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

Η «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ»
ὑπό π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου

Εἴκοσι χρόνια μετά τήν κοίμηση τοῦ 
μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, 
ὁ λόγος του, ἡ σκέψη του, οἱ γνώσεις του 
καί τά πρωτοποριακά μέ πρωτογενές ὑλικό 
γιά τό σκηνικό τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων 
κείμενά του, ἀποτελοῦν τή βάση κάθε πε-
ραιτέρω μελέτης τοῦ σύγχρονου σκηνικοῦ 
τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων.

Στό παρόν τεῦχος μεταφέρομε τά βασι-
κώτερα τμήματα ἄρθρου του περί «Νέας 
Ἐποχῆς», πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό 
«Ἐφημέριος» τοῦ ἔτους 1988. Σ’ αὐτό τό 
ἄρθρο ὁ ἀναγνώστης θά βρεῖ ὅλα ἐκεῖνα 
τά στοιχεῖα πού περιγράφουν μέ ἐπιστημο-
νική ἀκρίβεια καί σαφήνεια τό ρεῦμα τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου».

Τί εἶναι «Νέα Ἐποχή» (Νew Age)
Γιά νά μελετήσουμε τό νέο αὐτό φαι-

νόμενο καί νά τό ἀντιμετωπίσουμε μέ 
σωστό τρόπο, πρέπει νά ἀναφερθοῦμε 
στό παρελθόν, νά ἀναζητήσουμε τά αἴτια 
πού τό προκάλεσαν. Ὅμως προηγουμέ-
νως πρέπει νά κατανοήσουμε τόν ὅρο 
«Νέα Ἐποχή». …

Ὁ ὅρος «Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου» προ-
έρχεται ἀπό τήν ἀστρολογία. Ἡ καθαρά 
ἀστρονομική μεταβολή τοῦ σημείου τοῦ 
ἡλίου κατά τήν ἔναρξη τῆς ἀνοίξεως 
πού συντελεῖται κάθε 2.000 χρόνια ὅταν 
ὁ ἥλιος εἰσέρχεται σέ ἕνα νέο ἀστερισμό 
τοῦ Ζωδιακοῦ κύκλου, ἑρμηνεύθηκε ἀπό 
τήν ἀστρολογία σάν βασικό σημεῖο γιά 
τήν τύχη τῆς γῆς μας. Γύρω στό τέλος 
τοῦ αἰῶνος μας ὁ ἥλιος θά περάσει κατά 
τήν ἔναρξη τῆς ἀνοίξεως ἀπό τόν ἀστε-
ρισμό τοῦ Ἰχθύος στόν ἀστερισμό τοῦ 
Ὑδροχόου. Κατά ἕνα ὑπολογισμό, αὐτό 
τό «πέρασμα» συντελέσθηκε ἤδη τό ἔτος 
1962.

Ὁ Ἰχθύς εἶναι ὡς γνωστό τό σύμβολο 
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γι’ αὐτό καί οἱ ὀπαδοί 
τῆς νέας κινήσεως ἰσχυρίζονται πώς μέ 
τό πέρασμα ἀπό τόν ἀστερισμό τοῦ Ἰχθύ-
ος στόν ἀστερισμό τοῦ Ὑδροχόου, τελειώ-
νει καί ἡ ἐποχή τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἔτσι 
στή «Νέα Ἐποχή» ἡ Ἐκκλησία καί ἡ χρι-
στιανική πίστη θεωρεῖται ξεπερασμένη.

Ἡ κίνηση τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἔχει τίς 
ρίζες της στή «Θεοσοφική Ἑταιρία» τῆς 
Helena Petrowna Blavatsky (1875). Σύμ-
φωνα μέ τή θεοσοφική ἄποψη ὅλες οἱ 
θρησκεῖες ἔχουν κοινά τά βασικά τους 
σημεῖα. Ἔτσι ξεπερνοῦν τίς διαφορές, βα-
δίζοντας πρός μία μεγάλη ἕνωση μεταξύ 
τους. Αὐτό σημαίνει μιά «Νέα Ἐποχή» 
γιά τή θρησκεία, πού θά πραγματοποι-
ηθεῖ σέ ἕνα ἀνώτερο ἐξελικτικό ἐπίπεδο.

Ἡ Blavatsky διακήρυττε τήν πίστη 
στήν ὕπαρξη τῶν «Δασκάλων», πού 
ἦταν «πνευματικά ὄντα» ἤ ἄνθρωποι 
πού ἔφθασαν σέ ἀνώτερα ἐπίπεδα ἐξε-
λίξεως καί ἔστελναν μηνύματα στούς 
ἀνθρώπους.
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Στή θεοσοφική κίνηση τῆς Μπλαβά-
τσκυ ἐχρησιμοποιοῦντο οἱ ὅροι «Ἐποχή 
τοῦ Ὑδροχόου», «Ἐποχή τοῦ Ἡλίου» ἤ 
καί «Οἰκολογική Ἐποχή», πού εἶναι συ-
νώνυμοι μέ τή «Νέα Ἐποχή». Ἐκείνη 
ὅμως πού ἔθεσε τά βασικά θεμέλια τῆς 
νέας κινήσεως ἦταν ἡ τρίτη πρόεδρος τῆς 
«Θεοσοφικῆς Ἑταιρίας», ἡ Alice Bailey 
(1880-1949), ὁ «μεσσίας» τῆς θεοσοφικῆς 
ὁμάδος Lucis Trust, πού δρᾶ σήμερα καί 
στή χώρα μας μέ διάφορα ὀνόματα. Σάν 
πνευματιστικό μέντιουμ ἡ Bailey ἐλάμ-
βανε «μηνύματα» ἀπό τόν «Δάσκαλο 
τῆς Σοφίας», τό Θιβετιανό Djawal Khul 
μέσω «αὐτομάτων γραφῶν», οἱ ὁποῖες 
ἀπετέλεσαν τή βάση γιά τή διδαχή της, 
πού εἶναι βασική γιά τούς θεοσοφικούς 
κύκλους μέχρι σήμερα. …

Κατά τό «θεῖο σχέδιο» τῆς Bailey προ-
βλέπεται μία νέα τάξη πραγμάτων, πού 
θά περιλαμβάνει μία νέα παγκόσμια 
κυβέρνηση καί μία παγκόσμια θρησκεία. 
Οἱ ἐθνικές κυβερνήσεις πρέπει νά διαλυ-
θοῦν γιά χάρη τῆς εἰρήνης καί διατηρή-
σεως τῆς ἀνθρωπότητος (C. Cympey, Die 
sanfte Verführung, Hindergrund der New 
- Age – Bewegung. Asslar 1986, σ. 68).

Γιά τήν ὀργάνωση πού διαδίδει σήμε-
ρα τίς ἰδέες τῆς Bailey, τήν ἑταιρία Lucis 
Trust, ἡ ἀναγγελία μιᾶς «Νέας Ἐποχῆς» 
εἶναι βασικό μήνυμα. Ἡ ἀνατολή της 
βρίσκεται πολύ πλησίον. «Ζοῦμε σέ μιά 
ἐπείγουσα μά ὡστόσο θαυμάσια ἐποχή», 
ἀναφέρεται σέ Ἐγκύκλιο Ἐπιστολή (Σε-
πτέμβριος 1987). …

Οἱ ἄνθρωποι τῆς New Age μιλοῦν 
γιά «ἐξελικτικό πήδημα» ὄχι μόνο τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀλλά καί ὁλοκλήρου τοῦ σύ-
μπαντος. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά 
σ’ αὐτό τό «ἅλμα», καί τώρα μποροῦμε 
ν’ ἀναπτυχθοῦμε καί νά γίνουμε ἕνας 
«μοναδικός μεγάλος ἐνεργητικός ὀργα-
νισμός, ἀκόμη καί σ’ αὐτή τή γενεά». Οἱ 
θέσεις αὐτές ἐναρμονίζονται ἀπόλυτα 

μέ τίς ἐπαγγελίες τῆς θεοσοφίας γιά τήν 
«ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου» πού ἡ ἔναρξή της 
ἀναγγέλθηκε γιά τίς ἡμέρες μας.

Σύμφωνα μέ τίς θεοσοφικές ἐπαγγε-
λίες τῆς Bailey ἡ ἀνθρωπότητα, κατά τήν 
εἴσοδό της στήν «ἐποχή τοῦ ὑδροχόου», 
ὑφίσταται μιά πραγματική μύηση. Ἡ 
συνείδηση ὅλων τῶν ἀνθρώπων διαλύε-
ται σέ μία ἑνότητα, στή «συνείδηση τοῦ 
Χριστοῦ». Καί πάλι ἐδῶ δέν πρόκειται γιά 
ἕνα συγκεκριμένο πρόσωπο, τό πρόσωπο 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐκ Ναζαρέτ, ἀλλά 
γιά μία «χριστική κατάσταση», ὅπως τήν 
κυρύττουν οἱ ἀποκρυφιστικοί κύκλοι, λό-
γου χάρη τοῦ λεγομένου «Ἐσωτερικοῦ 
χριστιανισμοῦ», πού γίνεται κτῆμα ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων σέ ἕνα συγκεκριμένο 
στάδιο ἐξελίξεως, στό ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι 
μεταβάλλονται σέ «ἀνώτερα ὄντα». Εἶναι 
τό «ρεῦμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς», χυμέ-
νο «στήν ἀνθρώπινη συνείδηση» κατά 
τήν «Ὑδροχοϊκή ἐποχή», πού ὁδηγεῖ σ’ 
αὐτή τή «χριστοποίηση». …

Μερικοί ἐρευνητές, στήν προσπάθειά 
τους νά ὁρίσουν τό ρεῦμα τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς», ὅπως παρουσιάζεται στό «ἐξω-
τερικό δίκτυο», κάνουν λόγο γιά τό «σύν-
δρομο τῆς New Age», ἐνῶ ἄλλοι χρησιμο-
ποιοῦν τόν ὅρο «οὐράνιο τόξο» μέ στόχο 
ὄχι μόνο νά δηλώσουν τήν ἕνωση μεταξύ 
οὐρανοῦ καί γῆς, ἀλλά καί νά ὑπογραμ-
μίσουν πώς περιλαμβάνει ὅλα τά χρώμα-
τα, ἀγκαλιάζοντας τό Σύμπαν.

Ὁ ὅρος New Age χρησιμοποιήθηκε 
στήν Ἀμερική σάν συλλογικός ὅρος γιά 
νά δηλώσει μιά κίνηση πού ἁπλώνεται 
παντοῦ καί κατακτᾶ μεγάλα τμήματα 
τοῦ πληθυσμοῦ. Περιλαμβάνει πολλές 
τάσεις καί χρησιμοποιεῖ διάφορες τεχνι-
κές, αὐτοεμπειρίας, διαλογισμοῦ, rebirth-
ing (ἀναγέννηση), βιοενεργητικό τρόπο 
ζωῆς, φυσική καί λαϊκή θεραπευτική, 
οἰκοδομική βιολογία, ἡλιακή ἐνέργεια, 
προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ραδιαί-
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σθηση (ἀντίδραση σέ ἀκτινοβολίες), με-
ταβίβαση σκέψεως, ἀποκρυφισμό κ.ο.κ. 
(New Age Forum, Πρόγραμμα – Seibranz, 
σ. 2).

Πρόκειται γιά «πολύμορφο ρεῦμα», 
πού περιλαμβάνει συνδέσμους, ὀργανώ-
σεις, ἄτομα καί ὑπόσχεται νά ὁδηγήσει 
στή «νέα ἐποχή τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς 
ἁρμονίας». Τό ρεῦμα αὐτό περιλαμβάνει 
μιά «μοντέρνα ποικιλία τῆς γνώσεως», 
πού ἀντιστρατεύεται τή μηχανιστική σκέ-
ψη. Διακηρύττει τήν ἁρμονία τοῦ κόσμου, 
μιά αἰσιοδοξία καί μιά θετική ἄποψη 
τῶν πραγμάτων. Ἐκεῖ ἀνήκει ἕνα μῖγμα 
ἀνθρωπιστικῆς ἠθικῆς, «ὁλικῆς θεραπεί-
ας», ἰδεῶν, τῆς κινήσεως τοῦ δυναμικοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου» (human potentian move-
ment), παραδοσιακῶν ἀνατολικῶν θρη-
σκεικῶν κ.ο.κ.

Ἡ κίνηση χρησιμοποιεῖ ὅλες τίς ἀνα-
τολικές τεχνικές γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ 
«φωτισμοῦ»: Τό ζέν, τή γιόγκα, ἀσκήσεις 
ἀναπνοῆς, χοροῦ, μορφές θεραπευτικῆς, 
πού ἀναφέρονται στήν ὀνομαζόμενη 
«ἀνθρωπιστική ψυχολογία» ἤ τήν «δια-
προσωπική ψυχολογία» (transpersonale), 
πού ξεπερνᾶ τήν παραδοσιακή ψυχανά-
λυση καί τήν ἀπογυμνώνει ἀπό τά ὑλι-
στικά της στοιχεῖα. Ἀκόμη χρησιμοποιεῖ 
ὅλες τίς δυτικές μορφές ἐσωτερισμοῦ, 
πού ὑπόσχονται νά ἀνακαλύψουν τό 
μυστικό νόημα τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώ-
που, τόν πνευματισμό, τόν ἀποκρυφισμό 
γενικώτερα, τήν κίνηση τῶν ροδοσταύ-
ρων, τῶν θεοσοφιστῶν, τῶν ἀνθρωποσο-
φιστῶν καί ἐκεῖνες πού ἀποβλέπουν στίς 
μεγάλες ἑνοποιήσεις, ὅπως τήν ἑνοποίη-
ση τῆς ἀνατολικῆς καί δυτικῆς σκέψεως, 
τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν καί τῆς πνευμα-
τικότητος κ.ο.κ.

Στό ρεῦμα τῆς New Age κινοῦνται μέ 
μεγάλη ἄνεση ὀνόματα ὅπως ὁ Khan 

καί ὁλόκληρος ὁ σουφισμός στή Δύση, 
ὁ Δάσκαλος τῆς Tai Chuan al Huanc, ὁ 
Rollig Thumber καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι 
τῆς ἰνδιάνικης θρησκείας, ὁ Carlos Kasta-
nenta μέ τίς ἐμπειρίες του στήν Mescalin, 
ἐκπρόσωποι τῆς «μητρικῆς θεότητας», 
προσωπικότητες τοῦ θιβετιανοῦ βουδι-
σμοῦ, ὅπως οἱ ἀποθανῶντες Tscögyam 
Trugpa καί Anagarika Govinda. Σέ μᾶς 
τούς Ἕλληνες εἶναι πιό γνωστός ὁ Ole 
Nydahl ἀπό τά συχνά ταξίδια του στή χώ-
ρα μας καί ἀπό τήν ἑλληνική τηλεόραση 
(!), ὅπως καί ὁ Δαλάι Λάμα.

