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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

ΚΓ′ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 

ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ  

Μετά τήν πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία πού 
τελέστηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου, συνεχίστηκαν χθές, 1η Νοεμβρίου, στό Ἐργατικό 
Κέντρο Λαμίας, οἱ ἐργασίες τῆς ΚΓ' Πανορθοδόξου 
Συνδιασκέψεως, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων. 

Ὁ πρῶτος εἰσηγητής, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης 
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Χρειάζεται ἡ 
Ἐκκλησία μιά δεύτερη Πεντηκοστή;». Ὁ εἰσηγητής τόνισε ὅτι «Τά 
ποιμαντικά κενά πού δικαιολογοῦν τήν ἀνάγκη μιᾶς –οὕτως εἰ-
πεῖν- “δεύτερης” Πεντηκοστῆς μας, θεραπεύονται μέ τά ἑξῆς 
“φάρμακα”: 1. Τήν ἔνταξη καί τόν ἔλεγχο τῆς προσωπικῆς ἐμ-
πειρίας μέσα στήν καθολική ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας. 2. Τήν 
ἐμπειρική μετοχή στήν ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια ἀλλά καί τήν 
ἐπαρκῆ θεολογική κατάρτιση τῶν ἀσκούντων τό διδακτικό ἔρ-
γο. 3. Τήν κατοχύρωση μέ τήν γλώσσα (τοῦ ἑκάστοτε τόπου 
καί) τῆς ἑκάστοτε ἐποχῆς τῆς ὑπερβαινούσης τά νοήματα καί 
ρήματα ἐμπειρίας τῆς Πεντηκοστῆς. 4. Τήν υἱοθέτηση 
ζωντανῆς κατανοητῆς γλώσσας γιά τήν ἐνίσχυση τῆς 
συνειδητῆς συμμετοχῆς στή λατρεία. 5. Τήν ποιμαντική 
ἀξιοποίηση τῆς σωστῆς σημασίας τοῦ θαύματος. 6. Τήν 
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ἀφύπνιση καί τήν ἄσκηση συνεχοῦς ἑτοιμότητας μέσῳ τῆς 
ὑγιοῦς ἐσχατολογίας». 

Ὁ δεύτερος εἰσηγητής, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρί-
της π. Αὐγουστῖνος Μύρου ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τό γεγονός τῆς 
Πεντηκοστῆς καί ἡ παρερμηνεία του ἀπό τά κινήματα τῶν 
Πεντηκοστιανῶν». Ὁ εἰσηγητής παρατήρησε χαρακτηριστικά 
ὅτι: «Οἱ Πεντηκοστιανοί κρατοῦν στά χέρια τους κλεμμένη τήν 
Ἁγία Γραφή, ὅπως τόν χάρτη μιᾶς ἄγνωστης χώρας. Χωρίς νά 
ἔχουν καμμία παραδοσιακή ἐπαφή μέ αὐτούς πού σχεδίασαν 
τόν χάρτη, καί καμμία πραγματική ἐμπειρία μέ τήν 
ἀποκαλυφθεῖσα μακρινή χώρα, προσπαθοῦν μόνοι τους νά 
φτιάξουν μία χώρα δική τους, ὅμοια μέ ἐκείνη τοῦ χάρτη, ἀλλά 
ἑρμηνεύοντας ὑποκειμενικά καί αὐθαίρετα τούς συμβολισμούς 
του. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά δημιουργήσουν ἕνα κακέκτυπο 
τῆς ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί νά ζοῦν φανατικά μέ τήν 
ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι οἱ μόνοι πού ἔχουν τήν ἀληθινή 
ἀποστολική ἐκκλησία». 

