
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Ο εικοστός αιώνας υπήρξε καταλυτικός για την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας  και 

εκρηκτικά υπερπλήρης σε κοινωνικά, τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα του 

σύγχρονου ανθρώπου. Κατέγραψε ακόμη τις συνέπειες των επαναστατικών κινημάτων του 

19 ου και των αρχών του 20 ου αιώνα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο 

μέσω των οποίων ο άνθρωπος προσπάθησε να εφαρμόσει στην πράξη τον ιστορικό υλισμό.  

Ο άνθρωπος μάλιστα του δεύτερου ημίσεως του 20 ου αιώνα απετόλμησε να μιλήσει 

ακόμη και για τον θάνατο του ιδίου του Θεού, επιχειρώντας να εξοβελίσει από τα 

ανθρώπινα δρώμενα τον Θεό και να ερμηνεύσει τα πάντα ως επιτεύγματα των δικών του 

δυνατοτήτων και μόνον, διαγράφοντας την πρόνοια και το θέλημα ενός Πανσόφου και 

Παναγάθου Δημιουργού  

Όμως, κατά την αναμφισβήτητη αυτή ανοδική πορεία του, ο σύγχρονος άνθρωπος 

διαπίστωσε ότι πληθώρα απρόβλεπτων προβλημάτων παρουσιάστηκαν, κοινωνικών, 

περιβαντολλογικών, υπαρξιακών, ηθικών κ.α, που μείωσαν την ελπίδα του για μια 

παραδείσια κατάσταση, όπως νόμιζε, και γέμισαν την καρδιά του με υπαρξιακό φόβο  

• Η απογοήτευση από τη νέα αυτή απρόσμενη πραγματικότητα προξένησε στον 

σύγχρονο άνθρωπο κενά ηθικά, κοινωνικά και κυρίως υπαρξιακά. Αυτή ακριβώς την 

κρίσιμη στιγμή, σ' αυτόν τον κρίσιμο μεταφυσικό προβληματισμό του ανθρώπου, 

που κρίνονται συστήματα και αξίες, κάποιοι επιτήδειοι με επιτήδειους 

μελετημένους τρόπους έρχονται να υποσχεθούν την «αληθινή λύση» όλων των 

προβλημάτων του. Να δώσουν στον άνθρωπο μια νέα ελπίδα. Αυτή την φορά όμως 

ο «μεσσίας» δεν έχει το ένδυμα της επιστήμης και της τεχνολογίας ή της 

ψυχολογίας. Φορεί το ένδυμα της «θρησκείας».  

• Έτσι εμφανίζονται οι «έμποροι της ελπίδας», «οι πλασιέ του μεταφυσικού», οι 

«εμπορευόμενοι θρησκείαν», κυρίως ξενόφερτοι «μισσιονάριοι» ή επαγγελματίες 

γυρολόγοι, και υπόσχονται στον συγκεχυμένο και περιπλανώμενο άνθρωπο, 

ιδιαίτερα στην αλλαγή της 2 ης προς την 3 η χιλιετία, την «σίγουρη» αυτήν την 

φορά λύση των προβλημάτων του. Αρκεί αυτός, βεβαίως, να παραδώσει σ' αυτούς 

τον εαυτό του ολόκληρο, την προσωπική του ελευθερία (μερικές φορές και την 

αξιοπρέπειά του) και συνήθως μαζί με αυτά και όλα τα επί γης αγαθά του. 

Παρουσιάζονται ως σοφοί, «θεοί» και παντογνώστες, ενώ είναι απλώς πονηροί και 

άσχετοι με τα ουσιώδη και ζωτικά προβλήματα του ανθρώπου, που «προκόπτουσιν 

ἐπί τό χεῖρον πλανῶντες και πλανώμενοι» ( Β΄ Τιμ . γ΄13). Κι εδώ ακριβώς είναι που 

γεννιέται στις μέρες μας το φαινόμενο-πρόβλημα των νεοφανών αιρέσεων και της 

παραθρησκείας  

• Οι σύγχρονες αιρέσεις είναι πολυάριθμες, δεν εκδηλώνονται όλες ως θρησκευτικές 

αιρέσεις ούτε αντιπαρατίθενται όλες πολεμικά έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

μας. Πολλές φορές μάλιστα παρουσιάζονται και με Ορθόδοξα προσωπεία ή 

χρησιμοποιούν χριστιανική ορολογία και χριστιανικά κείμενα, διαστρεβλώνοντας 



την έννοια και το περιεχόμενό τους. Έτσι επιτυγχάνουν συχνά να παραπλανήσουν 

τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ή να τους οδηγήσουν σε σύγχυση, διαβρώνοντας το 

ορθόδοξο φρόνημά τους. Το γεγονός αυτό αποτελεί για την Εκκλησία μας 

σοβαρότατο ποιμαντικό πρόβλημα.  