Ἀπό τίς φυσικές ἐπιστῆμες ἀναφέρου-
με τά ὀνόματα τοῦ Fritiof Capra καί David 
Bohm. Στό ρεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» συ-
ναντοῦμε ἀκόμη «σαννυάσιν» τοῦ Μπα-
γκβάν Ραζνίς καί, φυσικά, τό ὄνομα τοῦ 
David Spranger.

Ἡ «Νέα Ἐποχή» εἶναι ἕνας λαός τό-
σο χρωματιστός, πού δέν φθάνουν τά 
χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου νά τόν 
προσδιορίσουν. Ἡ ἀπαίτησή της εἶναι 
«καθολική». Ἐπιθυμεῖ νά ὁδηγήσει σέ νέο 
προσανατολισμό στήν πολιτική σκέψη, 
στήν κοινωνική συμβίωση, στήν πραγμά-
τωση τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος, στή 
συμπεριφορά ἀπέναντι στό περιβάλλον, 
στήν ἀπόκτηση ἐνεργείας, στή διατροφή, 
στίς ἀμοιβαῖες σχέσεις, στίς ἀνάγκες 
τοῦ σώματος, τοῦ πνεύματος, τῆς ψυχῆς. 
Ἀρχές, τρόποι σκέψεως, ἀξίες πού ἴσχυ-
σαν αἰῶνες τώρα, γκρεμίζονται μέ τόσο 
γοργό ρυθμό, πού προκαλεῖ σύγχυση 
(New Age Forum, σ. 1).

Τά ἀνωτέρω δείχνουν πώς ἐδῶ δέν 
ἔχουμε νά κάνουμε μέ μιά κλειστή ὁμά-
δα, ἀλλά μέ σύνδρομο, μέ ἕνα σωτηριολο-
γικό μοντέλο αὐτόματης σωτηριολογίας. 
Ἔτσι τό νέο ρεῦμα δέν ἀπειλεῖ ἁπλῶς 
ὁλόκληρο τό δυτικό πολιτισμό, ἀλλά καί 
τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία.
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ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Ἡ περίπτωση τοῦ Πνευματισμοῦ

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

Ὁ Πνευματισμός, τόσο στήν κλασική 
του μορφή, ὅσο καί στή μεταγενέστερη 
ἐξέλιξή του, σέ ὅλες τίς παραλλαγές, ὅπως 
κι ἄν αὐτοπροσδιορίζεται (ἐπιστημονικός 
- ὑλιστικός – θρησκευτικός) ἀνήκει στόν 
σκληρό πυρήνα τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ καί 
ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς πλέον γνωστές μορ-
φές ἔκφρασής του.

Καί στόν ἐν λόγω ἀποκρυφιστικό χῶρο 
δέν ἀπουσιάζουν περιπτώσεις, ὅπου διάφο-
ρα γεγονότα καί χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
προσάγονται ἀπό τούς Πνευματιστές ὡς 
μαρτυρίες - ἀποδείξεις γιά τήν ὑποτιθέμε-
νη ἀξιοπιστία τῶν ἰσχυρισμῶν τους.

Στό σημερινό ἄρθρο μας θά κάνουμε μία 
ἐνδεικτική ἀναφορά σέ ὁρισμένες τέτοιες 
ἀποκρυφιστικές ἑρμηνεῖες – προσεγγίσεις 
βιβλικῶν δεδομένων γιά νά δοῦμε, ποῦ 
μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἡ πλάνη, ὅταν ἡ πνευ-
ματική σύγχυση καί ὁ σκοτασμός τοῦ νοός 
ἔχουν διαβρώσει κυριολεκτικά τήν ἀνθρώ-
πινη ὕπαρξη. Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις θά δι-
απιστώσουμε χρήση ἀποκρυφιστικῆς ὁρο-
λογίας στήν προσέγγιση τῶν γεγονότων.

Ἡ πρώτη περίπτωση ἀφορᾶ στόν Προ-
φήτη Δανιήλ (Κεφ. 2). Τί ἰσχυρίζονται γι’ 
αὐτό οἱ Πνευματιστές; Ἀναφέρουν, ὅτι ὁ 
Προφήτης Δανιήλ: «ἐν ὑπνωτιστικῇ κα-
ταστάσει εὑρισκόμενος, ἀνέγνωσε ἀπό τόν 
αἰθερικόν ἐγκέφαλον τοῦ βασιλέως Να-
βουχοδονόσορος τό ὄνειρον τό ὁποῖον εἶχε 
λησμονήσει».

Ἡ δεύτερη περίπτωση ἀναφέρεται στή 
φυλάκιση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου (Πράξ. 
12, 7-11). Πῶς ἐλευθερώθηκε; Ἀπαντοῦν: 
«Ἄγγελος Κυρίου προυκάλεσεν ἐξαΰλωσιν 
τοῦ σώματός του καί οὕτω τόν ἠλευθέρωσεν 

καί ἀπό τάς ἁλύσεις του (…) καί ὅτε ἦτο ἐν 
πλήρη ἀσφαλείᾳ τότε τόν ἐπανέφερε εἰς τό 
ὑλικόν καί γήϊνον σῶμα του».

Ἡ τρίτη περίπτωση ἀφορᾶ στή συνομι-
λία τοῦ Κυρίου κατά τή Μεταμόρφωσή Του 
στό ὄρος Θαβώρ, πρό τοῦ ἑκουσίου Πάθους 
Του, μετά τοῦ Μωϋσέως καί τοῦ Ἠλιοῦ. Κα-
τά τούς Πνευματιστές ἐδῶ ἔχουμε: «σαφές 
πνευματιστικόν φαινόμενον νεκρῶν ὑλοποι-
ηθέντων καί συνομιλούντων».

Ἡ τέταρτη περίπτωση ἀναφέρεται στό 
Ματθ. 27, 52-54 ὅπου γίνεται λόγος στήν 
Ἁγία Γραφή, ὅτι μετά τόν θάνατο τοῦ Κυρί-
ου, μεταξύ τῶν ἐκτάκτων καί θαυμαστῶν 
γεγονότων πού ἀκολούθησαν, ἀνήκει καί 
ἡ περίπτωση ὅτι: «πολλά σώματα τῶν κε-
κοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη» καί ἐμφανίστη-
καν σέ πολλούς στά Ἱεροσόλυμα, ἀφοῦ 
εἶχε προηγηθεῖ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. 
Γιά τούς Πνευματιστές δέν ὑπῆρξε πραγ-
ματική ἀνάσταση τῶν κεκοιμημένων. Τί 
ὑπῆρξε; Ἀπαντοῦν: «ἐπρόκειτο περί ὑλο-
ποιήσεως θανόντων».

Τί διαπιστώνουμε μετά ἀπ’ ὅλα αὐτά; 
Ὄχι μόνο θεμελιώδη λογικά σφάλματα 
σέ ἐπίπεδο συλλογισμῶν καί τεκμηρίω-
σης, ὄχι μόνο ἀφόρητη ἑρμηνευτική κα-
κοποίηση τῶν ἁγιογραφικῶν μαρτυριῶν, 
ἀλλά καί τό ὅτι εὑρισκόμαστε μπροστά σέ 
μιά κλασική περίπτωση προκρούστειας 
τακτικῆς. Ὅπως ὅμως στήν περίπτωση τοῦ 
Προκρούστη πού ἀνεξαρτήτως τῆς ἐπι-
λογῆς, ὁ θάνατος ἦταν ἡ τελική κατάληξη, 
ἔτσι καί ἐδῶ ἡ Πνευματιστική θεώρηση 
τῶν βιβλικῶν δεδομένων εἶναι νοσηρή ὡς 
πρός τή σύλληψή της καί θνησιγενής ὡς 
πρός τά ἀποτελέσματά της.
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Τί εἶναι ὁ ἐσωτερισμός;
Ὁ ἐσωτερισμός εἶναι μία ἔννοια πολυσή-

μαντη. Ἄς ξε κι νή σου με μέ μία περιγραφι-
κή πιό πολύ προσέγγιση.

Σύμφωνα μέ τούς Georg Schmid καί 
Georg Otto Schmid, «Οἱ ἐσωτεριστές θε-
ωροῦν τόν ἐσωτερισμό ὡς μία πανάρχαια 
ἀνθρώπινη σοφία, ὡς πανάρχαια θρησκεία 
πού εἶναι κρυμμένη στήν ἀνθρώπινη ψυχή 
καί πού καταδιώκεται πάντοτε ἀπό τίς ἐπί-
σημες θρησκεῖες, ἀλλά δέν νικᾶται ποτέ. Ἡ 
κρυμμένη σοφία τῶν ἀρχαίων Αἰγυπτίων, 
ἡ ἐνασχόληση τῶν κατοίκων τῆς Μεσοπο-
ταμίας μέ τή μαγεία, οἱ σοφίες τοῦ Ἑρμοῦ 
τοῦ Τρισμέγιστου, οἱ θεραπευτικές τεχνι-
κές τῶν σαμάνων, ἡ σοφία τῶν Ἰνδιάνων, 
ὁ φωτισμός τῶν Yogis καί τῶν θιβετανῶν 
δασκάλων, οἱ γνώσεις τοῦ Πλάτωνος καί 
τοῦ Jakob Böhme, τά μυστικά τοῦ χριστιανι-
κοῦ μυστικισμοῦ, ἡ μυστικιστική κατανόηση 
τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰωάννου, ἡ μαγεία τῶν 
μαγισσῶν, ἡ σοφία τῶν τσιγγάνων, τά μυ-
στικά των Ροδοσταύρων καί τῶν μασόνων 
θεωροῦνται ὅτι εἶναι ὅλα κομμάτια ἑνός 
ἀτέλειωτου ρεύματος ἐσωτεριστικῆς γνώ-
σης, ἑνός ρεύματος πού στίς ἡμέρες μας 
ρέει στή θάλασσα τοῦ νέου καί ταυτόχρονα 
πανάρχαιου ἐσωτερισμοῦ τοῦ παρόντος»2. 

1. Τό κείμενο αὐτό ἀποτελεῖ τμῆμα εἰσήγησης πού 
πραγματοποιήθηκε στά πλαίσια τῆς «ΙΘ΄ Πανορθόδοξης 
Συνδιάσκεψης Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παρα-
θρησκείας». Ἡ εἰσήγηση εἶχε ὡς θέμα: «Ἐσωτερισμός καί 
νέο Ὠριγενισμός. Τότε καί σήμερα».

2. Βλ. Georg Schmid und Georg Otto Schmid (Hrsg.) 
Kirchen, Sekten, Religionen, Theologischer Verlag Zűrich, 
72003, σσ. 260-261.

Αὐτό τό κείμενο μᾶς δίνει ἤδη μία πρώτη 
εἰσαγωγή στό θέμα.

Στά παραπάνω θά μπορούσαμε νά προ-
σθέσουμε ἕνα πλῆθος ἀπό τεχνικές καί 
πρακτικές, περισσότερο ἤ λιγότερο γνω-
στές, ὅπως: κάρτες ταρώ, I Ging (τό κινέ-
ζικο βιβλίο μαντείας), channeling, ἀναδρο-
μές σέ προηγούμενες ζωές, θετική σκέψη, 
βιοενεργειακές θεραπεῖες, δίνοντας ἔτσι 
τό γενικότερο στίγμα τοῦ συγχρόνου φαι-
νομένου πού ὀνομάζεται ἐσωτερισμός καί 
συμπλέκεται μέ τό φαινόμενο τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς» (New Age)3. Ὅσα εἴπαμε ὡς τώρα 
ἀνήκουν στόν εὐρύτερο ὁρισμό τοῦ ἐσωτε-
ρισμοῦ· γιατί θά πρέπει νά ποῦμε ὅτι ὑπάρ-
χει ἕνας εὐρύτερος καί ἕνας στενότερος 
προσδιορισμός.

Ἄς πᾶμε τώρα στόν στενότερο ὁρισμό. 
Σύμφωνα μέ τό ἐγκυκλοπαιδικό λεξικό τοῦ 
«Ἡλίου», ἐσωτερισμός4 ἤ ἀποκρυφολογία 
ἤ ἀποκρυφισμός5 εἶναι «Ἡ μή ὑποπίπτουσα 
εἰς τήν ἀντίληψιν τοῦ ἀμυήτου, βαθυτέρα 
ἔννοια τῶν θρησκευτικῶν διδασκαλιῶν. Κα-
τά τήν Θεοσοφίαν, αἱ θρησκεῖαι ἔχουν δύο 
ὄψεις: τήν ἐξωτερικήν, πού ἀπευθύνεται εἰς 
τό πλῆθος τῶν πιστῶν, καί τήν ἐσωτερικήν, 
διά τούς ὀλίγους μεμυημένους. Ἐσωτερισμός 
λοιπόν καλεῖται ἡ βαθυτέρα γνῶσις τῆς 
ἀληθείας πού περικλείουν τά ἱερά βιβλία, 
τά σύμβολα καί οἱ μύθοι διαφόρων θρη-

3. Βλ. Panorama der neuen Religiösitat (συλλογικό 
ἔργο), Gűterscloher Verlagshaus, G ű t e r s l oh 2001, σσ. 211-
212.

4. Ἀγγλ. esotericism, γαλλ. esotérisme, γερμ. Esoterik.
5. Ἀγγλ. occultism, γαλλ. occultisme, γερμ. Okkultis-

mus.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ1

τοῦ Ὁσιολ. Μοναχοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη,  
μέλους τοῦ Πνευμ. Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Γ.

(α’ μέρος)
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σκειῶν, ὅπως ὁ Χριστιανισμός, ὁ Ἰνδουϊσμός, 
ὁ Ἰουδαϊσμός, ὁ Ταοϊσμός καί Νεοταοϊσμός, 
ὁ Μοναστικός Σουτρισμός, ὁ Σιχισμός κ.ἄ.».

«Ἐπίσης τά διάφορα φιλοσοφικά συστή-
ματα καί θρησκεῖαι ἔχουν δύο μορφάς δι-
δασκαλίας, τήν ἐσωτερικήν διά τούς με-
μυημένους καί τήν ἐξωτερικήν διά τό εὐρύ 
κοινόν»6.

Ἤδη ἀπό αὐτόν τόν σύντομο ὁρισμό συ-
νάγεται ὅτι οἱ ὅροι ἐσωτερισμός, ἀποκρυφι-
σμός καί Θεοσοφία συμπλέκονται.

