταν δύο ἀκόμη ἔργα: 1) ἡ ἀνοικοδόμη-
ση κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων, οἱ ὁποῖες 
θά φιλοξενοῦσαν ὅλες αὐτές τίς δραστη-
ριότητες, ὅπως εἶχε προαναγγείλει τόν 
Νοέμβριο τοῦ 1992, καί 2) Ἡ ἔκδοση Λε-
ξικοῦ αἱρετικῶν καί παραθρησκευτικῶν 
Ὁμάδων, μέ πρωτογενές ὑλικό, καρπός 
τῆς προσωπικῆς του κοπιώδους ἔρευνας, 
τοῦ ὁποίου τά κείμενα εἶχαν σχεδόν ὁλο-
κληρωθεῖ. Ὅμως ἡ πρόωρη ἀναχώρησή 
του ἀνέκοψε τήν ὑλοποίηση καί αὐτῶν τῶν 
μεγαλόπνοων ὁραμάτων του.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, τό ἔτος 2006, κατόπιν εἰσηγή-
σεως τῆς Σ. Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων, 
μέ τήν συμπλήρωση δεκαετίας ἀπό τήν 
κοίμησή του, τοῦ ἀπένειμε, μετά θάνατον 
καί κατ’ ἐξαίρεση, τήν ὑψίστη τιμητική 
διάκριση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόν 
Σταυρό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, γεγονός 
πού δέν συνηθίζεται γιά τεθνεῶτες.

Αὐτός εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς Π.Ε.Γ., ὁ ἰσχνός 
στό δέμας καί ἰσχυρός στό πνεῦμα, π. 
Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, Δρ. Θεολογίας 
καί Φιλοσοφίας.

Ἐ μεῖς, οἱ συ νερ γά τες τῆς Π.Ε.Γ., αἰ σθα
νό μα στε ἰ δι αί τε ρη εὐ γνω μο σύ νη πρός τόν 
ἀ εί μνη στο καί πο λυ σέ βα στο ἰ δρυ τή τῆς 
Ἑ νώ σε ώς μας, δι δά σκα λο καί ἐμ πνευ στή 
τοῦ ἔρ γου μας. Πα ράλ λη λα, μέ πλή ρη συ
ναί σθη ση τῆς εὐ θύ νης μας καί τοῦ βά ρους 
τῆς πα ρα κα τα θή κης πού μᾶς ἐμ πι στεύ θη
κε, προ σπα θοῦ με νά συ νε χί ζου με, πι στοί 
στό πνεῦ μα τό δι κό του, τό ἔρ γο πού ἐ κεῖ
νος ἐ θε με λί ω σε, ὀρ γά νω σε καί ἐ χά ρι σε 
στήν Ἐκ κλη σί α.

Κα νό νας μας, ἡ δε δη λω μέ νη ὑ πα κο ή 
μας στήν Ἁ γί α Ἐκ κλη σί α μας, τόν Μα κα
ρι ώ τα το Ἐ πί τι μο Πρό ε δρο τῆς Ἑ νώ σε ώς 
μας, Ἀρ χι ε πί σκο πο Ἀ θη νῶν καί Πά σης 
Ἑλ λά δος, ὑ πό τήν αἰγίδα τοῦ ὁποίου ἐκδί-
δομε καί τό περιοδικό μας, καί τήν Ἱερά 
Σύνοδο, σύμφωνα μέ τήν διατυπωμένη στό 
Καταστατικό μας ἐπιθυμία τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς 
Ἑνώσεώς μας.

Ἔργο τῆς διακονίας μας εἶναι ἡ ἀντι-
κειμενική καί σέ βάθος ἔρευνα καί μελέτη 
τῆς πολυώνυμης σύγχρονης πλάνης καί 
ἡ ἐνημέρωση τῶν Ποιμένων καί τοῦ Πλη-
ρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας. Σεβόμενοι 
τήν θρησκευτική ἐλευθερία κάθε πολίτη 
νά ἐπιλέγη τό «πιστεύω» του, στοχεύομε 
στόν ἐντοπισμό τῶν ποικίλων προσωπεί-
ων, μέ τά ὁποῖα οἱ σύγχρονες αἱρέσεις καί 
οἱ παραθρησκευτικές ὁμάδες ἀσκοῦν ἕναν 
ἀθέμιτο προσηλυτισμό πρός ἀνύποπτους 
Ὀρθόδοξους ἀδελφούς μας. 

Κύριο χαρακτηριστικό τῆς προσπάθειά 
μας εἶναι ἡ χωρίς φα να τι σμό καί μι σαλ
λο δο ξί α, ἀλ λά μέ στορ γή καί ἀ γά πη ἀν τι
με τώ πι ση τῶν θυ μά των τῆς πλά νης. Χα
ρά μας ἡ ἀ πε λευ θέ ρω ση καί ἡ ἐ πι στρο φή 
στούς κόλ πους τῆς Ἐκ κλη σί ας τῶν πλα-
νεμένων ἀδελφῶν μας καί ἡ προσφορά 
οὐσιαστικῆς βοήθειας στίς οἰκογένειές 
τους.

Πόθος μας ἐγκάρδιος ἡ συνέχιση τῆς 
ζωῆς, τῆς ἱστορίας καί τοῦ ἔργου τῆς Π.Ε.Γ.. 
Καί πρός τοῦτο καλοῦμε παλαιούς καί νε
ώ τε ρους συ νερ γά τες καί φί λους τῆς Π.Ε.Γ. 
νά ἐ πα να συν δε θοῦν καί νά συ σπει ρω θοῦν 
μα ζί μας στήν πε ραι τέ ρω δι α κο νί α τοῦ ἔρ
γου, τό ὁ ποῖ ο ὁ π. Ἀν τώ νιος ἐ θε με λί ω σε 
καί οἰ κο δό μη σε.

Ἑ ορ τά ζον τας σή με ρα τήν 30τηρίδα τῆς 
Ἑ νώ σε ώς μας, εὐ χα ρι στοῦ με πρω τί στως 
τόν Πα νά γα θο Θε ό γιά τήν πλού σια εὐ λο
γί α Του στήν τα πει νή, ἀλ λά φι λό τι μη προ
σπά θειά μας, ἡ ὁποία ἔ χει ὡς κί νη τρο τήν 
ἀ γά πη μας πρός τούς πλα νε μέ νους ἀ δελ
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φούς μας καί στό χο μο να δι κό τήν δό ξα τοῦ 
Πα να γί ου Ὀ νό μα τός Του καί τόν ἔ παι νο 
τῆς Ἁ γί ας Μη τρός Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας 
μας.

Εὐ χα ρι στοῦ με, τούς μέ χρι τώ ρα ἐ πευ
λο γή σαν τας τήν Ἕ νω σή μας μα κα ρι στούς 
Ἀρ χι ε πι σκό πους Σε ρα φείμ καί Χρι στό δου
λο. Μέ βα θύ σε βα σμό εὐ χα ρι στοῦ με τόν 
Μα κα ρι ώ τα το Ἀρ χι ε πί σκο πό μας κ. Ἱ ε ρώ
νυ μον καί τήν Ἱ ε ράν Σύ νο δον τῆς Ἐκ κλη σί
ας τῆς Ἑλ λά δος γιά τήν πολ λα πλή, πο λύ
τι μη καί εὐ ερ γε τι κή πνευ μα τι κή καί ὑ λι κή 
προ στα σί α τους. Εὐ χα ρι στοῦ με τούς Σε βα
σμι ω τά τους Ἱ ε ράρ χες καί τούς σε βα στούς 
καί ἀ γα πη τούς Ἱ ε ρεῖς γιά τήν στή ρι ξή τους 
στό ἔρ γο μας.

Εὐ χα ρι στοῦ με τούς συν τε λε στές καί 
συν δρο μη τές τῆς ἐκ δο τι κῆς προ σπα θεί ας 
μας, τούς δω ρη τές καί ὑ πο στη ρι κές τῆς 
Π.Ε.Γ. καί ἰ δι αι τέ ρως τόν κ. Μι χά λη Τε ρι
α κί δη.

Ἀκόμη, εὐχαριστοῦμε τούς ἀγαπητούς 
Ἱερεῖς καί τήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Ἀττικῆς, γιά τήν φιλόφρονη καί 
πρόθυμη φιλοξενία τῶν δραστηριοτήτων 
μας.

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ καί εὐγνωμονῶ 
τούς ἐκλεκτούς, σεβαστούς καί ἀγαπητούς 
ὁμιλητές στίς πνευματικές ἐκδηλώσεις μας 
καί ἰδιαιτέρως στό «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου 
Πίστεως καί Οἰ κο δο μῆς στήν Ὁρ θο δο ξί α», 
οἱ ὁ ποῖ οι μέ ἀ γά πη καί αὐ το θυ σί α, ἐ πί 25 
τώ ρα χρό νια, προ σφέ ρουν τίς πο λύ τι μες 
γνώ σεις τους πρός οἰ κο δο μήν τῶν ἀ δελ
φῶν μας, καί τούς ὁ ποί ους τι μοῦ με σή με
ρα.

Εὐ χα ρι στῶ θερ μά τούς δι α τε λέ σαν τες 
μέ χρι τώ ρα Προ έ δρους τῆς Ἑ νώ σε ώς μας 
κ. κ. Χρῆ στο Μπου ρό που λο, Ἐμ μα νου ήλ 
Μαυ ρο φο ρά κη, Βα σι λι κή Βου τσι νᾶ, Ἀ θα
νά σιο Νε ο φώ τι στο, Γε ώρ γιο Ἀ λε βι ζό που
λο καί τόν νῦν προ ε δρεύ ον τα Κων σταν
τῖ νο Πα πα χρι στο δού λου, κα θώς καί τά 
δι α τε λέ σαν τα μέ λη τοῦ Πνευ μα τι κοῦ καί 

τοῦ Δι οι κη τι κοῦ Συμ βου λί ου τῆς Ἑ νώ σε ώς 
μας.

Εὐχαριστῶ τά μέλη καί τούς ἀφανεῖς 
συνεργάτες τῆς Π.Ε.Γ., γιά τήν πολύτιμη 
προσφορά καί συνεργασία τους.

Εὐχαριστῶ τόν Ἐλλογιμώτατο Πρόεδρο 
Καθηγητή κ. Νικόλαο Μπρατσιώτη καί τά 
μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς «Ἑταιρίας τῶν Φίλων 
τοῦ Λαοῦ» γιά τήν φιλοξενία τῆς σημε-
ρινῆς ἐκδηλώσεώς μας στήν λαμπρή αὐτή 
αἴθουσα.

Εὐχαριστῶ τόν χοράρχη Βυζαντινῆς 
μουσικῆς καί Πρόεδρο τῆς Ἑνώσεώς μας κ. 
Κωνσταντῖνο Παπαχριστοδούλου καί τήν 
χορωδία «Βυζαντινές φωνές», καθώς καί 
τήν κ. Κατερίνα Βασιλάκη, μέλος τοῦ Δ.Σ. 
τῆς Π.Ε.Γ. καί τά μέλη τοῦ Μουσικοῦ Συνό-
λου Wassenhowen, γιά τήν συμμετοχή τους 
στήν σημερινή ἐκδήλωση.

Εὐχαριστῶ, τέλος, ὅλους ἐσᾶς πού ἐτιμή-
σατε τήν σημερινή πανηγυρική ἐκδήλωσή 
μας. Ἡ παρουσία σας εἶναι, ἐφ’ ἑνός μέν, 
ἐκδήλωση σεβασμοῦ πρός τό σεβαστό πρό-
σωπο τοῦ μακαριστοῦ καί ἀειμνήστου Ἱδρυ-
τοῦ τῆς Ἑνώσεώς μας Πρωτοπρεσβυτέρου 
π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ἀφ’ ἑτέρου 
δέ, ἀναγνώριση τῆς ταπεινῆς προσπάθειάς 
μας καί ἐνίσχυση γιά τήν συνέχιση τῆς δι-
ακονίας μας, πού ἀποδεικνύεται τόσο ἀπα-
ραίτητη καί εὐεργετική στίς ἡμέρες μας.

Στό σημεῖο αὐτό ἀφήνω νά ὁμιλήσει ὁ 
ἴδιος ὁ π. Ἀντώνιος.
(ἀκολουθεῖ φωνητικό ἀπόσπασμα ἀπό ὁμι-
λία τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζο-
πούλου).

Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά ἀναπαύει τήν 
μακαρία ψυχή τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἑνώσεώς 
μας π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου μετά τῶν 
ἁ γί ων ὁ μο λο γη τῶν καί ἀ πο λο γη τῶν τῆς 
ἀ μω μή του Ὀρ θο δό ξου Πί στε ώς μας καί νά 
εὐ λο γεῖ τήν πε ραι τέ ρω αἴ σια πο ρεί α καί 
τό ἔρ γο τῆς Ἑ νώ σε ώς μας, πρός δό ξαν τοῦ 
Ἁ γί ου Αὐ τοῦ Ὀ νό μα τος καί στη ριγ μό στήν 
πί στη τῶν ἀ δελ φῶν μας.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – 30 ΕΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ1

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

Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμή καί εὐλογία γιά 
τήν Ἕνωσή μας ἡ παρουσία σας στήν ἐπετει-
ακή ἐκδήλωση πού διοργανώνουμε γιά τά 30 
ἔτη ἀπό τή δημιουργία της.

Ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν 
Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτι-
σμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου», γνω-
στή καί ὡς Π.Ε.Γ., ἀποτελεῖ ἔμπνευση καί 
δημιούργημα τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου 
Ἀλεβιζοπούλου.

Ἀναδιφώντας τό προσωπικό του ἀρχεῖο 
μένει κανείς ἐκστατικός ἀπό τό μέγεθος τῆς 
ποιμαντικῆς του δράσεως πού ξεκινᾶ μέ τήν 
διακονία του στή Γερμανία καί συνεχίζε-
ται ἀκατάπαυστα στήν Ἑλλάδα μέχρι τήν 
κοίμησή του. Κορυφαία πράξη ποιμαντικῆς 
εὐθύνης ἦταν ἡ δημιουργία τῆς Π.Ε.Γ.

Ὅταν ὁ μακαριστός γέροντας ἐμπνεόταν 
τήν δημιουργία της, εἶχε στό μυαλό του ἀφε-
νός, τή δημιουργία μιᾶς ὁμάδας αὐτοπρο-
στασίας γιά γονεῖς πού ἔχασαν τά παιδιά 
τους σέ ὁλοκληρωτικές παραθρησκευτικές 
ὀργανώσεις καί ἀφετέρου, ἕνα ἐργαλεῖο στά 
χέρια τῆς Ἐκκλησίας, μέ σκοπό τήν προαγω-
γή τοῦ ποιμαντικοῦ της ἔργου στό χῶρο τῶν 
αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας.

Ἔτσι, τό 1982 ἱδρύεται ἡ «Πανελλήνια 
Ἕνωσις Γονέων διά τήν Προστασίαν τῆς 
Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου».

Οἱ βασικοί σκοποί τῆς Ἕνωσης, ὅπως ἀνα-
φέρονται στό Καταστατικό της εἶναι:

α) Ἡ προσφορά βοηθείας πρός γονεῖς καί 
νέους γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν θυμάτων 
ἀπό ὁλοκληρωτικές, αἱρετικές ὀργανώσεις.

β) Ἡ πρόληψη τῆς ἐξαπλώσεως τῶν ὀργα-

1. Ὁμιλία ἐπί τῇ συμπληρώσει 30 έτῶν διακονίας τῆς 
Π.Ε.Γ., στήν αἴθουσα τῆς «Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ», 
στίς 9 Δεκεμβρίου 2012.

νώσεων αὐτῶν, ὡς καί ἡ κατάλληλη ἐνημέ-
ρωση τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν καί τοῦ κοινοῦ.

γ) Ἡ προσφορά ἐναλλακτικῆς λύσεως 
ἐπί τοῦ προκειμένου τῆς Ὀρθοδόξου Χρι-
στιανικῆς Παραδόσεως στά προβλήματα 
τῶν νέων, τά ὁποῖα γίνονται αἰτία νά κατα-
φεύγουν στίς ἐν λόγῳ ὀργανώσεις.

δ) Ἡ συνεργασία τῆς Ἕνωσής μας μέ ἀντί-
στοιχους φορεῖς, πού ἔχουν τόν ἴδιο σκοπό, 
ἐπί διεθνοῦς ἐπιπέδου, στήν περίπτωση πού 
ἡ δραστηριότητα τῶν ὡς ἄνω ὁλοκληρω-
τικῶν ὀργανώσεων ἐκφεύγει τῶν ἐθνικῶν 
ὁρίων ὁπότε προκύπτουν διεθνῆ νομικά προ-
βλήματα.

Ἡ δημιουργία τῆς Ἕνωσής μας βασίστη-
κε ἐπάνω σέ ἀντίστοιχες προσπάθειες πού 
ὑπῆρχαν, πρό πολλῶν ἐτῶν, στό ἐξωτερικό. 
Χῶρες ὅπως ἡ Ἀμερική, ἡ Γαλλία καί ἡ Γερ-
μανία ἔχουν νά ἐπιδείξουν πολύ ἀξιόλογες 
«Ἑνώσεις Γονέων» καθότι ἀντιμετώπισαν, 
πρίν ἀπό τήν Ἑλλάδα, σοβαρότατα προβλή-
ματα ἀπό τή δράση παραθρησκευτικῶν 
ὁλοκληρωτικῶν ὁμάδων. Μάλιστα οἱ καθι-
ερωμένοι πλέον ὄροι ὅπως: «καταστροφικές 
λατρεῖες» ἤ «σέκτες», προέρχονται ἀπό τό 
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διεθνῆ χῶρο. Ἡ Ἕνωση πού δημιούργησε 
ὁ π. Ἀντώνιος εἶχε ὅμως μιά οὐσιαστική 
διαφορά μέ τίς ἀντίστοιχες τοῦ ἐξωτερικοῦ· 
στή μέθοδο ἀφενός καί στήν προσφερόμενη 
λύση ἀφετέρου.

Οἱ Ἑνώσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ, κοσμικές ὡς 
ἐπί τό πλεῖστον, προκειμένου νά ἀπεγκλωβί-
σουν τό θῦμα ἀπό μιά «σέκτα» μετέρχονται 
κάποτε καί βίαιες μεθόδους, ὅπως τόν ἀπο-
προγραμματισμό (deprogramming). Πρόκει-
ται γιά μέθοδο βίαιης ἀπεξάρτησης τοῦ θύ-
ματος ἀπό τήν ὀργάνωση πού ἐφαρμόζεται 
κυρίως στίς Η.Π.Α.

Ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων» ἀκολου-
θεῖ Ὀρθόδοξη μεθοδολογία. Ἐφ’ ὅσον μᾶς 
ζητηθεῖ, προσεγγίζουμε τό θῦμα ἤ τό συγ-
γενικό του περιβάλλον μέ ἀγάπη καί κατα-
νόηση. Ἀκολουθεῖ ἡ ἀναίρεση τῆς πλάνης κι 
ἕπεται ἡ ἔνταξη στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Τό τελευταῖο στάδιο ἀποτελεῖ καί τήν μέγι-
στη εἰδοποιό διαφορά μέ κάθε Πρωτοβουλία 
Γονέων τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ συνεργασία ὅμως μέ τίς ἀντίστοιχες 
Ἑνώσεις Γονέων ἦταν καί εἶναι ἐξαιρετικά 
πολύτιμη, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀνταλ-
λαγή ὑλικοῦ, νομικῶν καί ἄλλων στοιχείων, 
πού σχετίζονται μέ τή διεθνῆ δράση καί ἀντι-
μετώπιση τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων 
καί «σεχτῶν».

Ὁ π. Ἀντώνιος, διαθέτοντας μεγάλη δι-
εθνῆ ἐμπειρία ἐξαιτίας τῆς ποιμαντικῆς του 
δράσης στήν κεντρική Εὐρώπη, κατόρθωσε 
νά συνδέσει τήν Π.Ε.Γ. μέ ἀντίστοιχες προ-
σπάθειες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατά τή δεκαετία 
τοῦ ’80 διοργάνωσε 2 «Διεθνῆ Ἐξειδικευμένα 
Σεμινάρια» στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἠλείας, 
μέ τή συμμετοχή Γερμανῶν καί Γάλλων 
εἰδικῶν ἐπάνω σέ θέματα αἱρέσεων καί πα-
ραθησκείας, ἐνῶ τό 1993 στό «Διορθόδοξο 
Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» στήν Ἱ. 
Μονή Πεντέλης, ἔλαβε χώραν τό «Γ’ Διεθνές 
Ἐξειδικευμένο Σεμινάριο», ὅπου τέθηκαν τά 
θεμέλια μιᾶς πρώτης διορθόδοξης συνεργα-
σίας πάνω στήν ἔρευνα τοῦ σκηνικοῦ τῶν 
αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας. Στά πλαί-

σια τοῦ ἐν λόγῳ Συνεδρίου, πού διοργάνωσε 
ἡ Π.Ε.Γ. ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔγινε ἡ ἱδρυτική 
πράξη τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτο-
βουλιῶν Γονέων» μέ ἐκπροσώπους ἀπό τίς 
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Κύπρου, Βουλγα-
ρίας, Ρωσίας καί Ρουμανίας.

