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Η Ρώσικη Εκκλησία όχι μόνο δεν έχει αναγνωρίσει τις λεγόμενες «εναλλακτικές 

θεραπείες» αλλά εναρμονιζόμενη με τα πορίσματα της Θ' & ΚΒ' Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης, 
στην οποία συμμετείχε σαν εκπρόσωπος του Ρωσικού Πατριαρχείου ο  Ιερομόναχος Θεοφάνης 
Λουκιάνωφ: «…προειδοποιεί και για τον κίνδυνο της εισαγωγής, με το πρόσχημα της 
«εναλλακτικής ιατρικής», των αποκρυφιστικών και «μαγικών» πρακτικών, οι οποίες  
υποβάλλουν τη βούληση και τη συνείδηση των ανθρώπων στην επιρροή των δαιμονικών 
δυνάμεων». 

«Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα και την πραγματική δυνατότητα της 
μη αποδοχής εκείνων των μεθόδων ασκήσεως επιρροής πάνω στον οργανισμό του, οι 
οποίες αντιτάσσονται στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις». 

Σας υπενθυμίζουμε ότι στα Πορίσματα της ΚΒ΄ Συνδιάσκεψης αναφέρεται… «ότι όλες οι 
μορφές και εκφάνσεις του αποκρυφισμού (αστρολογία, μαγεία, εναλλακτικές θεραπείες 
κ.α.) δεν έχουν καμμία επιστημονική τεκμηρίωση και αξία…». (www.egolpion.com) 

Επίσης τονίζεται ότι: «Οι αποκρυφιστικές μεθοδολογίες επιδράσεως στον ψυχικό 
κόσμο, οι οποίες ενίοτε μεταμφιέζονται με τη μορφή της επιστημονικής ψυχοθεραπείας, 
είναι απολύτως απαράδεκτές για την Ορθοδοξία». 

Η Ρωσική Εκκλησία, γενικεύοντας, προειδοποιεί για την απολυτοποίηση της 
αποτελεσματικότητας οποιασδήποτε θεραπευτικής μεθόδου, δεδομένου ότι η υγεία και οι 
ασθένειες είναι εργαλεία στο χέρι του Θεού προκειμένου να σωθούμε: «…η Εκκλησία 
προειδοποιεί για τον κίνδυνο που ελλοχεύει στις προσπάθειες  απολυτοποίησης 
οποιωνδήποτε ιατρικών θεωριών και υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της διατήρησης των 
πνευματικών προτεραιοτήτων στην ανθρώπινη ζωή… Η Εκκλησία υπενθυμίζει ότι η 
σωματική υγεία δεν είναι αυτάρκης, διότι αποτελεί μόνο μια από τις πλευρές του 
συνόλου της ανθρώπινης ύπαρξης».  

Όπως από την αρχή εξηγεί το κείμενο αυτό του Ρωσικού Πατριαρχείου «σύμφωνα με την 
Ορθόδοξη άποψη, η συντήρηση της σωματικής υγείας παραβλέποντας την πνευματική 
υγεία δεν αποτελεί μια αναμφίβολη αξία. Με το κήρυγμα, το λόγο και το έργο Του ο 
Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θεράπευε τους ανθρώπους φροντίζοντας όχι μόνο τα 
σώματα, αλλά μάλλον περισσότερο τις ψυχές, και σε τελική ανάλυση, ολόκληρη τη 
σύνθεση του προσώπου. Σύμφωνα με το λόγο του ίδιου του Σωτήρα θεράπευε «ὅλον τόν 
ἄνθρωπον» (Ιω. 7.23). Το κήρυγμα του Ευαγγελίου συνοδευόταν από τις θεραπείες ως 
σημεία της εξουσίας του Κυρίου να συγχωρέσει τις αμαρτίες. Ήταν αναπόσπαστο μέρος 
και του αποστολικού ευαγγελικού κηρύγματος. Η Εκκλησία του Χριστού, την οποία ο 
Θείος Ιδρυτής της χάρισε το πλήρωμα των δώρων του Αγίου Πνεύματος, ήταν εξ αρχής 
μια κοινότητα θεραπείας και σήμερα, στην ακολουθία της Εξομολογήσεως, υπενθυμίζει 
στα τέκνα της ότι έρχονται στο θεραπευτήριο για να αποχωρήσουν θεραπευμένα».1 

Η αληθινά «ολιστική θεραπεία» είναι επομένως η θεραπεία ψυχής και σώματος και δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τους κοσμικούς ιατρούς. Χρειάζονται και οι πνευματικοί ιατροί, οι 
έχοντες την αρμοδιότητα της θεραπείας μέσω της εξομολόγησης. 
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1  http://www.mospat.ru/gr/documents/social-concepts/xi/ 


