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Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 
Πρός τούς Σεβ. Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  

 
 Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ 
Συνεδρίᾳ αὐτῆς τῆς 4ης Μαΐου ἐ.ἔ. ἐξήτασε θέματα ὑποβληθέντα Αὐτῇ 
ὑπό τῆς Σ.Ε. Αἰρέσεων, ἐφ᾽ ὧν ἐνημεροῦμεν ὑμᾶς σχετικῶς 
κοινοποιοῦντες ὑμῖν τάς σχετικάς Συνοδικάς ἀποφάσεις, ἵνα ἐνεργήσητε 
τά δέοντα. Ἡ σπουδαιότης τῶν ἐξετασθέντων θεμάτων ἐπιβάλλει ἡμῖν 
τήν ἐπίδειξιν ἰδιατέρου ἐνδιαφέροντος διά τήν ὑλοποίησιν τῶν 
ἀποφασισθέντων καί εἰδικήν μέριμναν προωθήσεως τοῦ ἀντιαιρετικοῦ 
ἀγῶνος: 
 Κατά τά τελευταῖα ἔτη πληθαίνουν αἱ προτεσταντικῆς καί 
πεντηκοστιανῆς προελεύσεως ὁμάδες, αἱ ὁποῖαι παρουσιάζονται μέ τό 
προσωπεῖον τοῦ «ἀδογμάτιστου» ἤ «ὑπερδογματικοῦ» καί δέν διστάζουν 
νά ἐνδύωνται ἀκόμη καί ὀρθόδοξον προσωπεῖον, μέ ἀποτέλεσμα νά 
παραπλανοῦν πολλούς, ἀπειλοῦντες τό ὀρθόδοξον φρόνημα καί μάλιστα 
εἰς πανελλήνιον κλίμακα.  
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀσχοληθεῖσα μέ τό θέμα αὐτό εἰς τήν ὡς εἴρηται 
Συνεδρίαν Αὐτῆς, μετά μεγάλης ἀνησυχίας ἐπληροφορήθη ὅτι αἱ κινήσεις 
αὐταί ἐνισχύονται ἠθικῶς ὐπό κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀρθογραφοῦν εἰς τά 
ἔντυπα τῶν ὁμάδων αὐτῶν, ὁμιλοῦν ἐκ τοῦ βήματος εἰς τάς αἰθούσας των 
καί τάς καλύπτουν πνευματικῶς, ἐνῶ παρουσιάσθηκαν καί περιπτώσεις 
ἐφημερίων, οἱ ὁποῖοι διανέμουν τά ἔντυπα τῶν ὁμάδων αὐτῶν εἰς τούς 
ἐνορίτας των καί ζητοῦν τήν συμπαράστασιν των εἰς τό ποιμαντικόν των 
ἔργον, φέροντες πλήρη σύγχυσιν εἰς τόν λαόν, δεδομένου ὅτι αἱ ὁμάδες 
αὐταί δέν παραλείπουν νά δημοσιεύουν τάς τοιαύτας ἐκδηλώσεις τῶν 
κληρικῶν.  
 Ἡ Ἱερά Σύνοδον ἐμελέτησε μετ᾽ ἐνδιαφέροντος τό ἐνημερωτικόν 
κείμενον τῆς Γ’ Γενικῆς Κληρολαϊκῆς Συνελεύσεως Ποιμαντικῆς 
Διακονίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τόν κατάλογον τῶν κυριωτέρων 
ὁμάδων καί τῶν ἐντύπων των, αἱ ὁποῖαι δραστηριοποιοῦνται εἰς τήν 
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χώραν μας, τόν ὁποίων καί ἐπισυνάπτομεν πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί 
τῶν καθ᾽ ὑμᾶς εὐλαβεστάτων ἐφημερίων, ὥστε νά γνωρίζουν τοῦ λοιποῦ 
ὅτι πρόκειται περί μή ὀρθοδόξων ἐντύπων, τά ὀποῖα κατ᾽ οὐδένα λόγον 
ἐπιτρέπεται νά ἐνισχύουν, συνιστοῦν ἤ καλύπτουν.  

 
Ποιμαντική στρατηγική διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν αἱρέσεων. 

