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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Ἡ ΙΕ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθο-

δόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσε-

ων καί παραθρησκείας πραγματοποιήθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ 

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 

Χριστοδούλου στό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Θηβῶν καί Λεβαδείας στήν Ἁλίαρτο Βοιωτίας, ἀπό 21- 

23/10/2003, μέ τήν φιλόξενη φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-

τροπολίτου κ. Ἱερωνύμου καί ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου, 

Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων, μέ θέμα 

«Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστέ» (Ἰωαν. ιγ’ 

35). 

    Ἡ Συνδιασκέψη ἀσχολήθηκε μέ τόν ρόλο τῆς Ἐνορίας στήν 

ἀντιμετώπιση τῶν ποικιλωνύμων αἱρέσεων καί τῆς 

παραθρησκείας. 

Μέ βάση τίς εἰσηγήσεις, συζητήσεις καί προτάσεις τῶν   

συνέδρων διατυπώθηκαν οἱ ἑπόμενες διαπιστώσεις καί 

προτάσεις: 
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Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

1.   Ἡ αἵρεση ἀποτελεῖ ἀποχωρήση ἀπό τήν Μία Ἐκκλησία 

τοῦ Χριστοῦ καί ἄρα ἑκούσια ἀπομάκρυνση ἀπό τήν 

ἁγιαστική καί σώζουσα Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ὑπάρχει 

μόνο μέσα στήν Ὀρθοδοξη Ἐκκλησία. 

2.    Ἡ ἐνορία εἶναι ὁ ζωτικός χῶρος τῆς πολυποίκιλης 

δράσεως καί ποιμαντικῆς διακονίας τῆς τοπικῆς 

ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος. 

3.    Οἱ κληρικοί ὡς οἰκονόμοι τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, μέ 

τήν ἀρωγή λαϊκῶν συνεργατῶν, ἔχουν τήν εὐθύνη τῆς    

διαποιμάνσεως, τῆς διακονίας τῶν πιστῶν καί τῆς 

ὀργάνωσης τοῦ  ἀντιαιρετικοῦ ἔργου. 

4.   Ἡ ὁριοθέτηση τῆς πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ 

χαρακτηρισμός ὁμάδων καί προσώπων ὡς αἱρετικῶν δέν 

ἔχουν σκοπό νά θίξουν κάποιους, ἀλλά νά προσδιορίσουν 

τήν πλάνη, στοχεύοντας στήν διαφυλάξη τῆς ὀρθῆς 

Ἀποστολικῆς Πίστεως καί στήν προστασία τῶν μελῶν τῆς 

Ἐκκλησίας. 

5.   Ἡ ὕπαρξη καί δράση τῶν συγχρόνων αἱρετικῶν 

ὀφείλεται στά ἰδεολογικά καί κοινωνικά κινήματα, στήν 

πολιτιστική καί πνευματική σύγχυση τῆς ἐποχῆς μας καί 

στή συνακόλουθη σχετικοποίση τῆς ἀληθείας. 

Παρατηρεῖται τάση ἀπομυθοποίησης τῶν αἱρέσεων μέσα 

στά πλαίσια τῆς ἀνοχῆς καί τῆς «ἐλεύθερης διακίνησης 

ἰδεῶν». 

6.    Ἡ προσπάθειά μας γιά τήν περιφρούρηση τοῦ 

πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἐπίδραση τῶν 

αἱρέσεων προϋποθέτει, ἀφ᾽ ἑνός μέν τήν σωστή γνώση 

τῶν διδασκαλιῶν, μεθόδων, λατρειῶν καί δομῶν τῶν 

αἱρετικῶν καί ἀφ᾽ ἑτέρου δέ, τήν γνώση τῆς Ὀρθόδοξης 

διδασκαλίας καί τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά εἶναι 
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δυνατή ἡ ὀρθή ὁριοθέτηση τῆς πίστεώς μας ἔναντι τῶν 

ὁμάδων αὐτῶν. 

7.   Ὡς κύριο μέσο ἄγρας ὀπαδῶν, οἱ  αἱρετικοί προτάσσουν 

τή λατρεία τῶν ὁμάδων τους. Ἡ προσπάθεια αὐτή, 

προσπάθεια συγκρητιστική, παγιδεύει πολλούς 

χριστιανούς. Ἡ συμμετοχή Ὀρθοδόξων χριστιανῶν σέ 

ὁποιαδήποτε λατρευτική ἐκδήλωση αἱρετικῶν, εἶναι 

ἀσυμβίβαστη μέ τήν ἰδιότητά τους. 

8.   Στήν ποιμαντική μας διακονία δέν πρέπει νά 

λησμονοῦμε, ὅτι ὅροι πού ἀνήκουν στήν Ὀρθόδοξη 

Ἐκκλησία, ὅπως γιά παράδειγμα ὁ ὅρος «Ἐκκλησία», δέν 

εἶναι ὀρθόν νά χρησιμοποιοῦνται γιά χαρακτηρισμό τῶν 

ὅποιων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί ὁμάδων. 

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1.     Εἶναι ἀπαραίτητο ἡ Ὀρθόδοξη ἀντιμετώπιση τῶν 

αἱρέσεων νά γίνεται πάντοτε μέσα στήν Ἐκκλησία καί 

εἰδικώτερα στα πλαίσια τῆς Ἐνορίας, πού εἶναι τό βασικό 

της κύτταρο. Συνίσταται, κάθε προσπάθεια ἀντιαιρετικῆς 

δράσης νά ἐντάσσεται στά πλαίσια τῶν Ἐνοριῶν. 

