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ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.)

Η ίδρυση του ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.) έγινε τον Ιούνιο του 1997, μετά
από μακρές επαφές, συζητήσεις και διαδικασίες που έγιναν ανάμεσα στις πρώτες δημοσίως εμφανισθείσες εν
Ελλάδι ομάδες «Εθνικών», δηλαδή Ελλήνων πολιτών που ακολουθούν και τιμούν εμπράκτως τα Ειωθότα και
Νομιζόμενα της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, και που διήρκεσαν από το 1987 έως το 1997.
Από την πρώτη δημόσια ιεροπραξία, το θερινό ηλιοστάσιο του 1987 στο Ιερό των Θεών Διονύσου και
Απόλλωνος, στο προάστιο «Διόνυσος» της Αττικής, έως την ίδρυση του ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.), οι Έλληνες Εθνικοί πραγματοποίησαν υπό προγενέστερους φορείς αυτών
(Αστική Εταιρεία Αρχαιοελληνικών Μελετών «Διιπετές», Ένωση Προσώπων «Ομοβούλιο των Ελλήνων
Εθνικών», κ.ά.), 45 διαλέξεις για την προβολή της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, ετέλεσαν 60 περίπου ανοικτές,
δημόσιες ιεροπραξίες, εξέδωσαν βιβλία και περιοδικά, διαδήλωσαν εναντίον καταστροφών αρχαιολογικών
χώρων (λ.χ. Ζάγανι), συνέταξαν ανακοινώσεις και επιστολές παρεμβάσεως για ζητήματα που τους αφορούσαν
και διοργάνωσαν στις 9 Σεπτεμβρίου 1995 πανελλήνια συγκέντρωση στον νότιο Όλυμπο με θέμα τον εφεξής
καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων τους.
Για τον συντονισμό αυτόν, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1997 το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
(Υ.Σ.Ε.Ε.), την εποχή που άγνωστοι φανατικοί χριστιανοί κατέστρεψαν το τόσο σημαντικό για τους Έλληνες
Εθνικούς Ιερό των Θεών Διονύσου και Απόλλωνος, στο προάστιο «Διόνυσος» της Αττικής. Μη προβλεπομένης
υπό της Ελληνικής Πολιτείας της καταλλήλου νομικής μορφής («Θρησκευτική Ένωση») για τον κύριο φορέα
των Ελλήνων πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως «Εθνικοί», το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.) έλαβε κατ’ ανάγκην την νομική μορφή της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας (Πρωτοδ.
Αθηνών 8201 / 7.71997, τροπ. 7896 / 20. 6.2001 και τροπ. 4261/1.4.2003), αναφέροντας στους σκοπούς του
(άρθρο 3) τα ακόλουθα:
«Σκοπός της Εταιρείας είναι η με κάθε νόμιμο μέσον ευαισθητοποίηση του ελληνικού λαού για εξασφάλιση του
σεβασμού, της διάσωσης, της φυσικής και ηθικής προστασίας, της αποκατάστασης και, τέλος, της ανάδειξης,
μνημείων, συμβόλων, ιδεών και ζώντων μορφών της αρχαίας Ελληνικής Παράδοσης, υπό την έννοια της
ευρύτερης Κοσμοαντίληψης, της Φιλοσοφικής Σκέψης, της πολιτικής αντίληψης, της εθνικής Θρησκείας,
των Καλών Τεχνών, των ηθών και των εθίμων, της γλώσσας, της Μυθολογίας, της Συμβολιστικής, της
Ελληνικής Γραμματείας και όλων των συναφών τομέων».
Αμέσως από της ιδρύσεώς του, το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.) εκάλεσε τις
ομοειδείς (αυτόχθονες, προχριστιανικές, Εθνικές) Θρησκείες της Ευρώπης σε διάλογο, συνεργασία και
αλληλοϋποστήριξη, τον δε επόμενο χρόνο (1998) απετέλεσε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ (World Congress of Ethnic Religions – W.C.E.R.) το οποίο εδρεύει στην Λιθουανία.
Μέλη του W.C.E.R. είναι φορείς Εθνικών Θρησκειών, που είτε μέχρι σήμερα έχουν την τύχη να τιμούν
αδιαλείπτως την προγονική τους Παράδοση και Θρησκεία (Ινδουϊστές, Σιχ, Σιντοϊστές, κ. ά.), είτε έχουν με πολύ
μεγάλη δυσκολία επιβιώσει μετά από άγριους και μακραίωνους διωγμούς από επυλίδες επεκτατικές Θρησκείες
μέσα στην ίδια τους την χώρα, είτε τέλος έχουν τυπικώς ή ουσιαστικώς αναγνωρισθεί από την ανά τόπους
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Πολιτεία μετά από αιώνες υποχρεωτικής παρανομίας εξαιτίας διωγμών (σε Ισλανδία, Νορβηγία, Λιθουανία,
Δανία, κ.α.).
Το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.) λειτουργεί από της ιδρύσεώς του έως και
σήμερα ως «οργάνωση - ομπρέλα», η οποία συντονίζει και βοηθά τους ανά την χώρα Έλληνες Εθνικούς, όχι
μόνον ως άτομα αλλά και ως συγκροτημένες ομάδες, οι οποίες ωστόσο διατηρούν πάντοτε την αυτονομία τους.
Ήδη λειτουργούν παραρτήματά του στην Αυστραλία (από το έτος 1989) και τον Καναδά (από το έτος 2003).
Έως σήμερα, το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.) έχει συντάξει – αποστείλει δημοσιεύσει περισσότερες από 180 επιστολές και διαμαρτυρίες προς τα Μέσα Ενημερώσεως και προς τις
διάφορες Αρχές, με θέμα την ηθική και φυσική υπεράσπιση της Εθνικής μας Παραδόσεως - Θρησκείας, έχει
διαδηλώσει εναντίον καταστροφών αρχαιοτήτων, έχει οργανώσει περισσότερες από 300 διαλέξεις, προβολές,
σεμινάρια και λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την γνωριμία των νεοελλήνων με την Εθνική Παιδεία Παράδοση - Θρησκεία των προγόνων τους, και έχει τελέσει περισσότερες από 200 ανοικτές, δημόσιες
ιεροπραξίες ανά την Ελλάδα, πολλές εκ των οποίων σε προχριστιανικά Ιερά (τον τελευταίο καιρό μάλιστα, στο
Σούνιο, τους Δελφούς και το Αμφιαράειο, με έγγραφες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές έπειτα από κατάθεση
σχετικών αιτήσεων).
Τον Ιούνιο του 2004, το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.) διοργάνωσε με δικά του
έξοδα στην Αθήνα, το 7 ο ετήσιο Συνέδριο του W.C.E.R., κατά το οποίο οι σύνεδροι - αντιπρόσωποι των
P

P

διαφόρων Εθνικών Θρησκειών υπέγραψαν σχετικό ψήφισμα προς την Ελληνική κυβέρνηση για θεσμική
αναγνώριση τής Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας.
Σε επίπεδο κοινωνικής δράσεως, το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.) έχει
πραγματοποιήσει πολλές δενδροφυτεύσεις, ενώ από την άνοιξη του 2005 συμμετέχει με την ιδιότητα του
θρησκευτικού φορέως στην ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συμβάλλοντας στο έργο τής ενημερώσεως
των Ελλήνων, σχετικά με την νέα νομοθεσία της τελευταίας κατά των κάθε είδους διακρίσεων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000
•

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 19.00
Ομιλία του Κώστα Σταυρόπουλου "Περί Των Μεγάλων Μυστηρίων”

•

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου, ώρα 19.00
Ομιλία του Οδυσσέως Γιακουμάκη “Ασιατικές Πολεμικές Τέχνες και Ελληνική Πολεμική Αρετή. Μία
Σύγκριση”

•

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου: Μονοήμερη εκδρομή σε Ελευσίνα και Ηραίο Περαχώρας

•

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου, ώρα 19.00
Ομιλία του Μανώλη Τσάμη “Οι Μύθοι Και Ο Αποσυμβολισμός Τους”
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Σάββατο, 21 Οκτωβρίου, ώρα 19.00
Ομιλία του Μάριου Δημόπουλου “Το Ελληνικό Αλφάβητο Και Η Σχέση Του Με Τις Προαλφαβητικές
Γραφές Της Ανατολικής Μεσογείου”

•

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου, ώρα 19.00
Ομιλία του Κυριάκου Θεοδωρακάκου “Ο Εκχριστιανισμός Της Κρήτης Και Της Λακωνικής”

•

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου, ώρα 19.00
Ομιλία του Χρήστου Πολατίδη “Εισαγωγή Στην Αρχαία Μαθηματική Σκέψη”

•

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου, ώρα 19.00
Ομιλία του Ηρακλή Παλιβίδα “Η Ιατρική Των Αρχαίων Ελλήνων”

•

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου, ώρα 10.00
Συμμετοχή στον εορτασμό των Μαιμακτηρίων (τελετή του ΥΣΕΕ στο Βήμα της Πνυκός προς τιμήν του
Διός Μαιμάκτου).

•

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου, ώρα 19.00
Ομιλία του Κώστα Σταυρόπουλου “Εισαγωγή Στο Νεοπλατωνισμό”

•

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου, ώρα 19.00
Βιβλιοπαρουσίαση και ομιλία της Ουρανίας Τουτουντζή “Τα Μυστήρια Των Ελλήνων. Μύθος Και Λόγος
Στην Προχριστιανική Ελλάδα”

•

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, ώρα 19.00
Ομιλία του Βλάση Ρασσιά “Εισαγωγή Στον Στωϊκισμό”

•

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, ώρα 19.00
Μικρογραφία Αγοράς. Εξάσκηση στο ελληνικώς διαλέγεσθαι “επί παντός επιστητού”.

•

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου, ώρα 19.00
Ομιλία της Κατερίνας Σουτλόγλου “Οι Δέκα Πλανήτες-Θεοί Στην Αστρολογία”

•

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου, ώρα 10.00
Συμμετοχή στον εορτασμό των Αλώων (τελετή του ΥΣΕΕ στο Βήμα της Πνυκός προς τιμήν των Θεών
Δήμητρος, Περσεφόνης, Ποσειδώνος και Διονύσου).

•

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00
Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου και Τριεσπέρου.

•

Σάββατο 6 Ιανουαρίου, ώρα 19.00
Οδυσσέας Γιακουμάκης "Εισαγωγή στην Πυθαγόρεια Φιλοσοφία"

•

Κυριακή 7 Ιανουαρίου, ώρα 10.00
Εορτασμός του ΥΣΕΕ στο Ιερό Βήμα της Πνυκός των "ΛΗΝΑΙΩΝ" προς τιμήν του Θεού Διονύσου.

•

Σάββατο 13 Ιανουαρίου, ώρα 19.00
Εισαγωγή στο έργο του Σαλλούστιου "Περί των Θεών και του Κόσμου"

•

Σάββατο 20 Ιανουαρίου, ώρα 19.00
Οδυσσέας Χατζόπουλος (Εκδόσεις "ΚΑΚΤΟΣ") "Η έκδοση των Απάντων των Αρχαίων Ελλήνων
Συγγραφέων"

•

Σάββατο 27 Ιανουαρίου, ώρα 19.00
Προβολή βιντεοταινίας και συζήτηση: "Οι 300 Σπαρτιάτες (Η Μάχη των Θερμοπυλών)" του Rudolph
Mate (Meyer).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
•

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, ώρα 20:00
Επίσημη Έναρξη του Κύκλου Εκδηλώσεων Ιανουαρίου – Μαϊου «2003»

•

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, ώρα 20:00
Μανώλης Τσάμης, «Η Ελληνική Θρησκευτική Παράδοση»

•

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, ώρα 20:00
Γιάννης Σπυρόπουλος, «Σχέσεις της Θεάς Αρτέμιδος με τις Μινωϊκές Θεότητες και το Προϊστορικό
Αιγαίο»

•

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, ώρα 20:00
Μιχάλης Κάσσης, «Γεωμετρική και Αρχαϊκή Τέχνη»

•

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, ώρα 20:00
Κώστας Μανδηλάς, «Ο Θεόφιλος Καϊρης και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός»

•

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, ώρα 20:00
Γιώργος Λαθύρης, «Το Περί Ευθυμίας έργο του Πλουτάρχου»

•

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, ώρα 20:00
Κατερίνα Σουτλόγλου, «Η Αστρολογία ως Επιστήμη και Τέχνη»

•

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ώρα 20:00
Περί Αρετής, συζήτηση μετά από ελεύθερη κατάθεση εισηγήσεων

•

Παρασκευή 7 Μαρτίου, ώρα 20:00
Μάριος Βερέττας, «Καρναβάλι, η παλαιότερη Ελληνική εορτή»

•

Παρασκευή 14 Μαρτίου, ώρα 20:00
Προβολή "video" και συζήτηση με θέμα «Πόσο σοβαρό ή ειλικρινές είναι στη νέο-Ελλάδα το ενδιαφέρον
για την Πατρώα Θρησκεία και πως θα βαθμολογούσαμε την ένταση και την ποιότητα της
θρησκευτικότητας των υπαρχόντων Εθνικών;»

•

Παρασκευή 21 Μαρτίου, ώρα 20:00
Βλάσης Ρασσιάς, «Περί της φύσεως των Εθνικών μας Θεών»
[εισαγωγή σε σεμινάριο που θα ακολουθήσει με θέμα την «Ελληνική Εθνική Θρησκεία»]

•

Παρασκευή 28 Μαρτίου, ώρα 20:00
Θανάσης Μίχος, «Το διονυσιακό στοιχείο στην ποίηση του Τζαίημς Ντάγκλας Μόρρισον»

•

Κυριακή 30 Μαρτίου
Σεμινάριο: «Ελληνική Θρησκεία. Θεολογία και Πράξις»
Εισηγητής: Βλάσης Ρασσιάς
Ώρα ενάρξεως 12:00, ώρα λήξεως 17:00, με ενδιάμεσο μικρογεύμα.
Δωρεάν συμμετοχή για τα οικονομικώς ενήμερα συνδρομητικά μέλη του ΥΣΕΕ.