 
 Εἶναι γνωστόν ὅτι αἱ αἱρέσεις καί αἰ διάφοροι παραθρησκευτικαί 
ὁμάδες, αἱ ὁποῖαι δροῦν εἰς τήν χώραν μας προσαρμόζουν τήν 
προπαγανδιστικήν των στρατηγικήν πρός τάς ἑκάστοτε περιπτώσεις καί 
ἰδιαιτέρως ἀναλόγως τῶν «κενῶν»,  τά ὁποῖα ἐπισημαίνουν, ὄχι μόνον εἰς 
τήν προσωπικήν, οἰκογενειακήν καί κοινωνικήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων, 
ἀλλά καί τῶν ἰδικῶν μας ποιμαντικῶν κενῶν. «Ἀνιχνεύουν» προσεκτικά 
τό «ἔδαφος», ἀναλύοντες ἀκόμη καί τήν προσωπικότητα τοῦ καθενός, 
βάσει τῶν πληροφοριῶν τάς ὁποίας συστηματικῶς συλλέγουν καί 
ἐπεξεργάζονται, ἐπισημαίνουν τά εὐαίσθητα σημεῖα καί ἐνεργοῦν. Πρό 
παντός ἐκμεταλλεύονται ἀστόχους ἰδικούς μας χειρισμούς καί 
χρησιμοποιοῦν ἰδικά μας «ἀντιαιρετικά» κείμενα, τά ὁποῖα δέν βασίζονται 
εἰς προσεκτικήν μελέτην καί ἔρευναν, καί κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον 
περιέχουν ἀνακριβείας, ἀνεπιτρέπτους γενικοποιήσεις, ἀποβλέποντα 
περισσότερον εἰς τήν προπαγάνδαν καί ὄχι εἰς τήν ἀντικειμενική 
ἐνημέρωσιν. Δι᾽ αὐτό καί δέν εἶναι σπάνιον τό φαινόμενον νά 
ἀναδημοσιεύονται τά ἰδικά μας ἀντιαιρετικά κείμενα ἀπό τάς ἰδίας 
αἱρέσεις, τάς ὁποία ὑποτίθεται ὅτι καταπολεμοῦν.  
 Ἐξ ἄλλου τυχόν ἄστοχοι ἰδικαί μας ἐνέργιαι προβάλλονται 
καταλλήλως ἀπό ἐλαχίστους δημοσιογράφους, οἱ ὁποῖοι εἴτε διάκεινται 
δυσμενῶς πρός τήν Ἐκκλησίαν εἴτε καί ἀποβλέπουν εἰς ἄλλους στόχους, 
τά δημοσιεύματα των μεταφράζονται καί διαδίδονται εὐρύτατα εἰς τό 
ἐξωτερικόν, μέσῳ τῶν ἀρίστων ὑπηρεσιῶν δημοσίων σχέσεων τῶν 
αἱρέσεων, αἱ ὁποῖαι εἶναι διεθνῶς δικτυωμέναι καί συνεργάζονται μεταξύ 
των εἰς τό νά δυσφημοῦν διεθνῶς τήν χώραν μας καί νά δημιουργήσουν 
τήν ἐντύπωσιν, ὅτι δῆθεν ἐπικρατεῖ ἐδῶ μισσαλοδοξία, μέ ἀποτέλεσμα νά 
ἀσκῆται πίεσις εἰς τήν κυβέρνησιν νά λάβῃ νομοθετικά μέτρα διά τήν 
«προστασίαν» τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων ἀπό τήν δῆθεν «ἀπειλήν» 
ἐκ μέρους τῆς «προστατευομένης» Ἐκκλησίας μας.  
 Ἁπό τήν ἄλλην πλευράν, αἱ προτεραιότητες, αἱ ὁποῖαι τίθενται 
πολλάκις ἀπό ἡμᾶς εἰς τό ποιμαντικόν μας ἔργον δέν ἀνταποκρίνονται 
πλέον εἰς τάς πραγματικάς ἀνάγκας τοῦ ποιμνίου μας καί ἰδιαιτέρως τῶν 
νέων, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν ἔντονα ὑπαρξιακά προβλήματα, μέ 
ἀποτέλεσμα νά ἀναζητοῦν ἀπαντήσεις καί λύσεις εἰς διαφόρους αἱρέσεις 
καί παραθρησκευτικάς ὀργανώσεις, ἐπειδή πολλάκις ἡμεῖς δέν 
παρέχομεν εἰς τά θέματα αὐτά τήν ἁρμόζουσαν προτεραιότητα, δίδοντες 
οὕτω τήν ἐντύπωσιν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ὑπηρετεῖ ἐνδοκοσμικούς σκοπούς 
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καί ὄχι τό ἔργον τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων 
Ἀποστόλων, τό ὁποῖον ἀπέβλεπε κυρίως εἰς τήν διακονίαν τῆς ζωῆς καί 
ὄχι εἰς τήν ἀντιμετώπισιν βιολογικῶν ἀναγκῶν.  
