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Η  Χριστιανικήή  Πίίστη  δεν  είίναι  καρπόός  της  ανθρώώπινης  σκέέψης,  αλλάά  η  

ελεύύθερη  στροφήή  της  καρδιάάς  στο  Θεόό  που  αποκαλύύπτεται  στον  άάνθρωπο.  

Για  να  παραµμείίνει  ο  άάνθρωπος  πιστόός,  χρειάάζεται  πνευµματικόός  αγώώνας  

και  άάσκηση,  όόπως  άάλλωστε  κάάνουν  οι  άάγιοι.  

Στην  ιστορίία  της  Εκκλησίίας  κάάποιοι  προσπάάθησαν  να  κατανοήήσουν  τη  

πίίστη  µμε  τη  δύύναµμη  της  λογικήής,  γι  αυτόό  απέέρριπταν  όότι  δεν  συµμφωνούύσε  

µμε  αυτήήν.  ΆΆλλοι  πάάλι  ανάάµμιξαν  τη  πίίστη  µμε  ειδωλολατρικέές  ήή  Ιουδαϊκέές  

αντιλήήψεις.  Οι  άάνθρωπο  αυτοίί  ονοµμάάστηκαν  αιρετικοίί  (  αίίρεση=επιλογήή).  

Ο  αγώώνας  κατάά  των  αιρέέσεων          τη  καθαρόότητα  της  πίίστης  και  τη  

δυνατόότητα  της  σωτηρίίας  µμας.  

  

  

  

  

  

  



4 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  Α  ΛΥΚΕΙΟΥ  2015-‐‑16      -‐‑  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  Μ.  ΠΕ01  
 

  

1. ΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

ΜΟΡΜΟΝΟΙ 
Ορισµός: Ως Μορµόνοι χαρακτηρίζονται τα µέλη της ευρύτερης χριστιανικής 

κίνησης των Αγίων των Τελευταίων Ηµερών, και συνηθέστερα της µεγαλύτερης και 

παλαιότερης Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ηµερών. Ο 

όρος Μορµόνος δεν είναι αποδεκτός από κάποια µέλη της εκκλησίας, ενώ κατ' 

άλλους δεν αποτελεί προσβλητικό προσδιορισµό. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού 

των Αγίων των Τελευταίων Ηµερών έχει 718 µέλη στην Ελλάδα 

 

Η εκκλησιαστική οργάνωση των Μορµόνων είναι ιερατική και ταυτίζεται µε την 

πολιτική εξουσία (θεοκρατία). Ο αρχηγός της αιρέσεως είναι κυβερνήτης της 

κοινότητας. Ο κλήρος αποτελείται από εκλελεγµένους προεστούς, οι οποίοι φέρουν 

βιβλικά ονόµατα (Απόστολοι, προφήτες, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι). 

 

Διδασκαλία και δόγµατα:  Τα µέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των 

Τελευταίων Ηµερών βασίζουν την διδασκαλία τους στην Αγία Γραφή και στο Βιβλίο 

του Μόρµον. Υποστηρίζουν πως όλες οι διδασκαλίες τους προέρχονται από την 
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πρώιµη εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός κατά τον πρώτο αιώνα. Η 

σηµερινή εκκλησία ιδρύθηκε από τον Τζόζεφ Σµιθ στη Fayette της Νέας Υόρκης το 

1830. Οι Μορµόνοι πιστεύουν ότι η εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός είχε 

διαφθαρεί και είχε αποστατήσει µετά τον θάνατο των αποστόλων, και η 

αποκατάστασή της στη σύγχρονη εποχή έγινε µέσω του Τζόζεφ Σµιθ, τον οποίο 

θεωρούν προφήτη. Με την αποκατάσταση θεωρούν ότι η ιεροσύνη του Θεού 

ξαναδόθηκε στον άνθρωπο. Το Βιβλίο του Μόρµον: Άλλη Μια Μαρτυρία για τον 

Ιησού Χριστό που θεωρείται θεόπνευστο από τους Μορµόνους, περιέχει διάφορες 

διηγήσεις για τους αρχαίους κατοίκους της αµερικανικής ηπείρου, οι οποίοι σύµφωνα 

µε το βιβλίο, ήρθαν σε επαφή µε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος τους επισκέφθηκε µετά 

την ανάστασή του. Στις επίσηµες Άγιες Γραφές των Μορµόνων περιλαµβάνονται 

ακόµα, η συλλογή κειµένων Διδαχή και Διαθήκες και η συλλογή έργων του Τζόζεφ 

Σµιθ µε το όνοµα Πολύτιµο Μαργαριτάρι. 

 

Οι Μορµόνοι οπως και όλες οι άλλες Χριστιανικές εκκλησίες πιστεύουν τον Ιησού 

Χριστό ως Σώτηρα και Λυτρωτή. Χαρακτηριστική διδασκαλία τους είναι ότι ο Θεός 

είναι ο Αιώνιος Πατέρας ο οποίος έχει προετοιµάσει ένα σχέδιο που επιτρέπει τα 

παιδιά του να τελειοποιηθούν και ζήσουν µαζί του στην βασιλεία του για πάντα. Ο 

Θεός Πατέρας ονοµάζεται Ελοχίµ, και θεωρείται ότι γέννησε τα πνεύµατα των 

ανθρώπων και το πνεύµα του Ιεχωβά, που ταυτίζεται µε τον Ιησού Χριστό. Επίσης 

πιστεύουν ότι µέσω της εξιλέωσης του Χριστού, όλη η ανθρωπότητα µπορεί να σωθεί. 

Οι πρώτες αρχές και διατάξεις του ευαγγελίου θέτουν: την πίστη, την µετάνοια, το 

βάπτισµα στο νερό για την άφεση αµαρτιών, και την δωρεά του Αγίου Πνεύµατος. 

Άλλες διδασκαλίες της εκκλησίας είναι η προσφορά δεκάτων, η φιλανθρωπία, η 

σεξουαλική καθαρότητα εκτός γάµου (νόµος της Αγνότητας), αποχή από δυνατά 

ποτά, τσάι, καφέ, αλκοόλ, καπνό και µειωµένη χρήση κρέατος. Οι Μορµόνοι 

πιστεύουν πως και σήµερα επάνω στη γη υπάρχουν ζωντανοί προφήτες, οι οποίοι 

λαβαίνουν θεϊκή αποκάλυψη καθηµερινά προς βοήθεια όλης της ανθρωπότητας. 
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Οι κυριότερες Οµολογίες Μορµόνων σήµερα είναι: 

• Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ηµερών η µε µεγάλη 

διαφορά µεγαλύτερη εκκλησία που έχει ως κέντρο το Σολτ Λέικ Σίτυ 

• Η Αναδιοργανωµένη Εκκλησία του Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ηµερών, 

που έχει ως κέντρο το Ιντιπέντενς και σήµερα ονοµάζεται Κοινότητα του Χριστού 

• Η Εκκλησία του Χριστού, Temple Lot 

• Η Εκκλησία του Χριστού µε το µήνυµα του Ηλία (η οποία αρνείται ότι είναι 

Οµολογία Μορµόνων αν και δέχεται το Βιβλίο του Μόρµον), κ.ά 

Οι Μορµονικές αυτές εκκλησίες δεν βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία, ενώ οι 

περισσότερες θεωρούνται αποστατικές από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των 

Αγίων των Τελευταίων Ηµερών. 

Οι Μορµόνοι αναπτύσσουν τεράστιο ιεραποστολικό έργο και καθηµερινά αυξάνουν. 

Ο βίος τους εµφανίζεται καθαρός και υποδειγµατικός. Έτσι έχουν µορµονικά 

παρακλάδια σ’ όλη την Αµερική, και σ' άλλες χώρες. Στην Ελλάδα έχουν µικρή 

µόνο διάδοση.Οι Μορµόνοι θεωρούν εαυτούς ως µόνους γνησίους χριστιανούς και 

την «εκκλησία» τους ως την πιο γνήσια. Τους µη ανήκοντες σ' αυτούς, θεωρούν 

απίστους.Πιστεύουν ότι ο Χριστός θα επιστρέψει στη γη θα εγκατασταθεί στις ΗΠΑ 

και θα βασιλεύσει για χίλια χρόνια, έχοντας πρωτεύουσα στο Independence, 

Missouri, ΗΠΑ. 

Χριστιανικά στοιχεία: Η αναγνώριση της Βίβλου, η πίστη στον Πατέρα, τον Υιό και 

το Πνεύµα. Ωστόσο δεν πρόκειται για τη χριστιανική διδασκαλία περί ενός Θεού και 

τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα, αλλά για τρεις διαφορετικούς θεούς. Πιστεύουν στον 

εξιλαστήριο θάνατο του Χριστού και την επάνοδό του (εσχατολογική προσδοκία). 

Μέσα για την απόκτηση της θείας χάριτος είναι η πίστη, η µετάνοια, η βάπτιση, ο 

Μυστικός Δείπνος, η επίθεση των χειρών, µε τη οποία, πιστεύουν οι Μορµόνοι, ότι 

µεταδίδονται τα χαρίσµατα και τα δώρα του Αγίου Πνεύµατος. 

Μιλούν για προΰπαρξη όλων των ανθρωπίνων ψυχών. Επίσης πιστεύουν στη 
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µελλοντική σωτηρία όλων και στην αποκατάσταση των πάντων. Προϋπόθεση για να 

γίνει κάποιος µέλος είναι: 

1. Πίστη στον Ιησού Χριστό και στο ευαγγέλιο του. 

2. Μετάνοια για τις προσωπικές αµαρτίες. 

3. Βάπτιση διά καταδύσεως για άφεση αµαρτιών. 

4. Χειροθεσία για να λάβουν το δώρο του Αγίου Πνεύµατος. 

Οι Μορµόνοι δε θεωρούν τον άνθρωπο υπεύθυνο για το προπατορικό αµάρτηµα. Ο 

καθένας είναι υπεύθυνος µόνο για τις προσωπικές του αµαρτίες.Καλλιέργησαν την 

αρχή της πολυγαµίας ή της πολυγονίας, για την κατάκτηση της γης. Σήµερα, η 

πολυγαµία των µελών της µορµονικής εκκλησίας, όταν σπάνια ασκείται, γίνεται 

κρυφά, παράνοµα και χωρίς τη συγκατάθεση της εκκλησίας. 

Ο Θεός, κατά τη µορµονική διδασκαλία, είναι Θεός µόνο του γνωστού αυτού κόσµου 

που αντιλαµβανόµαστε και εµείς. Ο Μορµόνος πιστεύει πως µπορεί να γίνει και ο 

ίδιος θεός. Μετά την επίγεια ζωή θα του δοθεί ο δικός του κόσµος να κατοικήσει, 

όπως αυτός ο κόσµος ανήκει στο δικό µας Θεό. Τέτοιος είναι ο παράδεισος για τον 

Μορµόνο. Ο καθένας θα έχει την ευκαιρία να γίνει θεός του δικού του κόσµου, του 

δικού του πλανήτη. Εκεί θα συνεχίζονται οι γήινες απολαύσεις, δηλ. η εργασία, τα 

πλούτη, το σεξ και όλες οι ανθρώπινες δυνατότητες. Εκεί περιµένει να δει στον 

παράδεισο την οικογένεια του και τους φίλους του. 

 Τον Ιησού Χριστό τον δέχονται ως µονογενή Υιό του Θεού Πατρός, και σωτήρα του 

κόσµου. Ο θάνατός του και η ανάσταση έχουν δευτερεύοντα ρόλο. Το Ευαγγέλιο του 

Χριστού είναι ένα σύστηµα ηθικής διδασκαλίας. Ακόµα πιστεύουν πως µετά τη 

σταυρική θυσία και το θάνατό του, το πνεύµα του έφυγε από το σώµα για τρεις µέρες 

και κήρυξε στα φυλακισµένα πνεύµατα στον Άδη, για να µετανοήσουν. 
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Μασονία 
Ο ελευθεροτεκτονισµός (γνωστός και ως µασονία ή τεκτονισµός) είναι ένα 

παγκόσµιο σύστηµα αδελφοτήτων, που ξεκίνησε κατά τα τέλη του 16ου / αρχές του 

17ου αιώνα και αριθµεί γύρω στα 5 εκατοµµύρια µέλη. Οι επιµέρους αδελφότητες, 

των οποίων η σχέση και µεταξύ τους σύνδεση κυµαίνεται, έχουν ως κοινά στοιχεία 

κάποιες εθιµοτυπικές διαδικασίες (όπως τη χρήση ιεραρχίας και συγκεκριµένα 

σύµβολα) και την αναγκαιότητα κάθε µέλος να πιστεύει σε κάποια ανώτερη δύναµη ή 

Θεό.  

 

 
Ιστορία 

Η πιθανότερη και πλέον ρεαλιστική θεωρία είναι ότι ο ελευθεροτεκτονισµός ως 

αδελφότητα αντιπροσωπεύει την εξέλιξη των επαγγελµατικών στοών (Operative 

Lodges) των αρχι-"τεκτόνων" του µεσαίωνα. Σύµφωνα µε ηµερολόγια µεσαιωνικών 

κτισµάτων Σκώτων λιθοξόων (stonemasons), ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα οι 

αρχιµάστοροι χτίστες αυτοί µαζεύονταν σε καλύβες, που ως χώροι συγκέντρωσης 

αποτελούσαν στοές, για να τραφούν και να αναπαυτούν. Τον 15ο αιώνα τα αρχεία 
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των ως άνω λιθοξόων αναφέρονται σε φατρίες κτιστών (masons). Στα τέλη του 15ου 

αιώνα η έννοια της στοάς υπερέβη τον χώρο συγκέντρωσης και άρχισε να ορίζει την 

οµάδα λιθοξόων που µαζευόταν σε αυτόν τον χώρο για να ρυθµίζει τα της τέχνης της. 

Εν καιρώ, οι στοές άρχισαν να αναπτύσσουν πρώιµες τελετές µύησης µαθητών και 

εισήγαγαν τη µυστική λέξη αναγνώρισης ως µέσο απόδειξης της ιδιότητας του 

µέλους στοάς και ως διαπιστευτήριο της επαρκούς εκπαίδευσης στην τέχνη του 

λιθοξόου. 

Επιπλέον, ο τεκτονισµός δεν είναι µυστική οργάνωση  

 Ο τόπος που λειτουργεί είναι γνωστός  

 Τα µέλη του δε διστάζουν να δηλώσουν την ιδιότητα τους  

 Γίνονται τακτικά εκδηλώσεις  και τεκτονικές εργασίες ανοικτές και για τους ΜΗ 

τέκτονες 

Οι τεκτονικές οργανώσεις είναι νόµιµες ενώσεις προσώπων σύµφωνα µε το ελληνικό 

δίκαιο 

Πόροι των κοινωνικών και νόµιµων τεκτονικών οργανώσεων είναι οι συνεισφορές 

των µελών οι οποίες καθορίζονται στη βάση αποφάσεων των θεσµικών, συλλογικών 

οργάνων τους  

Θεµελιώδης αρχές 

1- Η  Μασονία εφόσον δεν είναι θρησκεία τηρεί απόλυτη ανοχή και σεβασµό σε 

κάθε θρησκευτική δοξασία των µελών του  

2- Είναι θεσµος φιλοσοφικός , προοδευτικος και φιλανθρωπικός που αποσκοπεί 

στην ηθική και πνευµµατική βελτίωση των µελών του δια της αυτογνωσίας, 

της έρευνας της αλήθειας και της αλληλεγγύης  

3- Ως ύψιστο αγαθό θεωρεί την ελευθερια της σκέψης , της συνείδησηςκαι της 

γραπτής και προφορικής έκφρασης. Αποδοκιµάζει κάθε µέσο που απειλεί την 

ελευθερία  αυτή και καταδικάζει τη βία  

4- Δεν είναι πολιτικός οργανισµός και γι’αυτό δεν επιτρέπει στις Στοές του τις 

κοµµατικές συζητήσεις και δε µετέχει ως ένωση προσώπων σε κοµµατικές 

δραστηριότητες. 
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5- Πιστεύει απολύτως ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιώνται ελεύθεροι και έχουν τα 

αυτά δικαιώµατα µεταξύ τους αδιακρίτως καταγωγής ,κοινωνικής θέσης ή 

οικονοµικής κατάστασης , µόρφωσης εθνικότητας φυλής ,χρώµατος γλώσσας ή 

θρησκείας  

6-  Τιµά ιδιαιτέρως την εργασία  

7- Η αφοσίωση στην οικογένεια, ο σεβασµός προς τους κοινωνικούς θεσµούς , η 

αγάπη προς την πατρίδα , η τήρηση  του συντάγµατος και των νόµων 

αποτελούν ιερά καθήκοντα του τέκτονα χωρίς να αντιτίθεται προς τη ν αγάπη 

την οποία αυτος οφείλει προς όλους τους συνανθρώπους του . 

8- Αποκρούει απολύτως την αντιτεκτονική κάθε µορφή προσηλυτισµού  

9- Πιστεύει στην ύπαρξη µιας θεµελιώδης Δηµιουργού Αρχής την οποία αποκαλεί  

ΜΕΓΑΛΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ  

 

Δέκα πράγµατα για τους  Μάρτυρες του Ιεχωβά 

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, γνωστοί για τα δηµόσια κηρύγµατά τους από σπίτι σε σπίτι, 

έκαναν την εµφάνισή τους στην Πενσυλβανία των ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Πρεσβεύουν µια επίσηµη χριστιανική θρησκεία, που βασίζεται στη µελέτη της 

Βίβλου, καταλήγει όµως σε αρκετά διαφορετικά συµπεράσµατα από την πλειοψηφία 

των χριστιανικών θρησκειών. 

Τα συµπεράσµατα αυτά κατάφεραν να τα διαδώσουν όχι µόνο απ' άκρη σε άκρη της 

Αµερικής αλλά και σε εκατοντάδες χώρες σε όλο τον κόσµο. Παρόλο που αποτελούν 

επίσηµη χριστιανική θρησκεία µε εκατοµµύρια µέλη σε όλα τα µήκη και πλάτη της 

γης, οι συνήθειες και τα πιστεύω τους δεν είναι αρκετά διαδεδοµένα. 
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Αρνούνται να πολεµήσουν ή να εµπλακούν σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση 

 

 

 Ένας Μάρτυρας του Ιεχωβά δεν θα λάβει µέρος ποτέ σε πόλεµο ή άλλου είδους 

σύγκρουση διότι θεωρεί ότι  δεν συνάδει µε την ηθική της αγάπης του Ιησού Χριστού 

και µε την αρχή να αγαπάς ακόµα και τον εχθρό σου. 

Οι Ιαχωβάδες βέβαια έχουν πληρώσει ακριβά αυτή τους την αρχή, έχουν 

εξοστρακιστεί από πολιτικά κόµµατα, έχουν φυλακιστεί και βασανιστεί. 

Οι περισσότεροι φυλακισµένοι µάρτυρες του Ιεχωβά βρίσκονται στη Νότια Κορέα. 
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Δεν χρησιµοποιούν σταυρούς 

 Υποστηρίζουν ότι ο Χριστός δεν πέθανε πάνω σε σταυρό και δεν χρησιµοποιούν 

αυτό το σύµβολο στη θρησκεία τους. 

Έχουν ενεργά µέλη σε όλο τον πλανήτη 

 

  

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν περισσότερα από 8,2 εκατοµµύρια µέλη σε 239 

χώρες σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης. Είναι πολύ οργανωµένοι και κρατούν 

ακριβή αρχεία της δράσης τους. Στην επίσηµη ιστοσελίδα τους βρίσκει κανείς 



13 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  Α  ΛΥΚΕΙΟΥ  2015-‐‑16      -‐‑  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  Μ.  ΠΕ01  
 

στατιστικά που ανανεώνονται συνέχεια καθώς και κηρύγµατα σε περισσότερες από 

700 γλώσσες. 

Οι ιερείς τους είναι άµισθοι 

 

  

Όλα τα χρήµατα των Ιεχωβάδων προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές. Τα µέλη τους 

συνεισφέρουν στο κοινό ταµείο µε όποιο ποσό επιθυµούν σε όποια συχνότητα 

µπορούν, δεν υπάρχει κανόνας. Το κοινό αυτό ταµείο, διανέµει πόρους στα τοπικά 

παραρτήµατα ανά τον κόσµο. 

Σε αντίθεση µε τις περισσότερες χριστιανικές θρησκείες οι κληρικοί δεν είναι 

έµµισθοι, ούτε προβλέπεται κάποια αµοιβή για όσους κάνουν τα κηρύγµατα πόρτα 

πόρτα. Είναι όλοι εθελοντές. 

 

 Έγιναν στόχος του Χίτλερ και των Ναζί 
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Περίπου 10.000 Μάρτυρες του Ιεχωβά στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ενώ 

γύρω στους 5.000 έχασαν τη ζωή τους. Στη Γερµανία, εξ αιτίας της άρνησή τους να 

πολεµήσουν στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, έγινα αντικείµενο χλευασµό, όλοι 

τους, άνδρες, γυναίκες και µικρά παιδιά. 

