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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
 
 
 " ΙΒ΄ Πανορθ&δοξη Συνδι�σκεψη γι� θ/µατα α2ρ/σεων κα4 πα-
ραθρησκε4ας, πο8 9σχολ<θηκε µ/ τ& θ/µα "Ποιµαντικ< 9ντιµετ>πισις 
τ?ν α2ρ/σεων", µ/ δεδοµ/νη @κ µ/ρους Aλων τ?ν µελ?ν τ<ν συνειδητο-
πο4ηση τοB τεραστ4ου προβλ<µατος πο8 δηµιουργοBν ο2 α2ρ/σεις κα4 D 
παραθρησκε4α στ& ποιµαντικ& Eργο τFς Gκκλησ4ας, καθ>ς κα4 τ<ν  
9ν�γκη σωστFς κα4 Eγκαιρης 9ντιµετωπ4σε>ς τους κατ/ληξε στ4ς παρα-
κ�τω διαπιστ>σεις κα4 προτ�σεις: 
 
Α. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
 
 1. Μ/ Iδ8νη διαπιστ>νουµε Aτι D δι�βρωση 9π& τ& πνεBµα 
τFς "Ν/ας GποχFς" εJναι σηµαντικ< σ/ µεγ�λο τµFµα τ?ν  Kρθοδ&ξων 
λα?ν µας, κυρ4ως σ/ @π4πεδο διανοουµ/νων κα4 Dγεσ4ας. ΑLτ< D δι�-
βρωση γι� τ&ν Mλλαδικ& χ?ρο δ/ν εJναι πλ/ον 9πειλ<, 9λλ� τραγικ< 
πραγµατικ&τητα, D Iπο4α φ�νηκε κα4 στ< στ�ση πο8 κρ�τησαν πολλο4 
διαµορφωτ/ς γν>µης κα4 Oνθρωποι σ/ θ/σεις λ<ψεως 9ποφ�σεων στ& 
θ/µα τ?ν ταυτοτ<των κα4 στ< µειωτικ< @ξ4σωση τFς Gκκλησ4ας µ/ τ4ς 
ποικιλ>νυµες α2ρ/σεις. 
 2. Ο2 Πανορθ&δοξες Συνδιασκ/ψεις 9π& τ& τ/λος τFς δεκαε-
τ4ας τοB '80 προειδοποιοBσαν γι� τ<ν @περχ&µενη 9πειλ< κα4 εJχαν 
κρο8σει τ&ν κ>δωνα τοB κινδ8νου πρ&ς Aλους το8ς Rπευθ8νους. 
 Στ< σ8γχυση κα4 τ&ν συγκρητισµ& πο8 @πικρατοBν σ<µερα δια-
φα4νεται πλ/ον D 9λλο4ωση σ/ µεγ�λη Eκταση τοB Kρθοδ&ξου φρον<-
µατος. 
 3. Sπ& το8ς εTσηγητ/ς κα4 το8ς συν/δρους @πισηµ�νθηκε  D 
Eντονη δραστηρι&τητα τ?ν νεοπεντηκοστιαν?ν κα4 τ?ν παραθρησκευ-
τικ?ν Iµ�δων τFς "Ν/ας GποχFς" κα4 εTδικ� τ?ν ρευµ�των τFς νεο-
ειδωλολατρ4ας. 
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 4. " προσχ>ρηση σ/ αVρεση δ/ν εJναι γεγον&ς µ&νο διανοη-
τικ&, 9λλ� κα4 Rπαρξιακ&. SφορW τ&ν συνολικ& τρ&πο Rπ�ρξεως. ΑL-
τ< D @πιλογ< γ4νεται κ�τω 9π& τ<ν π4εση κα4 νευρωτικ?ν συµπλεγµ�-
των. " λ8ση στ� Rπαρξιακ� µας προβλ<µατα δ4δεται 9π& το8ς Πατ/-
ρες τFς Gκκλησ4ας µας, ο2 IποXοι µWς προτε4νουν τ<ν 9δι�λειπτη συνα4-
σθηση τFς Yµαρτωλ&τητ&ς µας κα4 τ<ν συνεχF µετ�νοια. 
 5. " σ8γχυση, τ<ν Iπο4α καλλιεργεX D "Ν/α Gποχ<" Eχει δ>σει 
διαφορετικ& ν&ηµα στο8ς Aρους κα4 γι' αLτ& εJναι σ<µερα 9ναγκαXα D 
Iριοθ/τηση τFς π4στεως κα4 I @παναπροσδιορισµ&ς τοB νο<µατ&ς τους 
σ8µφωνα µ/ τ<ν Kρθ&δοξη π4στη. 
 6. Gπισηµ�νθηκε  µ/ 2κανοπο4ηση D εTσαγωγ< εTδικ?ν κεφα-