Παραπλήσιος εἶναι καί ὁ ὁρισμός πού 
βρίσκουμε στήν «Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς 
Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς»:

«Ἐσωτερισμός (esoterisme). Καλεῖται οὕτω 
εἰς τήν ἀποκρυφολογίαν ἡ μυστική διδασκα-
λία, ἡ δυναμένη διά τῆς ἑνότητος καί τῆς 
συνθέσεώς της νά συμβιβάσει τάς πολλα-
πλάς μορφάς τῆς ἀληθείας. Ἡ διδασκαλία 
αὐτή εἶναι μυστική, διότι δέν διδάσκεται 
ἀπ’ εὐθείας διά τῆς συνήθους πνευματικῆς 
ἤ διανοητικῆς ἐργασίας, ἀλλ’ ἀποκτᾶται 
βαθμηδόν διά τῆς προσωπικῆς μελέτης τῶν 
συμβόλων καί τῶν ἀλληγοριῶν. Ὁ ὅρος 
“ἐσωτερισμός” ἐπεκτείνεται ἐπίσης καί εἰς 
τό σύνολον τῶν μελετῶν, αἵτινες ἀποβλέ-
πουν εἰς τάς τοιούτου εἴδους ἐρεύνας, ὡς 
καί εἰς ὅλας τάς προπαρασκευαστικάς δι-
δασκαλίας. Ἐσωτερισμός εἶναι ἡ βαθυτέρα 
ἔννοια τῶν πραγμάτων ἡ διαφεύγουσα τῆς 
ἀντιλήψεως ἑνός ἀμυήτου»7.

Καί ἡ ἐν Ἑλλάδι Πρόεδρος τῆς «Ἑνώ-
σεως θεοσόφων - ULT Ἀθήνα» Ἀσπασία 
Παπαδομιχελάκη ἀποφαίνεται:

«Ἡ Θεοσοφία εἶναι ἡ μυστική αὐτή πα-
ράδοση τῶν Θείων Ὄντων πού ὑπῆρχε πρό 
ἀμνημονεύτων χρόνων καί ἐκφράζει τή 
συσσωρευμένη σοφία ὅλων τῶν ἐποχῶν... 
Οἱ ἐκφράσεις “Σοφία-θρησκεία”, “Ἀρχαία 
Σοφία”, “Αἰώνια Σοφία”, “Ἀποκρυφισμός”, 
“Ἐσωτερισμός” εἶναι συνώνυμα τοῦ ὅρου 

6. Ἐγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ἡλίου, τ. 9, σ. 494.
7. Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς, ὑπό 

Νέστορος Χ. Λάσκαρι, ἐκδ. Στοᾶς «Ὅ μη ρος», ἔν Ἀθήναις 
1951, σ. 429.

Θεοσοφία. Οἱ πνευματικές ροές πού ἐκπέ-
μπονται κατά καιρούς ἀπό τή Θεοσοφία, 
ἐμφανίζονται μέ διάφορα ὀνόματα ὡς Βέδ-
δες, Βεδάντα, Γιόγκα, Βουδισμός, Χριστιανι-
σμός (Γνωστικισμός), Ἑρμητισμός, Δωδεκά-
θεο, Ροδοσταυρισμός. Σύγχρονη Θεοσοφία 
εἶναι ὄψεις τῆς Μίας Πνευματικῆς Ἀλήθει-
ας πού ἐμφανίζεται κατά καιρούς σέ διαφο-
ρετικούς τόπους καί λαούς»8.

Δέν θά ἀστοχήσουμε λοιπόν ἄν ταυτί-
σουμε ἐσωτερισμό καί ἀποκρυφισμό ἤ ἄν 
θεωρήσουμε καλύτερα τόν ἐσωτερισμό ὡς 
μέρος τοῦ ὅλου πού ὀνομάζεται ἀποκρυφι-
σμός.

Ὁ ἀποκρυφισμός διακρίνεται σέ θεω-
ρητικό καί πρακτικό. Νά τί γράφει σχε-
τικά ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζό-
πουλος, ἐμπνευστής καί θεμελιωτής τῶν 
Πανορθοδόξων Συν δι α σκέ ψε ων γιά τίς 
αἱρέσεις.

«Στό θεωρητικό ἀποκρυφισμό ἀνήκουν 
διάφορα συστήματα ἑρμηνείας τοῦ κόσμου, 
πού προσδιορίζονται ὡς ἀποκρυφιστικά. Μέ 
βάση τήν ἀποκρυφιστική ἑρμηνεία ὑπάρ-
χουν πολλοί “κρυμμένοι κόσμοι” καί ἡ ζωή 
τοῦ ἀνθρώπου “φυτεύεται” σ’ αὐτούς τούς 
κόσμους. Βασική ἰδέα εἶναι ὅτι ὅλα τα πράγ-
ματα εἶναι ἑνωμένα καί ἀποτελοῦν ἕνα 
μεγάλο ὀργανισμό. Ὑπάρχει μόνο μία συ-
μπαντική Ἀρχή καί τά πάντα βρίσκονται σέ 
συσχετισμό μ’ αὐτή τήν Ἀρχή».

«... Ὁ πρακτικός ἀποκρυφισμός καλύπτει 
ὅλες τίς “ἀπόκρυφες τεχνικές”, πού συνι-
στοῦν τή λεγόμενη “ἀπόκρυφη ἐπιστήμη”. 
Ὅλες αὐτές οἱ “τεχνικές” θεμελιώνονται 
στή θρησκευτική ἀντίληψη τοῦ ἀποκρυ-
φισμοῦ: ὅτι ὑπάρχουν παραφυσιολογικές 
ἱκανότητες στόν ἄνθρωπο καί παραφυσιολο-
γικά φαινόμενα· μποροῦμε νά ἀναζητήσουμε 
τίς κατάλληλες μεθόδους καί τεχνικές, νά 
προσεγγίσουμε αὐτές τίς δυνάμεις καί νά 

8. Ἀσπασία Παπαδομιχελάκη, http://www.blavatsky.
gr/articles/60-theosophy/98-theosofy.html (http://www.
esoterica.gr/articles/contributions/esoteric/mod_theosophy.
htm).
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τίς χρησιμοποιήσουμε γιά τούς δικούς μας 
σκοπούς. Οἱ τεχνικές αὐτές εἶναι ἀπρόσι-
τες στήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί φέρουν 
τά προσδοκώμενα ἀποτελέσματα, τά ὁποῖα 
ἐπίσης δέν ἐπιδέχονται ἐπιστημονική ἔρευ-
να. Γι΄ αὐτό γίνεται λόγος γιά “ἀπόκρυφες 
ἐπιστῆμες”».

«Στό χῶρο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ κινεῖται 
ὁ λεγόμενος “ἐσωτερισμός”. Μέ αὐτόν τόν 
ὅρο προσδιορίζονται σήμερα παραδόσεις δι-
δασκαλιῶν καί “τεχνικῶν” σέ ἕναν “ἐσωτε-
ρικό κύκλο”, πού εἶναι ἀπρόσιτες στό εὐρύ-
τερο κοινό καί τελοῦνται μυστικά. Οἱ διδα-
σκαλίες αὐτές περιγράφουν τήν “ἀτραπό”, 
δηλαδή τό δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν “ἀληθινή 
γνώση” τοῦ Σύμπαντος καί στή “σωτηρία” 
ὁλόκληρού του πλανήτη».

«Αὐτός ὁ “σωτήριος δρόμος” ὁδηγεῖ πρός 
τά ἔσω. Ἀποσκοπεῖ στό “φωτισμό” καί “ἀνοί-
γεται” στούς ἐσωτεριστές σταδιακά στά 
πλαίσια διαφόρων “μυήσεων”. Αὐτή δηλαδή 
ἡ “συνταγή σωτηρίας” τοῦ ἄνθρωπου καί 
ὁλόκληρου τοῦ πλανήτη δέν ἔχει νά κά-
νει μέ κάποιες προσπάθειες ἔξω ἀπό τόν 
ἄνθρωπο. Πιστεύεται πώς ὅλα γίνονται 
αὐτόματα μέ ἐσωτερικές διαδικασίες. Μέ 
τίς “τεχνικές” ὁ ἄνθρωπος “βυθίζεται” 
στόν ἑαυτό του, ἡ συνείδησή του διευρύνεται 
καί γίνεται συμπαντική. Ὑποτάσσει δηλαδή 
ὅλες τίς συμπαντικές δυνάμεις καί μέσω 
“σκέψεων”, δηλαδή ἀλλαγῆς τῆς “νοητικῆς 
κατάστασης” μπορεῖ νά κάνει πραγματικό-
τητα ὁτιδήποτε θελήσει!»9.

Εἴπαμε, ὅτι ὑπάρχει στενότερος καί εὐρύ-
τερος ὁρισμός τοῦ ἐσωτερισμοῦ-ἀποκρυφι-
σμοῦ. Ἐπανερχόμεθα τώρα στόν εὐρύτερο 
ὁρισμό. Αὐτός συνδέεται μέ τό πέρασμα 
στόν σύγχρονο ἐσωτερισμό-ἀποκρυφισμό, 
κυρίως μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Μερικές ἀπό τίς λέξεις-κλειδιά τοῦ νέου 
αὐτοῦ ρεύματος εἶναι: νέα πνευματικότη-
τα, κοσμική αὐτοσυνειδησία, ἁρμονία, θε-

9. Βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ Ἀποκρυφισμός 
στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀθήνα 1994, σσ. 11-13.

τική ἐνέργεια καί θετική σκέψη, ὁλιστικό-
τητα, προσωπική θεραπεία, ἐναλλακτικός 
τρόπος ζωῆς. Τό νέο αὐτό ρεῦμα συνδέεται 
μέ μία «ἐσωτεριστική ἀγορά» ἑκατομμυρί-
ων εὐρώ. Σύμφωνα μέ τό περιοδικό Focus, 
στή Γερμανία τό ἐμπόριο τῆς Ἀστρολο-
γίας ἀποδίδει στούς ἀσχολουμένους μέ 
αὐτό 150 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως. Φοβοῦμαι 
ὅτι στήν Ἑλλάδα, κατ’ ἀναλογίαν τοῦ πλη-
θυσμοῦ, μπορεῖ νά ξεπερνοῦμε τούς Γερ-
μανούς σ’ αὐτόν τόν τομέα. Οἱ εἰδικοί κά-
νουν λόγο γιά «θρησκεία τῶν πελατῶν» 
(Klientenreligion)10.

Τί πιστεύει  
ὁ ἐσωτερισμός-ἀποκρυφισμός;

Στό χῶρο τοῦ ἐσωτερισμοῦ ὑπάρχουν 
διεθνῶς καί στήν Ἑλλάδα διάφορες σχολές 
καί τάσεις. Ὅπως ὁμολογεῖται ἀπό τούς 
ἴδιους τούς ἐσωτεριστές-ἀποκρυφιστές, ἡ 
μήτρα πού γέννησε ὅλες αὐτές τίς σχολές 
εἶναι ἡ ἑβραϊκή Καββάλα, Καμπάλα ἤ Κα-
μπαλά11.

Ἀπό τήν Καμπαλά πῆραν διδασκαλίες οἱ 
ροδόσταυροι, ναΐτες, τέκτονες, θεοσοφιστές.

Ἐάν λοιπόν ἀνατρέξουμε στή βασική δι-
δασκαλία τῆς Καμπαλά, πληροφορούμεθα 
ἀπό πρῶτο χέρι τό πιστεύω τοῦ ἀ πο κρυ φι-
σμοῦ.

Ἡ Καμπαλά διακρίνεται, ὅπως καί ὁ 
ἀποκρυφισμός γενικότερα, σέ δογματική 
(θεωρητική) καί πρακτική. Ἡ διδασκαλία 
τῆς Καμπαλά περιέχεται στό λεγόμενο 
«Δένδρο τῆς Ζωῆς». Αὐτό περιλαμβάνει 
10 σφαῖρες ἤ Σεφιρώθ12. Αὐτά ἀντιστοι-

10. Βλ. ἔντυπο γραμμένο ἀπό τόν Dr Mathias Pöhl-
mann μέ τίτλο Esoterik, ἐκδ. Evangelische Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen, Berlin 2003, σ. 3.

11. Βλ. π.χ. δήλωση Ἰωάννου Βασιλῆ, τέκτονος 33ου 
βαθμοῦ, ὁ ὁποῖος γράφει: «Ὡς πηγή τῆς Τεκτονικῆς 
παραδόσεως θεωρεῖται τό Ἱερόν Βιβλίον τοῦ Ζοχάρ, τό 
ὁποῖον περιεῖχε τήν κοσμοθεωρίαν τῶν Ἰουδαϊκῶν μυ-
στηρίων...», Ἰωάννου Α. Βασιλῆ 33ου, Διά τήν κατάρτισιν 
τοῦ Μαθητοῦ Τέκτονος, Α’ Βαθμός, Ἀθῆναι 1977, σ. 56.

12. Σεφίρα ἤ Σεφιρά (ἑνικός), Σεφιρώθ (πληθυντικός). 
Πρόκειται, μᾶλλον, γιά παραφθορά τῆς ἑλληνικῆς 
λέξεως σφαῖρα.
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χοῦν σέ ἰσάριθμες «ἰδιότητες» ἤ «ἐκδηλώ-
σεις» τοῦ Θεοῦ ἤ «ἐπίπεδα ὑπάρξεως τῆς 
Ζωῆς».

Σύμφωνα μέ τόν π. Ἀντώνιο Ἀλεβι-
ζόπουλο: «Ἡ πρώτη [Σεφίρα] ὀνομάζεται 
Κέτερ καί εἶναι τό “σημεῖο Ἐκδήλωσης”, ἡ 
Ὑψηλοτέρα Σεφίρα πού ἀντιπροσωπεύει 
“τόν Ὕψιστο Θεό ἤ τήν Πρωταρχική Αἰτία”. 
Ἀπό αὐτήν συνεχίζονται οἱ θεῖες “Ἐκδηλώ-
σεις” διαδοχικά σέ δύο στῆλες, ἀριστερά καί 
δεξιά (θετική καί ἀρνητική, ἤ ἀρσενική καί 
θηλυκή δύναμη).

«Μέσω αὐτῶν τῶν “Ἐκδηλώσεων” ἤ 
“Ἐκπορεύσεων” πραγ μα το ποι εῖ ται τό πέρα-
σμα ἀπό τό ἄπειρο στό πεπερασμένο, “ἀπό 
τήν ἑνότητα στήν πληθώρα τῶν μορφῶν, 
στή δημιουργία τῆς ὕλης”. Μέ βάση τή δογ-
ματική Καββάλα ὁ θεός δέν εἶναι ἄμεσος 
Δημιουργός τοῦ κόσμου. Ὅλα τα πράγματα 
ἔχουν προέλθει ἀπό τήν Πρωταρχική Πη-
γή, μέσω διαδοχικῶν Ἐκπορεύσεων· κάθε 
Ἐκπόρευση ἔχει μικρότερη λαμπρότητα καί 
ἀκτινοβολία ἀπό τήν προηγούμενη. Ἔτσι τό 
σύμπαν, πού βλέπουμε, εἶναι ὁ “Ἐκδηλωμέ-
νος Θεός” καί τό τελικό κατώτερο προϊόν 
εἶναι ἡ ὕλη, δηλαδή κάτι πού εἶναι εὐτελές» 
(Γ. Γουέστκοτ, σελ. 29)13».

