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Ποιμαντική ἀντιμετώπισις τῶν ποικιλωνύμων αἱρέσεων 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
---------------------------- 

 
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 
Πρός τούς Σεβ. Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  

 
 Κατά τόν τελευταῖον καιρόν ἡ δραστηριότης τῶν ποικίλων 
αἱρέσεων καί παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων εἰς τήν Χώραν μας 
ἐντείνεται. Αἱ ποικίλαι ὁμάδες «Φωτισμένων» καί «Ἀπολυτρωτικῶν 
Σχολῶν» δροῦν εὐρύτατα μεταξύ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος˙ αἱ 
προτεσταντικῆς προελεύσεως αἱρέσεις (ἀντβενισταί, βαπτισταί, 
πρεσβυτεριανοί κ.ο.κ.) ἐντείνουν τήν προσηλυτιστικήν των 
δραστηριότητα˙ ποικίλαι ὁμάδες κρυπτοπροτεσταντῶν ἤ καί 
«ἀδογματίστων» ἐμφανίζονται καθημερινῶς.  
 Ἐξ ἄλλου ὁ ἀριθμός τῶν «μυητικῶν ὀργανώσεων», ἰνδουϊστικῆς 
κυρίως προελεύσεως, αὐξάνει συνεχῶς, ἐνῶ ἡ παραψυχολογία, τά 
μέντιουμ καί ἡ μαγεία εὑρίσκονται εἰς μεγάλην ἔξαρσιν. Πολλαί ἀπό τάς 
ὀργανώσεις αὐτάς κρύπτονται κάτω ἀπό τό πρόσχημα τῆς «ὑγείας», 
καταστημάτων ὑγιεινῆς διατροφῆς», τῆς «ἐπιστήμης», ἤ καί τῆς 
«τεχνικῆς» πρός ἀνακούφισιν ἀπό τό ἄγχος κ.ο.κ. Προσέτι πρέπει νά 
ὑπογραμμισθῆ ὅτι ἡ συμμετοχή τῶν ὀρθοδόξων εἰς τάς ὀργανώσεις 
αὐτάς, καθώς καί εἰς τάς διαφόρους σχολάς Γιόγκα (Σατυανάντασραμ, 
Ἀνάντα Μάργκα, Ἕνωσις Γιόγκα Ἡλίανθος κ.ο.κ.) εἶναι ἀσυμβίβαστος 
πρός τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.  
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀσχοληθεῖσα μέ τό ἐν 
λόγῳ πρόβλημα κατά τήν συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 20-5-1983 ἀπεφάσισεν ἵνα 
παρακαλέσῃ ὑμᾶς ὅπως: 
 α) Γνωρίσητε Ἡμῖν κατά πόσον εἰς τήν περιοχήν ὑμῶν ὑφίσταται 
πρόβλημα «Φωτισμένων», συμπεριλαμβανομένης καί τῆς νεοφανοῦς 
«Χριστιανικῆς Ὀργανώσεως Εἰρήνης» (ΧΟΕ) καί ποία ἡ κατά τήν ὑμετέραν 
γνώμην ἐνδεικνυομένης στάσις τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν ὁμάδων αὐτῶν.  
 β) Ἐνημερώσατε Ἡμᾶς περί τῶν προτεσταντικῶν αἱρέσεων καί τῶν 
παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων ἰνδουϊστικῆς καί ἄλλης προελεύσεως, αἱ 
ὁποῖαι ἐνεφανίσθησαν εἰς τήν καθ᾽ ὑμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν καί, εἰ 
δυνατόν, ἀποστείλητε τυχόν ἔντυπα, τά ὁποῖα κυκλοφοροῦν αὗται, 
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προκειμένου νά ἐξακριβώσουμε τήν ταυτότητα αὐτῶν, εἰς περίπτωσιν 
κατά τήν ὁποίαν δέν δύνασθε νά ἀναγνωρίστητε τό ἀληθές αὐτῶν 
πρόσωπον.  
 γ) Γνωρίσητε Ἡμῖν κατά πόσον κρίνετε σκόπιμον τήν ὀργάνωσιν 
διαφωτιστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου καί τοῦ 
χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς καθ᾽ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῇ 
