
Ἀριθμ. Πρω. 851       Ἀθήνησι τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 1979 
Διεκ.  321                                                                  Ἐμπιστευτική 
 
 

Κακοδοξίαι καί δρᾶσις τοῦ Ἀρχιμ. Εὐσεβίου Παπαστεφάνου 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
---------------------------- 

 
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 
Πρός τούς Σεβ. Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  

 
 Ἡ Διαρκής Ἱερᾶς Σύνοδος, ἐν τῇ συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 11.1.1979, 
μελετήσασα τόν ἄχρι τοῦδε σχηματισθέντα φάκελλον περί τοῦ προσώπου 
καί τῆς δράσεως τοῦ ἐξ Ἀμερικῆς  ὁρμωμένου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου 
Παπαστεφάνου, ἐπανειλημμένως ἐμφανισθέντος εἰς τόν ἑλλαδικόν 
χῶρον ὡς ἀρχηγοῦ τῆς αὐτοκαλουμένης «Χαρισματικῆς Κινήσεως», καί 
ἐπισκοποῦσα τήν ἄμεσον καί θετικήν ἐξουδετέρωσιν τοῦ ἐκ τῆς 
δραστηριότητος ταύτης, διά τό Ὀρθόδοξον Πλήρωμα, ἐπερχομένου 
κινδύνου, ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν ὅπως θέσῃ ὑπ᾽ οψιν ὑμῶν τά κάτωθι: 
 Ὁ περί οὗ ὁ λόγος Ἀρχιμανδρίτης ἐνεφανίσθη πρό τινων ἐτῶν, 
ἀρχῆς γενομένης ἐν Ἀμερικῇ, ὡς «ἐντεταλμένος» τοῦ Θεοῦ ἵνα ἀναλάβῃ 
τήν «ἐπιχείρισιν σωτηρία» εἰς τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν 
χαρακτηρίζεται ὡς «χρεωκοπήσασαν καί ἐν μαρασμῷ εὑρισκομένην, διά 
νά ἐπαναφέρῃ αὐτήν εἰς τήν «γνησιότητα» τῆς ἀποστολικῆς ἐποχῆς. Πρός 
ἐπιτυχίαν δέ τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ καί πρόοδον τοῦ διαβρωτικοῦ ἔργου 
αὐτοῦ, 1) Ἐπιδίδεται εἰς δημοσίας ἐμφανίσεις, ὁμιλίας καί συγκεντρώσεις 
ἔνθα δίδεται ἡ ἐντύπωσις περιέργων φαινομένων «γλωσολαλίας» καί 
«θαυματουργιῶν», 2) Καλλιεργεῖ τόν φανατισμόν τῶν ὀπαδῶν αὐτοῦ 
κατά τῆς Ἐκκλησίας τήν ὁποίαν περιφρονεῖ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ 
ἑκασταχοῦ Κανονικοῦ Ἐπισκόπου, 3) Κατορθώνει νά ἐξασφαλίζῃ πάντοτε 
μεγάλας αἰθούσας καί γήπεδα ὡς καί λοιπούς δημοσίους χώρους πρός 
πραγματοποίησιν τῶν συγκεντρώσεων τῶν ὀπαδῶν αὐτοῦ.  
 Παρέλκει ἐνταῦθα νά σημειωθῇ ὅτι εὑρισκόμεθα πρός μιᾶς προσέτι 
προσπαθείας πρός βιαίαν ἀλλοίωσιν καί φθοράν τῆς γνησίας δογματικῆς 
καί πνευματικῆς φυσιογνωμίας καί τοῦ Ἀποστολικοῦ χαρακτῆρος τῆς 
Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, παραμεριζομένης καί περιφρονουμένης τῆς 
θείας ἐν Αὐτῇ αὐθρντίας καί τῶν ἐν Αὐτῇ ὑπό τοῦ Κυρίου 
κληροδοτηθέντων μέσων σωτηρίας.  
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος, αἰσθανομένη Ἑαυτήν ὑπόχρεων ὅπως διαφυλάξῃ 
πάσῃ θυσίᾳ, ἀλώβητον καί ἀπαραχάρακτον τήν ἐν Χριστῷ 
ἀποκαλυφθεῖσαν Ἀλήθειαν τῆς ὁποίας Αὕτη καί μόνον Ταμειοῦχος 
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ὑπάρχει, παρακαλεῖ ὑμᾶς ὅπως ἀγρύπνως παρακολουθῆτε πᾶσαν 
τοιαύτην ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ὑμῶν κίνησιν, ἐπεμβαίνοντες ἐγκαίρως καί 
διαφωτίζοντες καταλλήλως τό Ὀρθόδοξον πλήρωμα ἐπί τῶν κινδύνων 
τῶν κακοδοξιῶν τῆς καινοφανοῦς, ὑπόπτου καί αἱρετιζούσης διδασκαλίας 
τοῦ διαληφθέντος Ἀρχιμανδρίτου, ὅστις πιθανῶς νά ἐπιχειρήσῃ ἐντός τοῦ 
ἐρχομένου θέρους καί ἑτέραν ἄφιξιν εἰς Ἑλλάδα, πρός συντονισμόν καί 
διοργάνωσιν τῶν ἐνταῦθα ὀπαδῶν αὐτοῦ καί πρός ἄγραν νέων τοιούτων. 
 
  
†Ὁ Ἀθηνῶν ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Πρόεδρος, † Ὁ Κερκύρας καί Παξῶν 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, † Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης ΙΕΡΟΘΕΟΣ, † Ὁ 
Λευκάδος καί Ἰθάκης ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, † Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ, † Ὁ Ἠλείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, † Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ, † Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, † Ὁ 
Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, † Ὁ Ζιχνῶν καί 
Νευροκοπίου ΣΠΥΡΙΔΩΝ, † Ὁ Μαρωνείας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, † Ὁ 
Ἀλεξανδρουπόλεως ΑΝΘΙΜΟΣ. 
 

                                                                                              Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Λιάπης  

 


