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

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ
ὑπό π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)

Συνεχίζομε τή δημοσίευση κειμένων τοῦ 
μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, 
μέ τή βεβαιότητα ὅτι παραμένουν πάντοτε 
ἐξαιρετικά ἐπίκαιρα, παρά τήν παρέλευ-
ση 35ετίας περίπου ἀπό τή σύνταξή τους. 

Ἀποδεικνύουν τό ἀλάνθαστο αἰσθητήριο 
τοῦ πατρός, τήν ὀρθότητα τῆς ποιμαντικῆς 
ἀγωνίας του καί τήν μετ’ ἐπιστήμης δια-
πραγμάτευση τῶν ποικίλων ποιμαντικῶν 
καί κοινωνικῶν θεμάτων».

«Ἔνοιωθα νά πνίγωμαι ἐκεῖνες τίς μέρες 
ἀπό τίς δηλητηριώδεις κοινωνικές ἀναθυ-
μιάσεις· ἤμουν μόνη, ξεγελασμένη ἀπό 
ὅλους, ἀπογοητευμένη ἀπό ὅλους καί ἀγω-
νιοῦσα ν’ ἁρπαχθῶ ἀπό κάπου· νά νοιώσω 
νά μέ ζεσταίνη μιά ἐλπίδα. Κι ἔρχεται ἡ 
φίλη μου καί μοῦ λέει:

-Ἄκου δῶ, αὐτά πού ζητᾶς θά τά βρῆς 
στή δική μας συντροφιά· καί ἐλπίδα καί 
καλοσύνη καί δικαιοσύνη!

Τί νἄκανα; Ἔτρεξα, ὅπως θἄτρεχε ὁ 
ὁδοιπόρος τῆς ἐρήμου ἄν μάθαινε πώς ἐκεῖ 
κοντά του ὑπάρχει μιά ὄαση!

-Ἐκεῖ θά βρῆς τή γαλήνη καί τήν ἐλπίδα 
πού τόσο διψᾶ ἡ ψυχή σου, εἶπε ἡ φίλη μου, 
κι ἀκόμα κάτι ἄλλο, τήν ἀληθινή καλωσύ-
νη· μά κι ἀκόμα κάτι ἄλλο πολύ πιό ὄμορ-
φο κι ὑπέροχο, ὅμως δέν μπορῶ νά σοῦ τό 
ἀποκαλύψω τώρα, δέν ἔχω τό δικαίωμα· θά 
τό δῆς ὅταν θά γίνης καί σύ μέλος!

Ἔφτασα στό κοινόβιο κι ἀπό τήν πρώτη 
νύχτα πίστεψα πώς εἶχα ἀπομακρυνθῆ 
ὁριστικά καί γιά πάντα ἀπό ἕνα κόσμο 
σάπιο καί διεφθαρμένο κι ὅτι εἶχα βρεθῆ 
σ’ ἕνα κόσμο ἀπροσμέτρητης καλοσύνης, 
ὅπου ἀκτινοβολοῦσε ὁ ζωντανός Θεός…».

Ἡ ὁμολογία αὐτή μιᾶς νεαρᾶς ἑλληνί-
δας θέτει ἕνα «καυτό» πρόβλημα τῆς κοι-

νωνίας μας καί ἐκφράζει μέ τραγικό τρόπο 
ἕνα βασικό της σύμπτωμα: τήν ἐπανάστα-
σι τῶν νέων.

Δέν ἔχει σημασία ἄν ὁ «ζωντανός θεός» 
τῆς «ἀπροσμέτρητης χαρᾶς», πού μοιράζει 
πλούσια «δικαιοσύνη, ἀληθινή καλοσύνη, 
γαλήνη, ἐλπίδα» καί πρό παντός τό «κάτι 
ἄλλο πολύ πιό ὄμορφο καί ὑπέροχο», πού 
δέν ἐπιτρέπεται νά ἀποκαλυφθῆ στούς 
ἀμυήτους, πού γιά νά τό ζήση κανείς πρέ-
πει ὁπωσδήποτε νά μπῆ στό «κοινόβιο», 
λέγεται Μαχαράτζι, Μαχαρίσι, Μούν, Πρα-
πουπάτα, Ράζνις, Ἀνανταμούρτι, Παραμ-
χάμσα, Χάμπαρτ ἤ ὅπως ἀλλοιῶς θέλετε.

Ἡ Μαργαρίτα Φέλλ, σέ ἕνα σημαντικό 
ἄρθρο μέ τίτλο «αἱρέσεις νέων – σύμπτωμα 
μιᾶς ἐκκοσμικευμένης κοινωνίας», πού δη-
μοσιεύθηκε στό γερμανικό περιοδικό «Γιούγ-
γενδβολ» (7/1982) ἀναφέρει χαρακτηριστικά 
πώς σήμερα σχηματίζεται ἕνα «παγόβουνο» 
καί στήν κορυφή του βρίσκεται «τό ἐλάχιστο 
ποσοστό τῶν νέων ἐκείνων, πού ἐνθουσιά-
ζονται ἀπό τίς μεσσιανικές ὑποσχέσεις τῶν 
νέων αἱρέσεων τῆς νεότητος».

Οἱ νέοι, πού σχηματίζουν αὐτό τό «πα-
γόβουνο», πού συνεχῶς αὐξάνεται σέ ὄγκο, 
διαδηλώνουν ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του 
πώς ἡ λεγομένη «κοινωνία τῆς εὐημερίας 
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ 
Συνοπτική παρουσίαση

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

Οἱ Μορμόνοι εἶναι μιά παραχριστιανική 
κίνηση πού ἱδρύθηκε στίς Η.Π.Α. τόν 19ον 
αἰώνα ἀπό τόν Joseph Smith (1805 -1844). Ἡ 

ἐν λόγω παραχριστιανική κίνηση εἶναι γνω-
στή διεθνῶς καί μέ τήν ἐπίσημη ὀνομασία 
τους ὡς «Ἐκκλησία τοῦ Ἰ. Χριστοῦ τῶν Ἁγίων 

καί τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν» δέν ση-
μαίνει γιά τήν ἀνθρωπότητα κέρδος· εἶναι 
«κοινωνία ἀπωλείας».

Ποιές εἶναι οἱ ἄλλες κατηγορίες νέων, 
πού ἀποτελοῦν σύμπτωμα μιᾶς τέτοιας 
κοινωνίας; Εἶναι οἱ ὁμάδες ἐκεῖνες, πού, 
ὅλες μαζί κι ἡ καθεμιά μέ τόν τρόπο της, 
ἐκφράζουν τήν «ἐπανάστασι τῶν νέων», 
οἱ πολιτικές ἐκστρεμιστικές ὁμάδες, οἱ ρο-
κάδες, οἱ χίππις… Ὅλες αὐτές ἀποτελοῦν 
ἀπεγνωσμένες προσπάθειες ἐξόδου ἀπό 
μιά κοινωνία πού ὅλο καί περισσότερο 
ἀφαιρεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο καί ἰδιαίτερα 
ἀπό τόν νέο τή δυνατότητα νά ἀναζητήση 
βαθύτερο νόημα στή ζωή.

Τό «ἰδανικό» μιᾶς κοινωνίας τῆς «εὐη-
μερίας καί τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν» 
εἶναι καθαρά δυτικό προϊόν. Αὐτό τό «ἰδα-
νικό» καλλιεργήθηκε συστηματικά στή 
μεταπολεμική Δύσι. Ὁ μέσος Γερμανός 
ἐπί παραδείγματι ἦταν περήφανος γιά τή 
«φυλή» του, πού κατώρθωσε νά ἐνσαρκώ-
ση αὐτό τό «ἰδανικό» στό λεγόμενο βιο-
μηχανικό θαῦμα. Ὅμως δέν ἀντιλήφθηκε 
πώς αὐτό τό ἐρζάτς, τό ἀντικατάστατο τῆς 
χαμένης του ὑπερηφανείας γιά τήν ἀπο-
τυχία τοῦ ἰδανικοῦ τῆς «ἀρίας φυλῆς» τοῦ 
τρίτου Ράϊχ τόν ὁδηγοῦσε σέ μεγαλύτερη 
καταστροφή: στήν ὁλοκληρωτική ἀπώλεια 
τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς, στόν ὁλοκληρωτι-
κό ἀποπροσανατολισμό, στήν ἀλλοτρίωσι 
τοῦ ἀνθρώπου. Σύμφωνα μέ μιά στατιστι-

κή, μόνο στίς ἀκραῖες παραθρησκευτικές 
αἱρέσεις κατέφυγαν γύρω στούς 200.000 
δυτικογερμανοί νέοι.

Σέ ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ Σόνντακ-
σμπλαττ (5 Σεπτ. 1982) δημοσιεύεται συ-
γκλονιστικό ἄρθρο τοῦ δημοσιογράφου 
Κορέλλ, ὁ ὁποῖος κατόρθωσε νά ζήση μιά 
μέρα μαζί μέ τούς «σκλάβους» τοῦ γκου-
ροῦ Ράζνις, γνωστοῦ ἀπό τό κοινόβιο σε-
ξουαλικῶν ὀργίων τῆς Πούνα, πού ὅπως 
λένε, μετέφερε τό παγκόσμιο κέντρο του 
γιά φορολογικούς λόγους (ἀπαλλαγή ἀπό 
φορολογία) στήν ἰδιόκτητη φάρμα MUDDY 
CREEK στήν ἀμερικανική Ἤπειρο (260 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα, ἀγορά: 425 ἑκατομ-
μύρια δραχμές). Χιλιάδες νέοι ἀπό ὅλο τόν 
κόσμο εἶχαν συγκεντρωθῆ ἐκεῖ νά γιορ-
τάσουν τήν GURU POORNIMA, τή γιορτή 
πού εἶναι ἀφιερωμένη στή λατρεία τοῦ «ζω-
ντανοῦ θεοῦ», δηλαδή τοῦ γκουροῦ Ράζνις· 
μεταξύ αὐτῶν ἦσαν 2.500 δυτικογερμανοί!

Τό ἀποτυχημένο ἰδανικό τοῦ δυτικοῦ 
κόσμου, τό ἰδανικό τῆς «κοινωνίας τῆς 
εὐημερίας» μέ βάσι τά «καταναλωτικά 
ἀγαθά» ἔφθασε μέ κάποια καθυστέρησι 
καί στήν πατρίδα μας καί βρῆκε πολλούς 
πού τό ἐρωτεύθηκαν παράφορα, ὥστε νά 
μή αἰσθανθοῦν τήν ἀνάγκη νά ἐρευνήσουν 
τά ἀποτελέσματα πού εἶχε ὁ «δεσμός» του 
μέ τήν κοινωνία τῆς Δύσεως.

Αναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό: «Πανα- 
γία ἡ Ἐλευθερώτρια», Σεπτέμβριος 1982
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τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν». Πιό γνωστή ὅμως 
εἶναι μέ τό ὄνομα Μορμόνοι, πού τό λαμβά-
νουν ἀπό τό ἱερό τους βιβλίο γνωστό ὡς «Βι-
βλίο τοῦ Μορμόν», τό ὁποῖο ἔχει μεταφρα-
στεῖ σέ περισσότερες ἀπό 100 γλῶσσες στόν 
κόσμο, ὅπως φυσικά καί στήν ἑλληνική1.

Ἀξιολογώντας ἀπό ὀρθόδοξο πρῖσμα τά 
πιστεύω τῆς ἐν λόγω αἱρετικῆς κίνησης, 
χωρίς δυσκολία, θά διαπιστώσουμε, ὅτι οἱ 
ἀντιλήψεις τῶν Μορμόνων ἀποτελοῦν ἕνα 
μεταλλεῖο πλανῶν. Πραγματικότητα πού 
ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τήν περί Θεοῦ δι-
δασκαλία τῆς αἵρεσης.

Κατά τήν μορμονική διδασκαλία ὑπάρ-
χουν πολλοί θεοί2.

Ὁ Θεός Πατέρας πού ὀνομάζεται Ἐλω-
χίμ, θεωρεῖται πατέρας ὅλων τῶν θεῶν, 
ἦταν κάποτε ἄνθρωπος ὅπως ἐμεῖς, προο-
δευτικά ἐξυψώθηκε καί ἔγινε Θεός. Ὡς Θε-
ός ἔχει ἐπίσης σάρκα καί ὀστᾶ, ὅπως πολύ 
χαρακτηριστικά ἀναφέρεται σέ ἐπίσημο 
ἱερό κείμενό τους: «Ὁ Πατέρας ἔχει σῶμα 
ἀπό σάρκα καί ὀστά, τόσο ψηλαφητό ὅπως 
καί τοῦ ἀνθρώπου»3.

Ἐπίσης, μεταξύ τῶν θεῶν συναριθ-
μοῦνται καί ἄνθρωποι πού πέθαναν, ἀνα-
στήθηκαν, ὑπερυψώθηκαν σέ ὕψιστο βαθ-
μό δόξας. Εἶναι πιά αἰώνιοι καί ἀποκτοῦν 
ἀπογόνους στόν πνευματικό κόσμο, δηλα-
δή, γεννοῦν πνεύματα πού κάποια στιγμή 
θά γίνουν ἄνθρωποι4.

Οἱ μορμονικές αὐτές ἀπόψεις εἶναι ἀπο-
λύτως ἀντίθετες μέ τήν περί Θεοῦ χριστια-
νική διδασκαλία. Ἀπηχοῦν χονδροειδεῖς 
περί θεοῦ ἀντιλήψεις πού συναντᾶ κάποιος 
σέ ἀρχαῖες εἰδωλολατρικές θρησκεῖες.

Εἶναι αὐτονόητο, ὅτι μέ τόσο παχυ-
λές καί ἄκρως ἀντιχριστιανικές περί Θεοῦ 
ἀντιλήψεις δέν ἦταν δυνατόν νά διαφυλα-
χθεῖ ἀκέραιη ἀπό τούς Μορμόνους ἡ χρι-

1. Βλ. M. Utsch, Mormonen, στό Quellentexte zur neuen 
Religiosität, EZW- Texte 215, σ. 31.

2. Βλ. Διδαχή & Διαθῆκες, 121:32. Τό Πολύτιμο Μαργα-
ριτάρι, Ἀβραάμ, κεφ. 4.

3. Βλ. Διδαχή & Διαθῆκες, 130:22.
4. Βλ. Διδαχή & Διαθῆκες, 132:19-20, 37.

στιανική διδασκαλία γιά τό μυστήριο τῆς 
Ἁγίας Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος. 
Γιά τούς Μορμόνους ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί 
τό Ἅγ. Πνεῦμα δέν εἶναι τρεῖς διακριτές 
ὑποστάσεις, ὁ ἕνας ἅμα καί Τριαδικός Θε-
ός, ἀλλά τρεῖς ξεχωριστοί θεοί5, μεταξύ, 
βεβαίως, τῶν ἄλλων θεῶν6. Ὁ Υἱός καί τό 
Ἅγ. Πνεῦμα εἶναι μάλιστα κατά τούς Μορ-
μόνους ἀπόγονοι τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί τῆς 
οὐράνιας συζύγου του7.

Ὁ Υἱός, πού ὀνομάζεται Ἰεχωβᾶ, δέν 
εἶναι φύσει Θεός, ἀλλά ὄν πού ἐξελίχθη-
κε σέ Θεό ἀφοῦ πρῶτα δημιουργήθηκε 
ἀρχικά ὡς πνεῦμα καί μετά κατέστη παιδί 
τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί μιᾶς οὐράνιας μητέ-
ρας8. Μάλιστα κατά τήν προΰπαρξή του ὁ 
Υἱός καί ὁ Σατανᾶς εἶναι ἀδέλφια9. Τό Ἅγ. 
Πνεῦμα, σέ ἀντίθεση μέ τόν Θεό Πατέρα 
πού ἔχει σάρκα καί ὀστᾶ, αὐτό δέν ἔχει καί 
θεωρεῖται «ἄτομο Πνεύματος»10.

Βλέπουμε, ὅτι ἐνῶ ἡ χριστιανική ὁρολο-
γία διατηρεῖται (π.χ. Ἄρθρο 1, τῶν Ἄρθρων 
τῆς Πίστης τοῦ J. Smith), ἡ μορμονική 
κατανόηση τοῦ μυστηρίου τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ εἶναι ὄχι μόνο κακόδοξη, ἀλλά καί 
ριζικῶς ἀντίθετη ἀπό τήν χριστια νική11. 
Καί μέ αὐτές τίς θέσεις τῶν Μορμόνων, 
ὅπως καί μέ ἄλλες πολλές ριζικά ἀντίθετες 
στό χριστιανισμό σέ ἄλλα θέματα πίστεως, 
τίθεται τό ἐρώτημα, ἐάν καί σέ ποιό βαθμό 
οἱ Μορμόνοι ἔχουν σχέση ὄντως μέ τόν Χρι-
στιανισμό. Πολλοί εἰδικοί ὑποστηρίζουν 
ἤδη, ὅτι οἱ Μορμόνοι οὐσιαστικά ἀποτε-
λοῦν μία νέα θρησκεία μέ συγκρητιστικά 
στοιχεῖα12.

5. Βλ. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 19792, σσ. 
576-577.

6. Βλ. Κ. Hutten, Seher–Grübler-Enthusiasten, [10η ἔκδ, 
1966], σ. 601.

7. Βλ. Encyclopedia of Mormonism, τομ. 2 (1992), σ. 649.
8. Βλ. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 19792, σσ. 

546-547, 742.
9. Βλ. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 19792, σ. 192. 

Πρβλ. Panorama der neuen Religiοsität, 2001, σ. 581.
10. Βλ. Διδαχή & Διαθῆκες, 130:22.
11. Βλ. A. Hoekema, The Four Major Cults, 1963, σσ. 34-36.
12. Βλ. ἀναλυτικά W. Thiede, Die “Heiligen der Letzte Tage“ 

Christen jenseits der Christenheit, EZW Texte 161/2001, σσ. 2-5.
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ  
ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Δ.Α.Δ.