 Τό ζήτημα τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν αἱρέσεων, ἰδίως τῶν ἀκραίων 
καί «ὁλοκληρωτικῶν», γίνεται σήμερον εἰς ἄλλας χώρας ἀντικείμενον 
ἐνδιαφέροντος ἀπό μέρους τῶν πολιτικῶν καί τῶν παραγόντων τῆς 
οἰκονομίας, ἐπειδή αἱ αἱρέσεις αὐταί ἐμπλέκονται εἰς τήν πολιτικήν καί 
δραστηριοποιοῦνται ἤδη διά τήν οἰκοδομήν παγκοσμίου οἰκονομικῆς 
αὐτοκρατορίας, θέτοντες οὕτω εἰς ἄμεσον κίνδυνον αὐτήν ταύτην τήν 
ἐλευθερίαν καί τήν ἀνεξαρτησίαν τῶν λαῶν. Ἐξ ἄλλου αἱ ἀρνητικαί 
ἐπιδράσεις ἐπί τῆς ὑγείας καί τῆς προσωπικότητος τῶν θυμάτων των 
ἔχουν δραστηριοποιήσει πολλούς παράγοντες καί ἰδιαιτέρως τάς 
οἰκογενείας, αἱ ὁποῖαι ὀργανώνουν εἰς διεθνῆ πλαίσια συλλόγους καί 
ὁμάδας αὐτοβοηθείας.  
 Ἐάν ἡ Ἐκκλησία δέν ἀντιληφθῆ ἐγκαίρως τάς μεταβολάς, αἱ ὁποῖαι 
συντελοῦνται γύρω μας, ἐάν παρασυρθῆ εἰς τό θέμα τῶν προτεραιοτήτων 
τοῦ ποιμαντικοῦ της ἔργου καί ζητήση νά δικαιωθῆ ἐνώπιον τῶν 
ἀνθρώπων, προσφέρουσα ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἀπαιτεῖ «ὁ κόσμος τοῦτος» καί 
ὄχι ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἡ ἰδία ὀφείλει νά προσφέρῃ, ὑπάρχει σοβαρότατος 
κίνδυνος νά ἐκκοσμικεύση καί τήν «ἀπολογητικήν» της ἔναντι τῆς 
δραστηριότητο τῶν αἱρέσεων. Ὑπάρχει ἀκόμη ὁ κίνδυνος νά 
περιθωριοποιηθῆ καί εἰς αὐτό τό σημεῖον, ἀφοῦ ἡ ἀντιμετώπισις τῶν 
κοινωνικῶν πληγῶν, αἱ ὁποῖαι δημιουργοῦνται ἀπό τήν αἱρετικήν 
δραστηριότητα θά γίνεται ἀπό ἄλλους φορεῖς, ἐντελῶς 
ἐκκοσμικευμένους.  
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ὡς εἴρηται Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἠσχολήθη μέ τό 
θέμα τῆς ποιμαντικῆς στρατηγικῆς διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν αἱρέσεων, 
ἀνέγνωσε κείμενα ἀποσπασματικῶς τοῦ Γραμματέως τῆς Σ.Ε. ἐπί τῶν 
αἱρέσεων, πρωτοπρεσβυτέρου Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, καί ἀπεφάσισεν 
ὅπως: 
α) Τά ἀποσπάσματα τῶν ὡς ἄνω κειμένων ἀποσταλῶσιν ὑμῖν πρός 
ἐνημέρωσιν, καί  
β) Συγκληθῆ κατά μῆνα Μάϊον τοῦ προσεχοῦς ἔτους εἰδικόν συνέδριον ἐν 
Ἀθήναις μέ θέμα «Ποιμαντική στρατηγική διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν 
αἱρέσεων», εἰς τό ὁποῖον νά κληθοῦν νά συμμετάσχουν ἀνά εἷς 
συνεργάτης ἐξ ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  
 
Συστηματική ἐνημέρωσις κλήρου καί λαοῦ διά θέματα αἱρετικῆς καί 

παραθρησκευτικῆς προπαγάνδας. 
