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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
  
1. Τά χαρακτηριστικά τοῦ προβλήματος 

 

Εἶναι γνωστό, ὅτι οἱ αἱρέσεις καί τά σχίσματα συνοδεύουν 
τήν πορεία τῆς ἱστορικῆς  Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἀπό τά πρῶτα 
βήματά της. Ὑπῆρξαν μάλιστα ἕνα ἀπό τά κύρια αἴτια τῆς 
σύγκλησης τοπικῶν καί οἰκουμενικῶν συνόδων, οἱ ὁποῖες 
κατοχύρωσαν σέ ὅρους τήν Ὀρθή Πίστη, καί συγχρόνως 
ἀπετέλεσαν τήν πρόκληση γιά τήν γόνιμη ἀνάπτυξη τῆς 
πατερικῆς (καί εἰδικότερα τῆς ἀπολογητικῆς) θεολογίας.  

 Τό φαινόμενο ὅμως τῆς σύγχρονης πλάνης καί τῶν 
νεοφανῶν αἱρέσεων διαφέρει τόσο στήν ἔκταση ὅσο καί στά 
χαρακτηριστικά. Οἱ παλαιότερες αἱρέσεις, μία ἤ ἐλάχιστες σέ 
κάθε ἐποχή, ἐμφανίζονταν ὡς θεολογικές, δογματικές ἤ 
ἐκκλησιολογικές διαφοροποιήσεις καί παρεκκλίσεις ἀπό τό 
δόγμα καί τό πολίτευμα, τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν 
γνωστή ἡ ταυτότητά τους καί οἱ ἴδιες δέν ἔκρυπταν τό  ἀληθινό 
τους πρόσωπο. Ἡ Ἐκκλησία ἐντόπιζε, ἀπομόνωνε καί 
καταπολεμοῦσε τήν αἵρεση, διεξάγοντας ἕνα θεολογικό ἀγῶνα, 
πολλές φορές διαλεγόμενη μέ τόν ἴδιο τόν αἱρετικό. 
 Οἱ νεοφανεῖς αἱρέσεις εἶναι πολυάριθμες, πολύμορφες καί 
πολυώνυμες καί δραστηριοποιοῦνται κάτω ἀπό ποικίλα 
προσωπεῖα. Δέν εἶναι μόνον αἱρέσεις, ὑπό τήν ἐκκλησιολογική 
ἔννοια, ἀλλά καί παραθρησκεῖες, μέ ἔντονο συγκρητιστικό καί 
ἀποκρυφιστικό χαρακτήρα. Ἀριθμοῦν ἑκατοντάδες μέ 
αὐξανόμενο ρυθμό. 

Οἱ νεοφανεῖς αἱρέσεις, δέν ἐκδηλώνονται ὅλες ἐχθρικά 
πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη ἤ δέν ἀπορρίπτουν φανερά τήν 
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Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθόδοξη ἰδιότητα. Χρησιμοποιοῦν 
παραπλανητικούς τίτλους, προσωπεῖα καί ὁρολογίες ὀρθόδοξες, 
προκαλώντας ἔτσι μεγάλη σύγχυση, ὡς πρός τό περιεχόμενο τῆς 
πίστης καί διευκολύνοντας τόν προσηλυτισμό. 
 Μέ τόν τρόπο αὐτό δημιουργεῖται μιά ἔντονη σύγχυση στό 
Ὀρθόδοξο Πλήρωμα, καθόσον οἱ αἱρέσεις δέν γίνονται εὔκολα 
ἀντιληπτές καί φανερές. Ἡ σύγχυση ἐντείνεται ἀπό τό γεγονός 
ὅτι ὑπάρχει μία ἀτέλειωτη ποικιλία τίτλων μέ χαρακτηριστικά 
χριστιανικά, ψευδοχριστιανικά, ἀκόμη καί δῆθεν Ὀρθόδοξα, 
χιλιαστικά καί γενικῶς ἐσχατολογικά, νεογνωστικά, 
φιλοσοφικά, πολιτιστικά, ἀποκρυφιστικά, γκουρουϊστικά, 
ἰνδουϊστικά καί βουδιστικά, πνευματιστικά καί 
παραψυχολογικά, οὐφολογικά, νεοσατανιστικά καί 
νεοπαγανιστικά, ἀλλά καί ἐπιστημονικοφανῆ, ὅπως, ἰνστιτοῦτα 
ψυχολογίας ἤ ψυχοθεραπείας ἤ ἀνάπτυξης τοῦ νοῦ, καί, τέλος, 
πολεμικῶν τεχνῶν, ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν κ.ἄ. Ὑπάρχει, 
δηλαδή προσφορά γιά ὅλα τά "γοῦστα" τοῦ σύγχρονου 
ἀνθρώπου. Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὁ 
πρωτεργάτης αὐτός καί σύγχρονος ἀπολογητής στόν 
νευραλγικό τομέα τῆς ὀρθῆς ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος 
τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων, ἔκανε λόγο γιά "ὑπεραγορά 
θρησκείας".  