τοῦ κ. Γεωργίου Κρίππα 
Δρ. Συνταγματικοῦ Δικαίου

Μετά ἀπό σωρεία ἐγκληματικῶν πράξε-
ων ὁρισμένων αἱ ρέ σε ων καί στήν Εὐρώπη 
καί ἀλλοῦ (μέ ἀποκορύφωμα τήν ὁδήγηση 
τῶν ὀπαδῶν τους σέ ὁμαδικές αὐτοκτονίες) 
καί μετά ἀπό ἐ πι σή μαν ση τοῦ ἀπαραδέ-
κτου αὐτοῦ φαινομένου ἀπό πολλούς καί 
τήν αἴτηση λήψεως μέτρων ἐναντίον του 
ἐμφανίζεται μία πανευρωπαϊκή κινητοποί-
ηση ἐπί τοῦ προκειμένου καί μία εἰς βάθος 
εὐαισθητοποίηση, κυρίως τῶν ἁρμοδίων 
εὐρωπαϊκῶν ὀρ γά νων. Βεβαίως ἡ εὐαισθη-
τοποίηση αὐτή δέν προέρχεται μόνον ἀπό 
μία πλευρά, ἀλλά εἶναι γενική. Ἔχει ὅμως 
σημασία νά δοῦμε τί θέση ἔλαβαν καί 
λαμβάνουν ἐπί τοῦ θέματος τά ἁρμόδια 
ἐπί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων εὐρωπα-
ϊκά ὄργανα. Τοῦτο διότι μέχρι πρό τινος 
ὑπεστηρίζετο, ὅτι δέν μποροῦμε νά θίξωμε 
τίς αἱρέσεις, διότι θα παρεβιάζετο τό δικαί-
ωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας αὐτῶν. 
Ὅμως τά συγκλονιστικά καί συνταρακτι-
κά, ἀλλά συνάμα καί τραγικά γεγονότα 
πού συνέβησαν, ἀνέτρεψαν ἐπί τέλους τήν 
ἀπαράδεκτη αὐτή ἀδιαφορία, πού ἐβασί-
ζετο στήν προστασία τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας καί ἐπέτρεψαν τήν ἐμφάνιση 
δράσεως καί ἀποφάσεων, ψηφισμάτων συ-
στάσεων κ.λπ. Βεβαίως ἡ ἐν λόγω δράση 
καί ἀν τί δρα ση στήν καταστροφική τακτι-
κή τῶν αἱρέσεων ἐξεδηλώθη ἀπό πολλές 
πλευρές. Λόγω δέ περιορισμένου χώρου θά 
πε ρι ο ρι σθοῦ με εἰς τό νά παρουσιάσουμε 
δι’ ὀλίγων τά σπουδαιότερα τῶν κειμένων 
πού ἐξεδόθησαν ἤ ἐκυκλοφόρησαν. Ἀρχί-
ζουμε δέ ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, 
τό ὁποῖον εἶναι τό κατ’ ἐξοχήν ὄργανον 

προστασίας τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων 
καί τό μόνον ἁρμόδιον νά ἀποφανθεῖ περί 
τοῦ ἐάν ἐν προκειμένω ἔχουμε ἤ ὄχι πα-
ραβίαση τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Θά εἴχαμε ἑπο-
μένως ἐπί τοῦ ἐν ὄψει θέματος νά ποῦμε 
-ἐντελῶς περιληπτικά πάντοτε– τά ἑξῆς:

1. Ἡ Κοινοβουλευτική Συνέλευση τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Εὐ ρώ πης στίς 29.11.1991 
ἐκδίδει τήν Ἔκθεση Νο 6535 «Ἐπί τῶν 
αἱρέσεων καί τῶν νέων θρησκευτικῶν κι-
νημάτων» (Rapport sur les Sectes et les 
nouveaux Mouvements Religieux). Ἡ Ἔκθε-
ση αὐτή ἀρχίζει μέ τήν διαπίστωση ὅτι: 
«Οἱ δραστηριότητες ὁ ρι σμέ νων αἱρέσεων 
παραβιάζουν τήν δημοσία τάξη». Ἐν συνε-
χεία διερωτᾶται ἐάν πρέπει νά θεσπισθεῖ 
νομοθεσία περιορίζουσα ἤ ἀπαγορεύουσα 
τήν ἐλευθερία τῶν αἱρέσεων· ἤ μήπως πρέ-
πει νά θεσπισθεῖ νομοθεσία καθορίζουσα 
τά ὅρια ἐντός τῶν ὁποίων οἱ αἱρέσεις θά 
ἀσκοῦν τήν δραστηριότητά των, ἐφ’ ὅσον 
αὐτή ἀνταποκρίνεται σέ ὁρισμένα κριτήρια 
ἀντικειμενικά;

Ἡ Ἔκθεση προτείνει κατ’ ἀρχήν ὡς 
πρῶτα καί βασικά μέτρα: α) Τήν θέσπι-
ση νομοθεσίας βάσει τῆς ὁποίας ὅλες οἱ 
αἱρέσεις καί τά νέα θρησκευτικά κινήμα-
τα θά καταχωροῦνται εἰς εἰ δι κόν ἀρχεῖον 
κρατικῆς ὑπηρεσίας. β) Τήν εὐρυτέραν δυ-
νατήν πληροφόρηση τοῦ κοινοῦ καί κατά 
προτεραιότητα τῶν νέων περί τῆς φύσεως, 
τῶν δραστηριοτήτων καί τῶν ἐπιδιώξεων 
τῶν αἱρέσεων.

Ἐν συνεχεία ἡ Ἔκθεση προτείνει σχέδι-
ον Συστάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώ-
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πης διαπιστώνουσα προκαταβολικῶς τά 
κάτωθι ἐξόχως σημαντικά:

-Διαπιστοῦται τεραστία αὔξηση τῶν 
αἱρέσεων ἐπί τῆς ἐποχῆς μας.

-Διαπιστοῦται ἔλλειψη ἀντιδράσεως ἀπό 
τούς φορεῖς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι θά ἔπρεπε 
περισσότερον παντός ἄλλου νά ἀ νη συ χή-
σουν. Τοῦτο ὀφείλεται εἰς τό καθεστώς τῆς 
θρησκευτικῆς οὐ δε τε ρό τη τος τῶν εὐρωπα-
ϊκῶν κρατῶν, τό ὁποῖον ἄφησε ἐλεύθερο 
τό πεδίον τῆς ἠθικῆς καί τοῦ σεβασμοῦ 
ὁρισμένων βασικῶν ἀρχῶν. Τό δεδομένο 
τοῦτο τό ἐξεμεταλλεύθησαν δεόντως οἱ 
αἱρέσεις, ἤτοι τό ὅτι οἱ παραδοσιακοί θε-
σμοί, οἱ ὁποῖοι συνέβαλον εἰς τήν ἀντιμε-
τώπιση τῶν ὑπαρξιακῶν προβλημάτων 
ἀ δι α φο ροῦν.

-Τό φαινόμενο τῶν αἱρέσεων ἔχει λάβει 
διεθνεῖς διαστάσεις.

-Οἱ αἱρέσεις χρησιμοποιοῦν καταχρη-
στικῶς τό ὄνομα τοῦ Συμ βου λί ου τῆς 
Εὐρώπης.

Περαιτέρω ἡ Ἔκθεση ἐπιχειρεῖ νά διατυ-
πώσει τόν ὁρισμόν τῶν αἱρέσεων ὡς ἑξῆς: 
Αἵρεση σημαίνει ὁμάς θρησκευτικῆς ἤ μυ-
στικιστικῆς ἐπιρροῆς, τῆς ὁποίας οἱ ὀπαδοί 
διαβιοῦν ἐντός κοινότητος ὑπό τήν ψυχο-
λογικήν ἐπίδραση ἑνός ἤ περισσοτέρων 
ἀτόμων. Περαιτέρω παραθέτει καί ἄλλους 
διατυπωθέντας ὁρισμούς καί βεβαίως ἀνα-
γνωρίζει, ὅτι γενικῶς ἀποδεκτός ὁ ρι σμός 
τῶν αἱρέσεων δέν ὑπάρχει.

Ἐν συνεχεία ἡ Ἔκθεση διερωτᾶται ἐάν 
μία αἵρεση ἀποτελεῖ θρησκείαν μή δίδου-
σα ἀπάντηση εἰς τό ἐρώτημα τοῦτο, διότι 
νομικῶς δέν ἔχει διατυπωθεῖ ὁ ὁρισμός 
τῆς θρησκείας. Ἐ πι ση μαί νε ται μόνον, ὅτι 
γενικῶς τά δικαστήρια θεωροῦν ὡς θρη-
σκεία τήν ὀργάνωση τήν ἔχουσα μονίμους 
κληρικούς καί ὄχι εὐκαιριακούς καί ἐπίσης 
τήν ἔχουσα τό ἱερόν, τό λειτουργικόν καί 
μίαν σφαιρικήν καί ὑπερφυσικήν ἐξήγηση 
τοῦ κόσμου. Ἀλ λά καί ἡ ἔννοια αὐτή δέν 
εἶναι σταθερή.

Περαιτέρω ἡ Ἔκθεση παραθέτει συνο-
πτικῶς ποῖον τό καθεστώς τῶν αἱρέσεων 
εἰς ὁρισμένα εὐρωπαϊκά κράτη, ἤτοι:

ΓΑΛΛΙΑ: Οἱ αἱρέσεις ἔχουν συσταθεῖ ὡς 
σωματεῖα μή κερ δο σκο πι κοῦ σκοποῦ καί 
ὡς ἐκ τούτου δέν ὑπόκεινται εἰς φορολογί-
αν εἰσοδήματος.

ΕΛΒΕΤΙΑ: Δέν τούς ἀναγνωρίζει τό κα-
θεστώς τῶν ν.π.δ.δ.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ: Θέτει προϋποθέσεις ἀνα-
γνωρίσεως (καταχώρηση εἰς εἰδικόν κρατι-
κόν ἀρχεῖον). Βάσει τῆς νομοθεσίας αὐτῆς 
ἔ χουν ἀναγνωρισθεῖ 12 αἱρέσεις.

ΑΓΓΛΙΑ: Ἐπισημαίνει, ὅτι στήν Ἀγγλία 
ὑπάρχει ὑπηρεσία παρακολουθήσεως τῶν 
αἱρέσεων.

ΦΙΛΑΝΔΙΑ: Οἱ αἱρέσεις πρέπει νά κα-
ταχωρηθοῦν εἰς εἰδικόν κρατικόν ἀρχεῖον 
καί νά πληροῦν ὁρισμένες νόμιμες προϋ-
ποθέσεις.

ΒΕΛΓΙΟΝ: Δέν ὑπάρχει εἰδικόν καθε-
στώς ἀναγνωρίσεως. Ἔτσι οἱ αἱρέσεις λαμ-
βάνουν ὅποιαν μορφήν ἐπιθυμοῦν, π. χ. 
ὀρ γα νώ σεις δημοσίας ὠφελείας ἤ μή κερ-
δοσκοπικές.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Ἐπισημαίνεται, ὅτι τό 1989 
ἡ ἱσπανική Βουλή συνέταξε ἔκθεση περί 
αἱρέσεων, διά τῆς ὁποίας συνιστᾶ εἰς τήν 
κυβέρνηση νά ὑπαγάγει τίς αἱρέσεις ὑπό 
ἔλεγχον καί ἐποπτείαν.

Ὡς πρός τίς ἄλλες χῶρες ἀναφέρει, ὅτι 
ὑπάγουν τίς αἱρέσεις εἰς τό καθεστώς τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας (βεβαίως μετα-
γενεστέρως ἐπηκολούθησαν οἱ ἐκθέσεις 
τῶν κοινοβουλίων Γαλλίας, Γερμανίας, 
Βελγίου περί αἱρέσεων καί ἡ ἵδρυση κρα-
τικῶν ὑπηρεσιῶν ἐποπτείας τῶν αἱρέσεων 
καί πληροφορήσεως τοῦ κοινοῦ εἰς Γαλλί-
αν, Γερμανίαν, Αὐστρίαν, Ἑλβετίαν πέραν 
τῆς Ἀγγλίας ὅπου τοιαύτη ὑπηρεσία προ-
ϋπῆρχε).

Ἐπί τοῦ προκειμένου ἡ Ἔκθεση ἀναφέρει, 
ὅτι εἰς τά εὐ ρω πα ϊ κά κράτη ὑπάρχουν περι-
ορισμοί εἰς τήν δραστηριότητα τῶν αἱρέσε-
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ων ἀφορῶντες τήν δημοσίαν τάξη (Βέλγιον, 
Ἑλβετία, Δανία, Γαλλία, Ἰρλανδία, Λουξεμ-
βοῦργο) ἤ τά χρηστά ἤθη (Βέλγιον, Ἑλβετία, 
Δανία, Φινλανδία, Ἀγγλία, Ἰρλανδία). Διά 
τήν Κύπρο ἀναφέρει, ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες 
καί τά δόγματα πρέπει νά εἶναι φανερά καί 
ὄχι μυστικά, ὁπότε καί ἀπολαύουν τό δικαί-
ωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Στήν 
Ἱσπανία ἡ νομοθεσία προβλέπει τόν χαρα-
κτηρισμό μιᾶς ἑνώσεως ἤ αἱ ρέ σε ως ὡς πα-
ρανόμου, ἐνῶ στήν Ἑλβετία καί Φινλανδία 
προβλέπεται ἡ διάλυσή τους.

Περαιτέρω ἡ Ἔκθεση προβαίνει σέ μία 
σύντομη ἀναφορά τῆς ἀντιμετωπίσεως 
τῶν αἱρέσεων ὑπό τῆς νομολογίας τῶν 
δικαστηρίων ὁρισμένων εὐρωπαϊκῶν 
κρατῶν, ἤτοι:

Στήν Πορτογαλλία ἐκκρεμοῦν δίκες εἰς 
βάρος τῶν Χιλιαστῶν διά ἄρνηση ἐκπλη-
ρώσεως στρατιωτικῆς θητείας, ἀκόμη καί 
ἀόπλου.

Στή Νορβηγία ὑπάρχουν διώξεις ἐνα-
ντίον τῶν Σαηεντολόγων ἀφορῶσες τόν 
τρόπον στρατολογήσεως ὀπαδῶν καί χρη-
ματοδοτήσεως.

Στήν Ἱσπανία ὑπάρχουν καταδίκες 
αἱρέσεων διά προσηλυτισμόν παράνομον, 
αἰσχροκέρδειαν, φορολογικές παραβάσεις 
καί παραβάσεις τῶν ἐργατικῶν νόμων.

Στήν Ἀγγλία ἀναφέρονται διενέξεις 
ἀφορῶσες εἰς τίς φορολογικές ἀπαλλαγές.

Στή Γαλλία ὑπάρχουν πολλές περιπτώ-
σεις καταγγελιῶν ἐναντίον αἱρέσεων. Κυ-
ρίως ὑπάρχουν μηνύσεις ἐκ μέρους γονέων 
τέκνων παρασυρθέντων ὑπό τῶν αἱρέσε-
ων. Τά δέ γαλλικά δικαστήρια διακρίνουν 
τίς θρησκεῖες ἀπό τίς αἱρέσεις ἐκ τοῦ ὅτι 
εἰς μέν τίς θρησκεῖες ἡ προσχώρηση καί 
ἡ ἀποχώρηση εἶναι ἐλεύθερες, ἐνῶ εἰς τίς 
αἱρέσεις ἡ μέν προσχώρηση εἶναι ἐλευθέ-
ρα, ὅμως ἡ ἀποχώρηση ὄχι (θέμα πού πα-
ραμένει σκοτεινό).

Τέλος ἐπισημαίνει, ὅτι καί ἡ νομολογία 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων 

Δικαιωμάτων ἔχει θεωρήσει τίς δραστηριό-
τητες τῶν αἱρέσεων ὡς ἐμπίπτουσες στούς 
ὑπό τοῦ ἄρ θρου 9 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβά-
σεως Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλε-
πομένους περιορισμούς καί ἔχει ἀπορίψει 
τίς σχετικές προσφυγές.

Τέλος ἡ Ἔκθεση προτείνει τήν εἰσαγωγή 
εἰδικῆς νομοθεσίας ἐναντίον τῶν παρανό-
μων δραστηριοτήτων τῶν αἱρέσεων κυρίως 
ἔναντι τῆς νεολαίας.

Τό κείμενο τῆς Ἐκθέσεως τῆς Κοινοβου-
λευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου 
τῆς Εὐρώπης εἶναι ἐξόχως σημαντικόν καί 
θά ἔπρεπε νά γίνει ἐξ ὁλοκλήρου γνωστόν 
γενικώτερον (δέν γνωρίζω διατί ἔχει μέχρι 
σήμερον παραμείνει ἄγνωστον) καί ἐπιση-
μαίνω ὅτι ἀνωτέρω ἐξέθεσα τά κύρια ση-
μεῖα τούτου καί ὄχι τό σύνολόν του λόγω 
βεβαίως ἐλλείψεως χώρου.

2. Ἡ Σύσταση πού προτείνει ἡ ὡς ἄνω 
Ἔκθεση συνετάγη καί ἐπισημοποιήθηκε 
ὑπό τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως 
τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης τό ἑπόμε-
νον ἔτος 1992. Ἀποτελεῖ δέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 
1178/1992 ἐπίσημον Ἔκθεσιν αὐτῆς. Τά 
κύρια σημεῖα της εἶναι τά κάτωθι:

Κατ’ ἀρχήν ἀναφέρει, ὅτι ἡ Κοινοβου-
λευτική Συνέλευση εὐ αι σθη το ποι ή θη κε ἐν 
προκειμένω ἐκ πολλῶν περιπτώσεων πα-
ρανόμου καί καταστροφικῆς δράσεως τῶν 
αἱρέσεων ἐ πι ση μαν θει σῶν καί ὑπό τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου.