 

Δεν γιορτάζουν Χριστούγεννα, Πάσχα και άλλες χριστιανικές εορτές 
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Θεωρούν ότι όλες αυτές οι γιορτές, όπως και τα γενέθλια, έχουν παγανιστικές και όχι 

θρησκευτικές καταβολές και είναι ανακόλουθες µε τον Θεό και τη Βίβλο. 

Δεν δέχονται τις µεταγγίσεις αίµατος 

 

  

Οι Ιεχωβάδες δεν απορρίπτουν τη σύγχρονη ιατρική, αντιθέτως επισκέπτονται 

γιατρούς και νοσοκοµεία και υποβάλλονται σε ιατρικές θεραπείες, αρκεί να είναι 

αναίµακτες. 

Οι λόγοι είναι καθαρά θρησκευτικοί. Τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή 

Διαθήκη δίνεται ξεκάθαρα η εντολή να απέχουµε από αίµα. Επίσης, στα µάτια του 

Θεού, το αίµα αντιπροσωπεύει τη ζωή.  Συνεπώς, δεν βάζουν αίµα επειδή θέλουν να 

είναι υπάκουοι στον Θεό αλλά και επειδή τον σέβονται ως τον Δότη της Ζωής. 

Πιστεύουν σε έναν επίγειο Παράδεισο 
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Οι Ιεχωβάδες θεωρούν ότι θα έρθει η στιγµή που ο Θεός θα καθαρίσει τη γη από την 

ασχήµια στο άµεσο µέλλον και θα δηµιουργήσει τον Παράδεισο που εξαρχής 

επιθυµούσε για τον άνθρωπο επί γης. 

 

Αποκαλούν τον Θέο, Ιεχωβά 

 

  

Επικαλούµενοι και πάλι τις γραφές, αποκαλούν τον Θεό µε το µικρό του όνοµα που 

είναι Ιεχωβάς. Γι αυτό και οι ίδιοι λέγονται Μάρτυρες του Ιεχωβά. 
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Πιστεύουν ότι πλησιάζει το τέλος του κόσµου 

 

  

Για τους Ιεχωβάδες, είναι πολλά τα σηµάδια στα βιβλικά κείµενα ότι πλησιάζει το 

τέλος του κόσµου όπως είναι σήµερα. Για παράδειγµα στο κεφάλαιο 24 του κατά 

Ματθαίον ευαγγελίου, ο Χριστός  περιγράφει τα γεγονότα που θα προηγηθούν του 

τέλους: αύξηση πολέµων, ασθενειών, φυσικών καταστροφών και έλλειψη τροφής. 

Περιµένουν λοιπόν µε ανυποµονησία τον επίγειο Παράδεισο. 

Πεντηκοστιανισµός 

Ο Πεντηκοστιανισµός είναι ένα Χριστιανικό κίνηµα που στους κόλπους του 

περιλαµβάνει πολλές εκκλησίες και υπογραµµίζει το έργο του Αγίου Πνεύµατος µε 

την άµεση εµπειρία της παρουσίας Θεού στον πιστό. Ανήκει στο ευρύτερο δόγµα του 

Προτεσταντισµού και συνδέεται µε το Χαρισµατικό κίνηµα. 

Οι Πεντηκοστιανοί θεωρούν ότι στην πίστη πρέπει να περιλαµβάνει και την 

προσωπική εµπειρία του Χριστιανού, και να µην στηρίζεται µόνο στις τελετουργιές ή 

στις σκέψεις. Το κίνηµα είναι ενεργητικό και δυναµικό, από την άποψη πως τα µέλη 

του θεωρούν ότι οδηγούνται από τη δύναµη του Θεού που ενεργεί µέσα τους. Οι 

Εκκλησίες της Πεντηκοστής τονίζουν τη σηµασία του βαπτίσµατος στο Άγιο 
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Πνεύµα, λέγοντας πως το να πληρώνεται ο πιστός µε Άγιο Πνεύµα, του δίνει τη 

δύναµη να ζει µια αληθινή Χριστιανική ζωή. 

Η άµεση εµπειρία του Αγίου Πνεύµατος αποκαλύπτεται µε χαρίσµατα, όπως η οµιλία 

στις γλώσσες, η προφητεία και η θεραπεία. Οι Πεντηκοστιανοί για τις εµπειρίες τους, 

συχνά επικαλούνται ένα βασικό γεγονός της ζωή των πρώτης εκκλησίας, στο 

βάπτισµα των δώδεκα Αποστόλων από το Άγιο Πνεύµα την ηµέρα της Πεντηκοστής. 

Έτσι οι περισσότεροι Πεντηκοστιανοί έχουν την πεποίθηση ότι το κίνηµά τους 

επιστρέφει το Χριστιανισµό σε µια καθαρή και απλή µορφή του, που έχει πολλά 

κοινά µε τη ζωή της πρώτης Χριστιανικής εκκλησίας. 

Όνοµασία 

Ο Πεντηκοστιανισµός έχει πάρει το όνοµά του από την ηµέρα της Πεντηκοστής, 

όταν, σύµφωνα µε τη Αγία Γραφή, κατέβηκε το Άγιο Πνεύµα στους αποστόλους του 

Ιησού, και τους οδήγησε να µιλήσουν σε πολλές ξένες γλώσσες ως σηµείο και 

απόδειξη του ότι ήταν βαπτισµένοι στο Άγιο Πνεύµα. Οι Πεντηκοστιανοί πιστεύουν 

ότι αυτό δεν ήταν ένα γεγονός που συνέβηκε µια φορά για τότε, αλλά είναι κάτι που 

µπορεί και συµβεί και σήµερα. Αυτό το στηρίζουν στο κήρυγµα του απόστολου 

Πέτρου την ηµέρα της Πεντηκοστής, που µεταξύ άλλων ανέφερε: «Η υπόσχεση (της 

δωρεάς του Αγίου Πνεύµατος) είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας, και προς 

όλους εκείνους που είναι µακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός µας.» 

(Πράξεις 2:39). 

Όψιµη βροχή 

Η «όψιµη βροχή» είναι ένας όρος που αναφέρεται στην αναζωπύρωση του Αγίου 

Πνεύµατος της εποχή µας. Τα γεγονότα της Πεντηκοστής είναι γνωστά ως η «πρώιµη 

βροχή». Η ιδέα της «όψιµης βροχής» προέρχεται από το κείµενο της Παλαιάς 

Διαθήκης, το οποίο προηγείται της προφητείας του Ιωήλ, ότι ο Θεός θα εκχύσει το 

Πνεύµα του σε όλους τους ανθρώπους[1] 
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Οι Πεντηκοστιανοί συνδέουν έντονα τις εµπειρίες που πιστεύουν πως έχουν µε το 

Άγιο Πνεύµα, µε αυτές των αποστόλων, και έτσι ερµήνευσαν την αναφορά του 

Πέτρου στην προφητεία του Ιωήλ[2] ως περαιτέρω προφητεία ότι ο Θεός θα εξέχυε 

µαζικά το Πνεύµα του και πάλι κάποια στιγµή, στο µέλλον. Έτσι ερµήνευσαν την 

έκχυση του Πνεύµατος κατά την ηµέρα της Πεντηκοστής ως την «πρώιµη 

φθινοπωρινή βροχή», και τη δεύτερη έκχυση του Πνεύµατος, που έλαβαν, ως την 

«όψιµη ανοιξιάτικη βροχή», την «Όψιµη Βροχή». 

Η ιδέα της όψιµης βροχής εµφανίζεται στο µεγαλύτερο µέρος του 

Πεντηκοστιανισµού. Το Κίνηµα της Όψιµης Βροχής, που ιδρύθηκε το 1948, 

διακηρύττει ότι η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού πρόκειται να συµβεί σύντοµα 

και ότι η όψιµη βροχή είναι ένα από τα σηµεία της. 

Το Κίνηµα & οι Εκκλησίες 

 
Το εσωτερικό της Εκκλησίας Hillsong στην Αυστραλία 

Ο Πεντηκοστιανισµός δεν είναι µια συγκεκριµένη Εκκλησία, αλλά είναι ένα 

Χριστιανικό κίνηµα που περιλαµβάνει πολλές διαφορετικές επίσηµες Εκκλησίες. 

Επίσης, µαζί µε άλλα δόγµατα, αποτελεί µέρος του κινήµατος της 

ανανέωσης/αναγέννησης. 

Δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβει κανείς εάν µια Εκκλησία είναι της 

Πεντηκοστής από το όνοµα και µόνο, δεδοµένου ότι πολλές Εκκλησίες της 
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Πεντηκοστής δεν περιλαµβάνουν τις λέξεις «Πεντηκοστιανή» ή «της Πεντηκοστής» 

στο όνοµά τους. 

Στη Δύση ο Πεντηκοστιανισµός είναι πολύ ισχυρός στις Εκκλησίες των Μαύρων και 

στις Αµερικανικές και Αυστραλιανές «µεγάλες Εκκλησίες» όπως η Εκκλησία 

Hillsong στην Αυστραλία και η Εκκλησία Lakewood στην Αµερική. Μια από τις 

µεγαλύτερες Εκκλησίες παγκοσµίως, η Εκκλησία του Πλήρους Ευαγγελίου Yoido 

στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, όπου µέχρι και 250.000 άνθρωποι παρευρίσκονται 

κάθε Κυριακή, είναι µια Εκκλησία της Πεντηκοστής. 

Αριθµός πιστών 

Αν και στατιστικά στοιχεία για τη διάδοση του Πεντηκοστιανισµού είναι δύσκολο να 

εξαχθούν, εκτιµάται ότι υπάρχουν περισσότεροι από 20 εκατοµµύρια Πεντηκοστιανοί 

στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (Μάρτιος 2006), συµπεριλαµβανοµένων 2,5 

εκατοµµυρίων µελών των Συνάξεων του Θεού και 1 εκατοµµύριο στην Βρετανία.[3] 

Στη Λατινική Αµερική και στην Αφρική υπάρχουν οµολογίες µε περισσότερα από 1 

εκατοµµύριο µέλη η κάθε µία. Οι Συνάξεις του Θεού αποτελούν πιθανότατα την 

µεγαλύτερη εκκλησία του Πεντηκοστιανισµού διεθνώς, µε περισσότερα από 54,7 

εκατοµµύρια µέλη[4] και πιστούς σε περισσότερες από 150 χώρες.[5] Παγκοσµίως 

υπολογίζεται πως οι Πεντηκοστιανοί είναι µεταξύ 250 και 500 εκατοµµυρίων.[3] 

Θεολογία 

Οι Πεντηκοστιανοί δέχονται όλες τις επικρατούσες Χριστιανικές πεποιθήσεις και 

δόγµατα (µοναδική εξαίρεση είναι το µεµονωµένο κίνηµα Oneness (Ενότητας), που 

δεν δέχεται την Αγία Τριάδα). Αν και λέγεται συχνά πως ο Πεντηκοστιανισµός 

επικεντρώνεται περισσότερο στην εµπειρία παρά στη θεολογία, η βάση της θεολογίας 

των Πεντηκοστιανών στηρίζεται στην "ευαγγελική αναµόρφωση", όπως αυτή 

προέκυψε µετά τη µεταρρύθµιση του Λούθηρου: µοναδική βάση της πίστης είναι η 

Αγία Γραφή (sola scriptura), που τη θεωρούν «λόγο του Θεού» και συνολικά 
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αλάθητη. Σε αντίθεση µε την Ορθοδοξία και τον Καθολικισµό δε δέχονται την 

λεγόµενη Ιερά Παράδοση (τουλάχιστον τα σηµεία που θεωρούν πως 

διαφοροποιούνται µε την Αγία Γραφή) µε όλα όσα αυτή συνεπάγεται (π.χ. δεν 

δέχεται την "µεσιτεία" των Αγίων, τις εικόνες κτλ). Δέχονται τον Εβραϊκό Κανόνα 

της Παλαιάς Διαθήκης µε τα 66 βιβλία. 

Πεντηκοστιανοί και Φονταµενταλισµός 

Οι Εκκλησίες της Πεντηκοστής δεν είναι φονταµενταλιστικές, αν και περιγράφονται 

µερικές φορές ως τέτοιες. Οι Πεντηκοστιανοί και οι Χριστιανοί Φονταµενταλιστές 

δέχονται από κοινού τη θέση της Αγίας Γραφής ως του αλάθητου λόγου του Θεού, 

αλλά οι πρώτοι δέχονται επίσης, τη σηµασία της άµεσης εµπειρίας του Θεού από τον 

πιστό µέσω του έργου του Αγίου Πνεύµατος, κάτι που τους διαφοροποιεί από τους 

Φονταµενταλιστές. 

Αγιασµός 

Ένας άνθρωπος λαµβάνει τον αγιασµό όταν η ζωή του αφιερώνεται στο Θεό και 

αποχωρίζεται την προηγούµενη αµαρτωλή ζωή του. Όταν ένας άνθρωπος είναι άγιος, 

σηµαίνει πως είναι αναγεννηµένος εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύµατος και είναι 

µακριά από την άσχηµη συµπεριφορά και τις σκέψεις της παλιάς του ζωής. Η λέξη 

Αγιότητα χρησιµοποιείται επίσης από µερικές Εκκλησίες στον επίσηµο τίτλο τους υπό 

αυτήν την έννοια. 

Για τους Πεντηκοστιανούς, ο αγιασµός είναι οπωσδήποτε κάτι το ουσιαστικό στο να 

βιώσει κάποιος τη χριστιανική ζωή.[6] Κάποιοι Πεντηκοστιανοί διδάσκουν ότι οι 

πιστοί πρέπει βιώσουν ένα πνευµατικό γεγονός που θα τους οδηγήσει να «θεωρήσουν 

τον εαυτό τους νεκρό µεν ως προς την αµαρτία, ζωντανό δε ως προς τον Θεό» 

(Ρωµαίους 6:10-11, σε προσαρµογή). Το έργο του αγιασµού γίνεται δια του Αγίου 

Πνεύµατος. Άλλες Εκκλησίες διδάσκουν ότι οι πιστοί συνεχίζουν να αυξάνονται 

κοντά στο Θεό σε µια συνεχή διαδικασία αγιασµού, η οποία τους βοηθά για να ζουν 
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Χριστιανική ζωή. 

Ενώ κάποιοι Πεντηκοστιανοί πιστεύουν ότι η αγιοποίηση είναι µια απαραίτητη 

προϋπόθεση για κάποιον ώστε να βαπτιστεί στο Άγιο Πνεύµα, άλλοι θεωρούν ότι το 

βάπτισµα στο Άγιο Πνεύµα είναι διαθέσιµο σε καθένα που απλώς δίνει ειλικρινά τη 

ζωή του στον Χριστό. Αυτή όµως η διαφορά περνά απαρατήρητη στους µη ειδικούς, 

και γενικότερα θεωρείται από όλους τους Πεντηκοστιανούς πως οι άνθρωποι πρέπει 

να έχουν λάβει την σωτηρία προτού λάβουν το βάπτισµα του Αγίου Πνεύµατος. 

Τελετές και µυστήρια 

Οι Εκκλησίες της Πεντηκοστής τείνουν να αποφύγουν οτιδήποτε που εµφανίζεται ως 

Μυστηριακό. Φυσικά κάνουν τελετές όπως, η Θεία Κοινωνία και το Βάπτισµα στο 

νερό, που άλλες Εκκλησίες δέχονται ως µυστήρια, αλλά οι περισσότεροι 

Πεντηκοστιανοί αναφέρονται σε αυτά απλώς ως τελετές. Υπάρχουν βέβαια και 

Εκκλησίες της Πεντηκοστής (πχ. στην Ελλάδα η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία 

Πεντηκοστής) που δέχονται τις τελετές ως µυστήρια. Πάντως για όλους, οι τελετές 

όπως και τα µυστήρια υποδηλώνουν ορατές αντιπροσωπεύσεις των αόρατων 

πνευµατικών πραγµάτων. 

Βάπτισµα στο νερό 

Οι Εκκλησίες της Πεντηκοστής τελούν το βάπτισµα µε πλήρη κατάδυση στο νερό. 

Για τους Πεντηκοστιανούς το βάπτισµα στο νερό είναι το εξωτερικό σηµείο µιας 

αλλαγής που έχει αρχίσει ήδη να πραγµατοποιείται εσωτερικά. Η αλλαγή της 

αναγέννησης είναι ουσιαστική, ενώ το βάπτισµα στο νερό αν και είναι απαραίτητο 

και σηµαντικότατο, είναι ένα πρόσθετο στοιχείο. Το βάπτισµα στο νερό γίνεται σε 

άτοµα που είναι σε θέση να οµολογήσουν την πίστη τους[7], οπότε ο νηπιοβαπτισµός 

δεν τελείται στις Εκκλησίες της Πεντηκοστής. 

Άλλες τελετές/πρακτικές 
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Πλύση Ποδιών 

Ορισµένες Εκκλησίες της Πεντηκοστής ακολουθούν την πρακτική της πλύσης των 

ποδιών ως διάταξη ταπεινότητας στις λειτουργίες τους. Με αυτό τον τρόπο θεωρούν 

πως ακολουθούν το παράδειγµα και τις εντολές του Ιησού, ο οποίος έπλυνε τα πόδια 

των αποστόλων κατά το Μυστικό Δείπνο.[8] 

Αφιέρωση νηπίων 

Οι Εκκλησίες της Πεντηκοστής δεν βαπτίζουν στο νερό τα νήπια. Θεωρούν το 

βάπτισµα στο νερό ως εξωτερική έκφραση του εσωτερικού έργου της χάρης του 

Θεού, µετά από την ελεύθερη επιλογή ενός ατόµου να ακολουθήσει τον Ιησού 

Χριστό. Τα µικρά παιδιά δεν είναι σε θέση να κάνουν µια τέτοια επιλογή επειδή δεν 

έχουν αίσθηση της ανάγκης τους για τη σωτηρία. Αντ' αυτού, τα νήπια στις 

Εκκλησίες της Πεντηκοστής αφιερώνονται στο Θεό και έτσι λαµβάνουν την ευλογία. 

Αυτό θυµίζει τη Βιβλική ιστορία των µικρών παιδιών που παρουσιάστηκαν στον 

Ιησού και εκείνος τα ευλόγησε. Μερικές Εκκλησίες της Πεντηκοστής θεωρούν ότι τα 

περισσότερα παιδιά µπορούν να περιµένουν για το βάπτισµα στο νερό µεταξύ της 

ηλικίας των επτά και των δέκα, οπότε οι γονείς ή οι Ποιµένες µπορούν να 

καταλάβουν εάν ένα συγκεκριµένο παιδί είναι σε θέση να αντιληφθεί τη σηµασία του 

βαπτίσµατος στο νερό, ύστερα από συζήτηση µαζί του. 

Βάπτισµα στο Άγιο Πνεύµα 
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Λατρεία Πεντηκοστιανών στην Σλοβακία 

Το βάπτισµα στο Άγιο Πνεύµα είναι το κεντρικό γεγονός στον Πεντηκοστιανισµό. Το 

όνοµα του κινήµατος αναφέρεται στο πρώτο βάπτισµα στο Άγιο Πνεύµα, κατά την 

ηµέρα της Πεντηκοστής. Σε αντίθεση µε τους Ευαγγελικούς, πιστεύουν πως το 

βάπτισµα στο Άγιο Πνεύµα δεν είναι η εµπειρία της αναγέννησης (της αλλαγής της 

ζωής του ανθρώπου). Ένας άνθρωπος πρέπει ήδη να έχει αναγεννηθεί προτού να 

λάβει το Άγιο Πνεύµα. Οι Πεντηκοστιανοί πιστεύουν ότι το βάπτισµα στο Άγιο 

Πνεύµα είναι ουσιαστικό µέρος της σωτηρίας. Παραδοσιακά αυτό είναι το δεύτερο 

βάπτισµα και ακολουθεί το βάπτισµα στο νερό, αν και µερικά σηµεία της Γραφής 

αντιστρέφουν αυτή τη διαδικασία. 

Το βάπτισµα στο Άγιο Πνεύµα είναι η εµπειρία κατά την οποία ο πιστός δίνει τον 

έλεγχο του εαυτού του στο Άγιο Πνεύµα (όχι όµως µε τρόπο που να χάνει την 

ταυτότητα και τα στοιχεία της προσωπικότητάς του). Μέσω της εµπειρίας αυτής, 

γνωρίζει το Χριστό µε έναν οικειότερο τρόπο και ενεργοποιεί τη δύναµη της 

µαρτυρίας και της πνευµατικής αύξησης. Το βάπτισµα στο Άγιο Πνεύµα θεωρείται 

έργο της χάρης του Θεού, που είναι διαθέσιµο σε όλους τους ανθρώπους που ζητούν 

να το λάβουν[9] 

Ανάλογα µε το βάπτισµα στο νερό, ένας άνθρωπος βαπτίζεται εν Πνεύµατι, όµως 
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πλέον αισθάνεται τον εαυτό του σαν να έχει βυθιστεί ολοκληρωτικά στο Άγιο 

Πνεύµα. Άρα η αναλογία των βαπτισµάτων δεν είναι ίση σε αυτό το σηµείο, επειδή 

ένα πρόσωπο που βαπτίζεται εν Πνεύµατι γεµίζει πλήρως µε Άγιο Πνεύµα, µε τον 

ίδιο τρόπο που πληρώθηκαν οι Απόστολοι του Χριστού κατά την ηµέρα της 

Πεντηκοστής.[10] 

Το σηµείο/απόδειξη/βεβαίωση ότι κάποιος βαπτίστηκε στο Άγιο Πνεύµα είναι η 

οµιλία σε ξένες γλώσσες που πριν δε γνώριζε (γλωσσολαλιά). Θεωρούν πως η οµιλία 

σε ξένες γλώσσες είναι το µοναδικό συνεπές γεγονός που συνδέεται µε το βάπτισµα 

στο Άγιο Πνεύµα στις διάφορες εξιστορήσεις του φαινοµένου της Αγίας Γραφής[11] 

Πλήρωση Άγιου Πνεύµατος 

Η πλήρωση µε το Άγιο Πνεύµα δεν είναι µια προσωρινή κατάσταση του παρόντος. 

