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.l.{ 
πiλοπκli ε{βμJctγiι τοι; viο..l Πβοvρcμματοζ Σπουδδv γl.: τδ μα{iημα

τωv θρηακεuπκ*ν κοτc τ,δ ογο},lκδ iτοη 2011.2012 δημlουργεi δlκοlολογη-
μtivl i,lι,τlδρθεειg. Τδ viο 1r.:θr1μα Τα}v οpηΦliεuτix*v δθv iΧε; nrα Ορθδδι:ξ..l
Χμiιιrrtανlκd xαροκτi1οα, δiv βοn|}ε- ,ο,}q μιτθη"lαg vιi γvιομiι:ουv τηγ Χρtοτtο.
vlκη τιlι:g [1icrrl, δiν οiκοδομε:Γτιiν θρnιτ<ευr,κη, την εsν:κιi rαi τi1ν ιiολlηι:μι.
κη ται lδτητα τriv iλληvοιlcliδωv.

Φεολδγoι r'αi iλ}'οl εnlcπημοvεq nο* €κnφοαπo,jv θεολογικοjc cοΙ

εκn.ctδεuτlκθtq φορεTζ ανrυγlοδυ καΙ δlαμαρ.riροι.rαι θni δεκαετiεg τoοο γrδ
,τηγ ενδεxδμεvη κοτδργηαr τοrj μοθημοτη τι}ν Φρηακεuτtκδv οτηv δημδαο
εμ.παΙδευοt δοο κοi για ην μετατροni του oi θpηοκειολογικi.. 

.Ynαρyουν

θcυμδαιεq κοi *μnερiαrατωμiι,εg αraliαεlq' Γιδ τδ Τδο θεμο κοi i .Ιεοο

(οιι,δτηq τοij AγΙου "Ορουt iκφρθζοuαο mv διοy;pοvlκη ουτοoυvεlδηoiα τοU

iλλi1..,ορθοδδξoυ Γεvοug μοc, διaμοpruρη0ηκε με εnrατολη τηq ι2εil12i 2ei0 -

10/1i2,911i nρδq τηv τδτε .Ynοuργδ 
Παlδεiαq καi d'τδγ;αε δτl τδ μιiθημo τiiv

Θpηoκευττκδγ δiv npinει v& αnοr.ηoη 1nρακτξpα διαθρηoκειοκδ, αλλi vα
θxi.1 ;1ερακτfr ρο Ορθοδοδo'

Πρoοφαταη (μi ltμερομηνiο 4 .lουλiου 
2012) tδ <iYnδμvημο,i το$ κ,

}|ροκλfr Pεpiκη, Κοθηγητοij .π!q Παrδaγωl,,Κiiζ * Χρtατtανικflq Παrtjcγιυγtκfrr;

αrην ΦεoΛογικη Σγολr1 lοs λpιοτοτελεiου Ποvεπlπ-ημiου Φgoοeλονiκηζ nρc.ξ

πjv 1εoδ Σδvοδο ηq Eκ}*ηοiαq τξq [λλiδοζ, μiiq nληpοφορεΤ με εnιοημονl
κig τεκμηpιωμivο θεολoγrκα κbi παrδογωγlκi εnl1εlρηματο δτι:

α) }i δIδο,:κολiα τοij νicιυ μαθηlατοg Φpη,rxευτ*lilν πφ8nοθiτει την
nαραδοxη δτ i Eλλαδο diιαr ξδη ιliα ilολυnολιnομlκη Χιiiρο" 

.Fl 
nαρουοiο

ιlrοτ.δι.ο οiκοvο1.rικδv μιτοvιταrι}v δiν f ηει δημrιlι;ργηοει iδrαiιερεq nολlπαμl.

κic οvτδτητεg l.αΙ *nομivωq τiτοια npοilnδθεαtr, δi.,, υφiαrtτc; o.Γδγ ελk1vrκδ

xδρο.