Ἀκολούθησε ἔκτοτε μία καρποφόρος πε-
ρίοδος κατά τήν ὁποία, ἡ διορθόδοξη συ-
νεργασία μετεξελίχθηκε στίς «ἄτυπες» 
Διορθόδοξες κι ἀργότερα «Πανορθόδοξες 
Συνδιασκέψεις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά 
Θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας», στίς 
ὁποῖες ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων» εἶχε 
συνδιοργανωτικό ρόλο μέ τή Συνοδική Ἐπι-
τροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μέχρι καί τήν 
7η Συνδιάσκεψη, ἡ Π.Ε.Γ. συνέβαλε μέ τά 
στελέχη, τούς εἰδικούς συνεργάτες καί τήν 
ἐμπειρία της στήν ἐπιτυχῆ διεξαγωγή τῶν 
ἐργασιῶν καί στήν περαιτέρω κατάρτιση 
τῶν ἐντεταλμένων τῶν Ἱερῶν Μητροπό-
λεων. Ἀκολούθησαν ἀκόμη 18 Πανορθό-
δοξες Συνδιασκέψεις μέχρι καί σήμερα. Ἡ 
Π.Ε.Γ. ἐπιτελώντας πλέον ἐπικουρικό ρόλο 
συνεχίζει νά ὑποστηρίζει μέ ἔμψυχο καί 
ἔντυπο ὑλικό τή μεγάλη προσπάθεια τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου στή διοργάνωση τῶν πολύ 
σημαντικῶν αὐτῶν Συνδιασκέψεων. Ἐσχά-
τως συμμετέχει ἐνεργά καί στό νεοϊδρυθέν 
«Διορθόδοξο Δίκτυο Μελέτης τῶν Αἱρέσεων 
καί τῆς Παραθρησκείας», πού δημιουργήθη-
κε ἀπό Ὀρθόδοξες καί μόνο πρωτοβουλίες 
Γονέων καί Κέντρα ἔρευνας καί μελέτης τοῦ 
διεθνοῦς σκηνικοῦ.

Παράλληλα μέ τήν ἔρευνα τοῦ σκηνικοῦ 
τῶν αἱρέσεων καί τή διοργάνωση ἐκπαιδευ-
τικῶν σεμιναρίων καί ἡμερίδων, τό 1988, 
μετά ἀπό πρόταση τοῦ π. Ἀντωνίου, ἡ Π.Ε.Γ., 
ἱδρύει τό «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως». 
Καλοῦνται ἔτσι ἐκλεκτοί ὁμιλητές κληρικοί 
καί λαϊκοί νά προσφέρουν τήν «λύση» τῆς 
Ὀρθοδοξίας ὡς ἀντίλογο στή λαίλαπα τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς» καί τῶν ὁμάδων της. Τό Σε-
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μινάριο, σύν Θεῶ, συνεχίζεται μέχρι σήμερα 
καί μετρᾶ αἰσίως 24 ἔτη προσφορᾶς.

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ κοίμηση τό 1996 τοῦ 
π. Ἀντωνίου προκάλεσε ἰσχυρή δόνηση στήν 
Ἕνωση καί στό σύνολο τῶν συνεργατῶν 
μας. Ὅπως συνηθίζω νά λέγω: Ἡ Π.Ε.Γ. 
ἦταν ὁ π. Ἀντώνιος κι ὁ π. Ἀντώνιος ἦταν ἡ 
Π.Ε.Γ. Ἡ ποιμαντική του ἐμπειρία, οἱ γνώ-
σεις του, ἡ ὀξύνοια τοῦ πνεύματός του, ἡ 
ἀγάπη του γιά τόν ἄνθρωπο, ἡ χαρισματική 
του ἐν γένει προσωπικότητα μᾶς ἔλειψαν 
καί μᾶς λείπουν ἀκόμη. Ὁ Θεός ὅμως δέν 
ἀφήνει τά παιδιά του. Ἔπρεπε νά σταθοῦμε 
στά πόδια μας. Ὁ μακαριστός μᾶς ἄφησε τό-
σο ἰσχυρές ὑποδομές, πού τό πλοῖο μπόρεσε 
νά ταξιδέψει χωρίς νά χάσει τόν προσανα-
τολισμό του. Στήν πορεία του αὐτή σπου-
δαῖο ρόλο ἔπαιξε καί συνεχίζει νά παίζει ὁ 
νέος, μετά τόν π. Ἀντώνιο πνευματικός μας 
ὁδηγός, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Κυριακός 
Τσουρός· ὁ ἐπί 20 ἔτη στενός συνεργάτης τοῦ 
μακαριστοῦ γέροντα. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἐμπι-
στεύτηκε τή νευραλγική καί ἐπίπονη θέση 
τοῦ Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῆς εἴμαστε εὐγνώ-
μονες γι’ αὐτό, ἐνῶ ἡ Π.Ε.Γ. τόν ἐξέλεξε 
αὐτοδικαίως, Πρόεδρο τοῦ Πνευματικοῦ της 
Συμβουλίου.

Σήμερα, ἡ Ἕνωσή μας βαδίζοντας ἐπάνω 
στίς ὑποδομές καί στό ὅραμα τοῦ ἱδρυτῆ της, 
μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 
ἀλλά καί μέ τήν οὐσιαστική καθοδήγηση τοῦ 
πνευματικοῦ μας Προέδρου, π. Κυριακοῦ, 
συνεχίζει νά ἐργάζεται σέ διάφορους τομεῖς 
δραστηριοτήτων. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε:

Τήν ἐπιμέλεια καί ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ 
«ΔΙΑΛΟΓΟΣ», πού ἀποτελεῖ μοναδικό στό 
εἶδος του περιοδικό καί παρουσιάζει τό φαι-
νόμενο τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκεί-
ας μέσα ἀπό τήν ἔρευνα τοῦ σκηνικοῦ καί 
τῆς ἐπικαιρότητας.

Τήν ἔκδοση τῶν πολύτιμων βιβλίων τοῦ π. 
Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ἀλλά καί βιβλίων 
καί φυλλαδίων ἄλλων εἰδικῶν συνεργατῶν 
μέ θεματολογία, πού διαλαμβάνει ὅλο τό 

εὖρος τῆς παραθρησκείας σέ ἀναφορά πά-
ντοτε μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη.

Τόν Συμβουλευτικό Σταθμό, ὅπου εἰδικευ-
μένοι συνεργάτες ἔχουν τή δυνατότητα νά 
βοηθήσουν οἰκογένειες, πού ἀντιμετωπίζουν 
πρόβλημα μέ κάποιο μέλος τους, πού ἔχει 
παρασυρθεῖ σέ κάποια παραθρησκευτική 
ὁμάδα ἤ «καταστροφική λατρεία».

Τό «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», πού 
πραγματοποιεῖται κάθε Κυριακή, στό Πνευ-
ματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρα-
σκευῆς, τοῦ ὁμωνύμου Δήμου, ὅπου ἐκλεκτοί 
ὁμιλητές παρουσιάζουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη 
ὡς «ἐναλλακτική λύση» στά ἀδιέξοδα, πού 
ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στίς ἐπικίνδυνες 
ἀτραπούς τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρη-
σκείας.

Τά ἐκπαιδευτικά Σεμινάρια καί τίς Ἡμε-
ρίδες γιά τά μέλη καί τούς Συνεργάτες τῆς 
Π.Ε.Γ. ἐπάνω σέ θέματα αἱρέσεων.

Τίς εἰδικές Ὁμάδες Ἐργασίας γιά τή μελέ-
τη τοῦ σκηνικοῦ τῶν αἱρέσεων: Ὁμάδα με-
λέτης τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», Ὁμάδα 
μελέτης τῆς «Νέας Ἐποχῆς», Ὁμάδα μελέτης 
τῶν «Πεντηκοστιανῶν», Ὁμάδα μελέτης τῆς 
«Νεοειδωλολατρίας».

Στό σημεῖο αὐτό, θά ἤθελα νά εὐχαριστή-
σω τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἀμέ-
ριστη ὑλική καί ἠθική συμπαράσταση πού 
μᾶς προσέφερε ὅλα αὐτά τά χρόνια. Ἀπο-
τελεῖ θεμελιώδη παράμετρο γιά τήν Π.Ε.Γ. 
ἡ σύνδεσή της μέ τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας· 
ἄλλωστε, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, δι’ Ἐγκυκλίων της ἔχει σφραγίσει 
αὐτή τή σχέση. Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος 
φρόντισε ἐπίσης, διά τοῦ Καταστατικοῦ τῆς 
Ἕνωσής μας, νά διατρανώσει ὅτι ἡ Π.Ε.Γ. χά-
νει τό σκοπό της καί τόν προορισμό της, ἄν 
ἀποκοπεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἔτσι, ὁρίζεται 
στό Καταστατικό μας, ὅτι ἐπίτιμος Πρόεδρός 
μας εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος, καί 
ὁπωσδήποτε ὁ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ 
Συμβουλίου πρέπει νά εἶναι κληρικός. Μάλι-
στα προβλέπεται, ὅτι σέ ἐνδεχόμενη διάλυση 
τοῦ σωματείου, ἡ περιουσία του, τά βιβλία 
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καί τό ἀρχεῖο του περιέρχονται «σέ ἐκκλησι-
αστικό φορέα μέ συναφεῖς σκοπούς».

Θά ἤθελα ἐπίσης, ἀπό τή θέση αὐτή καί 
μέσα στήν πανηγυρική ἀτμόσφαιρα τῆς βρα-
διᾶς, νά εὐχαριστήσω καί ἐγώ μέ τή σειρά μου 
τούς διατελέσαντες προέδρους τῶν Διοικη-
τικῶν Συμβουλίων ὀνομαστικά: Τόν πρῶτο 
πρόεδρο κ. Χρῆστο Μπουρόπουλο, τόν κ. 
Ἐμμανουήλ Μαυροφοράκη, τήν κ. Βασιλι-
κή Βουτσινά, τόν κ. Γεώργιο Ἀλεβιζόπουλο 
πρωτότοκο υἱό τοῦ π. Ἀντωνίου καί τόν κ. 
Ἀθανάσιο Νεοφώτιστο. Ὅλοι συνέβαλαν, ὁ 
καθένας μέ τά χαρίσματά του καί μέ τήν 
ἀνιδιοτελῆ προσφορά του στήν καρποφορία 
τοῦ ἔργου τῆς Π.Ε.Γ. Εὐχαριστίες ὀφείλονται 
ἐπίσης σέ ὅλα τά μέλη τῶν Πνευματικῶν καί 
τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων, καθώς καί στά 
μέλη καί τούς συνεργάτες τῆς Π.Ε.Γ., οἱ ὁποῖοι 
δίδουν ἀφειδώλευτα ἀπό τόν ἐλεύθερο χρόνο 
τους πολλές ὧρες ἀφενός, γιά τήν κατάρτισή 
τους ἐπάνω στά θέματα πού μᾶς ἐνδιαφέρουν 
κι ἀφετέρου, συμβάλλουν σέ διάφορους το-
μεῖς ἐξυπηρέτησης τοῦ ἔργου τῆς Π.Ε.Γ.

Θά ἦταν μεγάλη παράληψη, ἄν ἀπ’ αὐτή 
τή θέση, δέν εὐχαριστοῦσα τόν ἐπιχειρημα-
τία κ. Μιχαήλ Τεριακίδη, ὁ ὁποῖος διαθέτει 
στήν Ἕνωσή μας, ἔναντι συμβολικοῦ ἐνοι-
κίου, 2 μεγάλους χώρους, πού στεγάζουν τά 
γραφεῖα μας καί τήν ἀποθήκη τῶν βιβλίων 
τῆς Π.Ε.Γ. Ἐπίσης, τόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς, πού μᾶς διαθέτει ἀντίστοιχα 
χώρους στό Πνευματικό της Κέντρο, καθώς 
καί τό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Πέτρου καί 
Παύλου γιά τή διεξαγωγή τοῦ «Σεμιναρίου 
Ὀρθοδόξου Πίστεως».

Τέλος θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ὅλους 
ἐσᾶς γιά τήν παρουσία σας στήν πανηγυρι-
κή αὐτή ἐκδήλωση, μέ τήν ὁποία ὑποδηλώ-
νετε τήν ἀγάπης σας καί τήν ἀναγνώρισή 
σας στό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Π.Ε.Γ. ὅλα αὐτά 
τά χρόνια.

Ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, τό ἔργο μας 
εἶναι πολύ δύσκολο, κοπιαστικό, μερικές φο-
ρές ἀκόμη καί ἐπικίνδυνο. Τό νά ἐνημερώνε-
ται κανείς συνεχῶς πάνω στά θέματα τῶν 
αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας ἀποτελεῖ, 
πιστεύω, ἐπιτακτικό καθῆκον, κυρίως ὅσον 
ἀφορᾶ στούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ 
ἀγώνας γιά τή θεραπεία ὅσων ἀδελφῶν μας 
νοσοῦν καί ἔχουν πέσει σέ πλάνη, ἀποτελεῖ 
τήν καλύτερη ἀπόδειξη φιλανθρωπίας πρός 
τόν «ἄλλο», τήν «εἰκόνα τοῦ Θεοῦ». Ὁ μακαρι-
στός π. Ἀντώνιος πολύ συχνά χρησιμοποιοῦσε 
τόν ὄρο «Ψυχοναρκωτικά» προκειμένου νά 
περιγράψει ἐναργῶς τήν ἐξάρτηση, πού προ-
καλεῖ ἡ σχέση ἑνός θύματος μέ τή «σέκτα». Τά 
συμπτώματα εἶναι ἀκριβῶς ἴδια καί ἡ βλάβη 
στόν ἄνθρωπο καί τό οἰκογενειακό του περι-
βάλλον ἐξίσου ὀδυνηρή. Γι’ αὐτό τό λόγο σᾶς 
ζητοῦμε νά συνεχίσετε νά ὑποστηρίζετε τό 
ἔργο τῆς Π.Ε.Γ. μέ τήν ἴδια ζέση, πού τό κάνα-
τε μέχρι τώρα. Ἀπό ἐσᾶς, Μακαριώτατε καί 
ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ζητᾶμε τήν εὐλογία σας. Ἀπό 
τούς νέους, ἀλλά καί τούς παλιούς συνεργά-
τες μας ζητᾶμε συσπείρωση καί ἀγωνιστική 
διάθεση γιατί ἕνα εἶναι σίγουρο: οἱ αἱρετικές 
ὁμάδες καί δι’ αὐτῶν ὁ πονηρός, ποτέ δέν ἐφη-
συχάζουν. Διαρκῶς μηχανεύονται νέους τρό-
πους γιά νά παραπλανήσουν τόν ἄνθρωπο.

Κι ἀπό ἐκεῖ ἀρχίζει τό δικό μας ἔργο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ OUIJA 
Μία μορφή Πνευματισμοῦ καί Μαντείας

τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου 
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ.Π.Θ.

Στίς νε ό τε ρες ἀ πο κρυ φι στι κές πρα κτι κές 
πού συν δυά ζουν τόν Πνευ μα τι σμό καί τή 
Μαν τεί α ἀ ναμ φι βόλως πρέ πει νά ἐν τά ξει κά
ποι ος καί τούς λε γό με νους Πί να κες OUIJA. 
Ἡ ὀ νομα σί α τους εἶ ναι σύν θε τη ἀ πό τή γαλ
λι κή λέ ξη Oui=ναί καί τή γερ μα νι κή Jα=ναί.

Τί εἶ ναι καί πῶς χρη σι μο ποι εῖ ται ὁ ἐν λό
γῳ πι νά κας; Εἶ ναι αὐ το νό η το ὅ τι στοι χει ώ δης 
σύ νε ση ἐ πι βάλ λει ἐν προ κει μέ νω νά μήν κά
νου με ἀ να λυ τι κή πα ρου σί α ση τῶν ἐ πι μέ ρους 
ἀ ποκρυ φι στι κῶν πρα κτι κῶν, ὅ πως κα τα γρά
φον ται πρω το γε νῶς σέ σχε τι κά ἔν τυ πα τοῦ 
χώ ρου, ἀλ λά νά ἀρ κε στοῦ με νά δώ σου με 
μό νο κά ποι ες ἀ ναγ καῖ ες πλη ρο φο ρί ες γιά νά 
γί νει κα τα νο η τός ὁ τρό πος λει τουρ γί ας τοῦ 
πί να κα καί πῶς χρη σι μο ποι εῖ ται ὁ ἐν λό γω 
πι νά κας στίς ἀ πο κρυ φι στι κές πρα κτι κές.

Μο να δι κός σκο πός μας εἶ ναι μό νο ἡ ἐ νη
μέ ρω ση καί ἡ προ φύ λα ξη τῶν χρι στια νῶν 
ἀ πό ἔρ γα καί πρα κτι κές ἀ συμ βίβα στες μέ 
τήν ὀρ θό δο ξη πί στη μας καί τό ἐκ κλη σι α στι
κό ἦ θος (Πρβλ. Ἐ φεσ. 6, 12).

Πρό κει ται, συ νή θως, γιά ἕ να πι νά κα 60 
ἑ κα το στῶν μήκους, 45 ἑ κα το στῶν πλά τους 
καί 60 χι λι ο στῶν πά χους. Στήν ἐ πιφά νειά 
του ἔ χει τά γράμ μα τα τοῦ ἀλ φα βή του σέ δύ ο 
τό ξα, τό ἕ να κά τω ἀ πό τό ἄλ λο. Κά τω ἀ πό τά 
τό ξα σέ εὐ θεί α γραμ μή ὑ πάρ χουν οἱ ἀ ριθ μοί 
0  9 καί μέ κα τεύ θυν ση ἀ πό ἀ ρι στε ρά πρός 
τά δε ξιά. 

Κά τω ἀ πό τούς ἀ ριθ μούς εἶ ναι γραμ μέ νη 
ἡ λέ ξη ἀν τί ο, ἐ νῶ στήν πά νω δε ξιά γω νιά ἡ 
λέ ξη «ὄ χι» καί στήν πά νω ἀ ριστε ρή ἡ λέ ξη 
«ναί». Ὑ πάρ χει καί ἕ νας δεί κτης σέ σχῆ μα 
καρδί ας. Αὐ τός ὁ δεί κτης εἶ ναι πού κι νεῖ ται 
μό νος του (;) ἀ πό γράμμα σέ γράμ μα, σχη
μα τί ζει λέ ξεις , ἀ ριθ μούς, φρά σεις ὡς «ἀ παν

τή σεις» σέ ἐ ρω τή μα τα πού ὑ πο βάλ λουν οἱ 
παῖ κτες, ἀ φοῦ προ η γου μέ νως βάλ λουν ἁ πα
λά τά χε ριά τους πά νω στό δεί κτη καί κά νουν 
ἐ ρω τή σεις. 

Ἡ ἱ στο ρι κή ἀ φε τη ρί α τοῦ πί να κα Ouija ἀρ
χί ζει στά τέ λη τοῦ 19ου αἰ ώ να στίς Η.Π.Α κα
θώς πρω το εμ φα νί ζε ται ὡς παιχνί δι, καί ἔ τσι 
συ νε χί στη κε νά πω λεῖ ται κα τά τή διά ρκεια 
τοῦ εἰ κο στοῦ αἰ ώ να. Πο λύ γρή γο ρα χρη σι
μο ποι ή θη κε στίς πνευ ματι στι κές τε χνι κές 
ὡς τρό πος ἐ πί κλη σης πνευ μά των ἐ νῶ ταυ
τοχρό νως θε ω ρή θη κε καί ὡς ἕ νας νέ ος τρό
πος μαν τι κῆς γιά τήν πρό γνω ση γε γο νό των 
τοῦ μέλ λον τος.

Ἤ δη ἀ πό τήν τε λευ ταί α δε κα ε τί α τοῦ 19ου 
αἰ ώ να ὁ William Fuld τόν προ ώ θη σε, μέ
σῳ τῆς ἐμ πο ρι κῆς ἑ ται ρεί ας του πού ἵ δρυσε 
στή Βαλ τι μό ρη, ὡς ἐμ πο ρι κό προ ϊ όν μέ τήν 
ὀ νο μα σί α «Ouija. Ὁ μυ στη ρι ώ δης χρη σμός». 
Ἡ ἔ ξαρ ση τοῦ Πνε υμα τι σμοῦ, με τά τόν Α’ 
Παγ κό σμιο πό λε μο καί ἡ ἀ να ζω πύ ρω ση 
τῶν ἀ πο κρυ φιστι κῶν φαι νο μέ νων καί πρα
κτι κῶν με τά τή δε κα ε τί α 1960, στά πλαί σια 
τοῦ ἀν τι χρι στι α νι κοῦ φαι νο μέ νου τῆς «Νέ
ας Ἐ πο χῆς», ὑ πῆρ ξαν δύ ο πε ρί ο δοι σταθ μοί 
πού ὁ δή γη σαν στήν πε ραι τέ ρω δι ά δο ση τῶν 
πι νά κων Ouija μέ τή μορ φή συ νή θως τοῦ 
παι χνιδιοῦ.

Σή με ρα, σέ πλῆ θος δι α δι κτυα κῶν τό πων 
ἀ πο κρυ φι στι κοῦ καί νε ο ε πο χί τι κου πε ρι ε
χο μέ νου οἱ πί να κες Ouija ὄ χι μό νο πε ριγρά
φον ται ὡς μέ σο, ὡς τρό πος, ἐ πι κοι νω νί ας 
μέ πνεύ μα τα, μέ νε κρούς, ἀλ λά καί ὡς μέ σο 
γνω ρι μίας μέ τόν ἐ σω τε ρι σμό καί ὡς ἐν τυ
πω σια κός τρό πος πρό γνω σης τοῦ μέλ λον τος 
πού συνδυά ζει μά λι στα τήν εὐ χα ρί στη ση 
ἑ νός παι χνι διοῦ. 
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Πα ραλ λή λως κα τα χω ροῦν ται μαρ τυ ρί ες 
ἀν θρώ πων πού ἡ ἀρ χι κή, ἀ πό πε ρι έρ γεια, 
ἐ να σχό λη σή τους μέ τούς ἐν λό γῳ πί να κες, 
ἔ γι νε ἀ φορ μή γιά με γα λύ τε ρη ἐμ πλο κή τους 
σέ ἀ ποκρυ φι στι κούς χώ ρους. 

