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OI ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου. 
Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ ἱστορία τῆς Πεντηκοστιανικῆς αἱρε-
τικῆς κίνησης εἶναι συνυφασμένη μέ τήν 
ἐπιφυλακτική καί κριτική στάση πού κρά-
τησε ὄχι μόνο γιά τούς παραδοσιακούς 
κλάδους τοῦ Προτεσταντικοῦ κόσμου (π.χ. 
Λουθηρανοί, Μεταρρυθμισμένοι, Βαπτι-
στές κ.ἄ.), ἀλλά καί γιά τό Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ).

Ἡ στάση τῶν κλασικῶν Πεντηκοστια-
νικῶν κινημάτων ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱδρύσε-
ως τοῦ ΠΣΕ τό 1948 μέχρι σήμερα, δέν εἶναι 
ἑνιαία. Οἱ πρῶτες ἐπαφές τοῦ Πεντηκοστι-
ανικοῦ χώρου μέ τό ΠΣΕ ἄρχισαν τή δεκα-
ετία τοῦ 1950 μέ τήν πρωτοβουλία δύο ἐπι-
φανῶν Πεντηκοστιανῶν, τῶν Donald Gee 
(1891-1966) καί David du Plessis (1905-1987).

Τή δεκαετία τοῦ 1960 οἱ σχέσεις κάποιων 
Πεντηκοστιανικῶν κινημάτων μέ τό ΠΣΕ 
ἔγιναν πιό στενές ἐνῶ εἶχε προηγηθεῖ ἡ 
ἔνταξη στό ΠΣΕ, τό 1961 στό Νέο Δελχί, 
τῶν δύο πρώτων Πεντηκοστιανικῶν κινή-
σεων ἀπό τή Χιλή. Προϊόντως τοῦ χρόνου 
ἐντάχθηκαν καί ἄλλα Πεντηκοστιανικά 
κινήματα ἀπό διαφορετικά γεωγραφικά δι-
αμερίσματα τοῦ κόσμου, κυρίως ὅμως προ-
ερχόμενα ἀπό τόν λεγόμενο Τρίτο Κόσμο.

Τό γεγονός τῆς ἔνταξης, ἤδη ἀπό τό 1961 
Πεντηκοστιανικῶν κινήσεων στό ΠΣΕ, στό 
χῶρο τῶν Πεντηκοστιανῶν ἔχει γίνει μέ-
χρι σήμερα ἀφορμή ἐντάσεων, ἐνστάσε-
ων καί ἀν τι πα ρα θέ σε ων, πραγματικότητα 
πού ὑφίσταται μέχρι σήμερα. Ἡ ἀπ’ ἀρχῆς 
ὑφιστάμενη καχυποψία τοῦ Πεντηκοστι-
ανικοῦ χώρου ἀπένταντι στό ΠΣΕ εἶναι 
μέχρι σήμερα ὑπαρκτή καί τά ἐπί μέρους 
ἀνοίγματα κάποιων κινήσεων πρός αὐτό, 

ἀξιολογοῦνται ὡς ἀμφιλεγόμενα. 
Ἀντιπροσωπευτικές ἀποδείξεις αὐτῆς 

τῆς ἀρνητικῆς στάσης τοῦ κλασικοῦ Πε-
ντηκοστιανισμοῦ ἔναντι τοῦ ΠΣΕ ἀποτε-
λοῦν μεταξύ τῶν ἄλλων, καί ὁ χαρακτη-
ρισμός του παλαιότερα, ὅπως ἀναφέρει 
ὁ W. Hollenweger, ὡς «συναυτουργό τοῦ 
Ἀντιχρίστου», ἐνῶ στήν ἴδια συνάφεια καί 
ὁ Πεντηκοστιανός Καθηγητής A. Ander-
son, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὑπογραμμίζει καί 
τή θέση τῆς γενικῆς συνέλευσης τῶν Συνά-
ξεων τοῦ Θεοῦ τό 1963, μιά ἐκ τῶν μεγαλυ-
τέρων κλασικῶν Πεντηκοστιανικῶν κινή-
σεων δι ε θνῶς, ὅπου χαρακτήριζαν τό ΠΣΕ 
ὡς ἔκφραση τῆς θρη σκευ τι κῆς Βαβυλώνας 
πού ἀναφέρει τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως 
(Ἀποκ. 17, 5).

Ἡ ἐμφάνιση τῆς Νεοπεντηκοστιανικῆς 
–Χαρισματικῆς κίνησης συνέβαλε τή δε-
καετία τοῦ 1970, στό νά ὑπάρξουν βήματα 
μεγαλύτερης προσέγγισης καί ἀπόπειρες 
κατανόησης τοῦ κινήματος. Τοῦτο ὀφεί-
λεται στό γεγονός, ὅτι σύμφωνα μέ τόν 
Ch. O. Donnell ἡ Χαρισματική κίνηση ἦταν 
ἀνοιχτή στόν Οἰ κου με νι σμό. Αὐτή ἡ παρά-
μετρος ὅμως, δέν στάθηκε ἱκανή νά κάμψει 
τήν ἀρνητική στάση τῶν κλασικῶν Πεντη-
κοστιανῶν ἔναντι τοῦ ΠΣΕ.

