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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ  

 «Σήμερα στά κοινωνικά προβλήματα ἐντάσσονται πλέον καί οἱ 

σοβαρές συνέπειες ἐπί τοῦ ἀτόμου ἤ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, πού 

προκύπτουν ἀπό τήν ἐγκληματική δραστηριότητα πολλῶν 

παραθρησκευτικῶν ὁμάδων». 

 Αὐτή ἦταν ἡ κοινή διαπίστωση τῶν συνέδρων πού 

συμμετεῖχαν στήν ΙΔ´ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων 

Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα 

αἱρέσεων καί παραθρησκείας, ἡ ὁποία συνῆλθε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ 

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 

Χριστοδούλου, στό Ἱερό Νησί τῆς Τήνου ἀπό 29/10-1/11/2002 μέ θέμα 

«Ποιμαντικοί τρόποι ἀντιμετωπίσεως τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων». 

 Ἡ Συνδιασκέψῃ, πού φιλοξενήθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο 

Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεον Β´, συνδιοργανώθηκε ἀπό τήν 

Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν αἱρέσεων καί τό Πανελλήνιον Ἱερόν 

Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τήνου καί πραγματοποιήθηκε στό Ἵδρυμα 

Τηνιακοῦ Πολιτισμοῦ. 

Οἱ εἰσηγήσεις ἐπικεντρώθηκαν, ἀφ᾽ ἑνός μέν στή διαπίστωση 

τῆς ἐξαπλώσεως τῆς πλάνης καί τῆς παραθρησκείας, ἀφ᾽ ἑτέρου 

στούς ποιμαντικούς τρόπους ἀντιμετωπίσεως. Ἰδιαίτερα 

ἐπισημάνθηκε μέ ἀνησυχία ἡ δράση τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καί τῆς 

μαγεῖας στό χῶρο τῶν νέων, πού εἶναι καί ὁ βασικός στόχος τῶν 

ποικιλωνύμων αἱρέσεων. 

 Ἡ Συνδιασκέψῃ κάνει ἔκκληση πρός τήν Κυβερνήση γιά τήν 

συστάση Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία νά ἀσχολεῖται μέ τήν 

δραστηριό-τητα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων - καταστροφικῶν λατρειῶν 



καί τίς ὀλέθριες συνέπειές της, συμφώνως πρός τά Ψηφίσματα τοῦ 

Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τίς Συστάσεις τοῦ Συμβουλίου 

Ὑπουργῶν τῆς Εὐρώπης. 

 Ἡ παρουσία τῶν αἱρέσεων δέν ἀπειλεῖ τήν Ἐκκλησία, ἀπειλεῖ 

ὅμως ψυχές «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανεν». 

 Ἡ Ἐκκλησία «ὡς στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας», καί 

«κιβωτός τῆς σωτηρίας» προειδοποιεῖ γιά τήν ἀπειλή τῶν αἱρέσεων 

καί προασπίζεται τό Ὀρθόδοξο ποίμνιο ἀπό τήν ἐγκληματική δράση 

τους.  

Α´ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  

1.      Γενικές.  

α. Ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος καί τῆς 

σωζούσης Ἀληθείας καθώς καί ἡ ποιμαντική μέριμνα γιά τούς 

πλανηθέντες καί τά θύματα τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων 

θεμελιοῦται στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

β. Ἡ ἐνορία ὡς κοινωνία πίστεως καί ἀγάπης πολεμεῖ τό 

ψεῦδος καί τήν πλάνη, γι᾽ αὐτό οἱ Ποιμένες ὀφείλουν νά ἐργασθοῦν 

με προγραμματισμό καί μεθοδικότητα πρός ἀντιμετώπιση αὐτῆς 

τῆς ἀπειλῆς. 

γ. Ἐπισημάνθηκε, ὅτι οἱ ὑπερβολικά πολυπληθεῖς ἐνορίες τῶν 

πόλεων δημιουργοῦν πλῆθος δυσκολιῶν γιά τό ποιμαντικό καί 

εἰδικώτερα τό ἀντιαιρετικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. 