• Προτού όμως προχωρήσουμε, είναι ανάγκη να κάνουμε μια επισήμανση: οι 

σύγχρονες αιρέσεις δεν έχουν όλες τα ίδια χαρακτηριστικά ούτε ανήκουν όλες στην 

ίδια κατηγορία. Διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους στην προέλευση, στην ταυτότητα, 

στην δομή και στην διδασκαλία. Το μόνο κοινό χαρακτηριστικό τους και ο τόπος 

συμφωνίας τους είναι η σύμπηξη κοινού μετώπου κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας 

μας. Προς τούτο, μεθοδεύουν σειρά επιθέσεων κατά της Εκκλησίας και των 

εκπροσώπων της, πραγματοποιούν εκδηλώσεις και συμπόσια με οργανωμένες 

διαμαρτυρίες για δήθεν καταπάτηση της θρησκευτικής ελευθερίας τους και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και προβάλλουν την απαίτηση για κατάργηση του 

νόμου ο οποίος απαγορεύει τον αθέμιτο προσηλυτισμό και συστρατεύονται με 

εκείνους που ζητούν τον χωρισμό Κράτους και Εκκλησίας.  

• Ένεκα αυτής της πολυμορφίας και της ποικιλίας που παρουσιάζουν οι νεοφανείς 

αιρέσεις, είναι αναγκαίο να τις κατατάξουμε, κατ' αρχήν, σε δύο μεγάλες ομάδες, 

ανάλογα με την προέλευση και την διδασκαλία τους.  

• Έτσι, διακρίνομε, πρωτίστως, αφ' ενός μεν, τις ομάδες εκείνες που έχουν 

χριστιανικά ή ψευδοχριστιανικά χαρακτηριστικά και είναι οι κατά κυριολεξίαν 

αιρέσεις και, αφ' ετέρου, εκείνες που διαφοροποιούνται ουσιαστικά από την 

χριστιανική πίστη, αλλά και την διδασκαλία των μονοθεϊστικών θρησκειών, τις 

οποίες και χαρακτηρίζομε ως παραθρησκευτικές ομάδες (διεθνώς σέκτες ή 

λατρείες- cults ).  

Ενδεικτικά θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά ορισμένων αιρέσεων 

ΜΟΡΜΟΝΟΙ  

• Η αίρεση των Μορμόνων η «Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των τελευταίων 

ημερών», επιβίωσε στην περίοδο του μεγάλου θρησκευτικού αναβρασμού του 

δεκάτου ενάτου αιώνα στην Αμερική. Το όνομα της αιρέσεως οφείλεται σε κάποιο 

«προφήτη», ανύπαρκτο ιστορικά πρόσωπο, τον Μόρμον, ο οποίος υποτίθεται ότι 

έζησε τον τέταρτο αιώνα στην Αμερική. 

• Το δόγμα του Μορμονισμού στηρίζεται στη μυθώδη διδσκαλία του Ιωσήφ Σμιθ 

(Joseph Smith), που, κατά τους Μορμόνους, θεωρείται προφήτης  



 

• Δογματική Διδασκαλία  

• Οι Μορμόνοι έχουν διαμορφώσει ένα περίπλοκο σύστημα διδασκαλιών που μόνο 

καταχρηστικά μπορεί να ονομασθεί «χριστιανικό». Οι ίδιοι θεωρούν τους εαυτούς 

τους ως «αποκαταστημένους χριστιανούς» και ότι δεν ανήκουν στις προτεσταντικές 

παραφυάδες.  

• Οι Μορμόνοι θεωρούν τον Ιησού Χριστό ως μέλος της Αγίας Τριάδος, αλλά βέβαια 

η περί Αγίας Τριάδος διδασκαλία τους διαφέρει ριζικά από τη χριστιανική  

• 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.  