 Προτοῦ ὅμως προχωρήσουμε πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι 
οἱ σύγχρονες αἱρέσεις διακρίνονται σέ δύο μεγάλες κατηγορίες: 
Στήν μία κατηγορία ἐντάσσονται οἱ ὁμάδες ἐκεῖνες πού ἔχουν 
χριστιανικά ἤ ψευδοχριστιανικά χαρακτηριστικά καί εἶναι οἱ κατά 
κυριολεξίαν αἱρέσεις. Στήν δεύτερη ἐντάσσονται ἐκεῖνες οἱ 
ὁμάδες πού διαφοροποιοῦνται οὐσιαστικά ἀπό τήν χριστιανική 
πίστη, ἀλλά καί τήν διδασκαλία τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, 
ἀλλά καί τῶν θρησκειῶν τῆς Ἀνατολῆς ἀπό τίς ὁποῖες κυρίως 
προέρχονται καί τίς ὁποῖες χαρακτηρίζομε ὡς παραθρησκευτικές 
ὁμάδες (διεθνῶς σέκτες ἤ λατρεῖες-cults). Οἱ ὁμάδες αὐτές 
ἐντάσσονται στό παγκόσμιο συγκρητιστικό ρεῦμα τῆς "Νέας 
Ἐποχῆς", τό ὁποῖο, ὡς γνωστό, ἐπαγγέλλεται τήν ἐγκαθίδρυση 
μιᾶς "Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας". 
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Στίς ὁμάδες αὐτές ἐπιδιώκεται νά σχετικοποιηθεῖ ἡ Χριστιανική 
Ἀλήθεια, ὥστε νά καταντήσει μία ἀπό τίς πολλές "ἀτραπούς" 
τῆς "Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας". Δέν εἶναι δέ σπάνιο ὀπαδοί 
τῶν ὁμάδων αὐτῶν νά δηλώνουν πιστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί 
καί συγχρόνως ὀπαδοί ἑνός γκουρού, ἑνός ζῶντος δηλαδή 
δασκάλου, "μεσσία"- "ὑδροχοϊκοῦ χριστοῦ".  
  Συνοπτικά, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι καί οἱ δύο κατηγορίες 
τῆς σύγχρονης πλάνης (αἱρέσεις καί σέκτες), καίτοι 
διαφοροποιοῦνται ριζικά μεταξύ τους ὡς πρός τήν προέλευση καί 
τήν διδασκαλία,  ἔχουν ὡς κοινό χαρακτηριστικό τους, ὅτι εἶναι 
ὁλοκληρωτικές ὁμάδες "χειρισμοῦ τοῦ νοῦ" τοῦ ἀνθρώπου, τόν 
καθιστοῦν ὑποχείριό τους καί τόν ὁδηγοῦν (μέ διάφορους 
μηχανισμούς καταστολῆς καί ἄσκησης ψυχολογικῆς βίας ) σέ μιά 
συμπεριφορά ἐπικίνδυνη γιά τόν ἑαυτό του καί γιά τό κοινωνικό 
σύνολο. 

 
2. Εἰδικά χαρακτηριστικά τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων 
  
 α. Μιλώντας, πρῶτον, γιά τίς χριστιανικές αἱρέσεις καί τίς 
παραχριστιανικές ὁμάδες, πρέπει νά ποῦμε ὅτι εἶναι ὁμάδες μέ 
πολλές καί σοβαρές ἀποκλίσεις καί διαφοροποιήσεις ἀπό τήν 
Χριστιανική Ἀλήθεια. Πρόκειται συνήθως γιά διδασκαλίες ἤ 
ὀργανωμένες ὁμάδες πού πιστεύουν στόν Ἰησοῦν Χριστό, ἤ 
τουλάχιστον ὁμιλοῦν γι'Αὐτόν. Εἶναι δηλαδή ὁμάδες πού 
κινοῦνται ἐντός τοῦ χριστιανικοῦ χώρου. Μερικές ἔχουν ἀπωλέ-
σει κάθε χριστιανικό χαρακτηριστικό στό "δόγμα" τους ἤ στό πο-
λίτευμά τους, ὅπως εἶναι οἱ "Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ", οἱ Μορμόνοι, 
οἱ Ἀντβεντιστές κ.ἄ. 

 Κύριο χαρακτηριστικό τῶν ὁμάδων αὐτῶν, εἶναι ἡ μικρή 
ἱστορική πορεία τους, πού δέν ἔχει καμία σχέση καί σύνδεση μέ 
τήν ἱστορική Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, οὔτε στήν 
πίστη, οὔτε στήν λατρεία, πολύ περισσότερο στήν "ἀποστολική 
διαδοχή". Ἡ ἱστορία τους ξεκινᾶ αὐθαίρετα καί ξαφνικά, μόλις 
μερικές δεκαετίες πρίν, ὅπως τῶν Ἑλλήνων Νεοπεντηκοστιανῶν 
στή δεκαετία τοῦ '60 καί ἄλλων στή δεκαετία τοῦ '20. Ἄλλες ὁμά-
δες ἔχουν ζωή 100 ἤ τό πολύ 130 ἐτῶν, ὅπως ἡ ἑταιρία "Σκοπιά" 
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τῶν "Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ". 

 Ἄλλο χαρακτηριστικό τῶν νεοφανῶν αὐτῶν αἱρέσεων εἶναι 
οἱ φονταμενταλιστικές διδασκαλίες τους, ἡ σκληρή 
συμπεριφορά τους πρός τούς ἔξω καί ἡ αὐστηρότητα στήν πει-
θαρχία τῶν ὀπαδῶν, ἡ ὁποία ἐνίοτε παίρνει τόν χαρακτῆρα 
ἀπειλῆς. Ἀκόμη χαρακτηρίζονται γιά τίς ἔντονες ἐσχατολογικές 
διδασκαλίες τους καί τίς δῆθεν προφητικές προβλέψεις τους, γιά 
τίς ὁποῖες συνεχῶς διαψεύδονται. Οἱ συνεχεῖς ἀναγγελίες τοῦ 
τέλους τοῦ κόσμου (συστήματος κατά τούς Χιλιαστές) καί ἡ ἀ-
πειλή τοῦ Ἀντιχρίστου ἤ ἡ ὑπόσχεση τῆς λεγομένης "ἁρπαγῆς" 
(κατά τούς Πεντηκοστιανούς), ὁλοκληρώνουν τήν μέθοδο τοῦ 
ἐκφοβισμοῦ καί τῆς καταπιέσεως τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότη-
τος καί τῆς στερήσεως βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν 
ὀπαδῶν τους. Καί εἶναι αὐτές ἀκριβῶς οἱ ὁμάδες πού, ὅταν κα-
ταγγελθοῦν, διαμαρτύρονται ὅτι καταπατοῦνται τάχα τά ἀν-
θρώπινα δικαιώματά τους καί ἡ θρησκευτική ἐλευθερία τους. 
   

β. Μιλῶντας τώρα γιά τήν παραθρησκεία, πρέπει νά 
ποῦμε ὅτι πρόκειται γιά διδασκαλία ἤ συγκροτημένη ὁμάδα 
(σέκτα) ἤ ὀργάνωση πού δέν ἐντάσσεται στόν χριστιανικό χῶρο, 
ἀκόμη καί ὅταν χρησιμοποιεῖ χριστιανική ὁρολογία· δέν πιστεύει 
στόν Χριστό, ἀκόμη καί ὅταν χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο "χριστός" καί 
συνήθως δέν ἀνήκει στίς μονοθεϊστικές θρησκεῖες. Δηλαδή, δέν 
πρόκειται γιά "γνωστή θρησκεία", ὅπως αὐτή ὁρίζεται ἀπό τό 
Ἑλληνικό Σύνταγμα. Δηλαδή θρησκεία μέ φανερή διδασκαλία 
καί λατρεία καί πού δέν ἀπειλεῖ τήν δημόσια τάξη καί τά χρηστά 
ἤθη. Γι'αὐτό καί θεωρεῖται ὡς παραθρησκεία. 