λα4ων γι� τ4ς α2ρ/σεις κα4 τ<ν παραθρησκε4α στ& βιβλ4ο Θρησκευτικ?ν 
τFς Α΄ Λυκε4ου 9π& τ& \πουργεXο GθνικFς Παιδε4ας κα4 Θρησκευµ�-
των. 
 7. Ο2 @ντεταλµ/νοι µ/ 2κανοπο4ηση πληροφορ<θηκαν Aτι τ& ^ς 
Oνω \πουργεXο, στηριζ&µενο στ4ς καταδικαστικ/ς 9ποφ�σεις τ?ν 
Mλληνικ?ν Ποινικ?ν ∆ικαστηρ4ων, µ/ τ4ς IποXες εJχε διαλυθεX τ& 
πρ>ην ΚΕΦΕ, γνωστ& σ<µερα ^ς "Gκκλησ4α τFς Σαηεντολογ4ας", 
9π/ρριψε τ& αaτηµα γι� χορ<γηση 9δε4ας λειτουργ4ας εLκτηρ4ου οaκου 
τFς @ν λ&γb cργαν>σεως. 
 Θ� πρ/πει Aµως, στ� πλα4σια τ?ν Συστ�σεων κα4 τ?ν Ψηφισµ�-
των τFς ΕLρωπἀκFς Mν>σεως, ν� ληφθF µ/ριµνα eστε ν� 9ποφευχθF D 
διε4σδυση τFς @ν λ&γb cργαν>σεως f τ?ν θυγατρικ?ν της σ/ εLα4σθη-
τους τοµεXς Aπως I χ?ρος τFς Παιδε4ας κα4 τFς \γε4ας. 
 8. Ο2 σ8νεδροι Eλαβαν γν>ση σειρWς Πρ�ξεων τ?ν ΕLρωπἀ-
κ?ν cργ�νων τ?ν Yρµοδ4ων γι� θ/µατα 9τοµικ?ν δικαιωµ�των (Συµ-
βο8λιο τFς ΕLρ>πης, ΕLρωπἀκ& Κοινοβο8λιο) µ/ τ4ς IποXες  @πισηµα4-
νεται D @πικ4νδυνη κα4 καταστροφικ< δραστηρι&τητα πολλ?ν α2ρ/σε-
ων σ/ β�ρος τ?ν προσωπικ?ν συµφερ&ντων κα4 τ?ν 9τοµικ?ν δικαιω-
µ�των τ?ν πολιτ?ν. Μ/ τ� κε4µενα αLτ� καλοBνται τ� ΕLρωπἀκ� 
κρ�τη ν� 2δρ8σουν \πηρεσ4ες @ποπτε4ας τ?ν α2ρ/σεων, προκειµ/νου 
ν� τεκµηρι>σουν τ4ς πληροφορ4ες γι'αLτ/ς κα4 τελικ� ν� προειδοποι-
οBν τ& κοιν& γι� τ<ν @πικ4νδυνη δρ�ση τ?ν α2ρ/σεων.     
 9.       \πογραµµ4στηκε Aτι τ� περισσ&τερα ΕLρωπἀκ� κρ�τη 
(µεταξ8 τ?ν Iπο4ων κα4 τ� µεγαλ8τερα) Eχουν fδη 2δρ8σει τ/τοιες 
\πηρεσ4ες κα4 Eχουν 9ναπτ8ξει 9ξι&λογη δρ�ση προστασ4ας τοB 
κοινοB 9π& τ4ς @πικ4νδυνες πρακτικ/ς τ?ν α2ρ/σεων.  
    " Συνδι�σκεψη προσδοκW Aτι κα4 D Mλλ�δα, @ναρµονιζ&µενη πρ&ς 
τ� κρατοBντα στ<ν ΕLρ>πη @π4 τοB σηµε4ου το8του, θ� προχωρ<σει 
στ<ν Vδρυση παρ&µοιας \πηρεσ4ας, πρWγµα Tδια4τερα 9ναγκαXο σ<-
µερα. 
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 10.      Gπισηµ�νθηκε, @π4σης, τ& µεγ�λο πρ&βληµα πο8 δηµιουρ-
γεXται 9π& τ<ν εLρεXα καταστρεπτικ< δραστηρι&τητα  τ?ν διαφ&ρων 
παραθρησκευτικ?ν cργαν>σεων κα4 τ?ν σεκτ?ν (καταστροφικ?ν 
λατρει?ν) στ& διαδ4κτυο (jντερνετ). " καταλυτικ< αLτ< δραστηρι&-
τητα τ?ν σεκτ?ν στ& διαδ4κτυο Eχει προσλ�βει κοινωνικ/ς διαστ�σεις 
σ/ βαθµ& 9νησυχητικ& γι� τ<ν κοινωνικ< συνοχ< κα4 τ& πλα4σιο kθι-
κ?ν 9ξι?ν, στ& IποXο αLτ< στηρ4ζεται. 
 11. ∆ιαπιστ>θηκε, τ/λος, D 9ραι< κα4 9δ8ναµη παρουσ4α τ?ν 
φορ/ων τοB 9ντιαιρετικοB 9γ?να τ?ν Kρθοδ&ξων Gκκλησι?ν στ& 
διαδ4κτυο. 
 
