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ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΡΕΙΑ
τοῦ Πρωτοπρ. π. Κυριακοῦ Τσουροῦ
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων
Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Συμβουλίου τῆς ΠΕΓ

Εἴκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν ἀπό τήν
κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, τοῦ
πρώτου Γραμματέως τῆς Σ.Ἐ. ἐπί τῶν Αἱρέσεων, τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς ΠΕΓ, τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ περιοδικοῦ «Διάλογος», τοῦ
δημιουργοῦ σειρᾶς πρωτοβουλιῶν γιά τήν
ὀρθή ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τῶν
νεοφανῶν αἱρέσεων. Ἦταν 3 Μαΐου 1996,
ὅταν ὁ Κύριος τῆς Ζωῆς ἐκάλεσε τόν ἐκλεκτό Του γιά νά ἀναπαυθῆ «ἐκ τῶν κόπων
αὐτοῦ».
Ὁ π. Ἀντώνιος ὑπῆρξε καί παραμένει
μιά ξεχωριστή μορφή καί προσωπικότητα
τῆς ἐποχῆς μας. Στολισμένος ἀπό τόν Θεό
μέ πλῆθος χαρισμάτων καί ταλάντων, τά
πολλαπλασίασε μέ θαυμαστό τρόπο καί
τά πρόσφερε - πρόσφερε κυριολεκτικά
ὁλόκληρη τή ζωή του – στήν ὑπηρεσία τῶν
ἀδελφῶν του καί γιά τή δόξα τοῦ Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ.
Ζήσαμε κοντά του δεκαεννέα χρόνια
καί διδαχθήκαμε ἀπό τό φωτεινό παράδειγμά του καί τόν τρόπο τῆς διακονίας
του. Καί μετά τήν κοίμησή του, γιά εἴκοσι τώρα συναπτά ἔτη προσπαθήσαμε μέ
ὅλες μας τίς δυνάμεις νά κρατήσουμε τήν
ἴδια πορεία, νά ἀξιοποιήσουμε τόν κόπο
του, νά συνεχίσουμε τό πρόγραμμα πού
ἐκεῖνος εἶχε καταρτίσει. Ἡ Γραμματεία
τῆς Σ.Ἐ.ἐπί τῶν Αἱρέσεων, μέ αὐξημένες
εὐθύνες, διαχειρίστηκε σοβαρά θέματα
καί προβλήματα, σύμφωνα μέ τή δική
του μέθοδο. Δύο Συμβούλια τῆς ΠΕΓ, τό
Πνευματικό καί τό Διοικητικό, ἐργάζονται
ἀφοσιωμένα στό ὑπεύθυνο ἔργο τῆς ἐνη-

μερώσεως Ποιμένων, Πληρώματος, Ἁρμοδίων και τοῦ Κοινοῦ, γιά τήν ὕπουλη καί
ἀπειλητική δραστηριότητα τῶν νεοφανῶν
αἱρέσεων. Ἕνα ἔργο πολύ δύσκολο, γά τίς
δικές μας δυνάμεις, τό ὁποῖο προσπαθήσαμε φιλότιμα - ἔστω καί ἀνεπαρκῶς – νά
διατηρήσουμε ὅπως ἐκεῖνος τό εἶχε ὁραματιστεῖ.
Ἡ ΠΕΓ, τό κύριο καί σημαντικότερο
ἔργο του, καταγράφει ἤδη τριάντα τέσσερα ἔτη λειτουργίας. Τό περιοδικό «Διάλογος», στό ὁποῖο τόσο πολύ ὑπελόγιζε, τό
παραλάβαμε στό 8ο τεῦχος του καί σήμερα, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή στήριξη
τῶν ἀγαπητῶν ἀναγνωστῶν καί συνδρομητῶν του, τό παραδίδουμε μέ τόν ἀριθμό
τεύχους 84.
Τό Πρόγραμμα τῆς ΠΕΓ, μέ τό Σεμινάριο
Ὀρθοδόξου Πίστεως, μέ τίς Ὁμάδες Ἐργασίας, μέ τίς Ἡμερίδες, μέχρι σήμερα, παρά
τίς ὅποιες δυσκολίες – κοινωνικές, οἰκονομικές, μείωση μελῶν κ.ἄ. – λειτουργεῖ ὅπως
τό παραλάβαμε ἀπό ἐκεῖνον. Εἴθε ὁ Κύριος
νά εὐλογήσει ὥστε νά συνεχιστεῖ αὐτή ἡ
πολύτιμη προσπάθεια, ὑπό τίς εὐλογίες
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, γιά τή στήριξη
τῶν ἀδελφῶν μας.
Καί ὅλα αὐτά εἶναι ἕνα μέρος μόνο τοῦ
ὅλου ἔργου τοῦ π. Ἀντωνίου. Γιατί σ’ αὐτά
πρέπει νά προστεθοῦν πολλά ἀκόμη, ὅπως
τό συγγραφικό του ἔργο μέ τά 45 πολύτιμα
βιβλία του, τά ἀναρίθμητα ἄρθρα του καί
οἱ ἐπιστολές του σέ περιοδικά καί ἐφημερίδες, οἱ ὁμιλίες του σέ Κληρικούς καί
λαϊκούς, ἡ συμμετοχή του σέ συνέδρια κ.ἄ.
πολλά.
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Ὁ τελευταῖος χαιρετισμός καί ἡ ὑπόσχεση

Ἐκεῖνο ὅμως πού πρέπει νά τονισθεῖ
εἶναι ὄτι ὑπῆρξε πρωτοπόρος στή μελέτη
τοῦ φαινομένου τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων
καί στή χάραξη τῆς ποιμαντικῆς στρατηγικῆς γιά τήν ἀντιμετώπισή του. Παρακολουθήσαμε ἀπό κοντά, βῆμα πρός βῆμα,
τόν ἀγῶνα του καί τήν ἀγωνία του καί
μποροῦμε νά διαβεβαιώσουμε ὅτι ὅποιος
ὁμιλεῖ καί γράφει σήμερα γιά τό πρόβλημα τῶν αἱρέσεων, μετά τόν π. Ἀντώνιο,
ὁμιλεῖ καί γράφει πλέον «κατά Ἀντώνιον
Ἀλεβιζόπουλον». Ἐμεῖς οἱ μαθητές καί συνεχιστές του ἁπλῶς ἀκολουθοῦμε τό δρόμο
πού ἐκεῖνος ἐχάραξε.
Ἐνίοτε παρεξηγήθηκε, χαρακτηρίσθηκε
φανατικός, «ἐνοχλητικός». Οἱ ἐχθροί τῆς
Πίστεώς μας προσπάθησαν ἀνεπιτυχῶς
νά τόν μειώσουν, νά τόν σπιλώσουν, νά
τόν διώξουν. Φαινόμενο σύνηθες ἄλλωστε
γιά ὅσους θέλουν νά σταθοῦν ἀσυμβίβα
στοι καί ἀκέραιοι, ὄχι μόνο στίς ἀρχές τους,
ἀλλά κυρίως στή διαφύλαξη ἀνόθευτης
τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας, ἡ ὁποία ἀπειλεῖται παντοιοτρόπως ἀπό συγκρητιστικά
καί νεοεποχίτικα τεχνάσματα.
Καταθέτοντας μέ εὐγνωμοσύνη, σεβασμό καί ἀγάπη αὐτές τίς πτωχές σκέψεις
γιά τόν λαμπρό Κληρικό, Θεολόγο, ἀγωνιστή, ὁμολογητή καί ἀληθινό ποιμένα
μακαριστό π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, ὁμολογῶ ὅτι, ὅσο περνοῦν τά χρόνια, τόσο
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αὐξάνεται στά μάτια μας καί στήν
ψυχή μας τό μεγαλεῖο αὐτῆς τῆς ἀνεπανάληπτης προσωπικότητας. Τολμήσαμε νά χαράξουμε αὐτές τίς γραμμές
γιά τόν σεβαστό γέροντα, ἄν καί γνωρίζουμε ὅτι μέ τίς μικρές δυνάμεις μας
κινδυνεύομε νά μειώσομε ἐκεῖνον καί
τό ἔργο του. Ὅμως εἶναι γιά μᾶς μιά
ἀνάγκη ψυχῆς, γιατί ὅ,τι προσπαθήσαμε νά πράξουμε μέχρι σήμερα, τό πράξαμε μέ πλήρη συναίσθηση ὅτι ἐκεῖνος
μᾶς δείχνει τό δρόμο.
Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά ἐπαναλάβω
καί νά ἀνανεώσω, ὅσα γιά τόν π. Ἀντώνιο
διετύπωσα κατά τήν κοίμησή 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 ὁμιλήση
γιά τήν ἀναμφισβήτητη πνευματική, θεολογική, ἐπιστημονική, κοινωνική, συγγραφική, ὀργανωτική, διανοητική καί ἠθική
ἀξία καί συγκρότηση αὐτῆς τῆς σύγχρονης
χαρισματικῆς ἐκκλησιαστικῆς προσωπικότητος».
Τόν εὐχαριστοῦμε γιά ὅ,τι μᾶς προσέφερε καί γιά ὅ,τι μᾶς ἐδίδαξε καί τόν παρακαλοῦμε νά προσεύχεται γιά τήν περαιτέρω
πορεία τοῦ ἔργου, τό ὁποῖο ἐκεῖνος ἐθεμελίωσε.

Πρωτοπόρος ἐκεῖνος
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ1
Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Μαρωνείας
κ. κ. Δαμασκηνόν
Πρόεδρον τῆς Σ.Ε. ἐπί τῶν αἱρέσεων
Ἱερά Σύνοδος
10.1.1996
Σεβασμιώτατε,
Κατ’ ἀρχήν ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν ἀγάπην καί τήν στοργήν
πού δείξατε κατά τό διάστημα τῆς μακρόχρονης δοκιμασίας μου πού συνεχίζεται.
Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας. Σᾶς παρακαλῶ εὐχαριστήσατε τόν Μακαριώτατον καί τήν Ἱεράν Σύνοδον γιά τήν ἀγάπην
πού ἔδειξαν τά μέλη Της γιά μένα.
Σήμερα, στίς 10.30 θά ὁλοκληρώσω ἕνα
πρῶτο κύκλο ἐξετάσεων (ὑπερηχογράφημα) γιά νά βρεθεῖ ἡ αἰτία τρομακτικῶν κρίσεων πού ἔρχονται κατά διαστήματα. Θά
ἐξαρτηθῆ ἄν θά πρέπει νά ξαναμπῶ στό
νοσοκομεῖο γιά μία ἐπέμβαση ἀλλαγῆς
σωληναρίου μεταξύ ὕπατος καί χολῆς.
Δέν ξεθαρεύω νά βγῶ ἀκόμη γιατί εἶμαι
πολύ εὐαίσθητος σέ προσβολές. Ἡ χημειοθεραπεία (θά κάνω καί σήμερα) θά συνεχιστεῖ ἐπί ἑξάμηνο.
Σ’ αὐτό τό διάστημα, μέ ὅσες δυνάμεις διαθέτω, ἀσχολοῦμαι μέ τήν μελέτη καί τήν
παρακολούθηση τῶν θεμάτων τοῦ γραφείου, συνεργαζόμενος στενά μέ τόν π. Κυριακό καί μέ ὅλους τούς πολύτιμους ἐθελοντές
συνεργάτες τῆς ΠΕΓ καί, ἰδιαίτερα μέ τήν
Ὑπηρεσία Ἐνημερώσεως, Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τούς τελευταίους μῆνες, μέ τήν εὐλογία
τοῦ γέροντός του καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Συνεσίου, ἔρχεται
ἀπό τή Μονή Ἁγίου Ἀρσενίου Χαλκιδικῆς
1. Τέσσερις μῆνες πρός τῆς κοιμήσεώς του, ὁ π. Ἀντώνιος ἀπέστειλε πρός τόν τότε Πρόεδρο τῆς Σ.Ἐ. ἐπί τῶν
αἱρέσεων τήν δημοσιευόμενη ἐπιστολή.
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ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
ἐπιμέλεια π. Κυριακοῦ Τσουροῦ
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Στό ἀρχεῖο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί
τῶν αἱρέσεων βρήκαμε τήν δημοσιευόμενη
ἐδῶ Ἔκθεση τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου
Ἀλεβιζοπούλου. Ἐντυπωσιάζει ἡ διαπίστωση ὅτι στό κείμενο αὐτό ὁ μακαριστός γέροντας, μέσα ἀπό τή συστηματική μελέτη
του καί τήν ἐμπειρία του, μιλώντας γιά τό
τότε παρόν (1992) μιλάει καί γιά τό σήμερα.
Ὅ,τι εἶπε, ἔγραψε καί προέβλεψε ἰσχύει καί
γιά τό σήμερα, ἀκόμη καί στίς λεπτομέρειές
του. Μέ τό εὐαίσθητο ποιμαντικό αἰσθητήριό
του καί τήν «μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν», πού τόν συνεῖχαν, προειδοποιεῖ καί
προτείνει στούς ποιμένες καί σέ κάθε ἁρμόδιο, τό δέον γενέσθαι, γιά τήν ἀντιμετώπιση
τοῦ φαινομένου τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων.

Ἀκολουθώντας κι ἐμεῖς τίς δικές του
ὑποθῆκες, γιά εἴκοσι τώρα χρόνια, δημοσιεύομε τό κείμενο αὐτό, μέ τήν βεβαιότητα
ὅτι θά εἶναι ἕνα πολύτιμο «ἐργαλεῖο» στήν
ποιμαντική στρατηγική τῆς Ἐκκλησίας μας
ἔναντι τῶν αἱρέσεων.

ὁ μοναχός π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, ἐντεταλμένος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας καί πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ
Συμβουλίου τῆς «Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Γονέων διά τήν Προστασίαν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας
καί τοῦ Ἀτόμου», πού δημιουργήθηκε μέ
τήν συνεργασία τῶν δύο γειτονικῶν πρός
τό Βουδιστικό Κέντρο τοῦ Χολομῶντος
Ἱερῶν Μητροπόλεων Κασσανδρείας καί
Ἱερισσοῦ (ἐντεταλμένος π. Χρυσόστομος
Μαϊδώνης), πρωτοβουλία τῶν ἐντεταλμένων τους, ὡς ὄργανα ἀσκήσεως πολιτικῆς
πιέσεως καί δράσεως πρός τά ἔξω.
Τά τελευταῖα γεγονότα τῆς ἐναντίον
μας πολεμικῆς ἀπέδειξαν πόσο βασική
εἶναι ἡ ὕπαρξη καί ἡ δραστηριότητα τῆς
ΠΕΓ, πού δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας οἰκονομικός φορέας, ἀλλά ὁ πλέον οὐσιαστικός καί
στενός συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων καί τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως
Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ. Γι’ αὐτό ἔγινε

καί στόχος ἐπιθέσεων. Τόν τελευταῖο καιρό, ὅπως γνωρίζετε, ἄρχισε ἀξιοθαύμαστη
δραστηριότητα καί στόν νομικό τομέα.
Σεβασμιώτατε, πρίν φύγετε γιά τήν
ἐπαρχία Σας θά ἤθελα νά ἔχουμε μία τηλεφωνική ἐπικοινωνία.
Αὐτό πού αὐτή τή στιγμή μέ ἀπασχολεῖ
εἶναι ἡ ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς ἐργασίας
μας, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν κατάσταση τῆς ὑγείας μου καί ἀνεξάρτητα ἀπό τό πρόσωπό μου.
Χαίρομαι διότι βρίσκεται καί πάλι κοντά μας ὁ π. Ἀρσένιος, ὁ ὁποῖος μέ ἀντικαθιστᾶ, σέ στενή συνεργασία μέ τόν π.
Κυριακό, σέ ὅλα τά προβλήματα, τά ὁποῖα
δέν μπορεῖ λόγω ἐλλείψεως χρόνου νά
παρακολουθήση ὁ π. Κυριακός, ὁ ὁποῖος
ἐκτιμᾶ ἀφάνταστα τόν π. Ἀρσένιο καί τίς
ἱκανότητές του. Στό διάστημα τῆς ἐδῶ παρουσίας του φιλοξενεῖται στό ἵδρυμα τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς στήν Ἁγία Παρασκευή.
Μέ ἄπειρο σεβασμό
π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος

Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη (ἡ τελευταία
γι’ αὐτόν). Ἀσθενής ἀλλά ἀκάματος
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ΕΚΘΕΣΗ
Προσωπικῆς πείρας σέ θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας (Πρωτοχρονιά 1992)
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)

