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Περί τῆς διαλύσεως τοῦ Κέντρου Ἐφηρμοσμένης 
Φιλοσοφίας Ἑλλάδος (ΚΕΦΕ). 

 
 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος 
 
 Συνοδικῇ ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς 12ης ὑπερμεσοῦντος μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν 
κατατεθείσης Αὐτῇ ἐκθέσεως παρά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν 
Αἱρέσεων, μετά ἱκανοποιήσεως ἀνακοινούμεθα ὑμῖν πρός ἐνημέρωσιν καί 
πληροφόρησιν ὑμῶν καί τῶν ὑφ᾽ ὑμᾶς ὑπηρεσιῶν ὅτι διά τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. 
7980/1996 ἀποφάσεως τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν ἀπεφασίσθη 
καί διετάχθη ἡ διάλυσις τοῦ ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Κέντρον Ἐφηρμοσμένης 
Φιλοσοφίας Ἑλλάδος» (Κ.Ε.Φ.Ε.) Σωματείου, καθ᾽ ὅσον ἀπεδείχθη ὅτι τοῦτο 
ἐπιδιώκει σκοπούς ἀλλοτρίους πρός τήν φύσιν καί τήν ἔννοιαν τοῦ 
ἀνθρώπου ὡς ἐλευθέρου καί σκεπτομένου ὄντος καί ἀπάδοντας πρός τάς 
παραδόσεις, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὡς τοῦτο ἐγκαίρως, 
κατ᾽ ἐπανάληψιν καί ἀφ᾽ ἱκανοῦ κατήγγειλεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος. Κατά τήν προμνησθεῖσαν ἀπόφασιν τοῦ Μονομελοῦς 
Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν τό περί οὗ ὁ λόγος Σωματεῖον «ἔχει ἐκτραπεῖ σέ 
ἀπαγορευμένη κερδοσκοπική δραστηριότητα, τελικῶς δέ, πρόκειται γιά 
ὀργάνωση μέ πρακτικές ἰατρικά, κοινωνικά καί ἠθικά ἐπικίνδυνες καί 
ἐπιβλαβεῖς… 
 Δυστυχῶς ὅμως καί παρά τάς ἀποφάσεις τῶν Δικαστικῶν ἀρχῶν ἡ 
ἀνόσιος καί ψυχοφθόρος δραστηριότης τοῦ ἐξονομασθέντος Σωματείου 
συνεχίζεται καί μετά τήν ἀπόφασιν περί διαλύσεώς του ἱδρυθέντος νέου 
φορέως ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Ἑλληνικόν Ἰνστιτοῦτον Σαηεντολογίας» 
ἑδρεύοντος εἰς τήν αὐτήν ἐν Ἀθήναις διεύθυνσιν ἐπί τῆς ὁδοῦ Πατησίων 
ἀριθμ. 200. 
 Ἐκ γενικωτέρας ἀπόψεως θεωροῦντες τό πρόβλημα τῆς ἐν Ἑλλάδι 
δράσεως τῶν αἱρετικῶν καί παραθρησκευτικῶν ὁμάδων καί ὀργανώσεων, 
σημειοῦμεν ὅτι αὗται ἐμφανίζονται ὑπό τό ἔνδυμα φιλοσοφικῶν ἑταιρειῶν 
πρός ἄγραν μέν ἀθώων καί ἀνυπόπτων πολιτῶν τούς ὁποίους 
παρασύρουσι εἰς τήν ἀλλοτρίωσιν τῆς προσωπικότητός των πρός ἑδραίωσιν 
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δέ τῆς ὁλοκληρωτικῆς καί ἀντεθνικῆς των δράσεως καί ἰδεολογίας καί 
ἐπίτευξιν τῶν σκοτεινῶν σκοπῶν των. 
 
+ Ὁ Ἀθηνῶν ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Πρόεδρος, + Ὁ Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, + Ὁ 
Κορίνθου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, + Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας ΣΤΕΦΑΝΟΣ, + Ὁ 
Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου ΔΩΡΟΘΕΟΣ, + Ὁ Παραμυθίας, 
Φιλιατῶν καί Γηρομερίου ΤΙΤΟΣ, + Ὁ Ἰωαννίνων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, + Ὁ 
Γρεβενῶν ΣΕΡΓΙΟΣ, + Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,+ Ὁ 
Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ΜΕΛΕΤΙΟΣ, + Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί 
Ἀρδαμερίου ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, + Ὁ Νικαίας ΑΛΕΞΙΟΣ, + Ὁ Ναυπάκτου καί 
Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

 
                                                                                                 Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 

+ Ὁ Διαυλείας Δαμασκηνός 