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

καθένας είναι υπεύθυνος μόνο για τις προσωπικές του αμαρτίες.  

• 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.  

• Ιερά Βιβλία των Μορμόνων είναι: Η Π. Διαθήκη, η Κ. Διαθήκη, το Βιβλίο του 

Μόρμον, το Βιβλίο των Διδασκαλιών και Επιταγών, και το Ακριβό Μαργαριτάρι.  

• Ο Βίος των Μορμόνων είναι λιτός. Απέχουν κρεοφαγίας και ποτών. Οι ίδιοι 

χαρακτηρίζονται από άκρατο φανατισμό.  

Η θεοκρατική πολιτεία των Μορμόνων εμφανίστηκε στις ΗΠΑ, το 1860 με το όνομα Ουτάχη. 

Η ομοσπονδιακή τους πολιτεία δε διαθέτει σήμερα τον καθαρό μορμονικό της χαρακτήρα. 



Σε πολλές εξωφρενικές συνήθειες των Μορμόνων υπερίσχυσαν οι ομοσπονδιακοί νόμοι 

(πολυγαμία), ενώ οι αλλεπάλληλες μεταναστεύσεις έφεραν στην Ουτάχη πολυάριθμους 

οπαδούς άλλων δογμάτων η θρησκειών 

 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ 

•    Ορισμένοι τους τοποθετούν ως μια αίρεση  στον ευρύτερο προτεσταντικό χώρο. 

Δεν πρόκειται όμως για «καθαρή» θρησκεία, αλλά για μια πολυεθνική εμπορική 

μετοχική εταιρεία, με τον τίτλο: «ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΟΠΙΑ», η 

οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται στο Μπρούκλιν των Η.Π.Α., με παραρτήματα 

σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε τις εργασίες της το 1884 και ιδρυτής της υπήρξε ο 

Κάρολος Ρώσελ. 

 

Από τότε και ως τα σήμερα εκδίδει τα περιοδικά «ΣΚΟΠΙΑ» και «ΞΥΠΝΑ», με τα 

οποία διαδίδει σε όλο τον κόσμο τις χονδροκομμένες πλάνες της, συνοψίζοντας 

όλες τις αντιχριστιανικές αιρετικές διδασκαλίες του παρελθόντος.  Σύμφωνα με την 

οργάνωση, η τυφλή πίστη στις δοξασίες της και η προώθηση των εκδοτικών 

προϊόντων της, είναι η «αληθινή λατρεία του Ιεχωβά»! Ονομάζονται «Μάρτυρες 

του Ιεχωβά» και «Χιλιαστές», από τη δοξασία τους της δήθεν «χιλιετούς βασιλείας 

του Χριστού στη γη». Στην αρχή ονομάζονταν «Σπουδαστές των Γραφών».  

  Έχουν απορρίψει ολόκληρο το χριστιανικό οικοδόμημα και έχουν υιοθετήσει όλες τις 

αιρέσεις, που καταδίκασε στο διάβα των αιώνων η Εκκλησία μας. Ιδού μερικές από τις 

πλάνες τους: 

Αρνούνται με βδελυγμία το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το οποίο χαρακτηρίζουν ως τη 

«χειρότερη σατανική πλάνη»! Θεός είναι μόνο ο Πατέρας, τον οποίο ονομάζουν Ιεχωβά 

(αναβίωση αιρέσεων: μοναρχιανισμού, αρειανισμού, νεστοριανισμού, Ισλάμ, Ιουδαϊσμός, 

κλπ). 

Αρνούνται τη χιλιοβεβαιωμένη από την Αγία Γραφή θεότητα του Χριστού μας. Τον 

χαρακτηρίζουν ως το «πρώτο κτίσμα του Θεού», «αδελφό των αγγέλων» και αυτού 

ακόμα του Σατανά! Γεννήθηκε και έζησε ως άνθρωπος. Πέθανε και εκμηδενίστηκε στον 

τάφο και στη θέση του ο Θεός «ανέστησε κάποιο πνευματικό ον», το οποίο ταυτίζεται με 

τον αρχάγγελο Μιχαήλ! Ευνόητη είναι η πλάνη τους αυτή να δείχνει τον «αντίχριστο» 

(Α΄Ιωάν.2,18) (αναβίωση αιρέσεων: αρειανισμού, νεστοριανισμού, μονοφυσιτισμού, Ισλάμ, 

