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                             ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΟΡΟΣ_____________________________                            
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“Κύριε ... εμίσησα εκκλησίαν πονηρευομένων 
και μετά ασεβών ου μη καθίσω ...

Κύριε ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου Σου 
και τόπον σκηνώματος δόξης Σου ...” 

ΨΑΛΜ. 25[ΚΕ]:5,8
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Ο ρόλος των παρεκκλησιαστικών οργανώσεων στις 

δικτατορίες Μεταξά – Παπαδόπουλου, στην κατοχή και 

τον εμφύλιο. Τα  ‘ορθόδοξα’ ΜΜΕ και οι διαδικτυακές 

ορθόδοξες σέχτες στην σύγχρονη εκκλησιαστική, πολιτική 

και κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. 

Η μαύρη βίβλος των 

παρεκκλησιαστικών οργανώσεων: 

ZΩΗ - ΣΩΤΗΡ - ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ

‘Opus Dei’ στην Ελλάδα

Dr. Γεώργιος Μουστάκης
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Δαφνόφυλλα τιμής σε όλους τους  πρεσβυτέρους, 
τους αληθινούς πρεσβυτεροεπισκόπους κάθε ενορίας, 

οι οποίοι κάθε Κυριακή εις τόπον και τύπον Χριστού χορηγούν 
την Θεία Κοινωνία στα λογικά πρόβατα του Χριστού,  
τους λαϊκούς πάσης τάξεως και ηλικίας, που όλοι μαζί 
έχουν υποστεί τα πάνδεινα από πάμπολλους αγάμους, 

ανήθικους νομαρχο – δεσποτο - μητροπολίτες και αδέσποτους 
αρχιμανδρίτες, σπορά του καισαρόπαπα Ιουστινιανού.

«Τα γεγονότα της Αθωνίτικης Βατοπεδινής ειδωλολατρικής απληστίας με 

δικαίωσαν και θα με δικαιώνουν πλήρως.  

Πάρα πολλοί μου φωνάζουν όχι τρείς, αλλά δεκατρείς μηνύσεις  να 

φας ‘αλήθειας ένεκα’, όμως και μία μεγάλη μερίδα θρησκόληπτων με 

χαρακτηρίζει ως ιεροκατήγορο. 

Σ΄αυτούς απαντώ:

Εφ΄ όσον στην αγωνιστική ζωή μου πασχίζω να μιμηθώ Χριστόν Ιησούν 

‘εν παντί’, τον μιμούμαι και στις 17 ιεροκατηγορίες του (Βλ. Ματθαίος) 

και θέλω τώρα και πάντα να είμαι στο πλευρό των μεγάλων αγνών 

ιεροκατηγόρων της ιστορίας: Παύλου, Χρυσοστόμου, Υπατίας φιλοσόφου 

και μάρτυρος και του μαθητή της Συνέσιου Πτολεμαϊδος, Ισιδώρου 

Πηλουσιώτου, Μάξιμου Ομολογητή, Μ. Λουθήρου, Σαβοναρόλα, Κ. 

Αιτωλού, Α. Μακράκη, Κίρκεργκααντ, Μπερντιάγεφ, Ντοστογιέφσκι, 

Τολστόϊ,  Σβάϊτσερ,  

και δίπλα στον ανεπανάληπτο Ν. Καζαντζάκη.» 

             Δρ. Γεώργιος Μουστάκης, καθηγητής Θεολογίας-Κοινωνιολογίας
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            Πρόλογος Εκδότη ... 

        Οι Εκδόσεις Ορος καλοσωρίζουν στη σειρά τους: ‘Το τέλος της 
μυθολογίας” τον συγγραφέα καθηγητή Δρ. Γιώργο Μουστάκη.

      Η παρούσα έκδοση αποδεικνύει με διαμφισβήτητο τρόπο το 
γεγονός ότι οι παρα-εκκλησιαστικές οργανώσεις, ο αρχιμανδριτισμός 
και η δεσποτοκρατία με τα σκάνδαλα και τις πολιτικές φιλοδοξίες 
τους έβλαψαν, ανεπανόρθωτα την Εκκλησία του Χριστού και απο-
μάκρυναν τον κόσμο και τους διανοούμενους από αυτή.  Ειδικά οι 
παρεκκλησιαστικές οργανώσεις μολονότι διέδωσαν και μετέφρασαν 
την Αγία Γραφή για τον απλό λαό, σύντομα ταύτισαν το όραμα με την 
μεγαλομανία και αυτοκαταστράφηκαν.    

