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1. Εἰραγωγικά 
 
 εἰκξρςϊπ αἰόμαπ πῆονε καςαλσςικϊπ γιά ςήμ ἱρςξοική 

πξοεία ςῆπ ἀμθοχπϊςηςξπ  καί ἐκοηκςικά πεοπλήοηπ ρέ 
κξιμχμικά, ςευμξλξγικά καί ἐπιρςημξμικά ἐπιςεϋγμαςα ςξῦ 
ρϋγυοξμξσ ἀμθοόπξσ. Καςέγοαφε ἀκϊμη ςίπ ρσμέπειεπ ςῶμ 
ἐπαμαρςαςικῶμ κιμημάςχμ ςξῦ 19ξσ αἰόμα καί ςῶμ ἀουῶμ ςξῦ 20ξῦ 
ςϊρξ ρέ θεχοηςικϊ, ὅρξ καί ρέ ποακςικϊ ἐπίπεδξ, μέρῳ ςῶμ ὁπξίχμ 
ὁ ἄμθοχπξπ ποξρπάθηρε μά ἐταομϊρει ρςήμ ποάνη ςϊμ ἱρςξοικϊ  
λιρμϊ. 
  ἄμθοχπξπ μάλιρςα ςξῦ δεσςέοξσ μίρεξπ ςξῦ 20ξῦ αἰόμα 
ἀπεςϊλμηρε μά μιλήρει ἀκϊμη καί γιά ςϊμ θάμαςξ ςξῦ ἴδιξσ ςξῦ 
Ηεξῦ, ἐπιυειοῶμςαπ μά ἐνξβελίρει ἀπϊ ςά ἀμθοόπιμα δοόμεμα ςϊμ 
Ηεϊ καί μά ἑομημεϋρει ςά πάμςα ὡπ ἐπιςεϋγμαςα ςῶμ δικῶμ ςξσ 
δσμαςξςήςχμ καί μϊμξμ, διαγοάτξμςαπ ςήμ ποϊμξια καί ςϊ θέλημα 
ἑμόπ Παμρότξσ καί Παμαγάθξσ Δημιξσογξῦ. 
  ἄμθοχπξπ ςῆπ ἐπξυῆπ ςῆπ μεχςεοικόςηςξπ, ὅπχπ 
ρσμηθίζεςαι μά ἀπξκαλεῖςαι  ἐπξυή μαπ, διαπιρςόμξμςαπ ςήμ 
αὔνηρη ςῆπ γμόρεόπ ςξσ καί μαοκιρρεσϊμεμξπ γιά ςήμ θασμαρςή 
ποάγμαςι ςευμξλξγία ςξσ, ἐμπιρςέτθηκε ςά πάμςα ρςήμ ἐπιρςήμη 
καί ρςήμ ςευμξλξγία, ρςίπ ὁπξῖεπ ἀπέδχρε μερριαμικό υαοακςῆοα. 
Ἔρςηρε ἔςρι ἕμα εἶδξπ μέαπ θοηρκείαπ, ςήμ «θρησκεία τῆς 
ἐκκοσμίκευσης» (π. Ἀ. Ἀλεβιζξπξϋλξσ, Ἡ υαμέμη ἀθχϊςηςα, ρελ. 
33), μέρα ἀπϊ ςήμ ὁπξία ἔλειπε ὅμχπ ὁ Ηεϊπ. Σ’ αςήμ ἐρςήοινε ςίπ 
ἐλπίδεπ ςξσ γιά ςήμ λϋρη ὅλχμ ςῶμ ποξβλημάςχμ ςξσ. Δηλαδή 
πίρςεφε ὁ ρϋγυοξμξπ ἄμθοχπξπ ὅςι μπξοεῖ μϊμξπ ςξσ μά λϋρει ὅλα 
ἀπξλϋςχπ ςά ποξβλήμαςά ςξσ ρςηοιγμέμξπ μϊμξμ ρςίπ δικέπ ςξσ 
δσμάμειπ καί  ρςίπ ὀνϋςαςεπ ποάγμαςι διαμξηςικέπ ἱκαμϊςηςέπ ςξσ, 
ἀπξκλείξμςαπ ἀπό ςήμ ἱρςξοία καί ςήμ ζχή ςξσ ςϊμ Ηεϊ. Σςήμ μέθη 
ςξσ αςή ὁ ρϋγυοξμξπ ἄμθοχπξπ «ξκ ἔδχκεμ δϊναμ ςῷ Ηεῷ» 
(Λξσκ. ιζ΄18). Ἀμςί ςξϋςξσ αςξμξμήθηκε ἀπϊ ςϊμ Ηεϊ καί 
ἀπξτάριρε μά πξοεσθεῖ ὁλξμϊμαυξπ ςϊμ δοϊμξ ςξσ, λαςοεϋξμςαπ ςά 
ἔογα ςῶμ υειοῶμ ςξσ. Αςή  ςήμ ρσμπεοιτξοά υαοακςηοίζξσμ ξἱ 
Παςέοεπ ςῆπ κκληρίαπ μαπ ὡπ «εὐαγγέλιξ ςξῦ ὄτεωπ», δηλαδή  
                                                 
1
 Δἰρήγηρη ποαγμαςξπξιηθεῖρα  ρςϊ Σεμιμάοιξ ’Δπιμξοτόρεχπ Κληοικῶμ  

   ςῆπ Ἱεοᾶπ Ἀουιεπιρκξπῆπ Ἀθημῶμ. 
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ἐπαμάληφη ςῆπ ποόςηπ ἀμςαορίαπ καί ςῆπ ἀπξρςαρίαπ ςῶμ 
ποχςξπλάρςχμ ἀπϊ ςϊ θέλημα καί ςήμ ἀγάπη ςξῦ Ηεξῦ. 
 Ὅμχπ, καςά ςήμ ἀμαμτιρβήςηςη αςή ἀμξδική  πξοεία ςξσ, ὁ 
ρϋγυοξμξπ ἄμθοχπξπ διεπίρςχρεμ ὅςι πληθόοα ἀποϊβλεπςχμ 
ποξβλημάςχμ παοξσριάρςηκαμ, κξιμχμικῶμ, πεοιβαλλξμςικῶμ, 
παονιακῶμ, θικῶμ κ.ἄ., πξϋ μείχραμ ςήμ ἐλπίδα ςξσ γιά μιά 
παοαδειρέμια καςάρςαρη, ὅπχπ μϊμιζε, καί γέμιραμ ςήμ καοδιά ςξσ 
μέ  παονιακϊ τϊβξ. Μϊλσμρη ςξῦ πεοιβάλλξμςξπ, μέεπ ἄγμχρςεπ 
μέυοι ςόοα ἀρθέμειεπ, πληθσρμιακή ἔκοηνη, κοίρη ρςήμ ἐογαρία, 
ἄμιρξπ καςαμεοιρμϊπ ςῶμ ἀγαθῶμ, ἔλλειφη ἀνιξποεπξῦπ 
διαβιόρεχπ, κξιμχμική ἀδικία, ρσγκοξϋρειπ κξιμχμικέπ καί  
ἐθμικέπ, πσοημική ἀπειλή, εἶμαι μεοικέπ ἀπϊ ςίπ κακέπ ρσμέπειεπ ςῆπ 
υχοίπ Ηεό ἐπιρςημξμικῆπ καί ςευμξλξγικῆπ ποξϊδξσ ςξῦ  
ἀμθοόπξσ, ξἱ ὁπξῖεπ ςήμ κάμξσμ μά υάμει ςϊμ μερριαμικϊ 
υαοακςήοα μέ ςϊμ ὁπξῖξ ςήμ εἶυε πεοιβάλει ὁ ἄμθοχπξπ. 
 Ἡ ἀπξγξήςεσρη ἀπϊ ςή μέα αςή ἀποόρμεμη ποαγμαςικϊςηςα 
ποξνέμηρε ρςϊμ ρϋγυοξμξ ἄμθοχπξ κεμά θικά, κξιμχμικά καί 
κσοίχπ παονιακά. Αςήμ ἀκοιβῶπ ςήμ κοίριμη ρςιγμή, ρ’ αςϊμ ςϊμ 
κοίριμξ μεςατσρικϊ ποξβλημαςιρμϊ ςξῦ ἀμθοόπξσ, πξϋ κοίμξμςαι 
ρσρςήμαςα καί ἀνίεπ, κάπξιξι ἐπιςήδειξι μέ μελεςημέμξσπ πξμηοξύπ 
ςοϊπξσπ ἔουξμςαι μά πξρυεθξῦμ ςήμ «ἀληθιμή λϋρη» ὅλχμ ςῶμ 
ποξβλημάςχμ ςξσ. Νά δόρξσμ ρςϊμ ἄμθοχπξ μιά μέα ἐλπίδα. Αςή  
ςή τξοά ὅμχπ ὁ «μερρίαπ» δέμ ἔυει ςϊ ἔμδσμα ςῆπ ἐπιρςήμηπ καί ςῆπ 
ςευμξλξγίαπ ἤ ςῆπ φσυξλξγίαπ. Φξοεῖ ςϊ ἔμδσμα ςῆπ «θοηρκείαπ». 
 Ἔςρι, ἐμταμίζξμςαι ξἱ «ἔμπξοξι ἐλπίδαπ», ξἱ «πλαριέ ςξῦ 
μεςατσρικξῦ», ξἱ "ἐμπξοεσόμεμξι θοηρκείαμ", κσοίχπ νεμϊτεοςξι 
«μιρριξμάοιξι» ἤ ἐπαγγελμαςίεπ γσοξλϊγξι, καί πϊρυξμςαι ρςϊμ 
ρσγκευσμέμξ καί πεοιπλαμόμεμξ ἄμθοχπξ, ἰδιαίςεοα ρςήμ 
ἐμαλλαγή ςῆπ 2ηπ ποϊπ ςήμ 3η υιλιεςία, ςήμ «ρίγξσοη» αςή ςή τξοά 
λϋρη ςῶμ ποξβλημάςχμ ςξσ. Ἀοκεῖ αςϊπ, βεβαίχπ, μά παοαδόρει ρ’ 
αςξϋπ ςϊμ ἑασςϊ ςξσ ὁλϊκληοξ,  ςήμ ποξρχπική ςξσ ἐλεσθεοία 
(μεοικέπ τξοέπ καί ςήμ ἀνιξποέπειά ςξσ) καί ρσμήθχπ μαζί  μ’ αςά 
καί ὅλα ςά ἐπί γῆπ ἀγαθά ςξσ. Παοξσριάζξμςαι ὡπ ρξτξί, "θεξί" καί 
παμςξγμῶρςεπ, ἐμῶ εἶμαι ἁπλῶπ πξμηοξί καί ἄρυεςξι μέ ςά ξριόδη 
καί ζχςικά ποξβλήμαςα ςξῦ ἀμθοόπξσ, πξύ "ποξκόπςξσριμ ἐπί ςό 
υεῖοξμ πλαμῶμςεπ καί πλαμώμεμξι"(Β´ Τιμ. γ' 13). Καί ἐδῶ ἀκοιβῶπ 
εἶμαι πξϋ γεμμιέςαι ρςίπ μέοεπ μαπ ςϊ ταιμϊμεμξ - ποϊβλημα ςῶμ 
μεξταμῶμ αἱοέρεχμ καί ςῆπ παοαθοηρκείαπ. 
 Τϊ ταιμϊμεμξ αςϊ, πξϋ δέμ εἶμαι μϊμξμ ἑλλαδικϊ, ἀλλά 
διεθμέπ, εἶμαι ἰδιαίςεοα ἀμηρσυηςικϊ γιά μᾶπ ςξϋπ οθξδϊνξσπ 
Ἕλλημεπ, ἰδιαίςεοα μεςά ςήμ ἔμςανή μαπ ρςήμ μχμέμη Δοόπη 
πξϋ υαοακςηοίζεςαι γιά ςήμ ἐθμική, θοηρκεσςική καί πξλιςιρμική 
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πξλσμξοτία ςηπ καί ἀμξμξιξγέμεια. άμ δέμ ποξρένχμε 
κιμδσμεϋξμε μά υάρχμε, μαζί  μέ ςήμ ρχςηοία ςῆπ φσυῆπ μαπ καί ςήμ  
ἐθμική μαπ ςασςϊςηςα καί ρσμξυή. 
 Μέρα ρ’ αςέπ ςίπ διαπιρςόρειπ ςίθεςαι ςϊ θέμα: «Νεξταμεῖπ 
αἱοέρειπ καί παοαθοηρκεία , ὡπ ποόβλημα καί ὡπ ἀπειλή». 

a. . 
2. Τό ταιμόμεμξ ςῶμ μεξταμῶμ αἱοέρεωμ 
 
 Γιά ςήμ κκληρία μαπ, ςό ταιμόμεμξ ςῶμ αἱοέρεχμ δέμ εἶμαι 

ἄγμχρςξ καί μεξταμέπ. Ἤδη ἀπό ςξύπ ποώςξσπ υοιρςιαμικξύπ 
υοόμξσπ (καί μάλιρςα ἀπό ςίπ ποῶςεπ δεκαεςίεπ) παοξσριάρςηκαμ 
ρςήμ ἱρςξοία ςῆπ κκληρίαπ αἱοέρειπ καί ρυίρμαςα καί ἔκςξςε 
πξλλάκιπ Τήμ ἀπηρυόληραμ. ν ἄλλξσ, ξἱ αἱοέρειπ πῆοναμ ςό 
κύοιξ αἴςιξ ςῆπ ρσγκλήρεχπ ςῶμ ςξπικῶμ καί ξἰκξσμεμικῶμ 
ρσμόδχμ, ἀλλά καί  ποόκληρη γιά ςήμ γόμιμη ἀμάπςσνη ςῆπ 
παςεοικῆπ θεξλξγίαπ.  