Ένας άνθρωπος που έχει βαφτιστεί µε Άγιο Πνεύµα έχει το Άγιο Πνεύµα µέσα του 

και αυτό τον εξουσιοδοτεί και τον καθοδηγεί για το υπόλοιπο της ζωής του.[12] Το 

Άγιο Πνεύµα θα επιτρέψει στον πιστό να αποµακρυνθεί από την παλαιά κοσµική ζωή 

του και να ζήσει µια νέα Χριστιανική ζωή.[13] Έτσι το βάπτισµα στο Άγιο Πνεύµα 

είναι η αφετηρία για ένα νέο ξεκίνηµα στη ζωή του πιστού, δίνοντάς του πνευµατικά 

χαρίσµατα ώστε να χρησιµοποιηθούν για να ευαγγελιστούν και άλλοι, και γενικά για 

να εκτελεστεί το Χριστιανικό έργο. 

Χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος 

Τα χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος είναι οι υπερφυσικές δυνατότητες που δίνονται 

στους πιστούς από το Θεό. Αυτά τα χαρίσµατα καταδεικνύουν τη δύναµη του Θεού 

και χρησιµοποιούνται για ιδιαίτερους σκοπούς όπως η θεραπεία των αρρώστων, και 

γενικά η βοήθεια του πιστού στη Χριστιανική διακονία του.[14] 

Τα 9 χαρίσµατα του πνεύµατος µπορούν να διαιρεθούν σε τρεις οµάδες των τριών: 

• Αποκάλυψης (Λόγος σοφίας, Λόγος γνώσης, Διάκριση πνευµάτων) 
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• Δύναµης (Πίστη, Χαρίσµατα Θεραπειών, Ενέργειες Θαυµάτων) 

• Φωνητικά (Προφητεία, Γλώσσες, Ερµηνεία των γλωσσών) 

Ο Μάρκος πρότεινε έναν άλλο παρόµοιο κατάλογο προς απόδειξη ότι όλοι οι πιστοί 

µπορούν να έχουν όλα τα χαρίσµατα[15] 

Χάρισµα των γλωσσών 

Το χάρισµα των γλωσσών γίνεται όταν ο πιστός µιλά υπερφυσικά σε γλώσσες που 

του είναι άγνωστες, «δεδοµένου ότι το Πνεύµα δίνει την ικανότητα». Συνέβη αρχικά 

στους αποστόλους κατά την ηµέρα της Πεντηκοστής. Η οµιλία σε γλώσσες µπορεί να 

είναι είτε σηµείο του βαπτίσµατος σε Άγιο Πνεύµα, είτε η επιβεβαίωση του 

χαρίσµατος των γλωσσών. Τα θεολογικά κείµενα χρησιµοποιούν επίσης τη λέξη 

"γλωσσολαλιά" για να αναφερθούν στην οµιλία σε γλώσσες. 

Θαύµατα 

Οι Πεντηκοστιανοί πιστεύουν ότι ο Θεός µπορεί και ενεργεί µε θαύµατα και σήµερα. 

Υφάσµατα Προσευχής 

Τα υφάσµατα Προσευχής είναι µικρά υφάσµατα όπως τα µαντήλια που 

χρησιµοποιούνται (από µερίδα, και όχι από όλους τους Πεντηκοστιανούς) στη 

θεραπεία. Η πρακτική αυτή πιστεύεται πως είναι βασισµένη στην Αγία Γραφή.[16] 

Ο πιστός που έχει το χάρισµα της θεραπείας, προσεύχεται πάνω στο ύφασµα που 

δίνεται στον άρρωστο άνθρωπο, το οποίο µπορεί να το φέρει κοντά στο ασθενές 

µέρος του σώµατός του. Οι Πεντηκοστιανοί κύκλοι που εφαρµόζουν αυτήν την 

πρακτική υποστηρίζουν πως, στο ύφασµα αυτό αφού γίνει προσευχή υπάρχει και η 

Θεία θεραπευτική δύναµη προς τον άρρωστο άνθρωπο. 

Ο διάσηµος Αµερικανικός Ευαγγελιστής Oral Roberts, είχε µία «διακονία 

υφασµάτων προσευχής» στην οποία έστελνε υφάσµατα σε καθένα που ζητούσε 
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προσευχή[17] 

Τα υφάσµατα προσευχής ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλή στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα, 

αλλά χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα από ορισµένους Πεντηκοστιανούς 

(κυρίως στη Δύση). Τύποι υφασµάτων προσευχής χρησιµοποιούνται, και από οµάδες 

µε διδασκαλίες που δεν έχουν σχέση µε τον Πεντηκοστιανισµό, όπως είναι οι 

Μορµόνοι και οι Αντβεντιστές. 

Συνεισφορά δεκάτων 

Μερικοί Πεντηκοστιανοί δίνουν το δέκατο (10%) του εισοδήµατός τους άµεσα στην 

Εκκλησία τους για την ενίσχυση των φτωχών και γενικά για την ανάπτυξη του 

Χριστιανικού έργου. Στις περισσότερες πάντως Εκκλησίες οι συνεισφορές είναι 

µυστικές και το µέγεθός τους είναι ελεύθερο. 

Εξουδετέρωση φιδιών 

Ιστορία 

Ο Πεντηκοστιανισµός ξεκίνησε µεταξύ φτωχών και απλών ανθρώπων στις ΗΠΑ 

στην αρχή του 20ού αιώνα. 

Οι ρίζες 

Αν και το κίνηµα είναι σύγχρονο (ως αρχή του συνήθως θεωρείται η Αναζωπύρωση 

της Οδού Αζούσα στο Λος Άντζελες στις 4 Απριλίου 1906), οι ρίζες του επιστρέφουν 

στη Γουεσλεϋανή (Μεθοδιστική) Αγιαστική παράδοση του 18ου αιώνα, στο 

Αγιαστικό κίνηµα του 19ου αιώνα και την µετά-Βικτωριανή κίνηση της «Καλύτερης 

Ζωής» του Κέσγουικ. 

Το Γουεσλεϋανό Αγιαστικό κίνηµα αποτέλεσε µία αντίδραση στο τυπικισµό και στις 

εκτεταµένες τελετουργίες των παραδοσιακών Χριστιανικών Εκκλησιών εκείνης της 

εποχής. Δίδασκε ότι οι Χριστιανοί έπρεπε να αναγεννηθούν και να έχουν προσωπική 
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εµπειρία µε τον Χριστό, την οποία αποκτούν µε τη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος. Τα 

µέλη αυτής της Μεθοδιστικής παράδοσης έλαβαν το βάπτισµα στο Άγιο Πνεύµα. Το 

βάπτισµα στο Πνεύµα ήταν σηµαντικό χαρακτηριστικό όλων των Αγιαστικών 

Εκκλησιών. 

Η βασική διαφορά µεταξύ αυτών των πρώιµων παραδόσεων και του 

Πεντηκοστιανισµού είναι ότι, οι Πεντηκοστιανοί δέχονται την γλωσσολαλιά ως το 

σηµείο του βαπτίσµατος στο Άγιο Πνεύµα. Η θεολογική διαφορά είναι ότι, τα µέλη 

της Αγιαστικής παράδοσης θεώρησαν ότι η ιστορία της Πεντηκοστής δεν θα έπρεπε 

σήµερα να ερµηνεύετε κατά λέξη, ενώ αντίθετα, οι πρώτοι Πεντηκοστιανοί ήταν 

σίγουροι πως θα έβλεπαν το βάπτισµα στο Πνεύµα όπως ακριβώς έγινε την ηµέρα 

της Πεντηκοστής. 

Το ξεκίνηµα 

 
Ο ιεροκήρυκας Γουίλλιαµ Σέυµουρ 

Η σύγχρονη Πεντηκοστή εγκαινιάστηκε στις 1 Ιανουαρίου 1901 (την πρώτη ηµέρα 

του 20ου αιώνα), µε την Αγνή Όζµαν, µια σπουδάστρια στο Βιβλικό Κολλέγιο της 

Βαιθήλ του Κάρολου Πάρχαµ, στο Τοπέκα του Κάνσας. Η Όζµαν άρχισε να µιλά σε 

µια ξένη γλώσσα, άγνωστη σ’ αυτήν (λέγεται ότι µιλούσε Κινέζικα, χωρίς να µπορεί 

να µιλήσει Αγγλικά για αρκετές ηµέρες). Στις 3 Ιανουαρίου, ο Πάρχαµ και άλλοι 

δώδεκα σπουδαστές µίλησαν και αυτοί σε ξένες γλώσσες. Αργότερα, έφυγαν για το 
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Τέξας και ξεκίνησαν την πνευµατική αναζωπύρωση του 1905. 

Αυτό που ακολούθησε σήµερα είναι γνωστό ως η Αναζωπύρωση της Οδού Αζούσα, 

και είχε ως κέντρο την Ιεραποστολή Αποστολικής Πίστης στην οδό Αζούσα του Λος 

Άντζελες, η καθοδηγήθηκε από τον Αφροαµερικανό ιεροκήρυκα Γουίλλαµ Σέυµουρ, 

ο οποίος ήταν σπουδαστής του Πάρχαµ. Το 1906 ο Σέυµουρ κήρυξε ότι ο Θεός θα 

έστελνε µια νέα Πεντηκοστή εάν οι άνθρωποι προσεύχονταν για αυτό. Μετά από λίγο 

καιρό, αυτός και η κοινότητά του άρχισαν να µιλούν σε ξένες γλώσσες. Αυτό το 

γεγονός, έπειτα από τον σεισµό του Σαν Φραντσίσκο, προκάλεσε µια ισχυρή 

θρησκευτική αναζωπύρωση που βασίστηκε σε τρία δόγµατα,[18] και στην οποία τα 

χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος εµφανίστηκαν σε µεγάλη κλίµακα. Πάνω από 

13.000 άνθρωποι λέγεται ότι µίλησαν σε ξένες γλώσσες, την πρώτη χρονιά. 

Αρχικά, οι Πεντηκοστιανές ιδέες που άκµασαν σε οµάδες ανεξάρτητων εκκλησιών σε 

όλη τη Βόρεια Αµερική. Το 1914 ιδρύθηκε η πρώτη Πεντηκοστιανή εκκλησία, η 

Εκκλησία του Θεού εν Χριστώ. Η πρώτη Εκκλησία της Πεντηκοστής στη Βρετανία 

ήταν η Αποστολική Εκκλησία, η οποία αρχικά ιδρύθηκε ως, Εκκλησία Αποστολική 

Πίστης στο Μπόρνµουθ το 1911. Ένα άλλο πρώιµο Ευρωπαϊκό Πεντηκοστιανό 

δόγµα ήταν η Πεντηκοστιανή Εκκλησία Ελίµ, η οποία ιδρύθηκε το 1915 στην 

Ιρλανδία από ένα Ουαλό, τον Τζορτζ Τζέφρις. 

Το ξεκίνηµα στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η Πεντηκοστή αρχικά κηρύχθηκε από τον Δηµήτριο Κατριτσιώτη και 

τον Ιωάννη Τζέλο το 1924. 

Το 1915 ο Ιωάννης Τσέλος, που ήταν από το χωριό Βάγια, πήγε στις ΗΠΑ για να 

εργαστεί. Ενώ ταξίδευε µε το τραίνο κατέβηκε σε µια στάση στο χωριό Τέρα Χόττα, 

να πιει νερό, µε αποτέλεσµα να χάσει το τραίνο. Πλησίασε τους κατοίκους του 

χωριού, και αυτοί τον φιλοξένησαν. Εκεί ήρθε σε επαφή µε µια τοπική Ελληνική 

Εκκλησία της Πεντηκοστής, αναγεννήθηκε, βαπτίστηκε µε Άγιο Πνεύµα κι άρχισε να 



30 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  Α  ΛΥΚΕΙΟΥ  2015-‐‑16      -‐‑  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  Μ.  ΠΕ01  
 

οµολογεί την πνευµατική εµπειρία του. 

Το 1923 ο 25χρονος Δηµήτριος Κατριτσιώσης, που πήγε στην Τέρα Χόττα για να 

επισκεφτεί την αδελφή του, και γυναίκα του Ιωάννη Τσέλου, πίστεψε και µπήκε στην 

Εκκλησία της Πεντηκοστής. Ο Κατρισιώσης έγινε ο πρώτος Έλληνας κήρυκας της 

Πεντηκοστής στην Ελλάδα, και µαζί µε τον Γιώργο Τζέλο, δραστηριοποιήθηκαν στην 

περιοχή γύρω από τα Βάγια, και σε µέρη της Βόρειας, της Κεντρικής, και της Νότιας 

Ελλάδας. 

Ο Μιχάλης Κούννας, ήδη βαπτισµένος µε Άγιο Πνεύµα, ήρθε στην Αθήνα το 1927. 

Επισκέφθηκε το σπίτι της Μαρίας Κωνσταντινίδη, στην οδό Θεσσαλονίκης 136 στα 

Κάτω Πετράλωνα, όπου της έδωσε µια επιστολή του γιου της του Σπύρου 

Κωνσταντινίδη.[19] Στις 23 Δεκεµβρίου 1927 έγινε µια οµαδική έκχυση του Αγίου 

Πνεύµατος, την οποία παροµοίασαν µε την Πεντηκοστή. Έτσι ιδρύθηκε η πρώτη 

Εκκλησία της Πεντηκοστής στην Ελλάδα µε ποιµένα τον Μιχάλη Κούννα. 

Μετά το 1930 οι Χαράλαµπος Μάµαλης και Αριστοτέλης Δικτυόπουλος όργωσαν 

την Ελλάδα σπέρνοντας το Πεντηκοστιανό µήνυµα. Ο Μάµαλης έγινε ποιµένας στην 

κεντρική εκκλησία της οδού Αιόλου, στην Αθήνα. Ο Δικτυόπουλος έγινε ποιµένας, 

αρχικά στην πρώτη εκκλησία στα Πετραλώνων, και µετά στην Κατερίνη και στη 

Σεβαστή Πιερίας. Στη Σεβαστή έγινε µια οµαδική έκχυση Πνεύµατος, και 40 άτοµα 

βαπτίστηκαν. 

Λατρεία 

Η Πεντηκοστιανή λατρεία είναι λιγότερο επίσηµη και περισσότερο συναισθηµατική 

από αυτή των άλλων Χριστιανικών παραδόσεων. Το µεγαλύτερο µέρος της λατρείας 

έχει ως σκοπό την εκζήτηση της παρουσίας του Θεού. Γι' αυτόν τον σκοπό, η 

ατµόσφαιρα, η οδηγία της λατρείας και οι ύµνοι, ενθαρρύνουν την εκζήτηση της 

παρουσίας του Αγίου Πνεύµατος. Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν πως, τα 

χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος, ενεργούν συχνά κατά τη διάρκεια των λειτουργίας 
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των εκκλησιών τους, µερικές φορές εντυπωσιακά. 

Στις Εκκλησίες της Πεντηκοστής υπάρχει αυθόρµητη και ενεργή συµµετοχή από 

όλους. Οι πιστοί, κατα την λατρεία, µπορεί να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, ή και να 

χειροκροτήσουν ακόµα. Μπορεί να δοθούν προσωπικές µαρτυρίες από 

παρευρισκόµενους πιστούς. Στις λειτουργίες µπορεί να γίνονται θεραπείες, 

προφητείες και να υπάρχει οµιλία σε ξένες γλώσσες. Το ποίµνιο είναι πιθανό να 

ανταποκριθεί ενεργά στο κήρυγµα, αναφωνώντας «Αµήν» ή «Αλληλούια». 

Οι συµµετέχοντες θεωρούν ότι η λατρεία οδηγείται από το Άγιο Πνεύµα. Συνεπώς, οι 

Πεντηκοστιανοί είναι σε θέση να βλέπουν την Εκκλησία τους ως κοινότητα του λαού 

του Θεού που εργάζεται για να δηµιουργήσει το πλαίσιο για µια άµεση εµπειρία µε 

τον Θεό. Κάποιοι Πεντηκοστιανοί χρησιµοποιούν επίσης την λέξη «λατρεία» για να 

αναφερθούν στην καθηµερινή ζωή τους, που την αντιλαµβάνονται ως δώρο του 

Θεού. 

Προς του φτωχούς 

Ο Πεντηκοστιανισµός ξεκίνησε µεταξύ φτωχών και καταπιεσµένων ανθρώπων στη 

Βόρεια Αµερική. Αυτές του οι καταβολές, τον κάνουν ευαισθητοποιήσει και σήµερα 

δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην βοήθεια και στην συµπαράσταση προς στους φτωχούς 

της Νότιας Αµερικής και της Αφρικής, όπου η αύξησή του έχει συνδεθεί, κατά ένα 

µέρος, µε την πείνα και την ανισότητα των ανθρώπων, που υπάρχει εκεί. 

Προσαρµοστικότητα 

Κάποιες εκκλησίες της Πεντηκοστής προσαρµόζονται εύκολα µε τα παραδοσιακά 

στοιχεία του κάθε τόπου και ενσωµατώνουν την τοπική µουσική και άλλα 

πολιτιστικά στοιχεία στη λατρεία τους. Έτσι επιτρέπουν στους ανθρώπους να 

διατηρούν τα πολιτιστικά στοιχεία τους, εφόσον κινούνται µέσα στα πλαίσια της 

Πεντηκοστιανής πίστης. Αυτή η προσαρµοστικότητα έχει διευκολύνει ακόµα και µη 

Πεντηκοστιανές Εκκλησίες να συµπεριλάβουν Πεντηκοστιανά στοιχεία στην λατρεία 
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και στον τρόπο λειτουργίας τους. 

Όχι µόνο λόγιοι 

Ο Βάλτερ Χόλενβεγκερ έχει επισηµάνει ότι ο Πεντηκοστιανισµός προσφέρει στους 

«προφορικούς» πιστούς την ίδια δυνατότητα να συµµετάσχουν στη ζωή της πίστης µε 

τους «λογοτεχνικούς»-λόγιος.[20] 

Παγκόσµια αύξηση 

Οι Εκκλησίες της Πεντηκοστής είναι ιδιαίτερα ισχυρές στη Νότια Αµερική, την 

Αφρική και την Ασία. Σε πολλές περιπτώσεις αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα σε 

κάθε ήπειρο, ανάλογα µε τον τοπικά πολιτιστικά στοιχεία. Αυτό είναι ένας από τους 

λόγους για τους οποίους αυξάνονται µε µεγάλο ρυθµό. 

Παγκοσµίως, η ανάπτυξη του Πεντηκοστιανισµού είναι αρκετά µεγάλη ανάµεσα 

στους φτωχούς και στους λιγότερο εύπορους.[21] Πάντως, η επιτυχία του 

Πεντηκοστιανισµού στον αναπτυσσόµενο κόσµο, βασικά οφείλεται στην ενεργητική 

ιεραποστολική δράση των εκκλησιών. 

Κοινωνική καταγωγή 

Ο Πεντηκοστιανισµός αναπτύχθηκε κοινωνικά, σε εκκλησίες φτωχών και 

καταπιεσµένων ανθρώπων. Οι πρώτοι ηγέτες του, προέρχονταν από την εργατική 

τάξη και στην ζωή τους είχαν παρόµοιες εµπειρίες µε αυτές του ποιµνίου τους. Αυτή 

η καταγωγή έχει καταστήσει τον Πεντηκοστιανισµό ευαισθητοποίηµενο, για τα µέρη 

του κόσµου όπου οι άνθρωποι συνεχίζουν να πάσχουν από την πείνα και την αδικία. 

Ο Πεντηκοστιανισµός προσπαθεί να βοηθά στις δυσάρεστες καταστάσεις της ζωής 

των φτωχών ανθρώπων. Οι εκκλησίες λειτουργούν ως κοινότητες αµοιβαίας 

αλληλοβοήθειας για να αντιµετωπίσουν την φτώχεια και τις ασθένειες. 

Προσαρµοστικότητα 
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Ο Πεντηκοστιανισµός, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο Χριστιανικό δόγµα, είναι 

πρόθυµος να ταιριάξει µε τις τοπικές κουλτούρες, να χρησιµοποιήσει τοπική µουσική 

και άλλα πολιτιστικά στοιχεία στη λατρεία.[22] 

Το ότι η Πεντηκοστιανή λατρεία είναι περισσότερο αυθόρµητη και δεν εξαρτάται 

από λειτουργικά κείµενα, επιτρέπει σε όλα τα µέλη της κοινότητας να λατρεύσουν 

χωρίς να ντρέπονται για το τι θα πουν ή θα κάνουν. Επίσης επιτρέπει στον κάθε πιστό 

να µοιραστεί µε ολόκληρη την κοινότητα τις ιδιαίτερες εµπειρίες του µε τον Θεό. 