Ἀκολούθησε συζήτηση. Μετά τό γεῦμα στήν Ἱερά Μονή 
Ἀγάθωνος, πραγματοποιήθηκαν οἱ ἀκόλουθες εἰσηγήσεις: 

Ὁ εἰσηγητής, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. 
Εὐάγγελος Γκανᾶς, στήν εἰσήγησή του μέ θέμα: «Ἡ “ἀνθρώ-
πινη” φύση ἀποστρέφεται τό “θρησκευτικό” κενό: Σχόλιο στήν 
ἐμφάνιση καί ἐξάπλωση τοῦ Πεντηκοστιανοῦ κινήματος», 
ἐπεσήμανε ὅτι: «Ἡ γενικότερη πολιτισμική ἀτμόσφαιρα τῶν 
ἀρχῶν τοῦ 20ου αἰώνα κινεῖται ἐνάντια στίς ἔννοιες τῆς 
αὐθεντίας καί τοῦ δόγματος, δίνοντας προτεραιότητα στήν 
ἁπτή ἐμπειρία καί στήν αὐτοπραγμάτωση, ἐνάντια στήν 
αὐτοπειθάρχηση ὑπό τίς ἐπιταγές τοῦ ὀρθοῦ λόγου, 
προλειαίνοντας ἔτσι τό ἔδαφος γιά τήν ἐμφάνιση τῶν 
Πεντηκοστιανῶν» καί κατέληξε: «Μήπως ἀντί νά 
ἀναλωνόμαστε μόνο σέ μιά δριμύτατη κριτική τῶν 
ἐσφαλμένων δοξασιῶν καί πρακτικῶν τους θά πρέπει νά 
στρέψουμε τήν προσοχή καί τήν κριτική στίς δικές μας 
ἀδυναμίες, προσπαθώντας νά πληρώσουμε τό πνευματικό 
κενό πού χαίνει ὅλο καί μεγαλύτερο στίς ζωές καί τῶν δικῶν 
μας πιστῶν; Ἡ ἐρώτηση τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρός τούς 
χριστιανούς τῆς Ἐφέσου “ὅταν βαπτισθήκατε λάβατε τό Ἅγιο 
Πνεῦμα;” εἶναι μιά ἐρώτηση πού συνεχίζει νά ἀπευθύνεται σέ 
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ὅλους ὅσοι θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους χριστιανούς σέ κάθε 
ἐποχή». 

Οἱ εἰσηγήσεις ὁλοκληρώθηκαν μέ τήν εἰσήγηση τοῦ 
Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Γεωρ-
γοπούλου, Λέκτορα τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς 
Θεολογίας τοῦ Α. Π. Θ., μέ θέμα: «Ἡ ἐνδοπροτεσταντική κριτική 
κατά τῆς Πεντηκοστιανῆς κίνησης». Ὁ εἰσηγητής παρουσίασε 
ἀντιπροσωπευτικά παραδείγματα, παλαιότερα καί νεώτερα, 
κριτικῆς κατά τῆς Πεντηκοστιανῆς κίνησης, τόσον ἀπό τόν 
διεθνῆ ὅσον καί ἀπό τόν ἑλληνικό προτεσταντικό χῶρο, 
ὑπογραμμίζοντας ταυτοχρόνως τούς κοινούς θεματικούς-
θεολογικούς ἄξονες, πέριξ τῶν ὁποίων δομήθηκε ἡ ἐνδοπροτε-
σταντική κριτική. 

Μετά τίς εἰσηγήσεις διεξήχθη συζήτηση. 
Ἀκολούθησε ἐνημέρωση τῶν συνέδρων γιά τίς νεώτερες 

ἐξελίξεις στό διεθνές σκηνικό τῶν αἱρέσεων ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Κυριακό Τσουρό καί παρεμβάσεις τῶν 
Ἐντεταλμένων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά τήν 
δραστηριότητά τους στίς κατά τόπους Ἱερές Μητροπόλεις. 

Οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως θά ὁλοκληρωθοῦν αὔριο 
μέ τήν ἐπεξεργασία τῶν Πορισμάτων τῆς Συνδιασκέψεως. 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
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