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ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ - ΕΚΚΛΗΣΗ

Σέ προηγούμενα τεύχη τοῦ 
Περιοδικοῦ μας εἴχαμε ἐπι-

σημάνει τόν κίνδυνο διακοπῆς 
τῆς κυκλοφορίας του, λόγῳ ἀ νυ
πέρ βλη των οἰκονομικῶν δυσχε-
ρειῶν. Δυστυχῶς, φαίνεται ὅτι ὁ 
κίνδυνος αὐτός αὐξάνει καθη-
μερινά καί ἀπειλεῖ ἀκόμη καί 
τήν ὕπαρξη τῆς ἴδιας τῆς ΠΕΓ, 
δηλαδή τοῦ οἰκονομικοῦ φορέα 
καί ἐκδότη τοῦ Περιοδικοῦ.

Ὑπό τήν σκέψη τῆς καθιέ-
ρωσης μελλοντικά μιᾶς ἐλάχι-
στης συνδρομῆς γιά τούς πα-
ραλῆπτες τοῦ περιοδικοῦ καί 
πρίν προχωρήσει ἡ Διεύθυνση 
στή λήψη τοῦ ἀναγκαστικοῦ 
αὐτοῦ μέτρου, παρακαλοῦμε 
θερμά:

α.  Νά μᾶς ἐνημερώσετε ὅτι 
λαμβάνετε τό περιοδικό 
στή διεύθυνση πού ἀπο-
στέλλεται.

β.  Νά συνδράμετε οἰκονο-
μικά γιά νά συνεχίσουμε 
τήν ἔκδοση τοῦ περιοδι-
κοῦ.

Τό περιοδικό μας, μέ ἱδρυ-

τή τόν μακαριστό π. Ἀντώνιο 
Ἀ λε βι ζό που λο, εἶναι, ἀπό τό 
1994, τό μοναδικό στό εἶδος 
του περιοδικό στήν Ἑλλάδα, 
γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ Ὀρθο-
δόξου Πληρώματος καί τήν 
ἀντιμετώπιση τῆς πλημμυρί-
δας τῶν αἱρετικῶν καί παρα-
θρησκευτικῶν ἐντύπων.

Ἐπιθυμώντας διακαῶς νά 
διατηρήσουμε, μέ τήν βοή-
θεια τοῦ Κυρίου, τήν Ὀρθό-
δοξη αὐτή Φωνή ὡς ἀναίρεση 
τῆς πολυπρόσωπης καί ἀπει-
λητικῆς σύγχρονης πλάνης, 
ἀπευθυνόμαστε ἐναγωνίως 
πρός ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦν 
νά στηρίξουν τήν φιλότιμη 
καί ἀνιδιοτελῆ αὐτή προσπά-
θεια καί παρακαλοῦμε θερμά 
νά ἀνταποκριθοῦν ἐγκαίρως 
στήν ἔκκλησή μας αὐτή.

Χρησιμοποιεῖστε τόν ἀριθμό 
λογαριασμοῦ τῆς ΠΕΓ στήν 
Ἐ θνι κή Τράπεζα: 180/296004-
44 ἤ τήν ἐσώκλειστη ταχυπλη-
ρωμή.

Ἡ Διεύθυνση τοῦ Περιοδικοῦ
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ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΑ
τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, 

Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων

(δ’ μέρος)

Μέχρι τώρα εἴδαμε τί ὑποστηρίζουν οἱ 
«μετενσαρκωτές» περί μετενσάρκωσης καί 
κάρμα. Εἴδαμε ἀκόμη τούς αὐθαίρετους 
ἰσχυρισμούς τους στήν προσπάθειά τους νά 
στηρίξουν τήν κακοδοξία τους, ἀκόμη καί 
σέ ἐδάφια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, διαστρεβλώ-
νοντας, ὄχι μόνο τό πνεῦμα της, ἀλλά καί 
τήν κατά γράμμα σημασία τῶν κειμένων.

Ὁλοκληρώνομε τήν σειρά τῶν ἄρθρων 
μας διατυπώνοντας συμπερασματικά τήν 
Ὀρθόδοξη θεώρηση.

8. Ὀρθόδοξη θεώρηση
Ἀπό Ὀρθοδόξου θεωρήσεως, πολλά 

ἐρωτήματα θά μπο ροῦ σαν νά τεθοῦν σέ 
σχέση μέ τήν δοξασία αὐτή. Μερικά τέτοια 
βασικά ἐρωτήματα διατυπώνει ὁ μακαρι-
στός π. Ἀντ. Ἀ λε βι ζό που λος: «Πῶς εἶναι 
δυνατόν ἡ ψυχή, πού ἀποτελεῖ “προβολή” 
τοῦ Ἀπολύτου, νά χάσει τή συνειδητότητα 
τῆς θεϊκῆς της κατάστασης καί νά ἀρχίσει 
τήν περιπλάνηση στόν ὑλικό κόσμο, γιά νά 
ἀποκτήσει κάτι πού προφανῶς δέν εἶχε, 
τήν ἐμπειρία τῆς ὕλης; Πῶς εἶναι δυνατόν 
νά “παγιδευθεῖ” μέσα στήν ὕλη τό τέλειο 
Πνεῦμα; Πῶς καί γιατί ἔπρεπε νά ἐνσαρκω-
θεῖ πρῶτα σέ “κατώτερους φορεῖς”, ὅπως 
εἶναι ἡ ἀμοιβάδα, προκειμένου νά ἀρχίσει 
στή συνέχεια τήν “ἐξελικτική πορεία” πρός 
τά πάνω;»1.

Κι ἀκόμη, τίθενται πολλά ἄλλα ἐρω-
τήματα, ὅπως: Τό «κάρμα» ποιᾶς προ-
σωπικότητας καί γιά ποιές καλές ἤ 

1. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, μνημ. ἔργ. σσ. 121122.

κακές πράξεις της σέ προηγούμενη ζωή 
«πληρώνει» ἡ νέα ἐν σάρ κω ση, ἀφοῦ τίπο-
τε δέν θυμᾶται ἀπ’ αὐτά; Εἶναι δυνατόν 
ὅλα αὐτά νά εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ σκλη-
ροῦ «φυσικοῦ» νόμου τοῦ «κάρ μα», νόμου 
ἀπρόσωπου καί «ἄλογου», ὅπως διατείνο-
νται οἱ «με τεν σαρ κω τές», πού κρίνει λο-
γικές πράξεις ἑνός λογικοῦ ὄντος, ὅπως 
εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Κι ἀκόμη, τί ἀξία ἔχει 
νά τιμωρεῖται κάποιος ἄνθρωπος γιά πρά-
ξεις πού διαπράχθηκαν ἀπό κάποιο ὄν τοῦ 
εἴδους του ἤ ἐνδεχομένως καί ἄλλου ζωϊ-
κοῦ εἴδους πρίν ἀπό 500 ἤ καί περισσότερα 
χρόνια; Πῶς πρέπει νά αἰτιολογηθοῦν ἠθι-
κά οἱ πράξεις τῶν ἀνθρώπων, ἄν δηλαδή 
εἶναι καλές ἤ κακές, καί ἀπό ποιόν, ἀφοῦ οἱ 
«μετενσαρκούμενοι» ὑποχρεώνονται στήν 
διάπραξή τους ἀπό τόν ἀμίληκτο «Νόμο 
τοῦ Κάρμα»; Ὄχι μόνο, ἀλλά πράξεις ἀ νή
θι κες πού διαπράττονται ἀπό τούς ἀνθρώ-
πους «μπορεῖ νά θεωρηθοῦν ὡς ἰ δι ό τη τες 
τοῦ Θεοῦ»2. Καί πρός τί, ἀλήθεια, ὅλη αὐτή 
ἡ «τα λαι πω ρί α», ἀφοῦ, κατά τήν δοξα-
σία αὐτή, μετά τήν λήξη τοῦ ἀ τέ λει ω του 
κύκλου τῶν γεννήσεων καί τῶν θανάτων, 
τήν σαμσάρα, ὁ ἄνθρωπος θά παύσει πλέ-
ον νά ὑπάρχει ὡς πρόσωπο, ὡς ἰδιαίτερη 
ὀντότητα; Εἷναι δυνατόν νά θεωρηθεῖ ὅτι 
ὑπάρχει ταυτότητα προσώπων μεταξύ δύο 
μετενσαρκώσεων, ὅταν ἡ νέα, ὑποτίθεται, 
ἐν σάρ κω ση τῆς «ψυχῆς» ζεῖ μέσα σέ ἕνα δι-
αφορετικό σῶμα, μέσα σέ μιά διαφορετική 
ψυχοσωματική ἀνθρώπινη ὑπόσταση;

2. Mark Albrecht, μνημ. ἔργ. σ. 10.
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Ὁ ὅλος ἄνθρωπος, ὡς ἐλεύθερο πρόσω-
πο, εἶναι ἀ νε πα νά λη πτος καί εἶναι αὐτός 
πού εἶναι συνολικά, ὡς διφυής ψυχοσω-
ματική ὀντότητα. Ὅ,τι πράττει, τό πράττει 
ὄχι μόνο μέ τήν «ψυχή» του, ἀλλά καί μέ 
τό σῶμα του. Δέν μπορεῖ λοιπόν τό ἴδιο 
πρόσωπο νά ζεῖ μέσα σέ δύο ἤ περισσότερα 
σώματανέες ζωές. Ἐκεῖνο πού ὑποτίθεται 
ὅτι «ξαναζεῖ» εἶναι μόνο τό δῆθεν πνευμα-
τικό στοιχεῖο ἑνός ὄντος, χωρίς τό σῶμα μέ 
τό ὁποῖο ἔζησε σέ μιά δῆθεν προηγούμε-
νη ζωή του καί μέ τό ὁποῖο συσσώρευσε 
δῆθεν τό «κάρμα» του. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι 
ὁλόκληρος ὁ προηγούμενος ἄνθρωπος, 
πού ἐδημιούργησε τό «κάρμα». Ἑ πο μέ νως, 
ἄλλος «πληρώνει» γιά ἄλλον.

Ἡ «Νέα Ἐποχή» ἀπαντᾶ ὅτι ὅλα αὐτά τά 
ἐπιβάλλει ὁ ἄ τεγ κτος «νόμος τοῦ κάρμα». 
Πρόκειται γιά ἕναν αὐθαίρετο ἰ σχυ ρι σμό, 
πού ἐπιδιώκει νά δώσει μιά ἀληθοφανῆ 
καί «λογική» τάχα ἀπάντηση στό πρόβλη-
μα τοῦ «Κακοῦ», δημιουργεῖ ὅμως σειρά 
ἀνυπέρβλητων θεολογικῶν καί φιλοσο-
φικῶν προ βλη μα τι σμῶν.

Εἶναι πράγματι παράλογο νά δεχθοῦμε, 
ὅτι ἕνας «φυσικός» ἀπρόσωπος νόμος κα-
θορίζει τήν ζωή, τίς ἀποφάσεις, τήν «τύχη» 
καί τήν αἰώνια ὕπαρξη λογικῶν ὄντων, 
ὅπως εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος, σέ τελευ-
ταία ἀνάλυση, δέν μπορεῖ νά ὑπερζήσει καί 
νά ὑπερισχύσει αὐτοῦ τοῦ σκληροῦ «νόμου» 
ἀλλά «μοιραῖα» ὑπόκειται στήν προσωπική 
του ἐκμηδένιση. Ἐπί πλέον, ἡ δοξασία αὐτή 
στερεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο τήν δυ να τό τη τα 
νά ἀξιοποιήσει ἐλεύθερα τόν χρόνο τῆς 
ζωῆς του γιά τήν δική του τελείωση, ἐφ’ 
ὅσον ζεῖ γιά νά «πληρώσει» πράξεις καί 
συμπεριφορές κάποιων ἄλλων ὀντοτήτων, 
ἄγνωστων σ’ αὐτόν, πού τοῦ ἐπιβάλλουν 
ὅμως αὐθαίρετα τίς δικές τους «ἁμαρτίες».

Μέ τήν θεωρία αὐτή ἀφαιρεῖται κάθε 
ἠθική εὐθύνη ἀπό τόν ἄνθρωπο γιά τίς 
πράξεις του. Ἕνας «κακός» ἄνθρωπος δέν 
μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς κακός, καθόσον 

ὅ,τι πράττει ἤ ὑ φί στα ται στήν ζωή του δέν 
εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν δικῶν του ἐ λε ύ θε
ρων ἠθικῶν ἐπιλογῶν, ἀλλά ἕνα «χρέος» 
κάποιας ἄλλης προ η γο ύ με νης ὀντότητας, 
ἡ ὁποία φιλοξένησε τήν ἴδια ψυχή σέ μιά 
προηγούμενη, δῆθεν, ζωή, καί τό ὁποῖο 
«ἐξοφλεῖ» τώρα ἡ ἴδια ἐκείνη ψυχή μέσα σέ 
ἕνα ἄλλο σῶμα.

Ὁ Δημιουργός Θεός, ὁ Ὁποῖος, κατά 
τήν χριστιανική δι δα σκα λί α, «ἐποίησε τόν 
ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν 
αὐτοῦ» (Γέν. α΄ 26), ὑποκαθίσταται, στήν 
πανθεϊστική δοξασία τῆς μετενσάρκω-
σης, ἀπό ἕνα σκληρό, ἀπρόσωπο «φυσικό» 
νόμο, «ἀντιστρατευόμενον» τήν ἀγάπη, 
τήν φιλανθρωπία καί τήν παντοδύναμη 
ἰδιότητα καί ἐξουσία τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ ἄν
θρω πος, ὁ «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ δημιουρ-
γημένος καί πρός τό «καθ’ ὁμοίωσιν», διά 
τῆς κάθαρσης, τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θέω-
σης πορευόμενος, (ὅπως ἡ χριστιανική 
Πίστη διδάσκει), γιά τήν «Νέα Ἐποχή» 
παύει νά εἶναι «πρόσωπο», ἀποτελεῖ 
ἁπλῶς μιά ἀπρόσωπη «ἐκδήλωση» τοῦ 
ἐπίσης ἀπρόσωπου «Ὅλου», τῆς ὁποίας τό 
τέλος εἶναι ἡ ἐκμηδένιση!! Ἡ δοξασία αὐτή 
εἶναι μιά πορεία χωρίς φῶς καί ἐλπίδα. 
Ἐγκλωβίζει τόν ἄνθρωπο σ’ ἕνα «φαῦλο 
κύκλο», σέ μιά ἀπέραντη, ἀφόρητη καί τρο-
μακτική μοναξιά καί τόν ὁδηγεῖ νά ἀνα-
ζητᾶ ἀπεγνωσμένα τήν «λύ τρω ση» μέσα 
ἀπό ἕνα νέο «πίθον Δαναΐδων».

Ἑπομένως, ἡ δοξασία αὐτή εἶναι ἀσυμ-
βίβαστη μέ τήν Χριστιανική Πίστη, εἶναι 
μιά ἀντιχριστιανική δοξασία. «Δέν μπορεῖ 
κανείς νά πιστεύει στή μετενσάρκωση χωρίς 
νά ἀρνηθεῖ τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως. Δέν 
μπορεῖ νά πεῖ “προσδοκῶ ἀ νά στα σιν νεκρῶν 
καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος”, καί ταυτό-
χρονα νά ὁμολογήσει πίστη στό κάρμα καί 
στή μετενσάρκωση»3. Πρόκειται γιά ἀσυμ-
βίβαστες καί ἀντίθετες μεταξύ τους διδα-

3. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, μνημ. ἔργ., σ. 128.
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σκαλίες. Τό νά ὑποστηρίζει λοιπόν κάποιος 
τό ἀντίθετο δηλώνει ἄγνοια, ἤ σύγχυση καί 
πλάνη, ἄν μή καί σκοπιμότητα, μέ στόχο 
τήν παραπλάνηση Ὀρθοδόξων πιστῶν.

