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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Πρός 
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί  
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
 
 
 Διά τοῦ παρόντος καί πρός ἀντιμετώπισιν τῶν πανταχόθεν 
προερχομένων κατά τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως ἐπιφορῶν, 
γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ὑπό τῆς παραθρησκευτικῆς ὀργανώσεως τῆς 
αὐτοαποκαλουμένης «Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας», ἐξεδόθη 
καί ἀπεστάλη εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, τάς Ἱεράς Μητροπόλεις καί ἄλλας 
Ἐκκλησιαστικάς Ὑπηρεσίας, ἔντυπον ὑπό τόν τίτλον «Ἐλευθερία 
Ἔκφρασης», μέ περιεχόμενον ἄκρως ἐχθρικόν, συκοφαντικόν καί 
ὑβριστικόν κατά τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καί ἰδιαιτέρως κατά τοῦ 
ποιμαντικοῦ ἔργου Αὐτῆς εἰς τόν τομέα τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν 
αἱρέσεων, δι᾽ οὗ ἐπιδιώκεται ὁ ἀππροσανατολισμός καί ἡ σύγχυσις τῆς 
Κοινῆς γνώμης, λόγῳ τῶν καταδικαστικῶν κατ᾽ αὐτῆς ἀποφάσεων ἐν 
Ἑλλάδι καί ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ. 
 Τυγχάνει, ἐξ ἄλλου, εἰς ἅπαντας γνωστή ἡ ἐχθρική στάσις καί ἡ 
ἀντιεκκλησιαστική δραστηριότης τῆς ὀργανώσεως ταύτης, ἰδίᾳ διά τῆς 
μυστικῆς παρακολουθήσεως ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ὡς ἀπεδείχθη 
ἐκ τῆς εἰσαγγελικῆς ἐρεύνης εἰς τά Γραφεῖα τῆς ὀργανώσεως ταύτης εἰς τό 
παρελθόν. 
 Ὡς ἐκ τούτου, ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν ὑμῶν ἐπί τοῦ ἐν λόγῳ 
ἐντύπου, ὑπομιμνήσκοντες ὑμῖν ὅτι ἡ ὡς ἄνω γνωστή παραθρησκευτική 
ὀργάνωσις, πρώην Κ.Ε.Φ.Ε. (Κέντρον Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας 
Ἑλλάδος), διελύθη διά τῶν ἀποφάσεων ὑπ᾽ ἀριθμ. 7380/96 τοῦ 
Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καί 10493/97 τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, 
χαρακτηρισθεῖσα ὡς «μία ὀργάνωση μέ ὁλοκληρωτικές δομές καί τάσεις 
πού στήν οὐσία περιφρονεῖ τόν ἄνθρωπον, ἐνῶ ἐνεργεῖ ἐλεύθερα καί μόνον 
κατ᾽ ἐπίφαση προκειμένου καί ἀποκλειστικά νά προσελκύσει μέλη τά ὁποῖα 
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στή συνέχεια ὑφίστανται... πλύση ἐγκεφάλου, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν 
δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέψης.... καί πού ἀπό ἐτῶν ἐτράπηκε 
σέ ἀπαγορευμένη κερδοσκοπική δραστηριότητα...» (ἀπόφασις Ἐφετείου 
Ἀθηνῶν 1997) καί ὅτι «β ἀποτελεῖ καλυμμένη ἐμπορική ἐπιχείρηση καί ... 
ἐπιδιώκει σκοπούς ξένους πρός τήν φύση καί τήν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ὡς 
ἐλευθέρου ὄντος καί πρός τά ἤθη καί τά ἔθιμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ» 
(ἀπόφασις Πρωτοδικείου), «ἐπικουρικῶς δέ διότι οἱ σκοποί του καί 
γενικώτερα ἡ λειτουργία του ἀπέβησαν παράνομοι, ἀνήθικοι καί ἀντίθετοι 
πρός τή δημόσια τάξη» (ἀπόφασις Ἐφετείου). 
 Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως διά τῆς ἔμφρονος ποιμαντικῆς 
ὑμῶν κρίσεως ἐνημερώσητε ἐπί τοῦ ἐν τοῖς ὕπερθεν διαλαμβανομένου 
θέματος τούς ἐν τῇ ὑμετέρᾳ Θεοσώστῳ ἐπαρχίᾳ διακονοῦντας Ἱερεῖς, τούς 
συνεργάτας εἰς τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί τούς ἐν ταῖς ἐνορίαις 
ὑμῶν ἐνδιαφερομένους. 
 

Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
 

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
 
 
 

+ Ὁ Σαλώνων Θεολόγος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποιήσεις 
- Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης. Εἰς Ἡράκλειον. 
- Ἱεράς Μητροπόλεις Κρήτης. Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν. 
- Ἱεράς Μητροπόλεις Δωδεκανήσου. Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν. 
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- Συνοδικήν Ἐπιτροπήν ἐπί τῶν Αἱρέσεων. Παρ'ἡμῖν. 