Θά ὁ λο κλη ρώ σου με τή μι κρή αὐ τή ἀ να φο
ρά μας μέ μί α χρή σι μη ὑ πεν θύ μι ση τῆς Ἁ γί ας 
Γρα φῆς σχε τι κά μέ τίς δι ά φο ρες ἀ πο κρυ φι
στι κές πρα κτι κές . Ὅ λα αὐ τά «ἔ στι γάρ βδέ
λυγ μα Κυ ρί ῳ τῷ Θε ῷ σου πᾶς ποι ῶν ταῦ τα» 

(Δευτ. 18, 12). Καί στόν ἰ σχυ ρι σμό αὐ τῶν πού 
χρη σι μο ποι οῦν τούς πί να κες γιά τά «ἐντυ
πω σια κά» ἀ πο τε λέ σμα τα πού προ κύ πτουν, 
ὡς ἀ πάν τη ση, ἰ σχύ ει στό ἀ κέ ραι ο ἡ θέ ση 
ἑ νός ἐ πι φα νοῦς ἐκ κλη σι α στι κοῦ συγ γρα φέ α 
καί δό κι μου ἑρ μη νευ τῆ τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς, 
τοῦ Θε ο δω ρή του Κύ ρου, πού μέ πα ρα πλή σια 
ἀ φορ μή το νί ζει ὅ τι: «Δι δα σκό με θα δέ μή προ
σέ χειν ση μεί οις, ὅ τ’ ἄν ὁ ταῦ τα δρῶν ἐ ναν τί α 
τῇ εὐ σε βεί α δι δά σκει» (PG 80, 420 C).

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ… ΣΕΚΤΑ!
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαδημητρακόπουλου

(α’ μέ ρος)

Μέ προβλημάτισε πολύ αὐτό πού διάβα-
σα κάπου: «Ἡ θρησκεία τοῦ 21ου αἰώνα θά 
μποροῦσε κάλλιστα νά ὀνομάζεται τεχνο-
λογία»! Ἀρχικά τό θεώρησα ὑπερβολικό-
τατο. Ὅταν ὅμως ἄρχισα νά τό ψάχνω, δι-
απίστωσα πώς συμβαίνουν πολύ περίεργα 
πράγματα ἐπ’ αὐτοῦ, πού δικαιώνουν αὐτή 
τήν ἄποψη. Κι αὐτό γιατί, ὅσο παράδοξο 
καί νά φαίνεται, ἡ τεχνολογία ἔχει σαφῶς 
τά χαρακτηριστικά σέκτας! Ἄς τό δοῦμε, 
λοιπόν…

Ἄς ἀρχίσουμε ἀπό τά ἑξῆς παραδείγμα-
τα:

Παράδειγμα πρῶτο. Πολλά λέγονται 
γιά τήν λεγόμενη «Κοινωνία τῶν Πληρο-
φοριῶν». Τί παρατηρεῖ ὅμως κανείς; Πώς 
πολλοί ἐκλαμβάνουν τήν «πληροφορία» 
σάν κάτι «ἱερό» καί πώς αὐτή εἶναι ἐκείνη 
πού θά μᾶς… σώσει! Δηλαδή, οὔτε λίγο 
οὔτε πολύ, ἡ «πληροφορία» παρουσιάζεται 
ὡς ὁ «Μεσσίας» καί ἡ «Κοινωνία τῶν Πλη-
ροφοριῶν» ὡς ὁ «Παράδεισος» πού ὅλοι θά 
πρέπει νά ἐπιζητοῦμε! 

Ἤδη ἡ ἐντύπωση πού ἔχει δημιουργηθεῖ 
σέ ὅλους μας εἶναι…

1.  Πώς χωρίς τό διαδίκτυο «τίποτα καί 
κανένας μας δέν ἀξίζει»!

2.  Πώς τό Google «ἔχει τά πάντα» καί 
3.  Πώς ἡ γνωστή ἠλεκτρονική ἐγκυ-

κλοπαίδεια «Wikipedia» «γνωρίζει τά 
πάντα»!

Πα ρά δειγ μα δεύ τε ρο. Εἶ ναι γνω στό 
πώς ἡ Σου η δί α εἶ ναι ἀ πό τίς πλέ ον «κα
λω δι ω μέ νες» χῶ ρες τοῦ κό σμου. Λοι πόν, 
προ κά λε σε πο λύ με γά λη ἐν τύ πω ση στό 
παγ κό σμιο κοι νό ἡ ἵ δρυ ση τῆς λε γό με νης 
«Ἐκ κλη σί ας τοῦ Κο πι μι σμοῦ», ἡ ὁ ποί α τό 
2011 ἀ να γνω ρί στη κε ἀ πό τό κρά τος ὡς 
ἐ πί ση μη θρη σκεί α! «Κο πι μι σμός» σέ ἐ λεύ
θε ρη ἀ πό δο ση ση μαί νει «Ἀν τι γρα φι σμός», 
βα σι κό του δέ δόγ μα εἶ ναι «ἡ ἱ ε ρό τη τα τῆς 
ἀν ταλ λα γῆς καί τῆς ἀν τι γρα φῆς ἀρ χεί ων 
καί πλη ρο φο ρι ῶν μέ σῳ τοῦ δι α δι κτύ ου»! 
Ἱ δρυ τής καί… πνευ μα τι κός ἡ γέ της αὐ τῆς 
τῆς θρη σκεί ας εἶ ναι ὁ 20χρονος φοι τη τής 
Ἴ σακ Γκέρ σον (Isak Gerson)!

Νά μερικά ἀπό τά πιστεύω της:
1.  «Πιστεύουμε ὅτι ἡ πληροφορία εἶναι 

ἱερή, ὅπως καί ἡ πράξη τῆς ἀντιγραφῆς 
της»!



12

2.  «Ἡ πληροφορία εἶναι τό δομικό στοι-
χεῖο τῶν πάντων γύρω μας κι αὐτό στό 
ὁποῖο πιστεύουμε. Ἡ ἀντιγραφή εἶναι 
ἕνας τρόπος νά πολλαπλασιαστεῖ ἡ 
ἀξία τῆς πληροφορίας»!

3.  «Ἡ πληροφορία εἶναι ἱερή καί ἡ ἀντι-
γραφή της, θεία κοινωνία. Ἡ πληροφο-
ρία ἔχει ἀξία καί πολλαπλασιάζεται 
μέ τήν ἀντιγραφή. Γι’ αὐτό τόν λόγο ἡ 
ἀντιγραφή εἶναι βασική γιά τήν θρη-
σκεία μας»!

4.  «Στίς θρησκευτικές πρακτικές μας 
εἶναι ἡ ἀντιγραφή, γιατί λατρεύουμε 
τήν ἀξία τῆς πληροφορίας ἀντιγράφο-
ντάς την»!

5.  «Ὡς ἐκκλησία, πραγματοποιοῦμε συ-
ναντήσεις, ἀλλ’ ὄχι ἀπαραίτητα σέ 
κάποια αἴθουσα. Μπορεῖ νά συναντη-
θοῦμε σέ κάποιον σέρβερ ἤ σέ κάποια 
ἱστοσελίδα»!

6.  «Σύμβολά μας εἶναι τό “Ctrl C” καί τό 
“Ctrl V”, δηλαδή οἱ γνωστές συντομεύ-
σεις γιά ἀντιγραφή καί ἐπικόλληση»!

Ὅταν ὁ 20χρονος ἱδρυτής της ρωτήθηκε 
ἄν πιστεύει στόν Θεό, ἀπάντησε πώς δέν 
πιστεύει καί πώς στό μόνο πού πιστεύει 
εἶναι «οἱ ἱερές ἀξίες τοῦ Κοπιμισμοῦ»!

Παρατηροῦμε, λοιπόν, ἐδῶ πώς τό δια-
δίκτυο δέν εἶναι πλέον μία κλασσική πε-
ρίπτωση τῆς τεχνολογίας πού εἶναι καλή 
ἤ κακή ἀνάλογα μέ τό πῶς τήν διαχειρι-
ζόμαστε, ἀλλά πώς οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι 
μία τεχνολογία «ἱερή» γιατί περιέχει καί 
διακινεῖ «θεῖο» περιεχόμενο, πού πρέπει 
νά ἀντιγράφεται καί νά διαδίδεται, ὅποιο 
κι ἄν εἶναι αὐτό! Ἀκόμη καί τά πλέον ἄχρη-
στα καί τά πλέον ἀνήθικα καί τά πλέον 
ἐπικίνδυνα καί μολυσμένα σκουπίδια!

Ἔτσι, ἐκεῖ πού ὅλες οἱ θρησκεῖες χρησι-
μοποιοῦσαν τό διαδίκτυο γιά τήν διάδοση 
τῶν ἀπόψεών τους, τώρα ἔρχονται οἱ «ἀντι-
γραφιστές» νά μᾶς ποῦν πώς, ὅλες ἀνεξαι-
ρέτως οἱ πληροφορίες, ἑπομένως καί ὅλα 
τά πιστεύω τῶν θρησκειῶν, εἶναι «ἱερά» 
καί γιά τοῦτο πρέπει νά ἀντιγράφονται καί 

νά διαδίδονται! Δέν γίνεται δηλαδή καμία 
διάκριση σέ τίποτα!

Παράδειγμα τρίτο. Πέραν ἀπ’ αὐτούς 
πού «ἱεροποιοῦν» καί λατρεύουν τήν (κά-
θε) «πληροφορία», εἶναι κι ἐκεῖνοι πού κά-
νουν αὐτό γιά τά ἴδια τά μηχανήματα πού 
τήν περιέχουν καί τήν διακινοῦν, τά ἀπο-
καλούμενα καί «προϊόντα τεχνολογίας»!

Ἔγραψαν οἱ ἐφημερίδες πώς…
1.  «Κυριολεκτικά θρησκευτική εἶναι ἡ 

λατρεία γιά τό iPhone»!
2.  «Ὅλος ὁ κόσμος περίμενε εὐλαβικά 

τήν ἄφιξη τοῦ νέου ἐπιτεύγματος τῆς 
Apple καί οἱ ὀρδές τῶν φανατικῶν γιά 
τά προϊόντα της σχημάτιζαν οὐρές ἀπό 
τό βράδυ»!

3.  «Τό προσωπικό τῶν καταστημάτων 
της, τούς ἐνέπνεε εὐαγγελικό καί ἀνε-
ξέλεγκτο ἐνθουσιασμό»!

Παρατηρήθηκε, μάλιστα, πώς ἀκόμη 
κι αὐτά τά καταστήματα τῆς Apple, ὅπως 
αὐτό στό Covent Garden τοῦ Λονδίνου, 
ἔχουν πολλά θρησκευτικά ἀρχιτεκτονικά 
στοιχεῖα, πού θυμίζουν ναούς!

Δέν εἶναι τυχαῖο πού τό νέο μοντέλο τοῦ 
iPhone ἔσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, 
μέ 1.000.000 πωλήσεις σ’ ἕνα 24ωρο!

Παράδειγμα τέταρτο. Δέν εἶναι ἱερές 
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μόνον οἱ πληροφορίες καί τά μηχανήματα 
πού τίς διακινοῦν, εἶναι καί οἱ ἴδιες οἱ ἑται-
ρεῖες (ὅλες γνωστότατες πολυεθνικές), πού 
εἴτε παράγουν ὅλα αὐτά (πληροφορίες καί 
μηχανήματα) εἴτε τά διακινοῦν! «Τά μεγά-
λα αὐτά ὀνόματα τῆς τεχνολογίας», ὅπως 
τά ἀποκαλοῦν, στό τέλος καταλήγουν νά… 
ἱεροποιοῦνται καί νά λατρεύονται ἀπ’ τούς 
ταλαίπωρους «ὀπαδούς»!

Στούς New York Times δημοσιεύτηκε 
ἔρευνα πού ἐξέτασε τίς ὁμοιότητες μετα-
ξύ τῶν ἰσχυροτέρων ἐμπορικῶν σημάτων 
τοῦ κόσμου (brands) καί τῶν μεγαλυτέρων 
θρησκειῶν. Ἐκεῖ μέ τήν βοήθεια τῆς μαγνη-
τικῆς τομογραφίας οἱ ἐπιστήμονες διαπί-
στωσαν τίς ἴδιες ἀντιδράσεις σέ ἐμπορικά 
σήματα ὅπως τῆς Apple, τῆς Harley–Da-
vidson κ.λπ. καί σέ θρησκευτικά σύμβολα! 
Διαπιστώθηκε, δηλαδή, πώς ἡ ἐγκεφαλική 
δραστηριότητα ἦταν ἐκπληκτικά ἴδια καί 
στίς δύο περιπτώσεις! Τό δέ συμπέρασμα 
τῆς ἔρευνας ἦταν πώς οἱ ἑταιρεῖες αὐτές 
«λατρεύονται πραγματικά ἀπ’ τούς χρῆστες 
μέ τόν ἴδιο τρόπο πού λατρεύονται καί οἱ 
θρησκεῖες»! Τό BBC μάλιστα, σέ τηλεοπτι-
κό του πρόγραμμα μέ τίτλο «Τά μυστικά 
τῶν Ὑπέρ–Ἑταιριῶν», ἐρεύνησε γιατί «τά 
μεγάλα ὀνόματα τῆς τεχνολογίας» ἔχουν 
γίνει τόσο δημοφιλή. Ὁ παρουσιαστής τῆς 
ἐκπομπῆς Ἄλεξ Ρίλεϊ (Alex Riley) ἐπικοινώ-
νησε μέ τόν ἐκδότη τῆς ἰστοσελίδας World 
of Apple, ὁ ὁποῖος λατρεύει τήν Apple καί 
δηλώνει ὅτι τήν σκέφτεται 24 ὧρες τήν ἡμέ-
ρα! Στά πλαίσια τῆς ἔρευνας τῆς ἐκπομπῆς, 
ἐπιστήμονες νευρολόγοι μελέτησαν τόν 
ἐγκέφαλό του μέσῳ μαγνητικῆς τομογρα-
φίας καί διαπίστωσαν πώς ἀντιδροῦσε μέ 
τόν ἴδιο τρόπο πού ἀντιδρᾶ καί ὁ ἐγκέφαλος 
τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων στή θέα 
τῶν συμβόλων τῆς πίστης τους!

Τό συμπέρασμα τῶν ἐπιστημόνων καί 
τῆς ἐκπομπῆς ἦταν πώς «οἱ μεγάλες ἑται-
ρεῖες τῆς τεχνολογίας ἐλέγχουν ἤ ἐκμεταλ-
λεύονται τίς περιοχές ἐκεῖνες τοῦ ἐγκεφά-
λου πού ἀντιδροῦν σέ θρησκευτικά θέματα».

Παράδειγμα πέμπτο. Δέν εἶναι μόνον 
οἱ πληροφορίες, τά προϊόντα καί οἱ (πο-
λυεθνικές) ἑταιρεῖες, ἀλλά καί οἱ ἴδιοι οἱ 
ἡγέτες τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν, ὅπως ὁ γνω-
στός Στίβ Τζόμπς (Steve Jobs) τῆς Apple, οἱ 
ὁποῖοι, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, λατρεύονται 
ὡς… μεσσίες!

Τό τί λέχθηκε γι’ αὐτόν ὅταν πέθανε 
δέν ἔχει προηγούμενο. Τόν ἀποκάλεσαν 
«ὁραματιστή», «μέγα δημιουργό», «τελειο-
μανή», «μάγο τῆς Σίλικον Βάλεϊ», «ἄνθρω-
πο πού ἐπανακαθόρισε τήν ψηφιακή ἐπο-
χή» κ.λπ. Μόνο στό Twitter τά λεγόμενα 
«tweets» ἔφθασαν τά 6.049 τό δευτερόλε-
πτο! Ἔτσι ξεχάστηκαν αὐτά πού ἔλεγε ὁ 
ἴδιος γιά τόν ἑαυτό του σέ παλαιότερες 
συνεντεύξεις του, ὅτι δηλαδή εἶχε ἀσπα-
στεῖ τόν βουδισμό, ὅτι ἔκανε χρήση ναρκω-
τικῶν, ὅτι εἶχε ἐγκαταλείψει τήν κόρη του 
ὅταν ἦταν ἀκόμη νήπιο κ.λπ.

Διαβάσαμε στό in.gr: «Τό μόνο πού δέν 
ἀκούσαμε εἶναι ὅτι θά ἀνασταινόταν ἔπειτα 
ἀπό τρεῖς ἡμέρες. Ἡ ἀφοσίωση τῶν πιστῶν 
του εἶχε ἐξάλλου πάρει θρησκευτικές δια-
στάσεις. Ὅταν πέθανε, χιλιάδες φίλοι ἔκλα-
ψαν μέ μαῦρο δάκρυ καί σχημάτισαν οὐρές 
ἔξω ἀπό τά καταστήματα».

Ἐξάλλου, ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε, φιλοδο-
ξοῦσε «νά ἀφήσει τήν σφραγίδα του στό 
Σύμπαν»! Μία ἀντίληψη πού σαφῶς διακα-
τέχει ὅλους τούς «μεσσίες»!

Παράδειγμα ἕκτο. Ἤδη στό διαδίκτυο 
αὐτοί οἱ τεχνολάτρες, ἀποτελοῦν, λέει, 
εἰδική φυλή κάποιοι τούς ἀποκαλοῦν 
«hardware enthusiasts» οἱ ὁποῖοι καί ἀσχο-
λοῦνται μ’ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο μέ ὅλα 
αὐτά. Μάλιστα σέ εἰδικά blogs μπορεῖ νά 
διαβάσει κανείς τίς διθυραμβικές κριτικές 
τους στά τεχνολογικά προϊόντα, ὅπως καί 
τούς σχετικούς παθιασμένους διαλόγους 
τους γύρω ἀπ’ ὅλα αὐτά. Τότε πολύ εὔκολα 
διαπιστώνει κανείς πώς ἡ λατρεία τους γιά 
τήν τεχνολογία ἔχει σαφῶς τά χαρακτηρι-
στικά τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ.

(Τό τέλος στό ἑπόμενο).
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ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΘΕΟΣ;
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 

μέλους τοῦ Πν. Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» ἀρκετό καιρό τώρα, 
ἔχει ἀρχίσει ἕνα καινούργιο σύστημα κη-
ρύγματος. Αὐτό ἀπευθύνεται σέ ὅλο τόν 
κόσμο τόν ἐκτός τῆς ὀργανώσεως. Στήν 
«Σκοπιά» τῆς 1ης ἑκάστου μηνός, παρουσιά-
ζει ἕνα διάλογο μεταξύ δύο «μαρτύρων τοῦ 
Ἰεχωβᾶ». Ὁ ἕνας «μάρτυρας» ἀναπτύσσει 
διάφορα θέματα βασικά καί ὁ ἄλλος πα-
ριστάνει τόν Χριστιανό, πάνω σέ διάφορα 
θέματα, ὅπως τήν πρόγνωση τοῦ Θεοῦ, τό 
Ἅγιο Πνεῦμα καί ἄλλα. Στό τεῦχος τῆς 1ης 
‘Απριλίου 2012 ἀσχολεῖται μέ τόν Ἰησοῦ 
Χριστό. Ἄς δοῦμε ἕνα παράδειγμα ἀπό τίς 
σελίδες 2022: 

Μία φιλική συζήτηση
ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ;

Ἀκολουθεῖ μία χαρακτηριστική συζήτηση 
πού θά μποροῦσε νά ἔχει ἕνας μάρτυρας 
τοῦ Ἰεχωβᾶ μέ κάποιον συνάνθρωπό του. Ἄς 
φανταστοῦμε ὅτι μία μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ, 
ἡ Χριστίνα, βρίσκεται στήν πόρτα τῆς κ. 
Ἑλένης.

 Ἑλένη: Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δέν πιστεύετε 
στόν Ἰησοῦ; Ὁ πνευματικός μου λέει ὅτι οἱ 
Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ δέν πιστεύουν στόν 
Ἰησοῦ.

 Χριστίνα: Θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι 
πιστεύομε ὅτι γιά νά σωθεῖ κάποιος εἶναι 
ἀπαραίτητο  νά ἀσκεῖ πίεση σέ αὐτόν.

 Ἑλένη: Καί ἐγώ τό πιστεύω.
 Χριστίνα: Νά λοιπόν κάτι στό ὁποῖο 

συμφωνοῦμε. Ἄν οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ 
πιστεύουν ὄντως στόν Ἰησοῦ, τότε γιατί κά-
ποιοι λένε τό ἀντίθετο;

 Ἑλένη: Ναί, μοῦ φαίνεται παράξενο.
 Χριστίνα: Πιστεύομε πάρα πολύ στόν 

Ἰη σοῦ, ἀλλά δέν δεχόμαστε ὅλα ὅσα λένε 
γιά αὐτόν.

 Ἑλένη: Τί δέν δέχεστε;
 Χριστίνα: Ἄς ποῦμε, ὁρισμένοι λένε ὅτι 

ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἁπλῶς ἕνας καλός ἄνθρωπος. 
Ἐμεῖς δέν τό πιστεύουμε αὐτό.

 Ἑλένη: Οὔτε ἐγώ.
 Χριστίνα: Νά καί κάτι ἄλλο στό ὁποῖο 

συμφωνοῦμε. Ἐκτός αὐτοῦ, οἱ μάρτυρες 
τοῦ Ἰεχωβᾶ δέν δέχονται διδασκαλίες πού 
συγκρούονται μέ ὅσα εἶπε ὁ Ἰησοῦς γιά τήν 
σχέση του μέ τόν Πατέρα.