«Στό βιβλίο “Ἡ Καββάλα καί τά σύμβολά 
της” ἀναφέρεται πώς αἰτία ὅλης τῆς “ἐκδή-
λωσης” εἶναι ὁ Ἀΐν ἤ τό Οὐδέν, ἡ ἀρχέγονη 
πραγματικότητα14. Τό Ἀΐν βρίσκεται πάνω 
ἀπό τήν πρώτη Σεφίρα. Γιά νά συνειδητο-
ποιήσει τόν ἑαυτό Του, γιά νά αὐτοπροσ-
διοριστεῖ”, τό Ἀΐν γίνεται Ἀΐν Σόφ, δηλαδή 
Ἄπειρο, καί στή συνέχεια Ἀΐν Σόφ Ἀούρ, 
δηλαδή ἀπεριόριστο Φῶς, πού συγκεντρώ-
νεται σ’ ἕνα σημεῖο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν 
πρώτη Σεφίρα τοῦ Δένδρου τῆς Ζωῆς, τό 

13. Αὐτά, φυσικά, μᾶς θυμίζουν τόν Πλωτῖνο καί τίς 
«Ἐννεάδες» του, ὅπως καί τήν ἰνδουϊστική κοσμολογία. 
Μᾶς θυμίζουν ὅμως καί τόν Ὠριγένη καί τούς ὀπαδούς 
του.

14. Ἡ ἀνεκδήλωτη θεότητα, σύμφωνα μέ τήν ὁρολο-
γία ἄλλων ὁμάδων τοῦ ἀ πο κρυ φι στι κοῦ χώρου. Ἄς θυμη-
θοῦμε ἐδῶ τό AUM (διαβάζεται OM) τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, πού 
σημαίνει τήν ἀνεκδήλωτη θεότητα, τήν «Πηγή».

Κέτερ, πού εἶναι ἡ “ἀνεξιχνίαστη μονάδα”, 
πού περιέχει οὐσιαστικά καί δυνητικά ὅλα 
τά λοιπά ἐννέα Σεφιρώθ. Εἶναι ἡ πηγή καί 
ἡ πρωταρχική αἰτία ὅλων τῶν πραγμάτων 
(σ. 51-59)».

«Ἐδῶ δέν γίνεται λόγος γιά δημιουργία, 
ἀλλά γιά “ἐκδήλωση” καί “ξεδίπλωμα” μέ 
τή διαδικασία τῆς “κατερχόμενης ἐκδήλω-
σης”. Κάθε “ἐκδήλωση” περιέχει σέ λαν-
θάνουσα κατάσταση ὅλες τίς ἑπόμενες καί 
ἀντανακλᾶ ὅλες τίς προηγούμενες (Fortune, 
σ. 59)».

«Ἀπό τό Κέτερ, πού ἔχει τό ὄνομα Ἐχε-
γιέχ (ἐγώ εἶμαι) προῆλθε ἡ δεύτερη Σεφί-
ρα, τό Χόχμα, πού λογίζεται ὡς τό ζωτικό, 
ἐνεργοποιό στοιχεῖο τῆς ὕπαρξης, τό ἀρσε-
νικό στοιχεῖο ἤ Πνεῦμα, πού ἀντιστοιχεῖ 
μέ τόν Βισνού, τόν Ἰσβάρα καί τόν Λόγο. Ἡ 
τρίτη Σεφίρα, πού προῆλθε ἐπίσης ἀπό τό 
Κέτερ εἶναι τό Μπινά, Ἀϊμά, ἡ Μητέρα, τό 
στοιχεῖο πού εἶναι θηλυκό, παθητικό καί 
ἀρνητικό. Εἶναι ὁ Γιεχοβά! Μ’ αὐτό τόν τρό-
πο συμπληρώθηκε ἡ Καββαλιστική Τριάδα 
ἤ ἡ ὀνομαζόμενη “Οὐράνια Τριάδα”, δηλα-
δή: Ἐχεγιέχ, Χόχμα (Πνεῦμα) καί Μπινά 
(Μητέρα). (Ἡ Καββάλα καί τά Σύμβολά της, 
σ. 60-61)15».

Ὁ σπουδαιότερος συνεχιστής καί στενό-
τερος συγγενής τῆς Καμπαλά εἶναι ἡ Θεο-
σοφική Ἑταιρεία, τήν ὁποία ἵδρυσε ἡ Ἕλε-
να-Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ (1831-1891).

Σύμφωνα μέ τό ἑλληνικό καταστατικό 
τῆς ἑταιρείας, σκοπός της εἶναι: «Ὁ σχη-
ματισμός πυρῆνος τῆς παγκοσμίου ἀδελφό-
τητος τῆς ἀνθρωπότητος, ἄνευ διακρίσεως 
φυλῆς, πίστεως, φύλου, τάξεως ἤ χρώμα-
τος» (ἄρθρο 2).

Θεμελιῶδες δόγμα τῆς ἑταιρείας εἶναι 
ὅτι ἡ Θεοσοφία (παράγεται ἐκ τοῦ Θεός 
καί ὄφις) εἶναι «τό σύνολον τῶν ἀληθειῶν, 
τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τήν βάσιν πασῶν τῶν 
θρησκειῶν καί δέν δύναται νά διεκδικηθεῖ 

15. Βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ Ἀποκρυφι-
σμος..., ἔνθ’ ἀνωτ., σσ. 36-39.
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ὡς ἀποκλειστική κυριότης οἱασδήποτε ἐξ 
αὐτῶν»16.

Ἡ Θεοσοφία διακηρύσσει ὅτι «καμία 
θρησκεία δέν εἶναι πάνω ἀπό τήν ἀλήθεια», 
ὅμως συγχρόνως δέχεται ὅτι «Ἡ Θεοσοφία 
εἶναι ἡ ἀλήθεια ἐπί τῆς ὁποίας ἀναπαύο-
νται ὅλα τά θρησκεύματα»17, συνεπῶς ἡ 
«ἀλήθεια» ταυτίζεται μέ τή Θεοσοφία! 
Ἡ Θεοσοφία, ἡ ὁποία διεκδικεῖ γιά τόν 
ἑαυτό της τήν αὐθεντία, ὑποστηρίζει ὅτι 
μέσω αὐτῆς μπορεῖ κανείς νά κατανοήσει 
καλύτερα τή δική του θρησκεία. Ὅπως 
παρατηρεῖ ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, 
«Ἡ Θεοσοφία ἔχει τήν αὐτοσυνειδησία τῆς 
Θρησκείας, πού σέ ἀντίθεση μέ τίς προη-
γούμενες, ἀπευθύνεται σέ ἀνώτερα ἐξελιγ-
μένα ὄντα»18.

Σύμφωνα μέ τή χαρακτηριστική δήλω-
ση τοῦ Leadbeater, συνεργάτου τῆς Annie 
Besant, δευτέρας προέδρου τῆς Θεοσοφικῆς 
Ἑταιρείας, «... εἶμαι χριστιανός καί ἐπίσκο-
πος, εἶμαι ὅμως ἐξ ἴσου βουδιστής, καθόσον 
ὡρκίσθην καί ἀνέλαβον ὑποχρεώσεις, ἔνα-
ντι τῶν ὁποίων ἀνεγνώρισα ὡς ὁδηγόν τόν 
Βούδαν. Οὐδόλως μοῦ ἐπιβάλλεται ἐκ τού-
του ἡ ὑποχρέωσις νά ἀπαρνηθῶ οἱανδήποτε 
ἄλλην θρησκείαν»19.

Ὁ πλουραλισμός αὐτός πού κηρύσσει ἡ 
Θεοσοφία, ἀνάγεται σέ δόγμα (δογματικός 
πλουραλισμός). Ὅμως, ὅποιος δέν ἀπο-
δέχεται αὐτό τό δόγμα χαρακτηρίζεται 
φανατικός καί φονταμενταλιστής. Ἔτσι 
ἡ Θεοσοφία, καί ὅσοι τήν ἀκολουθοῦν, 
ἀποδεικνύεται μή ἀνεκτική ἀπέναντι στή 
διαφορετικότητα, τήν ὁποία -ὑποτίθεται 
ὅτι- ὑποστηρίζει. Φυσικά, ὅπως φάνηκε 
ἀπό τά παραπάνω, τό ἄλλο στοιχεῖο πού 

16. C. W. Learbeater, Οἱ διδάσκαλοι καί ἡ ἀτραπός, ἐκδ. 
Τετρακτύς, Ἀθήνα 2000, σ. 494.

17. A Besant - C. Learbeater, Ἡ Ἀτραπός τοῦ Ἀποκρυφι-
σμοῦ, μετάφρ. Δημητρίου Κ. Εὐ αγ γε λί δου, ἐπιμ. ἐκδόσεως 
Κωστῆ Μελισσαρόπουλου, Ἀθῆναι 1974, σ. 269.

18. Βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ Ἀποκρυφι-
σμος..., ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 140.

19. A Besant - C. Learbeater, Ἡ Ἀτραπός..., ἔνθ’ ἀνωτ., 
σσ. 268-269.

ἔχουμε ἐδῶ εἶναι ὁ συγ κρη τι σμός. Ὁ συ-
γκρητισμός θεμελιώνεται στό Θεοσοφικό 
δόγμα «Ἕν τό πᾶν». Ἀφοῦ ὅλα εἶναι ἕνα, 
ἄρα καί οἱ θρησκεῖες εἶναι ἕνα20. Ὅλες οἱ 
θρησκεῖες θεωροῦνται δρόμοι πού ὁδη-
γοῦν στό ἴδιο τέρμα. Ὅμως καί ἐδῶ ἡ 
Θεοσοφία δέν εἶναι εἰλικρινής, διότι θε-
ωρεῖ τόν ἑαυτό της εὑρισκόμενο σέ ἀνώ-
τερο ἐξελικτικό ἐπίπεδο σέ σχέση μέ τίς 
[ἄλλες] θρησκεῖες.

Πρέπει νά ποῦμε ὅτι σύμφωνα μέ τή 
Μπλαβάτσκυ, καί γενικότερα τόν ἐσωτε-
ρισμό, ἡ κοινοποίηση τῶν «ἐσωτερικῶν» 
ἀπόκρυφων διδασκαλιῶν στούς ἀμύη-
τους, στόν «πολύ ὄχλο», σημαίνει βεβή-
λωσή τους21. Τά τελευταῖα ὅμως χρόνια 
παρατηροῦμε κάποια κοινοποίησή τους. 
Αὐτό συμβαίνει ἐπειδή οἱ ὁμάδες τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς» -ἡ Θεοσοφία ἀνήκει σ’ 
αὐτές- θεωροῦν ὅτι ἔχει φθάσει ὁ καιρός 
γιά τήν ἔλευση τοῦ ἀναμενόμενου ἀπό 
αὐτούς «νέου μεσσία τῆς Ὑδροχοϊκῆς 
ἐποχῆς» καί ἤδη ἀπό τό 1975 περίπου 
προσπαθοῦν νά μυήσουν ὅσο τό δυνατόν 
περισσοτέρους. Φυσικά ὁ πυρήνας τῶν 
διδασκαλιῶν, καί κυρίως ἡ ἐφαρμογή 
τους, δίδεται πάντοτε μόνο σ’ αὐτούς 
πού θά προσχωρήσουν καί θά μυηθοῦν. 
Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά τονισθεῖ 
καί ἡ διαπλοκή τῶν ὁμάδων τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς» καί εἰδικότερα τῆς Θεοσοφίας 
μέ πολιτικές στοχεύσεις καί σχεδιασμούς 
καί μάλιστα σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Μήν 
ξεχνοῦμε ἐξ ἄλλου ὅτι ἡ δεύτερη πρόε-
δρος τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας Annie 
Besant ὑπῆρξε πρόεδρος τοῦ πολιτικοῦ 
κόμματος Indian National Congress πρίν 
ἀπό τόν Μαχάτμα Γκάντι22.

20. Βλ. H. Reller, M. Kießig, H. Tschörner (Hrsg.): Hand-
buch Religiöser Gemeinschaften. Gütersloh Verlagshaus 41993, 
σ. 410.

21. Βλ. Ἕλενας Π. Μπλαβάτσκυ, Ἡ Ἀδελφότητα τῶν 
Μυημένων, ἐκδ. Ἰάμβλιχος, Ἀθήνα 1990, σ. 76.

22. Βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ Ἀποκρυφι-
σμος..., ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 147.
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Τό στοιχεῖο τῆς μυστικότητος καί ἡ με-
θόδευση τῶν ἐμπειριῶν στό πλαίσιο στα-
διακῶν μυήσεων εἶναι δύο ἀπό τά στοιχεῖα 
πού ὁδηγοῦν τούς μελετητές τοῦ φαινομέ-
νου τῶν σεκτῶν23 στό νά κατατάξουν τήν 
Θεοσοφία καί τίς συναφεῖς ὁμάδες (Ἀνθρω-
ποσοφία κ.ἄ.) μεταξύ τῶν σεκτῶν. Εἰδικότε-
ρα κατατάσσονται μεταξύ τῶν νεοϊνδουϊ-
στικῶν γκουρουϊστικῶν ὀρ γα νώ σε ων24.

Ὁλιστικό μοντέλο.  
Ἀπόλυτος πανθεϊστικός μονισμός

Ἐρχόμαστε τώρα στό βασικότερο ἴσως 
δόγμα τοῦ εὐρύτερου ἀποκρυφιστικοῦ-
ἐσωτεριστικοῦ χώρου. Πρόκειται γιά τό 
λεγόμενο ὁλιστικό μοντέλο. Σύμφωνα μέ 
τόν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, «Ἕνα κοινό 
χαρακτηριστικό τῶν ὁμάδων πού συμ πλέ-
κον ται μέ τή λεγόμενη “Νέα Ἐποχή τοῦ 
Ὑδροχόου” καί τοῦ εὐρύτερου ἀποκρυφι-
στικοῦ χώρου εἶναι ἡ λεγόμενη ὁλιστική 
θεώρηση τοῦ κόσμου ἤ ὁ ἀπόλυτος μονισμός. 
Πρόκειται γιά ἀπόλυτο μονισμό, πού τόν 
συναντοῦμε στίς γκουρουϊστικές κινήσεις, 
στό νεογνωστικισμό, στή Θεοσοφία καί σέ 
ὅλες τίς ὁμάδες πού ὑπόσχονται τή διεύρυν-
ση τῆς προσωπικότητας καί ὑπογραμμίζουν 
τή δύναμη τῆς συνείδησης, στίς λεγόμενες 
ψυχολατρεῖες»25.

Τό ὁλιστικό μοντέλο προβάλλεται ὡς 
ξεπέρασμα τοῦ καρ τε σι α νι σμοῦ καί τῆς 
μηχανιστικῆς ἀντιλήψεως τοῦ κόσμου26.

