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Πρός τούς Σεβ. Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
 

 Ἐν Ἀθήναις καί ἐπί τῆς ὁδοῦ Μενάνδρου 51 (Ὁμόνοια), λειτουργεῖ 
ἀπό ἐτῶν Εὐκτήριος Οἶκος τῆς Αὐτοκαλουμένης «Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ». 
Ἡ ἐν λόγῳ ὀργάνωσις ἔκ τε τῆς συστηματικῆς μελέτης τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς 
κυκλοφορουμένων ἐν Ἑλλάδι ἐντύπων καί τῆς στενῆς οἰκονομικῆς καί 
μορφωτικῆς συνεργασίας αὐτῆς μετά τῆς ἐν Ἀμερικῇ ἑδρευούσης 
«Κεντρικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», συνέγεται ὅτι ἀποτελεῖ 
προτεσταντικήν αἵρεσιν.  
 Αὕτη ἐπ᾽ ἐσχάτων ἀνέλαβεν ἔντυπον καί συστηματικήν 
δραστηριότητα διά τήν διάδοσιν μεταξύ κυρίως τῆς νεολαίας τῶν ἑαυτῆς 
διδασκαλιῶν, μετερχομένη πρός τοῦτο παντοῖα μέσα ἅτινα πείθουσι περί 
τῶν προσηλυτιστικῶν αὐτῆς διαθέσεων. Οὕτως ἀποστέλλεται δωρεάν εἰς 
μαθητάς τοῦ Γυμνασίου διά τοῦ Ταχυδρομείου ἡ σειρά «τῶν μαθημάτων 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς δι᾽ ἀλληλογραφίας», μετά δέ τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωσιν 
τῆς ἐν λόγῳ «σειρᾶς» χορηγεῖται «τό ἐνδεικτικόν Βιβλικῶν Σπουδῶν» 
συνημμένως ὧδε πεμπόμενον ὑμῖν ἐν φωτοστατικῷ ἀντιγράφῳ, καί 
καλοῦνται οἱ κατηχηθέντες ὅπως «ἐνσωματωθοῦν εἰς τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
- τήν Ἐκκλησίαν διά τοῦ Βαπτίσματος, ἐφ᾽ ὅσον πιστέψει σ᾽ Αὐτόν ὡς 
Σωτῆρα τους».  
 Εἰδικώτερον, ἡ ἐν λόγῳ προτεσταντική Ὀργάνωσις ἀπό τοῦς μηνός 
Μαρτίου ἐ.ἔ., προβαίνει καί εἰς, διά τοῦ περιοδικοῦ 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ», συνεχεῖς προπαγανδιστικάς τῶν σκοπῶν αὐτῆς 
δημοσιεύσεις δι᾽ ὧν καλοῦνται οἱ ἀναγνῶσται τοῦ διαληφθέντος 
περιοδικοῦ ὅπως ἀλληλογραφήσωσι μετά τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως ἵνα 
λάβωσι τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς προσφερομένων διδασκαλιῶν. Ἡ Ἱερά Σύνοδος 
προέβη ἤδη εἰς διαβήματα παρά τῇ Διευθύνσει τοῦ Ε.Ι.Ρ.Τ. πρός διακοπήν 
τῶν ὡς εἴρηται διαφημιστικῶν δημοσιευμάτων.  
 Ὅθεν, Συνοδικῇ ἐξουσιοδοτήσει, θέτοντες ὑπ᾽ ὄψιν ὑμῶν τά 
ἀνωτέρω πρός ἐνημέρωσιν τῶν κληρικῶν καί Θεολόγων τῆς Θεοσώστου 
ἐπαρχίας ὑμῶν, παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσητε τῇ Μ.Σ.Ε. Τύπου καί 
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Ἀντιμετωπίσεως τῶν Ξένων Προπαγανδῶν τυχόν συγκεκριμένας 
περιπτώσεις προσηλυτισμοῦ ἀσκηθέντος ὑπό τῆς ὡς ἄνω «Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ», προκειμένου ἵνα προβῶμεν εἰς τήν λῆψιν τῶν ἐνδεδειγμένων 
μέτρων πρός περιστολήν καί καταστολήν τῆς προσηλυτιστικῆς αὐτῆς 
δραστηριότητος.  
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