-Ἐπισημαίνει, ὅτι τό περί θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας ἄρθρον 9 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμ-
βάσεως περί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων δέν 
διευκολύνει τήν εἰσαγωγήν εἰδικῆς νομοθε-
σίας περί αἱ ρέ σε ων. Παρά ταῦτα ἐπιμένει, 
ὅτι ὁρισμένα νομοθετικά μέτρα προστασίας 
ἔναντι τῆς παρανόμου καί καταστροφικῆς 
δράσεως τῶν αἱρέσεων θά μποροῦσαν νά 
ληφθοῦν. Πρός τοῦτο ἡ Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση καλεῖ τήν Ἐπιτροπή Ὑπουργῶν 
ὅπως προτείνει εἰς τά εὐρωπαϊκά κράτη τή 
λήψη τῶν κάτωθι συγκεκριμένων μέτρων:
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-Εἰσαγωγή ἐκπαιδευτικῶν προγραμμά-
των πρός ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ ἐπί τῶν ἐκ 
τῶν αἱρέσεων κινδύνων.

-Εὐρυτάτη πληροφόρηση τοῦ κοινοῦ ὑπό 
τοῦ κράτους ἐπί τῆς ἐπικινδύνου καί κατα-
στροφικῆς δράσεως τῶν αἱρέσεων.

-Ἐνίσχυση ἰδιωτικῶν πρωτοβουλιῶν πού 
ἔχουν ὡς σκοπόν τήν πληροφόρηση τοῦ 
κοινοῦ ἐπί τοῦ ἰδίου θέματος.

-Εἰσαγωγή εἰδικῆς νομοθεσίας καταχω-
ρήσεως τῶν αἱρέσεων εἰς κρατικά ἀρχεῖα 
καθώς καί τῶν εἰς τήν ἀλλοδαπήν εὑ ρι σκο-
μέ νων κεντρικῶν ἑδρῶν τῶν αἱρέσεων πού 
δροῦν στά διάφορα κράτη.

-Εἰσαγωγή εἰδικῆς νομοθεσίας προ-
στασίας τῆς νεότητος ἐκ τῆς ἐπικινδύνου 
δράσεως τῶν αἱρέσεων μεταξύ ἄλλων δι’ 
ἀ πα γο ρεύ σε ως ἀπαγωγῆς τῶν ἀνηλίκων, 
μεταφορᾶς τους εἰς ἄλλο κράτος κ.λπ. 
καί ἰδία κύρωση τῆς διεθνοῦς συμβάσεως 
ἐ κτε λέ σε ως ἀλλοδαπῶν δικαστικῶν ἀπο-
φάσεων.

-Αὐστηροτέρα ἐφαρμογή τῆς ἤδη ὑφι-
σταμένης νομοθεσίας προστασίας τῶν 
ἀνηλίκων ἔναντι τῶν αἱρέσεων.

-Οἱ ὀπαδοί τῶν αἱρέσεων πρέπει νά 
πληροφοροῦνται, ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι νά 
τίς ἐγκαταλείψουν ὁποτεδήποτε τό ἐπιθυ-
μοῦν.

-Οἱ ἐργαζόμενοι στίς ὑπηρεσίες τῶν 
αἱρέσεων πρέπει νά ἀ πο λαύ ουν τήν προ-
στασία τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας καί τῆς 
νομοθεσίας περί κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων.

3. Τό ἔτος 1999 ἡ Κοινοβουλευτική Συ-
νέλευση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης 
ἐπανέρχεται διά νεωτέρας Συστάσεώς της 
συμ πλη ρού σης τήν προαναφερθεῖσαν σύ-
σταση Νο 1178/1992. Ἡ νέα ἐν προκειμένω 
Σύσταση εἶναι ἡ 1412/1999, τά κύρια σημεῖα 
τῆς ὁποίας εἶναι τά κάτωθι:

-Κατ’ ἀρχήν μνημονεύει τήν προηγουμέ-
νη Σύσταση, τήν ὁ ποί αν καί ἐπαναλαμβά-
νει, ἀναφέρει δέ ὅτι ἀπό τῆς υἱοθετήσεως 
τῆς προηγουμένης Συστάσεως ἐμεσολάβη-

σαν πολλά, τά ὁποῖα καί ὑποχρεώνουν τήν 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση νά ἐ πα νέλ θει 
καί νά τά ἀντιμετωπίσει

-Καταλήγει εἰς τό συμπέρασμα, ὅτι 
πράγματι εἶναι δυσχερεστάτη ἡ διατύπωση 
ὁρισμοῦ τῶν αἱρέσεων, παρά ταῦτα ὅμως 
διαπιστοῦται, ὅτι ὑπάρχει ἀνησυχία γιά τίς 
ὁμάδες ἐκεῖνες, πού ἀναπτύσσουν δραστη-
ριότητα θρησκευτική ἤ μυστικιστική.

-Γιά τίς ὁμάδες αὐτές θά πρέπει νά 
ἐξασφαλισθεῖ, ὅτι ἡ δράση τους θά εἶναι 
νόμιμη.

-Θά πρέπει νά συλλέγωνται ὑπεύθυνες 
πληροφορίες γιά τίς αἱρέσεις καί νά διοχε-
τεύονται εἰς τό εὐρύ κοινό. Ἰδία θά πρέπει 
πλη ρο φό ρη ση περί τῶν αἱρέσεων νά ὑπάρ-
χει καί στήν ἐκπαίδευση τῶν νέων.

-Θά πρέπει νά ὑπάρξει προστασία τῶν 
ἀτόμων ἐκείνων πού εἶναι περισσότερον 
εὐάλωτα ἀπό τίς αἱρέσεις καί ἰδίως τῶν νέ-
ων καί νά ὑπάρχει ἔλεγχος ἐπί τῶν μεθό-
δων καί τακτικῶν πού χρησιμοποιοῦν πρός 
τοῦτο οἱ αἱρέσεις, ὡς π.χ. κακομεταχείριση, 
βιασμοί, πλύσεις ἐγκεφάλου, ἀπαγορεύσε-
ως παρακολουθήσεως μαθημάτων κατω-
τέρας ἤ μέσης ἐκπαιδεύσεως, κ.λπ.

Πρός τοῦτο ἡ Σύσταση καταλήγει εἰς τό 
νά προτείνει πρός τά εὐρωπαϊκά κράτη τά 
ἑξῆς κυρίως:

-Δημιουργία ἤ ὑποστήριξη κέντρων πλη-
ροφοριῶν περί τῶν αἱρέσεων.

-Πληροφόρηση περί τῶν δοξασιῶν ἑκά-
στης αἱρέσεως εἰς τήν σχολικήν ἐκπαίδευ-
ση.

-Παραπομπή στά ποινικά δικαστήρια 
τῶν παρανόμων πράξεων τῶν αἱρέσεων.

-Αὐστηρά ἐφαρμογή τῆς νομοθεσίας πε-
ρί ὑποχρεωτικῆς σχο λι κῆς ἐκπαιδεύσεως.

-Ἐνθάρρυνση τῆς δημιουργίας ἑνώσεων 
ἀτόμων πού ὑπῆρξαν θύματα οἱ ἴδιοι ἤ τά 
τέκνα τους τῶν ἐκνόμων δραστηριοτήτων 
καί τακτικῶν τῶν αἱρέσεων.

-Προσέγγιση καί διάλογος μέ τούς ἐνδι-
αφερομένους.
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ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΜΠΕΡΟ ΚΟΣΜΟ 
ΤΗΣ 7ης ΤΕΧΝΗΣ

τῆς κ. Ἀγγελικῆς Χατζηιωάννου 
Συνεργάτιδος τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν Αἱρέσεων

Ὁ λαμπερός κόσμος τῆς 7ης τέχνης 
ἀποτελεῖ γιά τούς περισσότερους ἀνθρώ-
πους ἕνα χῶρο στόν ὁποῖο λάμπουν τά 
ἀστέρια τῆς ὑποκριτικῆς. Τό ἀμερικανικό 
Χόλιγουντ ἀναφέρεται ὡς «Μέκκα» τοῦ 

κινηματογράφου, χαρακτηρισμός διά τοῦ 
ὁποίου ὑποδηλώνεται ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ 
τό κέντρο τοῦ κινηματογράφου πού ἐπη-
ρεάζει τά παγκόσμια κινηματογραφικά 
πράγματα. Οἱ ἠθοποιοί, ἀστέρες, ὅπως 

-Προσφορά βοηθείας πρός δημιουργίαν 
κέντρων πληροφορήσεως περί τῶν αἱρέσε-
ων.

-Δημιουργία εὐρωπαϊκοῦ Παρατηρητη-
ρίου διά τίς ὁμάδες μέ θρησκευτικό, ἀπο-
κρυφιστικό ἤ πνευματικό χαρακτήρα.

Ἐπισημαίνουμε ἐν προκειμένω ὡς πρός 
τό τελευταῖο τοῦτο σημεῖο, ὅτι ἡ 25η σύνο-
δος τῶν Εὐρωπαίων Ὑπουργῶν ἐπί θεμά-
των Οἰκογενείας τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Εὐ ρώ πης ἀπεφάσισε τήν 
ἵδρυση «Εὐρωπαϊκῆς Ὑπηρεσίας τεκμηριώ-
σεως Αἱρέσεων», ἡ ὁποία θά ἐγκατασταθεῖ 
στή Βιέννη μέ στόχο τήν ἀντιμετώπιση τῶν 
ἑκατοντάδων παραθρησκευτικῶν ὀρ γα νώ-
σε ων πού ἐμφανίζονται συγκεκαλυμμένες 
ἤ σκοτεινές. Ἡ Ὑπηρεσία αὐτή θά ἔχει ὡς 
σκοπόν νά συμβάλει εἰς τήν καταστολή 
τῶν δραστηριοτήτων, πού ὑπό τό πρόσχη-
μα θρη σκευ τι κῶν δραστηριοτήτων ὁδη-
γοῦν ἀνθρώπους εἰς ψυχικήν ἐ ξάρ τη ση 
καί ὑλική ἐκμετάλλευση ὑπό ὁρισμένων 
αἱρέσεων.

4. Ἀλλά καί τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καίτοι ἔχει δε-
χθεῖ ἐν μέρει κάποιες προσφυγές τῶν αἱ-
ρέ σε ων ἐν τούτοις οὐδέποτε ἐθεώρησε ὡς 
ἀσυμβίβαστες μέ τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάξεις νό-
μων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, πού σκοπόν 

εἶχαν τόν κρατικό ἔλεγχο τῶν αἱρέσεων. 
Ἔτσι ἐθεώρησε τήν ἑλληνική νομοθεσία 
περί προσηλυτισμοῦ ὡς ἀπολύτως συμβι-
βαστή μέ τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Ἀνθρω-
πίνων Δικαιωμάτων (ἀπόφαση τῆς 23.5.1993 
ὑπόθεση Κοκκινάκης) μάλιστα ἔφθασε νά 
ἐπικυρώσει ἑλληνικές καταδίκες ἐπί προση-
λυτισμῷ ὑπό ὀπαδῶν τῶν Πεν τη κο στια νῶν 
(ἀπόφαση τῆς 24.2.1998 ὑπόθεση Λαρίσης), 
καθώς καί τήν ἑλληνική διάταξη περί κρα-
τικῆς ἀδείας ἱδρύσεως ναῶν καί εὐκτηρίων 
οἴκων (ἀπόφαση τῆς 26.9.1996 ὑπόθεση Μα-
νουσάκης). Ἐπίσης ἐθεώρησε ὡς συμβιβα-
στή πρός τήν ὡς ἄνω Εὐρωπαϊκή Σύμβαση 
τήν ἀγγλική νομοθεσία περί προσβολῆς τῆς 
θρησκείας (ἀπόφαση τῆς 25.11.1996 ὑπόθε-
ση Wingrove). Περαιτέρω ἐπεκύρωσε ἀπό-
φαση τῶν αὐστριακῶν ἀρχῶν διαλύσεως 
τῆς ὀργανώσεως τοῦ Moon ἀπορρίψαν τήν 
προσφυγή του (ἀπόφαση τῆς 15.10.1981), 
ἐνῶ ἐπίσης ἐπεκύρωσε ἀπόφαση τῶν 
ἀγγλικῶν ἀρχῶν νά μήν ἐγκρίνουν τήν 
ἵδρυση ναοῦ τῶν Χάρε Κρίσνα (ἀπόφαση 
τῆς 8.3.1994). Οἱ δύο τελευταῖες ἀποφάσεις 
εἶναι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, ἐνῶ ἡ ἰδία Ἐπιτροπή 
ἀπέρριψε ὅλες τίς μέχρι σήμερα ὑποβλη-
θεῖσες προσφυγές τῶν ἀντιρρησιῶν συνει-
δήσεως, τιμωρηθέντων διά ἄρνηση ἐκτελέ-
σεως στρατιωτικῆς ὑ πη ρε σί ας.
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συνηθίζουν νά τούς ὀνομάζουν, ἔχουν ἑκα-
τομμύρια θαυμαστές, ἀλλά καί ὀπαδούς, οἱ 
ὁποῖοι τούς θαυμάζουν, τούς μιμοῦνται καί 
τούς ἀκολουθοῦν, πολλές φορές, στά ὅρια 
τῆς ὑστερίας. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καί 
μέ τούς τηλεοπτικούς ἀστέρες, οἱ ὁποῖοι 
ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ πολυπληθές κοινό 
διά τῆς τηλεοράσεως.

Ἄν ὅμως κανείς μελετήσει τή ζωή καί τίς 
δηλώσεις σημαντικῶν καί διασήμων, ἀμε-
ρικανῶν κυρίως, ἠθοποιῶν θά διαπιστώσει 
πώς ἡ «λάμψη» αὐτῶν τῶν ἀστέρων, μόνο 
λάμψη δέν εἶναι. Πολλοί ἀπό αὐτούς ἦταν 
χρῆστες ναρκωτικῶν οὐσιῶν, ὑπῆρξαν 
ἤ ἐξακολουθοῦν νά εἶναι ἀλκοολικοί ἤ 
ἐξαρτημένοι ἀπό ἠρεμιστικά χάπια κ. ἄ. 
Κάποιοι ἀπό αὐτούς παραδέχονται πώς 
εἶναι μυημένοι στόν Ἀποκρυφισμό, ἐνῶ 
κάποιοι ἀπό αὐτούς ὑπογραμμίζουν πώς 
ἐντός τους βρίσκονται διάφορες δυνάμεις 
ἤ πρόσωπα πού τούς κατευθύνουν ἤ τούς 
βοηθοῦν στήν καριέρα τους, δηλώνοντας 
μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν κατοχή τους ἀπό 
παράξενες δυνάμεις, τίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλη-
σία χαρακτηρίζει ὡς δαιμονικές.

Ὁ Ροδόλφο Βαλεντῖνο, ὁ μεγάλος κι-
νηματογραφικός ἀστέρας τῆς δεκαετίας 
τοῦ 1920, δεκαετία εὐρείας διαδόσεως τοῦ 
κινηματογράφου, ἀναφέρει σχετικά μέ 
τήν αὐτόματη γραφή τήν ὁποία ὁ ἴδιος 
ἀσκοῦσε: «Ὅσο περισσότερο ἐξετάζουμε 
αὐτό τό ἀπίστευτο δῶρο τῆς αὐτόματης 
γραφῆς, τόσο περισσότερο εἴμαστε πεπει-
σμένοι γιά τή μεγάλη ἀλήθεια πού βρί-
σκεται πίσω ἀπό αὐτό. Τήν ἀλήθεια τῆς… 
ἐξελίξεως καί τήν ἀλήθεια τῆς ἐπικοινωνί-
ας μέ αὐτούς πού ὀνομάζουν νεκρούς»1. Ἡ 
σύζυγος τοῦ Βαλεντῖνο, Νατάσα Ραμπόβα 
ἀσκοῦσε τόν πνευματισμό καί μάλιστα τόν 
χρησιμοποιοῦσε γιά τή δημιουργία σεναρί-
ων: «Κάθε βράδυ ἡ Νατάσα ἔκανε μία τελε-
τή ζητῶντας βοήθεια ἀπό τόν πνευματικό 

1. Morris M., The many lives of Natacha Rambova, Abbeville 
Press, 1991, σ. 129.

κόσμο κατά τή διάρκεια τοῦ δημιουργικοῦ 
ἐγχειρήματός της. Στή συνέχεια μέ χαρτί 
καί μολύβι στό χέρι ἄρχιζε νά γράφει. Μετά 
τό ξεχείλισμα εἶχαν καταγραφεῖ. Τήν ἑπό-
μενη ἡμέρα τά ἔφερναν καί τά ἔδιναν στό 
σκηνοθέτη»2.

Ἡ διάσημη καί μυθική γιά πολλούς ἠθο-
ποιός Gretta Garbo ἀνέφερε: «Δέν εἶχα κα-
νένα στόν ὁποῖο νά μπορῶ νά μιλήσω ἀνοι-
κτά. Ἔτσι πῆγα σέ μυστικιστές λάτρεις τοῦ 
διαβόλου, ἀναγνῶστες μυαλοῦ καί αὐτούς οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν καταληφθεῖ ἀπό ὁμάδες πνευ-
μάτων. Κατά τή διάρκεια τῶν ὀνείρων μου 
ἀκούω τίς φωνές τους»3.

Ἡ Μέρλιν Μονρόε ἀσχολεῖτο μέ τόν 
πνευματισμό καί ἀναφέρεται ὅτι «… ἐνδι-
αφερόταν γιά τόν πνευματικό κόσμο, ζη-
τώντας τήν καθοδήγησή του»4, ἐνῶ ἡ ἴδια 
σημείωνε γιά τό τί αἰσθανόταν: «Ὁ Τζέκιλ 
καί ὁ Χάϊντ… Περισσότεροι ἀπό δύο ἄνθρω-
ποι, Μέ σοκάρουν κάποιες φορές. Μακάρι 
νά ἤμουν μόνον ἐγώ»5. Ἡ Shirley Maclein 
ἀναφέρει σχετικά μέ τή διάσημη ἠθοποιό: 
«Γιά νά τό θέσω ἀλλιῶς, ἴσως αὐτό εἶναι τό 
πραγματικό νόημα τοῦ channeling… Ὁ χα-
ρακτήρας θέτει στό περιθώριο τή συνειδη-
τή σκέψη του καί παραδίδεται σέ μία ἄλλη 
ταυτότητα. Αὐτό τό φαινόμενο τό εἶδα στή 
Merilin»6.

