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Τόν μακαριστό πατέρα Ἀντώνιο Ἀλεβι
ζόπουλο συνήντησα γιά πρώτη φορά κατά 
τήν διάρκεια Συνάξεως Κληρικῶν τῆς Ἀρχι
επισκοπῆς Ἀθηνῶν στήν Ἱερά Μονή Πεντέ
λης. Μέχρι τότε τόν γνώριζα μόνον ἀπό τίς 
ἐπιστολές πρός τούς ἀποδήμους κληρικούς 
τῶν κοινοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅπου κι ἐγώ 
ὑπηρετοῦσα μέχρι τό 1976 καί ἀπό τό πρῶ
το βιβλίο του «Ξένος ἤμην», τό ὁποῖο μοῦ 
εἶχε ἀποστείλει. Τότε, τέλος τοῦ 1977, εἶχε 
ἀρχίσει μιά σειρά σεμιναρίων γιά κληρικούς 
μέ στόχο τήν ἁγιογραφική κατάρτισή τους 
στήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων πού 
δημιουργοῦσε ἡ ἔντονη δραστηριότητα τῶν 
«μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Στό τέλος ἑνός ἀπ’ 
αὐτά τά σεμινάρια, τά ὁποῖα κι ἐγώ παρακο
λουθοῦσα, μέ πλησίασε καί μοῦ ζήτησε ἄν 
θά ἤθελα νά συνεργασθῶ μαζί του στό εἰδι
κό Γραφεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Αὐθόρμητα 

δέχθηκα ἀμέσως τήν κλήση του καί ἔκτοτε 
ἔμεινα κοντά του, στήν ἀρχή ἐθελοντικά καί 
στή συνέχεια ὡς τακτικός συνεργάτης του, 
μέχρι τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του.

Ἡ μαθητεία μου κοντά του ὅλα αὐτά τά 
χρόνια ἐξελίχθηκε σέ μιά βαθειά ἐκτίμηση 
καί ἀναγνώριση τῶν πολλῶν χαρισμάτων 
του. Ὅποιος τόν ἐγνώρισε ἀπό κοντά καί 
πραγματικά, μπορεῖ ἀνεπιφύλακτα νά ὁμι
λήση γιά τήν ἀναμφισβήτητη πνευματική, 
θεολογική, ἐπιστημονική, κοινωνική, συγ
γραφική, ὀργανωτική, διανοητική καί ἠθική 
ἀξία καί συγκρότηση αὐτῆς τῆς σύγχρονης 
χαρισματικῆς Ἐκκλησιαστικῆς προσωπικότη
τος. Ἕνας δεσμευτικός θαυμασμός τραβοῦσε 
τούς συνεργάτες του γύρω του στόν δύσκολο 
καί ἐπικίνδυνο τομέα τῆς ποιμαντικῆς ἀν
τιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων, πού δημι
ουργεῖ ἡ δραστηριότητα τῶν ποικιλωνύμων 
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νεοφανῶν αἱρέσεων καί παραθρησκευτικῶν 
ὁμάδων.

Ἡ ἀγωνία τοῦ π. Ἀντωνίου ὅτι «χάνονται 
ψυχές» μποροῦσε νά γίνει κατανοητή καί 
ἀποδεκτή μόνον ἀπό ὅσους ἐγνώριζαν πραγ
ματικά τό πρόβλημα καί γι’ αὐτό συνωστίζον
ταν γύρω του σέ μιά ἅμιλλα προσφορᾶς καί 
συμπαραστάσεως.

Δέν ἔλλειψαν βεβαίως καί ἐκεῖνοι πού τόν 
παρεξήγησαν καί τόν ἔκριναν γιά ὑπερβάλ
λοντα ζῆλο, γιατί δέν κατόρθωσαν ἤ δέν θέ
λησαν νά μποῦν στήν καρδιά τοῦ προβλήμα
τος καί νά ἐκτιμήσουν ὀρθά τίς πραγματικές 
διαστάσεις του.

Στά δεκαεννιά χρόνια πού συμπορεύτηκα 
μαζί του στόν ἀγῶνα καί στήν ἀγωνία, ὑπῆρ
ξαν στιγμές ἰδιαίτερης δοκιμασίας γι’ αὐτόν. 
Ὅμως, τό ψυχικό σθένος αὐτοῦ τοῦ ἰσχνοῦ 
στό σῶμα, ἀλλά δυναμικοῦ καί μαχητικοῦ 
λευΐτου, ἦταν ἀπαράμιλλο. Εἶχε τήν ἱκανότη
τα αὐτό τό ἀεικίνητο ράσο νά ξεσηκώνη, νά 
ἀπασχολῆ συγχρόνως πολλά ἄτομα, νά συν
τάσση μέ ἄνεση ἐμπεριστατωμένα κείμενα, 
νά ἀντιλαμβάνεται μέ ταχύτητα τήν οὐσία 
τῶν πραγμάτων, νά διεισδύη μέ λεπτότητα 
σκέψεως στά νοήματα τῆς Θείας Ἀλήθειας. 
Οἱ ταλαιπωρημένοι καί ἀσθενικοί φυσικοί 
ὀφθαλμοί του διέβλεπαν καί προέβλεπαν 
καταστάσεις καί κινδύνους καί ἀνέλυαν πρό
σωπα καί πράγματα.

Ἡ διαίσθησή του καί ἡ ὀξεία πνευματική 
του ὄσφρηση ἐνετόπιζαν ἀκόμη καί τίς πιό 
λεπτές ἀποκλίσεις ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστη 
καί Παράδοση καί τόν ἔκαναν ἀνυποχώρη
το.

Συνεδύαζε τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση μέ 
τήν ἐφαρμογή τῆς οἰκονομίας. Ἦταν αὐστη
ρός στή ζωή του, αὐστηρός στή χρήση καί 
στήν ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου, ἀλλά καί στήν 
ἐπιστημονική ἔρευνα.

Εἶχε ἀγωνία γιατί τά προβλήματα πληθύ
νονταν καί ἡ ἀπειλή μεγάλωνε, ἐνῶ ὁ τρόπος 
ἀντιμετωπίσεως τοῦ «καυτοῦ», ὅπως ἔλεγε, 
προβλήματος ἦταν ἀνεπαρκής καί ὁ χρόνος 
πού ἀφιέρωνε γι αὐτό τοῦ φαινόταν πάντοτε 

ὀλίγος. Ἔβλεπε ὅτι «ψυχές χάνονται» κι ἔπε
φταν σέ ἐγκληματικά χέρια «ληστῶν», «ἐμ
πόρων ἐλπίδας» καί ὅτι εἶχαν ἄμεση ἀνάγκη 
φιλανθρωπίας τοῦ Χριστοῦ. Ἔλεγε συχνά: 
Μερικοί νομίζουν ὅτι φιλανθρωπία εἶναι νά 
ἐνδιαφερθῆς μόνο γιά τίς ὑλικές καί οἰκονο
μικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Δέν καταλα
βαίνουν ὅτι φιλανθρωπία εἶναι καί τό νά 
φροντίσης τίς πνευματικές καί ψυχικές τους 
ἀνάγκες καί νά γιατρέψης τίς πληγές πού οἱ 
αἱρέσεις καί ἡ πλάνη τούς προξένησαν στήν 
ψυχή.

Ὁ π. Ἀντώνιος ἐμελέτησε πολύ τήν Ἁγία 
Γραφή καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί 
ἐδίδαξε σέ ὅλους μας τήν ἀναγκαιότητα νά 
ἐντρυφοῦμε στίς ἀστήρευτες αὐτές πηγές τῆς 
Ἀλήθειας. Γιά νά προχωρήση στήν ἀναίρεση 
τῆς πλάνης ξεκινοῦσε ἀπό τήν «ὁριοθέτηση» 
ὅπως ἔλεγε τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἡ ἀνό
θευτη Ὀρθόδοξη πίστη ἦταν ὁ γνώμονας πά
νω στόν ὁποῖο μετροῦσε κάθε ξενόφερτη ἤ 
νέα διδασκαλία. Κι ἀλλοίμονο ἄν ἔβγαινε λει
ψή. Τότε χωρίς δισταγμό τήν ἐχαρακτήριζε 
ὡς «ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη» 
καί ἐπικίνδυνη.

Νομίζω, ὅτι γιά πολλά χρόνια ἡ φωνή τῆς 
Ἐκκλησίας μας γιά τίς αἱρέσεις καί τίς παρα
θρησκευτικές ὀργανώσεις θά εἶναι «φωνή Ἀν
τωνίου Ἀλεβιζοπούλου». Καί νομίζω ὅτι δέν 
ὑπερβάλλω ὑποστηρίζοντας ὅτι ἐμεῖς οἱ «πα
ραλειπόμενοι», ἄν θέλωμε νά μιλᾶμε σωστά 
σ’ αὐτόν τόν εὐαίσθητο ποιμαντικό τομέα 
πρέπει νά μιλᾶμε «κατά Ἀλεβιζόπουλον».

Ἐκεῖνος εἶχε χαράξει τόν δρόμο τόσο γιά 
τήν προληπτική, ὅσο καί γιά τήν θεραπευτι
κή ἀντιμετώπιση τῆς μάστιγας τῶν αἱρέσε
ων.

Τό ἀπολογητικό του ἔργο εἶναι ἀνεκτιμή
του ἀξίας καί εἶναι ἀνεγνωρισμένο διεθνῶς. 
Τά βιβλία του θά ἀποτελοῦν γιά πολλά χρό
νια βασικό τμῆμα τῆς συγχρόνου ἑλληνικῆς 
καί διεθνοῦς ἀντιαιρετικῆς βιβλιογραφίας 
καί πολύτιμα βοηθήματα πού πρέπει νά συ
νοδεύουν κάθε ποιμένα καί κάθε ἐνορία στό 
ποιμαντικό ἔργο τους.
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Ἡ βαρύτητα, ἡ ἀποτελεσματικότητα καί 
ἡ δύναμη τοῦ ἔργου τοῦ π. Ἀντωνίου βεβαι
ώνεται καί ἀπό τήν στάση τῶν αἱρετικῶν 
ὁμάδων ἀπέναντί του. Τούς ἀφαιροῦσε τά 
προσωπεῖα καί φανέρωνε τά πραγματικά 
τους πρόσωπα. Γι’ αὐτό καί οἱ πλέον ἀσυμβί
βαστες μεταξύ τους ὁμάδες συσπειρώθηκαν 
καί συνεμάχησαν ἄνομα ἐναντίον του. Ὁ π. 
Ἀντώνιος ἔγινε γι’ αὐτούς ὁ κύριος στόχος 
τῆς λυσσαλέας ἐπιθέσεώς τους. Νόμισαν ὅτι 
πλήττοντας αὐτόν θά πλήξουν τό ποιμαντικό 
ἔργο τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας. Τόν κατηγόρη
σαν, τόν συκοφάντησαν, τόν λασπολόγησαν, 
τόν εἰρωνεύτηκαν, τόν ἐχλεύασαν, οἱ ἐχθροί 
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅσο ἔβλεπαν ὅτι ὁ λόγος 
του οἰκοδομεῖ τίς κλονισμένες καρδιές καί 
ξυπνάει τίς πλανεμένες καί στηρίζει τό Ὀρθό
δοξο φρόνημα, τόσο ἐνίσχυαν τήν λυσσαλέα 
τακτική τους ἐναντίον του. Ἀκολούθησαν οἱ 
μηνύσεις, οἱ ἀγωγές καί οἱ ἀπειλές, ἀκόμη 
καί γιά τήν φυσική του ἐξουδετέρωση. Ἐπε
δίωξαν νά τόν διαβάλουν, νά τόν ἀπομονώ
σουν, ἀκόμη καί ἀπό τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία 
καί νά μειώσουν τήν ἐμπιστοσύνη μέ τήν 
ὁποία Αὐτή καί ἰδιαίτερα ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. κ. Σεραφείμ τόν περι
έβαλαν. Δέν τό ἐπέτυχαν ὅμως, διότι ἡ Ἐκ
κλησία ἔτρεφε ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη σ’ 
αὐτόν καί τήν ἀνανέωνε συνεχῶς, γιατί ὅ,τι 
ἔκανε ἐκεῖνος τό ἔκανε κατ’ ἐντολή καί ἐξου
σιοδότηση τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ π. Ἀντώνιος, ἀκόμη καί ὅταν ἡ εὔθραυ
στη ὑγεία του ἄρχισε νά κλονίζεται σοβαρά, 
δέν πτοήθηκε, ἀλλά μέχρι τήν τελευταία στιγ
μή ἐχάρασσε τήν πορεία καί κατηύθυνε τό 
ἔργο πού ὁ ἴδιος εἶχε θεμελιώσει.

Σάν Ἱερεύς καί λειτουργός τοῦ Ὑψίστου ὁ 
π. Ἀντώνιος ἀνέπτυξε κυρίως τό χάρισμα τοῦ 
λόγου καί τῆς διδαχῆς. Ὁ λόγος του ἦταν «το
μώτερος ὑπέρ πᾶσαν μάχαιραν». Κάλλιστα 
θά μποροῦσε νά ἐπαναλάβη ὁ π. Ἀντώνιος 
τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «οὐ γάρ 
ἀπέστειλέ με Χριστός βαπτίζειν ἀλλ’ εὐαγγελί
ζεσθαι, οὐκ ἐν σοφία λόγου, ἵνα μή κενωθῆ ὁ 
σταυρός τοῦ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. α΄ 17).

Ἀλλά καί στόν τομέα τῆς θείας λατρείας, 
καίτοι δέν τό ἔδειχνε ἦταν πολύ φιλακόλου
θος καί συνέδεε κάθε δραστηριότητα μέ τήν 
θεία λατρεία, καί ἰδιαίτερα τήν θεία λειτουρ
γία, μέσα στήν ὁποία ἐνέτασσε βαπτίσεις, χρί
σματα, ἐπανεντάξεις στήν Ὀρθοδοξία. Ἦταν 
συνεσταλμένος ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσιαστη
ρίου καί ἐθεωροῦσε τήν θεία λατρεία καί τήν 
ἐνοριακή ζωή πρωτεύοντα παράγοντα στήν 
ποιμαντική δραστηριότητα τοῦ ποιμένος.

Κατακλείοντας τό ἀφιέρωμα τοῦτο τῆς 
εὐγνωμοσύνης μου, τῆς ἀγάπης μου, τῆς ἀφο
σιώσεώς μου καί τοῦ σεβασμοῦ μου πρός τήν 
φωτισμένη καί φωτεινή προσωπικότητα τοῦ 
π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, τοῦ ποιμένος, 
τοῦ θεολόγου, τοῦ ἀπολογητοῦ πατρός, τοῦ 
κοινωνικοῦ καί ἐκλησιαστικοῦ ἐργάτου, τού 
λευΐτου, τοῦ οἰκογενειάρχου καί τοῦ ἀνθρώ
που, πού ἐγνώρισα ἀπό κοντά γιά μία περί
που εἰκοσαετία, ἐπιθυμῶ νά καταθέσω τήν 
ἀκόλουθη μαρτυρία καί βεβαιότητα:

Ὁ π. Ἀντώνιος, στόν βραχύ χρόνο τῆς ἐπι
γείας ζωῆς του προσέφερε τόν ἑαυτό του ὁλό
κληρο «θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν εὐάρεστον τῷ 
Θεῷ» (Ρωμ. ιβ΄ 1). Ἐθυσίασε ὅλα τά ἀγαθά 
τοῦ κόσμου τούτου γιά τήν δόξα τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. «Ἐν κόποις 
περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως» 
(Β΄ Κορ. ια’ 23). «Ἡ ἐπισύστασίς του ἡ καθ’ 
ἡμέραν» καί ἡ ἀγωνία του ἦταν «ἡ μέριμνα 
πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν» (Β΄ Κορ. ια΄ 28).

Οἱ ἀσθενικές σωματικές δυνάμεις του κατα
νικοῦσαν τίς συντονισμένες καί συγκροτημέ
νες νομικές καί ἄλλες παγίδες καί μεθοδεύσεις 
τοῦ μετασχηματιζομένου σέ «ἄγγελον φωτός» 
πατρός τῆς πλάνης (Β΄ Κορ. ια΄ 14). Γιά νά 
ἐπαληθευθῆ ἀκόμη μιά φορά τό ἀδιάψευστο 
στόμα τοῦ Κυρίου, ὅταν διαβεβαιώνη γιά 
τούς ἀξίους ἐργάτες τοῦ Ἀμπελῶνος Του ὅτι 
«ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ 
Κορ. ιβ΄ 9). Ἦταν μιά ζωντανή ἐπιβεβαίωση 
τῶν λόγων τοῦ Παύλου, ὅτι «πάντα ἰσχύω ἐν 
τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ» (Φιλιπ. δ΄ 13).

Ὁ π. Ἀντώνιος «θέατρον ἐγενήθη τῷ κό
σμῳ» (Α΄ Κορ. δ΄ 10), ἔγινεν «μωρός καί ἄτι
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μος ἐν Χριστῷ» (Α΄ Κορ. δ΄ 10). Ἀκολούθησε 
τόν δρόμον τῶν γνησίων μαθητῶν τοῦ Κυρί
ου Ἰησοῦ καί τῶν ἀπολογητῶν, οἱ ὁποῖοι «ὡς 
περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθησαν διά 
Χριστόν» (Α΄ Κορ. δ΄ 12).

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους καί γιά πολ
λούς ἄλλους, ὁ ἀείμνηστος καί μακαριστός 
γέροντας π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος ἀσφα
λῶς ἐντάσσεται στούς λόγους τοῦ Κυρίου ὅτι 
«πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν 
τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ 
ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» 
(Ματθ. ι΄ 32). Ἀσφαλῶς ἐντάσσεται στόν ἔνα
τον μακαρισμόν τοῦ Κυρίου, ὅτι «μακάριοι 
ἔστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι καί 
εἴπωσι πᾶν πονηρόν ρῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδό
μενοι ἕνεκεν ἐμοῦ» (Ματθ. ε΄ 11). Ἀσφαλῶς 
ἀκόμη ἐντάσσεται στήν διαβεβαίωση τοῦ Ἀπο
στόλου Ἰακώβου ὅτι «ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῆ 
ἀπό τῆς ἀληθείας καί ἐπιστρέψη τις αὐτόν, 
γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλόν ἐκ 
πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχήν ἐκ θανάτου 
καί καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν» (ε΄ 19-20). Καί 
ὁ π. Ἀντώνιος ἐπέστρεψεν ἐκ «πλάνης ὁδοῦ» 
ὄχι μόνον μία ἀλλά χιλιάδες ψυχές.

Τό ποῦ καί πῶς καί πόσο ὁμολόγησε τόν 
Χριστόν ὁ π. Ἀντώνιος, τό πῶς καί ἀπό ποι

ούς καί πόσο «ὠνειδίσθη», τό ποιούς καί πό
σους «ἐπέστρεψεν ἐκ πλάνης», οἱ ἴδιοι οἱ πρά
ξαντες ἤ οἱ εὐεργετηθέντες θά ὁμολογήσουν 
ἐνώπιον τοῦ δικαιοκρίτου καί ἀγωνοθέτου 
Χριστοῦ κατά τήν κοινήν Ἀνάστασιν. Ἐμεῖς 
ἔχομε τήν βεβαιότητα ὅτι «τόν καλόν ἀγῶνα 
ἠγώνισται» γι’ αὐτό «ἀπόκειται αὐτῷ ὁ τῆς 
δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει αὐτῷ ὁ 
Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής» 
(Β΄ Τιμ. δ΄ 8).

Ἐπί τοῦ παρόντος, ἡ φωτεινή προσω
πικότητα καί τό πολύτιμο καί ὀγκῶδες 
συγγραφικό ἔργο τοῦ π. Ἀντωνίου θά 
φωτίζουν τόν δρόμο μας, θά καθοδηγοῦν 
τίς πράξεις μας, θά παραδειγματίζουν τήν 
συμπεριφορά μας, θά ἐνισχύουν τίς προ
σπάθειές μας, θά ἑλκύουν καί θά σώζουν 
τίς διψασμένες ψυχές καί θά ἀποθαρρύνουν 
τούς ἐπιβουλευτές τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἄς 
ἀναπαύεται μακαρίως τό ἀνήσυχο πάντα 
πνεῦμα του «ἐκ τῶν κόπων αὐτοῦ» (Ἀποκ. 
ιδ΄ 13) «ἔνθα πάντων ἐστί τῶν εὐφραινομέ
νων ἡ κατοικία» καί ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς, 
στόν Ὁποῖον ἀφιέρωσε ὁλόκληρη τήν ζωή 
του ἄς στεφανώση τόν «καλόν ἀγωνιστήν» 
π. Ἀντώνιον Ἀλεβιζόπουλον μέ τόν «στέφα
νον τῆς ζωῆς».

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ1

(Α΄ μέρος)

Ἡ «Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀττικῆς» σέ συνεργασία μέ τήν «Ἑταιρείαν 
τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ» ἐτέλεσε τό Φιλολογι
κό Μνημόσυνο τοῦ ἀοιδίμου Πρωτοπρεσβυ
τέρου π. Ἀντωνιου Ἀλεβιζοπούλου τήν 19ην 
Ἰουνίου 1996, ἡμέρα Τετάρτη καί ὥρα 19:30 
εἰς τήν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἑταιρείας.

Ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς 

ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου γέροντος τῆς Π. 
Ε. Γ., π. Ἀντωνίου, ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό 
«ΑΦΙΕΡΩΜΑ», πού εἶχε ἐκδοθεῖ καί κυκλο
φορήσει τότε, τίς εἰσηγήσεις πού ἔγιναν στό 
Φιλολογικό Μνημόσυνο πρός τιμήν του.

Προλεγόμενα2.

... Ἡ Ἑταιρεία τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, συμ

2. Εἰσήγηση τοῦ Προέδρου τῆς «Ἑταιρείας τῶν Φίλων 
τοῦ Λαοῦ», κ. Νικολάου Μπρατσιώτη.

1. Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζό
πουλος. Ἀφιέρωμα», ἔκδοση «Ἀθήνα 1997».
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μερίζεται τό πένθος τῆς οἰκογενείας του. Εἶ
ναι καί ἰδική της ἡ ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ του ὀδύνη 
τῶν χιλιάδων πνευματικῶν του τέκνων καί 
μάλιστα τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Ἁγίας Παρα
σκευῆς, τοῦ εὐτυχήσαντος νά τόν ἔχῃ πνευ
ματικόν του Πατέρα...

Ἐκτιμᾶ ἡ Ἑταιρεία ὡς λίαν σημαντικήν 
τήν προσφοράν τοῦ θερμουργοῦ π. Ἀντω
νίου Ἀλεβιζοπούλου πρός τόν Ὀρθόδοξον 
λαόν καί θέλει νά ἐξάρῃ τό ὑψηλόν φρόνημα 
τοῦ τιμωμένου ἀνδρός, τό ἀκατάβλητον σθέ
νος του, τήν μέχρις αὐτοθυσίας ἐμμονήν του 
εἰς τόν εὐγενέστατον ἀδιάκοπον ἀγῶνα του 
διά τήν ὑπεράσπισιν τῆς ἁγίας μας πίστεως, 
τήν ἐπιστροφήν εἰς αὐτήν τῶν πλανηθέντων 
καί τήν διά παντός μέσου περιφρούρησιν 
τῶν πιστῶν ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς.

Μήπως δέν ὁμιλεῖ περί τῆς σπουδαίας 
σημασίας τοῦ ἔργου τοῦ μακαριστοῦ Πρωτο
πρεσβυτέρου μας, ἡ μέχρις ἐσχάτων, ἐξαπο
λυόμενη ἐναντίον του λυσσαλέα ἐπίθεσις τῆς 
δυνάμεως τοῦ σκότους, μετά τῶν ποικιλωνύ
μων συνεργῶν της καί τῶν ἑτεροκλήτων συμ
μάχων των; Διεπίστωναν τήν ἀνατρεπτικήν 
διά τά σχέδιά των, πράγματι καταλυτικήν 
παρουσίαν τοῦ π. Ἀντωνίου. Ἠσθάνοντο 
ὅτι ἡ δραστηριότης του ἀποβαίνει ὀλεθρία 
διά τό ἔργον των. Ἔφριττον διά τό ἄπλετον 
φῶς τῆς ἀληθείας, τήν ὁποίαν ἐξέφραζεν ὁ εὔ
θραυστος, ναί, ὁ ἰσχνός καί φιλάσθενος καί 
μικρός τό δέμας, ὁ καρτερικός, ὁ λεοντόκαρ
δος, ὁ ἀνεξίκακος, ὁ ἡρωϊκός π. Ἀντώνιος, 
ὁ ἐνδυναμούμενος καί τελειούμενος ἐν ἀσθε
νείᾳ διά τῆς Θείας Χάριτος...

