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�ερ�ν Προσκ�νηµα �σ�ου �ω�ννου το� Ρ�σου 

(Προκ�πι Ε�βο�ας, 1-4.11.2004) 
 
 
  ( ΙΣΤ´ Πανορθ�δοξη Συνδι�σκεψη 0ντεταλµ2νων 
3ρθοδ�ξων 0κκλησι4ν κα� �ερ4ν Μητροπ�λεων γι� θ2µατα 
α7ρ2σεων κα� παραθρησκε�ας πραγµατοποι8θηκε 9π� τ8ν α:γ�δα 
το� Μακαριωτ�του 'Αρχιεπισκ�που 'Αθην4ν κα� Π�σης >λλ�δος 
κ. Χριστοδο�λου στ� �ερ� Προσκ�νηµα το� �σ�ου 'Ιω�ννου το� 
Ρ�σου στ� Προκ�πι Ε�βο�ας, @π� 1 µ2χρι 4.11.2004, µ2 τ8ν 
φιλ�ξενη φροντ�δα το� Σεβ. Μητροπολ�του Χαλκ�δος κ. 
Χρυσοστ�µου κα� 9π� τ8ν προεδρ�α το� Σεβ. Μητροπολ�του 
Νικοπ�λεως κα� Πρεβ2ζης κ. Μελετ�ου, Προ2δρου τDς ΣυνοδικDς 
'ΕπιτροπDς Eπ� τ4ν Α7ρ2σεων, µ2 θ2µα: «( ΑHρεση στ8 ζω8 τDς 
'Εκκλησ�ας». 
 Μ2 β�ση τ�ς ε:σηγ8σεις, συζητ8σεις κα� προτ�σεις τ4ν 
συν2δρων, J Συνδι�σκεψη κατ2ληξε στ� KξDς: 
 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
 

 1. ΑHρεση εMναι τ� «Nτερον ε�αγγ2λιον» (Γαλ. α'6),  πο� 
Eκφρ�ζεται Qς @π�κλιση, ν�θευση κα� παραχ�ραξη τDς "Sπαξ 
παραδοθε�σης τοTς Uγ�οις π�στεως"(�ουδ. στ. 3), τDς Wπο�ας φορ2ας 
κα� Eκφραστ8ς εMναι J 'Εκκλησ�α. ( αHρεση Eπιφ2ρει Xξοδο @π� τ� 
σ4µα τDς 'Εκκλησ�ας κα� διακοπ8 τDς θεραπευτικDς της @γωγDς πο� 
@ποσκοπεT στ�ν Uγιασµ� κα� στ8ν κατ� Χριστ�ν θ2ωση το� 
@νθρ�που.  
 2. 'Επισηµ�νθηκε, Yτι κ�ριες α:τ�ες Eξ�δου @π� τ� 
'Εκκλησιαστικ� σ4µα κα� παγιδε�σεως στ�ς α7ρ2σεις εMναι J οZηση, 
J µαταιοδοξ�α, J [γνοια τ4ν \γ. Γραφ4ν, J @νεπαρκ8ς ]ρθ�δοξη 
κατ8χηση, γι'α�τ� θ� πρ2πει ν� µ8ν @φ8νουµε ν� δηµιουργο�νται 
ποιµαντικ� κεν�. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 14 (115 21) 
 

ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 
 

ΙΣΤ′ ΠΑΝΟΡΘΟ∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ    
ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 

∆ΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
 

 2 

  
 