δ. Τονίσθηκε, ὅτι μιά ἀπό τίς βασικές αἰτίες γιά τήν 

προσχώρηση Ὀρθοδόξων στίς αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές 

ὁμάδες εἶναι καί τά ποιμαντικά κενά καί σφάλματα. 

ε. Ἡ καταιγιστική δραστηριότητα τῶν παλαιῶν καί νεοφανῶν 

αἱρέσεων ἐπιχειρεῖ νά διαμορφώσει ἕνα νέο τύπο ἀνθρώπου, 

ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπό τόν καινό ἐν Χριστῷ ἄνθρωπο.  

στ. Διαπιστώθηκε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ χώρα, ὅπου οἱ 

αἱρετικοί ἀσκοῦν τόν πιό ἔντονο προσηλυτισμό, ἀλλά καί 

ὑφίστανται τίς λιγότερες καταδίκες γι᾽ αὐτό τό «βαρύ καί ἀπεχθές 



ἔγκλημα» τῆς «προσπαθείας ἀλλαγῆς τοῦ περιεχομένου τῆς 

θρησκευτικῆς συνειδήσεως».  

ζ. Ἐπισημάνθηκε, ὅτι ἐνῶ ἡ αἵρεση κατά τούς Ἁγίους Πατέρες 

ἰσοδυναμεῖ μέ ἀποκοπή ἀπό τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ἀπώλεια τῆς 

σωτηρίας, στούς κύκλους πολλῶν διαμορφωτῶν γνώμης ἡ ἔννοια 

τῆς αἵρεσης ὑποβιβάζεται σέ μία ἁπλῆ ἰδεολογική διαφοροποίηση.  

η. Οἱ καταστροφικές λατρεῖες ἀποτελοῦν γιά τή χώρα μας 

μεῖζον ποιμαντικό, κοινωνικό καί ἐθνικό πρόβλημα, τό ὁποῖο πρέπει 

νά ἀντιμετωπισθεῖ ἀπό τούς κρατικούς, κοινωνικούς καί 

ἐκκλησιαστικούς φορεῖς.  

θ. Στή χώρα μας μόνο ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀναλάβει τό βάρος τῆς 

ἐνημερώσεως καί τῆς προστασίας τῶν πολιτῶν ἀπό τήν 

καταιγιστική δραστηριότητα τῶν αἱρέσεων πού ἀπειλοῦν νά 

κλωνίσουν συνθέμελα τό ἐθνικό μας οἰκοδόμημα. Ὡς ἐκ τούτου 

εἶναι ἀνάγκη οἱ Ἀκαδημαϊκοί διδάσκαλοι καί οἱ ἄλλοι ἐρευνητές νά 

μή μένουν μόνο στή θεωρητική ἐνασχόληση, ἀλλά καί νά 

συμβάλουν στήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῶν 

αἱρέσεων. 

ι. Τά μέλη τῆς Συνδιασκέψεως προβληματίσθηκαν γιά τίς 

πληροφορίες συνεργασίας Ἐκκλησιαστικῶν φορέων μέ πρόσωπα 

ἀμφιβόλου πίστεως.  

ια. Καταγγέλθηκε ἡ δολιότητα τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά» νά 

ζητᾶ ἄδεια λειτουργίας εὐκτηρίων οἴκων ὡς «Χριστιανοί - Μάρτυρες 

τοῦ Ἰεχωβά». Ἀπορία προκάλεσε ἡ ἀναγνώριση τῆς ἐπωνυμίας 

αὐτῆς ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων 

παρά τήν ἀντίθετη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. 

 Σέ κανένα εὐρωπαϊκό κράτος δέν ἀναγνωρίζεται ἡ ἑταιρεία 

«Σκοπιά» ὡς θρησκεία, ἀντίθετα σέ πολλές περιπτώσεις 

χαρακτηρίσθηκε ὡς ἐμπορική ἐπιχειρήση. 

Διερωτώμεθα, στήν Ἑλλάδα εἶναι κανείς ὅ,τι δηλώσει; Ἡ 

ἀποδοχή αὐτῆς τῆς ἀρχῆς ἀπό κρατικούς φορεῖς θά εἶναι ὀλέθρια σέ 

κοινωνικό καί ἐθνικό ἐπίπεδο. 