Ἡ Ἑταιρεία τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ ἀποτί
νει εὐλαβῶς εὐγνώμονα φόρον τιμῆς πρός 
τόν ἀοίδιμον π. Ἀντώνιον Ἀλεβιζόπουλον. 
Συλλυπεῖται μετά τῆς ἀγαπητῆς οἰκογενείας 
του. Τιμᾶ ἰδιαιτέρως τήν ἐρίτιμον κυρίαν 
Ἀντωνίαν π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, τήν 
σύντροφον, συνεργόν καί σώφρονα συμπα
ραστάτιν του, τήν ὑπογραμμόν πρεσβυτέρας. 
Δέεται εἰς τόν Παντοδύναμον Κύριον τῆς ζω
ῆς καί τοῦ θανάτου νά ἀναπαύῃ ἐν σκηναῖς 
Ἁγίων τόν πιστόν του Οἰκονόμον π. Ἀντώ
νιον. Νά στηρίζῃ καί σκέπῃ τήν προσφιλῆ 
του οἰκογένειαν. Νά ἐνισχύει τούς ἀπορφανι
σθέντας συνεργάτας του καί νά ἀναδεικνύει 
νέους θερμουργούς καί κατηρτισμένους ἐργά
τας τῆς πίστεως.

«Φιλολογικό Μνημόσυνο π. Ἀντωνίου»3-
Εἰσαγωγή

Θεοφιλέστατε ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαρι
ωτάτου, Σεβασμιώτατε, κ. Πρόεδρε, κ. κ. 
Καθηγηταί, κ. Δήμαρχε, Ἀγαπητή πρεσβυτέ
ρα Ἀντωνία, Πατέρες καί ἀδελφοί, ἐκλεκτή 
ὁμήγυρις.

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Να
οῦ Ἁγίας Παρασκευῆς σέ συνεργασία μέ τήν 
«Ἑταιρεία τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ» ὀργάνωσε 
τήν σημερινή ἐκδήλωση γιά νά τιμήσει τήν 
μνήμη τοῦ ἀοιδίμου πρωτ. Ἀντωνίου Ἀλεβι
ζοπούλου.

Οἱ ἐκλεκτοί ὁμιλητές συνεργάτες καί πνευ
ματικοί ἀδελφοί τοῦ π. Ἀντωνίου θά παρου
σιάσουν τό πολύπλευρο πνευματικό του ἔρ
γο καί θά γίνουμε κοινωνοί στούς ἀγῶνες καί 
ἀνησυχίες τοῦ ἀκάματου αὐτοῦ ἐργάτου τοῦ 
Εὐαγγελίου καί φύλακα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ ἐνορία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εἶχε τήν 
ξεχωριστή τιμή καί εὐλογία νά τόν ἔχει γιά 
27 ὁλόκληρα χρόνια ποιμένα καί διδάσκαλό 
της. Ἀπό τό πρῶτα βήματα τῆς διακονίας 
του προσπάθησε νά ἀφυπνίσει τήν ἐνορια
κή συνείδηση τῶν πιστῶν καί ὀργάνωσε τό 
ποιμαντικό ἔργο τῆς ἐνορίας. Ἡ ἵδρυση καί 

3. Ὁμιλία τοῦ π. Θεοδωρήτου Πολυζωγοπούλου, προϊ
σταμένου, τότε, τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς.
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ὀργάνωση δύο νέων ναϋδρίων στήν περιοχή 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου 
πού ἐξελίχθηκε σέ αὐτοτελῆ ἐνορία καί τοῦ 
παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων εἶναι 
ἔργο δικό του.

Ὁ π. Ἀντώνιος ὅμως δόθηκε ὁλοκληρω
τικά στό ἔργο τῆς ποιμαντικῆς ἀντιμετώπι
σης τῶν αἱρέσεων καί τῆς οἰκοδομῆς στήν 
Ὀρθοδοξία· ὅρους πού χρησιμοποιοῦσε ὁ 
ἴδιος γιά νά περιγράψει καί χαρακτηρίσει τό 
συγκεκριμένο τομέα διακονίας τῆς Ἐκκλη
σίας, πού ἀνέλαβε μέ ὑπεύθυνο καί συστη
ματικό τρόπο. Ἔργο δύσκολο καί ἐπίπονο 
πού ἀπαιτεῖ ὄχι μόνο κατάρτιση καί γνώση, 
ἀλλά κυρίως πνευματική δύναμη καί σθένος 
γιά νά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ ποικιλώνυμες αἱ
ρέσεις. Μέ παρρησία καί θάρρος κατήγειλε 
στήν κοινή γνώμη καί ἐνημέρωνε ὑπεύθυνα 
τήν Ἑλληνική κοινωνία γιά τήν παραχάραξη 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀλλά καί διά τούς 
πολλαπλούς κινδύνους πού ἐγκυμονοῦν οἱ δι
άφορες παραθρησκευτικές ὀργανώσεις, πού 
ἔντεχνα, μέ τό κάλυμμα τῆς ἀνεξιθρησκείας 
κρύβουν τό ἀληθινό πρόσωπό τους ἀπό τήν 
κοινωνία καί τή δικαιοσύνη.

Ὁ π. Ἀντώνιος μέ πολλή δεξιοτεχνία προ
σπάθησε στά πλαίσια τῆς πολυφωνίας τῆς 
ἐποχῆς νά ὁριοθετήσει τήν Ὀρθόδοξο πίστη 
καί νά προστατεύσει ἀπό τίς καταστροφικές 
αὐτές ὁμάδες πού ἰσοπεδώνουν τήν προσωπι
κότητα τῶν ὀπαδῶν τους καί σέ ἀκραῖες περι
πτώσεις ὁδηγοῦν σέ ὁμαδικές αὐτοκτονίες.

Τό ἔργο αὐτό ὀργάνωσε μέ μεγάλη ἐπιτυ
χία καί συνέπεια ὑπό τήν σκέπη καί εὐλο
γία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος καί τήν εἰλικρινῆ στήριξη τοῦ Μα
καριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Παράλληλα, ἐπειδή πίστευε ὅτι τό ἔργο 
αὐτό δέν ἔπρεπε νά ἐξαντλεῖται σέ στεῖρες 
ἀντιπαραθέσεις, ἐπεδίωξε νά τοῦ προσδώσει 
Ἐκκλησιαστικό καί λειτουργικό χαρακτῆρα, 
ἐντάσσοντάς το στήν ἐνορία τῆς Ἁγίας Πα
ρασκευῆς, τῆς ὁποίας τό πλήρωμα, κλῆρος 
καί λαός, τοῦ συμπαραστάθηκαν ἠθικά καί 
ὑλικά.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί 
τό ἐνοριακό κέντρο Διακονίας της ἦταν τό 
ὁρμητήριο γιά ὅλες τίς δραστηριότητές του 
σέ παναττική καί πανελλήνια βάση.

Ὁ μακαριστός ἀδελφός μέχρι τελευταίας 
του πνοῆς κυριολεκτικά ἀναλώθηκε στή δια
κονία τῆς Ἐκκλησίας, τώρα πιά δικαιωμένος 
στήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία δέεται γιά τά 
πνευματικά του παιδιά καί τούς ἐκλεκτούς 
ἀδελφούς καί συνεργάτες του. Ἡ πορεία 
ὅμως τῆς Ἐκκλησίας συνεχίζεται καί ἀπώτε
ρος στόχος τῆς ἀποψινῆς μας σύναξης εἶναι ἡ 
ἀποτίμηση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἤ Θεολογι
κοῦ ἔργου τοῦ π. Ἀντωνίου, πού ταυτόχρονα 
εἶναι καί ὁ ἀπολογισμός τοῦ ποιμαντικοῦ ἔρ
γου τῆς Ἐκκλησίας στόν τομέα τῆς ἀντιμετώ
πισης τῶν αἱρέσεων.

Μέ αὐτή τήν προοπτική οἱ ἐκλεκτοί ὁμιλη
τές θά παρουσιάσουν τήν προσωπικότητα ἤ 
τή δράση τοῦ π. Ἀντωνίου. Ὁ καθηγητής τῆς 
πατρολογίας στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανε
πιστημίου Ἀθηνῶν κ. Στυλιανός Παπαδόπου
λος θά παρουσιάσει τό θέμα: «Ἡ παρουσία 
του στόν Ἐκκλησιαστικό καί Θεολογικό χῶ
ρο». Ὁ κ. Ἰάκωβος Μάϊνας θά ἀναφερθεῖ στό 
θέμα: «Μιά ματιά στό συγγραφικό του ἔρ
γο», ἡ κ. Μαρία Δρανδάκη στήν «προσφορά 
του στά θύματα τῆς παραθρησκείας καί τῶν 
αἱρέσεων», ὁ καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος 
Γρηγοριάδης στό θέμα: «Τό ἔργο οἰκοδομῆς 
στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ ποιμαντική ἀντιμετώ
πιση τῶν αἱρέσεων». Ἐν κατακλείδι δέ ὁ Σε
βασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως κ. 
Μελέτιος θά ὁμιλήσει μέ θέμα: «Πνευματική 
Σκιαγραφία».
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Ἐπιτρέψατέ μου νά σᾶς εὐχαριστήσω 
θερμά ὅλους τούς ὁμιλητάς γιά τήν συμμετο
χή σας. Νά εὐχαριστήσω τόν Πρόεδρο τῆς 
Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, καθηγητή 
κ. Νικόλαο Μπρατσιώτη, τόν χοράρχη καί 
τά μέλη τῆς χορωδίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
καί ὅλους σας πού ἀνταποκριθήκατε στήν 
πρόσκλησή μας.

Τέλος νά εὐχηθοῦμε, τό ἔργο πού ξεκίνησε 
ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος μέ 
τόσο κόπο καί πόνο, νά συνεχισθεῖ μέ τόν 
ἴδιο ὑπεύθυνο τρόπο, ὡς ἔκφραση διακονίας 
καί ἀγάπης γιά τόν πολυπαθῆ ἄνθρωπο τῆς 
ἐποχῆς μας, γιά νά δοξάζεται τό Πανάγιον 
ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

«Ἡ παρουσία του στόν Ἐκκλησιαστικό 
καί Θεολογικό χῶρο» 4.

Θεοφιλέστατε ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριω
τάτου, Σεβασμιώτατοι, Πανοσιολογιώτατε 
διοργανωτά τῆς ἱερᾶς αὐτῆς ἐκδηλώσεως π. 
Θεοδώρητε, Κύριε Δήμαρχε, Πρεσβυτέρα Ἀν
τωνία, Κύριοι Συνάδελφοι, Πατέρες, Κυρίες 
καί Κύριοι.

Εἶναι πράγματι τόλμημα νά μιλήσει κανείς 
γιά πνευματική φυσιογνωμία, τῆς ὁποίας τό 
ἔργο ἔχει κατά πολύ ξεπεράσει τά μέτρα. 
Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ὁ π. Ἀντώνιος 
Ἀλεβιζόπουλος ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο τοῦτο 
μέ βάρος ἐξαιρετικά μεγάλο, μέ κόπους καί 
ἀγῶνες, δεδομένα πού τόν ἀνέδειξαν στήν 
κοινωνία μας, στήν Ἐκκλκησία μας, ἕνα un
icum. Κάθε πνευματικός ἄνθρωπος, βέβαια, 
ἀποτελεῖ unicum στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, 
ἀλλά ὁ π. Ἀντώνιος πέρασε τά μέτρα.

Λέχθηκε πώς ἤτανε μικρός τό δέμας· ἐγώ 
θά πῶ ὅτι ἦταν ἕνας ἄνθρωπος πού δέν γέμι
ζε τό μάτι κανενός. Ἦταν ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος 
περπάταγε στό δρόμο καί ἔλεγες, τώρα θά πέ
σει κάτω! Τώρα δέν θά προλάβει νά φτάσει 
στό παρακάτω τετράγωνο. Καί ὁ ἄνθρωπος 
εἶχε τόση χάρη μέσα του, ὥστε, ἐκεῖ πού νό

μιζες ὅτι δέν ἀντέχει γιά τίποτε, ἐκεῖ γινόταν 
κάτι δυνατό καί σθεναρό.

Θά κάνω μιά ἀναφορά, πού δέν πρέπει 
νά παρερμηνευθεῖ καί νά προεκταθεῖ. Μοῦ 
θυμίζει ἡ περίπτωση τό πνευματικό σθένος, 
τήν ἐξαιρετική ἀδυναμία καί τήν σωματική 
μηδαμινότητα τοῦ Μ. Βασιλείου καί τοῦ Γρη
γορίου τοῦ Θεολόγου. Καί ὅλοι γνωρίζετε 
ὅτι τό 372 ἔδωκε ἐντολή ὁ πανίσχυρος αὐτο
κράτορας ὁ Οὐάλης, νά ὑποτάξουν τόν ἀνυ
πότακτο Βασίλειο, Μητροπολίτη Καισαρείας 
τῆς Καππαδοκίας. Καί αὐτό γιατί σέ ὅλη τήν 
περιοχή ἦταν ὁ μόνος Μητροπολίτης ὁ ὁποῖ
ος ἔμενε Ὀρθόδοξος. Ἔφθασε στήν Καισά
ρεια ὁ πολύς καί τρομερός ἔπαρχος, ὁ ὕπατος 
καί πανίσχυρος Μόδεστος, ὑπεύθυνος καί 
γιά τά στρατιωτικά καί γιά τά δικαστικά. 
Κάλεσε τό Βασίλειο καί ὅταν ἐνώπιόν του 
εἶδε ἕνα τελείως ἀδύνατο ἀνθρωπάκι, νόμισε 
ὅτι ἀμέσως θά τό κάνει νά ὑποκύψει καί νά 
δεχτεῖ τίς αἱρετικές, ἀρειανικές ἀπόψεις του. 
Ἀλλά μόλις ἄρχισε νά μιλάει ὁ Μ. Βασίλειος, 
μόλις ἄρχισε νά ἀποκρίνεται στίς ἀπειλές καί 
κατόπιν στίς παρακλήσεις τοῦ πανίσχυρου 
ἔπαρχου, τότε ὁ ἔπαρχος κατάλαβε ὅτι ὁ ἐξα
σθενημένος Βασίλειος εἶναι κάτι ἄλλο. Δέν 
εἶναι ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι.

Τό ἴδιο συνέβη καί στό 378, Νοέμβρη μῆ
να, ὅταν ἔφθασε στήν Κωνσταντινούπολη ὁ 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Συνάχτηκαν οἱ ἀρεια
νοί, ἔτρεξαν καί οἱ Ὀρθόδοξοι, νά δοῦν 
ποιός εἶναι αὐτός ὁ πρίγκηπας, ὁ μεγάλος 

4. Ὁμιλία τοῦ κ. Στυλιανοῦ Γ. Παπαδοπούλου, καθηγη
τοῦ Πατρολογίας στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν.
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φεουδάρχης, ὁ πιό ὀνομαστός τῆς ἐποχῆς, ὁ 
πιό μεγάλος θεολόγος. Καί ὅταν εἶδαν ἕνα ἀν
θρωπάκι, ἕναν ἀσκητή, οἱ ἀρειανοί ἄρχισαν 
νά τοῦ ἐπιτίθενται καί νά τόν πετροβολοῦν. 
Οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχασαν τό κουράγιο τους. 
Μά αὐτός ἦταν ἐκεῖνος, πού στάλθηκε στήν 
Κωνσταντινούπολη γιά νά ἀναστήσει τήν 
Ὀρθοδοξία; ρωτοῦσαν. Καί τήν ἀνέστησε ὡς 
ὄργανο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τόν πήρανε, 
ἀφοῦ ἔφαγε καί μερικές πετριές, τόν πήρανε 
ἀπό κάποια δρομάκια, τόν πῆγαν σ’ ἕνα σπί
τι, τοῦ Εὐλαβίου. Μαζεύτηκαν οἱ τά πρῶτα 
φέροντες Ὀρθόδοξοι, ἀπογοητευμένοι ἀπό 
τόν Γρηγόριο. Ἀλλά μόλις ὁ Γρηγόριος ἄνοι
ξε τό στόμα του καί ἄρχισε νά μιλάει, τότε 
ὅλα ἄλλαξαν.

Ὁ π. Ἀντώνιος ἀνεβαίνοντας στό βῆμα 
νά μιλήσει ἀπογοήτευε μᾶλλον παρά ἐντυ
πωσίαζε. Μόλις ἄρχιζε ὅμως νά μιλάει, νά 
καταδείχνει τό ψεῦδος τῶν αἱρέσεων καί τῶν 
παραχριστιανικῶν ὁμάδων, τότε πράγματι 
ὅλα στήν αἴθουσα ἄλλαζαν, ἡ κυριαρχία του 
ἦταν ἀπόλυτη.

Μοναδικός ὑπῆρξε καί γιά τό καθαυτό θε
ολογικό του ἔργο. Εἶναι ἀδύνατο σήμερα νά 
βροῦμε θεολόγο συγγραφέα, τοῦ ὁποίου τό 
ἔργο νά ἔχει τόση ἐκτένεια ὅση ἐκτένεια ἔχει 
τό ἔργο τοῦ π. Ἀντωνίου. Ἄρχισε μέ ἱστορικο
φιλολογικές ἔρευνες, μελέτησε γιά χρόνια ἀρ
χειακό ὑλικό στήν ἀλλοδαπή καί προχώρησε 
ὁριστικά μέ τά «Ἐφόδιον Ὀρθοδοξίας» καί 
«Ἡ Ὀρθοδοξία μας» στόν ἱστορικοδογμα
τικό χῶρο ἔτσι, ὥστε νά καλύπτει μέ τρόπο 

ἐκλαϊκευτικό ὅλο τό εὖρος τῆς Ὀρθόδοξης 
δογματικῆς διδασκαλίας.

Στήν συνέχεια ἐπιχειρεῖ σταδιακά νέο 
ἅλμα. Πέτυχε σιγάσιγά νά καλύψει τό μεγα
λύτερο μέρος τῶν παλαιῶν αἱρέσεων, τῶν 
σύγχρονων παραθρησκειῶν καί τῶν παρα
χριστιανικῶν ὁμάδων. Δύσκολα ἐπισημαίνου
με κάποια ὁμάδα, κάποια αἵρεση, κάποια πα
ραθρησκεία, γιά τήν ὁποία νά μήν μᾶς ἔχει 
δώσει σαφεῖς καί ἠλεγμένες πληροφορίες.

Τά σχετικά του κείμενα, ἐκλαϊκευτικά βέ
βαια, δέν εἶναι μόνο περιγραφικά, δέν μένουνε 
μόνο στήν ἐπιφάνεια. Ἔχουν ἀξιόλογες ἀνα
λύσεις καί ἐπιχειρηματολογία ἀνατρεπτική 
τῶν ἑκάστοτε δοξασιῶν. Ἐάν προσέξουμε τίς 
παραγράφους καί τά κεφάλαια τῶν δύο μεγά
λων θεολογικῶν ἔργων τοῦ π. Ἀντωνίου γιά 
νά περιοριστῶ μόνο ἐκεῖ διαπιστώνουμε κάτι 
πολύ σημαντικό. «Δογματικές» (βιβλία δογμα
τικῆς), ἐκθέσεις τῆς δογματικῆς διδασκαλίας 
τῆς Ἐκκλησίας, ἔχουμε ἀρκετές, παλαιότερες 
καί πρόσφατες. Ἡ σημαντική ἰδιαιτερότητα 
τοῦ π. Ἀντωνίου στά ἔργα αὐτά ἔγκειται στό 
ὅτι ἐμπεριέχονται ἐκεῖ κεφάλαια, παράγρα
φοι, νύξεις, οἱ ὁποῖες συντάχθηκαν μέ ἀφορμή 
νεοφανεῖς αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές ὁμά
δες. Δηλαδή ἔχουμε κάτι τό ὁποῖο μποροῦμε 
νά τό παρακολουθήσουμε στούς συγγραφεῖς 
τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, στούς μεγάλους Πατέ
ρες καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας.

Στό κατ’ ἐξοχήν π. χ. δογματικό ἔργο τοῦ 
Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης: «Ὁ Μέγας κατηχη
τικός λόγος», συναντᾶμε κεφάλαια ὁλόκλη
ρα καί παραγράφους, πού δέν ἀποτελοῦν 
ἁπλῶς θεωρητική ἀνάλυση καί παρουσίαση 
τοῦ θέματος, ἀλλά ἔχουν σάν προοπτική τήν 
ἀντιμετώπιση σύγχρονων τῆς ἐποχῆς αἱρέσε
ων καί κακοδοξιῶν. Τήν ἴδια τακτική, τῶν 
ἀναλογιῶν τηρουμένων, ἐπισημαίνουμε στά 
κείμενα τοῦ π. Ἀντωνίου. 

Ὁ τρόπος πού σκεπτόταν καί θεολογοῦσε 
ὁ π. Ἀντώνιος δείχνει ὅτι εἶχε ἀπόλυτη ἀφοσί
ωση στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀπόλυτη ἐμπι
στοσύνη στήν Παράδοση, στήν διδασκαλία, 
στό πνεῦμα, στό φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας.
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Ὑπῆρχε ὅμως καί αὐτό ἕνεκα τοῦ ὁποίου 
ἐνίοτε γινόταν ἀσυμπαθής, ὄχι πολύ ἀγαπη
τός, σ’ ἐκείνους μέ τούς ὁποίους συνεργαζόταν. 
Ποιό εἶναι αὐτό; Ἡ ἀπόλυτη ἀφοσίωση καί 
φοβερή ἐπιμονή του στό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτε
λοῦσε. Δέν ἦταν κατά 50 ἤ 70 ἤ 80 ἤ 90% ἀφο
σιωμένος μ’ ἐπιμονή στό ἔργο αὐτό, ἀλλά ἦταν 
ἀπόλυτα, 100%. Καί δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία 
ὅτι αὐτό ἀποτελοῦσε θετικότατο γεγονός γιά 
τό ἔργο, γιά τήν ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὅμως δύσκολα βασταζόταν ἀπό τό περιβάλ
λον του καί πρῶτα ἀπό τό οἰκογενειακό περι
βάλλον του. Χωρίς ὑπερβολή, ὑπῆρχαν ἡμέρες 
πού δέν προλάβαινε νά πεῖ στήν πρεσβυτέρα 
οὔτε «Καλημέρα». Ἔχει ὅμως ἰδιαίτερη σημα
σία τό γεγονός ὅτι αὐτό τό βάσταζε ἀγόγγυ
στα ἡ πρεσβυτέρα καί πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι 
ἡ πρεσβυτέρα συνοδοιπόρησε ἄξια, ἐνσυνείδη
τα καί θεληματικά στόν ἀκανθώδη δρόμο, πού 
βάδιζε ὁ π. Ἀντώνιος, ὁ ὁμόζυγός της.

Ἐνδεικτική τῆς ἀφοσιώσεως καί τῆς ἐπι
μονῆς στό ἔργο του εἶναι ἡ στάση του στό τέ
λος τῆς ζωῆς του. Ἐνῶ ἦταν τόσο ἄρρωστος 
ὅλους τούς τελευταίους μῆνες, ἐργαζόταν 
καί τίς τελευταῖες ἡμέρες του, ὄχι μόνο γιά 
νά ὀργανώσει ἐκδηλώσεις, νά μείνουν τακτο
ποιημένα σχέδια τά ὁποῖα θά ἐφαρμόζονταν 
ἀργότερα.

Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος εἶχε χαρί
σματα ἐξαιρετικά καί προπαντός τό χάρισμα 
τῆς ἱερωσύνης. Ὅμως αὐτά ἀποτελοῦσαν 
αἰτία γιά νά καταπολεμηθεῖ «ἄχρι θανάτου» 
ἀπό ἐκείνους δέν θά πῶ καταπολεμοῦσε τῶν 
ὁποίων ἀποκάλυπτε τήν ταυτότητα. Ἔχει με
γάλη σημασία αὐτή ἡ διαφορά, διότι τό ἔργο 
τοῦ π. Ἀντωνίου ἦταν νά φανερώσει, νά ἀπο
καλύψει, τήν ταυτότητα τῶν παραθρησκευτι
κῶν ὁμάδων καί τῶν αἱρέσεων. Θά κατανο
ήσουμε καλύτερα τόν ἐναντίον του πόλεμο, 
ἐάν ὑπογραμμίσουμε κάτι πολύ σημαντικό, 
τό ὁποῖο τό εἶχε συνειδητοποιήσει ἀπόλυτα 
ὁ π. Ἀντώνιος. Στά βιβλία του μιλοῦσε πλήν 
ἄλλων καί γιά τήν διάκριση πνευμάτων, ὅπως 
αὐτή βρίσκεται στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησί
ας μας, τῆς θεολογίας μας, στήν πίστη μας. 