2.     Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων πού προκαλοῦν 

οἱ δραστηριότητες τῶν αἱρέσεων στήν ἐποχή μας, πρέπει 

νά γίνεται μέ τό πνεῦμα πού ἐπιβάλλει ἡ χριστιανική 

ἀγάπη. Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ εἷναι ἀπό 

τή φύση Της κοινωνία ἀγάπης. 

3. Οἱ νέες συνθῆκες ζωῆς πρέπει νά λαμβάνονται σοβαρά 

ὑπ᾽ ὄψιν κατά τήν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων στά 

πλαίσια τοῦ ἐνοριακοῦ ἔργου. Γι᾽ αὐτό ἀπαιτεῖται καλή 

γνώση τοῦ περιεχομένου τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, 

ἐφοδιασμός μέ τά κατάλληλα πνευματικά ὅπλα, βίωση 

τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος καί συμμετοχή στο 

λατρευτικό μας πλοῦτο. 
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4.     Οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλουν νά 

διευκρινίζουν κατά τήν Κατηχητική τους διακονία, στό 

ποίμνιό τους, τό ὀρθόδοξο περιεχόμενο λατρευτικῶν 

ὅρων, πού χρησιμοποιοῦν καί οἱ αἱρετικοί μέ ἐντελῶς 

διαφορετική ἔννοια (ὅπως Χριστός, μυστήριο, λατρεία, 

θυσία, ἱερωσύνη, ἄσκηση κ.ἄ.), γιά νά ἀποφεύγεται ἡ 

σύγχυση. 

5.     Εἶναι ἀνάγκη νά γίνεται ἀξιοποίηση τοῦ λαϊκοῦ 

στοιχείου για τήν στελέχωση κάθε ἐνοριακοῦ ἔργου 

καί ἰδιαίτερα τοῦ εὐαίσθητου τομέα τῆς ἀντιαιρετικῆς 

διακονίας. 

6.    Στό δημόσιο διάλογο μέ τήν ὀργανωμένη 

παραθρησκεία χρειάζεται πολλή προσοχή καί νά 

γίνεται μόνο ἀπό κατηρτισμένα καί ειδικευμένα 

στελέχη πού γνωρίζουν τό ἀντικείμενο. 

7.     Μιλώντας γιά διάλογο μέ τήν παραθρησκεία δέν 

ἐννοοῦμε οὔτε ἀποκλείομε τόν ποιμαντικό διάλογο μέ 

τά θύματα τῆς παραθρησκείας. Ἕνας τέτοιος διάλογος 

εἶναι ἐπιβεβλημένος, ἀρκεῖ ὁ ποιμένας νά εἶναι σέ 

θέση νά τόν διεξάγει σωστά. 

8.     Ἡ ἐμφάνιση Ὀρθοδόξων κληρικῶν καί λαϊκῶν 

θεολόγων σέ ραδιοτηλεοπτικές συζητήσεις μέ 

ἐκπροσώπους αἱρετικῶν καί παραθρησκευτικῶν 

ὁμάδων ἀπαιτεῖ κατάλληλη προπαρασκευή γιά νά μή 

προκαλεῖται σύγχυση στούς Ὀρθοδόξους πιστούς καί 

ἐνδεχομένως διαφήμιση τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν. 

9.     Διαπιστώνεται θρησκευτική ἀνομοιογένεια στῇ 

σύγχρονη Ἐνορία λόγω μή Ὀρθοδόξων κατοίκων. 

Ἐπιβάλλεται εἰδική ποιμαντική μέριμνα ἀπό τήν 

Ἐνορία γιά τούς μή Ὀρθοδόξους κατοίκους της. 

10. Ὑποβάλλεται στήν Ἱερά Σύνοδο ἡ παράκληση νά 

ἀπαιτήσει ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία νά 
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ἐνεργοποιήσει τά Ψηφίσματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 

Κοινοβουλίου γιά σύσταση Κρατικῆς Ἐπιτροπῆς πρός 

ἀντιμετώπιση τῆς ἔκνομης δραστηριότητος τῶν 

καταστροφικῶν λατρειῶν, ὅπως ἔχουν πράξει ἄλλες 

χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. 

11. Ἀπευθύνεται παράκληση πρός τίς Κυβερνήσεις τῶν 

Ὀρθοδόξων Κρατῶν – μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης 

νά ἐνεργήσουν δεόντως, ὥστε στό προτεινόμενο σχέδιο 

τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συντάγματος νά μήν ἐξισωθοῦν ἡ 

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ ἄλλες χριστιανικές 

ὁμολογίες καί γνωστές θρησκεῖες μέ τίς ὅποιες 

παραθρησκειακές ὁμάδες (sectes – cults). 

12. Προτείνεται ἡ λειτουργία ἀπό τή Συνοδική Ἐπιτροπή 

ἐπί τῶν Αἱρέσεων Ἀντιαιρετικοῦ Σεμιναρίου για τήν 

ἐνημέρωση τῶν Ἐντεταλμένων τῶν Ἱερῶν 

Μητροπόλεων. Εἶναι ἀνάγκη καί σέ ἐπίπεδο 

Μητροπόλεων νά ἐκπαιδεύονται τά στελέχη τῶν 

Ἐνοριῶν. Ἐπίσης θά πρέπει νά καθιερωθοῦν 

περιφερειακές συναντήσεις τῶν Ἐντεταλμένων, ὅταν 

ὑπάρχει σοβαρό θέμα. 

  

Τά παρόντα Πορίσματα τῆς ΙΕ’ Συνδιασκέψεως, 

γενόμενα ἀποδεκτά ὁμοφώνως ὑπό τῆς Ὁλομελείας, 

ὑποβάλλονται εὐσεβάστως πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός ἔγκριση. 
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