Ἡ ἠθοποιός Shirley MacLaine, γνωστή 
ὁπαδός τῆς «Νέας Ἐποχῆς», δηλώνει: «Ἔχω 
δεῖ τόσα πολλά κανάλια (channeling) καί 
ἐνδιαμέσους τά τελευταῖα χρόνια πού ἀπο-
φάσισα νά ἐφαρμόσω τά ἴδια πράγματα στή 
δουλειά. Ἐγώ ἀπλᾶ ἔρχομαι σέ ἀνώτερη ἐπι-
κοινωνία μέ τόν χαρακτήρα πού ἔχουμε δη-
μιουργήσει (=ρόλος). Αὐτή τή φορά ἐπιτρέ-
πω στόν χαρακτήρα νά ἐνοικήσει μέσα μου. 

2. Morris M., The many lives of Natacha Rambova, Abbeville 
Press, 1991, σ. 160.

3. Gronowicz Ant., Garbo: her story, 1990, σ. 302.
4. Wilson R., I Still Talk To... Legendary Celebrity Psychic 

Kenny Kingston As Told To Valerie Porter, 2000, σ. 226.
5. Summers Ant., Goddess: The Secret Lives of Marilyn 

Monroe, σ. 5.
6. MacLain Shirley, Dance While You Can, 1992, σ. 73.
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Ἐμπιστεύομαι ὅτι ἡ μαγεία θά λειτουργήσει, 
τό channeling καί ἡ ἔμπνευση θά γίνουν ἕνα 
καί τό αὐτό»7.

Ὁ κωμικός Peter Sellers, γνωστός γιά 
τόν κωμικό ρόλο του στίς περιπέτειες τοῦ 
Ρόζ Πάνθηρα, ἀναφερόμενος στόν τρόπο 
μέ τόν ὁποῖο ἑρμηνεύει τούς ρόλους του 
σημειώνει: «Εἶναι σάν νά εἶσαι ἕνας ἐνδι-
άμεσος καί ἀφήνεις τόν ἑαυτό σου ἀνοικτό 
καί λές θέλω ἕνα χαρακτήρα νά ἔρθει 
καί νά κατοικήσει στό σῶμα μου ἤ θέλω 
ἕνα πνεῦμα νά μέ καταλάβει ἔτσι ὥστε νά 
μπορῶ νά παράγω, αὐτό πού ἐλπίζω νά πα-
ράγω»8.

Ὁ μεγάλος ἀμερικανός κωμικός Sammy 
Davis Jr. ἦταν σατανιστής καί φίλος μέ τόν 
ἀμερικανό σατανιστή Antony LaVey. Ὁ ἴδι-
ος ὁ Lavey ἀναφέρει γιά τόν ἠθοποιό: «Ὁ 
Sammy Davis Jr ἦταν ἕνας ἀγαπητός φίλος, ὁ 
ὁποῖος συχνά ἔβαζε τόν ἑαυτό του μπροστά 
σέ κάτι πού ἦταν ἐπαγγελματικά ἐπικίν-
δυνο νά κάνει. Ἔφερε πολλούς ἀνθρώπους 
μέ ἐπιρροή στήν ἐκκλησία τοῦ σατανᾶ καί 
μοιράσθηκε τήν προσωπική του ζωή μαζί 
μου. Ἦταν ἕνας εὐαίσθητος, εὔγλωττος καί 
σατανικός ἄνθρωπος»9.

Ὁ ὑποψήφιος γιά Ὄσκαρ ἠθοποιός 
Denzel Washington ἀνέφερε στή γνωστή 
ἐκπομπή «60 minutes» τοῦ ἀμερικανικοῦ 
τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ CBS γιά τόν τρόπο 
ἑρμηνείας ἑνός ἀπό τούς ρόλους του: «Αὐτό 
πού ἔκανα ἦταν νά γονατίσω καί νά ἔρθω 
σέ ἐπαφή μέ τά πνεύματα. Ὅταν σηκώθηκα 
ἤμουν ἐπικεφαλής. Παντοδύναμοι ἅγιοι. Δι-
αφορετικά δέν θά μποροῦσα νά τό εἶχα κα-
ταγράψει καί νά ἀποφασίσω νά τό παίξω».

Ὁ διάσημος κωμικός Robin Williams, ἡ 
αὐτοκτονία τοῦ ὁποίου συντάραξε τό Χό-
λιγουντ, ἀνέφερε σέ συνέντευξή του στό 
περιοδικό U.S. Magazine «Ναί. Κυριολεκτι-
κά. Εἶναι σάν κατοχή (=ἀπό τά πνεύματα) 

7. Coming…p. 201.
8. Evans P., The Mask behind the Mask, 1968, σ. 198.
9. MF magazine, 3, 1997.

ἐντελῶς ξαφνικά εἶσαι μέσα… ἁπλᾶ παίρ-
νεις τήν ἐνέργεια καί ξεκινᾶς…»10.

Μία ἀπό τίς πιό ἐπιτυχημένες χιουμορι-
στικές σειρές τόσο στήν ἀμερικανική, ὅσο 
καί στήν ἑλληνική τηλεόραση, ἦταν αὐτή 
μέ πρωταγωνίστριά της τήν περίφημη Lu-
cille Ball (Λούσιλ Μπόλ). Σχετικῶς μέ τήν 
πρωταγωνίστρια ἀναφέρεται στό βιβλίο 
τοῦ Br. Steiger, Τό Χόλιγουντ καί τό ὑπερφυ-
σικό: «Ἦταν τό πνεῦμα τῆς ἠθοποιοῦ Carole 
Lombard πού κατεύθυνε τή Lucille Ball στήν 
τηλεόραση γιά νά δεχθεῖ τήν προσφορά νά 
πρωταγωνιστήσει στό «I love Lucy». Ὅταν 
ἡ διάσημη κωμικός (ἡ Carole Lombard) σκο-
τώθηκε σέ ἀεροπορικό δυστύχημα τό 1942, 
ἐμφανίσθηκε στή Lucy τό 1951, θεωρήθηκε 
πολύ μεγάλο ρίσκο νά ἀφήσεις τή μεγάλη 
ὀθόνη (=κινηματογράφο) γιά μιά μικρή (=τη-
λεόραση). Ἐπειδή ἡ Lucille Ball ἀποδέχθηκε 
τά μηνύματα πού τήν προέτρεψαν πῆρε τό 
ρίσκο,…καί ἔκανε τηλεοπτική ἱστορία»11.

Οἱ παραπάνω ἐνδεικτικές δηλώσεις ἀστέ-
ρων τοῦ ἀμερικανικοῦ κινηματογράφου δεί-
χνουν πώς στήν πραγματικότητα καί στήν 
πλειοψηφία του ὁ κόσμος τοῦ Χόλιγουντ, 
ἀλλά καί ὁ κόσμος τῆς ἀμερικανικῆς κυρίως 
τηλεοράσεως, δέν ἀποτελοῦν πάντοτε ἕνα 
λαμπερό κόσμο, καθώς δέν ἀπουσιάζουν 
ἀπό αὐτόν καί μελανές σελίδες πού σχετί-
ζονται μέ τό σκοτάδι τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ, 
τῆς μαγείας καί τοῦ σατανισμοῦ. Ἐάν, μά-
λιστα, συνδυάσουμε τίς παραπάνω δηλώ-
σεις, μέ δηλώσεις σημαντικῶν ἐκπροσώπων 
τοῦ σατανισμοῦ, τότε διαπιστώνουμε πώς 
ἡ κατάσταση εἶναι τό λιγότερο θλιβερή. 
Ὁ σατανιστής Anton LaVey ἀναφέρει: «Ἡ 
τηλεόραση εἶναι τό κύριο ὄργανο διείσδυ-
σης γιά τή νέα σατανική θρησκεία»12, ἐνῶ ὁ 
ὁμόφρονάς του Alister Crowley σημειώνει: 
«Ὑπάρχουν τρεῖς βασικές μέθοδοι γιά νά 
προκαλέσεις μία θεότητα. Ἡ τρίτη μέθοδος 

10. U.S. Magazine 1/99, σ. 52.
11. Steiger Br., Hollywood and the supernatural, 1990, σ. 

206.
12. LaVey Ant., The Devil’s notebook, σ. 86.
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εἶναι ἡ δραματουργία, ἴσως ἡ πιό ἑλκυστική 
ἀπό ὅλες. Βεβαίως, ἐξαρτᾶται καί ἀπό τό τα-
μπεραμέντο τοῦ ἠθοποιοῦ, μέ τήν ἐπίκληση 
τῆς φαντασίας του μέσω τῆς αἰσθητικῆς τῆς 
αἰσθήσεως»13. Ἡ κυριαρχία τοῦ ἀμερικανι-
κοῦ Χόλιγουντ στόν χῶρο τῆς τηλεόρασεως 
καί τοῦ κινηματογράφου στήν παγκόσμια 
κοινότητα καί ἡ ἐπιβολή ὡς προτύπων 
αὐτῶν, ἀλλά καί ἄλλων δῆθεν «ἀστέρων», 
καθιστᾶ ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη οἱ Ὀρθόδο-
ξοι χριστιανοί καί κυρίως οἱ γονεῖς νά εἶναι 

13. Crowley Al., Magic in Theory and Practice, σ. 145 & 
147.

ἰδιαιτέρως προσεκτικοί καί ἐν ἐγρηγόρσει 
καί νά ἀποκρούουν μέ τά ὅπλα πού τούς 
παρέχει ἡ πίστη τους στόν Τριαδικό Θεό, 
ὅλα τά ἄμεσα καί ἔμμεσα μηνύματα πού 
προσπαθοῦν νά προωθήσουν διά μέσου 
τοῦ ἀμερικανικοῦ κυρίως κινηματογράφου 
καί τῆς τηλεοράσεως ὁ ἀποκρυφισμός καί ὁ 
σατανισμός τῆς «Νέας Ἐποχῆς», διαψεύδο-
ντας τίς προσδοκίες τοῦ σατανιστῆ Anton 
LaVey ὅτι «δέν ὑπάρχει ἀνάγκη τώρα πιά γιά 
συμφωνία μέ τόν διάβολο. Τά παιδιά ἔχουν 
ἤδη παραδοθεῖ στίς σατανικές δυνάμεις»14.

14. Lavey Ant., The secret life of a Satanist, σ. 200.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ1

τοῦ Ὁσιολ. Μοναχοῦ π. Ἀρσενιου Βλιαγκόφτη 
μέλους τοῦ Πνευμ. Συμβουλείου. τῆς Π.Ε.Γ.

(γ’ μέρος)

Οἱ ὁδηγίες πού δίνονται, ὥστε νά εἰσα-
χθεῖ κανείς σέ μία κατάσταση μεταλλαγ-
μένης συνείδησης γιά νά ἔρθει σέ ἐπαφή 
μέ τά δαιμόνια, τούς «ἐσωτερικούς διδα-
σκάλους», «τό συλλογικό ἀσυνείδητο», 
εἶναι οἱ ἀκόλουθες: «Ἀφήσου, παραδόσου, 
ἐπίτρεψε στό σῶμα σου νά νιώσει σάν νά 
διαλύεται στό ἄπειρο, ἀπελευθερώσου ἀπό 
τίς λογικές ἀναλύσεις καί ἄστα ὅλα ρευ-
στά, ὁραματίσου τόν ἑαυτό σου σάν ἕνα τέ-
λειο ὄν μέ φῶς, ἐπίτρεψε στίς ὁποιεσδήποτε 
σκέψεις ἤ συναισθήματα νά ἀνατείλουν, 
παραδόσου σέ αὐτά καί ἄφησέ τα νά ρέουν 
μέσα σου, ἄσε στήν ἄκρη ὁριστικά κάθε 

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».

συναίσθημα φόβου, ἀνησυχίας ἤ καχυποψί-
ας»2.

Τό «πνεῦμα-ὁδηγός» τῆς Μπέιλη (1880 
- 1949), «ὁ θιβετανός διδάσκαλος Τζβάλ 
Κχούλ» ἀποκαλύπτει:

«Ἡ καταληψία μέ τή συγκατάθεση τοῦ 
ἀνθρώπου γιά ἕνα συγκεκριμένο διάστημα, 
θά γίνει κατανοητή στά ἑπόμενα χρόνια, ὅσο 
ποτέ ἄλλοτε καί θά εἶναι σίγουρα μία ἀπό 
τίς μεθόδους πού θά χρησιμοποιεῖ ὁ Ἐρχόμε-
νος Κύριος καί τά Μεγάλα Πνεύματα πού θά 
τόν ὑπηρετοῦν γιά νά βοηθήσει τόν κόσμο»3.

Καί συμπληρώνει: «Σέ κάθε ἔθνος πρέπει 
πρῶτα νά μυηθοῦν οἱ κυβερνῶντες, νά ἀπο-

2. Baer R. N., Στόν ἐφιάλτη τῆς Νέας Ἐποχῆς, 
μετάφραση Χ. Ἀρβανιτίδου, ἐκδ. Στερέωμα, θεσσαλονίκη 
1989, σελ. 150-151, κατά παράθ. Λυγερῆς Μελᾶ, Στάσεις καί 
ἀπόψεις..., ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 93.

3. Bailey, A. and Khul, D., Letters..., ἔνθ’ ἀνωτ., σσ. 124-
125, κατά παράθ. Λυγερῆς Μελᾶ, Στάσεις καί ἀπόψεις..., 
ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 74.
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κτήσουν ἕνα συγκεκριμένο ρυθμό δόνησης καί 
τό ἐκπαιδευτικό σύστημα νά φτάσει σέ ἕνα 
ὑψηλό ἐπίπεδο, γιά νά χρησιμοποιηθεῖ σάν μέ-
σο προώθησης καί βάση τοῦ ἀποκρυφισμοῦ»4.

Διά μέσου τοῦ διαλογισμοῦ ἀφυπνίζεται 
ὁ Ἀνώτερος Ἑαυτός. Αὐτό ὀνομάζεται μύ-
ηση. «Κατά τή Μύηση μία μορφή ἐνέργειας 
ἔρχεται ἀπό πολύ “μακριά” καί εἰσρέει μέ 
τή θέληση τοῦ Μύστη καί ἰδιαίτερα μέ τή 
θέληση τοῦ ὑποψηφίου πού θά τή λάβει, μέ-
σα στόν ἐσωτερικό κόσμο τοῦ ὑποψηφίου»5.

Οἱ μυήσεις αὐτές δίδονται ἀπό δαιμονι-
κές ὀντότητες, ὅπως ὁμολογεῖται στό κα-
τωτέρω ἀπόσπασμα, ἐάν μεταφρασθεῖ στή 
γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς τό ἀκούσουμε: 
«Γιά νά κατανοήσετε τί σημαίνει Μεγά-
λος Διδάσκαλος τῆς Ἑρμητικῆς Ἐπιστήμης, 
ἀρκεῖ νά σᾶς πῶ ὅτι ὑπάρχει μία ἀδιάκοπη 
μυητική διαδοχή τῶν ἀτόμων πού γίνονται 
Μύστες τῆς Ἀλχημείας καί τοῦ Ἑρμητισμοῦ, 
καί πῶς ἡ μύησή τους δόθηκε σ’ αὐτούς κατ’ 
εὐθείαν ἀπό τούς ἀνώτερους (ἀόρατους) κό-
σμους χωρίς τή μεσολάβηση ἀτόμων»6. Καί ἡ 
Dion Fortune συμπληρώνει: «...Ὁ Μεγάλος 
Μύστης ἔρχεται μέσα στή σιγή τῆς ἀνώτε-
ρης συνείδησης καί ποτέ δέν εἶναι ἀνθρώπι-
νη ὀντότητα»7.

Ἡ Ἀναλογία
Οἱ ἀποκρυφιστές μιλοῦν γιά «νόμο τῆς 

ἀναλογίας», ὁ ὁποῖος λέγει: «Ὅπως ἐπάνω, 
ἔτσι καί κάτω». Τό πόσο σημαντικός εἶναι 
αὐτός ὁ «νόμος», φαίνεται ἀπό τόν παρακά-
τω ὁρισμό τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, πού προετά-
θη τό 1950 καί στόν ὁποῖο ὁρισμό ὁ «νόμος 
τῆς ἀναλογίας» κατέχει κεντρική θέση. Τόν 
ὁρισμό αὐτόν παραθέτει ὁ Ἀμαντού (Robert 

4. Bailey, A. and Khul, D., Letters..., ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 
306, κατά παράθ. Λυγερῆς Μελᾶ, Στάσεις καί ἀπόψεις..., 
ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 74.

5. Roger De Pins, Σύγχρονες Ἐπιστολές..., ἔνθ’ ἀνωτ., 
σ. 30.

6. Αὐτόθι, σ. 27.
7. Dion Fortune, Ἡ Ἐκπαίδευση καί τό Ἔργο ἑνός 

Μυημένου, μετάφραση Ἠλία Μάμαλη, ἐκδ. Ἰάμβλιχος, 
Ἄθήνα 1983, σ. 50.