Ἡ διάκριση πνευμάτων ἦταν ἐκεῖνο τό 
ὁποῖο ἤθελε νά δημιουργηθεῖ στήν ψυχή, στό 
πνεῦμα, τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Αὐτή τήν διάκρι
ση τῶν πνευμάτων, τήν διάκριση καλοῦ καί 
κακοῦ, καταπολεμοῦν ὅλες, μηδεμιᾶς ἐξαιρου
μένης, οἱ αἱρέσεις καί οἱ παραθρησκευτικές 
ὁμάδες. Αὐτές ὅμως δέν ἤθελαν νά ἀναπτύσσε
ται στόν ἄνθρωπο ἡ ἱκανότητα, ἡ δυνατότητα 
τῆς διακρίσεως τῶν πνευμάτων, ἡ διάκριση 
τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ. Καί πολύ ὀρθά χα
ρακτηρίστηκαν ἀπό τό γαλλικό Κοινοβούλιο 
καί ἀπό ἄλλους Εὐρωπαϊκούς παράγοντες 
ὅλες αὐτές οἱ αἱρέσεις καί οἱ παραθρησκεῖες ὡς 
«ἐλευθεροκτόνες». Ἴσως ὁ ὅρος δέν εἶναι τόσο 
ἐπιτυχής, ἀλλά σημαίνει ὅτι ὅλες οἱ παραθρη
σκεῖες ἐπιδιώκουν τήν καταστολή, τό θάνατο, 
τήν ἀπώλεια τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου, 
ἄρα, ὡς τελευταία συνέπεια, τήν ἀπώλεια τῆς 
δυνατότητας «τοῦ διακρίνειν» τά πνεύματα.

Ὅσο οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας ἐπιζη
τοῦν τήν ἀρετή τῆς διακρίσεως, γιά νά ἐπι
σημαίνουν τήν παρουσία, τήν ἐνέργεια, τήν 
δράση τοῦ Σατανᾶ, τῶν δαιμονικῶν δυνάμε
ων, τόσο οἱ ἄλλοι ἐπιδιώκουν νά κρύπτεται 
ἡ δαιμονική δύναμη, ἡ δαιμονική δράση. Γι’ 
αὐτό καί ὁ ἀγώνας τοῦ π. Ἀντωνίου δέν ἦταν 
ἀγώνας πρός τούς ἄρχοντες ἀλλά, πρός τά 
δαιμονικά στοιχεῖα, πρός τόν ἴδιο τό Σατα
νᾶ. Καί ἀφοῦ ἦταν ἀγώνας πρός τόν ἴδιο τόν 
Σατανᾶ, τί πιό ἁπλό, τί ποιό συνεπές, νά τόν 
καταπολεμήσουν ὅπως τόν καταπολέμησαν.

Αὐτό ὅμως πού ἔγινε, δέν εἶναι φαινόμενο 
τό ὁποῖο συνέβη σήμερα, στήν ἐποχή μας, μέ 
τόν π. Ἀντώνιο, πού ὄντως ἤτανε ρέκτης καί 
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πρωταγωνιστής μονομάχος, καί πού ὄντως 
ἐπέπεσαν θηριώδεις καί ἄγριοι νά τόν ἐξαφανί
σουν. Τό φαινόμενο τό εἴχαμε σέ ὅλη τήν ἱστο
ρία τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς θυμηθοῦμε τί ὑπέστη 
ὁ ἱερός Χρυσόστομος στήν ἐποχή του. Καί τί 
σήμερα τοῦ προσγράφουν· τόν θεωροῦν στήν 
Εὐρώπη καί στήν Ἀμερική ὡς τόν μεγαλύτερο 
ἀντισιμίτη τῶν αἰώνων. Ὅμως ὁ ἱερός Χρυσό
στομος δέν ἦταν ἀντισιμίτης. Ἦταν ἁπλῶς ὁ με
γαλύτερος θεολόγος, ὁ ὁποῖος προσπάθησε νά 
προστατεύσει τούς πιστούς ἀπό τήν ἔλλειψη 
πίστεως, ἀπό τίς κακοδοξίες, ἀπό τήν ἐσφαλμέ
νη ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπό τούς 
Ἰουδαίους, τούς ὁποίους ἀκολουθοῦσαν σέ 
πολλά οἱ τότε Χριστιανοί. Αὐτή του ἡ προσπά

θεια χαρακτηρίζεται ἀντισιμιτισμός.
Ἀλλά καί ὁ π. Ἀντώνιος δέν χαρακτηρί

στηκε φασίστας; Δέν χαρακτηρίστηκε χίλια 
 δύο ἄλλα πράγματα; Δέν ἦταν οὔτε φασί
στας οὔτε εἶχε δικτατορικές τάσεις· ἦταν προ
στάτης τοῦ φρονήματος, τοῦ ὀρθοῦ φρονήμα
τος τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί αὐτό 
ἦταν τό ἔργο του, τό ὁποῖο ἐλπίζω, ὅτι ὅσο 
θά περνοῦν τά χρόνια, τόσο περισσότερο 
θά ἐκτιμᾶται. Ὅσο περνοῦν τά χρόνια τόσο 
περισσότερο θά ἀναλύουμε τά ἔργα του καί 
θά εὐγνωμονοῦμε τόν μικρόσωμο π. Ἀντώνιο 
γιά τό μοναδικό, γιά τό μεγαλειῶδες ἔργο, τό 
ὁποῖο ἐπιτέλεσε γιά ὅλους ἐμᾶς, γιά ὅλα τά 
μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ  
π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ1

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς 

Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4ης μηνός Ἀπριλίου ἐ, ἔ. 
καί εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 898/9.3.2006 
ἐγγράφου τῆς ὑπό τήν ὑμετέραν Προεδρίαν Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, δι’ οὗ προτείνεται ὅπως:

1. Τιμηθῆ τό πρόσωπον τοῦ μακαριστοῦ Πρω
τοπρεσβυτέρου Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου καί τοῦ 
ἀπονεμηθῆ μετά θάνατον τό παράσημον τοῦ Χρυσοῦ 
Σταύρου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος εἰς ἐκδήλωσιν ἐν τῇ μεγάλη αἰθούσῃ τῆς Ἱε
ρᾶς Συνόδου.

2. Διοργανωθῆ Φιλολογικόν Μνημόσυνον, κατά 
μῆνα Ὀκτώβριον ἐ. ἔ., εἰς δημόσιον χῶρον, μέ προτεινο
μένην ἡμερομηνίαν τήν 4ην Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ. καί ὥραν 
ἀπογευματινήν.

3. Ζητηθῆ, πρός τοῦτο, ἡ συνεργασία τῆς «Πανελ
ληνίου Ἑνώσεως Γονέων διά τήν Προστασίαν τοῦ Ἑλ
ληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ 
Ἀτόμου», ἧς ὑπῆρξεν ἱδρυτής ὁ π. Ἀντώνιος καί

4. Ὁρισθῶσι τρεῖς ὁμιληταί, Κληρικοί ἤ Πανεπιστη
μιακοί διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι θά παρουσιάσουν τήν 
προσωπικότητα καί τό συγγραφικόν ἔργον τοῦ μακα
ριστοῦ Πατρός, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος 
ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτής, ἐνέκρινε τάς ὡς ἄνω 
προτάσεις ὑμῶν καί παρακαλεῖ διά τά καθ’ ὑμᾶς.

+ Ὁ Ἀθηνῶν Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Λ Ο Υ Λ Ο Σ, Πρόεδρος.

1. Λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς σπουδαιότητος τοῦ ἔργου τοῦ π. 
Ἀντωνίου, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε, γιά νά ὑπάρξει ἀρτιό
τερη ὀργάνωση τῆς ἐκδήλωσης, νά μετατεθεῖ ἡ πραγματοποί
ησή της τό ἔτος 2007.
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Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἴδιου βιβλίου6 ὁ F. W. 
Haack κάνει διάκριση ἀνάμεσα στήν πλύση 
ἐγκεφάλου καί στήν «πλύση τῆς ψυχῆς». Σέ 
ἀντίθεση, λέγει, μέ τήν πλύση ἐγκεφάλου, 
πού σπάει τή θέληση, ἡ «πλύση τῆς ψυχῆς» οἰ
κοδομεῖ στή θέληση τοῦ ἀτόμου πού δέχεται 
τόν χειρισμό καί ἀνοσοποιεῖται σιγά καί συ
στηματικά ἐναντίον κάθε ἀντίθετης ἐπιρροῆς 
(κριτική). Οί νέοι ἄνθρωποι πού καταλήγουν 
σέ μία ὁμάδα, ἀπομονώνονται ἀπό κάθε ἀντί
θετη πληροφόρηση. Ἡ ἀντίθετη πληροφόρη
ση διαβολοποιεῖται κατά τρόπο, ὥστε ἐκεῖνος 
πού βρίσκεται στήν ὁμάδα δέν μπορεῖ νά τήν 
δεχθεῖ χωρίς νά χαρακτηρισθεῖ ὡς προδότης.

Πρός τοῦτο ἡ ὅλη πίστη καί ἐμπιστοσύνη 
κατευθύνεται σ’ ἕνα πρόσωπο, τόν Ἅγιο Δά
σκαλο καί ἀπορροφᾶται ἀπό αὐτόν.

Οἱ σωματικές δυνάμεις καί ἡ φυσική τά
ση γιά δράση βρίσκουν διέξοδο μέ διαρκή 
ἐκγύμναση, συνεχή ἐπίμονο ἐνδογματισμό 
καί στά ἐνδιάμεσα, ὑπάρχουν, σπόρ, βοηθη
τικές ὑπηρεσίες, συνεχής ψαλμωδία, λόγου 
χάρη τοῦ Μάχα Μάντρα, (γιά τούς ὀπαδούς 
τῆς «Διεθνοῦς Ἑταιρείας γιά τήν Συνείδηση 
τοῦ Κρίσνα»: «Χάρε Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα, 
Κρίσνά Κρίσνα, Χάρε, χάρε, χάρε Ράμα, χά
ρε Ράμα, Ράμα, Ράμα, Χάρε, Χάρε»)· συνεχή 
διαλογισμό μέ σωματικούς ἐξαναγκασμούς ἤ 
συνεχή ἀποστήθιση κειμένων.

Ὑπάρχει λοιπόν ἐλάχιστος ἐλεύθερος χρό
νος καί διαρκής ἀπαγόρευση, ὥστε νά μήν 
μένει κανείς ποτέ μόνος. Ταυτόχρονα κυρια
ρχοῦν συνθήματα νίκης, πού ἐπαναλαμβάνον
ται συνεχῶς:

Θά τά καταφέρουμε! Θά κάνουμε τόν πλα
νήτη Clear... Τά συνθήματα αὐτά διακόπτον
ται ἀπό τήν ἐνθάρρυνση:

Ἄν δέν τό κάνουμε ἐμεῖς αὐτό, μᾶς περιμέ
νει τό χάος! Βοηθῆστε μας, ἀπό σένα ἐξαρτᾶ
ται!

Ὅλα αὐτά δημιουργοῦν ἀτμόσφαιρα ἀγῶ
νος, καί εὔκολα ὁδηγεῖται κανείς σέ μία συγ
κεκριμένη κατεύθυνση. Αὐτή ἡ ἀτμόσφαιρα 
ἐνισχύεται καί ἀπό τούς ἰσχυρισμούς γιά τόν 
ὑπόλοιπο κόσμο, πού βρίσκεται ἔξω ἀπό τήν 
ὀργάνωση:

Θά καταστραφεῖ ἄν δέν μᾶς ἀκολουθήσει· 
ὅλο καί χειροτερεύει! Τέτοιος πανικός μπο
ρεῖ νά ἀποτελέσει δίχτυ, γιά νά παγιδευτοῦν 
ἄνθρωποι.

Ἄν ὅλα αὐτά χρησιμοποιηθοῦν ταυτόχρο
να, ἔχουμε τό τέλειο σύστημα «πλύσης τῆς 
ψυχῆς». Εἶναι ἕνα ἀνακάτεμα ἀπό κατευθυ
νόμενη ἐμπιστοσύνη, ἀπό φόβο τοῦ περιβάλ
λοντος καί ἀπό τήν τάση γιά καλυτέρευση, 
ἡ ὁποία λειτουργεῖ μόνο ὅταν ἀκολουθήσει 
κανείς τή «συνταγή» πού βρίσκεται στά χέ
ρια τοῦ Δασκάλου.

Μέ τήν ἐμπιστοσύνη συνδέεται καί ἡ τάση 
πού καλλιεργεῖται, γιά καλυτέρευση ὄχι τοῦ 
καθενός ἀτομικά, ἀλλά τοῦ συνόλου, γιά τή 
σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου. Ἐδῶ γίνεται με
τατόπιση ἀπό τό ἄτομο στό γενικό σύνολο, 
στήν «ἀνθρωπότητα», στόν «κόσμο». Δέν εἶ
ναι οἱ εἰδικές ἀνάγκες, πού πρέπει νά ἀντιμε
τωπιστοῦν, ἀλλά ὅλες οἱ ἀνάγκες συνολικά. 
Ἔτσι καλλιεργεῖται ἡ στάση ἀπέναντι στούς 
γονεῖς:

Εἶστε βέβαια οἱ γονεῖς μου, ἀλλά ἐγώ πρέ
πει νά ἐργαστῶ γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα!

Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ5

τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†).
(B΄ μέρος)

5. Ἀπό τό βιβλίο του: «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προ
βληματική καί στρατηγική». Ἔκδοσις Π. Ε. Γ.

6. F. W. Haack, Die Neuen Jugendreligionen. Teil 2: Dokum
ente und Erläuterungen, München 1979 4, σ. 23.
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Ἡ ψυχιατρική θεώρηση.

Στίς Η.Π.Α. ὑπάρχει ἡ τάση ψυχολογικῆς 
ἀναλύσεως καί ψυχολογικῆς  ψυχιατρικῆς 
ἀντιμετωπίσεως τῆς ὅλης καταστάσεως πού 
δημιουργεῖται στά θύματα τῶν αἱρέσεων καί 
τῆς παραθρησκείας.

Μία τέτοια ἀντιμετώπιση ὅταν ἀπολυτο
ποιηθεῖ, παρακάμπτει τό πλέον βασικό αἴτιο 
καταφυγῆς νεαρῶν κυρίως ἀτόμων στό χῶρο 
τῆς παραθρησκείας. Σ’ αὐτό τό σημεῖο κρί
νουμε ἀπαραίτητο νά παραθέσουμε στή συ
νέχεια ὅσα σχετικά ἀναφέρουμε στό βιβλίο 
μας «Ἡ χαμένη ἀθωότητα —περιπλανήσεις 
σέ δρόμους τοῦ Ἑωσφόρου» (Ἀθήνα 1994, 
σ. 4048):

Τά αἴτια τῆς ἐξαπλώσεως τῶν παραθρη
σκευτικῶν καί ἀποκρυφιστικῶν  νεοσατανι
στικῶν ὁμάδων δέν βρίσκονται στά κενά τῆς 
Ἐκκλησίας, ἤ τουλάχιστον δέν ἔχουν κατ’ 
ἀρχήν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία. Σχετίζονται 
μέ τήν κρίση τῆς «θρησκείας τῆς ἐκκοσμικεύ
σεως», μέ τό γκρέμισμα τοῦ νέου εἰδώλου, 
στό ὁποῖο οἱ λάτρεις του προσέβλεπαν γιά 
σωτηρία. Ὁ χαρακτηριστικός ἄνθρωπος τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς» ἔχει σάν καταφύγιο τή θε
ωρητική ψυχολογία, ὄχι τήν Ἐκκλησία. Ζεῖ 
σέ κατάσταση ἀπογοητεύσεως στήν ὁποία 
ὁδηγήθηκε ἀπό τήν «θρησκεία» τῆς ἐκκοσμι
κεύσεως· αὐτό ἦταν τό εἴδωλό του ὄχι ὁ Θεός 
τόν ὁποῖο κηρύττει ἡ Ἐκκλησία.

Ἡ παλαιά ἄποψη πώς ἡ ἐπιστημονική γνώ
ση καί ὁ τεχνικός πολιτισμός θά λύσουν τά 
προβλήματα ἑνός λαοῦ ἤ καί τῆς ἀνθρωπότη
τας ὁλόκληρης, εἶναι ὑπεύθυνη γιά τό σημερι
νό χάος. Ὅσοι τήν ὑποστήριξαν καί ὅποιοι 
θέλησαν νά τήν ἐπιβάλουν εἶναι ἔνοχοι. Εἶναι 
ἀσυγχώρητοι ἐκεῖνοι πού ἐργάζονται γιά 
τήν ἐπικράτησή της σέ περιοχές σάν τή χώρα 
μας, ἀκόμη καί σήμερα, ἐνῶ ἔπρεπε νά εἶναι 
σέ θέση νά γνωρίζουν πλέον ποιά θά εἶναι τά 
ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἐπιβολῆς. Ὅταν τά 
ἀποτελέσματα αὐτά γίνουν ἀντιληπτά ἀπό 
ὅλους, δέν ἀποκλείεται τότε οἱ ἴδιοι αὐτοί 
κύκλοι νά σπεύσουν νά ἐπιρρίψουν τήν εὐθύ

νη στήν Ἐκκλησία, χαρακτηρίζοντας τό ὅλο 
πρόβλημα «θρησκευτικό».

Ὅμως καί ἡ θρησκεία ἀποτελεῖ παραδε
δομένη δύναμη, πού κι αὐτή, τουλάχιστον 
στή Δύση, συνδέθηκε μέ τόν ὀρθολογισμό, ὁ 
ὁποῖος βρῆκε εἴσοδο στή θεολογία. Γι’ αὐτό 
καί ἐκείνη μέ τούς φορεῖς τῆς ἐκκοσμικευμέ
νης πίστεως ἔχει χάσει ἔδαφος στή συνείδηση 
τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἀναζητᾶ νά συμπλη
ρώσει τό κενό πού τοῦ ἔχει δημιουργηθεῖ· 
τέτοιες «λύσεις» προσφέρουν οἱ ποικίλες 
αἱρέσεις καί οἱ παραθρησκευτικές, ἀποκρυ
φιστικές  νεοσατανιστικές ὁμάδες.

Ἡ νέα κίνηση εἶναι φυσικό νά βρίσκει 
ἀπήχηση περισσότερο στούς κύκλους τῶν 
διανοουμένων, σέ ἐκείνους πού κατέχουν τήν 
ὁρολογία καί θέτουν ἐρωτήματα μέ περισσό
τερη ἔμφαση· ἐρωτήματα πού ἀναφέρονται 
στή νοηματοδότηση τοῦ κόσμου.

Ὁ Ἑλβετός καθηγητής τῆς κοινωνικῆς 
ψυχολογίας Dr. Gerhard Schmidtchen, στήν 
ἔρευνα πού ἔκανε μέ χρηματοδότηση τοῦ 
Γερμανοῦ ὁμοσπονδιακοῦ ύπουργοῦ γιά τήν 
Νεότητα, τήν Οἰκογένεια, τήν Γυναίκα καί 
τήν Ὑγεία καί δημοσιεύθηκε τό 1987 μέ τίτλο 
«Αἱρέσεις καί Ψυχοπολιτισμός. Ἔκταση καί 
Δραστηριότητα τῶν θρησκειῶν τῆς νεότητας 
στήν  Ὁμοσπονδιακή Δημοκρατία τῆς Γερμα
νίας», ἀναφέρει:

«Ἡ διανοητική πολιτιστική παιδεία δέν 
προσφέρει βιώματα καί αὐτοπεποίθηση. Ὁρί
ζοντες διανοίγονται καί μ’ αὐτόν τόν τρό
πο ἐξαφανίζονται οἱ δυνατότητες σταθεροῦ 
συναισθηματικοῦ παράγοντος καί τά νέα 
πνευματικά οἰκοδομήματα δέν προσφέρον
ται ὡς ἕνας ὁπωσδήποτε θετικός βιωματικός 
κόσμος, ὡς πατρίδα. Ἐκεῖ πού τό πνεῦμα 
ἐμφανίζεται βασικά ὡς ἐξαναγκασμός ἀπόδο
σης καί τό πρόσωπο καθίσταται ὄργανο γιά 
τίς λειτουργίες στίς μοντέρνες ἐπιστημονικές, 
φορμαρισμένες ὀργανώσεις, ἡ ψυχή θά ἀρχί
σει νά ἀναζητᾶ ἄλλες κατοικίες7».

7. G. Schmidtchen, Sekten und Psychokultur. Reichweite 
und Aktivität von Jugendreligionen in der Bundesrepublik De
utschland, 1987, σ. 67.
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Στά ἴδια συμπεράσματα καταλήγει καί ἡ 
Ἔκθεση τοῦ Ὑπουργείου Νεότητας καί Οἰκο
γένειας στό Βερολίνο:

«Στό μεταξύ ἀποτελεῖ ἕνα γεγονός πού 
δέν ἀμφισβητεῖται, ὅτι οἱ ἐπιτυχίες τῶν 
κινήσεων μποροῦν νά κατανοηθοῦν μόνο 
στό βάθος εὐρέως διαδεδομένων ἀναγκῶν, 
γιά τίς ὁποῖες οἱ καθιερωμένες μορφές θρη
σκευτικῶν καί κοινωνικῶν προσφορῶν δέν 
προσφέρουν ἱκανοποιητικές δυνατότητες. 
Τό θέμα τῆς ὕπαρξης καί ἡ εὐρεία διάδοση 
ἀνικανοποίητων καί συγκεχυμένων ἀναγκῶν 
ἐπισημαίνουν φαινόμενα κοινωνικῶν ἐλλεί
ψεων. Μία ἔνδειξη ἀποτελεῖ ἡ αἴσθηση μιᾶς 
καθολικῆς κρίσεως νοήματος. Αὐτή εἶναι μία 
ἀντίδραση στό ὅτι ἡ πίστη στήν πρόοδο πού 
ἀναφέρεται στήν τεχνική καί στήν ἔρευνα 
τῆς φύσεως, πού ἔλαβε τή λειτουργία ἑνός ἐκ
κοσμικευμένου ὑποκατάστατου θρησκείας, 
ἀμφισβητήθηκε.

Ἐξάλλου ἡ ἰδέα τῆς προόδου τῆς ἀνθρω
πότητας, ὅπως διακηρύχθηκε στή διαφώτι
ση, περιορίστηκε ὅλο καί περισσότερο στήν 
τεχνική πρόοδο. Τό ἐρώτημα γιά τό νόημα 
τῆς ζωῆς, ἡ ἀνάγκη νά δοθεῖ στή ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου ἕνα νόημα πού δέν θεμελιώνεται 
στόν ἑαυτό του, ἐμφανίζεται ξανά ἐνισχυμέ
νη σέ πρώτη γραμμή. Ἄν αὐτά δέν ἀναγνω
ριστοῦν καί δέν ἀντιμετωπιστοῦν ἀπό τούς 
ὑφισταμένους φορεῖς, θά σχηματίσουν ἕνα 
εὔφορο ἔδαφος γιά μυστικισμό καί πνευμα
τικότητα8».

Στίς 10 Ἰανουαρίου 1996 δόθηκε στή δη
μοσιότητα Εἰδική Ἔκθεση γιά τίς αἱρέσεις, 
τήν ὁποία συνέταξε τό γαλλικό κοινοβούλιο. 
Στήν ἐφημερίδα Le Mond (Τό Βῆμα 21.1.1996) 
ἀναφέρεται σχετικά:

«Ἡ κοινοβουλευτική ἐπιτροπή δέν πιστεύ
ει ὅτι ὑπάρχει ἕνα συγκεκριμένο προφίλ 
γιά τά μέλη τῶν αἱρέσεων. Μπορεῖ ἡ συμμε
τοχή σέ μία αἵρεση νά ἀποτελεῖ συχνά μία 
ἀπάντηση σέ κοινωνικές ἤ οἰκογενειακές 

συγκρούσεις, ἀλλά τό θέμα τῆς «προσωπι
κῆς τελειοποίησης» ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς 
ἰσχυρότερους παράγοντες πού προσελκύουν 
ἀνθρώπους πού δέν εἶχαν καμμία σχέση μέ 
αἱρέσεις: φοιτητές, μέλη τῆς πνευματικῆς ἐλίτ 
καί κυρίως ἐπιστήμονες.

