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 Εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἁγίας, Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος. 
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν 
ἐτησίαν τακτικήν συνέλευσιν αὐτῆς καί εἰς τήν συνεδρίαν τῆς 6ης 
Ὀκτωβρίου 1978, ἀσκοῦσαν τήν κατά τούς ἱερούς Κανόνας καί κατά τούς 
νόμους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ὑπεύθυνον ἐπιστασίαν καί «μέριμναν 
διά τήν τήρησιν τῶν δογμάτων τῆς ὀρθοδόξου πίστεως», ἀμυνομένη δέ 
σθεναρῶς εἰς τόν κεκηρυγμένον ἀμείλικτον καί ἀνόσιον πόλεμον κατά 
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τοῦ Θεοσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους ὑπό τῶν 
ἀποκαλουμένων «χιλιαστῶν» ἤ «σπουδαστῶν τῶν γραφῶν», ἤ «μαρτύρων 
τοῦ Ἰεχωβᾶ» καί ἀνησυχοῦσα σοβαρῶς διά τάς τρομακτικάς συνεπείας 
αὐτοῦ, ἐμελέτησεν ἅπαξ ἔτι ἐνδελεχῶς τό ὀξύτατον τοῦτο πρόβλημα, 
διεπίστωσε δέ ὅτι: 
 Πρῶτον: Ἡ πνευματοκτόνος πλάνη τῶν χιλιαστῶν δέν ἀποτελεῖ 
γνωστήν θρησκείαν, οὐδέ κἄν θρησκείαν, ἀφοῦ κατά τήν διδασκαλίαν 
αὐτῆς «ἡ θρησκεία ἔλαβε τήν ἀρχήν της παρά τοῦ διαβόλου καί 
ἐχρησιμοποιήθη καθ᾽ ὅλους τούς χρόνους ὑπό τοῦ διαβόλου ἔκτοτε, ὅπως 
ἐξαπατήσῃ τούς ἀνθρώπους». Ἐπειδή δέ δέν εἶναι θρησκεία μάχεται 
καταχθονίως τήν πατρώαν τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων θρησκεία 
μετερχομένη τάς μεθοδείας τοῦ διαβόλου, διά νά ἀποσπάση ἀπό τῆς 
Ἐκκλησίας διά τοῦ παγκοσμίως καταδικαζομένου ἀνοσίου 
προσηλυτισμοῦ τά τέκνα αὐτῆς.  
 Δεύτερον: Ἡ ἀπατηλή πλάνη τῶν χιλιαστῶν δέν ἀποτελεῖ οὐδέ κἄν 
χριστιανικήν αἵρεσιν, ἀλλά συνονθύλευμα πασῶν τῶν αἱρέσεων καί τῶν 
πλανῶν, παγκόσμιον θεόμαχον στρατείαν κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ, ἐπί τῷ σκοπῷ ἐγκαθιδρύσεως διεθνοῦς χιλιαστικῆς δυναστείας 
καί ἐπικυριαρχίας τῶν σκοτεινῶν ἀρχῶν τοῦ ἀναρχικοῦ τούτου 
συστήματος.  
 Τρίτον: Ἡ ἀντιχιλιαστική πλάνη τῶν χιλιαστῶν ἀφοῦ ἠλλοίωσε τό 
περιεχόμενον τῆς Θεοπνεύστου Ἁγίας Γραφῆς διά τῆς ὑπ᾽ αὐτῶν 
ὀνομασθείσης «Μεταφράσεως τοῦ νέου κόσμου», στρέφεται μετ᾽ 
ἀβυσσαλέου μίσους κατά τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν 
πίστεως, ἀρνεῖται τήν Ἁγίαν Τριάδα καί τήν Θεότητα τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ, καταπολεμοῦσα λυσσωδῶς τό τιμιώτερον σύμβολον τῆς 
Ἐκκλησίας, τόν τίμιον καί ζωοποιόν τοῦ Κυρίου Σταυρόν, δι᾽ οὗ ἡ Σωτηρία 
τῷ κόσμῳ ἐγένετο καί ἐπί τοῦ ὁποίου τό λυτρωτικόν αἷμα τοῦ Κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔρρευσε.  
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 Τέταρτον: Ἡ ἀντορθόδοξος καί ἀνθελληνική πλάνη τῶν χιλιαστῶν 
ἀσεβοῦσα κατά τῆς ἐλευθερίας τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος, 
ἐκμεταλλεύεται τάς εἰδικάς συνθήκας ὑπό τάς ὁποίας διατελοῦν οἱ 
ἀπόδημοι Ἕλληνες οἱ ἐργαζόμενοι εἰς τάς ξένας χώρας, ἐκμεταλλεύεται 
τούς ἀσθενεῖς καί οἰκονομικῶς ἀδυνάτους καί ὑπό ἄλλας δυσκόλους 
συνθήκας διατελοῦντας χριστιανούς εἰς τήν χώραν ἡμῶν, διά νά ἀνεύρῃ 
μεταξύ αὐτῶν νέους προσηλύτους καί τούς καταστήση τυφλά ὄργανα τῶν 
πολυδαιδάλων, πολιτικοοικονομικῶν καί κατακτητικῶν σκοπῶν αὐτῆς.  