9. Συμπεράσματα
Ἡ δοξασία τῆς μετενσάρκωσης εἶναι 

ἀναμφισβήτητα μιά καθαρά ἀντιχριστια-
νική δοξασία, πού ὑπερβαίνει ἀκόμη καί 
τούς νόμους τῆς λογικῆς. Εἶναι, ὅπως εἴπα-
με, ἡ ἀναπόφευκτη συνέπεια σήμερα τῆς 
περί ἀπρόσωπου «θεοῦ» ὁλιστικῆς διδα-
σκαλίας τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ὁ ἄνθρω-
πος ὡς κατ’ οὐσίαν «θεός» μή ὑπάρχο-
ντος προσωπικοῦ Θεοῦ εἶναι ἀθάνατος 
ὡς μέρος τοῦ «θείου ὅλου» καί ἑπομένως 
«ἀνακυκλώνεται» συνεχῶς ὑπό διάφορες 
μορφές μέσα στό σύμπαν, σειρόμενος ἀπό 
τόν ἄτεκτο «Νόμο τοῦ Κάρμα». Ἀλλά καί 
ὡς «ἀθανασία τῆς ψυχῆς» προβαλλόμενη 
αὐτή δοξασία τῆς «Νέας Ἐποχῆς» δέν ἔχει 
καμμία σχέση μέ τήν Ὀρθόδοξη διδασκα-
λία. Κατά τήν Ἁγία Γραφή ἡ «ψυχή», τό 
πνευματικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου, δέν 
εἶναι φύσει ἀθάνατο, ὅπως ὁ αἰώνιος Θεός. 
Εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀ θα να
σί α δωρίζεται στόν ἄνθρωπο κατά χάριν. 
Ἡ διδασκαλία αὐτή τῆς Ἁγίας Γραφῆς, 
διαφοροποιεῖται ἀκόμη καί ἀπό τήν ἀρ χαι
ο ελ λη νι κή ἀντίληψη περί ἀθανασίας τῆς 
ψυχῆς, ὅπως π.χ. στόν Πλάτωνα. Ὁ ἄνθρω-
πος, ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα ζεῖ μιά 
καί μόνη φορά ἐπί τῆς γῆς, ἀξιοποιώντας 
σωστά τό χρόνο τῆς ζωῆς του, γιά νά γίνει 
κατά χάριν ἀθάνατος.

Στή λαχτάρα τοῦ ἀνθρώπου νά γνωρίσει 
τόν αἰώνιο προορισμό του ὁ πανθεϊστικός 
Ἰνδουϊσμός καί ἡ χωρίς Θεό «Νέα Ἐποχή» 
τοῦ ἀντιπροτείνουν μιά ἀνθρώπινη τεχνι-
κή, γιά νά φθάσει μόνος του (μέ τίς δικές 
του μόνο δυνάμεις) στή «λύτρωση». Δέν τοῦ 
ὑπόσχονται ὅμως τήν αἰώνια ζωή, ἀλλά τήν 
τέλεια ἀνυπαρξία, τήν ἐκμηδένιση. Θά εἶναι 
μακάριος διότι θά πάψει νά ὑπάρχει.

Ἡ γέννηση γιά τούς ὀπαδούς τῆς μετεν-
σάρκωσης εἶναι «κακά νέα», εἶναι ἀπευ-
κτέα, εἶναι τιμωρία. Ἀντιθέτως, ἡ Ἁγία 
Γραφή κηρύσσει ὅτι ὁ Θεός φέρνοντας τόν 
ἄνθρωπο στή ζωή τόν ἔθεσε μέσα στόν 
«παράδεισο» ὡς τόπο «τρυφῆς» καί ὄχι σέ 
«κολαστήριο» καί τόπο τιμωρίας. «Ἡ ἁγία 
Γραφή ὑπογραμμίζει πώς τιμωρία γιά τόν 
ἄνθρωπο δέν εἶναι ἡ ζωή μέσα στό σῶμα, 
ἀλλά ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Ὁ Θεός προει-
δοποίησε τόν ἄνθρωπο, ὅτι ἡ βιολογική του 
ζωή θά τερματισθεῖ ὅταν ἁμαρτήσει καί ὄχι 
ὅταν μείνει πιστός. Ἄν ἡ ζωή ἦταν ἀποτέλε-
σμα τοῦ “κάρμα” καί ἀρνητικῆς στάσης τοῦ 
ἀνθρώπου στήν κατάσταση τοῦ πνευ μα τι κοῦ 
ὄντος, τότε ἔπρεπε οἱ ἁμαρτωλοί νά ζοῦν καί 
οἱ δίκαιοι νά πεθαίνουν. Γιατί αὐτή ἡ ζωή θά 
ἐλογίζετο κατάρα καί ὄχι ἡ ἀπαλλαγή ἀπό 
τή ζωή»4. Ὅπως, πολύ εὔστοχα τονίζει ὁ π. 
Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος: «Ἄν πάρουμε σάν 
βάση, πώς ἡ σύνδεση τῆς ψυχῆς μέ τό σῶμα 
ἀξιολογεῖται ἀρνητικά, πρέπει νά ἀπορρί-
ψουμε ὁλόκληρο τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ»5.

Εἶναι πασιφανές ὅτι ὅλη αὐτή ἡ θεωρία 
εἶναι ἐπανάληψη τοῦ «εὐαγγελίου τοῦ ὄφε-
ως», ὅπου σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις τοῦ 
Διαβόλου, οἱ πρωτόπλαστοι θά ἦσαν «ὡς 
θεοί» (Γέν. β΄ 5), μακράν τοῦ Θεοῦ καί χω-
ρίς τόν Θεό. Πρόκειται δηλαδή γιά σκληρή 
ἀθεΐα, γιατί κηρύττει τήν αὐτοσωτηρία.

Ἀναπόφευκτη συνέπεια ὅλης αὐτῆς τῆς 
ἀντιχριστιανικῆς δοξασίας εἶναι ἡ ἀπόρ-
ριψη καί κατάργηση τῆς σωτήριας μετά-
νοιας. Ὁ ληστής ἐπί τοῦ σταυροῦ, μέ τό 
«Μνήσθητί μου» καί ὁ τελώνης μέ τό «ἱλά-
σθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ», ἐκέρδισαν ὡς 
δῶρο, σέ μιά καί μόνη στιγμή μετανοίας, 
τήν αἰώνια μακαριότητα. Ὁ «μετενσαρ-
κούμενος» εἶναι καταδικασμένος σέ μιά 
ἀτέλειωτη σειρά «ζωῶν» μόνος του χωρίς 
Θεό ὥστε νά ἔχει τή δυνατότητα νά τόν 

4. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, αὐτόθι, σ. 114.
5. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, μνημ. ἔργ., σ. 62.
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συγχωρήσει νά ἀναζητεῖ μιά ἀπέλπιδη 
λύση στό πρόβλημα τῆς ὑπάρξεώς του, μέ 
μόνη τή δική του προσπάθεια, μέ μιά σειρά 
ἀνώφελων τεχνικῶν.

Σέ ἀντίθεση μέ τήν δοξασία αὐτή ὁ Χρι-
στιανισμός πιστεύει στήν ἀνάσταση τοῦ 
ἀνθρώπου, πρόδρομος τῆς ὁποίας εἶναι ἡ 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Αὐτήν ὁμολογοῦμε 
στό Σύμβολο τῆς Πίστεως: «Προσδοκῶ ἀνά-
στασιν νεκρῶν καί ζωήν τοῦ μέλλοντος 
αἰῶνος». Γιά τόν Χριστιανό, τόν θάνατο 
ἀκολουθεῖ ἡ δικαία Κρίση τοῦ Χριστοῦ καί 
ἡ αἰώνια ζωή στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί 
ὄχι ἡ ἐκμηδένιση. Γι’ αὐτό «ὁ Χριστιανός 
δέν ἐπιδιώκει τήν “ἀ πε λευ θέ ρω ση” ἀπό τή 
ζωή μέσα στό σῶμα, ἀλλά τήν ἐλευθερία 
ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό τό θάνατο. Αὐτή 
ἡ ἐλευθερία, πού ταυτίζεται μέ τή σωτηρία 
μας, δέν ἀποκτᾶται μέ ἀνθρώπινες προσπά-
θειες, ἀλλά εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ»6.

Ἡ ψυχή καί τό σῶμα κάθε ἀνθρώπου 
μαζί ἀποτελοῦν ἕνα πρόσωπο καί εἶναι 
ἀνεπανάληπτα, δέν δανείζονται. Καί τά 
δύο εἶναι κτιστά, ὅμως ἡ ψυχή ἔχει μέν 
ἀρχή, ἀλλά δέν ἔχει τέλος. Ὡς πνευματικό 
στοιχεῖο, τό ὁποῖο «ἐνεφύσησεν» ἐντός του 
ὁ Δημιουργός, ζεῖ αἰώνια.

Γι’ αὐτό, μετενσάρκωση καί ἀνάσταση 
εἶναι ἄκρως ἀντίθετα δόγματα καί, κατά 
συνέπεια, εἶναι ἀδύνατο γιά τόν Χριστια-
νό νά ἀποδέχεται καί τήν δοξασία τῆς 
μετενσάρκωσης. «Μέ τήν πίστη στήν μία 
ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ὅπως τήν διδάσκει 
ἡ Ἐκκλησία, διασώζεται ἡ μοναδικότητα, ἡ 
ἐλευθερία καί ἡ ὑπευθυνότητα τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου»7. Μέ τήν μετενσάρκωση 
χάνεται ἡ μοναδικότητα, ἡ ἐλευθερία καί 
ἡ ἠθική ἀξία τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα καί 
τῶν πράξεων τοῦ Χριστιανοῦ.

Ἐξ ἄλλου, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, στήν 
πρός Ἑβραίους ἐ πι στο λή του μᾶς διαβεβαι-

6. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, μνημ. ἔργ., σ. 67.
7. Ἀρχιμ. Αὐγ. Μύρου, Ὄχι μετενσάρκωση, ἀλλά ἀνά-

σταση, περιοδ. «Λειμωνάριον», τ. 20, σ. 3.

ώνει ὅτι «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ 
ἀποθανεῖν, μετά δέ ταῦτα κρίσις» (η΄ 27). 
Καί ἀσφαλῶς, ἐφ’ ὅσον «ἅπαξ» ἀποθνή-
σκει ὁ ἄνθρωπος «ἅπαξ» καί γεννιέται. 
Ἡ κακοδιδασκαλία τῆς μετενσάρκωσης, 
πλήν τῆς καταδίκης της ἀπό τήν ἴδια τήν 
ὁμολογία τοῦ «Συμβόλου τῆς Πίστεως» καί 
τίς ἀναρίθμητες Πατερικές ἀπορρίψεις της, 
ἔχει καταδικαστεῖ καί ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ 
1357 μ.Χ. στήν Κωνσταντινούπολη, ἡ ὁποία 
παράλληλα μέ τήν περί θείων ἐνεργειῶν 
θεολογία της κατεδίκασε καί τήν δοξασία 
τῆς μετενσάρκωσης8.

Ὁ Χριστός σαρκώθηκε γιά νά μεταμορ-
φώσει τόν ἄνθρωπο σέ «καινή κτίση». Προ-
σλαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση, τήν 
ἐδόξασε καί τήν «ἀνέλαβε» στούς οὐρα-
νούς καί ὑπεσχέθη στούς μαθητές Του, ὅτι 
«πορεύομαι γιά νά ἑτοιμάσω γιά σᾶς τόπο... 
ὥστε ὅπου εἶμαι ἐγώ νά εἶστε κι ἐσεῖς» (Ἰω-
άν. ιδ΄ 34), γιά νά ζοῦν αἰωνίως μαζί Του.

Ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή καταγράφει τήν 
ἱστορία τῆς ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπό τήν κατάρα τοῦ θανάτου. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύ-
ριος μᾶς διεβεβαίωσε ὅτι «ἐγώ ἦλθον ἵνα ζω-
ήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσιν» (Ἰωάν. ι΄ 10).

Ὁ Ἀπ. Παῦλος εὔχεται στούς Θεσσαλονι-
κεῖς «Αὐτός δέ ὁ Θεός τῆς εἰρήνης ἁγιᾶσαι 
ὑμᾶς ὁλοτελεῖς καί ὁλόκληρον ὑμῶν τό 
πνεῦ μα καί ἡ ψυχή καί τό σῶμα ἀμέμπτως 
ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ τηρηθείῃ» (Α΄ Θεσσ. ε΄ 23).

Κάθε ἰσχυρισμός, λοιπόν, ὅτι τό τέλος 
τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης εἶναι τό μηδέν 
τοῦ Νιρβάνα ἤ ἡ συγχώνευση μέ τό ἀπρό-
σωπο «Ἕνα» τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἀποδει-
κνύεται ὡς ἀν τι χρι στι α νι κή καί σατανική 
παγίδα.

Κλείνομε μέ τούς λόγους τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου, ὁ ὁποῖος, συνδυάζοντας τήν 
χριστιανική πίστη μέ τήν σοφή λογική, 

8. Ἀρχιμ.Ἱεροθ. Βλάχου, Τό ἀνεπανάληπτο τῆς ἀνθρώ-
πινης ζωῆς, ἐφημ. Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια, 1.10.1990, σ. 6.
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ἀνατρέπει τήν δοξασία τῆς μετενσάρκω-
σης καί κηρύττει τήν ἀνάσταση: «Εἰ δέ 
ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδέ Χριστός 
ἐγήγερται· εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, 
κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ 
πίστις ὑμῶν, εὑρισκόμεθα δέ καί ψευδομάρ-
τυρες τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐ μαρ τυ ρή σα μεν κατά 
τοῦ Θεοῦ ὅτι ἤγειρε τόν Χριστόν, ὅν οὐκ 
ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεκροί οὐκ ἐγείρονται. 
εἰ γάρ νεκροί οὐκ ἐγείρονται, οὐδέ Χριστός 
ἐγήγερται· εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, 
ματαία ἡ πίστις ὑμῶν · ἔτι ἐστέ ἐν ταῖς 
ἁμαρτίαις ὑμῶν. ἄρα καί οἱ κοιμηθέντες ἐν 
Χριστῷ ἀπώλοντο. εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπι-

κότες ἐσμέν ἐν Χριστῷ μόνον, ἐλεεινότεροι 
πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν. Νυνί δέ Χριστός 
ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμη-
μένων ἐγένετο» (Α΄ Κορ. ιε΄ 1220).

Σημ. Συνιστοῦμε γιά περαιτέρω πληρο-
φόρηση τά βιβλία:

 π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Μετεν-
σάρκωση ἤ ἀνάσταση; (Ὀρθόδοξη θεώρη-
ση τοῦ κακοῦ), ἔκδ. Ἱ. Μητροπόλεως Νικο-
πόλεως, Πρέβεζα, 1992.

 Εὐαγγέλου Καρακοβούνη, Μετενσάρ-
κωση, ἡ μεγάλη πλάνη, Ἀσυμβίβαστη μέ 
τό Χριστιανισμό, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακο-
νίας, Ἀθήνα 1996.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ἐπιμέλεια: π. Κυριακοῦ Τσουροῦ

ΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ὑπό π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου

Συνεχίζοντας τή δημοσίευση κειμένων 
τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπού-
λου, διαπιστώσαμε πόσο ἐπίκαιρα παραμέ-
νουν καίτοι ἔχουν συνταχθεῖ πρίν ἀπό μία 
30ετία περίπου. Στό κείμενο πού δημοσιεύ-

ομε στό παρόν τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας, 
ἐντυπωσιάζει ἡ μεθοδικότητα μέ τήν ὁποία 
ἐπισημαίνεται ὁ κίνδυνος τῆς ἐκκοσμικευ-
μένης ποιμαντικῆς δραστηριότητας καί χα-
ράσσεται ὁ ὀρθός τρόπος τῆς ἀσκήσεώς της. 