β) Tδ γvιιy.:ιιικ$ inολυθοηοxεrοκδ} nεpιη4δμεvο roi vtου μQθd;μa:.Φζ

τ&iν (}ρηακ.εUτtκδι, καθιατ,3 τ{ν διδcοi:οιΙο τοi μοθημοτοq οrlο,ιiτωg *ντtnοι.

δογωγικi. EΙvαι nαιδαγωγrκi)q αvεniτpεnτη η ατδΧευαlζ τo0 ψιiου Προγl>ομ-

μt]TΦζ Σ"Π.)υδr}γ, ι:οi nοοβλiπεl γi tsομβοΦΙξιυvται τ& nαιδι* τiζ oγολlι:ic
ri,\ικiοg μi ψιυυτικδ uλrκο, τδ δnoΙο δεv ilπ*pο$ν νδ οφομοιι'xlοuν ο(iτε

nο\j\ιι μδi-\οι. vi αξroποrηαοι;v δr1μtουργrr'i. i\vτιs*rιx. η διδααιrαλiο nεpi

τijq ΟρθGδ.3ξου Γliαrεοη, περi τfig λατpει.tτιrflq κοΙ μυαrηρmκηq ζωηζ, nερi τiir:



εμnειρiαε τ.ιiν λγiιlν μαg, t'.ιρi τ{g i:οvιrι\ικi,rr1r.,:q τiiq *v Χρrα.rζi ιταπηοiαq,

6φoΦ οi θiμιlτο. γrri τ& δ.οΤα υi ιlοθri-.αΙ αυ"lfr; r{g i1λικiac €xουv τδοο τiq

εμπεrplκθg δοο y.οΙ τiq γvωατιιι:ξ tρ.:ιinι:θiαεκ vα *κο*αοuι,, ν* αυζητilοeυν,

νο nρoβtημοτrαθοiν t(fii 4rμ...615ξ.l* ':vαnτ*Eουv κμlτικδ εvδιαιυiρc,v γι* διεq
τiq &λλεg θρηοi.lεj.εζ.

γ) Συμφωvο μ* τδ γθο Πpδγpαμμα Σπι:υδδψ οi μiκροi μοθητοi διδir-

σκοwαl vδ dΙvgι yεlpοφετημivε:t ο*δ ..δ,Τι δvομδζεται ..nρδοδεεη 
crε.δ

nαpελθδv,,>, δηλοδη τηv niα,.l τΦv .γοviω/ τΟuζ οi δ€ διδοοκοvτεζ το

Θor1oκεuRκδ nρoτpθnο.lτοι vα o,*[},}.:Tf,οlοrτοιοl;v.rαι, κοτ* τδ δυvοτδv, οn6 l η
θpηακεΙι: {rTrirl 6n,1.r θvδ...1ι:μiνωε gr,ηκιrι.:v εiτε ι:ατροnαpπδιrτο ειτε ι:ηδ

dnrλογιξ>.

δ) }i προαψεριiμευη lpr1ι:κευτIκη α'gωγl] δiυ Exεl .:νcrιpορο ατδv Χριcτδ

ιη Θεδ, Σωττipο κοi Λιlτpωτi, δnωg τδv γvυpiζc'υμε inδ τηv Ορθ*δοΕο Γ,liαrr

μαq, dλλο κατο τρδπο nοvθμ:ηοκειακδ <μαλεΙτοi v& iοτιδοει τd εγδlοφδροv

τοU uοθητd ατηv ivθριilnlvη δiδοτααη τι}ν θρηοκsl6tιl ..' cξ lrαγpονrκ{ nηγr\

δμηγεuοηζ γιi τδγ nολr.rrψδ κoi οιτ'ιnαηζ nροσωΙτ|κου αl.i* κQl ιγυ}.λογtκoιj

υnαρξιακο[i vοηματoφ.