Γιά ποιό λόγο; Ἡ ἔκθεση τό ἀποδίδει στή 
δυσκολία πού ἔχουν ὁρισμένοι ἐπιστήμονες 
νά ἀντέξουν τήν ἰδέα τῆς ἀμφιβολίας, πρᾶγ
μα πού ἔχει ὡς συνέπεια τήν προσέλκυσή 
τους ἀπό κινήματα πού προτείνουν συνολι
κές ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματά τους».

Οἱ θέσεις αὐτές, ἐπισημαίνουν τά κενά 
τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Δύσεως, οἱ ὁποῖες κατά 
ἕνα τρόπο ὀρθολογικοποίησαν τήν πίστη καί 
τή θεία λατρεία, ἐπιβεβαιώνουν ἐπίσης τό γε
γονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀποδημήσει ἀπό 
τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἀπολυτοποιήσει τίς κα
τακτήσεις τῆς διανοίας του, μένει χωρίς πνευ
ματική πατρίδα καί βγαίνει σέ ἀναζήτηση.

Ἡ διαπίστωση αὐτή φέρει βασικό μήνυμα 
σέ μᾶς τούς σημερινούς Ἕλληνες. Γιατί δίδε
ται ἡ ἐντύπωση πώς ἡ χώρα μας βαδίζει ἕνα 
δρόμο περιθωριοποιήσεως τῆς Ἐκκλησίας. 
Βασικά συμπτώματα ἀποτελοῦν οἱ προσπά
θειες θρησκευτικοῦ ἀποχρωματισμοῦ τῆς νο
μοθεσίας καί ὁ παραμερισμός τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπό τήν ἐκπαίδευση καί ἀπό τήν κοινωνική 
καί ἐθνική ζωή τοῦ τόπου.

Ἄν θελήσουμε νά ἐρευνήσουμε συστηματι
κά τό θέμα αὐτό, θά ἀνακαλύψουμε πώς ἡ συ
στηματική αὐτή προσπάθεια θρησκευτικοῦ 
ἀποχρωματισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας 
σχετίζεται καί μέ τούς στόχους καί τίς μεθο
δεύσεις δεκαετιῶν τοῦ παραθρησκευτικοῦ  
ἀποκρυφιστικοῦ χώρου. Τό πρᾶγμα δέν γίνε
ται ἐκ πρώτης ὄψεως ἀντιληπτό γιατί πολλές 
δεκαετίες τώρα οἱ κύκλοι αὐτοί ἐργάστηκαν 
συστηματικά καί κατάφεραν νά συνδέσουν 
τίς προσπάθειές τους μέ τά δῆθεν ἀνθρώπινα 
δικαιώματα καί μέ τήν ἔννοια τοῦ «συγχρό
νου προοδευτικοῦ κράτους».

Ἀπό τό ἄλλο μέρος ἡ προπαγάνδα αὐτή 
ἀποσκοποῦσε στό νά «περάσει» αὐτές τίς 
«προοδευτικές» ἰδέες στούς «ἐγκεφάλους» 

8. Der Senator fur Jugend und Familie, Informationen uber 
Neue Religiöse und Weltanschauliche Bewegungen und Sogenan
nten Psychogruppen, Berlin 1987, σ. 8.
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τῶν ἀνθρώπων πού, λόγῳ τῆς θέσεώς τους, 
εἶχαν τή δυνατότητα νά καλλιεργήσουν στό 
λαό τό ἀνάλογο «φρόνημα» ἤ καί νά πραγμα
τοποιήσουν βαθμιαῖα τά σχέδια αὐτά, χωρίς 
νά ἀντιλαμβάνονται πώς δέν πρόκειται γιά 
δικές τους ἰδέες, ἀλλά γιά μεθοδεύσεις τῆς 
παραθρησκείας πού συμπλέκεται πλέον μέ 
τήν πολιτική.

Εἶναι βέβαιο πώς δέν ἔχουμε, δυστυχῶς, 
ἀντιληφθεῖ τήν τραγικότητα, στήν ὁποία ὁδή
γησε τήν ἀνθρωπότητα ἡ ἀπολυτοποίηση 
τῆς ἐπιστήμης, τῆς ψυχολογίας, τοῦ τεχνικοῦ 
πολιτισμοῦ. Ἡ «θρησκεία» τῆς ἐκκοσμικεύ
σεως δέν ὁδήγησε σέ λύσεις, ἀλλά σέ ἀδιέξο
δα.

Ἕνας ἀντικειμενικός παρατηρητής θά 
ἔλεγε πώς βρισκόμαστε σήμερα στήν εὐχά
ριστη θέση νά μή χρειαζόμαστε πειράματα, 
τά ὁποῖα ἔκαναν ἄλλοι καί ἀπέτυχαν. Αὐτό 
ὅμως σημαίνει πώς ἐπιθυμοῦμε καί εἴμαστε 
σέ θέση νά διδαχθοῦμε ἀπό τίς ἀποτυχίες 
τῶν ἄλλων. Ἄν τό ἀγνοήσουμε αὐτό, ὡς ἄτο
μα ἤ καί ὡς ἔθνος, θά εἴμαστε ἀδικαιολόγη
τοι.

Ἡ περίοδος τῆς νέας «εἰκονομαχίας» εἶ
ναι πλέον ξεπερασμένη. Δέν χρειαζόμαστε 
τόσο, ὅσο νομίζουμε, μηχανικούς, ἀλλά λει
τουργούς στό ἔργο τῆς οἰκοδομῆς τῆς «νέας 
κτίσεως» καί διακόνους τῶν μυστηρίων τοῦ 
Κυρίου.

Οἱ ὀπαδοί τῆς «θρησκείας» τῆς ἐκκοσμι
κεύσεως πίστευαν πώς, ἄν γνωρίσουν τούς 
νόμους τῆς φύσεως καί τούς νόμους τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, θά μπορέσουν νά δη
μιουργήσουν ἕνα ἐντελῶς νέο κόσμο. Ὅμως 
βασίστηκαν σέ λανθασμένη ἀξιολόγηση τοῦ 
σημερινοῦ κόσμου καί τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώ
που. Γιατί ὁ ἄνθρωπος καί ὁ κόσμος βρίσκον
ται σήμερα στήν κατάσταση τῆς πτώσεως 
καί τῆς φθορᾶς. Ἄν λοιπόν ἀπολυτοποιήσου
με τόν ἄνθρωπο τῆς πτώσεως, δέν μποροῦμε 
νά τόν ὁδηγήσουμε στήν «καινή κτίση».

Ὅμως οἱ χριστιανοί δέν ἀπολυτοποιοῦν 
τόν ἄνθρωπο τῆς πτώσεως καί δέν τόν ἐκλαμ
βάνουν ὡς «μοντέλο». Κηρύττουν τό νέο 

ἄνθρωπο, πού προέκυψε ἀπό τήν ἕνωση τοῦ 
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ μέ τή δική μας ἄρ
ρωστη ἀνθρώπινη φύση, τό Θεάνθρωπο. Ὁ 
Χριστός ἀνέγειρε τόν πεσμένο ἄνθρωπο καί 
τόν ὁδήγησε, μέσῳ τοῦ θανάτου, στή νίκη κα
τά τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς καί τοῦ χάρι
σε τήν ἐλπίδα τῆς ἀφθαρσίας. Μέ τήν ἔλευση 
τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀνάσταση θά γίνει δικό μας 
κτῆμα. Ὁλόκληρη ἡ δημιουργία τοῦ Θεοῦ 
θά ἐλευθερωθεῖ τότε ἀπό τή δουλεία τῆς φθο
ρᾶς, καί θά εἰσέλθει «εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς 
δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. η 21).

Δυστυχῶς ἡ εὐθύνη τῆς ἐκκοσμίκευσης 
καί τῆς ἀπολυτοποίησης τῆς ἐπιστήμης δέν 
ἔχει γίνει ἀντιληπτή ἀπό μερικούς «εἰδικούς» 
ἀπό τόν χῶρο τῶν ψυχολόγων  ψυχιάτρων 
ἤ καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν, οἱ ὁποῖοι λόγῳ δι
αφορετικῆς κοσμοθεωριακῆς τοποθετήσεως, 
ἀντιστρέφουν τά πράγματα καί προβάλλουν 
τή βασική αἰτία τοῦ κακοῦ ὡς «φάρμακο», 
καί μάλιστα ἀποτελεσματικό, γιά τήν «πρό
ληψη».

Ἔτσι, σέ ἐπίσημη σύσκεψη στήν Παλλή
νη (14.1.1994), ψυχίατρος ἀναφερόμενος στά 
αἴτια τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἀποκρυφισμοῦ 
 ἑωσφορισμοῦ ἤ νεοσατανισμοῦ, ὑπογράμμι
σε πώς τά φαινόμενα αὐτά δέν ἔχουν ἀντανά
κλαση στήν πραγματικότητα· θεμελιώνονται 
στή δεισιδαιμονία καί στίς ψευδεῖς δοξασίες 
περί ὑπάρξεως ὑπερβατικῶν καταστάσεων. 
Ἔτσι, κατά τήν ἀντίληψη αὐτή, αἰτία τοῦ 
κακοῦ εἶναι οἱ ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας περί 
ὑπάρξεως Σατανᾶ καί ἡ πίστη σέ ὑπερβατι
κές καταστάσεις. «Ὅσο ἡ ἐπιστημονική γνώ
ση προχωράει, τόσο ἐκμηδενίζεται ἡ δεισιδαι
μονία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἐπίθεση ἐναντίον 
τῆς λογικῆς καθαρότητας καί τῆς διάνοιας, ἡ 
ὁποία ἀναπαράγει αὐτά τά φαινόμενα».

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς μία μορφή 
νεοσατανισμοῦ εἶναι ὁ λεγόμενος ψυχωτικός 
σατανισμός. Τό νά ἀπολυτοποιήσει ὅμως κα
νείς αὐτή τή μορφή καί νά τή γενικοποιήσει 
ἀποτελεῖ τρομακτικό σφάλμα μέ ἀρνητικές 
ἐπιπτώσεις γιά τά θύματα τῶν ἀπολύτων 
ἐξαρτήσεων, πού εἶναι ἀποτέλεσμα συγχρό
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νων «ἐπιστημονικῶν» μεθοδεύσεων ἀπό μέ
ρους ποικίλων ὁμάδων. Αὐτές οἱ μεθοδεύσεις 
ἀποτελοῦν πολλές φορές βίαιη ἐπέμβαση 
στήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου καί δη
μιουργοῦν ἀκραῖες καταστάσεις καί ὁριακές 
ἐμπειρίες μέ ἀνάλογους κινδύνους γιά τήν 
ψυχική ὑγεία. Τά ψυχολογικά  ψυχιατρικά 
ἐγχειρίδια δέν ἀναφέρονται σέ τέτοια προ
βλήματα, τά ὁποῖα ἐκδηλώθηκαν κυρίως 
στή δεκαετία τοῦ 1970, μέ τήν ἐμφάνιση καί 
τή δραστηριότητα τῶν λεγομένων ψυχολα
τρειῶν καί νεοσατανιστικῶν  ἑωσφορικῶν 
ὁμάδων πού δημιουργήθηκαν στή δεκαετία 
τοῦ 1960.

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς αὐτές οἱ θέ
σεις, πού προβάλλονται ἀπό μερικούς ψυχιά

τρους καί ψυχολόγους ἀναλόγων σχολῶν, 
ὅπως τίς περιγράψαμε πιό πάνω, ἀποτελοῦν 
τίς προσωπικές τους θρησκευτικές ἀντιλήψεις 
ἤ τίς θρησκευτικές δοξασίες τῶν ὁμάδων στίς 
ὁποῖες ἀνήκουν. Δέν εἶναι θέσεις ἐπιστημονι
κές ἀλλά «ἀλήθειες» θρησκευτικῆς τάξεως. 
Ἐδῶ, δηλαδή, δέν ἔχουμε ἀπό τό ἕνα μέρος 
τήν «ἐπιστήμη» καί ἀπό τό ἄλλο τήν Ἐκκλη
σία, ἀλλά τή θρησκεία τῆς ἐκκοσμικεύσεως, 
πού εἶναι βασική αἰτία δημιουργίας τῶν 
ὑπαρξιακῶν κενῶν καί ἑπομένως, τῶν ἀνα
ζητήσεων τῶν νέων καί ποικίλων «προσφο
ρῶν» ἀμφιβόλου ποιότητος, καί τίς θέσεις 
τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες δέν 
δημιουργοῦν ὑπαρξιακά κενά.

(Συνέχεια στό ἑπόμενο).

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ».

τοῦ κ. Γεωργίου Κρίππα, Δρ. Συντ. Δικαίου.

Ὅταν ἕνας «Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ» πε
θαίνει διότι ἀρνεῖται νά δεχθεῖ μετάγγιση 
αἵματος, ἡ σύζυγός του δέν δικαιοῦται συν
τάξεως θανάτου.

Αὐτή εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδια
κοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου τῆς Γερμα
νίας μέ ἀριθμό 18Vr 616/04. Τό Δικαστήριο 
πού ἐξεδίκασε τήν ὑπόθεση ἐδέχθη τά ἑξῆς:

Ἕνας «Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ» ὑπῆρξε θῦ
μα αὐτοκινητιστικοῦ ἀτυχήματος. Μετεφέρ
θη στό νοσοκομεῖο, ὅπου οἱ ἰατροί ἔκριναν 
ὅτι στόν ἀσθενῆ ἐπιβάλλεται νά γίνει ἐγχεί
ρηση προσθετικῆς ἀλλαγῆς ἰσχίου. Φυσικά 
κατά τήν ἐγχείρηση αὐτήν ἀπαιτεῖται μετάγ
γιση αἵματος. Κατόπιν τούτου ἡ ἐγχείρηση 
πραγματοποιήθηκε μέν, χωρίς ὅμως νά γίνει 
μετάγγιση αἵματος, μέ ἀποτέλεσμα ὁ τραυμα
τίας νά ἀποθάνει.

Μετά τόν θάνατό του, ἡ σύζυγός του ὑπέβα
λε αἴτηση ἀπονομῆς συντάξεως θανάτου στό 
ἁρμόδιο ἀσφαλιστικό Ταμεῖο. Τό τελευταῖο 
ἀπέρριψε τήν ἐν λόγῳ αἴτηση τῆς συζύγου τοῦ 
θανόντος «Μάρτυρος τοῦ Ἰεχωβᾶ» μέ τό αἰτιο
λογικό, ὅτι ἡ αἰτοῦσα σύζυγος θά ἐδικαιοῦτο 
συντάξεως θανάτου, ἐάν ὁ σύζυγός της εἶχε 
ἀποθάνει συνεπεία τῆς ἐγχειρήσεως (δηλαδή 
λόγῳ μή καλῆς ἐκβάσεως τῆς ἐγχειρήσεως). 
Ὅμως ὁ θάνατος δέν ἐπῆλθε λόγῳ μή καλῆς 
ἐκβάσεως τῆς ἐγχειρήσεως, ἀλλά μόνη αἰτία 
τοῦ θανάτου ἦταν ἀποκλειστικά ἡ ἄρνηση 
τοῦ θανόντος νά δεχθεῖ μετάγγιση αἵματος. 
Στήν περίπτωση ὅμως αὐτή τίς συνέπειες ὀφεί
λει νά τίς ὑποστεῖ ὁ ἴδιος ἤ ἡ σύζυγός του καί 
ὄχι τό ἀσφαλιστικό Ταμεῖο. Δέν εἶναι δυνατόν 
ἐκεῖνος πού προκαλεῖ τόν θάνατόν του νά δι
καιοῦται καί νά ἀποζημιωθεῖ γιά τοῦτο.
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Ἡ σύζυγος τοῦ ὡς ἄνω χιλιαστῆ προσέφυ
γε στά ἀσφαλιστικά Δικαστήρια καί ἐζήτησε 
τήν ἀκύρωση τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἀσφαλιστι
κοῦ Ταμείου, πού ἀπέρριπτε τό αἴτημά της 
γιά ἀπονομή συντάξεως θανάτου. Τά ἀσφα
λιστικά Δικαστήρια (καί τά κατώτερα καί τό 
ἀνώτατο  Ὁμοσπονδιακό) ἀπέρριψαν τήν 
προσφυγή της.

Στήν συνέχεια ἡ σύζυγος τοῦ ὡς ἄνω χι
λιαστῆ ἄσκησε συνταγματική προσφυγή ἐνώ
πιον τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Συνταγματικοῦ 
Δικαστηρίου τῆς Γερμανίας ἐπικαλουμένη, 
ὅτι τά ἀσφαλιστικά Δικαστήρια καθώς καί 
τό ἀσφαλιστικό Ταμεῖο, ἀρχικῶς ἀπορρίψαν
τα τήν αἴτησίν της, παραβίασαν τό ἀτομικό 
δικαίωμα ἐπί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας 
καί τό δικό της καί τοῦ συζύγου της καί ἐπί 
πλέον παραβίασαν καί ἄλλα ἀτομικά δικαιώ
ματα (ὅπως τό ἀτομικό δικαίωμα τῆς ἀπαγο
ρεύσεως διακρίσεων καί τό τῆς προστασίας 
τῆς προσωπικότητας). Τό Ὁμοσπονδιακό 
Συνταγματικό Δικαστήριο τῆς Γερμανίας 

ὅμως ἀπέρριψε τήν συνταγματική προσφυγή 
τῆς προαναφερομένης συζύγου τοῦ χιλιαστῆ, 
ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι τό ἀτομικό δικαίωμα ἐπί τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας δέν φθάνει μέχρι 
ἀνατροπῆς τῶν ἰσχυόντων στό πεδίον τῆς 
κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως καί δέν ἔχει σέ κα
μία περίπτωση κοινωνικό ἤ κοινωνικοασφα
λιστικό χαρακτήρα, οὔτε καί ἀνάγεται στήν 
ὑποχρέωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους.

Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ἡ γερμανική δικαιο
σύνη ἐξετάζει τά αἰτήματα τῶν χιλιαστῶν ὑπό 
αὐστηρῶς ἀντικειμενική πλευρά καί μάλιστα 
ὑπό τήν πλέον αὐστηρή ἐπί τοῦ προκειμένου, 
ἡ ὁποία φθάνει μέχρι στερήσεως συντάξεως 
(δηλαδή πόρων ἐπιβιώσεως). Καί τοῦτο εἶναι 
βεβαίως ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη ἄποψη, διότι δέν 
εἶναι δυνατόν κάποιος νά στερεῖται τῶν κρατι
κῶν παροχῶν γιά λόγους ἰδίας ὑπαιτιότητας, 
ἕνας δέ «Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ» νά ἀπολαμ
βάνει τῶν παροχῶν αὐτῶν κατά παράβαση 
τῆς ἀρχῆς τῆς ἴσης μεταχείρισης ἐπικαλούμενος 
δῆθεν λόγους θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ;

τοῦ κ. Βησσαρίωνα Μπακόλα 
Ἐδ. Παρέδρου Παιδ. Ἰντ.- Ἐπιθεωρητοῦ.

1. Μέ τήν ἰδιότητα τοῦ μεταπτυχιακοῦ 
ἐμπειρογνώμονα σέ θέματα ἐκπαιδευτικῆς 
πολιτικῆς, ζητῶ νά προσέξουμε ὅλοι μας τά 
παρακάτω, πού ἀφοροῦν στήν πνευματική 
τροφή τῶν παιδιῶν μας.

Οἱ γονεῖς ἰδιαίτερα, ἔχουμε ἄμεση ἁρμοδι
ότητα σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 26 τῶν Ἀνθρω
πίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα μέ τή Συνθή
κη τῆς Ρώμης καί σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 16 
τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.

2. Ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 1983 (Ν. 1304, 
ἄρθρο 30), βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἕνα βασικό 
σχέδιο μετασχηματισμοῦ τῆς κοινωνίας μέ 
βασικό ὄργανο τό Συγκεντρωτικό Ἑλληνικό 

Ἐκπαιδευτικό Σύστημα. Μέ διάφορα προ
σχήματα, δῆθεν βελτίωσης, ἡ κρατική ἐκπαί
δευση ἀπομακρύνεται ἀπό τόν σκοπό τῆς 
Ἀγωγῆς. Ὁ σκοπός αὐτός Ἀγωγῆς πού πάντα 
βρίσκεται σέ ἁρμονία μέ τίς Συνταγματικές 
Ἀξίες καί τίς Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς, πρέπει 
νά εἶναι ἡ σταθερή ἀναφορά κάθε Ἀλλαγῆς, 
κάθε Μεταρρύθμισης κάθε Ἐκσυγχρονισμοῦ 
κ.λ.π. καί αὐτό τόν σκοπό πρέπει νά ὑπηρε
τεῖ κάθε ἑνότητα Διδασκαλίας.

3. Αὐτές τίς μέρες, μοιράζονται ΔΩΡΕΑΝ 
30 νέα σχολικά βιβλία στούς μαθητές τοῦ 
Δημοτικοῦ Σχολείου· 4.000.000 μέ 5.000.000 
βιβλία, δηλαδή, θά μποῦν στά σπίτια μας, ὡς 
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ἡ διαλεγμένη καί ἡ καλύτερη πνευματική τρο
φή ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ Πολιτισμοῦ.

Μέ αὐτά θά ἀσχολοῦνται γονεῖς καί μα
θητές, δάσκαλοι καί φροντιστές, συγγενεῖς 
καί ἐθελοντές βοηθοί, γιά πολλές ὧρες, γιά 
πολλές μέρες καί ἑβδομάδες καί γιά πολλά 
χρόνια, ὅπως εἶχε γίνει καί μετά τό 1983.

Στήν ἀγορά καί στά ἑστιατόρια διαλέγου
με προσεκτικά τά τρόφιμα καί τά φαγητά 
γιά τό σῶμα μας. Γιά τήν Ψυχή καί τό Σῶμα, 
γιά τό Πνεῦμα τῶν παιδιῶν μας πῶς καί μέ 
ποιά κριτήρια διαλέγεται ἡ Πνευματική Τρο
φή; Ποιός τήν προσφέρει καί μέ τί τρόπο τήν 
προφέρει; Ποιός ἐποπτεύει τήν προσφορά 
καί ποιός ἀξιολογεῖ τά ἀποτελέσματα;

Μέχρι τό 1980 εἴχαμε ἐμπιστοσύνη στό Ἑλ
ληνικό Ἐκπαιδευτικό Σύστημα, διότι κατά 
τεκμήριο ὑπηρετοῦσε τό Ἔθνος καί ὑπῆρχαν 
μηχανισμοί προστασίας ἀπό ξένα συμφέρον
τα. Μέσα στά πλαίσια αὐτά, ἔστω καί τά συγ
κεντρωτικά, ὁ ἐκπαιδευτικός ὡς Ἐπιστήμων, 
εἶχε κάποια περιθώρια ἐπιλογῆς, ὅπως π.χ. 
τήν Μέθοδο Διδασκαλίας.

Στή δεκαετία τοῦ 1980—1990 ἔγιναν πάρα 
πολλές βίαιες «ἀλλαγές» μέ τόν Διωγμό τῶν 
στελεχῶν τῆς Παιδείας, μέ τό νέο ἐκπαιδευ
τικό περιεχόμενο τῶν καινούριων σχολικῶν 
βιβλίων, μέ τήν εἰσαγωγή κατά παγκόσμιο 
πρωτοτυπία τῆς Μεθόδου Διδασκαλίας καί 
μέ τήν κατάργηση τῶν Παιδαγωγικῶν Ἀκα
δημιῶν, ἀντί τῆς ἐξέλιξης σέ Παιδαγωγικές 
Σχολές ἤ Παιδαγωγικά Τμήματα. Ὅσοι κα
θηγητές θά ἐπεδίωκαν συνέχιση τῆς σταδι
οδρομίας, ἔπρεπε νά προσαρμοσθοῦν στόν 
νέο ἰδεολογικό προσανατολισμό.

Τό ἀποτέλεσμα ἦταν πλήρης καί ἀπότομη 
διακοπή ἀπό τό παρελθόν, τό παρελθόν τῆς 
συσσωρευμένης Πείρας καί τῆς δοκιμασμέ
νης Πρακτικῆς.

Στήν ἑπόμενη δεκακαετία, τήν τελευταία 
τῆς Χιλιετίας, παγιώθηκε κάθε ἀλλαγή τῆς 
προηγούμενης δεκαετίας καί μπῆκαν οἱ βά
σεις γιά τήν παράξενη καί πολλαπλά ἀμφι
σβητούμενη «Νέα Ἐποχή».