Τό ρύγυοξμξ ὅμχπ ταιμόμεμξ ςῆπ πλάμηπ καί ςῆπ αἱοέρεχπ 
διατέοει ἀπό ςά ποξηγξύμεμα ςόρξμ ρςήμ ἔκςαρη ὅρξμ καί ρςά 
υαοακςηοιρςικά (μξοτή). Οἱ ρύγυοξμεπ αἱοέρειπ εἶμαι πξλσάοιθμεπ, 
δέμ ἐκδηλώμξμςαι ὅλεπ ὡπ θοηρκεσςικέπ αἱοέρειπ ξὔςε ἀμςιπαοαςίθε-
μςαι ὅλεπ πξλεμικά ἔμαμςι ςῆπ οθόδξνηπ κκληρίαπ μαπ. Πξλλέπ 
τξοέπ ἐμταμίζξμςαι μάλιρςα καί μέ ὀοθϊδξνα ποξρχπεῖα ἤ υοηριμξ-
πξιξῦμ υοιρςιαμική ὁοξλξγία καί υοιρςιαμικά κείμεμα, διαρςοεβλώ-
μξμςαπ ςήμ ἔμμξια καί ςό πεοιευόμεμό ςξσπ. Ἔςρι ἐπιςσγυάμξσμ ρσ-
υμά μά παοαπλαμήρξσμ ςξύπ οθξδόνξσπ Χοιρςιαμξύπ ἤ μά ςξύπ 
ὁδηγήρξσμ ρέ ρύγυσρη, διαβοώμξμςαπ ςό οθόδξνξ τοόμημά ςξσπ. 
Τό γεγξμόπ αςό ἀπξςελεῖ γιά ςήμ κκληρία μαπ ρξβαοώςαςξ 
πξιμαμςικϊ ποόβλημα. 

 
Ποξςξῦ ὅμχπ ποξυχοήρξσμε, εἶμαι ἀμάγκη μά κάμξσμε μιά 

ἐπιρήμαμρη:  Οἱ ρύγυοξμεπ αἱοέρειπ δέμ ἔυξσμ ὅλεπ ςά ἴδια 
υαοακςηοιρςικά ξὔςε ἀμήκξσμ ὅλεπ ρςήμ ἴδια καςηγξοία. Διατέοξσμ 
οιζικά μεςανύ ςξσπ ρςήμ ποξέλεσρη, ρςήμ ςασςόςηςα, ρςήμ δξμή καί 
ρςήμ διδαρκαλία. Τό μόμξμ κξιμό υαοακςηοιρςικό ςξσπ καί ὁ ςόπξπ 
ςῆπ ρσμτχμίαπ ςξσπ εἶμαι  ρύμπηνη κξιμξῦ μεςώπξσ καςά ςῆπ 
οθξδόνξσ κκληρίαπ μαπ. Ποόπ ςξῦςξ, μεθξδεύξσμ ρειοά 
ἐπιθέρεχμ καςά ςῆπ κκληρίαπ καί ςῶμ  ἐκποξρόπχμ ςηπ, 
ποαγμαςξπξιξῦμ ἐκδηλώρειπ καί ρσμπόρια μέ ὀογαμχμέμεπ 
διαμαοςσοίεπ γιά δῆθεμ καςαπάςηρη ςῆπ θοηρκεσςικῆπ ἐλεσθεοίαπ 
ςξσπ καί ςῶμ ἀμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ ςξσπ καί ποξβάλλξσμ ςήμ 
ἀπαίςηρη γιά καςάογηρη ςξῦ μόμξσ ὁ ὁπξῖξπ ἀπαγξοεύει ςόμ 
ἀθέμιςξ ποξρηλσςιρμό καί ρσρςοαςεύξμςαι μέ ἐκείμξσπ πξύ ζηςξῦμ 
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ςϊμ υχοιρμό Κοάςξσπ καί κκληρίαπ. 
Ἕμεκα αςῆπ ςῆπ πξλσμξοτίαπ καί ςῆπ πξικιλίαπ πξύ 

παοξσριάζξσμ ξἱ μεξταμεῖπ αἱοέρειπ, εἶμαι ἀμαγκαῖξ μά ςίπ 
καςαςάνχμε κας’ ἀουήμ ρέ δύξ μεγάλεπ ὁμάδεπ, ἀμάλξγα μέ ςήμ 
ποξέλεσρή ςξσπ καί ςήμ διδαρκαλία ςξσπ. 

Ἔςρι, διακοίμξμε ποχςίρςχπ, ἀτ' ἑμόπ μέμ, ςίπ ὁμάδεπ ἐκεῖμεπ 
πξύ ἔυξσμ υοιρςιαμικά ἤ φεσδξυοιρςιαμικά υαοακςηοιρςικά καί 
εἶμαι ξἱ καςά κσοιξλενίαμ αἱοέρειπ καί, ἀτ'ἑςέοξσ, ἐκεῖμεπ πξύ 
διατξοξπξιξῦμςαι ξριαρςικά ἀπό ςήμ υοιρςιαμική πίρςη, ἀλλά καί 
ςήμ διδαρκαλία ςῶμ μξμξθεψρςικῶμ θοηρκειῶμ, ςίπ ὁπξῖεπ καί 
υαοακςηοίζξμε ὡπ παοαθοηρκεσςικέπ ὁμάδεπ (διεθμῶπ ρέκςεπ ἤ 
λαςοεῖεπ-cults). 
  Ὑπάουει δηλαδή ἀτθξμία ποξρτξοᾶπ γιά ὅλα ςά γξῦρςα. 
Ἔςρι ρσμαμςᾶ καμείπ μιά ἀςέλειχςη ρειοά αἱοέρεχμ καί ρεκςῶμ, μέ 
πξικίλα υαοακςηοιρςικά ὅπχπ υοιρςιαμικά, φεσδξυοιρςιαμικά, 
υιλιαρςικά, ἐρυαςξλξγικά, ἀπξκοστιρςικά, μεξγμχρςικά, 
γκξσοξσψρςικά, ἰμδξσψρςικά, βξσδιρςικά, ἰαπχμικά, ἰρλαμικά, 
παοαφσυξλξγικά, μέυοι καί μεξειδχλξλαςοικά, καί ραςαμιρςικά. 
 Τό ςοαγικό εἶμαι ὅςι ὅλεπ αςέπ ξἱ μξοτέπ ςῆπ πλάμηπ δέμ 
ἀπξκαλύπςξσμ πάμςξςε ςό ἀληθιμό ςξσπ ποόρχπξ, γι' αςό καί 
εὔκξλα μπξοξῦμ μά ἐπιςύυξσμ ςόμ ποξρηλσςιρςικό ςξσπ ρκξπό. 
 Ποέπει ἀκϊμη μά ρσμπληοόρχμε ὅςι παοά ςίπ «θεχοηςικέπ» 
διατξοέπ ςξσπ ποξκαλξῦμ ρσυμά ἐνίρξσ ἀομηςικέπ ρσμέπειεπ, γι’ 
αςϊ καί ρςίπ δϋξ αςέπ καςηγξοίεπ μπξοεῖ μά ρσμαμςήρει καμείπ 
ὁμάδεπ μέ υαοακςηοιρςικά «καςαρςοξτικῆπ λαςοείαπ». 
 
3. Εἰδικά υαοακςηοιρςικά 
  
 α. Μιλώμςαπ, ποῶςξμ, γιά ςίπ υοιρςιαμικέπ αἱοέρειπ καί ςίπ 
παοαυοιρςιαμικέπ ὁμάδεπ, ποέπει μά πξῦμε ὅςι εἶμαι ὁμάδεπ μέ 
πξλλέπ καί ρξβαοέπ ἀπξκλίρειπ καί διατξοξπξιήρειπ ἀπό ςήμ 
Χοιρςιαμική Ἀλήθεια. Ποόκειςαι ρσμήθχπ γιά διδαρκαλίεπ ἤ 
ὀογαμχμέμεπ ὁμάδεπ πξύ πιρςεύξσμ ρςόμ Ἰηρξῦμ Χοιρςό, ἤ 
ςξσλάυιρςξμ ὁμιλξῦμ γι'Αςόμ. Δἶμαι δηλαδή ὁμάδεπ πξύ κιμξῦμςαι 
ἐμςόπ ςξῦ υοιρςιαμικξῦ υώοξσ. Μεοικέπ ἔυξσμ ἀπχλέρει κάθε 
υοιρςιαμικό υαοακςηοιρςικό ρςό "δόγμα" ςξσπ ἤ ρςό πξλίςεσμά ςξσπ, 
ὅπχπ εἶμαι ξἱ "Μάοςσοεπ ςξῦ Ἰευχβᾶ", ξἱ Μξομόμξι, ξἱ Ἀμςβεμςιρςέπ 
κ.ἄ. 
 Κύοιξ υαοακςηοιρςικό ςῶμ ὁμάδχμ αςῶμ, εἶμαι  μικοή 
ἱρςξοική πξοεία ςξσπ, πξύ δέμ ἔυει καμία ρυέρη καί ρύμδερη μέ ςήμ 
ἱρςξοική κκληρία πξύ ἵδοσρε ὁ Ἰηρξῦπ Χοιρςόπ, ξὔςε ρςήμ πίρςη, 
ξὔςε ρςήμ λαςοεία, πξλύ πεοιρρόςεοξ ρςήμ "ἀπξρςξλική διαδξυή". Ἡ 
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ἱρςξοία ςξσπ νεκιμᾶ αθαίοεςα καί νατμικά, μόλιπ μεοικέπ δεκαεςίεπ 
ποίμ, ὅπχπ ςῶμ λλήμχμ Νεξπεμςηκξρςιαμῶμ ρςή δεκαεςία ςξῦ '60 
καί ἄλλχμ ρςή δεκαεςία ςξῦ '20. Ἄλλεπ ὁμάδεπ ἔυξσμ ζχή 100 ἤ ςό 
πξλύ 130 ἐςῶμ, ὅπχπ  ἑςαιοία "Σκξπιά" ςῶμ "Μαοςύοχμ ςξῦ 
Ἰευχβᾶ". 
 Ἄλλξ υαοακςηοιρςικό ςῶμ μεξταμῶμ αἱοέρεχμ εἶμαι ξἱ 
τξμςαμεμςαλιρςικέπ διδαρκαλίεπ ςξσπ,  ρκληοή ρσμπεοιτξοά ςξσπ 
ποόπ ςξύπ ἔνχ καί  αρςηοόςηςα ρςήμ πειθαουία ςῶμ ὀπαδῶμ,  
ὁπξία ἐμίξςε παίομει ςόμ υαοακςῆοα ἀπειλῆπ. Ἀκόμη υαοακςηοί-
ζξμςαι γιά ςίπ ἔμςξμεπ ἐρυαςξλξγικέπ διδαρκαλίεπ ςξσπ καί ςίπ δῆθεμ 
ποξτηςικέπ ποξβλέφειπ ςξσπ, γιά ςίπ ὁπξῖεπ ρσμευῶπ διαφεύδξμςαι. 
Οἱ ρσμευεῖπ ἀμαγγελίεπ ςξῦ ςέλξσπ ςξῦ κόρμξσ (ρσρςήμαςξπ καςά 
ςξϋπ Χιλιαρςέπ) καί  ἀπειλή ςξῦ Ἀμςιυοίρςξσ ἤ  πόρυερη ςῆπ 
λεγξμέμηπ "ἁοπαγῆπ" (καςά ςξϋπ Πεμςηκξρςιαμξϋπ), ὁλξκληοώμξσμ 
ςήμ μέθξδξ ςξῦ ἐκτξβιρμξῦ καί ςῆπ καςαπιέρεχπ ςῆπ ἀμθοώπιμηπ 
ποξρχπικόςηςξπ καί ςῆπ ρςεοήρεχπ βαρικῶμ ἀμθοχπίμχμ δικαιχ-
μάςχμ ςῶμ ὀπαδῶμ ςξσπ. Καί εἶμαι αςέπ ἀκοιβῶπ ξἱ ὁμάδεπ πξύ, ὅ-
ςαμ καςαγγελθξῦμ, διαμαοςύοξμςαι ὅςι καςαπαςξῦμςαι ςάυα ςά ἀμ-
θοώπιμα δικαιώμαςά ςξσπ καί  θοηρκεσςική ἐλεσθεοία ςξσπ. 
 Ἀοιθμηςικῶπ, ξἱ δοαρςηοιξπξιξϋμεμεπ ρςήμ λλάδα μεξταμεῖπ 
υοιρςιαμικέπ αἱοέρειπ καί παοαυοιρςιαμικέπ ὁμάδεπ ἀμέουξμςαι ρςίπ 
100 πεοίπξσ, μέ ρημαμςικέπ διατξοέπ καί ἀμςιθέρειπ μεςανϋ ςξσπ. 
  