ΕΙvαι nρoφοvig δτl οi cρyιτiιtrοvη τοi γiου Προγpομματοg Σnουδδv
Ι1oυv κατi γοilv vα αnοδομηοοuv δ,τr δiv nρδ}.οβαv vδ γκpεμiαουν οi

ΒαιαροΙ τijg λιτιβεαιλεiαg -n*:i 'oθωvοq.

o δκpαtτ'g iκδuτrκrαμδζ τηr δηι.οι:iοg €κnalδειiαεωq εκεivηc τiq
επε",yf|ι;, rlαρδτι an*κυφι: ri1ν γεvlxιi:tεμ,ri Πι:rδεiο οni τi-c {guσlt(.εζ τι1q ρΙζεg nοιi

ξεκlvοDοοv αnδ τηv δpxοiα Eλλιiδn ιιιlisrlμιουpγικδ nipοοοv ι'lηv μprα.iοviκη
Eυζυvπvη αtτοκμτοpΙα κιli.κqγ*riιv sTηι/ παrδεiα τsγ διδαακi)ι/"υv TΦti Γiγουξ
κοi τ.frγ κρυψsv α1οΛειd',v. δiγ εitrε οριαl'ικα οκυριboει τοv opθδlοξο

xοροιcπ.lρο τοs μοθημοτοg τ&v Q}ρηακευτιrlφjν. }| θpηoι<ειτlκη παrδε,Ιο, δγ καi

δiv ατοl1οiαε αltρlβι}g <rτiζ rροοδοκiεg κ*i rrο ορ&ματa τΦv ποτερωv τοΟ

vεωτερου Eλληviαμοii, τοil ο1iοι; Kοαμi: τεfr Airωλοs, το0 Καnοδκττptα, τοδ

fn1οκρuγlαι,νη, τωv αγiι.:v |tεcμορτiρι.rv, iv το0τυig διrrηφiι:ε τc.v

1αροκτfrρα τiq δrδοιxαλiοq τξq Οpθο&:Ιου Πiαrεωc, λ<δμη καi ο nολυq

Afulμδντrοq Κομξq δ οn.:iοg διiν οιμnαθο0οε rηv rιαιδεia nοi πηγαiρ αnδ

τηv βυζαι,rrvtj μaζ παραδε,αl κgi διclτηρι]θηι.:ε mοιlq κυκλουq τδv
Κολλυβδδωv, δiv δΙα',αζε vii ιinοοτηρiξ1 τδv κατl1xητlκο 1αpοκτfrpo τfig

δημοοΙοq ncιrδεiαq ατδ αvαγεvνιiψεvυ iλ,\ηνr.δ κρδτoq, Στig <Σημειιilοειg εig τδ

πpοοωpιvδv nολhευμα τfrq 
,Eλλiιτι'q τοi 1822 iτα;φ (τδ Ξιiιταγμα τfrg A, εv

Enfauρφ Eθγοαυγ.ελειiοευq;, ιτμολrαζονταq rδ iρθφ nοιi οφορδ c.Ιiγ
δημοorα rlαrδεiιl, ορΙ,ζεl την iJορφη τ{q sρηοι.εuτlι:iig nαιδεioζ δζ <<κοτiΧηαιv>



κ.{i; κivει "i.ic εξδε. οr;μ:αντικi.q κι:i γι,i r"riγ σημlδρ,vil nρι:γμοτικl.lτ-n rα
ΠaρθrΓlμrηs{,ιg: <<iδ cirlΦν, δrt τi δvομuζω τελευταiοv την Καrηyηα;v, εiνο: δ.rι.
dnεlδη CInο8iτω αvοtκτδ το ι:οtν& οxο}εic i}xι μδνοv εig 6λιc τ&c οiρiοειq τι}v
xρtιrnαvιtυ, ολλi l:ι:i εiq rοιiι;'Iουδαiο;.:c ιlαi εiζ τοΟι Tοι}ρκουξ κο.λ.dι, iivα: νi
nαροδiδετοl η r.uτηΧηο;q διjο ημ+1ρι:c τηq iβδoμiδοq μοvοq, εlq μοvα .rιilv

Aγατολrκι}γ τα τθi..'vα, μετα την αr.il'ucτlγ τιiiν iτεροδοξωv δποiωνδηnοτε,
nορεκτδη iiv κοvεig onδ rοιiq γογεic τοuτωv ουτδκλητοc ζnτι1οη δΙg κοΙ τρir;,
μζ y.αριη την εΤοοδον τ:ιj τ*κγου -ι:υ θ,iq π!g ιιι:τηγηοεωζ ηγ rιq,xδοαiv>
(€κδ. iv Aθηι,arq 1933, unδ θεμ. Π. 3ορiδι'υ).