Ἡ Θεοσοφία ἀκολουθώντας τήν Κα-
μπαλά, ἡ ὁποία συνοψίζει τίς δαιμονοδίδα-

23. Τῶν συγχρόνων δηλαδή ὁλοκληρωτικῆς δομῆς 
αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν τούς ὀπαδούς-θύματα σέ 
ὁλοκληρωτική ἐξάρτηση ἀπό τόν ἀρχηγό καί τήν ὁμάδα.

24. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ Ἀποκρυφισμος..., 
ἔνθ’ ἀνωτ., σσ. 46-47 καί 147 κ.ἐξ.

25. Βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ἀνέκδοτο κείμενο. 
Γιά περισσότερα βλ. στό π. Ἀν τω νί ου Ἀλεβιζοπούλου, 
Διαλογισμός ἤ Προσευχή; ἐκδ. Διάλογος, Ἀθῆναι 21997, 
σσ. 67-77.

26. Βλ. Fritjof Capra, Ἡ κρίσιμη καμπή, ἐκδ. Ὠρόρα, 
Ἀθήνα 1984, σ. 20 καί Michel Lacroix, Τό «New Age», ἐκδ. 
Dominos, Ἀθήνα 1997, σσ. 36-42.

κτες πλάνες σέ Ἀνατολή καί Δύση ἀπό τήν 
ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, διδάσκει 
ὅτι «Ὑπάρχει μόνο μία ἀπόλυτη Ἀρχή, ἀπό 
τήν ὁποία προῆλθαν ὅλα τα φαινόμενα μέ 
ἐκροή ἤ ἀκτινοβολία. “Ὑπάρχει μόνο μία 
ΟΥΣΙΑ, ἕνα μόνο ΠΝΕΥΜΑ, μία ΖΩΗ”, 
“τό πνεῦμα καί ἡ ὕλη εἶναι βασικά ἕνα, δύο 
ὄψεις τοῦ ΕΝΟΣ” (Μαθήματα τῆς Θεοσο-
φικῆς Ἑταιρείας, πολυγρ., Μάθημα 2). “Σέ 
κάθε ὄν ἤ ὀντότητα, ζωή καί συνείδηση εἶναι 
ταυτόσημα” (Μάθημα 3). “Ἕν τό Πᾶν καί 
δι’ αὐτοῦ τό Πᾶν καί ἐν αὐτῶ τό Πᾶν” (Τιμ. 
Τ. Βρατσιάνου, Τό Θεοσοφικό ἔμ βλη μα, σ. 
11)».

«Τά πάντα ἀποτελοῦν “ἐκδηλώσεις” τοῦ 
Ἑνός, ἀλλά διαφέρουν ὡς πρός τό “ἐπίπεδο 
ὕπαρξης”, ὡς πρός τόν “τρόπον συνειδητό-
τητος... Στό ὀρυκτό καί τό φυτικό βασίλειο 
ἡ συνειδητότητα γίνεται φανερή μόνο μέ 
τήν ἀνταπόκριση στίς συνθῆκες καί στίς 
περιστάσεις” (Μάθημα 2)»27. «Στά μάτια 
τοῦ σοφοῦ ὅλα εἶναι Ἕνα» ἀπό πλευρᾶς 
οὐσίας, ἁπλῶς εὑρίσκονται σέ διαφορε-
τικό ἐπίπεδο ἀπό πλευρᾶς δονήσεως ἤ 
κραδασμῶν. «Τά πάντα λοιπόν εὑρίσκο-
νται σέ ἑνιαία ἐξελικτική κλίμακα. Ἡ ὅλη 
πραγματικότητα κλιμακώνεται ἀπό ἐπά-
νω πρός τά κάτω. Ὁ ὅλος κόσμος “ρέει” 
ἀπό τόν Θεό»28.

Ὁ σκοπός ὅλων τῶν ὄντων -καί τοῦ 
ἄνθρωπου- εἶναι νά ἐπανέλθουν στήν 
πρωταρχική «Πηγή», στό «Ἕνα», στό Ἀΐν 
τῆς Καμπαλά. Νά διαλυθοῦν ὅπως μία 
σταγόνα στόν ὠκεανό. Νά διαλυθοῦν ὅπως 
ἡ ἀτομική ψυχή (τό ἰνδουιστικό Ἄτμαν) 
στόν ὠκεανό τοῦ Μπράμα [Μπράχμαν ἤ 
Μπραχμάν]. Σ’ αὐτό συνίσταται ἡ ἀπολύ-
τρωση.

(Τό τέλος στό ἑπόμενο).

27. Βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ Ἀποκρυφι-
σμος..., ἔνθ’ ἀνωτ., σσ. 133-134.

28. Βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ Ἀποκρυφι-
σμος..., ἔνθ’ ἀνωτ., σσ. 194-195.
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Αὐτός εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου πού δι-
ένειμε ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» τόν Ἰούλιο τοῦ 
2015 στή Μαλακάσα, στό ὁποῖο ἀναλύει 
διάφορα ἐδάφια ἀπό τούς τρεῖς εὐαγγε-
λιστές: Ματθαῖο, Μάρκο καί Λουκᾶ. Ἀπό 
τόν Ἰωάννη παρουσιάζει ὅ,τι τήν ἐξυπη-
ρετεῖ. Στό ἄρθρο αὐτό θά παρουσιάσουμε 
ἀποσπάσματα τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, μέ τά 
ὁποῖα ἡ «Σκοπιά» προσπαθεῖ νά στηρίξει 
μερικές ἀπό τίς βασικότερες κακοδοξίες 
της:

Σελ. βιβλίου: 34, 35: 
Διαβάζουμε ἀπό τό βιβλίο: «Γύρω στους 

έξι μήνες αφότου ο Ιωάννης ο Βαφτιστής 
αρχίζει να κηρύττει, ο Ιησούς που είναι τώ-
ρα περίπου 30 χρονών, έρχεται στον Ιορδά-
νη Ποταμό... και ζητάει από τον Ιωάννη να 
τον βαφτίσει.

Όπως είναι αναμενόμενο ο Ιωάννης προ-
βάλλει αντιρρήσεις: “Εγώ έχω ανάγκη να 
βαφτιστώ από εσένα, και εσύ έρχεσαι σε 
εμένα;” (Ματθ. 3: 14). Ο Ιωάννης ξέρει ότι 
ο Ιησούς είναι ο ξεχωριστός Γιος του Θεού 
…. Το βάφτισμά του δεν θα είναι σύμβολο 
μετάνοιας για αμαρτίες, αλλά θα δείξει 
ότι παρουσιάζει τον εαυτόν του για να 
κάνει το θέλημα του Πατέρα του (Εβρ. 10: 
5-7)…

Ο ίδιος ο Ιωάννης αργότερα αναφέρει: 
“Αυτός που με έστειλε να βαφτίζω σε νερό, 
Εκείνος μου είπε: ῾Πάνω σε όποιον δεις να 
κατεβαίνει και να μένει το πνεύμα, αυτός 
είναι που βαφτίζει σε άγιο πνεύμα᾽ “(Ιωάν. 
1: 33)... Όταν λοιπόν ο Ιησούς ανεβαίνει από 
το νερό, ο Ιωάννης μάλλον δεν εκπλήσσε-

ται βλέποντας “το πνεύμα του Θεού να 
κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται 
πάνω (στον Ιησού)” Ματθ. 3: 16. Κατά το 
βάφτισμα του Ιησού, … Του “ανοίγονται 
οι ουρανοί“. Τι σημαίνει αυτό; Πιθανότατα 
σημαίνει ότι, τη στιγμή που βαφτίζεται, 
ανακτά τη μνήμη της προανθρώπινης ζωής 
του στον ουρανό. ... τώρα θυμάται τη ζωή 
που έζησε ως πνευματικός γιος του Ιεχω-
βά… τις αλήθειες που του δίδαξε ο Θεός 
στον ουρανό προτού έρθει στη γη.

Ἐπιπρόσθετα, κατά το βάφτισμα τού Ιη-
σού μια φωνή από τον ουρανό διακηρύττει: 
“Αυτός είναι ο Γιος μου ο αγαπητός“ … 
(Ματθ. 3: 17)… Η φωνή είναι του Θεού. Σα-
φώς λοιπόν, ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού. 
Δεν είναι ο ίδιος ο Θεός».

Ἡ ἑταιρία, ἀφοῦ ἔχει ἀπορρίψει τήν 
θεότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί κηρύττει 
Θεό μόνο τόν Πατέρα καί θεωρεῖ τό Ἅγιο 
Πνεῦμα ὡς τήν δύναμη τοῦ Πατρός χωρίς 
προσωπικότητα, συνεχίζει τώρα μέ τόν 
Ἰησοῦ Χριστό. Στήν προσπάθειά της αὐτή, 
χρησιμοποιώντας καί στό κείμενο αὐτό 
τήν συνήθη ὁρολογία της, τά «μᾶλλον», 
«ἴσως», «πιθανώτατα», προσπαθεῖ νά 
ἀποδείξει ὅτι, ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι 
Θεός. Σ’ αὐτό θά στηρίξει στή συνέχεια 
ὅλο τό οἰκοδόμημα τῶν διδαχῶν της μέ τίς 
γνωστές κακοδοξίες της.

Βεβαίως, δέν παραλείπει νά κακοποιή-
σει τό εὐαγγελικό κείμενο ἰσχυριζόμενη 
ὅτι ὁ Χριστός «τη στιγμή που βαφτίζεται, 
ανακτά τη μνήμη της προανθρώπινης ζωής 
του στον ουρανό». Μέ ἁπλᾶ λόγια ἐπα-
νέρχεται, ἄν καί δέν τό λέει καθαρά, στή 

«ΙΗΣΟΥΣ - Η ΟΔΟΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ, Η ΖΩΗ» 
Ἕνα ἀκόμη βιβλίο τῆς «Σκοπιᾶς»

τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 
μέλους τοῦ Πν. Σ. τῆς Π.Ε.Γ.
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γνωστή κακοδοξία της, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι 
ὁ Μιχαήλ Ἀρχάγγελος, πού ἔζησε προη-
γουμένως, πρίν ἔλθη στή γῆ, ὡς «πνευμα-
τικός γυιός τοῦ Ἰεχωβά» στόν οὐρανό.

Σελ. βιβλίου 77, 78:
«Ο Ιησούς και οι μαθητές του κατευθύ-

νονται τώρα προς τη Γαλιλαία στο βορρά. 
Είναι άνοιξη, και στα χωράφια τα στάχυα 
είναι μεστωμένα. Οι μαθητές πεινούν. Γι’ 
αυτό, κόβουν μερικά στάχυα και τρώνε 
τους σπόρους. Αλλά είναι Σάββατο, και οι 
Φαρισαίοι τους παρατηρούν. …

Ο Ιησούς παραθέτει ξανά εδάφια από 
τις Γραφές… “Έλεος θέλω και όχι θυσία“. 
Και καταλήγει: ‘’Διότι ο Γιος του ανθρώ-
που είναι Κύριος του Σαββάτου’’. Ο Ιησούς 
αναφέρεται στη μελλοντική ειρηνική δια-
κυβέρνηση της χιλιετούς Βασιλείας του. 
Ματθ. 12: 7, 8. Ωσηέ 6: 6».

Τό συμπέρασμα τῶν λόγων τοῦ Ἰησοῦ, 
ὅπως τό παρουσιάζει ἐδῶ ἡ «Σκοπιά» κα-
κοποιεῖ τήν Ἁγία Γραφή προσθέτοντας 
λέξεις, οἱ ὁποῖες ἀλλάζουν ὅλο τό νόημα 
τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ «κυριότητα» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν 
περιορίζεται στήν «διακυβέρνηση τῆς 
χιλιετοῦς βασιλείας», ὅπως κι ἄν αὐτή 
ἐκληφθῆ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Βα-
σιλιάς καί Ἱερέας εἰς τόν αἰώνα καί ὄχι 
μόνον γιά χίλια χρόνια. Γι’ αὐτό ἡ πρός 
Ἑβραίους ἐπιστολή ἀνατρέχει στήν Πα-
λαιά Διαθήκη, στήν Γένεση ιδ΄ 18-19, καί 
ἀναφέρεται στόν Μελχισεδέκ ὡς τύπο 
καί προεικόνιση τοῦ Ἀρχιερέως Χριστοῦ. 
Σύμφωνα μέ τήν Γένεση ιδ΄ 18-19: «ὁ 
Μελχισεδέκ Βασιλεύς Σαλήμ, ἔφερεν ἔξω 
ἄρτον καί οἶνον· ἦτο δέ ἱερεύς τοῦ Θεοῦ 
τοῦ ὑψίστου. Καί εὐλόγησεν αὐτόν [τόν 
Ἀβραάμ] καί εἶπεν, εὐλογημένος ὁ Ἄβραμ 
παρά Θεοῦ τοῦ ὑψίστου ὅστις ἔκτισε τόν 
οὐρανό καί τήν γῆν». Ἀναφερόμενη δέ ἡ 
πρός Ἑβραίους ἐπιστολή στήν ἱερωσύνη 
τοῦ Χριστοῦ, λέει: «Σύ εἶσαι ἱερεύς εἰς τόν 

αἰώνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ» (στ΄ 
20). Καί συμπληρώνει: «Διότι οὖτος ὁ Με-
σχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ, ἱερεύς τοῦ Θεοῦ 
τοῦ Ὑψίστου,… ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενε-
αλόγητος· μή ἔχων μήτε ἀρχήν ἡμερῶν, 
μήτε τέλος ζωῆς· ἀλλ’ ἀφωμοιωμένος μέ 
τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ· μένει ἱερεύς πάντοτε» 
(ζ΄ 1,3).

Ὁ Χριστός «ἐπειδή μένει εἰς τόν αἰῶνα, 
ἔχει ἀμετάθετον τήν ἱερωσύνην. Ὅθεν δύ-
ναται καί νά σώζη ἐντελῶς τούς προσερχο-
μένους εἰς τόν Θεόν δι’ αὐτοῦ, ζῶν πάντοτε 
διά νά μεσιτεύση ὑπέρ αὐτῶν» (ζ΄ 24).

Ἀλλά, τό Ποιός εἶναι πράγματι ὁ 
Υἱός τό διακηρύττουν πολλά ἐδάφια τῆς 
Καινῆς Διαθήκης. Ἄς περιοριστοῦμε μόνο 
σέ τρία ἀπ’ αὐτά:

«Ἐν ἀρχῇ ἦτο ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦτο 
παρά τῷ Θεῷ καί Θεός ἦτο ὁ Λόγος» (Ἰω-
άν. α΄ 1).

«Διότι ηὐχόμην ἐγώ νά εἶμαι ἀνάθεμα 
ἀπό τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν μου, 
τῶν κατά σάρκα συγγενῶν μου· οἵτινες 
εἶναι Ἰσραηλῖται, τῶν ὁποίων εἶναι ἡ υἱο-
θεσία… τῶν ὁποίων εἶναι οἱ πατέρες καί 
ἐκ τῶν ὁποίων ἐγεννήθη ὁ Χριστός τό κα-
τά σάρκα, ὁ ὤν ἐπί πάντων Θεός εὐλογη-
τός εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν» (Ρωμ. θ΄ 2-5).

