
πρόσωπο. Ὅταν ἦρθαν σέ μᾶς νά ζητήσουν βοήθεια δέν μποροῦσαν νά 
συνειδητοποιήσουν αὐτή τήν ἀλλαγή τοῦ παιδιοῦ τους καί ἀλλόφρονες 
παρακαλοῦσαν νά τούς δοθοῦν ὁδηγίες σωστῆς συμπεριφορᾶς, 
ὥστε νά ἐπανακτήσουν τήν χαμένη ψυχή τοῦ παιδιοῦ τους. Βέβαια, 
εἶχαν διαπιστώσει ἀπό πολύ ἐνωρίς ἀλλαγές στήν προσωπικότητα 
τοῦ παιδιοῦ τους καί στή συμπεριφορά του, ἀλλά πίστευαν ὅτι ἦσαν 
συμπτώματα ἀνησυχιῶν τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας καί ὅτι τά συμπτώματα 
αὐτά θά παρέρχονταν μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου. Μετά ὅμως ἀπό τήν 
τελευταία δήλωση τό παιδί τους ἔφυγε πρός “ἄγνωστη κατεύθυνση” 
(προφανῶς ἐγκαταστάθηκε σέ κάποιο κοινόβιο) καί οἱ γονεῖς 
ἀπαρηγόρητοι ζητοῦν ἀπεγνωσμένα βοήθεια».1 
 Εὔκολα μπορεῖ νά ἀναρωτηθεῖ κανείς γιά τά αἴτια πού 
σπρώχνουν κάποιον σέ αὐτές τίς φρικτές ὁμάδες. Τά αἴτια εἶναι 
πολύπλοκα καί πολλαπλά. Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, 
μέσα ἀπό τήν τεράστια ἐμπειρία του, παρουσιάζει μεταξύ ἄλλων καί 
τίς ἀκόλουθες αἰτίες:

•	 Ἡ αύτονομία τοῦ ἀνθρώπου
•	 Ἡ θρησκεία τῆς ἐκκοσμίκευσης
•	 Ἀναζήτηση νοήματος
•	 Ὁ ὑπαρξιακός φόβος
•	 Ἀνασφάλεια καί ἀβεβαιότητα
•	 Ἡ πλήξη
•	 Δίψα γιά ἀγάπη καί ζεστασιά
•	 Ὁ πόθος γιά ἀναγνώριση
•	 Ἡ περιέργεια
•	 Δίψα γιά ἐμπειρίες 
•	 Ἀποδυνάμωση τοῦ λατρευτικοῦ στοιχείου 
•	 Οἱ κοινωνικές εὐθύνες
•	 Ἔλλειψη πνευματικῶν στηριγμάτων
•	 Ἡ διάβρωση τῆς αὐθεντίας
•	 Ἔλλειψη οὐσιαστικῆς κατήχησης
•	 Ἡ ἀρνητική εἰκόνα τοῦ Θεοῦ
•	 Ἡ διαφήμιση.2
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Ἡ κατάσταση αὐτή ἀπαιτεῖ λεπτούς χειρισμούς καί ἐξειδικευμένη 
ἀντιμετώπιση. Ἡ συμπεριφορά πρός τά θύματα πρέπει νά εἶναι 
θεραπευτική καί ὑπεύθυνη. Ὁ κ. Ἀθανάσιος Νεοφώτιστος, τέως 
πρόεδρος τοῦ Δ.Σ τῆς Πανελληνίου Ἐνώσεως Γονέων, πού ἵδρυσε ὁ 
π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος καί  ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ τήν προσφορά 
βοήθειας στά θύματα τῶν αἱρέσεων καί στίς οἱκογένειες τους, ἀναφέρει 
τό ἑξής ἄκρως διαφωτιστικό περιστατικό:
«Ἑσεῖς δέν εἶστε γονεῖς μου. Πρέπει νά ξέρετε ὅτι τά “καρμικά χρέη” 
τῆς προηγούμενης ζωῆς μου ἔχουν ὁρίσει ποιοί θά ἦσαν οἱ γονεῖς καί τό 
περιβάλλον στό ὁποῖο ἔπρεπε νά ξαναγεννηθεῖ ἡ “ψυχή” μου αὐτή τήν 
περίοδο. Μπορεῖ νά εἶχε ξαναγεννηθεῖ ἡ “ψυχή” μου στήν Ἀφρική καί 
οἱ φερόμενοι ὡς γονεῖς μου νά ἦσαν μαῦροι. Γι’ αὐτό μήν παίρνετε αὐτό 
τό προστατευτικό ὕφος καί μέ βομβαρδίζετε μέ ἠλίθιες γλυκανάλατες 
ἐκφράσεις: “ἐμεῖς οἱ γονεῖς σου πού ὑποφέρουμε κ.λ.π....”