Ὁ προηγούμενος φιλοσοφικός προσανατο
λισμός ἄφηνε νά ἐννοηθεῖ κάποιο ἀνθρώπινο 

πρότυπο, τόν homo sovieticus, χωρίς ἐπίσημη 
ἀναγνώριση, ἀλλά μέ τήν de facto κατάστα
ση. Τώρα θερίζουμε τούς καρπούς τῆς Δια
φθορᾶς σέ ὅλους τους τομεῖς καί πρέπει νά 
ἀναμένουμε χειρότερα ἀποτελέσματα.

Στήν Ἰαπωνία τό 1948 οἱ Παιδαγωγοί καί 
οἱ Πολιτικοί ἐπενέβησαν διορθωτικά στίς με
γάλες καί ἀπότομες ἀλλαγές. Ἐδῶ τίς βαθαί
νουμε καί τίς πλαταίνουμε γιά νά ὑπηρετή
σουμε μέ τήν γενικευμένη σύγχυση τό Χάος.

4. Ἄς σταθοῦμε σέ ἕνα ἀπό τά νέα 30 σχολι
κά βιβλία, τήν Ἱστορία τῆς ΣΤ΄ τοῦ Δημοτικοῦ 
σχολείου. Ἔντονα εἴχαμε ἀνησυχήσει γιά τό 
προηγούμενο τῆς δεκαετίας τοῦ 80 – 90, καί 
εἴχαμε πάρει θέση μέ ἄρθρα καί σέ συνέδρια.

Δυστυχῶς θεωρῶ τοῦτο χειρότερο καί ἀμέ
σως ἀναφέρω τί πρόσεξα μέ πρώτη ματιά.

4.1 Ἔντονη ἀντιορθόδοξη θέση:
α) Προβάλλει τίς θέσεις τοῦ Βησσαρίωνα 

ἀπό τήν ἀρχή καί ἀγνοεῖ τελείως τόν Λαό 
καί τόν Μάρκο τόν Εὐγενικό.

β) Προβάλλει τόν ἐντυπωσιακό πίνακα μέ 
τή «Γέννηση τῆς Ἀφροδίτης».

γ) Δέν ἀναφέρει τίποτε γιά τήν Κωνσταν
τινούπολη καί τήν 25η Μαρτίου 1821.

δ) Ἀγνοεῖ τούς Ἐθνομάρτυρες κληρικούς.
ε) Ἔχει δυό εἰκόνες γιά τούς ἐθνομάρτυ

ρες ἐπισκόπους Καστοριᾶς καί Σμύρνης μέ 
μιλιταριστικό ὑπονοούμενο.

στ) Δέν γίνεται καμιά ἀναφορά στά ἰσχυ
ρότερα κίνητρα τῆς Ἐθνικῆς Ἐπανάστασης: 
τήν Πίστη τῶν Ἀγωνιστῶν καί τοῦ Ὀρθόδο
ξου Λαοῦ.

ζ) Τά ἐξώφυλλα τοῦ βιβλίου «μουντζου
ρώνονται» μέ σχεδιάσματα τοῦ Διονυσίου 
Σολωμοῦ, πιθανόν γιά ἐντυπωσιασμό μαθη
τείας στίς «πηγές». Θά ἦταν πάρα πολύ ἐπί
καιρη ἡ καθαρή παράθεση τῆς τελευταίας 
158ης στροφῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου πού 
ἀπευθύνεται στούς τότε ἰσχυρούς τῆς Γῆς:

«Τοῦτο ἄν ἴσως μελετᾶτε,
ἰδού, ἐμπρός σας, τόν Σταυρό,
Βασιλεῖς! ἐλᾶτε, ἐλάτε,
καί κτυπήσετε κ’ ἐδῶ».

4.2. Μέ τήν εἰσαγωγική παρουσίαση τῆς 
Ἀφροδίτης, δίνει ἔμφαση στήν κοσμική καί 
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ἄθεη φεμινιστική κίνηση μέ βάση τό ἀντικλη
ρικό πνεῦμα τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης.

Δέν κάνει καμιά ἀναφορά στό Ζάλογγο, 
στή Τζαβέλαινα, στήν Ἀράπιτσα τῆς Νάου
σας, κ.λ.π.

Δέν ἀναφέρεται στό γνήσιο Ἑλληνικό φεμι
νιστικό κίνημα μέ πρώτη τήν Καλλιρρόη Σιγα
νοῦ – Περρέν μέ τήν «Ἐφημερίδα τῶν Κυριῶν» 
(1887), τήν Ἄννα Τριανταφυλλίδη, τήν Ἐλμίνα 
Παντελάκη, τήν Εὐανθία Γλινοπούλου, τή Μα
ρία Μομφεράτου, τήν Λίνα Τσαλδάρη κ. ἄ.

Ἀπό τό 1828 ἐπιχειρήθηκε ἡ ἀλλοίωση τοῦ 
Ρωμαίικου Φρονήματος ἀπό ξένες δυνάμεις 
μέ τήν ἐκπαίδευση τῶν θηλέων κατά τά ξένα 
πρότυπα, μέ στόχο τήν οἰκογένεια καί τά σχο
λεῖα. Τότε ἡ μικρή Ἑλλαδίτσα κατάλαβε τήν 
παγίδα καί ἀντέδρασε μέ τά Παρθεναγωγεῖα 
καί μέ τά Ἀρσάκεια.

4.3. Τό νέο βιβλίο δέν περιγράφει Γεγονότα.
Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ Γένους καί τῆς Ρωμι

οσύνης δημιούργησε Πολιτισμό Θυσίας καί 
Αὐτοθυσίας μέ βάση τό Ρωμαίικο Φιλότιμο. 
Αὐτό τό Φιλότιμο εἶναι ἡ Διάκριση τοῦ Πο
λιτισμοῦ μας ἀπό τούς Γάλλους, Ἐγγλέζους, 
Ρώσους καί Ἀμερικανούς. Εἶναι τό σύγχρο
νο ζητούμενο ὡς Ἐλπίδα στή χειμαζόμενη 
ἀνθρωπότητα ἀπό τήν τυφλή Βία, ἀπό τόν 
ἐπιδιωκόμενο Σκοταδισμό καί ἀπό τό χάος 
τοῦ Μηδενισμοῦ.

Φαίνεται καθαρά ὅτι κάποιοι ἰσχυροί παρά
γοντες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἐπιχειροῦν νά δημι
ουργήσουν ἀγέλες ἀποβλακωμένων ἀνθρώπων 
χρησιμοποιώντας σάν ἐργαλεῖα τή Γλώσσα, 
τήν Ἱστορία καί τή «Διάλυση τῆς Λογικῆς»9.

Μήπως αὐτό τό βιβλίο εἶναι ἔργο ἐμπειρο
γνωμόνων τῶν Ἐπιστημῶν τῆς Ἐκπαίδευ
σης; Οἱ ψυχοτεχνικές σήμερα, προσφέρουν 
πολλές ὑπηρεσίες μέ τό σύγχρονο: «ἄρτος 
καί θεάματα».

Ἀλλά καί ἡ ἀποτυχημένη πολιτική της 
«Μεξικάνικης Ὀμελέτας» δέν ταιριάζει σέ 
Χώρα πού εἶναι ἡ νόμιμος κληρονόμος τοῦ 
Ρωμαίικου Πολιτισμοῦ.

4.4. Τό βιβλίο αὐτό μέ τά 50 εἰσαγωγικά 
κείμενα τῶν 180 200 λέξεων δέν περιγράφει 
Πρόσωπα, δέν περιγράφει τά μακροχρό
νια βάσανα τῆς σκλαβωμένης Ρωμιοσύνης. 
Ἁπλῶς ἀναφέρει λίγα ὀνόματα πού κινοῦν
ται σέ λαϊκές μάζες.

4.5. Παρουσιάζονται αὐθαίρετα ὡς «Πη
γές» ἀποσπάσματα, πολλά ἀπό τά ὁποῖα 
ἔχουν παράξενη ἤ ἀμφίσημη προβολή π. χ.:

Π4. 14: Τοῦ Χάρ. Τρικούπη, 1880. «Ἄν 
ἡμεῖς τήν λάβωμεν (τήν Μακεδονία) θά τούς 
κάνουμε ὅλους Ἕλληνας10…».

Π4.17: Παῦλος Μελάς πρός τόν Μητροπο
λίτη Καστοριᾶς τό 1903. «Οἱ ἕνδεκα Κρῆτες 
πού σᾶς στέλλομε, εἶναι τέλειοι τύποι πολε-
μιστῶν…».

Π5.32: Ἀφήγηση Ἀλεξίου. «Ἔγινε ἡ Ἑλλη
νική Κατοχή…».

Π5.33: Ὁ Κεμάλ ἀναφέρει, 1919. « Ἡ Ἑλλη
νική Κατοχή τῆς Σμύρνης…».

Ἀλλά καί τό Γλωσσάριο μᾶς πληροφορεῖ: 
«Κεμάλ Ἀτατούρκ: Ὁ ἡγέτης τοῦ ἀπελευθε
ρωτικοῦ ἀγώνα τῶν Τούρκων καί μετέπειτα 
Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας». 
(Ἀπό ποιούς καί ποιᾶς Δημοκρατίας; Ἡ ἀνω
μαλία τῆς Ἱστορίας;).

4.6. Δέν γίνεται καμία ἀναφορά στήν Γενο
κτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί 
τοῦ Πόντου ἀπό τό 1914, γιά τήν ἐξόντωση 
τῶν Ἑλλήνων τό 1955 στήν Κωνσταντινού
πολη, γιά τούς διωγμούς τῶν Ἑλλήνων τῆς 
Ἴμβρου, Τενέδου κ.λ.π.

Δέν ἀναπτύσσεται ὁ μακροχρόνιος βίαιος 
ἐξισλαμισμός περιοχῶν.

Ἀντίθετα δέν ἐμπνέουν κανένα ἐνδιαφέ
ρον ἐγρήγορσης γιά ὅσα προπαγανδίζουν 
οἱ Σκοπιανοί, οἱ Ἐθνικιστές Ἀλβανοί, οἱ 
Τοῦρκοι. Μάλιστα, στή σελίδα 115, Συγγρα
φεῖς, Κριτές καί Π. Ι. ἀποφασίζουν καί διδά
σκουν: «Ἡ Ἑλλάδα πετυχαίνει τήν ἐδαφική 
ὁλοκλήρωση καθώς καί τά ὁριστικά σύνορά 
της...».

Στή σελίδα 101, προβάλλονται πρός Συγ

9. Ζάν  Κλώντ Μισέα: «Ἐκπαίδευση τῆς Ἀμάθειας», 
2002. 10. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
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κριτικές σκέψεις γιά Ἑλληνικό Ἰμπεριαλισμό 
Ἕλληνες καί Τοῦρκοι ὡς ἑξῆς:

«Οἱ προκλητικές ἐκδηλώσεις τῶν Ἑλλή-
νων μέ τήν παρέλαση τοῦ Ἑλληνικοῦ στρα-
τοῦ στή Σμύρνη, μέ τήν εὐλογία τῶν Ἑλ-
λήνων στρατιωτῶν ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Σμύρνης Χρυσόστομο» καί μέ τήν ἀφήγηση 
τοῦ Ἀλεξίου γιά «Κατοχή». Αὐτές οἱ γρα
πτές θέσεις ὑποστηρίζονται μέ φωτογραφίες 
καί κείμενο.

Ἀντίθετα, οἱ «ἀδικημένοι» Τοῦρκοι βρῆ
καν στήριγμα στόν «Ἐλευθερωτή» καί «Δη
μοκράτη» Κεμάλ Ἀτατούρκ καί αὐτή ἡ θέση 
ὑποστηρίζεται μέ τό κείμενο:

«Ὁ Κεμάλ ἀναφέρει (1919):
Ἡ Ἑλληνική Κατοχή τῆς Σμύρνης, τοῦ μο-

ναδικοῦ λιμανιοῦ καί κοσμήματος τῆς […] 
Τουρκίας, ὑποχρεώνει τό τουρκικό ἔθνος 
νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες του ἀπέναντι στήν 
Ἱστορία…».

Τελείως ἀπαράδεκτα καί ἀνιστόρητα, ἀν
τιπαιδαγωγικά καί ἐρευνητέα τά προηγού
μενα, τά ὁποῖα προετοιμάζουν τό μοίρασμα 
τοῦ Αἰγαίου. Ἔχω βαθύτατη συνείδηση τῶν 
ὅσων διατυπώνω, διότι πρίν ἀπό λίγα χρόνια 
ἐπισκέφθηκα πολλά μέρη τῆς Τουρκίας, ἔλα
βα μέρος σέ συνέδρια, μπῆκα μέσα σέ τουρ
κικά σχολεῖα καί ἔλαβα μέρος σέ σχολική 
ἐκδήλωση. Τολμήσαμε νά κάνουμε θρησκευ
τικό μνημόσυνο στό μαρτυρικό Λεβίσι τό 
1998, παρά τά ἐμπόδια της Τουρκικῆς Ἀσφά
λειας. Τό ἴδιο ἔχομε πράξει καί στήν Βόρειο 
Ἤπειρο, δημοσιεύοντας αὐτές τίς ἐπί τόπου 
παρατηρήσεις.

4.7 Ἀποσιώπηση καί παραπληροφόρηση.
Ἀφιερώνονται 14 κεφάλαια στόν 20ό αἰ

ώνα μέ χάρτες καί ἀναφορές στήν Εὐρώπη, 

αἰώνα πού ἀνάδειξε τόν Κομμουνισμό σέ κυ
ρίαρχη θέση, γιά νά καταρρεύσει μέ μεγάλο 
πάταγο στήν τελευταία του δεκαετία. Ἀποσι
ωπᾶται τελείως αὐτό τό κυρίαρχο φαινόμε
νο. Τήν συμμετοχή τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης 
στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τήν σημειώνει 
ὡς συμμετοχή τῆς Ρωσίας. Στόν χάρτη 5.50 
κατευθύνει τούς μαθητές νά στρέψουν τήν 
προσοχή τους μόνο στά κράτη μέ ναζιστι
κό, φασιστικό καί δικτατορικό καθεστώς. 
Ἀγνοώντας ὅλα τά προηγούμενα ἑλληνικά 
πραξικοπήματα, ἀναφέρεται μέ ἔμφαση στό 
μεταξικό Καθεστώς καί ὑποβαθμίζει τελείως 
τό ΟΧΙ καί τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940.

Ἀντίθετα ὑπερπροβάλλει τό ΕΑΜ γιά 
ἀντιστασιακή δράση, δέν ἀναφέρει τίποτε 
γιά τόν ΕΛΑΣ, τόν ὁποῖο μετασχηματίζει μέ 
ἔντονα γράμματα σέ δημοκρατικό στρατό 
πού πολέμησε τόν στρατό τῆς Κυβέρνησης 
Ἐθνικῆς Ἑνότητας. 

4.7. Ἔμφαση δίνει πολύ μεγάλη στήν δι
κτατορία τοῦ 1967, προβάλλοντας τό Πολυ
τεχνεῖο, ὡς κορυφαία πράξη ἀντίστασης καί 
τήν συνδέει μέ ἔντονο, διχαστικό τρόπο μέ 
τήν Κυπριακή Τραγωδία.

Τό νέο βιβλίο τῆς Ἱστορίας τοῦ 15ου αἰ
ώνα, μέχρι σήμερα, τελειώνει μέ κοσμικές 
δραστηριότητες ποδοσφαίρου, Ὀλυμπια
κῶν Ἀγώνων, Κινηματογράφου καί Φεστι
βάλ.

Θεωρῶ αὐτή τήν προσέγγιση τῆς Ἱστορίας 
ὡς Πνευματική Βία σέ ἀθῶες ψυχές στό πιό 
κρίσιμο καί τελευταῖο χρόνο τῆς παιδικῆς 
ἡλικίας.

Ἔχουμε δικαίωμα νά ἀποκρύψουμε τόν 
Πολιτισμό τῆς Ρωμιοσύνης καί νά παραδώ
σουμε τά παιδιά μας στόν Γραικυλισμό;

Εἶπε κάποιος Γέροντας: «Ἦταν ἕνας μοναχός πού μόλις ἄρχιζε νά κάνει τήν ἀκολουθία του τόν 
ἔπιανε ρίγος καί πυρετός καί τότε ἔλεγε στόν ἑαυτό του: «νά, εἶμαι ἄρρωστος καί κάποια ὥρα μπορεῖ 
νά πεθάνω. Λοιπόν ἄς σηκωθῶ πρίν πεθάνω καί ἄς κάνω τήν ἀκολουθία μου». Μέ αὐτό τό λογισμό 
πίεζε τόν ἑαυτό του καί ἔκανε τήν ἀκολουθία του καί μόλις σταματοῦσε ἡ προσευχή σταματοῦσε καί 
ὁ πυρετός, καί πάλι τήν ὥρα τῆς ἀκολουθίας ἐρχόταν ὁ πυρετός. Καί ξανά μ’ αὐτό τό λογισμό ἀντιστε-
κόταν ὁ ἀδελφός καί ἔκανε τήν ἀκολουθία του καί τελικά νίκησε τόν ἀρνητικό λογισμό».

“Τό Μέγα Γεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
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Τό κυβερνῶν σῶμα τῶν «μαρτύρων τοῦ Ἰε
χωβᾶ», σάν μία ἐπίλεκτη ὁμάδα ἀπό τό ὑπό
λοιπον τῶν χρισμένων, δηλαδή τόν «πιστό 
καί φρόνιμο δοῦλο», φέρει ὅλη τήν εὐθύνη 
γιά τήν ἑτοιμασία τῆς πνευματικῆς τροφῆς 
τῶν προβάτων. Αὐτή ἡ τροφή δέν εἶναι ὅπως 
ἰσχυρίζεται ἡ «Σκοπιά», δικές της ἀπόψεις. 
Εἶναι οἱ ἀλήθειες μέ τίς ὁποῖες τήν προμηθεύ
ει ὁ Ἰεχωβᾶ, ἤ ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἤ τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, ἀναλόγως ὅπως τό κυβερνῶν σῶμα 
βούλεται. Αὐτή τήν φορά ὁ Ἰεχωβᾶ εἶναι ὁ 
ὑπεύθυνος γιά τίς προσαρμογές πού στέλνει 
στήν ὀργάνωσή του. Ἔτσι δικαιολογεῖ τίς 
δογματικές της ἀλλαγές, ὅπως ἡ «Σκοπιά» 
γράφει:

«Σκοπιά», 15506, σελ. 24: « Ο Ιεχωβά 
έχει επιφέρει σταδιακές προσαρμογές στο 
επίγειο μέρος της οργάνωσής του. Αυτές οι 
προσαρμογές έχουν εξωραΐσει, σταθεροποι-
ήσει και ενισχύσει την διευθέτηση πού ο 
ίδιος έχει φέρει σε ύπαρξη για την πνευματι-
κή μας προστασία».

Ὅλες τίς ἀντιφατικές διδασκαλίες τῆς 
«Σκοπιᾶς» πού κατά διαστήματα ταλανί
ζουν τούς ὀπαδούς, τίς «ἐπιφέρει» ὁ Ἰεχωβᾶ. 
Ὁ Ἰεχωβᾶ εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος κάνει τά 
λάθη –«προσαρμογές» ὅπως τίς ὀνομάζει ἡ 
«Σκοπιά». Γιά ὅλες αὐτές, λοιπόν, τίς διδαχές 
οἱ ὁποῖες σέ ἄλλες περιπτώσεις χαρακτηρί
ζονται ψευδεῖς καί ἀρκετές φορές δαιμονικές 
ἀπό τήν ἴδια τήν ἑταιρία, ὅπως γιά τό ἐδάφ. 
Ρωμ. ΙΓ. 1, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Κ. Ρῶσσελ καί 
κατόπιν, μόνος ὑπεύθυνος θεωρεῖται ὁ Ἰεχω
βᾶ, ὅπως τοὐλάχιστον τόν παρουσιάζει ἡ πιό 
πάνω «Σκοπιά», πού μάλιστα τίς ὀνομάζει 
καί «ἐξωραϊστικές». Τό «κυβερνῶν σῶμα», 
εἶναι ἀνεύθυνο... ἀφοῦ ὁ ἀγωγός ἁπλῶς πα
ραλαμβάνει καί κηρύττει ὅ,τι τοῦ διοχετεύει 

ὁ Ἰεχωβᾶ, γιά πνευματική προστασία καί 
διάφορα ἄλλα.

Τό θέμα πού θά παρουσιαστεῖ εἶναι ση
μαντικό γιά τόν «πολύ ὄχλο», γιατί αὐτούς 
ἀφορᾶ καί συγκεκριμένα, μέ ποιό σῶμα θά 
ἀναστηθοῦν καί σέ ποιά κατάσταση:

195860. «Ἀπό τόν ἀπολεσθέντα παρά
δεισο», σελ. 234: «Ὅσοι ἐπανέλθουν σέ ζωή 
ἐπάνω στή γῆ δέν θά ἐξέλθουν ἀπό τόν Ἅδη 
ἤ τόν τάφο τέλειοι κατά σάρκα».

198285. «Χιλιετής Βασιλεία», σελ. 35: 
«Ανάμεσα σ’ εκείνους πού θα βγουν από τον 
Άδη ή τον κοινό τάφο θα είναι και ο κακο-
ποιός πού κρεμάστηκε πάνω σ’ ένα πάσσαλο 
εκτέλεσης δίπλα στον Ιησού... Αυτός θα έχει 
την ευκαιρία μαζί με άλλους αναστημένους 
νεκρούς ανθρώπους να διορθώσει τη ζωή 
του και να γιατρευτεί από τις ανθρώπινες 
ατέλειες και την αμαρτωλότητά του».

Μᾶς παρουσιάζεται ἡ «ἀλήθεια» τήν ὁποία 
παρέδωσε ὁ Ἰεχωβᾶ στό «κυβερνῶν σῶμα» 
ἕως τό 1982 (οἱ Ἕλληνες ὀπαδοί τό πληροφο
ρήθηκαν αὐτό τό 1985). Αὐτό βέβαια δέν ἀπα
σχολεῖ τή «Σκοπιά»· ἔστω καί μέ καθυστέρηση 
τριῶν ἐτῶν μαθαίνουν ὅτι οἱ ἀναστημένοι, 
ἀπό τόν «πολύ ὄχλο», θά εἶναι ἀτελεῖς καί 
σωματικά καί διανοητικά Αὐτές τίς ἀτέλειες 
θά ἀναλάβουν νά τίς τακτοποιήσουν οἱ ὑπεύ
θυνοι τῆς ὀργάνωσης, ἐδῶ στή γῆ, ὥστε στό 
διάστημα τῶν 1.000 ἐτῶν νά τελειοποιηθοῦν. 
Αὐτή ἦταν καί ἡ «ἀλήθεια» τήν ὁποία κήρυτ
τε ἡ «Σκοπιά», μέσῳ ὅλων τῶν ἐντύπων της, 
καθώς καί προφορικῶς κατά τό περίφημο «ἔρ
γο», τήν «ἁγνή λατρεία», πρός τόν Ἰεχωβᾶ.

1998. «Σκοπιά», 1–7–98, σελ. 21: «Ο Θε-
ός θα τους δώσει σώμα όπως ευαρεστείται. 
Αναμφίβολα το καινούργιο σώμα τους θα 
είναι υγιές…».

ΠΩΣ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ «ΣΚΟΠΙΑ» ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ 
(«Ο ΠΟΛΥΣ ΟΧΛΟΣ»)

τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 
μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.
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2000. «Σκοπιά», 15–7–2.000, σελ. 15: «Ο 
Θεός θα καλέσει και εκείνους πού βρίσκονται 
στη μνήμη του, θα απαντήσουν, θα είναι σαν 
να είχαν επιστρέψει από κάποιο ταξίδι. Όχι 
άρρωστοι ή ανήμποροι αλλά πλήρως υγιείς».

