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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

ΚΓ′ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 

ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ  

Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη-
νῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, μέ τήν φιλοξενία τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος  κ. Νικολάου, καί μέ 
τή συμμετοχή Ἐντεταλμένων ἐννέα Ὀρθοδόξων 'Εκκλησιῶν 
καί ἑξήντα ἑπτά Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος τῆς Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου, ἄρχισε χθές, 31η  
Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στό Ἐργατικό Κέντρο Λαμίας, τίς ἐργασίες της 
ἡ «ΚΓ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα 
αἱρέσεων καί παραθρησκείας», μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί 
Πεντηκοστιανισμός», ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, Προέδρου τῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων. 

Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος καί στή συνέχεια 
χαιρέτησε τήν Συνδιάσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. Ἀκολούθως ἀνεγνώσθησαν τά 
μηνύματα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί 
ἀπηύθηναν μηνύματα ὁ ἀντιπεριφεριάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος  
κ. Θωμᾶς Στάικος, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς 
και ἡ Βουλευτής κ. Τόνια Ἀντωνίου. 



Τέλος, κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς 
Συνδιασκέψεως ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων,    Μητροπολίτης     Θεσσαλονίκης 
κ. Ἄνθιμος.  

Στήν ἐναρκτήρια τελετή παρέστησαν οἱ Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολίτες: Λεοντοπόλεως κ. Διονύσιος, τοῦ Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας, Καρπενησίου κ. Νικόλαος, Θεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου     
κ. Δαμασκηνός, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, Θηβῶν καί 
Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως       
κ. Ἀθηναγόρας καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Ἀβύδου           
κ. Κύριλλος καί Ρεντίνης κ. Σεραφείμ.  

Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος 
Γκλέτσος, οἱ στρατιωτικές καί ἀστυνομικές Ἀρχές τῆς πόλεως 
καί πολλοί Κληρικοί. 

Στό μήνυμά του πρός τήν Συνδιάσκεψη ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, με-
ταξύ τῶν ἄλλων, ὑπογράμμισε καί τά ἑξῆς:«Ἡ θεματολογία 
τῆς παρούσης Συνδιασκέψεως ἑστιάζεται εἰς τήν ἀξιολόγησιν, 
ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, τῆς λεγομένης Πεντηκοστιανῆς 
κινήσεως. Πρόκειται, ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, περί τῆς πλέον 
διαδεδομένης αἱρετικῆς κινήσεως εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον, ἡ 
ὁποία προῆλθεν ὡς προσπάθεια ἀνακαινίσεως ἐντός τοῦ 
προτεσταντικοῦ χώρου, ἐπί ἐδάφους τό ὁποῖον εἶχεν 
προετοιμασθῆ ἤδη ἐντός τοῦ Μεθοδισμοῦ, ἀλλά καί ἀπό 
προτεσταντικά ἀφυπνιστικά κινήματα τοῦ 19ου αἰῶνος τά ὁποῖα 
εἶχαν  προηγηθῆ. 

Πρέπει νά ὑπογραμμισθῆ ὅτι ἡ Πεντηκοστιανή κίνησις 
ἀποτελεῖ ἴσως τήν κατ' ἐξοχήν αἱρετικήν ἐκείνην κίνησιν, ὅπου 
ἡ ἀνυπαρξία ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν κριτηρίων εἶχεν ὡς 
ἀποτέλεσμα, νόθαι πνευματικαί ἐμπειρίαι, νά θεωρηθοῦν ὡς 
χαρισματικαί καταστάσεις καί ὡς δῆθεν ἐπανάληψις τοῦ 
γεγονότος τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τά μέλη της. 

Ἀναμφιβόλως, εἶναι πολλαί αἱ δυνατότητες 
προσεγγίσεως καί ἀξιολογήσεως τοῦ φαινομένου τῆς 
Πεντηκοστιανῆς κινήσεως, ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, καί ἡ 
χάραξις ἐκ μέρους ἡμῶν τῶν κατευθυντηρίων ποιμαντικῶν 
ἀρχῶν. Κατά τήν ἀξιολόγησιν καί τῆς ἐν λόγῳ αἱρετικῆς 



κινήσεως, δέν πρέπει νά παραλείπωμεν νά τονίζωμεν τό 
θεμελιῶδες διά τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας, τό ὁποῖον ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας διαχρονικῶς ὑπογραμμίζει ἔναντι 
κάθε αἱρετικῆς πλάνης:  ὅτι, δηλαδή, ἡ Πεντηκοστή εἶναι ἕνα 
διαρκές βιούμενο γεγονός ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. 

Κάθε διδαχή «ποικίλη καί ξένη» (Ἑβρ. ιγ΄ 9), ἡ ὁποία χωρίζει 
ἤ αὐτονομεῖ τό Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό Μυστήριον τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀσχέτως μέ τό πῶς αὐτοπροσδιορίζεται αὕτη, κατά 
τήν διδασκαλίαν τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, 
εἶναι πλάνη, ἡ ὁποία οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μέ τήν ἀλήθειαν». 

Ἀκολούθως ἀνεγνώσθη ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρέβέζης κ. Μελετίου, μέ θέμα: 
«Τί εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη ὁμολογία». Στήν εἰσήγηση τονίζεται ὅτι: 
«Τήν ἕνωση τῶν ἀνθρώπων στήν Ἐκκλησία ἀντιμάχεται καί 
παρακωλύει τό δαιμονικό τάγμα τῶν σχισμάτων μέ τίς “πύλες 
τοῦ ἅδη”, δηλαδή με τά στόματα τῶν αἱρετικῶν, πού 
“λαλοῦντες διεστραμμένα”, ὁδηγοῦν τόν λαό τῆς Ἐκκλησίας σέ 
“σχίσματα καῖ αἱρέσεις ἀπωλείας“. Ἡ μεγαλύτερη τραγικότητα 
τῶν αἱρέσεων εἶναι, ὅτι τά μέλη τους, ἐνῶ ἔχουν ἐμπέσει στίς 
πύλες τοῦ ἅδη, ἔχουν τήν ἐντύπωση, ὅτι μέ τήν ἔνταξη καί 
προσκόλησή τους στήν αἵρεση πέρασαν θριαμβευτικά τίς 
πύλες τοῦ παραδείσου καί ἐξασφάλισαν τή σωτηρία τους!». 

Δεύτερος εἰσηγητής, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύ-
ριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἱστορία καί διδασκαλία  τῶν 
Πεντηκοστιανῶν. Γενική εἰσαγωγική θεώρηση». Ὁ εἰσηγητής 
ἔκανε μία ἀναλυτική καί διεξοδική ἀναφορά τόσο στήν ἱστορία 
ὅσο καί στήν διδασκαλία τῶν Πεντηκοστιανῶν. Ἀνέδειξε 
βασικές ἀρχές τῆς διδασκαλίας τῶν Πεντηκοστιανῶν 
κοινοτήτων μέ ταυτόχρονη ἀνάδειξη περιστατικῶν καί 
γεγονότων μέσα ἀπό τήν ζωή, τήν λατρεία και τήν ἱστορία τῶν 
κινήσεων. Παραλλήλως ἐπισήμανε τήν ὁριοθέτηση τῆς 
Ὀρθόδοξης πίστης σέ ἀντιδιαστολἠ πάντα με τίς 
Πεντηκοστιανές κινήσεις κατά τήν  ἱστορική τους ἐξέλιξη. Οἱ 
ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως θά συνεχιστούν καί σήμερα. 
 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
 