συνεργασίᾳ τοῦ ἐπί τῶν αἱρέσεων Συνοδικοῦ Γραφείου.  
 Διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν κοινωνικῶν καί οἰκογενειακῶν 
προβλημάτων, τά ὁποῖα δημιουργεῖ ἡ δραστηριότης τῶν ἀκραίων κυρίως 
παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων, μέ πρωτοβουλίαν γονέων, τῶν ὁποίων 
τά τέκνα ἔπεσαν θύματα εἰς τοιαύτας ὀργανώσεις, τῇ συμβολῇ ἤ 
συνεργατῶν τοῦ ἐπί τῶν αἱρέσεων Συνοδικοῦ Γραφείου καί τῇ συνεργασίᾳ 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἱδρύθη ἡ «Πανελλήνιος Ἕνωσις 
Γονέων διά τήν προστασίαν τοῦ Ἀτόμου καί τῆς Οἰκογένειας» μέ 
πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τόν κ. Χρῆστον Μπουρόπουλον, 
τακτικόν μέλος τῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ εἰδικός 
οὗτος νομικός φορεύς δραστηριοποιεῖται ἤδη εἰς τόν ἐκπαιδευτικόν τομέα, 
προκειμένου νά προχωρήσῃ εἰς τήν ἵδρυσιν εἰδικοῦ Συμβουλευτικοῦ 
Σταθμοῦ.  
 Ἐπειδή ἡ ἐν λόγῳ Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων, βάσει τοῦ 
καταστατικοῦ αὐτῆς, ἐμφορεῖται ὑπό ἀκραιφνοῦς ὀρθοδόξου φρονήματος, 
ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνθαρρύνει τήν συνεργασίαν μετ᾽ αὐτῆς καί συνιστᾷ ὑμῖν, 
ὅπως ὁρίσητε ἕνα λαϊκόν συνεργάτης, τυγχάνοντα τῆς ἀπολύτου 
ἐμπιστοσύνης ὑμῶν λόγῳ τῆς λεπτότητος τοῦ θέματος ἤ καί ἕτερον, 
κληρικόν συνεργάτην, προκειμένου νά προσκαλῆται εἰς τάς γενικωτέρας 
ἐκπαιδευτικάς ἐκδηλώσεις τοῦ ἐν λόγῳ φορέως πρός ἐνίσχυσιν τοῦ 
ἀντιαιρετικοῦ ὑμῶν ἔργου.  
 Διά τήν περαιτέρω ἐνημέρωσιν ὑμῶν ἐσωκλείομεν. 
 α) Ἐμπιστευτικόν πολυγραφημένον κείμενον (Μαρτυρία 11/83) τοῦ 
Γραμματέως τῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων Ἐπιτροπῆς καί β) τό βιβλίον 
«Ψυχοναρκωτικά» τοῦ ἰδίου συγγραφέως».  
 
 †Ὁ Ἀθηνῶν ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Πρόεδρος, † Ὁ Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, † Ὁ 
Ἄρτης ΙΓΝΑΤΙΟΣ, † Ὁ Ἀττικῆς ΔΩΡΟΘΕΟΣ, † Ὁ Κορίνθου 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, † Ὁ Φθιώτιδος ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, † Ὁ Σιδηροκάστρου 
ΙΩΑΝΝΗΣ, † Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, † Ὁ 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, † Ὁ Λαγκαδᾶ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
 

                                                                                              Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
Ἀρχιμ. Τιμόθεος Τριβιζᾶς  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ 
1) Σ.Ε. ἐπί τῶν Αἱρέσεων 
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2) Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων διά τήν προστασίαν τοῦ ἀτόμου καί τῆς 
οἰκογενείας.  