•

Παρασκευή 4 Απριλίου, ώρα 20:30
Μηνάς Πατσουράκης «Γνώθι Σαυτόν»

•

Παρασκευή 11 Απριλίου, ώρα 20:30
Στέργιος Θεοχαρίδης «Οι Παραδοσιακοί χοροί ως κρίκος σύνδεσής μας με την Αρχαιότητα»
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Παρασκευή 18 Απριλίου, ώρα 20:30
Θωμάς Μαστακούρης «Ομοιότητες και Παραλληλίες μεταξύ της Ελληνικής και της Βόρειας Παράδοσης»

•

Κυριακή 20 Απριλίου
Σεμινάριο: «Ελληνική Θρησκεία. Θεολογία και Πράξις» Δεύτερο Μέρος
Εισηγητής: Βλάσης Ρασσιάς

•

Παρασκευή 25 Απριλίου («Μεγάλη» Παρασκευή), ώρα 20:30
1. Βλάσης Ρασσιάς «Θνήσκοντες και Ανασταινόμενοι Θεοί των Εθνικών»
2. Φιλοσοφικό μνημόσυνο του εστεμμένου φιλοσόφου Μάρκου Αυρηλίου

•

Παρασκευή 2 Μαϊου, ώρα 20:30
«Φυσικό περιβάλλον και θρησκευτικές αντιλήψεις», προβολή και συζήτηση
Θα προβληθεί η ταινία «ΚΟΓΙΑΝΙΣΚΑΤΣΙ »

•

Παρασκευή 9 Μαϊου, ώρα 20:30
Νίκος Καλογερόπουλος «Οι Κυνικοί ξανάρχονται»

•

Παρασκευή 16 Μαϊου, ώρα 20:30
Νικόλαος Μπρας «Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα»

•

Παρασκευή 23 Μαϊου, ώρα 20:30
Γιώργος Πάρνος «Άραβες, Ισλάμ και Αναγέννηση» Πρώτο Μέρος

•

Παρασκευή 30 Μαϊου, ώρα 20:30
1. Ηρακλής Παλιβίδας «Περί Φύσεως»
2. Κλείσιμο του πρώτου κύκλου εκδηλώσεων

•

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00
Επίσημη έναρξη του Κύκλου Εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου «2003» – Μαϊου «2004»

•

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00
Προβολή βίντεο από το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών (WCER)
και επίσημη ανακοίνωση της αναλήψεως της διοργανώσεως του 7ου Συνεδρίου

•

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00
Γιάννης Σπυρόπουλος, «Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική»

•

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ώρα 20:00
«Οι Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες και η σύγχρονη παρωδία τους».
Προβολή βίντεο και συζήτηση.

•

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ώρα 20:00
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, «Aρχαία Πόλις»

•

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ώρα 20:00
Γιώργος Πάρνος, «Άραβες, Ισλάμ και Αναγέννηση» Δεύτερο Μέρος

•

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, ώρα 20:00
«Αγορά». Κατάθεση απόψεων, προτάσεων και προβληματισμών.

•

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ώρα 20:00
Βλάσης Ρασσιάς, «Επίτομος Ιστορία Των Σπαρτιατών» (βιβλιοπαρουσίαση).
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Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ώρα 20:00
Σπυροδήμος - Ανεμογιάννης Σινανίδης, «Ορφισμός».

•

Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ώρα 20:00
Αλέξανδρος Ασωνίτης, «Λάλον Ύδωρ» (παρουσίαση/συζήτηση Γιώργος Πήττας )

•

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ώρα 20:00
«Ύβρις και Νέμεσις», ελεύθερες τοποθετήσεις και συζήτηση.

•

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00
Αντωνία Πέτα «Τα Αρχαία Μαντεία»

•

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00
Βασίλης Γεωργιάννης «Η σκοπιμότητα για την οποία διατυπώθηκε η θεωρία του Φαλλμεράϋερ»

•

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00
Κατερίνα Σουτλόγλου «Θεραπευτικές αγωγές και ζωδιακός κύκλος»

•

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00
Ρούνες, ιστορική παρουσίαση και πρακτική χρήση. Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
•

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, ώρα 20:30
Βλάσης Ρασσιάς «Η δουλεία στον προχριστιανικό και μεταχριστιανικό κόσμο»

•

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ώρα 20:30
- Τελετή προς τιμή της Θεάς Εστίας
Ομάδα Δελφύς: Ομιλία περί των αρχαίων τελετών κατά τον μήνα Γαμηλιώνα

•

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ώρα 20:15
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος: «Ελληνικά Αγγεία».

•

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ώρα 20:15
Ομάδα Δελφύς: Ομιλία περί των αρχαίων τελετών κατά τον μήνα Ανθεστηριώνα.

•

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ώρα 20:15
Θωμάς Μαστακούρης: «Ρούνοι»

•

Παρασκευή 5 Μαρτίου, ώρα 20:15
Ανοιχτή πολιτική συζήτηση με θέματα που αφορούν τους Έλληνες Εθνικούς.
Με αφορμή τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Μαρτίου.

•

Παρασκευή 12 Μαρτίου, ώρα 20:15
Μιχάλης Κάσσης, γλύπτης «Αρχαιοελληνική Τέχνη».

•

Παρασκευή 19 Μαρτίου, ώρα 20:15
Ηλίας Μαριολάκος, ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας: «Ο κατακλυσμός του Δαρδάνου και η γεωμυθολογική του
προσέγγιση».

•

Παρασκευή 26 Μαρτίου, ώρα 20:15
Ομάδα Δελφύς: «Ομιλία περί των αρχαίων τελετών κατά τον μήνα Ελαφηβολιώνα».
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Παρασκευή 2 Απριλίου, ώρα 20:30
Μάριος Βερέττας, βιβλιοπαρουσίαση «Η Βίβλος και οι Έλληνες. Διαδρομές του βιβλικού
μισελληνισμού».

•

Παρασκευή 9 Απριλίου, ώρα 20:30
Χρήστος Πανόπουλος: «Θνήσκοντες και Ανασταινόμενοι Θεοί»

•

Παρασκευή 16 Απριλίου, ώρα 20:30
Προβολή ταινίας «Δύο Ήλιοι στον Ουρανό».

•

Παρασκευή 23 Απριλίου, ώρα 20:30
Βλάσης Ρασσιάς:«Επικούρειοι και Στωϊκοί. Ομοιότητες και Διαφορές».
Επίσης: φιλοσοφικό μνημόσυνο του Μάρκου Αυρηλίου.

•

Παρασκευή 30 Απριλίου, ώρα 20:30
Ομάδα Δελφύς: Αρχαίες Εορτές του μηνός Μουνιχιώνος

•

Παρασκευή 7 Μαΐου, ώρα 20:30
Θεόδωρος Σπυρόπουλος, αρχαιολόγος «Αρχαία Λακεδαίμων και Αρχαία Σπάρτη»

•

Παρασκευή 14 Μαΐου, ώρα 20:30
Ομάδα Δελφύς:Αρχαίες Εορτές του μηνός Θαργηλιώνος

•

Παρασκευή 21 Μαΐου, ώρα 20:30
Γιώργος Κλώνης : «Αρχαία Ήλιδα και Ολυμπιακοί Αγώνες»

•

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00
Στέργιος Θεοχαρίδης, «Οι Παραδοσιακοί χοροί ως κρίκος σύνδεσής μας με την Αρχαιότητα - Β'»

•

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, «Περιήγηση στην Αγορά της αρχαίας Ρώμης (Forum Romanum)»

•

Σάββατο 25 Δεκεμβρίου, ώρα 19:30
Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
•

Σάββατο 8 Ιανουαρίου, ώρα 19:00
Ίδρυση φορέα για την διάδοση του προχριστιανικού Πολιτισμού (συζήτηση).

•

Σάββατο 15 Ιανουαρίου, ώρα 19:00
Ευάγγελος Μπεξής, «Ο πανάρχαιος Ελληνοπελασγικός Πολιτισμός»

•

Σάββατο 22 Ιανουαρίου, ώρα 19:00
Αλέξανδρος Ασωνίτης «Δεξιθάνατα ζεϊμπέκικα – Ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια για τον θάνατο και η
σχέση τους με την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία και χριστιανισμό»

•

Σάββατο 29 Ιανουαρίου, ώρα 19:00
Μάκης Μεταξάς «Ομηρική Ιθάκη»

•

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00
Παρουσίαση των επαυξημένων επανεκδόσεων των βιβλίων του Βλάση Γ. Ρασσιά
«ΜΙΑ... ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ. Τόμος Α: έτη 0 - 400»,
και «ΖΕΥΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ»
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Σάββατο 12 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00
Βλάσης Ρασσιάς «Ελληνική Φιλοσοφία»
Σεμινάριο 1ο & 2o μέρος

•

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00
Βλάσης Ρασσιάς «Ελληνική Φιλοσοφία»
Σεμινάριο 3ο μέρος

•

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00
Μάριος Φούρναρης «Προστατεύοντας την άγρια ζωή»

•

Σάββατο 5 Μαρτίου, ώρα 19:00
Μάριος Βερέττας «Μπαλί, μια σύγχρονη Πολυθεϊστική κοινωνία»

•

Σάββατο 12 Μαρτίου, ώρα 19:00
Ίδρυση φορέα για την διάδοση του προχριστιανικού Πολιτισμού (συζήτηση).

•

Σάββατο 19 Μαρτίου, ώρα 19:00
Ευάγγελος Βαλλιανάτος «Αντανακλάσεις της Ελληνικής Ιστορίας»

•

Σάββατο 2 Απριλίου, ώρα 19.30
Λεωνή Καρόκη «Μία στιγμή με τους Καλάς» (βιβλιοπαρουσίαση)

•

Σάββατο 16 Απριλίου, ώρα 19:30
Βλάσης Ρασσιάς «Σακόκου, Η αντίσταση των Ιαπώνων στον εκχριστιανισμό»

•

Σάββατο 23 Απριλίου, ώρα 19:30
Γιώργος Λαθύρης «Πλατωνικοί όροι του Σπευσίππου - Αρετές του Έλληνος Λόγου»

•

Σάββατο 7 Μαίου, ώρα 19:30
Ευάγγελος Μπεξής «Άγνωστες Πυραμίδες της Κίνας, ποιά η σχέση τους με το Αιγαίο. Οι λευκές μούμιες
Tarim.»

•

Σάββατο 14 Μαΐου, ώρα 19:30
Γιάννης Μπαντέκας «Η φυσιο-γεωλογική εξέλιξη του περι-αιγαιακού χώρου και οι ρίζες του αρχαίου
Ελληνικού Πολιτισμού»

•

Σάββατο 21 Μαΐου, ώρα 19:30
Γιάννης Σπυρόπουλος «Η αναγκαιότητα σύνδεσης Τέχνης, Πολιτισμού, προσωπικής ανάπτυξης και
επιχειρηματικότητας»

•

Σάββατο 28 Μαΐου, ώρα 19:30
- Παρουσίαση τoυ ΥΣΕΕ Βορείου Ελλάδος

•

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, ώρα 20.00
Εγκαίνια του νέου χώρου εκδηλώσεων του Συλλόγου «Φιλοσοφικό Αθήναιον Εκατηβόλος»

•

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, ώρα 20.00
ομιλία της καθηγήτριας Μαρίας Τζάνη με θέμα «Η ιερή συμμαχία Επιστημονικής Γνώσεως και
Ελληνισμού»

•

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Βλάση Ρασσιά με θέμα «Η Ελληνική Κοσμοθέαση»
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Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Γιώργου Ιεροδιάκονου με θέμα «Οι αστρονομικές γνώσεις στην Αρχαία Ελλάδα, μέρος 1ο»

•

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, ώρα 20.30
παρουσίαση του βιβλίου «Περί της Θεάς Αρτέμιδος» από την συγγραφέα του Ουρανία Τουτουντζή

•

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Γιάννη Πηλιούνη με θέμα «Η σύγχρονη Επιστήμη μέσα στον Τίμαιο του Πλάτωνος»

•

Σάββατο 19 Νοεμβρίου, ώρα 20.00
κύκλος «Δι’ ολίγους κι εκλεκτούς» (ο Βλάσης Ρασσιάς ξεναγεί σε χώρους προηγμένων ιδεών): «Σκέψεις
πάνω στον Φόβο και την Αφοβία»

•

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ώρα 20.00
παρουσίαση του βιβλίου «Το Θέατρο της Σωτηρίας» από τον συγγραφέα του Μιχάλη Καλόπουλο

•

Κυριακή 27 Νοεμβρίου, ημερήσια εκδρομή στους Δελφούς και Ιεροπραξία από την ομάδα «Δελφύς»

•

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Γιώργου Κλήμη με θέμα
«Αρχαιοελληνικές τελετές ενσωμάτωσης των παιδιών στον πατρικό οίκο»

•

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Στέφανου Μυτιληναίου με θέμα «Η διαχρονική αντίσταση του Ελληνισμού κατά των ΡωμαιοΒυζαντινών»

•

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00
κύκλος «Δι’ ολίγους κι εκλεκτούς» (ο Βλάσης Ρασσιάς ξεναγεί σε χώρους προηγμένων ιδεών): «25
Αρχές Ηθικής, του Αλαίν ντε Μπενουά»

•

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Βασίλη Γούσιου με θέμα «Το εξωμύθιον περί Βυζαντινής Θεσσαλονίκης»

•

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00
εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου και του Ελληνικού Τριεσπέρου

•

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00
προβολή ταινίας και συζήτηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΙΟΥ 2006
•

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου «2006», ώρα 20.00
ομιλία του Βλάση Ρασσιά με θέμα «Λέων Σγουρός, ένας Έλληνας εθνεγέρτης των αρχών του 13ου
αιώνος»

•

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Γιώργου Κλήμη με θέμα «Αρχαιοελληνικοί οικογενειακοί θεσμοί»

•

Σάββατο 14 Ιανουαρίου, ώρα 20.00
Παρουσίαση του βιβλίου "Φιλοποίμην" από τον συγγραφέα του Γιάννη Παπαμιχαήλ

•

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Ευάγγελου Μπεξή με θέμα «Η άγνωστη Ελληνική Προϊστορία»
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Σάββατο 21 Ιανουαρίου, ώρα 20.00
κύκλος «Δι’ ολίγους κι εκλεκτούς» (ο Βλάσης Ρασσιάς ξεναγεί σε χώρους προηγμένων ιδεών): «Ο
Διχασμένος Εαυτός, του Ρόναλντ Λαινγκ»

•

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Σωκράτη Χριστοδουλάρη με θέμα «Ιπποκράτειος ιατρική»

•

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου
ημερήσια εκδρομή και Ιεροπραξία από την ομάδα «Δελφύς» στο Αμφιαράειο Ωρωπού

•

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Νίκου Πρανδέκα με θέμα «Συμπαντική Δημιουργία: η πλάνη της ιδέας περί Θεού
Δημιουργού»

•

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Δημήτρη Σταθόπουλου με θέμα «το Eλληνικό αγγείο»

•

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, ώρα 20.00
ομιλία του Αλέξανδρου Ασωνίτη με θέμα «Προεκτάσεις της Αρχαίας Ελλάδας στο Σήμερα»

•

Σάββατο 4 Μαρτίου, ώρα 20.00
ομιλία του Λεωνίδα Μάνδρα με θέμα «Τα καθημερινά λάθη στην γλώσσα μας»

•

Σάββατο 11 Μαρτίου, ώρα 20.00
παρουσίαση του βιβλίου του Βλάση Ρασσιά «Θύραθεν Φιλοσοφικό Λεξικό» από τις εκδόσεις «Ανοιχτή
Πόλη»

•

Σάββατο 18 Μαρτίου, ώρα 20.00
παρουσίαση του έργου του Οβιδίου «Περί της Ελληνικής Γραμματείας» από τον Θεόδωρο Τσοχαλή

•

Τετάρτη 22 Μαρτίου, ώρα 20.00
Σεμινάριο Ελληνικής Θρησκείας, θέμα «Λατρευτική Πράξις 1. Καθαγιασμοί και καθάρσεις», Εισηγητής:
Βλάσης Ρασσιάς. Μόνον για τα μέλη του Υ.Σ.Ε.Ε.