 
Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 1. ΕJναι 9ναγκαXο ν� γ4νη  σωστ< @κπα4δευση - κατ�ρτιση 
τ?ν ποιµ/νων στ& θ/µα τ?ν α2ρ/σεων κα4 τFς παραθρησκε4ας. 
     Gπαναλαµβ�νουµε γι� µι� 9κ&µη φορ� Aτι D @νηµ/ρωση τ?ν Χρι-
στιαν?ν γι� τ4ς µεθ&δους διδασκαλ4ας κα4 τ4ς δραστηρι&τητες τ?ν 
α2ρ/σεων κα4 D περιφρο8ρησ< τους εJναι καθFκον τ?ν ποιµ/νων. ΑLτ& 
9ποτελεX καρπ& τFς ποιµαντικFς εLαισθησ4ας κα4 9γ�πης τFς Gκκλη-
σ4ας πρ&ς το8ς πεπλανηµ/νους 9δελφο8ς µας. Γι' αLτ& ο2 Ποιµ/νες 
πρ/πει ν� εJναι γν?στες τοB θ/µατος κα4 ν� @νηµερ>νουν το8ς πιστο8ς 
9ξι&πιστα κα4 Eγκαιρα. 
2. " κατ<χηση τοB ποιµν4ου στ� θ/µατα τFς π4στεως κα4 τFς @νηµε- 
ρ>σεως γι� τ4ς δραστηρι&τητες, µεθ&δους κα4 διδασκαλ4ες τ?ν α2ρ/σε- 
ων κα4 τFς παραθρησκε4ας ν� εJναι συνεχ<ς, Rπε8θυνη κα4 Eγκαιρη. 
3. Τ� @κκλησιαστικ� Eντυπα πο8 9σχολοBνται µ/ τ� θ/µατα τ?ν 
α2ρ/σεων κα4 τFς παραθρησκε4ας, εJναι 9ναγκαXο ν� λαµβ�νουν Rπ' 
nψη κα4 ν� στηρ4ζονται στ<ν fδη Rπ�ρχουσα πλο8σια βιβλιογραφ4α 
τοB 9ειµν<στου π. Sντων4ου Sλεβιζοπο8λου κα4 Oλλων δοκ4µων 
συγγραφ/ων @π4 τ?ν α2ρ/σεων. 
 4. ΕJναι, @π4σης, 9ναγκαXο Aλες ο2 Gκκλησ4ες κα4 ο2 oερ/ς Μη-
τροπ&λεις ν� cργαν>σουν @νηµερωτικ� σεµιν�ρια τ?ν ποιµ/νων τους 
κα4 τ?ν συνεργατ?ν τους π�νω στ& θ/µα αLτ&. 
 5. Σ8µφωνα µ/ τ� Ψηφ4σµατα τοB ΕLρωκοινοβουλ4ου, 9π& 
τ<ν δραστηρι&τητα τ?ν σεκτ?ν Tδια4τερα 9πειλεXται D νεολα4α. Γι� τ<ν  
πνευµατικ<  θωρ�κισ<  της πρ/πει ν� δοθF  µεγαλ8τερη  σηµασ4α  στ<ν  
 Kρθ&δοξη κατ<χηση κα4 στ<ν διατ<ρηση κα4  9ναβ�θµιση τοB µαθ<-
µατος τ?ν Θρησκευτικ?ν στ<ν @κπα4δευση. 
 6. Ν� κληθF D Πολιτε4α ν� λ�βη µ/τρα γι� τ<ν προστασ4α 
τ?ν πολιτ?ν 9π& τ4ς σ8γχρονες α2ρ/σεις, @φαρµ&ζοντας @ν προκειµ/νb 
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κα4 τ� σχετικ� Ψηφ4σµατα τοB ΕLρωπἀκοB Κοινοβουλ4ου κα4 τ4ς 
Συστ�σεις τοB Συµβουλ4ου \πουργ?ν τFς ΕLρ>πης. 
 7.     ΠαρακαλοBµε τ<ν oερ� Σ8νοδο τFς Gκκλησ4ας τFς Mλλ�-