 Αὐτά, μεταξύ ἄλλων, εἶπε κάποια κόρη στούς γονεῖς της χωρίς 
κανένα ἔλεος στόν πόνο τους καί μέ ἀνέκφραστο, σχεδόν πέτρινο 



 Γίνεται φανερό ὅτι τό μεγάλο αὐτό πρόβλημα δέν ἀφορᾶ 
μόνο τήν Ἐκκλησία οὔτε ἡ Ἐκκλησία ἀπό μόνη της μπορεῖ νά τό 
ἀντιμετωπίσει. Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά προσφέρει ἐνημέρωση καί 
στήριξη στά θύματα αὐτῶν τῶν ὁμάδων καί στίς οἰκογένειες τους. 
Πέραν τούτου εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπέμβασή της. 
«Ἡ Ἐκκλησία μόνο πνευματικά, ἠθικά, ἐνημερωτικά μπορεῖ νά 
δραστηριοποιηθεῖ, γιά νά προστατεύσει τό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα καί νά 
βοηθήσει τίς οἱκογένειες τῶν θυμάτων ὅταν ἀπευθύνονται σ’ Αὐτή. Αὐτές 
εἶναι οἱ δυνατότητές της καί οἱ ἀρμοδιότητές της κατά τό Σύνταγμα καί 
τούς Νόμους τοῦ Κράτους».3
 Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, «μετάνοιά ἐστι 
ἐκ τοῦ παρά φύσιν εἰς τό κατά φύσιν».4 Γιά νά ἐπιστρέψει ὁ ἄνθρωπος 
ἀπό μιά ἀφύσικη κατάσταση καί συμπεριφορά στήν φυσική γι’ αὐτόν 
ζωή χρειάζεται μετάνοια.
 Ἡ βίωση τῆς ἀληθινῆς μετανοίας ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο 
ἀπό ὅλες τίς δύσκολες καταστάσεις πού τοῦ δημιούργησαν οἱ ὁμάδες 
αὐτές. Τόν βοηθάει νά ξαναβρεῖ τόν ἀληθινό του ἑαυτό καί προορισμό. 
Μέσα στήν Ἐκκησία καί μέ τόν τρόπο τῆς Ἐκκλησίας καλύπτονται 
ὅλες οἱ ἀμφιβολίες, οἱ ἐρωτήσεις καί τά ὑπαρξιακά κένα πού τόν 
ταλαιπωροῦν. 
 Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει τήν ἐμπειρία μιᾶς ζωῆς γεμάτης ὑψηλά 
νοήματα καί καρδιακές ἀλλοιώσεις. Ὡς πνευματικό ἱατρεῖο θεραπεύει 
πλήρως τόν ἄνθρωπο ἀπό ὅλες τίς πληγές πού τοῦ προξένησαν οἱ 
αἱρέσεις. Γι’αυτό κανείς δέν πρέπει νά ἀπογοητεύεται καί νά χάνει τήν 
ἐλπίδα του. Γιά τόν Χριστό δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα.
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