Μέ τό κείμενο αὐτό ἐπιθυμῶ νά ἐπικοινωνήσω προσωπικά μέ σεβαστά πρόσωπα, πού κατέχουν θέσεις εὐθύνης, κυρίως
στόν εὐρύτερο ὀρθόδοξο χῶρο, καί νά τά
καταστήσω μέτοχα τῆς προσωπικῆς μου
ἐμπειρίας, σέ θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας.
Ἡ εἰκοσαετής ἔρευνα καί ἐντατική ἐνασχόληση σέ θέματα ὁριοθετήσεως τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως, αἱρέσεων καί παρα
θρησκευτικῶν ὁμάδων, μέ ὁδήγησαν στά
ἀκόλουθα ποιμαντικά συμπεράσματα.
α) Ἡ νέα προβληματική
Γίνεται ἀπό ὅλους παραδεκτό, ὅτι ἡ
ἐποχή μας εἶναι ἐποχή κοσμογονικῶν
ἀλλαγῶν. Θά μπορούσαμε νά τήν παρομοιάσουμε μέ τήν πρωτοχριστιανική ἐποχή
κατά τήν ὁποία ὁ παλαιός κόσμος παραχωροῦσε τό ἔδαφος στήν χριστιανική πίστη.
Ἡ Ἐκκλησία ἐκλήθη τότε νά προσφέρει
τό μήνυμά της, ἀντιπαραθέτοντάς το μέ
τά ποικίλα μηνύματα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης
καί νά δείξει ὅτι αὐτή μόνη ἀποτελεῖ τή
λύση στά ἀδιέξοδα τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ
κόσμου. Τό ἔργο αὐτό ἦταν ἔργο τῆς ἀπολογητικῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Σήμερα ὅλοι ἔχουμε τή συναίσθηση ὅτι
κάτι οὐσιαστικό πάει νά ἀλλάξει στόν κόσμο μας. Ὅπως ὀρθά παρατηρεῖ ὁ David
Barret στήν World Christian Encyclopedia,
ὁ κόσμος σήμερα εἶναι πιό φιλόθρησκος
ἀπό κάθε ἄλλη φορά. Σχεδόν ὅλα τά εἴδη
τῶν θρησκειῶν ξαναγύρισαν. Ἀλλά αὐτή
ἡ ἐπιστροφή δέν εἶναι γιά τό καλό. Ἡ σύγχρονη θρησκευτική πραγματικότητα εἶναι
διφορούμενη καί ἔχει ἕνα πρόσωπο Ἰανοῦ

(Janus) τό ὁποῖον ἀποκαλύπτει τό καλύτερο
καί τό χειρότερο στόν ἀνθρώπινο χαρακτήρα. Ἔτσι λοιπόν εἴτε μᾶς ἀρέσει ἤ ὄχι,
πρέπει νά ζήσουμε μέ αὐτή τήν πραγματικότητα καί γι’ αὐτό εἶναι ἀναγκαῖο νά τήν
καταλάβουμε. Ἄν καί οἱ παλιές θρησκεῖες
ξαναζωντανεύουν, δέν ὑπάρχει καμία
ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἀνάπτυξη καί ἡ ἐξάπλωση
τῶν νέων θρησκευτικῶν κινήσεων εἶναι
ἕνα ἀπό τά πλέον ἐκπληκτικά συμβάντα
τοῦ αἰώνα μας. Βρίσκονται νά ἐργάζονται
σέ ἀντικοινωνικούς κύκλους ἐδῶ καί 3 ἤ 4
γενεές. Ἀλλά στή σύγχρονη ἐποχή μπῆκαν
στό προσκήνιο σάν μεγάλοι κοινωνικοί, πολιτικοί, πολιτισμικοί καί θρησκευτικοί παράγοντες. Ὁ Barret ὑπολογίζει ὅτι στά ἑπόμενα 10 χρόνια, 138.000 ἄνδρες καί γυναῖκες
ἐπί παγκοσμίου ἐπιπέδου θά εἶναι ὀπαδοί
τῶν καινούργιων θρησκευτικῶν κινήσεων.
Ἐξάλλου ἡ χριστιανική πίστη δέν ἐμποτίζει οὔτε προσδιορίζει πλέον ζωτικούς τομεῖς τῆς ζωῆς τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Τέτοιοι τομεῖς εἶναι ἡ παιδεία, ἡ νομοθεσία, ἡ
πολιτική, τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως.

Ἀπό τήν Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη
στήν Ἁλίαρτο (20-26.9.1995)
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Ἡ κοινωνική καί πολιτική ζωή, ἀκόμη καί
στήν ἐπαρχία, δέν ἔχουν πλέον ἀναφορά
στά μεγάλα γεγονότα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐάν
τώρα ἀναλογισθοῦμε ὅτι ἄλλοι τομεῖς,
ὅπως ἡ λογοτεχνία, ἡ μουσική, ὁ χορός καί
ἡ τέχνη γενικώτερα, ἔχουν ἤδη ἀπό τόν
περασμένο αἰώνα χάσει κάθε ἐπαφή μέ
τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας, κατανοοῦμε ὅτι
βρισκόμαστε πράγματι μπροστά σέ δραστικές ἀλλαγές.
Γίνεται ὅλο καί πιό σαφές ὅτι τό πνεῦμα
τῆς Ἐκκλησίας παραμερίζεται καί ἀντικαθίσταται ἀπό τό πνεῦμα τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καί τῆς παραθρησκείας. Ἤδη στή δεκαετία τοῦ 1970 ἐμφανίστηκαν στήν Εὐρώπη γκουρουιστικές καί παραθρησκευτικές
ὁμάδες, πού τώρα βρίσκονται σέ πλήρη
ἔξαρση. Οἱ ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις
ἀνέρχονται ἤδη σέ ἑκατοντάδες· τό πνεῦμα
τους, πού ὡς τάση εἶναι εὐρύτερα γνωστό μέ τόν ὅρο «Νέα Ἐποχή», ἐπηρεάζει
βασικούς παράγοντες τῶν περισσοτέρων
τομέων τῆς ζωῆς μας. Σ’ αὐτή τήν τάση
συμπλέκονται δεκάδες χιλιάδες ἐπί μέρους
παράγοντες καί ὁμάδες, ὅπως ἀκριβῶς οἱ
κόμβοι σέ ἕνα τεράστιο δίκτυο· μερικοί πιό
στενά, ἄλλοι πολύ χαλαρά, εὑρισκόμενοι
σέ μεγάλη ἀπόσταση ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο.
Αὐτό τό τεράστιο δίκτυο χαρακτηρίστηκε
ἀπό τούς «ἀποστόλους» τῆς τάσεως αὐτῆς
«ἀπαλή συνωμοσία». …
Βρισκόμαστε ἤδη σέ μιά ἐποχή ὅπως
ἐκείνη στήν ὁποία εὑρίσκετο ἡ πρώτη
Ἐκκλησία, πού ὅλα γύρω της προσδιορίζοντο ἀπό ἕνα «ἄλλο πνεῦμα». Ἑπομένως
καί σήμερα καλεῖται ἡ Ἐκκλησία νά ξαναδώσει στήν ἀπολογητική διακονία της τή
θέση ἐκείνη πού ἡ διακονία αὐτή κατεῖχε
στήν πρωτοχριστιανική Ἐκκλησία.
β) Ἡ ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἔξαρση τῆς παραθρησκείας συνέβη
σέ μιά ἐποχή πού, κυρίως στήν Δύση, παραμελήθηκαν οἱ πνευματικές προεκτάσεις
τῆς χριστιανικῆς πίστεως.
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Ὅπως ὑπογραμμίζεται σέ κείμενο τῆς
Association to the Dialog Centre International (Update and Dialog 1/1999), πού διευθύνεται ἀπό τόν Δανό θρησκειολόγο
καθηγητή Johannes Aagard, οἱ Ἐκκλησίες
στό σύνολό τους ἁπλῶς παρακολουθοῦν
αὐτή τήν καινούργια πραγματικότητα μέ
φόβο καί δυσπιστία. Ἄν καί προσπαθοῦν
νά μελετήσουν τήν κατάσταση, οἱ νέες
θρησκεῖες ἐπιτίθενται καί ἁρπάζουν μέλη
τῆς Ἐκκλησίας.
Τά πιό κύρια στοιχεῖα τῶν νέων θρησκευτικῶν κινήσεων εἶναι ἄγνωστα στούς
ἀρχηγούς τῆς Ἐκκλησίας καί στούς θεολόγους. Π.χ. ἡ κουνταλίνι εἶναι ἡ κύρια θεότης τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά πόσοι γνωρίζουν
τή φύση αὐτῆς τῆς «δύναμης τοῦ ὄφεως»;
Ἔτσι οἱ ἱεραποστολές τῶν Ἐκκλησιῶν
βρίσκονται μπροστά στό ἀδιέξοδο, ὅσον
ἀφορᾶ τίς νέες θρησκεῖες. Δέν καλλιεργεῖ
ται ἡ ἱεραποστολική ὑποχρέωση, γιά νά
ἀντιμετωπιστοῦν οἱ νέες κινήσεις καί οἱ
χριστιανικές ἱεραποστολές προσπερνοῦν
τίς γκουρουιστικές καί μένουν σέ πλήρη
ἄγνοια.
Μετά λύπης μας πρέπει νά ποῦμε, συνεχίζει τό κείμενο, ὅτι οἱ παλιές καλές μέρες,
πού ὁ Χριστιανισμός ἦταν δυνατός, πέρασαν, καί αὐτές τίς μέρες δέν θά ξανάρθουν.
Ὁ Χριστιανισμός ἔχασε τό μονοπώλιο. Γιά
νά μείνει μιά ζωντανή πραγματικότητα,
ἡ χριστιανική πίστη πρέπει νά ζήσει πλάι
πλάι μέ τίς ἄλλες πίστεις καί ἀπόψεις.
Καί ἐμεῖς, ἀπό τή δική μας πλευρά,
διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ἀντιαιρετική ποιμαντική, πού κατά τήν ἄποψή μας πρέπει νά
χαρακτηριστεῖ «ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας», βρίσκεται σήμερα στό περιθώριο τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Μερικοί θεολόγοι,
ἰδιαίτερα λαϊκοί, ἐκφράζουν τήν ἄποψη
πώς ἡ ἀπολογητική αὐτή δακονία καθίσταται ἐντελῶς περιττή, ἐάν ἡ ἐνορία λειτουργεῖ ὀρθά.
Ἄλλοι πάλι, κυρίως ἀκαδημαϊκοί διδάσκαλοι, ἐκφράζουν τήν ἄποψη πώς πρέπει
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νά ἀποφεύγουμε ὁποιαδήποτε μορφή ἀντι
παραθέσεως μέ ὁποιαδήποτε θρησκευτικά
ἤ ἰδεολογικά ρεύματα, γιατί διαφορετικά
μεταβάλλουμε τήν πίστη μας σέ ἰδεολο
γία. Οἱ κύκλοι αὐτοί ρίπτουν περισσότερο βάρος στό θρησκειολογικό, παρά στό
ποιμαντικό στοιχεῖο. Μερικοί μάλιστα δέν
διστάζουν νά ὁμιλοῦν καί νά ἐνεργοῦν μέ
τρόπο περιφρονητικό γιά τό ἔργο ἐκείνων
πού σήμερα ἀσκοῦν τήν ἀπολογητική αὐτή
διακονία μέσα στήν Ἐκκλησία καί προβάλλουν γι’ αὐτή τή στάση τους ἀκόμη καί
λόγους συνειδήσεως.
Πρόκειται ὄντως γιά τό τρίτο μέτωπο
τῆς ἀπολογητικῆς· τό πρῶτο εἶναι ἡ δραστηριότητα τῶν αἱρετικῶν καί παραθρη
σκευτικῶν ὁμάδων καί ἡ ἐναντίον μας
πολεμική· τό δεύτερο εἶναι ἡ πολεμική πού
προέρχεται ἀπό τούς ἀνθρώπους «τοῦ κόσμου τούτου». Τό τρίτο μέτωπο ἀναφέρεται
σέ παράγοντες μέσα στήν Ἐκκλησία!
Οἱ θέσεις αὐτές ἐναντίον τῆς ἀπολογητικῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν μεγάλο
κίνδυνο γιά τό ποιμαντικό μας ἔργο, ὄχι
μόνο ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἀνέλαβαν
νά ἐκπαιδεύσουν τά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ἐπειδή εἶναι φυσικό νά
ἐπηρεάζουν τούς διδασκάλους τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα καί
μερικές φορές καί ἀνώτατα στελέχη τῆς
Ἐκκλησίας.
Οἱ ἀπόψεις αὐτές, - πώς δέν ἐπιτρέπονται ἀντιπαραθέσεις - , ἀποτελοῦν βασικό
δόγμα τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς τοῦ
Ὑδροχόου», πού τάσσεται ὑπέρ τῆς ἐναρμονίσεως θρησκειῶν καί ἰδεολογιῶν. Ὅλες
οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν κατά τήν ἀντίληψη
αὐτή στήν ἴδια κατεύθυνση. Ἡ διαφορά
ἔγκειται στό ὅτι ἡ καθεμιά ἀπό αὐτές ἀπευθύνεται σέ ἀνθρώπους πού βρίσκονται σέ
διαφορετικό ἐξελικτικό ἐπίπεδο. Ἔτσι δέν
ὑπάρχει ὀρθή καί λανθασμένη θρησκεία,
ὅπως δέν ὑπάρχει διάκριση ἀνάμεσα στήν
ἀλήθεια καί στό ψεῦδος, στό καλό καί στό
κακό. Ὅλα ἐξυπηρετοῦν τήν «ἐξέλιξη» καί