Η αποδοχή της σύνδεσης του σώµατος µε την σκέψη και το πνεύµα, κάνει τον 

Πεντηκοστιανισµό κατανοητό και σε ανθρώπους του αναπτυσσόµενου κόσµου, που 

δεν έχουν Χριστιανικό πνευµατικό υπόβαθρο. Αυτό επιτρέπει στις Εκκλησίες της 

Πεντηκοστής να ενσωµατώνουν χωρίς δυσκολία, πολιτιστικά στοιχεία που είναι 

συµβατά µε τον Χριστιανισµό. Το αποτέλεσµα είναι ότι ο Πεντηκοστιανισµός µπορεί 

να πάρει µια απολύτως τοπική µορφή.[23] 

Δοµές 

Οι Εκκλησίες της Πεντηκοστής έχουν επίπεδες δοµές, επιτρέποντας στο ποίµνιο να 

συµµετέχει ενεργά στη λατρεία αλλά και στην κατάρτιση των εκκλησιαστικών 

οργάνων (πρεσβυτέριο κ.τ.λ.). Αυτό προφανώς είναι ελκυστικό στους ανθρώπους που 

έχουν µικρή δύναµη ή επιρροή στην εργασία ή στην πολιτική ζωή τους. Αυτό τον 

κάνει να διαφέρει αρκετά µε τις πρώτες ιεραποστολικές εκκλησίες που είχαν 

προσπαθήσει να επιβάλουν την Δυτική έκδοση του Χριστιανισµού, και µε τις 

επικρατούσες ιεραρχικές εκκλησίες που σε µερικές χώρες συνδέονται στενά µε τις 

κυβερνήσεις ή µε το κεφάλαιο. 

Πεντηκοστιανισµός και άλλες εκκλησίες 

Στα πρώτα 60 χρόνια του 20ού αιώνα, ο Πεντηκοστιανισµός περιοριζόταν, κατά 

µεγάλο µέρος, µέσα σε συγκεκριµένες εκκλησίες. Όµως κατά τη δεκαετία του 1960 

οι Πεντηκοστιανές ιδέες, έγιναν µια πηγή ανανέωσης και σε άλλες Προτεσταντικές 
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εκκλησίες. Σύντοµα αυτό επεκτάθηκε ακόµα και σε µερικές Ρωµαιοκαθολικές 

εκκλησίες κατόπιν. Αργότερα ακόµα και κάποιοι Ορθόδοξοι πήραν µια γεύση από 

αυτή την ανανέωση. 

Η έµφαση που δίνεται στην εµπειρία του θείου, διακρίνει τους Πεντηκοστιανούς από 

άλλους Ευαγγελικούς Χριστιανούς. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή ο 

Πεντηκοστιανισµός είναι βασισµένος σε µια άµεση εµπειρία του Θεού, είναι κατά 

κάποιο τρόπο καθαρότερος και αγνότερος, µοιάζοντας περισσότερο µε την πίστη των 

πρώτων Χριστιανών. 

Οι Εκκλησίες της Πεντηκοστής δεν έχουν µεγάλη επίδραση ανάµεσα στις 

καθιερωµένες Χριστιανικές Εκκλησίες, παρότι είναι από τις πλέον πολυάριθµες, µε 

πολύ µεγάλους αριθµούς από πολύ δραστήρια και ενεργά µέλη. Αυτό µπορεί να 

ισχύει επειδή σε πολλές εκκλησίες υπάρχει ένα προφίλ φυλετικής µειονότητας, και τα 

µέλη τους σε πολλές περιπτώσεις είναι φτωχά και όχι σε θέσεις µε µεγάλη κοινωνική 

επιφάνεια και δύναµη. Εντούτοις η συνεχής αύξηση και ενεργητικότητα του 

κινήµατος είναι πιθανό ότι θα αυξήσει την επιρροή του στο µέλλον. Επίσης έχει 

καθιερωθεί ένας Διεθνής Διάλογος Ρωµαιοκαθολικών και Πεντηκοστιανών. 

Εκκλησίες και οργανισµοί της Πεντηκοστής 

Οι Εκκλησίες της Πεντηκοστής στη Δύση, περιλαµβάνουν τις εξής: 

• Συνάξεις του Θεού 

• Εκκλησίες του Αµπελώνα 

• Εκκλησία του Θεού (Κλίβελαντ, Τενεσί) 

• Εκκλησία του Θεού εν Χριστώ 

• Εκκλησία του Θεού της Προφητείας 

• Βαπτιστική Εκκλησίας του Πλήρους Ευαγγελίου 

• Εκκλησία Hillsong 

• Διεθνής Εκκλησία του Τετραγωνικού Ευαγγελίου 
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• Πεντηκοστιανή Αγιαστική Εκκλησία 

• Πεντηκοστιανές Συνάξεις σε όλο τον Κόσµο 

• Παγκόσµια Ενωµένη Πεντηκοστιανή Εκκλησία (UPCI) 

• Πεντηκοστιανή Εκκλησία του Ναζωραίου 

Εκκλησίες της Πεντηκοστής στην Ελλάδα 

Οι Εκκλησίες της Πεντηκοστής στην Ελλάδα απαριθµούν µερικές δεκάδες χιλιάδες 

µέλη και έχουν εκατοντάδες τοπικές εκκλησίες και συναθροίσεις σε χωριά και πόλεις. 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής 

 

Από τη 46η Πανελλήνια Σύναξη Νέων της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας 

Πεντηκοστής στο Κλειστό των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων Άρσης Βαρών στη 

Νίκαια όπου παραβρέθηκαν περίπου 3.000 νέοι και νέες. 

Κύριο λήµµα: Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής 

Η µεγαλύτερη και πιο δραστήρια Εκκλησία της Πεντηκοστής στην Ελλάδα είναι η 

ανεξάρτητη (αυτοκέφαλη) Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, η οποία 

έχει αναπτύξει ιεραποστολικό έργο και προς το εξωτερικό. 

Αυτή η εκκλησία ανεξαρτητοποιήθηκε από την Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής 

το 1966 υπό τον ιατρό Λεωνίδα Φέγγο και 120 άλλους πιστούς, όταν η Αµερικανικός 

οργανισµός των Συνάξεων του Θεού ζήτησε από τους πρεσβυτέρους να υπογράψουν 

επίσηµη δήλωση ότι άνηκαν στην οργάνωση τους. Μέσα στα επόµενα χρόνια 

αναπτύχθηκε έντονα.[24] 
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Ραδιοφωνικός Σταθµός "Χριστιανισµός" 

Κύριο λήµµα: Χριστιανισµός (Ραδιοφωνικός Σταθµός) 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, µέσω µιας αλυσίδας 25 ραδιοσταθµών 

διοργανώθηκε το ραδιοφωνικό δίκτυο Χριστιανισµός, που εκπέµπει στο µεγαλύτερο 

µέρος της Ελλάδας. 

Word of God 

Κύριο λήµµα: Word of God 

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Κηφισιάς έχει δρατηριοποιηθεί 

έντονα στο Internet δηµιουργόντας το τηλεοπτικό κανάλι Word of God που εκπέµει 

στα Ελληνικά, τα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Ιταλικά, τα Πολωνικά, τα Ρουµανικά και 

τα Ρώσικα. 

Σύνοδος Αποστολικών Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας 

Κύριο λήµµα: Σύνοδος Αποστολικών Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας 

Οι βασικές συνεργαζόµενες µεταξύ τους Εκκλησίες είναι οι: 

• Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (συνεργάζεται µε τις Συνάξεις του Θεού) 

• Αποστολική Εκκλησία του Χριστού (συνεργάζεται µε τη Διεθνή Εκκλησία του 

Τετραγωνικού Ευαγγελίου) 

• Εκκλησία του Θεού του Πλήρους Ευαγγελίου (συνεργάζεται µε την Εκκλησία 

του Θεού (Κλίβελαντ, Τενεσί)) 

• Εκκλησία του Θεού της Προφητείας (συνεργάζεται µε την παγκόσµια 

οµώνυµη εκκλησία) 

Οι παραπάνω 4 εκκλησίες µ’ άλλες ανεξάρτητες ελληνικές εκκλησίες συνεργάζονται 

και αποτελούν τη Σύνοδο Αποστολικών Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας. 
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Μέσα στις υπόλοιπες Εκκλησίες (άλλες συνεργαζόµενες µε τις παραπάνω και άλλες 

όχι) υπάρχουν οι: Αποστολική Εκκλησία της Ανάστασης, Αποστολική Χριστιανική 

Εκκλησία, Εκκλησία της Αγάπης του Θεού, Εκκλησία του Χριστού της 

Πεντηκοστής, Εκκλησία Χριστιανικής Πίστης, Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδας, 

Ελληνική Χριστιανική Εκκλησία, Θεριστές, Χριστιανική Αποστολική Εκκλησία, 

Χριστιανική Εκκλησία Φιλαδέλφεια, Χριστιανικό Κέντρο Αθηνών, Xριστιανικό 

Κέντρο Σαλώµ καθώς και εκκλησίες ξενόφωνες αποτελούµενες από µετανάστες 

κυρίως αφρικανικής προέλευσης όπως οι: Ηοly Mountain Church, One Accord 

International Christian Ministries και The Redeemed Christian Church of God. 

Η δράση των εκκλησιών της Πεντηκοστής στην Ελλάδα 

Διωγµός και άδειες για εκκλησίες 

Τα πρώτα 30 χρόνια (1930-1960) της βασικής παρουσίας τους στην Ελλάδα, οι 

Εκκλησίες της Πεντηκοστής αντιµετώπυσαν διωγµούς, εξορίες στη Μακρόνησο και 

φυλακίσεις. Σήµερα έχουν µεγαλύτερη θρησκευτική ελευθερία. Παλαιότερα, η 

Ορθόδοξη Εκκλησία και η Πολιτεία, πολύ δύσκολα έδιναν άδειες λειτουργίας 

ευκτηρίου οίκου. Σήµερα είναι πιο εύκολη η διαδικασία για να εκδοθούν άδειες 

λειτουργίας εκκλησιών από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Τρόποι δράσης 

Το ευαγγελισµός γίνεται µέσα σε ευκτηρίους οίκους, σε σπίτια, σε πλατείες, µε την 

τηλεόραση (τοπικοί σταθµοί) και µε το ραδιόφωνο, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν 2 

Βιβλικές Σχολές της Συνόδου Αποστολικών Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας στην 

Αθήνα. 

Ιεραποστολικό έργο 

Οι Ελληνικές εκκλησίες της Πεντηκοστής διατηρούν ιεραποστολικό έργο προς: 

Αφρική, Αγγλία, Αλβανία, Γερµανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελβετία, Ηνωµένες 
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Πολιτείες, Κύπρο, Σλοβακία (η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής) και 

Βαλκάνια, Ονδούρα, Νεπάλ (η Σύνοδος Αποστολικών Εκκλησιών Πεντηκοστής 

Ελλάδας). 

Παλιός ιεραπόστολος ο οποίος είχε φτάσει µέχρι την Κίνα ήταν ο Δ. Πεπόνης, ενώ ο 

Χρήστος Μούκας θεωρείται από τους Πεντηκοστιανούς σύγχρονος απόστολος για τη 

Βουλγαρία. 

Κοινωνικό Έργο 

Πολλές εκκλησίες βοηθούν τους φτωχούς και τους πρόσφυγες µε φαγητό, ρούχο και 

στέγαση. Συχνά γίνονται επισκέψεις µε φιλανθρωπική βοήθεια σε φυλακές, 

γηροκοµεία, ορφανοτροφεία και σεισµόπληκτους. Επίσης υπάρχει τράπεζα αίµατος. 

Η Πανελλήνια Ιεραποστολική Συµπαράσταση εργάζεται µεταξύ των περιθωριακών 

και ναρκοµανών. Ακόµα αποστέλεται υλική βοήθεια στην Unicef και στους Γιατροί 

χωρίς σύνορα. Πλησίον της κεντρικής Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας 

Πεντηκοστής που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Οµονοίας στο κέντρο της Αθήνας 

υπάρχει κέντρο απεξάρτησης ναρκοµανών του ΟΚΑΝΑ και έχουν διοργανωθεί 

συσσίτια γι' αυτούς. 
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Έλληνες Ορθόδοξοι Παλαιοηµερολογίτες 
 

Ο όρος παλαιοηµερολογίτες υφίστανται από το 1924, χρονιά κατά την οποία η 

Εκκλησία της Ελλάδος αναθεώρησε το έως τότε ισχύον Ιουλιανό ηµερολόγιο, ώστε 

να συµπίπτει µε το νέο, Γρηγοριανό ηµερολόγιο που είχε υιοθετήσει η πολιτεία.  

Τότε οι Παλαιοηµερολογίτες αποσχίσθηκαν από την κρατούσα εκκλησία, επειδή 

θεώρησαν την αλλαγή του ηµερολογίου ως πρώτο βήµα για την υποταγή των 

Ορθοδόξων στον Πάπα και ότι η επίσηµη εκκλησία υπέπεσε στην αίρεση του 

οικουµενισµού.  

Σήµερα, υπάρχουν αρκετές παρατάξεις εντός και εκτός Ελλάδος, οι οποίες 

ακολουθούν το εκκλησιαστικό πατρώο ηµερολόγιο (Ιουλιανό ηµερολόγιο), το οποίο 

υπολείπεται από το διεθνές πολιτικό ηµερολόγιο (Γρηγοριανό ηµερολόγιο) κατά 13 

ηµέρες (αυτό ισχύει µέχρι το 2100). 

 

Ιστορική Αναδροµή προ της ηµερολογιακής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα 

45 π. Χ.: Τέθηκε σε ισχύ το Ιουλιανό ηµερολόγιο του αλεξανδρινού αστρονόµου 

Σωσιγένη, από τον Ιούλιο Καίσαρα, σε όλη την Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία. Ως ευρέως 

διαδεδοµένο ηµερολόγιο, απετέλεσε αργότερα τη βάση του Χριστιανικού 

Εορτολογίου.  

325 µ. Χ.: Η Α' Οικουµενική Σύνοδος, που έλαβε χώρα στη Νίκαια της Μικράς 

Ασίας, ανέθεσε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας (επειδή η Αλεξάνδρεια φηµιζόταν για 

τους αστρονόµους της) να µελετήσει και να παρουσιάσει έναν κανόνα, βάσει του 

οποίου όλες οι Χριστιανικές Εκκλησίες θα συνεόρταζαν το Πάσχα, επειδή µέχρι τότε, 

κάθε εκκλησία εόρταζε το Πάσχα, σε διαφορετικές ηµεροµηνίες και ηµέρες της 

εβδοµάδας. Τότε, λοιπόν, θεσπίστηκαν οι τέσσερεις όροι του Πασχαλίου Κανόνος. 
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Έτσι, ο Κανών προέβλεπε το Χριστιανικό Πάσχα να τελείται κάθε χρόνο, την 

Κυριακή µετά από την πρώτη πανσέληνο, που έπεται της εαρινής ισηµερίας. Επειδή, 

όµως οι δύο τελευταίοι όροι είναι κοινοί και για τον εορτασµό του Εβραϊκού Πάσχα 

(ή Νοµικό Φάσκα), όπως είχε οριστεί από τον Μωυσή, προστέθηκε ένας τέταρτος 

όρος, που προέβλεπε ότι αν το Νοµικό Φάσκα (δηλαδή η εαρινή πανσέληνος) συµβεί 

Κυριακή, τότε το Χριστιανικό Πάσχα µετατίθεται την επόµενη Κυριακή. Με την 

πάροδο των ετών, οι ηµεροµηνίες εορτασµού του Πάσχα καταρτίστηκαν σε πίνακες 

(Πασχάλιοι Πίνακες), οι οποίοι βασίστηκαν στον Κύκλο του Μέτωνα, σύµφωνα µε 

τον οποίο 235 συνοδικοί σεληνιακοί µήνες έχουν ίση χρονική διάρκεια µε 19 

Ιουλιανά έτη. 

 

Ιστορική Αναδροµή µετά της ηµερολογιακής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα 

Με το ξεκίνηµα του εικοστού αιώνα, οι διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας επέβαλαν την 

ανάγκη στην πολιτεία να µεταρρυθµίσει το (πολιτικό) ηµερολόγιό της, όπως άλλωστε 

έκαναν και άλλες Ορθόδοξες χώρες εκείνη την εποχή. Όµως, οι αντιδράσεις που 

προκαλούνταν, ύστερα από κάθε προσπάθεια µεταρρύθµισης του ηµερολογίου, είχαν 

ως αποτέλεσµα την αναβολή της. Από το 1920 και έπειτα έγιναν πιο αποφασιστικές 

κινήσεις µε πρωταγωνιστή τον διακεκριµένο αστρονόµο Δηµήτριο Αιγινήτη. Ο ίδιος 

ο Δηµήτριος Αιγινήτης συµµετείχε σε εκκλησιαστική επιτροπή σχετικά µε το 

ηµερολογιακό ζήτηµα, της οποίας πρόεδρος ήταν ο επίσκοπος Δηµητριάδος 

Γερµανός Μαυροµµάτης. Η επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν θα υπήρχε 

εκκλησιαστικό πρόβληµα στην υιοθέτηση του Γρηγοριανού Ηµερολογίου εκ µέρους 

της πολιτείας. Αργότερα, µε απόφασή της η Εκκλησία της Ελλάδος επέτρεψε στην 

πολιτεία να µεταρρυθµίσει το πολιτικό ηµερολόγιο, διατηρώντας ασάλευτο το 

εκκλησιαστικό της ηµερολόγιο, µέχρι να παρθεί µια οριστική απόφαση από τις 

Ορθόδοξες Εκκλησίες. 

Έτσι, σύµφωνα, µε βασιλικό διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, την 25η Ιανουαρίου 1923 και είναι ακόµη 

σε ισχύ (αφού δεν υπάρχει έκτοτε άλλο διάταγµα, που να έχει αντικαταστήσει εκείνο), 
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η πολιτεία υιοθέτησε το Γρηγοριανό ηµερολόγιο, µόνο για τις πολιτικές σχέσεις του 

κράτους, ενώ η Εκκλησία διατήρησε το Ιουλιανό ηµερολόγιο στις θρησκευτικές 

εορτές. 

 

Η αποδοχή της ηµερολογιακής/εορτολογικής µεταρρύθµισης από µερικές 

Εκκλησίες 

 

Να αναφερθεί ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και οι Εκκλησίες της 

Κύπρου και της Ρουµανίας υιοθέτησαν το Νέο ηµερολόγιο αµέσως, µε την προσθήκη 

δεκατριών ηµερών στο ήδη υπάρχον. Για να µη συµβεί, όµως, ό,τι συνέβη µε το 

Πασχάλιο των Λατίνων, προτάθηκε ως ενδιάµεση λύση, το Πάσχα και όσες εορτές 

εξαρτώνται από αυτό, να ρυθµίζονται από το Ιουλιανό ηµερολόγιο. Αυτό, βέβαια, 

έφερε πολλά προβλήµατα στην εκκλησιαστική τάξη, όπως για παράδειγµα την 

συρρίκνωση και ορισµένες φορές την κατάργηση της νηστείας των Αγίων 

Αποστόλων. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων διατήρησε και διατηρεί ακόµη το 

Ιουλιανό ηµερολόγιο µέχρι σήµερα, επειδή θεωρήθηκε ότι µια ενδεχόµενη αλλαγή 

στο ηµερολόγιό του, θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στον θρησκευτικό τουρισµό του 

Παναγίου Τάφου. Επίσης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Φώτιος Πέρογλου διατήρησε 

σε ισχύ το Ιουλιανό ηµερολόγιο στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, εκφράζοντας 

έντονα την αντίρρησή του σχετικά µε το θέµα της ηµερολογιακής µεταρρύθµισης. 
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2.ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
Σατανισµός 

 

 

 
 

Ο σατανισµός είναι λατρευτική πίστη η οποία έχει ως επίκεντρό της τον Σατανά, ή 

διάβολο, οντότητα που σύµφωνα µε την παράδοση των ιουδαίων και των χριστιανών 

είναι ο έσχατος αντίπαλος του Θεού, ενσαρκώνοντας την αρχή του απόλυτου κακού. 

Δεν λείπουν λατρείες αρνητικών δυνάµεων στο περιθώριο και των άλλων θρησκειών, 

όµως ο σατανισµός εντοπίζεται στο θρησκευτικό ορίζοντα του ιουδαιοχριστιανισµού, 

επειδή αποδέχεται κατ' αρχήν το µονοθεϊσµό και την αντίληψη της Βίβλου για το 

διάβολο. 

