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ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

Κοινή πεποίθηση όλων τών Πεντηκο 
στιανών όμάδων άποτελεΐ ό ισχυρισμός 
τους ότι στίς συνάξεις τους έπιδημεΐ τό 
Άγιο Πνευμα, τό όποΐο, πάντα κατά τούς 
ισχυρισμούς τους, έκδηλώνει τήν παρου
σία του ποικιλοτρόπως, όπως π. χ. μέ τήν 
λεγόμενη γλωσσολαλιά, τίς προφητεΐες, 
τίς «θεραπεΐες» κ. ά.

Κάθε Πεντηκοστιανή όμάδα εχει βε- 
βαία τήν πεποίθηση ότι άποτελεΐ χώρο 
άσφαλους σωτηρίας, χώρο βεβαίας παρου
σίας του Άγίου Πνεύματος. Παρ' όλα αύτά 
όμως ύπάρχουν Πεντηκοστιανές κινήσεις 
πού, άφου διατυπώνουν ισχυρισμούς περί 
άποκλειστικής αυθεντικής κατανόησης 
καί βίωσης του Ευαγγελίου άπό αυτές, 
μέμφονται άλλες Πεντηκοστιανές όμάδες 
γιά τήν παρουσία στό χώρο τους άντιχρι- 
στιανικών διδασκαλιών καί πρακτικών.

Στά πιό χαρακτηριστικά παραδείγμα
τα αυτου του φαινομένου έντάσσεται. 
καί η μεγαλύτερη Πεντηκοστιανή κίνη
ση στήν Έλλάδα πού είναι η «Έλευθέρα 
Άποστολική Εκκλησία τής Πεντηκοστής» 
(έφεξής Ε.Α.Ε.Π.). Στό έπίσημο δημοσι
ογραφικό όργανό της, τήν έφημερίδα 
«Χριστιανισμός», η Ε.Α.Ε.Π. μέμφεται άλ
λες Πεντηκοστιανές κινήσεις γιά πολλά 
άτοπα. Άς δουμε κάποιες άπό αυτές τίς 
κατηγορίες-μομφές τής Ε.Α.Ε.Π. έναντί- 
ον άλλων Πεντηκοστιανών.

1. Γενικές αναφορές περί λαθών στίς 
άλλες Πεντηκοστιανές κινήσεις.

Ή Ε.Α.Ε.Π. ισχυρίζεται, σύν τοΐς άλ- 
λοις, ότι αυτή «διόρθωσε όλα τα λάθη που 
κρατονν οι εκκλησίες της Πεντηκοστής»1.

1..Βλ.Έφημ. Χριστιανισμός, Αρ. Φ. 64, 15-9-1990, σ. 7.

τον Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπονλου Δρ. Θ.

2. Καταπάτηση της Άγ. Γραφής.
Οί έκπρόσωποι τής Ε.Α.Ε.Π. άναφέ- 

ρουν, ότι σέ διεθνές συνέδριο Πεντηκο- 
στιανών τό 1990 στό Γ ιαμπόλ τής Βουλγα
ρίας ή όλη παρουσία γενικά ένός άμερι- 
κανικου Πεντηκοστιανου θρησκευτικού 
συγκροτήματος, καί η συμπεριφορά ένός 
μέλους του ειδικά, τούς όδήγησε στό ση- 
μεΐο ώστε: «Όλοι οι Έλληνες σηκώθηκαν 
και βγήκαν από την αίθουσα σε ένδειξη 
αποδοκιμασίας, για την καταπάτηση (sic) 
του Λόγου του Θεον»2.

