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Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1. Ἡ Ἀντιαιρετική Ὁμάδα τῆς Ἱερᾶς  

Μητροπόλεως Πατρῶν, μέ τό περιοδικόν «Στῶμεν 
Καλῶς», ἔχει ἐνημερώσει μέχρι σήμερα τόν Ὀρθόδοξο 
Χριστιανικό Λαό, γιά πλεῖστες ὅσες αἱρέσεις, πλάνες, 
καί ἀποκρυφιστικές δραστηριότητες ὡς πρός τίς 
ἐσφαλμένες δοξασίες των καί τήν τακτικήν των. 

2. Τό σημερινόν μας θέμα προέκυψεν, κατ’ 
ἐπιθυμίαν πολλῶν κληρικῶν, γονέων καί 
ἐκπαιδευτικῶν, πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πού 
μᾶς ρωτοῦν νά πληροφορηθοῦν ἀπό ἐμᾶς, τούς 
τρόπους ἀντιμετωπίσεως ἑνός αἱρετικοῦ (ἤ αἱρετικῆς 
ὁμάδος, ἤ παραθρησκευτικῆς ὀργανώσεως, ἤ σέκτας 
αἱρετικῶν) ἤ ἑνός πλανεμένου (σχισματικοῦ ἤ μή, ἤ 
ὀργανώσεως ἤ ὁμάδος πλανεμένων). Ἤ ἀκόμη τί δέον 
γενέσθαι,  ἐάν στήν ἴδια τήν οἰκογένειά μας, ἕνα 
μέλος της, ἔχει ἤδη ἐνταχθῆ σέ αἱρετική ὁμάδα.

3. Τί γίνεται, μᾶς ρωτοῦν, ἐάν ἔρθωμεν 
ἀντιμέτωποι, μέ μία ἀντιπροσωπεία αἱρετικῶν πού 
κάνουν προσηλυτισμό; Ποία ἡ ἐνδεικνυόμενη καί 
ποία ἡ λανθασμένη ἀντίδρασή μας σ’ αὐτούς; Τί 
λάθη πρέπει νά ἀποφεύγωμεν; 

4. Πῶς θά ἀντιδράσωμε, ἐάν κάποιο οἰκεῖο 
πρόσωπο ἤ μέλος τῆς οἰκογένειάς μας, βρεθῆ 
μπλεγμένο στά δίχτυα μιᾶς αἱρετικῆς – 
παραθρησκευτικῆς ὁμάδος ἤ ἐπηρεάζεται ἀπό 
πλανεμένους; 

5. Εἶναι φανερό, ὅτι πρόκειται γιά ἐρωτήματα, 
ἀναμφιβόλως δύσκολα, πού ἀπασχόλησαν κατ’ 
ἐπανάληψιν τήν Ὀρθόδοξην Χριστιανικήν Ἐκκλη-

σίαν μας, σέ Συνέδρια καί Εἰδικές Συνδιασκέψεις, 
καί συνιστοῦν μείζονα θέματα συζητήσεων ἀπό 
Εἰδικές Ἀντιαιρετικές Ὁμάδες Πατριαρχείων, Ἱερῶν 
Μητροπόλεων καί Ἐνοριῶν κ.λπ., ἔτι δέ ἀπησχό-
λησαν καί αὐτό τό Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης, τό 
Εὐρωκοινοβούλιον, ἔτι δέ καί Κυβερνήσεις καί 
Κοινοβούλια Κρατῶν. 
Β. ΠΩΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΩΝ ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ 
ΟΜΑΔΕΣ – ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ 

