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Ἐξοχώτατε κύριε Ὑφυπουργέ, 
 
 ∆ιά τῶν ὑπ' ἀριθμ. 3979/30.7.1999 καί 2262/21.6.2001 ἡμετέ-
ρων ἐγγράφων πρός τό ὑμέτερον Ὑπουργεῖον ἔχομεν γνωρίσει ἐν 
πάσῃ λεπτομερείᾳ, διά παραθέσεως πλήθους στοιχείων, ὅτι εἰς ὁλό-
κληρον τήν Εὐρώπην ἀναπτύσσεται μία λίαν ἐπικίνδυνος καί κατα-
στροφική δραστηριότης ὡρισμένων αἱρέσεων καί παραθρησκειῶν 
εἰς βάρος τῆς κοινωνίας, μέ σοβαρωτάτας συνεπείας ἐπί ἀτόμων καί 
οἰκογενειῶν. Ἤδη εἰς τήν Ἑλλάδα αἱ περιπτώσεις εἶναι πολλαί, ὡς 
ἐπί παραδείγματι, τά ἐγκλήματα τῶν σατανιστῶν, παραπλάνησις ἀ-
νηλίκων ἤ καί ἐνηλίκων παιδίων, διαλύσεις οἰκογενειῶν, ἐκ τῆς 
προσχωρήσεως ἑνός τῶν συζύγων εἰς τοιαύτας ὀργανώσεις καί ὁ ἐξ 
αὐτῶν κίνδυνος τῶν τέκνων, ἡ ἀπώλεια περιουσιῶν ἀτόμων ἐξαπα-
τηθέντων ἐξ αὐτῶν κ.ο.κ. 
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διατηρεῖ εἰδι-
κήν ἀντιαιρετικήν Ὑπηρεσίαν, ἡ ὁποία γίνεται δέκτης παραπόνων 
καί ἀγωνιῶν πλήθους θυμάτων ὡς καί τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν ἐκ 
τῆς ἐκνόμου δραστηριότητος τοιούτων ὡς ἄνω ὀργανώσεων. Πολλά 
τῶν θυμάτων τούτων χρήζουν Κρατικῆς συμπαραστάσεως καί συνε-
χῶς διερωτῶνται διατί καί τό Ἑλληνικόν Κράτος δέν ἐπεμβαίνει 
πρός προστασίαν αὐτῶν ἤ ἐνημέρωσιν, ὡς τοῦτο συμβαίνει ἐν ἄλ-
λαις χώραις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. 
 Τοιαῦτα προβλήματα εἰς ἐξ ἴσου μεγάλην ἔκτασιν ἀντιμετωπί-
ζουν καί τά λοιπά Εὐρωπαϊκά κράτη. Ἐκινήθησαν ὅμως ἐνεργῶς 
καί δραστηρίως καί ἔλαβον μέτρα ἀποτελεσματικά. Οὕτω, τά μέν 
Κοινοβούλια αὐτῶν συνέταξαν ἐκτενεῖς ἐκθέσεις, λίαν ἀναλυτικάς 
καί ἐμπεριστατωμένας περί τῆς ἐκνόμου καί ἐπικινδύνου δράσεως 
τῶν καταστροφικῶν αἱρέσεων καί παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, τό 
δέ Κράτος ἵδρυσεν εἰδικάς ὑπηρεσίας, αἱ ὁποῖαι: α) ἀναλαμβάνουν 
κατασταλτικῶς τήν προστασίαν τῶν θυμάτων τῶν ὡς ἄνω ἐπικινδύ-
νων ὀργανώσεων, καί β) ἐκδίδουν συχνάκις προειδοποιητικά κείμε-
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να πρός τό Κοινόν, τό ὁποῖον οὕτω ἐνημεροῦται ἐγκύρως καί προ-
φυλάσσεται. 
 Ἀλλά καί τό ἁρμόδιον ἐπί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων Συμ-
βούλιον τῆς Εὐρώπης, ὡς ἐπίσης ἔχομεν γνωρίσει ὑμῖν διά παλαιοτέ-
ρων ἡμετέρων ἐγγράφων, ἔχει κατ' ἐπανάληψιν δραστηριοποιηθῆ 
δι' ἐκδόσεως πλειάδος συστάσεων καί ἐκθέσεων πρός τάς κυβερνή-
