
Για την διαδικτυακή δραστηριότητα
των «Μαρτύρων του Ιεχωβά»

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν μέσῳ της 
υγειονομικής κρίσης, έγινε αποδέκτης από πολλά γεωγραφικά 
διαμερίσματα  της Ελλάδος, δεκάδων διαμαρτυριών, σχετικώς 
με την μέσῳ του διαδίκτυου συστηματική προώθηση σε 
πολλά επίπεδα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  δεκάδων 
παραληπτών, σε ηλεκτρονική μορφή, εντύπων της μετοχικής 
εταιρείας «Σκοπιά» των λεγομένων «Μαρτύρων του Ιεχωβά». 
Εν τῃ πομαντική ευθύνῃ Της, γνωρίζει στον ευσεβή Ορθόδοξο 
Ελληνικό λαό τα ακόλουθα:
 α) Το σύνολο των θρησκευτικών δοξασιών των 
λεγομένων «Μαρτύρων του Ιεχωβά» είναι απολύτως αντίθετο 
με την χριστιανική πίστη, ενώ η μετοχική εταιρεία «Σκοπιά» 
είναι διεθνώς γνωστή  για τις ψευδοπροφητείες που έχει 
διατυπώσει κατά καιρούς σχετικά με το τέλος του κόσμου.
 β) Αναφορικά με την πατρίδα μας, πρόκειται για την 
ίδια αίρεση που, ενώ στο ελληνικό Σύνταγμα η θρησκευτική 
ελευθερία προστατεύεται κατά τρόπο σαφή, είχε εξαπολύσει 
στο κοντινό παρελθόν (1986), μέσῳ των εντύπων της, μία 
παγκόσμια  δυσφημιστική εκστρατεία παρουσιάζοντας την 
Ελλάδα ως χώρα στην οποία διώκεται η θρησκευτική ελευθερία.
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 γ) Ευρισκόμενοι στο μέσο μιάς παγκόσμιας υγειονομικής 
κρίσης υπενθυμίζουμε, ότι οι λεγόμενοι «Μάρτυρες του 
Ιεχωβά», μεταξύ των άλλων, διδάσκουν και διαδίδουν μία 
επικίνδυνη δοξασία για την υγεία των ανθρώπων, καθώς 
αρνούνται την μετάγγιση αίματος, ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν 
αυτή είναι αναγκαία και επείγουσα ιατρική πράξη για την ζωή 
τους. Μάλιστα αυτή την κακόδοξη και επικίνδυνη θέση την 
παρουσιάζουν, δήθεν, ως διδασκαλία της Αγίας Γραφής.
 Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στη 
σημερινή δύσκολη περίοδο που διανύουμε, για μία ακόμη φορά 
προτρέπει πατρικώς το ευσεβές Ορθόδοξο πλήρωμα για θερμή 
προσευχή προς τον Κύριο, ώστε να λυτρώσει τον κόσμο από 
την ασθένεια. Σχετικά με τις προσηλυτιστικές ενέργειες των 
ποικίλων αιρετικών η Μήτηρ Εκκλησία υπενθυμίζει στα πιστά 
Ορθόδοξα τέκνα Της τους Παύλειους αποστολικούς λόγους: 
«Προσέξατε μή σας εξαπατήσει κανείς με κανένα τρόπον» 
(Β΄ Θεσ. 2, 3), «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει» (Α΄ Κορινθ. 
16,13).

(Εκ του Δελτίου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2020)