Ἕνα ἀπό τά βασικώτερα θέματα, τό 
ὁποῖον ἀπασχολεῖ εἰς τάς ἡμέρας μας 
τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος εἶναι ἡ ὀρθή ἀξιολόγησις τοῦ 
ποιμαντικοῦ μας ἔργου καί ἡ κατάλληλος 
δραστηριοποίησις ἰδιαιτέρως τοῦ ἐφημερι-
ακοῦ κλήρου προκειμένου ἡ μαρτυρία τῆς 
Ὀρθοδοξίας εἰς τόν σύγχρονον, συνεχῶς 
ἐναλλασσόμενον κόσμον, νά καταστῆ πε-
ρισσότερον δραστική.

Μέ ἀφορμήν πρόσφατον διεθνές συ-
νέδριον διά τήν παλιννόστησιν ἐδόθη ἡ 
εὐκαιρία νά ἐπισημανθοῦν νέα ποιμα-
ντικά προβλήματα, τά ὁποῖα τείνουν νά 
ἀλλοιώσουν τό ὀρθόδοξον φρόνημα τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς εὐρυτάτην κλίμακα, νά 
παραμερίσουν τό ὀρθόδοξον ἀξιολογικόν 
κριτήριον εἰς τό βασικό θέμα τῶν προτε-
ραιοτήτων τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου καί νά 
ἐκ κο σμι κεύ σουν τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας.
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Εἰς τήν Δύσιν, ἰδιαιτέρως μεταξύ τῶν 
ἐπισήμων προ τε σταν τι κῶν Ἐκκλησιῶν, 
κυριαρχεῖ τό ὀνομαζόμενον «κοινωνικόν 
εὐ αγ γέ λιον» καί ἡ «ἐκκλησιαστική πολιτι-
κή», ἡ ὁποία ἀ πο βλέ πει κυρίως ὄχι εἰς τόν 
καταρτισμόν τῶν ἁγίων, εἰς τήν οἰκοδομήν 
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά εἰς τήν 
αὔξησιν τοῦ κατά κεφαλήν εἰσοδήματος, 
εἰς τήν ὀνομαζομένην «ποιότητα ζωῆς».

Μέ τόν τρόπον αὐτόν ἡ Ἐκκλησία προ-
σφέρει εἰς τόν λαόν ὡς «νόημα ζωῆς», ὡς 
σκοπόν τῆς ὑπάρξεως τήν ἄνοδον τοῦ βι ο
τι κοῦ ἐπιπέδου, δηλαδή τήν μεγαλυτέραν 
συμμετοχήν εἰς τά ἀγαθά τῆς καταναλω-
τικῆς μας κοινωνίας, καί τόν ἀ πο μα κρύ
νει συστηματικῶς ἀπό τό ἰδανικόν τῆς ἐν 
Χριστῷ ἐλευθερίας, τό ὁποῖον ἀναλύεται 
εἰς ἐλευθερίαν καί ἀπό τό ἴδιον θέλημα 
καί, πρό παντός, ἐλευθερίαν ἀπό τά πά-
θη, προκειμένου ὁ ἄν θρω πος νά «ἀνοίξῃ» 
ἐσωτερικῶς διά νά τόν ἀγγίξη ἡ χάρις τοῦ 
Θεοῦ καί νά τόν ὁδηγήση εἰς τήν ἀληθινήν 
Θεοκοινωνίαν (Β’ Πέτρ. α’ 4).

Ἡ τοιαύτη τοποθέτησις τοῦ ποιμαντι-
κοῦ ἔργου εἰς τήν Δύσιν δέν ἔμεινε ἄνευ 
ἀντιδράσεως τοῦ λαοῦ: Αἱ διαμαρτυρίαι 
ἔλαβον «μαζικήν» ἔκφρασιν εἰς τό κίνημα 
«Ὄχι ἄλλο Εὐαγγέλιο», τό ὁποῖον συνε-
κλόνισε καί διήρεσε ἀκόμη περισσότερον 
τόν προτεσταντικόν κόσμον, ἰδιαιτέρως 
εἰς τόν γερμανικόν χῶρον. Αἱ ὀνομαζόμε-
ναι «Ἐλεύθεραι Εὐαγγελικαί Ἐκκλησίαι» 
«ἐ σκλή ρυ νον» περισσότερον τήν «γραμ-
μήν» των ἔναντι τῶν ἐπισήμων προ τε σταν
τι κῶν Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι οὐσιαστικῶς 
ἀ πε μα κρύν θη σαν ἀπό τήν ἱστορικήν των 
παράδοσιν καί ἀναζητοῦν «ἄλλοθι» εἰς τήν 
ἀνάπτυξιν προγραμμάτων ἀναφερομένων 
εἰς τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ 
«κόσμου τούτου» (=ἐκ κο σμί κευ σις).

Ἀπό τό ἄλλο μέρος χιλιάδες νέοι, οἱ 
ὁποῖοι ἀπορρίπτουν τό «νόημα τῆς ζωῆς» 
ὡς συμμετοχῆς εἰς τούς «κανόνες τοῦ παι
χνι διοῦ» τῆς καταναλωτικῆς μας κοινω-

νίας καί ἐπιθυμοῦν τήν ἀνεύρεσιν ἑνός 
ἰδανικοῦ, τό ὁποῖον νά ἀνταποκρίνεται 
περισσότερον εἰς τήν ἀνθρωπίνην ὑπόστα-
σιν, στρέφουν τά νῶτα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, 
ἡ ὁποία ζητεῖ νά «κατοχυρώση» τήν θέσιν 
τοῦ ἀτόμου ἐντός τῆς κοινωνίας αὐτῆς. 
Καταφεύγουν εἰς τάς ἀ κραί ας προτεστα-
ντικάς αἱρέσεις ἤ καί γίνονται θύματα νεο-
φανῶν «σωτήρων», οἱ ὁποῖοι ἐπισημαίνουν 
τό «κενό» πού δημιουργεῖ ἡ «εὐθυγράμμι-
σις» τῆς Ἐκκλησίας μέ τούς «στόχους» τοῦ 
«κόσμου τούτου» καί ὀργανώνουν τάς πο-
λυεθνικάς ἐπιχειρήσεις των μέ τήν «προ-
σφοράν» τοῦ σπανίου προϊόντος, τό ὁποῖον 
τιτλοφορεῖται: «νόημα ζωῆς»! (Περί τοῦ 
θέματος αὐτοῦ ἰδέ ἀναλυτικώτερον: Ἀντω-
νίου Ἀλεβιζοπούλου, Ψυχοναρκωτικά νέες 
αἱρέσεις στήν Ἑλλάδα, Ἀθῆναι 1980).

Μερικοί ἐφημέριοι καί ἄλλοι ἐκκλησια-
στικοί παράγοντες νομίζουν ὅτι δέν πρέπει 
νά «ὑστερήσουν»˙ ἀποκόπτουν τήν χρι-
στιανικήν λειτουργίαν τῆς ἀγάπης ἀπό τάς 
θεολογικάς (τριαδολογικάς), ἀνθρωπολο-
γικάς, χριστολογικάς καί ἐκ κλη σι ο λο γι κάς 
της ρίζας καί ἀντί νά ἀσχολοῦνται μέ τόν 
«καταρτισμόν τῶν ἁγίων», μέ τήν «οἰκο-
δομήν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ» ἀνα-
λίσκονται μέ τήν προσφοράν «ἄρτου καί 
θεαμάτων». Ὅμως μέ τόν τρόπον αὐτόν 
ἐλάχιστα διαφέρουν σέ στόχους καί προ-
βληματισμούς ἀπό τούς «ρεπόρτερς» τῆς 
τηλεοράσεως, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νά ἀντι-
ληφθοῦν τήν ἄλλην, τήν πνευματικήν διά-
στασιν τοῦ ἀνθρώπου καί νομίζουν, πώς ἡ 
ὅλη εὐτυχία ἐξασφαλίζεται μέ τήν ὑλικήν 
καί πολιτιστικήν «κάλυψιν» ἤ καί μερικάς 
φοράς μέ τήν ὕπαρξιν «ντισκοτέκ» στήν 
περιοχή τῆς κατοικίας καί μέ τήν κατοχή 
ἐγχρώμου τηλεοράσεως. 

Τό ποιμαντικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας 
μας εἶναι λειτουργία ἐντός τῶν πλαισίων 
τῆς ζωῆς καί τῆς δραστηριότητος τοῦ Σώ-
ματος τοῦ Χριστοῦ καί τό γεγονός αὐτό 
εἶναι καθοριστικόν, ὄχι μόνον διά τόν σκο-



8

πόν ἀλλά καί διά τάς μεθόδους καί τάς 
προτεραιότητας τοῦ ἔργου αὐτοῦ. Ἡ ἀντί-
ληψις ὅτι ὀ ἐφημέριος ὑποχρεοῦται νά ἱκα-
νοποιῆ «τάς ἀπαιτήσεις τῶν πιστῶν» ἤ νά 
«ἐξυπηρετῆ τάς θρησκευτικάς ἀνάγκας» 
τῶν χριστιανῶν, μάλιστα ἐπί ζημίᾳ τῆς λει-
τουργίας τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ 
εἰς τήν βάσιν τῆς «ποιμαντικῆς» αὐτῆς 
μεθόδου τίθεται ἡ «ἐξυπηρέτησις» τῶν ἐπί 
μέρους ἀτόμων κατά τρόπον «ἰ δι ω τι κόν» 
καί ὄχι σέ συνάρτησιν μέ τό ὅλον Σῶμα, 
δηλαδή ἐν κοινωνίᾳ μετά τῶν ἀδελφῶν, 
δέν ἔχει οὐσιαστικήν σχέσιν μέ τήν ὀρθό-
δοξον ποιμαντικήν καί πολύ ὀλιγωτέραν 
μέ τήν ὀρθόδοξον λειτουργικήν ζωήν.

Ὁ ὀρθόδοξος ἐφημέριος πρέπει πάντοτε 
νά λαμβάνη σοβαρῶς ὑπ᾽ ὄψιν του, ὅτι καί 
αὐτός, μέ τήν ἰδιαιτέραν διακονίαν του 
ἐντός τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, καί ὁλό-
κληρον τό ποίμνιον, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, εἶναι 
«μέλη ἐκ μέρους»˙ ὅλοι ἔχουν ὡς βασικόν 
προορισμόν νά «ὁλοκληρώσουν τό σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ», νά οἰκοδομήσουν ἐπί τοῦ 
ἑνός καί μοναδικοῦ θεμελίου, τήν μίαν καί 
ἀναντικατάστατον οἰκοδομήν, τήν ὁποίαν 
ἐθεμελίωσεν ὁ Χριστός ὡς «ἀκρογωναῖος 
λίθος», ἐπί τῆς ὁποίας ὠκοδόμησαν οἱ Ἀπό-
στολοι καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διά 
μέσου τῶν αἰώνων˙ αὐτήν τήν οἰκοδομήν 
συνεχίζομεν καί ἡμεῖς. Δέν εἶναι συνεπῶς 
τό ἔργον μας σημερινόν, ἤ χθεσινόν, ἀλλά 
ἀνάγεται εἰς τόν ἴδιον τόν Χριστόν καί πρέ-
πει νά εἶναι δι᾽ ἡμᾶς πηγή ὑπερηφανείας 
ἐν ταπεινώσει, ὄχι αἰτία συναισθήματος 
μειονεξίας ἔναντι τῶν στόχων καί τῶν με-
θόδων «τοῦ κόσμου τούτου», πράγματα τά 
ὁποῖα συντόμως παρέρχονται καί δίδουν 
τήν θέσιν των εἰς νέας «καταστάσεις», 
«στόχους», «προγράμματα».

Ὁ ἐφημέριος ἔχει συνεπῶς σταθερά ση-
μεῖα προανατολισμοῦ καί δι᾽ αὐτοῦ ἐκλήθη 
νά εἶναι ποιμήν, νά ὁδηγῆ τό ποίμνιον μέ 
ἀσφάλειαν καί σταθερότητα˙ νά καθο-

δηγῇ καί ὄχι νά καθοδηγῆται μέ στόχον 
τήν «ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀπαιτήσεων τῶν 
χριστιανῶν».

Ἐκεῖνο τό ὁποῖον εἶναι ἀπαραίτητον 
καί τό ὁποῖον ἐ πε ση μάν θη ἤδη ὀρθῶς ὑπό 
τῆς ὑπευθύνου ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας 
τῆς χώρας μας, εἶναι ἡ ἑνότης τῶν ἐπί μέ-
ρους λειτουργιῶν ἐντός τοῦ Σώματος τῆς 
Ἐκκλησίας˙ ἡ θεολογία εἶναι μία ἀπό τάς 
βασικάς αὐτάς λειτουργίας, ὅπως ἐπίσης 
ἡ ποιμαντική καί ἡ διοίκησις τῆς Ἐκκλη-
σίας. Καί αἱ τρεῖς αὐταί βασικαί λειτουρ-
γίαι ἔχουν μίαν καί τήν αὐτήν πηγήν: τόν 
Χριστόν καί τό τρισσόν ἀξίωμα τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἔχουν ἐπίσης καί τόν αὐτόν σκοπόν: 
τό πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ καί τό «μέγα 
μυστήριον», τό ἀ να φε ρό με νον «εἰς Χρι-
στόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν», δηλαδή τήν 
«ἀ να κε φα λαί ω σιν τῶν πάντων» ἐν Χριστῷ 
(Ἐφεσ. α’. 10).

Ἐφ᾽ ὅσον λοιπόν τά πάντα ἔχουν τήν 
ἀφετηρίαν των εἰς τόν Χριστόν καί ἀπο-
βλέπουν εἰς Αὐτόν (Κολ. α’ 16), πῶς εἶναι 
δυνατόν νά ἀγνοήσωμε τήν βασικήν 
αὐτήν ἀλήθειαν καί νά διαχωρίσωμεν τάς 
λειτουργίας τῆς Ἐκκλησίας, μάλιστα νά 
τάς ἀσκήσωμε κεχωρισμένως καί ἀνεξαρ-
τήτως πρός ἀλλήλας; Αὐ τός εἶναι ὁ λόγος 
διά τόν ὁποῖον ὁ ὅρος «ἀκαδημαϊκή θεολο-
γία» δέν συμβιβάζεται μέ τήν θεολογίαν 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Διά τόν ἴδιον 
Λόγον καί ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ ἐφήμεριος δέν 
δύναται νά ἀσκήση ὀρθοδόξως τό ἔργον 
τῆς διαποιμάνσεως ἤ καί τῆς διοικήσεως 
ἀνεξαρτήτως καί μακράν τῆς ὀρθοδόξου 
θεολογίας.

Γίνεται φανερόν ὅτι πολλά ἀπό τά «καυ-
τά» προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας μας ὀφεί-
λουν τήν ὕπαρξίν των καί τήν διαιώνισίν 
των εἰς αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖον: εἰς τήν 
διάσπασιν καί τήν «ἀνεξαρτητοποίησιν» 
τῶν τριῶν αὐτῶν βασικῶν λειτουργιῶν τῆς 
Ἐκκλησίας μας.
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Ο ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟΣ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ1

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

Ὁ  ὅρος Φονταμενταλισμός προέρχεται 
ἀπό τό λατινικό fundamentum = θεμέ-
λιο καί δηλώνει τήν ἐπιστροφή, ἀποδοχή 
καί ἐμμονή στά θεμέλια, στίς ρίζες ἑνός 
θρησκευτικοῦ πιστεύω ἤ ἑνός ἰδεολογικοῦ 
ρεύματος γενικώτερα, ἄν καί ἡ ἀρχική 
νοηματοδότηση τοῦ ὅρου ξεκίνησε ἀπό τό 
θρησκευτικό πεδίο, ἔχει ἐπεκταθεῖ σέ ἰδεο-
λογικό καί πολιτικό ἐπίπεδο.