Οι ερευνητές θρησκειολόγοι προτείνουν τέσσερις τύπους σατανισµού: α) τον 

µεσαιωνικό, β) τον θρησκευτικό γ) τον ερασιτεχνικό δ) τον πνευµατικό ή συµβολικό. 
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Ο µεσαιωνικός σατανισµός 

Κύρια γνωρίσµατά του είναι οι τελετουργικές ανθρωποθυσίες και τα συµβόλαια µε το 

διάβολο, οι παρά φύση σεξουαλικές σχέσεις µε τους δαίµονες ή µεταξύ των 

συµµετεχόντων, οι φόνοι παιδιών και η πρόκληση καταστροφής σε τρίτα πρόσωπα ή 

αγαθά µε τη χρήση µαγγανείας.Πρόκειται για φανταστικό επινόηµα της χριστιανικής 

Εκκλησίας η οποία µέσα από τη δράση της Ιεράς Εξέτασης και τις συνεχείς επίσηµες 

και ανεπίσηµες διώξεις µαγισσών,οδήγησε στην ταύτιση της λαϊκής µαγείας και 

διαφόρων παγανιστικών αντιλήψεων µε ό,τι αποκαλείτο διαβολικό. Η καταστολή 

έτρεφε τη θεωρητική δαιµονολογία, η οποία ξεφτούσε πολύ σύντοµα όταν δεν 

αυξάνονταν οι συγκεκριµένες περιπτώσεις.Οι περιπτώσεις πραγµατικής λατρείας του 

Σατανά πρέπει να θεωρούνται ελάχιστες. Τα αριστοκρατικά κοινωνικά στρώµατα 

µάλλον είναι αυτά που υπερεκπροσωπούνται στην άσκηση της λατρείας του Σατανά 

κι όχι τα λαϊκά στρώµατα. 

Σύγχρονα κινήµατα – Νεοσατανισµός 

ο κίνηµα του Anton LaVey δεν ορίζει τον σατανισµό µε τον γραφικό ή µειωτικό 

τρόπο που επιθυµούν οι χριστιανοί µελετητές, αλλά είναι µια µέθοδος χειραγώγησης 

των πρωτόγονων συναισθηµάτων, της αποδοχής των παθών, και του αποκρυφισµού. 

Θεωρητικά το κίνηµα του νεοσατανισµού απορρίπτει - τουλάχιστον επίσηµα - τις 

άνοµες πράξεις, άρα δεν αποτελεί άµεσο έγκληµα η συµµετοχή στις επίσηµες 

οργανώσεις. Μεµονωµένοι Νεοσατανιστές κατά καιρούς έχουν απασχολήσει την 

δικαιοσύνη, όµως οι περισσότερες νόµιµες νεοσατανιστικές εκκλησίες δεν 

επικροτούν ούτε αποδεδειγµένα εµπλέκονται σε εγκλήµατα, σε αντίθεση µε 

ανεπίσηµες µικρότερες αιρέσεις και οµάδες πιστών. Στον νεοσατανισµό, γίνονται 

δεκτοί και άθεοι, και σε σπάνιες περιπτώσεις άτοµα που έχουν άλλο θρησκευτικό 

υπόβαθρο, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν την ελευθεριστική ηθική, και τον 

Σατανά τουλάχιστον σε ιδεολογικό επίπεδο. 
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0 διάβολος, σύµφωνα µε την πίστη και τη διδασκαλία τής 'Εκκλησίας, είναι µία 

πραγµατικότητα, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο και όχι «αναγκαίο παράγωγο τής 

θρησκείας» όπως λένε πολλοί. Υπήρξε κατ' αρχήν άγγελος δηµιουργηµένος από το 

Θεό καλός και αγαθός και µε ελευθερία βουλήσεως. Υπερηφανεύτηκε όµως από την 

ιδιαίτερη τιµή πού απολάµβανε κοντά στο Θεό και Θέλησε να στήσει το Θρόνο του 

πάνω από το θρόνο τού Θεού και να γίνέι όµοιός  του. 

Το έργο του διαβόλου  

Είναι η δυστυχία, ή καταστροφή, ο θάνατος τού ανθρώπου, τον όποίο µισεί και 

φθονεί, επειδή είναι πλασµένος «κατ' εικόνα και καθ' οµοίωσιν» τού Θεού. '0 

διάβολος ποτέ δεν -µπορεί να αγαπήσει τον άνθρωπο, ποτέ δεν µπορεί να γίνει φίλος 

τού ανθρώπου, γι' αυτό και ονοµάζεται «µισάνθρωπος» και  «ανθρωποκτόνος». 

Αυτός έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο, αφού πρώτα τους χώρισε 

από το Θεό " σπρώχνοντάς τους στην αµαρτία. 'Αλλά δεν σταµάτησε εκεί. 

Στη συνέχεια τους έστρεψε εναντίον τού Θεού, µε τη βλασφηµία και την απιστία, και 

εναντίον των συνανθρώπων , οδηγώντας τους πολλές φορές στο έγκληµα. 

Η σχέση του Θεού µε το διάβολο 

 Ο διάβολος προσπαθεί να ξεγελάσει τον άνθρωπο µε πολλά τεχνάσµατα. Ένα από 

αυτό είναι και ή µαγεία. 'Η µαύρη και ή λευκή µαγεία είναι οι δυο όψεις τού ίδιου 

νοµίσµατος. Και στις δύο οι άνθρωποι συνεργάζονται µε τα δαιµόνια. Τα 

αποτελέσµατα είναι τα ίδια: ο χωρισµός τού ανθρώπου από το Θεό και ή κυριαρχία 

του - σατανά επάνω του. 

Ο διάβολος ζηλεύει τους νέους ανθρώπους και αυτός είναι ο λόγος που τους διαλέγει. 

Είναι γνωστές οι ευαισθησίες των νέων για πάθος, δύναµη και δόξα, καθώς και οι 

ανησυχίες τους για κάθε τι το υπερφυσικό και µεταφυσικό. Αυτό ακριβώς, σε 
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συνδυασµό µε την απειρία και την αδύνατη προαίρεσή τους  εκµεταλλεύεται ο 

Σατανισµός για να αγορεύσει τα ανύποπτα θύµατα του. 

 

Σατανικά Σύµβολα 

 

 

ΤΟ ΦΙΔΙ/ΟΦΗΣ : Το πιο Ιερό σύµβολο στον 

Σατανισµό.Συµβολίζει την ενέργεια Κουνταλίνι στην βάση της 

σπονδυλικής στήλης.Όταν ο Όφης ενεργοποιηθεί µέσω 

Δυναµικών Διαλογισµών και συγκεκριµένων 

ασκήσεων,σηκώνεται διαµέσου των 7 τσάκρα,φέρνοντας 

υπερσυνηδειτότητα,φώτιση,ψυχικές δυνάµεις και ικανότητες,και 

παντογνωσία.Η Κόµπρα,που συµβολίζεται σε πολλές 

τοιχογραφίες και ευρήµατα στην Αίγυπτο,συµβολίζει την 

εκτεταµένη συνηδειτότητα µετά απο την ανύψωση του όφη.Αυτή 

είναι η ΑΛΗΘΙΝΗ βάση του Σατανισµού - Η ανύψωση του 

Όφη.Αυτοί που σηκώνουν αποτελεσµατικά τον Όφη βρίσκονται 

σε πολύ υψηλά πνευµατικά επίπεδα και δεν µπορούν να τους 

κοροιδεύουν τα ψέµµατα του χριστιανισµού και των λοιπών 

προγραµµάτων.  

 

 

Η Πεντάλφα που στρέφεται προς τα κάτω συµβολίζει την ενέργεια που 

µπαίνει στο Τσάκρα της Κορώνας (7ο Τσάκρα) απο επάνω.Ο Σατανικός 
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Κεραυνός συµβολίζει τον Σατανά ως Θεό Δηµιουργό µας.Ο κεραυνός είναι η 

βιοηλεκτρικότητα - η ζωτική ενέργεια.Κάθε σύµβολο που κοιτάζει προς τα 

κάτω συµβολίζει την ενέργεια απο επάνω που δίνει ζωή και ενδυναµώνει την 

ανθρώπινη Ψυχή.  

Στον Θεϊστικό αλλά και Αθεϊστικό Σατανισµό, η πεντάλφα χρησιµοποιείται 

ανάποδα και είναι το πιο βασικό σύµβολο. Συγκεκριµένα, συµβολίζει το 

κεφάλι µιας τραγόµορφης αναπαράστασης του Σατανά ονόµατι Baphomet.          

 

Δηµιουργήθηκε και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά απ' τον γνωστό µάγο 

του 19ου αιώνα, Eliphas Levi και αργότερα απ' τον ιδρυτή της Εκκλησίας του 

Σατανά (Church of Satan) στη Καλιφόρνια, Anton Szandor LaVey, το 1966. 

Και στα δύο είδη Σατανισµού, η πεντάλφα είναι απαραίτητη σε όλα τα 

αποκρυφιστικά  

Στον Διαβολικό Σατανισµό, αποτελεί λίγο µικρότερη σηµασία και 

χρησιµοποιείται κυρίως στα ξόρκια και τις επικλήσεις, παρόλα αυτά ο 

συµβολισµός της είναι διαφορετικός απ' ότι στα άλλα δύο είδη: Συµβολίζει 

τον άνθρωπο ανάποδα, κάτι που στη πραγµατικότητα τη κάνει σύµβολο του 

Μισανθρωπισµού που εµπεριέχεται µέσα στο συγκεκριµένο είδος 

Σατανισµού. 
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Ο Εωσφόρος έχει πολλά σύµβολα.Όλες έχουν 

να κάνουν µε την Θέωση.Το σύµβολο δίπλα 

συµβολίζει το Πραγµατικό Δισκοπότηρο.Αυτό 

είναι το κύπελο που κρατά το Ελιξίριο της 

νιότης.Η Καθολική εκκλησία έκλεψε αυτήν την 

ιδέα και την παραχάραξε.Το Δισκοπότηρο είναι 

κοµµάτι του Μέγα Έργου,της δυνατότητας να 

γίνουµε Θεοί που έχουµε µέσα µας.Δεν είναι 

κάποιοι αντικέιµενο,είναι ένα δόγµα.Το "αίµα 

των τσάκρα" είναι η ενέργεια που ρέει όταν τα 

ερεθίσουµε.Το Δισκοπότηρο είναι αναφορά στο 

"Βασιλικό Αίµα".Αυτό είναι το "Αίµα" των 

τσάκρα.  

 

 

Τα σύµβολα δίπλα είναι της Άσταροθ.Και τα 

δύο σχετίζονται µε την ΑΝΚΗ (Τον 

Αιγυπτιακό σταυρό µε τον κύκλο στο επάνω 

µέρος.) 

 

Η Αιγυπτιακή ΑΝΚΗ συµβολίζει το κλειδί στην ψυχή και το 

Τσάκρα της Καρδιάς.Επίσης έχει παρόµοιο σύµβολο µε τον 

πλανήτη Αφροδίτη (Το οποίο σύµβολο αναπτύχθηκε απο την 

ΑΝΚΗ.Και Ο Πλανήτης Αφροδίτη και το Τσάκρα της Καρδιάς 

είναι της Άσταροθ.  

 

Ο Ισόπλευρος Σταυρός βρίσκεται στις περισσότερες σφραγίδες 

Δαιµόνων και συµβολίζει την σωστή τοποθέτηση και φορά των 

Τσάκρα , αλλά και το σχήµα της ανθρώπινης ψυχής.  
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Τα Χρώµατα ΚΟΚΚΙΝΟ,ΑΣΠΡΟ, και ΜΑΥΡΟ πάνε όχι µόνο πίσω χρονολογικά 

στην Αρχαία Αίγυπτο,αλλά και στις ρίζες τους στην Άπω .Η Αίγυπτος ήταν γνωστή 

ως "Μαύρο Κόκκινη χώρα" και ήταν το κέντρο της αλχηµείας.Η Αλχηµεία είναι η 

εξέλιξη της ανθρώπινης ψυχής στην Θέωση.Διαµέσου αυτής της γνώσης,τελειώνουµε 

την εργασία του Δηµιουργού Μας,Σατανά,πάνω σε εµάς.Το Κόκκινο χρώµα,το 

άσπρο και το µαύρο είναι οι 3 µεγάλοι Ναντίς (Ενεργειακά κέντρα) .Η Ίντα (Ida)είναι 

Μαύρη,Η Πιγκάλα (Pigala) είναι κόκκινη,Και η Σουσούµα (Shushuma) είναι Άσπρη.  

 

Η "Τρίαινα του Διαβόλου" είναι για 

την ακρίβεια ένα πανάρχαιο σύµβολο 

που πάει χιλλιετίες πίσω απο τον 

χριστιανισµό.Αυτό το σύµβολο έχει 

ρίζες στην Άπω ανατολή [το µέρος 

απο το οποίο ο χριστιανισµός έκλεψε 

ανελέητα - αλλά και παραχάραξε τα 

κλωπιµαία - µε σκοπό την 

πνευµατική υποδούλωση των 

ανθρώπων υπο των "επίλεκτων"]. 

Είναι γνωστή ως Tρισούλ (Trishul) 

και συµβολίζει τους τρείς 

ενεργειακούς κόµπους στην 

βάση,κάρδια και 6ο Τσάκρα,γνωστό 

και ως Γκράνθις (granthis) στην 

Σανσκιρτική.Για να σηκωθεί ό 

όφης,και οι τρείς κόµποι πρέπει να 

είναι ανοιχτοί. Το Τρισούλ 

συµβολίζει την ενέργεια του Όφη που 

περνάει απο τους τρείς Γκρανθίς. 
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Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ είναι συµβολική και στο σχήµα του ανθρωπίνου 

τσάκρα.Το κοµµάτι που λείπει συµβολίζει την µη τελειωµένη δουλειά 

και το Μάτι που βλέπει τα πάντα συµβολίζει την Απόλυτη γνώση όταν 

κάποιος φτάνει στην Θέωση.Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως 

"Σαµαντί" (Shamadi) ή "Υπερσυνηδειτότητα".Η Διπλανή φωτογραφία 

πάρθηκε απο το µονοδόλλαρο της Αµερικής.Οι ΗΠΑ,κυβερνητικά και 

γενικότερα ήταν Μασωνική,και όχι χριστιανική,µε καµία φαντασία.Η 

ΑΡΧΕΤΥΠΗ Μασωνία ήταν του Σατανά. 

είναι το Καµπαλιστικό Τετράγωνο του ήλιου .Η αληθινή έννοια του "Ναού 

του Σολωµόντα" είναι ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ.Sol - Oµ - Oν είναι λέξεις για τον 

ήλιο."Sολ" είναι η λατινική λέξη για τον ήλιο."Οµ" είναι ένα όνοµα που δίνουν οι 

Ινδουιστές στον Πνευµατικό ήλιο και 'Ον" ειναι η Αιγυπτιακή λέξη για τον ήλιο.Ο 

Συµβολισµός του Ναού του Σολωµόντα κλάπηκε απο του εβραίους και 

ανακυρήχθηκε ως ανύπαρκτος χαρακτήρας,όπως και ο ναζωραίος,και γενικά όλη η 

Ιουδαιο/χριστιανική βίβλος.Για περισσότερς πληροφορίες :  

Η Αφαίρεση και παραχάραξη των αρχέτυπων µη Εβραικών θρησκευτικών δοκιµίων. 

Φαίρνοντας στην επιφάνεια την πνευµατική παραχάραξη : Πνευµατική αληχµεία και 

η βίβλος.  
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Η Πραγµατική έννοια του "Ναού του Ήλιου" είναι 

πνευµατική.Αυτό συµβολίζει την τελειοποιηµένη 

ψυχή,ακτίνες φωτός απο το Τσάκρα της 

καρδιάς,που είναι το κέντρο της ψυχής και 

διανέµει την πνευµατική ενέργεια,ακτινοβολεί σε 

8 κατευθύνσεις.Η Λαµπρή ψυχή συµβολίζεται µε 

τον Ήλιο. Ο Αριθµός 8 ανήκει στην 

Άσταροθ.Αυτή είναι επίσης και η "Νέα 

Ιερουσαλήµ".Το όνοµα Ιερουσαλήµ κλάπηκε 

επίσης και βλασφηµίθηκε να ονοµάζει µια πόλη 

στο Ισραήλ.Η "Ιερουσαλήµ" ειναι ΔΟΓΜΑ. 
 

 

 

   

Τα δύο Σατανικά σύµβολα πάνω δεξιά έχουν το ανεστραµµένο 8 . Το 8 είναι το 

σύµβολο της αθανασίας.Ο Σταυρός µε τα δύο σύµβολα συµβολίζει την ψυχή στα 

σηµεία της καρδιάς και του 3ου Ματιού.Το Οκτάκτινο άστρο στα αριστερά είναi το 

αστέρι της Άσταροθ. H Καθολική εκκλησία το έχει ταυτίσει την "Σφραγίδα του 

Θηρίου".Ό,τι έχει να κάνει µε πνευµατισµό βλασµιµήθηκε,κατακρεουργήθηκε και 

υποβαθµίστηκε απο απο τις χριστιανικές εκκλησίες. 

Η λαµπρή τελειοποιηµένη ψυχή ειναι επίσης συµβολιζόµενη µε "Το Φώς".  
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Το Σύµβολο της Άσταροθ στα αριστερά συµβολίζει την 

ισσοροπία και την εξισσορόπηση,όταν η Ιda και η Pigala είναι το 

ίδιο ενεργά,και η Sushumna δεν είναι πλέον ανενεργή..  

 

Το Κρανίο και τα κόκκαλα συµβολίζουν το Νιγκρέντο (Nigredo) 

σηµείο του Mέγα Έργου. (Η Μεταµόρφωση της ψυχής στην 

Θέωση).Αυτό είναι το σηµείο Θανάτου,πριν η ψυχή καθαριστεί 

πλήρως και γίνει Θεική.Η ψυχική ρυπαρότητα καθαρίζεται απο την 

ανγότητα.  

 

 

Ο Μαύρος Ήλιος, Το Κοράκι, είναι όλα µαύρα στο χρώµα και 

συµβολίζουν το στάδιο Nigredo.  

 

Το Παγώνι είναι Ιερό για τον Σατανά και Συµβολίζει το 

πολύχρωµο στάδιο Του Μέγα Έργου,Που ακολουθεί το 

Nigredo. 

 

Εωσφόρε,Εωσφόρε,Τεντωσε την Ουρά σου,και οδήγησε µε 

αλλού µε όλη την ταχύτητα στο ευθείο πέρασµα,στην χαράδρα 

του Θανάτου,στο Φωτινό Φώς,στο παλάτι των Θεών. -Isanatha 

Muni  
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Ο ανεστραµµένος σταυρός είναι πανάρχαιο σύµβολο,ΝΑΙ,πιο παλαιό 

απο τον χριστιανισµό και την εβραική του ρίζα,για εκατοντάδες 

χρόνια.Ο πραγµατικός του Συµβολισµός ειναι η επίτευξη του Μέγα 

Έργου,που τα τσάκρα αναποδογυρίζουν,και τα κάτω τσάκρα 

πηγαίνουν επάνω στην ψυχή.  

Κεφάλι Τράγου 

Ο Τράγος Mendes, Θεός των µάγων. Είναι σύµβολο προσβολής του 

Χριστού (από τους Σατανιστές) που ως πρόβατο πέθανε για τις 

αµαρτίες µας. 

 

 

Ανάλυση της πίστης του Σατανισµού 

Ο Σατανισµός, σύµφωνα µε τους οπαδούς του, είναι µία «θρησκευτική» κίνηση 

που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ. Και όπως κάθε «θρησκεία» έτσι και αυτή έχει ένα 

αρχηγό, ένα είδωλο, το Σατανά. Σατανάς, στα εβραϊκά Satan, σηµαίνει «αντίδικος, 

αντίπαλος, εχθρός». 

Έµβληµα της σατανικής «θρησκείας» είναι µία κακάσχηµη και απαίσια µορφή 

τράγου µε το σύµβολο της πεντάλφα ενώ στο µέτωπό του έχει τον αριθµό 666. » Ο 

Σατανάς ζει και βασιλεύει», «Ζήτω ο Σατανάς» είναι µερικά από τα συνθήµατα των 

οπαδών της σατανικής οργάνωσης που συνετάραξε µε τα εγλήµατά της σχεδόν όλο 

τον κόσµο. 

Η εκκλησία του Σατανά ιδρύθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, από τον «αρχιερέα» των 

σατανιστών Anton Szandor Lavey, το 1966. Οι οπαδοί της πιστεύουν ότι η πίστη στο 
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Θεό είναι απλά µία ουτοπία. Αυτοαποκαλούνται σατανιστές και φυσικά µία από τις 

καθηµερινές τους ασχολίες είναι να διαβάζουν τη «Σατανική Βίβλο».  

Ένα µέρος της λειτουργίας τους είναι το τελετουργικό της καταστροφής. «Κάνουµε 

στους άλλους ό,τι ακριβώς µας έκαναν» λέει ο αρχιερέας της εκκλησίας του 

Σατανά, Peter H. Gilmore. Με λίγα λόγια οι οπαδοί του Σατανά πιστεύουν ότι εάν 

κάποιος βλάψει έναν άνθρωπο, αυτοµάτως το «θύµα» αποκτά το δικαίωµα να του 

κάνει κακό. 