διάλογος

εἶναι προσαρμοσμένα στό «ἐξελικτικό ἐπίπεδο» τοῦ καθενός.
Οἱ ἀντιλήψεις αὐτές, πού δυστυχῶς στήν
ἐποχή μας γίνονται σέ πολλές περιπτώσεις
πράξη, ἀφαιροῦν ἀπό τούς νέους μας τό
σταθερό σημεῖο ἀναφορᾶς καί δημιουργοῦν σύγχυση καί ἀβεβαιότητα. Γι’ αὐτό
καί ἡ μόνη ἐλπίδα γιά ἔξοδο ἀπό αὐτή τή
σύγχυση εἶναι ἡ ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας μας.
Στήν πρωτοχριστιανική Ἐκκλησία ἡ
ἀπολογητική κατεῖχε κεντρική θέση στήν
ἐκκλησιαστική ζωή. Ἀποτελοῦσε βασικό
μέλημα, ὄχι μόνο τῶν μεγάλων θεολόγων
καί ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί
τοῦ κάθε πιστοῦ. Ἤδη στήν Καινή Διαθήκη ὑπογραμμίζεται τό καθῆκον ὅλων τῶν
πιστῶν νά εἶναι «ἕτοιμοι εἰς ἀπολογίαν
παντί τῷ αἰτοῦντι ἡμᾶς λόγον περί τῆς ἐν
ἡμῖν ἐλπίδος μετά πραότητος καί φόβου»
(Α’ Πέτρ. γ’ 15).
Ἀντίθετα μέ αὐτό τό καθολικό καθῆκον,
οἱ ποιμένες καί οἱ πιστοί φαίνεται ὅτι ἐδικαιοῦντο νά ποῦν σέ κάποιον πού ζητοῦσε
ὑλική συμπαράσταση: «ἀργύριον καί χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι» (Πράξ. γ’ 6).
Αὐτές οἱ νέες προτεραιότητες γίνονται
ἀντιληπτές ἀπό ὅλες τίς ἀποκρυφιστικές
ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες προβάλλουν τίς δικές τους προσφορές γιά τήν κάλυψη τῶν
ὑπαρξιακῶν κενῶν τῆς ἐποχῆς μας. Εἶναι
ἐνδιαφέρον νά ἀναφέρουμε ἐδῶ ἀπόσπασμα ἄρθρου σέ ἀποκρυφιστικό περιοδικό,
πού προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά δείξει
πρός τά ἔξω ἕνα οὐδέτερο πρόσωπο ἤ ἀκόμα καί φιλο-ορθόδοξο. Δέν εἶναι, φυσικά,
ἐδῶ ὁ κατάλληλος χῶρος νά ἀπαντήσουμε
στό ἐρώτημα γιατί γίνεται αὐτό. Παραθέτουμε ἁπλά τό ἀπόσπασμα:
«Στήν ἐποχή μας, πού γιά ὅλους τούς
γνωστούς λόγους, ἡ τάση “ἐσωτερικῆς”
ἀναζήτησης εἶναι τόσο αὐξημένη, Ὀρθοδοξία καί Ἑλλάδα ἔχουν στά χέρια τους
τόσο σοβαρά “ὅπλα”, πού κυριολεκτικά θά
μποροῦσαν νά κατακτήσουν τόν κόσμο».
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Τό ζήτημα αὐτό ἀφορᾶ τόσο τήν ἐκκλησιαστική, ὅσο καί τήν πολιτική ἡγεσία. Ἡ
χώρα μας δέν θά βγεῖ ἀπό τήν ἀπομόνωση
οὔτε μέ τίς τουριστικές καμπάνιες, ούτε μέ
διοργανώσεις ἀγώνων καί συνεδρίων.
Τή δίψα ἤ τή μόδα τῆς ἀναζήτησης, τήν
ἐκμεταλλεύονται πλήρως ὅλοι. Ἀπό σοβαρές ἐσωτερικές παραδόσεις μέ ὑπόβαθρο
καί ζωντανούς δασκάλους, μέχρι ἀστεῖα ἤ
καί ἐπικίνδυνα νοητικά κατασκευάσματα
αὐτοφωτισμένων γκουροῦ. Ἀπό βιομηχανίες εἰδῶν νέας ἐποχῆς, μέχρι σχολές καί
πανεπιστήμια μέ σχετικές ἕδρες.
Ἡ κατάρρευση τοῦ «ὑπαρκτοῦ κομμουνισμοῦ» εἶναι ἐπίσης γεγονός. Ἕνα τεράστιο ἔθνος, μέ ἔντονα καταπιεσμένο τόσα
χρόνια τό θρησκευτικό του συναίσθημα,
εἶναι ἕτοιμο νά πάει στό ἄλλο ἄκρο. Ποιός
θά ἐπωφεληθεῖ;
Ἤδη ἡ εἰσβολή ἄρχισε, ὄχι μόνο ἀπό τά
τζίν, τήν κόκα κόλα καί τά μάκ ντόναλτς,
ἀλλά κι ἀπό τά διάφορα ἐσωτερικά ρεύματα καί φιλοσοφίες.
Ἀπέναντι ὅμως στίς φοβερές αὐτές
ἀπαιτήσεις, ἡ Ὀρθοδοξία – γιά νά λέμε τά
πράγματα ὅπως εἶναι – εἶχε ἕνα φοβερό
μειονέκτημα. Δέν ὑπῆρχαν οἱ κατάλληλοι
ἄνθρωποι πού νά συνδυάζουν τό ἐσωτερικό βίωμα μέ τήν εὐρεία θεωρητική κατάρτιση, ὄχι μόνο τήν ὀρθόδοξη, ἀλλα γενικότερη. Μόλις τώρα διαφαίνονται κάποια
φωτεινά πνεύματα, ἱκανά νά σηκώσουν
αὐτό τό βάρος.
Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τά ἔβγαλαν
πέρα στό δύσκολο ἔργο τους, ἔχοντας μαζί
τους τή θεία χάρη, ἀλλά καί μιά πλατειά
γνώση, χωρίς μισαλλοδοξία, τῶν φιλοσοφιῶν καί θρησκειῶν πού ἀντιμετώπισαν.
Τέτοια πνεύματα χρειάζονται σήμερα.
Ἀκόμη χρειάζεται γνώση καί ἐφαρμογή
τῶν νόμων ἐπικοινωνίας, πού ἐφαρμόζουν
πλέον καί οἱ διαφημιστικές ἑταιρεῖες».
Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν ἴσως εἶναι σήμερα ἀναγκασμένη νά ἐπανεξετάσει τό ζήτημα τῶν
προτεραιοτήτων της στό ποιμαντικό ἔργο.
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γ) Ἡ διάβρωση
Στήν ἐποχή μας ἐπιχειρεῖται διάβρωση
τῶν πολιτειακῶν, κοινωνικῶν, ἐκπαιδευτικῶν ἤ ἀκόμη καί ἐκκλησιαστικῶν φορέων. Ἐάν ἐπικρατήσει ἡ παραπάνω ἄποψη
γιά τήν ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας, τό
διαβρωτικό αὐτό ἔργο θά συνεχιστεῖ καί θά
συστηματοποιηθεῖ χωρίς τήν παραμικρή
ἀντίσταση ἀπό μέρους μας.
Γιά νά γίνει ἀντιληπτό ὅτι ἀπειλεῖται μέ
διάβρωση ἀκόμη καί ὁ θεολογικός χῶρος
καί τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά
σχολεῖα, ἀναφέρουμε τά ἀκόλουθα χαρακτηριστικά παραδείγματα1:
1. Ὡς «ἐξεταστέα ὕλη» στό Ε’ ἑξάμηνο τοῦ Ποιμαντικοῦ (χειμερινό 1989) τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, στό μάθημα τῆς Ἱστορίας Θρησκευμάτων, δόθηκε
κείμενο συνεντεύξεως τοῦ Μ. Eliade στό
περιοδικό «Σικάγο», στήν ὁποία ὁ Eliade,
μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει ὅτι μόνο μέ τίς
ἐμπειρίες του στήν Ἰνδία κατανόησε τήν
ἀξία τῶν εἰκόνων στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Στό ἴδιο κείμενο, τό ὁποῖο ὁ ἱστορικός
τομέας τῆς «Θεολογικῆς Σχολῆς» ἐξέδωσε ὡς «προσφορά τιμῆς καί σεβασμοῦ»
στή μνήμη τοῦ Eliade ὡς «Ὕπατον τῶν
θρησκειολόγων», οἱ ὀρθόδοξοι φοιτητές
τῆς θεολογίας διδάσκονται: «Δέν πηγαίνω
στήν Ἐκκλησία, ἀλλά σέ κάθε μορφή θρησκευτικῆς ἐκδηλώσεως αἰσθάνομαι σάν
τό σπίτι μου». Ἀκόμη: Τό νόημα τῆς ζωῆς
μπορεῖ κανείς νά τό ἀνακαλύψει «στό Ζέν
ἤ στή Γιόγκα»· ὅλες οἱ λεωφόροι εἶναι ἀνοικτές καί τίποτε δέν εἶναι κλειστό.
Οἱ ἀντιλήψεις αὐτές διαδίδονται σήμερα
εὐρύτατα καί στή χώρα μας ἀπό τούς κύκλους τῆς θεοσοφίας, τοῦ γκουρουϊσμοῦ,
ἰδιαίτερα τῆς «Ἀποστολῆς Ραμακρίσνα»,
βασικός κλάδος τοῦ «Τάγματος Ραμακρίσνα», ἔχει ἤδη ἱδρύσει στή Δύση ναούς,
μοναστήρια καί πλῆθος Κέντρων. Προβάλλεται συνήθως ὡς φιλοσοφία, μέ δραστη1. Σ.τ.Σ. Ἐπισημαίνομε ὅτι τό κείμενο ἀναφέρεται σέ
δεδομένα τῆς δεκαετίας τοῦ 1990.
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ριότητες πού δῆθεν δέν ἀποβλέπουν στόν
προσηλυτισμό. Ὅμως μοναχοί τοῦ τάγματος (σουάμι), μέ βιβλία πού μεταφράζονται
σέ ὅλες τίς Δυτικές γλῶσσες, ἀκόμη καί
μέ γκουρουιστικά ὑπομνήματα στήν Ἁγία
Γραφή, μέ διαλέξεις σέ ἐπίσημες αἴθουσες,
μέ διαθρησκευτικά συνέδρια, στά ὁποῖα
συμμετέχουν καί χριστιανοί θεολόγοι, διαδίδουν τά βασικά δόγματα τοῦ ἀπολύτου μονισμοῦ ὡς καινό δόγμα ὅλων τῶν
θρησκειῶν, ὑποστηρίζουν ὅτι καί ὁ Ἰησοῦς
Χριστός ἦταν ἕνας ἀπό τούς Ἀβατάρ, δίπλα
στόν Κρίσνα κ.ἄ., ὅτι σέ αὐτή τή βάση ὅλες
οἱ θρησκεῖες εἶναι ἑνωμένες καί ἀποτελοῦν
ἁπλῶς διαφορετικούς δρόμους καί ἀπειλοῦν τό χριστιανικό φρόνημα μέ διάβρωση.
Τίς ἴδες ἰδέες συμμερίζονται καί θεολόγοι καθηγητές Πανεπιστημίων, πού μετέχουν σέ διαθρησκευτικά συνέδρια τῶν παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων, ἰδιαιτέρως
τοῦ Σάν Μυούνκ Μούν.
2. Συγγραφέας βιβλίου θρησκευτικῶν
μιᾶς τάξεως τοῦ ἑλληνικοῦ Λυκείου, διακηρύσσει δημόσια τήν ἄποψη ὅτι δέν πρέπει
νά γίνεται ἀντιπαράθεση μέ τίς παραθρησκευτικές καί αἱρετικές ὁμάδες, ὅτι αὐτές
ἀποτελοῦν ἁπλά θρησκευτικά ἤ κοινωνικά φαινόμενα, ὅτι οἱ γκουροῦ εἶναι κάτι
ἀνάλογο μέ τούς δικούς μας γέροντες καί
ὅτι ὑπάρχουν καί γνήσιοι γκουροῦ, τούς
ὁποίους μπορεῖ κανείς νά γνωρίσει πηγαίνοντας στήν Ἰνδία. Πρόκειται ἀκριβῶς
γιά τήν ἴδια θέση τοῦ θρησκειολόγου Eliade καί τῶν ὁμάδων τῆς «Νέας Ἐποχῆς»,
ἡ ὁποία δημιουργεῖ σύγχυση στούς νέους
μας, ὄχι μόνο στούς μαθητές Λυκείου,
ἀλλά καί στούς φοιτητές τῆς θεολογίας
καί στούς διδασκάλους τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν στά Ὀρθόδοξα σχολεῖα.
Αὐτές ἀκριβῶς τίς ἀντιλήψεις προπαγανδίζουν οἱ ποικίλες γκουρουιστικές
ὁμάδες στή Δύση. Ὑποστηρίζουν ὅτι δέν
πρέπει νά γίνεται ἀντιπαράθεση ἰδεῶν·
τό περιεχόμενο τῆς πίστεως τοῦ καθενός
εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού ὁ καθένας χρειά-
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ζεται, ὅπως καί οἱ θρησκεῖες εἶναι ἀκριβῶς
ἐκεῖνες πού οἱ ὀπαδοί τους χρειάζονται,
ἀνάλογα μέ τό ἐξελικτικό πεδίο τοῦ καθενός ἀνθρώπου ξεχωριστά καί τοῦ κάθενός
λαοῦ σέ μιά συγκεκριμένη ἐποχή. Καμμιά
θρησκεία δέν ἔχει ὁλόκληρη τήν ἀλήθεια,
ἀλλά καί καμμιά θρησκεία δέν εἶναι λανθασμένη· ὅλες ἀποτελοῦν θρησκευτικά
φαινόμενα, πού ὑπηρετοῦν τήν ἐξέλιξη τοῦ
ἀνθρώπου. ...
Εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀντίληψη πού «πέρασε»
ἤδη καί σέ συγγραφεῖς διδακτικῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σέ
2
ὀρθόδοξα σχολεῖα . ...
18. Ἡ Ἑλλάδα ὅπως καί ἄλλες ὀρθόδοξες χῶρες μεταβάλλονται βαθμιαῖα, ἀλλά
συστηματικά σέ μεγάλες ἀποκρυφιστικές
ἀγορές. Αὐτό ἀποδεικνύεται καί ἀπό τή «ζήτηση» τῶν προϊόντων τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ
χώρου. Ὑπάρχουν ἤδη εἰδικά καταστήματα
στήν Ἀθήνα, μερικά ἀποκρυφιστικά προϊόντα διατίθενται στά σοῦπερ-μάρκετ καί τό
σύστημα ἀποστολῆς τους ἔχει βιομηχανοποιηθεῖ. Στήν Ἑλλάδα ἐκδίδονται 26 ἀποκρυ
φιστικά περιοδικά. Μερικά ἀπό αὐτά ἔχουν
μεγάλη κυκλοφορία ἰδίως μεταξύ τῶν νέων.
Στό Φεστιβάλ βιβλίου τῆς Ἀθήνας (1991),
ἀπό τά 300 περίπου περίπτερα, 28 ἦταν ἀποκρυφιστικά. Περισσότερα ἀπό τά μισά ἐξέθεταν μεγάλη σειρά ἀποκρυφιστικῶν βιβλίων.
Τό πόσο ἔχει προχωρήσει ἡ διάβρωση
τοῦ φρονήματος τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων
ἀποδεικνύει τό γεγονός ὅτι μεγάλο μέρος
τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ, ἰδιαίτερα νέοι, πού
ἀντιμετωπίζουν ὑπαρξιακά προβλήματα,
καταφεύγουν στίς «λύσεις» τοῦ ἀποκρυ
φισμοῦ καί τῆς παραθρησκείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι τό θέμα τῆς
μετενσαρκώσεως. Μέ τήν μετενσάρκωση
ὑπόσχονται ποικίλες ὁμάδες νά λύσουν τό
πρόβλημα τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου,
τό πρόβλημα τοῦ κακοῦ στόν κόσμο κ.ο.κ.
2. Εἶναι ἐντυπωσιακό ὅτι ἀπόπειρες ἐντάξεως παρόμοιας ὕλης στό πρόγραμμα σπουδῶν ἐμφανίστηκαν ἤδη
στίς μέρες μας.
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Στήν Ἑλλάδα κυκλοφοροῦν σήμερα τουλάχιστον 5 διαφορετικά βιβλία, πού ἀναφέρονται στίς δοξασίες τοῦ κάρμα καί τῆς
μετενσαρκώσεως. Ὑπολογίζεται πώς τό
35% τῶν Εὐρωπαίων, πιστεύουν ἤδη στή
διδασκαλία αὐτή πού ἀκυρώνει ὄχι μόνο
ὁλόκληρο τόν εὐρωπαϊκό πολιτισμό (ἀφοῦ
θεμελιώνεται σέ διαφορετική ἀντίληψη περί ἀνθρώπου), ἀλλά καί τό ὅλο μήνυμα τῆς
Ἐκκλησίας, πού ταυτίζεται μέ τό κήρυγμα
τῆς ἀναστάσεως.
Αὐτά εἶναι μερικά ἐνδεικτικά «σημεῖα»
τοῦ καιροῦ μας, πού ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ
διάβρωση τοῦ δικοῦ μας χώρου ἔχει προχωρήσει ἀνησυχητικά.
Ἡ ἀπολογητική λοιπόν τῆς Ἐκκλησίας
μας ἀποκτᾶ σήμερα προτεραιότητα γιά
ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία: ἰδιαίτερα στίς
χῶρες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες ἀπηλλάγησαν
ἀπό τά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα. Οἱ ποικίλες αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές ὁμάδες συναγωνίζονται ἡ μία τήν ἄλλη, ποιά
θά ἀναπληρώσει τό ἰδεολογικό κενό πού
δημιουργήθηκε.
Οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ λαός σ’
αὐτές τίς χῶρες δέν ἔχουν τήν κατάλληλη
ἐνημέρωση, τήν ἀπαραίτητη προετοιμασία καί τήν στοιχειώδη ὑποδομή γιά τήν
ἀντιμετώπιση τῆς νέας καταστάσεως καί ὁ
κίνδυνος τῆς διαβρώσεως εἶναι ὑπαρακτός.
δ) Τί πρέπει νά γίνει
Ἡ ἄποψη πώς τό μόνο πού ἔχουμε νά
κάνουμε εἶναι ἡ ὀργάνωση τῆς ἐνοριακῆς
ζωῆς εἶναι ἐπικίνδυνη. Ἀκόμη κι ἄν ὀργανώσουμε ὅπως πρέπει τήν ἐνοριακή μας
ζωή, ἐάν δέν ἐνισχύσουμε τήν ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας καί μείνουμε παθητικοί θεατές μπροστά στήν συνεχιζόμενη
διάβρωση ὅλων τῶν φορέων καί κέντρων
ἐπηρεασμοῦ τοῦ κοινοῦ καί ἰδιαίτερα τῆς
νέας γενιᾶς, δέν θά ἐπιτύχουμε ἀπολύτως
τίποτε.
Ὁ χῶρος τῆς μουσικῆς, τῆς τέχνης, τοῦ
κινηματογράφου, τῶν μέσων μαζικῆς ἐνη-
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μερώσεως, οἱ μορφωτικοί καί πολιτιστικοί
φορεῖς, ὁ χῶρος τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἀκόμη
καί τῆς θρησκευτικῆς, τά πολιτικά κόμματα καί ἡ τοπική αὐτοδιοίκηση ἔχουν σέ
ἀνησυχητικό βαθμό διαβρωθεῖ. Ὁ ἀποκρυφισμός σέ ὅλες του τίς μορφές, προσδιορίζει τό φρόνημα τῶν φορέων αὐτῶν σέ
μεγαλύτερο βαθμό ἀπό ὅτι τό περιεχόμενο
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.
Ἐάν δέν κάνουμε κάτι γενναῖο, ἀκόμη
καί ἄν ὀργανώσουμε τήν ἐνοριακή μας
ζωή, δέν θά μπορέσουμε νά προστατεύσουμε οὔτε ἐκείνους πού θά κρατήσουμε μέσα
στήν Ἐκκλησία, γιατί τό φρόνημά τους θά
ὑποστεῖ διάβρωση. Θά ἐγκολπωθοῦν ἰδέες
καί θά τρέφονται μέ πνευματική τροφή
ξένη πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη καί θά
θεωροῦν τίς ἐξωχριστιανικές δοξασίες ὀρ
θόδοξες! Αὐτό γίνεται ἤδη σέ πολλές περιπτώσεις. Τό πρόβλημα θά ὀξυνθεῖ μέ τήν
συντονισμένη προπαγάνδα τῆς λεγομένης
«Νέας Ἐποχῆς», πού τείνει νά κυριαρχήσει
σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς μας. Στή
δεκαετία τοῦ 1990 διαμορφώνεται ἤδη ἕνας
νέος πολιτισμός. Βασικό γνώρισμά του
εἶναι ἡ σύγχυση ἀνάμεσα στή θρησκεία
καί στήν πολιτική, ἡ θρησκειοποίηση τῆς
πολιτικῆς καί ἡ πολιτικοποίηση τῆς θρησκείας. Ὁ πολιτισμός πού διαμορφώνεται
ἀκυρώνει τό χριστιανικό ἦθος καί ὁλόκληρο τό δυτικό πολιτισμό.
Μπροστά σ’ αὐτή τή νέα πραγματικότητα ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδοξίας στήν ἀναζήτηση τῶν πνευματικῶν θεμελίων γιά τήν
οἰκοδομή τοῦ ὀνομαζομένου «κοινοῦ εὐρωπαϊκοῦ σπιτιοῦ» ἔχει μεγίστη σημασία.
Πιό συγκεκριμένα πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἡ οὐσιαστική ἀντιμετώπιση
τῶν ποικίλων προβλημάτων, πού σχετίζονται μέ τίς αἱρέσεις καί γενικώτερα μέ τήν
ἐξωχριστιανική καί ἐξωευρωπαϊκή ἀπειλή,
προϋποθέτει τήν σέ βάθος γνώση τοῦ ἀντικειμένου, τήν ἀντικειμενική ἐνημέρωση.
Ἐάν δέν γνωρίζουμε τήν πρόκληση, δέν
εἶναι δυνατόν νά δώσουμε τίς ὀρθόδοξες
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λύσεις, νά ὁριοθετήσουμε τήν πίστη μας
καί νά προσφέρουμε τό ἀπαραίτητο σταθερό σημεῖο ἀναφορᾶς καί τό «μέτρο» κρίσεως κάθε τι νέου πού φθάνει σέ μᾶς. ...
Ἡ σύγχρονη καί συστηματική ἀπολογητική ἐργασία τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά
ἔχει ὡς σκοπό τήν πρόληψη τῆς πλάνης,
καθώς καί τήν ἐπιστροφή τῶν πεπλανημένων. Πρέπει νά συνδυάζει τήν ὁριοθέτηση
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, πού προϋποθέτει
τήν καλή γνώση τῆς ποικίλης προκλήσεως (αἱρετικῆς, ἀποκρυφιστικῆς, γκουρουϊστικῆς, νεογνωστικῆς κ.ἄ.) καί τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς θεολογίας. Πρέπει, σύμφωνα καί μέ ὅσα ἤδη ἐκθέσαμε, νά εἶναι σέ
θέση νά ἀποκαλύπτει πίσω ἀπό τά πολυάριθμα προσωπεῖα τό ἀληθινό πρόσωπο τῆς
κάθε ὁμάδος, νά προσδιορίζει τούς ἀληθινούς σκοπούς της, τίς διασυνδέσεις της, τή
στρατηγική της καί τίς ἐπιπτώσεις πού ἔχει
ἡ τυχόν ἐξάπλωση τῶν δοξασιῶν της γιά
τήν ἐν Χριστῷ ἐλπίδα, γιά τήν κοινωνική,
πολιτιστική, πολιτική μας ζωή, ἀκόμη καί
γιά τούς δημοκρατικούς θεσμούς καί τά
ἀνθρώπινα δικαιώματα. ...
Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον ἐπί
μία δεκαπενταετία, μέ τήν εὐλογία τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προσπαθήσαμε νά λειτουργήσουμε
μερικά βασικά ἐκπαιδευτικά προγράμματα, στηριζόμενοι στήν ἐλεύθερη καί ἐθελοντική συνεργασία. Πολύτιμοι συνεργάτες
τῶν προγραμμάτων αύτῶν ἦσαν διάφορες
προσωπικότητες πού εὐαισθητοποιήθησαν
και ἐνημερώθησαν, γονεῖς τῶν ὁποίων τά
παιδιά ἔπεσαν θύματα τῶν αἱρέσεων καί
τῆς παραθρησκείας καί ἰδιαιτέρως, πρώην
θύματα, πού βοηθήθηκαν νά ἀπαλλαγοῦν
ἀπό αἱρετικές καί παραθρησκευτικές ἐξαρτήσεις, ἐπανεντάχθηκαν στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καί ἐκπαιδεύθηκαν γι’ αὐτό τό
ἔργο. ...
Κλείνοντας, ὑπογραμμίζουμε καί πάλι
πώς ἡ Ἐκκλησία καί ἡ θεολογία μας πρέπει
νά δεχθεῖ τήν πρόκληση καί νά ἀναζητήσει
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ἀπαντήσεις στά σύγχρονα ὑπαρξιακά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τή δική
της γνήσια παράδοση.
Μέ βάση τήν μέχρι τοῦδε ἐμπειρία πρέπει
νά δεχθοῦμε πώς ἡ ἀκαδημαϊκή μας θεολογία δέν ἔχει ἀποδεχθεῖ αὐτή τήν πρόκληση.
Ἐάν, συνεπῶς, θελήσουμε νά μεταφέρουμε
στήν ἀπολογητική μας διακονία τήν προβληματική τῆς ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας, δέν
προσφέρουμε οὐσιαστική βοήθεια: δέν θά
ἐπιτύχουμε ἀληθινή διαπροσωπική ἐπικοινωνία καί ποιμαντικό διάλογο. Ἀντίθετα:
θά ὁδηγήσουμε σέ μεγαλύτερη σύγχυση καί
ἀβεβαιότητα, κυρίως τούς νέους ἐκείνους,
οἱ ὁποῖοι χρειάζονται σταθερό σημεῖο ἀναφορᾶς καί ἕνα «μέτρο», γιά νά μπορέσουν
νά ἀποφασίσουν ἀναφορικά μέ κάθε τι νέο,
πού ἔρχεται πρός αὐτούς. ...
Ἡ ἀπολογητική διακονία μας δέν εἶναι
δυνατόν νά διεξαχθεῖ κατά τρόπο δραστικό καί σύμφωνο μέ τήν παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας, ἄν δέν στηρίζεται στή βαθύτερη μελέτη καί ὀρθή κατανόηση τῆς ἔξωθεν
προκλήσεως. Εἶναι δυστύχημα τό ὅτι δέν
ὑπάρχει ἕνα ἐρευνητικό Κέντρο, πού νά
ἀσχολεῖται μέ αὐτό τό θέμα. Ἡ στάση πού
παίρνουν οἱ ὑπεύθυνοι παράγοντες τῶν
ἀνωτέρων καί ἀνωτάτων ἱδρυμάτων, πού
ἀνέλαβαν τήν ἐκπαίδευση τῶν στελεχῶν
τῆς Ἐκκλησίας, δέν εἶναι πάντοτε ἐλπιδοφόρα.
Πιστεύουμε πώς εἶναι καιρός νά προχωρήσουμε σέ γενναῖες ἀποφάσεις καί στήν
ὑλοποίησή τους: ἐλπίζουμε πώς οἱ ἀποφάσεις αὐτές θά ληφθοῦν κατά τό νέο ἔτος
1992, ὄχι γιά νά μείνουν ἀποφάσεις, ἀλλά
γιά νά ὑλοποιηθοῦν σέ αὐτό τό νέο ἔτος:
εἶναι ἤδη ἀργά καί πρέπει νά σπεύσουμε,
πρίν νά εἶναι οἱ συνέπειες περισσότερο
τρομακτικές. Θά εἶναι πολύ πιό ἀνώδυνο
νά ἀντιληφθοῦμε αὐτές τίς συνέπειες μέ
τρόπο «ὁμαλό». Μόνο τότε θά μπορέσουμε
νά ἀντιδράσουμε μέ σύνεση καί σωφροσύνη. Αὐτή εἶναι ἡ προσωπική μου εὐχή γιά
τό 1992.
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H ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου ,
Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
1