 Ἡ Ἔκθεση τῆς Γαλλικῆς "Διυπουργικῆς Ἀποστολῆς γιά τήν 
καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων" (Ἰανουάριος τοῦ 2000, ὑπό τήν 
προεδρία τοῦ κ. Ἀλέν Βιβιέν), ἐπιχειρῶντας νά δώσει ἕναν ὁρισμό 
τοῦ ὅρου σέκτα, γράφει: "Ἡ αἵρεση (σέκτα) εἶναι ἕνας 
σύνδεσμος μέ ὁλοκληρωτική δομή, δηλώνοντας ἤ ὄχι 
θρησκευτικούς σκοπούς, τοῦ ὁποίου ἡ συμπεριφορά πλήττει 
τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καί τήν κοινωνική ἰσορροπία" 
(σελ. 53). 
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 Βασικό χαρακτηριστικό τους εἶναι, ἀκόμη, ἡ ὁλοκληρωτική 
δομή τους. Στήν κορυφή τῆς κάθε ὁμάδας ὑπάρχει ὁ ἀρχηγός, ὁ  
ὁποῖος εἶναι περιβεβλημένος μέ θεϊκή αὐθεντία,  εἴτε αὐτός 
ὀνομάζεται γκουροῦ ἤ θεϊκός διδάσκαλος, εἴτε μεσσίας (χριστός). 
Αὐτός ἔχει ἀπόλυτη ἐξουσία πάνω σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς 
προσωπικότητας τοῦ ὀπαδοῦ, μηδέ τῆς καθαρά ἰδιωτικῆς καί 
προσωπικῆς ζωῆς του ἐξαιρουμένης. Ὑπάρχουν ὁμάδες πού 
καθορίζουν, φερειπεῖν, ποιός ποιάν καί πότε θά νυμφευθῆ 
(Ἑνωτική Ἐκκλησία τοῦ Σάν Μιούνγκ Μούν).  Ἄλλες πού 
ἐλέγχουν στενά τήν ζωή τῶν ὀπαδῶν τους ἤ πού οἱ ὀπαδοί τους 
ἀστυνομεύουν τήν προσωπική ζωή τῶν ἄλλων (Ἐκκλησία τῆς 
Σαηεντολόγίας). Σχεδόν ὅλες ἀπαιτοῦν πλήρη ὑποταγή, 
ἀποκοπή ἀπό τό οἰκογενειακό περιβάλλον, τίς σπουδές, τό 
ἐπάγγελμα καί τήν ἀφιέρωση στόν "σκοπό" τῆς ὀργάνωσης, πού 
ταυτίζεται δῆθεν μέ τήν "σωτηρία τοῦ κόσμου". Ἄλλες ἀπαιτοῦν 
ἔγγραφη παραχώρηση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν ὀπαδῶν 
τους, καί ἄλλες ἐνυπόγραφη δήλωση παραίτησής τους ἀπό 
εὐθύνη τῆς ὀργάνωσης γιά τυχόν αὐτοκτονία τους (ἀπό 
ἀπελπισία) μέσα στήν ὀργάνωση (Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολόγίας). 
Δέν εἶναι λίγες ἐκεῖνες οἱ ὁμάδες πού ἐξευτελίζουν τήν 
προσωπικότητα καί τήν  ἀξιοπρέπεια τῶν ὀπαδῶν τους 
ἐκβιάζοντάς τους μέ ἐξομολογήσεις γραπτές ἤ μέ ὁμαδικά ὄργια 
καί ἄλλες ταπεινωτικές πράξεις  ἤ τούς ὑποβάλλουν ἀποφάσεις 
αὐτοκτονίας (π.χ. ἀπαγόρευση μετάγγισης, στούς "Μάρτυρες τοῦ 
Ἰεχωβᾶ"). Μερικές ὁμάδες φθάνουν μέχρι καί τήν  
παρακαλούθηση δημοσίων προσώπων (Ἐκκλησία τῆς 
Σαηεντολόγίας) ἤ τήν λασπολογία καί τήν τρομοκρατία θυμάτων 
καί ἐπικριτῶν τους (Αὐτό ἔχει διαπιστωθεῖ καί στήν Ἑλλάδα -
παράδειγμα ἡ περίπτωση τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου καί 
ὄχι μόνον, ἀλλά καί διεθνῶς). 

 Χαρακτηριστικό ἐπίσης τῶν ὁμάδων αὐτῶν εἶναι καί ἡ 
προσφορά ποικίλων δελεασμάτων καί ὑποσχέσεων, ἤ ἡ 
διοργάνωση προγραμμάτων κοινωνικῆς προσφορᾶς, ὅπως ἡ 
ἀπεξάρτιση ἀπό τά ναρκωτικά, ἡ ὑπεράσπιση δῆθεν τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἡ πυροπροστασία, κ.ἄ. 
 Ἔτσι, ἀπειλοῦνται μέ διάβρωση, ὄχι μόνον τό Ὀρθόδοξο 
φρόνημα, ἀλλά καί ὅλοι οἱ τομεῖς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Γιά τήν 
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Ἐκκλησία (πού αὐτό κυρίως μᾶς ἐνδιαφέρει) δημιουργεῖται ἕνα 
σοβαρώτατο καί σέ συνεχῆ διόγκωση   ποιμαντικό πρόβλημα. 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄  
 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 
 