 Ἑλένη: Δηλαδή;
 Χριστίνα: Πολλές θρησκεῖες διδάσκουν 

ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Θεός. Ἴσως καί ἡ δική 
σας.

 Ἑλένη: Ναί ὁ πνευματικός μου, λέει ὅτι 
ὁ Θεός καί ὁ Ἰησοῦς εἶναι τό ἴδιο πρόσωπο.

 Χριστίνα: Δέν συμφωνεῖτε, ὅμως, ὅτι 
γιά νά μάθουμε τήν ἀλήθεια σχετικά μέ τόν 
‘Ιησοῦ, τό καλύτερο εἶναι νά ἐξετάσουμε τί 
εἶπε ὁ ἴδιος γιά τόν ἑαυτό του;

 Ἑλένη: Ἀσφαλῶς.

Στό σημεῖο αὐτό, πού τελειώνει τό πρῶτο 
μέρος τῆς συζητήσεως, καλό εἶναι νά ἐξε-
τάσουμε μερικά σημεῖα αὐτοῦ τοῦ διαλό-
γου. Στήν ἀρχή ἐξελίσσεται μέ τήν γνωστή 
μέθοδο τῆς «Σκοπιᾶς». Ὅλα προχωροῦν 
ὁμαλά, μειλίχια, ἤρεμα ὅσο ὁ ἀκροατής 
συναινεῖ στίς καλοστημένες παγίδες. Ἔτσι 
περνάει τίς κακοδοξίες της καί ὁ δῆθεν Χρι-
στιανός συμπορεύεται καί συμφωνεῖ, ὥστε 
νά ἀρχίσει ἡ προσηλυτίστρια «μάρτυρας» 
νά παρουσιάζει ὅλες τίς διδαχές τῆς «Σκο-
πιᾶς». Ἐάν ὅμως ὁ διάλογος ἦταν πραγμα-
τικός, στήν πρώτη θέση τῆς «μάρτυρος» ὅτι 
«ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν ἁπλῶς ἕνας καλός 
ἄνθρωπος, ἐμεῖς δέν τό πιστεύομε αὐτό», 
ἡ Ἑλένη θά ἀπαντοῦσε: ἔχω διαβάσει στό 
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βιβλίο τῆς «Σκοπιᾶς» (Ἀγαθά Νέα σελ. 118) 
ὅτι: «Ὁ Ἰησοῦς δέν ἦταν κατά τό ἥμισυ ὁ Θε-
ός καί κατά τό ἥμισυ ἄνθρωπος. Δέν ἦταν ὁ 
Θεός ἐν σαρκί. Γιά νά ἐξιλεώση “τό ἁμάρτη-
μα τοῦ ἑνός (τοῦ Ἀδάμ)” ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς 
Χριστός ἔπρεπε ν’ ἀποτελεῖ τό ἀκριβές πα-
ράλληλο τοῦ ἄλλοτε τέλειου Ἀδάμ, ἔπρεπε 
νά εἶναι ἕνας τέλειος ἄνθρωπος τίποτε πε-
ρισσότερο καί τίποτα λιγότερο». Ἐδῶ ὅμως 
μοῦ λέτε διαφορετικά διδάγματα ἀπό αὐτό 
πού κηρύττει ἡ  «Σκοπιά», εἶναι δικές σας 
ἀπόψεις.

Ἐπίσης στήν τοποθέτηση τῆς «μάρτυ-
ρος» ὅτι πολλές θρησκεῖες λένε ὅτι  ὁ 
Θεός καί ὁ Ἰησοῦς εἶναι τό ἴδιο πρόσωπο, 
ἡ ἀπάντηση τῆς δῆθεν Χριστιανῆς ὅτι ὁ 
πνευματικός μου λέει ὅτι ὁ Θεός καί ὁ 
Ἰησοῦς εἶναι τό ἴδιο πρόσωπο, ἀνοίγει τό 
δρόμο γιά νά ἀρχίσει πλέον κανονικά ἡ 
κατήχηση τῆς «Σκοπιᾶς». Ἡ «μάρτυρας» 
ὁδηγεῖ τήν συζήτηση ὅπως θέλει. Ἐάν ἦταν 
ἀληθινή χριστιανή ἡ Ἑλένη, ἡ ἀπάντησή 
της θά ἦταν: ἐγώ σάν χριστιανή  πιστεύω 
ὅτι ὁ Θεός Πατέρας  καί ὁ Υἱός πού ἐνσαρ-
κώθηκε στόν Ἰησοῦ εἶναι δύο ξεχωριστές 
προσωπικότητες. Ὅμως μέ τήν ἀπάντηση, 
ὁ πνευματικός μου λέει..... ἡ «Σκοπιά» 
βάλλει ἐναντίον δύο στόχων: στήν ὑπο-
τιθέμενη ἄγνοια τῆς χριστιανῆς γιά τό 
«πιστεύω» της καί συγχρόνως κατά τῶν 
ἱερέων. Ἄλλωστε, αὐτό εἶναι σύνηθες γιά 
τήν «Σκοπιά», νά τούς κατηγορεῖ μονίμως. 
Βεβαίως, αὐτά τά κηρύγματα τῆς ἑταιρί-
ας σέ μορφή διαλόγου ἀπευθύνονται σέ 
ὅλους τούς ἐκτός τῆς «Σκοπιᾶς», γι’ αὐτό 
κυκλοφορεῖ στή «Σκοπιά» τῆς 1ης ἑκάστου 
μηνός καί ὄχι στήν ἐσωτερική τῆς 15ης. Διότι 
θέλει νά προσελκύσει νέα θύματα.

Στό δεύτερο μέρος τοῦ διαλόγου αὐτοῦ 
γίνεται παρουσίαση τῶν διδασκαλιῶν τῆς 
«Σκοπιᾶς», κατευθύνοντας τήν συνομιλία 
ὅπως αὐτή θέλει:

Τί εἶπε ὁ Ἰησοῦς;

 Χριστίνα: Ἄς δοῦμε ἕνα σημεῖο στή 
Γραφή πού διευκρινίζει κάπως τό ζήτημα. 
Κοιτάξτε, παρακαλῶ, τί εἶπε ὁ Ἰησοῦς στό 
ἐδάφιο Ἰωάννης 6: 38: «Ἔχω κατεβεῖ ἀπό τόν 
οὐρανό γιά νά κάνω, ὄχι τό δικό μου θέλημα, 
ἀλλά τό θέλημα ἐκείνου πού μέ ἔστειλε». 
Προφανῶς, αὐτά τά λόγια δέν ἔχουν νόημα 
ἄν ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Θεός.

 Ἑλένη: Τί ἐννοεῖτε;
 Χριστίνα: Ὅπως θά προσέξατε, ὁ Ἰησοῦς 

εἶπε ὅτι δέν κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό γιά νά 
κάνει τό δικό του θέλημα.

 Ἑλένη: Σωστά, εἶπε ὅτι ἦρθε γιά νά κά-
νει τό θέλημα Ἐκείνου πού τόν ἔστειλε.

 Χριστίνα: Ἄν, ὅμως, ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ 
Θεός, ποιός τόν ἔστειλε ἀπό τόν οὐρανό; 
Καί γιατί ὑποτάχθηκε ὁ Ἰησοῦς στό θέλημα 
Ἐκείνου;

 Ἑλένη: Κατάλαβα τί θέλετε νά πεῖτε. 
Δέν εἶμαι, ὅμως, βέβαιη ὅτι αὐτό τό ἐδάφιο 
καί μόνο ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς δέν εἶναι 
ὁ Θεός.

 Χριστίνα: Δεῖτε τί εἶπε ὁ Ἰησοῦς κάποια 
ἄλλη φορά. Ἀνέφερε κάτι παρόμοιο στό ἑπό-
μενο κεφάλαιο τοῦ Ἰωάννη. Διαβάζετε, σᾶς 
παρακαλῶ, τό ἐδάφιο Ἰωάννης 7: 16;

 Ἑλένη: «Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς ἀπάντησε 
καί εἶπε: “Αὐτά πού διδάσκω ἐγώ δέν εἶναι 
δικά μου, ἀλλά εἶναι ἐκείνου πού μέ ἔστει-
λε”».

 Χριστίνα: Τί βλέπετε ἐδῶ; Δίδασκε ὁ 
Ἰησοῦς δικές του ἀπόψεις;

 Ἑλένη: Ὄχι, εἶπε ὅτι οἱ διδασκαλίες του 
εἶναι Ἐκείνου πού τόν ἔστειλε.

 Χριστίνα: Σωστά. Καί πάλι, προκύπτουν 
τά ἐρωτήματα: «Ποιός ἔστειλε τόν Ἰησοῦ; 
Καί ποιός τοῦ ἔδωσε τίς ἀλήθειες πού δίδα-
σκε»; Δέν θά ἦταν ἄραγε Ἐκεῖνος μεγαλύ-
τερος ἀπό τόν Ἰησοῦ; Ἄλλωστε, αὐτός πού 
στέλνει κάποιον εἶναι ἀνώτερος ἀπό τόν 
ἀπεσταλμένο.

 Ἑλένη: Ἐνδιαφέρον. Δέν εἶχα ξαναδιαβά-
σει αὐτή τήν περικοπή.

 Χριστίνα: Δεῖτε ἐπίσης τά λόγια τοῦ Ἰη-
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σοῦ στό ἐδάφιο Ἰωάννης 14:28: «Ἀκούσατε ὅτι 
σᾶς εἶπα: Φεύγω καί ἔρχομαι πίσω σέ ἐσᾶς. 
Ἄν μέ ἀγαπούσατε, θά χαιρόσασταν πού πη-
γαίνω στόν Πατέρα, ἐπειδή ὁ Πατέρας εἶναι 
μεγαλύτερος ἀπό ἐμένα». Πῶς νομίζετε, 
λοιπόν, ὅτι θεωροῦσε ὁ Ἰησοῦς τόν ἑαυτό του 
σέ σχέση μέ τόν Πατέρα;

 Ἑλένη: Ἀπό ὅ,τι βλέπω, εἶπε πώς ὁ Πα-
τέρας εἶναι μεγαλύτερος ἀπό αὐτόν. Ἑπο-
μένως, μᾶλλον θεωροῦσε τόν Θεό ἀνώτερό 
του.

 Χριστίνα: Ἀκριβῶς. Ἐπιπλέον, κοιτάξτε 
τί εἶπε στούς μαθητές του, σύμφωνα μέ τό 
ἐδάφιο Ματθαῖος 28:18: «Μοῦ ἔχει δοθεῖ 
ὅλη ἡ ἐξουσία στόν οὐρανό καί στή γῆ». Ἄρα, 
εἶπε ὁ Ἰησοῦς ὅτι εἶχε ἀνέκαθεν ὅλη τήν 
ἐξουσία;

 Ἑλένη: Ὄχι, εἶπε ὅτι τοῦ ἔχει δοθεῖ.
 Χριστίνα: Ἄν, ὅμως, ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Θε-

ός, πῶς τοῦ δόθηκε περισσότερη ἐξουσία; 
Καί ποιός τοῦ τήν ἔδωσε;

 Ἑλένη: Μέ βάζετε σέ σκέψεις.
Τελειώνοντας καί τό δεύτερο μέρος 

αὐτῆς τῆς συζητήσεως παρατηροῦμε ὅτι 
ἡ κ. Ἑλένη, ἡ ὁποία ὑποδύεται τόν ρόλο 
τῆς μή «μάρτυρος» καί πάντοτε κατά τίς 
ὑποδείξεις τῆς «Σκοπιᾶς», θέτει λίγα ἐρω-
τήματα κάνοντας ὅτι δέν πείθεται εὔκολα, 
προκαλεῖ τήν κ. Χριστίνα, τήν ἐπισήμως 
«μάρτυρα», νά παραθέσει ὁλόκληρο τό 
ὑλικό πού διαθέτει ἡ «Σκοπιά», ὥστε ὁ 
ἀναγνώστης νά ἀρχίσει καί ἐκεῖνος νά δεί-
χνει ἐνδιαφέρον γιά τήν ἐξέλιξη τῆς ὅλης 
παρουσίασης.

Καί συνεχίζει τό ὄργανο τῆς «Σκοπιᾶς».
Σέ ποιόν μιλοῦσε;
 Χριστίνα: Ὑπάρχει καί κάτι ἄλλο πού 

δέν βγάζει νόημα ἄν ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὄντως ὁ 
Θεός.

 Ἑλένη: Ποιό πρᾶγμα;
 Χριστίνα: Αὐτό πού διαβάζουμε σχετικά 

μέ τό βάφτισμά του. Προσέξτε τί λένε τά 
ἐδάφια Λουκᾶς 3:21, 22. Τά διαβάζετε, σᾶς 
παρακαλῶ;

 Ἑλένη: «Ἀφοῦ, λοιπόν, βαφτίστηκε ὅλος 
ὁ λαός, βαφτίστηκε καί ὁ Ἰησοῦς καί, καθώς 
προσευχόταν, ἄνοιξε ὁ οὐρανός καί κατέβη-
κε πάνω τό ἅγιο πνεῦμα μέ σωματική μορφή 
σάν περιστέρι, καί μιά φωνή ἦρθε ἀπό τόν 
οὐρανό: “ Ἐσύ εἶναι ὁ Γιός μου ὁ ἀγαπητός· 
σέ ἔχω ἐπιδοκιμάσει”».

 Χριστίνα: Παρατηρήσατε τί ἔκανε ὁ Ἰη-
σοῦς ἐνόσω βαφτιζόταν;

 Ἑλένη: Προσευχόταν.
 Χριστίνα: Ναί. Ὁπότε, λογικά ἀναρω-

τιόμαστε: Ἄν ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Θεός, σέ ποιόν 
προσευχόταν;

 Ἑλένη: Καλή ἐρώτηση. Θά ρωτήσω τόν 
πνευματικό μου.

 Χριστίνα: Ἐπίσης, θά εἴδατε ὅτι, ἀφοῦ ὁ 
Ἰησοῦς ἀνέβηκε ἀπό τό νερό, κάποιος μίλησε 
ἀπό τόν οὐρανό. Προσέξατε τί εἶπε;

 Ἑλένη: Ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ὁ Γιός Του, ὅτι 
τόν ἀγαποῦσε καί ὅτι τόν ἐπιδοκίμαζε.

 Χριστίνα: Ἀκριβῶς. Ἄν, ὅμως, ὁ Ἰησοῦς 
εἶναι ὁ Θεός, ποιός εἶπε αὐτά τά λόγια ἀπό 
τόν οὐρανό;

 Ἑλένη: Δέν τό εἶχα σκεφτεῖ ποτέ αὐτό.

Στό τρίτο αὐτό μέρος τοῦ διαλόγου τῶν 
δύο «μαρτύρων τῆς Σκοπιᾶς» ἐμφανίζεται 
πλέον ἡ ὅλη προσπάθεια τῆς ἑταιρίας νά 
παρουσιάσει τόν Ἰησοῦ Χριστό ἕνα κατώτε-
ρο πρόσωπο ἀπό τόν Πατέρα. Ὅπου ἡ στά-
ση τῆς Ἑλένης γίνεται ἐμφανής ἀκόμη καί 
σέ ἕναν ἁπλό ἀναγνώστη. Ἀκολουθεῖ τίς 
διδασκαλίες τῆς ἑταιρίας, δέν ἐκφράζει τήν 
προσωπική της θέση, ἀλλά ἐπαναλαμβά-
νει πάλι «θά ρωτήσω τόν πνευματικό μου».

Μέ αὐτό τόν τρόπο θέλει ἡ «Σκοπιά» 
νά παρουσιάσει τούς Χριστιανούς ὡς μή 
γνωρίζοντες τήν πίστη τους, ἀλλά γιά τόσο 
σοβαρά θέματα ὅπως ἡ θεότητα τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ ἀποποιοῦνται τήν προσωπική 
τους μαρτυρία, ὅπως ἡ κ. Ἑλένη καί ἀναφέ-
ρονται πάλι στόν πνευματικό.

Στή συνέχεια, ἀφοῦ ἡ «μάρτυς» χρη-
σιμοποιήσει καί ἄλλα δῆθεν σχετικά καί 
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ἀποδεικτικά ἐδάφια γιά τίς κακοδοξίες 
της, καταλήγει στόν ἐπιδιωκόμενο στόχο, 
ὅτι δηλαδή ὁ Ἰησοῦς εἶναι μικρότερος τοῦ 
Πατέρα του, ὁ ὁποῖος ἔχει περισσότερη 
ἐξουσία:

Τί ἔλεγαν οἱ Πρῶτοι Ἀκόλουθοι τοῦ Ἰη-
σοῦ;

 Χριστίνα: ... θά ἤθελα νά σᾶς ἀναφέρω 
ἄλλο ἕνα σημεῖο ..... Ἄν ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὄντως 
ὁ Θεός δέν θά περιμένατε νά τό ἔχουν πεῖ 
ξεκάθαρα οἱ μαθητές του;

 Ἑλένη: Λογικά, ναί.
 Χριστίνα: Πουθενά, ὅμως, στή Γραφή 

δέν διαβάζουμε ὅτι δίδαξαν κάτι τέτοιο. 
Ἀντίθετα, προσέξτε τί ἔγραψε ἕνας ἀπό 
τούς πρώτους ἀκολούθους του, ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος. Στό ἐδάφιο Φιλιππησίους 2:9, περι-
γράφει τί ἔκανε ὁ Θεός μετά τό θάνατο καί 
τήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ: «Ὁ Θεός τόν ἐξύ-
ψωσε [τόν Ἰησοῦ] σέ ἀνώτερη θέση καί τοῦ 
ἔδωσε μέ καλοσύνη τό ὄνομα πού εἶναι πάνω 
ἀπό κάθε ἄλλο ὄνομα». Τί ἔκανε, λοιπόν, ὁ 
Θεός γιά τόν Ἰησοῦ;

 Ἑλένη: Τόν ἐξύψωσε σέ ἀνώτερη θέση.
 Χριστίνα: Ὡραῖα. Ἄν, ὅμως, ὁ Ἰησοῦς 

ἦταν ἴσος μέ τόν Θεό προτοῦ πεθάνει, καί 
μετά Ἐκεῖνος τόν ἐξύψωσε σέ  ἀνώτερη θέ-
ση, δέν θά βρισκόταν ὁ Ἰησοῦς πάνω ἀπό τόν 
Θεό; Πῶς γίνεται νά εἶναι κάποιος ἀνώτερος 
ἀπό τόν Θεό;

 Ἑλένη: Δέν γίνεται. Εἶναι ἀδύνατον.
 Χριστίνα: Συμφωνῶ. Μέ βάση, λοιπόν, 

ὅλες αὐτές τίς ἀποδείξεις, θά λέγατε πώς 
ἡ Γραφή διδάσκει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Θεός.

 Ἑλένη: Μᾶλλον ὄχι. Ἡ Γραφή λέει ὅτι 
εἶναι ὁ Γιός τοῦ Θεοῦ.

 Χριστίνα: Ἀκριβῶς. Θέλω νά σᾶς διαβε-
βαιώσω, ὅμως, ὅτι οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ 
τρέφουν μεγάλο σεβασμό γιά τόν Ἰησοῦ. Πι-
στεύουμε ὅτι, πεθαίνοντας ὡς ὁ Ὑποσχόμε-
νος Μεσσίας, ἄνοιξε τό δρόμο γιά νά σωθοῦν 
ὄλοι οἱ πιστοί ἄνθρωποι.

 Ἑλένη: Καί ἐγώ τό πιστεύω.
 Χριστίνα: Τότε ἴσως ἀναρωτιέστε: «Πῶς 

θά δείξουμε στόν Ἰησοῦ τήν ἐκτίμησή μας 
γιά τό ὅτι ἔδωσε τή ζωή του γιά ἐμᾶς»;

 Ἑλένη: Ἀκούγεται ἐνδιαφέρον.
 Χριστίνα: Τί θά λέγατε νά ξαναπερά-

σω τήν ἄλλη ἑβδομάδα, τέτοια ὥρα, καί νά 
δοῦμε μαζί τήν ἀπάντηση τῆς Γραφῆς. Θά 
εἶστε στό σπίτι;

 Ἑλένη: Ναί, ἐδῶ θά εἶμαι».

Στό τελευταῖο αὐτό μέρος τοῦ διαλόγου 
ἔχει ἐπιτύχει ἡ «Σκοπιά» νά περάσει τή 
διδασκαλία της, ὅτι, ὁ Ἰησοῦς δέν εἶναι 
Θεός. Γιά νά γίνει αὐτό ἀποδεκτό ἐπι-
καλεῖται τήν Ἁγία Γραφή, λέγοντας ὅτι: 
«πουθενά στή Γραφή δέν διαβάζουμε ὅτι οἱ 
ἀπόστολοι δίδαξαν κάτι τέτοιο», καί συνε-
χίζοντας λέει: «Μέ βάση λοιπόν ὅλες αὐτές 
τίς ἀποδείξεις, θά λέγατε πώς ἡ Γραφή 
διδάσκει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Θεός»; Καί ἡ 
ἀπάντηση στήν ὁποία θέλει νά φθάσει: 
«μᾶλλον ὄχι».

Ὅπως γνωρίζομε, ἡ ἑταιρία ἀλλοιώνει 
τά ἐδάφια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, παραποιεῖ τό 
νόημά τους καί ψεύδεται. Ἰσχυρίζεται ὅτι 
ἡ Ἁγία Γραφή δέν ἀναφέρει πουθενά ὅτι 
ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός «οὔτε οἱ ἀπό-
στολοι δίδαξαν κάτι τέτοιο».