•

Παρασκευή 24 Μαρτίου, ώρα 20.00
ομιλία του Νίκου Πρανδέκα με θέμα "Η Επανάσταση του 1821. Τα πραγματικά αίτια, οι αστικοί μύθοι και
οι συνέπειες"

•

Σάββατο 25 Μαρτίου
Ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Γόρτυνα της Αρκαδίας, ιεροπραξία στο Ασκληπιείο για υποδοχή της
Ανοίξεως (Εαρινή Ισημερία) και εορταστικό γεύμα δίπλα στον Λούσιο ποταμό. Μία συγκλονιστική
εμπειρία

•

Σάββατο 1 Απριλίου, ώρα 20.00
ομιλία του Γιώργου Κλήμη με θέμα «Οι ποινές στο Δίκαιο των Βυζαντινών» και παρουσίαση του βιβλίου
του «Εορτές και Μυστήρια στην Αρχαία Ελλάδα»

•

Σάββατο 8 Απριλίου, ώρα 20:00
οι συγγραφείς Αλέξανδρος Ασωνίτης και Βλάσης Ρασσιάς συζητούν με θέμα:
«Ο Χριστιανισμός επεβλήθηκε μέσω της Ρώμης ή ενάντια σε αυτήν;»

•

Σάββατο 15 Απριλίου, ώρα 20.00
ομιλία του Κώστα Κεχαγιά με θέμα «Η δυναμική του ανορθολογικού στοιχείου και οι πλάνες των καιρών
μας»
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Τετάρτη 19 Απριλίου, ώρα 20.00
εορτασμός από την ομάδα «Δελφύς» του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) της
«σταύρωσης» του Αναβλαστικού Θεού Διονύσου και της αρχής «επιδημίας» του Κάρπιμου και Αυξητή
Θεού Απόλλωνος

•

Παρασκευή 28 Απριλίου, ώρα 20.00
ομιλία του Χρήστου Πανόπουλου με θέμα«Παραδοσιακή και σύγχρονη αντίληψη και σκέψη»

•

Σάββατο 6 Μαϊου, ώρα 20,00
ομιλία του Βασίλειου Μ. Διαμαντάκη με θέμα «Οντολογικές προεκτάσεις της Ελληνικής γλώσσας της
Πλατωνικής εννοιολογίας και της νόησης»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 7 ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Σ.Ε.Ε.
P

P

Αθήνα 4,5,6 Ιουνίου 2004
Το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών (World Congress Of Ethnic Religions, W.C.E.R.), που είχε θέμα
«Οι Υψηλές Αξίες των Προχριστιανικών Παραδόσεων και Θρησκειών», πέρασε πια στην Ιστορία, όχι τόσο ως
το μεγαλύτερο έως τώρα πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον σεβασμό στις

T

προχριστιανικές παραδόσεις των λαών της γής, αλλά, κυρίως, ως ένα πέρα για πέρα επιτυχημένο
διεθνές συνέδριο, τόσο από πλευράς οργάνωσης όσο και συμμετοχής, που άνοιξε νέες προοπτικές για
την ισχυροποίηση των δεσμών στενής φιλίας, κατανόησης, συνεργασίας και αλληλεγγύης των
διαφόρων Εθνικών Θρησκειών .
T

Αυτό το 7ο κατά σειράν Παγκόσμιο Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών, που έλαβε χώρα στην Αθήνα, στους
πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, στο Ιωνικό Κέντρο, στις 4, 5, και 6 Ιουνίου, διοργανώθηκε και, το
δυσκολότερο, πληρώθηκε εξ ολοκλήρου από το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (Υ.Σ.Ε.Ε.). Το
Συνέδριο ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής 4 Ιουνίου με χαιρετισμό του προεδρείου, χαιρετισμούς Ελλήνων και
ξένων πανεπιστημιακών και δύο εναρκτήριες τελετές. Η πρώτη ήταν επίκληση των Πατρώων Θεών υπό την
συνοδεία αρχαιοελληνικής μουσικής από την Ομάδα «Δελφύς» και η δεύτερη μία προσευχή από τον ιερωμένο
της αντιπροσωπείας των Σιχ, ο οποίος προσέφερε ως δώρο στους οργανωτές τις Ιερές Γραφές της Θρησκείας
του. Στο τέλος της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου, όλοι οι σύνεδροι οδηγήθηκαν στο γνωστό Θέατρο της
Δώρας Στράτου όπου απόλαυσαν τους Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
Στην διάρκεια του Συνεδρίου είχαν κατατεθεί, συζητηθεί και ψηφιστεί 7 εν συνόλω ψηφίσματα, που περιληπτικά
είχαν να κάνουν με τα εξής ζητήματα:
1. Έκκληση προς τον Ο.Η.Ε. και τις κυβερνήσεις των κρατών του πλανήτη για τερματισμό του
συστηματικού μονοθεϊστικού προσηλυτισμού στον Τρίτο Κόσμο και για υποστήριξη των τοπικών
Εθνικών και Αυτοχθόνων Παραδόσεων και Θρησκειών.
2. Εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ιρλανδό πρωθυπουργό κ. Μπέρτυ Άχερν για
να μην υπάρξει ούτε καν η ελάχιστη αναφορά στο υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκό Σύνταγμα περί των
τάχα «χριστιανικών ριζών» του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.
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3. Πρόταση και κατάθεση σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση ειδικού νόμου που να αφορά
την αναγνώριση και προστασία όλων των Αυτοχθόνων και Εθνικών Κουλτουρών και Θρησκειών της
Ευρώπης.
4. Έκκληση προς στην Ελληνική κυβέρνηση για έγκριση ειδικού νόμου προστασίας και διευκολύνσεως της
Εθνικής Ελληνικής Παραδόσεως και Θρησκείας και για την θεσμική αναγνώρισή της.
5. Συγχαρητήρια προς τον νέο Σιχ πρωθυπουργό της Bharat (Ινδίας).
6. Έκκληση προς την Λεττονική κυβέρνηση για αναγνώριση και εξίσωση της Εθνικής Λεττονικής
Παραδόσεως και Θρησκείας με τις εκεί 5 ήδη θεωρούμενες ως «επίσημες» μονοθεϊστικές Θρησκείες και
δόγματα.
7. Έκκληση προς την Λιθουανική κυβέρνηση να χαρακτηρισθεί επίσης και ως «Παραδοσιακή» η ήδη
αναγνωρισμένη Εθνική Λιθουανική Θρησκεία.
Την επόμενη ημέρα, ακολούθησε η ολοήμερη εκδρομή στο Σούνιο και στον εκεί Ναό του Θεού Ποσειδώνος με
δύο τουριστικά λεωφορεία πληρωμένα από τους διοργανωτές. Λίγο μακρύτερα από τον μαρμάρινο Ναό του
Θεού Ποσειδώνος, στον κατεστραμμένο Ναό της Θεάς Αθηνάς Σουνιάδος, έγινε η επίσημη μεγάλη κοινή
T

προσευχή των αντιπροσώπων των διαφόρων Θρησκειών. Με απόλυτο σεβασμό για την διαφορετικότητα
T

ενός εκάστου, σε έμπρακτη απόδειξη του πώς πρέπει τα διάφορα τμήματα μίας υγιούς ανθρωπότητας να
συμβιώνουν με τα άλλα, αυτή η κοινή τελετή κάτω από τα μάτια του Φοίβου Θεού που έκανε τρισδιάστατο το
τοπίο και την θάλασσα βαθυγάλανη, τίμησε με τον καλύτερο τρόπο το πανάγιο Ιερό της μεγάλης Θεάς της
Αττικής που τώρα μένει σιωπηλό και αλειτούργητο. Δεν είναι όμως ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο.

T

T

T

T

T

T
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T

Ενδεικτικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από Ιεροπραξίες & εκδηλώσεις του ΥΣΕΕ

T

•

Τελετή στην αρχαία Γόρτυνα 2006

TU

Φωτογραφίες από την ημερήσια εκδρομή στην αρκαδική Αρχαία Γόρτυνα της Αρκαδίας, Σάββατο 25

U

Μαρτίου και την ιεροπραξία στο Ασκληπιείο για την υποδοχή της Ανοίξεως (Εαρινή Ισημερία). Η τελετή
ήταν προς τιμήν των Θεών Ασκληπιού, Πανός, Ηλίου και Απόλλωνος και οργανώθηκε από την ομάδα
«Δελφύς» του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών και συμμετείχαν 130 περίπου φίλοι του
Φιλοσοφικού Αθήναιου «Εκατηβόλος».
•

Τελετή στο Αμφιάρειο του Ωρωπού 2006

TU

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2006 η ομάδα Δελφύς και περίπου 80 μέλη του Υπάτου Συμβουλίου των

U

Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) και του Φιλοσοφικού Αθήναιου «Εκατηβόλος», τέλεσαν Ιεροπραξία μπροστά
από το άβατο εγκοιμήσεων του Ιερού του Αμφιαράου προς τιμή των Θεών Απόλλωνος, Ασκληπιού και
Αθηνάς. Την σχετική άδεια των αρμοδίων υπηρεσιών εξασφάλισε το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων
Εθνικών (ΥΣΕΕ).
•

Τελετή για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο - Τριέσπερον 2005

TU

Την Τετάρτη 21/12/05, στο Φιλοσοφικό Αθήναιον «Εκατηβόλος», πάνω από εκατό μέλη και φίλοι του

U

ΥΣΕΕ εόρτασαν το Τριέσπερον, αντάλλαξαν ευχές και έλαβαν μέρος στο συμπόσιο που ακολούθησε.
•

Δελφοί 2005 - Εορτασμός προς τιμή του Θεού Απόλλωνος

TU

U

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2005 η ομάδα Δελφύς και περίπου 100 μέλη του Υπάτου Συμβουλίου των
Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ), τέλεσαν Ιεροπραξία στον Ιερό χώρο των Δελφών προς τιμήν του Θεού
Απόλλωνος, της Θεάς Αθηνάς και της Γαίας. Την σχετική άδεια των αρμοδίων υπηρεσιών εξασφάλισε
το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ).
•

Ημερίδα κατά των διακρίσεων – Ξενοδοχείο Λήδρα Μάριοτ, 7/12/2005

U

U

Το ΥΣΕΕ ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης «Για την
πολυμορφία. Κατά των διακρίσεων» συμμετείχε στην ημερίδα και παρουσίασε τις δράστηριότητές του.
•

Tελετή στον Αρκαδικό Ορχομενό 2005

TU

U

για την Εαρινή Ισημερία και τα Μεγάλα Διονυσία, 20-3-2005
•
•
•

Kατά τα πάτρια Ιεροπραξία Γάμου στον Ναό του Ερωχού Απόλλωνος

TU

Τελετή προς τιμήν των Μαραθωνομάχων 2003

TU

Διαμαρτυρία την καταστροφή 200 αρχαίων τάφων στην Κηφισιά

TU

Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) πραγματοποίησαν την Τρίτη 16 Ιουλίου

U

2002 συμβολική διαμαρτυρία μπροστά από το οικόπεδο στην Κηφισιά όπου προσφάτως
κατεστράφησαν με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού 200 ελληνικοί τάφοι χρονολογούμενοι από
τον 8ο προχριστιανικό έως τον 4ο μετα-χριστιανικό αιώνα για να ανεγερθούν πολυτελείς μεζονέτες.
Έγινε απαγγελία του ορφικού ύμνου της Μνημοσύνης και μοιράστηκε στον κόσμο η σχετική μας
καταγγελία.
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Ημερίδα κατά των διακρίσεων – Ξενοδοχείο Λήδρα Μάριοτ, 2005
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Διαμαρτυρία την καταστροφή 200 αρχαϊκών τάφων στην Κηφισιά
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία είναι:
Αυτόχθων: Διότι αυτή διεμορφώθη θεολογικώς και λατρευτικώς «φυσικώ τω τρόπω» μέσα από τις
χιλιετίες στον πολύ συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, όπου έζησε και μεγαλούργησε το ελεύθερο
Ελληνικό Έθνος, όντας μία ιδιαίτερη και μοναδική Θρησκεία, σύμφυτος με όλα τα στοιχεία της
Ελληνικότητος και απολύτως σύμφωνη με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πατρίδος και μητρίδος γής των
Ελλήνων, καθώς και με την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων που την κατοίκησαν, δηλαδή των
Ελλήνων.
Φυσική: Διότι δεν έχει ιδρυθεί υπό ενός ανθρώπου αλλ’ αντιθέτως η Θεολογία και η Λατρευτική της
διεμορφώθησαν «φυσικώ τω τρόπω» και λογικώς, διά μέσου πολλών χιλιετιών συστηματικής
παρατηρήσεως του Κόσμου και συνεχούς εξασκήσεως στην εγγύτητα προς τους Θεούς υπό
αμετρήτων πνευματικών και καλλιεργημένων ανθρώπων, υψηλοτάτου διανοητικού επιπέδου, αφού
άλλωστε εκείνοι και μόνον εκείνοι εθεμελίωσαν και ανέπτυξαν το Ελληνικό πολιτισμικό θαύμα. Ως
τέτοια, δηλαδή Φυσική, η Ελληνική Εθνική Θρησκεία εσεβάσθη πάντοτε και εξακολουθεί να σέβεται
όλες τις προγενέστερες παραδόσεις, πεποιθήσεις και πρακτικές αυτής, πλην όμως, χωρίς να είναι
αιχμάλωτος «ορθοδοξιών» και «ιερών γραφών», παραμένει αυτή δυναμική και εξελισσομένη και ποτέ
δεν ευρίσκεται εις αναντιστοιχία προς το εκάστοτε ηθικό, γνωστικό και εν γένει πολιτισμικό
περιβάλλον των θρησκευτών της.
Προαιώνια: Διότι η λατρεία αυτής ασκείται από αρχαιοτάτων χρόνων, οι οποίοι χάνονται στην αχλύ
της απωτάτης προϊστορίας, έως και σήμερα και συνεπώς είναι αρχαιοτέρα από κάθε άλλη «γνωστή»
ή μη γνωστή Θρησκεία της πατρίδος μας.
Οργανική: Διότι αυτή δεν αποτελεί διαχωρισμένη Θρησκεία, ούτε υπηρετείται από επαγγελματικό
ιερατείο, αλλά από αρχαιοτάτων χρόνων έως και σήμερον, αποτελεί απλό οργανικό τμήμα της όλης
πολιτικής και πολιτισμικής υποστάσεως των κοινοτήτων των Ελλήνων Εθνικών. Η Ελληνική Εθνική
Θρησκεία είναι παρούσα στην Φιλοσοφία, την Τέχνη, το Θέατρο, την Μουσική, την Όρχηση ή σε αυτή
την ίδια την πολιτική και κοινωνική καθημερινή Πράξη («Έθος»), τα οποία στο σύνολο αποτελούν
αυτό που αποκαλούμε Παράδοση.
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Πολυθεϊστική: Διότι δέχεται τον φυσικό νόμο της υποχρεωτικής πολλαπλότητος τού Είναι. Ο
«αναδυθείς αφ’ εαυτού» Κόσμος αποτελεί την μόνη υπαρκτή πραγματικότητα, το Όντως Ον. Το
(όποιο) δημιουργικό αίτιο βρίσκεται εντός του Κόσμου, οι δε Θεοί, όντα και όχι πρόσωπα, αποτελούν
αθάνατα οργανικά τμήματα αυτού, με αποστολή τους την διατήρηση της θαυμαστής του ευταξίας.
Ιστορικώς και κοινωνικώς γνωστή: Διότι ως το κυριότερο συστατικό του αρχαίου Ελληνικού
Πολιτισμού, είναι με την αρχαία επίσημη πολιτειακή μορφή της, γνωστή σε κάθε πεπαιδευμένο
άνθρωπο της γης, το ίδιο και με την σημερινή της μορφή τουλάχιστον σε όλους τους ασχολούμενος
με τα πολιτισμικά και θρησκευτικά πράγματα μετά την δημόσια επανεμφάνισή της, ως έχουσα φανερά
τα νομιζόμενα («δόγματα») αυτής, καθώς και εκθέτουσα δημοσίως την λατρεία και τα διδάγματα της,
για δε την διάδοσή της δεν χρησιμοποιεί μέσα ανελεύθερα και μάλιστα αντίθετα προς το ελεύθερο
πνεύμα της ανεξιθρησκίας.
Ζώσα: Διότι παρά τους εξοντωτικούς διωγμούς που υπέστη, με αποτέλεσμα να περάσει σε
υποχρεωτικό καθεστώς αφανείας, σε χρονικά σημεία διαφορετικά ανά περιοχή, κυρίως ανάμεσα στον
5ο και τον 10ο αιώνα μετά την απαρχή της χριστιανικής χρονολογήσεως, πάντοτε απέδειξε έκτοτε,
αυτήν την διαχρονική και ιστορικώς τεκμηριωμένη συνεχή ύπαρξή της κάθε φορά, που οι γενικότερες
συνθήκες επέτρεψαν την δημοσία έκφραση αυτής.
Εθνική: Διότι αναγνωρίζει το δικό της ιδιαίτερο Εθνικό Πάνθεον και το δικό της ιδιαίτερο σώμα
κοσμογονικών αφηγήσεων, αντανακλά δε αποκλειστικώς την Κοσμοαντίληψη, τον Τρόπο και την
Παράδοση του Έθνους των Ελλήνων από τη απώτατη αρχαιότητα έως την εποχή που αυτό υπέστη
διωγμούς από την ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
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Τι είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών (WCER)