1. Μορφή τῆς Ποιμαντικῆς τῶν αἱρέσεων 

Σπεύδω νά ἐπισημάνω ἐξ ἀρχῆς, ὅτι ἡ ποιμαντική ἀντι-
μετώπιση τῶν αἱρέσεων καθορίζεται ἀπό τήν μορφή τοῦ σύγχρο-
νου φαινομένου τῶν αἱρέσεων. Πρέπει δηλαδή νά ληφθῆ ὑπόψη 
ὅτι, ἀφενός, ὅλες οἱ σύγχρονες αἱρέσεις δέν ἐντάσσονται σέ μιά 
καί μόνη κατηγορία καί, ἀφετέρου, ὅτι ἀριθμοῦν ἑκατοντάδες. 
Ἔτσι, διαφορετική θά εἶναι προφανῶς ἡ μελέτη καί ἡ ἀντιμετώ-
πιση τῶν ὁμάδων πού ἀνήκουν στήν μιά κατηγορία, δηλαδή 
ἐκείνη τῶν χριστιανικῶν αἱρέσεων καί τῶν παραχριστιανικῶν 
ὁμάδων, καί διαφορετική ἐκείνων πού ἀνήκουν στήν κατηγορία 
τῶν ἐξωχριστιανικῶν παραθρησκευτικῶν ἀποκρυφιστικῶν, 
γκουρουϊστικῶν, νεογνωστικῶν, νεοπαγανιστικῶν, καί πλήθους 
ἄλλων ὁμάδων τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Κάθε μιά ἀπ’ αὐτές τίς δύο 
κατηγορίες χρειάζεται διαφορετικές, εἰδικές γνώσεις, εἰδική 
ἐκπαίδευση καί ἀνάλογη μεταχείριση. 
 Βεβαίως, πρέπει νά τονίσουμε ὅτι, καίτοι οἱ δύο αὐτές κατη-
γορίες τῆς πλάνης (αἱρέσεις καί σέκτες), διαφοροποιοῦνται ριζικά 
μεταξύ τους ὡς πρός τήν προέλευση καί τήν διδασκαλία, ἐν 
τούτοις, ἀπό ποιμαντικῆς ἀπόψεως πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται 
ὡς ἐξίσου ἀπειλητικές γιά τό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα, ἐφόσον 
ἀλλοιώνουν τήν Εὐαγγελική Ἀλήθεια καί ὁδηγοῦν σέ σύγχυση 
καί ἐκτός τῆς Κιβωτοῦ τῆς σωτηρίας. 
 

2. Τρόποι ἐφαρμογῆς τῆς Ποιμαντικῆς στρατηγικῆς 

Κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, δύο εἶναι οἱ ἄξονες πάνω 
στούς ὁποίους στηρίζεται –καί πρέπει νά στηρίζεται- ἡ ποιμαντι-
κή ἀντιμετώπιση τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων: πρωτίστως, ἡ σέ 
βάθος καί πλάτος οὐσιαστική καί ὁλοκληρωμένη ἐκ μέρους μας 
γνώση τῆς ὀρθῆς Ἁγιογραφικῆς Πίστεως καί τῆς Ἁγιοπατερικῆς 
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ἑρμηνείας της, δηλαδή ἡ κατήχηση -ἀνακατήχηση- Ποιμένων 
καί Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, καί, ἀκολούθως, ἡ στοιχειώδης 
τουλάχιστον, ἄν μή ἐπαρκής, πληροφόρηση καί γνώση τῶν 
κυριωτέρων θέσεων, κακοδιδασκαλιῶν καί προσηλυτιστικῶν 
μεθοδεύσεων τῶν συγχρόνων αἱρετικῶν. 
 Καί βεβαίως, στόχος μας δέν εἶναι –καί δέν πρέπει νά 
εἶναι- ἡ μείωση ἤ ἡ προσβολή κανενός. Σεβόμενοι τό δικαίωμα 
τοῦ καθενός στήν ἐλεύθερη ἐπιλογή τοῦ θρησκευτικοῦ πιστεύω 
του, ἔχομε ὡς στόχους μας, ἀπό τήν μιά πλευρά, τήν ἐνημέρωση 
τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας πάνω στά κύρια χαρακτηριστικά 
τῆς σύγχρονης πλάνης καί τήν διαφύλαξη ἀνόθευτης τῆς παρα-
καταθήκης τῆς «ἅπαξ παραδοθείσης» (Ἰούδα, 3) σέ μᾶς πίστεως, 
καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, στοχεύομε στήν ἀπελευθέρωση καί 
τόν ἀπεγκλωβισμό τῶν πλανεμένων ἀδελφῶν μας ἀπό τά 
δίκτυα τῆς πλάνης. Γι’ αὐτό, βασική προϋπόθεση γιά τήν ὀρθή 
ποιμαντική  στρατηγική εἶναι ἡ γνώση τῆς προβληματικῆς, ἡ 
ὁποία προβάλλει ἀπό τόν χαρακτῆρα καί τήν δραστηριότητα 
τῶν ὁμάδων αὐτῶν. Ἐπειδή δέ, τόσον ὁ χαρακτήρας αὐτῶν, ὅσο 
καί ἡ δραστηριότητά τους παρουσιάζουν, ὅπως εἴπαμε, μιά με-
γάλη ποικιλία, ἀνάλογες εἶναι καί οἱ πτυχές τοῦ προβλήματος. 
 Στήν προσπάθειά μας αὐτή πρέπει νά λάβουμε ὑπόψη ὅτι 
οἱ νεοφανεῖς αἱρέσεις χρησιμοποιοῦν κατά κῶρον πολυποίκιλα 
καί παραπλανητικά προσωπεῖα, καθιστῶντας ἔτσι δυσκολώτατο 
τό ἔργο τοῦ ποιμένος στόν ἔγκαιρο ἐντοπισμό τοῦ προβλήματος. 
Πολλάκις ὁ ποιμένας δέν ἀντιλαμβάνεται κἄν ἤ δέν εἶναι σέ 
θέση νά διακρίνει τήν ὕπαρξη τοῦ προβλήματος καί ἄρα νά 
ἀποκαλύψει τήν πλάνη πού ὑποκρύπτεται. Γι' αὐτό, ἀπαιτεῖται 
Ὀρθόδοξη θεολογική κατάρτιση, ποιμαντική μέριμνα, μελέτη 
τῶν χαρακτηριστικῶν καί τῶν μεθόδων δράσεως τῶν ὁμάδων 
αὐτῶν καί ἀνάπτυξη τῶν δοκιμασμένων ἀπολογητικῶν μεθό-
δων τῆς Ἐκκλησίας μας. 
  