Ὅμως, ἡ Ἁγία Γραφή γιά μιά ἀκόμη 
φορά διαψεύδει τίς διδασκαλίες τῆς «Σκο-
πιᾶς». Ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη προ-
φητεύεται ἡ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: 
Ἡσαΐας θ΄ 6: «Διότι παιδίον ἐγεννήθη εἰς 
ἡμᾶς, υἱός ἐδόθη εἰς ἡμᾶς καί ἡ ἐξουσία θέ-
λει εἶσθε ἐπί τόν ὦμον αὐτοῦ· καί τό ὄνομα 
αὐτοῦ θέλει καλεσθῆ, Θαυμαστός, Σύμβου-
λος, Θεός ἰσχυρός, Πατήρ τοῦ μέλλοντος 
αἰῶνος, Ἄρχων εἰρήνης».

Ζαχαρίας ιβ΄10: «Καί θέλω ἐκχέει ἐπί 
τόν οἶκον Δαβίδ καί ἐπί τούς κατοίκους τῆς 
Ἱερουσαλήμ πνεῦμα χάριτος καί ἱκεσιῶν καί 
θέλουσι ἐπιβλέπει πρός ἐμέ τόν ὁποῖον ἐξε-
κέντησαν».  Τό ἴδιο ἐδάφιο διαβάζομε καί 
στήν Καινή Διαθήκη Ἰωάν. α΄ 7: «Ὄψονται 
εἰς ὅν ἐξεκέντησαν».
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Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ἀρχίζει τό 
εὐαγγέλιό του ὡς ἑξῆς: «Ἐν ἀρχῇ ἦτο ὁ Λό-
γος καί ὁ Λόγος ἦτο παρά τῷ Θεῷ καί Θεός 
ἦτο ὁ Λόγος...». Καί στήν Α΄ Ἐπιστολή του ε΄ 
20 γράφει: «Ἐξεύρομεν ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ 
ἦλθεν, καί ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς νόησιν διά νά γνω-
ρίζωμεν τόν ἀληθινόν· καί εἴμεθα ἐν τῷ ἀλη-
θινῷ, ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ οὗτος 
εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί ἡ ζωή ἡ αἰώνιος».

Ὁ ἀπόστολος Ἰούδας στήν ἐπιστολή του 
ἐδάφιο 4 ἐπισημαίνει: «.... καί τόν μόνον 
Δεσπότην καί Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν 
ἀρνούμενοι».

Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει στήν 
πρός Ρωμ. θ΄ 5: «τῶν ὁποίων εἶναι οἱ πατέ-
ρες καί ἐκ τῶν ὁποίων ἐγεννήθη ὁ Χριστός 
τό κατά σάρκα, ὁ ὦν ἐπί πάντων Θεός εὐλο-
γητός εἰς τούς αἰῶνας Ἀμήν».

Ἐπίσης, στήν Α’ Τιμ. γ΄ 16 λέει: «Καί ἀνα-
ντιρρήτως τό μυστήριον τῆς εὐσεβίας εἶναι 
μέγα· Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη 
ἐν Πνεύματι ἐφάνη εἰς ἀγγέλους, ἐκηρύχθη 
εἰς τά Ἔθνη, ἐπιστεύθη εἰς τόν κόσμον ἀνε-
λήφθη ἐν δόξῃ».

Στίς Πράξεις κ΄ 28 διαβάζομε: «Προσέ-
χετε λοιπόν εἰς ἑαυτούς καί εἰς ὅλον τό ποί-
μνιον, εἰς τό ὁποῖον τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, σᾶς 
ἔθεσεν ἐπισκόπους διά νά ποιμαίνητε τήν 
ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν ἀπέκτησε 
διά τοῦ ἰδίου αὐτοῦ αἵματος».

Ὅμως, γνωρίζομε πολύ καλά ὅτι τό αἷμα 
στό Σταυρό τό προσέφερε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. 
Δηλαδή ὁ Θεός προσέλαβε σάρκα καί ἔχυ-
σε τό αἷμα Του ὡς ἄνθρωπος. Αὐτό εἶναι 
ἐκεῖνο πού δέν διδάσκει ἡ «Σκοπιά», ὅτι ὁ 
Ἰησοῦς ἔχει δύο φύσεις, μία ἀνθρώπινη καί 
μία Θεία. Ἄλλοτε ὁμιλεῖ ὡς ἄνθρωπος καί 
ἄλλοτε ὡς Θεός. Ἡ «Σκοπιά» γιά νά «ἀπο-
δείξει» ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὑπῆρξε μόνον ἄνθρω-
πος ἐπικαλεῖται τούς λόγους του: «Ὁ Πατήρ 
μου μείζων μου ἐστί» καί ὅταν ὁ Ἰησοῦς λέει: 
«ὄχι τό δικό μου θέλημα, ἀλλά τό δικό σου».

Γράφει ἡ «Σκοπιά» στό βιβλίο της «Γνώ-
ση» σσ. 62, 69: «Μονογενής = τόν δημιούρ-

γησε ἀπ’ εὐθείας. Κατά τόν θάνατό του ὁ 
Ἰησοῦς παρέδωσε τήν ἀνθρώπινη ζωή του 
γιά πάντα. Ἡ σωτηρία μας δέν ἦταν ὁ πιό 
σπουδαῖος λόγος, πού ἔζησε καί πέθανε ὁ 
Ἰησοῦς στή γῆ». Ὑπάρχει καί συνέχεια στίς 
ἀσεβεῖς διδασκαλίες τῆς ἑταιρίας. Στό βι-
βλίο «Πλούτη» σελ. 22 γράφει: «Γιατί ἦλθε 
ὁ Ἰησοῦς στή γῆ; Ὁ κυριώτερος λόγος δίδεται 
ὑπό τῶν Γραφῶν, ἦτο διά νά διεκδικήσει τό 
ὄνομα τοῦ Ἰεχωβᾶ. Ὁ δευτερεύων νά λυτρώ-
ση τό ἀνθρώπινο γένος». Καί στό βιβλίο 
«Διεκδίκησις», τόμος Α΄ σελ. 279 λέει: «Ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ μέγας σφαγέας καί 
τώρα περιζώνεται τήν μάχαιρά του καί 
ἐλαύνει νικηφόρος εἰς τόν πόλεμον».

Ὁ «πιστός καί φρόνιμος δοῦλος» στο-
χεύει στήν ἀπογύμνωση τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ ἀπό τήν Θεότητά Του. Γιά τόν λόγο 
αὐτό κηρύττει ὅλες αὐτές τίς ἀντιχριστια-
νικές δοξασίες της, πού  ὄχι μόνον εἶναι 
ψευδεῖς καί ἐκτός Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά 
προσβάλλουν τούς Χριστιανούς, ἐφ’ ὅσον 
στρέφονται ἐναντίον τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς 
πίστεώς μας καί δηλητηριάζουν ἀνθρώ-
πινες ὑπάρξεις, τά γνωστά θύματα τῆς 
«Σκοπιᾶς».

Ὁ «δοῦλος» παρουσιάζει τόν Χριστό ὡς 
τό πρῶτο κτῖσμα τοῦ Πατρός, τό παράλλη-
λο τοῦ Ἀδάμ, ἕναν Ἰησοῦ τέλειο ἄνθρωπο, 
τίποτα λιγότερο καί τίποτα περισσότερο. 
Αὐτός εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τόν ὁποῖο 
κηρύττει ἡ «Σκοπιά», ὅπως διαβάσαμε ἀπό 
τά κείμενά της. Ὅμως, αὐτός ὁ Χριστός τῆς 
«Σκοπιᾶς» εἶναι δικό της κατασκεύασμα, 
κάτι πού δέν εἶναι ὁ Κύριος καί Σωτήρας 
τῶν Χριστιανῶν. Δέν εἶναι ὁ «Σηλώ» τῶν 
προφητῶν, ὁ «Ἐμμανουήλ» τοῦ Ἡσαΐα, ὁ 
«Γιαχβέ» ὅλης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ 
Λυτρωτής τοῦ κόσμου, ὅπως τόν ἐκήρυξαν 
οἱ ἀπόστολοι, ὁ μεγάλος Θεός τῆς Καινῆς 
Διαθήκης. Ὁ «Χριστός τῆς Σκοπιᾶς» δέν 
εἶναι ὁ Θεός, τόν Ὁποῖον ἀναγνωρίζει ὁ 
ἀπόστολος Θωμᾶς καί ἀναφωνεῖ «ὁ Κύριός 
μου καί ὁ Θεός μου».
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑ
τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη

(β’ μέ ρος)

Τό 1885 ὁ Ντόυλ παντρεύτηκε τή Louisa 
Hawkins, ἀ δελ φή ἑ νός ἀ πό τούς ἀ σθε νεῖς 
του. Ἔ ζη σε μα ζί της 21 χρό νια κι ἀ πέ κτη
σαν δύ ο παι διά. Τε λι κά, ἡ Louisa πέ θα νε 
ἀ πό φυ μα τί ω ση τό 1906 κι ὁ Ντόυλ ξα να
παν τρεύ τη κε τήν ἑ πό με νη χρο νιά τή Jean 
Elizabeth Leckie μέ τήν ὁ ποί α ἀ πέ κτη σε 
ἄλ λα τρί α παι διά. Ἡ Jean πέ θα νε στό Λον
δί νο τό 1940.

Τό 1890 ὁ Ντόυλ σπου δά ζει ὀ φθαλ μο
λο γί α στή Βι έν νη καί στή συ νέ χεια με τα
κο μί ζει στό Λον δί νο, μέ στό χο τήν ἄ σκη ση 
τῆς νέ ας του εἰ δι κό τη τας. Ὅ μως, ὅ πως 
δη λώ νει καί στήν αὐ το βι ο γρα φί α του, οὔ
τε ἕ νας ἀ σθε νής δέν πέ ρα σε τό κα τώ φλι 
τοῦ ἰ α τρεί ου του. Αὐ τό τοῦ ἔ δω σε πε ρισ σό
τε ρο χρό νο γιά γρά ψι μο, μέ ἀ πο τέ λε σμα 
οἱ ἱ στο ρί ες τοῦ Σέρ λοκ Χόλ μς τόν ὁ ποῖ ο 
πα ρου σί α σε γιά πρώ τη φο ρά στό μυ θι στό
ρη μα «Σπου δή σέ ἔν το νο κόκ κι νο» (Study 
In Scarlet), τό 1887, νά ἀ πο κτή σουν ἕ να 
φα να τι κό κοι νό. Ὡ στό σο, πα ρ’ ὅ λη τή συγ
γρα φι κή ἐ πι τυ χί α, ὁ Ντόυλ κα τα τρε χό ταν 
ἀ π’ τήν ἰ δέ α ὅ τι ὁ Χόλ μς τόν πα ρεμ πό δι ζε 
ἀ πό τοῦ νά ἀ σχο λη θεῖ μέ ση μαν τι κό τε ρα 
ἔρ γα καί εἰ δι κά μέ τά ἱ στο ρι κά του μυ θι
στο ρή μα τα. Ἔ τσι ἀ πο φα σί ζει νά δώ σει ἕ να 
τέ λος στόν ἥ ρω ά του καί τό 1893, ὁ Χόλ μς 
καί ὁ κα θη γη τής Μο ριά ρτυ (Moriarty) ὁ 
ἐ χθρός καί ἀν τα γω νι στής τοῦ Χόλ μς βρί
σκουν μα ζί τόν θά να το στούς κα ταρ ρά κτες 
Ρά ϊ χεν μπαχ (Reichenbach Falls, Βέρ νη, Ἐλ
βε τί α), στό μυ θι στό ρη μα «Τό τε λευ ταῖ ο 
πρό βλη μα». Ἡ ἐ ξέ λι ξη ὅ μως αὐ τή πυ ρο
δό τη σε μιά ἀ πρό βλε πτη δη μό σια κα τα
κραυ γή. Ἔ τσι ὁ Ντόυλ ἐ ξα ναγ κά ζε ται νά 
ἐ πα να φέ ρει τόν ἥ ρω ά του τό 1901, στό 

μυ θι στό ρη μα «Τό σκυ λί τοῦ Baskervilles». 
Ἔ κτο τε ὁ Σέρ λοκ Χόλ μς δι έ γρα ψε στα θε ρή 
πο ρεί α, ἐμ φα νι ζό με νος συ νο λι κά σέ 56 δι η
γή μα τα καί 4 μυ θι στο ρή μα τα, ἀλ λά καί σέ 
πολ λά μυ θι στο ρή μα τα καί ἱ στο ρί ες ἄλ λων 
συγ γρα φέ ων.

Ὁ Κό ναν Ντόυλ ἀ σχο λή θη κε καί μέ τήν 
πο λι τι κή. Πε ρι πε τει ώ δης ἐξ ἰ δι ο συγ κρα σί
ας, κα τε τά γη ὡς ἐ θε λον τής στόν πό λε μο 
τῶν Μπό ερς1, τό 1900, καί ὑ πη ρέ τη σε στή 
Νό τιο Ἀ φρι κή ὡς δι οι κη τι κό προ σω πι κό 
στό νο σο κο μεῖο Langman Field. Με τά τόν 
πό λε μο τῶν Μπό ερς καί τήν κα τα δί κη τοῦ 
Ἡ νω μέ νου Βα σι λεί ου ἀ πό ὅ λο τόν κό σμο, 
λό γῳ τῆς ἀ πα ρά δε κτης ἀ ποι κι ο κρα τι κῆς 
συμ πε ρι φο ρᾶς τῶν Βρε τα νῶν, ὁ Ντό ϋλ 
συγ γρά φει ἕ να φυλ λά διο μέ τί τλο «Ὁ 
πό λε μος στή Νό τιο Ἀ φρι κή: Αἴ τια καί δι
ε ξα γω γή του» (The War in South Africa: Its 
Cause and Conduct), ὅ που ὡ ραι ο ποι εῖ τόν 
ρό λο τοῦ Ἡ νω μέ νου Βα σι λεί ου στόν πό λε
μο τῶν Μπό ερς, τό ὁ ποῖ ο με τα φρά στη κε 
εὑρύ τα τα. Ἐ πί σης, τό 1900 συ νέ γρα ψε καί 
τό βι βλί ο «Ὁ με γά λος πό λε μος τῶν Μπό
ερς» (The Great Boers War). Ἡ συγ γρα φή 
αὐ τοῦ τοῦ πρώ του φυλ λα δί ου, πι στεύ ε ται 
ὅ τι εἶ χε σάν ἀ πο τέ λε σμα τήν ἀ να κή ρυ
ξη τοῦ Ντόυλ σέ ἱπ πό τη, τό 1902, καί τόν 
δι ο ρι σμό του μέ τό ὀ φί κιο τοῦ «Ἀ να πλη

1. Πο λε μι κές ἐ πι χει ρή σεις τῆς Βρε τα νι κῆς ἀ ποι κι ο κρα
τί ας εἰς βά ρος τῶν Ὀλ λαν δι κῆς κα τα γω γῆς πλη θυ σμῶν 
τῆς Νοτίου Ἀ φρι κῆς (1879–1915). Μέ τό ὄ νο μα Μπό ερς 
(Boers) ὑ πο δη λώ νον ταν ἀρ χι κά οἱ ἀ πό γο νοί τῶν πρώ των 
κτη νο τρό φων πού μι λοῦ σαν τή γλώσ σα Ἀ φρι κά ανς στά 
σύ νορα τοῦ ἀ να το λι κοῦ ἀ κρω τη ρί ου στή Νότιο Ἀ φρι κή 
κα τά τόν 18ο αἰῶνα. Βλ. καί http://en.wikipedia.org/wiki/
Second_Boer_War. Στούς πο λέ μους αὐ τούς εἶ χε πρω τα γω
νι στι κό ρό λο κι ὁ Λόρ δος Robert BadenPowell, ἀ π’ ὅ που 
καί ἐμ πνεύ σθη κε τή δη μι ουρ γί α τοῦ Προ σκο πι σμοῦ.
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ρω τῆ Ὑ πο λο χα γοῦ τοῦ Surrey» (Deputy
Lieutenant of Surrey)2.

Δύ ο φο ρές, στίς ἀρ χές τοῦ 20ου αἰῶ να, 
προ σπά θη σε νά ἐ κλε γεῖ βου λευ τής μέ τό 
«Φι λε λεύ θε ρο Ἑ νω τι κό Κόμ μα» (Liberal 
Unionist Party), χω ρίς ἐ πι τυ χί α. Συγ χρό νως 
συμ με τεῖ χε στήν ἐκ στρα τεί α γιά τή με ταρ
ρύθ μι ση τοῦ κρά τους τοῦ Κον γκό, τό ὁ ποῖ ο 
βρι σκό ταν ὑ πό τήν ἐ πιρ ρο ή τῶν Βέλ γων 
καί συ νέ γρα ψε τό 1909 ἕ να με γά λο σχε τι κό 
φυλ λά διο. Γε νι κά, οἱ ἐ πι λο γές του ὑ πῆρ ξαν 
πάν το τε εὐ θυ γραμ μι σμέ νες μέ τήν ἀ ποι
κι ο κρα τι κή πο λι τι κή τῆς Μ. Βρε τα νί ας. Ἡ 
ἐ να σχό λη ση τῆς πε ρι ό δου ἐ κεί νης μέ τήν 
Ἀ φρι κή, ὑ πῆρ ξε καί ἡ ἔμ πνευ ση γιά τό μυ
θι στό ρη μά του «Ὁ χα μέ νος κό σμος» (The 
Lost World), τό 1912.

Με τά τόν θά να το τῆς συ ζύ γου του Λου
ί ζας, τό 1906, τόν θά να το τοῦ γιοῦ του Κίν-
γκσλεϋ, λί γο πρίν τό τέ λος τοῦ Α’ Παγ κο σμί
ου Πο λέ μου καί τούς θα νά τους τοῦ ἀ δελ φοῦ 
του Ἄϊνες, τῶν δύ ο κου νιά δων του καί δύ ο 
ἀ νηψι ῶν του, λί γο με τά τόν πό λε μο, ὁ Ντό-
υλ βυ θί στη κε σέ κα τά θλι ψη. Πί στε ψε ὅ τι θά 
βρεῖ στή ρι ξη στόν πνευ μα τι σμό3 στόν ὁ ποῖ ο 
εἶ χε ἐμ πλα κεῖ ἀ πό τό 1885 καί τίς ὑ πο σχέ
σεις του γιά τή συ νέ χεια τῆς ὕ παρ ξης με τά 
θά να τον. Ἀ κό μη, ἐ νε πλά κη μέ τήν «Ἐ θνι
κή Ἕ νω ση Πνευ μα τι στῶν» (Spiritualists’ 
National Union)4, πού ὑ πο τί θε ται ὅ τι «ἀ πο
δέ χε ται τίς δι δα σκα λί ες καί τό πα ρά δειγ μα 
τοῦ Ἰ η σοῦ ἀ πό τή Να ζα ρέτ» καί ὑ πῆρ ξε 
μέ λος τῆς πα ρα φυ σι κῆς ὀρ γά νω σης «Λέ σχη 
τῶν Φαν τα σμά των» (The Ghost Club)5, πού 
ἑ στι ά ζε ται στή δῆ θεν ἐ πι στη μο νι κή με λέ τη 
τῶν ὑ πο τι θέ με νων πα ρα φυ σι κῶν δρα στη ρι
ο τή των, μέ στό χο τήν ἀ πό δει ξη ἤ δι ά ψευ ση 
τῆς ὕ παρ ξης πα ρα φυ σι κῶν φαι νο μέ νων.

2. Τι μη τι κός τί τλος στό Ἡ νω μέ νο Βα σί λει ο, στήν 
ὑ πη ρε σί α τῆς Α. Μ. τῆς Βα σι λίσ σης. Βλ. καί http://www.
surreylieutenancy.org/deputylieutenant.html

3. Βλ. καί πε ρι ο δι κό «Δι ά λο γος» τ. 55, σσ. 2129.
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritualists%27_

National_Union
5. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ghost_Club

Προ ϊ όν τα τῆς πε ρι ό δου αὐ τῆς εἶ ναι τό βι
βλί ο του «Ὁ Ἐρ χο μός τῶν Νε ρά ϊ δων» (The 
Coming of the Fairies), τό 1921, ὅ που φαί νε
ται προ φα νῶς πε πει σμέ νος γιά τήν γνη σι
ό τη τα τῶν πέν τε φω το γρα φι ῶν τῶν «Νε
ρά ϊ δων τοῦ Cottingley» (Cottingley Fairies)6, 
πού ἀ πο δεί χθη καν φάρ σα λί γες δε κα ε τί ες 
ἀρ γό τε ρα. Ὁ Ντόυλ ἀ να πα ρά γει στό βι βλί ο 
του τό θέ μα καί προ σπα θεῖ νά θε με λι ώ σει 
τά σχε τι κά μέ τή φύ ση καί τήν ὕ παρ ξη νε
ρά ϊ δων.

Δεύ τε ρο ἔρ γο τῆς πε ρι ό δου ἐ κεί νης εἶ ναι 
τό μυ θι στό ρη μα «Ἡ Χώ ρα τῆς Ὁ μί χλης» 
(The Land of Mist), τό 1926, μέ τό γνω στό 
ἥ ρω ά του, κα θη γη τή Challenger.

Σ’ ἕ να ἀ κό μη βι βλί ο του, τό «Ἡ Ἱ στο
ρί α τοῦ Πνευ μα τι σμοῦ» (The History of 
Spiritualism), τό 1926, ὁ Ντόυλ ἐ ξαί ρει τά 
«ψυ χι κά» φαι νό με να καί τήν «ὑ λο ποί η ση 
πνευ μά των», πού «πα ρή γα γαν» τά δι ά
ση μα, στίς ἀρ χές τοῦ 20ου αἰῶνα, δι ά με
σα (μέν τιουμ) Eusapia Palladino7 καί Mina 
(Margery) Crandon8.