6. Οἱ πιό πάνω ὁμάδες, μέ διάφορα προσωπεῖα 
καί τεχνάσματα καί ἀπάτες, δέν παρουσιάζονται 
σήμερα στό προσκήνιο, πάντοτε ὡς αἱρέσεις ἤ πλάνες, 
δηλ. ὁμάδες πού κηρύττουν κάτι διαφορετικό ἀπό 
τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία μας, ἤ καί  
κάτι ἀντίθετο μέ τίς ἠθικές ἀξίες τοῦ πολιτισμοῦ 
μας. Σέ πλησιάζουν, μέ ἀπέραντη ἀγαπολογία, ἀκόμη 
καί φιλανθρωπία καί, ἀρχικά, δέν σοῦ λένε ποῦ 
ἀποκλίνουν, σέ τί διαφέρουν ἀπό τήν Ὀρθοδοξία 
μας!  Στήν πραγματικότητα – ὅμως – ἀποβλέπουν 
στήν ὠμή διαστρέβλωση τῆς πίστεώς μας, στήν 
δημιουργία συγχύσεως καί πλανῶν, σέ ἄτομα πού 
ἔχουν ἄγνοια, σέ ἀφελεῖς καί ἀκατατόπιστους, καί 
στήν ἐκμετάλλευση ἀνθρώπινων ψυχῶν, πού τίς 
ὁδηγοῦν στήν καταστροφή καί στήν ὑποδούλωση, 
ἀκόμη δέ καί στήν διάβρωση ὅλων τῶν τομέων τῆς 
ζωῆς, μηδέ ἐξαιρουμένων καί αὐτῶν τῆς πολιτικῆς 
καί οἰκονομικῆς. Δέν εἶναι ὑπερβολή, νά ἀναφέ-
ρωμεν ὅτι ἡ σύγχρονη γενική κρίση, ἐμπεριέχει καί τό 
πρόβλημα τῶν πλανεμένων καί τῶν αἱρετικῶν. 

7. Τά θύματα αὐτῶν τῶν ὁμάδων, παρουσιάζουν 
βαθμιαῖα – ἕνεκα τῆς τρομοκρατίας καί τῆς πλύσεως 

Ἡ στάση τῶν πιστῶν ἀπέναντι στούς 
αἱρετικούς καί στούς πλανεμένους 
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ἐγκεφάλου πού ὑφίστανται – ἀλλαγές στήν 
συμπεριφορά των, ἀλλοίωση τῆς προσωπικότητός 
των, χάνουν τήν περιουσία των καί τήν κοινωνική 
θέση των, καί στό τέλος, ἔρχονται σέ ρήξη μέ τήν 
ἴδια τήν οἰκογένειά των καί συχνά ἀπομακρύνονται 
καί ἐξαφανίζονται ἀπό αὐτήν, ζητώντας καταφύγιο 
ἤ «ἀγάπη καί κατανόηση» στίς ὁμάδες τῶν αἱρετικῶν 
ἤ πλανεμένων, τίς ὁποῖες βλέπουν ὡς αὐθεντία, στά 
θεολογικά θέματα, καί τῶν ὁποίων γίνονται – 
καταντοῦν – στό τέλος, πειθήνια ὄργανα, ἀπό τρόμο 
ἀπόρριψης, ἤ απομόνωσης, ἤ καί κατάρας, τοῦ 
Ἀρχηγοῦ τῆς Ὁμάδος. 

8. Ἑτέρωθεν, στό Χριστεπώνυμον πλῆθος οἱ 
ὁμάδες αὐτές κλονίζουν τήν πίστιν του, δημιουργοῦν 
σιγά – σιγά ἀμφιβολίες, καί ἀντιστοίχως συμπάθειες, 
ὁπαδούς καί μέλη ἐνεργά, πού ἀπομακρύνονται ἀπό 
τήν Ὀρθοδοξίαν, δημιουργώντας τεράστια κοινω-
νικά, οἰκονομικά καί οἰκογενειακά προβλήματα, 
συνεπικουρούσης καί τῆς ἂγνοιας τοῦ προβλήματος, 
καί τῆς λανθασμένης ἤ ἀνεύθυνου συμπεριφορᾶς 
πολλῶν πιστῶν ἤ ἀκόμη καί κληρικῶν.
Γ. ΠΡΟΛΗΨΗ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ;   ΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΝ;  