Ὁ Θεός, ὅπως διαβάσαμε, ἄλλαξε ἄποψη 
καί ἡ προσαρμογή αὐτή προϋποθέτει ὅτι ὁ 
«ἀγωγός» πρέπει νά τρέξει νά κηρύξει τά 
«καλά νέα», αὐτά πού παρέλαβε ἀπό τόν 
Ἰεχωβᾶ προσφάτως. Δέν θά «ἀνίστανται 
ἀτελεῖς» οἱ τοῦ «πολλοῦ ὄχλου» ἀλλά, προ
σφάτως, πλήρως ὑγιεῖς καί διανοητικά καί 
σωματικά. Ἡ προοπτική, ἡ καινούργια γιά 
τήν ἀνάσταση τῶν ὀπαδῶν εἶναι πολλή εὐχά
ριστη. Ὅμως τά καλά αὐτά νέα τοῦ Ἰεχωβᾶ 
δέν διήρκεσαν πολύ διότι προέκυψε «ἀνα
προσαρμογή τῆς ἀλήθειας» τοῦ Ἰεχωβᾶ καί 
διευκρίνιση τῆς ἀποφάσεώς του· τώρα θέλει 
τούς ἀναστημένους τέλεια ὑγιεῖς. Τό ἐρώ
τημα εἶναι γιατί οἱ ἀπόψεις τοῦ Ἰεχωβᾶ τίς 
ὁποῖες παραλαμβάνει τό «κυβερνῶν σῶμα» 
εἶναι ἄκρως ἀντίθετες μέ τίς προηγούμενες; 
Ὁ ἀγωγός εἶναι πράγματι τοῦ Θεοῦ;

2000. «Σκοπιά», 1102000, σελ. 19: «Μέ-
χρι το τέλος των 1000 ετών, διακυβέρνηση 
της βασιλείας η ανθρωπότητα θα έχει απο-
κατασταθεί σε διανοητική και σωματική 
τελειότητα».

Ἐπιστροφή στήν ἀτελῆ κατάσταση τῶν 
ἀναστημένων.

Στό ἐλάχιστο διάστημα τῶν τριῶν μηνῶν ὁ 
Ἰεχωβᾶ, κατά τήν «Σκοπιά», ἀπεφάσισε μία 
καινούργια προσαρμογή γιά νά ἐξωραΐσει 
τούς ἀναστημένους νεκρούς. Δέν ἐπιτρέπεται 
νά ἀναστηθοῦν τέλειοι γιατί τότε ποιός ὁ ρό
λος τῆς «βασιλείας»;

Φυσικά, ὁ «ἀγωγός» ἐνημερώθηκε χωρίς 
καθυστέρηση, ὥστε νά σπεύσει ταχέως νά 
φροντίσει τά πρόβατα. Ἀτελῆ θά ἐπανέρχον
ται ἀπό τόν Ἅδη καί τήν τελειοποίηση καί 
ἀποκατάστασή τους σωματική καί πνευ
ματική τήν ἐμπιστεύθηκε ὁ Ἰεχωβᾶ στόν 
«ἀγωγό» του. Ἐργάζονται τά πιεστήρια τοῦ 
Μπρούκλιν νά προλάβουν νά θρέψουν τά 
πρόβατα μέ τήν νωπή τροφή.

2002. «Σκοπιά», 2002–1–2–02, σελ. 23: 
«Στη διάρκεια της Χιλιετίας ο Χριστός 
και οι 144.000 χρισμένοι αδελφοί του στον 
ουρανό θα ενεργήσουν ως βασιλιάδες και 
ιερείς όπου θα χορηγήσουν τα οφέλη της λυ-
τρωτικής θυσίας του Χριστού στην γη. Τα 
αλλά πρόβατα θα «τελειοποιηθούν» έτσι, 
από σωματική και διανοητική άποψη».

2005. «Σκοπιά», 1505, σελ. 20: «Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε και τις θαυμάσιες ευλο-
γιές πού θα υπάρξουν καθώς θα εφαρμό-
ζονται τα οφέλη της λυτρωτικής θυσίας του 
Χριστού. Όσοι αποκατασταθούν σε ζωή 
μέσω ανάστασης δεν θα έχουν ασθένειες η 
αναπηρίες σαν αυτές πού αντιμετωπίζουν 
οι άνθρωποι σήμερα (Ησαΐας, 33- 24). Ένα 
εύρωστο σώμα και η προοπτική της τέλειας 
υγείας θα επιτρέψουν σε όλους τους κατοί-
κους του νέου κόσμου να συμμετάσχουν πλή-
ρως στο εκπαιδευτικό έργο μέσω του οποίου 
δισεκατομμύρια αναστημένοι θα διδαχθούν 
την οδό της ζωής».

2006. «Ξύπνα», Φεβρουάριος, σελ. 9: «Σε 
πολλές περιπτώσεις τα πλήθη έφερναν στον 
Ιησού κουτσούς, κουλούς, τυφλούς και κου-
φούς. Εκείνος θεράπευε με προθυμία “κάθε 
είδους ασθένεια και κάθε είδους πάθηση”. 
Έδειχνε με απτό τρόπο τι θα επιτελέσει η Βα-
σιλεία του… Φανταστείτε να ξυπνήσετε στον 
Παράδεισο με νέο σώμα, καθαρή όραση, 
αφτιά στα οποία θα ηχούν κελαηδίσματα 
πουλιών και ευχάριστες φωνές, χέρια και 
πόδια χωρίς κανένα πόνο, καθώς και υγι-
έστατη διάνοια. “Οι ημέρες της συμφοράς 
των γηρατειών” θα έχουν εξαφανιστεί για 
πάντα».

Σ’ αὐτό τό «ΞΥΠΝΑ», τό «κυβερνῶν σῶ
μα» ἀκολουθεῖ τίς ἴδιες ὑποσχέσεις ὅπως 
καί στήν προηγούμενη «Σκοπιά», τῆς 1505, 
καθώς καί σέ ἄλλες. Προσπαθεῖ καί τό κα
τορθώνει αὐτό εἶναι τό λυπηρό νά περνᾶ 
στό ὑποσυνείδητο τῶν ὀπαδῶν καί μέ τήν 
γνωστή του μέθοδο, ὥστε νά τούς γίνονται 
πλέον πεποίθηση, τά «θαυμαστά ἔργα» καί 
οἱ «εὐδαιμονικές συνθῆκες», πού θά ἀπολαμ
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βάνουν οἱ ἀναστημένοι στήν χιλιετία. Ὑπάρ
χει ὅμως καί ἡ συνεχεία:

2006. «Σκοπιά», 15506, σελ. 6: «Κα-
θώς η υπάκουη ανθρωπότητα θα προχωρεί 
προς την τελειότητα οι οδυνηρές συνέπειες 
των γηρατειών θα αντιστραφούν. Δεν θα 
υπάρχουν πλέον γυαλιά, μπαστούνια, πατε-
ρίτσες, αναπηρικά καροτσάκια, νοσοκομεία 
και φάρμακα. Οι αλλαγές θα γίνονται κα-
θώς θα ανακτούμε το νεανικό μας σφρίγος! 
(Ιώβ –33-25). Ύστερα από ένα καλό νυχτερι-
νό ύπνο, θα ξυπνάμε κάθε πρωί αναζωογο-
νημένοι και έτοιμοι να αρχίσουμε άλλη μία 
μέρα χαρωπής δραστηριότητας».

Τό δύσκολο ἔργο τῆς ἀποκαταστάσεως 
ἀναλαμβάνουν πλέον οἱ 144.000 καί ὁ Ἰη
σοῦς Χριστός. Αὐτή τήν μεγάλη εὐθύνη τούς 
ἀναθέτει ὁ Ἰεχωβᾶ. Ἕνας Θεός τελείως ἀδύ
ναμος, ὅπως τόν παρουσιάζει ἡ «Σκοπιά», 
ὁ ὁποῖος δέν μετέχει στήν τελειοποίηση 
τῶν ἀναστημένων δύσκολο ἔργο καί τό 
ἀποποιεῖται. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, δέν 
θά ὑπῆρχε λόγος ὑπάρξεως τοῦ «δούλου». 
Ἀμέτρητο πλῆθος ἀπό τυφλούς, κουτσούς, 
μουγκούς, τρελούς καί ἀπό πλῆθος ἄλλων, 
οἱ ὁποῖοι πάσχουν ἀπό διάφορες ἄλλες ἀρ
ρώστιες, θά ἀναστηθοῦν. Πολλή ἐργασία 
γιά τούς «κεχρισμένους» γιά τήν ἐξάλειψη 
ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημάτων, σωματικῶν, 
διανοητικῶν καί πνευματικῶν ἀφοῦ θά δι
δάσκουν ἐπί πλέον. Τό ἔργο αὐτό ἔχει ἀνα
τεθεῖ στούς «χρισμένους» καί μαζί μ’ αὐτούς 
καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος πάντοτε κα
τά τήν «Σκοπιά», ἔχει ἀνάγκη συνεργατῶν 
καί βοηθῶν.

Μέσα ἀπό ὅλα αὐτά τά μυθεύματα τοῦ 
«δούλου», ἐξάγεται ἡ πραγματικότητα: ὁ Ἰη
σοῦς Χριστός εἶναι στό περιθώριο, ἐφόσον 
ὅλο τό σωτήριο ἔργο τό ἐπιτελεῖ ὁ «δοῦλος». 
Ἀπό αὐτόν ἐξαρτῶνται τά πάντα, γιά τόν 
«πολύ ὄχλο»· πλήρης ὑπακοή καί ὑποταγή 
στίς διδασκαλίες τοῦ «κυβερνῶντος σώμα
τος», γιά νά ἀπολαύσουν τά ὀφέλη τῆς λυ
τρωτικῆς θυσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά 
τήν χιλιετία...

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔπαθε, ὑπέστη βασανι
στήρια, σταυρώθηκε, ἀπό ἀγάπη γιά τήν σω
τηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ ἐδῶ ἄλλος 
αὐτοπροβάλλεται ὡς σωτήρας, κηρύττοντας 
τό μίσος πρός τούς πάντες, τούς ἐκτός «Σκο
πιᾶς», διότι αὐτοί ἀνήκουν στό στρατόπεδο 
τοῦ Σατανᾶ καί ὁ Ἰεχωβᾶ θά τούς καταστρέ
ψει. Τό μόνο πού τούς ἀξίζει εἶναι –κατά τή 
διδασκαλία τοῦ «κυβερνῶντος σώματος» μί
σος· τό θεοσεβές μίσος.

Ἀλλά καί ἄλλη δραστηριότητα τοῦ Ἰεχωβᾶ 
μας παρουσιάζει τό «κανάλιτοῦ Θεοῦ»· τόν 
τρόπο καί τό πῶς θά «ἔλθουν σέ ζωή» οἱ ἀνα
στημένοι. Ἐκτός τῶν προηγουμένων ὑποσχέσε
ων πρός τούς ὀπαδούς, κάνει ἀναφορά στήν 
κατάληξη ὅλων αὐτῶν καί ἐπί πλέον δείχνει μέ 
τίς διδασκαλίες της ποιός εἶναι ὁ Θεός της.

Οἱ περιγραφές τοῦ παραδείσου συνεχίζον
ται στή «Σκοπιά» τῆς 15506 (εἶναι ἡ «Σκο
πιά» τῶν νέων δραστηριοτήτων τοῦ Ἰεχωβᾶ)· 
στίς σελ. 6 καί 7 γράφει:

«Πόσο ευχάριστο θα είναι να ζούμε για 
πάντα σε ένα παραγωγικό, ειρηνικό και 
ωραίο παράδεισο τιμή στο Άγιο όνομα του 
Ιεχωβά. Στη διάρκεια της χιλιετούς Βασιλεί-
ας του, ο Ιησούς θα εφαρμόσει τα οφέλη της 
λυτρωτικής θυσίας σε κάθε υπάκουο άνθρω-
πο. Έτσι θα αναιρεθεί τελικά όλη η αμαρτία 
και η ανθρωπότητα θα εξυψωθεί σε τελειότη-
τα… Όταν θα έχουν εξαλειφθεί οι συνέπειες 
της αμαρτίας του Αδάμ, οι τέλειοι άνθρω-
ποι θα ανταποκρίνονται στους κανόνες του 
Θεού από σωματική διανοητική, ηθική και 
πνευματική άποψη. Με αυτόν θα έρθουν σε 
ζωή με την πλήρη έννοια όταν φθάσουν σε 
αναμάρτητη τελειότητα. Για λίγο καιρό με-
τά το τέλος της Χιλιετούς Βασιλείας του Χρι-
στού ο Σατανάς και ο διάβολος και οι δαίμο-
νες… Θα ελευθερωθούν από την άβυσσο… θα 
τους επιτραπεί να καταβάλουν μία τελική 
προσπάθεια για να απομακρύνουν τους αν-
θρώπους από τον Θεό. Μολονότι μερικοί 
άνθρωποι θα ενδώσουν σε εσφαλμένες επι-
θυμίες, αυτός ο στασιασμός θα αποτύχει. Ο 
Ιεχωβά θα εκτελέσει τα ιδιοτελή άτομα μαζί 
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με το Σατανά και όλους τους δαίμονες του. 
Η πονηρία δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά. Οι 
παραβάτες θα εξαλειφθούν για πάντα και οι 
δίκαιοι θα λάβουν αιώνια ζωή».

Κατ’ ἀρχήν, ἔγινε κατανοητός ὁ τρόπος μέ 
τόν ὁποῖο ἐπανέρχονται σέ «ζωή» οἱ ἐπί μία 
χιλιετία διδασκόμενοι τά «ἐξυψωτικά βοηθή
ματα» τοῦ «δούλου»· οἱ ἀπολαμβάνοντες τά 
ὀφέλη τῆς λυτρωτικῆς θυσίας τοῦ Ἰησοῦ Χρι
στοῦ (δέν μᾶς ἐξηγεῖ ἡ «Σκοπιά», ποιά εἶναι 
τέλος πάντων αὐτά τά ὀφέλη). Ἔφθασαν, 
λοιπόν, σέ τελειότητα ἀπό πάσης ἀπόψεως... 
Κατόπιν ὁ Ἰεχωβά θά ἐπιτρέψει στόν Σατανᾶ 
νά καταβάλει μία τελική προσπάθεια, ἀπομα
κρύνσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό.

Ἡ ἁγία Γραφή δέν ὁμιλεῖ πουθενά γιά 
τρίτη κρίση, ἀλλά γιά μία (Ἑβραίους Θ΄ 27). 
Ἄξια παρατηρήσεως ἐπίσης εἶναι ἡ στάση 
τοῦ Ἰεχωβᾶ ὡς πρός τόν Σατανᾶ· αὐτή κι 
ἄν εἶναι ἀκατανόητη! Τό περίεργο στήν ὅλη 
αὐτή περιπέτεια εἶναι ὅτι ὁ Σατανᾶς ἔχει 
ἐπιτυχία σέ μερικά ἄτομα, ὅπως γράφει ἡ 
ἀνωτέρῳ «Σκοπιά». Ὅμως, στό βιβλίο της: 
«Χιλιετής Βασιλεία», σελ. 151,152 γράφει ὅτι: 
«ὁ Σατανᾶς καί οἱ δαίμονες του κατορθώ
νουν νά παραπλανήσουν… Ὅπως “ἡ ἄμμος 
τῆς θαλάσσης”», δηλαδή, φαίνεται νά εἶναι 
ἀναρίθμητοι... «ἑνός ἀκαθόριστου ἀριθμοῦ 

ἀπό τήν ἀποκατεστημένη ἀνθρωπότητα». 
Δέν προλέγεται πόσοι θά εἶναι, ἀλλά θά εἶ
ναι ἀρκετοί…

Ἔτσι ὁ Σατανᾶς κατορθώνει νά παρα
πλανήσει γιά ἄλλη μία φορά. Ἡ «Σκοπιά» 
παρουσιάζει τόν Σατανᾶ νά ἐπιτυγχάνει 
στό ἐπίμαχο ζήτημα καί νά παραπλανᾶ, ὄχι 
τήν ἁμαρτωλή ἀνθρωπότητα, τόν κόσμο 
τῆς πτώσεως, ἀλλά τήν τελειοποιημένη, τήν 
ἀπηλλαγμένη πάσης ἁμαρτίας. Ἡ ἀντίδρα
ση τοῦ Ἰεχωβά; Προβαίνει σέ ἐκτέλεση τοῦ 
Σατανᾶ καί τῶν παρασυρμένων ἀνθρώπων. 
Ἐπί τέλους, δυναμικά ὁ Ἰεχωβά ἐπιβάλλει 
τήν ἐξουσία του. Καί διερωτᾶται κανείς: ποι
ός ἦταν ὁ σκοπός ὅλης αὐτῆς τῆς περιπέτειας 
καί ταλαιπωρίας τῶν ὀπαδῶν οἱ ὁποῖοι ἐπί 
1000 ἔτη ζοῦσαν χιλιετῆ κρίση;

Μάταια ἡ θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· 
πλήρης ἡ ἀποτυχία τῆς διακυβερνήσεως 
τῆς περίφημης «βασιλείας» τῶν 144.000. Σέ 
τίποτα δέν ὠφελήθηκαν οἱ ὀπαδοί, οἱ ὁποῖ
οι πιστεύουν σέ ὅλες αὐτές τίς ἱστορίες τοῦ 
«δούλου».

Ἄς ἀναλογιστοῦν –ἐάν μποροῦν: εἶναι 
αὐτός ὁ Θεός Πατέρας τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Εἶ
ναι αὐτός ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τό «ἐσφαγμένο 
ἀρνίο» τῆς ἀγάπης, γιά τήν σωτηρία τῆς 
ἀνθρωπότητας;

Ὁ διαλογισμὸς.

Ἀντίθετα μὲ τὶς γυμναστικὲς ἀσκήσεις, οἱ 
σωματικὲς ἀσκήσεις τῆς γιόγκα (ἀσάνες) δὲν 
σχετίζονται μὲ κίνηση, ἀλλὰ στοχεύουν νὰ 
ἀκινητοποιήσουν τὸ σῶμα. Ἀντίστοιχα καὶ οἱ 
ἀναπνευστικὲς ἀσκήσεις τῆς γιόγκα (πρανα
γιάμα) δὲν στοχεύουν σὲ καλύτερη ἀναπνοή, 

ἀλλά στὴ μείωση ἢ τὴν παύση τῆς ἀναπνοῆς11. 
Ὅταν λοιπὸν ὁ ἀσκούμενος ἔχει φτάσει στὴν 
τέταρτη βαθμίδα τῆς γιόγκα καὶ ἔχει ἐπιτύχει 
τὴν ἀκινησία τοῦ σώματος σὲ συγκεκριμένες 
στάσεις καὶ τὴν ἐπιβράδυνση τῆς ἀναπνοῆς 
του, εἶναι ἕτοιμος νὰ ξεκινήσει τὸ διαλογισμό.

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη.
(B΄ μέρος)

11. http://www.dci.dk/?artikel=334.



24

Μὲ ἁπλὰ λόγια ὁ διαλογισμὸς ὁρίζεται 
ὡς «ἡ εἴσοδος σὲ μία κατάσταση ἀλλαγμένης 
συνείδησης μέσω ἀσκήσεων γιόγκα, ἐλέγχου 
τῆς ἀναπνοῆς, μὲ τὴ χρήση κάποιου μάντρα 
κτλ. Συνδεδεμένες μὲ τὶς ἀνατολικὲς μετα
φυσικὲς φιλοσοφίες, τὴ Νέα Ἐποχὴ καί/ἢ 
τὶς Ἀνατολικὲς θρησκεῖες, οἱ τεχνικὲς αὐτὲς 
ὑποβοηθοῦν τὸ ἄδειασμα τοῦ μυαλοῦ ἢ τὴν 
ἀναστολὴ τῆς κριτικῆς σκέψης»12. Μάλιστα, 
«ὁ διαλογισμὸς βρίσκεται στὴν καρδιὰ τοῦ 
μηνύματος τοῦ Βούδα»13 καὶ «εἶναι μία σημαν
τικὴ βουδιστικὴ ἄσκηση ποὺ βοηθᾶ τὸν ἀνα
ζητητὴ νὰ ὑπερβεῖ τή διαχωρισμένη ἀτομική 
του ὑπόσταση καὶ νὰ ἀνακαλύψει τὴ “Φύση 
τοῦ Βούδα”»14. Οἱ ἀνατολικὲς πρακτικὲς ἐν
θαρρύνουν τὴ συγκέντρωση τῆς προσοχῆς 
ὥστε νὰ καθηλωθεῖ ὁ νοῦς καὶ νὰ ἀποκοπεῖ 
ἀπὸ τὰ γύρω φαινόμενα. Αὐτὴ ἡ στροφὴ 
πρὸς τὰ μέσα συνοδεύεται ἀπὸ πλῆθος τεχνι
κῶν ὅπως ἡ συγκέντρωση τῆς προσοχῆς σὲ 
ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο15. Ὁ νοῦς «ἑστιά
ζεται» σὲ ἕνα ἀντικείμενο (σὲ ἕνα λουλούδι, 
ἕναν κρύσταλλο, τὴ φλόγα ἐνὸς κεριοῦ, τὴν 
εἰκόνα τοῦ γκουρού, τοῦ Βούδα ἢ ἀκόμα καὶ 
τοῦ Χριστοῦ), σὲ ἕνα μέρος τοῦ σώματος, 
στὴν ἀναπνοή, ἢ σὲ κάποιο μάντρα κτλ. Τί 
εἶναι τὰ μάντρα; Τὰ μάντρα εἶναι συγκεκρι
μένες «ἱερές» λέξεις ἢ συλλαβὲς ποὺ ἀναφέ
ρονται σὲ Ἰνδουιστικὲς θεότητες καὶ πρέπει 
νὰ ἐπαναλαμβάνονται συνεχῶς. «Τὰ μάντρα 
δὲν εἶναι κατασκευάσματα ἀνθρώπου. Σὲ βα
θιὲς καταστάσεις διαλογισμοῦ φωτισμένοι 
ἀσκητὲς ἢ γιόγκι τὰ εἶδαν ἢ τὰ ἄκουσαν, τὰ 
ἀνέσυραν, ἐνῶ βρίσκονταν σὲ ὑπερβατικὴ συ
νειδησιακὴ κατάσταση… Τὰ μάντρα σχεδὸν 
πάντα ἀπευθύνονται πρὸς κάποια θεότητα 
καὶ διατυπώνονται μὲ συλλαβὲς ἢ λέξεις 
ποὺ στὴν κάθε περίπτωση σχετίζονται μὲ τὴ 
θεότητα αὐτή»16. «Τὸ πιὸ ἱερὸ μάντρα τῶν 

Ἰνδουιστῶν εἶναι τὸ Ὄμ, ἡ Ὑπέρτατη Ἀλή
θεια, ὁ ἦχος ἀπὸ τὸν ὁποῖο δημιουργήθηκε 
τὸ σύμπαν»17.

Στὴ Δύση, γιὰ εὐνόητους λόγους, ὁ θρη
σκευτικὸς πυρήνας τοῦ διαλογισμοῦ συχνὰ 
ἀποσιωπᾶται. Ὅμως, στὴν πραγματικότητα, 
μὲ τὸ διαλογισμὸ «ἀφυπνίζεται κανεὶς ὡς 
πρὸς τὴ δῆθεν θεϊκότητά του καὶ συνει
δητοποιεῖ τὴν ταύτισή του μὲ τὸ Ἀπόλυτο 
Μπράχμαν τοῦ Ἰνδουισμοῦ ἢ τὸ Κενὸ τοῦ 
Βουδισμοῦ»18.

Σύμφωνα μὲ τὸ Βουδισμὸ «ἡ πνευματικὴ 
ἐμπειρία τοῦ ἀσκητῆ… βασίζεται πάνω στὴ 
συγκλονιστικὴ ἀνακάλυψη ὅτι ὁ πολυπόθη
τος “ἐαυτὸς του” ποὺ τόσα χρόνια καὶ μὲ 
τόσο κόπο ἔψαχνε, στὴν πραγματικότητα… 
δὲν ὑπάρχει! Κι ἐφόσον δὲν ὑπάρχει “ἐαυτός”, 
τότε δὲν ὑπάρχει καὶ Θεὸς σὰν ξεχωριστὸ ὄν… 
Δὲν ὑπάρχει ἀτομικὸ ὂν ἢ προσωπικότητα 
πού νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸν “ἐξωτερικὸ κό
σμο”… Τότε ποιοὶ εἴμαστε; Μέσα ἀπὸ τὴ βου
διστικὴ ἄσκηση ἀρχίζουμε νὰ ὑποψιαζόμαστε 
αὐτὸ ποὺ κάποτε ἀπάντησε ὁ Ὀδυσσέας στὸν 
Κύκλωπα: «Εἶμαι ὁ κανένας»… Ἐκεῖ εἶναι ἡ οὐ
σία τοῦ διαλογισμοῦ. Στὴν κενότητα»19.