 β. Μιλῶμςαπ ςώοα γιά ςήμ παοαθοηρκεία ποέπει μά πξῦμε ὅςι 
ποόκειςαι γιά διδαρκαλία ἤ ρσγκοξςημέμη ὁμάδα (ρέκςα) ἤ 
ὀογάμχρη πξύ δέμ ἐμςάρρεςαι ρςόμ υοιρςιαμικό υῶοξ, ἀκόμη καί 
ὅςαμ υοηριμξπξιεῖ υοιρςιαμική ὁοξλξγία· δέμ πιρςεύει ρςόμ Χοιρςό, 
ἀκόμη καί ὅςαμ υοηριμξπξιεῖ ςόμ ὅοξ "υοιρςόπ" καί ρσμήθχπ δέμ 
ἀμήκει ρςίπ μξμξθεψρςικέπ θοηρκεῖεπ. Δηλαδή, δέμ ποόκειςαι γιά 
"γμχρςή θοηρκεία", ὅπχπ αςή ὁοίζεςαι ἀπό ςό λλημικό Σύμςαγμα. 
Γι'αςό καί θεχοεῖςαι ὡπ παοαθοηρκεία. 
 Ἡ Ἔκθερη ςῆπ Γαλλικῆπ "Δισπξσογικῆπ Ἀπξρςξλῆπ γιά ςήμ 
καςαπξλέμηρη ςῶμ αἱοέρεχμ" (Ἰαμξσάοιξπ ςξῦ 2000, πό ςήμ 
ποξεδοία ςξῦ κ. Ἀλέμ Βιβιέμ), ἐπιυειοῶμςαπ μά δώρει ἕμαμ ὁοιρμό 
ςξῦ ὅοξσ ρέκςα, γοάτει: "Ἡ αἵοερη (ρέκςα) εἶμαι ἕμαπ ρύμδερμξπ μέ 
ὁλξκληοωςική δξμή, δηλώμξμςαπ ἤ ὄυι θοηρκεσςικξύπ ρκξπξύπ, 
ςξῦ ὁπξίξσ ἡ ρσμπεοιτξοά πλήςςει ςά Ἀμθοώπιμα Δικαιώμαςα καί 
ςήμ κξιμωμική ἰρξοοξπία" (ρελ. 53). 
 Οἱ παοαθοηρκεσςικέπ αςέπ ὁμάδεπ ἔυξσμ ἐπίρηπ ἔμςξμξ 
ρσγκοηςιρςικό υαοακςήοα καί ἀμαμιγμύξσμ υοιρςιαμικέπ, 
ἐνχυοιρςιαμικέπ, ἀπξκοστιρςικέπ καί ἀπχαμαςξλικέπ δξναρίεπ, 
ἐμςάρρξμςαι δέ ρςό γμχρςό οεῦμα ςῆπ "Νέαπ Ἐπξυῆπ". 
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 Βαρικό υαοακςηοιρςικό ςξσπ εἶμαι  ὁλξκληοχςική δξμή ςξσπ, 
ρςήμ κξοστή ςῆπ ὁπξίαπ πάουει ὁ ἀουηγόπ, ὁ ὁπξῖξπ εἶμαι 
πεοιβεβλημέμξπ μέ θεψκή αθεμςία,  εἴςε αςόπ ὀμξμάζεςαι γκξσοξῦ ἤ 
θεψκόπ διδάρκαλξπ, εἴςε μερρίαπ (υοιρςόπ). Αςόπ ἔυει ἀπόλσςη 
ἐνξσρία πάμχ ρέ ὅλεπ ςίπ πςσυέπ ςῆπ ποξρχπικόςηςξπ ςξῦ ὀπαδξῦ, 
μηδέ ςῆπ καθαοά ἰδιχςικῆπ καί ποξρχπικῆπ ζχῆπ ςξσ ἐναιοξσμέμηπ. 
Ὑπάουξσμ ὁμάδεπ πξύ καθξοίζξσμ, τεοειπεῖμ, πξιόπ πξιάμ καί πόςε 
θά μσμτεσθῆ (Μξύμ).  Ἄλλεπ πξύ ἐλέγυξσμ ρςεμά ςήμ ζχή ςῶμ 
ὀπαδῶμ ςξσπ ἤ πξύ ξἱ ὀπαδξί ςξσπ ἀρςσμξμεύξσμ ςήμ ποξρχπική 
ζχή ςῶμ ἄλλχμ (ΚΔΦΔ). Συεδόμ ὅλεπ ἀπαιςξῦμ πλήοη πξςαγή, 
ἀπξκξπή ἀπό ςό ξἰκξγεμειακό πεοιβάλλξμ, ςίπ ρπξσδέπ, ςό 
ἐπάγγελμα καί ςήμ ἀτιέοχρη ρςόμ "ρκξπό" ςῆπ ὀογαμώρεχπ, πξύ 
ςασςίζεςαι μέ ςήμ "ρχςηοία ςξῦ κόρμξσ". Ἄλλεπ ἀπαιςξῦμ ἔγγοατη 
παοαυώοηρη ςῶμ πεοιξσριακῶμ ρςξιυείχμ ςῶμ ὀπαδῶμ ςξσπ, καί 
ἄλλεπ ἐμσπόγοατη δήλχρη παοαιςήρεχπ ςξσπ ἀπό εθύμη ςῆπ 
ὀογαμώρεχπ γιά ςσυόμ αςξκςξμία ςξσπ (ἀπό ἀπελπιρία) μέρα ρςήμ 
ὀογάμχρη (ΚΔΦΔ). Δέμ εἶμαι λίγεπ ἐκεῖμεπ ξἱ ὁμάδεπ πξύ 
ἐνεσςελίζξσμ ςήμ ποξρχπικόςηςα καί ςήμ  ἀνιξποέπεια ςῶμ ὀπαδῶμ 
ςξσπ ἐκβιάζξμςάπ ςξσπ μέ ἐνξμξλξγήρειπ γοαπςέπ ἤ μέ ὁμαδικά ὄογια 
καί ἄλλεπ ςαπειμχςικέπ ποάνειπ  ἤ ςξύπ πξβάλλξσμ ἀπξτάρειπ 
αςξκςξμίαπ (π.υ. ἀπαγόοεσρη μεςαγγίρεχπ, ρςξύπ "Μάοςσοεπ ςξῦ 
Ἰευχβᾶ"). 
 Ὑπάουξσμ ἄλλεπ ὁμάδεπ, ςῆπ λεγόμεμηπ θεςικῆπ ρκέφεχπ ἤ 
ἀλλξιῶπ φσυξλαςοεῖεπ, πξύ πόρυξμςαι ςήμ αςξγμχρία, ςήμ 
αςξενέλινη, ςήμ αςξθέχρη, ςήμ παμςξδσμαμία ςῆπ ρκέφεχπ, μέ ςήμ 
ποξρτξοά καλξπληοχμέμχμ ρεμιμαοίχμ. Ἄλλεπ πξύ τθάμξσμ μέυοι 
ςήμ  παοακαλξύθηρη δημξρίχμ ποξρώπχμ (ΚΔΦΔ) ἤ ςήμ λαρπξλξ-
γία καί ςήμ ςοξμξκοαςία θσμάςχμ καί ἐπικοιςῶμ ςξσπ (παοάδειγμα ὁ 
π. Ἀμςώμιξπ Ἀλεβιζόπξσλξπ καί ὄυι μόμξμ). 
 Χαοακςηοιρςικό ἐπίρηπ ςῶμ ὁμάδχμ αςῶμ εἶμαι καί  
ποξρτξοά πξικίλχμ δελεαρμάςχμ καί πξρυέρεχμ, ἤ  διξογάμχρη 
ποξγοαμμάςχμ κξιμχμικῆπ ποξρτξοᾶπ, ὅπχπ  ἀπενάοςιρη ἀπό ςά 
μαοκχςικά,  πσοξποξρςαρία, κ.ἄ. 
 μταμίζξμςαι ςέλξπ μέ ἐπιρςημξμικξταμῆ ποξρχπεῖα  
ρεμιμαοίχμ, ἰμρςιςξύςχμ φσυξλξγίαπ, ἐμαλλακςικῶμ θεοαπεσςικῶμ 
καί εαγγελίζξμςαι ςήμ ποξρτξοά ςῆπ ἀπόκοστηπ γμώρεχπ, ςῆπ 
ρξτίαπ, ςήμ ἀπαλλαγή ἀπό ςό ἄγυξπ, ςήμ ἀμάπςσνη ςξῦ μξῦ, ςήμ 
αὔνηρη ςῆπ παοαγχγικόςηςξπ, ςήμ ἰδαμική ξἰκξγέμεια κ.ξ.κ. 
 Ἀοιθμηςικῶπ, ξἱ δοαρςηοιξπξιξύμεμεπ ρςήμ λλάδα 
παοαθοηρκεσςικέπ ὁμάδεπ ςῆπ "Νέαπ πξυῆπ" πξλξγίζξμςαι ρέ 450 
ἕχπ 500. άμ ὅμχπ λητθῆ π' ὄφη ὅςι πξλλέπ ἀπ' αςέπ 
υοηριμξπξιξῦμ πξλλξύπ ςίςλξσπ ρσγυοόμχπ ἤ ἐμταμίζξμςαι ὡπ 
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παοάλληλεπ ἤ θσγαςοικέπ ὀογαμώρειπ ἄλλχμ ὁμάδχμ,  ὁ ἀοιθμόπ 
ςξσπ ανάμει ρημαμςικά. 
 
 μ καςακλεῖδι, μπξοξῦμε μά πξῦμε ὅςι καί ξἱ δύξ καςηγξοίεπ 
ςῆπ πλάμηπ (αἱοέρειπ καί ρέκςεπ), καίςξι διατξοξπξιξῦμςαι οιζικά 
μεςανύ ςξσπ ὡπ ποόπ ςήμ ποξέλεσρη καί ςήμ διδαρκαλία,  ἔυξσμ ὡπ 
κξιμό υαοακςηοιρςικό ςξσπ, ὅςι εἶμαι ὁλξκληοχςικέπ ὁμάδεπ 
"υειοιρμξῦ ςξῦ μξῦ" ςξῦ ἀμθοώπξσ, ςόμ καθιρςξῦμ πξυείοιό ςξσπ 
καί ςόμ ὁδηγξῦμ (μέ διάτξοξσπ μηυαμιρμξύπ καςαρςξλῆπ καί 
ἄρκηρηπ φσυξλξγικῆπ βίαπ ) ρέ μιά ρσμπεοιτξοά ἐπικίμδσμη γιά ςόμ 
ἑασςό ςξσ καί γιά ςό κξιμχμικό ρύμξλξ. 
 

 
 4. Θεωοηςική βάρη ςῆπ παοαθοηρκείαπ 
 
 Δἶμαι ἀρταλῶπ ἐκςόπ ςῶμ πλαιρίχμ ςῆπ παοξύρηπ μελέςηπ  
ἀματξοά ρςίπ διδαρκαλίεπ ςῶμ ἐπί μέοξσπ ὁμάδχμ. Ἄλλχρςε  
πληθώοα ςῶμ ὁμάδχμ αςῶμ καί  διατξοεςικόςηςα ρςίπ 
διδαρκαλίεπ ςξσπ καθιρςᾶ ςξῦςξ ἀπξλύςχπ ἀδύμαςξμ, ἀκόμη καί γιά 
μιά Ἱεοαςική  ἤ θεξλξγική ρύμανη. Αςό ἰρυύει κσοίχπ γιά ςίπ 
ὁμάδεπ ςῆπ "Νέαπ πξυῆπ". Ἔρςχ ὡπ παοάδειγμα,  ἀγετύοχςη 
διατξοά μεςανύ ςῆπ διδαρκαλίαπ μιᾶπ γκξσοξσψρςικῆπ ὁμάδξπ, πξύ 
λαςοεύει  ἕμα γκξσοξύ ὡπ "υοιρςό" (καί ςέςξιξι πάουξσμ πξλλξί 
ρήμεοα: Μξύμ, Σάψ Μπάμπα, Μαψςοέγια, Ἰμάμ Μαυμςί, Ἀξύμ Βεόο, 
Μξοιά  κ.ἄ.) καί μιᾶπ μεξπαγαμιρςικῆπ ὁμάδαπ (κι ἐδῶ πάουξσμ 
πξλλέπ) πξύ κηούρρει ςήμ λαςοεία ςξῦ «Δχδεκάθεξσ» ἤ μιᾶπ 
μεξραςαμιρςικῆπ πξύ λαςοεύει ςόμ ραςαμά. 
 πειδή ὅμχπ ξἱ ὁμάδεπ αςέπ ἐμςάρρξμςαι ὅλεπ ρςό οεῦμα ςῆπ 
"Νέαπ πξυῆπ", μξμίζχ ὅςι θά ἦςαμ υοήριμξ καί ἀμαγκαῖξ μά 
ἀματεοθῶ ἐπιγοαμμαςικά ρςίπ κσοιώςεοεπ δξναρίεπ ςηπ, διόςι αςέπ 
ἀπξςελξῦμ ςήμ θεχοηςική βάρη ὅλχμ ςῶμ παοαθοηρκεσςικῶμ 
ὁμάδχμ. 
 Ἡ "Νέα πξυή", λξιπόμ, δέμ εἶμαι μιά ρσγκεκοιμέμη 
ὀογάμχρη. Δἶμαι ἕμα παγκόρμιξ κίμημα (ὄυι μόμξμ θοηρκεσςικό) 
πξύ ρςηοίζεςαι ρςόμ ἀπξκοστιρμό καί ρςήμ ἀρςοξλξγία. Ἔυει ςίπ 
βάρειπ ςηπ ρςήμ Ηεξρξτία ςῆπ ἀπξκοστίρςοιαπ Ἕλεμαπ 
Μπλαβάςρκσ (ἱδούςοιαπ ςῆπ Ηεξρξτικῆπ Συξλῆπ-19ξπ αἰώμαπ) καί 
κηούρρει μιά παγκόρμια θοηρκεία (ρσγκοηςιρμόπ). Βαρικέπ 
διδαρκαλίεπ ςηπ εἶμαι: α) ὅςι ὁ Ηεόπ εἶμαι ἀποόρχπξπ καί ςασςίζεςαι 
μέ ςήμ "ζῶρα ἐμέογεια ςξῦ ρύμπαμςξπ". Τά πάμςα εἶμαι "Ἕμ", ςά 
πάμςα εἶμαι "θεόπ" καί ὁ ἄμθοχπξπ εἶμαι  ςελειώςεοη ἐκδήλχρη ςξῦ 
ρσμπαμςικξῦ αςξῦ ἀποόρχπξσ "θεξῦ", εἶμαι δηλαδή "θεόπ" κας' 
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ξρίαμ.  β)  ἄμθοχπξπ ἀμαγκάζεςαι ρέ μιά ἐνελικςική πξοεία 
αςξποαγμαςώρεχπ καί αςξρχςηοίαπ, μέρῳ διατόοχμ ςευμικῶμ, 
ὅπχπ εἶμαι ὁ διαλξγιρμόπ,  γιόγκα καί ἰδιαιςέοχπ  μεςεμράοκχρη, 
 ὁπξία καθξοίζεςαι ἀπό ςόμ αἰώμιξ μόμξ ςῆπ αἰςίαπ καί ςξῦ 
ἀπξςελέρμαςξπ, γμχρςξῦ ὡπ "κάομα". γ) Δέμ πάουει διάκοιρη 
μεςανύ καλξῦ καί κακξῦ. Δἶμαι ξἱ δύξ ὄφειπ ςξῦ αςξῦ μξμίρμαςξπ. 
Ἔςρι, ὁ ἄμθοχπξπ μπξοεῖ μά κάμει ὅ,ςι αςόπ ὁ ἴδιξπ θεχοεῖ ὡπ 
θικό καί καλό2. 