Ιουδαϊσμός, κλπ)! Αρνούνται τη θεότητα του Παναγίου Πνεύματος, καθώς και την 

προσωπική Του υπόσταση, θεωρώντας Το ως «απρόσωπη δύναμη του Θεού» (αναβίωση 

αιρέσεων: πνευματομάχων, αρειανών, Ισλαμισμός, Ιουδαϊσμός, κλπ)! Αρνούνται τη φύση 

της Εκκλησίας και τη δυνατότητα να γίνουν μέλη Της όλοι οι άνθρωποι, παρά μόνο οι 

«144.000 κεχρισμένοι»! Τη θέση της επί γης Εκκλησίας πήρε γι’ αυτούς η εμπορική εταιρεία 

Σκοπιά, στην οποία οφείλουν να ενταχθούν οι «δούλοι της βασιλείας» (καινοφανής 

παράξενη δοξασία)! Αρνούνται την αθανασία της ψυχής και ως συνέπεια την κόλαση των 

αμαρτωλών. Με το θάνατο οι άνθρωποι εκμηδενίζονται όπως τα ζώα, (αναβίωση αίρεσης 

των θνητοψυχητών)!Αρνούνται να τιμήσουν την Παναγία ως Θεοτόκο, αφού ο Χριστός 

δεν ήταν Θεός, και ως Αειπάρθενο (αναβίωση αίρεσης των Παυλικιανών, Καθαρών, 



Βογομίλων, κλπ)! Αρνούνται να τιμήσουν τους αγίους και την πρεσβεία τους στο Θεό. 

Αρνούνται την τιμή των ιερών λειψάνων, Ιερών Εικόνων κλπ ως δήθεν ειδωλολατρία 

(ακολουθούν τους αιρετικούς προτεστάντες).Υβρίζουν τον Τίμιο Σταυρό και φρίττουν στη 

θέα του, παρ’ όλο που το περιοδικό «Σκοπιά» τον είχε ως έμβλημά του μέχρι το 1931, 

θεωρώντας το ως όργανο εγκλήματος! 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΩ 

• Πηγή της διδαχής είναι ουσιαστικά τα «γράμματα» του «Μώ». Υπάρχουν διάφορες 

κατηγορίες εντύπων, πού δίδονται ανάλογα με το βαθμό «μύησης», τη 

δραστηριότητα του καθενός και της κάθε ομάδας. 

Το περιεχόμενο των «γραμμάτων του Μώ» αναφέρεται είτε σε εδάφια της αγίας Γραφής, 

είτε έχει σαν βάση τα παραμύθια του «Μώ», όπως η θαυματουργική λάμπα του Αlandin. 

Με βάση αυτό το παραμύθι ο «Μώ», έλαβε «θεία αποκάλυψη», σύμφωνα με την οποία θα 

επιβληθεί σε παγκόσμια κλίμακα η κυριαρχία τού Καντάφι. Από το 1980 τα «γράμματα» 

αντικατεστάθησαν με τα True - Komix. Τελευταία (1989) η κίνηση χρησιμοποιεί για την 

προπαγάνδα της στην Ελλάδα έντυπα χωρίς ιδιαίτερη ένδειξη. Aναφέρoνται κυρίως σε 

προσωπικές εμπειρίες οπαδών με την «Oικογένεια», όπως αποκαλείται τώρα η οργάνωση 

(βλ. π.χ. έντυπο: «Αγάπη σε Δράση»). 

Ο «Μω» εκπαιδεύει νεαρά κορίτσια πως να ασκούν την πορνεία χάρη της οργάνωσης 

(Flirty Fishing). Το 1981 αυτή η «ιεραποστολική μέθοδος» συμπληρώθηκε με το ES (Escort 

Service), δηλαδή με «πρακτορεία μεσαζόvτων» για πελάτες του Flirty Fishing. Τα «μωρά», 

δηλαδή οι νέοι «μαθητές», οφείλουν να προσφέρουν στην οργάνωση όλα τα υπάρχovτά 

τους. 

Κριτική 

Η κίνηση είναι εντελώς ασυμβίβαστη με την Χριστιανική πίστη και τη Χριστιανική Ζωή. Οι 

οπαδοί αποκόπτονται τελείως από το περιβάλλον τους, αλλάζουν όνομα και καταλήγουν σε 

απόλυτη εξάρτηση. Η κίνηση αυτή αποτελεί απειλή για την προσωπικότητα των νεαρών 

θυμάτων και αποδεικνύεται ότι καπηλεύεται αδίστακτα το όνομα του Θεού για ιδιοτελείς 

σκοπούς.  