Amadou, 1924-2006) στόν Πρόλογό του στό 
προαναφερθέν βιβλίο τοῦ Papus (Gerard En-
causse, 1865-1916) «Πραγματεία ἐπί τῶν Ἀπό-
κρυφων Ἐπιστη μῶν». Ἄς τόν ἀκούσουμε:

«Ὁ ἀποκρυφισμός εἶναι τό σύνολο τῶν 
δοξασιῶν καί τῶν πρακτικῶν πού βασίζονται 
στήν θεωρία τῶν ἀντιστοιχιῶν [δηλ. τῶν ἀνα-
λογιῶν], δηλαδή τήν θεωρία σύμφωνα μέ τήν 
ὁποία κάθε ἀντικείμενο ἀνήκει σέ ἕνα μοναδι-
κό σύνολο καί διατηρεῖ μέ κάθε ἄλλο στοιχεῖο 
αὐτοῦ τοῦ συνόλου σχέσεις ἀναγκαῖες καί 
σκόπιμες, πού δέν ἐξαρτῶνται ἀπό τόν χρόνο 
καί τόν χῶρο». Καί συνεχίζει ὁ Ἀμαντού:

«Οἱ δοξασίες πραγματεύονται τίς ἐπιρ-
ροές καί τήν ἀναλογία πού δημιουργεῖ τό 
εἶδος τῶν ἀναφερόμενων ἀντιστοιχιῶν ἔτσι, 
ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἡ παράδοση, πού εἶναι 
ὁ φορέας τῆς διδασκαλίας στίς διάφορες 
ἐκφράσεις της».

«Οἱ πρακτικές ἀποτελοῦνται ἀπό τήν 
Ἀλχημεία, τήν Μαγεία καί τήν Προφητεία ἤ 
τήν Μαντική».

«Ὁ ἀποκρυφισμός μεσουρανεῖ στήν Θεο-
σοφία»8. Σύμφωνα μέ τόν ἀποκρυφιστικό 
χῶρο, ὁ ἄνθρωπος εἶναι «μικρόκοσμος» καί 
εὑρίσκεται σέ ἀντιστοιχία-ἀναλογία μέ τόν 
«μακρόκοσμο».

Θά πρέπει ἐδῶ νά ποῦμε, ἀσκοῦντες κρι-
τική στά παραπάνω, ὅτι σύμφωνα μέ τήν 
Ὀρθόδοξο θεολογία δέν ὑπάρχει ἀναλογία 
τοῦ ὄντος9, ἀφοῦ μεταξύ ἀκτίστου Θεοῦ καί 
κτιστῶν δημιουργημάτων, πάσης φύσεως 
καί κατηγορίας, οὐδεμία ὁμοιότης ὑ πάρ χει. 
Ἐπίσης οἱ Πατέρες διδάσκουν ὅτι ἡ οὐσία 
τοῦ Θεοῦ εἶ ναι παντελῶς ἄγνωστη καί ἀπρό-
σιτη, ἀκόμη καί στούς ἀγ γέ λους. Τόν Θεόν 
τόν γνωρίζουμε καθώς μᾶς ἀποκαλύπτεται 
ἐξ ἀγάπης μέσω τῶν ἀκτίστων θείων ἐνερ-
γειῶν Του. Ἡ διατύπωση αὐτῆς τῆς ἐμπει-

8. Papus, Πραγματεία ἐπί τῶν ἀποκρύφων ἐπιστημῶν, 
ἐκδ. Τετρακτύς, Ἀθήνα 22003, σ. 10.

9. Analogia entis στά λατινικά. Σημειωτέον ὅτι τήν 
Analogia entis ἐδέχοντο καί οἱ μεσαιωνικοί σχολαστικοί 
φιλοσόφοι καί θεολόγοι τῆς Δύσεως, καί ὄχι μόνον οἱ 
ἐσωτεριστές-ἀποκρυφιστές.
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ρίας ἀπό τούς ἁγίους μέ λέξεις καί νοήματα 
οὐδόλως ἐκφράζει τό τί ἐστί Θεός στήν οὐσία 
Του. Ἁπλῶς ἡ διατύπωση τῆς ἐμπειρίας 
αὐτῆς στά δόγματα τῶν Ἁγίων Συνόδων 
καί στά γραπτά των ἁγίων Πατέρων εἶναι 
ὁδοδείκτης τῆς πορείας τοῦ πιστοῦ πρός τό 
φωτισμό καί τήν θέωση. Αὐτό εἶναι τό θε-
μέλιο τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, τό ὁποῖο 
προκύπτει ἀπό τήν ἐμπειρία πού ἔχουν οἱ 
θεούμενοι ἅγιοι καί ὄχι ἀπό τόν φιλοσοφικό 
στοχασμό10. Ἄρα, ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, ὁ 
δῆθεν νόμος τῆς ἀναλογίας εἶναι ἐξ ὁλοκλή-
ρου πλάνη.

Ἀπό τήν ἀναλογία ὡς «χαρακτηριστική 
μέθοδο τοῦ Ἀ πο κρυ φι σμοῦ»11 προκύπτει 
καί ἡ σημασία καί ὁ ρόλος τοῦ συμ βο λι-
σμοῦ καί τῆς ἀλληγορίας στόν ἐσωτερι-
σμό-ἀποκρυφισμό12.

Ὁ ἀποκρυφισμός χρησιμοποιεῖ συμβο-
λική, ἀλληγορική καί κρυπτογραφική, θά 
λέγαμε, γλώσσα. Αὐτό τό γεγονός ἐπιτεί-
νει ἀκόμη περισσότερο τή σύγχυση, τήν 
ὁποία καλλιεργοῦν ὅλες οἱ ὀργανώσεις 
τοῦ χώρου τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Μιλοῦν γιά 
Χριστό, γιά ἀγάπη, ἀκόμη καί γιά Τριάδα, 
δίνοντας ὅμως στούς ὅρους αὐτούς ἄλλο 
νόημα ἀπό αὐτό πού ἔχουν στό χῶρο τῆς 
Ἐκκλησίας. Δίνουν ἄλλο νόημα ἀπό αὐτό 
μέ τό ὁποῖο ἀντιλαμβάνεται τούς ὅρους 
αὐτούς ὁ μέσος ἀκροατής ἤ ἀναγνώστης, ὁ 
ὁποῖος -σημειωτέον, ἔχει λάβει κατά βάση 
χριστιανική ἀγωγή, ἀνεξάρτητα ἀπό τό 
ἐάν καί κατά πόσον συνειδητά θρησκεύε-
ται.

Ὁ ἀποκρυφισμός  
σύστημα αὐτοσωτηρίας

Ὁ ἐσωτερισμός-ἀποκρυφισμός εἶναι ὁ 
κατ’ ἐξοχήν χῶρος πού ἀνέλαβε ἤδη ἀπό 

10. Βλ. Πρωτοπρ. Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδου, Δογματική 
καί Συμβολική θεολογία τῆς Ὀρ θο δό ξου Καθολικῆς Ἐκκλη-
σίας, τόμ. Α’, ἐκδ. Π. Σ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 41999, 
σσ. 100-101.

11. Βλ. Papus, Πραγματεία... ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 18.
12. Βλ. Ἰωάννου Βασιλῆ, Διά τήν κατάρτισιν..., ἔνθ’ 

ἀνωτ., σσ. 56-58.

τό ξεκίνημα τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας τή 
διαφήμιση καί προώθηση τοῦ «Εὐαγγελί-
ου» -ἤ καλύτερα δύσ-ἀγ γε λί ου τοῦ ἀρχαίου 
ὄφεως, δηλαδή, τοῦ μηνύματος τῆς αὐ το-
σω τη ρί ας καί αὐτοθεώσεως.

Ὑπάρχει πληθώρα χωρίων ἀπό τά κεί-
μενα κορυφαίων ἐκ προ σώ πων τοῦ χώρου 
αὐτοῦ πού τεκμηριώνουν πλήρως αὐτή τή 
θέση.

Σύμφωνα μέ τή Θεοσοφία «Ὁ ἄνθρω-
πος πρέπει νά προχωρήσει παίρνοντας τήν 
ἐξέλιξή του στά χέρια του... Γινόμαστε ἕνας 
“σωτήρας” ἤ “λυτρωτής” τῆς φυλῆς» (Μά-
θημα 9).

«Ἄς ἀναγνωρίσουμε τόν ἑαυτό μας. Δέν 
ὑπάρχει τίποτε ἄλλο. Εἶναι ἡ διαρκής παρου-
σία. Ὁ δρόμος γιά τήν Αὐτό-πραγμάτωση καί 
τήν Αὐτό-τελείωση εἶναι ἡ ὑπηρεσία” (Μά-
θημα 9). “Ὑπάρχει εἷς βαθύς σκοπός εἰς τήν 
φύσιν, ὁ ὁποῖος εἶναι Αὐτό-ἀνάπτυξις ὅλων 
των πραγμάτων, τῆς κεκρυμμένης εἰς αὐτά 
φύσεως” (N. Sri Ram, Προσέγγισις, σ. 71)»13.

Καί ἡ Σχολή Ἀρκέην τῆς Ἀλίκης Μπέιλη 
διακηρύσσει: «Δέν θά βάλουμε ὅμως κανένα 
δάσκαλο στή θέση τοῦ Θεοῦ, [ἐννοώντας 
τόν Θεό-Ἑαυτό μας]. Δέν θά ὑπακούσουμε 
σέ κανένα ἡγέτη, ἐκτός ἀπό τήν καθοδηγή-
τρια φωνή τοῦ δικοῦ μας ἐσωτερικοῦ Θεοῦ 
καί δέν θά στηριζόμαστε σέ κανένα ἄνθρω-
πο... Τό πρῶτο ἀναγκαῖο προσόν εἶναι ἡ 
ἀκλόνητη πίστη στίς ἀτομικές μας δυνάμεις 
καί στή θεότητα πού εἶναι μέσα μας. Ἀπο-
κτήσαμε αὐτή τήν πεποίθηση; Στηριζόμαστε 
στό βασικό γεγονός τῆς οὐσιαστικῆς μας 
θειότητος;... Ἔχομε πεισθεῖ ὅτι εἴμαστε τόσο 
θεῖοι, ὅσο καί ὁ ἴδιος ὁ Μεγάλος Διδάσκαλος 
τῆς Γαλιλαίας καί ὅτι μποροῦμε νά εἴμαστε 
“ἕν μέ τόν Πατέρα”, ὅπως Ἐκεῖνος ἦταν...;»14.

Θά πρέπει νά ποῦμε ὅτι τό κήρυγμα τῆς 
αὐτοσωτηρίας-αὐτοθεώσεως εἶναι φυσικό 

13. Βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ Ἀποκρυφι-
σμος..., ἔνθ’ ἀνωτ., σσ. 144-145.

14. Ἡ σχολή Ἀρκέην, σ. 10, κατά παράθ. π. Ἀντωνίου 
Ἀλεβιζοπούλου, Γκουρουϊσμός, Ἀποκρυφισμός, «Νέα Ἐπο-
χή», Ἀθῆναι 31993, σσ. 109-110.
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ἐπακόλουθο τῆς παραδοχῆς τοῦ ὁλιστικοῦ 
μοντέλου. Ἀφοῦ δέν ὑπάρχει προσωπι-
κός Θεός ἔξω ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι ἀπό τή φύση του θεός, 
ἀφοῦ ὅλα εὑρίσκονται μέσα μας, καί ἡ 
ἐξωτερική πραγματικότητα εἶναι ἀντανά-
κλαση τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ἄνθρωπου, ἡ 
εἰδωλοποίηση τοῦ Ἑαυτοῦ καί ἡ αὐτοσωτη-
ρία εἶναι ἡ ἀ να με νό με νη κατάληξη.

Τά αἴτια
Ἡ ἀναφορά στά αἴτια πού τροφοδοτοῦν 

τό σύγχρονο φαινόμενο τῆς ἐκρήξεως τοῦ 
ἐσωτερισμοῦ - ἀποκρυφισμοῦ - μαγείας - 
μαντείας - ἀστρολογίας καί τῶν πάσης φύ-
σεως νεοεποχίτικων πρακτικῶν, δέν εἶναι 
δύσκολο νά γίνει.

Ὅπως ἤδη ἔχει ἀναλυθεῖ15, ὁ βασικός 
ἔνοχος εἶναι ἡ λεγομένη θρησκεία τῆς 
ἐκκοσμικεύσεως, δηλαδή τό γεγονός τῆς 
διαψεύσεως (εὐτυχῶς) τῶν μεταφυσικῆς 
τάξεως ἐλπίδων πού ἐβάσισε ὁ ἄνθρωπος 
στήν ἐπιστήμη, τεχνολογία καί οἰκονομία, 
ὅτι, δηλαδή, μόνος του -χωρίς Θεό- θά 
δημιουργοῦσε ἕναν Παράδεισο στόν κό-
σμο. Αὐτή ἡ διάψευση ἔκανε ἄλλους νά 
στραφοῦν σέ μία «ἰδιωτική θρησκευτικό-
τητα», πού τροφοδοτεῖ τή «θρησκεία τῶν 
πελατῶν» τοῦ ἐσωτερισμοῦ, καί ἄλλους 
νά στραφοῦν στήν Ἰνδία, στό Θιβέτ ἤ καί 
στούς ἰμάμηδες τοῦ Ἰσλάμ -σέ ὅ,τι ἐξωτι-
κό καί «μεταφυσικό» ἐν πάση περιπτώ-
σει- γιατί αὐτό εἶχε στερηθεῖ ὁ δυτικός 
ἄνθρωπος, ὁ θρεμμένος μέ τίς ἰδέες καί 
ἀξίες τοῦ μοντερνισμοῦ (νεωτερικότητος) 
μετά τή γαλλική ἐπανάσταση. Οὐσια-
στικά ὁ ἀποκρυφισμός, ἤδη ἀπό τόν 19ο 
αἰώνα, ἦταν μία ἀντίδραση στήν ἀπολυ-
τοποίηση τῆς λογικῆς, πού χαρακτήριζε 
τόν αἰώνα ἐκεῖνον. Φυσικά δέν πρέπει νά 
ὑποτιμοῦμε τή δυναμική τοῦ μυστηρίου 

15. Βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ἡ χαμένη ἀθω-
ότητα. Περιπλανήσεις σέ δρόμους τοῦ Ἑωσφόρου, ἐκδ. 
Διάλογος, Ἀθήνα 1994, σσ. 33 κ. ἑξ.

τῆς ἀνομίας, τό ὁποῖο πάντοτε προωθεῖ 
ὁ πατέρας τοῦ ψεύδους, ὁ ἀρχαῖος ὄφις. 
Οὔτε καί τή δύναμη τῆς διαφήμισης καί 
προβολῆς πού ἔχουν στίς ἡμέρες μας -κυ-
ρίως ἀπό τήν τηλεόραση καί τό Internet- 
θεωρίες καί πρακτικές τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, 
ἀκόμη καί τοῦ πιό ἀκραίου, ὅπως εἶναι ὁ 
σατανισμός.

Ὁ ἐσωτερισμός, ἀπό τήν ἄλλη μεριά, 
προσφέρει -ἰδιαίτερα σήμερα ὡς «θρη-
σκεία τῶν πελατῶν»- εὔκολες ἤ μᾶλλον 
«μαγικές» λύσεις «ἐδῶ καί τώρα» καί ἕναν 
κόσμο ἐμπειριῶν ὡς φυγή ἀπό τίς δυ-
σκολίες τῆς καθημερινότητος. Νά πῶς 
περιγράφουν αὐτήν τή διάσταση τοῦ φαι-
νομένου οἱ Georg Schmid καί Georg Otto 
Schmid: «Μέσα ἀπό τίς ἐπονομαζόμενες 
ἀναδρομές σέ προηγούμενες ζωές ἀνακα-
λύπτουν οἱ συγκλονισμένοι ἄνθρωποι τήν 
ἀληθινή τους ταυτότητα, τό ἀληθινό τους 
εἶναι, τό “φαινομενικό” παρελθόν τους. 
Στό φῶς τοῦ διαλογισμοῦ ἑνώνονται μέ τό 
ὕψιστο φῶς. Στούς θεραπευτικούς διαλο-
γισμούς βιώνουν τή θεραπευτική δύναμη 
τῶν χεριῶν τους. Σέ ἀσκήσεις χαλάρωσης 
διαισθάνονται τή διορατικότητά τους. Ὁ 
ἐσωτερισμός ἀνοίγει γιά τούς καταπιεσμέ-
νους σύγχρονους ἀνθρώπους τόν παράδεισο 
ἑνός κόσμου γεμάτου ἀπό φωνές καί ὄντα, 
γεμάτου ἀπό θεραπευτικές δυνάμεις καί 
θεϊκή ἀγάπη».

«Καί πάνω ἀπ’ ὅλα: Ὁ ἐσωτερισμός μοῦ 
δείχνει τό θαῦμα πού ἐγώ ὁ ἴδιος εἶμαι. Ἐγώ 
εἶμαι τό κάστρο μέ τά πολλά δωμάτια, τά 
ὁποῖα στά πρακτικά σεμινάρια τοῦ ἐσωτερι-
σμοῦ ξεκλειδώνονται».

«Ὅμως τό περιβάλλον τοῦ ἐσωτεριστῆ, 
μπερδεμένο ἀπό τή ριζική ἀλλαγή του, σί-
γουρα ἀξιολογεῖ διαφορετικά τό βύθισμά 
του στά ἐσωτερικά μυστήρια, ἀπ’ ὅ,τι ὁ ἴδι-
ος».

«Συχνά ἡ ἐσωτεριστική στροφή κάποιου 
βαθαίνει μία ἤδη προϋπάρχουσα κρίση σέ 
μία σχέση. Γιατί οἱ νέοι ἐσωτεριστές μαθαί-
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νουν βέβαια νά ἐπικοινωνοῦν μέ τά φῶτα, 
τίς πέτρες καί τά ὄντα, πού βρίσκονται σέ 
ὅλα τά πράγματα, ὅμως ὁ διάλογος μέ τόν 
μέχρι τότε σύντροφο τῆς ζωῆς τους εἶναι 
ἐντελῶς μπλοκαρισμένος».