Δἶμαι μξμίζχ πεοιςςό μά ἀμαλύρξσμε πόρξ ἀμςίθεςεπ εἶμαι ξἱ 
δξναρίεπ αςέπ ποόπ ςήμ υοιρςιαμική διδαρκαλία. 
 
 5. Δύξ πςσυέπ ςξῦ ποξβλήμαςξπ 
 
 Ποξςξῦ ὅμχπ ποξυχοήρξσμε, θεχοῶ ἀμαγκαῖξ μά ἀμξίνχ μιά 
παοέμθερη γιά μά παοξσριάρχ δσό πςσυέπ ςξῦ ὅλξσ ποξβλήμαςξπ, 
πξλύ ἀκοαῖεπ καί ἐπικίμδσμεπ. 
   

 Ἡ  μία πςσυή εἶμαι ὁ μεξραςαμιρμόπ, ὅπχπ ἀμαπςύρρεςαι ρςίπ 
μέοεπ μαπ. (Πξλλά μπξοεῖ μά βοῆ καμείπ γιά ςό θέμα αςό ρςά βιβλία  
ςξῦ μακαοιρςξῦ π.Ἀμςχμίξσ Ἀλεβιζξπξύλξσ, Νεξραςαμιρμόπ, 
οθόδξνη θεώοηρη καί ἀμςιμεςώπιρη, καί Ἡ υαμέμη ἀθχόςηςα). 
κεῖμξ μόμξμ πξύ θέλχ μά πξγοαμμίρχ ἐδῶ εἶμαι ὅςι ὁ 
μεξραςαμιρμόπ μπξοεῖ μά παοαρύοει εὔκξλα μεαοά κσοίχπ ἄςξμα, μέ 
καςαρςοξτικέπ ρσμέπειεπ γι'αςά, γιά ςίπ ξἰκξγέμειέπ ςξσπ καί γιά ςό 
κξιμχμικό ρύμξλξ, πξρυόμεμξπ δύμαμη, δξμή, δόνα, πλξῦςξ, 
ἐμπειοίεπ κ.λπ. Τά ποό ὀλίγχμ ἐςῶμ διαδοαμαςιρθέμςα γεγξμόςα 
ρςήμ Παλλήμη Ἀςςικῆπ ἀπέδειναμ πῶπ ἕμα «ἐγκλημαςικό δόγμα», ὅ-
πχπ εἶμαι ὁ μεξραςαμιρμόπ, μπξοεῖ μά ὁδηγήρη ρέ ἀμενέλεγκςεπ 
καςαρςοξτικέπ ρσμέπειεπ, καί μέ θύμαςα, ὄυι μόμξμ ἀθῶεπ κξπέλλεπ, 
ἀλλά καί ςξύπ ἴδιξσπ ςξύπ θῦςεπ ςῶμ θσμάςχμ, ἀτξῦ καί αςξί πξύ ἔ-
τθαραμ ρςό ἔγκλημα (ἀταίοερη ἀμθοχπίμχμ ζχῶμ) πῆοναμ ξἱ ἴδιξι 
θύμαςα ἐγκλημαςικῶμ υειοιρμῶμ καί "δξγμάςχμ". 
 
 Ἡ ἄλλη πςσυή, πξλύ ἐπικίμδσμη καί αςή, καςά ςήμ ἄπξφή 
μξσ, εἶμαι  ἐμτάμιρη ςῶμ διατόοχμ καί πξικιλχμύμχμ μεξειδωλξ-
λαςοικῶμ οεσμάςωμ. Τό ταιμόμεμξ αςό εἶμαι μέμ παγκόρμιξ, ὅμχπ 
γιά μᾶπ ςξύπ Ἕλλημεπ ἀπξςελεῖ ἰδιαίςεοη ἀπειλή, καθόρξμ ρσμδσά-
ζεςαι μέ ςήμ ἐθμική πεοητάμειά μαπ γιά ςό ἔμδξνξ ἀουαιξελλημικό 
παοελθόμ ςῆπ τσλῆπ μαπ, ςό ὁπξῖξ ἐμςέυμχπ καί ἐπιςηδείχπ ποξβάλ-
λεςαι ὡπ ἀπξςέλερμα ςῆπ εἰδχλξλαςοικῆπ πξλσθεψρςικῆπ θοηρκείαπ 
ςῶμ ποξγόμχμ μαπ. Ἔςρι, ςό μέξ αςό οεῦμα ςῆπ "Νέαπ πξυῆπ" 
                                                 
2
  Βλ. καί Διάλξγξ, ς. 34, ρελ.3. 
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ποξβάλλει ςήμ ἐπιρςοξτή ρςήμ "παςοώα θοηρκεία" ὡπ ἀμαγκαία 
ποξωπόθερη γιά μά μεγαλξσογήρει καί πάλιμ  λλάδα. Ποόπ ςόμ 
ρκξπόμ αςόμ, ποξχθεῖ ςήμ «ἀμαβίχρη» ςῆπ λαςοείαπ ςξῦ «Δχδεκα-
θέξσ», ὡπ ςῆπ ἀληθιμῆπ θοηρκείαπ ςῶμ λλήμχμ, καί ςήμ ἀπόοοιφη 
ςξῦ Χοιρςιαμιρμξῦ, ὡπ νεμότεοςηπ "ἰξσδαψκῆπ αἱοέρεχπ". 
 Γιά πξιά ὅμχπ "παςοώα θοηρκεία" ὁμιλξῦμ ξἱ "δχδεκαθεψρςέπ", 
ὅςαμ αςή πξςέ δέμ πῆονε ἑμιαία καί ρςαθεοή καί καθαοά 
λλημική, ἀλλά διαμξοτώθηκε μέρα ἀπό ρσμευεῖπ "εἰραγχγέπ'" 
νέμχμ θεξςήςχμ; Μήπχπ ἐπιθσμξῦμ μά "ἀμαβιώρξσμ" ςήμ μξοτή 
ἐκείμη ςῆπ ἀουαίαπ πξλσθεψρςικῆπ εἰδχλξλαςοικῆπ θοηρκείαπ, ςήμ 
ὁπξία εἶυαμ ἀπξοοίφει, ἤδη ςέρρεοιπ αἰῶμεπ π.Χ., ςά λαμποόςεοα 
πμεύμαςα ςῆπ ἀουαιξελλημικῆπ διαμξήρεχπ, ὅπχπ ὁ Σχκοάςηπ, ὁ 
Πλάςχμ, ὁ Ἀοιρςξςέληπ κ. ἄ.; (Βλ. πεοιρρόςεοα ρςό ἐναίοεςξ βιβλίξ 
ςξῦ Μακαοιχςάςξσ Ἀουιεπιρκόπξσ Ἀθημῶμ καί  Πάρηπ λλάδξπ κ. 
Χοιρςξδξύλξσ: λλημιρμόπ ποξρήλσςξπ).  

Γιά ςήμ ἱρςξοία ςξῦ ποάγμαςξπ, ποέπει μά πξῦμε ἐδῶ ὅςι ςό 
ἔςξπ 2000 μία ἀπό ςίπ πξλλέπ λλημικέπ μεξπαγαμιρςικέπ ὁμάδεπ 
πέβαλε ποόπ ςό Ὑπξσογεῖξ θμικῆπ Παιδείαπ καί Ηοηρκεσμάςχμ 
αἴςηρη ἀδείαπ λειςξσογίαπ εκςηοίξσ ξἴκξσ, ςόμ ὁπξῖξ ποξαμήγγειλε 
ὅςι ποξςίθεςαι μά κςίρει ρέ ἔκςαρή ςηπ ρςά Γεοάμεια ὄοη, αἴςημα ςό 
ὁπξῖξμ ἐκκοεμεῖ. Τελεσςαῖα,  θμική πιςοξπή γιά ςά λλημικά 
Δικαιώμαςα ςξῦ Ἀμθοώπξσ, πό ςήμ ποξεδοία ςῆπ κσοίαπ Ἀλ. 
Μαοαγκξπξύλξσ-Γιχςξπξύλξσ, ἐγμχμξδόςηρε ὅςι ςό «Δχδεκάθεξμ» 
δέμ εἶμαι θοηρκεία, καθόρξμ "ἔυει πεοάρει ρςήμ ρταῖοα ςῆπ 
μσθξλξγίαπ". Γι'αςό καί  πιςοξπή ἐθεώοηρε ὅςι δέμ ποόκειςαι 
πεοί "γμχρςῆπ θοηρκείαπ".  
        Ἡ ποξπαγάμδα ρςίπ μεξπαγαμιρςικέπ αςέπ ὁμάδεπ, γίμεςαι μέ 
πξικίλξσπ ςοόπξσπ καί ςευμάρμαςα, ἐμίξςε κάςχ ἀπό ἀθώξσπ 
ταιμξμεμικά ςίςλξσπ. Σσυμά ποξχθξῦμ ςίπ ἰδέεπ ςξσπ μέ ςήμ μξοτή 
ςῆπ ποξβξλῆπ ςξῦ ἀουαίξσ πξλιςιρμξῦ ἤ ςῆπ διδαρκαλίαπ ςῆπ 
ἀουαίαπ ἑλλημικῆπ γλώρρηπ, ἤ κάςχ ἀπό πξλιςιρςικά ποξρχπεῖα, 
καί ρσμθήμαςα ὅπχπ "ἐπιρςοξτή ρςίπ οίζεπ μαπ", ἤ ὡπ καλλιςευμικέπ 
ἀμαβιώρειπ ἀουαιξελλημικῶμ ςελεςῶμ (Παμαθήμαια, διξμσριακά, 
ἀμαρςεμάοια, καομαβάλια, ςελεςέπ ἀτῆπ καί μεςατξοᾶπ ςῆπ «ἱεοᾶπ» 
τλόγαπ, ἑξοςαρμόπ ςξῦ θεοιμξῦ λιξρςαρίξσ καί ςῆπ ἀλλαγῆπ ςῶμ 
ἐπξυῶμ, ἑξοςέπ ςῆπ παμρελήμξσ κ.ξ.κ.).  
 Τέλξπ, ξἱ ὁμάδεπ αςέπ κσκλξτξοξῦμ πληθώοα πξλσςελῶμ 
πεοιξδικῶμ καί βιβλίχμ, διαςηοξῦμ ἱρςξρελίδεπ, ἐπιρςοαςεύξσμ 
ἐκπαιδεσςικξύπ, δημξριξγοάτξσπ καί ἄλλξσπ δημόριξσπ παοάγξμςεπ, 
καί υοηριμξπξιξῦμ ἰδιαίςεοα ρκληοή καί βοιρςική γλῶρρα καςά 
ςξῦ Χοιρςιαμιρμξῦ καί ςῶμ κληοικῶμ, ἐπιδιώκξμςαπ μιά ρτξδοή 
ρύγκοξσρη καί ἀμςιπαοάθερη. 
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6. Αἴςια  
  
