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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β’, με την φιλοξενία
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, και
με τη συμμετοχή Εντεταλμένων εννέα Ορθοδόξων Εκκλησιών
και εβδομήντα έξι Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της
Ελλάδος της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, άρχισε σήμερα, 3η
Νοεμβρίου ε. έ., στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος, τις εργασίες της η «ΚΣΤ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών
και Ιερών Μητροπόλεων δια θέματα αιρέσεων και
παραθρησκείας», με θέμα: «Ἐξωχριστιανικές, αἱρετικές καί
ἀποκρυφιστικές θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ», υπό την
Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ.
Παύλου, Μέλους της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
Τον Αγιασμό ετέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό προς
την Συνδιάσκεψη. Μετά τον Αγιασμό ανεγνώσθησαν τα
Μηνύματα των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και
εχαιρέτησε τη Συνδιάσκεψη ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Νικόλαος
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Σταυρογιάννης. Στο μήνυμά του ο Μακαριώτατος μεταξύ των
άλλων, υπογράμμισε και τα εξής:
«Κάθε απόπειρα που αποπειράται να αλλοιώσει ή να
παραμορφώσει ή και να ακυρώσει τη μοναδικότητα του
Θεανδρικού Προσώπου του Κυρίου, την καταγεγραμμένη και
ζώσα διαχρονικώς αποστολική εμπειρία του εκκλησιαστικού
Σώματος, ότι: «ουκ εστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία· ουδέ γαρ
όνομά εστιν έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώποις
εν ω δεί σωθήναι ημάς» (Πράξ. 4, 12), πρέπει αναμφιβόλως να
θεωρηθεί ως μία ακόμα αντιχριστιανική εκδοχή του μυστηρίου
της ανομίας...».
Και ο Μακαριώτατος κατέληξε επισημαίνοντας ότι στήν
εποχή μας «Μία ποικιλία νεογνωστικών, αποκρυφιστικών,
συγκρητιστικών και νεοεποχίτικων δοξασιών προσπαθεί να
αντικαταστήσει σε διάφορα επίπεδα την εκκλησιαστική
Χριστολογία, με «διδαχαίς ποικίλαις και ξέναις» (Εβρ. 13, 9),
απολύτως ασυμβίβαστες με την ευαγγελική μαρτυρία και το
Ορθόδοξο φρόνημα».
Στη συνέχεια ομίλησε και κήρυξε την έναρξη των
εργασιών της Συνδιασκέψεως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Γλυφάδας κ. Παύλος, Μέλος της Συνοδικής Επιτροπής.
Στην εναρκτήρια τελετή παρέστησαν οι Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες Λαρίσης κ. Ιγνάτιος, Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος,
Γλυφάδας κ. Παύλος, Κυδωνίας καί Αποκορώνου κ.
Δαμασκηνός, Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, Νευροκοπίου
(Βουλγαρίας) κ. Σεραφείμ και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Καρπασίας (Κύπρου) κ. Χριστοφόρος.
Ακολούθησε η πρώτη εισήγηση του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου με θέμα: «Ο Χριστός και
ο σύγχρονος θρησκευτικός συγκρητισμός». Ο εισηγητής μεταξύ
των άλλων υπογράμμισε ποία είναι η διαφορά μεταξύ αλήθειας
Ορθοδοξίας καί αίρεσης. Πώς οι αιρετικοί διαστρέφουν την
χριστιανική διδασκαλία και το πρόσωπο του Χριστού και ετόνισε
και εχάραξε την ευθύνη της Εκκλησίας να διαφυλάξει, να
διακηρύξει καί να προβάλλει την αληθινή περί του Προσώπου
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Του διδασκαλία. Έτσι θα αποβή η Εκκλησία θεραπευτήριο
ψυχών καί αυτό είναι το βασικό έργο της».
Οι εργασίες της Συνδιασκέψεως θα συνεχισθούν και αύριο.