Ὁ Προτεσταντικός Φονταμενταλισμός 
ἀποτελεῖ τήν κατ’ ἐξοχήν ἐκπροσώπηση 
τοῦ φαινομένου μέσα στόν χριστιανικό κό-
σμο. Ἐμφανίστηκε στίς ΗΠΑ τό πρῶτο τέ-
ταρτο τοῦ 20οῦ αἰώνα μέ διπλή στόχευση:

α) Τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐγκυρότητας 
καί τῆς καθαρότητας τῆς παραδοσιακῆς 
χριστιανικῆς πίστης ἀπό μοντέρνες καί 
ριζοσπαστικές θεολογικές δοξασίες τῆς 
φιλελεύθερης προτεσταντικῆς θεολογίας.

β) Ὡς ἀντίδραση σέ ἐπιστημονικές θεω-
ρίες καί πρακτικές, πού κατά τή γνώμη τῶν 
ὀπαδῶν του, ἀπειλοῦσαν τήν αὐθεντία τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς εἰδικά καί τῆς χριστιανικῆς 
διδασκαλίας γενικώτερα.

Ἡ ἔντονη ἀμφισβήτηση τῶν παραδοσι-
ακῶν προτεσταντικῶν χριστιανικῶν δογμά-
των σέ σχέση μέ τήν ἰδεολογική προπαγάν-
δα γιά τήν παντοδυναμία τῆς ἐπιστήμης, 
δημιούργησαν ἔντονη καχυποψία καί ἀντι-
δράσεις μεταξύ ἑκατοντάδων παστόρων, ἱε-
ροκηρύκων καί τῶν πιστῶν πολλῶν κλάδων 
τοῦ ἀμερικανικοῦ προτεσταντικοῦ χώρου.

Ὅλοι αὐτοί ἄν καί διέφεραν μεταξύ τους 
ἀναζητοῦσαν, παρά τήν ἐσωτερική διοικητική 
τους διαίρεση καί διάσπαση, ἕνα κοινό τρόπο 

1. Περίληψη ὁμότιτλης εἰσήγησης πού πραγματο-
ποιήθηκε στό Βόλο τήν 1912016 στά πλαίσια τῆς 4ης 
Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

ἄμυνας ἀπέναντι σέ ὅ,τι θεωροῦσαν ὡς ἀπει-
λή γιά τά θεμέλια τῆς παραδοσιακῆς χριστια-
νικῆς πίστης. Ἡ ἀντίδραση αὐτή ἐκφράστηκε 
ὡς διαδογματική κίνηση ἐναντίωσης στήν 
εἰσβολή μοντέρνων καί ριζοσπαστικῶν, θεο-
λογικῶν καί ἐπιστημονικῶν θεωριῶν.

Ἐπισήμως, ὁ ὅρος Φονταμενταλισμός 
προῆλθε ἀπό τόν Curtis Lee Laws (18681946), 
ἕνα Βαπτιστή συγγραφέα καί ἱεροκήρυκα 
ἀπό σχετικό ἄρθρο του πού ἔγραψε τό 1920 
καί ὁ ὅρος θεωρήθηκε ὡς ἐξόχως τιμητικός.

Λόγω αὐτῆς τῆς πολλαπλότητας διείσ-
δυσής του σέ διαφορετικούς προτεσταντι-
κούς κλάδους ἔχει ὀρθῶς ἐπισημανθεῖ ὅτι 
ἡ προσπάθεια ἔνταξης τοῦ Φονταμεντα-
λισμοῦ στά πλαίσια ἑνός εὐρύτερου θρη-
σκευτικοῦ φάσματος, κινεῖται σέ ὅλα τά 
εἴδη ὁρολογιακῆς σύγχισης.

Ὁ Προτεσταντικός Φονταμενταλισμός 
ὡς ὅρος καί ὡς πραγματικότητα ἔχει μιά 
ἄκρως ἀρνητική φόρτιση καί τοῦτο ὄχι μό-
νο γιατί διαφοροποιεῖται κατά τρόπο ἀπό-
λυτο ἀπό τόν ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, 
ἀλλά καί ἀπό τά κοινωνικά περιβάλλοντα.

Ὁ ἐκκοσμικευμένος χαρακτήρας τῆς 
σύγχρονης κοινωνίας, θεωρεῖται ὡς ὑπαρ-
κτή ἀπειλή γιά τά πιστεύω του, ἀδυνατεῖ 
νά ἀποδεχθεῖ τίς νεώτερες μορφές τῆς 
κοινωνικῆς μετεξέλιξης μέ ἀποτέλεσμα νά 
δομεῖ ἕνα ἔντονο πολωτικό πλαίσιο δράσης 
καί ἄρνησης γιά κάθε τί τό ὁποῖο δέν εἶναι 
συμβατό μέ τίς ἀντιλήψεις του. Ἡ ἀδιαλλα-
ξία του καί ὁ καταγγελτικός τρόπος ἀντιμε-
τώπισης σέ ὁτιδήποτε σέ ἐπίπεδο πίστης ἤ 
κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς τό θεωρεῖ ἀπει-
λητικό, λειτουργεῖ ταυτοχρόνως καί ὡς μιά 
πρακτική αὐτοβεβαίωσης τῆς θεολογικῆς 
καί κοινωνικῆς του ταυτότητας.
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Ἕνα ἀκόμα χαρακτηριστικό του εἶναι 
μιά μορφή ἐλιτισμοῦ, πού καλλιεργεῖ στά 
μέλη του. Οἱ φονταμενταλιστικές κοινό-
τητες ἔχουν τήν αἴσθηση ὅτι ἀποτελοῦν 
τούς ἐκλεκτούς τοῦ Θεοῦ πού ἀγωνίζονται, 
μέσα σέ ἕνα κόσμο πού βρίσκεται στήν 
ἀποστασία, νά ἐφαρμόζουν τό θεϊκό νόμο 
ὅπως καταγράφεται στή Βίβλο, μέ μιά ταυ-
τόχρονη αἴσθηση ὅτι ὁδεύουν σέ ἕνα ἀπο-
καλυπτικό τέλος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἐμφανίσεώς του 
διεκδικεῖ τήν ἀποκλειστική συνέπεια στήν πα-
ραδοσιακή προτεσταντική ἐκδοχή τοῦ προτε-
σταντισμοῦ, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἐπιλέγει κομ-
μάτια τῆς διδασκαλίας καί τῆς ἠθικῆς, πού ἐξ 
ὁρισμοῦ τά προσδιορίζει ὡς θεμελιώδη.

Πρόκειται γιά ἕνα κίνημα μέ διαφορε-
τικές τάσεις καί διαβαθμίσεις διαθέσεων 
πού διαδίδεται ἤ ἀμύνεται μέ ἔκδηλη τήν 
ἐπιθετικότητα. Ἡ αἴσθηση τῆς ἀποκλειστι-
κότητας πού τούς διακρίνει, ἐκφράζεται μέ 
τόν ἰσχυρισμό ὅτι ὁ ὑπόλοιπος χριστιανι-
κός κόσμος ἔχει ἀποστατήσει στό σύνολό 
του. Ὡς ἐκ τούτου τό ὀρθόν καί τό δίκαιο 

βρίσκεται μόνο στή δική τους πλευρά, ἐνῶ 
τό λάθος εἶναι πάντα στούς ἀπέναντι.

Ὁρμώμενοι ἀπό μιά βασική πεποίθηση  
ὅραμα πολλῶν προτεσταντικῶν ὁμολογιῶν 
πού εἶναι ἡ ἐπιθυμία μιᾶς ἐπιστροφῆς στίς 
ἀρχέγονες ρίζες τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού κατ’ 
αὐτούς ἔχουν χαθεῖ, ὁ Προτεσταντικός Φο-
νταμενταλισμός ἀξιοποιώντας αὐτή τήν ἐπι-
θυμία καί αὐτοπροβαλλόμενος ὡς ἔκφραση 
τῆς χριστιανικῆς καθαρότητος, βρίσκει ἐν 
προκειμένω ἕνα ἄλλοθι γιά τή λεκτική ἐπί-
θεση ἐναντίον καί τῶν ὑπόλοιπων χριστια-
νικῶν κλάδων καί αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ προτε-
σταντικοῦ χώρου, ἀπό τόν ὁποῖο προῆλθε.

Οἱ ἐρευνητές τοῦ φαινομένου ἐπισημαί-
νουν ὅτι στόν Προτεσταντικό Φονταμεντα-
λισμό ταυτοχρόνως συνυπάρχει ἡ πολιτική 
διάσταση μέ τήν ἔννοια τῆς ἐπιβολῆς τῶν 
θρησκευτικῶν πεποιθήσεών τους μέσω τῆς 
πολιτικῆς. Οἱ προτεστάντες φονταμεντα-
λιστές διεκδικοῦν μέ τόν ἴδιο ἀπόλυτο καί 
ἀνελαστικό τρόπο στό χῶρο τῶν ΗΠΑ ὄχι 
μόνο θρησκευτική, κοινωνική, ἀλλά καί πο-
λιτική ἐκπροσώπηση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΓΕΛΟΛΟΓΙΑ
τοῦ Ἀρχιμ. Μελετίου Στάθη 

Συνεργάτη τῆς Σ.Ἐ. ἐπί τῶν Αἱρέσεων

Στίς μέρες μας διαφημίζεται μία ἀκόμη λε-
γόμενη «ἐναλλακτική θεραπεία», ἡ «ἀγγελο-
θεραπεία» ἤ γενικά ὁ λόγος περί «ἀγγέλων». 
Σέ διάφορα βιβλία, φυλλάδια καί ἱστοσελίδες 
σχετικές μέ τό θέμα αὐτό διαβάζουμε τά ἑξῆς: 
«Γνωρίστε τούς φύλακες ἀγγέλους, ἐπικοι-
νωνεῖστε μέ τούς ἀγγέλους, συνδεθεῖτε μαζί 
τους, συντονιστεῖτε μέ τήν ἀγγελική ἐνέργεια, 
ἀγγελικό ρέϊκι, οἱ ἄγγελοι εἶναι δυνατοί καί 
γεμᾶτοι ἀγάπη, ζητεῖστε νά σᾶς βοηθήσουν, θά 
αὐξήσετε τήν ἐνέργειά σας, θά σᾶς θεραπεύ-
σουν, βιωματικά σεμινάρια θά σᾶς διδάξουν, 
πῶς θά ἐπικοινωνήσετε μέ τόν φύλακα ἄγγελό 
σας, πῶς θά κάνετε τή ζωή σας εὐτυχισμένη μέ 

τή βοήθεια τῶν ἀγγέλων» κ.ἄ.
Μόνο πού αὐτοί οἱ διαφημιζόμενοι «ἄγγε-

λοι», δέν εἶναι Ἄγγελοι μέ τή νοηματοδότη-
ση τῆς λέξης, ὅπως αὐτή γίνεται δεκτή ἀπό 
τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας1. Ἀλλά 
εἶναι δαίμονες. Καί μή μᾶς φαίνεται παράξε-
νο αὐτό, διότι διαβάζουμε στήν Καινή Διαθή-
κη, ὅτι καί ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς μεταμορφώνεται 
σέ «ἄγγελο φωτός»2. Καί αὐτό εἶναι ἡ οὐσία 
τοῦ προβλήματος. Ὅσοι δέν γνωρίζουν σχε-

1.π. Βασιλείου Γεωργοπούλου, Ἐπίκουρου Καθηγ. 
Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπ. Θεσσαλονίκης, μέ θέμα: «Ἡ 
σύγχρονη ψευδοαγγελολογία», στό περιοδικό ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΟΣ, Μάϊος 2012, σελ. 2021.

2. Β’ Κορινθίους 11, 14.
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τικά, μποροῦν εὔκολα νά παραπλανηθοῦν, 
ἀφοῦ οἱ παρουσιαζόμενοι ὡς ἄγγελοι τοῦ Θε-
οῦ ἀπό τούς εἰδικούς τοῦ χώρου τῆς ἀγγελο-
λογίας, στήν πραγματικότητα εἶναι πονηρά 
πνεύματα πού ψεύδονται καί τά ὁποῖα ἡ Ἁγία 
Γραφή ἀναγνωρίζει σάν δαίμονες.

Αὐτή λοιπόν, ἡ λεγόμενη ἐπικοινωνία μέ 
ἀγγέλους εἶναι μία ἐπέκταση τοῦ μοντέρνου 
chanelling. Τό τσάνελινγκ (=κανάλι) εἶναι μία 
νεοποχίτικη μορφή πνευματισμοῦμαγείας. 
Δηλαδή ὅταν κάποιοι παραδίνουν τό νοῦ τους 
καί τό σῶμα τους καί ἐπικοινωνοῦν μέ πονη-
ρές πνευματικές ὀντότητες, αὐτά τά πνεύμα-
τα μπαίνουν μέσα τους καί τούς κατευθύνουν, 
καί κατόπιν τούς χρησιμοποιοῦν σάν κανάλι 
γιά νά μεταδώσουν ἀπόκρυφες διδασκαλίες ἤ 
δῆθεν γιά νά θεραπεύσουν, αὐτό λέγεται τσά-
νελινγκ3. Ἔτσι λοιπόν ὅλη αὐτή ἡ ἐνασχόληση 
μέ τούς «ἀγγέλους» δέν εἶναι τίποτα ἄλλο πα-
ρά ὁ παλαιός πνευματισμός, ντυμένος ὅμως 
μέ ἕνα ὡραῖο καί σύγχρονο φόρεμα.

Ἀκόμη, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ χώρου τῆς ἀγγε-
λολογίας, διδάσκουν, ὅτι ὑπάρχουν ἄγγελοι 
γιά κάθε περίσταση, π.χ. ἄγγελοι τῆς προστα-
σίας, τῆς φώτισης, τῆς ἀγάπης, τῆς θεραπεί-
ας, τῆς εἰρήνης, τῆς χαρᾶς κ.ἄ. τούς ὁποίους 
μποροῦμε νά διατάξουμε, νά μᾶς χαρίσουν τά 
«πνευματικά δῶρα» τους, ὅπως σοφία, ἐνόρα-
ση, ἀκόμη καί σύνδεση μέ τόν ἀνώτερο Ἑαυ-
τό μας, ὅπως ἰσχυρίζεται ἡ ἀντιχριστιανική 
«Νέα Ἐποχή»4. Λένε ἀκόμη, ὅτι αὐτοί οἱ Ἄγγε-
λοι εἶναι ὀντότητες πού ἔχουν μετενσαρκωθεῖ 
καί πού μπορεῖ νά ἔχουν ζήσει περισσότερες 
ἀπό μία φορά σάν ἄνθρωποι5.

Εἶναι ὁλοφάνερο, ὅτι ἡ ἀγγελολογία  ἀγγε-
λοθεραπεία εἶναι μία ἀποκρυφιστική κίνηση 
τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ὅλες οἱ ὁμάδες τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς» ἔχουν δική τους ἀντιχριστιανική δι-

3. βλ. π. Ἀντων. Ἀλεβιζοπούλου, «Ὁ ἀποκρυφισμός 
στό φῶς τῆς ὈρθοδοξίαςΝεοαποκρυφισμός», ἔκδ. Διά-
λογος 1996, σελ. 270.

4. βλ. τό ἄρθρο τῆς κας. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη «Στήν 
ἐποχή τῶν ψευδοθεραπειῶνΘεραπεία ἀγγέλων», δημο-
σιευθέν στό ὑπ’ ἀριθμ. 37 τεῦχος τοῦ περιοδ. «Διάλογος», 
Σεπτέμβριος 2004, σελ. 1419.

5. βλ. π. Βασιλείου Γεωργοπούλου, ὅπου παραπ.