 Πέμπτον: Ἡ μυστικιστικοῦ χαρακτῆρος πλάνη τῶν χιλιαστῶν 
ὑποκρινομένη ὅτι ἐνδιαφέρεται διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς 
ἀγάπης εἰς τόν κόσμον, ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἀποδυνάμωσιν τῆς ἀμύνης καί 
τῆς Χώρας ἡμῶν, καλλιεργοῦσα τεχνηέντως τήν ἀντίστασιν καί τήν 
ἀναρχίαν εἰς τάς τάξεις τοῦ ἐνδόξου Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ὑπό τόν 
ἀπατηλόν μανδύαν τοῦ φιλειρηνισμοῦ, οἱ χιλιασταί ὅπως ἀποδεικνύεται 
ἐκ τῶν συγγραμμάτων των, ὅταν ἐπιστῇ ἡ ὥρα τῆς συγκρούσεως τῶν 
στρατευμάτων τοῦ διαβόλου μέ τό στράτευμα τοῦ Ἰεχωβᾶ, εἰς τήν 
φοβεράν αὐτήν ἀναμέτρησιν ὀνομαζομένην «ἀρμαγεδών», δέν θά 
μείνουν ἀπαθεῖς θεαταί τῆς παγκοσμίου συρράξεως, ἀλλά θά λάβουν τά 
ὅπλα, καί αὐτά ἀκόμη τά πυρηνικά.  
 Ἕκτον: Ἡ ἀντικοινωνική καί ἀναχρονιστική πλάνη τῶν χιλιαστῶν 
διασπᾶ διά τοῦ φρικοῦ φανατισμοῦ τήν ἑνότητα τῆς Ἑλληνικῆς 
οἰκογενείας μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργῇ μίση καί ἐχθρότητας μεταξύ 
τῶν συζύγων, μεταξύ τῶν γονέων καί τῶν τέκνων, καί τῶν ἀδελφῶν, καί 
σειράν ἄλλων κοινωνικῶν προβλημάτων εἰς τάς σχέσεις συγγενῶν καί 
φίλων.  
 Ταῦτα πάντα ἔχουσα ὑπ᾽ ὅψει: 
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
τεταγμένη ὑπό τῶν Ἱερῶν καί Θείων Κανόνων τῆς Πίστεως, ἀλλά καί ὑπό 
τῶν Νόμων τῆς Πολιτείας, διά νά διασφαλίζῃ τήν πνευματικήν 
αὐτοτέλειαν καί τήν προστασίαν τῶν τέκνων αὐτῆς ἀπό πάσης 
ὁπονθεδήποτε προερχομένης ἐπιβουλῆς, 
 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

τήν σατανικῆς ἐμπνεύσεως πλάνην τῶν χιλιαστῶν ἤ μαρτύρων τοῦ 
Ἰεχωβᾶ, ὡς χριστομάχον, καταχθόνιον, βέβηλον, ἀνελευθέραν, 
ψυχοκτόνων, ἀνθελληνικήν καί «δαιμονικόν σκοτεινόν ἔχουσα ἀθέατον 
διά τήν ὑπόκρισιν αὐτῆς». Τούς μετέχοντας τῆς πλάνης ταύτης Ἕλληνας 
πολίτας, τέκνα τῆς μητρός Ἐκκλησίας μέχρι πρό τινος, τώρα δέ ἐξωμότας 
τῆς πατροπαραδότου ἡμῶν πίστεως, καθώς καί πάντας τούς 
συνεργοῦντας εἰς τό ὀλέθριον ἔργον τοῦ χιλιασμοῦ, καλεῖ ὅπως ἐν 
μετανοίᾳ καί συντριβῇ ἐπανέλθουν εἰς τούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐάν παρά τόν μητρικόν τῆς Ἐκκλησίας πόθον, παρά 
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τήν προσευχήν καί τήν παράκλησιν αὐτῆς ἐξακολουθήσουν οὗτοι νά 
ἐμμένουν ἀμετανόητοι εἰς τήν πλάνην, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖ τούτους ὡς ἐκριζωθέντας αυτοβούλως 
ἀπό τῆς νοητῆς ἀμπέλου ἥν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά τοῦ Ὑψίστου, ὡς 
ἀπομακρυνθέντας ἑκουσίως ἀπό τῆς λογικῆς ποίμνης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ καί πλανωμένους εἰς τά ὄρη καί τάς ἀτραπούς τῆς ἀποστασίας 
πρός αἰωνίαν ἀπώλειαν. Οἱ οὕτω ἀμετανόητοι ἅς γνωρίζουν ὅτι ἔχουν 
πάσας τάς ἀράς τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν 
πίστεως.  
 Ἐπί τούτοις ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καυχωμένη ἐν Κυρίῳ διά τό πλῆθος καί τόν ἱεραποστολικόν 
ζῆλον τῶν πιστῶν τέκνων αὐτῆς ἐφιστᾷ τήν προσοχήν πάντων, πρός 
προφύλαξιν ἀπό τῆς προσηλυτιστικῆς μανίας τῶν χιλιαστῶν, καλεῖ δέ καί 
προτρέπεται ὅπως ὁλόκληρον τό πλήρωμα αὐτῆς, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ 
εὐσεβής λαός, καταβάλλουν πᾶσαν προσπάθειαν ἐπανόδου τούτων εἰς 
τούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε χαίροντες οἱ πάντες διά 
τήν σωτήριον ἐπιστροφήν των, νά ἐπαναλάβωμεν τούς λόγους τοῦ 
Οὐρανίου Πατρός περί τοῦ ἀσώτου υἱοῦ˙ «οὗτοι νεκροί ἦσαν καί 
ἀνέζησαν˙ ἀπολωλότες ἦσαν καί εὐρέθησαν» (Λουκ. ιε’ 32).  
 Ἡ Ἐκκλησία ἐπιφυλάσσεται, ἐπί τοῦ ὡς ἄνω σοβαρωτάτου 
προβλήματος, ὅπως χρησιμοποιήση τάς ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς 
Ἱερᾶς Παραδόσεως προβλεπομένας πνευματικάς κυρώσεις γενικῶς, ἀλλά 
καί εἰδικῶς ἐπί συγκεκριμένων προσώπων.  
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