 

 Εἶναι γνωστόν ὅτι ποικίλαι αἱρέσεις καί παραθρησκευτικαί 
ὀργανώσεις, κυρίως ἀποκρυφιστικῆς καί νεογνωστικῆς ἀποχρώσεως, 
δροῦν σήμερον εἰς τήν χώραν μας. Πολλαί ἐξ αὐτῶν ἀλλάζουν ὀνόματα ἤ 
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παρουσιάζονται μέ προσωπεῖον, τό ὁποῖον δέν ἀποκαλύπτει τήν 
ἀληθινήν των ταυτότητα, μέ ἀποτέλεσμα νά φέρουν σύγχυσιν καί 
ἀβεβαιότητα μεταξύ τῶν πιστῶν.  
 Τό γεγονός ἐξ ἄλλου ὅτι πολλαί οἰκογένειαι, τῶν ὁποίων τά μέλη 
ἔπεσαν θύματα εἰς διαφόρους παραθρησκευτικάς ὀργανώσεις 
ἀπευθύνονται ἀπό ὁλόκληρον τήν χώραν εἰς τό Γραφεῖον τῆς Σ.Ε. ἐπί τῶν 
αἱρέσεων, ζητοῦντες πληροφορίας, ἀποδεικνύει ὅτι δέν κατέστη δυνατόν 
νά λάβουν τάς πληροφορίας αὐτάς ἀπό τάς κατά τόπους Ἱεράς 
Μητροπόλεις, ἐπειδή δέν ὑπάρχουν εἰς τήν διάθεσίν των τά ἀπαραίτητα 
στοιχεῖα, οὔτε καί εἰδικῶς ἐκπαιδευμένοι συνεργάται, οἱ ὁποῖοι θά εἶναι 
εἰς θέσιν νά ἐρευνοῦν τό σκηνικόν τῶν αἱρέσεων, νά προσδιορίζουν τήν 
ταυτότητα τῆς κάθε ὁμάδος καί νά ἐπισημαίνουν τά σημεῖα, τά ὁποῖα 
εἶναι ὄχι μόνον ἀσυμβίβαστα πρός τήν Ὀρθόδοξον πίστιν μας, ἀλλά καί 
εἶναι καταστροφικά διά τήν ἀνθρωπίνην προσωπικότητα.  
 Διά τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 2284/23.6.83 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου ἔγινε γνωστόν 
εἰς ὑμᾶς ὅτι διά τήν παρακολούθησιν, μελέτην καί ἀντιμετώπσιν τῶν 
αἱρέσεων ἐδημιουργήθη ἡ «Πανελλήνιος ἕνωσις Γονέων διά τήν 
Προστασίαν τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου», κυρίως ἀπό γονεῖς, τῶν 
ὁποίων τά τέκνα ἔπεσαν θύματα ποικιλωνύμων αἱρέσεων καί 
παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων. Ἡ ἐν λόγῳ Ἕνωσις ἔχει ὀργανώσει, τῇ 
συνεργασίᾳ τῆς Διευθύνσεως Ποιμαντικῆς Διακονίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν, εἰδικήν «Ὁμάδα Ἐργασίας» καί δρατηριοποιεῖται πρός ἐπίτευξιν 
τῶν σκοπῶν της, κατευθυνομένη ὑπό Πνευματικοῦ Συμβουλίου ἐκ τριῶν 
κληρικῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Γραμματέως τῆς Σ.Ε. ἐπί τῶν αἱρέσεων. 
Τό Ποιμαντικόν Συμβούλιον δέν ἀναμιγνύεται εἰς οἰκονομικά θέματα καί 
κατευθύνει τό ἔργον τοῦ φορέως αὐτοῦ «ἐκ τῶν ἔσω».  
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀσχοληθεῖσα μέ τό ὅλον ζήτημα τῆς 
συστηματικῆς ἐνημερώσεως τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ διά θέματα 
αἱρέσεων καί παραθρησκευτικῆς προπαγάνδας ἐν τῇ ὡς ἄνω Συνεδρίᾳ 
Αὐτῆς, μέ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον ἐπληροφορήθη ὑπό τῆς Σ.Ε. ἐπί τῶν 
αἱρέσεων τήν ἐπικειμένην ἔκδοσιν εἰδικοῦ ἐνημερωτικοῦ Δελτίου μέ 
οἰκονομικόν φορέα τήν ὡς ἄνω Ἕνωσιν, τῇ συνεργασίᾳ τῆς «Ὁμάδος 
Ἐργασίας» καί τῆς Διευθύνσεως Ποιμαντικῆς Διακονίας τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ τίτλον «Φιλανθρωπία Χριστοῦ».  