Αυτή είναι η έννοια της δικαιοσύνης για τους σατανιστές. Και έτσι «ξορκίζουν το 

κακό» και απελευθερώνονται από τα µίση που κρύβουν µέσα τους. Ένας τρόπος 

εξαγνισµού είναι να κάνουν βουντού σε µία κούκλα. Είναι µία συνήθης µέθοδο για 

τους «ακόλουθους» του σατανά διότι µε αυτόν τον τρόπο επιστρέφουν το κακό σε 

αυτόν που τους έβλαψε. Για τους κήρυκες του σατανισµού ο Παράδεισος και η 

Κόλαση βρίσκονται σε αυτή η ζωή. 

Οι Εννέα Σατανικές αµαρτίες, από τον Anton Szandor LaVey. 

1) Ηλιθιότητα. 

2) Επιδεικτικότητα. 

3) Εγωµονισµός. 

4) Αυτοεξαπάτηση. 

5) Συµµόρφωση µάζας / κοπαδιού. 

6) ‘Ελλειψη προοπτικής. 

7) Απροσεξία περασµένων ορθοδοξιών. 

8 ) Αντιπαραγωγική υπερηφάνεια. 
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9) Έλλειψη αισθητικής. 

  

Η πρώτη σηµαντική προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός φορέα εκφραστή της 

σατανιστικής λατρείας έγινε από τον Anton Szandor LaVey, µια προσωπικότητα που 

αναδύθηκε τη δεκαετία του 1960 και ίδρυσε την «Εκκλησία του Σατανά». 

Ο Λαβέι γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1930. Μελετώντας τον αποκρυφισµό από τα έργα 

του Άλιστερ Κρόουλι, στα µέσα της δεκαετίας του 1950 ίδρυσε το «Μαγικό Κύκλο». 

Η προσπάθεια αυτή σύντοµα αύξησε τη δυναµική της, µε αποτέλεσµα στις 31 

Απριλίου 1966 να ανακηρύξει τη δηµιουργία της «Εκκλησίας του Σατανά». 

Ο Λαβέι κατόρθωσε το ακατόρθωτο! Σε µια κατά βάθος συντηρητική κοινωνία, όπως 

αυτή των ΗΠΑ, συγκέντρωσε πλήθος παραδόσεων, ιδεών και φιλοσοφιών, χτίζοντας 

το δικό του, νόµιµο και κοινωνικά αποδεκτό Σατανισµό: ένα κράµα νιτσεϊκής 

ζαρατουστρικής ηθικής, µε µια φροϋδική αντίληψη του έρωτα και τον πρώιµο 

αναρχισµό-ατοµισµό του Στίρνερ. Την αναζήτηση για δύναµη, ελευθερία και 

υπεροχή πλαισίωνε µε µια πλούσια σε αναφορές αισθητική, καθώς και τελετές οι 

οποίες βρίθουν από αιγυπτιακά, ινδουιστικά και αρχαιοελληνικά στοιχεία. 

Λίγα χρόνια αργότερα, εξέδωσε τη Σατανική Βίβλο (1969) και µε αυτήν οριοθέτησε 

τη σύγχρονη ενσάρκωση του οργανωµένου Σατανισµού, όπου ο αποκρυφισµός 

συναντά τον αθεϊστικό ουµανισµό! Η ακράδαντη εγωκεντρική στάση και η 

απελευθέρωση των επιθυµιών διακρίνουν τα παραγγέλµατα της Βίβλου του. «Δεν 

υπάρχει Θεός…» υποστηρίζει… «Μόνο ένας λυτρωτής υπάρχει: το ίδιο το µυαλό, το 

πνεύµα και το σώµα σας… Ο Σατανάς είναι ένα σύµβολο του εγώ… Ο Σατανισµός 

είναι εγωισµός…» 

Έτσι, ο Σατανάς µεταµορφώθηκε σε ένα σύµβολο γεµάτο από ηδονιστική και 

ανθρωποκεντρική ιδεολογία, µια αντίληψη που σύντοµα θα γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλής 

στον καλλιτεχνικό χώρο. Μέριλιν Μονρόε, Τζέιν Μάσφιλντ, Τζον Τραβόλτα, Ροµάν 
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Πολάνσκι, και πολλοί άλλοι διάσηµοι και µη, θα αναπτύξουν σχέσεις µε την 

Εκκλησία του Λαβέι. 

Πολύ σύντοµα όµως, η Εκκλησία οδηγήθηκε σε µια σειρά από σχίσµατα. Έτσι, το 

1975 πολλά µέλη αποµακρύνθηκαν και σχηµάτισαν δικές τους οµάδες µε µικρή 

διάρκεια ζωής. 

Σήµερα το δηµιούργηµα του Λαβέι αποτελεί έναν παγκόσµιο οργανισµό που αριθµεί 

περίπου 50.000 µέλη, τα οποία λειτουργούν προσκολληµένα στο έργο του ιδρυτή του 

που πέθανε το 1997. 

 

ο Magister Diabolus Rex αποχώρησε από την Εκκλησία του Σατανά. Σύµφωνα µε 

την επίσηµη ανακοίνωση της οργάνωσης η αποχώρηση οφείλεται στις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις που έχει αναπτύξει ο Rex για την κυριολεκτική ύπαρξη του πρίγκηπα 

του σκότους και στις «θεµελιώδες αθεϊστικές αρχές» της φιλοσοφίας του LaVey! 

H κίνηση έχει ιδιαίτερη σηµασία. Ο αθεϊσµός αναγορεύεται σε θεµελιώδες δόγµα της 

CoS. Εϊναι φανερό ότι στην εποχή του ίντερνετ πέρα από την προσέλκυση του 

Marylin Manson η εκκλησία του Σατανά βρίσκεται σε κάθετη πτώση. Ο «θεϊστικός’ 

Σατανισµός, (όλα του τα παρακλάδια) κερδίζει διαρκώς έδαφος, καθώς και άλλα 

φιλοσοφικά σατανικά/εωσφορικά ρέυµατα (όχι πάντως η JoS), και η CoS µοιάζει 

κάπως ξεπερασµένη και γερασµένη σήµερα και χάνει διαρκώς µέλη. Ακόµα και η 

ιστοσελίδα της είναι της πλάκας, ενώ φηµολογείται ότι και η υπεύθυνη γι’αυτήν 

«ξενοκοιτάει» και σκέφτεται τη διάσπαση. 

Ο 50χρονος Magister Diabolus Rex ήταν ιδιαίτερα ανερχόµενο στέλεχος και σίγουρα 

θα δηµιουργήσει δική του εκκλησία. Είναι γνωστός για τα προσθετικά κέρατα που 

έχει στο κεφάλι του και θεωρείται υπεύθυνος και για το «άνοιγµα» της εκκλησίας στο 

βαµπιρισµό και άλλα µεταµοντέρνα συστήµατα. Ακόµα έχει έντονες φασίζουσες 

αντιλήψεις όπως φαίνεται και από τις συνεντέύξεις του αλλά είναι πολύ θεατρικός 
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και επικοινωνιακός. Έχει ρεύµα πάντως στους «µεταµοντέρνους’ σατανιστές. ¨Ολοι 

τον επικροτούν για την ενέργεια του. Η θεϊστική µεταστροφή του Rex δεν είναι κατι 

νέο και εξυπακούεταιι ότι τα «κεφάλια» της εκκλησίας την ήξεραν εδώ και αρκετό 

καιρό. 

  

Προηγούµενη & παρούσα εκκλησία Satan της υψηλής ιεροσύνης 

* Anton LaVey – ιδρυτής & υψηλός ιερέας 1966 – 1997 

* Diane Hegarty – κοβάλτιο-ιδρυτής & υψηλή ιέρεια 1966 – 1984 

* Blanche Barton – Anton βοηθητική, υψηλή ιέρεια 1997 – 2002, τώρα Magistra 

Templi Rex 

* Peter H. Gilmore – υψηλός ιερέας 2001 – η παρούσα (5ος βαθµός, Magus) 

* Peggy Nadramia – υψηλή ιέρεια 2002 – παρόν 

  

Οι εννέα σατανικές δηλώσεις 

Oι εννέα σατανικές δηλώσεις περιγράφουν τι «Satan» αντιπροσωπεύει στην εκκλησία  

1. Το Satan αντιπροσωπεύει την ανοχή αντί της αποχής 

2. Το Satan αντιπροσωπεύει τη ζωτικής σηµασίας ύπαρξη αντί των πνευµατικών 

ονείρων σωλήνων 

3. Το Satan αντιπροσωπεύει τη φρόνηση αντί της υποκριτικής  

4. Το Satan αντιπροσωπεύει την ευγένεια σε εκείνους  που την αξίζουν αντί της 

αγάπης που σπαταλιέται  

5. Το Satan αντιπροσωπεύει την εκδίκηση αντί της στροφής του άλλου µάγουλου 

6. Το Satan αντιπροσωπεύει την ευθύνη στον αρµόδιο αντί της ανησυχίας για τα 

ψυχικά βαµπίρ 

7. Το Satan αντιπροσωπεύει το άτοµο ως ακριβώς ένα άλλο ζώο, µερικές φορές 
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καλύτερα, περισσότερος συχνά χειρότερος από εκείνους που περπατούν όλοι µε τα 

τεσσερα, το οποίο, λόγω της «θείας πνευµατικής και διανοητικής ανάπτυξής του,» 

έχει γίνει το πιό κακοήθες ζώο 

8. Το Satan αντιπροσωπεύει όλες τις αποκαλούµενες αµαρτίες, καθώς όλες οδηγούν 

στη φυσική, διανοητική, ή συναισθηµατική ικανοποίηση 

 

Οι ένδεκα σατανικοί κανόνες της γης 

1. Μην εκφέρετε τις γνώµεις ή τις συµβουλές εκτός αν ρωτιέστε 

2. Μην λετε τα προβλήµατά σας σε άλλους  εκτός αν είστε βέβαιοι ότι θέλουν να τα 

ακούσουν 

3. Όταν ειστε στην οικια του αλλου, παρουσιάστε σεβασµό ειδάλλως µην πηγαίνετε 

εκεί 

4. Εάν ένας φιλοξενούµενος στο σπιτι σας ενοχλεί, τον πληγωνετε  απάνθρωπα και 

χωρίς έλεος 

5. Μην κάνετε τις σεξουαλικές πραξεις  εκτός αν σας δίνεται το σήµα ζευγαρώµατος. 

6.Μην πάρετε αυτο που δεν ανήκει σε σας εκτός αν είναι κατι που το άλλο πρόσωπο 

φωνάζει για να ανακουφιστεί 

7. Αναγνωρίστε τη δύναµη µαγειας  εάν την έχετε υιοθετήσει για να λάβετε επιτυχώς 

τις επιθυµίες σας. Εάν αρνηθείτε τη δύναµη µαγειας  µετά οτι εχετε ζητήσει , θα το 

χάσετε 

8. Μην παραπονεθείτε για τίποτα που δεν χρειάζεται να υπόκειται στον εαυτό σας 

9. Μην βλάψετε τα µικρά παιδιά 

10. Μην σκοτώστε τα ζώα εκτός αν σας επιτίθονται  ή για τα τρόφιµά σας 

11. Κατά το περπάτηµα σε ανοικτό χωρο, µην ενοχλειτε κανένα. Εάν κάποιος σας 

ενοχλεί,  ζητήστε του να σταµατήσει. Εάν δεν σταµατά, καταστρέψτε τον 
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Συνέπειες 

Αντίθετες µε τις προσδοκίες και τις υποσχέσεις είναι οι συνέπειες για τα παιδιά. 

Ειδικοί στα θέµατα αυτά αναφέρουν πως τα θύµατα όχι µόνο δεν κάνουν ό,τι θέλουν, 

αλλά χάνουν εντελώς την ελευθερία τους και οδηγούνται σε τροµακτικές ψυχικές 

καταστάσεις και σε ολοκληρωτική πνευµατική εξάρτηση. 

Αυτή η εξάρτηση γίνεται µέσω φόβου, ψευδαισθήσεων, κατάχρησης ναρκωτικών, 

βίας, εκφοβισµού και εγκληµατικών πράξεων, που φθάνουν µέχρι και τη συµµετοχή 

σε ανθρωποθυσίες. 

΄Αλλες αρνητικές συνέπειες είναι η ολοκληρωτική αποκοπή από το περιβάλλον 

(γονείς, φίλους, σχολείο κ.ο.κ.) και από κάθε χαρούµενη ανάµνηση από το παρελθόν. 

Οι διανοητικές ικανότητες µειώνονται, η πνευµατική ισορροπία και η σωµατική υγεία 

απειλούνται σοβαρά. ΄Ακόµη κι αν το θύµα καταφέρει να «ξεφύγει» για λίγο, οι 

εφιάλτες ακολουθούν παντού. Νιώθει το Σατανά δίπλα του να τον απειλεί, να του 

υπενθυµίζει το συµβόλαιο που υπέγραψε µε το αίµα του και τις υποσχέσεις που 

έδωσε. Η πνευµατική τροµοκρατία τον βασανίζει και δε βρίσκει πουθενά ηρεµία. 

 

                                     Είδη σατανισµού 

Οι σύγχρονες τάσεις χωρίζονται σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες. Το γεγονός ότι σε 

αρκετές περιπτώσεις καλύπτει ιδεολογικά η µία την άλλη, όπως επίσης και η άρνηση 

ορισµένων να ενταχθούν σ’ αυτές τις µεγάλες κατηγορίες προτιµώντας να κινούνται 

στα ιδιαίτερό τους ιδεολογικό και τελετουργικό υπόβαθρο, δεν ακυρώνει την 

εγκυρότητα της ταξινόµησης. 

  

1.     Παραδοσιακός αντιχριστιανικός Σατανισµός 
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Λατρεύουν τον Διάβολο του Χριστιανισµού, δοξάζουν τις µαύρες δυνάµεις, 

βλασφηµούν το µυστήριο της θείας ευχαριστίας, βεβηλώνουν ναούς και νεκροταφεία 

και πιστεύουν ότι ο Διάβολος θα θριαµβεύσει, τελικά, στην µάχη µε τον Θεό των 

Χριστιανών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της τάσης αυτής είναι η Τάξη των 

Σατανιστικών Ναϊτών, στη Μ.Βρετανία. 

  

(Αυτός ο Σατανισµός καλείται επίσης και εβραιοχριστιανικός ή χριστιανοσατανισµός 

που είναι η πιο σαφής έννοια. Θα λέγαµε ότι αποτελεί τον Μη Ολοκληρωµένο ή 

Ανάπηρο Σατανισµό διότι θρησκειολογικά στηρίζεται αποκλειστικά στον 

εβραιοχριστιανισµό ως αντιχριστιανισµός, όπως ο ισλαµισµός και ο εβραϊσµός 

δηλαδή κυρίως µε τον Σιωνισµό σήµερα που πολεµάνε τον χριστιανισµό ιδίως την 

Ορθοδοξία. Με απλά λόγια αν δεν υπήρχε ο Χριστιανισµός δεν θα υπήρχε αυτός ο 

Σατανισµός, παρά µόνο η Ιουδαϊκή θρησκεία, το Ισλάµ και οι αρχαίες θρησκείες, µε 

τις οντότητες που ονοµάστηκαν αργότερα Σατανάς και Δαίµονες να υπάρχουν 

σκόρπιες στις προχριστιανικές αυτές λατρείες µε διαφορετικά ονόµατα.) 

  

2.     Εκκοσµικευµένος ανθρωπιστικός Σατανισµός 

  

Απορρίπτουν την ύπαρξη ενός προσωπικού Θεού, αλλά και ενός προσωπικού 

Διαβόλου. Τα µέλη της σχολής αυτής είναι αφοσιωµένα στα ‘’ανθρωπιστικά’’ ιδεώδη 

και εναντιώνονται στους περιορισµούς και τις απαγορεύσεις που έχει επιβάλλει η 

χριστιανική θρησκεία στους πιστούς της. Έχουν τους δικούς τους έντεκα κανόνες 

ζωής και συµπεριφοράς, ενώ αγωνίζονται για την απελευθέρωση του ανθρώπου από 

τις ηθικές αναστολές του. Η Πρώτη Εκκλησία του Σατανά είναι εκφραστής της 

σχολής αυτής. 

  

(Είναι ο λεγόµενος Αθεϊστικός Σατανισµός που ακούµε όλοι σήµερα, δηλαδή ένας 

διεθνιστικός αναρχικός Σατανισµός που δεν αντιλαµβάνεται τον Διάβολο ως αληθινή 

Οντότητα, αλλά µόνο ως µια δύναµη στην φύση. Στον αντίποδα βρίσκεται ο 
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Θεϊστικός Σατανισµός που τον αντιλαµβάνεται ως πραγµατική οντότητα.) 

  

3.     Παγανιστικός Σατανισµός 

  

Είναι οι σύµµαχοι των Δυνάµεων του Σκότους στη µάχη µε τις δυνάµεις του Φωτός. 

Έχουν υιοθετήσει ονόµατα, τελετές και διδασκαλίες από παλιές θρησκείες και 

πολιτισµούς, όπως ο αρχαίος ελληνικός, ο αιγυπτιακός και ο ρωµαϊκός, ενώ, 

παράλληλα, καλλιεργούν µε ιδιαίτερη φροντίδα οτιδήποτε εναντιώνεται στον 

Χριστιανισµό. Τα µέλη των οµάδων αυτών αυτοαποκαλούνται παγανιστές και 

αντιµετωπίζουν τις εκδηλώσεις τους ως θεµελίωση µιας νέας θρησκείας, παρά ως 

συνέχεια µια παλαιότερης. Κινούνται στο πλαίσιο της µαγείας και του αποκρυφισµού, 

χρησιµοποιώντας ανάλογες τεχνικές. Επιπλέον, έρχονται σε άµεση ρήξη µε τις 

σύγχρονες θρησκείες. Ως κύριο εκφραστικό τους όργανο έχουν την Αδελφότητα των 

Σατανιστών (Satanic Brotherhood). 

  

(Θα λέγαµε ότι αποτελεί τον Ολοκληρωµένο Σατανισµό διότι θρησκειολογικά 

αναφέρεται στην ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ του Εωσφόρου/Σατανά/Διαβόλου και όσα 

ονόµατα του δόθηκαν ανά τους αιώνες µαζί µε τους θεούς/δαίµονες του, µια 

διαχρονικότητα που γνώριζε η Εκκλησία, ιδίως η Καθολική, που εκχριστιανίζοντας 

βιαίως σχεδόν όλο τον αρχαίο κόσµο, ήρθε σε επαφή µε όλη εκείνη την 

Δαιµονολογία που συνάντησε καταγράφοντάς την. Επίσης  και µέσα από διαχρονικές 

έρευνες που έκαναν διάφοροι ιερωµένοι επισκεπτόµενοι αρκετά µέρη αρχαίου 

σατανισµού ή Δαιµονολογίας όπως την Άπω Ανατολή που βρίσκεται η Ρίζα του. Να 

σηµειωθεί ότι παγανιστικός ή προχριστιανικός που είναι η σωστότερη έκφραση ΔΕΝ 

σηµαίνει µόνο 12θεϊσµός διότι αυτός υπήρχε µόνο στην Αρχαιοελληνική και την 

Σκανδιναβική θεολογία και όχι στους υπόλοιπους λαούς που είχαν περισσότερους 

θεούς/δαίµονες. Όλοι τους πάντως ανεξαιρέτως οι παγανιστές ή προχριστιανοί 

ασκούσαν όχι µόνο λευκή, αλλά και µαύρη µαγεία. Η ρήξη µε τις σύγχρονες 

θρησκείες όπως ο νεοπαγανισµός οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός εµπεριέχει 
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µπασταρδεµένα µέσα του εβραιοχριστιανικά χαρακτηριστικά) 

  

4. Ηδονιστικός Σατανισµός 

  

Αυτές οι οµάδες πιστών κάθε άλλο παρά φιλοσοφικές οµάδες αποτελούν. Μοναδική 

τους βλέψη είναι η σεξουαλική ικανοποίηση των µελών τους. Η ηθική που 

διακηρύσσουν έχει κεντρική της επιδίωξη την ευχαρίστηση. Η άποψη τους για την 

αναζήτηση της απόλαυσης έγκειται στο γεγονός ότι µε αυτό τον τρόπο ‘’µπαίνουν 

στο µάτι της κοινωνίας’’. Σπάνια οργανώνονται, σπανιότερα εκφράζονται ανοιχτά, 

ενώ θεωρούν την πορνογραφία µέσο αύξησης της επιρροής τους. 

  

(Το κλασσικό παράδειγµα κάποιων αργόσχολων που µέσα στην πλήξη τους 

ασχολούνται µε τον σατανισµό από µόδα και για να αισθάνονται κάτι το ξεχωριστό 

στην κοσµοπολίτικη ή διεθνιστική κοινωνία του µαζάνθρωπου.) 

   

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις του Σατανισµού 

Ο Σατανισµός οποιασδήποτε µορφής είναι ένα από τα πιο αντιφατικά ιδεολογικά 

συστήµατα παγκοσµίως. Ο Σατανάς τον οποίο δεν αναγνωρίζουν όλες οι σατανικές 

οµάδες, παρουσιάζετε στην εβραϊκή και χριστιανική βίβλο ως ο ηγέτης των 

αντιπάλων δυνάµεων του Θεού και ‘το πιο κακό πλάσµα στον κόσµο’. Ως 

αποτέλεσµα πολλοί άνθρωποι φοβούνται η ιντριγκάρονται από ορισµένες εκδοχές 

του σατανισµού, ιδιαίτερα πράξεις που ενσωµατώνουν πράγµατα όπως η σατανιστή 

λατρεία και σύµβολα. 