3.  Τό γενικό Ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας 

Καί εἶναι ἀληθές ὅτι τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας δέν 
περιορίζεται καί δέν μπορεῖ νά περιορίζεται μόνο στήν ἀντιμε-
τώπιση τῶν αἱρέσεων. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἕνα πολύπλευρο ποι-
μαντικό ἔργο νά ἀσκήσει καί μέσα σ' αὐτό καίρια, κεντρική  καί 
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πρωταρχική θέση κατέχει ἡ ἀνάπτυξη τῆς λατρευτικῆς ζωῆς καί 
ἡ τέλεση τῶν Μυστηρίων καί ἰδιαιτέρως τῆς Θείας Εὐχαριστίας, 
ὡς φορέων τῆς σώζουσας ἄκτιστης θείας Χάριτος γιά τούς 
πιστούς. 
 Ἔπειτα ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἀντιμετωπίζει ποικίλα 
ἄλλα προβλήματα πνευματικά, κοινωνικά καί ποιμαντικά, 
ἀσκεῖ φιλανθρωπία, μεριμνᾶ γιά τήν νεότητα, γιά τά γηρατειά, 
γιά τήν οἰκογένεια, συμμετέχει στό κοινωνικό γίγνεσθαι, ὑψώνει 
τήν φωνή της γιά κάθε θέμα πού ἔχει σχέση μέ τήν ζωή, τόν 
γάμο, τήν ἐπιστημονική ἔρευνα κ.λ.π. Καί ὀρθῶς κάνει. 
 Ὅμως ἀνάμεσα σέ ὅλα αὐτά εἶναι ἀναγκαῖο ἡ Ἐκκλησία -
ἰδιαίτερα σήμερα- νά περιφρουρήσει τό ὀρθόδοξο φρόνημα ἀπό 
τήν διάβρωση καί τήν σύγχυση, μέ τίς ὁποῖες ἀπειλεῖται ἀπό τήν 
κατεγιστική καί ὕπουλη ἐπέλαση τῶν αἱρετικῶν καί νεοεποχίτι-
κων μηνυμάτων - συνθημάτων ἀπό πολλές πλευρές. Αὐτό εἶναι 
τό πρώτιστο ἔργο της. Ἡ Ε´ Διορθόδοξη Συνδιάσκεψη τῆς Ναυ-
πάκτου (13-18.5.93) σημειώνει: «Παρατηρεῖται μία ἐκκοσμικευμέ-
νη ποιμαντική μέ κίνδυνο νά ἐπικεντρώνουμε τήν προσπάθειά μας 
στούς κοινωνικούς κινδύνους καί νά διαγράφουμε τούς πνευματι-
κούς κινδύνους» (Ποιμαντική Ἀντιμετώπιση, σ. 107-108). Πνευμα-
τικοί κίνδυνοι εἶναι ἡ διάβρωση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ἄρα 
ἡ σύγχυση στό θέμα τῆς σωτηρίας. Ἡ περιφρούρηση λοιπόν τῆς 
«ὑγιαινούσης διδασκαλίας» (Α´ Τιμ. α´ 10) εἶναι πρώτιστη ποι-
μαντική ἀνάγκη σήμερα. Ἐξ ἄλλου, οἱ σοβαρές  συνέπειες ἐπί 
τοῦ ἀτόμου καί τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, πού προκύπτουν ἀπό 
τήν ἐγκληματική ἐνίοτε δραστηριότητα πολλῶν παραθρησκευτι-
κῶν ὁμάδων, πλήττουν καί αὐτό τό Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἐπομένως, ἡ ἄσκηση τῆς Φιλανθρωπίας τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά 
συμπεριλαμβάνει καί τά θύματα τῆς πλάνης. Νά δώσει, ὄχι μόνο 
τόν «ἄρτον τόν ἐπιούσιον», ἀλλά καί τόν «Ἄρτον τῆς Ζωῆς». 

Στή συνέχεια θά ἤθελα νά κάνω μερικές πρακτικές ἐπιση-
μάνσεις, οἱ ὁποῖες, κατά τήν γνώμη μου, πρέπει νά λαμβάνονται 
σοβαρῶς ὑπόψη στήν ἐφαρμογή τοῦ τρόπου τῆς ὀρθῆς ποιμαν-
τικῆς, στήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῶν αἱρέσεων. 
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4. Ἡ Ποιμαντική στρατηγική ἔναντι τῶν αἱρέσεων 

 α) Συχνά, μπροστά στήν παρουσία ἑνός ἀνεπιθύμητου 
αἱρετικοῦ, πού ἔρχεται νά διαταράξει τήν εἰρήνη καί τήν συνοχή 
τῆς ἐνορίας μας ἤ τῆς πόλεώς μας ἤ τῆς οἰκογένειάς μας, χρησι-
μοποιοῦμε τρόπους πού δέν εἶναι ποιμαντικά ὀρθοί. Εἶναι λάθος 
νά κινούμεθα ἀνεξέλεγκτα, ἀπρογραμμάτιστα, σπασμωδικά καί 
ἐρασιτεχνικά. Ἡ εἴδηση, φερειπεῖν, τῆς ἵδρυσης ἑνός εὐκτηρίου 
οἴκου "μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ" ἤ Πεντηκοστιανῶν ἤ ἡ ἐμφάνιση 
μιᾶς αἴθουσας κάποιας παραθρησκευτικῆς ὁμάδας στήν ἐνορία 
μας ἀσφαλῶς καί δέν πρέπει νά ἀντιμετωπισθῆ ἀπό τόν ποιμέ-
να μέ ἔνοχη ἀδιαφορία. Ὅμως δέν πρέπει ἐξ ἴσου νά χρησιμο-
ποιηθῆ ἡ βία ἤ νά ἐκδηλωθῆ πανικός. Απαιτείται προσοχή και 
συστηματική μελέτη τοῦ προβλήματος. Ὑπάρχουν νόμιμα, 
νομικά μέσα, τά ὁποῖα πρέπει νά ἐξαντληθοῦν, σέ συνεργασία 
μέ ἐξειδικευμένους νομικούς. Συγχρόνως, εἶναι ἀναγκαία ἡ 
ἐνημέρωσις τῶν πιστῶν καί δή τῶν περιοίκων, ἄν αὐτή δέν ἔχει 
γίνει ἤδη προληπτικά, στήν γενικώτερη κατήχηση τοῦ Ὀρθοδό-
ξου Πληρώματος. Κάθε ἄλλη ἀπρόσεκτη ἀντίδραση εἶναι σέ 
βάρος τῆς ποιμαντικῆς μας καί ἐνδεχομένως ἐπ’ ὠφελεία τῶν 
αἱρετικῶν.  