         Οι Εκδόσεις Ορος κατά κανένα τρόπο, με την παρούσα έκδοση, 
δεν βάλουν κατά της Εκκλησίας . η “εκκλησία” και η “οικογένεια” 
είναι οι μόνοι θεοσύστατοι θεσμοί και όποιος πολεμά αυτούς τους 
θεσμούς είναι πρόδρομος του αντιχρίστου.

       Πλήν όμως “Η αποστασία άλλαξε τους ποιμένας σε λύκους και 
η οργανωμένη Εκκλησία που ξέραμε είναι πιά σήμερα αγέλη λύκων 
και θάνατος προβάτων … Για να επιβιώσουμε πρέπει να δούμε την 
Εκκλησία στην μυστική και μυστηριακή της ουσία, γυμνωμένη από 
τη διοικητική οργάνωση που γνωρίσαμε στην Ιστορία ... Το πλοίο που 
μας έφερε μέχρις εδώ, η συνοδική, διοικητική, οργανωμένη μορφή 
της Εκκλησίας εξώκειλε στα ρηχά της αποστασίας και διαλύεται 
από την βία των κυμάτων …» 
                                           Περιοδικό ‘Οι Ρίζες’, Δεκ. 1982, σ. 3-4
        Είθε η παρούσα εργασία,
ν’ αφυπνίσει τους πρωτο-πρεσβυτέρους (τους αληθινούς εγγάμους 
πρεσβυτερο-επισκόπους κάθε ενορίας), και τους λίγους φωτισμένους 
αρχιμανδρίτες  και συνειδητοποιημένους λαϊκούς στο γεγονός ότι 
η Εκκλησία πρέπει να επιστρέψει στην αρχική “αποστολική πίστη, 
πρακτική και νοοτροπία”, στην “Πατερική Ορθοδοξία”, μακρυά από 
μεσαιωνικές αντιλήψεις και  συμπεριφορές.
    Τότε, το αρχικό νικηφόρο ριζοσπαστικό κίνημα που ο  Ιησούς 
Χριστός ίδρυσε επί γης θα γίνει γι’ άλλη μία φορά καταφυγή στους 
καταδιωγμένους, τους φτωχούς και τους αδικημένους αυτού του 
κόσμου. Διότι ο Χριστιανισμός οπως είπε ο αγ. Φραγκίσκος δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά, “φτωχοί που ευαγγελίζουν άλλους φτωχούς”.  Θα 
μετaμορφώνει ανθρώπους και θα τους οδηγεί στην Θεία χάρη.

                                                                               Ο  εκδότης    
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                 Αφιέρωμα ... 

        Απλόχερα  και χωρίς ποταπές σκοπιμότητες απλώνουμε άδολα 
τα χέρια μας βαθειά μέσα στο ανθοστόλιστο μυροβόλο κάνιστρο του 
βαθέως όρθρου της πρώτης μεγαλοσαββατιάτικης αναστάσεως.

      Γεμίζει η παλάμη μας δροσοσταλίδες και ροδοπέταλα.
    Βαθυπράσινα τα δαφνόφυλλα περιμένουν να στεφανώσουν ιερά 
μέτωπα των πρωταθλητών της δισχιλιόχρονης θριαμβοτραγικής Χρι-
στιανικής ιστορίας, της χαρμολύπης κινουμένης ανάμεσα στην Σκύλλα 
των εγωϊσμών και τη Χάρυβδη της παρακοής που γονιμοποιείται απ’ 
αυτόν τον μυριοπρόσωπο εγωπαθή αρχέκακο δράκο !!!
          Αυτός εξαπάτησε τους πρωτοπλάστους.

       Τα δαφνοροδοπέταλα τ΄αποθέτουμε σεβαστικά στον επιτάφιο 
του πρωτομάρτυρα της λυτρωτικής ιστορίας του πανανθρώπινου 
γένους, Ιησού του Ναζωραίου. Το δεύτερο μυροβόλο κάνιστρο στον 
δευτερομάρτυρα Στέφανο. Το τρίτο μυροδοχείο το εκκενώνουμε στα 
πόδια του πρώτου μετά τον ένα, του λιθοβολισμένου πρώην φανα-
τισμένου φαρισαίου, Σαούλ Ταρσέα και στα σκληρά και χαραγμένα 
απο τις ιεραποστολικές περιοδείες πόδια του αποστόλου Πέτρου.