 Τό Δελτίον τοῦτο, τό ὁποῖον ἔρχεται νά καλύψῃ οὐσιαστικόν κενόν, 
θά προσφέρη ἀσφαλῶς πολυτίμους ὑπηρεσίας εἰς τό πλήρωμα τῆς 
Ἐκκλησίας. Διά τοῦτο ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅπως συστήσῃ 
ἐνθέρμως τήν διανομήν του μέσῳ τῶν ἐνοριῶν. Αἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας 
διαδιδόμεναι μέσῳ ἑνός φορέως Γονέων, κάτω ἀπό τήν πνευματικήν 
καθοδήγησιν ὑπευθύνων κληρικῶν, ἀποκτᾶ εἰς τάς ἡμέρας μας ἰδιατέραν 
δραστικότητα.  
 Ὅθεν συνιστῶμεν ὅπως οἱ Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας, 
κατόπιν συνεννοήσεως καί μετά τῶν εὐλαβεστάτων ἐφημερίων τῆς 
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ἐπαρχίας των, δηλώσουν δι᾽ ἐγγράφου των εἰς τόν Γραμματέα τῆς Σ.Ε. ἐπί 
τῶν αἱρέσεων τόν ἀριθμόν ἀντιτύπων διά τάς ἀνάγκας τῆς Μητροπόλεως 
των, μέ σκοπόν νά διαβιβασθῆ τό αἴτημα τοῦτο πρός τήν «Πανελλήνιον 
Ἕνωσιν Γονέων διά τήν Προστασίας τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου» διά 
τά περαιτέρω.  
 Διά τήν οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Δελτίου θά καταστῇ 
ἀπαραίτητον, ὅπως αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις ἀποστείλουν πρός τήν 
«Πανελλήνιον Ἕνωσιν Γονέων» ὡς δωρεάν διά τάς ἐκδοτικάς της 
δραστηριότητας καί τό ὅλον ἀντιαιρετικόν ἔργον τῆς ποσόν ἀντιστοιχοῦν 
πρός τά ἔξοδα τοῦ μέρους τῆς Διευθύνσεως Ποιμαντικῆς Διακονίας τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὑπολογίζεται ὅτι διά τρία τεύχη ἐτησίως καί 
συνολικῶς 3000 ἀντίτυπα ἐξ ἑκάστου τεύχους) τό ποσόν αὐτό θά 
ἀνέρχεται εἰς δρχ. 15.000. Ὅμως εἰς περίπτωσιν παραγγελίας μεγάλου 
ἀριθμοῦ ἀντιτύπων τό ποσόν αὐτό θά μειώνεται.  
 

Δίκαι ἐναντίον κληρικῶν 
 
 α) Εἶναι γνωστόν ὅτι τά τελευταῖα ἔτη ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» 
κατασκευάζει διά τήν χώραν μας βιομηχανίαν μηνύσεων ἐναντίον 
κληρικῶν καί ζηλωτῶν λαϊκῶν.  
 β) Αἱ δίκαι αὐταί προετοιμάζονται συστηματικῶς ὑπό τῆς νομικῆς 
ὑπηρεσίας τῶν χιλιαστῶν καί παρευρίσκονται εἰς αὐτάς τουλάχιστον δύο 
δικηγόροι χιλιασταί εἰδικῶς ἐκπαιδευμένοι διά τό θέμα αὐτό καί 
προσκομίζουν εἰς τό δικαστήριον δεκάδας ἀποφάσεων ἄλλων 
δικαστηρίων μέ καταδίκας κληρικῶν καί λαϊκῶν.  