 β) Μιά δεύτερη ἐπισήμανση ἀφορᾶ στήν κατήχηση τῶν 
πιστῶν καί μάλιστα τῶν νέων, ἕνα ἔργο ἀναγκαῖο, σοβαρό καί 
ἐπεῖγον, ἰδιαιτέρως σήμερα, πού τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
ἀλλοιώνεται, ὑποβαθμίζεται ἤ παραγκωνίζεται στά σχολεῖα. Ἡ 
κατήχηση τοῦ Λαοῦ περιορίζεται σέ ἐλάχιστες ἐνοριακές συνά-
ξεις μελέτης τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καί στό κήρυγμα. Τό κήρυγμά 
μας ὅμως εἶναι πολλές φορές χωρίς κατηχητικό καί θεολογικό 
λόγο. Εἶναι συνήθως μιά ἀνώδυνη καί ἀνιαρή ἠθικολογία καί 
καθηκοντολογία μωσαϊκῆς μορφῆς. Ἐνίοτε καλλιεργεῖται στόν 
πιστό ἡ σκληρότητα πρός τόν ἁμαρτωλό καί μάλιστα πρός τόν 
πλανεμένο ἀδελφό. Ὁ αἱρετικός χαρακτηρίζεται ὡς «ὁ λῦκος», 
«ὁ σατανᾶς», «ὁ ἀντίχριστος», ὁ «πουλημένος» κ.λ.π. Ἐκφράσεις 
ἀνάρμοστες, πιθανῶς ἀναληθεῖς, σίγουρα βλαπτικές γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τῆς ἀπειλῆς. Χρειάζεται ἡ οἰκοδομή στήν πίστη 
καί ἡ σωστή ἐνημέρωση τῶν πιστών καί ὄχι ἡ διαβολοποίηση τοῦ 
ἄλλου. 
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 Ὁ λόγος μας πρέπει νά εἶναι «ἅλατι ἠρτυμένος» (Κολ.δ´ 6) 
καί λόγος πόνου καί ἀγωνίας, ἀλλά καί ἀγάπης γιά κάποιους 
ἀδελφούς, πού πρέπει νά θεωροῦνται, τίς περισσότερες φορές, 
ὡς θύματα. Ποιός ξέρει μήπως μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ οἱ λόγοι μας 
φθάσουν καί στά δικά τους αυτιά καί χτυπήσουν κάποια εὐαί-
σθητη χορδή μέσα στήν καρδιά τῶν πλανεμένων ἀδελφῶν μας; 
Κι ἔπειτα, ἄν κοιτάξουμε μέσα μας ἤ ἀναμεταξύ μας, μήπως θά 
βροῦμε καί εὐθύνη δική μας στήν ἐλλιπῆ κατήχηση τοῦ Ποιμνί-
ου μας καί ἄρα στήν προσχώρηση των αδελφών μας  στήν πλά-
νη; Ἔχομε ἐφοδιάσει τόν Ὀρθόδοξο Λαό μας μέ τήν γνώση τοῦ 
λόγου τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι «ζῶν καί ἐνεργός καί τομώτερος ὑπέρ 
πᾶσαν μάχαιραν δίστομον» (Ἑβρ. δ´ 12) καί ἱκανός νά διαλύσει τά 
σκοτάδια τῆς πλάνης; Ὁ ἀκατήχητος Χριστιανός εἶναι ὑποψή-
φιος  αἱρετικός. Ἐκεῖνος μάλιστα πού ἀντιμετωπίζει ὀρθολογικά 
ἀρκετά θέματα τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ἤ ἀπορρίπτει τό πολίτευμά της, εἶναι ἤδη κατά μεγάλο ποσοστό 
ταυτισμένος μέ τήν αἵρεση, γι' αὐτό καί εὐκολώτερα προσχωρεῖ 
σ' ἐκεῖνο τό προκρούστειο «δόγμα» πού τοῦ προσφέρει ὁ αἱρετι-
κός. Ἄλλωστε, πόσοι ἀπό τούς Χριστιανούς μας ἔχουν ἤδη ἀπο-
κόψει ἀπό τήν ζωή τους παραδόσεις, μυστήρια καί δόγματα 
ὁλόκληρα καί δέν δέχονται τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας; Πόσοι 
Χριστιανοί μας δέν ζοῦν στήν σύγχυση, νοθεύοντας τήν ὀρθή 
πίστη μέ δεισιδαιμονίες, μέ δοξασίες ἀντιχριστιανικές (ὅπως, 
φερειπεῖν, ἡ μετενσάρκωση), προστρέχοντας σέ ἀστρολόγους, 
μέντιουμς καί μάντεις, «θεραπευτές» καί ἐξορκιστές, μελλοντο-
λόγους καί «φωτισμένους»; 
 Συνεπῶς ἡ Ὀρθόδοξη κατήχηση, ἐντός καί ἐκτός τοῦ 
κηρύγματος, καθίσταται παράγων ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ στήν 
ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, καί τήν θωράκιση τοῦ Πληρώ-
ματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δέ ἔλλειψή της ἀποτελεῖ κατάσταση 
ὑψίστου κινδύνου. Καί αὐτό ἰσχύει τόσο γιά τούς πιστούς μας, 
ὅσο καί γιά μᾶς τούς ποιμένες. Ἔχω τήν γνώμη ὅτι ἡ κατήχηση 
τοῦ Λαοῦ εἶναι ὁ καλύτερος καί ἀποτελεσματικότερος τρόπος 
καταπολεμήσεως τῶν αἱρέσεων.  

 γ) Σημαντικός παράγοντας καί χῶρος γιά τήν ἄσκηση τῆς 
ποιμαντικῆς στρατηγικῆς γενικῶς καί τῆς ἀντιαιρετικῆς εἰδικό-
τερα εἶναι ἡ ἐνορία. Ἡ ἐνορία ἦταν καί εἶναι ὁ ζωτικός χῶρος 
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μέσα στόν ὁποῖο γεννιέται, ἀναπτύσσεται, καί οἰκοδομεῖται ὁ 
πιστός. Ποῦ ὅμως  νά ἀναζητήσωμε ἕνα τέτοιο χῶρο; Στίς ὑδρο-
κέφαλες μεγαλουπόλεις, ψυχορραγεῖ μαζί μέ τήν γειτονιά καί ἡ 
ἐνορία (Ἔχω ὑπόψη μου τίς πολυπληθεῖς καί ἀπρόσωπες ἐνορίες 
τῶν Ἀθηνῶν). Οἱ ἐξαιρέσεις δέν αἵρουν τό πρόβλημα.  