σεις τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καλοῦν αὐτάς, ὅπως ἐνεργοποιηθοῦν 
ἐν προκειμένῳ καί λάβουν τά κατάλληλα μέτρα πρός προστασίαν 
τῆς κοινωνίας ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπικινδύνου καί καταστροφικῆς δρά-
σεως τῶν ὁμάδων αὐτῶν. 
 Κατ' ἀκολουθίαν τῶν ἀνωτέρω φρονοῦμεν ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν εἶ-
ναι ἐπιτρεπτόν νά ἀδιαφορῆ ἐν προκειμένῳ καί νά ἐγκαταλείπη ἀ-
βοήθητα εἰς τήν δυστυχίαν των ἄτομα καί οἰκογενείας θύματα τῶν 
ἐπικινδύνων αἱρέσεων καί παραθρησκευτικῶν ὁμάδων. Ἐπιβάλλε-
ται ἐν προκειμένῳ ἡ λῆψις, ἄνευ οὐδεμιᾶς καθυστερήσεως, τῶν       
ἀναγκαίων κρατικῶν προστατευτικῶν μέτρων, ὥστε τό Κράτος: α) 
νά γνωρίζῃ τά περί τῆς παρανόμου δραστηριότητος πολλῶν ἐκ τῶν 
ὀργανώσεων αὐτῶν, β) νά ἐνημερώνῃ τούς πολίτας, εἴτε γενικῶς εἴτε 
κατά περίπτωσιν, παρέχον ἀναλόγους πληροφορίας, γ) νά προειδο-
ποιῇ τούς ἀνυποψιάστους πολίτας ἐπί τῶν κινδύνων, τούς ὁποίους 
διατρέχουν καί δ) νά παρέχῃ τήν ἀναγκαίαν δυνατήν συνδρομήν 
καί προστασίαν εἰς τά θύματα καί τάς οἰκογενείας αὐτῶν, αἱ ὁποῖ-
αι, ὡς ἐκ τῆς μακρᾶς ἡμῶν πεῖρας δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν, ὑφί-
στανται τήν μεγαλυτέραν δυστυχίαν καί δοκιμασίαν. 
 Περί τῶν ἰσχυόντων ἐν προκειμένῳ εἰς τάς λοιπάς Εὐρωπαϊ-
κάς Χώρας καί περί τῶν ἀποφάσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλί-
ου καί τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἔχομεν ἤδη ἐνημερώσει τήν ὑ-
μετέραν Ὑπηρεσίαν διά τῶν ὡς ἄνω παλαιοτέρων ἡμετέρων ἐγγρά-
φων. Συμπληρωματικῶς ἐπισυνάπτομεν ὑμῖν συνημμένως ᾧδε δύο 
πρόσφατα Ad Hoc δημοσιεύματα, περιγράφοντα λεπτομερῶς τά ἐν 
Εὐρώπῃ ἰσχύοντα. 
 ∆ιαβεβαιοῦντες τήν ὑμετέραν Ἐξοχότητα ὅτι εἴμεθα πρόθυμοι 
ὅπως παράσχωμεν αὐτῇ πᾶσαν περαιτέρω πληροφορίαν καί συν-
δρομήν καί ἐπικαλούμενοι ἐφ' ὑμᾶς πλουσίαν τήν εὐλογίαν τοῦ Θε-
οῦ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις ὑμῶν, διατελοῦμεν μετ' εὐχῶν διαπύρων 
καί τιμῆς. 
 
 
 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
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+Ὁ Ἀθηνῶν Χριστόδουλος 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                       Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
 
 

+Ἀρχιμ.Χρυσόστομος Σκλήφας 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα: (2) 
Κοινοποίησις: Συνοδικήν Ἐπιτροπήν ἐπί τῶν Αἱρέσεων 
 