 Ἄμ θά θέλαμε μά ἀμαζηςήρξσμε ςά αἴςια πξύ ὁδηγξῦμ μέξσπ 
κσοίχπ ἀμθοώπξσπ ρςά δίκςσα ςῶμ μεξταμῶμ αἱοέρεχμ μξμίζχ ὅςι 
θά ςά ἐμςξπίζαμε ποχςίρςχπ ἐκεῖ ὅπξσ δέμ πάουει μιά γμήρια ρυέρη 
ςξῦ ἀμθοώπξσ μέ ςόμ Ηεόμ. Σ'αςέπ ςίπ πεοιπςώρειπ ὁ ἄμθοχπξπ 
τςιάυμει ἕμα Ηεό ρςά μέςοα ςξσ. Τξῦςξ ἔυει ὡπ ρσμέπεια μά 
καθξοίζει ὁ ἴδιξπ ὁ ἄμθοχπξπ ςά υαοακςηοιρςικά ςξῦ πξςιθεμέμξσ 
«θεξῦ» ςξσ -  ρσμήθχπ καςαρκεύαρμα ςῆπ ἀμθοώπιμηπ διαμξίαπ καί 
ςῶμ ἀμθοχπίμχμ παθῶμ - καί ἀπ' αςόμ ςόμ "θεόμ" - κακέκςσπξμ μά 
ἐπιδιώκει μά καθξοίζει ςήμ ζχή ςξσ καί ςήμ θική ρσμπεοιτξοά ςξσ. 
 Μεςανύ ςῶμ αἰςίχμ ςῆπ ἀμαπςύνεχπ ςῶμ μεξταμῶμ αἱοέρεχμ 
καί ςῆπ παοαθοηρκείαπ μξμίζχ ὅςι ποέπει ἀκόμη μά θεχοήρχμε  ςόμ 
ἔμςξμξ μεςατσρικό ποξβλημαςιρμό ςξῦ ρύγυοξμξσ ἀμθοώπξσ καί ςίπ 
παονιακέπ ἀμηρσυίεπ ςξσ ὅ,ςι ἐμμξξῦμε μιλῶμςαπ γιά «ἀμαζήςηρη 
μξήμαςξπ ζχῆπ». Δέμ ποέπει μά διρςάρχμε μά ὁμξλξγήρχμε ὅςι ὁ δσ-
ςικόπ πξλιςιρμόπ μαπ καί  παγκόρμια κξιμόςηςα γεμικώςεοα ἀμςιμε-
ςχπίζξσμ μιά βαθειά πξλύπλεσοη καί πξλύμξοτη κοίρη, πξύ εἶμαι 
κσοίχπ κοίρη ἀνιῶμ. τημεοίδα ςῶμ Ἀθημῶμ ἔγοατε: "Ὅρξ ξἱ δσςι-
κέπ κξιμχμίεπ ποξυχοξῦμ ρςό δοόμξ ςξῦ ἐπιρςημξμικξῦ καί ςευμξ-
λξγικξῦ ὀοθξλξγιρμξῦ, μιά ὁλξέμα αὐναμόμεμη μεοίδα ςῶμ πξλιςῶμ 
ςξσπ ρςοέτεςαι ρςήμ ἀμςίθεςη καςεύθσμρη, ὑπξκύπςξμςαπ ρςόμ 
ἀμξοθξλξγικό μσρςικιρμό ςῶμ ρεκςῶμ" (Ἔθμξπ, 5.6.96, ἄοθοξ: 
Σέυςεπ:  ἀπαςηλόπ ἱρςόπ ςῆπ ἀοάυμηπ). 
 Ὑπάουξσμ τσρικά καί ρειοά ἄλλχμ αἰςίχμ, ρςήμ ἀμάλσρη 
ςῶμ ὁπξίχμ δέμ μπξοξῦμε μά ἐπεκςαθξῦμε ρςά πλαίρια ςῆπ 
ρύμςξμηπ αςῆπ ἔοεσμάπ μαπ, ὅπχπ: ὁ παονιακόπ τόβξπ,  
ἀμαρτάλεια καί  ἀβεβαιόςηςα,  δίφα γιά ἀγάπη καί ζερςαριά,  
πεοιέογεια,  ἄγμξια,  ἀμάγκη,  οξπή ποόπ ςό νέμξ καί ςό 
ἐνχςικό,  δίφα γιά ἐμπειοίεπ, γιά δξμή, δόνα, πλξῦςξ κ.ξ.κ. (βλ. π. 
Ἀ. Ἀλεβιζξπξύλξσ, Νεξταμεῖπ αἱοέρειπ καςαρςοξτικέπ λαςοεῖεπ,  
ρ.18). 
 
7. Σσμέπειεπ 
  
 Ἡ ἔμςανη ὅμχπ ρςίπ διάτξοεπ μεξταμεῖπ αἱοέρειπ ὁδηγεῖ 
ἀμύπξπςεπ φσυέπ, ὄυι μόμξμ ἀπό ςήμ ὀοθή πίρςη ρςήμ πλάμη, ἀλλά 
καί ρέ καςαρςοξτικέπ ρσμέπειεπ καί δοαμαςικέπ καςαρςάρειπ. Οἱ 
πξικίλξι καί ὕπξσλξι ςοόπξι πξύ υοηριμξπξιξῦμςαι γιά ςόμ ἀθέμιςξ 
ποξρηλσςιρμό ὀπαδῶμ, ὁδηγξῦμ ςελικά ρέ ἐγκλχβιρμό ςῶμ ὀπαδῶμ 
αςῶμ μέρα ρέ καςαρςάρειπ ἰδιαίςεοα ἐπικίμδσμεπ καί 
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καςαρςοξτικέπ γιά ςό ἄςξμξ καί ςό κξιμχμικό ρύμξλξ. Ἀπξςέλερμα 
ςῶμ μεθξδεύρεχμ καί ςῶμ διατόοχμ ςευμικῶμ πξύ υοηριμξπξιξῦμ ξἱ 
ὁμάδεπ αςέπ εἶμαι ρσυμά  καςαρςοξτή ςῆπ ἀμθοχπίμηπ 
ποξρχπικόςηςξπ καί ἀνιξποέπειαπ καί ςῶμ κξιμχμικῶμ ρυέρεχμ. Τά 
θύμαςα, ὅπχπ εἴπαμε καί ρςήμ ἀουή, ἀπξκόπςξμςαι ἀπό ςό ξἰκξγε-
μειακό, ἐπαγγελμαςικό καί κξιμχμικό πεοιβάλλξμ, ςό ὁπξῖξ υαοα-
κςηοίζεςαι ἐυθοικό ἤ διαβξλικό, καί ἐναμαγκάζξμςαι μά πηοεςξῦμ 
ςστλά ςήμ ὁμάδα καί ςόμ ἀουηγό, πιρςεύξμςαπ ὅςι ἔςρι πηοεςξῦμ ςό 
καλό ςῆπ ἀμθοχπόςηςξπ. Κι'αςό ἐπιςσγυάμεςαι μέ ςόμ "διαμξηςικό 
υειοιρμό" καί ςίπ διάτξοεπ "ςευμικέπ" πξύ ἐταομόζξμςαι μέρα ρςίπ 
ὁμάδεπ αςέπ. 
 Γι' αςό πξλλέπ παοαθοηρκεσςικέπ ὁμάδεπ υαοακςηοίζξμςαι 
διεθμῶπ ὡπ "ὁλξκληοχςικέπ ὁμάδεπ", "ὁμάδεπ διαμξηςικξῦ υειοιρμξῦ", 
"ςευμικέπ γιά ςήμ μεςαμόοτχρη ςῆπ ρκέφηπ", "ςευμικέπ πλύρεχπ 
φσυῆπ", "φσυξλαςοεῖεπ", "καςαρςοξτικέπ λαςοεῖεπ" (ΗΠΑ), 
"ἐλεσθεοιξκςόμεπ ὁμάδεπ" (Γαλλία) κ.λπ. Σςήμ ποαγμαςικόςηςα 
ποόκειςαι γιά ἐμπόοξσπ κάλπικηπ ἐλπίδαπ, "πλαριέ ςξῦ 
ὑπεοτσρικξῦ", ἐμῶ πξλλέπ  ἀπ' αςέπ ςίπ ὁμάδεπ παοξςοϋμξσμ καί ρέ 
ποάνειπ βίαπ. 
 Πῶπ ἀλλξιῶπ θά μπξοξῦρε, τεοειπεῖμ, μά ἐκλάβει καμείπ ςό 
ἄοθοξ ςξῦ "Κώδικα ςιμῆπ" ςῆπ Σαηεμςξλξγίαπ, ςό ὁπξῖξ ποξςοέπει: 
"Πξςέ μή τξβηθεῖπ μά βλάφειπ κάπξιξμ γιά μιά δίκαιη αἰςία" 
(Καςαρςοξτικέπ λαςοεῖεπ, ρελ.251). Πῶπ εἶμαι δσμαςόμ μά 
παοξςούμει κάπξιξπ κάπξιξμ μά ποξνεμήρει βλάβη ρέ κάπξιξμ, ςί 
εἴδξσπ βλάβη μπξοεῖ μά εἶμαι αςή καί πξιά  "δίκαιη αἰςία", ἕμεκα 
ςῆπ ὁπξίαπ μξμιμξπξιεῖςαι μά ςήμ ποξνεμήρει; Ἀρταλῶπ, αςό μπξοεῖ 
μά ἀπξβεῖ καί ἐπικίμδσμξ καί μά ὁδηγήρει ρςήμ ἐταομξγή μιᾶπ 
"ἀμςίρςοξτηπ ἠθικῆπ". 
 
 Ἀλλά καί   ἀλλαγή ςῆπ θοηρκεσςικῆπ πίρςεχπ ἑμόπ μέλξσπ ςῆπ 
ξἰκξγέμειαπ,  ὁπξία ἀμαπότεσκςα ἐπέουεςαι, δημιξσογεῖ πληθώοα 
ποξβλημάςχμ ποξρχπικῶμ, ξἰκξγεμειακῶμ, ἐογαριακῶμ καί 
κξιμχμικῶμ. Οἱ ποξρηλσςιζόμεμξι ρςίπ αἱοέρειπ, υχοίπ πξλλέπ τξοέπ 
μά ςό ἀμςιλαμβάμξμςαι, τίρςαμςαι ἀλλξίχρη ςῆπ ποξρχπικόςηςόπ 
ςξσπ, ἀπξκόπςξμςαι ἀπό ςό παοελθόμ ςξσπ, ςό πεοιβάλλξμ ςξσπ καί 
ςίπ μέυοι ςόςε παοαδόρειπ ςξσπ καί ἀπξμξμώμξμςαι ρςόμ δικό ςξσπ 
ἰδιόοοσθμξ ςοόπξ ζχῆπ,  μέ ἀπξςέλερμα πξλλάκιπ ςήμ διάλσρη ςῆπ 
ξἰκξγεμείαπ ςξσπ καί ςήμ ἀμςικξιμχμική ρσμπεοιτξοά ςξσπ. 
 κςόπ ὅμχπ ἀπό ςίπ γεμικώςεοεπ αςέπ ἀομηςικέπ ρσμέπειεπ 
πξύ δημιξσογξῦμςαι ἀπό ςήμ δοαρςηοιόςηςα ςῶμ ὁμάδχμ αςῶμ, 
πάουξσμ καί ἄλλεπ πξύ ἀτξοξῦμ εἰδικόςεοα ρςήμ φσυξρχμαςική 
γεία ςῶμ θσμάςχμ. Σςό θῦμα παοαςηοξῦμςαι ἐμίξςε: πεοιξοιρμέμη 
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υοήρη ςῆπ γλώρραπ (γλχρρξπεμία) καί ρςεοεόςσπεπ ἀπαμςήρειπ, 
παοάνεμη ρσμπεοιτξοά, ἐναρθέμιρη ςῆπ ποξρχπικῆπ ρκέφηπ καί κοί-
ρηπ, ἀδσμαμία διαςήοηρηπ ςῶμ ποίμ ςήμ ἔμςανη ρςήμ ὀογάμχρη ἀμα-
μμήρεχμ κ.λπ. Ἀκόμη, καςαγοάτξμςαι καί ὀογαμικέπ βλάβεπ, ὅπχπ 
ἕοπηςεπ ὅλχμ ςῶμ εἰδῶμ, υοόμιεπ κακώρειπ, αςξκςξμίεπ ἀςξμικέπ καί 
ὁμαδικέπ3. Σημειώμξσμε ἐδῶ μεοικέπ μόμξμ ἀπό ςίπ πξλλέπ 
πεοιπςώρειπ ὁμαδικῶμ αςξκςξμιῶμ: Γξσψάμα - Τζίμ Τζόξσμπ 1978 
(940 θύμαςα), Γξσάκξ Τέναπ - Νςέηβιμς Κξοέπ 1993 (85 θύμαςα), λ-
βεςία - Λύκ Ειοέ 1995 (48 θύμαςα), Σόκξ Ἀραυάοα - Τόκιξ 1995 (11 
μεκοξί, 5000 δηληςηοιάρειπ), Οοάμια Πύλη 1997 (38 θύμαςα), 
Ογκάμςα 1999 (980 θύμαςα), γιά μά ἀματέοθξῦμε μόμξμ ρςίπ 
ρημαμςικώςεοεπ. Καί τσρικά πάουξσμ καί ξἱ "ςελεςξσογικέπ" ἀμ-
θοχπξθσρίεπ. Μεοικέπ ἀπό ςίπ αςξκςξμίεπ αςέπ ἔυξσμ 
διαδοαμαςιρςεῖ μέρα ρέ ὁμάδεπ πξύ αςξυαοακςηοίζξμςαι ὡπ 
υοιρςιαμικέπ. 
 