3. Άμερικανισμός αντί χριστιανισμός.
’Επισημαίνει χαρακτηριστικά ό ίδρυτής 

τής Ε.Α.Ε.Π.: «Σήμερα όμως ο χριστιανι
σμός της πεντηκοστής κινδυνενει να χαλά
σει από τον Αμερικανισμό. Την κοσμικότητα 
που οι αδελφοί χριστιανοί έχουν εισπράξει 
στις εκκλησίες τους και οι παρεκκλίσεις 
από την διδασκαλία του ευαγγελίου. Ο 
Αμερικανισμός με την απλοποίηση των 
πραγμάτων γίνεται σκάνδαλο. Μέσα στις 
εκκλησίες, όχι βέβαια όλες, έχουν τοποθε
τήσει όργανα παντός είδους με ντραμς που 
συνοδενουν νμνους που μοιάζουν με τις 
μουσικές ΡΟΚ και ΠΟΠ και με νεαρονς με 
μακριά μαλλιά και μια κιθάρα ηλεκτρονι 
κή, να κάνουν σαν τρελοί επάνω στην έδρα, 
δίπλα στον άμβωνα και να πετάνε και κανέ
να “πρέιζ δε Λορντ" (“δόξα στο Θεό")»3.

4. Κατάντημα «έκκλησιών» 
Πεντηκοστής.

«Στην Αμερική οι ειλικρινείς χριστιανοί 
έχουν αγανακτήσει με το κατάντημα πολ

2. Βλ. Έφημ. Χριστιανισμός, Αρ. Φ. 65, 1-9-1990, σ. 3.
3. Βλ. Έφημ. Χριστιανισμός, Αρ. Φ. 80,15-4-1991, σ. 5.
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λών εκκλησιών της Πεντηκοστής»4.

5. Ψευτοθαύματα καί 
ψευδοδιδασκαλίες.

«Η μεγάλη πλειοψηφία των αδελφών 
Αμερικανών της Πεντη κοστής, λυπούνται 
για τα ψευτοθαύματα που κάνουν κάτι σό 
ουμεν κήρυκες και για τις ψευδοδιδασκαλί
ες μερικών νεωτέρων» .

6. Παγιδεύτηκαν στήν πλάνη 
τού διαβόλου.

«Μερικοί αδελφοί παγιδεύτηκαν στην 
πλάνη του διαβόλου και προσπάθησαν να 
παρασύρουν και όλη την εκκλησία της Πεν
τηκοστής, στην Ελλάδα, γράφοντας βιβλι
αράκια και κηρύττοντας από τον άμβωνα, 
εκείνα που ο Θεός τόσο πολύ μίσησε»6.

7. Ακολουθούν ιουδαϊκές διδασκαλίες.
«Παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένες δι 

δασκαλίες που θα τις θίξουμε και είναι 
τελείως ιουδαϊκές που ακολουθούν ορισμέ
νες εκκλησίες της Πεντηκοστής... Μερικές 
εκκλησίες της Πεντηκοστής εφαρμόζουν 
την προσφορά των δεκάτων, υποχρεώνον 
τας τα μέλη τους να δίνουν δέκατα»7.

Καί αλλού πάλι: «Πού βρήκαν όμως 
γραμμένο οι σημερινοί κήρυκες και ποι 
μένες και ιδιαίτερα των εκκλησιών της 
Πεντηκοστής το σύστημα αυτό, να απαι 
τούν από τα μέλη των εκκλησιών τους, να 
δίνουν το 10% των εισοδημάτων τους στην 
εκκλησία»8;

4. Βλ. Εφημ. Χριστιανισμός, Άρ. Φ. 131, ’Οκτώβριος 
1994, σ. 3.

5. Βλ. Εφημ. Χριστιανισμός, Άρ. Φ. 131, Οκτώβριος 
1994, σ. 6.

6. Βλ. Εφημ. Χριστιανισμός, Άρ. Φ. 131, Οκτώβριος 
1994, σ. 6.

7. Βλ. Εφημ. Χριστιανισμός, Άρ. Φ. 37, Ιανουάριος 
1989, σ. 1.

8. Βλ. ’Εφημ. Χριστιανισμός, Άρ. Φ. 32, Αύγουστος 1988,
σ. 4.

8. Σκανδαλισμός οπαδών καί πλουτι
σμός κηρύκων καί «ποιμένων».