Ἄς δοῦμε μερικά πνευματικά μηνύματα, πού ἔχει νά μᾶς δώσει ἡ μορφή
τοῦ ἀειμνήστου π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου…
Τό πρῶτο καί βασικότατο χαρακτηριστικό του. Ὁ π. Ἀντώνιος ὑπῆρξε ὁ
ἄνθρωπος τῆς συνεχοῦς ἐργασίας. Δέν
ὑπῆρχαν ἀργίες καί διακοπές γι’ αὐτόν.
Ὡς γείτονας του, πολλές φορές, ἔβλεπα τό
φῶς τῆς λάμπας τοῦ γραφείου του, νἆναι
ἀναμμένο, ἀργά τό βράδυ καί ὁ π. Ἀντώνιος νἆναι σκυμένος πάνω στά χαρτιά του,
στά βιβλία του, στή γραφομηχανή του.
Τό ἴδιο καί στό γραφεῖο του στήν Ἱ. Σύνοδο, ἀπό τό πρωί μέχρι ἀργά τό μεσημέρι,
δούλευε συνεχῶς, ἔγραφε, προβληματιζόταν, διηύθυνε τίς συσκέψεις, ἔβλεπε τούς
ξένους ἀνταποκριτές, συνεργαζόταν μέ
τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς ἄλλους Ἀρχιερεῖς. Ἡ ὑπηρεσία του στήν Ἱ. Σύνοδο ἦταν
ἀπό τίς πιό ζωντανές, δημιουργικές καί
καρποφόρες ὑπηρεσίες. Τόσο στήν πρώτη
1. Ἀπό ὁμιλία του στό Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως,
6.5.2001

Ἀπό τήν ἐκδήλωση στήν Καζάρμα,
γενέτειρα τοῦ π. Ἀντωνίου, κατά τήν
ἀφιέρωση σ’ ἐκεῖνον τῆς κεντρικῆς
πλατείας τοῦ χωριοῦ
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φάση πού ἦταν ὑπεύθυνος τῆς Σχολῆς
Ἐθελοντῶν Διακονίας καί τοῦ Γραφείου
Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, ὅσο καί στή δεύτερη φάση, ὡς Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί ὡς Διευθυντοῦ τοῦ Κέντρου Συμπαραστάσεως
Παλλινοστούντων.
Ἕνα δεύτερο χαρακτηριστικό τοῦ π.
Ἀντωνίου ἦταν ἡ μελέτη. Ἦταν ἄνθρωπος τοῦ βιβλίου. Διάβαζε πολύ ἑλληνικά
καί ξένα βιβλία. Πρωτίστως ἤξερε καλά
τήν Ἁγία Γραφή, ὅσον ὀλίγοι σήμερα θεολόγοι καί κληρικοί. Ἡ ἄριστη δέ γνώση
τῆς γερμανικῆς γλώσσας τόν διευκόλυνε
πολύ στίς μελέτες του. Γι’ αὐτό καί ἦταν
ἐνημερωμένος, βαθύς θεολόγος, ἕτοιμος
νά δώσει τήν καλήν ὁμολογίαν, «παντί τῷ
αἰτοῦντι». Τίς γνώσεις του δέν τίς περιόριζε
μόνο γιά τόν ἑαυτό του. Ἦταν μεταδοτικός.
Λειτουργοῦσε ὡς πομπός στούς ἀδελφούς
του, στό χριστεπώνυμο πλήρωμα, στήν
Ἀθήνα, στήν ἐπαρχία καί στό ἐξωτερικό.
Γι’ αὐτό καί ἡ ἀξία του ἀναγνωρίσθηκε
πάρα πολύ καί ἀπό τίς μή ἑλληνόφωνες
Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Ἀναφέρω χαρακτηριστικά τά λόγια τοῦ κορυφαίου ὀρθοδόξου Ρουμάνου θεολόγου τοῦ π. Δημητρίου
Staniloae: «Ὁλόκληρο τό ἔργο τοῦ Ἕλληνος
πατρός Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου μαρτυρεῖ
μία ψυχή πού φλέγεται ἀπό τό ζῆλο ὑπέρ
τῆς Ὀρθοδοξίας, γιά ἐκεῖνο τό μέρος τοῦ
χριστιανισμοῦ, πού ἔμεινε διά μέσου τοῦ
χρόνου -παρ’ ὅλες τίς τρομακτικές ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν του- ἅγιο καί ἄσπιλο». …
Ἕνα ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τῶν
ὁμιλιῶν του ἦταν, ἀφενός μέν ἡ ἐπαρκής
γνώση τῶν θέσεων τῶν αἱρετικῶν, ἀφετέρου δέ ἡ ἀνατροπή τῶν ἑτεροδιδασκαλιῶν τους μέ γερά ἐπιχειρήματα. Ὁ π.
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διάλογος

Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
(κατ’ ἐπιλογήν)1

1. Ὁ πνευματικός ἀγώνας
καί ἡ σωτηρία
Ἡ χριστιανική ζωή δέν εἶναι διασκέδαση, ἀλλά ἀγώνας. Καί αὐτό δηλώνεται
ἤδη στήν Παλαιά Διαθήκη: «Παιδί μου, ἄν
προσέρχεσαι νά ὑπηρετήσεις τόν Θεό, ἑτοιμάσου γιά τούς πειρασμούς» (Σοφ. Σειρ. β’
1). Ὅμως αὐτό δέν σημαίνει πώς ἡ σωτηρία
εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγώνα ἀπό μέρους
τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξαρτᾶται πάντοτε ἀπό
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ἀποτελεῖ δῶρο Του
(Ρωμ. θ’ 16. Α’ Κορ. γ’ 7. Ἐφεσ. β’ 8). Ὅμως
ὁ Θεός δέν βιάζει ποτέ τή βούληση τοῦ
1. Σ.τ.Σ. Ἀπό τόν πλοῦτο τῶν κειμένων τοῦ π.Ἀντωνίου δημοσιεύομε ἀποσπάσματα πού ἀποτελοῦν τίς πνευματικές ὑποθῆκες του.

Ἀντώνιος δέν προχειρολογοῦσε. Ἔμπαινε
στό μεδούλι τῆς πλάνης καί κτύπαγε τήν
αἵρεση στήν καρδιά. Ἡ μεθοδολογία του
ἦταν συστηματική, μέ τόν ἀσφαλῆ τροπο
τοῦ βαθμιαίου καί νηφάλιου διαφωτισμοῦ.
Γι’ αὐτό καί οἱ ὁμιλίες του ὑπῆρξαν πολύκαρπες καί καλλίκαρπες. Πολλές εἶναι οἱ
μαρτυρίες τῶν ἀνθρώπων πού διεσώθηκαν
ἀπό τίς πλεκτάνες τῶν αἱρετικῶν καί πού
χάρις στά χριστιανικά μαθήματα τοῦ π.
Ἀντωνίου βρῆκαν τόν ὀρθό δρόμο τῆς ἀληθοῦς πνευματικῆς ζωῆς.
Ὁ π. Ἀντώνιος ἦταν ἀνιδιοτελής ἱερεύς τοῦ Ὑψίστου. Αὐθεντικός ἄνθρωπος
γεμᾶτος πίστη καί δύναμη παρά τό ἀσθενικό σαρκίο του. Ἦταν ἑδραῖος καί ἀμετακίνητος στήν ἁγία πίστη τῆς Ἐκκλησίας
μας καί ἀπέναντι τῶν ἐχθρῶν του καί τῶν
συκοφαντῶν καί ὑβριστῶν του στάθηκε
ὑπομονετικά, φιλάνθρωπα, γενναῖα, ἀποφαστιστικά νά τούς βοηθήσει καί αὐτούς
νά καταλάβουν τό λάθος τους...