«Ἐξεύρομεν ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦλθε 
καί ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς νόηση διά νά γνωρί-
ζωμεν τόν ἀληθινόν… καί εἴμεθα ἐν τῷ 
ἀληθινῷ, ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ 
οὗτος εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί ἡ ζωή ἡ 
αἰώνιος» (Α΄ ἐπιστολή Ἰωάν. ε΄ 20).

Σελ. βιβλίου 125:
«Καθώς οι απόστολοι κηρύττουν, δεν 

πρέπει να εκπλήσσονται όταν αντιμετωπί-
ζουν εναντίωση, διότι ο Ιησούς λεει: “Ο μα-
θητής δεν είναι ανώτερος από τον δάσκαλό 
του ούτε ο δούλος από τον κύριό του“. … 
Εφόσον εκείνος αντιμετωπίζει κακομετα-
χείριση και διωγμό επειδή κηρύττει τη Βα-
σιλείου του Θεού, το ίδιο θα συμβεί και σε 
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εκείνους. … “Μη φοβηθείτε εκείνους που 
θανατώνουν το σώμα αλλά δεν μπορούν 
να θανατώσουν την ψυχή· απεναντίας, να 
φοβάστε αυτόν που μπορεί να καταστρέ-
ψει και την ψυχή και το σώμα στη Γέενα“. 
Ματθ. 10: 24, 28.

Ο Ιησούς έθεσε το παράδειγμα σε αυτό, 
διότι προτίμησε άφοβα να πεθάνει παρά να 
συμβιβάσει την οσιότητά του προς εκείνον 
που έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα, τον 
Ιεχωβά. Αυτός που έχει την δυνατότητα 
να καταστρέψει “την ψυχή“ κάποιου (τις 
μελλοντικές προοπτικές του για ζωή) ή να 
τον αναστήσει ώστε να απολαύσει αιώνια 
ζωή είναι ο Θεός».

Ὅπως διαβάζουμε ὅμως ἀπό τήν Ἁγία 
Γραφή στόν Ματθ. 10, 28, ἐξηγεῖ σα-
φέστατα ὅτι τό σῶμα σκοτώνεται, ἡ δέ 
ψυχή δέν εἶναι δυνατόν νά σκοτωθεῖ. Ἡ 
ψυχή δέν σκοτώνεται, ἀλλά εἶναι ἀθά-
νατη εἴτε γιά τόν παράδεισο ἤ γιά τήν 
κόλαση. «Νά φοβῆστε ὅμως αὐτόν πού 
μπορεῖ καί ψυχή καί σῶμα νά ἀπολέσει 
ἐν τῇ γεένῃ».

Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς 
εἶναι ἀπό τίς βασικές διδαχές τῆς ἑται-
ρίας. Θά ἀναφερθοῦμε σέ ἕνα ἀπό τά 
πολλά ἔντυπα τῆς «Σκοπιᾶς», σχετικό μέ 
τήν ψυχή. Διότι καί στό παρελθόν ἔχομε 
ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα ἐν ἐκτάσει:

1982 βιβλίο «Μπορεῖτε νά ζῆτε  
γιά πάντα…», σελ. 77:

«Τό πνεῦμα πού κάνει τά ζῶα νά ζοῦν 
εἶναι τό ἴδιο πού κάνει τούς ἀνθρώπους νά 
ζοῦν. Ὅταν αὐτό τό Πνεῦμα δηλαδή ἡ ἀόρα-
τη δύναμη τῆς ζωῆς βγαίνει, τόσο ὁ ἄνθρω-
πος ὅπως καί τό κτῆνος ἐπιστρέφουν στό 
χῶμα ἀπό τό ὁποῖον ἔγιναν».

Σελ. 89:
«Τό ὅτι τάχα ἡ ψυχή ζεῖ μετά τόν θάνατο 

εἶνα ἕνα ψέμα πού τό εἶπε ὁ Διάβολος».
Ἡ ψυχή εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός μας, 

κηρύττει ἡ ἑταιρία, δηλαδή μόνον ἡ βιο-
λογική ὕπαρξη καί ταυτίζει τόν ἄνθρωπο 
μέ τά ζῶα. Ἐδῶ ὅμως ὑπάρχει μεγάλη 
διαφορά, γιατί γιά τά ζῶα ὁ Θεός εἶπε καί 
ἔγιναν, ἐνῶ τόν ἄνθρωπο τόν δημιούργη-
σε κατ’ εἰκόνα Του.

Βεβαίως ἡ λέξη «ψυχή» ἔχει τέσσερις 
διαφορετικές ἔννοιες στήν Ἁγία Γραφή: 
Σημαίνει τήν βιολογική ὕπαρξη (Γέν. β΄ 
7. Ἱερ. β΄ 27. Ἰωάν. ι΄ 11), τό φρόνημα τοῦ 
ἀνθρώπου (Φιλ. α΄ 27. Πράξ. δ΄ 32). Ση-
μαίνει πρόσωπο (Πράξ. β΄ 41), ὅμως καί 
τό πνευματικό στοιχεῖο τοῦ δισύνθετου 
ἀνθρώπου (Ματθ. ι΄ 28, κστ΄ 41. Λουκ. η΄ 
55. Α΄ Κορ. στ΄ 20). Χωρίς ψυχή ὁ ἄνθρω-
πος δέν εἶναι ὁλόκληρος (Α΄ Θεσ. ε΄ 23). 
Τό σῶμα πεθαίνει καί ἡ ψυχή ἀποδημεῖ 
(Β΄ Κορ. ε΄ 8. Φιλ. α΄ 23). Ἔτσι ἀκοῦμε τόν 
πρωτομάρτυρα Στέφανο νά λέει: «Κύ-
ριε Ἰησοῦ Χριστέ, δέξου τό πνεῦμα μου» 
(Πράξ. ζ΄ 59). Ἐπίσης ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
ἐκήρυξε στά ἐν φυλακῇ πνεύματα (Α΄ 
Πέτρ. γ΄ 18, 19).

Σελ. βιβλίου 134:
«Σε μια συναγωγή της Καπερναούμ, ο 

Ιησούς διδάσκει ότι είναι το αληθινό ψωμί 
από τον ουρανό. … λέγοντας: “Οι προπά-
τορές σας έφαγαν το μάννα στην έρημο 
και εντούτοις πέθαναν“. Αντίθετα, όπως 
εξηγεί: “Εγώ είμαι το ζωντανό ψωμί που 
κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κανείς φαει 
από αυτό το ψωμί, θα ζήσει για πάντα· και 
το ψωμί που θα δώσω εγώ είναι η σάρκα 
μου προκειμένου να ζήσει ο κόσμος“ (Ιωάν. 
6: 48-51). ... “Πώς μπορεί αυτός, να μας δώ-
σει να φαμε τη σάρκα του;“ ρωτούν (Ιωάν. 
6: 52). Ο Ιησούς θέλει να καταλάβουν ότι 
τα λόγια του έχουν μεταφορική σημασία, 
όχι κυριολεκτική. … Ο Ιησούς, όμως, δεν 
εννοεί ότι πρέπει κυριολεκτικά να φάνε 
σάρκα ή να πιουν αίμα. Δείχνει ότι όλοι 
όσοι θέλουν αιώνια ζωή πρέπει να εκδη-
λώσουν πίστη στη θυσία που θα κάνει όταν 
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προσφέρει το τέλειο ανθρώπινο σώμα του 
και χύσει το αίμα του».

Τό κήρυγμα τῆς ἑταιρίας ὅτι τά λόγια 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι συμβολικά καί 
ὄχι κατά γράμμα, δέν τό διαβάζομε γιά 
πρώτη φορά. Ὅμως κάθε ἀναφορά γιά 
τό συγκεκριμένο θέμα ἔχει καί ἕνα δια-
φορετικό τρόπο ἀναλύσεως. Ἡ παροῦσα 
διδασκαλία εἶναι μέ ἰδιάζοντα τρόπο ἐπε-
ξηγηματική γιατί παραποιεῖ ἀδίστακτα 
τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ, ἀδικώντας καί τούς 
ἴδιους τούς ὀπαδούς της, ἰδιαιτέρως τόν 
Πολύ Ὄχλο. Ὁ Χριστός δέν εἶπε ὅτι «ὅλοι 
ὅσοι θέλουν αἰώνια ζωή, πρέπει νά ἐκδη-
λώνουν πίστη στή θυσία πού θά κάνει», 
ἀλλά ὅτι, «Ἐάν δέν φάγητε τήν σάρκα τοῦ 
Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί δέν πίητε τό αἷμα 
αὐτοῦ, δέν ἔχετε ζωή ἐν ἑαυτοῖς. Ὅστις 
τρώγει τήν σάρκα μου καί πίνει τό αἷμα 
μου, ἐγώ θέλω ἀναστήσει αὐτόν ἐν τῇ 
ἐσχάτῃ ἡμέρα. Διότι ἡ σάρξ μου ἀληθῶς 
εἶναι τροφή καί τό αἷμα μου ἀληθῶς εἶναι 
πόσις» (Ἰωάν. στ΄ 53-56). Καί τό ἐννοεῖ κυ-
ριολεκτικά. Γι’ αὐτό σκανδαλίσθηκαν καί 
μερικοί ἀπό τούς ἀκροατές.

Καί τό ἐρώτημα εἶναι: Ὅλοι οἱ «μάρτυ-
ρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» πού πιστεύουν στή θυσία 
τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως ἡ ἑταιρία τήν παρουσι-
άζει, γιατί δέν παίρνουν ὅλοι ἀπό αὐτά 
τά σύμβολα -τά «ἐμβλήματα» ὅπως τά 
χαρακτηρίζει ἡ «Σκοπιά»-, ἀλλά μόνον οἱ 
144.000 καί ὄχι καί τό μεγάλο πλῆθος, τό 
ὁποῖο πιστεύει στή θυσία;

Βεβαίως, μ’ αὐτά πού λέει ἡ «Σκοπιά» 
μπορεῖ νά πείθει τούς ὀπαδούς της, ὄχι 
ὅμως καί ἐκείνους πού δέν τήν ἀκολου-
θοῦν.

Σελ. βιβλίου 186, 187: «Ο ΚΑΛΟΣ 
ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΤΡΕΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ».
«Ο Ιησούς ἐξηγεῖ: “Αληθινά, αληθινά 

σας λεω: Εγώ είμαι η πόρτα για τα πρό-
βατα. … Εγώ είμαι η πόρτα· όποιος μπει 

από εμένα θα σωθεί, και θα μπαίνει και 
θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή“ Ιωάν. 10: 
7-9. … “Μη φοβάσαι, μικρό ποίμνιο, επειδή 
ο Πατέρας σας ευαρεστήθηκε να σας δώ-
σει τη Βασιλεία“ (Λουκ. 12: 32). Πράγματι, 
ἐκείνοι που απαρτίζουν το “μικρό ποίμνιο“ 
θα οδηγηθούν από τον Ιησού σε μια νέα μά-
ντρα… “Και άλλα πρόβατα έχω, που δεν 
είναι από αυτή τη μάντρα… (Ιωάν.10: 16). 
Αυτά τα “άλλα πρόβατα“ δεν είναι “από 
αυτή τη μάντρα“. Επομένως, πρέπει να 
είναι από άλλη μάντρα, να διαφέρουν από 
το “μικρό ποίμνιο“ που θα κληρονομήσει 
τη Βασιλεία. Τα πρόβατα που είναι σε αυ-
τές τις δύο μάντρες έχουν διαφορετικούς 
προορισμούς».

Οἱ αὐθαιρεσίες αὐτές τῆς «Σκοπιᾶς» 
δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τήν Ἁγία Γρα-
φή. Πουθενά ἡ Ἁγία Γραφή δέν γράφει 
γιά δύο «μάντρες» καί γιά δύο διαφορε-
τικούς προορισμούς. Πουθενά ἡ Ἁγία 
Γραφή δέν λέει ὅτι μερικές χιλιάδες βα-
πτισμένοι πιστοί θά ζοῦν στόν οὐρανό 
καί οἱ πολλές χιλιάδες βαπτισμένων θά 
ζοῦν στή γῆ. Δέν ὑπάρχουν δύο τάξεις 
πιστῶν ἤ δύο ἐλπίδες. Ὅλοι οἱ Χριστιανοί 
«οὐκ ἔχομεν ᾧδε μένουσαν πόλιν ἀλλά τήν 
μέλλουσαν ἐπιζητοῦμε» (Ἑβρ. ιγ΄ 14).

Ἡ ἑταιρία ἐκφράζει καί πάλι τίς δικές 
της αὐθαίρετες ἀπόψεις. Ὅμως, ὅταν ὁ 
Ἰησους, στό Ἰωάν. α΄ 16, λέει: «Καί ἄλλα 
πρόβατα ἔχω, τά ὁποῖα δέν εἶναι τῆς αὐλῆς 
ταύτης· καί ἐκεῖνα πρέπει συνάξω καί 
θέλουσιν ἀκούσει τήν φωνή μου καί θέλει 
γίνει μία ποίμνη καί εἷς ποιμήν», ἐννοεῖ ὅτι 
ὅλοι ὅσοι θά ἀκούσουν τό Εὐαγγέλιό Του 
καί βαπτισθοῦν θά ἀποτελέσουν μία καί 
μοναδική Ποίμνη, τήν Ἐκκλησία.

Ὅσο γιά τήν ἀναφορά τῆς ἑταιρίας 
στό Λουκ. ιβ΄ 42, στό ὁποῖο προσπαθεῖ 
νά στηρίξει τήν ρατσιστική διάκριση τῶν 
ὀπαδῶν της σέ δύο τάξεις, εἶναι πρόδηλο 
ὅτι, ὅταν ὁ Ἰησοῦς λέει: «Μή φοβοῦ τό μι-
κρό ποίμνιο, διότι ὁ Πατήρ μου εὐδόκησε 
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νά σᾶς δώσει τήν Βασιλεία», ἀπευθύνεται 
στούς λίγους μαθητές Του, γι’ αὐτό τούς 
λέει: «πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε 
πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς 
τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη΄ 19). Αὐτοί 
πρός τούς ὁποίους θά πορευθοῦν εἶναι τά 
«ἄλλα πρόβατα», τά ἐξ Ἐθνῶν.

Σελ. βιβλίου 316:
Μιά ἄλλη διαστρέβλωση τοῦ κειμένου 

τῆς Ἁγίας Γραφῆς βρίσκεται στούς λό-
γους τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ πρός 
τόν ληστή. Λέει ἡ «Σκοπιά»: «Ο Ιησούς 
υποσχέθηκε στον μετανοημένο κακοποιό 
(ληστή): “Αληθινά σου λεω σήμερα, θα 
είσαι μαζί μου στον Παράδεισο“ (Λουκ. 23: 
43). Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν απέκτησε 
την προοπτική να ζήσει στον Παράδεισο – 
έναν τόπο σαν ωραίο κήπο ή πάρκο».