Ὁ P. Zimmerling συνθέτοντας τίς ἐπί 
μέρους ἀντιρρήσεις τῶν Πεντηκοστιανῶν 
ἐκπροσώπων ἀναφέρει τρεῖς βασικούς λό-
γους πού καθιστοῦν τόν κλασικό Πεντηκο-
στιανισμό ἀρνητικό ἀ πέ ναν τι στό ΠΣΕ. Ὁ 
πρῶτος λόγος εἶναι ὁ φονταμενταλιστικός 
λόγος κατανόησης τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπό 
τούς Πεντηκοστιανούς, σέ ἀντίθεση μέ 
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τήν ἀποδοχή ἀπό μέλη τοῦ ΠΣΕ νεώτερων 
μορφῶν Βιβλικῆς κριτικῆς καί θεωριῶν. 
Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ἡ ὑποψία, ὅτι ὁ 
στόχος τοῦ ΠΣΕ εἶναι νά καταστεῖ ἕνας 
ὑπερεθνικός ὀργανισμός μέ τή δημιουρ-
γία μιᾶς ὑπερεκκλησίας, κάτι ἀνάλογο 
μέ τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Καί ὁ 
τρίτος λόγος σχετίζεται μέ τό γεγονός τῆς 
ἀνοχῆς, πλήν ὅμως τῆς μή ἀναγκαιότητος 
ὕπαρξης τῆς λεγομένης «ἐμπειρίας τοῦ 
Βαπτίσματος μέ Ἅγιο Πνεῦμα» μέ τίς ἐξω-
τερικές ἐκδηλώσεις της ἀπό ὅλα τά μέλη 
τοῦ ΠΣΕ.

Οἱ τρεῖς αὐτοί λόγοι συντελοῦν καθορι-
στικά στήν κριτική καί ἐπικριτική στάση 
τῶν κλασικῶν Πεντηκοστιανικῶν κινημά-
των ἔναντι τοῦ ΠΣΕ. Ὁ G. Hobson προσθέ-
τει στούς ἀνωτέρω λόγους καί τό γεγονός, 

ὅτι οἱ κλασικοί Πεντηκοστιανοί στέκονται 
ἐπικριτικά ἔναντι τοῦ ΠΣΕ, καθώς φο-
βοῦνται ἄκαιρες συνενώσεις καί δογματι-
κούς συμβιβασμούς.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καί ἡ θέση τοῦ 
F. Frost πού ἐπισημαίνει, ὅτι ὁ κλασικός 
Πεντηκοστιανισμός διατυπώνει ἔ ναν τι τοῦ 
ΠΣΕ κατηγορίες παρόμοιες μέ αὐτές τῶν 
Προ τε σταν τῶν Φονταμενταλιστῶν.

Ὁ κλασικός Πεντηκοστιανισμός ἀπο-
τελεῖ ἕναν, μεταξύ τῶν ἄλλων νεώτε-
ρων Προτεσταντικῶν σχηματισμῶν, πού 
δι α τη ροῦν ἀρνητική καί ἐπικριτική στάση 
ἀπέναντι στό ΠΣΕ, παρά τό γεγονός, ὅτι 
ὑπάρχουν ἐντός του ἐπί μέρους κινήματα 
πού διαφοροποιοῦνται ὡς πρός τή στάση 
τους, ἀπό τόν κύριο κορμό τοῦ Πεντηκο-
στιανισμοῦ.

H’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

Λιουμπλιάνα, 17-20 Σεπτεμβρίου 2015
Τό «Διορθόδοξο Δίκτυο Πρωτοβουλιῶν 

Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν 
Λατρειῶν», πού ἔχει συγκροτηθεῖ ἀπό μέ-
λη Ὀρθοδόξων Πρωτοβουλιῶν Γονέων, οἱ 
ὁποῖες δρα στη ρι ο ποι οῦν ται στόν διεθνή 
Ὀρθόδοξο χῶρο, πραγματοποίησε τήν 8η 
Συνάντησή του στήν Λιουμπλιάνα. Στό 
«Δίκτυο» αὐτό συμμετέχει καί ἡ «Πανελλή-
νια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ 
Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς οἰκογέ-
νειας καί τοῦ ἀ τό μου», ἡ ὁποία ἐκπροσω-
πήθηκε ἀπό τόν πρόεδρό της κ. Κων σταν-
τῖ νο Παπαχριστοδούλου.

Τό γενικό θέμα τῆς συνάντησης ἦταν 
«Λατρεῖες-Νε ο πα γα νι σμός-Ἐκκοσμίκευση: 
κίνδυνος γιά τή διάβρωση τοῦ Ὀρθοδόξου 
φρονήματος». Συζητήθηκε ἐπίσης καί τό 
θέμα «τῆς διείσδυσης τοῦ Ἰσλαμισμοῦ στήν 
Εὐρώπη καί τό μέλλον τοῦ Χριστιανισμοῦ 
στή Μέση Ἀνατολή». Ἡ συνάντηση πραγ-
ματοποιήθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαρι-
ωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰ ρη ναί ου 
καί φιλοξενήθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιά-
νας κ. Πορφύριο.

Παρέστησαν ἐπίσης καί ἐκπρόσωποι 
τῶν κατά τόπους Ὀρ θο δό ξων Ἐκκλησιῶν. 
Τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέ Συνοδική 
Ἀπόφαση, ἐξεπροσώπησε ὁ πρωτοπρεσβύ-
τερος π. Κυριακός Τσου ρός, Γραμματέας 
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱ ρέ σε-
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