Μέ αφορμή πάλι τά δέκατα ως ύπο- 
χρεωτική εισφορά σέ διάφορες Πεντη- 
κοστιανές κοινότητες αποκαλύπτονται 
καί άλλα γεγονότα τού Πεντηκοστιανι- 
κού χώρου όπως ό σκανδαλισμός καί οί 
καταπίεση οπαδών καί ό πλουτισμός 
διαφόρων κηρύκων καί «ποιμένων». Μέ 
σαφήνεια έπισημαίνονται: «Οι εκκλησίες 
σήμερα σκανδαλίζουν τους ανθρώπους με 
τα δέκατά τους. Πιέζουν ειλικρινείς Χρι
στιανούς πού πολλές φορές αδυνατούν να 
δώσουν ακριβώς το 10% και οι εκκλησίες 
και προ παντός οι κήρυκες και ποιμένες 
γίνονται πάμπλουτοι και στο τέλος το ρί 
χνουν στη χλιδή και την πολυτέλεια»9.

Καί αλλού πάλι: «Αν ο άνθρωπος παίρ 
νει 50.000 το μήνα, είναι υποχρεωμένος να 
δίνει 5.000 κάθε μήνα στην εκκλησία, ειδε
μή θεωρείται ένοχος μπροστά στο Θεό. Κι 
έτσι οι ποιμένες και οι εκκλησίες γίνονται 
πάμπλουτες, οι δε πιστοί καταπιέζονται 
και ταλαιπωρούνται»10.

9. «Θεία Κοινωνία» 
μέ κριτσίνια καί χυμούς!!!

Γράφουν χαρακτηριστικά: «Η συνήθεια 
ορισμένων εκκλησιών να χρησιμοποιούν μι
κρά κριτσίνια για άρτο και οποιονδήποτε 
χυμό για οίνο, έχει ολέθρια αποτελέσματα 
για την εκκλησία»11.

Βλέπουμε έν προκειμένω μιά χειρίστου 
είδους κακοποίηση καί περιφρόνηση καί 
αύτών τών ίστορικών γεγονότων καί τών 
ίδρυτικών λόγων τού Κυρίου σχετικά μέ 
τό μυστήριο.

Τά παραδείγματα πού παραθέσαμε είναι

9. Βλ. Εφημ. Χριστιανισμός, Άρ. Φ. 32, Αύγουστος 1988, 
σ. 4.

10. Βλ. Εφημ. Χριστιανισμός, Άρ. Φ. 30, Ιούνιος 1988, 
σ. 3.

11. Βλ. Εφημ. Χριστιανισμός, Άρ. Φ. ??, Ιούνιος 2006. 
σ. 3.
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Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

τον κ. Κωνσταντίνου Χολέβα1, 
πολιτικον έπιστήμονος.

(γ' μέρος)
Καί φυσικά, όταν μιλουμε για διαχρο- 

νικότητα τής γλώσσας, πρέπει να έπα- 
νέλθουν καί τα Πατερικα κείμενα. Ήταν 
μία έπιθυμία πού έξέφραζε κατα καιρούς 
ώς πρύτανης ό κ. Μπαμπινιώτης, έλπίζω 
τώρα άπο τίς θέσεις πού βρίσκεται να έπι- 
μείνει. Καί έλπίζω όσοι διοικουν την Παι
δεία να μην στερουν τα παιδιά μας άπο 
τον πλουτο τών Πατερικών κειμένων, καί 
ώς μαθήματος πίστεως καί Ορθοδοξίας,

1. Απομαγνητοφωνημένη όμιλία του στό Σεμινάριο 
Ορθοδόξου Πίστεως, πού γίνεται κάθε Κυριακή στό 
Ένοριακό Κέντρο του Ί. Ναου Αγίας Παρασκευής, του 
όμωνύμου προαστείου, άπό 11.30' π.μ. εως 1 μ.μ.