ἀνθρώπου. Ὁ Θεός χτυπάει τήν πόρτα μας
καί πρέπει νά τοῦ ἀνοίξουμε γιά νά εἰσέλθει˙ μ’ αὐτόν τόν τρόπο γινόμαστε συνεργοί
τοῦ Θεοῦ στό ἔργο τῆς δικῆς μας σωτηρίας
(Ἀποκ. γ’ 20, πρβλ. Α’ Κορ. γ’ 8). Αὐτή τή
σωτηρία πρέπει νά κατεργαζόμαστε «μετά
φόβου καί τρόμου» (Φιλιπ. β’ 12).
Ἐκεῖνο πού καλεῖται νά προσφέρει ὁ ἀγωνιστής τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ θέλησή του, ὁ
ἱδρώτας του καί ὁ κόπος του, ὅπως ἐπίσης ὁ
φόβος καί ὁ τρόμος του, γιατί ὁ Θεός σέβεται
τήν ἐπιλογή τοῦ ἀνθρώπου καί δέν σώζει τόν
ἄνθρωπο ἐξαναγκαστικά. «Μή παρόντος τοῦ
θελήματος, οὐδ’ αὐτός ὁ Θεός τι ποιεῖ», λέγει
χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος. Καί ὁ ἅγιος Ἠσαΐας προσθέτει ὅτι μολοὉ ἀείμνηστος π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος ἦταν πράγματι ἕνας σπουδαῖος ἀκαταπόνητος ποιμένας τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ὁλόψυχα ἀγάπησε τόν Χριστό.
Θαρραλέα ἀγωνίσθηκε γιά τόν Χριστό.
Ἐνδόψυχα βίωσε τόν Χριστό.
Τό φλογερό του παράδειγμα, εὔχομαι,
νά μιλήσει στίς καρδιές ὅλων μας. Αἰωνία
του ἡ μνήμη.

Βάπτιση καί ἔνταξη στήν Ἐκκλησία, στόν Ἱ.
Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Παγκρατίου
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νότι ὁ Θεός χορηγεῖ καί τίς ἀρετές, παρ᾽ ὅλα
αὐτά ὁ ἄνθρωπος κλήθηκε νά προσφέρει ἀπό
μέρους του τόν ἱδρώτα τῆς κάθε ἀρετῆς. Αὐτό
ὑπογραμμίζεται σέ ὅλα τά ἱερά κείμενα:
«Ἀλίμονο στίς δειλές καρδιές, στά χέρια
πού παράλυσαν…Ἀλίμονό σας πού χάσατε τήν ὑπομονή», λέγει ὁ σοφός Σειράχ (β’
12,14) ὑπογραμμίζοντας τή σημασία τοῦ
κόπου καί τοῦ μόχθου στόν πνευματικό
ἀγώνα. Αὐτό τονίζει καί ὁ μεγάλος κανόνας: «Καί γάρ ἄνευ πόνων, οὐ πρᾶξις οὐ
θεωρία, ψυχῆ κατορθωθήσεται». Ὁ πόνος
δέν εἶναι κάτι τό ἀρνητικό στή ζωή τοῦ
πιστοῦ˙ εἶναι εὐλογία καί ἀπόδειξη ἀγρύπνου φρονήματος ἀπό μέρους τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Χριστοῦ. ...
Ὅλα αὐτά φανερώνουν πώς ὁ πιστός
δέν πρέπει νά φοβᾶται τό σατανᾶ, οὔτε
νά πανικοβάλλεται μέ τή σκέψη πώς θά
«λυθεῖ» μιά μέρα καί θά ζητήσει νά μᾶς
πλανήσει μέ τόν Ἀντίχριστο καί τίς δυνάμεις του. Ἐμεῖς πρέπει νά μιλᾶμε γιά τόν
Χριστό καί ὄχι γιά τόν Ἀντίχριστο καί νά
κάνουμε τά ἔργα τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι τοῦ
Ἀντιχρίστου. Τότε θά βρισκόμαστε μέσα
στόν πνευματικό ἀγώνα καί δέν ἔχουμε νά
φοβηθοῦμε τίποτε, οὔτε τά ὄργανα τοῦ Σατανᾶ, τούς μάγους, τούς σατανιστές κ.ο.κ..
(π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου,
Ἡ Ὀρθοδοξία μας
Ἀθῆναι 1994, σσ. 312 καί 569).
2. Μή χάνεις τήν ἐλπίδα
Σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία
τό «κατ’ εἰκόνα» μέσα στόν ἄνθρωπο μπορεῖ
νά ἀμαυρωθεῖ, νά ἀτονίσει. Ὅμως ποτέ δέν
καταστρέφεται ὁλοκληρωτικά. Ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ εἶναι μία ἄβυσσος μεγαλύτερη ἀπό
τήν ἄβυσσο τῆς ἀποστασίας τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ Θεός «κυνηγάει» μέ τήν ἀγάπη Του τόν
ἀποστατημένο ἄνθρωπο καί προκαλεῖ τήν
προαίρεσή του. Περιμένει τήν ἀνταπόκριση
τοῦ ἀνθρώπου γιά νά τόν «ἁρπάξει», νά τόν
καθαρίσει καί νά τόν ἀποκαταστήσει πλήρως
στήν κοινωνία τῆς ἀγάπης Του.
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Αὐτό ἐναρμονίζεται πλήρως καί μέ τήν
ἄλλη βασική θέση τῆς Ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογίας, ὅτι δηλαδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι
τρεπτός καί ὄχι ἄτρεπτος. Ἕνας μαθητής
τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά γίνει προδότης καί
ληστής, ἕνας τελώνης, μία πόρνη, μποροῦν
νά γίνουν ἅγιοι. Ὁ Θεός δέν ξεγράφει ποτέ
κανένα, ἀπό τά παιδιά Του, γι’ αὐτό ὑπάρχει πάντοτε ἡ ἐλπίδα καί ἑμεῖς δέν ἔχουμε
δικαίωμα νά ξεγράψουμε κανέναν.
(π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου,
Νεοσατανισμός.
Ὀρθόδοξη θεώρηση καί ἀντιμετώπιση,
Ἀθήνα 1996, σ. 290).
3. Μέ ὅπλο τήν προσευχή Ὄχι στόν διαλογισμό
Ἡ προσευχή θεμελιώνεται στήν κοινωνία ἀγάπης ἀνάμεσα στόν Θεό καί τόν
ἄνθρωπο καί ἑπομένως προϋποθέτει τή
διάκριση ἀνάμεσα στόν προσευχόμενο καί
στόν Θεό, τόν ἀποδέκτη τῆς προσευχῆς.
Ἀκόμη καί ἡ νοερά προσευχή προϋποθέτει
τήν ἴδια διάκριση καί ἀποβλέπει στόν ἴδιο
σκοπό˙ στήν κοινωνία ἀγάπης ἀνάμεσα
στόν Θεό καί στόν ἄνθρωπο. Αὐτή ἡ κοινωνία δέν εἶναι «κατ’ ουσίαν», δέν σημαίνει
«σύγχυση» καί «ἀπορρόφηση» τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀλλά ἀνύψωση του, μέχρι
τό ὕψος τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ Πατρός. Εἶναι
κοινωνία «ἐν Χριστῷ». Ὅπως ἐν Χριστῷ
ἑνώθηκε ὁ Θεός μέ τόν ἄνθρωπο «ἀσυγχύτως καί ἀτρέπτως», χωρίς ὁ ἄνθρωπος νά
συγχέεται μέ τόν Θεό καί χωρίς ἡ ἀνθρώπινη φύση νά «τρέπεται» σέ θεία ἤ καί ἡ θεία
φύση νά τρέπεται σέ ἀνθρώπινη, ἔτσι καί ἡ
κοινωνία ἀγάπης στή νοερά προσευχή συντελεῖται «ἀσυγχύτως καί ἀτρέπτως».
Ὁ διαλογισμός, ἀντίθετα, θεμελιώνεται
στόν ἀπόλυτο μονισμό καί στήν ὁλιστική
θεώρηση τοῦ κόσμου καί ἀποβλέπει στή
«γνώση», ὅτι ὁ διαλογιζόμενος ταυτίζεται
μέ τόν Θεό καί γίνεται Θεός-Ἑαυτός! Ἀκόμη κι ἄν χρησιμοποιεῖται στό διαλογισμό
κάποιο σύμβολο, ὅπως τό ὄνομα μιᾶς «θεό-
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τητας» ἤ ἡ μορφή της, αὐτό δέν φανερώνει
πίστη σέ προσωπικό Θεό. ...
(π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου,
Διαλογισμός ἤ προσευχή;
ἔκδ. Διάλογος, Ἀθήνα 1993, σσ. 252-253).
4. Ὁ δρόμος πρός τήν δόξα
καί τήν αἰώνια χαρά
Ἕνα θαυμάσιο μέλλον διαγράφεται λοιπόν μπροστά μας˙ ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καί ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως ἀπό τή δουλεία τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, ὁ δρόμος
τῆς ἀφθαρσίας, τῆς ἀθανασίας καί τῆς αἰώνιας ἀγάπης. Δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἐπάνοδος
τοῦ ἀνθρώπου στό σημεῖο ἀπό τό ὁποῖο
ξεκίνησε, ἀλλά ἡ ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ
τῆς δημιουργίας, μέ βάση τήν «οἰκονομία
τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπό
τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ τῷ τά πάντα κτίσαντι διά Ἰησοῦ Χριστοῦ». Αὐτός ὁ σκοπός
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα μέ τό προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
Κυρίῳ ἡμῶν», διά τοῦ ὁποίου ἔχουμε τήν
παρρησίαν» νά προσερχόμαστε «διά τῆς
πίστεως εἰς Αὐτόν» (Ἐφεσ. γ’ 8-12). ...
Μέσα σ’ αὐτό τόν κόσμο ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἔρχεται νά προσφέρει ἐλπίδα καί
νά κηρύξει πώς Κύριος τῆς ἱστορίας εἶναι ὁ
Χριστός, ὁ ὁποῖος θά ἔλθει νά ἀνακαινίσει
τόν κόσμο καί νά τόν ἐλευθερώσει ἀπό τή
δουλεία τῆς φθορᾶς, νά τόν ὁδηγήσει στήν
ἐλευθερία τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ, στήν αἰώνια

Στά Μέγαρα, ἀντιχιλιαστική ἐκδήλωση

διάλογος

χαρά τῆς κοινωνίας τῆς ἀγάπης μέ τόν
Δημιουργό του. Καί θά εἶναι αὐτό βασιλεία
αἰώνια, στήν ὁποία θά κυριαρχεῖ ἡ ἁρμονία, γιατί ὁ ἄνθρωπος θά παύσει πλέον
νά ζεῖ κλεισμένος στόν ἑαυτό του καί θά
διάγει καί πάλι μία ζωή σύμφωνη μέ τήν
ἀληθινή του φύση, πού εἶναι κοινωνία προσώπων, «κατ’ εἰκόνα» τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
(π. Ἀλεβιζοπούλου Ἀντωνίου,
Τό νόημα τῆς ζωῆς στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας,
Ἀθῆναι 1997, σσ. 399-400).
5. Ἡ εὐθύνη τοῦ ποιμένος Τά ποιμαντικά κενά
Ἡ Ἁγία Γραφή καί τό ποιμαντικό μας
καθῆκον ἐπιβάλλουν τόν ποιμαντικό διάλογο. Συνοψίζοντας ὅσα ἀναφέρθηκαν πιό
πάνω λέμε πώς ὁ διάλογος αὐτός δέν πρέπει νά ἀποβλέπει στόν συγκρητισμό καί
στήν ἐναρμόνιση τῆς πίστεώς μας μέ τίς
ἐξωχριστιανικές τάσεις καί κοσμοθεωρίες,
μέ τήν ἐκτός Χριστοῦ «συνταγή σωτηρίας».
Ὁ διάλογος κινεῖται βέβαια στόν πολιτιστικο-φιλοσοφικό χῶρο τῶν ἀνθρώπων
στούς ὁποίους ἀπευθυνόμαστε. Ὅμως δέν
γίνεται μέ τίς δικές μας δυνατότητες καί
μ’ ἀνθρώπινα ἐπιχειρήματα, ἀλλά μέ τή
δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ καί ἀποβλέπει στήν μετάδοση τοῦ μηνύματος τῆς
ἐν Χριστῷ σωτηρίας.
Πρίν μποῦμε σ’ ἕνα τέτοιο ποιμαντικόἀπολογητικό διάλογο εἶναι ἀνάγκη νά λάβουμε σοβαρά ὑπόψη μας πώς καλούμεθα
σέ μία πραγματική «πάλη» καί πώς αὐτή ἠ
πάλη ἀφορᾶ «τόν κοσμοκράτορα τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, τά πνεύματα τῆς
πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις», πού χρησιμοποιοῦν συχνᾶ τεχνάσματα ἀπάτης. ...
Ἀλλά τό ἔργο αὐτό δέν θά φέρει τούς
προσδοκώμενους καρπούς, ἄν δέν φροντίσουμε νά καλύψουμε τά δικά μας κενά.
Πρέπει νά εἴμαστε σέ θέση νά ὁριοθετήσουμε τήν ὀρθόδοξη πίστη σέ σχέση μέ τήν
αἱρετική καί ἐξωχριστιανική ἰδεολογική
πρόκληση καί νά καταδείξουμε πώς στό
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φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας λύνονται ὅλα τά ἐρωτήματα γύρω ἀπό τήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς, χωρίς νά
ὁδηγοῦμεθα σέ ἀδιέξοδα. Οἱ ἀπαντήσεις
αὐτές ἀποτελοῦν καί τό σταθερό σημεῖο
ἀναφορᾶς, πού βοηθεῖ στόν πνευματικό
μας προσανατολισμό καί στήν ὀρθή κατανόηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
(π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου,
Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων.
Προβληματική καί Στρατηγική,
Ἀθήνα 1996, σσ. 191-192, 292).
6. Ἀπολογισμός λίγο πρίν τήν κοίμηση
Σέ ὅλη τή διαδρομή τῆς ζωῆς μας οὐδέποτε διανοηθήκαμε νά διαφημίσουμε τήν ἐργασία μας σέ ὁποιονδήποτε τομέα. Οὐδέποτε
ἀποβλέψαμε στήν ἀναγνώριση ἀπό μέρους
προσώπου (ἀκόμη καί προϊσταμένων μας)
καί οὐδέποτε ὑπηρετήσαμε πρόσωπα.
Δημόσια ἐξομολογούμεθα ὅτι οὐδέποτε ἐνταχθήκαμε σέ κλειστούς κύκλους
«ἐμπίστων» ἤ σέ «αὐλές» ἰσχυρῶν πολιτικῶν ἤ ἐκκλησιαστικῶν προσώπων στό
ἐξωτερικό ἤ καί στή χώρα μας. Πάντοτε
εἴπαμε μέ παρρησία τή γνώμη μας καί
ἐργασθήκαμε μέ συνέπεια καί μέ φόβο
Θεοῦ· οὐδέποτε μέ κίνητρο τό φόβο ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό καί ἀναγκαστικά ἀντιμετωπίσαμε πολλές φορές δυσκολίες.
Ἀλλά, ὁμολογοῦμε ὄτι, παρ’ ὅλες τίς
ἀρχικές δυσκολίες, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ,
ἡ στάση μας αὐτή ἐκτιμήθηκε τελικά δεόντως ἀπό ὑπεύθυνα πρόσωπα, ἰδιαίτερα
στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο. Γι’ αὐτό καί τελικά, περιέβαλαν τήν ἐκκλησιαστική μας
διακονία μέ ἐμπιστοσύνη καί στοργή.
Δέν ἀναμιχθήκαμε ποτέ σέ «παρατάξεις». Ὅμως ἡ ἐργασία μας τελικά ἐκτιμήθηκε ἀπό ὅλους. Αὐτό εἶναι γιά μᾶς σημεῖο
τῆς ἀγάπης καί τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ.
Ἀποτελεῖ τό πλέον οὐσιαστικό στήριγμά
μας σέ ὅποιες κατά καιρούς δυσκολίες.
Δέν ὑποστηρίζουμε ὅτι κάναμε ἐμεῖς,
μέ τίς δικές μας μόνο δυνάμεις, κάτι τό
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σημαντικό. Προσπαθήσαμε ὅμως μέ ὅλες
τίς δυνάμεις μας νά ὑπηρετήσουμε τούς
ἀδελφούς μας στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι
ἐπιτελέσαμε, ὁ Κύριος τό ἐπετέλεσε, χρησιμοποιώντας ἐμᾶς καί τούς συνεργάτες
μας ὡς ἀνάξια μέν, ἀλλά δικά Του ὄργανα».
(π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου,
Ναζισμός μέ ἄλλο πρόσωπο, σ. 394, 395).
7. Θλιβόμενοι ἀλλ’ οὐ στεναχωρούμενοι
Ὁ Χριστός δέν ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμᾶς νά
δικαιώσουμε τούς ἑαυτούς μας ἐνώπιον
τῶν ἀνθρώπων μέ κάθε μέσο. Ἡ Ἁγία
Γραφή ὑπογραμμίζει ὅτι εἶναι μακάριος
ἐκεῖνος πού διώκεται «ἕνεκεν δικαιοσύνης»!! Ὅμως αὐτός ὁ διωγμός μᾶς δίνει τήν
βεβαιότητα ὅτι ἀξιολογεῖται ὀρθά τό ἔργο
μας. Εἶναι πράγματι σοφό αὐτό πού μᾶς
δίδασκε ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Ἰωήλ τῆς
Καλαμάτας. Μᾶς δίδασκε ὅτι «ὅποιος
κάνει τό καλό καί δέν βρίσκει τό μπελά
του δέν ἔχει ἀξία»!
(π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου,
Ναζισμός μέ ἄλλο πρόσωπο, σ. 397-398).
Ὁ π. Ἀντώνιος ἐκοπίασε, «ὑπερβαλλόντος» ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν του. Ὑπέμεινε
μέ ὑπομονή τίς δοκιμασίες, πνευματικές
καί σωματικές. Ἦλθε ὅμως ἡ δικαίωση. Γι’
αὐτό, ὅσο περνοῦν τά χρόνια, τόσο πιό πολύτιμη ἀποδεικνύεται ἡ προσφορά του καί
φωτεινότερη προβάλλει ἡ μορφή του.