 
 3. ( Eκκλησιαστικ8 παρ�δοση βλ2πει το�ς α7ρετικο�ς Qς 
πνευµατικ4ς νοσο�ντες κα� θ�µατα το� «πνε�µατος τDς πλ�νης»,  
πο� χρ8ζουν θεραπε�ας. 
 4. Στ�χος τDς ποιµαντικDς µ2ριµνας τ4ν Eκκλησιαστικ4ν 
ποιµ2νων δ2ν εMναι καµµ�α κα� κανεν�ς εZδους 9ποτ�µηση το� 
α7ρετικο�, @λλ� J  σ' α�τ�ν 9π�δειξη τDς πλ�νης του κα� J µ2 
σ�νεση, δι�κριση κα� @γ�πη Eπαν2νταξ8 του στ� σ4µα τDς 
'Εκκλησ�ας.  
 5. Χρει�ζεται Kποµ2νως προσοχ8 Eκ µ2ρους τ4ν ποιµ2νων, 
_στε W κ�θε µετανο4ν κα� Eπιστρ2φων @π� πλ�νη α7ρ2σεως ν� 
κατανοεT κα� ν�  βι�νει τ8ν 'Εκκλησ�α ]ρθ� κα� `χι µ2 τ�ν τρ�πο 
πο� εMχε µ�θει ν� τ8ν ζD κα� ν� τ8ν Eκφρ�ζει στ8ν 
"θρησκευτικ�τητ�" του µ2χρι τ�ρα, µ2σα στ8ν ]ργ�νωση. 
 6. Σ�µφωνα µ2 τ8ν µ2χρι τ�ρα Eµπειρ�α στ8ν @ντιµετ�πιση 
τ4ν α7ρ2σεων διαπιστ�θηκαν κα� καταγρ�φηκαν ποιµαντικ2ς κα� 
Eξωποιµαντικ2ς δυσκολ�ες, Yπως J µ8 Eπαρκ8ς Eνηµ2ρωση ποιµ2νων 
κα� πιστ4ν, J χρ8ση ποικ�λων προσωπε�ων Eκ µ2ρους τ4ν α7ρ2σεων 
κα� W κ�νδυνος Eκκοσµικε�σεως τDς ποιµαντικDς µας @π� µ8 
'Ορθ�δοξα πρ�τυπα.  
    
 7. ( κ�θε α7ρετικ8 διδασκαλ�α @ποµιµεTται τ8ν 'Αλ8θεια τDς 
π�στεως στ� Χριστ�. Γι' α�τ� χρει�ζεται ν� Eνηµερ�νονται ο7 
ποιµ2νες κα� ο7 πιστο�, γι� τ8ν ]ρθ8 @ντιµετ�πιση τ4ν θυµ�των τDς 
πλ�νης.  
 8. ∆ιαπιστ�θηκε, Yτι ο7 ]παδο� κα� ο7 Eκπρ�σωποι τ4ν α7ρ2-
σεων κα� γενικ� τ4ν παραθρησκευτικ4ν Wµ�δων Eπικαλο�νται 
κατ� κ�ρον τ� δικα�ωµα τDς θρησκευτικDς Eλευθερ�ας, πολλ2ς 
φορ2ς Yµως Xξω κα� καθ' 9π2ρβαση τ4ν Wρ�ων, τ� WποTα θ2τει J 
σ�γχρονη νοµοθεσ�α (Σ�νταγµα, Ε�ρωπἀκ8 Σ�µβαση 'Ανθρωπ�-
νων ∆ικαιωµ�των).  
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 9. ΠαρατηρεTται τ� φαιν�µενο Yτι ]παδο� f µ2λη α7ρ2σεων 
κα� παραθρησκευτικ4ν Wµ�δων @παιτο�ν ν� συµµετ2χουν στ� 
Eκκλησιαστικ� µυστ8ρια, κα� γι' α�τ� εMναι @ν�γκη ν� καθορ�σει J 
'Εκκλησ�α, µ2 β�ση τ8ν �ερ� της Παρ�δοση, τ8 στ�ση της Xναντι 
τ4ν ]παδ4ν α�τ4ν τ4ν Wµ�δων καθ�ς κα� τ�ν τρ�πο 
Eπανεντ�ξε�ς τους στο�ς κ�λπους της.  
 10. Μ2 7κανοπο�ηση διαπιστ�νεται, Yτι W 'Ορθ�δοξος πιστ�ς 
λα�ς, παρ� τ�ς 9π�ρχουσες δυσκολ�ες, @ντιστ2κεται στ8ν ποικιλ�α 
τ4ν µεθοδε�σεων τ4ν α7ρ2σεων κα� γενικ� τ4ν παραθρησκευτικ4ν 
Wµ�δων, Eπιβεβαι�νοντας τ8ν 3ρθ�δοξη α�τοσυνειδησ�α του, πο� 
τ�ν θ2λει φ�λακα τDς 'Ορθοδ�ξου π�στεως. 
 
 
 