Το World Congress of Ethnic Religions - Παγκόσμιο Συνέδριο Εθνικών
Θρησκειών ιδρύθηκε κατά τους εορτασμούς του Θερινού Ηλιοστασίου
του έτους 1998 στο Βίλνιους της Λιθουανίας, από αντιπρόσωπους
προχριστιανικών και εθνικών θρησκειών της Ευρώπης, Αμερικής και
Ασίας και η πρώτη του διακήρυξη, υπογραφείσα από 23 συνέδρους,
εστίασε στην ανάγκη να σπάσει η απομόνωση των θρησκειών αυτών
και να εξασφαλισθεί η ασφαλής επιβίωσή τους στους καιρούς που
έρχονται, μέσα από ένα πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού και αλληλεγγύης, κατέληγε δε αυτή στο
σύνθημα «ενότητα μέσα από την διαφορά».
Έως σήμερα, το WCER έχει πραγματοποιήσει 9 συνέδριά του:
•

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

•

2004 στην Αθήνα

•

2005 στην Αμβέρσα του Βελγίου

•

2006 στο Νέο Δελχί της Ινδίας (από κοινού με το 2 ο World Council of Elders of the Ancient
P

Traditions)

P

T

T

Ως σκοποί του WCER έχουν ορισθεί
1. Η διάδοση έγκυρης πληροφόρησης για τους εθνικούς πολιτισμούς και τις θρησκείες τους και η
καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ανοχής στους λαούς της Ευρώπης αλλά και
ολόκληρου του κόσμου.
2. Η διάσωση απειλούμενων εθνικών πολιτισμών και θρησκειών.
3. Η ένωση ανθρώπων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε εθνο-πολιτισμικά και εθνοθρησκευτικά ζητήματα.
4. Ο αγώνας ενάντια στις θρησκευτικές διακρίσεις.
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Προεδρία.
Πρόεδρος του WCER είναι ο Jonas Trinkunas, Αρχιερέας («Κρίβις», Krivis) της Εθνικής Λιθουανικής
Θρησκείας και επί σειρά ετών αγωνιστής για την επίσημη αναγνώριση της Λιθουανικής Θρησκείας
από το κοινοβούλιο της χώρας. Στις 19 Οκτωβρίου 2002, στον λόφο του εθνικού Δούκα Γκεντιμίνας,
ήρωα των Λιθουανών του 14ου αιώνα, στην πρωτεύουσα της χώρας Βίλνιους, έγινε παρουσία
κυβερνητικών εκπροσώπων και βουλευτών, η λαμπρή τελετή ανάδειξης του πρώτου «Κρίβις» μετά
την προ 600 ετών επικράτηση των χριστιανών, ο οποίος ορκίστηκε να υπηρετεί τους προγονικούς
Θεούς και έλαβε τα ηλιακά σύμβολα της Εθνικής ιερωσύνης (Krivule) από το χέρι του Algimantas
Indriunas, του γηραιότερου μέλους του Λιθουανικού Κοινοβουλίου και συνάμα θρησκευτή της Εθνικής
Θρησκείας.
Ο Jonas Trinkunas γεννήθηκε στις 28-2-1939 στην Κλαϊπέντα της Λιθουανίας. Σπούδασε λιθουανική
φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους (1960 – 1965) και εν συνεχεία Φιλοσοφία. Στο διάστημα
1969 – 1973 εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους ως ερευνητικός εταίρος με αντικείμενο την
εθνογραφία και την αρχαία λιθουανική θρησκεία, ενώ το 1967 αναβίωσε τους εορτασμούς του
Θερινού Ηλιοστασίου (Ράσα) που έγιναν αφορμή για την μετέπειτα ανασυγκρότηση της εθνικής
θρησκείας. Οι τελευταίες του δραστηριότητες τον έθεσαν υπό το στόχαστρο της Κα-Γκε-Μπε και
τελικά το 1973 απολύθηκε από το Πανεπιστήμιο και του απαγορεύθηκε κάθε διδακτική ή ερευνητική
δραστηριότητα. Επί 15 έτη (1973 – 1988) εργάσθηκε αναγκαστικά σε περιστασιακές εργασίες, έως
την απελευθέρωση της Λιθουανίας που του επέτρεψε να επιστρέψει στην έρευνα (στο Ινστιτούτο
Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας) και την πολιτιστική δράση. Από το 1990 έως το 1993 υπήρξε
Διευθυντής του Τμήματος Εθνικού Πολιτισμού του λιθουανικού Υπουργείου Πολιτισμού.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Παγκοσμίου Συνεδρίου των Εθνικών Θρησκειών (WCER)
Εμείς, οι σύνεδροι του Παγκοσμίου Συνεδρίου των Εθνικών Θρησκειών, το οποίο διοργανώθηκε στη
Βίλνα της Λιθουανίας από 20 έως 24 Ιουνίου 1998, συγκεντρωθήκαμε για να εκφράσουμε την
αλληλεγγύη μας προς όλες τις εθνικές, αυτόχθονες, ιθαγενείς και / ή παραδοσιακές θρησκείες της
Ευρώπης και των λοιπών ηπείρων του πλανήτη.
Όλες οι πολιτισμικές μορφές και όλες οι αυτόχθονες θρησκείες και πίστεις πρέπει να χαίρουν ίσο
βαθμό εκτιμήσεως και σεβασμού. Κάθε περιοχή και κάθε έθνος έχουν τις ιδιαίτερες τοπικές τους
παραδόσεις (αυτόχθων θρησκεία, κοσμοαντίληψη, μυθολογία, έθιμα κ.ά.) οι οποίες εκφράζουν την
αγάπη του κάθε έθνους για τον τόπο και την Ιστορία του και καλλιεργούν τον σεβασμό προς την
ιερότητα κάθε μορφής ζωής και προς τη θειότητα της Φύσεως. Όπως ακριβώς η Φύση επιβιώνει
μέσω μίας ευρείας ποικιλίας των ειδών, έτσι και η ανθρωπότητα πρέπει ν'αφήνεται ν'αναπτύσσει
ελεύθερα και δίχως παρεμβάσεις μία ευρεία ποικιλία πολιτισμικών εκφράσεών της.
Συμφώνως προς τις αρχαίες και παραδοσιακές αντιλήψεις μας, η Γη και ολόκληρη η πάνω της
δημιουργία πρέπει να τιμάται και να προστατεύεται. Από την πλευρά μας, ως άνθρωποι, οφείλουμε
ν'ανακαλύψουμε την συγκεκριμένη θέση μας μέσα στο δίκτυ της ζωής και όχι έξω από αυτό ή
ξεχωριστά από την υπόλοιπη δημιουργία.
Όλοι οι σύνεδροι μοιραζόμαστε μία κοινή αντίληψη της πραγματικής θέσεώς μας μέσα στον κόσμο, η
οποία αντίληψη βασίζεται σε μία κοινή ιστορική εμπειρία αν και κάποτε αυτή υπήρξε ιστορία
καταπιέσεως και μισαλλοδοξίας. Οι εθνικές και / ή "παγανιστικές" θρησκείες έχουν υποστεί στο
παρελθόν φρικτά τραύματα και καταστροφές από θρησκείες που διατείνονται ότι τάχα κατέχουν την
μοναδική αλήθεια, όταν το δικό μας ευκταίο δεν υπήρξε άλλο από το να ζούμε σε ειρήνη και αρμονία
και να επιδιώκουμε τη συνεργασία με τους ακολουθούντες διαφορετικές προς εμάς θρησκείες,
βιοθεωρίες και πίστεις.
Θεωρούμε ότι η ανατολή μίας καινούργιας χρονικής περιόδου προσωπικής και διανοητικής
ελευθερίας, αλλά και πανανθρώπινης ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών, μάς προσφέρει
επιτέλους την δυνατότητα μίας νέας επιστροφής στις ιδιαίτερες δικές μας αυτόχθονες πνευματικές
ρίζες για να επαναδιεκδικήσουμε την θρησκευτική μας κληρονομιά. Είμαστε λάτρεις της Φύσεως,
όπως ακριβώς ήταν και το σύνολο του ανθρωπίνου είδους, τουλάχιστον στο 96% της διαρκείας της
Ιστορίας του.
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Οι αληθινές αυτόχθονες θρησκείες μπορούν να μάς προσφέρουν φιλότητα και σεβασμό προς όλα
όσα βλέπουμε και αισθανόμαστε γύρω μας, καθώς και ανοχή προς όλες τις μορφές λατρείας που
προάγουν την συναισθηματική ειλικρίνεια, την καθαρότητα των σκέψεων και την ευγενή σχέση της
κάθε στιγμής της ζωής μας προς πάν ό, τι υπάρχει και ζεί.
Ας είμαστε λοιπόν υπερήφανοι για τις αναγεννηθείσες Εθνικές μας Θρησκείες και για την ιδιαίτερη
οικουμενικότητά μας που παροτρύνει τους ανθρώπους να μην παραμένουν άλλο κλεισμένοι μέσα σε
τείχη μίσους και φθόνου εναντίον εκείνων που βρίσκονται εκτός των συγκεκριμένων τειχών. Ας
σπάσουμε όλα αυτά τα τείχη διευρύνοντας τον οπτικό ορίζοντα και την θέαση του ανθρωπίνου είδους.
Ιδρύσαμε σήμερα το "World Congress of Ethnic Religions" (W.C.E.R. Παγκόσμιο Συνέδριο Εθνικών
Θρησκειών), με σκοπό την βοήθεια όλων των εθνικών θρησκευτικών ομάδων και κινήσεων να
επιβιώσουν και ν' αλληλοϋποστηριχθούν. Σύνθημά μας είναι "Ενότητα μέσω της Πολυμορφίας".
(Ακολουθούν υπογραφές συνέδρων από Νορβηγία, Λεττονία, Γαλλία, Η.Π.Α., Ινδία, Δανία, Ρωσία,
Γερμανία, Ελλάδα, Λευκορωσία, Βέλγιο, Τσεχία, Ουκρανία, Πολωνία, Λιθουανία και Σουηδία)
Vilnius, Lithuania, 23 Ιουνίου 1998
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 6 ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
(ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, 7 -9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003)
P

P

Τα συστήματα αξιών των κυρίαρχων σύγχρονων πολιτισμικών επιλογών, όπως λ.χ. η λεγόμενη
παγκόσμια «ανάπτυξη» που υποτίθεται ότι έρχεται να ικανοποιήσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες
της ανθρωπότητας, δημιουργούν τον κίνδυνο αφανισμού διάφορων φυσικών πόρων αλλά και
σωζόμενων τοπικών πολιτισμών και εθνικών θρησκειών.
Όπως έχουμε απειλούμενα είδη στον φυσικό κόσμο, έτσι έχουμε και απειλούμενους πολιτισμούς,
θρησκείες και άλλες μορφές της ανθρώπινης πολιτιστικής έκφρασης.
Είναι όλως σημαντικό ν’ αναγνωρισθεί η σπουδαιότητα και να διατηρηθεί η πολλαπλότητα του
ανθρώπινου πολιτισμού

υπό την μορφή των υπαρχόντων τοπικών πολιτισμών και εθνικών /

αυτοχθόνων θρησκειών.
Το 6 ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Εθνικών Θρησκειών (WCER), προτρέπει τις κυβερνήσεις του κόσμου
P

P

ν’ ακολουθήσουν το παράδειγμα του Λιθουανικού νόμου ως προς τον σεβασμό και την προστασία
των εθνικών / αυτοχθόνων πολιτισμών και θρησκειών, που αποτελούν σπουδαία και καθοριστικά
τμήματα του όλου ανθρώπινου πολιτισμού.
Ο Λιθουανικός νόμος «Περί των Αρχών της Κρατικής Προστασίας της Εθνικής Κουλτούρας», δίδει τον
εξής ορισμό του εθνικού πολιτισμού: «Ο Εθνικός Πολιτισμός συμπεριλαμβάνει το σύνολο των
πολιτισμικών αγαθών που παρήγαγε το έθνος, όπως αυτά μεταβιβάσθηκαν από γενεά σε γενεά σε
μία διαρκή ανανέωσή τους και επιτρέπει την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης,
καθώς και της μοναδικότητας των εθνογραφικών περιοχών».
Κύρια επιδίωξη αυτού του νόμου είναι να διασώσει την τοπική παράδοση, η οποία επιβιώνει μόνον
όσο διατηρείται η εθνική ταυτότητα. Ζώσα παράδοση δε του πνευματικού και υλικού εθνικού
πολιτισμού είναι η μετάδοση του κληρονομημένου πολιτισμού, καθώς και η περαιτέρω εξέλιξή του ή η
αναβίωση χαμένων τμημάτων του. Ο εθνικός πολιτισμός και η ζώσα του παράδοση, αποτελούν
ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές του ανθρώπινου πνεύματος, συνεπώς είναι απαραίτητο να
εξασφαλισθεί η ελεύθερη ανάπτυξή τους και η ορθή τους διατύπωση, ώστε ο εθνικός πολιτισμός να
μην ταυτίζεται με την κληρονομιά και την εθνική συνείδηση μόνον με όρους του παρελθόντος, αλλά να
κατανοείται ως μία πληρότητα που αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
«Ρύθμιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας,
θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας».
Άρθρο 1
Θρησκευτική ελευθερία και ισότητα

U

1.