 γ) Ἀπό μέρους μας δέν ὑπάρχει συστηματική συμπαράστασις μέ 
ἀποτέλεσμα, παρά τήν ὁλόθερμον προσφοράν βοηθείας ἀπό μέρους τῶν 
κατά τόπους Ἱεραρχῶν, νά χρησιμοποιῆται τό δικαστήριον διά νά δίδουν 
οἱ χιλιασταί δικηγόροι «μαρτυρίαν» τῆς πίστεώς των ἐνώπιον τῶν 
δικαστῶν καί τοῦ ἀκροατηρίου ἤ νά καταδικάζωνται κληρικοί ἁπλῶς καί 
μόνον ἐπειδή ἤσκησαν μέ ὑπευθυνότητα τό ποιμαντικόν των καθῆκον. 
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀσχοληθεῖσα ἐπί τοῦ θέματος ἐν τῇ ρηθείσῃ 
Συνεδρίᾳ Αὐτῆς ἀπεφάσισεν ὅπως ἑτοιμασθῆ ἕνα βιβλίον μέ τίτλον 
«Δίκες μέ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» καί ἐκδοθῆ ἀπό ἐκκλησιαστικόν φορέα, 
ὥστε νά μποροῦν οἱ κληρικοί καί οἱ συνέργαται των νά ἀμυνθοῦν εἰς τά 
δικαστήρια, νά ἔχουν δέ οἱ δικηγόροι τῶν ἐπαρχιῶν ἕνα καλό βοήθημα.  
 

Ἐκπαίδευσις στελεχῶν ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος. 
 

 Συμφώνως πρός τήν τελευταίαν στατιστικήν τήν ἑταιρίας «Σκοπιά» 
(1988), κατά τό 1987 οἱ λεγόμενοι «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» κατηνάλωσαν 
εἰς τήν Ἑλλάδα συνολικῶς 4.417.769 ὥρας, μεταβαίνοντες «ἀπό σπίτι σέ 
σπίτι», προπαγανδίζοντες γραπτῶς καί προφορικῶς τάς δοξασίας των, μέ 
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ἀποτέλεσμα νά ἐπιτύχουν τήν διεξαγωγήν ἑβδομαδιαίων κατ᾽ οἶκον 
μελετῶν εἰς 9.339 Ὀρθοδόξους οἰκογενείας.  
 Ἡ προσφορά βοηθείας εἰς τάς περιπτώσεις αὐτάς εἶναι 
ἀποτελεσματική ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι θά εἶναι ἔγκαιρος καί θά 
στηρίζεται εἰς ὅσον τό δυνατόν ἀρτιωτέραν γνῶσιν τοῦ ἀντικειμένου. 
Ἀπαιτεῖ δέ πολύν χρόνον καί τήν συμπαράστασιν λαϊκῶν κυρίως 
συνεργατῶν. Διά τόν λόγον αὐτόν παρέστη ἀνάγκη συγγραφῆς 
καταλλήλων βοηθημάτων διά τήν ἐκπαίδευσιν συνεργατῶν, ἀλλά 
συγχρόνως καί διά τήν προσφοράν βοηθείας πρός τούς πλανεμένους 
ἀδελφούς, προκειμένου νά ἐγκαταλείψουν τήν πλάνην καί νά 
οἰκοδομηθοῦν εἰς τήν ὀρθόδοξον πίστιν.  
 Τό κενόν αὐτό ἔρχονται νά καλύψουν δύο νέα βιβλία τοῦ π. 
Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, εἰδικοῦ ἐρευνητοῦ τοῦ χιλιασμοῦ καί 
πολυτίμου συνεργάτου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπό τόν τίτλον «Πίσω ἀπό τό 
προσωπεῖο τῆς Σκοπιᾶς-Ντοκουμέντα γιά τήν ἑταιρία τοῦ Ἰεχωβᾶ» καί 
«Διάλογος μέ τήν ἑταιρία Σκοπιά-Μαθήματα γιά συνεργάτες, 
προβληματισμοί γιά πλανεμένους ἀδελφούς».  
 Τό πρῶτον εἰσάγει τόν ἐκπαιδευόμενον εἰς τήν ὅλην «πνευματικήν 
ἀτμόσφαιραν» τῆς ὀνομαζομένης «Κοινωνίας τοῦ Νέου Κόσμου τῶν 
Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», ἐνῶ τό δεύτερον ἀναιρεῖ τάς κακοδοξίας τῆς 
χιλιαστικῆς ἐταιρίας καί οἰκοδομεῖ εἰς τήν Ὀρθόδοξον πίστιν.  