8. Οἱ αἱοέρειπ καί ξἱ ρέκςεπ ρξβαοό κξιμωμικό ποόβλημα 
  
 Ὅπχπ ἔγιμε ἤδη ταμεοό  δοαρςηοιόςηςα ςῶμ "μεξταμῶμ 
αἱοέρεχμ" καί "ρεκςῶμ" δέμ ἀπξςελεῖ μόμξμ πξιμαμςικό ἤ 
ἐκκληριαρςικό ἤ θεξλξγικό ποόβλημα. Δἶμαι καί, ἤ θά ἔλεγα εἶμαι 
κσοίχπ, κξιμχμικό ποόβλημα, καθόρξμ  δοαρςηοιόςηςα αςή 
ἀπειλεῖ ἀνίεπ, θερμξύπ καί  ἔμμξμα ἀγαθά. Τξῦςξ εἶμαι διεθμῶπ 
διαπιρςχμέμξ ἀπό εἰδικξύπ ἐοεσμηςέπ γι'αςό καί καςά ςήμ 
ἀμςιμεςώπιρή ςξσ ποέπει μά λαμβάμεςαι ςξῦςξ ρξβαοά π' ὄφη. 
Σςήμ ἔγκοιςη ἐτημεοίδα Le Monde Diplomatique, ὁ Γάλλξπ 
δημξριξγοάτξπ  Μποξῦμξ Φξσζεοό, ρέ ἄοθοξ ςξσ μέ ςίςλξ "Αἱοέρειπ, 
ὁ Δξύοειξπ Ἵππξπ ςῶμ ΖΠΑ ρςήμ Δοώπη..", γοάτει: "Σςήμ Εὐοώπη, 
ἐδῶ καί δέκα υοόμια, ςό ζήςημα ςῶμ αἱοέρεχμ πέοαρε ἀπό ςό ρςάδι-
ξ ςξῦ «ἀμηρσυηςικξῦ κξιμχμικξῦ ταιμξμέμξσ» ρςό ρςάδιξ ςξῦ 
«μείζξμξπ ποξβλήμαςξπ δημόριαπ ἀρτάλειαπ»" (Κσοιακάςικη 
λεσθεοξςσπία, 29.7.2001). 
 Γίμεςαι ἔςρι ρατέπ ὅςι ἁομόδιξι γιά ςήμ ἀμςιμεςώπιρη ςξῦ 
ποξβλήμαςξπ, εἰδικά ὡπ ποϊπ ςϊμ κξιμχμικϊ ςξσ υαοακςῆοα, εἶμαι 
ὄυι μόμξμ ξἱ ἐκκληριαρςικξί τξοεῖπ, ἀλλά κσοίχπ ξἱ κοαςικξί καί 
πξλιςειακξί τξοεῖπ, ξἱ ςαγμέμξι μά τοξσοξῦμ ςά ἔμμξμα ἀγαθά, ςήμ 
πξλιςική καί θοηρκεσςική ἐλεσθεοία ςξῦ πξλίςξσ ςήμ ρχμαςική καί 
διαμξηςική ςξσ ἀκεοαιόςηςα καί γεία, ςήμ πεοιξσρία ςξσ καί ςά 
λξιπά δικαιώμαςά ςξσ. Νξμίζχ ὅςι ςό μέγεθξπ ςῆπ κξιμχμικῆπ ἀπει-
λῆπ ἀπό ςήμ δοαρςηοιόςηςα μεοικῶμ ςξσλάυιρςξμ ἀπό ςίπ ὁμάδεπ α-
                                                 
3
 Βλ.κείμεμα Ε΄ Παμξοθξδϊνξσ Σσμδιαρκέφεχπ, μάδεπ ἀρσμβίβαρςεπ μέ ςήμ 

οθϊδξνη Πίρςη, ρελ. 92 ἑν. 
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ςέπ, ἐκτοάζξσμ μέ ςόμ πιό δοαμαςικό ςοόπξ, ςά λόγια ςξῦ "μερρία" 
ςῆπ Σαηεμςξλξγίαπ, γμχρςῆπ παλαιόςεοα ρςήμ λλάδα ὡπ ΚΔΦΔ 
(Κέμςοξ τηομξρμέμηπ Φιλξρξτίαπ λλάδαπ) καί ρήμεοα ὡπ "λ-
λημική κκληρία ςῆπ Σαηεμςξλξγίαπ", ςξῦ Lafayette Ron Hubbard, ὁ 
ὁπξῖξπ διακηούρρει: "Μέςοα ἀοερςά ρςό κξιμό, αὐςαπάομηρη καί 
δημξκοαςία δέμ βλέπχ μά ποόρτεοαμ κάςι ρςόμ ἄμθοχπξ, ἐκςόπ ἀ-
πό ςό ὅςι ςόμ ἔρποχναμ πιό πξλύ ρςό βξῦοκξ" (ΖCO Policy –Letter 
1965/1980) (π. Ἀ. Ἀλεβιζξπξύλξσ, Νεξταμεῖπ αἱοέρειπ, καςαρςοξ-
τικέπ λαςοεῖεπ, ρελ.281). 
 

 
9. Ἀμτιμετώπιση τῆς παραθρησκείας ὡς κοιμωμικῆς ἀπειλῆς  
  
 Ἕμεκα αςῶμ ςῶμ ρξβαοῶμ κξιμχμικῶμ ἐπιπςώρεχμ ἀπό ςήμ 
δοαρςηοιόςηςα ςῶμ μεξταμῶμ αἱοέρεχμ διεθμεῖπ ὀογαμιρμξί, ὅπχπ 
ςό  Δοχπαψκό Κξιμξβξύλιξ, ςό Σσμβξύλιξ Ὑπξσογῶμ ςῆπ Δοώπηπ 
καί πξλλά Δοχπαψκά Κξιμξβξύλια (Γαλλίαπ, Γεομαμίαπ, Βέλγιξσ, 
Αρςοίαπ, Ἀγγλίαπ, Ἱρπαμίαπ, λβεςίαπ κ.ἄ.) ἀμςιμεςχπίζξσμ ςήμ 
δοαρςηοιόςηςα ςῶμ διατόοχμ ρεκςῶμ ὡπ ἰδιαίςεοα ρξβαοό 
κξιμχμικό ποόβλημα καί λαμβάμξσμ δοαρςικά μέςοα, καθόρξμ 
θεχοξῦμ ὅςι πξλλέπ ἀπ' αςέπ παοαβιάζξσμ ςά ἀμθοώπιμα 
δικαιώμαςα καί ςήμ θοηρκεσςική ἐλεσθεοία. 

[ καλά πληοξτξοημέμξπ ρςά θέμαςα αςά καί ἔγκοιςξπ 
μξμικόπ κ. Γ. Κοίππαπ, μέλξπ ςῆπ Σ.Δ. ἐπί ςῶμ αἱοέρεχμ, ἔυει 
καςαγοάφει ρέ πληθώοα ἄοθοχμ ςξσ καί εἰρηγήρεώμ ςξσ ςήμ 
ἐπικοαςξῦρα διεθμῶπ  καςάρςαρη καί ςήμ δημιξσογηθεῖρα 
μξμξλξγία]. 
  
 Τό Εὐοωπαϊκό Κξιμξβξύλιξ, ἤδη ςό 1984, μέ βάρη ςήμ 
Ἔκθερη Cotrel, ἐνέδχκε ςό ποῶςξ ςξσ Ψήτιρμα, (22.5.84), ςό ὁπξῖξ 
ἀκξλξύθηραμ δύξ ἀκόμη Ψητίρμαςα (29.2.96 καί 17.2.98). Μέ ςά 
Ψητίρμαςα αςά ἐκτοάζει ςήμ ἀμηρσυία ςξσ γιά ςήμ δοαρςηοιόςηςα 
ςῶμ ὁμάδχμ αςῶμ, ςίπ ὁπξῖεπ θεχοεῖ ὡπ ἀπειλή γιά ςήμ 
ποξρχπικόςηςα καί ςά ἀςξμικά δικαιώμαςα ςῶμ μεαοῶμ κσοίχπ 
θσμάςχμ καί καλεῖ ςά κοάςη - μέλη ςῆπ Δοχπαψκῆπ μώρεχπ, ὄυι 
μόμξμ μά ἀρυξληθξῦμ μέ ςό ποόβλημα, ἀλλά καί μά λάβξσμ ςά 
ἀπαοαίςηςα μέςοα γιά ςήμ ποξρςαρία ςῶμ πξλιςῶμ ςξσπ. Σᾶπ 
μεςατέοχ ἐδῶ δύξ μόμξμ παοαγοάτξσπ ἀπό ςό ρημαμςικώςαςξ 
Ψήτιρμα ςξῦ 1996:  

«(Τό Εὐοωπαϊκό Κξιμξβξύλιξ): Ε. θεωοώμςαπ ὅςι ὁοιρμέμεπ 
ρέκςεπ, πξύ δοξσμ ρςό πλαίριξ διαρσμξοιακξῦ δικςύξσ ἐμςόπ ςῆπ 
Εὐοωπαϊκῆπ Ἕμωρηπ, ἐπιδίδξμςαι ρέ παοάμξμεπ ἤ ἐγκλημαςικέπ 



 14 

δοαρςηοιόςηςεπ καί ρέ παοαβιάρειπ ςῶμ δικαιωμάςωμ ςξῦ 
ἀμθοώπξσ, ὅπωπ ρέ κακξμεςαυείοιρη, ρενξσαλική βία, ἐγκλει-
ρμξύπ, ρωμαςεμπόοιξ, ἐμθάοοσμρη ἐπιθεςικῆπ ρσμπεοιτξοᾶπ, 
μέυοι καί ποξπαγάμδα οαςριρςικῶμ ἰδεξλξγιῶμ, ρέ τξοξλξγικέπ 
ἀπάςεπ, μεςατξοέπ κεταλαίωμ, ἐμπόοιξ ὅπλωμ, διακίμηρη 
μαοκωςικῶμ, παοαβίαρη ςξῦ δικαιώμαςξπ ςῆπ ἐογαρίαπ ἤ ρέ 
παοάμξμη ἄρκηρη ςῆπ ἰαςοικῆπ, κλπ.» 

 «......4. καλεῖ ςίπ κσβεομήρειπ ςῶμ κοαςῶμ μελῶμ μά μή 
καςαρςήρξσμ ςή υξοήγηρη ςξῦ θοηρκεσςικξῦ καθερςῶςξπ 
αὐςόμαςη καί μά μελεςήρξσμ, ρέ πεοιπςώρειπ πξύ ρέκςεπ 
ἐμπλέκξμςαι ρέ ρκξςειμέπ ἤ  ἐγκλημαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, ςήμ 
ἄορη ςξῦ καθερςῶςξπ ςῶμ θοηρκεσςικῶμ κξιμξςήςωμ, πξύ ςξύπ 
παοέυει τξοξλξγικά πλεξμεκςήμαςα καί κάπξιαπ μξοτῆπ μξμική 
ποξρςαρία». 
 
 - Τά Ψητίρμαςα ςξῦ Δοχκξιμξβξσλίξσ βοῆκαμ μεγάλη 
ἀπήυηρη καί ρςό Σσμβξύλιξ ςῆπ Εὐοώπηπ, ςό ὁπξῖξ μέ ςίπ 1178/1992 
καί 14.12/1999 Σσρςάρειπ ςῆπ Κξιμξβξσλεσςικῆπ ςξσ Σσμελεύρεχπ, 
ἐκτοάζει ςήμ ἀμηρσυία ςξσ γιά ςήμ δοαρςηοιόςηςα ςῶμ ὁμάδχμ 
αςῶμ καί ρσμιρςᾶ ςήμ ἀμάγκη λήφεχπ "ἐκπαιδεσςικῶμ καί 
μξμξθεςικῶμ μέςοχμ" γιά ςήμ ἀμςιμεςώπιρη ςξῦ ποξβλήμαςξπ ρςόμ 
ςξμέα ςῆπ ἐκπαιδεύρεχπ, ςῆπ ἐμημεοώρεχπ ςξῦ κξιμξῦ καί ςῆπ 
ποξρςαρίαπ ςῶμ ἀμηλίκχμ. 
 