9. Βέβαια, τό πρόβλημα ἀνάγεται, δημιουργεῖται 
καί διογκώνεται, στό πλεῖστον τῶν περιπτώσεων σέ 
ἐλλιπή κατήχηση, σέ ἄγνοια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν 
Ἀποστολικῶν καί τῶν Πατερικῶν Κανόνων, ἀλλά καί 
σέ ἄγνοια τῶν μεθόδων, σχεδίων καί τακτικῶν, πού 
χρησιμοποιοῦν οἱ ὁμάδες αὐτές. 

10. Καί βέβαια, τό πρόβλημα, καλύτερα θά  
ἦταν νά τό εἴχαμε ἀντιμετωπίσει ὡς «πρόληψη» - ἐάν 
δέν ὑπῆρχε ἡ ὡς ἄνω ἄγνοια – καί ὄχι ὡς «θερα-
πεία»! Ἀλλά – δυστυχῶς – μέ τόν τρόπο πού 
δραστηριοποιοῦνται οἱ ὡς ἄνω ὁμάδες, μέ τούς 
αἰφνιδιασμούς πού πραγματοποιοῦν ἀπροσδοκήτως, 
καί μέ τά τεράστια (μυστικά) χρηματικά κονδύλια 
πού διαθέτουν (ὑπό τήν νομική φύσιν, καί ὀργανω-
τική δομήν, τεράστιων Οἰκονομικῶν Ἐπιχειρήσεων ἤ 
Ἐπιστημονικῶν ἤ Διεθνῶν Ὀργανώσεων) καί μέ τίς 
ἀπροκάλυπτες καί προσηλυτιστικές μεθόδους των, 
καί τίς Ὑψηλές Προστασίες των, ἀπό Ἐπιχειρημα-
τίες, Πολιτικούς καί Κυβερνήσεις καί Θρησκευτικές 
Ἡγεσίες. Οὕτω, τό πρόβλημα δέν εἶναι δυνατόν νά 
προβλεφθῆ πάντα, ὥστε νά μήν καταφεύγωμεν ἐκ 
τῶν ὑστέρων, σέ θεραπεία! 
Δ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ,  ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ

11. Βασική ἀρχή ἀντιμετωπίσεως, τῶν 
πλανεμένων καί τῶν αἱρετικῶν, ἀπό ἐμᾶς τούς 
πιστούς, εἶναι ὅτι – γενικῶς – μισοῦμε τήν αἵρεση καί 
τήν πλάνη, δέν μισοῦμε τόν αἱρετικό καί τόν 
πλανεμένο ἄνθρωπο, πού τόν θεωροῦμε ἀσθενῆ,  
καί ἀπολωλός πρόβατον. Γενικῶς, μισοῦμε τήν 
ἁμαρτία, τά δαιμόνια, τά πάθη κι ὄχι τόν ἁμαρτωλό 
ἄνθρωπο. Τώρα – ὅμως – θά πρέπει νά διακρίνωμε: 
ἄλλο πρᾶγμα ὁ αἱρετικός, ὁ πλανεμένος, πού εἶναι 
θύμα – συνήθως – αὐτῶν τῶν ὁμάδων, κι ἄλλο 
πρᾶγμα οἱ αἱρεσιάρχες ἡγέτες, οἱ ἀρχηγοί αὐτῶν τῶν 
ὁμάδων, οἱ χρηματοδότες καί οἱ οἰκονομικοί 
κολοσσοί, πού διακινοῦν τεράστια (μυστικά ὡς ἐπί 
τό πλεῖστον) χρηματικά κονδύλια, πρός τούς σκοπούς 
τῶν ὁμάδων αὐτῶν. Καί – φυσικά – ὁ Καρδιογνώστης 
Κύριός μας, γνωρίζει τόν καλοπροαίρετο πλανη-
θέντα, καί θά τόν προστατέψη. Ὅπως, ἐπίσης, 
γνωρίζει καί τόν κακοπροαίρετο αἱρεσιάρχη, καί 
ἐπικεφαλῆς τῆς πλάνης! 
Ε. ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ – 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 
ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