Μί α ἀ κό μη δι α ση μό τη τα τῆς ἐ πο χῆς του, 
μέ τήν ὁ ποί α δι α τή ρη σε ὁ Ντόυλ δυ να τή, 
ἀλ λά σύν το μη φι λί α, ὑ πῆρ ξε καί ὁ Χά ρι 
Χουν τί νι (Harry Houdini)9, ὁ κα σκαν τέρ, 
«Ἀ με ρι κα νός μά γος», πού ὑ πῆρ ξε φα να τι
κός ἀν τί πα λος τοῦ πνευ μα τι στι κοῦ κι νή μα
τος τή δε κα ε τί α τοῦ 1920, ἀ πο κα λύ πτον τας 
πολ λές ἀ πό τίς ἀ πά τες τοῦ χώ ρου. Πα ρ’ ὅ τι 
ὁ Χουν τί νι ἐ πέ με νε ὅ τι στόν πνευ μα τι σμό 
χρη σι μο ποι οῦν ταν πα ρα πλά νη ση καί ἐ ξα
πά τη ση, ὁ Ντό υλ ἦ ταν πε πει σμέ νος ὅ τι κι ὁ 

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Cottingley_Fairies. Τό 
ἱ στο ρι κό ἀ να φέ ρε ται στήν πε ρί πτω ση τῶν Elsie Wright 
καί Frances Griffiths, ἐ ξα δέλ φων, 16 καί 10 ἐ τῶν ἀν τί
στοι χα, κα τοί κων τοῦ Cottingley, πλη σί ον τοῦ Bradford 
Ἀγ γλί ας, πού τό 1917 ἔ στη σαν μί α φάρ σα τρα βῶ ντας 5 
φω το γρα φί ες, ὅ που πε ρι ε λάμ βα ναν  «νε ρά ϊ δες», εἰκόνες 
τυπωμένες καί κομμένες, ἀπό χαρτόνι. Τό θέ μα ἔ τυ χε 
με γά λης δη μο σι ό τη τας καί ἐκ με τάλ λευ σης ἀ πό δι ά φο
ρους κύ κλους καί ἀ πα σχό λη σε ἐ πί ἔ τη τήν κοι νή γνώ μη 
τῆς ἐ πο χῆς.

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Eusapia_Palladino
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Mina_Crandon
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Houdini
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ἴ διος ὁ Χουν τί νι κα τεῖ χε ὑ περ φυ σι κές δυ νά
μεις, μιά ἄ πο ψη πού πα ρου σί α σε στό βι βλί ο 
του «Τό Χεῖ λος τοῦ Ἀ γνώ στου» (The Edge 
of the Unknown), τό 1931, με τά τόν θά να το 
τοῦ κα σκαν τέρ. Ἡ ἐ πι μο νή τοῦ Ντόυλ ὑ πέρ 
τοῦ πνευ μα τι σμοῦ καί ἡ δη μό σια ἀν τι πα
ρά θε σή του μέ τόν Χουν τί νι ὑ πῆρ ξε καί τό 
τέ λος τῆς φι λί ας τῶν δύ ο ἀν δρῶν.

Ἡ τό ση ἀ φο σί ω ση καί ἐμ μο νή τοῦ Ντό-
υλ στόν πνευ μα τι σμό, ὑ πῆρ ξε προ φα νῶς 
καί τό κί νη τρο γιά τήν ἔν τα ξή του στόν 
Ἐ λευ θε ρο τε κτο νι σμό10. To ἐν δι α φέ ρον του 
το πο θε τεῖ ται με τα ξύ τῶν ἐ τῶν 1885 καί 
1888, ὅ ταν συμ με τεῖ χε σέ μί α σει ρά πνευ
μα τι στι κῶν συ νε δρι ῶν (Seance) στό σπί τι 
ἑ νός τῶν ἀ σθε νῶν του. Ἄν καί ὁ Ντόυλ 
ὑ πῆρ ξε ἐξ ἀρ χῆς κρι τι κός καί ὡς πρός τό 
«τε λε τουρ γι κό» τυ πι κό κι ὡς πρός τή νο η
μο σύ νη τῶν συμ με τε χόν των, τε λι κά πα γι
δεύ τη κε καί τό 1887 προ σχώ ρη σε στή μα
σο νί α, ἀλ λά καί στήν «Ἑ ται ρεί α Ψυ χι κῶν 
Ἐ ρευ νῶν» (Society for Psychical Research), 
δι α κη ρύσ σον τας πλέ ον δη μό σια τό ἐν δι α
φέ ρον του γιά τόν ἀ πο κρυ φι σμό11.

Ἡ εἰσ δο χή του ἔ γι νε στή «Στο ά Φοῖ νιξ, 
Ἀρ. 257» (Phoenix Lodge No 257) στίς 26 Ἰ α
νου α ρί ου 1887, στό Southsea τοῦ Hampshire, 
σέ ἡ λι κί α 27 ἐ τῶν. Ὁ ὀρ θο λο γι σμός καί ἡ 
πε ρι έρ γειά του, κα θώς καί ὁ ἀρ νη τι σμός, 
πού προ φα νῶς κου βα λοῦ σε μέ σα του ἀ πό 
τά παι δι κά κι ἐ φη βι κά του χρό νια κον τά 
στούς Ἰ ησουί τες, ὑ πῆρ ξαν οἱ κύ ρι ες αἰ τί ες 
τῆς ἐμ πλο κῆς του.

Εἶ ναι λο γι κό νά ὑ πο θέ σου με ὅ τι ὁ Ντό-
υλ προ σῆλ θε στή μα σο νί α ἐλ πί ζον τας νά 
ἀ να κα λύ ψει στοι χεῖ α γιά τόν πνευ μα τι σμό 
πού τοῦ ἦ ταν ἤ δη ἔμ μο νη ἰ δέ α. Ἔ τσι δι ῆλ θε 
γρή γο ρα τούς βαθ μούς τῆς «Συμ βο λι κῆς 
Στο ᾶς». Σέ ἕ να μῆνα δι ῆλ θε τόν βαθ μό τοῦ 
«Ἑ ταί ρου», ἐνῷ τόν ἑ πό με νο μῆνα «ἠ γέρ
θη» στό βαθ μό τοῦ «Δι δα σκά λου».

10. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Freemasons#D
11.  http: / /www.freemasonsfreemasonry.com/

beresiner10.html

Πα ρά τήν ἀ στρα πια ία ἀ νέ λι ξή του στή 
μα σο νί α, ὁ Ντόυλ δέ βρῆ κε ἐ κεῖ ἄ με σα τά 
ἀ πο κρυ φι στι κά δε δο μέ να πού πε ρί με νε, 
κα θώς οἱ τρεῖς πρῶ τοι βαθ μοί εἶ ναι βαθ
μοί πει ρα μα τι σμοῦ καί προ σαρ μο γῆς στίς 
τε κτο νι κές δι δα σκα λί ες, στίς τε λε τουρ γί ες 
καί τίς δο ξα σί ες, ὅ που ὁ μυ η μέ νος συ νη θί
ζει στά σύμ βο λα καί στά τυ πι κά κι ἄν εἶ ναι 
δε κτι κός, πα ρα μέ νει, ἄν ὄ χι ἀ πο χω ρεῖ12 ἤ 
μένει στάσιμος ἐς ἀεί.

Ἔ τσι, δέν δρα στη ρι ο ποι ή θη κε ἐ κεῖ πε
ρισ σό τε ρο καί τό 1889 ἀ πε χώ ρη σε ἀ πό τή 
Στο ά. Ἄς ἀ να ζη τή σου με τήν αἰ τί α...

Τό 1888 ὁ Ντόυλ ἐ ξέ δω σε τό τρί το του 
μυ θι στό ρη μα «Τό μυ στή ριο τοῦ Cloomber» 
(The Mystery Of Cloomber)13. Ἦ ταν τό πρῶ
το μυ θι στό ρη μά του μέ ἄ κρως πα ρα φυ σι
κή (paranormal) ὑ πό θε ση, σχε τι κή μέ τή 
με τα θα νά τια ἐκ δί κη ση τρι ῶν Βου δι στῶν 
μο να χῶν. Ἦ ταν τό πρῶ το του μυ θι στό
ρη μα μέ συγ κε κρι μέ νες ἀ να φο ρές στόν 
πνευ μα τι σμό καί ἡ δι ά ψευ ση τῆς ἐλ πί δας 
του νά βρεῖ καί ρια ἀ πο κρυ φι στι κά στοι χεῖ α 
στίς τε λε τουρ γί ες τῶν τρι ῶν πρώ των βαθ
μῶν τῆς μα σο νί ας, πού θά εἶ χαν πρα κτι κή 
ἐ φαρ μο γή στή συγ γρα φή του. Ἔ τσι ἐ ξη γεῖ
ται καί ἡ πα ραί τη ση τό 1889, πού ὅ μως δέν 
ὑ πῆρ ξε καί τό τέ λος τῆς τε κτο νι κῆς του κα
ρι έ ρας, κα θώς συ νέ χι σε νά συμ με τέ χει σέ 
δι ά φο ρες Στο ές ὡς ἀ δελ φός «ἐν ὕ πνῳ» μέ
χρι τήν ἐ πα νέν τα ξή του στή Στο ά τῆς εἰσ
δο χῆς του, τό 1902. Ἔ κτο τε, ἔ λα βε δι ά φο ρες 
δι α κρί σεις πρίν τήν τε λι κή ἀ πο χώ ρη σή του 
ἀ πό τόν Ἐ λευ θε ρο τε κτο νι σμό, τό 1911.

Εἶ χε προ η γη θεῖ, κα τά τήν πα ρα μο νή του 
στή Νό τιο Ἀ φρι κή, τό 1900, ἡ ἔν το νη δρα
στη ρι ο ποί η σή του ὑ πό τήν τε κτο νι κή του 
ἰ δι ό τη τα. Δι α βά ζου με στό ἔν τυ πο «Masonic 
Illustrated» («Τε κτο νι κά Εἰ κο νο γρα φη μέ
να»), σχε τι κά: «Ἐν μέ σῳ δι ε ξα γω γῆς τοῦ 

12. Ἀρ χιμ. Γρη γο ρί ου Κων σταν τί νου, «Μα σο νί α: Θρη
σκεί α; Αἵ ρε ση; ἤ Φι λαν θρω πι κό Σω μα τεῖ ο;» καί http://
antiairetikos.blogspot.gr/2012/07/blogpost_22.html

13. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mystery_of_
Cloomber
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πο λέ μου, αὐ τός (ὁ Κό ναν Ντόυλ) συμ με τεῖ
χε στήν ἀ ξέ χα στη “Προ σω ρι νή Στο ά” στό 
Bloemfontein μα ζί μέ τόν ἀ δελ φό Ράν τγιαρντ 
Κί πλινγκ». Ὅ μως ἡ συμ με το χή αὐ τή ἀμ φι
σβη τή θη κε ἀρ γό τε ρα.

Μέ τήν ἐ πι στρο φή του στήν Ἀγ γλί α, τό 
1901, σέ μί α σει ρά δι α λέ ξε ων, πού δό θη
καν στή Σκω τί α, ὁ Ντόυλ ἐγ κω μιά ζει τίς 
δρα στη ρι ό τη τες τῶν μα σό νων στόν πό λε
μο τῆς Ἀ φρι κῆς. Τό ἴ διο συ νέ βη καί ὅ ταν ἡ 
στο ά τοῦ Ἐ διμ βούρ γου, Ἀρ. 1, τοῦ Σκω τι κοῦ 
τύ που (Lodge of Edinburgh, No 1) τόν ἀ να
κή ρυ ξε τι μη τι κό μέ λος της.

Πέ ραν τῶν ἀ νω τέ ρω, ὁ Ντό ϋλ προ βάλ
λει τόν Ἐ λευ θε ρο τε κτο νι σμό μέ ποι κί λους 
τρό πους στή συγ γρα φή του, χω ρίς οἱ ἀ να
φο ρές αὐ τές νά ἀ φο ροῦν ὅ λες τόν Sherlock 
Holmes.

Στό μυ θι στό ρη μα «Ἡ Κοι λά δα τοῦ Φό
βου»14 (The Valley of Fear), τό 1915, γί νε ται 
ἀ να φο ρά στό «Ἀρ χαῖ ο Τάγ μα τῶν Freemen» 
ἤ «Στο ά Scowers, Ἀρ. 341» (The Scowers 
Lodge No 341) στήν κοι λά δα Vermissa τῶν 
Η.Π.Α.

Ἄλ λες ἀ να φο ρές ὑ πάρ χουν στό μυ θι
στό ρη μα «Ὁ Χα μέ νος Κό σμος» (The Lost 
World) τό 1912, καί στό μυ θι στό ρη μα «Ἡ 
Χώ ρα τῆς Ὁ μί χλης» (The Land of Mist), 
τό 1926, ὅ που ὁ Κα θη γη τής Challenger, 
χα ρα κτη ρί ζον τας ὑ πο τι μη τι κά ἕ ναν ἄλ λο 
χα ρα κτῆ ρα τοῦ βι βλί ου, ἐ πι γραμ μα τι κά 
ἀ να φέ ρει: «Εἶ ναι ἕ νας ἀ π’ αὐ τούς πού πε ρι
πλα νῶν ται στά σκο τει νά ὅ ρια τῆς μα σο νί ας, 
μι λών τας ψι θυ ρι στά κι εὐ λα βού με νοι μυ
στή ρια, ὅ που μυ στή ρια δέν ὑ φί σταν ται. Ἀν
τί θε τα, ὁ πνευ μα τι σμός, μέ τά τό σο ζων τα νά 
καί ὑ πέ ρο χα μυ στή ριά του, εἶ ναι γι’ αὐ τόν 
κά τι τό ἀ νά ξιο, ἐ πει δή ἔ φε ρε πα ρη γο ριά 
στόν ἁ πλό ἄν θρω πο. Ἀ ρέ σκε ται στό νά δι α
βά ζει κεί με να πά νω στό Palladian Cultus15, τόν 

14. «Ἅ παν τα Σέρ λοκ Χόλ μς», Ἔκδ. Σύγ χρο νοι Ὁ ρί ζον
τες, σσ. 377468.

15. Σύ στη μα νε ο σα τα νι σμοῦ δι α μορ φω μέ νο ἀ πό τόν 
ἀ πο κρυ φι στή Albert Pike κ. ἄ. Βλ. καί http://www.sacred
texts.com/evil/dwf/dwf04.htm

«Ἀρ χαῖ ο καί Ἀ πο δε δειγ μέ νο Σκω τι κό Τύ πο» 
καί τίς μορ φές τοῦ μπα φο μέτ16. Ὁ Ἔ λι φας 
Λέ βι17 εἶ ναι ὁ προ φή της του».

Οἱ ἀ νω τέ ρω ἀ να φε ρό με νες εἶ ναι λί γες 
ἀ πό τίς πε ρι πτώ σεις, κα θώς ὑ πάρ χουν 
πλη θώ ρα ἀ να φο ρές πε ρί μα σο νί ας καί 
πνευ μα τι σμοῦ στό ἔρ γο τοῦ Σέρ Ἄρ θουρ 
Κό ναν Ντόυλ· κά ποι ες ἐγ κω μι α στι κές, κά
ποι ες οὐ δέ τε ρες.

Κλεί νον τας τήν ἔ ρευ νά μας αὐ τή, δι α
πι στώ νου με ὅ τι γνω στές προ σω πι κό τη τες 
ἀλ λά καί ὁ κα θέ νας εὔ κο λα πα ρα σύ
ρον ται κι ἐν τάσ σον ται στή μα σο νί α ἤ σέ 
πα ρό μοι ες ἀ πο κρυ φι στι κές ἐ να σχο λή σεις 
ὅ ταν δέν ἔ χουν ἕ να ἰ σχυ ρό θε μέ λιο κά τω 
ἀ π’ τά πό δια τους· εἰ δι κά, ἄν βι ώ σουν μιά 
προ βλη μα τι κή παι δι κή ἡ λι κί α. Ὅ μως χρει
ά ζε ται τό θε μέ λιο· κι αὐ τό εἶ ναι μό νο ἡ Μί α 
Ἁ γί α, Κα θο λι κή καί Ἀ πο στο λι κή Ἐκ κλη
σί α, δη λα δή ἡ Ὀρ θο δο ξί α. Τό θε μέ λιο αὐ τό 
προ ϋ πο θέ τει τό Ἅ γιο Βά πτι σμα καί τή βι ω
μα τι κή συμ με το χή στή ζω ή τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Ὑ πάρ χουν κι ἄλ λες χρι στι α νι κές ὁ μο
λο γί ες κι ὑ πάρ χουν κι ἄλ λες θρη σκεῖ ες, 
αἱ ρέ σεις καί πα ρα θρη σκεῖ ες. Μί α ὅ μως εἶ
ναι ἡ Ἀ λή θεια, ὁ Χρι στός, ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός 
ὁ ἀ πό Να ζα ρέτ, πού εἶ ναι ἡ Κε φα λή, μέ 
Σῶ μα Του τήν Ἐκ κλη σί α. Μό νο ὁ Χρι στός 
σώ ζει καί μό νο μέ σα στή Ἐκ κλη σί α Του 
ὑ πάρ χει ἡ σω τη ρί α. Ἄν τό παι δί, ἀ κό μα 
ἀ π’ τήν κοι λιά τῆς μά νας του, δέν τά ζή σει 
ὅ λα αὐ τά, εἶναι ἀμ φί βο λη ἡ ἐ ξέ λι ξή του 
στή ζω ή καί πι θα νή ἡ ἐμ πλο κή του στόν 
ἀ πο κρυ φι σμό, στήν πα ρα θρη σκεί α, στήν 
«ἄλ λη θρη σκεί α». Οἱ ἄν θρω ποι πέ φτου με· 
οἱ πτώ σεις, συ χνές. Ὅ μως, ὁ Χρι στός σώ ζει 
καί τούς πε σμέ νους, ἀρ κεῖ νά θέ λουμε νά 
ση κω θοῦμε!

16. Πα γα νι στι κή θε ό τη τα, θε ω ρού με νη ὅ τι πα ρι στά νει 
τόν Σα τα νᾶ. Προ έρ χε ται ἀ πό ὁ μο λο γί ες τῶν Να ϊ τῶν, στή 
διά ρκεια ἀ νά κρι σής τους ἀ πό τήν Ἱ ε ρά Ἐ ξέ τα ση, τόν 14ο 
αἰῶνα. Ὁ ρι στι κο ποι ή θη κε εἰ κα στι κά ἀ πό τόν Eliphas Levi.

17. Eliphas Levi, ψευ δώ νυ μό τοῦ Alphonse Louis 
Constant (18101875), Γάλ λου ἀ πο κρυ φι στή συγ γρα φέ α 
ἀ σχο λού με νου μέ τήν «τε λε τουρ γι κή μα γεί α». Ἀ πο κα λεῖ
ται καί «ὁ τε λευ ταῖ ος τῶν μά γων».
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

ΚΔ́  ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

(Θεσσαλονίκη, 15-10-11 ἕως 17-10-2011).

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου Β΄, μέ τήν φιλοξενία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. 
Ἀνθίμου, καί μέ τή συμμετοχή Ἐντεταλ-
μένων δέκα Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί 
ἑβδομήντα πέντε Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κρήτης καί τῆς 
Δωδεκανήσου, ἄρχισε σήμερα, 15η Ὀκτω-
βρίου ἐ. ἔ., στό Ἐκπαιδευτικό καί Πολιτιστι-
κό Ἵδρυμα «Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς», 
τίς ἐργασίες της ἡ «ΚΔ΄ Πανορθόδοξος 
Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά 
θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», μέ 
θέμα: «Ἡ ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας γιά τήν αἰωνιότητα καί οἱ πλάνες 
τῶν “ἐσχατολογικῶν αἱρέσεων”», ὑπό τήν 
Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, Προέδρου 
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων.

Τόν ἁγιασμό ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης, ἐκπρο-
σωπῶν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 

Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον καί στή συνέχεια 
ἐχαιρέτησε τήν Συνδιάσκεψη ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Δαυΐδ, Ἀρχιερα-
τικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσ-
σαλονίκης. Ἀκολούθως ἀνεγνώσθησαν τά 
μηνύματα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν.

Τέλος, ἐκήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν 
τῆς Συνδιασκέψεως ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης κ. Δαυΐδ.

Στήν ἐναρκτήρια τελετή παρέστησαν ὁ 
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. 
Εἰρηναῖος καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητρο-
πολίτες: Γλυφάδας κ. Παῦλος, Κυθήρων κ. 
Σεραφείμ, Πτολεμαΐδος κ. Προτέριος (Πα-
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας) καί Αἰτωλοακαρ-
νανίας κ. Κοσμᾶς.

Στό μήνυμά του πρός τήν Συνδιάσκεψη ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μεταξύ τῶν 
ἄλλων, ὑπογράμμισε καί τά ἑξῆς:

«Ἡ ἄσαρκος παρουσία τοῦ Θεοῦ Λόγου 
στήν Παλαιά Διαθήκη στίς διάφορες Θεο-
φάνειες καί ἡ ἔνσαρκος παρουσία Του στήν 
Καινή Διαθήκη, ταυτοχρόνως μέ τή ζωογόνα 
παρουσία τοῦ Παναγίου Πνεύματος, αἰσθητο-
ποιοῦν τήν παρουσία τῶν ἐσχάτων ὡς βιούμε-
νη πραγματικότητα στό ἱστορικό ἐνταῦθα ὡς 
“ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος” (Β΄ Κορ. 1, 22).