   Στη συνέχεια, αδειάζουμε τα ροδοδάφνινα άνθη μας στους 
προφητικούς πρωτοστάτες και πρωτοπόρους ανανεωτές της Εκ-
κλησιαστικής ιστορίας μας. Αλλά ανοίγοντας το συναξαριακό τους βίο 
διστάζω και η φωνή μου ραγίζει, δάκρυα δε ανεξήγητα από τα μάτια 
μου νοθεύουν το μπουκαλομέλανο που γράφω.
     Σταματώ κι ακούω την δόλια κατευθυνόμενη φράξια της δεσπο-
τοκρατίας να χτυπιέται φτύνοντας ‘κάτω οι ιεροκατήγοροι’ Ιησούς, 
Παύλος, Ι. Χρυσόστομος, Μάξιμος Ομολογητής, Κοσμάς Αιτωλός, 
Σαβοναρόλας, αιματόβρεχτα θύματα της ακόρεστης πλουτομανίας και 
της σαρκικής ασύδοτης ανηθικότητας.   
      Δεν είχαν δίκιο οι φωτοδότες ιεροκατήγοροι;
     Ε, τότε Χριστιανοί μου, εγώ μακρυά από αυτούς που αγάπησα ‘εξ 
απαλών ονύχων’  και τότε η μερίδα μου θα είναι με ποιούς;
   Με τους άξεστους ταρτούφους, αρχολίπαρους, λαμόγια και τσεπάδες, 
τους αδίσταχτους αιμοπιοδότες οι οποίοι σαν  βδέλλες και πιράνχας 
του Αμαζονίου πίνουν το αίμα των ανεγκέφαλων και φλυάρων της 
ενορίας γραϊδίων, γεγηρασμένων εν αμαρτίας; Μ΄αυτούς θα είμαι;
     Οχι, αλλά στηρίζω κι υποστηρίζω μ’όση ψυχοσωματική δύναμη μου 
παρέχει ‘χάριτι Θεία’ ο Παντοδύναμος τ΄ακόλουθα πυρσολαμπή  και 
πολύφωτα του Οικουμενικού Χριστιανισμού αστέρια, των Αποστολικών 
Πατέρων, των Απολογητών κι Ομολογητών, των επισκοπρεσβυτέρων 
κι όχι των δεσποτάδων της αποστασίας και παρακμής. 
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         Στο τέλος,

      αυτό θα γίνει νέο ξεκίνημα με πολύ αγώνα ακόμα, το οποίο οφείλω 
στον Νυμφίο της ψυχής μου Κύριο της ζωής και του θανάτου ΙΗΣΟΥ τον 
Υιό του Θεού και της Παρθένου, έχω ήδη δε συμπαραταχθεί με θετικά 
σημεία ‘εν  ταπεινώσει και ευγνωμοσύνη’  και το παρακολουθώ σαν 
τους Προφήτες του Οικουμενικού Χριστιανισμού και του μαχόμενου 
Ανθρωπισμού προς δόξαν Θεού και Σωτηρία του ανθρώπου. 

     Μνήσθητι Κύριε εν ημέρα δικαίας κρίσεως: Των 12, των 70, 
των 120 αποστόλων με τους οποίους στο ανώγειο συγκαρτερούσε η 
προκαθημένη της ενθουσιαστικής αγάπης, αγία μητέρα Μαριάμ.

        Μνήσθητι Κύριε των μεγάλων ιεροκατηγόρων της δεσποτοκρατικής 
φαυλοκρατίας, η οποία Κύριε σε δολοφόνησε και σήμερα το ίδιο 
αμετανόητα θα έκανε !!!

      Μνήσθητι Κύριε: Αθλητών της Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας, 
πατέρων μητέρων και παιδιών. 

        Μνήσθητι Κύριε ονομαστικώς: Υπατίας φιλοσόφου και μάρτυρος, του 
καταδιωγμένου μαθητού της Συνέσιου επισκόπου -και όχι δεσποταρά- 
με τα 12  τέκνα του,  Σπυρίδωνα επισκόπου με την οικογενειά του, 
Γρηγορίου Νύσσης με τα παιδιά του και αγαπημένη σύζυγο, μνήσθητι 
Κύριε Ιωάννου Χρυσοστόμου, θύματος της φθονερής λύσσας του 
Θεοφίλου δεσπότου Αλεξανδρείας και του καιροσκόπου-φιλοδόξου 
Κυρίλλου διαδόχου του θείου του.