Όροι όπως ‘σατανισµός’, ‘σατανιστικός’ ακόµη και το όνοµα ‘σατανάς’ 

περιλαµβάνουν ποικιλία ιδεολογικών, φιλοσοφικών και πνευµατικών αντιλήψεων. Οι 

σατανιστικές οµάδες µπορούν να διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους, αλλά 

χρησιµοποιούν την ίδια ορολογία. 
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Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να ταυτοποιήσεις ξεχωριστές σατανιστικές 

οµάδες µε βάση τη συµπεριφορά και τα πιστεύω της κάθε οµάδας. Δεν εκτελούν όλες 

οι οµάδες σατανιστικές τελετές, ή παίρνουν µέρος στη σατανιστική λατρεία, 

διαβάζουν τη σατανική βίβλο, χρησιµοποιούν τα παραδοσιακά σατανικά σύµβολα ή 

πηγαίνουν στην ‘Εκκλησία του Σατανά’. 

Αρχικά, δεν οµολογούν όλες οι µορφές σατανισµού την πίστη τους σε θεούς και 

πνεύµατα. Ενώ µερικές πιστεύουν στην ύπαρξη πνευµατικών οντοτήτων άλλες έχουν 

µια πιο υλιστική κοσµοθεωρία και όσον αφορά την πίστη και τη θρησκεία  είναι 

άθεοι ή αγνωστικιστές. Οι σατανιστικοί πνευµατιστές, από την άλλη µεριά, 

υποστηρίζουν ότι ο Σατανάς είναι θεότητα η αλλιώς πρωτεύον δαίµονας και 

επιδιώκουν επικοινωνία µε αυτόν ή άλλους δαίµονες.  

Επιπλέον, σατανιστικές οµάδες περιλαµβάνουν µεγάλη εµβέλεια οπαδών. Μερικοί 

σατανιστές είναι έφηβοι που παίρνουν µέρος σε αυτοανακηρυχθείσες διαβολικές 

οµάδες και συνάξεις. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι εξασκούν το σατανισµό για 

ψυχαγωγικούς λόγους  

 

Οι σατανιστές της Παλλήνης. Έκαναν σεξουαλικά όργια, βίασαν και σκότωσαν 

µια 28χρονη µητέρα και µια 14χρονη κοπέλα, στο όνοµα του σατανά 

 

Στις 27 Αυγούστου 1992, ο Ασηµάκης Κατσούλας, ο Μάνος Δηµητροκάλλης και η 

Δήµητρα Μαργέτη, οδήγησαν τη 14χρονη Δώρα Συροπούλου σε ερηµική τοποθεσία 

στη Σέσι Κορωπίου για να την προσφέρουν θυσία στον σατανά. Την έγδυσαν, της 

φόρεσαν χειροπέδες, την έβαλαν να γονατίσει κρατώντας ένα κερί και τη χτύπησαν 

µε ένα ξύλο στο κεφάλι. Όταν διαπίστωσαν ότι η ανήλικη δεν είχε πεθάνει, τη 

στραγγάλισαν και µετά ασέλγησαν στο άψυχο κορµί της. Στη συνέχεια περιέλουσαν 

το πτώµα της µε βενζίνη και το έκαψαν. Προκάλεσαν µάλιστα  και πυρκαγιά στο 

δάσος του Υµηττού....  
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Η δολοφονία της 28χρονης 

Ένα χρόνο αργότερα, η οµάδα των νεαρών σατανιστών αποφάσισε να ξαναχτυπήσει. 

Τη Μεγάλη Τετάρτη του 1993, στα χέρια τους έπεσε η 28χρονη Γαρυφαλλιά Γιούργα, 

µητέρα δύο παιδιών και καµαριέρα του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία». Η γυναίκα 

επέστρεφε στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, όταν οι Κατσούλας και Δηµητροκάλλης 

υποδυόµενοι τους αστυνοµικούς, της ζήτησαν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του 

Κατσούλα. Την οδήγησαν σε ερηµικό σηµείο στο Κορωπί, όπου τις πέρασαν 

χειροπέδες στα χέρια, την έγδυσαν και τη βίασαν. Στη συνέχεια ο Κατσούλας της 

πολτοποίησε το κεφάλι µε µία πέτρα, για να µην αναγνωρίζεται. Από την πρώτη 

δολοφονία η αστυνοµία είχε κινητοποιηθεί για να εντοπίσει τους δράστες. Όταν 

κατάφεραν να τους συλλάβουν, οι ανακριτές και οι αστυνοµικοί άκουσαν 

ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες για τις δύο δολοφονίες αλλά και για τις  σατανιστικές 

τελετές που έκαναν. Ήταν µια από τις πιο φρικιαστικές και σοκαριστικές υποθέσεις 

στην ιστορία του ελληνικού εγκλήµατος. Η ιστορία των σατανιστών συνέπεσε µε την 

άνθηση των ιδιωτικών καναλιών και το θέµα µονοπωλούσε τα δελτία 

ειδήσεων. Παρά τις επίµονες προσπάθειες του Τύπου οι δράστες ήταν λιγοµίλητοι και 

δεν έκαναν δηµόσια πολλές αποκαλύψεις. Ωστόσο, ο ένας έριχνε τις ευθύνες στον 

άλλο. Η  Μαργέτη µαζί µε τον Δηµητροκάλλη έδειξαν ως «εγκέφαλο των 

σατανιστών» τον Ασηµάκη Κατσούλα. Στη διάρκεια της δίκης τους  αναφέρθηκαν 

µόνο στη µύηση και τη δράση τους στον σατανισµό. Όλοι είχαν οµολογήσει τα 

σεξουαλικά όργια που έκαναν συχνά στο όνοµα του Σατανά, στα οποία συµµετείχαν 

και άλλοι συνοµίληκοί τους που ασπάζονταν το Σατανισµό. Ο Ασηµάκης Κατσούλας 

για την αστυνοµία που έφτιαξε το προφίλ του και τους ψυχίατρους, ήταν άτοµο µε 

ανήσυχο πνεύµα, ηγετικές ικανότητες και αναπτυγµένη νοηµοσύνη. Σύµφωνα µε 

τους συγκατηγορούµενούς του, µπορούσε να επιβάλλει τη θέλησή του µε αυταρχισµό. 

Ο ίδιος  ανέφερε συνεχώς ότι εκτελούσε απλά εντολές. Από τις καταθέσεις του όµως, 

διευρύνθηκαν οι έρευνες και σε άλλα πρόσωπα από το κύκλωµα των σατανιστών. Οι 

δύο νεαροί σατανιστές όταν συνελήφθησαν υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία. 
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Ο Δηµητροκάλης στο Πολεµικό Ναυτικό και ο Κατσούλας στο Στρατό Ξηράς Η 

Μαρία Μαργέτη ήταν ένα 17χρονο κορίτσι, για το οποίο αναφερόταν ότι αρχικά είχε 

σχέση µε τον Δηµητροκάλη, τον οποίο άφησε για τον Κατσούλα. Η όµορφη 

εµφάνισή της και ο µαχητικός δικηγόρος Αλέξης Κούγιας, απασχόλησαν 

περισσότερο τον Τύπο, όταν ο δικηγόρος αρνήθηκε να συνεχίσει την υπεράσπισή της, 

µετά από µια έντονη διαφωνία τους. Από το 2001 έχει αποφυλακιστεί λόγω καλής 

διαγωγής, δηµιούργησε οικογένεια και προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της....  

Οι εφηµερίδες και τα κανάλια παρουσίαζαν καθηµερινά µεγάλα κοµµάτια από τις 

απολογίες των συνολικά 8 κατηγορουµένων της πολύκροτης υπόθεσης. Οι 

λεπτοµέρειες των σατανιστών ήταν ανατριχιαστικές. Έτσι, το δικαστήριο πριν από τη 

δίκη απαγόρευσε τη µαγνητοφώνηση ή βιντεοσκόπηση της διαδικασίας, καθώς και 

την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική µετάδοσή της. Οι κατηγορίες µε τις οποίες 

οδηγήθηκαν στο εδώλιο ήταν για την κατά συναυτουργία τέλεση δύο 

ανθρωποκτονιών, την αντιποίηση δηµόσιας εξουσίας, παράνοµη κατακράτηση, 

αρπαγή ανηλίκου, καθύβριση του θρησκεύµατος και σύσταση συµµορίας προς 

διάπραξη κακουργηµάτων.Τελικά, τα δικαστήρια καταδίκασαν τον Ασηµάκη 

Κατσούλα σε δύο φορές ισόβια κάθειρξη και πρόσκαιρη κάθειρξη 12 ετών και 10 

µηνών. Επίσης, τον Μάνο Δηµητροκάλλη σε δύο φορές ισόβια και πρόσκαιρη 

κάθειρξη 9 ετών και 10 µηνών. Η Δήµητρα Μαργέτη καταδικάστηκε σε κάθειρξη 17 

ετών και 4 µηνών για απλή συνέργεια σε κάθε µία από τις ανθρωποκτονίες και 

αρπαγή ανηλίκου. Το µόνο που της αναγνωρίστηκε ήταν η ελαφρυντική περίσταση 

της µετεφηβικής ηλικίας....  
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                                          ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

Πνευµατισµός, µε την ευρεία έννοια, ονοµάζεται το σύνολο των πρακτικών και των 

µέσων που χρησιµοποιούνται µε σκοπό την επικοινωνία µε το «πνευµατικό 

βασίλειο» ή µε τις ψυχές των νεκρών. Προϋποθέτει ότι ένα πνευµατικό µέρος του 

ανθρώπου επιζεί µετά τον θάνατο του υλικού σώµατος και µπορεί να επικοινωνεί µε 

τους ζωντανούς, συνήθως µέσω κάποιου µέντιουµ. Ο πνευµατισµός σχετίζεται µε τον 

ανιµισµό, τη θεαουργία και τη νεκροµαντεία. 

Συνήθως ο πνευµατισµός εµπεριέχει ή εµπεριέχεται σε κάποιο µονοθεϊστικo 

θρησκευτικό σύστηµα, απαιτώντας πίστη στον Θεό, µα όχι σε κάποιον 

ανθρωπόµορφο θεό. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η πεποίθηση ότι τα πνεύµατα 

των νεκρών διαµένουν στον πνευµατικό κόσµο και έχουν και την ικανότητα και την 

τάση να επικοινωνούν µε τους ζωντανούς. Οποιοσδήποτε µπορεί να λάβει µηνύµατα 

από πνεύµατα, µα η «επίσηµη» συνάντηση µπορεί να γίνει µόνο µέσω «µέντιουµ», 

που µπορούν να παρέχουν και πληροφορίες σχετικά µε τη µεταθανάτια ζωή. 

 

Οι κύριες και αποδεκτές από όλους τους πνευµατιστές απόψεις είναι οι εξής: 

Η πίστη στη δυνατότητα επικοινωνίας µε τα πνεύµατα. 

1. Η πίστη πως η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει και µετά το θάνατο, την αποσύνθεση 

της σάρκας. 

2. Στην προσωπική ευθύνη του ατόµου για κάθε κατάσταση στη ζωή. 

3. Ακόµα και µετά τον θάνατο, είναι δυνατόν η ψυχή να µάθει και να βελτιωθεί. 

4. Πίστη στον Θεό, συχνά αναφερόµενη ως Απέραντη Νοηµοσύνη. 

5. Ο φυσικός κόσµος θεωρείται η έκφραση της παραπάνω νοηµοσύνης. 

 

                                           Ιστορική εξέλιξη 

 Ο πνευµατισµός αναπτύχθηκε και έφτασε στο ζενίθ του από το 1840 µέχρι και το 
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1920, κυρίως σε αγγλόφωνες χώρες. 

Το 1848 η Κάτε Φοξ από το Χάιντζβιλ, σε ηλικία 12 ετών, ισχυρίσθηκε πως είχε 

επικοινωνία µε το πνεύµα ενός δολοφονηµένου µέσω της τυπτολογίας,δηλαδή ενός 

αλφαβήτου που η ίδια είχε εφεύρει κι έτσι έγινε το πρώτο µέντιουµ της νεώτερης 

εποχής. To 1897, λεγόταν πως είχε πάνω από οκτώ εκατοµµύρια υποστηρικτές στις 

Η.Π.A και την Ευρώπη, περισσότερο από τις µεσαίες και ανώτερες κοινωνικές τάξεις. 

Ως άτυπη θρησκευτική κίνηση άνθισε για µισό αιώνα χωρίς κείµενα ή κάποια 

επίσηµη οργάνωση, µόνο µέσω των υπνοτιστών, µέσω συναντήσεων και 

ιεραποστολικής δράσης µορφωµένων µέντιουµ. Μεγάλο µέρος των εξεχόντων 

πνευµατιστών ήταν γυναίκες. Οι περισσότεροι οπαδοί υποστήριξαν προοδευτικά 

κοινωνικά αιτήµατα της περιόδου, όπως την απαγόρευση της δουλείας και την 

παροχή εκλογικού δικαιώµατος στις γυναίκες. Στο τέλος του 1880, η αξιοπιστία του 

ανεπίσηµου αυτού κινήµατος µειώθηκε, λόγω κατηγοριών για απάτη µεταξύ των 

µέντιουµ και έτσι άρχισαν να εµφανίζονται επίσηµες πνευµατιστικές οργανώσεις. Ο 

πνευµατισµός, σήµερα, ασκείται κυρίως σε θρησκευτικές πνευµατιστικές εκκλησίες 

των Η.Π.Α και του Ηνωµένου Βασιλείου.       

Γενέθλιος ηµέρα του πνευµατισµού θεωρείται η 1η Απριλίου 1848. Εκείνη τη νύχτα, 

σε µία περιοχή του Hydesville της Νέας Υόρκης συνέβη κάτι περίεργο στο σπίτι της 

οικογένειας του γαιοκτήµονα John David Fox. Οι δύο θυγατέρες της οικογένειας, η 

15χρονη Margaret και η 11χρονη Kate ισχυρίστηκαν πωςάκουσαν θορύβους, που 

τους προκαλούσαν πνεύµατα.Η µητέρα τους ανακατεύθηκε στην υπόθεση,ρώτησε αν 

είναι εκεί κάποιο πνεύµα και το κάλεσε να απαντήσει µε δύο κτύπουςστην 

περίπτωση που είναι έτσι τα πράγµατα. Αυτό ακριβώς έγινε, ισχυρίζεται η οικογένεια 

Fox (Werner Keller, Was gestern noch als Wunder gait, Munchen, σ. 83).Το νέο 

µαθεύτηκε γρήγορα, ήλθαν οι γείτονες και ανακατεύθηκαν στις «πνευµατιστικές 

συζητήσεις». Με βάση τον αριθµό των κτύπων καταρτίσθηκε ειδικό αλφάβητο για 

την ανετότερη «συζήτηση» µε το πνεύµα!Με τον τρόπο αυτό το πνεύµα διηγήθηκε 

πως ήταν µπακάλης και πως φονεύθηκε στο σπίτι των Fox. Αυτό που περιέπλεξε το 

ζήτηµα ακόµη περισσότερο είναι ότι βρέθηκαν «τα οστά του ανθρώπου εκείνου», µε 
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βάση την δική του περιγραφή του µέρους.Αλλά γι' αυτό το θέµα υπάρχουν δύο 

λογικές εξηγήσεις. Η µία λέει ότι σ' εκείνη την περιοχή έγινε κάποτε µία µάχη στη 

διάρκεια του αµερικάνικου απελευθερωτικού πολέµου και σ' όλη την περιοχή 

υπήρχαν οστά φονευθέντων.Η άλλη εκδοχή προέρχεται από έναν κτηνίατρο,που 

βεβαιώνει πως δεν επρόκειτο για οστά ανθρώπου.Οι κάτοικοι της περιοχής θεώρησαν 

την οικογένεια Foxδαιµονισµένη και έτσι αναγκάσθηκε να µετακοµίσει πλησίον του 

Rochester. Τα γεγονότα βρήκαν µεγάλη διαφήµιση. Οι δύο αδελφές καλούνταν να 

εκτελέσουν πνευµατιστικές συνεδρίες σε διάφορα µέρη. Σε µία συνεδρία οι κτύποι 

έρχονταν µέσα από ένα τραπεζάκι, γύρω από το οποίο κάθονταν όσοι έλαβαν µέρος 

σ' αυτή. Το τραπεζάκι άρχισε να µετακινείται.Έτσι εφευρέθηκε το πνευµατιστικό 

τραπεζάκι. 

Με την ανάπτυξη ειδικών «τεχνικών», µπορούσε πλέον ο καθένας να καταπιαστεί µε 

τον πνευµατισµό. Η πνευµατιστική κίνηση διαδόθηκε σύντοµα στην Αµερική, 

έφθασε στην Ευρώπη. Η µεγάλη επιδηµία της «µετακίνησης του τραπεζίου» 

διαδόθηκε σύντοµα παντού (Wilhelm Η. C. Tenhaeff, Kontakte mit dem Jenseits, 

Berlin, σ. 23). Εµφανίζονται µέντιουµ, δηµιουργούνται κύκλοι, εκδίδονται ειδικές 

εφηµερίδες, αυξάνουν οι τεχνικές, καλλιεργείται πνευµατιστική φιλολογία! 

 Στην νεότερη Ελλάδα, οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη µίας πειραµατικής 

πνευµατιστικής οµάδος υπάρχουν στα «Αποµνηµονεύµατα» του καθηγητού της 

Αρχαιολογίας Αλέξανδρου Ραγκαβή, χρονολογούµενες από το 1853. Την τελευταία 

δεκαετία του 19ου αιώνα ο Αλέξανδρος Ραγκαβής µύησε στον πνευµατισµό τον 

Γεώργιο Σουρή και όλους τους πνευµατικούς ανθρώπους της εποχής, οι όποιοι 

συγκεντρώνοντο τακτικά στο περίφηµο σαλόνι του Σουρή όπου ελάµβαναν χώρα 

πνευµατιστικές συνεδριάσεις (seances). 

Αξιόλογη πνευµατιστική κίνηση παρατηρήθηκε και σε µερικές επαρχιακές πόλεις. 

Στην Κέρκυρα τουλάχιστον από το 1870 εγίνοντο πειραµατισµοί από οµάδα 

σοβαρών µελετητών. Διδασκαλίες, φιλοσοφικού και θεολογικού περιεχοµένου, 

ελήφθησαν περί το έτος 1893 από πνευµατιστική οµάδα στον Πύργο (Ηλείας), επί 

κεφαλής της οποίας ήταν ο εισαγγελεύς Πρωτοδικών Αθανάσιος Αθανασιάδης. Ως 
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διάµεσο εχρησιµοποιείτο µία κορασίδα 10-12 ετών, η οποία έγραφε τα κείµενα µε 

µεγάλη ταχύτητα. 

Σηµαντικά πνευµατιστικά φαινόµενα επετεύχθησαν το 1924-5 στο Ηράκλειο 

Κρήτης, από οµάδα επί κεφαλής της οποίας ήταν ο χηµικός Ελευθέριος Πλάτων, µε 

συµµετοχή πολλών εκπαιδευτικών και άλλων επιστηµόνων.Ο γνωστός λογοτέχνης 

Πολύβιος Δηµητρακόπουλος, ο οποίος υπήρξε και εξαιρετικός µεσάζων, εκτός από 

τα µυθιστορήµατα, τραγωδίες, θεατρικά έργα κ.λπ., συνέγραψε και ένα ογκώδες έργο 

µε τον γενικό τίτλο: «Το Μυστικόν της Ζωής» όπου εξετάζει και την Φυσιολογία του 

Πνευµατισµού. Το έργο αυτό δεν εκδόθηκε ολόκληρο, παρά µόνον περιληπτικά, σε 

µία σειρά 10 οµιλιών µε τον τίτλο: «Ο Πνευµατισµός. Ζωή και επίζησις» (1919).                                                                 

Σταδιακώς ο πνευµατισµός εξελίχθηκε σε θρησκεία µε τη δική της θεολογία, 

ανθρωπολογία και ηθική, βάσει των διδασκαλιών των «πνευµάτων». Μεταξύ των 

διδασκαλιών αυτών είναι χαρακτηριστική η «συναιωνιότης» του Θεού και της ύλης 

(δηλ. η ύλη δεν δηµιουργήθηκε από τον Θεό, αλλά υπήρχε πάντοτε µαζί Του), ο 

πανθεϊσµός (ο άνθρωπος ή και η ύλη είναι τµήµα της ουσίας του Θεού), η υιοθέτηση 

της µετενσαρκώσεως, ο εξελικτισµός (“evolutionism”), η παρουσία στον κόσµο 

ενός «παγκοσµίου ρεύµατος» (ενός στοιχείου ανάµεσα στο πνεύµα και την ύλη), το 

οποίο στον άνθρωπο γίνεται «περίπνευµα» (όπως η «αύρα») ή λαµβάνει γενικώς και 

άλλες µορφές (ηλεκτρικό και µαγνητικό ρεύµα, αιθέριο σώµα, ζωϊκό ρεύµα, «ψυχή 

του κόσµου») κ.ά. Επισηµότατοι κήρυκες και απόστολοι του πνευµατισµού υπήρξαν 

ο Allan Cardec (ψευδώνυµο του ιατρού Λέοντος Rivail), ο Léon Denis, ο Cesare 

Lombroso κ.ά. από δε τους Έλληνες οι Β. Τσινούκας, Α. Τανάγρας, Κ. Δηµαράτος, 

Αρ. Παπασταύρου κ.ά. Ο Πνευµατισµός χρησιµοποιεί µεταξύ άλλων και τον 

υπνωτισµό («µεσµερισµό») του «διαµέσου» για να οµιλήσουν µέσω αυτού τα 

«πνεύµατα». 