Στόν ὅσιο Δαυίδ, μέ τόν
Γέροντα π. Ἰάκωβο Τσαλίκη
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΕΣΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ
τοῦ Καθηγητοῦ κ. Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη

1. Συμπληρώθηκαν εἴκοσι χρόνια (19962016) ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου. Ἡ «δικαίωση» τοῦ π. Ἀντωνίου δέν προέρχεται
ἀπό κάποιο δημιουργικό ἔργο ἤ προσπάθεια, πού ἔκανε μέ τίς δικές του δυνάμεις
καί ἱκανότητες. Ἡ «δικαίωση» ἐκπηγάζει
ἀπό τόν Θεάνθρωπο Κύριο, στόν Ὁποῖον
εἶχε παραδώσει ὁλοκληρωτικά καί ἀφιερώ
σει τήν πορεία καί τόν ἔσχατο προορισμό
τῆς ὑπάρξεώς του. Ὁ π. Ἀντώνιος – εἶχα
τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά τόν γνωρίσω
καί νά συνδεθοῦμε ἐν Χριστῷ πνευματικά
μαζί καί μέ τήν ἀοίδιμη πρεσβυτέρα του
Ἀντωνία – εἶχε ἀναπτύξει μέ ἁπαλότητα,
ἁπλότητα, ταπείνωση, ἐπιείκεια τή Χάρη
καί τήν εὐδοκία τοῦ Θεοῦ, πού τοῦ ἀπεκάλυψε τό χάρισμα – κάθε ἀνθρώπου – τῆς
«κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργίας Του. Ὅτι
εἶναι φορεύς τῆς «εἰκόνος τοῦ Θεοῦ τοῦ
ἀοράτου», ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. Ὅτι
ἔχει προορισμό - ὅπως κάθε ἄνθρωπος –
νά ἀναπτύξει κατά τήν ἐπίγεια πορεία του
τό «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» σέ «εἰκόνα Θεοῦ καί
ὁμοίωση». Αὐτό σημαίνει καί δείχνει τόν
ὑπέρτατο προορισμό τοῦ ἀνθρώπου, πού
προορίζεται προαιωνίως ἀπό τήν εὐδοκία
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ νά φανερώσει μέσα
ἀπό τήν ὕπαρξή του τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ
Λόγου. Ἔτσι γίνεται μέτοχος τῆς αἰωνίου
ζωῆς στή Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ καί Πατρός.
Ὁ π. Ἀντώνιος ἀποδέχθηκε τήν κλήση
του ἀπό τόν Θεό καί αἰσθάνθηκε πώς, ὡς
ἄνθρωπος, εἶναι φορεύς τοῦ Χριστοῦ (=
Χριστοφόρος) καί συγχρόνως μέλος τοῦ
θεανθρωπίνου Σώματός Του, τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό καί ἡ πορεία
τῆς ζωῆς του ἦταν χριστολογική και ἑπο-

μένως ἐκκλησιολογική. Σ’ αὐτό τό ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό φρόνημα στήριξε τήν
ὕπαρξή του, τή ζωή καί τήν ποιμαντική
καί ἱερατική διακονία του. Εἶναι «ἄξιον καί
δίκαιον» νά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν παρουσία καί τήν ἐκκλησιαστική διακονία του
στό ἔργο τῆς θείας Οἰκονομίας, πού εἶναι
ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία τοῦ κόσμου καί τοῦ
ἀνθρώπου.
2. Θά ἀναφερθῶ στό ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό του φρόνημα. Ἀποτελεῖ τό θεμέλιο
καί τή χαριτόβρυτη δημιουργική δύναμη,
πού «τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί ἐλλείποντα ἀναπληροῖ». Ἡ ἐκκλησιαστική του
διακονία δέν διαχωρίζεται ἀπό τήν ἐπίγεια
πρός τήν μέλλουσα κατάσταση ἀνυψωτική πορεία τῆς ὑπάρξεώς του. Δηλαδή τήν
πραγμάτωση τοῦ ὑψίστου προορισμοῦ τοῦ
ἀνθρώπου, ὅπως ὁ Θεός τόν προβλέπει μέ
τήν χαρισματική «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργία Του.
Ὁ π. Ἀντώνιος εἶχε ἀποδεχθεῖ τήν ἐπενέργεια τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ στήν
ὕπαρξή του, πού τοῦ ἀπεκάλυπτε τήν ἄπειρη ἀγάπη του καί τά ποικίλα χαρίσματα
τῆς εἰκόνος τοῦ Κυρίου στήν ψυχή του. Ὁ
π. Ἀντώνιος - ὅπως καί κάθε ἄνθρωπος –
ζοῦσε στήν ὕπαρξή του τήν ἀσθένεια τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως, πού προκλήθηκε ἀπό
τό πρωπατορικό ἁμάρτημα. Μέ τή Σάρκωσή Του ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἀπεκάλυψε
καί ἀποκατέστησε τήν «κατά φύσιν» λειτουργία τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.
Ὁ π. Ἀντώνιος εἶχε σαγηνευθεῖ ἀπό τήν
ταπεινή καί θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Κυρίου.
Γι’ αὐτό καί ἀπό τήν παιδική του ἡλικία εἶχε
ἐπιθυμήσει νά ἀφιερωθεῖ στή διακονία τοῦ
Θεανθρωπίνου Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Μέ
προσευχή καί ταπείνωση περίμενε διά τῶν
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πνευματικῶν του Πατέρων τήν ἀπόφαση
τοῦ Θεοῦ γιά νά τόν καλέσει στήν ἱερατική
διακονία. Πρόκειται γιά σημαντικό σταθμό
τῆς ζωῆς του καί νά ὑπογραμμίσουμε πώς
στήν ἐποχή του οἱ θεολόγοι ἀπέφευγαν
συνήθως τήν ἱερωσύνη καί προτιμοῦσαν
κοσμική σταδιοδρομία (π.χ. Καθηγηταί).
Ὁ π. Ἀντώνιος μέ τήν ἁπλότητα καί
τήν ταπείνωσή του εἶχε συγκλονισθῆ σέ
ὁλόκληρη τή ζωή του – τό ἐπανελάμβανε
ἀδιάκοπα - ἀπό τήν ἐν ἀγάπῃ ὑπακοή τοῦ
Κυρίου στό θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ὁ
Κύριος, Θεός ὤν – δέν ἀντλεῖ τή ζωή Του
ἀπό τόν Ἑαυτό Του, ἀλλά ἀπό τόν Θεό Πατέρα Του. Γι’ αὐτό καί ὑπακούει ἐν ἀγάπῃ
στό θέλημα τοῦ Πατρός μέχρι θανάτου.
Εἶναι ὁ «ποιμήν ὁ καλός – τήν ψυχήν αὐτοῦ
τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων».
3. Ὁ π. Ἀντώνιος στήν πορεία τῆς ζωῆς
του καί τῆς ἱερατικῆς διακονίας του ἀγωνίσθηκε μέ τή Χάρη τοῦ Κυρίου καί μέ τό
φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ ὅλη τήν
ἐπίγεια ζωή του: α) νά νεκρώσει τόν παλαιόν ἄνθρωπον τῆς ἁμαρτίας, πού εἶναι ὁ
ἐγωϊσμός καί ἡ φιλαυτία, β) νά ὑποτάσσει
ἀδιάκοπα τό ἐγωϊστικό θέλημά του στό θέλημα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, γ) νά διακονεῖ
τούς ἀνθρώπους μέ θυσιαστική ἀγάπη, πού
δέν ὑπολογίζει κόπους, θλίψεις, κινδύνους,
ἀσθένειες, δ) νά ἀντλεῖ καί νά βιώνει τήν
ἐν Χριστῷ ἀναγέννηση καί μεταμόρφωση
τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τήν ἐσταυρωμένη
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς χαρίζει καί τήν
ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό θάνατο, και ε) νά βιώνει τήν ἐν
Χριστῷ σωτηρία σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς
ἀνθρώπους (=καθολικότης – οἰκουμενικότης τῆς σωτηρίας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως).
4. Αὐτή ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία ἀγκαλιάζει
ὅλους τούς ἀνθρώπους. Περνάει μυστικά
σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ τό λειτουργικό καί μυσταγωγικό ἔργο τῆς Ἐκκλησιας.
Ἡ εἰκόνα ὅμως τοῦ ἀνθρώπου στήν
ἀτομική, προσωπική καί κοινωνική ζωή
δείχνει φοβερά σημεῖα ἀπαρνήσεως καί
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ἀπομακρύνσεώς του ἀπό τήν ἀγάπη καί τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχουν χριστιανοί,
πού δέν αἰσθάνονται τήν ὑπαρξιακή ἀνάγκη νά μετέχουν στήν κοινωνία ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχουν χριστιανοί σέ ἄλλα
ἑτερόδοξα δόγματα καί ὁμολογίες (ρωμαιοκαθολικοί – προτεστάντες ποικίλων ἀποχρώσεων). Ὑπάρχουν ἄθεοι καί δωδεκαθεϊστές, φυσικά κατά τήν ὁμολογία τους, ὅπως
ἐπίσης ἀδιάφοροι καί πολέμιοι τοῦ ἔργου
τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσο πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία, τόσο καί δείχνουν ὅτι δέν μποροῦν νά
ἀποχωρισθοῦν ἀπό μιά πραγματικότητα,
πού τήν χρειάζονται μέν, ἀλλά τήν ἀντιπαθοῦν, γιατί θέλουν νά διασώσουν τόν
ἐγωϊσμό καί τήν αὐτονομία τους. Ὑπάρχουν ὀπαδοί ποικίλων αἱρέσεων, παραθρησκειῶν, χιλιασταί. Σαηεντόλοτζυ - Ἀποκρυφισμός – Γκουρουϊσμός – Νέα Ἐποχή κ.ἄ.
5. Ὁ π. Ἀντώνιος μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τήν εὐθύνη τῆς ἱερατικῆς διακονίας του ἀνησυχοῦσε, ἀγωνιοῦσε καί ἐθλίβετο
γιά τούς ἀνθρώπους, πού παρεσύροντο σ’
αὐτές τίς ὀλέθριες παραθρησκεῖες. Διέθετε
ὅλο τόν χρόνο καί τίς ἀσθενικές του δυνάμεις γιά νά ὑπηρετήσει αὐτούς τούς ἀνθρώπους καί νά τούς προσφέρει τήν παρηγοριά
καί τήν ἐλπίδα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.
Εἶχε τή βεβαιότητα ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου
εἶναι «κραταιά, ὡς ὁ θάνατος· ὕδωρ πολύ οὐ
δύναται αὐτήν σβέσαι». Δηλαδή ἡ ἀγάπη
εἶναι ἡ ὑπέρτατη δύναμη, πού δέν νικιέται
ἀπό τίποτε, ἀλλά νικάει καί διασώζει τούς
πάντες καί τά πάντα. Εἶναι κραταιά καί
ὑπέρ τόν θάνατον, γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός
μέ τό σταυρικό θάνατό Του ἐθανάτωσε τό
θάνατο τῆς ἁμαρτίας και μέ τήν Ἀνάστασή
Του «ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωήν τήν αἰώνιον».
Ὁ π. Ἀντώνιος ἀκολουθοῦσε τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου γιά τήν ἀγάπη μας στούς
ἐχθρούς. Ἡ ἀγάπη φανερώνει πώς αἰτία
τῆς ἔχθρας εἶναι ὁ ἐγωϊσμός, πού πράγματι μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ θεραπεύεται, γιατί
δέν καταδικάζεται καί δέν ἀπορρίπτεται,
ἀλλά προσλαμβάνεται στήν ἀγάπη τοῦ
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ΜΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΗ
τοῦ κ. Ἀθανασίου Νεοφώτιστου, τ. Προέδρου τῆς Π.Ε.Γ.,
τ. Ἐπιθερωτοῦ Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως

Πῶς πέρασαν, ἀλήθεια, 20 χρόνια ἀπό
τήν κοίμηση τοῦ πολυσέβαστου καί πολυαγαπημένου πνευματικοῦ μας πατέρα
Ἀντωνίου. Γιά ὅσους ζήσαμε κοντά του καί
ὑπηρετήσαμε ὑπό τήν καθοδήγησή του, τό
θεάρεστο καί σωστικό ἔργο του, νομίζουμε
ὅτι τά γεγονότα τῶν τελευταίων ἡμερῶν
τῆς ζωῆς του, συνέβησαν χτές, συμβαίνουν

τώρα. Μᾶς φαίνεται ἀπίστευτο πῶς πέρασαν 20 ὁλόκληρα χρόνια!
Μοῦ ζητήθηκε νά ἀναφέρω κάτι ἀπό τίς
ἀναμνήσεις μου μαζί του ἀπό τά εὐλογημένα χρόνια πού ἔζησα κοντά του. Εἶναι
τόσα πολλά αὐτά πού θυμᾶμαι πού θά
χρειάζονταν γιά νά τά ἐκθέσω, βιβλίο
ὁλόκληρο. Θά περιοριστῶ, σεβόμενος τήν

Χριστοῦ γιά νά μεταμορφωθεῖ καί νά θεραπευθῆ. Ἡ Ἐκκλησία μας διαμνημονεύει
ὅλους τούς ἀνθρώπους πού συναντοῦν
ἐμπόδια καί πειρασμούς, κατά τή διάρκεια
τῆς Θείας Λειτουργίας.
Ὁ π. Ἀντώνιος ζοῦσε ἔντονα καί ἀδιάκοπα τά προβλήματα τῶν συνανθρώπων
μας, πού κινδυνεύουν ἀπό τίς αἱρέσεις
καί τίς ποικίλες παραθρησκεῖες. Μπορεῖ
ὁ ἄνθρωπος νά ἀπαντάει ἀρνητικά στήν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί λόγῳ τοῦ δαιμονικοῦ ἐγωϊσμοῦ νά ἀπομακρύνεται ἀπό τόν
Θεό. Ἐπιθυμεῖ νά ἀνοίξει τό δρόμο τῆς ὁριστικῆς ἀπωλείας καί ἀφανίσεώς του. Ἀλλά
αὐτό δέν εἶναι ἀρκετό, γιατί ὡς κτιστό δημιούργημα χρειάζεται καί τή συγκατάθεση
τοῦ Δημιουργοῦ. Ὁ Θεός ὅμως «οὐ θελήσει
τόν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τό ἐπιστρέψαι καί ζεῖν αὐτόν». Ἄλλωστε «μείζων
ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ». Δηλαδή ὁ ἐξο
πλισμός τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ «εἶναι ὁ μείζων και ὁ κυρίαρχος,
ἐνῶ τά ἀδιέξοδα τῆς ἁμαρτίας ὁδηγοῦν τε
λικῶς τόν ἄνθρωπο στήν ἀναζήτηση τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Ἄλλωστε, «ὅπου ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία,
ὑπερεπερίσσευσεν ἡ Χάρις» (Ρωμ. 5, 20),
ὑπογραμμίζει ὁ Ἀπ. Παῦλος.