      Μνήσθητι Κύριε: Του Ισιδώρου Πηλουσιώτου, του διωγμένου 
Ιγνατίου Οικουμενικού Πατριάρχου, του μάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού, 
του υμνητή της χριστιανικής ελευθερίας Ν. Μπερντιάγεφ, του Λέοντα 
Τολστόϊ, του αφορισμένου Φιοντόρ Ντοστογιέφσκυ, του μεταρρυθμιστή 
Απ. Μακράκη, του γιου του ψηλορείτη, κατασυκοφαντημένου Ν. 
Καζαντζάκη και εμού αποκαλουμένου ως ιεροκατηγόρου.     

    Ο πονήσας συγγραφέας Dr. Γεώργιος Μουστάκης, Θεολόγος-
Κοινωνιολόγος, και συμπονέσας εκδότης Χαλκιάς Χρήστος, υποψ. 
D.D., των Εκδόσεων ΟΡΟΣ και οι συμμαρτυρούντες.

                                 Αθηνοβαβέλ,  6 Ιαν. 2010, Εορτή των Θεοφανείων
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   Αδελφότης Θεολόγων η ΖΩΗ: Ιστορία

      Η ‘ Αδελφότης Θεολόγων η Ζωή’ ιδρύθηκε το 1907, απ’ τον ιερομόναχο 
Ευσέβιο Ματθόπουλο μαζί με μία ομάδα νεαρών θεολόγων, που είχε 
συνδεθεί μαζί του πνευματικά. Ιδρυτικά της μέλη ήταν οι Παναγιώτης 
Τρεμπέλας, Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Κολιόπουλος και 
Διονύσιος Φαραζουλής. Το 1911 εξέδωσαν ως επίσημο οργανό της  το 
περιοδικό “Ζωή”, το οποίο συνεχίζει να εκδίδεται μέχρι σήμερα.

   Η δημιουργία κάλυψε ένα τεράστιο κενό. Αυτό της διάδοσης της 
Αγ. Γραφής και της διαφώτισης του Ελληνικού λαού στα θρησκευτικά 
πράγματα για τα οποία η κρατούσα Εκκλησία ήταν παντελώς αδιά-
φορη. ‘Ετσι από το 1926 η ‘Ζωή’ διοργανώνει κατηχητικά σχολεία τα 
οποία εξαπλώθηκαν ταχύτατα περιλαμβάνοντας στους κόλπους τους 
εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές,  ενώ παράλληλα οργανώνονται κατη-
χητικά για όλες τις ηλικίες με κορυφαία τους κύκλους συμμελέτης 
της Αγ. Γραφής.  Η επιτυχία του εγχειρήματος ξάφνιασε τους συντη-
ρητικούς κύκλους της Ελληνικής Εκκλησίας με αποτέλεσμα να 
αρχίσουν σοβαρές επικρίσεις. Τα κατηχητικά παρουσιάσθηκαν ως 
Προτεσταντική εισβολή στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακόμη και σήμερα 
οι ίδιοι κύκλοι μέσω πλέον του Ιντερνετ κατακρίνουν την μελέτη και 
διάδοση της Αγίας Γραφής!

     “Ποίοι φοβούνται τον λόγο του Θεού;
         Ποίοι δεν αφήνουν τους άλλους να πιάνουν στά χέρια τους το Βιβλίο 
του Θεού; … δεν είναι μόνο οι ΑΘΕΟΙ, είναι και οι... «ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ»! 
    Ποίοι είναι αυτοί οι δεύτεροι; Αυτοί αμέσως  ή εμμέσως στέκουν 
εμπόδιο στη μελέτη της Γραφής. Είναι διάφοροι ‘ορθόδοξοι’ κύκλοι ή 
μάλλον ‘νεο-ορθόδοξοι’. Τι υποστηρίζουν;
   Λένε ότι οι ορθόδοξοι, μόνο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ επιτρέπεται να ακούνε τα 
αγιογραφικά αναγνώσματα! Λένε, ότι τ’ αγιογραφικά αναγνώσματα, το 
Ευαγγέλιο και ο Απόστολος, πρέπει να ψέλνονται. Ας μη καταλαβαίνουν 
τα νοήματα οι εκκλησιαζόμενοι. Αρκεί που βρίσκονται μέσα στο λει-
τουργικό χώρο της ορθόδοξης λατρείας!  (σ.σ. μαγικώ τω τρόπω)
      Λένε, ότι η λατρεία δεν είναι υπόθεση νοηματική, αλλά βιωματική!
Λένε, ότι η μελέτη της Γραφής στα σπίτια είναι ... ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. Μόνο ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, λένε, και ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ, λένε, 
μιλάνε συνεχώς για τη Βίβλο! Λένε, ότι οι Κύκλοι μελέτης της Αγ. 
Γραφής, με κυκλάρχες μάλιστα λαϊκούς, δεν είναι στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ! … Το κίνητρο των θεωριών των «νέο-ορθόδοξων» εναντίον 
της Αγιογραφικής μελέτης είναι κυρίως η ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ... 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ, που εργάζονται φιλότιμα για τη διάδοση της Γραφής και 
τη ΣΩΣΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ... ΚΑΙ  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ 
ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥΣ  ΑΥΤΟ, το ‘αντιοργανωσιακό πάθος’, καταδικάζουν σε 
πνευματική λιμοκτονία το λαό του Θεού.