Κατηγορίες Πνευµατισµού 

Γενικά µπορούµε να διακρίνουµε: 

        1. Τον συνηθισµένο πνευµατισµό 
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        2.Τον θρησκευτικό πνευµατισµό 

        3.Τον πνευµατισµό των αποκαλύψεων. 

        4.Το Channeling 

 

Συνηθισµένος πνευµατισµός: 

Ο συνηθισµένος πνευµατισµός ασχολείται µε την έρευνα του “επέκεινα” και µε την 

επικοινωνία µε τον άλλο κόσµο. Βασικό του δόγµα είναι η πίστη σε µία ζωή µετά το 

θάνατο και στη δυνατότητα επικοινωνίας µε τα πνεύµατα. 

Θρησκευτικός πνευµατισµός: 

Ο θρησκευτικός πνευµατισµός επικαλείται την επικοινωνία µε ανώτερα πνεύµατα και 

τη διαµόρφωση δογµατικής διδασκαλίας, που βασίζεται σε αυτές τις “αποκαλύψεις”. 

Βασικό δόγµα της είναι ότι υπάρχει ένα “κοσµικός νόµος”, τον οποίο πρέπει να 

διακηρύξουµε στη γη. 

Πνευµατισµός των αποκαλύψεων: 

Τα µέντιουµ υποστηρίζουν πως παίρνουν απ' ευθείας αποκαλύψεις από τον Θεό 

Πατέρα ή από τον Ιησού Χριστό και αυτοπροβάλλονται ως «προφήτες». Δεν 

δέχονται τον χαρακτηρισµό «µέντιουµ» και διακηρύττουν πως είναι η τελευταία 

δυνατότητα του Θεού στους ανθρώπους, λίγο χρόνο πριν από το φρικτό δικαστήριο 

της µεγάλης κοσµικής µεταβολής. Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν Οργανώσεις 

όπως«Οικουµενική Ζωή»της «προφήτιδος» Gabriele Wittek (Wurzburg) που έχει 

οπαδούς και στη χώρα µας ή το τάγµα«OrdenFiatLux»του µέντιουµ Erika 

Bertschinger (Ζυρίχη) κ.α. 

Channeling: 

Channel σηµαίνει κανάλι και δηλώνει ανθρώπους που έχουν την αίσθηση πως 

αποτελούν κανάλι για όντα άλλων επιπέδων ύπαρξης και υπηρετούν ως µέντιουµ για 

ορισµένα µηνύµατα, διδασκαλίες, ανακοινώσεις. Το παραδοσιακό µέντιουµ του 

πνευµατισµου, έχει ἀντικατασταθεί από τπ «κανάλι» (channel).                                                                                                                       
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Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις Channeling είναι η Αµερικανίδα συγγραφέας 

Jeane Roberts. Υποστηρίζει  πως το 1963 είχε µία εµπειρία στο σπίτι της στη Νέα 

Υόρκη και ύστερα από πειράµατα της ήλθε ένα «µήνυµα»: «Μπορείτε να µε 

ονοµάσετε όπως θέλετε. Εγώ ονοµάζω τον εαυτό µου Sith». Αυτό ήταν η πρώτη 

«εµφάνιση» ενός όντος που µιλούσε στη Jeane Roberts µέχρι το θάνατο της (1984).                                                                                                                           

Η πιο γνωστή από τις κοινότητες της «Νέας Εποχής», που χρησιµοποιεί τεχνικές 

Channeling είναι η κοινότητα Findhorn στη Σκωτία, που ιδρύθηκε από το µέντιουµ 

Ellen Caddy και το σύζυγο της Peter (βλ. Α. Αλεβιζοπούλου, Αποκρυφισµός, 

γκουρουϊσµός, Νέα Εποχή, Δ' έκδ. Αθήνα 1997, σ. 129).                                                                                                                                                      

Άλλη περίπτωση Channeling είναι της J. Z. Knight. Διηγείται πως καθόταν µε τον 

άνδρα της στην κουζίνα και µε χαρτοσακούλα έκανε πυραµίδα και τη φόρεσε στο 

κεφάλι της. Όταν την έβγαλε, είδε ακτίνες σαν του ήλιου να κατέρχονται από τις 

γωνίες και µαζί µ' αυτές ασηµένια και χρυσή σκόνη. Ξαφνικά βρισκόταν µπροστά της 

ένα ον την κοίταξε µε ένα γέλιο και της είπε:«Είµαι ο Ramthaο φωτισµένος. Ήλθα να 

σε βοηθήσω πάνω από τον τάφο».Τότε εκείνη εγκατέλειψε το σώµα της, το οποίο 

κατέλαβε οRamtha που άρχισε να δίνει µηνύµατα. Είπε πως πριν 35000 χρόνια ήταν 

πνευµατικός και πολιτικός οδηγός στην Ήπειρο Λεµουρία µε το όνοµα Ram.Από εκεί 

δραπέτευσε στην Ινδία. Στις συνεδρίες ο «Ramtha» αποκαλεί τους παρευρισκοµένους 

«Δάσκαλε» και τις γυναίκες «ωραίο γυναικείο ον». Μοιράζει φιλιά και δίνει 

µηνύµατα.Η υπνωτική επιρροή της είναι τόσο ισχυρή, ώστε άτοµα εγκατέλειψαν 

επάγγγελµα και κοινωνικούς δεσµούς για να µετακοµίσουν πλησίον της, µε την 

πεποίθηση πως έτσι θα επιζήσουν στην ερχόµενη καταστροφή που προέβλεψε η 

Knight! 

                             ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ                                                               

Ο Εσωτερισµός αφορά την πίστη ότι στις θρησκείες υπάρχει µία εσωτερική διάσταση, 

που είναι αντιληπτή µόνο από κάποιους µυηµένους. Σε αυτή την κρυφή πτυχή των 

αρχαίων θρησκειών οφείλεται η ονοµασία “Αποκρυφισµός” και “Αποκρυφολογία”, η 

οποία χρησιµοποιείται αντί για τη λέξη “Εσωτερισµός” 

 Ο αποκρυφισµός είναι ένα συστηµατικό σώµα γνώσης αποτελούµενο από θεωρία, 
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πρακτική και τελετουργικές συνταγές, στηριζόµενο συνήθως σε ιεραρχικά 

µεταφυσικά συστήµατα τα οποία προβλέπουν κάποια άυλη, πνευµατική σφαίρα 

ύπαρξης και υπεραισθητές δυνάµεις. Στις εν λόγω πρακτικές συγκαταλέγονται η 

µαγγανεία, η µαγεία και η αλχηµεία, συνήθως µε στόχο τη χειραγώγηση των 

υπεραισθητών αυτών δυνάµεων. Ο αποκρυφισµός συνίσταται όχι σε µία ενίαια 

κοσµοαντίληψη µα σε ένα πλέγµα σχετιζόµενων θεωριών και πρακτικών, οι οποίες 

µπορούν να αναχθούν στη µεσογειακή θρησκευτική παράδοση της ελληνιστικής και 

της ρωµαϊκής εποχής, καθώς και της ύστερης Αρχαιότητας. Σύµφωνα µε τον 

Nicholas Goodrick-Clarke ο αποκρυφισµός (από τον λατινικό όρο οccult ή occultus, 

που σηµαίνει το κρυµµένο, το µυστικό) προσδιορίζει τον δυτικό εσωτερισµό και 

αφορά µια επεξεργασµένη, µακραίωνη διανοητική και πρακτική παράδοση όπου 

συγχωνεύθηκαν στοιχεία του γνωστικισµού, του ερµητισµού, του νεοπλατωνισµού 

και της Καββάλας. Ο αποκρυφισµός συνδυάζει τη συστηµατικότητα µιας συµπαγούς 

µεταφυσικής θεώρησης, την επιστηµονική αναζήτηση της γνώσης (χωρίς όµως την 

αξιοποίηση της επιστηµονικής µεθόδου) και µία προσπάθεια ελέγχου της φύσης η 

οποία ανάγεται στον σαµανισµό, ενώ διαθέτει και θρησκευτικά χαρακτηριστικά 

παρεχόµενα κυρίως από τη µυστικιστική διάσταση των θρησκειών.Θρησκευτικοί 

κύκλοι χρησιµοποιούν τον όρο ευρύτερα, αναφερόµενοι σε κάθε θρησκευτικού τύπου 

αναζήτηση εκτός των αποδεκτών ορίων των οργανωµένων θρησκειών. Κατά τον 

Μεσαίωνα, η ποινή για όποιον ασκούσε αποκρυφιστικές πρακτικές ήταν ο θάνατος 

σε δηµόσια θέα, συνήθως πάνω στην πυρά ή αργός θάνατος σύµφωνα µε την 

απόφαση της Ιεράς Εξέτασης. Ωστόσο, ο αποκρυφισµός αναβίωσε σε ευρωπαϊκούς 

κύκλους διανοούµενων κατά την Αναγέννηση, µέσω του αναγεννησιακού 

νεοπλατωνισµού και ερµητισµού και µε θρυλούµενες οµάδες όπως οι Ροδόσταυροι. 

Παρόµοια αναβίωση συνέβη κατά τον 19ο αιώνα, στο πλαίσιο της συγκρότησης µίας 

αντιθετικιστικής και αντινεωτερικής τάσης µεταξύ των συντηρητικών οµάδων του 

δυτικού πληθυσµού (κυρίως από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις).Τα αποκρυφιστικά 

κείµενα δεν πρέπει να συγχέονται µε τα απόκρυφα, θρησκευτικούς τόµους οι οποίοι 

δεν συγκαταλέχθηκαν τελικά στον Κανόνα κάποιας οργανωµένης, επίσηµης 
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θρησκείας (π.χ. απόκρυφα Ευαγγέλια στον χριστιανισµό). Παραδείγµατα αρχαίων 

αποκρυφιστικών κειµένων τα οποία επιβιώνουν στις µέρες µας είναι η ερµητική 

φιλολογία και τα λεγόµενα γριµόρια, χειρόγραφα µάγων-ιερέων και αλχηµιστών.Η 

σύγχρονη επιστήµη θεωρεί τον αποκρυφισµό µυθοπλασία, τις δοξασίες του 

ατεκµηρίωτες και τις πρακτικές όψεις του ως ψευδοεπιστήµη. 

Ο νεότερος Πνευµατισµός και Εσωτερισµός έχει διαφοροποιηθεί από τις αρχαϊκές 

του ρίζες. Εµφανίστηκε το 19ο αιώνα στις Η.Π.Α., έθεσε στο περιθώριο τις θεωρίες 

περί πνευµάτων και θέλησε να ακολουθήσει “επιστηµονικότερες” µεθόδους. Για αυτό 

δεν ονοµάζει πλέον τα σχετικά φαινόµενα “πνεµατιστικά” αλλά “ψυχικά” ή 

“µεταψυχικά”, το δε όλο κίνηµα του Πνευµατισµούτο ονοµάζει “ψυχοφυσιολογία”. 

Στην Ελλάδα το 1923 ιδρύθηκε η “Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών”, µε σκοπό τη µελέτη 

όλων των σχετικών µε τον Πνευµατισµό θεµάτων. 

 

 

Παραψυχολογία: 

Παραψυχολογία ονοµάζεται ο τοµέας ερευνών που µελετά τα παραψυχολογικά 

φαινόµενα, εκείνα δηλαδή που αφορούν αντίληψη πέραν των φυσικών αισθητήριων 

ικανοτήτων και δνε µπορούν να εξηγηθούν βάσει των φυσικών νόµων ή της 

τρέχουσας επιστηµονικής γνώσης. Πρόκειται για φαινόµενα γνωστικού τύπου όπως η 

τηλαπάθεια. 

    

Τηλεπάθεια: 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του πνευµατισµού, κατά την εµφάνιση του φαινοµένου της 

τηέπάθειας ή της µεταβίβασης της σκέψης ανάµεσα σε δύο άτοµα -ποµπό και δέκτη- 

µεσολαβεί ένα αόρατο πνεύµα (µία πνευµατική οντότητα). Τα ελιδη της τηλεπάθειας 

θα µπορούσαν να ενταχθούν σε τέσσερις οµάδες. 

1. Τρέχουσα 
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2. Διαισθητική 

3. Οραµατική 

4. Προδιαγεγραµµένη 

 

Μετενσάρκωση: 

Πολλοί πνευµατιστές πιστεύουν στη µετενσάρκωση. Ένα πνευµατιστικό έντυπο 

αναφέρει: «Η µετενσάρκωση είναι το µόνο δόγµα που ανταποκρίνεται στην αντίληψή 

µας για τη θεϊκή δικαιοσύνη. Είναι το µόνο δόγµα που µπορεί να εξηγήσει το µέλλον 

και να ενισχύσει τις ελπίδες µας». Οι πνευµατιστές εξηγούν ότι µε το θάνατο η ψυχή, 

δηλαδή το «ενσαρκωµένο πνεύµα», εγκαταλείπει το σώµα—όπως η πεταλούδα που 

βγαίνει από το κουκούλι της. Πιστεύουν ότι αυτά τα πνεύµατα µετενσαρκώνονται 

αργότερα ως άνθρωποι προκειµένου να εξιλεωθούν για αµαρτίες που διαπράχθηκαν 

σε κάποια προηγούµενη ζωή. Ωστόσο, δεν θυµούνται εκείνες τις προηγούµενες 

αµαρτίες. «Ο Θεός θεώρησε κατάλληλο να καλυφτεί το παρελθόν από ένα πέπλο», 

λέει Το Ευαγγέλιο Κατά τον Πνευµατισµό.«Όταν αρνούµαστε τη µετενσάρκωση 

αρνούµαστε επίσης τα λόγια του Χριστού», έγραψε ο Άλαν Καρντέκ. Εντούτοις, ο 

Ιησούς ποτέ δεν µίλησε για «µετενσάρκωση» και ποτέ δεν αναφέρθηκε σε κάποια 

τέτοια έννοια. (Βλέπε «Διδάσκει η Γραφή τη Μετενσάρκωση;» στη σελίδα22.) 

Αντίθετα, ο Ιησούς δίδαξε την ανάσταση των νεκρών. Στη διάρκεια της επίγειας 

διακονίας του, ανέστησε τρία άτοµα—το γιο µιας χήρας στη Ναΐν, την κόρη ενός 

αρχισυνάγωγου και τον στενό του φίλο Λάζαρο. (Μάρκος 5:22-24,35-43, Λουκάς 

7:11-15, Ιωάννης 11: 5-44)                          

 

                                    ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ-ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 

Οι προλήψεις και οι δεισιδαιµονίες ήταν δηµιουργήµατα της αµάθειας, της άγνοιας, 

της ανασφάλειας, του φόβου και της αβεβαιότητας των απλοϊκών ανθρώπων                                          

Ο πρωτόγονος άνθρωπος αποµακρυνόµενος σταδιακά από τον αληθινό Θεό, 
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θεοποίησε τα άψυχα και έµψυχα κτίσµατα και έγινε δέσµιος των προλήψεων. Ο 

πρωτόγονος άνθρωπος ήταν κατεξοχήν προληπτικός. Πηγή των προλήψεων ήταν ο 

φόβος, που ένιωθε µπροστά στις άγνωστες και ισχυρότερες από αυτόν δυνάµεις της 

φύσης. Επειδή είχε σχηµατίσει την εντύπωση, ότι οι δυνάµεις αυτές ήταν εχθρικές για 

τη ζωή του, άρχισε να λαµβάνει προληπτικά µέτρα, για να αποφύγει τις βλαπτικές 

ενέργειες τους, που αυτές έµελλε να του προξενήσουν.Με τον τρόπο αυτό, όλες οι 

εκδηλώσεις της ζωής του πρωτόγονου ανθρώπου συνδυάστηκαν µε αναρίθµητα είδη 

προλήψεων: πρόσωπα και πράγµατα, φυσικά φαινόµενα και γεγονότα της ζωής και 

πουλιά, ζωή και θάνατος, χώρος και χρόνος, στα πάντα οι αρχαίοι άνθρωποι έβλεπαν 

το κακό την καταστροφή, τη «θεοµηνία». Έτσι γεγονότα που απλώς συνέβαιναν στη 

ζωή και δεν έχουν καµία σχέση µεταξύ τους, τυχαίες συµπτώσεις, θεωρούνται πως 

έχουν άµεσα αποτελέσµατα στη ζωή, συνήθως δυσάρεστα.Μια άλλη έκφραση των 

προλήψεων των πρωτόγονων ήταν και τα τοτέµ, διάφορα δηλαδή αντικείµενα που 

τοποθετούσαν στους οικισµούς τους, για προστασία από τις βλαπτικές επιδράσεις 

των «πνευµάτων». Τα τοτέµ είχαν συνήθως τις µορφές αγρίων ζώων, αρχικά µάλιστα 

ήταν πραγµατικά θηρία, που είχαν θεοποιηθεί. Γι' αυτό και οι µορφές των τοτέµ ήταν 

άγριες και προκαλούσαν τρόµο.                                                                                                                          

Στην ελληνική κοινωνία οι δεισιδαιµονίες και οι προλήψεις είναι πολλές και 

συνδυάζονται µε την ερµηνεία φαινοµένων που δεν µπορούν να εξηγηθούν 

ορθολογικά. Έχουν σχέση µε τις λεπτοµέρειες της καθηµερινής ζωής, δηλαδή µε τις 

δραστηριότητες του ανθρώπου, τη σχέση του µε τους άλλους ή τον προγραµµατισµό 

της ζωής του. Βασικό ρόλο στη δεισιδαιµονία και τις προλήψεις έχουν διάφορα 

αντικείµενα (φυλαχτά, γούρια κ.λπ.), τα οποία χρησιµοποιούνται ποικιλότροπα από 

τους προληπτικούς     
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Η πίστη και η αφοσίωση του ανθρώπου στα φαινόµενα αυτά συνεπάγεται την 

αποµάκρυνσή του από το Θεό. Αυτό είναι ολοφάνερο στην περίπτωση του 

Πνευµατισµού, όπου υπάρχει άρνηση της θεότητας του Χριστού. Η Εκκλησία είναι 

αντίθετη και προς τη διδασκαλία της µετενσάρκωσης. Ο εξαγνισµός της ψυχής δε 

γίνεται µε καινούργια γέννηση, αλλά µε τη µετάνοια στην οποία καλεί η Εκκλησία τους 

πιστούς. Η ζωή του ανθρώπου είναι µοναδική και ανεπανάληπτη. Τόσο οι 

δεισιδαιµονίες όσο και οι προλήψεις συντελούν στο σταδιακό µαρασµό της πίστης, 

εφόσον ο άνθρωπος δε θεωρεί πλέον ως ρυθµιστή της ζωής του κόσµου και όλης της 

δηµιουργίας την Πρόνοια του Θεού, αλλά αποδέχεται ως κυρίαρχες άλλες δυνάµεις, 

θεοποιεί την τύχη και τις συγκυρίες και πέφτει στη µοιρολατρία. Η Εκκλησία, εποµένως, 

αντιτίθεται και καταπολεµά τα παραθρησκευτικά φαινόµενα του Πνευµατισµού, της 

δεισιδαιµονίας και των προλήψεων, αφενός τονίζοντας την πλάνη τους, αφετέρου 

διδάσκοντας τα µέλη της για την ανάγκη του βαθύτερου συνδέσµου µε το Θεό. Η ένταξη 

στην Εκκλησία δεν είναι αποδοχή κάποιων θρησκευτικών θεωριών. Είναι η σύνδεσή 

µας µε το πρόσωπο του Χριστού, που είπε «εγώ είµαι η αλήθεια». Ο πιστός λοιπόν δεν 

µπορεί να έχει άλλο ρυθµιστικό παράγοντα της ζωής του από το Θεό. Αρα, όταν ο 

χριστιανός προσφεύγει στον Πνευµατισµό ή βασίζει τη ζωή του στη δεισιδαιµονία και 

την εξαρτά από τις προλήψεις, αποµακρύνεται από το Θεό. 
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• http://www.gotquestions.org/Greek/Greek-Mormons.html 

• http://www.impantokratoros.gr/mormonoi.el.aspx 

• http://news247.gr/eidiseis/afieromata/deka-agnwsta-pragmata-gia-toys-

martyres-toy-iexwva.3526087.html 

• https://el.wikipedia.org 

• http://www.egolpion.com 

• http://www.egolpion.com 

•  http://www.impantokratoros.gr 

• http://www.paranormap.net 

• http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2001324 
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