«Ὁ ἐξωτερικός παρατηρητής ἀντιλαμ-
βάνεται τίς ἀποδράσεις στό βασίλειο τοῦ 
ἐσωτερισμοῦ συχνά σάν μία ἀπελπισμένη 
ἀπάντηση τοῦ σύγχρονου ἄνθρωπου στή 
συχνά κατανοητή λαχτάρα του γιά πνευ-
ματικότητα. Γιατί στόν κόσμο μας ὅπου τά 
πάντα μετροῦνται καί ὑπολογίζονται χωρίς 
καρδιά, μέ νηφαλιότητα καί βάναυση ψυ-
χρότητα, δέν εἶναι εὔκολο νά ζήσει κανείς. 
Ὁ ἄνθρωπος πού φτάνει στό μέσον τῆς ζωῆς 
του, χρειάζεται νέες προοπτικές. Ἡ ἐκκλη-
σιαστική εὐσέβεια εἶναι γιά πολλούς κάτι τό 
πολύ μακρινό16».

«Ὁ ἐσωτερισμός ἐπιτρέπει στό παιδί πού 
εἶναι μέσα μας νά ξαναζήσει, καί ἀνοίγει τίς 
πόρτες ἑνός κόσμου γεμάτου θαύματα, ἑνός 
κόσμου ὡστόσο, πού μέ τήν καθημερινή μας 
πραγματικότητα δύσκολα μπορεῖ νά συνδε-
θεῖ»17.

Ἕνα σημεῖο γιά δική μας αὐτοκριτική 
εἶναι τά ποιμαντικά μας κενά, πού ἐπίσης 
τροφοδοτοῦν τό φαινόμενο. Ἐδῶ θά πρέπει 
νά ἐπισημάνουμε τό πόσο οὐσιαστικό εἶναι 
νά προβάλλουμε τήν ἀντίληψη τοῦ στοργι-
κοῦ Θεοῦ-πατέρα, ἔτσι ὅπως τόν βιώνει ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας.

Σ’ αὐτήν τή συνάφεια πρέπει νά τονί-
σουμε τή μεγάλη σημασία τῆς Ὀρθοδόξου 
κατηχήσεως τοῦ λαοῦ μας.

Θά πρέπει ὁ ὀρθόδοξος πιστός νά εἶναι 
σέ θέση νά διακρίνει ὅτι ἄλλο ἐννοοῦν οἱ 
ἐσωτεριστές, ὅταν μιλοῦν γιά «στροφή 
πρός τά μέσα», καί ἄλλο ἐννοεῖ ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία μιλώντας γιά τόν ἔσω 

16. Ὀδυνηρή διαπίστωση τῶν συγγραφέων γιά τήν 
παπική καί πρστεσταντινή Δύση.

17.Βλ. Georg Schmid und Georg Otto Schmid (Hrsg.) 
Kirchen, Sekten, Religionen, ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 262.

ἄνθρωπο καί γιά τήν ἐσωτερική ἐργα-
σία. Ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους ἡ ἐσωτερική 
ἐργασία καί προσευχή μᾶς ὁδηγεῖ στό νά 
δοῦμε τήν ἀμαυρωθεῖσα θεία εἰκόνα μέσα 
μας καί νά μετανοήσουμε γιά τίς ἁμαρ-
τίες μας. Ἐνῶ ὁ ἐσωτεριστής πιστεύει ὅτι 
στρεφόμενος πρός τά μέσα θά βρεῖ τόν 
Ἀνώτερο (δηλαδή θεϊκό) Ἑαυτό, ὁ ἐσωτε-
ριστής - ἀποκρυφιστής- νεοεποχίτης πι-
στεύει ὅτι μέ τήν τεχνική τοῦ διαλογισμοῦ 
θά ἀνακαλύψει τήν θεϊκή του οὐσία καί θά 
αὐτοθεωθεῖ, ἐνῶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι προ-
σπαθοῦμε νά φθάσουμε στήν κατά χάριν 
θέωση σέ κοινωνία ἀγάπης καί ὑπακοῆς 
μέ τόν μόνον ἅγιο ἀπό τή φύση Του Τρια-
δικό Θεό.

Καί ἐμεῖς μιλοῦμε γιά ἐξωτερική καί 
ἐσωτερική σοφία· μέ ἄλλη ὅμως ἔννοια. 
Γιά μᾶς ἐξωτερική σοφία εἶναι ἡ θύραθεν. 
Εἶναι ἡ γνώση καί σοφία στίς διάφορες 
περιοχές τοῦ ἐπιστητοῦ. Ἀντιθέτως, ἐσω-
τερική σοφία γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους 
εἶναι αὐτή πού ἀναφέρεται στόν Θεό καί 
ἀποκτᾶται ὄχι τόσο μέ ἀκούσματα καί 
διαβάσματα, ἀλλά μέ τή θεία φώτιση πού 
ἔρχεται στήν καρδιά ὅταν αὐτή καθαρισθεῖ 
ἀπό τά πάθη.

Ἡ πραγματική ἐσωτερική θεία σο-
φία ἀποκτᾶται ὄχι διά τῆς «γνώσεως» 
καί τῶν μυήσεων -ὅπως πιστεύει ὁ ἀπο-
κρυφισμός- ἀλλά διά τῆς πίστεως. Ἡ 
ἀλήθεια εὑρίσκεται ὄχι στήν ἀφάνταστη 
περιπλοκότητα τῆς «γνώσεως» τοῦ ἀπο-
κρυφισμοῦ, πού ἀποκαλύπτουν οἱ ἐκπε-
σόντες ἄγγελοι στούς αὐ το νο μη μέ νους 
ἄνθρωπο-θεούς τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἀλλ’ 
εὑρίσκεται στόν Σταυρό καί στήν Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ, στήν «μωρίαν» τοῦ 
κηρύγματος, ἡ ὁποία κατήργησε «τήν 
σοφίαν τῶν σοφῶν καί τήν σύνεσιν τῶν 
συνετῶν»18.

18. Πρβλ. Α’ Κορ. 1, 19.
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ΤΖΙΝΤΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ. 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ ἤ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ;

τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη

(α’ μέρος)

Ἐν ὄψει τῆς προσπάθειας διάλυσης τῆς 
χώρας μας, καθ’ ὅλους τούς δυνατούς τρό-
πους: γεωπολιτικούς, οἰκονομικούς, ἀλλά 
πρωτίστως πνευματικούς, δέν θά ἔλλειπε 
καί ἡ ἔξαρση τῆς «πνευματικῆς» καθοδή-
γησης, πού ἐπιχειρεῖται ἀπό τούς ἐπίδο-
ξους «ἀναμορφωτές», τούς ὀπαδούς τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ὑδροχόου.

Ἔτσι, ἔχουμε -εἰδικά μετά τήν Ἐγκύ-
κλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος1, πού καταδικάζει τή γιόγκα, ὡς 
«ἀ πο λύτως ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη 
Χριστιανική Πίστη μας»-, σωρεία ἐκδηλώ-
σεων, ὅπου ἡ γιόγκα προβάλλεται παντοι-
οτρόπως ὡς γυμναστική, ἐνῶ ὁ ἰνδουισμός 
ἀναδεικνύεται ἀπό γνωστούς ἐκδότες, εἰση-
γητές καί διοργανωτές σχετικῶν ἡμερίδων.

Ἡ Ἱ. Σύνοδος ἔσπευσε νά ὑπενθυμίσει 
τά αὐτονόητα, ὅταν τό πρόβλημα ἔφθασε 
στήν κορύφωσή του2, ὑπενθυμίζοντας ὅτι 
ἡ Ἐκκλησία μελετᾶ σέ βάθος κάθε σχετική 
παράμετρο πρίν ἀποφανθεῖ καί εἰδικά, δέν 
ἐκβιάζει συνειδήσεις.

Ἀντιθέτως, ὁ ἰνδουισμός, ὁ βουδισμός καί 
ἡ «Νέα Ἐποχή», δέν φαίνεται νά σέβονται 
τίς ἴδιες ἀρχές καί ἁλωνίζουν στήν Ὀρθό-
δοξη Ἑλλάδα -καί διεθνῶς- ἐπί δεκαετίες, 
ὄχι μόνο μέσω τῶν γκουρουϊστικῶν καί τῶν 
ἀποκρυφιστικῶν σεκτῶν, ἀλλά καί μέσω 
πολιτικῶν, κοινωνικῶν καί «πολιτιστικῶν» 

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

2. Τήν καθιέρωση ἀπό τόν Ο.Η.Ε. τῆς 21ης Ἰουνίου ὡς 
«Παγκόσμιας Ἡμέρας Γιόγκα». http://unic.un.org/imu/
recentActivities/?tag=/Yoga

φορέων, πού δέν χάνουν εὐκαιρία νά «ἐπι-
δείξουν ἔργο», δεχόμενοι νά φιλοξενήσουν 
καί νά προβάλλουν ὁποιεσδήποτε δραστη-
ριότητες, πού τούς προτείνονται ἀπό γκου-
ρουϊστές, ἐναλλακτικούς καί νεοεποχίτες, 
ἀρκεῖ οἱ προτάσεις αὐτές νά φαίνονται τῆς 
μόδας, «νά πουλᾶνε», ἀλλά καί συχνά, νά 
ἀντιπαρατίθενται στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Στά πλαίσια τῆς φρενίτιδας αὐτῆς δέν 
μποροῦσε νά λείψει καί ἡ προβολή τοῦ Τζί-
ντου Κρισναμούρτι (Jiddu Krishnamurti), ὡς 
στοχαστῆ, πνευματικοῦ δασκάλου, συγγρα-
φέως3, εἰρηνιστή καί ἱδρυτή σχολείων, πού 
ἐκπαιδεύουν «γιά τήν ὁλιστική κατανόηση 
τοῦ ἀνθρώπου καί τήν τέχνη τῆς ζωῆς»4.

Ἄν καί οἱ διάφοροι χῶροι -καί εἰδικά οἱ 
ἐκδοτικοί οἶκοι-, πού προωθοῦν τόν Κρι-
σναμούρτι ἑστιάζονται περισσότερο στά 
ἀνωτέρω καί λιγότερο στά χρόνια τῆς προ-
ετοιμασίας του ὡς «παγκόσμιου ἀναμορ-
φωτῆ» καί «νέου χριστοῦ», ἀξίζει τόν κόπο 
νά ἀνατρέξουμε στό βιογραφικό του καί 
εἰδικά στήν «περίφημη» παραίτησή του ἀπό 
τό ρόλο τοῦ Ἀβατάρ, τῆς «δεύτερης ἔλευσης 
τοῦ Χριστοῦ», τήν ὁποία παραίτηση κάποιοι 
ἀξιολογοῦν θετικά, ὡς δῆθεν πράξη εὐθύ-
τητας, ἀνιδιοτέλειας καί εἰλικρίνειας.

Ὁ Κρισναμούρτι γεννήθηκε τόν Μά-
ιο 1895, στή μικρή πόλη Μαντάναπαλι 
(Madanapalle), τῆς ἐπαρχίας Μαντράς 
(Madras) -σημερινῆς Τσιτούρ (Chittoor)- 
στή Νότια Ἰνδία. Ἔχασε τή μητέρα του 
ὅταν ἦταν μόλις 10 ἐτῶν, ὅμως σύντομα 

3. http://www.kastaniotis.com/author/302
4. http://www.kfoundation.org/krishnamurti.html
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υἱοθετήθηκε, αὐτός κι ὁ ἀδελφός του, ἀπό 
τήν Ἄννι Μπέζαντ (Annie Besant)5, τήν τότε 
πρόεδρο τῆς Θεοσοφικῆς Ἐταιρίας, ὅπου 
ἐργαζόταν ὁ θεοσοφιστής πατέρας τῶν δύο 
ἀγοριῶν. Ἡ Μπέζαντ -καί μέ τήν καθοδή-
γηση τοῦ Τσάρλς Γ. Λιντμπίτερ6 (Charles 
Webster Lead beater), πού ἰσχυριζόταν ὅτι 
ἦταν διορατικός-, διακήρυξε ὅτι ὁ Κρισνα-
μούρτι ἦταν ὁ ἀναμενόμενος «Παγκόσμιος 
Διδάσκαλος», αὐτός πού οἱ Θεοσοφιστές 
περίμεναν χρόνια. Γιά νά προετοιμάσουν 
τό ἔδαφος, δημιούργησαν τό «Τάγμα τοῦ 
Ἀστέρος τῆς Ἀνατολῆς» (Order of the Star 
in the East - OSE), μιά παγκόσμια ὀργά-
νωση μέ ἐπικεφαλῆς τόν Κρισναμούρτι. 
Ὁ Λιντμπίτερ, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἔρνεστ 
Γούντ (Ernest Wood)7, συνάντησε γιά πρώ-
τη φορά τόν 14χρονο Κρισναμούρτι τόν 
Ἀπρίλιο τοῦ 1909 καί «ἐντυπωσιάστηκε» 
ἀπό τήν «πιό ὑπέροχη αὔρα8 πού εἶχε δεῖ 
ποτέ, χωρίς οὔτε ἕνα ψεγάδι ἐγωισμοῦ σ’ 
αὐτήν». Ὁ Γούντ ὑπῆρξε «ὑπασπιστής» τοῦ 
Leadbeaters τήν ἐποχή ἐκείνη καί βοηθοῦσε 
τόν Κρισναμούρτι στά μαθήματά του. Ἄν 
καί ὁ Γούντ περιγράφει τόν μικρό «μεσσία» 
σάν «ἰδιαίτερα χαμηλῆς νοημοσύνης»9, ὁ 

5. Annie Besant (1847 - 1933). Ἀγγλίδα ἀθεΐστρια, σοσι-
αλίστρια καί συγγραφέας, μαθήτρια τῆς Ἑ. Π. Μπλαβά-
τσκυ. Ἀναγορεύθηκε Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Θεοσοφικῆς 
Ἑ ται ρί ας, μετά τόν θάνατο τοῦ Χ. Σ. Ὄλκοττ τόν ὁποῖο 
διαδέχθηκε τό 1907.

6. Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934). Πρώην 
βρετανός κληρικός, ἀποκρυφιστής, μασόνος καί σημα-
ντικό στέλεχος τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας. Ἐπίσης, μέλος 
τοῦ «Μαρ τι νι στι κοῦ Τάγματος» (Ordre Martiniste - The 
Martinist Order) καί τῆς ἀποκρυφιστικῆς «Φιλελεύθερης 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας» (Liberal Catholic Church).

7. Ernest Egerton Wood (1883-1965). Ἄγγλος συγγρα-
φέας, γιόγκι, Θεοσοφιστής καί λόγιος γνώστης τῆς σαν-
σκριτικῆς.

8. Κατά τόν ἀποκρυφισμό καί τίς ἀνατολικές θρη-
σκεῖες, ἡ αὔρα εἶναι ἠλεκτρομαγνητική ἐνέργεια, πού 
περιβάλλει κάθε ζωντανό ὀργανισμό, τό ἀνθρώπινο 
«ἐνεργειακό πεδίο» ὡς μέρος τῆς «συμπαντικῆς ἐνέργει-
ας», πού ἐνυπάρχει καί στήν ἀνθρώπινη ζωή. Εἶναι δῆθεν 
ὁρατή ἀπό πρόσωπα διορατικά, σάν φωτεινό σῶμα, πού 
περιβάλλει καί διαπερνᾶ τό φυσικό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, 
ἐκπέμποντας τήν δική του χαρακτηριστική ἀκτινοβολία.

9. Mary Lutyens, Krishnamurti: The Years of Awakening, 
1η ἔκδ., 1975, Farrar Straus & Giroux, Νέα Ὑόρκη, σ. 21.

Λιντμπίτερ ἦταν πεπεισμένος ὅτι τό ἀγόρι 
θά γινόταν ἕνας πνευματικός δάσκαλος, 
ἕνας πολύ καλός ρήτορας καί τό πιθανό 
ὄχημα γιά τόν Κύριο Μαϊτρέγια, μιά προ-
ηγμένη πνευματική ὀντότητα, κατά τήν 
Θεοσοφική διδασκαλία, ὅπως αὐτές, πού 
ἐμφανίζονται στή Γῆ κατά περιόδους˙ ἕνας 
Παγκόσμιος Διδάσκαλος, πού θά καθοδη-
γοῦσε τήν ἐξέλιξη τῆς ἀν θρω πό τη τας10.

Στή βιογραφία της γιά τόν Κρισναμούρ-
τι, ἡ Πούπουλ Τζέϋκαρ (Pupul Jayakar)11 
ἀναφέρει τά ἀκριβῆ λόγια τοῦ ἀγοριοῦ, 
πού εἶναι χαρακτηριστικά τῆς τότε περιό-
δου τῆς ζωῆς του: Τό ἀγόρι συνεχῶς δήλω-
νε: «θά κάνω ὅ,τι θέλετε». Ὑπῆρχε ἐμφανές 
τό στοιχεῖο τῆς δουλοπρέπειας, τῆς ὑπο-
ταγῆς. Τό ἀγόρι ἦταν ἀφηρημένο, ἀβέβαιο, 
μπερδεμένο. Φαινόταν νά μή νοιάζεται γιά 
τό τί συνέβαινε. Ἦταν σάν ἕνα κανάτι, μέ 
μιά μεγάλη τρύπα. Ὅ,τι καί νά ἔριχνες μέσα 
χυνόταν, δέν ἔμεινε τίποτα μέσα12.