Η θρησκευτική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εκδηλώνει τις

θρησκευτικές του πεποιθήσεις ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή κατ’ ιδίαν, με τη λατρεία, τις
ιεροτελεστίες, τη διδασκαλία και την πρακτική. Έχει επίσης το δικαίωμα να αποσιωπά τις
θρησκευτικές του πεποιθήσεις και να τις μεταβάλλει ελεύθερα και χωρίς τύπους.
2. Το κράτος διασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας και σέβεται όλα τα
θρησκεύματα. Οι θρησκευτικές ενώσεις και οι λειτουργοί τους έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Η απόλαυση των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.
Άρθρο 2
Θρησκευτικές ενώσεις

U

1. Οι αυτοτελείς θρησκευτικές κοινότητες αποκτούν νομική προσωπικότητα με εγγραφή σε ειδικό
δημόσιο βιβλίο, που τηρείται στo Εφετείο Αθηνών. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Εφετείου
Αθηνών, που εκδίδεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση είκοσι (20)
τουλάχιστον φυσικών προσώπων, στην οποία επισυνάπτεται η συστατική πράξη και το καταστατικό
της ένωσης, υπογεγραμμένα από τους ιδρυτές.
2. Για την διάγνωση του θρησκευτικού χαρακτήρα και της αυτοτέλειας, λαμβάνονται ιδίως υπ’ όψη η
διάρκεια και η ύπαρξη συγκροτημένου θρησκευτικού δόγματος, προσιτού σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Αποκλείεται η εγγραφή ενώσεων που διακηρύττουν ή ακολουθούν μισαλλόδοξες πρακτικές.
3. Η κατά την παράγραφο 1 αίτηση εγγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Εισαγγελέα Εφετών, ο
οποίος παρίσταται κατά την συζήτηση. Κατά της απόφασης του Εφετείου μπορούν να ασκήσουν
αναίρεση οι αιτούντες και ο Εισαγγελεύς Εφετών, μέσα σε προθεσμία τριών(3) μηνών.
4. Οι θρησκευτικές ενώσεις αποφασίζουν ελεύθερα για την εσωτερική οργάνωσή τους. Για την
εξυπηρέτηση τοπικών ή ειδικών σκοπών, έχουν το δικαίωμα να συγκροτούν αποκεντρωμένες
οργανικές μονάδες, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
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5. Το καταστατικό των θρησκευτικών ενώσεων

και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή του

κατατίθενται στη Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών και είναι προσιτά στον καθένα. Ρυθμίσεις μη
κατατεθειμένες ουδέποτε κατισχύουν των προσιτών. Οι σχετικές διαφορές υπάγονται στην
αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.
6. Οι χώροι λατρείας των θρησκευτικών ενώσεων είναι πράγματα εκτός συναλλαγής, με την έννοια
του άρθρου 966 ΑΚ. Οι συναθροίσεις τους προστατεύονται κατ’ άρθρο 200 ΠΚ.
7. Με αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών, το Εφετείο Αθηνών μπορεί να διατάξει την διαγραφή
θρησκευτικής ένωσης από το ειδικό δημόσιο βιβλίο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είτε
διότι εξέλιπαν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή της, είτε διότι η ένωση δεν συμμορφώθηκε με την
κατά την παράγραφο 4 του παρόντος υποχρέωσή της. Κατά της απόφασης του Εφετείου μπορούν να
ασκήσουν αναίρεση η ένωση και ο Εισαγγελεύς Εφετών, μέσα σε προθεσμία τριών(3) μηνών.
8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Φορολογική μεταχείριση θρησκευτικών ενώσεων

U

1. Οι κάθε είδους δωρεές, εν ζωή ή αιτία θανάτου, καθώς και οι κληροδοσίες προς θρησκευτικές
ενώσεις, απαλλάσσονται από κάθε φόρο.
2. Οι θρησκευτικές ενώσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο για τα εισοδήματα και τα κάθε είδους
έσοδα που πραγματοποιούν κατά την επιδίωξη των θρησκευτικών σκοπών τους. Δεν υπάγονται στην
απαλλαγή αυτή εισοδήματα από εμπορικές δραστηριότητες, από χρεόγραφα και από εκμετάλλευση
ακινήτων.
3. Οι θρησκευτικές ενώσεις

δημοσιεύουν κάθε χρόνο τον ισολογισμό τους. Για την οικονομική

διαχείρισή τους συντάσσεται κάθε χρόνο έκθεση από μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών,
περίληψη της οποίας δημοσιεύεται με τον ισολογισμό. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν και οι κατά την
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες.
4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών καθορίζονται το λογιστικό πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθούν οι θρησκευτικές
ενώσεις και η κατηγορία των βιβλίων που αυτές θα πρέπει να τηρούν. Με το ίδιο διάταγμα
ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 5
Ναοί και χώροι λατρείας

U

1. Για την ανέγερση ναού και κάθε είδους χώρου λατρείας κάθε θρησκευτικής ένωσης, η αρμόδια
πολεοδομική αρχή εκδίδει σχετική άδεια οικοδομής, ύστερα από γνώμη της οικείας ΕΠ.Α.Ε. Η άδεια
εκδίδεται ή αναθεωρείται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και του νόμιμου εκπροσώπου της
θρησκευτικής ένωσης και διέπεται από τις γενικές πολεοδομικές διατάξεις και τις τυχόν ειδικές που
ισχύουν σε κάθε περιοχή. Ίδια άδεια απαιτείται και για κάθε εργασία, κατασκευή ή σχετική
εγκατάσταση σε υφιστάμενους ναούς και χώρους λατρείας, ανεξάρτητα από τον χρόνο που εκδόθηκε
η αρχική άδεια και από την υπηρεσία που την εξέδωσε. Προκειμένου περί ναών που έχουν
χαρακτηρισθεί θρησκευτικά μνημεία, απαιτείται επί πλέον γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου
Νεωτέρων Μνημείων.
2. Προκειμένου περί ναών και χώρων λατρείας κάθε θρησκευτικής ένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις
του κτιριοδομικού κανονισμού που αφορούν κτίρια της κατηγορίας συνάθροισης κοινού (άρθρο 346
π.δ. 14.7-27.7.1999). Οι σχετικές αρμοδιότητες του Γραφείου Ναοδομίας (Κανονισμός 66/1993, Α’ 47)
καταργούνται.
Άρθρο 6
Διδασκαλία των θρησκευτικών

U

1. Στον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (Α’ 167) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Από το εδ. α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διαγράφονται οι λέξεις «και τα γνήσια στοιχεία της
ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης».
β. Από το εδ. β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 διαγράφονται οι λέξεις «του ορθόδοξου
χριστιανικού ήθους».
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας
επανακαθορίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών, έτσι όπως αυτό
διδάσκεται στην στοιχειώδη και την μέση εκπαίδευση, ώστε η διδασκαλία του να παύσει να έχει
ομολογιακό χαρακτήρα και η ύλη του να περιλάβει εισαγωγή στην ιστορία, την κοινωνιολογία και την
δογματική όλων των θρησκειών. Ειδικά στο λύκειο, το μάθημα των θρησκευτικών μετονομάζεται σε
θρησκειολογία.
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Islamic Republic of Iran - Constitution
Adopted on: 24 Oct 1979 (Document Status: 1992)

Article 13 [Recognized Religious Minorities]
Zoroastrian, Jewish, and Christian Iranians are the only recognized religious minorities, who, within
the limits of the law, are free to perform their religious rites and ceremonies, and to act according to
their own canon in matters of personal affairs and religious education.

