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Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
 

Πρός τούς Σεβ. Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  
 

 Μεταξύ τῶν πολυαρίθμων αἱρέσεων καί ξένων προπαγανδῶν, αἱ 
ὁποῖαι κατέκλυσαν τελευταίως τήν Χώραν ἡμῶν συγκαταλέγεται καί ἡ 
κίνησις τῶν ὀνομαζομένων «Παιδιῶν τοῦ Θεοῦ», ἥτις ἀναπτύσσει 
δραστηριότητα εἰς πολλάς πόλεις, κυρίως μεταξύ τῶν νέων, ἀκόμη καί 
μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου, ἐπιζητοῦσα νά ἀποπροσανατολίσῃ αὐτούς καί 
νά τούς θέσῃ εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῶν σκοτεινων αὐτῆς σκοπῶν.  
 Οὕτω τά ἐνήλικα ἤ ἐνηλικιούμενα θύματα αὐτῆς ὑποχρεοῦνται νά 
ἐγκαταλείψουν οἰκογένειαν, σπουδάς, ἐργασίαν, νά παραχωρήσουν 
ἅπαντα τά περιουσιακά αὐτῶν στοιχεῖα εἰς τήν Ὀργάνωσιν καί νά 
εἰσέλθουν εἰς τά κοινόβια αὐτῆς, ἔνθα διά συνεχοῦς ἀπασχολήσεως καί 
ἀγρύπνου παρακολουθήσεως, καθ᾽ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ 
εἰκοσιτετραώρου ἀφαιρεῖται ἡ ἱκανότης τῆς προσωπικῆς σκέψεως καί 
κρίσεως καί καθίστανται ἄβουλα ὄντα, ὑποκείμενα εἰς τάς ἐντολάς τῆς 
Ὀργανώσεως, ὑποτασσόμενα ἀπολύτως εἰς τάς διαταγάς τῆς ἡγεσίας, 
ἥτις δι᾽ ἀλλαγῆς τοῦ ὀνόματός των καί τῆς συνεχοῦς μετακινήσεως 
ἐξαφανίζει τά ἴχνη των καί ἀφαιρεῖ τελείως τήν δυνατότητα ἐπικοινωνίας 
τῶν γονέων μετ᾽ αὐτῶν, συνεπείᾳ δέ ὅλων αὐτῶν τά ἄτομα ταῦτα 
καθίστανται τελικῶς ἀνίκανα νά ἐπανενταχθοῦν ὁμαλῶς ἐντός τῆς 
κοινωνίας εἰς περίπτωσιν ἀποχωρήσεώς των, ἄνευ καταλλήλου 
συμπαραστάσεως ἐκ μέρους ἡμῶν. 
 Διά χυδαίων λέξεων περιυβρίζεται ἡ Ἐκκλησία, διδάσκεται ἡ 
«ταὐτόχρονος πολυγαμία», ὁ λεσβιακός ἔρως, ἡ πορνεία καί ἡ μοιχεία 
χάριν τῶν σκοπῶν τῆς Ὀργανώσεως. Κυρία ἀπασχόλησις αὐτῶν εἶναι ἡ 
διά παντός τρόπου συλλογή χρημάτων, τά ὁποῖα ἀποστέλλονται εἰς τήν 
Ὀργάνωσιν, ἰδίᾳ δέ διά τῆς διανομῆς τῶν φυλλαδίων τοῦ «Μῶ», ὅστις διά 
νά ἀποφύγῃ τήν σύλληψιν του ἔχει ἐξαφανίσει τά ἴχνη του.  
 Ἡ δραστηριότης αὐτῶν, ἀλλοδαπῶν ἐν τῷ συνόλῳ των σχεδόν, 
ἤρξατο ἐπεκτεινομένη ἐπικινδύνως εἰς ὅλας τάς μεγαλουπόλεις τῆς 
Πατρίδος ἡμῶν διό καί ἐνώπιον τῆς πραγματικότητος ταύτης εὑρισκομένη 
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ἡ Δ. Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 15ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. 
ἀνέθεσεν εἰς τό Γραφεῖον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων τήν 
περαιτέρω καί εἰς βάθος μελέτην τοῦ θέματος, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως 
ὅπως παρακαλέσῃ ὑμᾶς, ἵνα ἐνεργήσητε ἐν τῇ ποιμαντορικῇ ὑμῶν 
συνέσει πᾶν ὅ,τι δεῖ διά τήν ἐνημέρωσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν τῆς καθ᾽ 
ὑμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας πρός ἀποφυγήν τῶν ἐπαπειλουμένων κακῶν 
εἰς βάρος τῶν νέων ἰδίᾳ ἀτόμων ἐκ τῆς ἐξαπλώσεως τῆς ὡς ἄνω κινήσεως 
«τῶν Παιδιῶν τοῦ Θεοῦ».  
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