Παραθέτουμε μέρος διαλογισμοῦ ἀπὸ τὸ 
Γιόγκι Μπατζᾶν: «Κάθισε καὶ κλεῖσε τὰ μά
τια σου. Χρησιμοποίησε τὴν ἐνέργειά σου… 
Κάθισε σὲ μία στάση ποὺ εἶναι ἀναπαυτικὴ 
γιὰ τὸ σῶμα σου μὲ τὴ σπονδυλική σου στήλη 
ἴσια20 ... Τώρα ἄρχισε νὰ φαντάζεσαι πὼς εἶσαι 
τὸ πιὸ μεγαλειῶδες αὐτόφωτο πλάσμα. Εἶσαι 
μεγαλειώδης, μεγαλειώδης, μεγαλειώδης, με
γαλειώδης… ἕνα τέλεια φωτισμένο πλάσμα... 
Ἄσε τὴ σκέψη τοῦ μεγαλείου νὰ σὲ πλημμυρί
σει. Εἶσαι τὸ σύμπαν. Εἶσαι τὸ Ἄπειρο Ἕνα. 
Εἶσαι ἡ Ὕπαρξη τῶν ὑπάρξεων, τὸ Ἀνώτατο 
Ὄν. Προσηλώσου σὲ αὐτὴ τὴ σκέψη»21. Ἀπὸ 

12. http://www.watchman.org/cat95.htm.
13. “The World’s Religions“, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 201.
14. “Ὁ Πλήρης Ὁδηγός τοῦ Παγκόσμιου Μυστικισμοῦ”, 

ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 71.
15. Titmuss Christopher, “Ἡ δύναμη τοῦ διαλογισμοῦ“, 

Κοχλίας, 2005, σελ. 7.
16. “Ὁ κόσμος τῆς γιόγκα”, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 323.

17. “Harper’s Ἐγκυκλοπαίδεια Μυστικιστικῶν καί Παρα
φυσικῶν Ἐμπειριῶν”, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 427.

18. “Encyclopedia of New Age Beliefs”, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 346.
19. “Ὁ κόσμος τῆς γιόγκα”, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 360.
20. Ἡ σπονδυλική στήλη πρέπει νά εἶναι ἴσια, ὄχι γιά 

λόγους ὀρθοπεδικῆς ὑγείας, ἀλλά γιά νά μπορεῖ νά «ρέει ἡ 
ἐνέργεια».

21. “Κουνταλίνι Γιόγκα”, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 177.
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αὐτὸ τὸ ἐνδεικτικὸ ἀπόσπασμα καταλαβαίνει 
κανεὶς ὅτι ὁ διαλογισμὸς δὲν εἶναι μέθοδος 
χαλάρωσης ἢ καταπολέμησης τοῦ στρές, ἀλ
λὰ μία γκουρουιστική μέθοδος, ποὺ ὁδηγεῖ 
στὴν αὐτοπραγμάτωση22.

Πόσο ἀπέχουν ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὴ Χριστια
νικὴ διδασκαλία εἶναι νομίζω σαφέστατο. 
Ὁ Χριστιανός, διατηρώντας τὴν ἐλευθερία 
του καὶ τὴ λογικὴ του σκέψη, στρέφεται ἔξω 
ἀπὸ αὐτόν, στὸν ἕνα, ἀληθινό, προσωπικὸ 
Θεὸ τῆς Ἀγάπης τὸν ὁποῖο καὶ ἐπικαλεῖται 
μὲ ταπείνωση, χωρὶς τὴν ψευδῆ πεποίθηση 
ὅτι θὰ αὐτολυτρωθεῖ μέσῳ τεχνικῶν. Ἐνῶ 
τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ διαλογισμοῦ23 εἶναι ἡ 
καλλιέργεια ἑωσφορικοῦ ἐγωισμοῦ, τὸ ψυχα
σθενικὸ κλείσιμο στὸν ἑαυτό, ἡ ἀπώλεια τοῦ 
ἐαυτοῦ, ἡ διάλυση τῆς προσωπικότητας.

Ἀθώα γιόγκα;

Ἡ γιόγκα, ὅπως προσπαθήσαμε νὰ δεί
ξουμε καὶ ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ἱστορία, οἱ 
μέθοδοι καὶ ὁ στόχος της, ἀποτελεῖ ἀναμφι
σβήτητα θρησκευτικὴ πρακτική24, ἡ ὁποία 
ἔχει σήμερα μιὰ τρομακτικὴ ἐξάπλωση σὲ 
χῶρες χριστιανικές. Ἀπὸ τὰ Βουδιστικὰ μο
ναστήρια ἡ γιόγκα ἔχει περάσει στὰ σαλόνια 
τῆς Δύσης. Τὴ συναντᾶ κανεὶς σὲ ποικίλες 
ὁμάδες Ἰνδουιστικοῦ καὶ Βουδιστικοῦ προ
σανατολισμοῦ, σὲ πλῆθος νεοεποχίτικων ἀπο
κρυφιστικῶν ὁμάδων καὶ παραθρησκευτικῶν 
ὀργανώσεων, τὴ συναντᾶ κανεὶς σὲ γυμναστή
ρια, σχολές χοροῦ, ἀκόμα καὶ σὲ σχολεῖα. 
Ὑπάρχουν πολλὰ κέντρα καὶ ὁμάδες στὴν 
Ἑλλάδα ποὺ ὀργανώνουν μαθήματα γιόγκα, 
ἀκόμα καὶ γιὰ ἐγκύους καὶ γιὰ παιδιὰ σχολι
κῆς καὶ προσχολικῆς ἡλικίας. Λένε ὅτι ἡ γιόγ
κα ἀπευθύνεται σὲ ἀνθρώπους κάθε φυλῆς, 
θρησκείας ἢ δόγματος. Ὁ καθένας βεβαίως 
εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἀσπαστεῖ τὸν Ἰνδουισμό, 
τὸν Βουδισμὸ καὶ τὶς ὅποιες θρησκευτικὲς 
πρακτικὲς θέλει, ἀλλὰ ἐν γνώσει του καὶ ὄχι 

πλανώμενος. Καὶ ὁπωσδήποτε γνωρίζοντας 
ὅτι ὅλοι οἱ δρόμοι δὲν ὁδηγοῦν στὸ Θεό. Γιὰ 
τὸ Χριστιανὸ ἡ γιόγκα εἶναι ἀσυμβίβαστη 
μὲ τὴ διδασκαλία καὶ τὰ δόγματα τῆς πίστε
ώς του. Γιὰ νὰ ἀσκήσεις τὴ γιόγκα χρειάζεται 
νὰ ἀποδεχτεῖς ἐξωχριστιανικὰ δόγματα ὅπως 
τὶς δοξασίες περὶ ἀπρόσωπου θεοῦ, μετενσαρ
κώσεως, αὐτολυτρώσεως μέσω τεχνικῶν, τὴν 
ὕπαρξη καὶ τὴ χειραγώγηση μυστικιστικῆς 
«ἐνέργειας» κτλ. Γιὰ τὸ Χριστιανὸ ὅλα αὐτὰ 
συγκρούονται μὲ τὴ Χριστιανική του ἰδιότη
τα. Ἀφοῦ, ὅπως μᾶς λένε οἱ ἴδιοι οἱ δάσκαλοι 
τῆς γιόγκα, «καὶ μόνο μὲ τὶς σωματικὲς ἀσκή
σεις μπορεῖ κανεὶς νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ πνευματικὸ 
μονοπάτι»25. Ὅπως πολὺ εὔστοχα ἐπισημαίνει 
ὁ καθηγητὴς Johannes Aagaard, «ἡ συντριπτι
κὴ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀσκοῦν 
γιόγκα ὁδηγοῦνται ἐκεῖ ὅπου δὲν εἶχαν 
πρόθεση νὰ πᾶνε. Μεταβάλλονται σὲ ἀνθρώ
πους μὲ νέες ἀξίες, ἐξἰνδουΐζονται, καὶ αὐ
τὸ δὲν ἦταν καθόλου ἡ πρόθεσή τους»26. 

Πέρα ἀπὸ τὴ σταδιακὴ μύηση σὲ ἀντιχρι
στιανικὲς διδασκαλίες, ἡ γιόγκα συνεπάγε
ται καὶ σωματικοὺς κινδύνους. Ἐνδεικτικὰ 
νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἴδια ἡ Ἕνωση Γιόγκα 
στὴν Ἀμερικὴ λέει ὅτι τὰ παιδιὰ κάτω τῶν 
16 ἐτῶν δὲν πρέπει νὰ κάνουν γιόγκα, διότι 
αὐτὴ μπορεῖ νὰ βλάψει τὸ σῶμα τους27.

Στὰ ἀρχαῖα κείμενα ἀναφέρονται πολλὲς 
προειδοποιήσεις ὅτι ἀκόμα καὶ «ἡ χάθα γιόγ
κα εἶναι ἐπικίνδυνο ἐργαλεῖο»28. Ἐπιπλέον, 
θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι «τὸ μυαλὸ τόσο 
στὸν Ἰνδουισμὸ ὅσο καὶ στὸ Βουδισμὸ θεω
ρεῖται μέρος τοῦ ὑλικοῦ σώματος καὶ συνε
πῶς ἐμπόδιο γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀφύπνιση. 
Ὁ διαλογισμὸς ἔχει σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ παρα
κάμψει τὸ μυαλό, χρησιμοποιώντας εἰδικὲς 
ἀναπνευστικὲς τεχνικές»29. Δυστυχῶς, ὅπως 
τονίζουν κορυφαῖοι Ἀμερικανοὶ θρησκειο

22. + π. Ἀλεβιζόπουλου Ἀντωνίου, “Διαλογισμός ἢ προ
σευχή;”, ἔκδ. Διάλογος, 1977.

23. Σύμφωνα μὲ καταγεγραμμένες μαρτυρίες πρώην δια
λογιζόμενων.

24. www.apologeticsindex.org/y06.html.

25. Στό ἀρχεῖο μας.
26. http://www.dci.dk/?artikel=334.
27. http://www.navpress.com/EPubs/DisplayArticle/3/

3.20.9.html.
28. http://www.ankerberg.org/Articles.newage/NA0902W2. 

html.
29. http://cana.userworld.com/cana_meditation.html.
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λόγοι, «ἐλάχιστη ἀμφιβολία ὑπάρχει ὅτι τὰ 
περισσότερα συστήματα διαλογισμοῦ πρέ
πει νὰ ταξινομηθοῦν ὡς ἐκπαίδευση στὸν 
ἀποκρυφισμό»30. Οἱ αὐθεντίες στὸ διαλογι
σμὸ ἐπισημαίνουν ὅτι «ὁ διαλογισμὸς ποὺ 
περιλαμβάνει γιογκικὲς στάσεις τοῦ σώματος 
καὶ τεχνικὲς ἀναπνοῆς ξυπνᾶ ἀπόκρυφες 
ἐνέργειες καὶ ἐπιφέρει ψυχικὲς μεταβολές… 
ὁ παλιὸς ἄνθρωπος παύει νὰ ὑπάρχει καὶ 
ἀντικαθιστᾶται ἀπὸ μία ἐντελῶς νέα προσω
πικότητα»31. Ὁ τρόπος βίωσης τῆς πραγματι
κότητας ἀλλάζει32 καί, ὅπως συμπεραίνουν 
οἱ εἰδικοί, ποικίλα ψυχολογικὰ προβλήματα 
συνδέονται μὲ τὸ διαλογισμό. Χαρακτηριστι
κὰ ἀναφέρουμε τὴ μελέτη δύο ψυχιάτρων 
στὴν Ἀμερικὴ, οἱ ὁποῖοι παρακολούθησαν 
γιὰ μία δεκαετία ἑκατοντάδες διαλογιζόμε
νους. Στὴ μελέτη αὐτὴ μὲ τίτλο «Ψυχιατρικὲς 
ἐπιπλοκὲς τῆς πρακτικῆς τοῦ διαλογισμοῦ» 
ἀναπτύσσονται οἱ παθολογικὲς καὶ ἄλλες πα
ρενέργειες τοῦ διαλογισμοῦ33. Ἐπίσης, ἡ Mar
garet Singer, ποὺ ἦταν κλινικὴ ψυχολόγος καὶ 
ὁμότιμη καθηγήτρια στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ 
Berkley, κορυφαία ἐρευνήτρια στὸν τομέα 
τῆς ψυχοσωματικῆς ἰατρικῆς καὶ ἐξειδικευ
μένη στὶς σέκτες34, παρακολουθώντας πάνω 
ἀπὸ 70 ἄτομα ποὺ ἀσκοῦσαν διαλογισμὸ 
ἀπὸ 417 χρόνια, κατέγραψε κάποιες ἀπὸ τὶς 
βλάβες ποὺ παρουσίαζαν συχνὰ γιὰ πολλὰ 
ἔτη οἱ διαλογιζόμενοι35: ἀπότομη διακοπή 
συνειδήσεως, προσβολὲς ἄγχους, δυσκολί
ες στὴ μνήμη, ἔλλειψη ὁρίων, ἀνάρμοστα 
καὶ ἀσύνδετα συναισθηματικὰ ξεσπάσματα, 

μακροχρόνια συναισθηματικὴ ἰσοπέδωση, 
τινάγματα μυῶν, σπασμούς, ὀπτικὲς ψευδαι
σθήσεις κ.ἄ. Μεγάλο μέρος τῆς συναφοῦς 
ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καταδεικνύει ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ διαλογίζεται «διακινδυνεύει 
τὴ σωματική, διανοητικὴ καὶ πνευματική 
του ὑγεία»36. Στοὺς κινδύνους ποὺ κρύβει ἡ 
γιόγκα ἀναφέρονται καὶ «ἡ ὑπερβολικὴ ἐσω
στρέφεια, πνευματικὸς ἡδονισμός, παλινδρό
μηση… καὶ συναισθηματικὴ καθήλωση στὸν 
Γκουρού»37.

Οἱ μελέτες τῶν εἰδικῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ μαρ
τυρίες ἀνθρώπων ποὺ ἔκαναν γιόγκα ἀναφέ
ρουν, σὺν τοῖς ἄλλοις, «συναισθηματικὲς δια
ταραχές, ἔντονα αἰσθήματα φόβου, κατάθλι
ψη, δραματικὲς ἀλλαγὲς στὴ διάθεση, ἔντονα 
ξεσπάσματα θυμοῦ, πόνους, ἀπώλεια τῆς 
αἴσθησης τοῦ σώματος, προσωρινὴ ἢ μόνιμη 
ἀπώλεια τῆς λογικῆς…»38. Ὁ ἴδιος ὁ γκουροὺ 
Ραζνὶς λέει: «Ἡ ἐμπειρία τοῦ βαθέως διαλογι
σμοῦ εἶναι ἀκριβῶς ὅπως ὁ θάνατος… Ὅταν 
συμβαίνει τόσο ξαφνικά, ἢ τὸ σῶμα ὑποφέρει 
ἢ τὸ μυαλό… μερικοὶ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ 
τρελαθοῦν»39. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε αὐτὸ 
ποὺ ὁ γκουροὺ Μουκτανάντα περιγράφει ὡς 
διαλογιστικὴ ἐμπειρία του: «Ἤμουν σὲ τρο
μακτικὴ κατάσταση. Ἡ ἀναπνοή μου ἄλλαξε, 
ἡ κοιλιά μου γέμιζε μὲ ἀέρα, ὅταν εἰσέπνεα 
ἡ ἀναπνοὴ κρατιόταν μέσα μου. Τὸ μυαλό 
μου εἶχε ἀρρωστήσει ἀπὸ τὸ φόβο… Ἄρχισα 
νὰ βλέπω μικρὰ ἀνθρωπάκια καὶ νὰ παρακο
λουθῶ τὴν τρέλα μου. Τὸ σῶμα μου ἄρχισε 
νὰ τινάζεται. Τώρα δὲν ἤμουν ἐγὼ ποὺ διαλο
γιζόμουν. Ὁ διαλογισμός, μοῦ ἐπιβαλλόταν… 
Ἔβλεπα τὸ σῶμα μου νὰ καίγεται… Μόλις 
τελείωσαν ὅλα ὁ Μουκτανάντα συμπέρανε 
ὅτι εἶχε φωτιστεῖ»40. Πολλὲς παρόμοιες μαρτυ

30. “Encyclopedia of New Age Beliefs“, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 
395.

31. “Encyclopedia of New Age Beliefs“, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 
222223.

32. “Encyclopedia of New Age Beliefs“, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 
390.

33. Epstein Mark & Lieff Jonathan, “Psychiatric Complicat
ions of Meditation Practice”, in “The Journal of Transpersonal 
Psychology“, vol. 13, no 2, 1981.

34. Ἡ Margaret Thaler Singer (19212003) στὴν καριέρα 
της συμβούλευσε καὶ πῆρε συνεντεύξεις ἀπὸ 3.000 μέλη καὶ 
πρώην μέλη σεκτῶν καὶ τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους τους.

35. Singer Thaler Margaret, “Cults in Our Midst The Con
tinuing Fight Against their Hidden Menace“, John Wiley, 2003, 
κεφ. 6.

36. “Encyclopedia of New Age Beliefs“, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 
396.

37. “Harper’s Ἐγκυκλοπαίδεια Μυστικιστικῶν καὶ Παρα
φυσικῶν Ἐμπειριῶν”, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 101.

38. “Encyclopedia of New Age Beliefs“, ἔνθ. ἀνωτ. στὰ 
κεφάλαια «Γιόγκα» καὶ «Διαλογισμός» καὶ στὸ ἀρχεῖο μας.

39. “Encyclopedia of New Age Beliefs“, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 
237.

40. “Encyclopedia of New Age Beliefs“, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 
393.
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ρίες μᾶς ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτὸ 
ποὺ στὴ Δύση συχνὰ χαρακτηρίζεται ὡς «τρέ
λα, κατοχὴ ἀπὸ πνεύματα ἢ δαιμονοληψία» 
στὴν Ἀνατολὴ ὁρίζεται ὡς «φωτισμός»41. Καὶ 
δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ἀνθρώπων ποὺ 
ξεκίνησαν πειραματιζόμενοι μὲ τὴν «ἀθώα» 
γιόγκα καὶ κατέληξαν στὴν τρέλα καὶ στὸ 
δαιμονισμό42, σὲ ἐπικοινωνίες μὲ πνεύματα, 
ποὺ ἄλλοτε ἀναγνωρίζονται ὡς κακά, ἄλλο
τε ἐκλαμβάνονται ὡς «θεοί» ποὺ «κατευθύ
νουν» τὸν οἰκοδεσπότη ποὺ τὰ «φιλοξενεῖ». 
Συχνὰ οἱ συνέπειες εἶναι τραγικές.

Ἀντὶ ἐπιλόγου.

Ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουμε οὔτε τὴν ἀπόκρυ

φη παράδοση οὔτε τὴ δυναμικὴ τῆς πνευμα
τικῆς ἐξαπάτησης θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε προ
σεκτικοί. Καὶ ὅποιος στοχεύει σὲ σωματικὴ 
ἄσκηση, ἄς διαλέξει ἕνα πρόγραμμα ποὺ θὰ 
ἔχει στόχο τὴ σωματικὴ ἄσκηση καὶ ὄχι τὴν 
ἕνωση μὲ τὸ «θεῖο».

Ὅλα αὐτὰ τὰ καταθέσαμε χωρὶς νὰ ἔχου
με τίποτα ἀπολύτως ἐναντίον τῶν δασκάλων 
ἢ τῶν ἀσκούμενων στὴ γιόγκα, τοὺς ὁποίους 
καὶ σεβόμαστε, ἀλλὰ θεωρώντας ὅτι κάποια 
σύντομα πορίσματα μακρόχρονης μελέτης 
πάνω στὸ θέμα θὰ πρέπει νὰ εἶναι διαθέσιμα 
σὲ ὅποιον καλοπροαίρετα ἀναζητεῖ καὶ θέλει 
νὰ μάθει ἀλήθειες ποὺ συχνὰ ἀποσιωπῶνται. 
Ἡ ἀλήθεια πάντα ἐλευθερώνει. Καὶ ὁ πραγ
ματικὸς ἀναζητητὴς εἶναι πάντα ἀνοιχτὸς 
πρὸς τὴν ἀλήθεια.41. “Encyclopedia of New Age Beliefs“, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 397.

42. “Encyclopedia of New Age Beliefs“, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 223.

ΙΗ´ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ἱερόν Προσκύνημα Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου 
(Προκόπι Εὐβοίας, 16.10.200619.10.2006)

Μέ θέμα: «Οἱ “ἐμπειρίες” στίς αἱρέσεις 
καί στήν παραθρησκεία», πραγματοποιήθη
κε καί ἐφέτος ἡ ΙΗ´ Πανορθόδοξη Συνδιάσκε
ψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσε
ων καί παραθρησκείας.

Ἡ Συνδιάσκεψη, πού τελοῦσε ὑπό τήν 
αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδού
λου, ἔλαβε χώραν στό Ἱερό Προσκύνημα 
τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, στό Προ
κόπι Εὐβοίας, ἀπό 16/10 μέχρι 19/10/2006, 
μέ τήν φιλόξενη φροντίδα τοῦ Σεβ. Μητρο
πολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου καί 
ὑπό τήν προεδρεία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου, Προ
έδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν 
Αἱρέσεων.

Συμμετεῖχαν σ’ αὐτήν Ἐντεταλμένοι 9 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί 62 Ἱερῶν Μη
τροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς 
Κρήτης καί τῆς Δωδεκαννήσου.

Μέ βάση τίς εἰσηγήσεις, συζητήσεις καί 
προτάσεις τῶν συνέδρων, ἡ Συνδιάσκεψη κα
τέληξε στά ἑξῆς:

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

1) Τούς τελευταίους αἰῶνες ἐπικράτησε 
στόν χῶρο τῆς Δυτικῆς κυρίως Εὐρώπης ἕνα 
πνευματικό κίνημα, πού ἀπέρριπτε κάθε θρη
σκευτικό μεταφυσικό κριτήριο στά θέματα 
τῆς ζωῆς ὁ Διαφωτισμός. Οἱ ἀρχές τοῦ Δια
φωτισμοῦ ὁδήγησαν τόν κόσμο σέ ἀπολυτο
ποίηση τοῦ «ὀρθοῦ λόγου» (raison) σέ βαθμό 
πού κατά κυριολεξία ξέρανε καί στέγνωσε 
τήν ἐσωτερική ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
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2) Ὅμως ὁ κόσμος ἀντέδρασε. Πρῶτα μέ 
τό φιλοσοφικόκοινωνικό κίνημα τοῦ ρομαντι
σμοῦ· καί στήν συνέχεια μέ τά ἐπαναστατικά 
κινήματα. Ἀλλά μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου 
ἔπαυσαν καί αὐτά νά ἐνθουσιάζουν. Καί τό κε
νό πού δημιουργήθηκε στόν ἐσωτερικό κόσμο 
μας, κατά φυσική συνέπεια, ὁ κάθε ἄνθρωπος, 
ἀτομικά πλέον, στήν ἐποχή μας, ἀγωνίζεται νά 
τό καλύψει μέ ὑποκειμενικές προσωπικές του 
ὁ καθένας ἐμπειρίες. Ἄλλοι μέ σωματικές. Ἄλ
λοι μέ συναισθηματικέςἐσωτεριστικές. Ἄλλοι 
μέ θρησκευτικές· δηλαδή μέ ἐμπειρίες αἰσθήσε
ων, γιά τίς ὁποῖες δέν χωράει ἀμφισβήτηση, 
ἀφοῦ μαρτυροῦν ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι οὔτε συ
ναισθήματα, οὔτε μεταφυσικές ἀναζητήσεις, 
ἀλλά ἐμπειρική πραγματικότητα.

3) Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ πληθώρα θρησκευτι
κῶν ἐμπειριῶν δέν μπορεῖ νά χωρέσει «στό ἴδιο 
καζάνι» καί εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη διάκρισης 
τῶν γνησίων ἐμπειριῶν ἀπό τίς νόθες τόσο ξε
κάθαρα πού νά μήν ὑπάρχουν περιθώρια γιά 
«γκρίζες ζῶνες» καί ἀμφισβητούμενα ἐδάφη. 
Τό ἔργο αὐτό τό κάνει ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ  ὁποῖ
ος δίδει στόν λαό του τήν πληροφορία ὅτι οἱ 
θρησκευτικές ἐμπειρίες κατανέμονται σέ δύο 
κατηγορίες: α) στίς γνήσιες, δηλαδή σέ αἰσθη
τές ἐμπειρίες τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, στήν 
ζωή τοῦ λαοῦ Του καί τοῦ κόσμου· καί β) στίς 
νόθες, δηλαδή σέ ἐμπειρίες ἀπό ψευδεῖς θεούς, 
ἀπό «θεούς», πού μέ κριτήριο ἀντικειμενικές 
ἀλήθειεςπαρεμβάσεις ἑνός ἄλλου θεοῦ, γίνεται 
σαφές ὅτι δέν εἶναι «θεοί», ἀλλά ὀντότητες ἑνός 
κόσμου ὑπεραισθητοῦ, σαφῶς κατώτερες ἀπό 
τόν μόνο ἀληθινό Θεό. Οἱ ἅγιες Γραφές μας (ἡ 
Παλαιά καί ἡ Καινή Διαθήκη) τεκμηριώνουν 
τήν πραγματικότητα τῆς διακρίσεως αὐτῆς.