δος, ν� @νηµερ>ση τ4ς Yρµ&διες Κρατικ/ς \πηρεσ4ες ζητ>ντας τ<ν 
Eκδοση σχετικ?ν Πρ�ξεων γι� τ<ν Vδρυση \πηρεσ4ας @ποπτε4ας τ?ν 
α2ρ/σεων, 9ντ4στοιχης µ/ @κεXνες τ?ν Oλλων ΕLρωπἀκ?ν χωρ?ν. 
 8. Ν� µελετηθοBν τρ&ποι @παφFς µ/ τ� σχολεXα eστε ν�  εLαι-
σθητοποιηθοBν ο2 @κπαιδευτικο4 κα4 ο2 Σ8λλογοι Γον/ων γι� τ<ν 9πει-
λ< τFς Νεολα4ας 9π& τ<ν δραστηρι&τητα τ?ν α2ρ/σεων µ/σα στ� σχο-
λεXα κα4 ν� κινητοποιηθοBν γι� τ<ν Eγκαιρη προφ8λαξ< της.  
 Περαιτ/ρω, D Συνδι�σκεψη προτε4νει: 
 9. Ν� τυπωθοBν τ� Ψηφ4σµατα τοB ΕLρωκοινοβουλ4ου κα4 ο2 
Συστ�σεις τοB Συµβουλ4ου \πουργ?ν τFς ΕLρ>πης κα4 ν� διανεµη-
θοBν στ4ς oερ/ς Μητροπ&λεις στο8ς βουλευτ/ς, στο8ς πολιτειακο8ς πα-
ρ�γοντες κα4 στο8ς @ντεταλµ/νους. 
 10. Ν� καταρτισθF κατ�λογος βιβλ4ων, περιοδικ?ν κα4 @φηµε-
ρ4δων πο8 εJναι 9συµβ4βαστα µ/ τ<ν Kρθ&δοξη π4στη. 
 11. Τ� βοηθητικ� @γχειρ4δια γι� θ/µατα α2ρ/σεων στο8ς @κπαι-
δευτικο8ς ν� ζητηθF ν� @κδ4δωνται µ/ τ<ν Eγκριση τFς oερWς Συν&δου. 
 12.  Ν� ζητηθF 9π& τ<ν Gκκλησ4α D εTσαγωγ<  στ4ς Θεολογικ/ς  
κα4 Gκκλησιαστικ/ς Σχολ/ς µαθ<µατος σχετικοB µ/ τ4ς α2ρ/σεις κα4 τ<ν 
παραθρησκε4α.  
 13. Προτε4νουµε ν� @νισχυθF D  διαδικτυακ< 9ντιαιρετικ< πα-
ρουσ4α κα4  I συντονισµ&ς τοB Eργου πο8 Eχει 9ναληφθF γι� τ<ν 9ντι-
µετ>πιση τFς δραστηρι&τητος τ?ν α2ρ/σεων στ& διαδ4κτυο. 
 14. Τ/λος, Rποβ�λλεται πρ&ς τ<ν oερ� Σ8νοδο D παρ�κληση 
τ?ν συν/δρων Aπως ο2 εTσηγ<σεις κα4 τ� Πορ4σµατα τFς παρο8σης Συν-
διασκ/ψεως @κτυπωθοBν σ/ εTδικ& τ&µο γι� εLρ8τερη πληροφ&ρηση. 
 

Μ/ @ξουσιοδ&τηση τFς Συνδιασκ/ψεως 
 

 
Πρωτοπρ.Κυριακ&ς Τσουρ&ς 
Γραµµατε8ς τFς Σ.Ε.@π4 τ?ν Α2ρ/σεων 
 
Sρχιµ.ΠαBλος pω�ννου 
 
Sρχιµ.Χρυσ&στοµος Μἀδ>νης 
 
Sρχιµ.Τιµ&θεος Παπαδ�κης 
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Sρχιµ.Καλλ4νικος ∆εµεν&πουλος 
 
Sρχιµ.Βαρν�βας Λαµπρ&πουλος 
 
Πρεσβ.Στ/φανος Στεφ&πουλος 
 
Μοναχ&ς Sρσ/νιος Βλιαγκ&φτης 