12. Ἄς δοῦμε, τώρα, ἐν περιλήψει, τί λάθη εἶναι 
πιθανά σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα μας, καί ποία θά ἦταν ἡ 
ἐνδεδειγμένη τακτική μας. 

α) Δέν νοεῖται προχειρολογία, ἡμιμάθεια, ἄγνοια 
τοῦ ἀντικειμένου, μέ τό ὁποῖο, λίαν ἐξειδικευμένα 
ἀσχολούμαστε, ἄλλως, ἐπί τοιούτου κινδύνου, νά 
ἀπευθυνώμαστε καλύτερα σέ εἰδικούς!  

β) Δέν νοεῖται φανατισμός, ἐπιθετικότητα, 
ὑπέρμετρος καί οὐ κατ’ ἐπίγνωση ζῆλος, οὔτε 
προσπάθεια ἐξόντωσης καί ἐξουθένωσης τοῦ 
αἱρετικοῦ. Τό χειρότερο πού μποροῦμε νά κάνουμε, 
εἶναι ἡ διαπόμπευση ἑνός αἱρετικοῦ!! Ὅλα αὐτά 
ὁδηγοῦν σέ ἀρνητικά ἀποτελέσματα, πού πλήττουν 
τό κύρος τῆς Ἐκκλησίας μας.

γ) Δέν νοεῖται ἔλλειψη ὑγιῶν ἐπιχειρημάτων. 
Ἀντιθέτως, ἐπιβάλλεται νά γνωρίζωμεν ἄριστα τήν 
Ὀρθόδοξη πίστη μας, κυρίως τήν Ἁγίαν Γραφή καί 
τήν Ἱερά μας παράδοση, καί ἀπό τήν ἄλλη, νά 
γνωρίζωμεν τό ἔδαφος πάνω στό ὁποῖον ἐργάζονται 
οἱ ἀντίπαλοί μας.

δ) Δέν νοεῖται περιφρόνησις (προσοχή!! ἡ 
προσέγγιση τῶν αἱρετικῶν δέν σημαίνει κατ’ ἀνάγκην 
καί ἀναγνώριση τῆς δοξασίας των) πρός τούς 
ἀστήρικτους αδελφούς μας, οὔτε ἀναβλητικότητα 
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(ἔλλειψη ἑτοιμότητος) στήν ἐπίλυση του προβλή-
ματος, ὅταν τοῦτο ἐκδηλωθεί (δέν ὑπάρχουν 
ὑπαλληλικά ὡράρια ἐργασίας στούς ἀσχολουμένους 
μέ τό παρόν ἀντικείμενον, δέν ὑπάρχουν «ἄλλες 
προτεραιότητες»). 

ε) Ἐπιβάλλεται ἐπιείκεια καί ἀνοχή πρός τό 
ἀπολωλός πρόβατον. Σημειωτέον ὅτι ὁ αἱρετικός, τίς 
περισσότερες φορές δέν γνωρίζει ὅτι εἶναι πλανεμένος, 
ἀγαπᾶ –  ὅμως – τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους του! 
Πρέπει οἱ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου νά εἶναι ἐπιεικεῖς, 
ὥστε «τά ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καί 
μή ἑαυτοῖς ἀρέσκειν» (Ρωμ. 15,1). Ἡ ἐπιείκεια ἔχει 
ὡς σκοπόν τήν ἐπιστροφή καί στήριξη τοῦ πλανεμένου 
ἀδελφοῦ, τόν ὁποῖον χειριζόμεθα μέ ἀγάπη, καί, 
σίγουρα, ὄχι τήν δικαίωση καί ἀποδοχή τῆς 
κακοδοξίας καί ἀποστασίας.