Παράλληλα ὅμως ἡ Ἐκκλησία προσφέρει μέ τό ποιμαντικό ἔργο της στούς
ἀνθρώπους τήν ἀπαραίτητη βοήθεια, τή
συμπαράσταση, τόν ἐξοπλισμό, τήν ἐνίσχυση καί πρό πάντων τήν ἀκαταίσχυντη
ἐλπίδα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν καί τῶν κινδύνων ἀπό τίς αἱρέσεις
καί τίς δαιμονικές ἐπιθέσεις. Ἐδῶ βρίσκεται καί ἡ «δικαίωση» τοῦ π. Ἀντωνίου γιά
τό προσφερθέν ποιμαντικό του ἔργο, ὅπως
συνηθίζουμε νά τό λέμε. Μέ τήν ἁπλότητα
καί τήν ταπείνωσή του ἔζησε τή μεταμορφωτική ἐνδυνάμωση τῆς ἀσθενικῆς φύσεώς του ἀπό τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ. Διέθεσε
ὅλη τήν ὕπαρξή του στήν ἀπόλυτη παράδοση καί ἐμπιστοσύνη του στήν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ, πού τόν κάλεσε σ’ αὐτό τό ἔργο.
Ἐμεῖς οἱ «περιλειπόμενοι» ζοῦμε καί ἀπο
λαμβάνουμε τούς καρπούς τῆς διακονίας
του καί πάντοτε τόν διαμνημονεύουμε
μαζί μέ τήν πρεσβυτέρα Ἀντωνία καί τόν
εὐχαριστοῦμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας.
Δοξολογοῦμε δέ τόν Τριαδικό Θεό, πού μᾶς
τόν ἐχάρισε σημεῖον τῆς ἀγάπης Του καί
βρισκόμαστε μαζί του στίς προσευχές τῆς
Ἐκκλησίας μας καί στή μελέτη τῶν πολύ
βοηθητικῶν βιβλίων, πού μέ κόπο, θυσίες
καί ἀγάπη μᾶς ἔχει κληρονομήσει.
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Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
τοῦ Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου,
πτ. Θεολογίας, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ὁ π. Ἀντώνιος1 ἦταν ἰδιαίτερα γνωστός
στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί στό ἐξωτερικό, ὡς
ἕνας ἀπό τούς πλέον εἰδικούς σέ θέματα
αἱρέσεων καί παραθρησκείας. Αὐτό ὀφείλεται κυρίως στό τεράστιο ἔργο, πού ἀνέπτυξε στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά
καί διορθοδόξως, γιά τρεῖς καί πλέον δεκαετίες. Ὑπάρχει ὅμως μιά χρονική περίοδος
στή ζωή του πού εἶναι ἐν πολλοῖς ἄγνωστη
στό εὐρύτερο Ὀρθόδοξο κοινό. Πρόκειται
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1. Τά στοιχεῖα ἐλήφθησαν ἀπό τό βιογραφικό σημείωμα πού περιέχεται στό βιβλίο «Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος –Ἀφιέρωμα», Ἔκδοση Π.Ε.Γ., Ἀθήνα 1997 καί τό
προσωπικό ἀρχεῖο τοῦ π. Ἀντωνίου.

γιά τόν καιρό πού διακόνησε στήν Γερμανία. Μιά ἐποχή ἐξόχως δύσκολη, ὅπως
ἦταν ἡ δεκαετία τοῦ ’60, κατά τήν ὁποία
κύματα χιλιάδων Ἑλλήνων μετανάστευαν
στήν Γερμανία γιά νά βροῦν καλύτερες
συνθῆκες ἐργασίας.
Ὁ π. Ἀντώνιος μετά τήν ἀποφοίτησή
του ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μεταβαίνει τό 1957 μέ
ὑποτροφία στό Mainz τῆς Δυτικῆς Γερμανίας γιά μεταπτυχιακές σπουδές, ὅπου τό
1960 δημοσιεύει τήν ἐργασία του: «Ἡ περί
ἀγαθοῦ καί κακοῦ διδασκαλία τοῦ Μ. Βασιλείου» καί ἀνακηρύσσεται διδάκτωρ τῆς

ἐντολή, νά γράψω μικρό κείμενο, γιά ἕνα
γεγονός πού συνέβη μία ἡμέρα πρίν τήν
μακαριστή κοίμησή του καί πού συγκλόνισε ὅλους ὅσους βρισκόμασταν τήν ὥρα
ἐκείνη στό δωμάτιο 509 τῆς νοσηλείας του.
Κατά τό μεσημεράκι τῆς ἡμέρας ἐκείνης,
ἐμφανίστηκε, χωρίς νά τόν εἰδοποιήσει
κανείς, ὁ πατήρ Ἰωάννης, συνεφημέριός
του στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς,
φορῶντας τό πετραχεῑλι του καί μέ τό Ἅγιο
Δισκοπότηρο στό χέρι. «Ποιός εἶναι;» εἶπε ὁ
πατήρ Ἀντώνιος μέ ἀρκετά καθαρή φωνή.
«Ὁ πατήρ Ἰωάννης» τοῦ ἀπάντησε ἡ πρεσβυτέρα. Δέν ξαναμίλησε, ἀλλά παρακολουθοῦσε προσεκτικά. Ὁ πατήρ Ἰωάννης
ἄρχισε τήν ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως ψάλλοντας πρῶτα τό «Χριστός Ἀνέστη». Μόλις τελείωσε ἡ ἀκολουθία ὁ πατήρ
Ἰωάννης πλησιάζει στό κρεβάτι καί λέγει
κατανυκτικά «Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ
Θεοῦ Ἀντώνιος ἱερέας Σῶμα καί Αἷμα

Χριστοῦ». Τί μεγαλειώδης καί ἁγιωτάτη
στιγμή! Στό τέλος τῆς εὐχαριστίας τῆς Θείας Μεταλήψεως ὁ πατήρ Ἰωάννης ψάλλει
πάλι τό «Χριστός Ἀνέστη».
Ἀπόλυτη ἡσυχία. Σέ λίγο τόν ἀκοῦμε νά
λέει στήν πρεσβυτέρα του: «Παραμέρισε».
Καί πάλι λέει: «παραμερίστε, παραμερίστε νά ἀκούσω τίς ψαλμωδίες». Ἐκείνη τή
στιγμή ἄκουγε ἀσφαλῶς τούς ἀγγέλους νά
ψάλλουν τόν Τρισάγιο Ὕμνο. Κοίταζε συνεχῶς στό ἀνοιχτό παράθυρο. Θά ἔβλεπε
ἀσφαλῶς Ἁγίους Ἀγγέλους καί τόν Κύριό
μας, πού τόσο πολύ ἀγάπησε καί πού τόν
ὑπηρέτησε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς
του, νά τόν περιμένει μέ ἀνοιχτή τήν ἀγκαλιά Του γιά νά τόν ἐπιβραβεύσει με τόν
στέφανο τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀρετῆς.
Τελειώνω τό μικρό καί φτωχό αὐτό κείμενο ἀναφωνώντας μέσα ἀπό τά βάθη τῆς
καρδιᾶς μου: «Εὐτυχισμένοι ὅσοι τόν γνωρίσαμε. Νά ἔχουμε τήν εὐχή του».
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Φιλοσοφίας. Στή συνέχεια διορίζεται πανεπιστημιακός βοηθός στό Πανεπιστήμιο τοῦ
Münster καί ἀναλαμβάνει τήν ὀργάνωση
ἑλληνόφωνου τμήματος τοῦ «Ἰνστιτούτου
περί Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν», τοῦ ὁποίου
διετέλεσε τακτικός συνεργάτης μέχρι τό
1962.
Ἐνῶ ὅλα ἔδειχναν ὅτι τοῦ ἐπιφυλασσόταν λαμπρή πανεπιστημιακή καριέρα,
ἀντιλαμβάνεται τά τεράστια ποιμαντικά
προβλήματα τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν
τῆς Γερμανίας, παραιτεῖται ἀπό τήν πανεπιστημιακή του θέση, χειροτονεῖται διάκονος καί πρεσβύτερος τό 1962 καί τοποθετεῖται στό Ἀνόβερο. Προηγουμένως εἶχε
παντρευτεῖ τήν φοιτήτρια τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βερολίνου
Ἀντωνία, θυγατέρα τοῦ προτεστάντη πάστορα Κάρλ Λέντς, πού ἐν τῷ μεταξύ εἶχε
βαπτιστεῖ Ὀρθόδοξη.
Ἀπό τήν πρώτη στιγμή φαίνονται τά
χαρίσματά του. Ὀργανώνει τήν «Ὀρθόδοξη
Διακονία», κέντρα ἐπιστράτευσης, ἐκπαί
δευσης καί ἀξιοποίησης τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου στίς ἑλληνικές κοινότητες. Ἐκδίδει τό
περιοδικό «Γέφυρα – Die Brucke», συγκα
λεῖ συνέδρια καί ἀναπτύσσει πολύπλευρη,
ποιμαντική καί κοινωνική δράση. Γιά νά
καταλάβουμε τό μέγεθος τῆς ἐργασίας του
διαβάζουμε σχετικῶς σέ μία ἀναφορά του
πρός τήν Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων- στήν
ὁποία ὑπαγόταν ποιμαντικῶς ἡ Γερμανία«Θά κάνω ἐνέργειες εἰς τάς ἐδῶ ἀρχάς διά
νά πληροφορούμεθα ἐγκαίρως περί τῆς ἀφίξεως νέων ἐργατῶν καί ἐργατριῶν ἀπό τήν
Ἑλλάδα διά νά παρευρίσκομαι καί εἰς τήν
ὑποδοχήν, ἀφοῦ προηγουμένως ἔχω μελετήσει καλῶς τούς ὅρους ἐργασίας καί διαμονῆς.
Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον θά δύναμαι νά τούς
εἰσάγω εὐκολότερον εἰς τήν νέαν τους ζωήν».

διάλογος

Τό 1964 μετατίθεται στήν Κολωνία ὅπου
συνεχίζει τήν ποιμαντική του δράση μέ
τούς ἴδιους ἔντονους ρυθμούς. Αὐτό φαίνεται ἰδιαίτερα ἀπό τίς ἐμπεριστατωμένες
ἐκθέσεις πεπραγμένων πού κατά διαστήματα ἀποστέλλει στούς προϊσταμένους
του. Ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τή σχετική
ἀλληλογραφία, ὁ π. Ἀντώνιος συχνά εἶχε
ἐπικοινωνία μέ τό σεπτό κέντρο τῆς Ἐκ
κλησίας μας, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο,
τό ὁποῖο συμπαραστεκόταν μέ κάθε τρόπο
στό πολύπλευρο ἔργο του. Ἐπίσης εἶναι
σημαντικό νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἀπό τά
πρῶτα ἔτη τῆς ἱερατικῆς του διακονίας
ἀσχολήθηκε μέ θέματα αἱρέσεων, κυρίως
μέ τήν ἀποδόμηση τῆς διδασκαλίας τῶν
«Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν σχετική μέ αὐτό, ἀρθρογραφία τοῦ π. Ἀντωνίου στό περιοδικό
«Γέφυρα».
Ἀπό τό προσωπικό του ἀρχεῖο φαίνεται ὅτι ὁ π. Ἀντώνιος ἀπετέλεσε γιά τήν
Γερμανία ἕνα σημεῖο ἀναφορᾶς. Ἀλληλο
γραφοῦσε μέ πλῆθος ὁμογενῶν πού κατοικοῦσαν σέ διάφορες πόλεις, εἴτε γιά νά
δώσει ποιμαντικές συμβουλές, εἴτε νά παρέμβει σέ θέματα πού εἶχαν νά κάνουν μέ
διχαστικές κινήσεις ἐντός τῶν ἑλληνικῶν
κοινοτήτων λόγω τῆς ὄξυνσης τῶν πολιτι
κῶν παθῶν. Αὐτό πού διακρίνεται ἔντονα
σ’ αὐτή τήν ἀλληλογραφία εἶναι ἡ ἀκλόνητη πίστη τοῦ π. Ἀντωνίου στήν ἀλήθεια
τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ἀγωνία του γιά τήν
πνευματική πορεία τῶν ἑλλήνων ἐργατῶν
καί φοιτητῶν χωρίς καμία διάκριση.
Ἀξίζει νά ἀσχοληθεῖ κανείς μέ τό πλούσιο προσωπικό του ἀρχεῖο γιά νά μεταδώσει καί στίς νεότερες γενιές τό τιτάνιο πνευματικό καί ποιμαντικό ἔργο τοῦ
ἀνδρός, στήν Γερμανία.
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Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ1
τοῦ Ὁσιολ. Μοναχοῦ π. Ἀρσενιου Βλιαγκόφτη
μέλους τοῦ Πνευμ. Συμβουλείου. τῆς Π.Ε.Γ.