Μετά τήν «ἀνακάλυψή» του, ὁ Κρισνα-
μούρτι γαλουχήθηκε στίς διδαχές τῆς Θεο-
σοφικῆς Ἑταιρίας στό Ἀντυάρ (Adyar). Ὁ Λι-
ντμπίτερ κι ἕνας μικρός ἀριθμός ἔμπιστων 
συνεργατῶν ἀνέλαβε τό ἔργο τῆς προστασί-
ας, τῆς ἐκπαίδευσης καί γενικά τῆς προετοι-
μασίας τοῦ Κρισναμούρτι ὡς τό «ὄχημα» τοῦ 
ἀναμενόμενου Παγκόσμιου Διδάσκαλου. Ὁ 
Κρισναμούρτι καί ὁ νεώτερος ἀδελφός του 
Νιτυανάντα-Νίτυα (Nityananda-Nitya) ἀρ-
χι κά παρακολουθοῦσαν ἰδιαίτερα μαθήμα-
τα στό ἀρχηγεῖο τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρίας, 
στό Μαντράς καί συνέχισαν τήν ἐκ παί-
δευ σή τους στό ἐξωτερικό, ἀνάμεσα στήν 
εὐρωπαϊκή ὑψηλή κοινωνία τῆς ἐποχῆς, 
ὅπου παρά τίς μαθησιακές δυσκολίες του, 
ὁ 14χρονος Κρισναμούρτι κατόρθωσε, σύμ-
φωνα μέ τόν βιογράφο του Ρόλαντ Βερνόν 
(Roland Vernon), νά μιλᾶ καί νά γράφει στά 

10. Στό ἴδιο.
11. Ἰνδή πολιτιστική ἀκτιβίστρια καί συγγραφέας, 

φίλη καί βιογράφος τῆς Οἰκογένειας Νεχροῦ-Γκάντι καί 
τοῦ Τζ. Κρισναμούρτι.

12. Pupul Jayakar, Krishnamurti: a biography, 1η ἔκδ. 1986, 
Harper & Row, San Francisco, σ. 28.
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Ἀγγλικά μέσα σέ ἕξι μῆνες13. Κι ἡ ἄλλη βιο-
γράφος του, Μαίρη Λάτιενς (Mary Lutyens), 
προσθέτει, πώς ὁ Κρισναμούρτι, ἀργότερα 
στή ζωή του, ἐκτιμοῦσε τήν «ἀνακάλυψή» 
του ἀπ’ τόν Λιντμπίτερ σάν ἕνα σωτήριο γι’ 
αὐτόν γεγονός. Συχνά, ὅταν τόν ρωτοῦσαν 
τί πίστευε ὅτι θά εἶχε συμβεῖ, ἄν δέν τόν 
εἶχαν «ἀνακαλύψει», ἀπαντοῦσε χωρίς δι-
σταγμό: «Θά εἶχα πεθάνει»14.

Ἡ περίοδος ἐκείνη ὑπῆρξε ἰδιαίτερα 
κρίσιμη γιά τή Θεοσοφική Ἑταιρία καί τό 
μέλλον της, καθώς ἡ «ἀνακάλυψη» τοῦ 
Κρισναμούρτι, ὡς «Παγκόσμιου Ἐκπαι-
δευτῆ», δέν ἔγινε καθολικά δεκτή ἀπό τούς 
θεοσοφιστές, καί ὁδήγησε σέ ἀνακατατά-
ξεις τῆς θεοσοφικῆς κοινότητας15. Μέρος 
τῆς διαμάχης ἦταν τό πρόσωπο καί ὁ ρό-
λος τοῦ Λιντμπίτερ. Τόν κατηγοροῦσαν 
μεταξύ ἄλ λων καί γιά τό ὅτι ἐπιζητοῦσε τή 
συντροφιά μικρῶν ἀγοριῶν -μαθητῶν ὑπό 
τήν πνευματική καί θεοσοφική του καθο-
δήγηση– καί ὑπῆρχαν διαδόσεις σχετικές 
μέ κακοποίηση παιδιῶν, ἄν καί οἱ κατηγο-
ρίες αὐτές δέν ἀποδείχθηκαν τελικά16.

Κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου, ὁ 
Κρισναμούρτι ἀ νέ πτυ ξε ἰσχυρό δεσμό μέ τήν 
Ἄννι Μπέζαντ, τήν ὁποία ἔβλεπε σάν ὑποκα-
τάστατο τῆς μητέρας του. Τήν ἴδια περίοδο, ὁ 
πατέρας του, ἐνῶ εἶχε ἀρχικά συγκατατεθεῖ, 
τό 1912 μήνυσε τήν Μπέζαντ ἐ πι χει ρών τας 
τήν ἀκύρωση τῆς υἱοθεσίας. Μετά ἀπό μιά 
παρατεταμένη νομική διαμάχη, ἡ Μπέζαντ 
κέρδισε καί ἀνέλαβε τήν ἐπιμέλεια τοῦ Κρι-
σναμούρτι καί τοῦ Νίτυα17. Αὐτό εἶχε ὡς 

13. Roland Vernon, Star in the east: Krishnamurti: the in-
vention of a messiah, ἔκδ. Palgrave Macmillan, Νέα Ὑόρκη, 
2001, σσ. 51–72.

14. Mary Lutyens, The boy Krishna: the first fourteen 
years in the life of J. Krishnamurti (ἔντυπο), Krishnamurti 
Foundation Trust, 1995, Bramdean England.

15. Mary Lutyens, Krishnamurti: The Years of Awaken-
ing, 1η ἔκδ., 1975, Farrar Straus & Giroux, Ν. Ὑ., σσ. 40–63.

16. Mary Lutyens, Krishnamurti: The Years of of Fulfil-
ment, 1η ἔκδ., 1983, Farrar Straus & Giroux, Ν. Ὑ., Τόμ. Α΄, 
σσ. 15-19, 40, 56.

17. Mary Lutyens, Krishnamurti: The Years of Awaken-
ing, 1η ἔκδ., 1975, Farrar Straus & Giroux, Ν. Ὑ., σσ. 40, 
54–63, 64–71, 82, 84.

ἀ πο τέ λε σμα τόν χωρισμό τοῦ Κρισναμούρτι 
καί τοῦ ἀδελφοῦ του -μέ τόν ὁποῖο εἶχε πολύ 
στενή σχέση-, ἀπό τήν ὑπόλοιπη οἰ κο γέ νεια 
καί τό σπίτι τους, ἐνῶ ἰσχυροποίησε τήν 
ἀλληλεξάρτησή τους ἀκόμη περισσότερο18.

Ἡ βιογράφος καί φίλη τοῦ Κρισναμούρ-
τι, Μαίρη Λάτιενς, ἀ να φέ ρει ὅτι ὑπῆρξε μία 
περίοδος ὅπου ὁ Κρισναμούρτι πίστευε 
πραγματικά ὅτι ἐπρόκειτο νά γίνει ὁ Πα-
γκόσμιος Διδάσκαλος, μετά ἀπό σωστή 
πνευματική καί κοινωνική καθοδήγηση καί 
ἐκπαίδευση19. Ἄλλος βιογράφος του περι-
γράφει τό ἡμερήσιο πρόγραμμα, πού τοῦ 
ἐπέβαλαν ὁ Λιντμπίτερ καί οἱ συνεργάτες 
του. Αὐτό περιλάμβανε σκληρή σωματική 
ἄσκηση καί ἀθλητισμό, φροντιστήρια σέ 
ποικίλα σχολικά μαθήματα, θεοσοφική καί 
θρησκευτική διδασκαλία, γιόγκα καί δια-
λογισμό, καθοδήγηση σέ θέματα ὑγιεινῆς, 
καθώς καί τό «πρωτόκολλο» τῆς βρετα-
νικῆς ὑψηλῆς κοινωνίας καί κουλτούρας20. 
Παράλληλα, ὁ Λιντμπίτερ ἀνέλαβε τό ρόλο 
τῆς καθοδήγησης τοῦ Κρισναμούρτι καί σέ 
θέματα ἀποκρυφισμοῦ κάτι γνωστό τότε 
σέ ἕνα στενό, ἐπίλεκτο ἐπιτελεῖο μόνον21.

Οἱ Θεοσοφιστές συνέχισαν νά καλλιερ-
γοῦν τήν δημόσια εἰ κό να τοῦ μελλοντικοῦ 
Ἀβατάρ, πού θά ἔπρεπε: «νά χαρακτηρίζεται 
ἀπό λαμπερή ἐξωτερική ἐμφάνιση, νηφαλιότη-
τα ὡς πρός τόν σκοπό του, κοσμοπολίτικη προ-
οπτική καί χαρισματική ἀ πο στα σι ο ποί η ση ἀπό 
τά κοινότυπα στή συμπεριφορά του». Ὁ μο λο-
γου μέ νως, «ὅλα αὐτά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι 
χαρακτήριζαν τήν δημόσια εἰκόνα τοῦ Κρισνα-
μούρτι στό τέλος τῆς ζωῆς του». Λέγεται ὅτι 
ἀπό νωρίς «κατεῖχε ἕναν ἔμφυτο προσωπικό 
μαγνητισμό, ὄχι μιά ζεστή φυσική διαφορετικό-
τητα, ἀλλά παρ’ ὅλα αὐτά, μία ἁ πλό τη τα, κάτι 
πού σοῦ δημιουργοῦσε τήν τάση νά τόν ἀν τι με-

18. Mary Lutyens, στό ἴδιο., σσ. 3, 32.
19. Mary Lutyens, στό ἴδιο, σσ. 10-11, 93.
20. Roland Vernon, Star in the east: Krishnamurti: the 

invention of a messiah, ἔκδ. Palgrave Macmillan, Ν. Ὑ., 
2001, σ. 57.

21. Mary Lutyens, Krishnamurti: The Years of Awaken-
ing, 1η ἔκδ., 1975, Farrar Straus & Giroux, Ν. Ὑ., κεφ. 4-5, 
σσ. 29–46.
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τω πί σεις “λατρευτικά”, “προσκυνηματικά”»22. 
Ἐντούτοις, καθώς μεγάλωνε, ὁ Κρισναμούρτι 
παρουσίασε σημάδια ἐφηβικῆς ἀν τί δρα σης 
καί συναισθηματικῆς ἀστάθειας, ἐκνευρι-
σμό ἀπέναντι στήν ἐκπαίδευση, πού τοῦ ἐπι-
βαλλόταν καί κυρίως ἔκφραση ἀμφιβολιῶν, 
σχετικά μέ τό μέλλον, πού προδικαζόταν γι’ 
αὐτόν. Ὅλα αὐτά βέβαια, καθόλου δέν βοη-
θοῦσαν τή δημόσια εἰκόνα του23.

22. Roland Vernon, στό ἴδιο, σσ. 52, 53.
23. Mary Lutyens, Krishnamurti: The Years of Awaken-

Η Ι. Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΦΙΣΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μᾶς κοινοποιήθηκε ἀνακοίνωση τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, τήν ὁποία 
καί δημοσιεύουμε στή συνέχεια:

Τά τελευταῖα χρόνια παρακολουθοῦμε 
μέ προσοχή καί ἀνησυχία τή σταδιακή 

ἐξάπλωση καί στήν Ἑλλάδα τῶν λεγομέ-
νων ἐναλλακτικῶν σχολείων, τά ὁποῖα 
ἀποτελοῦν ἄλλη μιά ἔκφραση τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς» στόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς παιδεί-
ας. Ἡ «Νέα Ἐποχή» στήν ἐκπαίδευση εἶναι 
μέ ἁπλά λόγια ἡ ἐνσωμάτωση μυστικι-
στικῶν μεθόδων καί πρακτικῶν τῶν ἀνα-
τολικῶν θρησκειῶν καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ 
στό χῶρο τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

Ὁ Κρισναμούρτι καί ὁ Νίτυα ἐπισκέ-
φθηκαν τήν Ἀγγλία, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1911. 
Στό ταξίδι αὐτό ὁ Κρισναμούρτι ἔκανε τήν 
πρώ τη δημόσια ὁμιλία του, στά μέλη τοῦ 
«Τάγματος τοῦ Ἀ στέ ρος τῆς Ἀνατολῆς» 
(ΤΑΑ), στό Λονδίνο24. Ἐπίσης, ὀνομάστηκε 
ἐκδότης τοῦ «Ἀγγελιαφόρου τοῦ Ἀστέρος» 
(Herald of the Star), ἐπίσημου δελτίου τοῦ 
«ΤΑΑ». Ἄν κι ὁ τίτλος ἦταν κυρίως διακο-
σμητικός, ὅμως συχνά συνέτασσε ὁ ἴδιος 
τό «σημείωμα τοῦ ἐκδότη», ἐνῶ τά πρῶτα 
κείμενά του ἄρχισαν νά κυκλοφοροῦν σέ 
τευχίδια ἀπό τή Θεοσοφική Ἑταιρία25.

Ἀπό τό 1911 καί μέχρι τήν ἔναρξη τοῦ 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου τό 1914, τά δύο 
ἀδέλφια ἐπισκέφθηκαν ἀρκετές ἄλλες εὐ-
ρω πα ϊ κές χῶρες, συνοδευόμενοι πάντα 
ἀπό ἐπιτελεῖο Θε ο σο φι στῶν26. Στό μεταξύ, 
γιά πρώτη φορά, ὁ Κρισναμούρτι ἀπέκτησε 
προσωπική οἰκονομική ἀνεξαρτησία, χάρη 
σέ μιά πλούσια δωρήτρια ὀπαδό27.

(Τό τέλος στό ἑπόμενο)

ing, 1η ἔκδ., 1975, Farrar Straus & Giroux, Ν. Ὑ., κεφ. 10-15, 
σσ. 80–132.

24. Στό ἴδιο, σσ. 50-52.
25. Mary Lutyens, Krishnamurti: The Years of Awaken-

ing, ἔκδ. 1997, σ. 46, 74-75, 126.
26. Roland Vernon, στό ἴδιο, σ. 65.
27. Mary Lutyens, Krishnamurti: The Years of Awaken-

ing, 1η ἔκδ., 1975, Farrar Straus & Giroux, Ν. Ὑ., κεφ. 10-15, 
σσ. 75–77.

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.
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Τά λίγα ἐναλλακτικά / ἀποκρυφιστικά 
σχολεῖα πού ὑπῆρχαν στήν Ἑλλάδα πρίν 
ἀπό δέκα χρόνια πολλαπλασιάζονται ταχέ-
ως καί διεκδικοῦν μέ κάθε θεμιτό καί ἀθέ-
μιτο τρόπο τήν ἔνταξή τους στό ἐκπαιδευτι-
κό μας σύστημα. Ἡ προώθησή τους γίνεται 
συχνά μέσω ὁμιλιῶν σέ ἀποκρυφιστικά φε-
στιβάλ, μέσω φαινομενικά ἀθώων δραστη-
ριοτήτων γιά παιδιά καί μέσω διείσδυσής 
τους σέ ἐκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πέρσι 
σέ Ἑλληνογερμανικό σχολεῖο διοργανώθη-
κε ἡμερίδα γιά τά σχολεῖα Βάλντορφ, ἐνῶ 
τό φετινό Μάρτιο διοργανώθηκε καί πάλι 
σεμινάριο ἀνθρωποσοφικής ἐκπαίδευσης 
γιά γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς Εἰδικοῦ Σχο-
λείου Κωφῶν καί Βαρηκόων. Πρίν ἀπό λί-
γες μέρες ἔλαβε χώρα σχετική ἡμερίδα προ-
ώθησης τῶν «ἐλεύθερων καί δημοκρατικῶν 
σχολείων καί τῶν ἐναλλακτικῶν μοντέλων 
προσχολικῆς καί πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευ-
σης». Στίς ἀρχές Ἰουνίου παρουσιάζεται 
«τό ἐγχείρημα» γιά τή δημιουργία τοῦ πρώ-
του συνεταιρικοῦ ἐναλλακτικοῦ δημοτικοῦ 
σχολείου, μέ ὁμιλίες γιά «τίς πραγματικές 
δυνατότητες τῆς ἀνθρώπινης φύσης, τή 
δύναμη τῆς πίστης στόν ἑαυτό μας, τίς 
ἱκανότητες τοῦ ἀνθρώπου ὡς Δημιουργοῦ» 
καί γιά τό «πῶς θά ἐπανεφεύρουμε τήν 
ἐκπαίδευση». Ὁμιλίες περί ἐναλλακτικῶν 
σχολείων παρεισφρέουν κατά καιρούς καί 
σέ κανονικά συνέδρια ἐκπαιδευτικῶν, ἐνῶ 
ὑπάρχει ἔντονη δραστηριοποίηση μικρῶν 
ὁμάδων, συλλόγων καί σωματείων γιά τήν 
προώθηση τῆς ἐναλλακτικῆς / ἀποκρυφι-
στικῆς ἐκπαίδευσης. Ἐπίσης, μέ ἔκπληξη 
διαβάσαμε φέτος γιά πρόγραμμα δωρεάν 
ἐπιμόρφωσης ἐκπαιδευτικῶν στήν ἐναλ-
λακτική παιδεία τό ὁποῖο ἀπευθύνεται σέ 
ἐκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας καί δευτε-
ροβάθμιας ἐκπαίδευσης καί ὑλοποιεῖται σέ 
Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη καί Πάτρα.

Σεβόμενοι τήν ἐπιλογή καί τήν ἐλευ-
θερία καθενός νά ἐπιλέξει τό σχολεῖο τοῦ 
παιδιοῦ του, ἀφοῦ ὅμως ἐνημερωθεῖ κατάλ-
ληλα, ὀφείλουμε νά ἐπιστήσουμε τήν προ-

σοχή τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν, ἀλλά 
καί κάθε καλοπροαίρετου πολίτη, σχετικά 
μέ τά ἐναλλακτικά σχολεῖα. Ἡ ἐνημερω-
μένη ἐπιλογή προϋποθέτει νά γνωρίζει 
κανείς τή φιλοσοφία, τίς μεθόδους καί 
τούς στόχους τοῦ ἑκάστοτε ἐκπαιδευτικοῦ 
φορέα καί νά εἶναι ἐπιφυλακτικός σέ αὐτά 
πού προβάλλονται ἤ διαφημίζονται. Ἐνδει-
κτικό παράδειγμα ἀποτελοῦν τά Σχολεῖα 
Βάλντορφ (ἀλλιῶς Σχολεῖα Στάϊνερ ἤ Βάλ-
ντορφ - Στάϊνερ), τά ὁποῖα ὑπενθυμίζουμε 
ὅτι βασίζονται στήν ἀνθρωποσοφία τοῦ 
Στάϊνερ, ἡ ὁποία γιά τούς Χριστιανούς 
εἶναι ἐντελῶς ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθό-
δοξη πίστη καί ζωή, ἀφοῦ κινεῖται στό 
χῶρο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ1.

