
Α’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα 
αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν.  

 
 Μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 14 
Ὀκτωβρίου στήν Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς ἡ Α’ τακτική συνέλευση τῶν 
ἐντεταλμένων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά 
θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεριῶν.  
 Μετά ἀπό διεξοδική ἀνάλυση τοῦ ὅλου «σκηνικοῦ» τῶν αἱρέσεων 
στόν ἑλλαδικό χῶρο καί τοῦ τρόπου ἀντιμετωπίσεώς τους οἱ εἰδικοί 
ἐντεταλμένοι ἀποφάσισαν ὁμόφωνα νά καταγγείλουν στόν Ἑλληνικό λαό 
ὅτι: 
 Ὁ κίνδυνος ὁ ὁποῖος ἐπισημάνθηκε πρόσφατα στό «Β’ σεμινάριο 
Πίστεως», πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἠλείας καί 
ἀφορᾶ στή διάβρωση τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως ἀπό μέρους αἱρετικῶν 
καί ἀποκρυφιστικῶν κινημάτων, παίρνει ἀπειλητικές διαστάσεις. 
Εἰδικότερα καταγγέλθηκαν ὅτι:  
 1) Τρεῖς (3) τουλάχιστον ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις ἵδρυσαν 
νηπιαγωγεῖο καί παιδικούς σταθμούς. Ἐπί πλέον διανεμήθηκαν ἔντυπα 
τουλάχιστον στά παιδιά ἑνός δημόσιου σχολείου, πού παρακινοῦσαν 
γονεῖς καί μαθητές νά συμμετάσχουν σέ ἐκπαιδευτικά προγράμματα 
τέτοιων ὀργανώσεων γιά παιδιά προσχολικῆς καί σχολικῆς ἡλικίας. 
 2) Σέ σχολεῖα τῆς Α’ καί Β’ βαθμίδας, ἰδιωτικά καί δημόσια, 
ὑπηρετοῦν ἐκπαιδευτικοί-ὀπαδοί ὁλοκληρωτικῶν αἱρετικῶν καί 
παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, οἱ ὁποῖες διακηρύττουν ὅτι καλό καί ἠθικό 
εἶναι ἐκεῖνο πού ἐξυπηρετεῖ τούς σκοπούς των ἀκόμη καί ἄν φαίνεται ὅτι 
εἶναι κακό καί ἀνήθικο καί ἀνακηρύσσουν ὡς ἐχθρό ὅποιον τολμήσει νά 
ἀσκήσει κριτική ἤ νά δυσφημίσει μέ ὁποιοσδήποτε τρόπο τήν ὁμάδα. 
Ὑπενθυμίζουμε γιά παράδειγμα τήν ὀργάνωση «Τά παιδιά τοῦ Θεοῦ», 
πού «στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ» ἐκπαιδεύει νεαρά κορίτσια γιά πόρνες καί 
ὑποστηρίζει ὅτι αὐτό γίνεται «γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ».  
 3) Πέντε (5) τουλάχιστον Κολλέγια, Φροντιστήρια ἤ ἀντίστοιχες 
Σχολές, ἐπίσημα ἤ ἀνεπίσημα, περιλαμβάνουν στό πρόγραμμα τους 
ἀποκρυφιστικές πρακτικές καί ἀποκρυφιστικές διδασκαλίες, λ.χ. μέσω 
μουσικῆς, χοροῦ, γυμναστικῆς κ.ἄ. 
 4) Καταγγέλλεται ὅτι πίσω ἀπό ὁρισμένα προγράμματα καί 
ἐκδηλώσεις εἰρήνης, ὑγιεινιστικῆς καί οἰκολογίας κρύπτονται παρόμοιες 
ὀργανώσεις. Ἐνδεικτικά ἀναφέρθηκαν οἱ ὁμάδες τοῦ γκουροῦ Σρί Σινμόη 
καί BRACHMA KUMARIS, πού πρόσφατα ἔτυχαν εὐρύτατης διαφημίσεως 
στή χώρα μας. Τό λεγόμενο Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο τῆς BRACHMA 
KUMARIS, πού διαφημίστηκε ἀπό μεγάλης κυκλοφορίας ἑλληνικά 
περιοδικά, δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τήν καλλιέργεια τῆς ἐπιστήμης παρά 
μόνο μέ τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις αὐτῆς τῆς ὁμάδας.  
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 Ὁ ἰσχυρισμός παρόμοιων ὀργανώσεων ὅτι ἀποτελοῦν ὀργανώσεις 
τοῦ Ο.Η.Ε. δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα.  
 5) Παρουσιάστηκαν περιπτώσεις ἀκόμη καί θεολόγων, ὅπως 
ἀποδεικνύεται καί ἀπό φωτογραφίες, πού συνεργάστηκαν μέ φρικτές 
παραθρησκευτικές ὀργανώσεις. Τά ὀνόματά τους χρησιμοποιοῦνται ἀπό 
αὐτές στούς γονεῖς τῶν νεαρῶν θυμάτων σάν θετική ἀξιολόγηση τῆς 
«κοινωνικῆς προσφορᾶς» των.  
 Δυστυχῶς καί στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, πού ἀγνοοῦσαν τό πρόσωπο  
τέτοιων ὀργανώσεων ἔπεσαν σέ τέτοιες παγίδες.  
 Ἐξ ἄλλου ὑπάρχουν περιπτώσεις φοιτητῶν θεολογικῶν Σχολῶν 
πού εἶναι μέλη τέτοιων ὁμάδων. 
 Οἱ ἐντεταλμένοι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πληροφορήθηκαν μέ 
ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τήν ἔναρξη στενῆς συνεργασίας στόν τομέα 
ἀντιμετωπίσεως τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας μέ τήν Ἐκκλησία 
τῆς Κύπρου καί ἐξέφρασαν τήν εὐχή διευρύνσεως αὐτῆς τῆς συνεργασίας. 
 Ἀκόμη, τά μέλη τῆς συνδιασκέψεως ἄκουσαν μέ ἰδιαίτερη 
ἀνακούφιση τήν ἀπό 17-3-1989 ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τή 
στελέχωση τοῦ Γραφείου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἰρέσεων μέ 
κατάλληλα πρόσωπα πού θά ὑποδειχθοῦν ἀπό τήν Ἐπιτροπή αὐτή καί 
ἐξέφρασαν τήν ἱκανοποίησή τους γιά τίς ἀπό 14-4-1989 σχετικές 
προτάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς πού ἀναφέρονταν ὄχι μόνο σέ 
συγκεκριμένα πρόσωπα, ἀλλά καί στή στελέχωση ὅλων τῶν βαθμίδων 
ἀντιμετωπίσεως τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας.  
 Ἡ Β’ Συνδιάσκεψη τῶν ἐντεταλμένων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά 
θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν ἀποφασίστηκε νά γίνει τόν Μάϊο τοῦ 
1990 μέ βασικό θέμα τόν ἀποκρυφισμό.  
  

 
  