στ) Ἐπιβάλλεται προσευχή πολλή, διότι τά 
σχετικά προβλήματα, πολλάκις φαίνονται δισεπί-
λυτα καί δαιδαλώδη, πλήν ὅμως μέ τήν προσευχή 
γίνονται θαύματα καί οἱ καλοπροαίρετοι πλανη-
θέντες ἀδερφοί μας ἐπαναφέρονται στήν Ὀρθο-
δοξίαν, διότι «τά ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις, δυνατά 
ἐστί παρά τῷ Θεῷ»! 

ζ) Ἐπιβάλλεται νά γνωρίζωμεν ἄριστα τήν  
Ἁγίαν Γραφή, τήν Πατερική Θεολογία, καί τήν 
ἑρμηνείαν αὐτῶν, διότι πάνω ἐκεῖ θά γίνεται ἡ μάχη 
(ἀντιπαράθεση) μέ τούς αἱρετικούς ἤ πλανεμένους, 
οἱ ὁποῖοι φθάνουν ἀκόμη καί σέ πλαστογράφηση ἤ 
κακόβουλη παρερμηνεία, αὐτῶν τῶν Ἱερῶν Κειμένων! 
Σέ «βγάζουν τρελλό» ἐάν δέν εἶσαι κατατοπισμέ-
νος!! Ἡ αἵρεση πολεμεῖται μέ χωρία ἀπό τήν Ἁγία 
Γραφή, ἀπό τό Πηδάλιον, καί ἀπό τούς Πατέρας τῆς 
Ἐκκλησίας, κι ὄχι μέ βαρειές κατηγορίες ἐπί 
προσωπικῶν θεμάτων, μέ ἐμπάθειες καί κατάρες καί 
ἐμμονές.

η) Καί – βέβαια – ὅλα αὐτά, δέν ἔχουν νά κάνουν 
μέ τούς ἡγέτες τῆς πλάνης, τούς αἱρεσιάρχες, αὐτούς 
πού εἶναι πεισματάρηδες καί ἐπιμένουν μέ 
φορτικότητα, τούς ἔχοντας διεστραμμένον τόν νοῦν!  
Αὐτοί δέν πείθονται μέ τίποτε, ὁπότε αὐτούς «μετά 
πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»! Δέν 
νοοῦνται αἰώνιες συζητήσεις μέ αἱρεσιάρχες, διότι 
αὐτές οἱ αἰώνιες συζητήσεις, μόνον κακό μποροῦν νά 
κάνουν στήν δική μας πίστη, στήν δική μας ψυχή.

θ) Ἐπιβάλλεται νά ἐρευνῶμεν, ποιός χρημα-
τοδοτεῖ, ποιός ἐκπαιδεύει, ποιός στεγάζει, ποιός 

προστατεύει τούς αἱρεσιάρχες – πλανεμένους. Πίσω 
ἀπό τό χρῆμα καί ὅλα αὐτά, κρύβεται – ἀθέατος 
πολλάκις – ὁ μισάνθρωπος διάβολος. Τό δένδρο, εἶπε 
ὁ Κύριός μας, «θά τό καταλαβαίνετε ἀπό τούς 
καρπούς του». Γι’ αὐτό προσοχή!!

ι) Ἐπιβάλλεται σέ κάθε Ἐνορία, σέ κάθε Ἱερά 
Μονή, σέ κάθε Πνευματικό Κέντρο ἑκάστης Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, νά ὑπάρχουν καί νά προβάλλωνται 
βιβλία Ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου καί κατατο-
πιστικά εὐσύνοπτα καί κατανοητά ἔντυπα, καί νά 
διανέμωνται δωρεάν στούς πιστούς, ὅπως τό παρόν 
«ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ», ἀλλά καί ἀνάλογα ἔντυπα 
ἄλλων Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ὀρθοδόξου 
Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας μας.