Βασικά πιστεύω τῆς ἀνθρωποσοφίας ἤ 
«πνευματικῆς ἐπιστήμης» -ὅπως ἀλλιῶς 
αὐτοσυστήνεται- εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει 
προσωπικός Θεός, ἀλλά ἕνα ἀπρόσωπο 
πνεῦμα καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται 
ἀπό 3 μή-ὑλικά σώματα: τό αἰθέριο σῶμα, 
τό ἀστρικό σῶμα καί τό «Ἐγώ» ἤ πνευματι-
κό σῶμα. Οἱ δάσκαλοι αὐτῶν τῶν σχολείων 
ἔχουν ἐκπαιδευτεῖ μελετώντας τήν ἀπο-
κρυφιστική φιλοσοφία τοῦ Steiner, φιλοσο-
φία πού στηρίζεται στήν πίστη στό κάρμα, 
τή μετενσάρκωση, τό ἀστρικό σῶμα, τό 
αἰθερικό σῶμα κλπ. Ὁ στόχος τους εἶναι 
νά διδάξουν στά παιδιά τούς ρυθμούς τῆς 
ζωῆς, ἔτσι ὥστε τά παιδιά νά ἀποκτήσουν, 
ὅπως λένε, μιά ἐσωτερική ἰσορροπία πού 
θά τά προετοιμάσει γιά νά δημιουργήσουν 
μιά ζωή μέ ἐξωτερική ἰσορροπία2.

Κυρίαρχη θέση στά μαθήματα κατέχει ἡ 
λεγόμενη εὐρυθμία, μιά καθαρά ἀποκρυ-
φιστική πρακτική. Σέ παρουσίαση ἔρευ-
νας τοῦ BBC3 ἐπισημάνθηκε ὅτι οἱ γονεῖς 
δέν εἶναι ἀρκετά ἐνημερωμένοι γιά τήν 

1. Ἡ ἀνθρωποσοφία καί τά Σχολεῖα Βάλντορφ εἶναι 
στόν κατάλογο τῶν ἀσυμβίβαστων μέ τήν ὀρθόδοξη 
πίστη ὁμάδων, ὅπως αὐτός καταρτίστηκε στήν Ζ΄ Πα-
νορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιά θέματα αἱρέσεων καί πα-
ραθρησκείας.

2. http://www.ratical.org/many_worlds/PoL.html
3. https://www.youtube.com/watch?v=WpOXitdxzk4
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ἀμφιλεγόμενη φιλοσοφία στήν ὁποία στη-
ρίζονται τά σχολεῖα Βάλντορφ καί τονί-
στηκε ὅτι τά παιδιά στά σχολεῖα αὐτά δέν 
μαθαίνουν νά γράφουν μέχρι νά γίνουν 
7 ἐτῶν γιά τό λόγο ὅτι ὁ Στάϊνερ πίστευε 
ὅτι ἡ πρόωρη ἀνάγνωση θά μποροῦσε νά 
βλάψει τήν πορεία τοῦ παιδιοῦ πρός τή 
μετενσάρκωση. Καί ἐνῶ μπορεῖ κάποιοι 
ἐκπρόσωποι τῶν σχολείων νά ἰσχυρίζονται 
ὅτι δέν διδάσκουν ἀνθρωποσοφία, οἱ διδά-
σκοντες ἔχουν γαλουχηθεῖ στίς δοξασίες 
τῆς ἀνθρωποσοφίας καί μάλιστα πρέπει 
νά ἔχουν «ἕναν ἀνθρωποσοφικό παλμό 
στήν καρδιά τους». Ἐπιπλέον, σέ κάποια 
σχολεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀσκήθηκε ἔντονη 
κριτική γιά ρατσιστική διδασκαλία4 καθώς 
καί γιά περιστατικά σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ 
(bullying) γιά τά ὁποῖα καταγγέλθηκε ὅτι 
οἱ δάσκαλοι τά ἀποδέχθηκαν ὡς «τρόπο 
ἐπίλυσης τοῦ κάρμα»5. Πρώην μαθητές 
τῶν σχολείων αὐτῶν τά χαρακτηρίζουν 
«σέκτα» καί ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ στόχος τῶν 
σχολικῶν προγραμμάτων τους δέν ἦταν ἡ 
ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν, ἀλλά «ὁ ἐθισμός 
τῶν ψυχῶν τους ὥστε νά δεχθοῦν πνευμα-
τικές ἐπιρροές». Μάλιστα στήν Ἀμερική κά-
ποιοι πρώην μαθητές ἔχουν ἱδρύσει δίκτυο 
ἐνημέρωσης γιά τά ἐναλλακτικά σχολεῖα.

Κατόπιν τούτου, καλοῦμε τούς Ὀρθόδο-
ξους Χριστιανούς νά εἶναι ἰδιαίτερα προ-
σεκτικοί ὅταν ἔχουν νά κάνουν μέ σχολεῖα 
ἐναλλακτικῆς ἐκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 
προσοχή σέ παιδικούς σταθμούς, νηπιαγω-
γεῖα καί σχολεῖα Βάλντορφ, μέ ὀνομασίες 
ὅπως: Παιδοκῆποι ἤ Παιδαγωγικές Ὁμά-
δες Ἐλεύθερης Ἐκπαίδευσης Καρυδιά, Ρο-
διά, Μυγδαλιά κ.τλ. Προσοχή ἐπίσης χρει-
άζονται καί τά Μοντεσσοριανά Σχολεῖα. 
Ἡ Μαρία Μοντεσσόρι, Ἰταλίδα γιατρός 
καί παιδαγωγός, εἶχε στενή σύνδεση μέ τή 
Θεοσοφική Ἑταιρεία, ἡ ὁποία καί χρημα-
τοδότησε τήν ἐργασία της τά χρόνια πού 
ἔζησε στήν Ἰνδία. Ἡ Μοντεσσόρι μιλοῦσε 

4. www.quackwatch.org
5. https://www.youtube.com/watch?v=rfpnRd_9z_E

γιά τήν ὕπαρξη ἑνός «συμπαντικοῦ σχεδί-
ου», ἔγραφε ὅτι «μέσα στό παιδί βρίσκεται 
μιά κρυμμένη συμπαντική ἐνέργεια»6 καί 
πρότεινε μιά «συμπαντική ἐκπαίδευση».

Ἐπίσης, διάφορα σχολεῖα ἐναλλακτικῆς 
ἐκπαίδευσης ὅπως τά Σχολεῖα τοῦ Δάσους, 
Σχολεῖα τῆς Φύσης, Σχολεῖα τῆς Φύσης καί 
τῶν Χρωμάτων, τά λεγόμενα Δημοκρατι-
κά Σχολεῖα, τά Ἐλευθεριακά Σχολεῖα καί 
διάφορες αὐτοοργανωμένες παιδαγωγικές 
κοινότητες μπορεῖ νά περιέχουν στοιχεῖα 
ἀσυμβίβαστα μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Ὁ 
Ὀρθόδοξος Χριστιανός διαλέγει σχολεῖα 
πού δέν σχετίζονται μέ τήν ἀνθρωποσοφία 
καί τίς πρακτικές της, πού δέν προωθοῦν 
τήν ἐλευθεριότητα καί τήν αὐτοβελτίωση, 
πού δέν περιλαμβάνουν στά προγράμματά 
τους γιόγκα, διαλογισμό καί μαθήματα 
τοῦ Σάϊ Μπάμπα, ὅπως συμβαίνει σέ κά-
ποια ἀπό τά προαναφερθέντα ἐναλλακτι-
κά σχολεῖα. Ἐμεῖς ἐνδιαφερόμαστε γιά μιά 
ἀληθινή, ὄντως δημοκρατική παιδεία πού 
σέβεται τή μοναδικότητα καί τήν ἐλευθερία 
κάθε παιδιοῦ, πού κάνει ἀληθινή ἀγωγή 
ψυχῆς, χωρίς χειραγώγηση ἀλλά καί χωρίς 
ἀσυδοσία, γιατί καί οἱ δύο εἶναι πνευματικά 
ἐπιζήμιες, γιά μιά παιδεία πού καλλιεργεῖ 
τό σεβασμό, τή δημιουργικότητα καί ὅλα τα 
χαρίσματα τοῦ παιδιοῦ. Ὅλα αὐτά ὅμως μέ 
τήν πνευματική ἐλευθερία πού προϋποθέ-
τει ἡ ἐν Χριστῷ ζωή. Ὁτιδήποτε μᾶς ἀπομα-
κρύνει ἀπό αὐτό δέν ἔχει θέση στή ζωή μας.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΤΕΡΑ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
τοῦ κ. Γεωργίου Κρίππα,  

Δρ. Συνταγματικοῦ Δικαίου 
Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων 

Δικαιωμάτων δι’ ἀποφάσεώς του ἐκδοθείσης 
τήν 16 Ἰουνίου 2015, (προσφυγή Νο 74758/11) 

6. Montessori, The Absorbent Mind, The Theosophical 
Publishing Company, Adyar-Madras-India, 1949.
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καταδικάζει τήν Ἑλλάδα γιά παράβαση 
τοῦ ἄρθρου 8 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσε-
ως Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, τό ὁποῖο 
(ἄρθρον 8) προστατεύει τό δικαίωμα ἐπί τοῦ 
ἰδιωτικοῦ βίου καί τό ἀπαραβίαστον αὐτοῦ.

Ἡ ὑπόθεση ἀφοροῦσε ἔγγαμο ζεῦγος, τό 
ὁποῖο ἀπέκτησε δύο τέκνα δίδυμα. Ἐν συ-
νεχεία ἡ μητέρα προσεχώρησε σέ κάποια 
αἵρεση καί ἐπηρέαζε ἐκ τούτου τόν ψυχικό 
κόσμο τῶν τέκνων. Μάλιστα ὅταν τά παι-
διά βαπτίστηκαν, ἡ μητέρα ἀπαίτησε εἰς τό 
ἕνα τῶν παιδιῶν αὐτῶν νά δοθεῖ πρόσθετο 
ὄνομα, τό ὄνομα τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς αἱρέσεως, 
καί ἀπηγόρευσε στούς συγγενεῖς καί γνω-
στούς νά ἀποκαλοῦν τό παιδί μέ τό ἀρχικό 
ὄνομά του. Ἔφθασε δέ νά πλαστογραφήσει 
τή ληξιαρχική πράξη βαπτίσεως κατόπιν 
προτροπῆς τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς αἱρέσεως. Ἐκ 
τούτου οἱ συζυγικές σχέσεις ἐχειροτέρευ-
σαν, ὁπότε ὁ γάμος κατέληξε σέ διάσταση.

Τά δικαστήρια στά ὁποῖα κατέφυγε ὁ 
πατέρας, ἀνέθεσαν τήν ἐπιμέλεια τῶν τέ-
κνων στή μητέρα, γιά τό λόγο ὅτι ὁ πατέ-
ρας ἐργάζεται καί λείπει ἀπό τό σπίτι ἐπί 
8 ὧρες τήν ἡμέρα, οἱ δέ θρησκευτικές πε-
ποιθήσεις τῆς μητέρας δέν ἐπηρέαζαν τήν 
κατάσταση τῶν παιδιῶν. Καί τοῦτο, παρ’ 
ὅτι οἱ παιδοψυχίατροι εἶχαν ἄλλη ἄποψη 

καί παρ’ ὅτι τά παιδιά δέν ἀποκαλοῦσαν 
πατέρα τόν πατέρα τους, ἀλλά μέ τό ὄνο-
μά του καί τόν θεωροῦσαν «βρώμικο» καί 
«ἄτομο κακῶν αἰσθημάτων», ἡ δέ μητέρα 
τά εἶχε στρέψει ἐναντίον τοῦ πατέρα. Ἡ 
ὑπόθεση δέν ἐτακτοποιήθη, ὁ δέ πατέρας 
προσφυγών καί στόν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρεί-
ου Πάγου καί στόν Συνήγορο τοῦ Πολίτου 
δέν πέτυχε τίποτε, ἐνῶ τά τέκνα δέν βρέθη-
καν στό σπίτι τους.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ὁ πατέρας προσέ-
φυγε στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων καί ζήτησε τήν καταδίκη 
τῆς Ἑλλάδος γιά παράβαση τοῦ ἄρθρου 8 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Τό Δικαστήριο αὐτό ἔκανε 
δεκτή τήν προσφυγή του καί κατεδίκασε 
τήν Ἑλλαδα γιά παράβαση τῆς διατάξεως 
αὐτῆς, δεχθέν ὅλα τά ὡς ἄνω ἐπιχειρήμα-
τα τοῦ προσφεύγοντος πατρός καί κυρί-
ως διότι οἱ ἁρμόδιες ἑλληνικές ἀρχές δέν 
ἔπραξαν τό καθῆκον τους γιά τή δίκαιη 
ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματος τοῦ προσφεύ-
γοντος νά ἀποκαταστήσει τήν ἐπαφή του 
καί τήν ἐπανένωσή του μέ τά τέκνα του καί 
νά ἀποτρέψει τήν ἀποπροσωποποίηση τῶν 
τέκνων, λόγω τῆς συμμετοχῆς τῆς μητέρας 
σέ αἵρεση.

Μᾶς κοινοποιήθηκε ἐπιστολή τοῦ κ. Παύ-
λου Κυριακίδη πρός γνωστό τηλεοπτικό 
σταθμό, ἀπό τήν ὁποία, λόγῳ στενότητος χώ-
ρου, δημοσιεύομε τά βασικώτερα τμήματα:

«Παίρνω το θάρρος να σας γράψω γιατί 
σας θεωρώ μέλος του σπιτιού μας μιας και 
στην καθημερινότητά μας έχετε λόγο και 
άποψη. ...

Τα δύο βιβλία που διανείματε (το πρώτο 
στην 1-4-2016 «Κάμα Σούτρα» ένα αρχαίο 

ινδικό ινδουιστικό κείμενο του κορυφαίου 
όπως τον χαρακτηρίζετε στοχαστή Ντίπα 
Τσόπρα και το δεύτερο 6-5-2016 «Η τέχνη 
της Ζωής του» του κορυφαίου όπως τον πα-
ρουσιάζετε επίσης στοχαστή, Τζίντου Κρι-
σναμούρτι, βρίσκονται εκτός των ορίων της 
ορθόδοξης πίστης μας. Ο δε χαρακτηρισμός 
στοχαστής θεωρώ ότι είναι τελείως παρα-
πλανητικός μιας και το πνευματικό υπόβα-
θρο των ανθρώπων αυτών είναι ξεκάθαρο 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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το από πού έλκει την πνευματικότητά του 
(θεοσοφία-ινδουιστικές βέδδες). ...

Μπήκατε στην διαδικασία να διανέμετε 
βιβλία που περιλαμβάνουν στοχασμούς 
ανθρώπων αλλότριας πίστης, απόσταγμα 
θεοσοφικών και ινδουιστικών απόψεων 
ενώ θα μπορούσατε να μεταφέρετε στην 
ελληνική κοινωνία την ορθόδοξη πνευμα-
τικότητα. Μια πνευματικότητα που ενώ 
κάποιοι την αναζητούν στο Θιβέτ οι θιβε-
τιανοί τους παραπέμπουν στο Άγιον Όρος. 
(Βλέπε Φιλοκαλία, ορθόδοξη αγιοπατερική 
εμπειρία κλπ). …

Λέτε ότι η Ελλάδα μας, αυτό έχει ανά-
γκη σήμερα; Αυτή η πνευματική τροφή τής 
λείπει σε μια εποχή που η ελληνική κοι-
νωνία έχει κατακλυσθεί από κάθε παγκο-
σμιοποιημένη πρόκληση; Η αλήθεια δεν 
φοβάται τίποτε, θα μου πείτε, αλλά κανείς 
θα πρέπει πρώτα να την κατέχει και να 
την βιώνει ώστε να μπορεί να ξεχωρίζει το 
αληθινό από το ψευδεπίγραφο. Και αυτό 
είναι πολύ δύσκολο σε μια χρονική συγκυ-

ρία σαν και αυτή όπου ο σύγχρονος Έλ-
ληνας παγιδευμένος στα υλικά απώλεσε 
την πνευματική του διαύγεια. Τέλος το ότι 
η αλήθεια δεν φοβάται τίποτε, δεν απαλ-
λάσσει κανέναν από το να έχει ευθύνη για 
αυτό που θα μπορούσε να κάνει και δεν το 
έκανε … Κανείς στο θέμα της αλήθειας δεν 
μπορεί να είναι ή και να παραμένει αμέ-
τοχος στην περιχαράκωσή της. Και μέγα 
μερίδιο ευθύνης φέρουν και τα Μ.Μ.Ε. …

Πιστεύω πως ο Έλληνας θα πρέπει έστω 
και τώρα να ανακαλύψει τους πνευματι-
κούς θησαυρούς της Ορθοδοξίας. Και θα 
μπορούσατε κι εσείς να βοηθήσετε. Το να 
μένει κανείς στο περιτύλιγμα της παράδο-
σής του -ακόμη και αυτής της θρησκευτι-
κής- ως μουσειακής αξίας ή ως φολκλόρ, 
αποτελεί δείγμα παρακμής. Και δυστυχώς 
σήμερα από την Ορθοδοξία αυτό που προ-
βάλλεται από την ελληνική ελίτ, είναι μόνο 
το εξωτερικό περίβλημα που αφορά τον πο-
λιτισμικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της».

Με τιμή

ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 

91,2 FM, μεταδίδονται οἱ ἐκπομπές:

α) «Ἀντιαιρετική Δράση», Σάββατο, 12.00-12.45. 
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν οἱ  

Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί π. Βασίλειος Γεωργόπουλος

β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως»,  
Σάββατο, Χειμερινή ὥρα 11.30-13.00, Θερινή ὥρα 16.00-17.00. 

(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
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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.