άλλα και ώς γλωσσικου και ώς κοινωνι- 
κου άκόμη προβληματισμου. Για την οικο
γένεια, για το παιδί, για το γάμο, για τον 
πλουτο, τόσο ώραΐα πράγματα.

Πάμε στο μάθημα τής Ιστορίας πού 
τώρα τελευταΐα εχει γίνει πάρα πολύ διά
σημο. Θα άναρωτηθουν όρισμένοι: καλά 
έμεΐς Χριστιανοί Ορθόδοξοι δηλώνουμε 
πάνω άπ' όλα. Είμαστε Έλληνες, άλλα 
άλλοι είναι Σέρβοι, άλλοι είναι Βούλγα
ροι, άλλοι είναι άραβόφωνοι Ορθόδοξοι. 
Πρέπει να τονίζουμε την έθνική μας 
καταγωγή, την έθνική μας παράδοση; 
Ή μήπως σήμερα να τά καταργήσουμε

άρκετά καί άποκαλυπτικά μέσα άπό πεντη
κοστιανές πηγές γιά νά δείξουν γιά μιά άκό
μη φορά τήν άπίστευτη σύγχυση καί πλάνη 
του Πεντηκοστιανικου χώρου πού αυτοθαυ- 
μάζεται ώς τό ταχύτερα άναπτυσσόμενο 
θρησκευτικό κίνημα παγκοσμίως.

Τά παραπάνω όμως χαρακτηριστικά 
παραδείγματα έγείρουν πλήθος έρωτη- 
μάτων γιά πολλά ζητήματα σχετικά μέ 
τόν ευρύτερο Πεντηκοστιανικό χώρο χω 
ρίς βεβαίως νά άπαντουν καί νά λέγουν 
τίποτα γιά τό πιό βασικό στοιχεΐο. Ότι δη
λαδή, έάν Πεντηκοστιανές όμάδες εχουν 
άποδεχθεΐ καί διδάσκουν άντιευαγγελι- 
κές διδασκαλίες, όπως τίς κατηγορουν 
άλλοι Πεντηκοστιανοί, τότε πώς τό Άγιο 
Πνευμα είναι παρόν στό χώρο τους; Ποιό 
πνευμα έπιδημεΐ στίς συνάξεις τους; Ποιό 
πνευμα τίς καθοδηγεΐ; Σέ ποιό πνευμα 
υποτίθεται ότι βαπτίζονται;

Τί γίνεται μέ τήν πεποίθηση αυτών τών

Πεντηκοστιανών όμάδων ότι άποτελουν 
μέρος τής υποτιθέμενης «όψιμης βροχής» 
καί καρπό τής, υποτιθέμενης πάλι, παγ
κοσμίου έκχύσεως του Αγίου Πνεύματος, 
ένώ οί άλλοι Πεντηκοστιανοί τίς κατηγο
ρουν γιά άντιευαγγελικές διδασκαλίες ή 
καί γιά άντιχριστιανικές πρακτικές;

Βεβαίως γιά τόν ορθόδοξο χριστιανό 
η άπάντηση είναι σίγουρη καί άναμφι- 
σβήτητη. Σέ καμμία άπολύτως Πεντηκο
στιανή όμάδα, κίνηση κ.λπ. άπό τήν άρχή 
τής έμφανίσεως του Πεντηκοστιανισμου, 
μέχρι καί τήν μεταγενέστερη μετεξέλιξή 
του, είτε ώς Χαρισματική Κίνηση, είτε ώς 
Τρίτο Κύμα κ.ο.κ., δέν είναι παρόν τό Πα
νάγιο Πνευμα. Κατά τή διδασκαλία τής 
Αγίας Γραφής καί τών άγίων Πατέρων 
τής Έκκλησίας μας παρόντα στό χώρο 
τής πλάνης είναι μόνο τά πονηρά πνεύ
ματα σέ μιά ποικιλία έκδηλώσεων καί 
μεταμορφώσεών τους.