Ἐν ἀντιθέσει πρός τόν Ὀρθόδοξο Ἐκκλη-
σιαστικό τρόπο κατανοήσεως τῶν ἐσχάτων, 
δέν εἶναι ὑπερβολικό νά ὑποστηρίξουμε, ὅτι 
ἡ ἐσχατολογία ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχήν χῶρος 
ὅπου ἤδη ἀπό τά χρόνια του ἀρχαίου χιλια-
σμοῦ μέχρι σήμερα ὁδήγησε στή διατύπωση, 
ἀπό διάφορα πρόσωπα καί κινήσεις, πλήθους 
κακοδόξων θεωριῶν».

Ἀκολούθησε ἡ πρώτη εἰσήγηση τοῦ 
Ἐλλογιμ. Ἀναπλ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., κ. Βασιλείου Τσίγκου 

Σημείωση τῆς Σύνταξης
Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπό-
ψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές ἤ 
σέ σχόλια, φέρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπι-
στολογράφοι καί οἱ σχολιαστές κι ὄχι ἡ 
Συντακτική Ἐπιτροπή.
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μέ θέμα: «Τά ἔσχατα στή θεολογία καί ζωή 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας». Στήν εἰσήγησή 
του ἐτόνισε, μεταξύ ἄλλων, τήν χριστοκεν
τρικότητα τῆς περί ἐσχάτων Ὀρθοδόξου 
διδασκαλίας, ἡ ὁποία συνδέει ἄρρηκτα τήν 
ἱστορία μέ τήν ἐσχατολογία, βάζοντας ὡς 
γερά θεμέλια τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ καί τό 
ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στή συνέχεια 
ἀναφέρθηκε στά χαρακτηριστικά τῆς χωρίς 
ἱστορία Ἀνατολικῆς ἐσχατολογίας, τῆς χω-
ρίς ἐσχατολογία Δυτικῆς ἱστορίας καί τῆς 
ὑπερεσχατολογίας τοῦ Προτεσταντισμοῦ.

Τή δεύτερη ἡμέρα, 16η Ὀκτωβρίου, καί 
ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου συνε-
χίστηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως.

Ὁ πρῶτος εἰσηγητής, Αἰδεσιμολογιώτα-
τος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος 
Παπαθανασίου, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἐσχα-
τολογία, τά βιβλικά δεδομένα». Ὁ εἰσηγη-
τής ἀνέπτυξε τήν Ὀρθόδοξη ἐσχατολογία 
ὅπως αὐτή ἐκτίθεται μέσα στήν Παλαιά καί 
στήν Καινή Διαθήκη. Ἰδιαίτερα ἐτόνισε τόν 
Χριστοκεντρικό χαρακτῆρα τῆς Ὀρθόδοξης 
ἐσχατολογίας, ὅπως αὐτή παρουσιάζεται 
στήν ἀρχέγονη Ἐκκλησία, στόν Ἀπόστολο 
Παῦλο καί τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη καί 
κατά τόν πρῶτο μ.Χ. αἰώνα.

Ὁ δεύτερος εἰσηγητής, Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης π. Αὐγουστῖνος Μύρου ἀνέ-
πτυξε τό θέμα: «Ἐσχατολογικές πλάνες τῶν 
Πεντηκοστιανῶν στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας». 
Ὁ εἰσηγητής ἐτόνισε τή δυσκολία πού παρου-
σιάζεται στήν ἐσχατολογία τῶν Πεντηκοστι-
ανῶν, ἰδιαίτερα ἕνεκα τῶν μή ἀποκρυσταλ-
λωμένων θέσεών τους. Ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα 
στήν κατ’ αὐτούς λεγόμενη «ἁρπαγή», ἀπά-
ντησε σέ διάφορα ἐρωτήματα πού θέτουν οἱ 
Πεντηκοστιανοί καί κατέληξε συμπερασματι-
κά ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καταδικάζει τήν 
πεντηκοστιανή ἐσχατολογία ὡς θεραπευτικά 
λανθασμένη καί ἀντιγραφική.

Ὁ τρίτος εἰσηγητής, Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Κωνσταντί-

νου ἀνέπτυξε τό θέμα: «Οἱ ἐσχατολογικές 
προσδοκίες τῶν Μορμόνων, θάνατος, κρί-
ση, ἀνάσταση». Ὁ εἰσηγητής ἀναφέρθηκε 
στίς διδασκαλίες τῶν Μορμόνων περί Θεοῦ, 
Ἁγίας Τριάδος, ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ καί 
Δευτέρας Παρουσίας καί στίς διάφορες δι-
αβαθμίσεις πού ἀναμένουν τούς ὀπαδούς 
κατά τή λεγόμενη «ἐξύψωσή» τους στόν 
κόσμο τῶν πνευμάτων.

Ὁ τέταρτος εἰσηγητής, Αἰδεσιμολογιώτα-
τος Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Γεωρ-
γόπουλος, Λέκτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
Α.Π.Θ. ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ ἐσχατολογία 
τῶν Ἀντβεντιστῶν τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας». Ὁ 
εἰσηγητής ἀναφέρθηκε στήν ἱστορική ἀφε-
τηρία τοῦ Ἀντβεντισμοῦ, πού συνεχίστηκε 
μέ τόν καθορισμό ἡμερομηνιῶν γιά τήν 
ἐπικείμενη ἔλευση τοῦ Χριστοῦ καί τή διδα-
σκαλία γιά τό Σάββατο. Παρουσίασε ἐπίσης 
τούς βασικούς ἄξονες τῆς διδασκαλίας τῶν 
Ἀντβεντιστῶν καί ἀνέδειξε τό ἀσυμβίβαστό 
της μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί τήν ἀντίθεσή 
της μέ τήν ἐσχατολογία τοῦ Λουθηρανισμοῦ 
καί τῶν Μεταρρυθμισμένων.

Τό ἀπόγευμα, πραγματοποιήθηκαν οἱ 
ἀκόλουθες εἰσηγήσεις:

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτε-
ρος π. Κυριακός Τσουρός, Γραμματέας τῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, 
ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ “ἐσχατολογία” τῶν 
“μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ”». Ὁ εἰσηγητής ἐξέ-
θεσε τή διδασκαλία τῶν «Μαρτύρων τοῦ 
Ἰεχωβᾶ» περί τῆς Β’ παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, 
τῶν «σημείων τῶν καιρῶν» καί τοῦ Ἀρμα-
γεδώνα, καθώς καί περί τῆς ἀναστάσεως 
καί τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἐπίσης ἀνέλυσε τήν 
ἔννοια τῆς «χιλιετοῦς βασιλείας», ὅπως 
αὐτή παρουσιάζεται ἀπό τούς «Μάρτυρες 
τοῦ Ἰεχωβᾶ» ὡς γήινη πραγματικότητα.

Ὁ τελευταῖος εἰσηγητής Αἰδεσιμολoγιώ-
τατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος 
Στρατηγόπουλος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Δια-
στρεβλώσεις τῆς ἐσχατολογίας ἀπό διάφο-
ρες ὁμάδες». Ὁ εἰσηγητής ἀφοῦ ἀναφέρθη-
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κε σέ πληθώρα μελλοντολόγων οἱ ὁποῖοι 
κατά καιρούς προανήγγειλαν τό τέλος τοῦ 
κόσμου, παρουσίασε ἐποπτικό ὑλικό σχετι-
κό μέ ἐσχατολογικές προβλέψεις.

Ἀκολούθησε ἐνημέρωση τῶν συνέδρων 
γιά τίς νεώτερες ἐξελίξεις στό διεθνές σκη-
νικό τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας 
ἀπό τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύ-
τερο π. Κυριακό Τσουρό καί ἔγιναν παρεμ-
βάσεις Ἐντεταλμένων τῶν Ἱερῶν Μητροπό-
λεων γιά τήν δραστηριότητά τους στίς κατά 
τόπους Ἱερές Μητροπόλεις.

Τήν τρίτη ἡμέρα, 17η Οκτωβρίου, καί μετά 
ἀπό ἐκτενῆ συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων, 
ἡ Συνδιάσκεψη ἐνέκρινε ὁμοφώνως τά ἀκό-
λουθα Πορίσματα:

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Ἡ ΚΔ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη 

Ἐντεταλμένων Ὀρθο δό ξων Ἐκκλη σιῶν 
καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέ
σεων καί παραθρησκείας, πού πραγμα
τοποιήθηκε, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριω
τά του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης 
Ἑλ λάδος κ. Ἱερωνύμου, στό Ἐκπαιδευτικό 
καί Πολιτιστικό Ἵδρυμα «Ἅγιος Γρηγόριος 
Παλαμᾶς» στή Θεσσαλονίκη, ἀπό 15 ἕως 
17.10.2012, μέ τή φιλόξενη φροντίδα τοῦ 
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονί-
κης κ. Ἀνθίμου, Προέδρου τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν 
Αἱρέσεων καί ὑπό τήν προεδρίαν Αὐτοῦ, μέ 
θέμα: «Ἡ ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας γιά τήν αἰωνιότητα καί οἱ πλάνες 
τῶν “ἐσχατολογικῶν” αἱρέσεων», μετά ἀπό 
ἐκτενῆ συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων, ἐνέ-
κρινε ὁμοφώνως τά ἀκόλουθα Πορίσματα:

1. Ἡ διδασκαλία περί ἐσχάτων διαποτίζει 
ὁλόκληρη τή  θεολογία καί ζωή τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας καί ἑστιάζει σέ ὅ,τι συνιστᾶ 
τό ἀπόλυτο, τό τελικό, τό ὁριστικό. Δέν εἶναι 
ἄλλο ἀπό τό πρόσωπο τοῦ σαρκωθέντος 
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀπόλυτη 
κυριαρχία Του στόν κόσμο. Μέ ἄλλα λόγια, 
ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτεται κατά 

τήν Καινή Διαθήκη στό πρόσωπο καί στό 
ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί συνιστᾶ ταυτό-
χρονα τό κεντρικό γεγονός τῆς ἐπέμβασης 
τοῦ Θεοῦ στήν Ἱστορία. Ἑπομένως, τά ἔσχα-
τα συνδέονται μέ τίς τρεῖς διαστάσεις τοῦ 
χρόνου, παρελθόν, παρόν καί μέλλον. 

2. Ἡ Ὀρθόδοξη ἐσχατολογία δέν εἶναι 
ἁπλῶς ὁ λόγος γιά τήν ἄλλη ζωή, οὔτε τό 
τελευταῖο κεφάλαιο τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἤ 
τῆς Δογματικῆς τῆς Ἐκκλησίας. Διαποτίζει 
τό σύνολο τῆς Ἁγιογραφικῆς διδασκαλίας 
καί, ὡς ἐκ τούτου, τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί 
λειτουργικῆς ζωῆς, καθώς εἶναι προσανα-
τολισμένη καί ἀναζητεῖ ἀπό τούς πιστούς 
τήν ἐνεργό προσμονή τῆς ἐρχόμενης Βασι-
λείας τοῦ Θεοῦ, τή δυναμική μεταμόρφωση 
καί ἀνακαίνιση τοῦ σύμπαντος κόσμου.

3. Ἡ ἐλπίδα τῶν ἐσχάτων, κατά τίς μαρ-
τυρίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς, θεμελιώνεται 
στό μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἀπό 
τή δημιουργία τοῦ κόσμου, διά τῆς πορείας 
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μέσα στήν ἱστορία, «ἕως 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28, 20). 
Κεντρικός ἄξονας τῆς χριστιανικῆς ἐλπίδας 
εἶναι ὀ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ, ἡ δέ «Ἡμέρα τοῦ Κυρίου» ταυτίζεται 
μέ τήν ἀναμενόμενη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

4. Στήν Ὀρθοδόξη Ἐκκλησία, τή ζωή καί 
τή θεολογία της, ὁμιλοῦμε γιά «ἐγκαινια-
σθεῖσα» Ἐσχατολογία, καθώς κινούμαστε 
μεταξύ ἑνός «ἤδη» καί ἑνός «ὄχι ἀκόμη» τῆς 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη περί ἐσχά-
των διδασκαλία συνδέεται ἀδιασπάστως 
καί ὀργανικῶς μέ ὁλόκληρο τό βιωματικό, 
ἀσκητικό, λειτουργικό καί μυστηριοκεντρικό 
πλαίσιο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, μέ στέρεη 
καί ἐπαρκῆ θεολογική θεμελίωση τήν ἑνότη-
τα, συνύφανση καί συσχέτιση τοῦ ἔργου τοῦ 
Χριστοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν κτί-
ση καί στήν ἱστορία. Ἡ θεολογική αὐτή βάση 
ἔχει ἄμεσες καί συγκεκριμένες συνέπειες 
στή ζωή τῶν πιστῶν, στήν περί ἐσχάτων 
διδασκαλία καί ἀκόμη στήν ἴδια τήν ταυτό-
τητα τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπό τό πρῖσμα αὐτῶν 
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τῶν θεολογικῶν δεδομένων, ἐπισημαίνονται 
τά ἀκόλουθα, σχετικά μέ τίς πλάνες τῶν 
ἐσχατολογικῶν αἱρέσεων καί ἄλλων διαφό-
ρων μελλοντολογικῶν ὁμάδων:

α. Στίς διάφορες ἐσχατολογικοῦ χα-
ρακτῆρα αἱρέσεις καί παραχριστιανικές 
ὁμάδες διαπιστώνεται μιά ἐντόνως παχυλή 
καί ἐξόχως ἀνθρωπομορφική θεώρηση καί 
παρουσίαση τῶν ἐσχάτων, λόγῳ, εἴτε τῆς 
«κατά γράμμα» θεοπνευστίας καί ἀτομικῆς 
ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού ἀποδέχο-
νται, εἴτε τῆς ἀλλοίωσης τῆς Ἁγιογραφικῆς 
διδασκαλίας μέσῳ τῶν διαφόρων «ὁρα-
μάτων» ἤ ποικίλων «ἀποκαλύψεων» τῶν 
ἱδρυτῶν τῶν αἱρέσεων αὐτῶν.

β. Ἐπίσης, λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ 
αἱρετικές κινήσεις στεροῦνται αὐθεντικῶν 
ἐκκλησιαστικῶν κανόνων ἑρμηνείας καί 
κριτηρίων ἀξιολόγησης, ἡ ὅλη ἀπόπειρα 
ἁγιογραφικῆς τεκμηρίωσης τῶν κακόδοξων 
θεωριῶν τους θεμελιώνεται σέ ἕνα ἄκρα-
το ὑποκειμενισμό, πού παράγει πληθώ-
ρα αὐθαίρετων ἑρμηνειῶν καί κακόδοξων 
ἀντιλήψεων.

γ. Πολλές ἀπό τίς νεώτερες αἱρετικές καί 
παραχριστιανικές κινήσεις ἐσχατολογικοῦ 
καί χιλιαστικοῦ χαρακτῆρα ἔχουν τήν ἱστο-
ρική ἀφετηρία τους ἤ ἐπηρεάστηκαν ἀπό τό 
κλῖμα πού εἶχε διαμορφωθεῖ στίς Η.Π.Α. κα-
τά τή διάρκεια τοῦ 19ου αἰῶνα, μέ ἀφορμή 
τήν ἔντονη αἴσθηση καί προσδοκία πού εἶχε 
καλλιεργηθεῖ ἐντός τῶν διαφόρων προτε-
σταντικῶν κλάδων γιά μιά ἐπικείμενη ἐπι-
στροφή καί Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. 

δ. Παρά τή σαφῆ θέση τοῦ Κυρίου ὅτι εἶναι 
ἄγνωστος ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας 
Του (Ματθ. 24, 36), πολλές ἀπό τίς ἐσχατο-
λογικές χιλιαστικές αἱρέσεις, παραχριστια-
νικές κινήσεις καί ἄλλες μελλοντολογικές 
ὁμάδες (π. χ. τρομολαγνία περί τοῦ τέλους 
τοῦ κόσμου τό 2012, ἡμερολόγιο τῶν Μάγια, 
τηλεοπτικοί καί διαδικυακοί ψευδοπροφῆτες 
κ. ἄ.) δέν διστάζουν, μέ διάφορους ἀστήρι-
κτους Ἁγιογραφικούς καί χρονολογικούς 
συσχετισμούς, νά καθορίζουν μέσῳ ψευδο-

προφητειῶν ἡμερομηνίες, κατά τίς ὁποῖες θά 
λάβει χώρα ἡ Δευτέρα Παρουσία καί, φυσι-
κά, ἐπανειλημμένως διαψεύδονται.

ε. Σέ ὁρισμένες κινήσεις διάφορα γεγονό-
τα καί μαρτυρίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς χρησι-
μοποιοῦνται ὡς μέσο ψυχολογικῆς πίεσης, 
ἀφοῦ προηγουμένως ἔχουν συστηματικά 
ἐκπαιδεύσει τούς ὀπαδούς τους σέ ἕνα συ-
γκεκριμένο τρόπο σκέψης, ὥστε τά μέλη 
τους κάτω ἀπό τόν φόβο «τῆς σφαγῆς τους 
στόν Ἀρμαγεδῶνα» ἤ «τῆς μή ἁρπαγῆς τους 
στούς οὐρανούς», νά αὐξάνουν τόν «ἱερα-
ποστολικό» ἀκτιβισμό τους, ὡς ἀπόδειξη ὅτι 
ἀνήκουν στήν κατηγορία τῶν «ἐκλεκτῶν» 
καί τῶν «σεσωσμένων».

5. Ἡ ὁλομέλεια τῆς Συνδιασκέψεως δι-
επίστωσε τήν μεγάλη χρησιμότητα, πού 
θά εἶχε γιά τήν ποιμαντική ἐργασία τῆς 
ἀντιμετωπίσεως τῶν αἱρέσεων, ἡ συμπλή-
ρωση τοῦ καταλόγου τῶν αἱρετικῶν καί 
παραχριστιανικῶν ὁμάδων, τόν ὁποῖο κα-
τήρτισε ἡ Ε΄ Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων, 
στή Ναύπακτο τό 1993, ὡς καί τοῦ κατα-
λόγου τῶν ὁμάδων τῶν ἀσυμβίβαστων μέ 
τήν Ὀρθόδοξη πίστη, τόν ὁποῖο κατήρτισε 
ἡ Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλ-
μένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν 
Μητροπόλεων, στήν Ἁλίαρτο Βοιωτίας τό 
1995. Τοῦτο καθίσταται ἀναγκαῖο ἀπό τήν 
ἐμφάνιση καί δραστηριοποίηση πληθώρας 
νέων αἱρετικῶν, παραχριστιανικῶν καί πα-
ραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων στόν κόσμο.

6. Ἡ ὁλομέλεια τῆς Συνδιασκέψεως ἐπε-
σήμανε ἐπίσης τήν παντελῆ ἀπουσία τῆς 
Ὀρθόδοξης ἐσχατολογίας ἀπό τά προτεινό-
μενα καί ἤδη πιλοτικῶς διδασκόμενα στήν 
Ἑλλάδα νέα βιβλία γιά τό μάθημα τῶν 
Θρησκευτικῶν στή στοιχειώδη καί μέση 
ἐκπαίδευση. Ἡ ἔλλειψη αὐτή συνοδεύεται, 
δυστυχῶς, ἀπό μία ριζική ἀλλαγή τοῦ προ-
σανατολισμοῦ τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν, ἀπό τόν Συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένο στήν Ἑλλάδα ὁμολογιακό του χα-
ρακτῆρα σέ μία προοπτική ἀποδόμησης, πού 
καταλήγει στόν θρησκευτικό συγκρητισμό.
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7. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τή Θεολο-
γία, τήν δισχιλιετῆ Παράδοση καί ζωή της, 
ἀποδοκιμάζει τίς δοξασίες τῶν διαφόρων 
ἐσχατολογικῶν αἱρέσεων καί ἄλλες ποικί-
λες ἐσφαλμένες μελλοντολογικές ἀντιλή-
ψεις, ὄχι μόνο διότι ἡ συλλογιστική τους 
εἶναι σαθρή καί ἡ ἐξήγησή τους ἀφελής, 
ἀλλά πρωτίστως διότι οἱ δοξασίες αὐτές 
εἶναι θεραπευτικά λανθασμένες. Ἀδυνα-
τοῦν νά θεραπεύσουν τόν ἐσκοτισμένο καί 
ἀλαζονικό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί τήν γε-
μάτη ἰδιοτέλεια καρδιά του, μέ τελικό ἀπο-
τέλεσμα νά ὁδηγοῦν τούς ὁπαδούς τους, οἱ 
ὁποῖοι εἶναι κι αὐτοί πλάσματα τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ, στόν πνευματικό θάνατο καί νά 
τούς στεροῦν τήν ἀληθινή καί ζωντανή 
ἐλπίδα γιά τήν αἰωνιότητα.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως 
καί Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς  

ἐπί τῶν Αἱρέσεων
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος.

Οἱ Ἐντεταλμένοι τῶν  
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου: Ὁ Μη τρο πο λί
της Θεσ σα λο νί κης Ἄν θι μος.

Πα τρι αρ χεί ου Ἀ λε ξαν δρεί ας: Ὁ Μη τρο πο λί
της Πτο λε μα ΐ δος Προ τέ ριος.

Πα τρι αρ χεί ου Ἱ ε ρο σο λύ μων: Ἀρ χι μαν δρί
της Δη μή τριος Βα σι λειά δης.

Πα τρι αρ χεί ου Μόσχας & Πάσης Ρω σί ας: Ἱ ε
ρομ. Θε ο φά νης Λου κιά νωφ.

Πα τρι αρ χεί ου Σερ βί ας: Πρω το πρε σβύ τε ρος 
Γά ϊ ος Γκά ϊτς.