δασκαλία περί Θεοῦ. Σύμφωνα μέ αὐτή ὁ Θεός 
εἶναι ἀπρόσωπος, εἶναι μιά παγκόσμια ἐνέρ-
γεια. Δέν ὑπάρχει διάκριση οὐσίας ἀνάμεσα 
στόν Θεό καί στόν ἄνθρωπο, Θεός καί ἄνθρω-
πος εἶναι τό ἴδιο. Μέ βάση αὐτή τή θεωρία 
οἱ ἀποκρυφιστές νεοεποχίτες διδάσκουν, ὅτι 
ἀνακαλύπτοντας ὁ ἄνθρωπος τίς ἀπόκρυφες 
δυνάμεις πού κρύβει μέσα του καί ἐνεργοποι-
ώντας τις, μπορεῖ νά ἀναπτύξει τήν προσωπι-
κότητά του καί νά ἀνακαλύψει τόν ἀνώτερο 
Ἑαυτό του. Αὐτός εἶναι καί ὁ Θεός του.

Βασικές ἐπίσης διδασκαλίες τους εἶναι ἡ 
μετενσάρκωση, καθώς καί ὁ διαλογισμός, δύο 
καθαρά ἀντιχριστιανικές τοποθετήσεις. Ἔτσι 
εἶναι πολύ εὔκολο νά τούς ἀντιλαμβανόμα-
στε καί νά προστατευόμαστε.

Οἱ κίνδυνοι γιά ὅσους ἀποδέχονται τήν 
«ἀγγελολογία» συνοψίζονται ὡς ἑξῆς: Ἐπι-
πτώσεις στήν ψυχική ὑγεία, φοβίες ἀπό τίς 
ἐπιθέσεις πονηρῶν πνευμάτων, ἐσωτερική 
ψυχική ἀποδιοργάνωση, διάσπαση τῆς προ-
σωπικότητας, κατάθλιψη μέ ἀποτέλεσμα 
ἀναγκαστική ἐπίσκεψη σέ ψυχίατρο, αὐτο-
κτονίες6. Ἀκόμη, ἐμπλοκή καί σύνδεση μέ τό 
σατανισμό, ἀφοῦ κάνουν ἐπικλήσεις δαιμό-
νων καί μάλιστα δίνουν καί ξεχωριστό ὄνομα 
στό κάθε πνεῦμα – «ἄγγελο».

Ὡς Ὀρθόδοξοι πιστοί πού εἴμαστε, ἄς συ-
νειδητοποιήσουμε, ὅτι δέν ἔχουμε ἀνάγκη 
ἀπό τίς ἀντιχριστιανικές πρακτικές τῆς «Νέ-
ας Ἐποχῆς», εἶναι πρᾶγμα ἀσυμβίβαστο μέ 
τήν Πίστη μας. Ἐμεῖς ἔχουμε τήν Ἐκκλησία 
μας, τό μεγάλο δῶρο τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ στόν 
κόσμο. Μέσα στήν Ἐκκλησία ζοῦμε τή Θεία 
Λειτουργία κι ἔτσι ἐνεργεῖται ἡ σωτηρία μας. 
Ἄς ἀγαπήσουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό 
μέ ὅλη μας τήν καρδιά, ἄς προσευχόμαστε 
στήν Παναγία Μητέρα Του, ἄς αἰσθανόμαστε 
τούς Ἁγίους σάν Οἰκογένειά μας καί τότε, 
ὄχι μόνο δέν θά φοβόμαστε τίποτα, ἀλλά θά 
εἴμαστε οἱ πιό εὐτυχισμένοι ἄνθρωποι τοῦ 
κόσμου.

6.  βλ. Encyclopedia of New Age Beliefs, Dr. Ankerberg, 
John & Dr. Weldon, John, 1966, σ. 111112.
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ΚZ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 

ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 

ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

Κόρινθος, 2 – 4.11.2015

Μέ τή βοήθεια καί τή χάρη τοῦ Ἁγίου 
Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β’, 
μέ τήν φιλοξενία τοῦ Σε βα σμι ω τά του 
Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, 
καί μέ συμ με το χή Ἐντεταλμένων δέ-
κα Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἑ βδο-
μῆν τα πέντε Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ λά δος, τῆς Κρήτης 
καί τῆς Δωδεκανήσου, πραγματοποιή-
θηκε στό Συνεδριακό Κέντρο «Ἀπόστο-
λος Παῦλος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κορίνθου, ἡ «ΚΖ΄ Πανορθό δοξος Συν-
διάσκεψις Ἐν τε ταλ μέ νων Ὀρθοδό ξων 
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων 
διά θέματα αἱρέ σεων καί παραθρη-
σκείας», μέ θέμα: «Ὄψεις τοῦ συγχρό-
νου ἀποκρυφισμοῦ», ὑπό τήν Προεδρία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο πολίτου Γλυ-
φάδας κ. Παύλου, Μέλους τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων. 

Στήν ἀρχή, τόν Ἁγιασμό ἐτέλεσε ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης 
κ. Ἰγνάτιος, Μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων. Μετά τόν 
Ἁγιασμό ἀναγνώσθηκαν τά Μηνύμα-
τα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν. Στό μήνυμά του ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μεταξύ 

τῶν ἄλλων, ὑπογράμμισε καί τά ἑξῆς: 
«Κάθε μορφή ἐμπλοκῆς τοῦ ἀνθρώπου σέ 
ἀποκρυφιστικές θεωρίες καί πρακτικές 
ἐνέχει τόν βασικό κίνδυνο νά ἐμπλακεῖ 
συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα καί νά ἐπιλέξει 
τρόπο ζωῆς, πού ἀποτελεῖ ἄνευ βίας ἄρνη-
ση τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ σωτηρίας, ἐλευθε-
ρίας καί ἐλπίδος του, μέ τραγική συνέπεια 
αὐτό πού ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου χα-
ρακτηρίζει ὡς ‘’ἀπέκδυση τοῦ Χριστοῦ’’». 

Στή συνέχεια ὁμίλησε καί κήρυξε τήν 
ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέ-
ψεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος.

Στήν ἐναρκτήρια τελετή παρέστησαν 
οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κορίν-
θου κ. Διονύσιος, Γλυφάδας κ. Παῦλος, 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκη-
νός (Οἰκουμενικό Πα τρι αρ χεῖ ο), Πτολε-
μαΐδος κ. Ἐμμανουήλ (Πατριαρχεῖο Ἀλε-
ξανδρείας), Λύδδης κ. Δημήτριος (Πα-
τριαρχεῖο Ἱεροσολύμων), Νευροκοπίου 
(Βουλγαρίας) κ. Σεραφείμ. 

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, οἱ εἰση-
γητές διαπραγματεύθηκαν τά ἀκόλουθα 
θέματα: 

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρ. π. 
Βασίλειος Γεωργόπουλος, Ἐπίκουρος Κα-
θηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Ἀ ρι στο τε λεί ου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης τό θέμα: «Ἡ σύγχρονη ψευ
δο αγ γε λο λο γί α». Στήν εἰσήγησή του 
παρουσίασε τήν ἱ στο ρι κή ἐξέλιξη τοῦ 
φαινομένου καί τούς τρόπους ἔκφρασής 
του. Ὁ ὁμιλητής ὑπογράμμισε βασικά 
εἰδολογικά χαρακτηριστικά τῆς σύγχρο-
νης ψευδοαγγελολογίας, δίνοντας ἔμφαση 
στά ἀποκρυφιστικά, συγκρητιστικά καί 
νεοποχίτικα χαρακτηριστικά της, ἐπιση-

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
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μαίνοντας ταυτοχρόνως ἀναλογίες μέ τόν 
ἀρχαῖο Γνωστικισμό. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σι-
σανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος ἀνέπτυ-
ξε τό θέμα: «Λόγοι ἐπηρεασμοῦ τῶν νέων 
ἀπό τόν Ἀποκρυφισμό». Ὁ Μητροπολίτης 
Σισανίου, τόνισε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι: «Γιά 
νά κατανοήσουμε τίς προϋποθέσεις ἐξ 
αἰτίας τῶν ὁποίων πολλοί ἔφηβοι ἐμπλέ-
κονται στά δίχτυα τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, 
θά πρέπει κατ’ ἀρχήν νά ἐπισημάνουμε 
τά γνωρίσματα καί τίς εὐαισθησίες τῆς 
νεανικῆς ἡλικίας καί τίς ψυχολογικές 
προϋποθέσεις πού καθιστοῦν αὐτή τήν 
πρόσβαση εὔκολη. Τά εὐαίσθητα αὐτά 
σημεῖα, τίς ἀναπτυξιακές μεταβολές καί 
τήν ἰδιόμορφη ψυχολογική κατάσταση τῶν 
ἐφήβων λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους τά ποι-
κίλα παραθρησκευτικά κινήματα καί οἱ 
παραθρησκευτικές ὁμάδες, ὅταν ἀπευθύ-
νονται στούς ἐφήβους καί τούς νέους». 

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης 
π. Αυγουστῖνος Μύρου ἀνέπτυξε τό θέ-
μα: «Ἀποκρυφιστικές πρακτικές ὑπό τό 
φῶς τῆς Ἁγίας Γραφῆς». Ὁ εἰσηγητής, 
ἀφοῦ προσδιόρισε τήν ἔννοια τοῦ Ἀπο-

κρυφισμοῦ καί τήν Ὀρθόδοξη θέση τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς, ἀναφέρθηκε στόν κοινό 
τους τόπο, πού εἶναι ἡ προβολή τῆς βα-
θύτατης ἐπιθυμίας τοῦ ἀνθρώπου νά 
προσεγγίσει τήν ἀ πό κρυ φη ἀπό αὐτόν 
γνώση. Στή συνέχεια ἀπαρίθμησε συγκε-
κριμένες ἀποκρυφιστικές πρακτικές πού 
ἀναφέρονται στήν Ἁγία Γραφή καί τόνισε 
τή ριζική διαφοροποίηση τῶν θεωμένων 
χαρισματούχων τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς 
ποικίλους ἀ πο κρυ φι στές. Ἔκλεισε τήν 
εἰσήγησή του μέ τήν προβολή «τῆς βδε-
λυγμίας τοῦ Θεοῦ γιά τίς ἀποκρυφιστικές 
πρακτικές, καθώς καί μέ τίς προτροπές 
τῶν θεοπνεύστων συγγραφέων τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς πρός τούς πιστούς νά μήν ἔχουν 
καμμία σχέση μέ τίς ἀνωτέρω πρακτικές». 

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρ. 
π. Ἰωάννης Ζῶτος εἰ ση γή θη κε τό θέ-
μα: «Σύγχρονος Πνευματισμός καί 
Channelling». Ὁ εἰσηγητής τόνισε ὅτι «ὁ 
πνευματισμός, σέ συνάρτηση μέ τόν παγα-
νισμό καί τίς πρακτικές του, ἀσχολεῖται 
ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέ τήν ἐξερεύ-
νηση τοῦ κόσμου τῶν πνευμάτων καί τήν 
προσπάθεια ἐπικοινωνίας μαζί τους μέ 
διάφορες τεχνικές καί μέσῳ ἀνθρώπων, 
τῶν διάμεσων-μέντιουμ πού, ὑποτίθεται, 
ἔχουν ἰδιαίτερη εὐαισθησία. Ὅμως ἡ Ἁγ. 
Γραφή καταδικάζει καί ἀπορρίπτει αὐτόν 
τόν τρόπο προσέγγισης τῆς πνευματικῆς 
σφαίρας ὡς μή ὀρθό καί ἐπικίνδυνο. Ἡ 
προσέγγιση τοῦ Θεοῦ δέν γίνεται μέσω 
τεχνικῶν. Ἡ προσπάθεια ἐπικοινωνίας μέ 
πνεύματα μπορεῖ νά ἐπιφέρει ἀνεπανόρ-
θωτες ζημιές στήν ψυχική ἰσορροπία καί 
τήν πνευματική καί ὑλική ζωή τῶν ἀσχο-
λουμένων, διότι ἀνοίγονται στόν χῶρο τοῦ 
δαιμονικοῦ. Αὐτό συμβαίνει ἰδίως μέ τή 
σύγχρονη ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνί-
ας, τό Channelling (διαυλισμός)». 

Ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος, 
ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ὁ Ἀ πο κρυ φι σμός 

Σημείωση τῆς Σύνταξης
•  Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς ἀπό-

ψεις τῶν συγγραφέων τους.
•  Οἱ ἀναδημοσιεύσεις σχολίων ἤ πληροφο-

ριῶν ἀπό ξένα ἤ ἑλληνικά περιοδικά καί 
ἄλλα ἔντυπα ἤ τό διαδίκτυο δημοσιεύονται 
μέ κάθε ἐπιφύλαξη, ἀφοροῦν σέ ἀπόψεις 
καί δέν στοχεύουν στήν προσβολή ἤ στήν 
ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως 
τῶν προσώπων, στά ὁποῖα ἀναφέρονται καί 
τά ὁποῖα σεβόμεθα δεόντως.

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

•  Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση, κατόπιν 
ἀδείας ἀπό τήν Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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τοῦ Νεοπαγανισμοῦ». Ὁ ὁμιλητής τόνι-
σε ὅτι «ὁ Νεοπαγανισμός εἶναι ἕνας ἀπό 
τούς εὔρωστους διαύλους τοῦ νεοποχί-
τικου Ἀποκρυφισμοῦ, καθότι προβάλλει 
καί ἑδραιώνει τίς δοξασίες του μέ τήν 
ἐπιστροφή στό πραγματικό ἤ ὑποθετικό 
ἤ ἐπίπλαστο κλέος τῆς προχριστιανικῆς 
ἀρχαιότητας». 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Και-
σαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δα-
νιήλ ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ ἀλογία τῆς 
Ἀ στρο λο γί ας». Ὁ Σεβασμιώτατος σημεί-
ωσε, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὅτι «ἡ Ἀστρολο-
γία διαφέρει οὐσιωδῶς ἀπό τήν Ἀστρονο-
μία, ἡ ὁποία ἀνήκει στίς ἀκριβεῖς φυσικές 
ἐπιστῆμες καί στήν πραγματικότητα εἶναι 
μαντεία. Οἱ Ἀστρολόγοι παρουσιάζονται 
ὡς σωτῆρες ἀγωνιώντων προσώπων. Τά 
Μ.Μ.Ε. ἔχουν ἀναδειχθεῖ σέ ρόλο Μα-
ντείων καί οἱ Ἀστρολόγοι στή θέση τῆς 
Πυθίας». 

Τέλος, παρέμβαση πραγματοποίησε 
ὁ καθηγητής κ. Ἰβάν Δημητρώφ, μέ τόν 
τίτλο «Ὁ Ἀποκρυφισμός στή Βουλγαρία» 
καί ἀναφέρθηκε σέ διάφορες ἀποκρυφι-
στικές ὁμάδες πού δρα στη ριο ποι οῦν ται 
στή Βουλγαρία καί στίς σχετικές προσπά-
θειες ἀντιμετωπίσεως τοῦ φαινομένου 
ἀπό τήν τοπική Ἐκ κλη σί α. 

Ἡ Συνδιάσκεψη ὁλοκληρώθηκε μέ τίς 
παρεμβάσεις τῶν Ἐν τε ταλ μέ νων τῶν 
Ἱερῶν Μητροπόλεων, οἱ ὁποῖοι ἀ να φέρ
θη καν στό ἀντιαιρετικό ἔργο πού ἐπιτε-
λεῖται στίς ἐκκλησιαστικές περιφέρειές 
τους.

