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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ  

Ολοκληρώθηκαν χθές, 6.11.2013, οι εργασίες της ΚΕ΄ 
Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης Εντεταλμένων Ορθοδόξων 
Ἐκκλησιών και Ιερῶν Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και 
παραθρησκείας, η οποία πραγματοποιήθηκε, στο Συνεδριακό 
Κέντρο στα Μελισσιάτικα Βόλου, υπό την αιγίδα του Μακαριω-
τάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου 
Β΄, με την φιλοξενία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου, και υπό την Προεδρία του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, 
Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη 
Συνδιάσκεψη συμμετείχαν Εντεταλμένοι δέκα Ορθοδόξων 
Εκκλησιών και εβδομήντα τεσσάρων Ιερών Μητροπόλεων της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κρήτης και της Δωδεκανήσου. 

Η Συνδιάσκεψη, με θέμα: «Το πρόβλημα της ασθενείας, 
αιρετικές και αποκρυφιστικές προσεγγίσεις», μελέτησε το 
πρόβλημα της ασθενείας και της θεραπείας της, όπως 
κατανοούνται, αφ' ενός στην Ορθόδοξη Εκκλησία και αφ' ετέρου 
στις σύγχρονες αιρετικές, αποκρυφιστικές και 
ανατολικοθρησκευτικές ομάδες. 



 Μετά το πέρας των εργασιών της, συνέταξε και ενέκρινε 
ομοφώνως κείμενο Πορισμάτων, στα οποία, μεταξύ των άλλων, 
τονίζει τα εξής: 

Η ασθένεια, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, έχει σχέση με την κτιστότητα του ανθρώπου και 
είναι αποτέλεσμα της πτώσεως, δηλαδή της εκουσίας 
απομακρύνσεώς του από την πηγή της ζωής και της αφθαρσίας, 
τον Θεό. 

Στις διάφορες αιρετικές, αποκρυφιστικές και 
ανατολικοθρησκευτικές ομάδες συναντάμε διαφορετικές 
αντιλήψεις για την ασθένεια και την προέλευσή της. Στις ομάδες 
του ευρύτερου προτεσταντικού χώρου η ασθένεια κατανοείται 
ως έργο ενός τιμωρού Θεού, εξαιτίας προσωπικών 
αμαρτημάτων, ή ως αποκλειστικό έργο του διαβόλου. Στίς 
αποκρυφιστικές και ανατολικοθρησκευτικές ομάδες και τις 
ομάδες της «Νέας Εποχής», η ασθένεια κατανοείται ως 
«μπλοκάρισμα» της ομαλής ροής της ενέργειας (τύπου Πράνα, 
Τσί, Συμπαντική Ἐνέργεια κ.ἄ.) στο ανθρώπινο σώμα. Οι 
λεγόμενες «εναλλακτικές θεραπείες» θεμελιώνονται σε 
κοσμοθεωριακό υπόβαθρο, το οποίο είναι αντίθετο και ασυμβίβαστο 
με την Ορθόδοξη πίστη. 

Ο άνθρωπος ως δημιούργημα του Θεού, είναι 
ολοκληρωμένος και πραγματικά θεραπευμένος , κατά τους 
Πατέρες της Εκκλησίας, μόνο στην πλήρη ένωσή του με τον 
Ιησούν Χριστόν, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 

 
 
Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
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