 Ὁ νέος ἄνθρωπος ἤ ὁ προβληματισμένος μεσήλικας, πού 
ἀναζητᾶ φιλικό περιβάλλον, συμπαράσταση στήν ἀνάγκη του, 
φωτεινά καί ζωντανά παραδείγματα, στοργή, ὁμάδα γιά συζή-
τηση, ἀπάντηση σέ ἀπορίες καί προβληματισμούς του, ποῦ θά 
βρῆ ἀνταπόκριση; Μόνο σέ μιά ζωντανή ἐνορία, μέ τόν ἄγρυπνο 
ποιμένα της μπορεῖ νά βρεῖ τήν ἀπάντηση καί τόν στηριγμό ὁ 
ἀναζητητής ἤ ὁ προβληματισμένος ἄνθρωπος. Ἴσως ὁ ἐνορίτης 
μας, κυρίως μέσα στίς πολυάριθμες καί ἀπρόσωπες ἐνορίες τῶν 
μεγαλουπόλεων,νά βρίσκεται σέ κατάσταση ὑψηλοῦ κινδύνου 
καί ἐμεῖς δέν τό γνωρίζουμε. Ἴσως ἀσθενεῖ ἤ πενθεῖ ἤ ὑποφέρει 
ἀπό οἰκογενειακά προβλήματα ἤ ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό τούς 
ἴδιους τούς οἰκείους του. 
 Σ' αὐτή τήν τραγική καί κρίσιμη κατάσταση τοῦ ἐνορίτη 
μας θά ἐμφανισθεῖ πιθανῶς ὁ «ἔμπορος τῆς κάλπικης ἐλπίδας», 
ἕνας «πλασιέ τοῦ ὑπερφυσικοῦ», ὁ προσηλυτιστής μέ τό «εὐγενι-
κό» πρόσωπο, γιά νά τοῦ προσφέρει τήν δῆθεν λύση ὅλων τῶν 
προβλημάτων του. Μποροῦμε ἄραγε νά ἐπιρρίψουμε σ’ αὐτόν 
ὅλο τό βάρος τῆς εὐθύνης;  

δ) Καί μιά τέταρτη ἐπισήμανση: Δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύ-
γει ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο ψυχῶν. Καί οἱ ψυχές πλη-
γώνονται καί ἀρρωσταίνουν εἴτε ἀπό τήν ἁμαρτία εἴτε ἀπό τήν 
αἵρεση. Καί ἡ μέν θεραπεία τῆς ἁμαρτίας μέσα στήν Ἐκκλησία, 
εἶναι ἔργο εὐχερέστερο, συνδεδεμένο μέ τήν μετάνοια καί τήν 
ἐξομολόγηση. Ἡ θεραπεία ὅμως τῆς αἵρεσης εἶναι δυσχερής ἕως 
καί ἀδύνατη. Γιατί τό θῦμα ἔχει θέσει τόν ἑαυτό του ἐκτός τῆς 
σώζουσας Ἐκκλησίας καί διακρίνεται συνήθως γιά τήν ὑπεροψία 
του, τήν ἀμετανοησία του καί τήν ἀπροθυμία του ἤ τήν ἀδυναμία 
του νά κατανοήσει τήν πλάνη του καί νά ἐπανενταχθεῖ στήν 
Ἐκκλησία. Εἴτε διότι τό ἔχουν πείσει νά πιστεύει ὅτι βρίσκεται 
στήν ἀλήθεια, εἴτε διότι ἀπειλεῖται μέ διάφορους τρόπους, στήν 
περίπτωση ἀποχώρησής του ἀπό τήν αἵρεση. Ἐμεῖς βλέπομε -καί 
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πρέπει νά βλέπουμε- τόν κάθε πλανεμένο ἀδελφό μας ὡς ἀσθενῆ 
στήν πίστη, ὡς θῦμα πλάνης, ὡς τραυματισμένο ἀπό τούς «λη-
στές τῶν ψυχῶν». Ἡ συμπεριφορά μας πρέπει νά εἶναι παρόμοια 
μέ ἐκείνη τοῦ γιατροῦ, ὁ ὁποῖος στούς σωματικά ἀσθενεῖς μάχε-
ται καί χτυπᾶ τήν ἀσθένεια καί ὄχι τούς ἀσθενεῖς. Ἔτσι κι ἐδῶ: ὁ 
πλανηθείς ἀδελφός μας -πού μπορεῖ νά εἶναι καί μέλος τῆς οἰκο-
γενείας μας, πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται μέ στοργή καί ἐνδιαφέ-
ρον. Δέν τόν ταπεινώνουμε, δέν τόν λοιδωροῦμε, δέν τόν διώκου-
με. Στόχος μας δέν εἶναι ὁ αἱρετικός, ἀλλά ἡ αἵρεση. Ὁ αἱρετικός, 
ἔχει ἀνάγκη μόνο ἀπό τήν βοήθειά μας, τήν ὁποία ὀφείλομε νά 
τοῦ προσφέρουμε ἐφόσον, βεβαίως, ἔχουμε τίς ἀπαραίτητες γνώ-
σεις καί τίς προϋποθέσεις νά τό κάνουμε. Χωρίς αὐτές καί ἐμεῖς 
εἶναι ἐνδεχόμενο νά διακινδυνεύσουμε, ἀλλά καί τόν ἀδελφό μας 
νά μή μπορέσουμε νά βοηθήσουμε. Συμβαίνει μερικές φορές, 
ὅταν ὑπάρχει ἐκ μέρους μας ἄγνοια καί ἀνεπάρκεια, ἀντί νά βοη-
θήσουμε στόν προβληματισμό καί τήν ἀνάνηψη τοῦ ἀδελφοῦ 
μας, νά τόν σπρώξουμε βαθύτερα στά βαλτόνερα τῆς πλάνης. Ἡ 
πεῖρα μᾶς ἔχει διδάξει, ὅτι πρόκειται γιά ἔργο πολύ δύσκολο, πού 
μόνο μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου, τήν προσευχή καί τήν μεγάλη ὑπο-
μονή μπορεῖ νά ὁδηγηθῆ σέ αἴσιο ἀποτέλεσμα. 
 