(β’ μέρος)
Μία ἀπό τίς συνέπειες τοῦ ὁλιστικοῦ
μοντέλου καί τῆς ἑνιαίας ἐξελικτικῆς κλίμακος εἶναι καί ἡ κατάργηση τῆς δυαδικότητος ὑποκειμένου-ἀντικειμένου καί
γενικῶς τῶν ὁρίων. Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ
καί τό διαφημιστικό σλόγκαν «No limits».
Δέν ὑπάρχουν ὅρια. Αὐτό πού ὀνομάζεται Θεός, ἀλλά καί μία πέτρα, εἶναι γιά
τόν ἀποκρυφισμό τό ἴδιο σ’ ἕνα ἐπίπεδο
οὐσίας. Διαφέρουν μόνον ἀπό πλευρᾶς
κραδασμῶν ἤ δονήσεων. Στά μάτια τοῦ
μυημένου ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ εἶναι ἐξ
ἴσου λαμπρός μέ ἕναν βάτραχο πού κοάζει
στό ἕλος, σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα τοῦ Jakob
Böhme. Ἀλλά καί σέ ἠθικό ἐπίπεδο καταργοῦνται τά ὅρια. Καλό καί κακό εἶναι δύο
ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος. Αὐτό φυσικά
ἀνατρέπει ὅλον τόν πολιτισμό μας.
Μία ἄλλη συνέπεια τοῦ ὁλιστικοῦ μοντέλου εἶναι ὁ πνευματισμός-ἀνιμισμός.
Σύμφωνα μέ τόν ἀποκρυφισμό «σέ ὅλα
τά πράγματα πού ὑπάρχουν κρύβεται ἕνα
ζωντανό ὅν, μέ τό ὁποῖο μπορεῖ κανείς νά μιλήσει. Ὅποιος στρέφεται καί κοιτάζει “πρός
τά μέσα”, ἀρχίζει νά ἐπικοινωνεῖ μέ αὐτά τά
κρυμμένα ὄντα. “Devas” ὀνομάζονται αὐτά
τά ὄντα στήν ἐσωτεριστική κοινότητα τοῦ
Findhorn. Νεράιδες, ξωτικά καί ἄγγελοι,
ὀνομάζονται σέ ἄλλα ρεύματα τοῦ ἐσωτερισμοῦ».
1. Τό κείμενο αὐτό ἀποτελεῖ τμῆμα εἰσήγησης, πού
πραγματοποιήθηκε στά πλαίσια τῆς «ΙΘ΄ Πανορθόδοξης
Συνδιάσκεψης Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας». Ἡ εἰσήγηση εἶχε ὡς θέμα «Ἐσωτερισμός καί
νέο Ὠριγενισμός. Τότε καί σήμερα».
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«Οἱ ἐσωτεριστές μιλοῦν μέ τά δένδρα,
τά ὁποῖα καί ἀγκαλιάζουν· μέ τά χορταρικά
πού ποτίζουν στόν κῆπο τους, μέ τά βουνά,
μέ τίς πέτρες πού ἔχουν θεραπευτικές δυνάμεις, μέ τά ἀστέρια στόν οὐρανό καί τελευταία μέ τή μητέρα γῆ (Γαία). Γιατί ὅμως νά
ἀρκεστεῖ κάποιος μόνο στή συνομιλία μέ τά
γεμάτα μυστικά ὄντα πού βρίσκονται σέ ὅλα
τα πράγματα; Γιατί νά μήν κάνει κάποιος τά
ὄντα αὐτά νά τόν ὑπηρετήσουν;»2 Ἔτσι φθάνει κανείς φυσικῷ τῷ τρόπῳ στή μαγεία.
Στόν ἀπόλυτο μονισμό (ὅλα εἶναι ἕνα
καί ὅλα εἶναι ἐνέργεια) θεμελιώνονται
καί οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖ
ες. Αὐτές ἀποτελοῦν ἕναν σημαντικό τομέα τῆς «θρησκείας τῶν πελατῶν» τοῦ
συγχρόνου ἐσωτερισμοῦ. Ἡ ἑνότητα τοῦ
ἑνός μέ τήν ὁλότητα εἶναι ὁ δρόμος γιά τή
θεραπεία. Αὐτή εἶναι ἡ βάση καί τῆς Ὑπερπροσωπικῆς Ψυχολογίας, ἡ ὅποια εἶναι
ἔντονα ἐπηρεασμένη ἀπό τόν νεώτερο
ἐσωτερισμό3.
Ἡ στροφή πρός τά μέσα
Ἤδη ἔγινε λόγος γιά τή μεγάλη ὑπόληψη πού τρέφει ὁ ἀποκρυφισμός γιά τό
«ἔσω», σέ ἀντίθεση πρός τό «ἔξω»4.
2. Βλ. Georg Schmid und Georg Otto Schmid (Hrsg.)
Kirchen, Sekten, Religionen, ἔνθ’ ἀνωτ., σσ. 261-262.
3. Βλ. Casper, Müller, Valentin. (Hrsg.) Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen, Herder Verlag,
Freiburg im Breisgau 1990, σ. 258.
4. Βλ. γιά μιά γενικότερη προσέγγιση τοῦ θέματος
στό βιβλίο τοῦ Hans-Jürgen Ruppert, Duchbruch zur Innenwelt, Spirituelle Impulse aus New Age und Esoterik in kritischer
Beleuchtung, Quell Verlag, Stuttgart 1988, ἰδιαιτέρως τίς σσ.
10 κ. ἐξ.
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Βασικότατη διδαχή τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ
χώρου εἶναι ὅτι ὅλα εὑρίσκονται μέσα στόν
ἄνθρωπο. Γι’ αὐτό καί θά πρέπει νά γίνει
ἡ «στροφή πρός τά μέσα» γιά νά ἀνακαλυφθοῦν. Ἡ καμπαλίστρια Dion Fortune
διακηρύσσει: «Ὁ δρόμος, βρίσκεται μέσα
μας κι ὄχι ἔξω ἀπό μας»5. Ὁ θεός εἶναι μέσα στόν ἄνθρωπο καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι
στήν οὐσία του Θεός. Ὅπως διασαλπίζει
ὁ ὀρθολογιστικός σατανισμός, δέν ὑπάρχει
κανένας Θεός καί κανένας Σατανᾶς ἐκτός
ἀπό τόν ἴδιο τόν σατανιστή. Συμφωνά μέ
τόν Aleister Crowley, πατέρα τοῦ νεοσατανισμοῦ, ὁ κάθε σατανιστής εἶναι τό κέντρο
τοῦ σύμπαντος6.
Ἡ «στροφή πρός τά μέσα», τό «ἐσωτερικό μονοπάτι», μᾶς πληροφορεῖ -κατά τόν
ἀποκρυφισμό ὅτι ἔχουμε καί ἕναν «ἄλλον
ἑαυτό», τόν «Ἀνώτερο Ἑαυτό», ὁ ὁποῖος
ταυτίζεται μέ τόν «ἐσωτερικό διδάσκαλο»
7
ἤ μέ τό «πνεῦμα ὁδηγό» .
Διαλογισμός - Μυήσεις
Ὁ τρόπος γιά νά ἐπιτευχθοῦν τά ἀνωτέρω εἶναι ὁ γνωστός μας διαλογισμός.
Γράφει σχετικῶς ἡ Μπέιλη: «Ὁ δρόμος
καί ἡ μέθοδος εἶναι ὁ διαλογισμός. Καί
τό βραβεῖο εἶναι ἡ συνεχής διεύρυνση τῆς
συνείδησης, πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο σέ
ἁρμονία μέ τό Ἐγώ, μέ τούς ἄλλους μαθητές, μέ τό Πνεῦμα ὁδηγό του πού μέ
ἀνυπομονησία τόν περιμένει, μέ τά προχωρημένα Πνεύματα-Μύστες μέ τά ὅποια
ἐπικοινωνεῖ μέσῳ τῆς αὔρας τοῦ Ὁδηγοῦ
του, μέχρι νά ἔρθει τελικά σέ ἐπαφή μέ τόν
Ἕνα Μύστη [διάβαζε: τόν Σατανᾶ], νά γίνει δεκτός στό Κρυφό Μέρος [διάβαζε: στήν
5. Κατά παράθ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ
Ἀποκρυφισμός στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀθήνα 1994, σ.
47).
6. J. Symond, Aleister H. Crowley, Das Tier 666, Basel 1983,
σ. 493, κατά παράθ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Νεοσατανισμός, ἐκδ. Διάλογος, Ἀθήνα 1996, σ. 63.
7. Βλ. Roger De Pins, Σύγχρονες Ἐπιστολές τῶν Διδασκάλων τῆς Σοφίας, ἐκδ. Τετρακτύς, Ἀθήνα 32001, σσ. 62,
158.
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κόλαση] καί νά γνωρίσει τά μυστήρια τῆς
συνείδησης»8.
Ἡ ἐπιτυχία τῶν ὁμάδων διαλογισμοῦ,
γράφει ἡ Μπέιλη, θά συντελεσθεῖ ὅταν
θά χαθεῖ ἡ προσωπικότητα τῶν διαλογιζομένων. Ἄς τήν ἀκούσουμε: «Αὐτό θά
γίνει, ὅταν ὅλα τά μέλη τῶν ὁμάδων χάσουν
τήν ταυτότητά τους σέ μία προσπάθεια
νά κάνουν αὐτό τό πείραμα τῆς Ἱεραρχίας
ἐπιτυχές. Τά συναισθήματα, οἱ ἀντιδράσεις, οἱ ἐπιθυμίες καί τά ἐπιτεύγματα τοῦ
κάθε ἄτομου κατηγορηματικά δέν ἔχουν
καμία σημασία... Πρέπει νά ἐπαναλάβω ὅτι
ἡ προσωπικότητά σας δέν μέ ἐνδιαφέρει9,
μέχρι κάποιος ἀπό σᾶς νά μειώσει ἤ νά
αὐξήσει τή δόνηση τῆς κάθε ὁμάδας. Σάν
προσωπικότητες δέν ἔχετε καμία σημασία
γιά μᾶς, τούς Δασκάλους τῆς “ἐσωτερικῆς
πλευρᾶς”. Σάν ψυχές εἶστε ζωτικῆς σημα10
σίας» . Καί ἡ Dion Fortune συμπληρώνει:
«...Ἡ προσωπικότητα καί ὅ,τι ἐξαρτᾶται
ἀπό τίς αἰσθήσεις πρέπει νά θυσιασθεῖ
γιά νά μπορέσει νά ἐκδηλωθεῖ ὁ Ἀνώτερος
Ἑαυτός»11. Δηλαδή, καλεῖται ὁ μυούμενος
νά νεκρώσει ὅ,τι ὑψηλότερο τοῦ χάρισε ὁ
Τριαδικός θεός (νοῦ, συνείδηση, ἐλεύθερη βούληση, συναίσθημα, λογική) γιά νά
ἐκδηλωθεῖ ὁ «Ἀνώτερος Ἑαυτός», δηλαδή
γιά νά καταληφθεῖ ἀπό τά πονηρά πνεύματα!
(Τό τέλος στό ἑπόμενο)
8.35 Bailey, A. and Khul, D. Letters on Occult Meditation,
σσ. 258-259, Lucis Trust 1922, http:/laluni.helloyou.ws/netnews/bk/toc.html, κατά παράθ. Λυγερῆς Μελᾶ, Στάσεις
καί ἀπόψεις..., ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 75.
9. Αὐτό μᾶς θυμίζει τή ρήση τοῦ Τάκι Ἀλεξίου, σεΐχη
τῶν σούφι--κατά δήλωσή του-: «Ἡ γνώμη σου δέν μ’ ἐνδιαφέρει... οἱ γνῶμες εἶναι ἀντίποδας τῆς γνώσης... τροφή
τοῦ ἐγωισμοῦ, δηλαδή τοῦ Σατανᾶ», βλ. Δρ Τάκι Ἀλεξίου,
Μιά ζωντανή διδασκαλία. Βιβλίο 2, ἐκδ. Τέσσερις Ἐποχές,
Ἀθήνα 1990, σ. 21.
10. Bailey, A. and Khul, D. Discipleship in the New Age,
vol. I., Lucis Trust 21944, http:/laluni.helloyou.ws/netnews/
bk/toc.html κατά παράθ. Λυγερῆς Μελᾶ, Στάσεις καί ἀπόψεις..., ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 93.
11. Dion Fortune, Ἡ Ἐκπαίδευση καί τό Ἔργο ἑνός Μυημένου, μετάφραση Ἠλία Μάμαλη, ἐκδ. Ἰάμβλιχος, Ἄθήνα
1983, σ. 37.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου
καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2. «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3. «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and Life».
4. « Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5. « Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς
παραθρησκείας».
6. «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν
ὁμάδων», (ἔκδ. Γ΄).
7. « Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8. «Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη
ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9. « Ἀποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, “Νέα Ἐποχή”»,
(ἔκδ. Γ΄).
10. «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11. «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Α΄).
12. «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος Γ΄).
13. «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους
τοῦ Ἑωσφόρου».
14. « Νεοφανεῖς αἱρέσεις-Καταστροφικὲς Λατρεῖες
στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
15. «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σατανι
στῶν».
16. «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη»,
ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως (Ἁλίαρτος
20-26/9/1995).
17. « Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο
κληρωτικῶν αἱρέσεων καὶ παραθρησκευτικῶν
ὁμάδων».
18. «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ
στρατηγική».
19. «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη θεώρηση καὶ ἀντι
μετώπιση».
20. « Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρη
σκείας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰκογένεια».
21. « Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
22. «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξί
ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».
23. «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
24. «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ
θοδοξία».
25. «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
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26. Μ
 οναχῆς Ἀντωνίας, «Νεοπεντηκοστιανοὶ στὴν
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
27. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θρησκευτικὴ Ἐλευθε
ρία», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
28. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
29. Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρθοδό
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
30. Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;»,
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).
31. Λ
 εωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ
δοκία Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
32. Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
33. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε
νικὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
34. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
Καμπάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
35. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ
χημεία» (τεῦχος 3ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
36. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀποκρυφιστικὲς Ὁμάδες», Ροδόσταυροι κ.λπ.
(τεύχη 4ο-10ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
37. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νεο
αποκρυφισμὸς», (τεύχη 11ο-15ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
38. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
39. «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
40. Κ
 υριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
41. Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμφισβη
τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42. Ἄννας Μπουρδάκου, «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Ἀπό τό Α στό Ω», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
43. π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, «Ὁ Νεοπαγανισμός τῆς
“Νέας Ἐποχῆς”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
44. Χρήστου Ταγαράκη, «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική
ἄσκηση-γυμναστική;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
45. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου, «Προφῆτες
καί ψευδοπροφῆτες», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1. « Ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρ
θόδοξη Πίστη», ἔκδ. Π.Ε.Γ Βορείου Ἑλλάδος,
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει στήν ἰστοσελίδα: www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41
2. Μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, «Σύγχρονες
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή», ἔκδ. Παρα
καταθήκη (τηλ. 2310 222511).
3. Β
 ουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
ἔκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).
4. M
 . E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος
βασιλιάς», γ) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί τό νησί τῆς
Ἀφροδίτης», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου
Πατρῶν (τηλ. 2610 275022).
Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ,
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν
ἐπὶ ἀντικαταβολῇ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016, ΤΕΥΧΟΣ 84

Οἱ ὁδηγίες πού δίνονται, ὥστε νά εἰσαχθεῖ κανείς σέ μία κατάσταση μεταλλαγμένης συνείδησης γιά νά ἔρθει σέ ἐπαφή
μέ τά δαιμόνια, τούς «ἐσωτερικούς διδασκάλους», «τό συλλογικό ἀσυνείδητο»,
εἶναι οἱ ἀκόλουθες: «Ἀφήσου, παραδόσου,
ἐπίτρεψε στό σῶμα σου νά νιώσει σάν νά
διαλύεται στό ἄπειρο, ἀπελευθερώσου ἀπό
τίς λογικές ἀναλύσεις καί ἄστα ὅλα ρευστά,
ὁραματίσου τόν ἑαυτό σου σάν ἕνα τέλειο ὄν
μέ φῶς, ἐπίτρεψε στίς ὁποιεσδήποτε σκέψεις ἤ συναισθήματα νά ἀνατείλουν, παραδόσου σέ αὐτά καί ἄφησέ τα νά ρέουν μέσα
σου, ἄσε στήν ἄκρη ὁριστικά κάθε συναίσθημα φόβου, ἀνησυχίας ἤ καχυποψίας»12.
Τό «πνεῦμα-ὁδηγός» τῆς Μπέιλη (1880
- 1949), «ὁ θιβετανός διδάσκαλος Τζβάλ
Κχούλ» ἀποκαλύπτει:
«Ἡ καταληψία μέ τή συγκατάθεση τοῦ
ἀνθρώπου γιά ἕνα συγκεκριμένο διάστημα,
θά γίνει κατανοητή στά ἑπόμενα χρόνια, ὅσο
ποτέ ἄλλοτε καί θά εἶναι σίγουρα μία ἀπό
τίς μεθόδους πού θά χρησιμοποιεῖ ὁ Ἐρχόμενος Κύριος καί τά Μεγάλα Πνεύματα
πού θά τόν ὑπηρετοῦν γιά νά βοηθήσει τόν
13
κόσμο» .
Καί συμπληρώνει: «Σέ κάθε ἔθνος πρέπει πρῶτα νά μυηθοῦν οἱ κυβερνῶντες, νά
ἀποκτήσουν ἕνα συγκεκριμένο ρυθμό δόνησης καί τό ἐκπαιδευτικό σύστημα νά φτάσει
σέ ἕνα ὑψηλό ἐπίπεδο, γιά νά χρησιμοποιηθεῖ σάν μέσο προώθησης καί βάση τοῦ ἀποκρυφισμοῦ»14.
Διά μέσου τοῦ διαλογισμοῦ ἀφυπνίζεται
ὁ Ἀνώτερος Ἑαυτός. Αὐτό ὀνομάζεται μύηση. «Κατά τή Μύηση μία μορφή ἐνέργειας
12. Baer R. N., Στόν ἐφιάλτη τῆς Νέας Ἐποχῆς,
μετάφραση Χ. Ἀρβανιτίδου, ἐκδ. Στερέωμα, θεσσαλονίκη
1989, σελ. 150-151, κατά παράθ. Λυγερῆς Μελᾶ, Στάσεις καί
ἀπόψεις..., ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 93.
13. Bailey, A. and Khul, D., Letters..., ἔνθ’ ἀνωτ., σσ. 124125, κατά παράθ. Λυγερῆς Μελᾶ, Στάσεις καί ἀπόψεις...,
ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 74.
14. Bailey, A. and Khul, D., Letters..., ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.
306, κατά παράθ. Λυγερῆς Μελᾶ, Στάσεις καί ἀπόψεις...,
ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 74.

διάλογος

ἔρχεται ἀπό πολύ “μακριά” καί εἰσρέει μέ
τή θέληση τοῦ Μύστη καί ἰδιαίτερα μέ τή
θέληση τοῦ ὑποψηφίου πού θά τή λάβει, μέσα στόν ἐσωτερικό κόσμο τοῦ ὑποψηφίου»15.
Οἱ μυήσεις αὐτές δίδονται ἀπό δαιμονικές ὀντότητες, ὅπως ὁμολογεῖται στό κατωτέρω ἀπόσπασμα, ἐάν μεταφρασθεῖ στή
γλώσσα·τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς τό ἀκούσουμε:
«Γιά νά κατανοήσετε τί σημαίνει Μεγάλος Διδάσκαλος τῆς Ἑρμητικῆς Ἐπιστήμης,
ἀρκεῖ νά σᾶς πῶ ὅτι ὑπάρχει μία ἀδιάκοπη
μυητική διαδοχή τῶν ἀτόμων πού γίνονται
Μύστες τῆς Ἀλχημείας καί τοῦ Ἑρμητισμοῦ,
καί πῶς ἡ μύησή τους δόθηκε σ’ αὐτούς κατ’
εὐθείαν ἀπό τούς ἀνώτερους (ἀόρατους)
κόσμους χωρίς τή μεσολάβηση ἀτόμων»16.
Καί ἡ Dion Fortune συμπληρώνει: «... Ὁ
Μεγάλος Μύστης ἔρχεται μέσα στή σιγή
τῆς ἀνώτερης συνείδησης καί ποτέ δέν εἶναι
ἀνθρώπινη ὀντότητα»17.
(Τό τέλος στό ἑπόμενο).

15. Roger De Pins, Σύγχρονες Ἐπιστολές..., ἔνθ’ ἀνωτ.,
σ. 30.
16. Αὐτόθι, σ. 27.
17. Dion Fortune, Ἡ Ἐκπαίδευση καί τό Ἔργο ἑνός
Μυημένου, μετάφραση Ἠλία Μάμαλη, ἐκδ. Ἰάμβλιχος,
Ἄθήνα 1983, σ. 50.
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