Μετά ἀπό ἐκτενῆ συζήτηση ἐπί τῶν 
εἰσηγήσεων, τά μέλη τῆς Συνδιασκέψεως 
συνέταξαν καί ἐνέκριναν ὁμοφώνως τό 
ἀ κό λου θο κείμενο Πορισμάτων:

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Ἡ ΚΖ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη 
Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλη σιῶν 

καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα 
αἱρέσεων καί παραθρησκείας, πού πραγ-
ματοποιήθηκε, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στό Συ-
νεδριακό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Κορίνθου, ἀπό 2 ἕως 4.11.2015, μέ τή 
φιλόξενη φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου καί 
ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου, Μέ-
λους τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν 
Αἱρέσεων, μέ θέμα: «Ὄψεις τοῦ συγχρό-
νου Ἀποκρυφισμοῦ», μετά ἀπό ἐκτενῆ 
συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων, ἐνέκρινε 
ὁμοφώνως τά ἀκόλουθα Πορίσματα:

1. Ἡ Συνδιάσκεψη διαπίστωσε τή με-
γάλη ἔξαρση τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ φαι-
νομένου στήν ἐποχή μας. Ἀποκρυφισμός 
εἶναι ἡ πίστη σέ ἀπόκρυφες πραγματικό-
τητες, ὀντότητες καί δυνάμεις, οἱ ὁποῖες 
προσεγγίζονται μέ ἀπόκρυφες τεχνικές. 
Πρόκειται γιά ἀρχαῖο καί διαχρονικό, 
πολύμορφο καί μέ ἀπόλυτα ἀνθρωποκε-
ντρικό χαρακτήρα δαιμονοκίνητο σύστη-
μα, τό ὁποῖο ἀπομακρύνει τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τόν πραγματικό προορισμό του, πού 
εἶναι ἡ κατά Χάριν θέωσή του, δίνοντάς 
του τήν ψευδαίσθηση τῆς αὐτοθέωσης.

2. Ὁ σύγχρονος Ἀποκρυφισμός ἐμφανί-
ζεται μέ τίς μορφές τοῦ Νεοσατανισμοῦ, 
τῆς πολυειδοῦς Μαγείας, τοῦ Πνευματι-
σμοῦ, τοῦ Channelling, τοῦ Ἐσωτερισμοῦ, 
τῆς Καμπάλα, τῆς Μαντικῆς (Νεκρομα-
ντεία, Καφεμαντεία, Οἰωνοσκοπία, Ὀνει-
ρομαντεία, Κλυδωνισμός, Κάρτες Ταρώ), 
τῆς Ἀστρολογίας, τοῦ Σα μα νι σμοῦ, τῆς 
Ψευδοαγγελολογίας, τῆς Ἀγγελοθερα-
πείας, τοῦ Ρέiκι, τοῦ Νεοπαγανισμοῦ, τῆς 
Ἀριθμοσοφίας, τοῦ κινήματος Ντάνωφ, 
τῆς Ψευδοπροφητείας, τῆς Οὐφολογίας 
καί μέ πολλές ἄλλες μορφές Ἀποκρυφι-
σμοῦ, οἱ ὁποῖες ἐντάσσονται στό γενικώ-
τερο ρεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς». 
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3. Ἡ ὕπαρξη, ἡ ταυτότητα καί οἱ τε-
χνικές τῶν βασικῶν μορφῶν τοῦ Ἀπο-
κρυφισμοῦ εἶναι καταγεγραμμένες στήν 
Ἁγία Γραφή. Ἐκεῖ γίνεται σαφής διάκρι-
ση ἀνάμεσα στά γνήσια Ἁγιοπνευματικά 
χαρίσματα τῆς Ἐκκλησίας καί στά μή 
γνήσια, τά δαιμονικά, ὅπως αὐτά ἐμφα-
νίζονται στόν διαχρονικό Ἀποκρυφισμό. 
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε στόν κόσμο γιά 
νά καταλύσει τό κράτος καί τά ἔργα τοῦ 
Σατανᾶ. Στήν Ἁγία Γραφή προφητεύεται 
τό ἐλπιδοφόρο ἐσχατολογικό γεγονός 
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ὁρι-
στικῆς κατάλύσεως ὅλων τῶν σκοτεινῶν 
δυνάμεων. 

4. Περισσότερο εὐάλωτοι ἀπό τήν ἐπί-
δραση τοῦ Ἀ πο κρυ φι σμοῦ εἶναι οἱ νέοι 
μας. Οἱ κυριότεροι λόγοι ἐπηρεασμοῦ 
τῶν νέων ἀπό τίς διάφορες μορφές τοῦ 
Ἀποκρυφισμοῦ εἶναι: τά ἰδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά τῆς νεανικῆς καί κυρίως τῆς 
ἐ φη βι κῆς ἡλικίας, ἡ ἐλλιπής Ὀρθόδοξη 
κατήχηση, ἡ ἀνεπάρκεια καί ἡ κρίση τῆς 
οἰκογένειας, ἡ λανθασμένη στόχευση 
καί ἀποχριστιανοποίηση τῆς παιδείας, ἡ 
ἀπουσία νοήματος ζωῆς καί ἡ ἀναζήτησή 
του σέ ἐπικίνδυνους πνευματικά χώρους, 
ἡ συστηματική πλύση ἐγκεφάλου ἀπό 
ἔντυπα, παιχνίδια καί ἠλεκτρονικά μέσα 
ἐνημερώσεως (τηλεόραση, διαδίκτυο κ.ἄ.) 
καί ἡ ἀνησυχητική ἐξάρτηση ἀπό αὐτά. 
Τό φαινόμενο «Χάρυ Πότερ» ἀποτελεῖ 
χαρακτηριστική περίπτωση διείσδυσης 
τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ στήν παιδική καί ἐφη-
βική ἡλικία. 

5. Ἡ Συνδιάσκεψη ἀσχολήθηκε ἐνδε-
λεχῶς μέ τίς πιό σημαντικές ἀπό τίς 
μορφές τοῦ συγχρόνου Ἀποκρυφισμοῦ. 
Μία εὐρύτατα διαδεδομένη μορφή Ἀπο-
κρυφισμοῦ εἶναι ἡ Ἀστρολογία, ἡ ὁποία 
θέλει νά προβάλλεται ὡς ἐπιστήμη καί 
ἀσκεῖ ἐντυπωσιακή γοητεία στόν σύγ-
χρονο ἐκκοσμικευμένο ἄνθρωπο. Τόν 
ἀποκόπτει ἀπό τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, 

τόν προσδένει σέ μοιρολατρικές ἀντιλή-
ψεις μέ ψευδεῖς προβλέψεις, αἰχμαλωτί-
ζοντάς τον σέ ἀπατηλές «ἀστρικές δυνά-
μεις», στήν πραγματικότητα δαιμονικές. 
Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς Ἀστρονομίας 
ἔχει διαχωρίσει πλήρως τήν θέση της ἀπό 
τήν Ἀστρολογία καί τήν θεωρεῖ ψευδοε-
πιστήμη.

6. Ὁ Νεοπαγανισμός εἶναι ἕνας ἀπό 
τούς πιό εὔρωστους διαύλους τοῦ νεοε-
ποχίτικου Ἀποκρυφισμοῦ, προβάλλοντας 
καί ἑδραιώνοντας τίς δοξασίες του μέ τήν 
ὑποτιθέμενη ἐπιστροφή στό κλέος τῆς 
προχριστιανικῆς ἀρχαιότητας. Πρόκειται 
ὅμως γιά σύγχρονα θρησκευτικά σχήμα-
τα τοῦ νεοεποχίτικου ἀποκρυφιστικοῦ 
πλέγματος, δομημένα μέ στοιχεῖα τῆς 
ἀρχαίας εἰδωλολατρίας. 

7. Ἡ σύγχρονη Ψευδοαγγελολογία δέν 
ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέση μέ τήν 
ἐκκλησιαστική διδασκαλία περί τῶν ἁγί-
ων Ἀγγέλων. Τόσο ὡς πρός τίς προϋποθέ-
σεις της, ὅσο καί ὡς πρός τό περιεχόμενό 
της ἔχει σαφῶς ἀντιχριστιανικό, συγκρη-
τιστικό καί ἀποκρυφιστικό περιεχόμενο. 
Συνδυάζει μία σειρά ἐξωχριστιανικῶν, 
χριστιανικῶν, ἐσωτεριστικῶν, ἰουδαϊκῶν 
καί ἰσλαμικῶν στοιχείων, πού σέ ἀρκετά 
σημεῖα θυμίζει ἔντονα χαρακτηριστικά 
τοῦ ἀρχαίου Γνωστικισμοῦ, μέ ἔκδηλη 
τήν νεοεποχίτικη σφραγίδα.

8. Χαρακτηριστική μορφή τοῦ Ἀπο-
κρυφισμοῦ εἶναι τό Channelling (Διαυ-
λισμός), μία καθαρά νεοεποχίτικη πρα-
κτική, ἡ ὁποία μετατρέπει τόν ἄνθρωπο 
πού ἀσχολεῖται μ’ αὐτή σέ «κανάλι», τό 
ὁποῑο  κατά τά λεγόμενα τῶν ἐκπρο-
σώπων του  συντονίζεται «ἐνεργεια-
κά» μέ πνεύματα, ὥστε νά δέχεται καί 
νά «διοχετεύει» μηνύματα καί ὁδηγίες 
ἀπό ὑποτιθέμενες «φωτεινές ὀντότητες» 
(ἀγγέλους, δασκάλους, ἐξωγήινους κ.ἄ.). 
Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀσκεῖται αὐτή ἡ 
τεχνική μᾶς βεβαιώνει ὅτι πρόκειται περί 
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ἐπικίνδυνης ἀποκρυφιστικῆς πρακτικῆς, 
πού «ἀνοίγει» ἐπικοινωνία μέ ἀκάθαρτα 
πνεύματα. Ἄλλωστε, στήν Ὀρθόδοξη Πα-
ράδοση δέν ὑπάρχουν «τεχνικές» γιά τήν 
ἐ πι κοι νω νί α μέ τόν Τριαδικό Θεό, τούς 
Ἀγγέλους καί τούς Ἁγίους Του. 

9. Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ ἀπό-
κρυφες πραγματικότητες καί δυνάμεις, 
στίς ὁποῖες ἀναφέρεται ὁ Ἀποκρυφισμός 
σέ ὅλες τίς μορφές του, εἶναι σαφῶς 
δαιμονικές, ὅπως καί οἱ τεχνικές του. 
Οἱ συνέπειες ἀπό τήν ἐνασχόληση μέ 
τόν Ἀ πο κρυ φι σμό εἶναι ἀπρόβλεπτες καί 
πολύ σοβαρές, τόσο γιά τήν ψυχική καί 
πνευματική ὑγεία τῶν ἐμπλεκομένων, 
ὅσο καί γιά τήν σωματική, καθόσον τά 
τελευταῖα χρόνια χρησιμοποιεῖται σέ 
«θεραπευτικές μεθόδους» τῶν λεγομένων 
«ἐναλλακτικῶν-ἐ νερ γεια κῶν θεραπειῶν», 
ἀλλά καί προσπαθεῖ νά διεισδύσει σέ το-
μεῖς τῆς κλασσικῆς ἰατρικῆς καί ψυχικῆς 
ὑγείας. Συνεπῶς, ὅ ποι ος σχετίζεται μέ 
ὁποιονδήποτε τρόπο μέ τέτοιες ἀπόκρυ-
φες πραγματικότητες, δυνάμεις καί τε-
χνικές, ἀποκόπτεται ἐ θε λού σια ἀπό τό 
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί ὑποδουλώνεται 
σέ δαιμονικές δυνάμεις.

10. Παρόμοια φαινόμενα ἀπαντῶνται 
δυστυχῶς καί σέ μεμονωμένα πρόσωπα 
καί ὁμάδες πού δραστηριοποιοῦνται στόν 
χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως οἱ λεγόμε-
νες «φωτισμένες» καί οἱ «ὁραματίστριες». 
Ἐπίσης ἀπαντῶνται στίς διάφορες παρα-
τάξεις τῶν σχισματικῶν Παλαιοημερο-
λογιτῶν, πού δρα στη ρι ο ποι οῦν ται στήν 
Ἑλλάδα καί σέ ἄλλες χῶρες, πρακτικές 
οἱ ὁποῖες ἀποκλίνουν σοβαρά ἀπό τήν 
Ὀρθόδοξη Παράδοση. 

Ὡς ἐκ τούτου, ἀπαιτεῖται ἐπαγρύπνηση 
καί διαφώτιση τοῦ πιστοῦ λαοῦ μέ ὅλα τά 
μέσα πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία, καθότι 
βρίσκεται σέ πλήρη ἐξέλιξη μία συντονι-
σμένη προσπάθεια νοθεύσεως τοῦ Ὀρθο-
δόξου φρονήματος. Ἄλλωστε, ὅπως ἔχει 

ἐ πι ση μαν θεῖ, ὁ Ἀποκρυφισμός καί οἱ νε-
οφανεῖς αἱρέσεις δέν στοχεύουν τόσο στό 
νά ἐξέρχονται οἱ πιστοί ἀπό τήν Ἐκκλη-
σία, ὅ σο στό νά παραμένουν ἐντός Αὐτῆς 
μέ ἀλλοιωμένο τό Ὀρ θό δο ξο φρόνημα. 

Ἡ Συνδιάσκεψη ἐγκρίνει ὁμοφώνως τά 
ὡς ἄνω Πορίσματα καί ἐξουσιοδοτεῖ τόν 
Πρόεδρο αὐτῆς νά τά ὑπογράψει.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως
Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βου-

λιαγμένης καί Βάρης Παῦλος

Οἱ Ἐντεταλμένοι τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν

Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Μητροπο-
λίτης Κυδωνίας καί Ἀ πο κο ρώ νου Δα-
μασκηνός

Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Μητροπο-
λίτης Πτολεμαΐδος Ἐμ μα νου ήλ

Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Ἀρχιεπίσκο-
πος Λύδδης Δημήτριος

Πατριαρχείου Ρωσίας, Ἡγούμενος Θεο-
φάνης Λουκιάνωφ

Πατριαρχείου Σερβίας, Ἱερομόναχος Εὐ
σέβιος Mεάντζια

Πατριαρχείου Ρουμανίας, Καθηγητής 
Κυπριανός Στρέτζα

Πατριαρχείου Βουλγαρίας, Μητροπολί-
της Νευροκοπίου Σεραφείμ

Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Πρωτοπρ. Δημή-
τριος Κωστόπουλος

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Πρωτοπρ. Κυ-
ριακός Τσουρός

Ἐκκλησίας Πολωνίας, Πρωτοπρ. Ἀνδρέ-
ας Λέφτσακ

Ὁ φιλοξενῶν τήν Συνδιάσκεψη
Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΟΥ;

Συνεχίζει νά βρίσκεται στό ἐπίκεντρο 
τῶν διεθνῶν Μ.Μ.Ε. ἡ εἴδηση τῆς αὐτο-
κτονίας τῆς Καθριόνα Γουάϊτ (Cathriona 
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White), τῆς τραγικῆς πρώην φίλης τοῦ 
ἠθοποιοῦ Τζήμ Κάρεϋ (Jim Carrey), πού 
ἔφυγε ἀπό τή ζωή στίς 28/9/2015.

Ἡ Καθριόνα ἔδωσε τέλος στήν ζωή της 
μετά ἀπό ὑπερβολική δόση χαπιῶν. Σέ 
σημείωμα, πού βρέθηκε δίπλα της ἀνα-
φέρεται ὁ Τζήμ Κάρεϋ, ἀλλά δέν ἔχουν 
ἀποκαλυφθεῖ περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τά ἑλληνικά καί διεθνῆ «μέσα», πού 
κυκλοφόρησαν ἐ κτε τα μέ να τήν εἴδηση, 
δέν ἀναφέρθηκαν παρά ἐλάχιστα στό 
ὅτι ἡ 30χρονη Ἰρλανδέζα, ἐπαγγελμα-
τίας μακιγιέρ (make up artist) ἦταν, ἐδῶ 
καί πέντε περίπου χρόνια, ὀπαδός τῆς 
Σαηεντολογίας1. Παρακολουθοῦσε, μάλι-
στα, τό σεμινάριο «Ἐπιβίωσης» (Survival 
Rundown)2 καί ἐργαζόταν ἐντατικά πάνω 
στούς «Στόχους» (Objectives) της, στό «Κέ-
ντρο Διασημοτήτων» (Celebrity Center) 
τῆς ὀργάνωσης στό Hollywood, ἐνῶ εἶχε 
συμμετάσχει καί στό πρόγραμμα: «Διαδι-
κασίας Ἀποκάθαρσης» (Purif  Purification 
Rundown)3 τῆς Σαηεντολογίας.