Εισαγωγή
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  Λιμοκτονία είναι η μη καθημερινή μελέτη της Γραφής. … Όσοι 
υποστηρίζουν, ότι στο ναό μόνο πρέπει να διαβάζεται η Αγ. Γραφή, ας 
πάρουν την απάντηση από τον ιερό Χρυσόστομο: ‘Ας προσέχουμε στην 
ανάγνωση της Γραφής όχι μόνο τις δυο ώρες της λατρείας. Δεν αρκεί για 
ασφάλεια μας η απλή αυτή ακρόαση. Ας μελετάμε διαρκώς. Καθένας, 
όταν επιστρέφει σπίτι του, ας παίρνει στα χέρια του τα ιερά Βιβλία και 
ας εξετάζει με προσοχή τα νοήματα τους. Κι αυτό, αν φυσικά θέλει να 
έχει διαρκή και άφθονη την ωφέλεια από τη Γραφή’ (ΕΠΕ 26,280) ...”

                          Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ορθόδοξος κατηχητής

(σ.σ. “Καμία σωτηρία άνευ της των Γραφών λιπαράς εντρυφήσεως”)

     Δεύτερος προϊστάμενος της «Ζωής», μετά το θάνατο του Ματθό-
πουλου, υπήρξε ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Παπακώστας. Τα μέλη της 
αδελφότητας αύξαναν σταδιακά για να φτάσουν στο αποκορύφωμά 
τους, το 1960, οπότε κάποια μέλη της «Ζωής» με πρωτοστάτη τον 
Π. Τρεμπέλα αποχώρησαν από αυτή και συνέστησαν την Αδελφότητα 
Θεολόγων «Ο Σωτήρ». Αυτό ήταν το πρώτο χτύπημα στην εντυπωσιακή 
αύξηση της παρεκκλησιαστικής «Ζωης». 

       Ο ίδιος ο χωρισμός του 1960 είχε σαν αιτιολογία την εκκοσμίκευση 
που   είχε επέλθει στους κόλπους της Αδελφότητας κατά την προη-
γούμενη δεκαετία και την αντίδραση κάποιων μελών της σε αυτή. Έντονη 
κριτική στο ήθος, τη νοοτροπία και τις πρακτικές της αδελφότητας 
άσκησε ο καθηγητής της Φιλοσοφίας και πρώην μέλος της, που 
αποχώρησε το 1964, Χρήστος Γιανναράς, στο αυτοψυχογράφημά του 
«Καταφύγιο Ιδεών», (εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 2000).

      Εν τούτοις επτά χρόνια αργότερα, επιτέλους, το όνειρο της «Ζωής» 
έγινε  πραγματικότητα: Κατέλαβαν την εκκλησιαστική διοίκηση. 
    Εκτός από τον Χρυσόστομο Πειραιώς και τον Παντελεήμονα Θεσ/
κης , όλοι οι άλλοι μητροπολίτες υπήρξαν χειροκροτητές της χούντας.   
      Στη συνέχεια με την συνεργασία της Χούντας έγιναν ποδηγέτες της 
κοινωνίας και ειδικά της νεολαίας.     

