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Περί τρόπων ἀντιμετωπίσεως τοῦ αἱρετικοῦ Σπύρου Ζωδιάτου.  
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
---------------------------- 

 
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 
Πρός τούς Σεβ. Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  

 
 Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά μακρῶν 
ἀσχοληθεῖσα ἐν τῇ συνεδρίᾳ Αὑτῆς τῆς 1ης τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου 
εἰδικῶς ἐπί τῆς προπαγανδιστικῆς δράσεως τοῦ ἐν Ἀμερικῇ γνωστοῦ 
Εὐαγγελικοῦ Σπυρίδωνος Ζωδιάτου, τοῦ ὁποίου θρησκευτικά ἄρθρα 
δημοσιεύονται εἰς τόν Τύπον, καί ἐνδιαφερομένη διά τήν διαφύλαξιν τοῦ 
Ὀρθοδόξου πληρώματος, ἔγνω παρακαλέσαι ὑμᾶς, ὅπως πρός 
ἀντιμετώπισιν τοῦ ἐκ τῶν δημοσιευμάτων τοῦ προτεστάντου τούτου 
ἐπαπειλοῦντος κινδύνου τό ὑπό τήν Ὑμετέραν δικαιοδοσίαν εὐσεβές 
ὑμῶν ποίμνινον, ἔχητε ὑπ᾽ ὄψιν, τό γε νῦν ἔχον, τά κάτωθι:  

1) Μεριμνήσητε διά τήν ἐπ᾽ ἐκκλησίας ἀνάγνωσιν τῆς 
ἀποστελλομένης ὑμῖν ὑπ᾽ ἀριθμ. 3048/1218/9.11.60 διαφωτιστικῆς 
Ἐγκυκλίου πρός τόν λαόν, ἧς, πρός εὐρυτέραν κυκλοφορίαν, θέλετε λάβει 
ἱκανόν ἀριθμόν ἀντιτύπων πρός διανομήν διά τῶν εὐλαβεστάτων 
ἐφημερίων καί τῶν μαθητῶν τῶν κατηχητικῶν σχολείων, εἰ δυνατόν, εἰς 
ἁπάσας τάς ἐν τοῖς θεοσώστοις Ἐπαρχίαις ὑμῶν Ὀρθοδόξους 
Οἰκογενείας, ἔτι δέ καί τήν κοινοποίησιν ταύτης πρός τούς διευθυντάς 
τῶν ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις ὑμῶν ἐκδιδομένων ἡμερησίων καί ἑβδομαδιαίων 
ἐφημερίδων καί περιοδικῶν, πρός δημοσίευσιν, ἐν ἀνάγκῃ καί ἔναντι 
ἀμοιβῆς, τῆς πρός τοῦτο ἀπαιτηθησομένης δαπάνης καλυφθησομένης 
εἴτε ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Γραφείου, εἴτε ἐξ ἄλλων τοπικῶν πόρων.  

2) Προσφέρητε εἰς τόν εὐσεβῆ ὑμῶν λαόν πνευματικήν τροφήν διά 
τοῦ θείου λόγου, δημοσιεύοντες τακτικά κηρύγματα εἰς τόν τοπικόν 
τύπον, τόσον ὑμεῖς προσωπικῶς, ὁσάκις εὐκαιρεῖτε, ὅσον καί οἱ παρ᾽ ὑμῖν 
ὑπηρετοῦντες Ἱεροκήρυκες, κληρικοί καί λαϊκοί Θεολόγοι, πρός 
ἐξουδετέρωσιν τῶν προτεσταντικῶν ἄρθρων τοῦ ἐν λόγῳ αἱρεσιάρχου, 
τῆς τυχόν ἀπαιτηθησομένης δαπάνης καλυπτομένης εἴτε ἐκ τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ ὑμῶν Γραφείου, εἴτε ἐξ ἄλλων κατά τήν κρίσιν καί 
πρόνοιαν ὑμῶν πόρων. 
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3) Παρακολουθῆτε τόν ἐν ταῖς ὑμετέραις Ἐπαρχίαις τύπον, ὁσάκις 
δέ ὑποπέσῃ εἰς τήν ἀντίληψιν ὑμῶν, ὅτι εἰς τά δημοσιευόμενα ἄρθρα ὑπό 
τόν τίτλον «Ξέναι δημοσιεύσεις» ἤ «τό Κήρυγμα τῆς Κυριακῆς», τά φέροντα 
τήν ὑπογραφήν «Σπῦρος Ζωδιάτης», προστίθενται ὁ ὀρθόδοξος κανονικός 
τίτλος «Αἰδεσιμώτατος» ἤ δέν σημειοῦται ἡ ἐκ τῶν κειμένων διατάξεων 
ὑποχρεωτική ἔνδειξις ὅτι ταῦτα εἶναι «Εὐαγγελικῶν Ἀρχῶν», 
ἀπευθύνησθε εἰς τήν ἁρμοδίαν Εἰσαγγελικήν Ἀρχήν διά τήν λῆψιν τῶν 
ἐνδεδειγμένων μέτρων πρός προστασίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ 
Ἔθνους ἡμῶν, καί  

4) Γνωρίσητε τῇ Ἱ. Συνόδῳ ποῖαι τυχόν ἐκ τῶν τοπικῶν ἐφημερίδων 
καί ποῖα τῶν περιοδικῶν συνεμορφώθησαν πρός τήν ἀπευθυνθεῖσαν τοῖς 
Διευθυνταῖς αὐτῶν ὑπ᾽ ἀριθ. 1414/553/7.6.60 Συνοδικήν Ἐγκύκλιον 
διακόψασαι τήν δημοσίευσιν θρησκευτικῶν ἄρθρων τοῦ περί οὗ ὁ λόγος 
προτεστάντου, ἵνα ἐκφράσῃ αὐτοῖς τά συγχαρητήρια καί τάς εὐχαριστίας 
τῆς Ἐκκλησίας.  
 Πρός τούτοις γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἀπεφασίσθη ἡ ἐκτύπωσις 
διαφωτιστικοῦ φυλλαδίου οὗτινος ἀνάλογος ἀριθμός ἀντιτύπων θέλει 
ἀποσταλῇ ὑμῖν λίαν προσεχῶς πρός δωρεάν διανομήν εἰς τό καθ᾽ ὑμᾶς 
χριστεπώνυμον πλήρωμα.  
 
† Ὁ Ἀθηνῶν ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, Πρόεδρος, † Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, † Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ΙΕΡΟΘΕΟΣ, † Ὁ Ἐδέσσης καί 
Πέλλης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, † Ὁ Νευροκοπίου καί Ζιχνῶν ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ, † Ὁ 
Μυτιλήνης ΙΑΚΩΒΟΣ, † Ὁ Ἰωαννίνων ΣΕΡΑΦΕΙΜ, † Ὁ Μαρωνείας 
ΤΙΜΟΘΕΟΣ, † Ὁ Δράμας ΦΙΛΙΠΠΟΣ, † Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Ὁ Κυθήρων ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
       Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
      Ἀρχιμ. Θεόκλητος Φιλιππαῖος      
 
  
  