http://www.unesco.org/most/rr3iran.htm
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΔΙΚΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΣΜΟΥ
(από το βιβλίο του Βλάση Γ. Ρασσιά «Μία... Ιστορία Αγάπης. Η Ιστορία της χριστιανικής επικρατήσεως», τόμοι 1
- 2 από 5, Αθήναι, 2005 – 2006).
Έτος 354: «Placuit omnibus locis atque urbibus universis claudi protinus templa et accessu vetito omnibus
licentiam deliquendi perditis abnegari. Volumus etiam cunctos sacrificiis abstinere. Quod si quis aliquid forte
huiusmodi perpetraverit, gladio ultore sternatur. Facultates etiam perempti fisco decernimus vindicari et similiter
puniri rectores provinciarum, si facinora vindicare neglexerint» («Επιθυμούμε να σφραγισθούν όλοι οι Ναοί σε
όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της οικουμένης, καθώς και ν’ απαγορευθεί η είσοδος σε αυτούς για να
μη διαπραχθεί το κακούργημα της ειδωλολατρίας. Διατάσσουμε επίσης την πλήρη αποχή από τις θυσίες. Και αν
κάποιος με κάποια δύναμη παραβεί αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό, ομοίως δε, καθώς και με
κατάσχεση της περιουσίας τους, θα τιμωρηθούν όλοι οι διοικητές των επαρχιών που θ’ αμελήσουν να
τιμωρήσουν αυτά τα αδικήματα», «Ιουστινιάνειος Κώδιξ» 1, 11, 1).
356: «Placuit omnibus locis adque urbibus claudi protinus templa et accessu vetito omnibus licentiam
delinquendi perditis abnegari. Volumus etiam cunctos sacrificiis abstinere. Quod si quis aliquid forte huiusmodi
perpetraverit, gladio ultore sternatur. Facultates etiam perempti fisco decernimus vindicari et similiter (adfligi)
rectores provinciarum, si facinora vindicare neglexerint» («Να κλείσουν αμέσως σε όλους τους τόπους και τις
πόλεις οι Εθνικοί Ναοί και ν’ απαγορευθεί η είσοδος σε αυτούς, ώστε να μην μπορούν οι άθλιοι ν’
ανοσιουργήσουν. Θέλουμε επίσης να απέχουν όλοι από τις θυσίες. Αν όμως κάποιος διαπράξει αυτό το
αδίκημα, θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό. Διατάσσουμε επίσης να περιέρχεται στο αυτοκρατορικό ταμείο η
περιουσία αυτών που θα θανατώνονται. Η ίδια ποινή θα επιβάλλεται και στους διοικητές των επαρχιών που θ’
αμελήσουν να τιμωρήσουν τέτοια αδικήματα», «Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16, 10, 4).
381: «Si qui vetitis sacrificiis diurnis nocturnisque velut vesanus ac sacrilegus, incertorum consultorem se
inmerserit fanumque sibi aut templum ad huiuscemodi sceleris executionem adsumendum crediderit vel
putaverit adeundum, proscribtione se noverit subiugandum, cum nos iusta institutione moneamus castis Deum
precibus excolendum, non diris carminibus profanandum» («Αν κάποιος παράφρων ή ιερόσυλος επιδοθεί στις
απαγορευμένες θυσίες, ασχέτως αν είναι ημερήσιες ή νυκτερινές, αν αναζητήσει συμβουλές γι’ αβέβαια
ζητήματα και αν υποθέσει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει ή να επισκεφθεί κάποιον Ναό για να διαπράξει αυτά τα
εγκλήματα, να γνωρίζει ότι θα τιμωρηθεί με θανάτωση και κατάσχεση της περιουσίας του, διότι εμείς με τις
δίκαιες αποφάσεις μας έχουμε ορίσει ο Θεός να λατρεύεται με αγνές προσευχές και όχι να εξευτελίζεται με
βέβηλα άσματα», «Θεοδοσιανός Κώδιξ», 16, 10, 7).
385: «Ne quis mortalium ita faciendi sacrificii sumat audaciam, ut inspectione iecoris extorumque praesagio
vanae spem promissionis accipiat vel, quod est deterius, futura sub exsecrabili consultatione dognoscat
acerbioris etenim imminebit suplicii cruciatus eis, qui contra vetitum praesentium vel futurarum rerum explorare
temptaverint veritatem» («Κανείς θνητός να μην τολμήσει να κάνει θυσίες, ή ν’ αποκτήσει μάταιες ελπίδες από
την σπλαχνοσκοπία, ή, ακόμα χειρότερα, να γνωρίσει τα μελλούμενα συμβουλευόμενος αυτά τα αηδιαστικά
πράγματα. Σκληρότερη τιμωρία περιμένει δε όλους εκείνους που παρά την απαγόρευση, θα τολμήσουν να
εξερευνήσουν την αλήθεια του μέλλοντος ή του παρόντος», «Ιουστινιάνειος Κώδιξ» 1. 11. 2).
391: «Nemo se hostiis polluat, nemo insontem victimam caedat, nemo delubra adeat, templa perlustret et
mortali opere formata simulacra suspiciat, ne divines adque humanis sanctionibus reus fiat» («Κανείς δεν θα
μολυνθεί με θυσίες και σφάγια, κανείς δεν θα πλησιάσει ή θα εισέλθει σε Ναούς, ούτε θα τιμήσει εικόνες
φτιαγμένες από ανθρώπινο χέρι, διότι θα είναι ένοχος μπροστά στους ανθρωπίνους και τους θεϊκούς νόμους»,
«Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 10. 10).
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391: «Nulli sacrificandi tribuatur potestas, nemo templa circumeat, nemo delubra suspiciat. Interclusos sibi
nostrae legis obstaculo profanes aditus recognoscant adeo, ut, si qui vel de diis aliquid contra vetitum sacrisque
molietur, nullis exuendum se indulgentiis recognoscat» («Κανείς δεν επιτρέπεται να θυσιάζει, να περιφέρεται
στους Ναούς ή ν’ αποδίδει εκεί τιμές. Όλοι ν’ αποδεχθούν ότι ο νόμος μας τους απαγορεύει την άνομο είσοδό
τους στους Ναούς, ώστε αν κάποιος πράξει κάτι σχετικό με θεούς ή τελετές, παραβαίνοντας την απαγόρευση
αυτή, δεν θα αποφύγει την τιμωρία, ούτε θα τύχει ελέους από τις αρχές», «Θεοδοσιανός Κώδιξ», 16. 10. 11).
392: «Κανείς απολύτως, ασχέτως της κοινωνικής τάξεως που προέρχεται ή της ιεραρχικής βαθμίδος που
κατέχει, ασχέτως αν κατέχει κάποιο αξίωμα ή έχει αποσυρθεί από αυτό, ασχέτως αν είναι ισχυρός λόγω της
καταγωγής του ή ταπεινός ως προς την γενεά του, ασχέτως της οικονομικής του καταστάσεως και της νομικής
του υποστάσεως, σε κανέναν τόπο και σε καμμία πόλη, δεν επιτρέπεται να θυσιάσει σε άψυχα αγάλματα. Ούτε
και θα τιμήσει, διαπράττοντας κρυφίως στην οικία του αυτή την κακουργία, με πυρά τους Θεούς Λάρητες, με
σπονδή οίνου την Θεά Τύχη ή με αρώματα τους Θεούς Πενάτες. Ούτε θα τους ανάψει λυχνάρια, ούτε θα τους
κάψει λιβάνι, ούτε θ’ αναρτήσει προς τιμήν τους στεφάνους. Αν τολμήσει κανείς να κάνει άνομο θυσία και να
συμβουλευθεί τα σπλάχνα του σφαγίου, προτρέπονται άπαντες να τον καταγγείλουν δημοσίως, όπως είθισται
να γίνεται και με τους ενόχους εσχάτης προδοσίας, ώστε να τιμωρηθεί με την πρέπουσα σκληρή τιμωρία, παρ’
όλο που δεν έχει διαπράξει τίποτε ενάντιο ή σχετικό με την ασφάλεια του αυτοκράτορος. Διότι είναι από μόνο
του κακούργημα το να θέλει κάποιος να παραβιάσει τους νόμους της φύσεως και να διερευνήσει απαγορευμένα
ζητήματα, ν’ ανακαλύψει κρυμμένα μυστικά, ν’ αποτολμήσει απαράδεκτες ενέργειες, να επιδιώξει να μάθει πώς
θα εξελιχθεί ο βίος κάποιου άλλου ή να προβλέψει τον θάνατο ενός τρίτου προσώπου. Και αν κανείς αποδώσει
τιμές, ανάπτοντας εμπρός από αυτά λιβάνι, σε φθαρτά αγάλματα κατασκευασμένα από ανθρώπινο χέρι, και αν
κατά τρόπο γελοίο νοιώσει σέβας για τα ομοιώματα που ο ίδιος έχει κατασκευάσει, ή αν τυλίξει με γιρλάντες
κάποιο δένδρο ή αν υψώσει βωμό με υλικά που ο ίδιος έχει σηκώσει από την γή, ή αν προσπαθήσει να τιμήσει
αγάλματα αφιερωμένα στην ματαιότητα με αναθήματα, έστω και ταπεινά αφού και τέτοια ακόμη αποτελούν
προσβολή κατά της θρησκείας μας, θα τιμωρηθεί με κατάσχεση της οικίας ή του οικοπέδου στο οποίο
απεδείχθη ότι τιμήθηκε η ειδωλολατρική δεισιδαιμονία… » («Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 10. 12).
396: «Privilegia si qua concessa sunt antiquo iure sacerdotibus, ministris, praefectis, hierofantis sacrorum sive
quolibet alio nomine nuncupantur, penitus aboleantur nev gratulentur se privilegio esse munitos, quorum
professio per legem cognoscitur esse damnata» («Εάν με παλαιούς νόμους είχαν δοθεί προνόμια σε
ιερουργούς, μινίστρους, πρεφέκτους ή ιεροφάντες των παλαιών Μυστηρίων, γνωστούς με τα πιο πάνω ονόματα
ή με άλλα, τα προνόμια αυτά θα καταργηθούν πλήρως. Τα πρόσωπα αυτά δεν θα μπορούν να συγκαταλέγονται
μεταξύ των τυχερών που προστατεύουμε με προνόμια, αυτή η ίδια η ιδιότης τους άλλωστε καταδικάζεται ήδη
υπό του νόμου», «Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16, 10, 14).
399: «…depositis sub officio idolis disceptatione habita, quibus etiam nunc patuerit cultum vanae superstitionis
inpendi» («… τα είδωλα να αφαιρεθούν από τους Ναούς υπό την επίβλεψη του διοικητικού προσωπικού,
καθώς η έρευνά μας έχει αποδείξει ότι ακόμη και τώρα λατρεύεται με την βοήθεια αυτών των ειδώλων η άθλια
δεισιδαιμονία», «Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 10. 18) και «Si qua in agris templa sunt, sine turba ac tumultu
diruantur. His enim deiectis atque sublatis omnis superstitioni materia consumetur» («Εάν υπάρχουν ακόμη
Ναοί σε επαρχιακές περιοχές να καταστραφούν χωρίς φασαρία ή οχλαγωγία. Γιατί μόνον όταν θα έχουν
γκρεμισθεί και εξαλειφθεί από προσώπου γής, θα έχει καταστραφεί η υλική βάση επάνω στην οποία στηρίζεται
η δεισιδαιμονία», «Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16, 10, 16).
408: «Simulacra, si qua etiamnunc in temples fanisque consistunt et quae alicubi ritum vel acceperunt vel
accipiunt paganorum, suis sedibus evellantur, cum hoc repetita sciamus saepius sanctione decretum. Aedificia
ipsa templorum, quac in civitatibus vel oppidis vel extra oppida sunt, ad usum publicum vindicentur, arae locis
omnibus destruantur…» («Εάν κάποια αγάλματα βρίσκονται ακόμη μέσα στους Ναούς και τα Ιερά και έχουν
δεχθεί ή δέχονται ακόμη την λατρεία των ειδωλολατρών, όπου κι αν συμβαίνει αυτό, θα ξεριζωθούν εκ
θεμελίων, αναγνωρίζοντας ότι αυτό έχει διαταχθεί κατ’ επανάληψη και πολύ συχνά. Τα ίδια τα κτίρια των Ναών
που βρίσκονται μέσα σε πόλεις ή κωμοπόλεις, ή έξω από αυτές, θα παραδοθούν σε δημόσια χρήση και θα
καταστραφούν οι ανά τόπους βωμοί…», «Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 10. 19).
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415: «Omnia loca, quae sacris error veterum deputavit, nostrae rei iubemus sociari…» («Προσαρτώνται στο
αυτοκρατορικό ταμείο μας όλοι οι τόποι που έως τώρα ανήκαν στο θρησκευτικό σφάλμα των παλαιών») και εν
συνεχεία «…ea vero, quae muliplicibus constitutes ad venerabilem ecclesiam voluimus pertinere, Christiana sibi
merito religio vindicabit» («…όσα βεβαίως με πολλαπλά διατάγματά μας έχουμε χαρίσει στην σεβαστή
Εκκλησία, αυτοδικαίως θα ανήκουν για πάντα σε αυτήν», «Ιουστινιάνειος Κώδιξ» 1. 11. 5) και «Σύμφωνα με την
νομοθεσία του Γρατιανού, που τώρα ευρίσκεται μεταξύ των Αγίων, διατάσσουμε να περιέλθουν όλα τα μέρη
που χρησιμοποιούσε η θρησκευτική πλάνη των παλαιών στην ιδιοκτησία του αυτοκρατορικού μας ταμείου.
Άπαξ και απαγορεύθηκε η χρηματοδότηση της αισχρής δεισιδαιμονίας, τα οφέλη από τέτοια μέρη θ’
αφαιρούνται από τους παράνομους πλέον ιδιοκτήτες τους… Επιπλέον, εάν με νόμους μας έχει επανειλημμένως
ορισθεί οι τέτοιου είδους περιουσίες ν’ ανήκουν στη σεβαστή Εκκλησία, η χριστιανική Θρησκεία μπορεί να τις
διεκδικήσει για λογαριασμό της. Κατά συνέπεια, όλα τα κτήματα που κάποτε ανήκαν στην καταδικασθείσα
δεισιδαιμονία και όλοι οι τόποι που προηγουμένως ανήκαν στους Φρεντιάνους, τους Δενδροφόρους και σε
άλλους που φέρουν διάφορα ονόματα ειδωλολατρικών φορέων, και που συντηρούσαν τις εορτές και τις
δαπάνες τους, θα μπορούν στο εξής να ενισχύουν το ημέτερο εισόδημα, αφού η ειδωλολατρία απαγορεύεται να
υπάρχει. Και επίσης, εάν κάτι έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για θυσίες και άρα έχει εξυπηρετήσει την εξαπάτηση
των ανθρώπων, θ’ απομακρυνθεί από όλους τους τόπους που αρέσκεται να συχνάζει το κοινό, ώστε να μην
έχει πια την δυνατότητα να παρασύρει ανθρώπους στην πλάνη…» («Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 10. 20).
416: «…qui profano pagani ritus errore seu crimine poluuntur, hoc est Gentiles, nec ad militiam admittantur nec
administratoris vel iudicis honore decorentur» («…αυτά τα άτομα που έχουν μολυνθεί από την ειδωλολατρία ή
έχουν διαπράξει το έγκλημα της τελέσεως ειδωλολατρικών τελετών, δηλαδή οι Εθνικοί, δεν θα γίνονται δεκτοί
στον στρατό, ούτε θα ορίζονται ποτέ διοικητές ή δικαστές», «Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 10. 21).
423: «Paganos qui supersunt, quamquam iam nullos esse credamus, promulgatarum…» («Οι ειδωλολάτρες θα
εξαλειφθούν με την εφαρμογή των ήδη εκδοθέντων νόμων», «Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 10. 22) και «Paganos
qui supersunt, si aliquando in execrandis daemorum sacrificiis fuerint comprehensi, quamvis capitali poena
subdi debuerint, bonorum proscriptio ac exilium cohercebit» («…Οι ειδωλολάτρες θα αποτραπούν από την
τέλεση των καταραμένων θυσιών στους δαίμονες με προγραφή της περιουσίας τους και ισόβια εξορία, παρόλο
που κανονικά αυτοί θα έπρεπε να θανατώνονται», «Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 10. 23).
435: «Omnibus sceleratae mentis paganae exsecrandis hostiarum immolationibus damnandisque sacrificiis
ceterisque antiquiorum sanctionum auctoritate prohibitis interdicimus cunctaque eorum fana templa delubra, si
qua etiam nunc restant integra, praecepto magistratuum destrui conlocationeque venerandae Christianae
religionis signi expiari praecipimus, scientibus universes, si quem huic legi aput conpetentem iudicem idoneis
probationibus inlusisse constiterit, eum morte esse multandum» («Απαγορεύουμε σε εκείνους που έχουν μιαρές
ειδωλολατρικές πεποιθήσεις να προσφέρουν τις καταραμένες τους θυσίες και να ασκούν όλες τις άλλες
καταδικαστέες πρακτικές τους. Διατάσσουμε δε όλα τα Ιερά και οι Ναοί τους που στέκουν ακόμη, να
καταστραφούν με πρωτοβουλία των τοπικών διοικητών και να εξαγνισθούν τα’ απομεινάρια τους με την ύψωση
του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Όλοι ας γνωρίζουν ότι αν παραβάτης του παρόντος νόμου
παραπεμφθεί με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον δικαστού, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου»,
«Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16, 10, 25).
451: «Nemo venerantis adorantisque animo delubra, quae olim iam clausa sunt, reseret: absit a saeculo nostro
infandis exsecrandisque simulacris honorem pristinum reddi, redimiri sertis templorum impios postes, profanis
aris accendi ignes, adoleri in isdem thura, victimas caedi, pateris vina libari et religionis loco existimari
sacrilegium…» («Διατάσσουμε ότι κανείς δεν θα τιμήσει και λατρεύσει σε Ιερά που έχουν σφραγισθεί: δεν θ’
αποδίδονται στο εξής τιμές προς ανόσια και αηδιαστικά αγάλματα, ούτε θα στολίζονται με στεφάνια οι ανόσιοι
Ναοί, ούτε θα ανάπτονται οι βλάσφημες επιβώμιες πυρές, ούτε λιβάνια θα καίγονται, ούτε ιερεία θα
θυσιάζονται, ούτε θα βρέχονται τα πάτερα με σπονδές οίνου και δεν θα διαπράττεται καμμία από τις ιεροσυλίες
αυτών των Θρησκειών…» και εν συνεχεία «…όποιος αποπειραθεί να θυσιάσει ενάντια στις απαγορεύσεις που η
Γαληνότης μας έχει επιβάλει και ενάντια στις απαγορεύσεις των προγενεστέρων αγιοτάτων διαταγμάτων, και
κατηγορηθεί δημοσίως ενώπιον δικαστού, θα καταδικάζεται εις θάνατον και θα κατάσχεται όλη η περιουσία του.
Ας γίνει επίσης γνωστό σε όλους τους αξιωματούχους ότι θα καταδικασθούν στην ίδια ποινή, αν
εξακολουθήσουν να συμμετέχουν σε απαγορευμένους από τους αυστηρούς νόμους μας εορτασμούς. Εάν
κάποιος επιφανής πολίτης ή διοικητής επαρχίας αποκαλυφθεί μετά από κανονική καταγγελία ότι έχει
συμμετάσχει σε τέτοια κακουργήματα, θα υποχρεωθεί να πληρώσει στο αυτοκρατορικό ταμείο πενήντα λίβρες
χρυσού ο ίδιος και πενήντα λίβρες χρυσού οι αξιωματούχοι της ακολουθίας του», «Ιουστινιάνειος Κώδιξ» 1. 11.
7).
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472: «Ανακοινώνουμε σε όλους εκείνους που έχουν γίνει χριστιανοί και ήδη αξιωθεί το άγιο και σωτήριο
βάπτισμα, ότι όποτε εντοπισθούν επιμένοντες στην πλάνη των Ελλήνων θα καταδικασθούν στην εσχάτη των
ποινών. Όσοι όμως δεν έχουν αξιωθεί ακόμη το σεβαστό βάπτισμα, θα πρέπει να εμφανισθούν οικειοθελώς
στην Βασιλεύουσα ή στις επαρχιακές πόλεις τους και να προσέλθουν στις αγιότατες εκκλησίες μαζί με τις
συζύγους τους, τα τέκνα τους και όλα τα υπόλοιπα μέλη του οίκου τους και να κατηχηθούν στην αληθινή πίστη
των χριστιανών. Έτσι, αφού κατηχηθούν και αποβάλουν μια για πάντα την πλάνη που τους διακατείχε, θα
πρέπει να δεχθούν το σωτήριο βάπτισμα, διαφορετικά δεν θα έχουν κανένα απολύτως πολιτικό δικαίωμα, ούτε
θα τους επιτραπεί να είναι ιδιοκτήτες κινητής ή ακινήτου περιουσίας. Θα τους αφαιρεθούν τα πάντα και θα
εγκαταλειφθούν οι οικογένειές τους στην εξαθλίωση και επιπλέον οι ίδιοι θα υποβληθούν σε διάφορες ποινές.
Απαγορεύουμε δε κάθε διδασκαλία των πασχόντων από την νόσο των ανοσίων Ελλήνων, ώστε να μην
μπορούν να διαφθείρουν τις ψυχές των μαθητών τους με δήθεν αλήθειες… Οι περιουσίες αυτών των
ανθρώπων θα δημευθούν και οι ίδιοι θα τιμωρηθούν με εξορία. Αν κάποιος στην επικράτειά μας κρύβεται, αλλά
συλληφθεί θυσιάζων ή διαπράττων το αδίκημα της ειδωλολατρίας θα τιμωρηθεί με την εσχάτη των ποινών, με
την οποία άλλωστε τιμωρούνται δικαίως και οι Μανιχαίοι και οι Βορβορίτες, γιατί κρίνουμε ότι όλοι αυτοί είναι
εξίσου εγκληματίες…» και «Θεσπίζουμε δε και νόμο, σύμφωνα με τον οποίο όλα τα μικρά παιδιά πρέπει να
δέχονται το σωτήριο βάπτισμα αμέσως και χωρίς καμμία αναβολή, ώστε όπως και οι μεγαλύτεροι να μπορούν
να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται στις θείες γραφές και τους θείους κανόνες… Έτσι θα μπορούν να
διαφυλάξουν την αληθινή πίστη των ορθοδόξων χριστιανών και δεν θα επιστρέψουν ξανά στην παλαιά πλάνη.
Και όσων έχουν κάποιο στρατιωτικό ή άλλο αξίωμα και περιουσία μεγάλη και για να κρατήσουν τα προσχήματα
εβαπτίσθησαν οι ίδιοι ή πρόκειται να βαπτισθούν, αφήνοντας όμως τις συζύγους τους και τα τέκνα τους ή τα
άλλα μέλη του οίκου τους μέσα στην Ελληνική πλάνη, διατάσσουμε να δημευθεί η περιουσία τους, να
στερηθούν όλων των πολιτικών δικαιωμάτων τους και να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει, αφού είναι φανερό ότι
έτυχαν του αγίου βαπτίσματος δίχως να έχουν πίστη, και τα ίδια δε θα υφίστανται οι αλιτήριοι Έλληνες και οι
Μανιχαίοι, τμήμα των οποίων είναι οι Βορβορίτες» («Ιουστινιάνειος Κώδιξ» 1. 11. 8 και 10).
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΥΒΡΙΣΕΩΝ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Παγκόσμιο συνέδριο νεοπαγανιστών στην Αθήνα
4/6/2004