πί ςῇ βάρει ςῶμ Ψητιρμάςχμ ςξῦ Δοχπαψκξῦ Κξιμξβξσλίξσ 
πξλλέπ υῶοεπ ςῆπ Δοχπαψκῆπ μώρεχπ ποξυώοηραμ ρςήμ 
ρσγκοόςηρη Δἰδικῶμ Κοαςικῶμ πιςοξπῶμ γιά ςήμ παοακξλξύθηρη 
ςῆπ δοαρςηοιόςηςξπ ςῶμ ρεκςῶμ. Ἀματέοξμε μεοικέπ ἀπ'αςέπ:  
 - Σςήμ Γαλλία, μεςά ςά ςοξμεοά γεγξμόςα ςῆπ λβεςίαπ ςόμ 
κςώβοιξ ςξῦ 1995 μέ ςόμ Λύκ Ειοέ ςξῦ "Τάγμαςξπ ςξῦ Ναξῦ ςξῦ 
Ἡλίξσ" καί ςή ρσμέυειά ςξσπ ρςή Γαλλία ςόμ Δεκέμβοιξ ςξῦ ἴδιξσ 
ἔςξσπ,  Γαλλική Κσβέομηρη ρσγκοόςηρε Κξιμξβξσλεσςική 
διωπξσογική πιςοξπή (Διωπξσογική Ἀπξρςξλή γιά ςήμ 
καςαπξλέμηρη ςῶμ αἱοέρεχμ),  ὁπξία παοακξλξσθεῖ ςή 
δοαρςηοιόςηςα ςῶμ "μεξταμῶμ αἱοέρεχμ" (ρεκςῶμ). πίρηπ ὁ 
Ποόεδοξπ Εάκ Σιοάκ ἐγκαιμίαρε κσβεομηςική ὀογάμχρη πξύ θά 
ἐπιβλέπει ςίπ ὁμάδεπ αςέπ  καί  ςόμιρε ὅςι "ἡ υαλαοόςηςα ποόπ ςίπ 
αἱοέρειπ μπξοεῖ μά ὁδηγήρη ρςήμ ἀμενέλεγκςη διάδξρη ςῶμ 
ςελεςξσογικῶμ αὐςξκςξμιῶμ καί δξλξτξμιῶμ". 
 - Σςήμ Γεομαμία, ἀρυξλεῖςαι μέ ςίπ καςαρςοξτικέπ αςέπ 
λαςοεῖεπ ςό Ὑπξσογεῖξ Οἰκξγεμείαπ καί Νεόςηςξπ.  Παοόμξια μέςοα   
ἔυει λάβει καί   Ἀγγλία. 
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 - Σςήμ Ἑλλάδα εἶμαι γμχρςέπ ξἱ ἀπξτάρειπ π' ἀοιθ. 
7.380/1995 ςξῦ Ποχςξδικείξσ Ἀθημῶμ καί π' ἀοιθ. 10.493/1996 ςξῦ 
τεςείξσ Ἀθημῶμ, μέ ςίπ ὁπξῖεπ διελύθη ςϊ γμχρςϊ Κ.Δ.Φ.Δ., μεςά 
ςήμ εἰραγγελική ἔοεσμα ςξῦ κ. Ἰχάμ. Ἀγγελῆ, γιαςί θεχοήθηκε 
"ὀογάμχρη μέ ὁλξκληοχςικέπ δξμέπ καί ςάρειπ" καί "ὀογάμχρη μέ 
ποακςικέπ ἰαςοικά, κξιμχμικά καί ἠθικά ἐπικίμδσμεπ καί 
ἐπιβλαβεῖπ".  
 Ἀπξτάρειπ λλημικῶμ Δικαρςηοίχμ ἔυξσμ ἐπίρηπ ἐκδξθῆ γιά 
ςήμ ὀογάμχρη ςῶμ Χάοε Κοίρμα. Παοαλείπχ μά ἀματεοθῶ ρςίπ 
γμχρςέπ πξλλαπλέπ ἀπξτάρειπ ἐπί ποξρηλσςιρμῷ "Μαοςύοχμ ςξῦ 
Ἰευχβᾶ" (καί ὄυι υοιρςιαμῶμ ὅπχπ αςξυαοακςηοίζξμςαι αθαίοεςα) 
καί Πεμςηκξρςιαμῶμ. 
 Δσρςσυῶπ, μέυοι ρήμεοα ρςήμ λλάδα δέμ ἔυει ἱδοσθῆ εἰδική  
Κοαςική πιςοξπή, ὅπχπ ρέ ἄλλεπ υῶοεπ ςῆπ Δοώπηπ γιά ςήμ 
παοακξλξύθηρη ςῆπ ἐγκλημαςικῆπ δοαρςηοιόςηςξπ μεοικῶμ ρεκςῶμ. 
Ἡ Ἱεοά Σύμξδξπ καί ὁ Μακαοιώςαςξπ Ἀουιεπίρκξπξπ κ. 
Χοιρςόδξσλξπ ἔυξσμ ἀπξρςείλει ςοεῖπ ἐπιρςξλέπ ρςξϋπ Ὑπξσογξϋπ 
θμικῆπ Παιδείαπ καί Ηοηρκεσμάςχμ (1999-2001-2004), ρςίπ ὁπξῖεπ 
ἐκςίθεμςαι ςό ἔογξ ςῆπ κκληρίαπ ρςόμ ςξμέα αςό καί ξἱ ςοόπξι 
ποξρτξοᾶπ βξηθείαπ ἐκ μέοξσπ ςῆπ κκληρίαπ ρέ θύμαςα καί ρςίπ 
ξἰκξγέμειέπ ςξσπ, καί ζηςεῖςαι  ρύρςαρη μιᾶπ εἰδικῆπ Κοαςικῆπ πι-
ςοξπῆπ. Σςήμ ποόςαρη αςή ςῆπ κκληρίαπ δέμ ἔυει δξθῆ μέυοι 
ρήμεοα ἀπάμςηρη. 
 Ἀμάλξγξ αἴςημα καςεςέθη ποόπ ςό Ποξεδοεῖξ ςῆπ Βξσλῆπ ςῶμ 
λλήμχμ ςό 2002 (24 Ἀποιλίξσ) ἐκ μέοξσπ 65 Βξσλεσςῶμ ςῶμ δύξ 
μεγάλχμ λλημικῶμ Κξμμάςχμ (μέ ποχςξβξσλία ςῶμ κ.κ. 
Παπαθεμελῆ καί Ἀμδοεξσλάκξσ), γιά ςήμ ρύμςανη κθέρεχπ γιά 
ςήμ καςάρςαρη πξύ ἐπικοαςεῖ ρςήμ υώοα μαπ. Καί  ποχςξβξσλία 
αὔςή δέμ ἐςελερτϊοηρε. Ἔςρι μόμη  κκληρία μαπ ἀρυξλεῖςαι 
ρξβαοά μέ ςό ποόβλημα, μέρα ρςά πλαίρια πξύ ςό Σύμςαγμα καί ξἱ 
Νόμξι ςῆπ ςό ἐπιςοέπξσμ. 
 Ἀπό ςήμ ἄλλη πλεσοά, διαπιρςώμεςαι ρσυμά μιά εμξψκή 
μεςαυείοηρη ςῶμ μεξταμῶμ αἱοέρεχμ, ἐκ μέοξσπ ςῶμ ΜΜΔ, ἐμ 
ὀμόμαςι δῆθεμ ςῶμ ἀμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ ςῶμ θοηρκεσςικῶμ 
μειξμξςήςχμ. Ἀκόμη, παοαςηοεῖςαι ςό ταιμόμεμξ μά παοαπξιεῖςαι ἤ 
μά ἀπξκούπςεςαι  ἀλήθεια γιά ςό ςί ἰρυύει μξμικά ρςίπ ἄλλεπ υῶοεπ 
ςῆπ Δοχπαψκῆπ μώρεχπ, ἤ μά διαρςοεβλώμξμςαι ἀκόμη καί 
ἀπξτάρειπ ςξῦ Δοχπαψκξῦ Δικαρςηοίξσ Ἀμθοχπίμχμ 
Δικαιχμάςχμ, ὅπχπ, τεοειπεῖμ, ρςήμ πόθερη Κξκκιμάκη ("Μάοςσπ 
ςξῦ Ἰευχβᾶ"), Λαοίρη (Πεμςηκξρςιαμόπ) κ.λπ. Δἶμαι ποόδηλξ ὅςι ξἱ 
ἴδιξι αςξί κύκλξι ποξκαλξῦμ ρσυμά ρσζηςήρειπ πεοί ςῆπ 
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διδαρκαλίαπ ςξῦ μαθήμαςξπ ςῶμ Ηοηρκεσςικῶμ, πεοί ςξῦ υχοιρμξῦ 
Κοάςξσπ καί κκληρίαπ κ.λπ. Δέμ εἶμαι πεοίεογξ ὅςι ςά ἴδια 
αίςήμαςα ἐπαμαλαμβάμξσμ καί ξἱ διάτξοεπ μεξταμεῖπ αἱοέρειπ. 
(Πεοί ςῆπ διδαρκαλίαπ ςξῦ μαθήμαςξπ ςῶμ Ηοηρκεσςικῶμ ρςίπ ἄλλεπ 
Δοχπαψκέπ υῶοεπ, βλ. ἐογαρία ςξῦ κ. Γ. Κοίππα: Ἡ ρσμςαγμαςική 
καςξυύοχριπ ςξῦ μαθήμαςξπ ςῶμ Ηοηρκεσςικῶμ παο' μῖμ καί ἐμ ςῇ 
ἀλλξδαπῇ).  
  
 Ἡ ἀμςιμεςώπιρη ὅμχπ ςῶμ ρξβαοῶμ ποξβλημάςχμ πξύ 
δημιξσογξῦμςαι ἀπό ςήμ δοαρςηοιόςηςα μεοικῶμ μεξταμῶμ 
αἱοέρεχμ εἶμαι κσοίχπ ἁομξδιόςηςα ςῆπ Πξλιςείαπ. Ὅπχπ εἶπα πιό 
πάμχ, πξλλέπ τξοέπ ποόκειςαι πεοί ὁμάδχμ μέ ἐγκλημαςικά 
"δόγμαςα" καί ἐγκλημαςική δοαρςηοιόςηςα. Καί ςό ἔγκλημα δέμ 
εἶμαι δσμαςόμ μά ἀμςιμεςχπιρθῆ ἀπό ςήμ κκληρία, ἀλλά ἀπό ςξύπ 
ἁομόδιξσπ κοαςικξύπ τξοεῖπ. Ὑπεύθσμη ρ' αςέπ ςίπ πεοιπςώρειπ μά 
ἀμςιμεςχπίρει ςόμ κίμδσμξ πξύ ἀπειλεῖ ςξύπ Ἕλλημεπ πξλίςεπ καί 
μάλιρςα ςξύπ μέξσπ, ἀλλά καί ςό κξιμχμικό ρύμξλξ εἶμαι  λλημική 
Πξλιςεία. Αςή εἶμαι ἐμςαγμέμη μά ποξρςαςεύει, καςά ςό Σύμςαγμα, 
ςά ἔμμξμα ἀγαθά, ςήμ ζχή ςῶμ πξλιςῶμ, ςήμ πεοιξσρία ςξσπ, ςήμ 
δημόρια ςάνη, ςά ἀμθοώπιμα δικαιώμαςα. Αςό γίμεςαι ὅπχπ εἶπα, 
ρέ πξλλέπ εοχπαψκέπ δημξκοαςικέπ υῶοεπ, αςό εἶμαι ἀμάγκη μά 
γίμεςαι καί ρςήμ παςοίδα μαπ. Ποξςξῦ μιά ἁομόδια ἀουή δώρει 
ἄδεια λειςξσογίαπ κάπξιξσ δῆθεμ "εκςηοίξσ ξἴκξσ" ἤ κάπξιαπ 
δοαρςηοιόςηςξπ, ὀτείλει μά ἐνεςάζει μήπχπ πίρχ ἀπό ἕμα 
"θοηρκεσςικό ἤ πξλιςιρςικό ἤ θεοαπεσςικό κλπ.", ποξρχπεῖξ 
κούπςεςαι μιά ἄλλη ςασςόςηςα μέ ἐπικίμδσμξ υαοακςήοα,  ὁπξία μέ 
ςό ποξρχπεῖξ πξύ ποξβάλλει ἐπιδιώκει μά ἀπξκςήρει ὀτέλη καί 
ποξμόμια. Αςό μᾶπ ἐπιβάλλξσμ ςά Ψητίρμαςα ςῆπ Δοώπηπ. Καί 
ρ'αςό θά ἀμέμεμε καμείπ μά μιμξύμεθα ςίπ ἄλλεπ Δοχπαψκέπ υῶοεπ, 
μιά καί ςό ρσμηθίζξσμε μά ςίπ μιμξύμεθα ρέ ςόρα ἄλλα, πξύ ρσμήθχπ 
εἶμαι νέμα ἄμ μή καί βλαπςικά ποόπ ςήμ ἐθμική μαπ ςασςόςηςα καί ςίπ 
παοαδόρειπ μαπ. Αςό ποέπει μά γίμεςαι ἀπό ςίπ ἁομόδιεπ Ἀουέπ καί 
ξὔςε μά ἐπιοοίπςεςαι ρςήμ κκληρία  εθύμη γιά ςήμ ἐπικοαςξῦρα 
καςάρςαρη ἀρσδξρίαπ, ξὔςε μά ἀτήμεςαι ἀποξρςάςεσςξπ ὁ 
οθόδξνξπ λλημικόπ Λαόπ. Δἶμαι ἀμάγκη μά ἀμαλάβει κάθε 
ἁομόδιξπ ςίπ εθῦμεπ ςξσ. 
 Κι ἐδῶ ποέπει μά ἐπιρημάμξσμε ὅςι ρσυμά διαπιρςόμεςαι  
ὕπαονη κεμξῦ ρςήμ δσμαςόςηςα ἀμςιμεςχπίρεχπ αςξῦ ςξῦ 
ποξβλήμαςξπ ἀπϊ πλεσοᾶπ δικαρςικῆπ καί ἀρςσμξμικῆπ. Ἀτ’ἐμϊπ μέμ, 
λϊγῳ ἐλλείφεχπ ςῆπ ἀμαγκαίαπ ποϊπ ςξῦςξ μξμξθερίαπ, ἀτ’ἑςέοξσ δέ, 
λϊγῳ ςῆπ μή ἀπξδξυῆπ ςῆπ θέρεχπ, ὅςι πϊ ςήμ ἐπίδοαρη ἑμϊπ 
«ἐγκλημαςικξῦ δϊγμαςξπ" μιᾶπ ρέκςαπ, ἤ κας'ἐμςξλήμ ςηπ,  εἶμαι 
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δσμαςϊμ ἕμα θῦμα μά ὁδηγηθῆ ρςήμ διάποανη ἐγκλήμαςξπ. Αςό ἔυει 
διαπιρςχθεῖ, ὄυι μόμξμ ρςό ἐνχςεοικὀ ἀλλά καί ρςήμ λλάδα. Σσυμά 
ξἰκξγέμειεπ θσμάςχμ διαμαοςύοξμςαι ρςό Γοατεῖξ μαπ ὅςι δέμ 
καςέρςη δσμαςή  μξμική ἀμςιμεςώπιρη ςῶμ πεοιπςώρεώμ ςξσπ. 
Σσμήθχπ, καςά ςήμ ἔοεσμα πεοιπςόρεχμ πξϋ ἐμπεοιέυξσμ ςήμ  
πξφία ἐμπλξκῆπ ςέςξιχμ ὁμάδχμ ρέ ἐγκλημαςική δοαρςηοιϊςηςα 
(πιθαμόςηςα πξύ καςαγοάτεςαι ρσυμά ἀπό ςόμ Τῦπξ) δέμ γίμεςαι 
ἀπξδεκςή  ἀμάγκη ἐοεϋμηπ καί ποόπ ςήμ καςεύθσμρη αςή, δηλαδή 
ςῆπ διαποάνεχπ ἑμϊπ ἐγκλήμαςξπ πϊ ςήμ ἐπίδοαρη ἑμόπ 
«ἐγκλημαςικξῦ δϊγμαςξπ» μιᾶπ ρσγκεκοιμέμηπ ὁμάδξπ (παοάδειγμα  
πεοίπςχρη ςῶμ μεξραςαμιρςῶμ ςῆπ Παλλήμηπ, ὅπξσ ἀπεοοίτθη  
θέρη ςξῦ π. Ἀμς. Ἀλεβιζξπξύλξσ γιά ςήμ διεοεϋμηρη καί αςῆπ ςῆπ 
πλεσοᾶπ). 
 