 



 2. Νέα Ἐποχή – Ἀρχαιολατρικά κινήματα. 

α. Τό πνεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἔχει διαβρώσει τά θεμέλια 

τοῦ πολιτισμοῦ μας καί προωθεῖ τήν περιβόητη, τερατώδη καί 

ἐφιαλτική Πανθρησκεία. Ἡ δράση της εἶναι παραπλανητική, 

πρᾶγμα πού δυσχεραίνει τήν ἀντιμετώπισή της. Ἡ ἀλλοίωση τῆς 

χριστιανικῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν γίνεται μέ κρυφό καί ὕπουλο 

τρόπο. 

β. Διαπιστώθηκε ὁ κίνδυνος ἀμβλύνσεως τοῦ ὀρθοδόξου 

αἰσθητηρίου γιά τήν μοναδικότητα τῆς Ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας ἀπό τόν Πανθρησκειακό Συγκρητισμό.  

 γ. Τά φαινόμενα τύπου «Χάρι Πότερ», κ.ἄ. δείχνουν πῶς καί 

πόσο ὁ ἀποκρυφισμός διεισδύει στήν νεολαία, τήν ὁποία θά πρέπει 

νά περιφρουρήσουμε ἀπό τό πνεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς». 

δ. Διαπιστώθηκε ἡ σχέση τοῦ κινήματος τῆς «Νέας Ἐποχῆς» 

μέ τήν ἀρχαιολατρία καί τόν παγκόσμιο παγανισμό. Ἡ σύγχρονη 

ἀρχαιολατρία δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό 

πολιτισμό, τόν οποίο δέν δικαιοῦται νά καπηλεύεται. Ὁ 

Χριστιανισμός διέσωσε τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό, καί 

ἀπάντησε στά ἐρωτήματά του. 

 ε. Ἡ πολεμική ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συνίσταται 

ὄχι στήν ἀξιοπρεπῆ ἀντιπαράθεση θέσεων, ἀλλά στό ψεῦδος, τήν 

συκοφαντία, τήν διαστροφή τῆς ἱστορίας καί τίς ἀπειλές. Τό 

ποικιλόμορφο ἑλληνικό νεοπαγανιστικό κίνημα προωθεῖ ἕναν 

ἰδιότυπο θρησκευτικό ἐθνικισμό, ταυτίζοντας τήν ὑψηλή ἰδιότητα 

τοῦ Ἕλληνα με τόν παγανισμό. 

 στ. Οἱ ἀρχαιολάτρες παγιδεύουν ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων 

καί τῶν τεχνῶν προκειμένου νά τούς χρησιμοποιήσουν γιά τήν 

διάδοση τῆς ἀρχαιολατρίας. 

 ζ. Ἡ ἀρχαιολατρία θωπεύει τά πάθη τοῦ συγχρόνου 

ἀμετανόητου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ νά παραδεχθεῖ οὔτε 

τήν ἔννοια τῆς ἁμαρτίας, οὔτε τήν λυτρωτική μετάνοια. 

 



Β´ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 Ἡ Συνδιάσκεψη τῶν Ἐντεταλμένων τῶν Ὀρθοδόξων 

Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, ὕστερα ἀπό ἐκτενῆ συζήτηση ἀποφάσισε νά ὑποβάλει 

εὐσεβάστως τίς ἀκόλουθες προτάσεις: 

 α. Οἱ ποιμένες τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνοριῶν νά εὑρίσκονται σέ 

συνεχῆ ἐγρήγορση γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν ἀπό τήν 

δραστηριότητα τῶν αἱρέσεων καί τῶν καταστροφικῶν λατρειῶν, 

ἔχοντες ὡς πρότυπο  τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι 

ποτέ δέν ἐχρησιμοποίησαν τήν Ὀρθοδοξία γιά νά συντρίψουν 

(ἐξουθενώσουν) τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀλλά γιά νά τό 

ἀπαλλάξουν ἀπό τήν ὀλέθρια πλάνη. 