Ὑπό πέπλον ἄκρας μυστικότητος ἄρχισε σήμερα τίς ἐργασίες του, σέ συνεδριακό κέντρο τῆς Πλάκας
στήν Ἀθήνα, τό 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ἐθνικῶν Θρησκειῶν, τό ὁποῖο διοργανώνεται στήν Χώρα
μας ἀπό τό Ὕπατο Συμβούλιο Ἑλλήνων Ἐθνικῶν.
Τό Παγκόσμιο Συνέδριο Ἐθνικῶν Θρησκειῶν (W.C.E.R.) ἀποτελεῖ τήν συλλογική ἔκφραση τῶν
προχριστιανικῶν πολυθεϊστικῶν παγανιστικῶν θρησκειῶν.
Τά διάφορα νεοπαγανιστικά κινήματα, ἐθνικά καί παγκόσμια, καίτοι διαφοροποιοῦνται μεταξύ τους
σέ βασικές ἀρχές, ἐν τούτοις συγκροτοῦν ἐνιαῖο μέτωπο στήν πολεμική τους κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ἡ προσπάθειά τους γιά τήν ἐπιστροφή στήν παλαιά ἐκείνη πλάνη τῆς πολυθεϊας, τήν ὁποῖα
ἀπέρριψαν τά λαμπρά πνεύματα τοῦ ἐνδόξου Ἀρχαιοελληνικοῦ παρελθόντος μας, πρέπει νά
ἐκληφθῆ ὡς ὀπισθοχώρηση σέ πρωτόγονες μορφές πολυθεϊας καί πνευματικῆς ἄγνοιας.
Ἐν προκειμένῳ, πρέπει νά ὑπενθυμίσουμε τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου: "Ἐάν, ἀφοῦ
ἀπέφυγαν τά μιάσματα τοῦ κόσμου διά τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
πάλιν ἐμπλέκονται εἰς αὐτά καί νικῶνται, τότε τά τελευταῖα των
ἔχουν γίνει χειρότερα τῶν πρώτων"(Β´ Πέτρ. Β´ 20).
Εκ της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων
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ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ
Η ΑΠΕΙΛΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Μία έκδοση της
Αποστολικής Διακονίας

H

H

Η φύση, οι καταβολές και οι
επιδιώξεις του νεοπαγανιστικού
κινήματος.
Σκοπός, η ενημέρωση του λαού μας
για το επικίνδυνο αυτό, παράλογο
και αλλοπρόσαλλο πνευματικό και
θρησκευτικό πολυπρόσωπο κίνημα,
που κρύβεται τεχνηέντως κάτω από
τον μανδύα του αρχαιοελληνικού
πολιτισμού.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Τί κοινό
υπάρχει
μεταξύ
Χριστού
και των
ειδώλων;

Τί σχέση έχουν οι μύθοι
των ειδωλολατρών με την
ιστορική πραγματικότητα
της Εκκλησίας;
Πώς μπορούν να
συγκριθούν οι
αναισχυντίες και
εμπάθειες των
ψευδοθεών του Ολύμπου
με το μοναδικό, ιστορικό,
πανάγιο πρόσωπο του
θεανθρώπου Χρίστου, ο
Οποίος "αμαρτίαν ουκ
εποίησεν ουδέ ευρέθη
δόλος εν τω στόματι
αυτού", και για την αγάπη
και την σωτηρία μας έγινε
άνθρωπος και υπέμεινε
σταυρό εκουσίως;

ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙ
ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
'Εκδοση
Ιεράς Μονής
Οσίου Γρηγορίου,
Άγιον Όρος

----------------------------------------------------------------------------------------------------Οι
δάσκαλοι,
που
διαβάζουν
την ιστορία
και τη
φιλολογία,
να
μαρτυρήσο
υν στο λαό
μας την
αλήθεια.

Οι ειδωλολάτρες προγονοί
μας πόνεσαν πολύ με την
ψεύτικη θρησκεία τους, που
από πολύ νωρίς την έκριναν
και την κατέκριναν οι ίδιοι

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
Κώστα Γανωτή
'Εκδοση
Ιεράς Μητροπόλεως
Πειραιώς
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Καταστροφή του Βωμού του Διονύσου στην Ραπεντώσα Αττικής
από παραεκκλησιαστικούς κύκλους το 1997
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«Διάλογος», τεύχη 13-19
π. Κυριακού Τσουρού, Δ/ρος Θεολογίας
Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων
«Παρουσιάζονται ως κινήσεις για την προβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με εθνικιστικό ή
πολιτιστικό κάλυμμα, για την αναβίωση του ολυμπιακού πνεύματος, για την προβολή των Δελφικών
ιδεωδών, για την επιστροφή στις ρίζες μας, για την διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Δραστηριοποιούνται ως φυσιολατρικά, πολιτιστικά και οικολογικά κινήματα (μιλούν για έμψυχο δάσος,
θεατρικές παραστάσεις), ως καλλιτεχνικές αναβιώσεις αρχαιο-ελληνικών τελετών που φέρουν
θρησκευτικό χαρακτήρα, (όπως Παναθήναια, Ελευσίνια μυστήρια, αναστενάρια, φωτιές του ΑηΓιαννιού, Καρναβάλια, παράδοση του πυρός προς ανθρώπους από τον Προμηθέα, γιορτή του
θερινού ηλιοστασίου, αφή και μεταφορά της ιερής φλόγας κ.λπ.).»
«Ακόμη προσφέρουν ευκαιρίες για την απόλαυση της πανσελήνου από τον ιερό βράχο της
Ακροπόλεως, εκδηλώσεις με τον εορτασμό των ηλιοστασίων, την αλλαγή των εποχών κ.λ.π. Όλα
αυτά και άλλα ακόμη, δεν είναι πάντοτε απλές παραδοσιακές-φολκλορικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις
και τελετές. Συχνά μπορεί να είναι ποικίλα προσωπεία και τεχνάσματα για να επαναφέρουμε τους
πατρομητρικούς αρχαίους τρόπους (Διιπετές 15, σ. 3), να γίνουμε κοινωνοί του πνεύματος των
προγόνων μας... να συνειδητοποιήσουμε την ταυτότητά μας (Πυρφόρος τ. 22, σ. 70).»

ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
«Γι αυτό κάνουν ότι μπορούν για να διατηρήσουν, να προβάλλουν και να προάγουν αυτές τις
εκδηλώσεις. Ως η κυριότερη μορφή επιβίωσης αρχαιοελληνικού παγανισμού και ως «επιβίωση της
λατρείας του Διονύσου» θεωρούνται τα σύγχρονα καρναβαλικά δρώμενα. Άλλη παρόμοια εκδήλωση
τα αναστενάρια, θεωρούνται ως αναβίωση της αρχαίας θρακικής οργιαστικής θρησκείας. Επίσης τα
«κουρμπάνια», οι Θυσίες ζώων, που γίνονται σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος σε πανηγύρεις
χριστιανικών εορτών, τα διάφορα έθιμα των μεγάλων χριστιανικών εορτών, τα κάλαντα, οι φωτιές του
Αϊ Γιαννιού και άλλα λαϊκά δρώμενα είναι κατά τους νεοπαγανιστές η «επιβίωση της πατρώας
θρησκείας στο λαό μας».
«Όπως για παράδειγμα τα αναστενάρια, τα οποία ήταν πράγματι μέρος της λατρείας της Περαίας
Αρτέμιδος| (Στράβων 12,537 και Ευριπ. Βάκχες 300). Κάθε χρόνο γίνεται μια άνευ προηγουμένου
προσπάθεια να συμμετάσχουν πάνδημα οι «αρχαιολάτρες» στα αναστενάρια της βόρειας Ελλάδος.»
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Αντίθετη στην παρέλαση καρναβαλιών η Μητρόπολη Αλεξ/πολης
16/02/2004
Σε σύσκεψη που έγινε την παρελθούσα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο Επισκοπείο, υπό την
προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ανθίμου και με την συμμετοχή των ιεροκηρύκων
της Ιεράς Μητροπόλεως και των εφημερίων ιερέων των ενοριών της Αλεξανδρουπόλεως και των
προαστείων αυτής, ελήφθη η εξής απόφαση, επί του τεθέντος υπό πολλών Χριστιανών μας θέματος
της διοργανώσεως υπό του Δήμου Καρναβαλικών εκδηλώσεων στην πόλη μας.
Ο ιερός κλήρος της τοπικής Εκκλησίας μας:
1. Εκφράζει την απόλυτη διαφωνία του για την διοργάνωση καρναβαλικών εθίμων στην
Αλεξανδρούπολη, που άρχισαν πέρυσι δειλά με την υποστήριξη του καρναβαλιού της Ξάνθης, και
τώρα εξελίσσονται εντονώτερα.
2. Υπενθυμίζει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξε ανέκαθεν αντίθετη στις εκδηλώσεις αυτές,
που αποτελούν κατάλοιπα ειδωλολατρικών εορτών, και οι οποίες νοθεύουν το περιεχόμενο του
ιερού Τριωδίου, το οποίον αποτελεί την απαρχή για τον κατάλληλο εορτασμό του Πάσχα.
3. Εχει την άποψη ότι οι καρναβαλικές εκδηλώσεις είναι παντελώς ξένες προς τον χαρακτήρα και την
φήμη της Αλεξανδρουπόλεως, αφού θεωρείται μια πόλη με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με
πολιτισμό, με ορθόδοξη παράδοση, με παιδεία και με καλές κοινωνικές ισορροπίες.
4. Επισημαίνει πως εάν κάποιες πόλεις διοργανώνουν έντονο εορτασμό του καρναβαλιού, με
σκοπούς κυρίως εμπορικούς, στο τέλος οι κοινωνικές και ηθικές συνέπειες από όλη αυτή την
διαδικασία είναι οδυνηρές για πολλά κυρίως νεαρά άτομα.
5. Παρακαλεί και προτρέπει τους αγαπητούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβαθμίου και
δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως της πόλεώς μας, καθώς και τους συλλόγους γονέων και
κηδεμόνων, να αποτρέψουν τα παιδιά μας από την συμμετοχή σε παρέλαση και χορούς
καρναβαλιού, για να αποφύγουν δυσάρεστες συνέπειες στις τρυφερές ψυχές τους, τις
ψευδαισθήσεις για την ζωή και τις οποιεσδήποτε αθέλητες προκλήσεις.
6. Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο Αλεξανδρουπόλεως και το Δημοτικό Συμβούλιο να αναθεωρήσει την
απόφασή του για του χορούς και την παρέλαση και να περιορισθεί ο εορτασμός στην Πλατεία της
Ακαδημίας, όπως και κατά το παρελθόν έτος.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθιμος έκαμε την ακόλουθη δήλωση:
«Ο αρχηγός της πίστεώς μας Κύριος Ιησούς Χριστός, η Θεοτόκος Παναγία Μητέρα Του, ο προστάτης
μας άγιος Νικόλαος και οι άλλοι άγιοί μας, μας χαρίζουν ένα μεγάλο δώρο, εδώ και τριάντα και πλέον
χρόνια. Μας προφύλαξαν από πολέμους, από σεισμούς, από πλημμύρες, από ανεμοθύελλες, από
χιονοθύελλες, από τρικυμίες, από πυρκαϊές, από επιδημίες και από άλλες συμφορές.
Ας μη προκαλούμε λοιπόν τη θεία Βουλή Του, με πράξεις αντίθετες στην χριστιανική πίστη μας.
Ελάτε να ζήσουμε τούτη την περίοδο του Τριωδίου με την ανείπωτη χαρά της πίστεως, της μετανοίας,
της αγάπης και των καλών έργων. Καλή Σαρακοστή. Ευλογημένο το Πάσχα Κυρίου».
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1994/45. Draft United Nations declaration on the rights of indigenous peoples

PART III
Article 12

U

U

Indigenous peoples have the right to practise and revitalize their cultural traditions and customs.
This includes the right to maintain, protect and develop the past, present and future manifestations of
their cultures, such as archaeological and historical sites, artifacts, designs, ceremonies, technologies
and visual and performing arts and literature, as well as the right to the restitution of cultural,
intellectual, religious and spiritual property taken without their free and informed consent or in violation
of their laws, traditions and customs.
Article 13

U

U

Indigenous peoples have the right to manifest, practise, develop and teach their spiritual and religious
traditions, customs and ceremonies; the right to maintain, protect, and have access in privacy to
their religious and cultural sites; the right to the use and control of ceremonial objects; and the right
to the repatriation of human remains.
States shall take effective measures, in conjunction with the indigenous peoples concerned, to
ensure that indigenous sacred places, including burial sites, be preserved, respected and
protected.
Article 14