Σύμφωνα μέ ἀποκαλύψεις τοῦ δημο-
σιογράφου Τόνι Ὀρτέγκα (Tony Ortega) 
πού ἐρευνᾶ τή Σαηεντολογία γιά περισ-
σότερα ἀπό εἴκοσι χρόνια, στήν Daily 
Mail4, οἱ Σαηεντολόγοι, πού ἀποκαλοῦσαν 
τήν νεαρή Ἰρλανδή: «Γάτα» καί μάλιστα 
τό φιλικό της ζευγάρι τῶν Σαηεντολόγων, 

1. http://www.dailymail.co.uk/news/article3255622/Jim
CarreystragicexScientologisttakingintensivesurvival
coursereligionscelebritycenter.html

2. «Διαδικασία Ἐπιβίωσης», νεώτερη πρακτική, πού 
προωθεῖται εἰδικά ἀπό τή σημερινή ἡγεσία τῆς ὀργάνω-
σης, τόν Ντέιβιντ Μισκάβιτς, καί περιλαμβάνεται στή 
νέα τάση τῆς Σαηεντολογίας γιά γρήγορη προώθηση τῶν 
μελῶν πρός τήν «ἐξέλιξή» τους.

3. Πρακτική («θεραπεία»), μέ ἀσκήσεις, σάουνα καί 
συμπληρώματα διατροφῆς, πού κατά τόν Λ. Ρ. Χάμπαρντ, 
ἱδρυτή τῆς Σαηεντολογίας, ἀποσκοπεῖ στήν ἀποτοξίνωση 
ἀπομακρύνοντας τά ὑπολείμματα φαρμάκων καί ναρ-
κωτικῶν ἀπό τόν ὀργανισμό τοῦ ἀνθρώπου, τήν ὁποία 
ἡ ἰατρική κοινότητα χαρακτηρίζει ὡς ἀναπόδεικτη καί 
δυνητικά ἐπικίνδυνη.

4. http://www.dailymail.co.uk/news/article3255622/Jim
CarreystragicexScientologisttakingintensivesurvival
coursereligionscelebritycenter.html

πού μίλησε στόν Ὀρ τέγ κα, δήλωσαν σο-
καρισμένοι ἀπό τόν θάνατό τῆς Γουάϊτ.

Ὅταν ὁ Τζήμ Κάρεϋ ἄρχισε νά πρωτο-
βγαίνει μέ τήν Καθριόνα, τό Μάρτιο τοῦ 
2012, εἶχε ἐκφράσει τήν ἀνησυχία του γιά 
τό γεγονός ὅτι ἡ σύντροφός του, ἦταν 
«μπλεγμένη μέ τήν Σαηεντολογία». Προ-
φανῶς ἀνησυχοῦσε, λέει ὁ Ὀρτέγκα, γιά 
τήν ἀνάμειξή της μέ τήν ὀργάνωση, ἀλλά 
δέν τήν χώριζε. Στή σχέση τους, εἶχαν 
«διαλείμματα», ἀλλά στή συνέχεια ἦταν 
καί πάλι μαζί.

Οἱ Σαηεντολόγοι φίλοι της ἀνησυ-
χοῦσαν, πού ἡ Γουάϊτ ἔβγαινε ξανά μέ 
τόν Κάρεϋ. Ὅμως, τούς εἶχε διαβεβαιώσει 
ἡ ὀργάνωση, ὅτι ἡ «Γάτα» ἦταν ἕτοιμη 
γιά μία τέτοια πρόκληση, καθώς, ὅπως 
ἔλεγαν: «Εἶχε ὁλοκληρώσει τήν “Διαδικα-
σία Ἀποκάθαρσης” καί εἶχε πετύχει τούς 
“Στόχους” της». Μᾶλλον, λέει ὁ Ὀρτέγκα, 
ἐννοοῦσαν ὅτι «ἡ Γουάϊτ ἦταν σέ θέση νά 
διαχειριστεῖ δύσκολες καταστάσεις, γιατί 
σύμφωνα μέ τίς διδασκαλίες τους, τά μα-
θήματα αὐτά σέ κάνουν ὑπεράνθρωπο 
καί μπορεῖς νά κάνεις τά πάντα!».

Ὁ Ὀρτέγκα ἔχει ἤδη γράψει στό πα-
ρελθόν ὅτι ἡ «Διαδικασία Ἐπιβίωσης» 
(Survival Rundown) μπορεῖ νά ὁδηγή-
σει στήν τρέλα» καί, εἰδικότερα, ὅτι τό 
σεμινάριο «Στόχων» (Objectives course) 
εἶναι σάν νά ἀπαιτεῖται ἀπό «μιά ὁμάδα 
ἀνθρώπων μέ μεταπτυχιακά ἤ διδακτο-
ρικά νά ἐπιστρέψει στή δευτεροβάθμια 
ἐκπαίδευση»5.

Ἡ πρώτη ἐπαφή τῆς 30χρονης Ἰρλαν-
δέζας μέ τήν Σαηεντολογία, ἔγινε μέσω 
μελῶν τοῦ «κύκλου τῶν φίλων τοῦ Beck»6, 
πρίν πέντε περίπου χρόνια.

5.  http:/ /www.kiis1065.com.au/entertainment/
entertainmentnews/jimcarreysexdoingscientologist
survivalcoursebeforedeath

6. Μπέκ Χάνσεν (Beck Hansen, 8/7/1970), γνωστός μέ 
τό σκηνικό ὄνομα Beck, ἀ με ρι κα νός τραγουδιστής, συνθέ-
της, παραγωγός καί γνωστός Σαηεντολόγος.
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Ἀπό τή Σαηεντολογία, σχετικά μέ τό 
θάνατο τῆς Γουάϊτ καί τήν ἐμπλοκή της 
μέ τήν ὀρ γά νω ση, δέν ὑπῆρξε καμία ἀν
τί δρα ση μέχρι στιγμῆς.

ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΑΓΕ 
ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ;

Ἀντιγράφουμε τήν εἴδηση ἀπό τό περι-
οδικό τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Φίλων 
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.)7.

«Μαρία Ψαλλιδάκη. Μισή Κρητικιά, 
μισή Πάτμια καί ἐξαιρετική παλαίστρια.

«Τό μεγάλο ταλέντο τῆς γυναικείας 
πάλης στήν Πάτμο... Πέρυσι τόν Ἰούνιο 
κατέκτησε τήν 1η θέση στό Παγκρήτιο 
Πρωτάθλημα Ἐλευθέρας Πάλης. Τό Φε-
βρουάριο συμμετεῖχε στήν πρώτη καί δεύ-
τερη προκριματική φάση τοῦ Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος στήν Ἀθήνα καί τή Θεσ-
σαλονίκη, ὅπου κατέλαβε τήν 4η καί τήν 
1η θέση ἀντίστοιχα. Τό Μάρτιο κατέκτη-
σε τό χάλκινο μετάλλιο στό Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα, ὅπου καί προκρίθηκε γιά τό 
Εὐρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πού θά διεξα-
χθεῖ στή Μαδρίτη...» (τεῦχ. 8ο/2015, σελ. 
30).

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. αἰσθάνεται ὑπερήφανη πού 
γνωρίζει τέτοιες Οἰκογένειες, μέ πίστη, 
ἦθος, τιμιότητα καί ἐπιτυχίες. Ὑπερήφα-
νοι πρέπει νά αἰσθάνονται καί οἱ Γονεῖς 
..., ἄλλα καί τά ὑπόλοιπα ἀδέλφια... Εἶναι 
πραγματικά παρήγορο κι ἐλπιδοφόρο, σέ 
μιά ἐποχή, ὅπου οἱ ἄξιες καί οἱ ἀρετές πα-
ραθεωροῦνται καί ὑποτιμῶνται ἀπό πολ-
λούς συνανθρώπους μας, τό γεγονός ὅτι 
ἡ πλειονότητα τῶν Πολυτέκνων ἀδελφῶν 
μας παραμένει πιστή στίς ἠθικές ἀξίες 
τῆς φυλῆς μας.

Παράδειγμα πρός μίμηση, γιά ὅλους 
μας, πρέπει νά εἶναι ... ἡ ἐπιτυχία τῆς 
Ἄννας Μαρίας στόν ὑγιῆ ἀθλητισμό καί 

7. «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια», έτος 37ο, 
τ. 148, Οκτ.Δεκ. 2015, σσ. 1617.

στήν εὐγενῆ ἅμιλλα πού πρέπει νά τόν 
χαρακτηρίζει. Εὖγε σας, ἀγαπητά μας 
παιδιά!».

Ἡ ἀνωτέρω εἴδηση πέραν ἀπό τό δί-
καιο ἐγκώμιο πρός τά ἐπιτεύγματα τῶν 
γόνων τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν, πού 
ἀντιστέκονται εἰς πεῖσμα τῆς προσπά-
θειας ἰσοπέδωσης τῆς χώρας μας καί τῆς 
πίστης μας ἀπό τή «Νέα Ἐποχή» καί τή 
«Νέα Τάξη Πραγμάτων», ἀποτελεῖ καί 
μία ἀπάντηση στούς προβληματισμούς 
ἀκόμη καί Ὀρθοδόξων οἰκογενειῶν πού 
βλέπουν σήμερα μία διέξοδο στίς Πολε-
μικές Τέχνες τῆς Ἀνατολῆς στό πρόβλη-
μα τῆς βίας καί τῶν σωματικῶν κινδύνων 
μέσα καί ἔξω ἀπ’ τό Σχολεῖο.

Πάντα ὑπάρχει μιά ὑγιής, παραδοσι-
ακή καί ἀποδεδειγμένης ἀποτελεσματι-
κότητας μέθοδος σέ ὅλους τους τομεῖς 
τῆς ζωῆς τοῦ Νεοέλληνα. Ἀντί τῆς ἰνδου-
ιστικῆς γιόγκα, ἡ σουηδική γυμναστική 
καί τά aerobics (ἀεροβική ἄσκηση)· ἀντί 
τῶν πολεμικῶν τεχνῶν, ἡ ἑλληνορωμα-
ϊκή πάλη...

Ἡ ἌνναΜαρία διακρίθηκε στό πλαί-
σιο τοῦ παραδοσιακοῦ καί ὑγιοῦς ἀθλητι-
σμοῦ, χωρίς νά «μοντερνίζει ξενόφερτα».

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μέ τήν ἔναρξη τῆς χειμερινῆς πε-
ριόδου τοῦ 2015 ἐ πα να λει τούρ γη σε τό  
«Σε μι νά ρι ο Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί Οἰ-
κο δο μῆς στήν Ὀρ θο δο ξί α». Τό Σε μι νάρι ο 
διά γει τήν 3η δε κα ε τί α λει τουρ γί ας του 
καί πολ λοί ἄν θρω ποι καί ἰ δι αί τε ρα νέ οι 
βο η θή θη καν νά βροῦν ἀ παν τή σεις στά 
ὑ παρ ξια κά τους ἐ ρω τή μα τα. Στόχο του 
ἔχει νά καταρτίσει τό Ὁρθόδοξο Πλήρω-
μα κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε νά μπορεῖ 
νά διακρίνει τήν Ἀλήθεια ἀπό τήν πλάνη 
καί νά ἀμύνεται κατά τῶν προσηλυτι-
στικῶν ἐπιθέσεων τῶν συγχρόνων αἰρέ-
σεων. Οἱ ὁ μι λί ες γί νον ται κά θε Κυ ρια κή, 
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11.30 π.μ. ἕ ως 13.00, στό Πνευματικό Κέ-
ντρο τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀττικῆς. Οἱ ἐ κλε κτοί ὁ μι λη τές, μέ πολ λή 
ἀ γά πη καί μέ ἐ ξαι ρε τι κή γνώ ση τῶν προ
βλη μά των πού ἀ πα σχο λοῦν τό λα ό τοῦ 
Κυ ρί ου, ἀ να πτύσ σουν στούς συ νερ γά τες 
καί φί λους τῆς Π. Ε. Γ. θέ μα τα, πού ἔ χουν 
σχέ ση μέ τήν ἐν Χρι στῷ ζω ή καί τήν ἐκ
κλη σι α στι κή μας πα ρά δο ση.

Κα τά τό τρί μη νο Ὀκτωβρί ου  Δεκεμβρί
ου πραγ μα το ποί η σαν εἰ ση γή σεις οἱ ἑ ξῆς 
ὁ μι λη τές:

Ὁ Θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος 
μέ θέ μα: «Διάκριση μεταξύ Ὀρθοδόξου 
Πνευματικότητας καί Πνευματισμοῦ».

Ὁ Φιλόλογος κ. Κωνσταντῖνος Γα-
νωτῆς, μέ θέ μα: «Ἄς σώσουμε ὅ,τι ἀπέ-
μεινε ἀπό τήν οἰκογένεια».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Γεώργιος 
Εὐθυμίου, μέ θέ μα: «Ὅσιος Δαβίδ, ὁ Γέ-
ρων».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Ἰωάννης 
Φωτόπουλος, μέ θέ μα: «Τό φιλότιμο καί 
ἡ θυσία στίς διδαχές τοῦ Ὁσίου Παϊσίου 
τοῦ Ἁ γι ο ρεί του».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Ἀνδρέας Κο-
νάνος, μέ θέ μα: «Ὁ Ἰησοῦς τῆς καρδιᾶς 
μας».

Ὁ Συγγραφέας κ. Κωνσταντῖνος Πα-
παδημητρακόπουλος, μέ θέ μα: «Ἔλπιζε 
στόν Θεό καί προχώρα...».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Χρυσόστομος 
Μαϊδώνης, μέ θέ μα: «Ἡ διαχείριση τοῦ 
ἐγωισμοῦ καί οἱ ἐπιπτώσεις στό γάμο».

Ὁ Πολιτικός Ἐπιστήμων κ. Κων-
σταντῖνος Χολέβας, μέ θέ μα: «Ὁ Φώτης 
Κόντογλου καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παρά-
δοση (50 χρό νια ἀπό τή ἐκδημία του)».

Ὁ Κα θη γη τής κ. Νικόλαος Μπρατσιώ-
της, μέ θέ μα: «Ὁ Ἡσαΐας γιά τό πρόσωπο 
τοῦ Μεσσίου» καί

Ὁ Κα θη γη τής κ. Θωμᾶς Ἰωαννίδης, μέ 
θέ μα: «Ἡ ἔννοια τῆς ἀγάπης κατά τόν 
Ἀπόστολο Παῦλο».

Ἡ Π. Ε. Γ., πού ἀ πο τε λεῖ τόν ὀρ γα νω τι
κό φο ρέ α τοῦ Σε μι να ρί ου, συ νι στᾶ στούς 
φί λους καί συ νερ γά τες της πού πα ρα
κο λου θοῦν τά μα θή μα τα, νά τό κά νουν 
γνω στό καί νά κα λέ σουν καί ἄλ λους φί
λους καί γνω στούς τους, πού δέν τό γνω
ρί ζουν, γιά νά συμ με τά σχουν σ’ αὐ τό.