 β. Οἱ ἐνορίες τῆς Ἐκκλησίας νά ὀργανωθοῦν κατάλληλα, ὥστε 

νά ἀποτελοῦν τόν ἀληθινό καί φιλόξενο «οἶκον τοῦ Πατρός», γιά 

τήν ὁμαλή ἐπανένταξη ὅσων ἐπιστρέφουν ἀπό τίς αἱρέσεις. 

 γ. Νά καταρτισθοῦν καί νά ἀξιοποιηθοῦν κατάλληλα στελέχη 

τῆς ἐνορίας γιά τήν ὀρθή ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων 

καί τῶν καταστροφικῶν λατρειῶν. Παράλληλα νά εὑρεθοῦν τρόποι 

νά ἐνισχυθοῦν μέ στελέχη οἱ Ἱερές Μητροπόλεις, πού παρουσιάζουν 

σημαντικές ἐλλείψεις σ᾽ αὐτά. 

 δ. Λόγω τῆς ἐγκληματικῆς δραστηριότητος σεκτῶν καί 

παραθρησκευτικῶν ὁμάδων ἡ Νομική Ἐπιτροπή τῆς Ἐκκλησίας νά 

παρέχει κάθε ὑποστηρίξη γιά τήν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῶν 

διαφόρων περιπτώσεων. 

 ε. Νά μελετηθούν τρόποι ποιμαντικῆς προσεγγίσεως καί 

προστασίας τῶν μεταναστῶν καί ἀλλοδαπῶν ἀπό τήν ἀπειλή 

προσηλυτισμοῦ στίς ποικιλώνυμες αἱρέσεις καί καταστροφικές 

λατρεῖες. 

 στ. Νά παρακληθεῖ τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί 

Θρησκευμάτων νά μή χορηγεῖ ἄδειες λειτουργίας «εὐκτηρίων 

οἴκων» σέ ὁμάδες πού ἔχουν καταδικασθεῖ γιά προσηλυτισμό, 

ἐφαρμόζοντας τήν κειμένη νομοθεσία. 



 ζ. Νά ὀργανωθεῖ Συνάντηση ἐκπροσώπων Νέων τῶν Ἱερῶν 

Μητροπόλεων μέ τήν συνεργασία τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ἐπί 

τῆς Νεότητος καί ἐπί τῶν Αἱρέσεων καθώς καί τοῦ «Συνδέσμου 

Ἑλλάδος», μέ σκοπό τήν εὐαισθητοποίηση τῶν νέων σχετικά μέ 

τούς κινδύνους πού περικλείει ἡ δραστηριότητα τῶν αἱρέσεων καί 

τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων. 

 η. Νά δίδονται μέ ἐπιμέλεια ἐπιστημονικά τεκμηριωμένες 

ἀπαντήσεις στούς ἀνιστόρητους καί συκοφαντικούς ἰσχυρισμούς 

τῶν διαφόρων Νεοειδωλολατρικῶν ὁμάδων. 

 θ. Ἡ εἰδική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος γιά τήν νεοειδωλολατρία νά προβεῖ σέ περαιτέρω 

διερεύνηση, θεμελίωση καί ἀναίρεση τῶν ψευδῶν ἰσχυρισμῶν τῶν 

Νεοειδωλολατρῶν, ἀξιολογώντας τήν μεθοδολογία τῶν Ἑλλήνων 

Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καθώς καί τά κείμενα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς 

Γραμματείας. 

 ι. Νά τονισθεῖ ἡ ἀξία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὡς 

ἀναπόσπαστου  τμήματος τῆς ὅλης ἐν Χριστῷ Ἀποκαλύψεως καί ἡ 

σημασία τοῦ περιεχομένου της ὡς ἀπαραιτήτου προϋποθέσεως γιά 

τήν ὀρθή ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης. 

 Τά παρόντα Πορίσματα τῆς ΙΔ´ Συνδιασκέψεως, ἐγκριθέντα 

ὁμοφώνως ὑπό τῆς ὁλομελείας, ὑποβάλλονται εὐσεβάστως πρός τήν 

Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