ια) Πρέπει ἀκόμη νά γνωρίζωμεν, ὅτι σκοπός μας 
δέν εἶναι νά κατονομάζωμεν τούς αἱρετικούς, - διότι 
θά περιπέσωμεν εἰς κατάκρισιν ἤ ἱεροκατάκρισιν 
καί πρέπει – ἐπίσης – νά λάβωμεν σοβαρῶς ὑπ’ ὄψιν 
μας, ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη καί πολλές ἄλλες αἱρέσεις 
(ἤ πλᾶνες), πού δέν ἔχουν ἀκόμη καταδικασθεῖ ἀπό 
Οἰκουμενική Σύνοδο, κι ὅμως διαστρέφουν τήν Ἁγία 
Γραφή! Ὁ σκοπός μας εἶναι, πάντοτε, νά προστατέ-
ψωμε τό ποίμνιον, νά τοῦ μιλήσωμε γιά τήν Ὀρθή 
πίστη μας, γιά τά δόγματά μας, ἀντιπαραθέτοντας  
τά παρατράγουδα πού λαμβάνουν συχνά χώραν στίς 
αἱρέσεις καί ὁμάδες πλανεμένων, ἤτοι τίς ὁμαδικές 
αὐτοκτονίες, τίς κλοπές περιουσιῶν ἀφελῶν,  
καί τά ἀποτρόπαια ἐγκλήματα ἀπό ἡγέτες καί μέλη 
τῶν ἐπικινδύνων καί καταστροφικῶν αὐτῶν 
παραθρησκειῶν. 
ΣΤ. ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΧΕΙ – ΗΔΗ – 
ΚΤΥΠΗΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΤΙ – ΕΠΙΠΛΕΟΝ – 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 
ΜΕΤΕΛΘΩΜΕ;; 

13. Δέν εἶναι ὀλίγες οἱ φορές, πού ἕνα μέλος τῆς 
οἰκογενείας μας, ἔχει – ἤδη – πέσει στά πλοκάμια 
μιᾶς αἱρέσεως ἤ πλάνης, καί ἔχει – ἤδη – ἀπό ἔλλειψη 
κατήχησης (δηλαδή πρόληψης –  βλ. ἀνωτέρω) πού 
παραλείψαμε νά τοῦ δώσουμε, – ἀπομακρυνθεῖ ἀπό 
τήν οἰκογενειακή μας στέγη, ζητώντας «καταφύγιο 
καί ἀνθρώπινη θαλπωρή στήν ἀγκαλιά τῆς αἱρετικῆς 
ὁμάδος». Τί πράττομεν τότε;;

α) Κοινοποιοῦμε, ἐμπιστευτικῶς, τό πρόβλημα 
στήν ἐγγύτερη ἁρμόδια Ἀντιαιρετική Ὁμάδα Ἱερᾶς 
Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως καί λαμβάνομεν ὁδηγίες 
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καί συμπαράσταση ἐκ μέρους της. Δέν εἶναι εὔκολο 
νά τό λύσωμε μόνοι μας τό πρόβλημα. Θά κάνωμεν 
λάθη ὀλέθρια. Τό θῦμα, μήν ξεχνᾶμε, ἀλλάζει 
συμπεριφορά, στήν θέση πού βρίσκεται, καί καθο-
δηγεῖται ἀπό ἀγνώστους ἀνθρώπους.

β) Κρατᾶμε πάσῃ θυσίᾳ, τήν ἐπαφή μέ τό 
πλανεμένο τέκνο τῆς οἰκογένειάς μας καί προσπα-
θοῦμε νά τό κάνωμε νά μᾶς μιλήσει, νά μᾶς πεῖ ὅ,τι 
γνωρίζει γιά τήν νέα του ζωή! Δέν κόβουμε καμμία 
γέφυρα ἐπικοινωνίας μέ αὐτό, δέν τό ἐξυβρίζομεν, 
δέν τό προσβάλομε, δέν τό ἀπειλοῦμε, δέν τοῦ 
ἐπιτιθέμεθα. 