 

 



ΑΝΤΒΕΝΤΙΣΤΕΣ 

• Ονομάζονται έτσι από τη λατινική λέξη (Adventus) που σημαίνει έλευση, 

επιστροφή, γιατί πιστεύουν στη σύντομη έλευση του Ιησού Χριστού επί των 

νεφελών του ουρανού. Διακρίνονται σε απλούς αντβεντιστές και σε αντβεντιστές 

της έβδομης ημέρας, γι' αυτό και ονομάζονται Σαββατιανοί ή Σαββατιστές, επειδή 

τηρούν το Σάββατο αντί για την Κυριακή 

• Ιδρυτής του αντβεντισμού είναι ο Αμερικανός γεωκτηματίας Γουλιέλμος Μΐλλερ, 

που παρουσίασε τις αιρετικές του δοξασίες το 1843. Διακήρυξε ότι η δευτέρα 

παρουσία του Χριστού θα γινόταν την 21η Μαρτίου 1843. Κατόπιν μετέφερε την 

ημερομηνία, αφού η προφητεία του δεν εκπληρώθηκε, για την 22α  Οκτωβρίου 

1844. 

Η Ελ. Ουάιτ, μέλος της ομάδας, για να μην υποτιμήσει τον ιδρυτή της κινήσεως 

Μίλλερ, διακήρυξε ότι ο Χριστός ως αρχιερεύς ήρθε πραγματικά το 1844, όχι όμως 

στη γη, αλλά στο «ιερό των ουρανών» με σκοπό να τον εξαγνίσει. Η ίδια μάλιστα 

παρακολούθησε τα συμβάντα, αφού μεταφέρθηκε εκεί με θαύμα.  

• Διακηρύσσουν ότι ο Χριστός δεν αμάρτησε και ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της 

Αγίας Τριάδος, Θεός αληθινός, ομοούσιος με τον Πατέρα, συνάναρχος, και αΐδιος. 

Το ίδιο πιστεύουν και για το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουν στη θριαμβεύουσα εκκλησία, 

και αρνούνται την κατηγορία ότι δέχονται χιλιαστικές αντιλήψεις και χιλιετή 

βασιλεία πάνω στη γη, όπως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Αντίθετα μιλούν για ουράνια 

βασιλεία[1].  

• Οι αντβεντιστές παραδέχονται την Αγία Γραφή σαν τον μόνο αλάθητο κανόνα 

πίστεως και πράξεως. Αναγνωρίζουν τα κανονικά βιβλία της Π. και της Κ. Διαθήκης 

και τα θεωρούν θεόπνευστα. Ομολογούν ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής περιέχουν 

την πλήρη αποκάλυψη του θελήματος του Θεού προς τους ανθρώπους. Για τους 

Αντβεντιστές η Αγία Γραφή είναι ο μόνος Κανόνας πίστεως σύμφωνα με το Β' Τιμ.  

• Επίσης δέχονται το σύμβολο της πίστεως, επειδή όπως λέγουν, τα άρθρα του 

συμφωνούν με την Αγ. Γραφή. Έτσι λατρεύουν και προσκυνούν την Αγία Τριάδα 

που την πιστεύουν ως τρία και άναρχα και ομοούσια πρόσωπα και με τις ίδιες 

ιδιότητες. Οι ίδιοι διαμαρτύρονται όταν τους κατηγορούν ως αντιτριαδικούς. 

• Ειδικότερα για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο Ιησού Χριστό, 

ομολογούν ότι είναι Θεός αληθινός ομοούσιος και «ισοδύναμος» με τον Πατέρα. Ο 

Κύριος ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση «εν γαστρί της Παρθένου διά Πνεύματος 

Αγίου». Ο Χριστός με το έργο του και το παράδειγμά του φανέρωσε τις αρχές της 

δικαιοσύνης. Πέθανε για τις αμαρτίες μας επάνω στο σταυρό, τάφηκε και 

αναστήθηκε την τρίτη μέρα εκ νεκρών, αναλήφθηκε στους ουρανούς τώρα 

βρίσκεται στον Πατέρα και μεσιτεύει για μας 
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