Κα τά τό τρί μη νο Ὀκτωβρί ου  
Δεκεμβρί ου πραγ μα το ποι ή θη κε ἐπίσης 
μία ἐκπαιδευτική ἡ με ρί δα, γιά τούς συ
νερ γά τες τῆς Π.Ε.Γ. Ἡ ἡ με ρί δα ἔλαβε χώ-
ρα στό Πνευ μα τι κό Κέν τρο τοῦ Ἱ. Ν. Προ-
φήτου Ἠλιοῦ, στήν Ἁγία Παρασκευή, τό 
Σάβ βα το, 28 Νοεμβρίου. Εἰ ση γη τής ἦ ταν 
ὁ π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, μέ θέ μα: «Ὁ 
στόχος τῶν ἐναλλακτικῶν “θεραπειῶν” 
εἶναι ἡ ἀν τι κα τά στα ση τοῦ προ σω πι κοῦ 
Θεοῦ μέ τήν ἄλογη “ἐνέργεια”».

Οἱ ἡ με ρί δες πραγ μα το ποι οῦν ται, μετά 
τή Θεί α Λει τουρ γί α, μέ σκο πό τόν κα
ταρ τι σμό συ νερ γα τῶν τῆς Ἕ νω σης γιά 
νά ἀ να λά βουν δι α κο νί α ἐ νη μέ ρω σης καί 
πα ρο χῆς βο η θεί ας σέ ὅ σους ἀν τι με τω πί
ζουν προ βλή μα τα ἀ πό τήν ἐμ πλο κή τους 
σέ αἱ ρε τι κές ὁ μά δες.

Γιά τήν ἐ νη μέ ρω ση τῶν πο λι τῶν σέ 
θέ μα τα σχε τι κά μέ τήν 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 Ὀκτωβρί ου 
 Δεκεμβρί ου σέ ἐ νο ρί ες τῆς Ἀρ χι ε πι σκο
πῆς Ἀ θη νῶν καί στίς ἕ δρες Μη τρο πό λε
ων τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἐλ λά δος.

Συ νε χί στη κε ἐπίσης, κα τά τό τρί μη νο 
Ὀκτωβρί ου  Δεκεμβρί ου, ἡ ἐν τα τι κή ἐκ
παί δευ ση συ νερ γα τῶν τῆς Π. Ε. Γ. στίς 
εἰ δι κές «ὁ μά δες ἐκ παί δευ σης καί ἐ πα νέν
τα ξης», σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού 
δημοσιεύεται στό τέλος τοῦ περιοδικοῦ 
μας. Τά μα θή μα τα στίς ὁ μά δες αὐ τές 
πα ρα κο λου θοῦν ὅ σοι θέ λουν νά ἐν τα
χθοῦν στό πρό γραμ μα δι α κο νί ας ἀν τι με
τώ πι σης 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 
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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». 
Συστήνουμε τήν παρακολούθηση τῶν 
μα θη μά των αὐτῶν σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν 
νά γνωρίσουν βαθύτερα καί νά συνδρά-
μουν τήν διακονία μας.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ… ΣΥΝΟΡΑ

Γνωστό ἰδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, 
ὅσες φορές τό ἐπιλέξαμε στόν δέκτη μας, 
προβάλλει μαθήματα γιόγκας, καί ἄλλων 
ἀποκρυφιστικῶν μεθόδων σέ εἰδυλλια-

κά φυσικά τοπία (καί ὄχι μόνο). Ἐκεῖ ὁ 
ἐνασχολούμενος/η μέ αὐτές τίς ἀνατο-
λικοῦ μυστικισμοῦ πρακτικές ὁδηγεῖ κα-
ταλεπτῶς τόν τηλεθεατή μέσω τεχνικῶν 
χαλάρωσης σέ ἕνα ἀνώτερο δῆθεν ἐπί-
πεδο ζωῆς. Μόνο πού ὅλα αὐτά μοιάζουν 
ἀπελπιστικά ψεύτικα καί ἀποξενωμένα 
ἀπό τήν καθημερινή ζωή καί τόν ἀγώνα 
της. Ὁπότε, ἐκεῖνο πού μένει σάν αἴσθη-
ση ἀπό τήν προσπάθεια τοῦ σπόνσορα (ἤ 
παραγωγοῦ) αὐτῶν τῶν προγραμμάτων 
εἶναι τό τραγελαφικό συμπέρασμα: ἄν 
δέν ἔχεις μαζί σου τό χαλάκι τοῦ διαλογι-
σμοῦ, πῶς νά σου βγεῖ ἡ νιρβάνα;

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

Σκηνικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παρα θρη σκείας:

1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δρά σης τῆς Ἑταιρεί-
ας «Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰε χω βά». Κάθε Παρασκευή, 5.30΄7.30΄ μ.μ.

2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀπο-
κρυφιστικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε 
Πέμπτη.

3.  Ὁμάδα Μελέτης τῶν Προτεσταντικῶν–Πεντηκοστιανῶν κινήσεων. Κάθε 
Δευτέρα, 7.00΄9.00΄ μ.μ.

Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγί-
ας Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. 
ἐπικοινωνίας: 210 6396 665.

Ο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Γιά τήν συνέχιση τῆς ἔκδοσής του.

Γιά τήν ἀποστολή τῆς προαιρετικῆς οἰκονομικῆς ἐνίσχυσής σας μπορεῖτε νά χρησιμο-
ποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή, ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό 
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές, ἤ νά καταθέσετε χρήματα στόν κατωτέρω τραπεζικό 
λογαριασμό τῆς Π.Ε.Γ.

Ἐθνική Τράπεζα: 180/296004-44, ΙΒΑΝ GR 5701101800000018029600444
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους στέλνουν συνδρομή γίνεται ἄμεσα. Παρακα-
λοῦμε, στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά, στή θέση «Ἀποστολέας» τά 
στοιχεῖα σας καί τό τηλέφωνό σας.
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BABY YOGA. «ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΜΩΡΑ»

Ἐλάβαμε καί δημοσιεύομε τήν παρακά-
τω ἐπιστολή ἐκλεκτοῦ συνεργάτου ἀπό τήν 
Κρήτη.

Ἀγαπητοί συνεργάτες τῆς Π.Ε.Γ.
Ἤθελα μέ τό παρόν μήνυμα νά σᾶς ἐνημε-

ρώσω γιά τήν ἐξέλιξη τῆς πρός τήν ἑταιρία 
ἀθλητικῆς ἀγωγῆς «Racket Planet» ἐπιστολῆς, 
τήν ὁποία σᾶς εἶχα γνωστοποιήσει παραμονές 
τῶν Χριστουγέννων.

Ἀντιλαμβανόμενοι τίς ἀνησυχίες καί τόν ὅλο 
προβληματισμό καί ἀνταποκρινόμενοι θετικά 
στήν ἐπιστολή αὐτή, μοῦ ἀπήντησαν ὅτι θά ἀπο-
σύρουν τή baby yoga ἀπ’ τό ἀθλητικό πρόγραμ-
μα τῆς ἑταιρίας, κατ’ ἀκρίβεια, δηλαδή, τό ὄνο-
μα, διότι ὅπως μοῦ ἔγραψαν, ἔτσι κι ἀλλιῶς «ὡς 
περιεχόμενο δέν ὑπῆρχε ποτέ, μέ τήν ἔννοια 
τῆς πραγματικῆς καί αὐθεντικῆς γιόγκα».

Εἶναι μιά ἐλάχιστη μέν, ἀλλά θετική ἐξέλι-
ξη μέσα στόν ὅλο βομβαρδισμό νεοεποχίτικων 
πρακτικῶν πού ὑφιστάμεθα.

Ὁμολογουμένως, ἡ θέση καί ἡ ἀνταπόκριση 
τῆς ἑταιρίας ὑπῆρξε ἀξιομίμητα «καθαρή» 
καί ἄμεση!

Ἀποδεικνύει δέ, ὅτι ὅταν ἐνημερώνεται 
κανείς μέ νηφαλιότητα γιά τήν πραγματική 
φύση καί προέλευση τῶν πρακτικῶν αὐτῶν, 
ἄν ἔχει ἁγνή προαίρεση δέν θά δυσκολευτεῖ 
νά κατανοήσει τοῦ λόγου τό ἀληθές, νά συμ-
μεριστεῖ τόν ὅλο προβληματισμό τοῦ θέματος 
καί ἐν τέλει νά ἐνεργήσει ἀνάλογα.

Μακάρι καί ἄλλοι φορεῖς καί πρόσωπα νά 
μιμοῦνται τήν εὐθύτητα καί τό παράδειγμα 
τῆς προαναφερθείσης ἑταιρίας.

Χαρούμενο καί εὐλογημένο 2016!
Χ. Μ.

Ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τά ἀνωτέρω, ὁ 
καθένας μας θά μποροῦσε νά δραστηριοποι-
ηθεῖ στό εὐρύτερο περιβάλλον του ἐπάνω σέ 
τέτοιου εἴδους θέματα μέ παρόμοιο τρόπο.

Κι ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι σήμερα ἔχουμε κι 

ἕνα ἀκαταμάχητο ὅπλο στή διάθεσή μας... 
τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου1, ὅπου ἡ 
γιόγκα τοποθετεῖται στίς σωστές της διαστά-
σεις, ὡς πρακτική θρησκευτικοῦ τύπου κι ὄχι 
ὡς γυμναστική.

ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Κύριοι,
Εἶναι ἐντυπωσιακό τό σκανδαλώδες φαινόμε-

νο κάθε γιορτή καί σχόλη (ἐννοῶ σέ περιόδους 
ἐθνικῶν, θρησκευτικῶν ἐπετείων καί τίς Κυρια-
κές) Μάρτυρες τῆς πολυεθνικῆς ἑταιρίας ΣΚΟ-
ΠΙΑ τοῦ Μπρούκλιν νά βγαίνουν στίς ρούγες 
σκορπώντας δωρεάν «προσκλήσεις γιά τήν ἀνά-
μνηση» σέ καινούριες ὑπερπολυτελεῖς αἴθουσες 
βασιλείας (ὅπως στήν περιοχή τῆς Κυψέλης), 
ἐνῶ τά κέρδη ἀφορολόγητα ἀπό τά ἑλληνικά 
σύνορα φεύγουν πρός τίς Η.Π.Α. Φαίνεται, πώς 
αὐτό δέν ἐνδιαφέρει καμμία τρόϊκα, οὔτε κανένα 
Δ.Ν.Τ. Τό τραγικό εἶναι, πώς μέ τήν ἀνοχή τῶν 
ἑκάστοτε ἑλληνικῶν κυβερνήσεων ἔμαθα πώς 
ἡ ἑταιρία αὐτή θεωρεῖται «γνωστή θρησκεία» 
(ἄκουσον ἄκουσον), παρά τήν πλαστογράφηση 
τῶν ἱερῶν κειμένων στά ἔντυπά της, μέσα ἀπό 
τή συνεχή ἐξαπάτηση τῶν ὀπαδῶν-θυμάτων 
της. Ἀλλά δέν εἶναι μόνο ἡ Σκοπιά…

Καί οἱ Πεντηκοστιανοί μᾶς θυμοῦνται τά 
Σαββατοκύριακα πετῶντας τήν ἐφημερίδα 
«Χριστιανισμός» σέ εἰσόδους πολυκατοικιῶν, 
κλειστά καταστήματα κ.λπ.

Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ γιά νά μήν ὑστερή-
σουν (καί χάσουν «πελατεία»), δύο-δύο συνεχί-
ζουν τήν παλαιά τακτική τους, τῶν ἐπισκέψεων 
ἀπό πόρτα σέ πόρτα. Ἀλλιῶς, ἄλλο ἕνα θῦμα 
εἶναι ἔτοιμο πρός ἐκμετάλλευση καί προετοι-
μασία γιά ὑποψήφιο «ψάρεμα». Ἤ μήπως θά 
‘πρεπε νά πῶ… «ψήσιμο»;

Καί μή χειρότερα…
Α.Α. Κυψέλη

1. http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.
asp?id=2014&what_sub=d_typou

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
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Ἁγιογραφικά καί
ὑµνολογικά κείµενα
(νεοελληνική ἀπόδο-
σις-Πατερικά σχόλια
Ἐκκλησιαστικής
οἰκοδοµῆς).
Διαλαµβάνει:
Ἐκκλησιαστική- Πατερι-
κή προσέγγιση τῶν 
γεγονότων τῆς
Μ. Ἑβδοµάδος.
Διευκολύνει: τή συµµε-
τοχή τοῦ ἀνθρώπου στίς 
Ἱερές Ἀκολουθίες
(λειτουργικό βιβλίο).
Ἀπευθύνεται: σέ
ἀνθρώπους ὅλων τῶν 
µορφωτικῶν βαθµίδων.

Προµηθευθεῖτέ το ἀπό 
τά βιβλιοπωλεῖα,  τίς
«Ἐκδόσεις Σταµούλη»,
 τηλ. 210 5238305
ἤ τήν Π.Ε.Γ.,
τηλ. 210 6396665.

Ἁγιογραφικά καίἉγιογραφικά καίἉγιογραφικά καίἉγιογραφικά καίἉγιογραφικά καίἉγιογραφικά καίἉγιογραφικά καίἉγιογραφικά καίἉγιογραφικά καίἉγιογραφικά καίἉγιογραφικά καίἉγιογραφικά καίἉγιογραφικά καί

Η ΑΓΙΑ
ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
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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 
οἱ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί π. Βασίλειος Γεωργόπουλος

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, email: ierasynodos@ecclesia.gr

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

email: aireseis@gmail.com τηλ. 210 72722403, fax: 210 7272244

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

Προµηθευθεῖτέ το ἀπό τά βιβλιοπωλεῖα, τίς «Ἐκδόσεις 
Σταµούλη», τηλ. 210 5238305 ἤ τήν Π.Ε.Γ., τηλ. 210 6396665.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

ΠΡΟΦΗΤΕΣ
ΚΑΙ

ΨΕΥ∆ΟΠΡΟΦΗΤΕΣ
«Γνήσιος καί νόθος προφητικός λόγος»

Π.Ε.Γ., ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΠΡΟΦΗΤΕΣ

Ποτέ ἄλλοτε, ὅσο στή σηµερινή ἐποχή, δέν ὑπῆρξε τόση παραγωγή 
καί διακίνηση «προφητειῶν». Καθηµερινά, µέσα ἀπό τηλεοπτικές ἐ
κποµπές, ἐφηµερίδες εὐρείας κυκλοφορίας, περιοδικά,
ἱστοσελίδες καί Blogs, προβάλλονται σεβάσµιες µορφές ἀπό τό χῶρο 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ὄχι τόσο γιά τήν ἐνάρετη καί ὁσιακή βιοτή τους, ὅσο γιά τόν «προφη-
τικό» τους λόγο.
Καί ἀναγκαζόµαστε νά θέσουµε τήν λέξη ἐντός εἰσαγωγικῶν, ὄχι 
διότι ἀµφισβητοῦµε πώς οἱ σύγχρονοι γέροντες ἔχουν προφητικό 
λόγο, ἀλλά ἐπειδή ἡ ὑπερέκθεσή τους ἀπό τά παραπάνω «µέσα» 
δηµιουργεῖ τεράστιες στρεβλώσεις στό µήνυµα τῆς σωτηρίας πού 
θέλουν νά ἐκπέµψουν.
Στό παρόν πόνηµα προσπαθήσαµε νά ὁριοθετήσωµε τήν διδασκαλία 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν γνήσιο προφητικό λόγο, 
σέ σχέση µέ τίς νόθες προφητικές ἐµπειρίες, πού κατακλύζουν τήν ἐ
κκλησιαστική ἱστορία καί κυρίως τήν ἐποχή µας.
Ὁ «ὀρυµαγδός προφητειῶν», πού κατακλύζει τόν σύγχρονο ἄ
νθρωπο, τόν ὁδηγεῖ σέ ἀπόλυτη σύγχυση, ἐντείνει τά ὑπαρξιακά του 
προβλήµατα καί τόν σπρώχνει σέ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς.

«Γνήσιος καί νόθος προφητικός λόγος»
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 

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

παραθρησκείας».
6.  «Ἐγχειρίδιο  αἱρέσεων  καὶ  παραχριστιανικῶν 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Π.Ε.Γ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

καί ψευδοπροφῆτες», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

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

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

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

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

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

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