 Τά βιβλία αὐτά εἶναι ἐμπλουτισμένα μέ πολλάς δεκάδας κλισέ ἀπό 
αὐθεντικά κείμενα, ἡ συγκριτική μελέτη τῶν ὁποίων ἀποκαλύπτει 
τρομακτικάς ἀντιφάσεις, παλινωδίας, πλαστογραφίας, ἀπάτας καί δι᾽ 
αὐτόν τόν λόγον ἀποτελεοῦν δραστικά ὅπλα εἰς χεῖρας τῶν ποιμένων καί 
τῶν συνεργατῶν τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί παντός ἄλλου 
ἐνδιαφερομένου διά μίαν ἀντικειμενικήν ἐνημέρωσιν ἤ διά προσφοράν 
βοηθείας εἰς πλανεμένους ἀδελφούς.  
 Ὅθεν, ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀσχοληθεῖσα κατά τήν ὡς εἴρηται 
Συνεδρίαν Αὐτῆς, μέ τό θέμα τῆς ἐκπαιδεύσεως συνεργατῶν διά τόν 
ἀντιχιλιαστικόν ἀγῶνα, ἀπεφάσισεν ὅπως συστήση ἐνθέρμως τά ὡς ἄνω 
δύο βοηθήματα καί τήν χρῆσιν αὐτῶν εἰς τά ἀντιαιρετικά σεμινάρια 
στελεχῶν ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος. Αἱ παραγγελίαι, συνοδευόμεναι ὑπό τῆς 
ἀποστολῆς τοῦ ἀντιτίμου τῶν 1.000 δρχ. καί διά τά δύο βιβλία, μετά τῶν 
ταχυδρομικῶν ἐξόδων, δέον ὅπως ἀπευθύνωνται εἰς τόν συγγραφέα των, 
π. Ἀντώνιον Ἀλεβιζόπουλον (Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα). 
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐπανεξετάσασα τό θέμα τῶν «ὑπεδογματικῶν» 
καί ψευδορθοδόξων ὁμάδων καί τῶν ἐντύπων αὐτῶν, ἀπεφάσισεν, ὅπως 
ἐπιστήση τήν προσοχήν ὑμῶν ἐπί τῶν ἀκολούθων ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι 
κυκλοφοροῦν τά ἀντίστοιχα ἔντυπα: 
 «Ἀδελφότης Ἐπαγγελματιῶν τοῦ πλήρους Εὐαγγελίου», «Διακονίες 
Ἐμμαούς» (Εὐρωπαϊκός Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος), «Ἑλληνική 
Ἱεραποστολική Ἕνωση» (ἐφημ. Ὁ δρόμος), «Ἑλληνική κίνηση 
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πνευματικῆς ἀναγεννήσεως» (ἐφημ. Οἱ Νικητές), «Ζωντανή Μαρτυρία» 
(περιοδικό), «Ἠχώ τῆς ἀληθείας» (περιοδικό), «Ἡ μάχαιρα τοῦ 
πνεύματος» (περιοδικό), «Ἡ ἀγγελία μας» (περιοδικό), «Κίνηση γιά τή 
χριστιανική διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ», «Λόγοι ζωῆς», «Οὐράνιο τόξο» 
(περιοδικό), «Ὀρθόδοξη Κίνηση ΠΑΧΑ» (περιοδ. Νέα Πνοή), 
«Σταυροφορία Χριστιανικοῦ ἐντύπου», «Τά Καλά Νέα», «Φιλόπτωχοι 
ἀδελφοί», «Χριστιανική κίνηση ἀγάπης», «Χριστιανικό κέντρο 
Σταυροδρόμι», «Χριστιανοί Νέοι», «Χριστιανισμός» (ἐφημερίδα), κ.ο.κ.  
 
†Ὁ Ἀθηνῶν ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Πρόεδρος, † Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, † Ὁ Ξάνθης ΑΝΤΩΝΙΟΣ, † Ὁ Κασσανδρείας ΣΥΝΕΣΙΟΣ, † Ὁ 
Λήμνου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, † Ὁ Θεσσαλονίκης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, † Ὁ 
Δράμας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, † Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, † Ὁ 
Τρίκκης καί Σταγῶν ΑΛΕΞΙΟΣ, † Ὁ Ζακύνθου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, † Ὁ 
Καρπενησίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ, † Ὁ Κυθήρων ΙΑΚΩΒΟΣ, † Ὁ Μονεμβασίας καί 
Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ. 
 

                                                                                              Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
Ἀρχιμ. Ἰάκωβος-Παπαθανασίου-Γκίνης 
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