U

U

Indigenous peoples have the right to revitalize, use, develop and transmit to future generations their
histories, languages, oral traditions, philosophies, writing systems and literatures, and to designate
and retain their own names for communities, places and persons.
States shall take effective measures, whenever any right of indigenous peoples may be threatened, to
ensure this right is protected and also to ensure that they can understand and be understood in
political, legal and administrative proceedings, where necessary through the provision of interpretation
or by other appropriate means.
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ΨΗΦΙΣΜΑ του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Εθνικών Θρησκειών (W.C.E.R.)
Oι σύνεδροι του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Εθνικών Θρησκειών (W.C.E.R.), που συνήλθε τον
Ιούνιο του 2004 στην Αθήνα, εκπρόσωποι Εθνικών Θρησκειών που είτε υφίστανται αδιαλείπτως
από την απώτατη αρχαιότητα είτε έχουν παλινορθωθεί μετά από αιώνες ανελέητων διωγμών,
αντιλαμβανόμενοι ως τυπική περίπτωση αδικίας και αγνωμοσύνης το ότι έως σήμερα δεν έχει
αναγνωρισθεί από το σύγχρονο Ελληνικό Κράτος ως ιερή και τιμηθεί αναλόγως η ζώσα και γνωστή
σε όλους τους καλλιεργημένους ανθρώπους Ελληνική Εθνική Θρησκεία συνυπογράφουμε την
επικείμενη λογική και δίκαιη έκκληση του Υ.Σ.Ε.Ε. προς την Ελληνική κυβέρνηση για
1. την έγκριση ενός ειδικού νόμου που με σαφήνεια να προστατεύει την ιερότητα της Ελληνικής
Εθνικής Θρησκείας, να διευκολύνει την άσκηση και διάδοσή της και να κατοχυρώνει τα
δικαιώματα των ανθρώπων που την ακολουθούν.
2. την θεσμική αναγνώριση της Ελληνικής Εθνικής θρησκείας
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2004
Signed by / Υπογραφέν από τους:
Jonas Trinkunas, Lithuania - Pedro Ortega, Spain - Kurt Oertel, Germany - Isabel Jauss, Germany - Shyam
Parande, India - Michael Strmiska, U,S,A - Inija Trinkuniene, Lithuania - Jessie Kaur Shigh, Australia - Gunter
Stienecke, Germany - Lorenza Minto, Italy - Jurgen Van deboterret, Belgium - Alexander Petsko, Russia - Dr, H,
T, Chawdary, Bharat (India) - Dr. Raquel Seijas Costa, Spain - B. K. Chawdary, United Kingdom - Stefaan van
den Eynde, Belgium - Stephan Bondran, France - Jean Lionel Manquat, France - Surinder Paul Attri, U.S.A. Aija Svilane, Latvia - Koenraad Logghe, Belgium - Pritam S. Rangar, United Kingdom - Claudio Simeoni, Italy Ramiants Jansons, Latvia - Rajinder Singh, United Kingdom - Aquija Saprovska, Latvia

ΨΗΦΙΣΜΑ του 8ου Παγκοσμίου Συνεδρίου των Εθνικών Θρησκειών (W.C.E.R.), που συνήλθε
στην Αμβέρσα του Βελγίου τον Ιούνιο του 2005
Οι κάτωθι υπογράφοντες, εκπρόσωποι του Παγκοσμίου Συνεδρίου των Εθνικών Θρησκειών (World
Congress of Ethnic Religions, W.C.E.R.) προσυπογράφουμε τα ψηφίσματα που ακολουθούν και τα
οποία το W.C.E.R. ψήφισε στις 08, 09 και 10 Ιουνίου του 2005 στην Αμβέρσα του Βελγίου.
Jessiee Kaur Singh – Αυστραλία – Sikh, Meerat Kaur– Μεγάλη Βρετανία – Sikh, Rajinder Singh – Μεγάλη
Βρετανία – Sikh / Hindu, Bal Krishan Chaudhari– Ινδία – Hindu, Mrs. Pushpa Rani Chaudhari – Ινδία – Hindu,
Swami Aksharananda (δρ Odaipaul Singh) – Ινδία – Hindu, Surinder Paul Attri – Η.Π.Α. – Hindu, Anne Ferlat –
Γαλλία, Denis Dornoy – Γαλλία – Asatr?, Kurt Oertel – Γερμανία – Asatru, Ingmar Lauer– Γερμανία – Asatru,
Isabel Jauss – Γερμανία – Asatru, Pia Struck – Δανία – Asatru, Morten Grolsted – Δανία – Asatru, Stefaan Van
den Eynde – Βέλγιο – Asatru (Werkgroep Traditie), Koenraad Logghe – Βέλγιο – Asatru (Werkgroep Traditie),
Inija Trinkuniene – Λιθουανία – Romuva (Old Baltic Religion), δρ Michael Strmiska – Η.Π.Α. – Romuva (Old
Baltic Religion), δρ Michael York – Μεγάλη Βρετανία – Vanatru, Richard Switzler – Η.Π.Α. – Vanatru, Jean
Lionel Manquat – Γαλλία – Druidic Group of Gauls, Pierre Collier – Γαλλία – Druidic Group of Gauls, Michel
Baron – Γαλλία – Druidic Group of Gauls, Stephan Bondran – Γαλλία – Druidic Group of Gauls, Aija Svilane –
Λετονία – Old Latvian Religion, Ramants Jansons – Λετονία – Old Latvian Religion, Βλάσης Ρασσιάς – Ελλάς –
Ελληνική Εθνική Θρησκεία, Μαρίνα Ψαράκη – Ελλάς – Ελληνική Εθνική Θρησκεία, Claudio Simeoni – Ιταλία –
Federazione Pagana, Manuela Simeoni – Ιταλία – Federazione Pagana, Lorenza Minto – Ιταλία – Federazione
Pagana, Paoli Zuffi – Ιταλία – Federazione Pagana, Ferdinando Cattapan – Ιταλία – Federazione Pagana
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Ως σύνεδροι του Παγκοσμίου Συνεδρίου Εθνικών Θρησκειών και Παραδόσεων (World Congress of
Ethnic Religions and Traditions), εκπροσωπώντας τις εθνικές και παραδοσιακές θρησκευτικές
κοινότητες του κόσμου
Επιβεβαιώνουμε την γενική αρχή των ίσων δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους,
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικών προτιμήσεων, φυσικών και
πνευματικών ικανοτήτων, οικονομικών καταστάσεων και θρησκευτικών ταυτοτήτων
Τονίζουμε την σπουδαιότητα των παρακάτω:
1. της ελευθερίας έκφρασης για όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών και
θρησκευτικών ταυτοτήτων, πεποιθήσεων, εθίμων και πρακτικών
2. των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άντρες σε όλους τους τομείς και ειδικά, της ισότητας
της αξίας των ανδρών και των γυναικών στα θρησκευτικά ζητήματα
3. ενός ασφαλούς, αναπτυξιακού και διδακτικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο καταγεγραμμένος αριθμός πιστών παίζει συχνά
έναν αποφασιστικό ρόλο στην αναγνώριση Θρησκειών από τις κυβερνήσεις,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι οι πλειοψηφούσες Θρησκείες ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στις
κυβερνητικές πολιτικές σε σύγκριση με τις θρησκευτικές μειονότητες,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι τα παραδοσιακά θρησκευτικά μας κινήματα, εκλαμβάνονται συχνά από
κάποιες κυβερνήσεις σαν «νέα θρησκευτικά κινήματα», καθώς και ότι η υποθετική αρχαιότητα μιας
Θρησκείας θεωρείται συχνά ως αναγκαία προϋπόθεση για αναγνώριση,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι τα λεγόμενα «νέα θρησκευτικά κινήματα» εκλαμβάνονται συχνά
λανθασμένα σαν επικίνδυνες ή αντικοινωνικές λατρείες ή σέκτες,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι η αγάπη μας για την εθνική μας κληρονομιά παρερμηνεύεται συχνά σαν
μια μορφή ρατσισμού ή ξενοφοβίας,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι πολλοί ιεροί μας τόποι έχουν υποστεί ζημιές ή απειλούνται με ολική
καταστροφή,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι οι ιεροί τόποι σε ένα οποιοδήποτε κράτος ανήκουν στην ιστορική
κληρονομιά όλων των ανθρώπων αυτού του κράτους – ανεξαρτήτως εθνότητας, κουλτούρας και / ή
θρησκευτικής Παράδοσης – και συνεπώς, ότι αυτοί οι ιεροί τόποι πρέπει να προστατευθούν για χάρη
των μελλοντικών γενεών,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι η διαφορετικότητα των λαών, των κουλτουρών, των γλωσσών και των
πνευματικών Παραδόσεων, αποτελεί τον αυθεντικό πλούτο της ανθρώπινης ύπαρξης,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι σε όλους τους κοινωνικούς τομείς υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για
ομογενοποίηση,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι οι θρησκευτικές Παραδόσεις είναι εργαλεία για την εξάσκηση της
πνευματικότητας στην καθημερινή ζωή, με το Συνέδριο αυτό, οι συμμετέχουσες Εθνικές Θρησκείες
και Παραδόσεις, προτρέπουν μέσω των αντιπροσώπων τους τις κυβερνήσεις για τα κάτωθι
Ψηφίσματα του 8ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Εθνικών Θρησκειών:
U

U
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1. Ζητούμε να αναγνωρίσουν οι κυβερνήσεις, ότι οι Εθνικές Θρησκείες και Παραδόσεις - ακόμα και αν εξασκούνται
μέσα από θρησκευτικές ενώσεις που γίνονται αντιληπτές σαν κάποια από τα λεγόμενα «νέα θρησκευτικά
κινήματα» - αποτελούν συνέχειες των προγονικών μας αρχαίων θρησκευτικών κληροδοτημάτων και παραδόσεων,
καθώς και, ότι όλες αυτές οι Εθνικές Θρησκείες και Παραδόσεις αποτελούν επιμέρους εκφράσεις των ιδίων
θεμελιωδών αρχών.
2. Επειδή οι Εθνικές Θρησκείες και Παραδόσεις θεωρούν ότι η φύση των κοσμικών διαδικασιών είναι ιερή,
προτρέπουμε τις κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν, ότι για τους θρησκευτές των Εθνικών και Παραδοσιακών
Θρησκειών ο κόσμος έχει και μια πνευματική και ιερή διάσταση πέραν της καθαρά υλικής εκείνης και εμπεριέχει
επίσης πνευματικές αξίες,
3. Επειδή οι Εθνικές Θρησκείες και Παραδόσεις θεωρούν πως η Θρησκεία είναι ένα πλουραλιστικό φαινόμενο,
ζητούμε από τα κράτη να επιδεικνύουν τον θρησκευτικό πλουραλισμό σε κάθε πιθανή επέκταση της
διαφορετικότητας και να ενθαρρύνουν τον σεβασμό για όλη την ποικιλία Θρησκειών που συνδέονται με την χώρα,
τους ανθρώπους, την κουλτούρα και την Ιστορία του κάθε κράτους.
4. Από την στιγμή που η διαφορετικότητα διαφυλάσσει τον πλούτο του πλανήτη μας, και από την στιγμή που η
πνευματική διαφορετικότητα διαφυλάσσει τον πλούτο της νόησής μας, προτρέπουμε τις αρχές να ενισχύσουν
ιδιαιτέρως την θρησκευτική ελευθερία, αλλά και να καταδικάσουν αυστηρά εκείνες τις μορφές προσηλυτισμού
που επιδιώκουν να μεταστρέψουν ευπαθείς ανθρώπους είτε με ψευδείς προθέσεις – όπως λ.χ. υποσχέσεις για
καλυτέρευση της κοινωνικής θέσης, ή της οικονομικής κατάστασης των προσήλυτων – είτε με μεθόδους που είναι
ασεβείς προς την εγγενή αξιοπρέπειά τους.
5. Λόγω του ότι οι Εθνικές Θρησκείες και Παραδόσεις θεωρούν πως η αυξανόμενη παγκόσμια ομογενοποίηση
καταπιέζει τις μειονοτικές ταυτότητες, προτρέπουμε τις κυβερνήσεις να διαφυλάξουν την διαφορετικότητα και τον
πλούτο των εθνικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών παραδόσεων, καθώς και να υπερασπισθούν και να
υποστηρίξουν την ύπαρξη όλων των τοπικών και παραδοσιακών θρησκευτικών κοινοτήτων μέσα από κατάλληλα
νομοθετήματα.
6. Από την στιγμή που η αγάπη για την εθνική κληρονομιά συχνά συγχέεται με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία,
ζητούμε από τις κυβερνήσεις να προάγουν την κατανόηση της θεμελιώδους διαφοράς μεταξύ από την μία των
πολιτικών οργανισμών και κινημάτων και από την άλλη των θρησκευτικών κοινοτήτων, των οποίων το ανοικτό
πνεύμα, οι αρχές και οι αξίες βασίζονται απλώς σε τοπικές κουλτούρες και παραδόσεις.
7. Προτρέπουμε τις κυβερνήσεις να διατηρήσουν και να προστατεύσουν, μέσα από κατάλληλα νομοθετήματα, όλους
τους ιερούς τόπους και όχι μόνον εκείνους που απειλούνται. Επιπροσθέτως, οι Εθνικές Θρησκείες και
Παραδόσεις ζητούν την άδεια να κάνουν τις λατρευτικές τελετές τους σε όλους τους χώρους, τους οποίους αυτές
αναγνωρίζουν ως ιερούς, ή ως έχοντες μεγάλη και ιδιαίτερη αξία για την εθνική, πολιτισμική και / ή θρησκευτική
τους κληρονομιά. Με κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει οι κυβερνήσεις να αντιτάσσουν την ανάγκη ύπαρξης
προστατευτικών μέτρων ως πρόφαση, για ν’ αρνηθούν στις θρησκευτικές κοινότητες το δικαίωμα να έχουν
πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους για τις λατρευτικές τελετές τους.
8. Λόγω του ότι οι Εθνικές Θρησκείες και Παραδόσεις θεωρούν, ότι η αυξανόμενη ροή της πληροφόρησης μπορεί να
προκαλέσει μια κρίση ταυτότητας μέσα στις παραδοσιακές κοινότητες, προτρέπουμε τις κυβερνήσεις να
προωθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία να βοηθούν τις Εθνικές Θρησκείες και Παραδόσεις να
ενσωματώνουν τις νέες πληροφορίες μέσα στα παραδοσιακά τους πλαίσια σκέψης.
9. Λόγω του ότι θεωρούμε, πως όλες οι θρησκευτικές παραδόσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως διαφορετικά αλλά
ισάξια πνευματικά μονοπάτια, ζητούμε από τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν και να εγγυηθούν τις απαραίτητες
συνθήκες για συνύπαρξη μέσα στα κράτη τους όλων των Θρησκειών, σε μια ατμόσφαιρα ανεκτικότητας, αρμονίας
και αμοιβαίας συνεργασίας.

Σημ. Το παραπάνω ψήφισμα παρουσιάσθηκε επίσης και προσυπεγράφη
από τους 300 συνέδρους του 2 ου συνεδρίου του World Council of Elders of
the Ancient Traditions που έλαβε χώρα στο Jaipur, India (5 - 10 Φεβ. 2006)
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