 
 Καςακλείξμςαπ καί αςό ςό κετάλαιξ, ρσμξπςικά 
πξγοαμμίζξσμε, ὅςι ςά κξιμχμικά ποξβλήμαςα πξύ δημιξσογξῦμςαι 
ἀπό ςήμ δοαρςηοιόςηςα ςῶμ "ρεκςῶμ", ἀτξοξῦμ ρςήμ ἀμθοώπιμη 
ποξρχπικόςηςα καί ρςήμ ἀςξμική ἐλεσθεοία, ρςήμ κξιμχμική ρσμξυή 
καί ἀρτάλεια, ρςήμ ξἰκξγέμεια, ρςό ἐπάγγελμα, ρςήμ παιδεία, ρςήμ 
φσυική καί ρχμαςική ἰρξοοξπία, γεία καί ἀκεοαιόςηςα ςῶμ 
θσμάςχμ, ρςήμ ἐπαμέμςανη ποώημ θσμάςχμ μέρα ρςό κξιμχμικό 
ρύμξλξ, ρςήμ κοαςική ἀρτάλεια καί ρςήμ ξἰκξμξμική ζχή ςῶμ 
εοχπαψκῶμ υχοῶμ καί ἐμ γέμει ρςόμ εοχπαψκό πξλιςιρμό, ὁ 
ὁπξῖξπ, καςά κύοιξ λόγξ ἑδοαιώμεςαι πάμχ ρςήμ πεοί κόρμξσ καί 
ἀμθοώπξσ υοιρςιαμική διδαρκαλία. 
 Νξμίζχ ὅςι ὅλα αςά, ςά ὁπξῖα ἐνέθερα - καί ρᾶπ διαβεβαιώμχ: 
υχοίπ μιραλλξδξνία ἤ πεοβξλή - εἶμαι ἀοκεςά μά καςαδείνξσμ ὅςι 
ςό ποόβλημα ςῆπ δοαρςηοιόςηςξπ ςῶμ "μεξταμῶμ αἱοέρεχμ" καί ςῆπ 
παοαθοηρκείαπ, (ρεκςῶμ), εἶμαι καί ρξβαοώςαςξ κξιμχμικό 
ποόβλημα. Καί ὡπ ςέςξιξ εἶμαι ἀμάγκη μά ἀμςιμεςχπίζεςαι καί ρςήμ 
υώοα μαπ. 
 
 
10. Σσμπεοάρμαςα: 
  
 1. Αςό πξύ ἄλλξςε ἀκξύγαμε μά ἐπαμαλαμβάμεςαι ρσυμά ὅςι 
ὅλεπ ξἱ θοηρκεῖεπ εἶμαι καλέπ καί ὅςι ὁ Ηεόπ εἶμαι ἕμαπ γιά ὅλξσπ, 
ἀπξδεικμύεςαι ὅςι ρήμεοα δέμ ἔυει καμμιά ρξβαοή βάρη. Ὄυι μόμξμ 
ὅλεπ ξἱ θοηρκεῖεπ δέμ εἶμαι ἴδιεπ, ὄυι μόμξμ ὅλεπ ξἱ θοηρκεῖεπ δέμ 
εἶμαι καλέπ, ὄυι μόμξμ ὁ Ηεόπ δέμ εἶμαι ἕμαπ καί ἴδιξπ γιά ὅλξσπ, 
ἀλλά εἶμαι βέβαιξμ πλέξμ ὅςι πάουξσμ ρήμεοα καί μεοικέπ 
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"θοηρκεῖεπ" πξύ εἶμαι ἐπικίμδσμεπ, γιαςί ἔυξσμ ἐγκλημαςικά δόγμαςα 
καί ἀμαςοέπξσμ ςίπ καθιεοχμέμεπ ἀνίεπ καί ςξύπ θερμξύπ, ἐμίξςε δέ 
ἀπειλξῦμ ςά υοηρςά ἤθη καί ςήμ δημόρια ςάνη.. 
  
 2. Πξλσεθμικέπ ἑςαιοεῖεπ (ὅπχπ  Σκξπιά) ἤ  λεομαία ὕδοα 
ςξῦ μξςιξκξοεάςη Μξύμ (μέ ςά 100 ὀμόμαςα) ἤ  Σαηεμςξλξγία 
(ποώημ ΚΔΦΔ), μέ ςά πξικίλα ποξγοάμμαςα, ἤ ξἱ ὁμάδεπ μέ ςά 
ποξρχπεῖα ςῆπ φσυξλξγίαπ καί ςῆπ ἐμαλλακςικῆπ ἰαςοικῆπ κ.ἄ.,  
ἐπιδιώκξσμ μά διαβοώρξσμ ρσμειδήρειπ, ὀογαμιρμξύπ ἤ καί 
δημόριξσπ τξοεῖπ. Ἀκξῦμε ἀκόμη καί πεοιπςώρειπ διδαρκαλίαπ 
διαλξγιρςικῶμ ςευμικῶμ μέρα ρέ ρυξλεῖα ἤ μαθημάςχμ γιόγκα ρέ 
ποξγοάμμαςα γσμμαρςικῆπ ρσλλξγικῶμ τξοέχμ. Ὡπ ἐκ ςξύςξσ εἶμαι 
ἀμάγκη μά ἀρυξληθξῦμ κάπξιξι ἁομόδιξι μέ ςήμ ἔοεσμα ςῆπ 
ἐμδευξμέμχπ παοάμξμηπ δοαρςηοιόςηςξπ μεοικῶμ 
παοαθοηρκεσςικῶμ ὁμάδχμ. Καί ςέςξιξι ἁομόδιξι εἶμαι ἀρταλῶπ 
ὅλξι ξἱ κοαςικξί τξοεῖπ ξἱ ςαγμέμξι μά πεοιτοξσοξῦμ ςά ἔμμξμα ἀ-
γαθά ςῶμ λλήμχμ πξλιςῶμ. 
  
 3. Τά πξικίλα ποξρχπεῖα ςῶμ πεοιρρξςέοχμ μεξταμῶμ 
αἱοέρεχμ πξκούπςξσμ κιμδύμξσπ, ξἰκξμξμικέπ καί ἄλλεπ 
παοάμξμεπ δοαρςηοιόςηςεπ (βλ. ςό πιό πάμχ Ψήτιρμα ςξῦ 
Δοχκξιμξβξσλίξσ) καί ἑπξμέμχπ ἐμπίπςξσμ ρςόμ ἔλεγυξ ςῶμ 
ἁομξδίχμ Ἀουῶμ. Τά ςεοάρςια ξἰκξμξμικά μέρα πξύ διαθέςξσμ ξἱ 
διάτξοεπ ὁμάδεπ καί ςά ὁπξῖα ποξέουξμςαι κσοίχπ ἀπό ςήμ 
ἐκμεςάλλεσρη ςῶμ θσμάςχμ ςξσπ, διεσκξλύμξσμ ςά μέγιρςα ςήμ 
ἐνάπλχρή ςξσπ ρςήμ λλάδα καί ἰδιαίςεοα ρςίπ υειμαζόμεμεπ 
οθόδξνεπ Ἀμαςξλικέπ υῶοεπ. 
  
 4.  Ἡ ὁλξκληοχςική (δικςαςξοική, ταριρςική) δξμή καί 
ὀογάμχρη ςῶμ πεοιρρξςέοχμ ἀπό ςίπ ὁμάδεπ ςῆπ παοαθοηρκείαπ 
ἀπξςελεῖ ἀπειλή γιά ςήμ ποξρχπικόςηςα ςξῦ ἀςόμξσ, ςήμ ἐλεσθεοία 
ςξσ, ςήμ φσυξρχμαςική γεία ςξσ, ἀπειλή καςά ςῶμ δημξκοαςικῶμ 
ἀουῶμ, καςά ςῶμ δικαιχμάςχμ ςξῦ ἀςόμξσ, καςά ςῶμ κξιμχμικῶμ 
ἀνιῶμ καί ἤδη ἔυει ποξυχοήρει ρςήμ διάβοχρη ςῶμ ξἰκξμξμικῶμ 
καί πξλιςικῶμ δξμῶμ πξλλῶμ υχοῶμ ςῆπ Δοώπηπ καί ἰδιαίςεοα ςῆπ 
Ἀμαςξλικῆπ (λόγῳ ςῶμ εἰδικῶμ ἐκεῖ ρσμθηκῶμ). 

 
5. Δέμ ἀομξύμεθα ςό δικαίχμα ςῆπ θοηρκεσςικῆπ ἐλεσθεοίαπ 

γιά κάθε ἄμθοχπξ. Ὅμχπ ποέπει μά ἐμςξπίρξσμε ςήμ ἐπικίμδσμη 
δοαρςηοιόςηςα, ὅπξσ αςή πάουει, ςόμ ἀμέμςιμξ καί ἀθέμιςξ 
ποξρηλσςιρμό καί μά καςαοοίφχμε ςά ποξρχπεῖα γιά μά ταμξῦμ ςά 
πξμηοά ποόρχπα. Ἀκόμη ποέπει μά ρεβαρςξῦμε ςό δικαίχμα ςῆπ 



 19 

κκληρίαπ μαπ καί ςό καθῆκξμ ςηπ μά ποξτσλάρρει ςό Πξίμμιό ςηπ 
ἀπ' αςή ςήμ λαίλαπα καί ςήμ ἀπειλή καί μά θεοαπεύει, ὅπξσ αςό 
εἶμαι δσμαςόμ, ςίπ πληγέπ ςῶμ θσμάςχμ ςῶμ ὁλξκληοχςικῶμ αςῶμ 
ὀογαμώρεχμ, πξύ ποξρςοέυξσμ ρςήμ βξήθειά ςηπ. Γιαςί κι'αςό 
διαπιρςώμξσμε ρσυμά: Ὅςαμ δηλαδή ἔουεςαι ρςή δημξριόςηςα 
κάπξιξ ἀπό ςά πξλλά δοάμαςα ςῶμ θσμάςχμ ςῶμ αἱοέρεχμ, ςόςε 
ἀκξῦμε μεοικξύπ μά λέμε πξκοιςικά: καί ςί κάμει  κκληρία; 
θέλξμςαπ μά οίνξσμ ἐπάμχ ςηπ ὅλη ςήμ  εθύμη. Ὅςαμ πάλι  
κκληρία  ποξειδξπξιεῖ ἤ μέ πόμξ καςαγγέλλει ςξύπ κιμδύμξσπ καί 
ςίπ καςαρςοξτικέπ ρσμέπειεπ ἀπό ςήμ δοαρςηοιόςηςα ςῶμ ὁμάδχμ 
αςῶμ, ςόςε δέυεςαι ρτξδοή ἐπίθερη καί καςηγξοεῖςαι γιά 
ταμαςιρμό καί μιραλλξδξνία ἤ  γιά κιμδσμξλξγία. 
  
 6. Κλείμξμςαπ, θά ἤθελα μά ρᾶπ πξγοαμμίρχ, ὅςι, μεςά ἀπϊ 
μιά μακοά ἐμπειοία μαπ ρςϊμ ςξμέα ςῆπ μελέςηπ καί ςῆπ 
ἀμςιμεςχπίρεχπ ςξῦ ποξβλήμαςξπ ςῶμ μεξταμῶμ αἱοέρεχμ καί ςῆπ 
παοαθοηρκείαπ, ρςό Γοατεῖξ ςῆπ Ἱεοᾶπ Σσμόδξσ, ἐνακξλξσθξῦμε 
μά διακαςευϊμαρςε ἀπϊ ςήμ ἴδια πεπξίθηρη καί ἀγχμία ἀπϊ ςήμ 
ὁπξία διακαςευϊςαμ καί ὁ ποϊ δεκαεςίαπ πεοίπξσ κξιμηθείπ, 
ποχςξπϊοξπ ρςϊμ πξιμαμςικό αςόμ ςξμέα μακαοιρςϊπ π. Ἀμςόμιξπ 
Ἀλεβιζϊπξσλξπ. Καί ςξῦςξ διόςι διαπιρςώμξσμε καθημεοιμά ὅςι ςό 
ποόβλημα ἐνακξλξσθεῖ μά διαςηοεῖ ςόμ ἔμςξμξ θοηρκεσςικό, 
ἐκκληριαρςικό ἀλλά καί κξιμχμικό υαοακςήοα ςξσ. Γι’αςϊ καί 
πιρςεϋξσμε ὅςι ὀτείλξμε μά ἀμαγμχοίρξσμε ἐγκαίοχπ ὅλξι μαπ, ὅςι 
 δοαρςηοιόςηςα ςῶμ μεξταμῶμ αἱοέρεχμ καί ςῶμ παοαθοη-
ρκεσςικῶμ ὁμάδχμ ἀπξςελεῖ καί γιά ςήμ κκληρία μαπ, ἀλλά καί 
γιά ςήμ Παςοίδα μαπ ἕμα κασςό ποόβλημα, θοηρκεσςικό, ἐκκληρια-
ρςικό καί κξιμχμικό καί ὡπ ςέςξιξ ποέπει μά ἀμςιμεςχπιρςεῖ υχοίπ 
καμμιά καθσρςέοηρη. 
 πξιαδήπξςε ἄλλη ρκέφη ρςήμ ἐκςίμηρή ςξσ θά εἶμαι ἕμα 
ἐπικίμδσμξ καί ἀρσγυώοηςξ λάθξπ καί ςόςε ςό ποόβλημα αςό θά 
γίμη μιά βέβαιη ἀπειλή. 
 
 

(Τέλξπ)  


