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Με το θέμα του κ. Πέτρου Κυριακίδη είχαμε ξαναασχοληθεί το 2007 (τεύχη 52 και 53
της Παρακαταθήκης). Είχαμε ενημερώσει τότε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες μας,
στα βιβλιοπωλεία του εκδοτικού οργανισμού Π. Κυριακίδη στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη βρίσκει κανείς εκτός από χριστιανικά και πάμπολλα βιβλία από
διαφόρους αποκρυφιστικούς εκδοτικούς οίκους, τα οποία έχουν περιεχόμενο
βουδδιστικό, αποκρυφιστικό, εσωτεριστικό, νεοεποχίτικο.

Είχαμε επισημάνει, μεταξύ άλλων, ότι ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου, ο κ. Πέτρος
Κυριακίδης, πατέρας του προέδρου των Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, κ. Μιχαήλ
Κυριακίδη, δίδασκε τότε -όπως και ο γιος του- σε γνωστή σχολή εναλλακτικών/
αποκρυφιστικών «σπουδών» και ταυτόχρονα και σε ενορία των Αθηνών. Το
Σεπτέμβριο του 2008 ο κ. Κυριακίδης ανοίγει στην Αργυρούπολη «Εργαστήρια
Ελευθέρων
Σπουδών»,
όπου
διδάσκονται
ρεφλεξολογία,
βελονισμός,
ηλεκτροβελονισμός
χωρίς
βελόνες,
φυσικοπαθητική,
ολιστική
μάλαξη,
συμβουλευτική αυτοβελτίωση και λοιπές μέθοδοι που κινούνται εκτός ορίων
κλασσικής επιστήμης. Μαζί με ποικίλα εκκλησιαστικά βιβλία, τον Μάρτιο του 2009
ο εκδοτικός οργανισμός Π. Κυριακίδη εκδίδει το βιβλίο «Πλήρης Οδηγός
Ρεφλεξολογίας» του προέδρου των Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, κ. Μιχάλη Κυριακίδη. Ο
κ. Μιχάλης Κυριακίδης μετέχει επίσης σε διάφορα νεοεποχίτικα συνέδρια ως
ομιλητής.
Παρά τις προσπάθειες διαφόρων εκκλησιαστικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και
Ιεράρχες, το θέμα αυτό εξακολουθεί να ταλανίζει την Εκκλησία μας. Ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδος κ. Παύλος κατέθεσε προ καιρού σχετική
διαμαρτυρία συνοδευόμενη από όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην Ιερά Σύνοδο, αλλά
και σχετική ενημέρωση στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας -όπου διεπιστώθη ανάμιξη
του Κυριακίδη- στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και αλλού. Με θλίψη, αλλά και
έκπληξη, πληροφορούμαστε πάλι ότι τον Μάιο 2009 θα γίνει Συνέδριο της Μ.Κ.Ο.
(=Μη Κυβερνητική Οργάνωση) «Ρωμηοσύνη» του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με Μέγα Χορηγό τον Εκδοτικό Οργανισμό Πέτρου
Κυριακίδη. Ο κ. Π. Κυριακίδης είναι και διαχειριστής της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη».
Ποιοι άραγε τα προωθούν όλα αυτά και γιατί; Περιμένουμε επιτέλους κάποια
υπεύθυνη απάντηση!
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("Παρακαταθήκη", τεύχος 65, Μάρτιος-Απρίλιος 2009)

(Πηγή: "Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδος")
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