Ἀφοῦ αὐθαίρετα καί ἀσύντακτα το-
ποθετεῖ ἡ ἑταιρία τό κόμμα μετά τό «σή-
μερα», προχωρεῖ σέ ἕνα ἀπίθανο συμπέ-
ρασμα. Ἐφ’ ὅσον, ὁ Ἰησοῦς ὑποσχέθηκε 
στόν ληστή ὅτι θά εἶναι μαζί του στόν 
Παράδεισο, «έναν τόπο σαν ωραίο κήπο 
ή πάρκο», ἄρα καί ὁ Ἰησοῦς θά εἶναι σ’ 
αὐτόν τόν Παραδεισο. Δηλαδή, τοποθετεῖ 
τόν Υἱόν σέ ἕναν περιορισμένο χῶρο καί 
χρόνο. Ὅμως γνωρίζομε ὅτι ὁ Υἱός, ὅπως 
καί ὁ Πατέρας καί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι 
ἐκτός χώρου καί χρόνου, ὡς προαιώνιοι. 
Γι’ αὐτό καί τονίζεται στήν πρός Ἑβραί-
ους Ἐπιστολή ὅτι: «… τόν ὁποῖον ἔθεσε 
κληρονόμον πάντων, δι’ οὗ ἔκαμε καί τούς 
αἰῶνας» (Ἑβρ. α΄ 2).

Καί μιά τελευταία ἀναφορά μας στό 
πολυδιαφημισμένο βιβλίο τῆς «Σκοπιᾶς».

Σελ. βιβλίου 316:
«Αλλά τι θα γίνουν οι πιστοί απόστολοι 

και ο περιορισμένος αριθμός άλλων ατό-
μων που θα είναι με τον Ιησού στον ουρανό; 
Η Αγία Γραφή λεει: “Θα είναι ιερείς του 

Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν 
μαζί του τα χίλια χρόνια“ (Αποκάλυψη 20: 
6). Εκείνοι που θα γίνουν συγκυβερνήτες 
του Χριστού θα έχουν ζήσει ως άντρες και 
γυναίκες στη γη. Γι’ αυτό, θα εκδηλώνουν 
συμπόνια και κατανόηση όταν θα κυβερ-
νούν από τον ουρανό όσους θα ζουν στη γη 
– Αποκάλυψη 5: 10».

Ἡ κατάληξη τοῦ βιβλίου εἶναι ἀναμε-
νόμενη. Τό αἰώνιο πρόβλημα τῆς ἑταιρίας 
γιά τούς 144.000. Ἕνα βιβλίο μέ 320 περί-
που σελίδες προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει τούς 
«χρισμένους», σάν μοναδικούς ἁγίους 
στόν οὐρανό, στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὡς 
βοηθοί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖο το-
ποθετοῦν στήν ἴδια θέση μαζί μέ αὐτούς, 
φυσικά σάν ἕνα τέλειο ἄνθρωπο, τίποτα 
λιγότερο τίποτα περισσότερο! (βλ. Ἀγαθά 
Νέα, σελ. 118). Ἀδιαφορεῖ ἡ ἑταιρία γιά τόν 
λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά τό πλῆθος ἐδαφίων τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς, πού διακηρύττουν τή θεό-
τητα τοῦ Υἱοῦ. Καταργεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό 
ὡς τόν μοναδικό Σωτῆρα τῶν ἀνθρώπων: 
«Ἄς εἶναι γνωστό εἰς πάντας ὑμᾶς καί εἰς 
πάντα τόν λαόν τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι διά τοῦ ὀνό-
ματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, 
τόν ὁποῖον ἐσεῖς ἐσταυρώσατε… Καί δέν 
ὑπάρχει δι’ οὐδενός ἄλλου ἡ σωτηρία· διότι 
οὔτε ὄνομα ἄλλο εἶναι ὑπό τόν οὐρανό δεδο-
μένο μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, διά τοῦ ὁποίου 
πρέπει νά σωθῶμεν» (Πράξ. δ΄ 10-12).

Γιά τήν «Σκοπιά» ὅμως δέν ἔχει καμία 
σημασία τί λέει ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά τί 
λέει, ὁ «μόνος συλλογικός ἀγωγός τοῦ Θε-
οῦ γιά τή ροή τῆς βιβλικῆς ἀληθείας στούς 
ἀνθρώπους ἐπάνω στή γῆ» (Σκοπιά, 1960, 
σ. 471). Καί ἀλοίμονο ἄν κάποιοι «ἀτελεῖς 
ἄνθρωποι», ἀντί νά δέχονται τίς διδασκα-
λίες τοῦ «δούλου» «σάν ἀπό τόν Χριστό μέ-
σω τῆς ὀργανώσεως, συζητοῦν μέσα τους ἤ 
μέ ἄλλους τί πρέπει νά κάνουν» (Σκοπιά, 
1959, σ. 349). Αὐτοί θά ἔχουν τήν ἴδια τύ-
χη μέ τούς «ἐχθρούς τοῦ Ἰεχωβᾶ» στόν 
Ἁρμαγεδώνα (βλ. Σκοπιά 1968, σ. 83).
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ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ ΔΗ ΜΟ ΚΡΑ ΤΙ Α

Η Ι Ε ΡΑ ΣΥ ΝΟ ΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙ ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

 Πρωτ. 964
Ἀριθμός Ἀθήνῃσι, 7ῃ Μαρτίου 2016
 Διεκπ. 525

Ε ΓΚΥ ΚΛΙ ΟΝ ΣΗ ΜΕΙ Ω ΜΑ

Πρός
τήν Ἱ ε ράν Ἀρ χι ε πι σκο πήν Ἀ θη νῶν καί
τάς Ἱ ε ράς Μη τρο πό λεις τῆς Ἐκ κλη σίας τῆς Ἑλ λά δος

ΘΕΜΑ: «Περί Φωτισμένων καί Ἀπολυτρωτικῶν Σχολῶν»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Δια ρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, 
τῆς 1ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν σχετικῆς γνωμοδοτήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέ σε ων, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ 
Συνεδρίᾳ Αὐτῆς καί ἐν συνεχείᾳ τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2361/ 1983 Ἐγκυκλίου Αὐτῆς, ἀπεφάσι-
σεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς ὅτι:

Εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί εἰς τήν ἀλλοδαπήν, ἐμφανίζονται κα τά καιρούς κινήσεις 
καί πρόσωπα δῆθεν «ὁραματιστριῶν–φω τι σμέ νων», αἱ ὁποῖαι κάνουν λόγον διά νεωτέ-
ρας «ἀ πο κα λύ ψεις», προερχομένας δῆθεν ἀπό τόν Ἴδιον τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας 
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ἤ τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί τούς Ἁγίους Ἀγγέλους, ὡς φερ’ 
εἰπεῖν, αἱ «Ἀπολυτρωτικαί Σχολαί» ἤ «Τριαδικαί Σχολαί» ἤ ἡ «Σχολή Παντανάσσης», αἱ 
ὁποῖαι ἐρείδονται εἰς τό πρόσωπον τῆς Κωνσταντίνας Ζολώτα.

Παρά τήν εὐσεβοφάνειά των καί τήν σχέσιν των μέ τήν Ἐκ κλη σί αν, πολλάκις διατυ-
πώνουν διδασκαλίας μέ περιεχόμενον κακόδοξον. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ὑποβαθμίζουν 
τούς φορεῖς τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως, Ἁγίαν Γραφήν καί Ἱεράν Παράδοσιν, θεωροῦσαι 
ὡς κανόνα ζωῆς καί λόγου τάς ἐκ τῶν «ὁραμάτων» πληροφορίας των καί προβάλλουσαι 
τάς διδασκαλίας των δι’ ἐντύπων ἤ βιβλίων, ὅπως τά «Εὐφρόσυνα», «Λόγοι τοῦ Οὐ ρα-
νί ου Πατρός» κ. ἄ.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν, ἵνα συστήσῃ εὐ σε βά στως πρός τούς Σεβα-
σμιωτάτους Ἱεράρχας, τούς Ἱερεῖς καί τούς Ὀρθοδόξους Πιστούς ὅπως ἀπέχουν ἀπό 
τούς κύκλους καί τάς «Σχολάς» τούτων καί μή ἐνθαρρύνουν ἤ ὑποστηρίζουν παρομοίας 
κινήσεις. 

Ἐν τολῇ τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου
Ὁ Ἀρ χι γραμ μα τεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
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ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ ΔΗ ΜΟ ΚΡΑ ΤΙ Α

Η Ι Ε ΡΑ ΣΥ ΝΟ ΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙ ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

 Πρωτ. 1118
Ἀριθμός Ἀθήνῃσι, 7ῃ Μαρτίου 2016
 Διεκπ. 528

Ε ΓΚΥ ΚΛΙ ΟΝ ΣΗ ΜΕΙ Ω ΜΑ

Πρός
τήν Ἱ ε ράν Ἀρ χι ε πι σκο πήν Ἀ θη νῶν καί
τάς Ἱ ε ράς Μη τρο πό λεις τῆς Ἐκ κλη σίας τῆς Ἑλ λά δος

ΘΕΜΑ: «Περί τῆς Ε.ΣΥ. - Ἑλλήνων Συνέλευσις»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, 
τῆς 3ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν σχετικῆς Γνωμοδοτήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ 
Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς ὅτι, ἐπειδή κατά καιρούς ἐμφανίζο-
νται ὀργανώσεις ἤ κινήματα ἀμφιλεγομένου χαρακτῆρος, μέ ἔντονον ἐθνικιστικόν, ἀν-
τι εκ κλη σι α στι κόν ἤ ἀρχαιολατρικόν χαρακτῆρα καί ρατσιστικόν λόγον, ὡς ἡ ὀργάνωσις 
«Ε.ΣΥ. - Ἑλλήνων Συνέλευσις», προτρέπονται οἱ Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι, οἱ Κληρικοί 
καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα ὅπως ἀπέχουν ἀπό ἐκδηλώσεις τοιούτων ὀργανώσεων 
καί μή ἐνθαρρύνουν ἤ ὑποστηρίζουν παρομοίας πρωτοβουλίας.

Ἐν τολῇ τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου
Ὁ Ἀρ χι γραμ μα τεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

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

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

«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰε χω βά». Κάθε Παρασκευή, 5.30΄-7.30΄ μ.μ.
2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι-

στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη.
3.  Ὁμάδα Μελέτης τῶν Προτεσταντικῶν–Πεντηκοστιανῶν κινήσεων. Κάθε Δευ-

τέρα, 7.00΄-9.00΄ μ.μ.
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας 

Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπικοι-
νωνίας: 210 6396 665.
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«ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...»!1

Κείμενο μέ τόν ἀνωτέρω τίτλο εἶναι ἐδῶ 
καί καιρό ἀ ναρ τη μέ νο στό διαδίκτυο, σχο-
λιασμένο καί ἀνεβασμένο σέ πολλές ἱ στο-
σε λί δες, ἀπό ἐκεῖνες, πού δέν κάνουν τόν 
κόπο νά ἐλέγξουν τίς πηγές τους, ἀλλά ἀνε-
βάζουν ὅ,τι νομίσουν ὅτι ἀποτελεῖ «εἴδηση».

Τό κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς:
«O λόγος του Αμερικάνου λογοτέχνη (και 

όχι μόνον), Robert Najemy για την Ελλάδα, 
που μας κάνει να ανατριχιάζουμε από υπε-
ρηφάνεια!...».

Καί συνεχίζει τό κείμενο:
«1. Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 

100 μέτρων.
2. Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, από όλον 

τον κόσμο.

1. http://www.briefingnews.gr/ellada/apisteytos-
logos-toy-amerikanoy-logotehni-robert-najemy-mporeite-
diagrapste-tin-ellada

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

Σημείωση τῆς Σύνταξης
•  Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς 

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

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

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

•  Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση, κατόπιν 
ἀδείας ἀπό τήν Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.

3. Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο 
τον πλανήτη...

Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από 
παντού.

1. Από την ιατρική σας, την φαρμακευτι-
κή σας,

2. Από τα μαθηματικά σας (γεωμετρία, 
άλγεβρα),

3. Από την φυσική σας, χημεία,
4. Από την αστρονομική σας,
5. Από την πολιτική σας,
6. Από την καθημερινότητά σας.
Διαγράψτε τα μαθηματικά, διαγράψτε 

κάθε σχήμα, κάντε το τρίγωνο-οκτάγωνο, 
την ευθεία-καμπύλη, σβήστε την γεωμε-
τρία από τα κτίριά σας, τους δρόμους σας, 
τα παιχνίδια σας, τα αμάξια σας, σβήστε 
την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε 
φαρμάκου, διαγράψτε την δημοκρατία και 
την πολιτική, διαγράψτε την βαρύτητα και 
φέρτε το πάνω κάτω, αλλάξτε τους δορυ-
φόρους σας να έχουν τετράγωνη τροχιά, 
αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού 
θα υπάρχει έστω και μια ελληνική λέξη), 
σβήστε από την καθημερινότητά σας κάθε 
ελληνική λέξη, αλλάξτε τα ευαγγέλια, 
αλλάξτε το όνομα του Χριστού που και 
αυτό βγαίνει από τα Ελληνικά και σημαί-
νει αυτός που έχει το χρίσμα, αλλάξτε 
και το σχήμα κάθε ναού (να μην έχει την 
ελληνική γεωμετρία), σβήστε τον Μέγα 
Αλέξανδρο, σβήστε όλους τους Μυθικούς 
και Ιστορικούς ήρωες, αλλάξτε την παι-
δεία σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας, 
αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμιά 
σας, αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας, 
χρησιμοποιήστε τον αραβικό, διαγράψτε 
την φιλοσοφία, διαγράψτε, διαγράψτε, 
διαγράψτε...

Θα πείτε “δεν γίνεται”.
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Σωστά, δεν γίνεται, γιατί μετά δεν θα 
μπορείτε να στεριώσετε ούτε πρόταση!

Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλ-
ληνας, η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον 
πλανήτη.

Η πρόκληση πάντως ισχύει».
Τό κείμενο αὐτό, πού ἔχει δημοσιευθῆ σέ 

μερικές ἱστοσελίδες2, εἶναι βεβαίως εἰλικρι-
νές καί ἐγκωμιαστικό γιά τήν πατρίδα μας, 
τήν Ἱστορία μας καί τήν Πίστη μας. Συντά-
κτης του ὅμως εἶναι ὁ Γάλλος λογοτέχνης, 
συγγραφέας καί δραματουργός Ζάν Ρι-
σπέν (Ἀλγερία 1849 – Παρίσι 1926). Εἴδαμε 
νά τό χρησιμοποιεῖ καί ὁ Robert Najemy.