          Όμως μετά τη Μεταπολίτευση, η ‘Ζωή’ και γενικά οι παρεκκλησια-
στικές αδελφότητες δέχτηκαν έντονη κριτική και αμφισβητήθηκε η 
ίδια η εκκλησιολογική τους οντότητα. Προοδευτικά συρρικνώθηκαν 
και πολυδιασπάσθηκαν αν και συνέχιζαν το ποιμαντικό τους έργο με 
την έκδοση περιοδικών, κατηχητικά, κύκλους, συνεργαζόμενους συλ-
λόγους κ.α.  Μια υπόφυση της  «Ζωής», η «Χρυσοπηγή» εμελλε 
είκοσι χρόνια αργότερα να αλλώσει την Εκκλησιαστική Ιεραρχία και 
να τολμήσει να συγκρουσθεί ευθέως με την πολιτεία -με πρόσχημα τις 
ταυτότητες- έχοντας ως  απώτερο σκοπό τον θεοκρατικό ελεγχό της …
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    Το Opus Dei (έργο του Θεού): Ιστορία

     Το Opus Dei (το έργο του Θεού),  είναι μία Ρωμαιοκαθολική 
παραεκκλησιαστική οργάνωση η οποία τονίζει ότι ο κάθε λαϊκός στην 
καθημερινή του ζωή καλείται να είναι άγιος και ενεργός. 
       Ιδρύθηκε στην Ισπανία το 1928  από τον. Ρ. Καθολικό ιερέα Jo-
semaria Escriva αλλά έλαβε τελική έγκριση μόλις το 1950 από τον 
πάπα Πίο τον ΙΒ’ και έκτοτε την εποπτεία έχει ένας διορισμένος από 
τον πάπα ανώτερος εκκλησιαστικός υπερ-επόπτης. 

      Η παραεκκλησιαστική αυτή οργάνωση έχει σήμερα περίπου 
90.000 μέλη σε 90 και πλέον χώρες. 
        Απ’ αυτούς το 70% είναι οικογενειάρχες με αξιόλογη κοσμική 
σταδιοδρομία, ενώ το υπόλοιπο 30% είναι άγαμοι που στην πλειο-
ψηφία τους ζουν σε μοναστικά κέντρα του Opus Dei που έχει εκδόσεις, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνικά και γεωργικά κέντρα κατάρτισης.  

         Το Opus Dei θεωρείται σήμερα  ως η πιο αμφιλεγόμενη 
παρασκηνιακή δύναμη εντός της  Καθολικής Εκκλησίας. Μολονότι 
ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β ‘ αγιοποίησε τον Escriva, (όπως στην 
δεκαετία του ’20 εγκωμίασε η Ελλαδική Ιερά Σύνοδος την αμφιλεγόμενη 
‘Ζωή») πολλές διαφωνίες για την Opus Dei έχουν δημιουργηθεί γύρω 
από την υποτιθέμενη μυστικότητα της και τις μεθόδους της. 
       Το κυριότερο είναι βέβαια η δεξιά εως ακροδεξιά αποκλισή της 
και η φημολογούμενη συμμετοχή της σε κυβερνήσεις του Φρανκικού 
καθεστώτος της Ισπανίας μέχρι το 1978. ‘Ετσι το διαβόητο Opus Dei  
θεωρείται φρανκοφασιστικό δημιούργημα της Ισπανίας που τροφο-
δότησε την Φρανκική δικτατορία με ισπανοκαθολικούς τεχνοκράτες. 
      Τα τελευταία χρόνια, το Opus Dei έχει λάβει διεθνή δημοσιότητα 
εξ αιτίας του μυθιστορήματος The Da Vinci Code και της ομώνυμης 
ταινίας που ακολούθησε.

        Μια παρόμοια οργάνωση στην    Ελλάδα υπήρξε η Μοναστική 
Αδελφότητα “Χρυσοπηγή”, απόφυση της παλαιότερης ‘ΖΩΗΣ’,  για 
την οποία “Χρυσοπηγή” ο π. Γ. Μεταλληνός αποκάλυψε :
     «Πρόκειται για κοσμικό μοναχισμό στα πρότυπα του Opus Dei, 
των καθολικών ταγμάτων και ουσιαστικά συνέχεια και αντίγραφο της 
οργάνωσης Ζωή» - 
                                     “Εψιλον”-Ελευθεροτυπία, 13-3-2005, σ. 50
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Καταγγέλω τις παρα-εκκλησιαστικές οργανώσεις:

“OPUS DEI” στην Ελλάδα
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δικτατορίες Μεταξά – Παπαδοπούλου, στην κατοχή και τον εµφύλιο. 
Τα “ορθόδοξα” ΜΜΕ και οι διαδικτυακές ορθόδοξες σέχτες 

στην σύγχρονη εκκλησιαστική, πολιτική
και κοινωνική ζωή στην Ελλάδα.
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