γ) Ἐπιδιώκουμε τήν ἐπανένταξή του στούς 
κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, καί – ἄν 
εἶναι ἐφικτό – Ὀρθόδοξος Ἱερέας, εἰδικός στά 
Ἀντιαιρετικά Θέματα, ἀναλαμβάνει ὑπομονετικά 
καί μεθοδικά τήν κατήχησίν του. 

δ) Δέν τοῦ δίδομε χρήματα στό χέρι – διότι αὐτά, 
εἶναι βέβαιον ὅτι θά καταλήξουν στήν Αἱρετική 
Ὁμάδα – ἀλλά δέν τό ὁδηγοῦμε καί σέ οἰκονομική 
ἀπόγνωση, γιά τίς ἄμεσες ἀνάγκες του.

ε) Τοῦ μιλᾶμε γιά τά παιδικά του χρόνια, γιά 
τούς ἀδελφούς καί τίς ἀδελφές του, καί γιά ὅ,τι 
ἀγαποῦσε. Ἐπιβάλλεται, ἀκόμη νά ὀργανώνουμε 
ἐκδρομές ἤ ἄλλες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις. Νά 
σεβασθοῦμε τήν ἐπιθυμία του, ὅμως, γιά σιωπή, 
καθώς καί γιά εἰδική νηστεία. Νά ἀποφεύγωμε 

ὑπερβολικές ἐκδηλώσεις λύπης. Νά τοῦ τονίζωμε τήν 
διαφωνία μας, ἀλλά καί τόν σεβασμό μας στήν δική 
του προσωπικότητα. Νά προβληματιζώμεθα γιά τά 
ἀκριβῆ αἴτια καί σκοπούς κάθε «ἐπισκέψεώς του»!! 

στ) Νά μήν πτοηθοῦμε ἀπό τήν ἀδιαλλαξία του 
καί ἐκνευριστοῦμε καί χάσουμε κάθε ἔλεγχο καί τήν 
ψυχραιμία μας, ἔστω καί ἄν μᾶς προκαλῆ μέ ὅσα 
λέγει. Σέ κάθε περίπτωση, νά ἐπιφυλασσώμεθα, καί 
νά ἐπιζητῶμεν τήν βοήθειαν εἰδικῶν ἑκάστης Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως. Ἑπίσης νά συνεργαζώμαστε καί μέ 
ἄλλους γονεῖς καί Συλλόγους Πρωτοβουλιῶν καί 
Συμβουλευτικῶν Σταθμῶν, ἰδίως ἐάν εἶναι ἀπαραί-
τητη ἡ νομική συμπαράσταση.

ζ) Νά συλλέγωμε πληροφορίες – ὄχι ἀπό τόν ἴδιο 
τόν πλανεμένο, ἀλλά ἀπό τρίτους! – γιά τήν Ὁμάδα 
Αἱρέσεως, ἀλλά νά μήν ἐπιδιώκωμε ἰδιαίτερες 
σχέσεις μέ αὐτήν.

η) Σέ κάθε περίπτωση νά μήν ἀπελπιζώμεθα 
μαζί του καί νά ἐπιδεικνύωμε μέ κάθε τρόπο ἀγάπη 
πρός αὐτόν, προσευχόμενοι στόν Κύριόν μας καί εἰς 
τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, δια τήν Σωτηρία αὐτοῦ καί 
ἡμῶν. Καί ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας δέν θά 
ἀργήση νά πραγματοποιήση τό θαῦμα της. ΑΜΗΝ! 

  
Ἐπιμέλεια

Κώστας Ἐλ. Πετρόπουλος
Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ 