6. Συμπερασματική κατακλεῖδα 

 «Ἕτοιμοι πρός ἀπολογίαν» 

  Μέ ὅσα ἔθεσα ὑπόψη σας συνοπτικά καί ἐπιγραμματικά 
στήν σημερινή εἰσήγησή μου προσεπάθησα νά ἐπισημάνω ὅτι ὁ 
ἀγώνας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἰδιαιτέρως σήμερα, εἶναι 
δύσκολος καί πολυμέτωπος καί ἄρα ἀνάλογη πρέπει νά εἶναι 
καί ἡ συναίσθηση τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τῶν ποιμένων. Προ-
βάλλει λοιπόν ὡς ἐπείγουσα ἀνάγκη ἡ κατάρτισή μας πάνω 
στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά εἴμεθα "ἕτοιμοι ἀεί πρός ἀπολογίαν 
παντί τῷ αἰτοῦντι ἡμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος μετά 
πραότητος καί φόβου (Α΄ Πέτρ. γ΄ 15-16). Παράλληλα, ἡ κατάρ-
τισή μας αὐτή νά εἶναι ἱκανή νά κατηχήσει, νά ὁδηγήσει καί νά 
περιφρουρήσει τόν Λαό τοῦ Θεοῦ.  
 Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα καί δέν φοβᾶ-
ται τήν αἵρεση. Αὐτή ὅμως ἡ βεβαιότητα δέν ἐπιτρέπει τόν ἐφη-
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συχασμό τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντιθέτως, γεννᾶ μέσα 
τους τήν ἀγωνία γιατί κινδυνεύουν ψυχές «ὑπέρ ὧν Χριστός 
ἀπέθανεν». 

Τό πρόβλημα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων εἶναι γιά τήν 
Ἐκκλησία μας μιά πρόκληση. Ἡ πρόκληση τῶν αἱρέσεων εἶναι 
γιά τήν ἐποχή μας μιά πραγματικότητα. Οἱ προκλήσεις ὅμως δέν 
ἀποτελοῦν πάντοτε ἀπειλή, ὅταν ἀντιμετωπίζονται ὀρθά. 
Σύμφωνα δέ μέ τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «δή γάρ καί 
αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροί γένωνται ἐν ὑμῖν» (Α´ 
Κορ. ια´ 19). Ἑπομένως, δέν εἶναι δυνατό νά ἐξαλείψουμε τήν 
πρόκληση τῶν αἱρέσεων, μποροῦμε ὅμως νά τήν μεταστρέψουμε 
σέ εὐκαιρία γιά μᾶς, ἤ νά ἀναβάλουμε τίς καταστροφικές συνέ-
πειες τῆς πλάνης. 
 Ἄς δοῦμε, λοιπόν, τήν πρόκληση τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων, 
ὄχι μόνον ὡς ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο Ποίμνιο, ἀλλά καί ὡς 
εὐκαιρία γιά μιά ὀρθότερη ποιμαντική. Ὀφείλομε νά βροῦμε τά 
πνευματικά -ποιμαντικά ἀντισώματα, τά ἀντίδοτα, πού θά κα-
ταστήσουν τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τό «ἐμπεπιστευμένον 
ἡμῖν ποίμνιον» (Πράξ. κ΄ 28), ἄτρωτους στά βέλη τῆς πλάνης καί 
τίς μεθοδεύσεις τοῦ «πατρός τοῦ ψεύδους» ἀνίκανες νά βλάψουν 
καί νά ἀπωλέσουν ψυχές.  

Ὁ ποιμένας μεριμνᾶ γιά νά προστατέψει τό ποίμνιό του, 
πονᾶ γιά τήν ἀπώλεια ψυχῶν, ἀναζητεῖ τό «πλανώμενον», θερα-
πεύει πληγές, πάντοτε μέ στοργή καί ἀγάπη, χωρίς μισαλλοδο-
ξία καί φανατισμό, χωρίς ὑστεροβουλία. Ἀκόμη, θά γίνει ὁ 
«συγκυρηναῖος» τῆς οἰκογένειας ἐκείνης πού θρηνεῖ γιά τήν 
ἐμπλοκή τοῦ παιδιοῦ της στά δίκτυα τῆς πλάνης. Ὁ ποιμένας 
λοιπόν πρωτίστως πρέπει νά γίνει ὁ δέκτης τῶν ἀναζητήσεων 
καί τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ ποιμνίου του, ἐν τῇ γενέσει τους, 
τῶν προβλημάτων καί τῶν προβληματισμῶν του, προτοῦ ἐμφα-
νιστεῖ στήν πόρτα τοῦ Ὀρθόδοξου πιστοῦ ὁ «διαφορετικός», «ὁ 
πρόθυμος», μέ τό γλυκό πρόσωπο, τό θερμό «ἐνδιαφέρον» καί 
τόν «βομβαρδισμό τῆς ἀγάπης» του προσηλυτιστής, ὑποσχόμε-
νος τήν ἐπίλυση κάθε προβλήματος πνευματικοῦ, οικογενειακοῦ 
ἤ κοινωνικοῦ. Βασικῆς σημασίας ὅμως γι’ αὐτό εἶναι ἡ σωστή, 
ἔγκαιρη καί ὑπεύθυνη κατάρτιση καί δραστηριότητά μας στήν 
ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς ἀπειλῆς.  
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Πρός τόν σκοπό αὐτό εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖο, στά πλαί-
σια τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀτομι-
κῶν δικαιωμάτων κάθε πολίτη, νά δραστηριοποιηθοῦν ἐγκαίρως 
ὁ ποιμένας καί οἱ συνεργάτες του καί στόν εὐαίσθητο καί νευ-
ραλγικό αὐτό ποιμαντικό τομέα, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ὀρθή ποι-
μαντική ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῶν νεοφανῶν αἱρέ-
σεων. Καί ἡ κατάρτιση στελεχῶν, συνεργατῶν τῶν ποιμένων 
στήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία, 
ἀπαραίτητη καί ἐπιβεβλημένη. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ἱερατική Σύναξη 
Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους 
καί Ἀρδαμερίου 
17.3.2015 