Ἡ ἀναγνώστρια, πού μᾶς ἀπέστειλε 
τήν εἴδηση, ἐπισημαίνει: «Πρέπει νά γνω-
ρίζουμε ὅτι ἡ ὀργάνωση τοῦ Robert Najemy 
“Ἁρμονική Ζωή” ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπό τή 
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας σάν ἀσυμβίβαστη μέ 
τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ ὀργάνωση τοῦ Robert 
Najemy ἔχει παρασύρει ἀνθρώπους πού 
νομίζουν ὅτι ἔφτιαξαν τή ζωή τους κι εἶναι 
σήμερα μπερδεμένοι στή New Age καί στόν 
γκουρουισμό –ἀποκρυφισμό».

Σημειώνουμε, ὅτι ὁ «Διάλογος» ἔχει 
ἀσχοληθεῖ μέ τήν ἐν λόγῳ ὀργάνωση σέ 
πολλά τεύχη, στά ὁποῖα καί παραπέμπου-
με τούς ἀναγνῶστες.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΣΤΑΝΑ;

Ἡ Ἀστανά εἶναι ἡ πρωτεύουσα τοῦ 
Καζακστάν. Ἡ πόλη εἶναι κτισμένη στίς 
ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Ἰσίμ καί τήν ἐποχή 
τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ὀνομαζόταν Τσε-
λίνιγκραντ. Στή μοντέρνα Ἀστανά (πού 
στά Καζακικά σημαίνει πρωτεύουσα), στήν 

2. http://www.greekalert.com/2013/10/robert-najemy.
html

http://aetostz.blogspot.gr/2012/12/robert-najemy.html
http://enoriapotamoukerkyras.blogspot.gr/2013/10/o-

robert-najemy-tresorhotels.html
http://www.pentapostagma.gr/2013/08/Robert-

Najemy-for-greece.html
http://ktriantafillopoulos.blogspot.gr/2012/07/

hollywood-tommy-lee-los-angeles.html

ἀριστερή ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Ἰσίμ, δημιουρ-
γήθηκε μία νέα συνοικία πού μοιάζει μέ 
τό Μανχάταν. Ἡ μοντέρνα πόλη δημιουρ-
γήθηκε ἀπό τό μηδέν πάνω σέ ἕνα γενικό 
σχέδιο τοῦ ἰάπωνα Κίσο Κουροσάβα πρίν 
ἀπό μία 15ετία καί ἡ κατασκευή της στοίχι-
σε περισσότερο ἀπό 10 δισ. δολλάρια3.

Τά κτήρια πού κοσμοῦν τήν πόλη ἀνή-
κουν σέ διάφορους ἀρχιτεκτονικούς τύ-
πους μέ πολλές ἐπιρροές ἀπό τή Δύση. 
Ἰδιαίτερο εἶναι τό ἐπωνομαζόμενο «Πα-
λάτι γιά τήν εἰρήνη καί τήν ἁρμονία» σέ 
σχῆμα πυραμίδας, τό ὁποῖο εἶναι κτισμένο 
πάνω σέ ἕναν τεχνητό λόφο. Τό κτήριο 
σχεδιάστηκε ἀπό τόν βρετανό ἀρχιτέκτο-
να Sir Norman Foster καί τά ἐγκαίνιά του 
πραγματοποιήθηκαν τό 2006. Τήν ἰδέα γιά 
τήν ἀνέγερση τοῦ συγκεκριμένου κτηρίου 
εἶχε ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος τοῦ Καζακστάν, 
Νουρσουλάν Ναζαρμπάεφ, ὁ ὁποῖος θέ-
λησε νά κατασκευάσει ἕνα κέντρο συνα-
ντήσεως τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς 
ὑφηλίου4.

Τό κτήριο-πυραμίδα ἔχει ὕψος 62 μέτρα5 
καί ἐξωτερικά καλύπτεται ἀπό ἕνα ἀτσά-
λινο πλαίσιο καί ὑαλοπίνακες. Ἐσωτερικά, 
στό πρῶτο ἐπίπεδο, βρίσκεται αἴθουσα 
συναυλιῶν 1.500 θέσεων. Στόν πρῶτο ὄρο-
φο, πάνω ἀπό τήν αἴθουσα συναυλιῶν, τό 
πάτωμα εἶναι φτιαγμένο ἀπό γυαλί καί 
δίνει τή δυνατότητα στόν ἐπισκέπτη νά 
βλέπει τήν αἴθουσα συναυλιῶν καί νά ἔχει 
τήν αἴσθηση ὅτι περπατᾶ στόν ἀέρα. Στούς 
ἄλλους δύο ὀρόφους τῆς πυραμίδας ὑπάρ-
χουν παρεκκλήσια τῶν 18 βασικῶν θρη-
σκειῶν τοῦ Καζακστάν, ἐνῶ οἱ θρησκεῖες 
πού συνολικά ὑπάρχουν στή χώρα αὐτή 
εἶναι 40. Στήν ὀροφή τῆς πυραμίδας βρί-
σκεται ἡ αἴθουσα στήν ὁποία συναντῶνται 
κάθε τρία χρόνια οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες 
ὅλου τοῦ κόσμου.

3. http:// www.tovima.gr/world/article/?aid=482866
4. http:// www.tovima.gr/world/article/?aid=482866
5. http://www.fosterandpartners.com/projects/palace-of-

peace-and-reconciliation/
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Ἰδιαίτερος εἶναι καί ὁ πύργος Μπαϊτε-
ρέκ πού συμβολίζει τόν τοπικό μύθο τοῦ 
δένδρου τῆς ζωῆς καί τοῦ μαγικοῦ πουλιοῦ 
τῆς εὐτυχίας, δημιούργημα καί αὐτός τοῦ 
βρετανοῦ ἀρχιτέκτονα  Sir Norman Foster. 
Ὁ μῦθος λέει ὅτι ὁ πύργος ἀντιπροσωπεύει 
μία λεύκα, ὅπου τό μαγικό πουλί Σαμρούκ 
γεννάει τό αὐγό του6. Ἀνάμεσα στά ἐντυ-
πωσιακά κτήρια τῆς Ἀστανά διακρίνονται 
τό τεράστιο «Χαντράτ Σουλτάν» τζαμί, μία 
μεγάλη συναγωγή καί μία Ὀρθόδοξη ρω-
σική Ἐκκλησία.

Τά κτήρια στήν πόλη Ἀστανά εἶναι 
τοποθετημένα σέ ἀπόλυτη διάταξη, ἐνῶ 
παντοῦ εἶναι ἐμφανῆ περίεργα ἤ καί μυ-
στικιστικά σύμβολα. Οἱ ἑρμηνεῖες πού 
δίδονται γιά τήν ὕπαρξη ὅλων αὐτῶν τῶν 
κτηρίων καί τῶν συμβόλων εἶναι πολλές 
καί ποικίλες καί δημιουργοῦν εὔλογα τό 
ἐρώτημα: τί συμβαίνει στήν πόλη Ἀστα-
νά ἤ τί πραγματικά συμβολίζει ἡ πόλη 
Ἀστανά;

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κα τά τό τρί μη νο Ἰανουαρί ου - Μαρτί-
ου 2016 καί με τά τίς δι α κο πές τῶν ἑ ορ τῶν 
τῶν Χρι στου γέν νων, συ νε χί στη κε ἡ λει-
τουρ γί α τοῦ «Σε μι να ρί ου Ὀρ θο δό ξου Πί-
στε ως καί Οἰ κο δο μῆς στήν Ὀρ θο δο ξί α». 
Τό Σε μι νάριο, πού διά γει τήν 3η δε κα ε τί α 
λει τουρ γί ας του, προσέφερε μέχρι σήμερα 
πολύτιμη βοήθεια, τόσο σ’ ἐκείνους πού τό 
παρακολουθοῦν τακτικά, ὅσο καί στούς 
ἀκροατές τοῦ ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς 
«Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας», ὁ ὁποῖος μετα-
δίδει τίς εἰσηγήσεις κάθε Σάββατο ἀπό-
γευμα. Οἱ ὁ μι λί ες γί νον ται κά θε Κυ ρια κή, 
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, ἀ να πτύσ-
σουν θέ μα τα, πού ἔ χουν σχέ ση μέ τήν ἐν 

6. http://www.contra.gr/Soccer/Europe/EuropaLeague/
paok/astana-foytoyrismos-kai-petrodolaria-sthn-kardia-ths-
stepas.2523318.html

Χρι στῷ ζω ή καί τήν Ἐκ κλη σι α στι κή μας 
πα ρά δο ση.

Κα τά τή διά ρκεια τῆς περιόδου αὐ τῆς 
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. Γεώργιος Με-
ταλληνός, μέ θέ μα: «Ἀπό τόν πλοῦτο τῆς 
ἑλληνορθόδοξης παιδείας μας στή ση με ρι-
νή χρεωκοπία της».

Ὁ Ὁσιολογ. Μοναχός π. Ἀρσένιος Βλια-
γκόφτης, μέ θέ μα: «Τά χαμένα παιδιά μας».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Τιμόθεος Παπα-
δάκης, μέ θέ μα: «Ποιά τά ἐμπόδια γιά τήν 
μετάνοια;».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Χερουβείμ Βελέ-
τζας, μέ θέ μα: «Πρόκληση τῶν νέων τεχνο-
λογιῶν ἐπικοινωνίας καί ἡ στάση μας ὡς 
Χριστιανῶν».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Ἰωάννης Φω-
τόπουλος, μέ θέ μα: «Ὀρθόδοξη ὁμολογία: 
Ἡ μοναδική ἀντίσταση στήν πρόκληση τῆς 
Νέας Ἐποχῆς».

Ὁ Θεολόγος Λυκειάρχης κ. Σταῦρος Κά-
νιας, μέ θέ μα: «Τά ἱερά γράμματα σώζουν, 
τά ἄθεα γράμματα καταστρέφουν».

Ὁ Συγγραφέας κ. Κωνσταντῖνος Πα-
παδημητρακόπουλος, μέ θέ μα: «Ζῆσε τή 
στιγμή!».

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Διονύσιος Κατε-
ρίνας, μέ θέ μα: «Μέ τόν σταυρό στό χέρι 
καί μέ τό δηλητήριο στό στόμα».

Σημείωμα τῆς Διευθύνσεως
Τό ἄρθρο «Τί εἶναι ἡ Ἀγγελολογία», τό 
ὁποῖο δημοσιεύθηκε στό προηγούμενο 
τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας, στηρίζεται 
στό κείμενο τῆς κυρίας Ἑλένης Ἀνδρου-
λάκη, τό ὁποῖο εἶχε δημοσιευθεῖ στόν 
«Διάλογο» τ. 37 τοῦ ἔτους 2004. Περιλαμ-
βάνει καί ἀποσπάσματα ἀπό τό προανα-
φερθέν κείμενο, ἐκτός εἰσαγωγικῶν, καί 
οἱ παραπομπές 3, 4 καί 6 ἔχουν καταγρα-
φεῖ ἐσφαλμένα, γι’ αὐτό παραπέμπουμε 
τόν ἀναγνώστη στό τεῦχος 37.
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Ο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΘΕΡΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Καθότι ἡ συνέχιση τῆς ἔκδοσής του βασίζεται
στή δική σας ὑποστήριξη.

Γιά τήν ἀποστολή τῆς οἰκονομικῆς σας ἐνίσχυσης μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν 
ἔνθετη ταχυπληρωμή, ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό τίς ἄλλες τα-
χυδρομικές 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 ἔστειλαν συνδρομή γίνεται ἄμεσα. Παρακα-
λοῦμε, στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά, στή θέση «Ἀποστολέας» τά 
στοιχεῖα σας. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.

Ὁ Συγγραφέας κ. Δημήτριος Κόκκορης, 
μέ θέ μα: «Ἀδάμ: Ἔξωση καί ἐπιστροφή» καί

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Βασίλειος 
Γεωργόπουλος, μέ θέ μα: «Ὀρθοδοξία καί 
αἵρεση. Ἐπισημάνσεις ἀπό τόν Ἅγιο Γρη-
γόριο Παλαμᾶ».

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 Ἰανουαρί ου - Μαρτί ου 
πραγ μα το ποι ή θη καν ἐπίσης δύο ἐκπαιδευ-
τικές ἡ με ρί δες, γιά τούς συ νερ γά τες τῆς Π. 
Ε. Γ. Ἡ πρώτη διεξήχθη στό Πνευ μα τι κό 
Κέν τρο τοῦ Ἱ. Ν. Υψώσεως Τιμίου Σταυροῦ 
Χολαργοῦ, τό Σάβ βα το, 16 Ἰανουαρίου. Εἰ-
ση γη τής ἦ ταν ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, 
μέ θέ μα: «Καμπαλά». Ἡ δεύτερη ἡ με ρί-
δα διεξήχθη στό Πνευ μα τι κό Κέν τρο τοῦ 
Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ ὁμώνυμου 
προαστίου, τό Σάβ βα το, 5 Μαρτίου. Ἡ εἰ σή-
γηση, πραγματοποιήθηκε ἀπό τόν κ. Μηνᾶ 
Ἀναστασάκη, μέ θέ μα: «Οἱ Φωτισμένες. 
Ἀπολυτρωτική Σχολή Παντανάσσης, τῆς 
Κωσταντίνας Ζολώτα».

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.

Ἀκόμη, στίς 15/2/2016 πραγματοποιήθη-
κε στό Θέατρο «Περοκέ» ἡ καθιερωμένη 
ἐτήσια Θεατρική Παράσταση μέ τό ἔργο 
τῆς μακαριστῆς Ξανθούλας Παπουτσῆ: 
«Γυρισμός». Τήν παράσταση πραγματο-
ποιεῖ τό Ὀρθόδοξο Πνευματικό Κέντρο 
«Ἀπόστολος Τιμόθεος», ὑπέρ τοῦ ἔργου 
διακονίας τῆς Π. Ε. Γ. 

Καί κατά τό τρίμηνο αὐτό, μέ λη τῆς Π. 
Ε. Γ. ἔ δω σαν δι α λέ ξεις σέ ἐ νο ρί ες τῆς Ἀρ-
χι ε πι σκο πῆς Ἀ θη νῶν καί στίς ἕ δρες Ἱερῶν 
Μη τρο πό λε ων τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἐλ λά-
δος, μέ θέ μα τα σχε τι κά μέ τήν δρα στη ρι ό-
τη τα τῶν σε κτῶν.

Συ νε χί στη κε ἐπίσης, κα τά τό τρί μη νο 
Ἰανουαρί ου - Μαρτί 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.
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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.

Ἕνα βιβλίο
ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο!

Προµηθευθεῖτέ το
ἀπό τά Βιβλιοπωλεῖα
ἤ τήν Π. Ε. Γ.
τηλ. 210.6396.665.
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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, e-mail: ierasynodos@ecclesia.gr

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

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

Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr 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.