4) Ὅλες αὐτές οἱ ὄντως ἐντυπωσιακές ἐμ
πειρίες δέν ἦσαν παρά μαγικές δαιμονικές 
ἐνέργειες, πού μαρτυροῦν ὅτι πίσω ἀπό αὐτές 
ἐκρύπτονταν καί κρύπτονται ἀκόμη, σέ ἀνά
λογες περιπτώσεις, στοιχεῖα δαιμονικά. Τοῦτο 
προκύπτει σαφέστατα, ὄχι μόνο ἀπό τήν μαρ
τυρία τῶν ἁγίων Γραφῶν, ἀλλά καί τῶν συγ
γραφέων τῆς ἐποχῆς πού ὁ εἰδωλολατρικός 
κόσμος κατέρρεε (Ε΄καί ΣΤ΄ αἰῶνες μ.Χ.). 

5) Στήν ἐποχή μας καί στόν χῶρο μας τε
λευταῖα κάνει τήν ἐμφάνισή του καί ὁ ἰνδου
ϊστικός καί βουδιστικός γκουρουϊσμός, πού 
ἔρχεται σάν ὑποκατάστατο τῆς μή ζητουμέ
νης παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Προσφέρει σάν λύ
ση ἕναν τάχα δάσκαλο, ἕναν γκουρού, ἕναν 
ἄνθρωπο, πού μέ βάση μυθολογικές ἀνθρω
πολογίες τῶν Ἰνδιῶν πρέπει νά εἶναι μιά νέα 
ἐνσάρκωση ἤ μετενσάρκωση μιᾶς ἰνδικῆς θε
ότητας, καί πρέπει νά γίνει δεκτός σάν «ἀπό
λυτη αὐθεντία», στήν ὁποία δέν ἐπιτρέπεται 
καμμία ἐναντίωση, ἀφοῦ εἶναι ὁ μόνος πού 
δείχνει τό «μονοπάτιἀτραπό». Ἡ χριστιανι
κή πίστη δέν ἀποδέχεται ὕπαρξη ἀνθρώπων 
πού τάχα ἔχουν ἀπό μόνοι τους δυνατότητα 
ἀνόδου σέ καταστάσεις ὑπερφυσικές.

6) Οἱ νόθες ἐμπειρίες δέν περιορίζονται 
μόνο στόν ἐξωχριστιανικό χῶρο. Ἀτυχῶς 
κάνουν τήν ἐμφάνισή τους καί στόν χῶρο 
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τέτοιες εἶναι οἱ τάχα 
ἐμπειρίες τῶν ἡγετῶν τῆς παραχριστιανικῆς 
κινήσεως τῶν Μορμόνων, καί ἡγετῶν καί με
λῶν ὁμάδων τοῦ νεοπεντηκοστιανικοῦ κινή
ματος, ὅπου ἔχουν ἐμπειρίες τάχα κοινωνίας 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος μέ νοσηρές ἄναρθρες 
κραυγές, πού τίς παρουσιάζουν σάν χάρισμα 
γλωσσολαλιᾶς, καί ἄλλες ἐμπειρίες, πού θυμί
ζουν καταστάσεις δαιμονοληψίας.

7) Μέσα στόν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη
σίας ἔχουμε ποικιλία ἀπό γνήσιες ἐμπειρίες 
θεϊκές. Αὐτές εἶναι: α) Ἡ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι 
ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, 
ἀγαθοσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια. β) Ἡ 
γλυκύτητα τῆς θείας λατρείας καί τῆς μετανοί
ας, ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό, ἡ μέθεξη τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος καί ἡ γιά ὅλα ἔνθεη εὐγνω
μοσύνη πρός τόν Σωτῆρα καί Δωρεοδότη Κύ
ριο Ἰησοῦ Χριστό, πού ἔγινε ἄνθρωπος, σταυ
ρώθηκε, πέθανε στόν Σταυρό καί ἀναστήθηκε 
γιά μᾶς, γιά νά μᾶς προσφέρει τήν αἰώνια 
λύτρωση καί σωτηρία. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χρι
στοῦ καί ἡ Πεντηκοστή, πού βιώνονται μέ τό 
Βάπτισμα καί τό Χρίσμα καί ὅλα τά Μυστή
ρια, εἶναι ἐμπειρίες τῆς Χριστιανικῆς Πίστης 
στήν βίωση τῶν ὁποίων καλεῖ ἡ Ἐκκλησία τά 
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μέλη της. Καί γ) τά χαρίσματα, πού ἔχει δώσει 
στήν Ἐκκλησία εἰς διακονίαν, ἱερωσύνη, Θεία 
Εὐχαριστία καί ἡ πάντοτε ἐνεργοῦσα θεία 
καί ἀκατάλυτη δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Παράλληλα ὅμως, μέσα στόν χῶρο τῆς 
ἁγίας Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας προσπαθεῖ ὁ 
σατανᾶς μέ ποικίλους τρόπους νά παρεισά
γει νόθες ἐμπειρίες, μέ στόχο τήν ἀλλοίωση 
τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος. Αὐτές εἶναι: 
Ἡ ἐκκοσμίκευση, ὁ ἀνθρωποκεντρισμός καί 
οἱ ἐσωτεριστικές τάσεις, πού παρουσιάζουν 
κάποια νεώτερα πνευματικά βιβλία καί ἀκό
μα περισσότερο ἡ ἀποδοχή καί ἄσκηση πρα
κτικῶν τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν (γιόγκα, 
διαλογισμός καί ἄλλα), καί τέλος ἡ παρατη
ρούμενη ἔντονη προσωπολατρία.

8) Τίς νόθες ἐμπειρίες, ἀκόμα καί τίς πιό 
δυνατές τῆς μαγείας καί τῶν πνευματιστικῶν 
φαινομένων καί ἄλλων πρακτικῶν, συνήθων 
στόν μαγικό κόσμο τοῦ παγανισμοῦεἰδωλο
λατρίας, παλαιᾶς καί νέας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ
κλησία καί τίς ἀπορρίπτει, ἀλλά καί μέ τήν 
δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τίς εὐχές τῶν 
ἱερέων της καταδεικνύει ὅτι εἶναι δαιμονικές 
καί τίς καταλύει.

9) Ἐπισημαίνεται, ἀκόμη, ὅτι στήν βίωση 
νόθων ἐμπειριῶν στρέφονται πολύ εὔκολα 

πρόσωπα, πού λόγῳ ψυχολογικῶν δομῶν 
καί ἰδιοσυγκρασίας εἶναι σέ ἰδιαίτερο βαθμό 
καί ἐπιρρεπῆ σ’ αὐτές καί πιό εὐάλωτα. Καί 
γι’ αὐτό πρός αὐτούς χρειάζεται πολλή ἀγά
πη καί μακροθυμία.

10) Ἡ σύγχρονη λαχτάρα, κυριολεκτικά 
λαιμαργία γιά ἐμπειρίες, τόσο χαρακτηριστι
κή στήν ἐποχή μας, πηγάζει ἀπό τόν παθολο
γικό ἐγωκεντρισμό, αὐτονόητο φυσικό ἀπο
τέλεσμα τῆς ὑποβάθμισης τῆς πίστεως στόν 
Χριστό καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί 
ὁδηγεῖ σέ πολλά καί δύσκολα προβλήματα 
στό χῶρο τῆς οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας, 
πού εἶναι ὀ κύριος χῶρος τῆς ἐν Χριστῷ δια
παιδαγωγήσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Οἱ γνήσιες ἐμπειρίες εἶναι ἡ μόνη ὑγιής 
ἔξοδος ἀπό τά ἀδιέξοδα, στά ὁποῖα ὁδηγεῖ 
τόν ἄνθρωπο ὁ ἐγωκεντρισμός του καί οἱ 
λάθος δρόμοι, ἀτραποί καί μονοπάτια τῆς 
ποικιλώνυμης πλάνης.

11) Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει χρέος, 
ἀπό τόν Κύριό Της καί κοινό Σωτῆρα ὅλων, 
νά ἀγκαλιάσει μέ στοργή κάθε πλανημένο 
καί νά τόν ὁδηγήσει νά καταλάβει, ὅτι τό Εὐ
αγγέλιο, τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, 
εἶναι τό πιό χαρούμενο μήνυμα στόν κόσμο, 
ἡ μόνη ἀληθινή διέξοδος ἀπό τά ἀδιέξοδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΙΗ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

Δευτέρα, 16.10.2006
18.30  Ἁγιασμός.

Χαιρετισμός, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολί
του Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου.
Μηνύματα.
Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν, ὑπό 
τοῦ Προέδρου τῆς Σ. Ἐπιτροπῆς ἐπί 
τῶν αἱρέσεων, Σεβ. Μητροπολίτου Νι
κοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου.
Ἐτήσια ἐνημέρωση, ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. 
Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. 

Ε. ἐπί τῶν Αἱρέσεων.
Ἐπί τοῦ Προγράμματος.

Τρίτη, 17.10.2006.
09.00 Ά  Εἰσήγηση: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί

της κ. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος: «Ἐμ
πειρίες  θεῖες ἀποκαλύψεις: γνήσιες 
καί νόθες».

09.45 Β΄ Εἰσήγηση: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί
της κ. Δανιήλ Ἀεράκης: «Διάκριση ἐμ
πειριῶν στήν Ἁγία Γραφή».
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10.30 Συζήτηση ἐπί τῶν δύο Εἰσηγήσεων.
11.30 Γ΄ Εἰσήγηση: Ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. 

Ἀνέστης Κεσελόπουλος: «Διάκριση ἐμ
πειριῶν στούς Ἁγίους Πατέρες».

12.15 Δ΄ Εἰσήγηση: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί
της κ. Χριστοφόρος Τσιάκκας: «Ἐμπει
ρίες: Διανοητικός χειρισμός καί ἀλλοί
ωση τῆς προσωπικότητος τοῦ ἀνθρώ
που».

13.00 Συζήτηση ἐπί τῶν δύο Εἰσηγήσεων.
17.00 Ε΄ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρε

σβύτερος κ. Ἀντώνιος Πινακούλας: 
«Οἱ ἐμπειρίες στήν σύγκρουση Ἐκκλη
σίας καί νεοπαγανισμοῦ».

17.45 ΣΤ΄ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρε
σβύτερος κ. Εὐάγγελος Γκανᾶς: «Ἡ 
ἀνάγκη τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου γιά 
ἐμπειρίες: μιά Ὀρθόδοξη προσέγγι
ση».

18.30 Συζήτηση ἐπί τῶν δύο Εἰσηγήσεων.

Τετάρτη, 18.10.2006.
09.00 Ζ΄ Εἰσήγηση: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί

της κ. Γρηγόριος Κωνσταντίνου: «Πνευ
ματικές ἐμπειρίες στούς Μορμόνους».

09.45 Η΄ Εἰσήγηση: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί
της κ. Δανιήλ Γούβαλης: «Πνευματικές 
ἐμπειρίες στούς Πεντηκοστιανούς».

10.30 Συζήτηση ἐπί τῶν δύο εἰσηγήσεων.
11.30 Θ΄ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρε

σβύτερος κ. Βασίλειος Θερμός: «Ψυ
χολογική ἀνάλυση τῶν θρησκευτικῶν 
πνευματικῶν ἐμπειριῶν».

12.15 Ι΄ Εἰσήγηση: Ἐντιμότ. κ. Γεώργιος 
Κρίππας: «Θεολογία καί Νόμος».

13.00 Συζήτηση ἐπί τῶν δύο Εἰσηγήσεων.
17.00 ΙΑ΄ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρε

σβύτερος κ. Βασίλειος Γεωργόπουλος: 
«Οἱ ἐμπειρίες στόν Γκουρουϊσμό ὑπό 
τό φῶς τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως».

17.45 Συζήτηση.
18.00 Οἱ Ἐντεταλμένοι καί τό ἔργο τους 

(α΄).

Πέμπτη, 19.10.2006.
09.0  Οἱ Ἐντεταλμένοι καί τό ἔργο τους 

(β΄).
10.00 Ἐπεξεργασία Πορισμάτων.
11.00 Γενική συζήτηση–ΠορίσματαἈνακοι

νωθέν.
Συντονιστής Προγράμματος: π. Κυριακός Τσουρός.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδονται οἱ 

ἑξῆς ἐκπομπές:
1) Ὀ ρθόδοξη Μαρτυρία & Ζωή. Παρασκευή, 12.3013.00. 

Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Γραμματεύς τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἱρέσεων, π. Κυριακός 
Τσουρός.

2) Σ εμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως. Τετάρτη, 16.00–17.00 & 12.001.00. 
Παραγωγός: Π. Ε. Γ. (Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθο
δόξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου). Παρουσιάστρια: κ. Αἰκατερίνη 
Ἀναγνωστοπούλου.

3) Ἐ κκλησία καί Αἱρέσεις. Πέμπτη, 16.30–17.00 & 2.002.30. 
Παραγωγός: Π. Ε. Γ., σέ συνεργασία μέ τή Σ. Ε. ἐπί τῶν αἱρέσεων. Παρουσιάστρια:  
κ. Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου.

4) Ὀ ρθοδοξία καί κακοδοξία. Πέμπτη, 2.303.00 
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Γούβαλης.

Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, email: ierasynodos@ecclesia.gr‚ 

Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr
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Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ  
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΗΡΙΟ

Ἕνα βιβλίο τοῦ Mark Elias Johnes 
σέ μετάφραση καί προσαρμογή  

Γιάννη Μηλιώνη.

Ὁ «Νίκ Μάρβελ» εἶναι ἕνα «μυθιστόρημα», ὅμως ἕνα 
«μυθιστόρημα» ἀλλοιώτικο ἀπό τ’ ἄλλα.

Εἶναι γραμμένο γιά παιδιά, ἀλλά, ὅπως λέει κι ὁ μετα
φραστής του, γιά παιδιά ἀπό 9 μέχρι καί 99 ἐτῶν.

Εἶναι γραμμένο γιά τά παιδιά τῆς γενιᾶς αὐτῆς καί μέ
σα σ’ αὐτό, τά νέα παιδιά θά συναντήσουν τή γενιά τους, 
μέ τά καλά της καί τήν ἀσχήμια της κι ἴσως στό τέλος νά 
θελήσουν ν’ ἀξιοποιήσουν τά καλά.

Ὁ «Νίκ Μάρβελ» εἶναι ἕνα «μοντέρνο» βιβλίο, πού μι
λᾶ στά σημερινά παιδιά στή γλῶσσα τους, στή γλῶσσα, 
πού αὐτά καταλαβαίνουν καί μέσα ἀπό τή γλῶσσα αὐτή 

περνᾶ κάποια ἄλλα πράγματα, πού τά σημερινά παιδιά ἴσως δέν ἄκουσαν ποτέ κι ἴσως δέν 
φαντάζονται κἄν ὅτι ὑπάρχουν.

Ὁ «Νίκ Μάρβελ» γράφτηκε γιά σένα καί γιά τό παιδί σου, ἀλλά εἰδικά γράφτηκε γιά τό 
παιδί τοῦ «γείτονα», πού δέν ἔχει καί πολλές σχέσεις μέ τήν Ἐκκλησία.

Κάποια ἀπό τά γεγονότα καί τά πρόσωπα πού ἐμπλέκονται στό «μύθο» εἶναι φανταστικά, 
κάποια ἄλλα ὅμως ὄχι, κι ἀπό ἐσένα ἐξαρτᾶται νά βρεῖς τελικά τήν ἄκρη.

Ἀξίζει νά τό διαβάσεις τό «μυθιστόρημα» αὐτό. Θά σοῦ λύσει πολλά ἐρωτήματα, πρίν σοῦ 
δημιουργήσει καινούργια.

«Νίκ Μάρβελ»: Διάβασέ το, διάδωσέ το, χάρισέ το ὅπου μπορεῖς!

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσιά της Π.Ε.Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκηνικοῦ 
τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας:
1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Ἑταιρίας «Σκο

πιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» (Κάθε Τετάρτη, 6.00΄7.00΄ μ.μ.)
2.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῶν Πεντηκοστιανῶν. 

(Κάθε Δευτέρα, 6.00΄8.00΄ μ.μ.).
3.  Ὁμάδα Μελέτης τῶν Ἀρχαιολατρικῶν καί Νεοπαγανιστικῶν ρευμάτων. (Κάθε Δευτέρα, 

6.30΄8.30΄ μ.μ.).
4.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφιστικές, 

Ἐναλλακτικές, ΝεοΓνωστικές, Σατανιστικές, κ.λπ. ὁμάδες). (Κάθε Τετάρτη, 7.00΄8.00΄ μ.μ.).
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Πα

ρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε.Ρ.Τ.). Τηλ. ἐπικοινωνίας: 
210 6396665.
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ÂÉÂËÉÁ ÐÏÕ ÓÕÍÉÓÔÏÕÌÅ
ôïˆ ð. ’Áíôùíßïõ ’Áëåâéæïðïýëïõ

1. ‘Ç ’Ïñèüäïîç ’Åêêëçóßá. Ðßóôç - Ëáôñåßá - ÆùÞ.
2. The Orthodox Church. Its Faith, Worship and

Life.
3. ‘Ç ’Ïñèïäïîßá ìáò.
4. Ñùìáéïêáèïëéêéóìüò, Ðñïôåóôáíôéóìüò êáß ’Ïñ-

èïäïîßá.
5. ’Åã÷åéñßäéï átñÝóåùí êáß ðáñá÷ñéóôéáíéê™í

‚ìÜäùí, Vêä. Ã´.
6. Ðåíôçêïóôéáíïß êáß ’Ïñèïäïîßá. ‘Éóôïñßá - Äéäá-

óêáëßá - ’ÏñéïèÝôçóç.
7. ’Áðïêñõöéóìüò, Ãêïõñïõúóìüò, ÍÝá ’Åðï÷Þ, Vêä. Ã́.
8. Á‰ôïãíùóßá, á‰ôïðñáãìÜôùóç, óùôçñßá.
9. ÌåôåíóÜñêùóç a ’ÁíÜóôáóç; ’Ïñèüäïîç Èåþñç-

óç ôïˆ Êáêïˆ, Vêä. Â´.
10. Äéáëïãéóìüò a ðñïóåõ÷Þ; ’Ïñèüäïîç èåþñçóç.
11. ÍôïêïõìÝíôá ãéÜ ôßò átñÝóåéò êáß ôÞí ðáñáèñç-

óêåßá.
12. ‘Ç ÷áìÝíç Aèùüôçôá. ÐåñéðëáíÞóåéò óÝ äñüìïõ

ôïˆ ’Åùóöüñïõ.
13. Íåïöáíårò átñÝóåéò – ÊáôáóôñïöéêÝò Ëáôñåråò

óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò.
14. Íáæéóìüò ìÝ Cëëï ðñüóùðï. Ìåèïäåýóåéò ‚ëï-

êëçñùôéê™í átñÝóåùí êáß ðáñáèñçóêåõôéê™í
‚ìÜäùí.

15. ‘Ï Aðïêñõöéóìüò óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò –
ÃåíéêÞ èåþñçóç, ÊáìðÜëëá, ’Áë÷çìåßá, Ñïäüóôáõ-
ñïé êëð. (ôåý÷ç 1-20).

16. Íåïóáôáíéóìüò, ’Ïñèüäïîç èåþñçóç êáß Aíôé-
ìåôþðéóç.

17. ’Åãêëçìáôéêü äüãìá. ’Åìðåéñßåò ðñþçí óáôáíé-
óô™í.

18. ‘Ç Aóôñïëïãßá óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò.
19. ÐïéìáíôéêÞ Aíôéìåôþðéóç ô™í átñÝóåùí êáß ô\ò

ðáñáèñçóêåßáò.

20. ÐñïâëçìáôéêÞ êáß óôñáôçãéêÞ óôÞí Aíôéìåôþðé-
óç ô™í átñÝóåùí êáß ô\ò ðáñáèñçóêåßáò.

21. ‘Ç Ëáôñåßá ô\ò «Óêïðé@ò», ìßá äéêôáôïñßá óôü
Ìðñïˆêëéí, ôüìïé Á´, Â´ êáß Ã´.

22. ’Áíôéìåôþðéóç ô™í átñÝóåùí êáß ô\ò ðáñáèñç-
óêåßáò. Ðñáêôéêüò ‚äçãüò ãéÜ ôÞí ïsêïãÝíåéá.

23. Ôü Íüçìá ô\ò æù\ò óôü ö™ò ô\ò ’Ïñèïäïîßáò.

’Áêüìç óõíéóôïˆìå

24. ‘ÏìÜäåò Aóõìâßâáóôåò ìÝ ôÞí ’Ïñèüäïîç ðßóôç.
‘ÏëïêëçñùôéêÝò ðíåõìáôéêÝò TîáñôÞóåéò. Ðáíïñ-
èüäïîç Aíôéìåôþðéóç, Vêä. Æ´ Ðáíïñèïäüîïõ
ÓõíäéáóêÝøåùò, ‘Áëßáñôïò 20-26/9/1995.

25. ÍéêïëÜïõ Óôáõñéáíßäç, ÈñçóêåõôéêÞ ’Åëåõèå-
ñßá, ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.

26. ÍéêïëÜïõ Óôáõñéáíßäç, Èåïóïößá - «ÍÝá ’Åðï-
÷Þ», ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.

27. Ìïíá÷\ò ’Áíôùíßáò, Íåïðåíôçêïóôéáíïß óôÞí
‘ÅëëÜäá, ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.

28. Êùíóôáíôßíïõ ÃñçãïñéÜäç, Ó÷åäßáóìá ’Ïñèïäü-
îïõ Êáôç÷Þóåùò, ’ÁèÞíá, Vêä. ÐÅÃ.

29. ÊõñéÜêïõ Êõñéáæüðïõëïõ, Óáçåíôïëïãßá. Ãíù-
óôÞ èñçóêåßá a ðáñáèñçóêåßá; ’ÁèÞíá, Vêä.
ÐÅÃ.

30. Ëåùíßäïõ É. Öéëéððßäïõ. ‘Ç Ðáãêüóìéïò ðñïó-
äïêßá Èåáíèñþðïõ Ëõôñùôïˆ, ’ÁèÞíá, Vêä.
ÐÅÃ.

31. ’ÉùÜííïõ Ìçëéþíç, «Íáß a Ï×É óôï ×Üñé Ðü-
ôåñ;», Ä´ Vêäïóç, ’ÁèÞíá, ÐÅÃ.

Âéâëßá Cëëùí Têäüóåùí ðïý óõíéóôïˆìå

1. ‘Ç ‘ÏìïéïðáèçôéêÞ Aóõìâßâáóôç ìÝ ôÞí ’Ïñèü-
äïîç Ðßóôç, Vêä. Ðñùôïâïõëßáò ÃïíÝùí Âïñåßïõ
‘ÅëëÜäïò ãéÜ ôÞí Ðñïóôáóßá ô\ò Ïsêïãåíåßáò
êáß ôïˆ ’Áôüìïõ, Ðïëýãõñïò ×áëêéäéêÞò (ôçë.
23710-41880).

2. ’Áñ÷éìáíäñßôç ×ñéóôïöüñïõ ÔóéÜêêá, Íåïöá-
íårò ÁtñÝóåéò – ÐïéìáíôéêÞ, êïéíùíéêÞ êáß íï-
ìéêÞ AíôéìåôþðéóÞ ôïõò, ÐÅÃ Êýðñïõ.

3. Á´ Å‰ñùðáúêÞ óõíäéÜóêåøç - ÊáôáóôñïöéêÝò
ëáôñåråò êáé øõ÷ï-‚ìÜäåò, Ëåìåóüò, Vêä. ÐÅÃ
Êýðñïõ (ôçë. 003-5725-712839).

4. Ìïíá÷ïˆ ’Áñóåíßïõ Âëéáãêüöôç, Óýã÷ñïíåò Át-
ñÝóåéò. ÌéÜ ðñáãìáôéêÞ AðåéëÞ, Têä. Ðáñáêá-
ôáèÞêç (ôçë.: 2310-222.511).

ÔÜ ðáñáðÜíù âéâëßá äéáôßèåíôáé óôÜ âéâëéïðùëårá.
²Áí äÝí âñßóêåôå ôÜ âéâëßá 1-31, ìðïñårôå íÜ Aðåõèõí-
èårôå óôÞí ÐÅÃ, ôçë. (210)6082271 & (210)6396665,
ðñïêåéìÝíïõ íÜ ó@ò Aðïóôáëïˆí Tðß Aíôéêáôáâïëj.