Πα τρι αρ χεί ου Ρου μα νί ας: Κα θη γη τής 
Ciprian Streza.

Ἐκ κλη σί ας τῆς Κύ πρου: Πρω το πρε σβύ τε ρος 
Δη μή τριος Κω στό που λος.

Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος: Πρω το πρε σβύ τε
ρος Κυ ρια κός Τσου ρός.

Ἐκ κλη σί ας τῆς Πο λω νί ας: Πρω το πρε σβύ τε
ρος Andrzej Lewezak.

Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἀλ βα νί ας: Θε ο λό γος Ἰ ω άν
νης Μέ νη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΔ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
Δευ τέ ρα, 15.10.2012
17.00. Ἁ για σμός  Ἔναρξη.
 Χαιρετισμός, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητρο-

πολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.
 Μη νύ μα τα.
 Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν, 

ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων Σεβ. 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. 
Ἀνθίμου.

18.00. Α’ Εἰ σή γη ση: Ἐλλογιμ. Ἀναπλ. Κα-
θηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., 
κ. Βασίλειος Τσίγκος: «Τά ἔσχατα 
στή θεολογία καί ζωή τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας».

Τρί τη, 16.10.2012.
07.30. Ὄρθρος  Πρόγευμα.
09.00. Β’ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. 

Κωνσταντῖνος Παπαθανασίου, Δρ 
Θ., «Ἐσχατολογία, τά βιβλικά δεδο-
μένα».

09.45. Γ’ Εἰσήγηση: Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. 
Αὐγουστῖνος Μύρου, Δρ Θ., «Ἐσχα-
τολογικές πλάνες τῶν Πεντηκοστι-
ανῶν στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».

11.30. Δ’ Εἰσήγηση: Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. 
Γρηγόριος Κωνσταντίνου, Δρ Θ., «Οἱ 
ἐσχατολογικές προσδοκίες τῶν Μορ-
μόνων, θάνατος, κρίση, ἀνάσταση».

12.15. Ε’ Εἰσήγηση: Πρωτοπρ. κ. Βασίλει-
ος Γεωργόπουλος, Λέκτορας Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., «Ἡ ἐσχατολο-
γία τῶν Ἀντβεντιστῶν τῆς Ἑβδόμης 
Ἡμέρας».

16.30. ΣΤ’ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρω-
τοπρ. κ. Κυριακός Τσουρός, Δρ Θ., 
«Ἡ “ἐσχατολογία” τῶν “μαρτύρων 
τοῦ Ἰεχωβᾶ”».

17.15. Ζ’ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
κ. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος, 
«Διαστρεβλώσεις τῆς ἐσχατολογίας 
ἀπό διάφορες ὁμάδες».
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18.00. Συζήτηση.
18.30. Οἱ Ἐντεταλμένοι καί τό ἔργο τους 

(Α’).
Τε τάρ τη, 17.10.2012.
08.00. Ὄρθρος  Πρόγευμα.
08.30. Οἱ Ἐντεταλμένοι καί τό ἔργο τους 

(Β’).
10.00. Γενική συζήτηση ἐπί τῶν Πορισμά-

των.
12.00. Ἔγκριση Πο ρι σμά των  Ἀ να κοι νω

θέν.
Συν το νι στής Προ γράμ μα τος:  

π. Κυ ρια κός Τσου ρός.

ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Τοῦ Δρ. Γεωργίου Κρίππα.

Εἶναι  ὑποχρεωτικό γιά ὅλους τούς Ὀρθο-
δόξους Χριστιανούς μαθητές καί κανένας 
ἐξ αὐτῶν δέν δικαιοῦται νά ἀπαλλαγεῖ.

Στήν Κρήτη καί συγκεκριμένα στά Χα-
νιά οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν ὑπηρεσιῶν ἐκπαι-
δεύσεως δέχονταν μέχρι σήμερα, ὅτι 
ὁποιοσδήποτε μαθητής (εἴτε Ὀρθόδοξος 
εἴτε ἑτερόδοξος εἴτε ἀλλόθρησκος) ἐδικαι-
οῦτο νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό μάθημα τῶν 
θρησκευτικῶν μέ ἁπλῆ δήλωσή του, χωρίς 
νά εἶναι ὑποχρεωμένος νά δικαιολογήσει 
γιατί ζητᾶ τήν ἀπαλλαγή αὐτή, δηλαδή σέ 
τί τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τόν θίγει.

Βεβαίως, οἱ ἀλλόθρησκοι, οἱ ἑτερόδοξοι 
ἤ οἱ ἄθεοι μαθητές εἶχαν σοβαρό λόγο, νά 
ἀπέχουν ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, 
τό ὁποῖο διδάσκει τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανι-
κή  θρησκεία. Δηλαδή, δέν ἐπιθυμοῦσαν νά 
διδαχθοῦν μιά θρησκεία, στήν ὁποία δέν 
ἀνῆκαν, γι’ αὐτό καί ἤδη ἀπαλλάσσονταν 
ἀπ’ αὐτό. Τέτοιος λόγος γιά τούς Ὀρθόδο-
ξους μαθητές φυσικά δέν συνέτρεχε, ἀφοῦ 
μέ τή συμμετοχή τους στό μάθημα τῶν 
θρησκευτικῶν δέν ὑποχρεώνονταν νά διδα-
χθοῦν μιά θρησκεία στήν ὁποία δέν ἀνῆκαν.

Παρότι ἑπομένως ἐδῶ συνέτρεχε σο-
βαρός λόγος (καί ἀναπότρεπτος) ἐπιβάλ-

λοντας τή συμμετοχή τῶν Ὀρθοδόξων 
μαθητῶν στό ἐν λόγῳ μάθημα, καί ἐπίσης 
παρότι τό ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος ἐπι-
βάλλει ὑποχρεωτικῶς τή διδασκαλία τοῦ 
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν γιά τούς 
Ὀρθοδόξους μαθητές, ἐν τούτοις ἡ ἡγεσία 
τῶν ὑπηρεσιῶν παιδείας στά Χανιά δεχό-
ταν ἐντελῶς ἄλλα. Ἤτοι (ὅπως προαναφέ-
ραμε), ὅτι τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν 
δέν εἶναι ὑποχρεωτικό γιά τούς Ὀρθοδό-
ξους καί ὅτι καί αὐτοί δικαιοῦνται ὁποτε-
δήποτε, νά ἐγκαταλείψουν τό μάθημα μέ 
ἁπλῆ δήλωσή τους, χωρίς νά αἰτιολογή-
σουν αὐτή τήν ἐνέργειά τους.

Οἱ «περίεργες» καί αὐταποδείκτως πα-
ράνομες καί ἀντισυνταγματικές αὐτές 
ἀπόψεις ἀπορρίφθηκαν ἀπό τό  Διοικητικό 
Ἐφετεῖο Χανίων, τό ὁποῖο μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 
115/2012 πρόσφατη ἀπόφασή του δέχεται 
εὐθέως, ἐκτενῶς καί ἠτιολογημένως, 
ὅτι τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν 
εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους τούς 
Ὀρθοδόξους μαθητές καί κανείς ἐξ 
αὐτῶν δέν δικαιοῦται νά ἀπαλλαγεῖ γιά 
ὁποιονδήποτε  λόγο.

Μέ τήν ἀπόφαση αὐτή λύνεται ἕνα χρο-
νίζον πρόβλημα, πού ταλαιπώρησε τήν 
περιοχή και ὄχι μόνο, καί ἐδημιούργησε 
ἀπαράδεκτες ἐκτροπές ἀπό τόν νόμο καί 
τό Σύνταγμα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ἀ πό τήν Ἱ ε ρά Σύ νο δο  
τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος

Κυ κλο φο ρεῖ εὐ ρύ τα τα ἔν τυ πο μέ τί τλο: 
«Ὁ Δρό μος πρός τήν Εὐ τυ χί α  Ἕ νας Ὁ δη
γός κοι νῆς λο γι κῆς γιά Κα λύ τε ρη Ζω ή», στό 
ἐ ξώ φυλ λο τοῦ ὁ ποί ου ἀ πει κο νί ζε ται μά λι
στα Ὀρ θό δο ξος αἰ γαι ο πε λα γί τι κος να ός.

Πρός ἐ νη μέ ρω ση τοῦ Ὀρ θο δό ξου Πλη
ρώ μα τος, κα θι στοῦ με γνω στό ὅ τι τό ἔν τυ
πο αὐ τό ἔ χει ἐκ δο θεῖ καί κυ κλο φο ρεῖ ται 
ἀ πό τήν Σα η εν το λο γί α καί ἐν τάσ σε ται στίς 
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ποι κί λες με θο δεύ σεις πού χρη σι μο ποι εῖ 
ἡ ὀρ γά νω ση αὐ τή, γιά νά προ ω θεῖ τίς πε
ποι θή σεις της σέ ἀ νύ πο πτους πο λί τες, ἀλ
λά καί στό ἴ διο το Ἑλ λη νι κό Κοι νο βού λιο, 
ὅ πως ἐ πε χεί ρη σε νά πρά ξει καί τό 2009.

Ἄν καί τό ζή τη μα αὐ τό ἀ πα σχό λη σε τήν 
Ἱ ε ρά Σύ νο δο καί στό πα ρελ θόν, ἐν τού
τοις θε ω ροῦ με ὅ τι ἔ χου με χρέ ος ἔ ναν τι τοῦ 
Πλη ρώ μα τος τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος 
νά ἐ πα να λά βου με ὅ τι, ὅ πως σέ δι ά φο ρες 
εὐ ρω πα ϊ κές χῶ ρες ἔ τσι καί στήν Ἑλ λά δα ἡ 
Ἑλ λη νι κή Δι και ο σύ νη (ἀ πο φά σεις Πρω τοδ. 
Ἀ θη νῶν 7380/96 καί Ἐ φετ. Ἀ θη νῶν 10493/97) 
ἔ χει ἀ πο φαν θεῖ ὅ τι ἡ «Σα η εν το λο γί α» «ἐ πι
δι ώ κει σκο πούς ξέ νους πρός τήν φύ ση καί 
τήν ἔν νοι α τοῦ ἀν θρώ που ὡς ἐ λευ θέ ρου 
ὄν τος». Ἐ πί σης ὅ τι εἶ ναι «μί α ὀρ γά νω ση μέ 
ὁ λο κλη ρω τι κές δο μές καί τά σεις πού στήν 
οὐ σί α πε ρι φρο νεῖ τόν ἄν θρω πον, ἐ νῶ ἐ νερ
γεῖ ἐ λεύ θε ρα καί μό νον κα τ’ ἐ πί φα ση προ
κει μέ νου καί ἀ πο κλει στι κά νά προ σελ κύ σει 
μέ λη τά ὁ ποῖ α στήν συ νέ χεια ὑ φί σταν ται... 
πλύ ση ἐγ κε φά λου, μέ ἀ πώ τε ρο σκο πό τήν 
δη μι ουρ γί α κα τευ θυ νό με νου τρό που σκέ
ψης... καί πού ἀ πό ἐ τῶν ἐ τρά πη κε σέ ἀ πα
γο ρευ μέ νη κερ δο σκο πι κή δρα στη ρι ό τη τα».

Κα τά συ νέ πεια, οἱ σα η εν το λο γι κές ἀν τι
λή ψεις, μέ ὅ ποι ο τρό πο καί ἄν προ ω θοῦν

ται, δέν μπο ροῦν νά θε ω ρη θοῦν οὔ τε «ὁ δη
γός κοι νῆς λο γι κῆς γιά κα λύ τε ρη ζω ή», πο
λύ δέ πε ρισ σό τε ρο ὡς «ἐκ παι δευ τι κά ἐρ γα
λεῖ α γιά τήν ἐ ξο μά λυν ση τῶν ἐν τά σε ων», 
ὅ πως ὑ πο στη ρί ζει ἡ ἐν λό γῳ ὀρ γά νω ση.

Ἡ Ἱ ε ρά Σύ νο δος, μέ αἴ σθη μα εὐ θύ νης 
ἔ ναν τι τοῦ Ποι μνί ου Της, δι α βε βαι ώ νει ὅ τι 
θά συ νε χί σει νά δι α φυ λάτ τει ἀ νό θευ τη τήν 
Ὀρ θό δο ξη Πί στη ἔ ναν τι οἱ ασ δή πο τε πλά
νης, ἡ ὁ ποί α κα λύ πτε ται ἐν δε χο μέ νως κά τω 
ἀ πό ποι κί λα προ σω πεῖ α καί νά προ στα τεύ
ει τούς πι στούς τῆς Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ 
ἀ πό κά θε ἐ πι βου λή.

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τήν 21η Ὀ κτω βρί ου 2012 πραγ μα το ποι ή
θη κε ἡ ἔ ναρ ξη με τά 25 ἔ τη συ νε χοῦς λει
τουρ γί ας τῆς νέ ας πε ρι ό δου τοῦ «Σε μι να ρί ου 
Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί Οἰ κο δο μῆς στήν Ὀρ
θο δο ξί α». Κα τά τή διά ρκεια τῆς φά σης Ὀ κτω
βρί ου  Δε κεμ βρί ου τοῦ Σε μι να ρί ου πραγ μα
το ποί η σαν εἰ ση γή σεις οἱ ἑ ξῆς ὁ μι λη τές:

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Γε ώρ γιος Εὐ
θυ μί ου, μέ θέ μα: «Οἱ ρί ζες τῆς ση με ρι νῆς 
κρί σε ως».

Ὁ κ. Κων σταν τῖ νος Γα νω τής, μέ θέ μα: 
«Νά κα τα νο ή σου με τά παι διά μας».

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

νικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παρα θρη σκείας:

1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δρά σης τῆς Ἑταιρείας 
«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰε χω βᾶ». Κάθε Πέμπτη, 5.30΄6.30΄ μ.μ.

2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι-
στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη, 
7.00΄9.00΄ μ.μ.

3.  Ὁμάδα Μελέτης τῶν Προτεσταντικῶν– Πεντηκοστιανῶν κινήσεων. Ἀνά 15θή-
μερο, κάθε δεύτερη Τρίτη, 6.00΄8.00΄ μ.μ.

Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπι-
κοινωνίας: 210 6396 665.
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Η επιτυχία που έχουν τα βιβλία φαίνεται καθαρά στο Internet:
Στο λήμμα «Νικ Μάρβελ», το Google στις 30/1/2012 έδινε 14.800 hits, 
ενώ στα λήμματα «Νικ Μάρβελ» και «νησί της Αφροδίτης» μαζί, έδινε 
15.800 hits. Αξίζει να κάνετε μια δοκιμή κι εσείς.
Ο Νικ Μάρβελ είναι ένα µυθιστόρηµα, όµως ένα µυθιστόρηµα 
αλλιώτικο από τ’ άλλα.
Είναι γραµµένο για παιδιά, αλλά, όπως λέει κι ο µεταφραστής του, για 
παιδιά από 9 µέχρι και 99 ετών.
Είναι γραµµένο για τα παιδιά της γενιάς αυτής και µέσα σ’ αυτό, τα νέα 
παιδιά µπορεί να συναντήσουν τον εαυτό τους, µε τα καλά του και την 
ασχήµια του κι ίσως στο τέλος να θελήσουν ν’ αξιοποιήσουν τα καλά.
Ο «Νικ Μάρβελ» είναι ένα «µοντέρνο» βιβλίο, που µιλά στα σηµερινά 
παιδιά στη γλώσσα τους, στη γλώσσα, που αυτά καταλαβαίνουν και
µέσα από τη γλώσσα αυτή περνά κάποια άλλα πράγµατα, που τα
σηµερινά παιδιά ίσως δεν άκουσαν ποτέ κι ίσως δεν φαντάζονται καν 
ότι υπάρχουν.
Ο «Νικ Μάρβελ» γράφτηκε για σένα και για το παιδί σου, αλλά ειδικά 
γράφτηκε για το παιδί του «γείτονα» και θα µπορούσες να κάνεις 
«ιεραποστολή» χαρίζοντάς το.
Κάποια από τα γεγονότα και τα πρόσωπα πού εµπλέκονται στο «µύθο» 
είναι φανταστικά, κάποια άλλα όµως όχι, κι από εσένα εξαρτάται να 
βρεις τελικά την άκρη.
Αξίζει να το διαβάσεις το «µυθιστόρηµα» αυτό.
Θα σου λύσει πολλά ερωτήµατα, πριν σου δηµιουργήσει καινούργια!

Mark Elias Johnes

 ÉùÜííïõ Ê. ÌçëéþíçÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ:

ï Íéê ÌÜñâåë

êáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßï
ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2006

 ÉùÜííïõ Ê. ÌçëéþíçÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ:

êêÌÌÌÜÜÜññââååëëëåëå

êáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßïêáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßïêáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßïêáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßï
ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2006

Mark Elias Johnes

 ÉùÜííïõ Ê. ÌçëéþíçÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ:

ï Íéê ÌÜñâåë

ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏ ÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2009

ÉÉÉÉÉÉùùùùùùÜÜÜÜÜÜÜÜíííííÜíÜÜíÜÜíÜÜíÜÜíÜ íííííïïïïïïõõõõõõ ÊÊÊÊÊÊ. ÌÌÌÌÌÌçççççççëëëëëëëééééééëéëëéëëéëëéëëéëëéë þþþþþþþþíííííçççççççíçííçííçííçííçíççççççç--ððððððñññññññïïïïïïóóóóóóááááááóáóóáóóáóóáóóáóóáó ñññññññìììììììïïïïïïãããããããÞÞÞÞÞÞÞÞÞãÞããÞããÞããÞããÞããÞããÞã :::::

êêêÌÌÌÜÜÜñññâââååëëë

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2011

Mark Elias Johnes

ÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ: ÉùÜííïõ Ê. Ìçëéþíç

ï Íéê ÌÜñâåë

Κυκλοφόρησε το 3ο βιβλίο της σειράς του «Νικ Μάρβελ»

Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Πώληση χονδρική (για βιβλιοπωλεία) & λιανική: Εκδόσεις Σταμούλη Α. Ε. Τηλ.: 210 5238305.
Αποστολές «επί αντικαταβολή»: Τηλ.: 210 6396665.

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Ἰ ω άν νης Φω
τό που λος, μέ θέ μα: «Ζῶν τας μέ σα στό φῶς 
τοῦ Χρι στοῦ κα τά τήν πε ρί ο δο τῆς κρί σε
ως».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Τι μό θε ος Πα πα
δά κης, μέ θέ μα: «Ἡ με τά νοι α ὡς ἔν νοι α κα
τά τήν Ὀρ θό δο ξη χρι στι α νι κή δι δα σκα λί α».

Ὁ Κα θη γη τής κ. Στα μά της Πορ τε λᾶ νος, 
μέ θέ μα: «Ἀλ φα βη τά ρι ἠ θι κῆς καί πί στης 
στήν Παι δεί α».

Ὁ κ. Κων σταν τῖ νος Χο λέ βας, μέ θέ μα: 
«Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Μικρά Ἀσία καί οἱ 
Ἅγιοι Μάρτυρες τοῦ 1922».

Ὁ κ. Κων σταν τῖ νος Πα πα δη μη τρα κό
που λος μέ θέ μα: «Ἡ πα ρά δο ση εἶ ναι τό 
μέλ λον μας». 

Ὁ Κα θη γη τής κ. Κων σταν τῖ νος Γρη
γο ριά δης μέ θέ μα: «“Θε ός ἐ φα νε ρώ θη ἐν 
σαρ κί”»

Γιά τήν ἐ νη μέ ρω ση τῶν πο λι τῶν σέ θέ
μα τα σχε τι κά μέ τή δρα στη ρι ό τη τα τῶν 
σε κτῶν, μέ λη τῆς Π. Ε. Γ. ἔ δω σαν δι α λέ ξεις 
κα τά τό τρί μη νο Ὀ κτω βρί ου  Δε κεμ βρί ου 
σέ ἐ νο ρί ες τῆς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς Ἀ θη νῶν καί 
σέ Μη τρο πό λεις τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά
δος.

Τέ λος, συ νε χί στη καν τά μα θή μα τα γιά 
τήν ἐκ παί δευ ση συ νερ γα τῶν τῆς Π. Ε. Γ. 
στίς εἰ δι κές «ὁ μά δες ἐκ παί δευ σης καί ἐ πα
νέν τα ξης», τά ὁ ποῖ α πα ρα κο λου θοῦν ὅ σοι 
θέ λουν νά ἐν τα χθοῦν στό πρό γραμ μα δι α
κο νί ας γιά τήν ἀν τι με τώ πι ση τῶν ποι κί λων 
πνευ μα τι κῶν καί κοι νω νι κῶν προ βλη μά
των, πού δη μι ουρ γοῦν ται σέ νε α ρά κυ ρί ως 
ἄ το μα ἀ πό τήν προ ση λυ τι στι κή δρα στη
ρι ό τη τα τῶν νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων καί τῶν  
πα ρα θρη σκευ τι κῶν «ὁ μά δων δι α νο η τι κοῦ 
χει ρι σμοῦ».
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ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή:
«Ἀλλοτρίωση δόγματος - ἀλλοτρίωση ἤθους». Σάββατο, 17.00-17.30.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος.

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

α) «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00.
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν  

ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.00-19.00.

(Ἀναμεταδίδονται οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στό Ἐνοριακό 
Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή).

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

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

e mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 72722403, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 

καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2.  «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3.  «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and 

Life».
4.  «Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5.  «Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς 

παραθρησκείας».
6.  «Ἐγχειρίδιο  αἱρέσεων  καὶ  παραχριστιανικῶν 

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

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

10.  «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11.  «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Ά ).
12.  «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

θο δο ξί α».

25.  «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ. 
Π.Ε.Γ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ἄσκηση-γυμναστική;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

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

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

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

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

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

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


