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ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
 

Συνεχίσθηκαν χθες, 31 Οκτωβρίου ε.έ., οι εργασίες της «ΚΘ  
Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και 
Ιερών Μητροπόλεων διά θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας». 

Στην πρωινή συνεδρία προήδρευσε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κ. Εμμανουήλ (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας) 
και την πρώτη εισήγηση πραγματοποίησε ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ.                      
π. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου με θέμα: «Ψευδοδιδάσκαλοι και 
ψευδοπροφητείες: Διαχρονική φθορά της αλήθειας του Ευαγγελίου». 
Αρχικά αναφέρθηκε στα γνωρίσματα των αληθινών προφητών και 
κατόπιν στην προειδοποίηση του Κυρίου για τους ψευδοπροφήτες στην 
επί του Όρους Ομιλία. Η εισήγησή του διαρθρώθηκε σε τέσσερις ενότητες: 
(α) Ψευδοδιδάσκαλοι στην Παλαιστίνη μέσα από τα επαναστατικά 
κινήματα, όπως τους επαναστατικούς προφήτες, λαϊκούς και 
οραματικοούς, και γνωστούς επίδοξους μεσσίες. (β) Αποκαλυπτικοί - 
Μεσσιανικοί προπαγανδιστές, διαφορά προφητείας και αποκαλυπτικής, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννου είναι μη 
προφητικό βιβλίο. (γ) Διαστρέβλωση του Ιησού Χριστού, με κυρίαρχη την 
κίνηση ότι ο Ιησούς Χριστός αποτελεί μυθικό πρόσωπο και τη 
συστηματική προβολή της αρνησιθεΐας. (δ) Καταστατικές αρχές της 
βιβλικής πίστεως, που αποτελούν τα αντισώματα στη διαφθορά της 
αλήθειας του Ευαγγελίου, όπως είναι τα θέματα της δημιουργίας, της 



σοφίας, του θαύματος, της ελπίδας, της μετάνοιας, της εξόδου, της 
πίστεως κ.ά. 

Ο ρόλος εν τέλει που αναλαμβάνουν οι ψευδοπροφήτες και οι 
ψευδομεσσίες είναι ένα είδος ακήρυκτου ανταρτοπολέμου προς την 
αποκαλυφθείσα αλήθεια του Ευαγγελίου, οι οποίοι - κατά κανόνα - 
εμφανίζονται όπου και όταν υπάρχει πολιτική υποδούλωση από ξένα 
έθνη και διάβρωση των θρησκευτικών, πολιτιστικών και 
κοινωνικοοικονομικών δομών. Έναντι αυτών οι Χριστιανοί οφείλουν να 
μη λυγίσουν, να μην εγκαταλείψουν ή να μειώσουν τον αγώνα τους. Το 
ιερό Ευαγγέλιο είναι η εκπλήρωση της προφητείας και ο Ιησούς Χριστός 
είναι ο μοναδικός και αληθινός Μεσσίας, το Α και το Ω, η αρχή και το 
τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος, όχι μόνο κάθε αναμονής και προσδοκίας, 
αλλά και κάθε αποκάλυψης με την ιστορική έννοια αλλά και την 
εσχατολογική προοπτική. Αυτό σημαίνει ότι κέντρο της προφητείας είναι 
το ιστορικό παρόν, η εκπλήρωση και πραγματοποίησή της μέσα στην 
ιστορία. Κάθε άλλη μελλοντολογική προοπτική, εκτός του χριστολογικού 
κέντρου, σημαίνει παραποίηση του ευαγγελικού λόγου και της 
ευαγγελικής ιστορίας και - κατ’ επέκταση - αιρετική ερμηνεία της 
προφητείας. 

Ακολούθησε η εισήγηση του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Βασιλείου 
Γεωργοπούλου, Επίκουρου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
υπό τον τίτλο: «Η χιλιαστική δοξασία στις νεώτερες προτεσταντικές 
κινήσεις». Ο π. Βασίλειος παρουσίασε τις κυριώτερες θεωρίες περί 
χιλιετούς βασιλείας που υπάρχουν σε μεγάλα προτεσταντικά υποσύνολα, 
ανέδειξε την αντίθεσή τους προς τις θέσεις των Λουθηρανών και των 
Μεταρρυθμισμένων, παρουσίασε εκπροσώπους αυτών των θεωριών στον 
ελληνικό χώρο και επεσήμανε το αντιγραφικό περιεχόμενο αυτών των 
θεωριών (προχιλιαστική-μεταχιλιαστική και θεωρία των Οικονομιών).   

Στη συνέχεια ο θεολόγος κ. Κωνσταντίνος Παπαχριστοδούλου, 
Πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων, παρουσίασε το θέμα: 
«Σύγχρονοι ψευδοπροφήτες». Ο ομιλητής αναφέρθηκε σε περιπτώσεις 
συγχρόνων ψευδοπροφητών, οι οποίοι με αστήρικτους ισχυρισμούς και 
διαστρεβλώνοντας τα κείμενα της Αγίας Γραφής προσπαθούν να 
παραπλανήσουν ακόμη και Ορθοδόξους χριστιανούς.   

Η απογευματινή συνεδρία έλαβε χώρα υπό την Προεδρία του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, 
Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Παύλου. Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης                       
π. Αυγουστίνος Μύρου, στην Εισήγησή του που είχε ως θέμα: 
«Ψευδοπροφητείες στα ρεύματα των Πεντηκοστιανών», ανέφερε ότι τα 
κινήματα των Πεντηκοστιανών, για να αποδείξουν ότι οπωσδήποτε 
κατέχουν δήθεν το χάρισμα της προφητείας, παραθέτουν προσωπικές 
μαρτυρίες των μελών τους για προβλέψεις σχετικές με τη λύση 
ανυπέρβλητων προβλημάτων και την εξέλιξη ιστορικών γεγονότων, και 



ιδιαιτέρως για τα έσχατα. Επικεντρώνουν την προσοχή τους ιδιαιτέρως 
στην εφευρεθείσα από αυτούς τους ιδίους “αρπαγή της Εκκλησίας”, στην 
εμφάνιση και κυριαρχία του Αντιχρίστου και στη Δευτέρα Παρουσία του 
Χριστού.   

Την τελευταία εισήγηση πραγματοποίησε ο Αιδεσιμολ. 
Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Χατζηαγγελίδης με θέμα: «Οι 
ψευδοπροφητείες  των “Μαρτύρων του Ιεχωβά”». Ο ομιλητής αναφέρθηκε 
στις κατά καιρούς δήθεν προφητείες των «Μαρτύρων του Ιεχωβά» περί 
της Δευτέρας Παρουσίας και περί των εσχάτων, τονίζοντας ότι η Σκοπιά 
καθόρισε επανειλημμένως νέες χρονολογίες για τα γεγονότα αυτά, οι 
οποίες ποτέ δεν επαληθεύτηκαν. 

Η απογευματινή συνεδρία ολοκληρώθηκε με τις παρεμβάσεις των 
Εντεταλμένων των Ιερών Μητροπόλεων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο 
αντιαιρετικό έργο που επιτελείται στις εκκλησιαστικές περιφέρειές τους.  

Σήμερα ολοκληρώνονται οι εργασίες της Συνδιασκέψεως με τη 
σύνταξη, τη συζήτηση και την υπογραφή των Πορισμάτων.  

 
 

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου 