Γiδ τιi nεg:iεxδμενο τfrq oρθιrδοξου }{οιατιαvικfrq αγωγfrq δxε.i γivεl
nολλξ οuζι\τι1oιg uεlιi αξιολδγουc Θειλδ,.r.,,t,g Kο.rδ καιρυig μi cvnκoιvιiιαεrq
οi οuviδριο κοi μi iρθpιr, δyιrι,ν γiι,εl riροτδr.ειq γιθ τιjv ιiniρβαcτι τ.δv
δuτικδv θεολογrι.l{:v inlδρ*αειυv ιn-d ivuλυτrκδ ι.lpδγρομμ* ι..ι:i οτδ
nεριεγδμενο τοir μαEημcτοq. Στoxοq τδv npοτδαεi,J1, ηΙοv ο t]ροσαv{ΙTολιομοg
1φι-i μoθημο-οq npδc τflv κο:ει]θι.νο. τfig κολλιdργειοq τοfi hρθοδδEου
εκκληαlαcτlκoi φροvηματοq. 

,Ο 
κοθηγητηq t*liκοq |ι,iaταoιjκοq π.y. iγραφe

μεταξυ δλλωγ: ι<Καταλαβαiγει καγεii ειjκολο nιξ δiv ε1γοl δυvoτ6 vδ
εuοδιιlθοιiv οi αrοnοi το,j gpηακει'ΤιKοιj μαθημοτοq, nοi αγηv nρoκει1t€νη

περΙnτc..rι:η γrδ μtiη εΤvοι η ι:αλλιΞργειs το.l ορθοdcη.e u φρ*ηματοg, δv δεγ
rjnδpxοι":v τc nολπclτlκd cγοθi τF,c iξuiαυτυfiE μαc ιαρnδδαεε:qει:Ι δδοrιgλol
nοr] θi iμnvειiαου.,, το μlεμiκr v./ αιjτi τδ ογοθc. Πpoijnοτisε.τοr βiβcια η
δnαρξη τοi! ζωvτavο0 ;qρlαrtavιι,οδ πνε*μι:τυq nοιi ixφpδζεταl αri nλαiοiα
"rfrg λατμεΙαφ. Καi α7εδδv σUμnεpοσμοτ:κα, υδv μiα προ.l.οonη εξδδου τiiq
θεολογiοg κοi τfrq t}ρηακειlτiιiq nοιδεΙαι; οni τηv <βοβuλιi:lvεiα οi1μαλι,ιlοiο;:
.l1}υζ αTi δυτιrcδ nρδτυr:q ουμnληριi:vεl: ,'{Τδ οvαλυτικδ αBι1γραμμο τοi
θρι'1οκευτιιr.οU μαθημοτοg nρd,nει vδ οvοsειυρηθεΤ αnδ το βiθρa του καi γδ
δοθεi μi τρδnο ntδ αυγκεκBlμivο ε iοτορtκη fui rfrc 0ρ9oδξkφ (nεριοδ,
ΣYΓ,ιAΞΗ, τεΟx. i {1982), αε,\. 36 κοi .i0}.

Μi τδ viο Γlρδγpαμμα Σnουδιirγ, εic nεΤομα τilc δvδYκnζ γrn μh Οpθδ.
δοξο διδοxη μi τ,! <rογοθδ τiiq βυζοvπ.-ir: μαq nοpοδfoειοq;,, εnιBδλλετοι {vcg
οiιγ1ροvog βορλcαμiτ.ιομοq nοιi εiεχαψεi βivεluαο oτcl οnλiγpο τοi Γivουq..rl 

ο*μαvιι:πκξ rιοιδεiο, μi μορφιi διαφορε;rlκη ini.l iκεΙvη τοi παλοκri
pοplαομιτiομoii, μd τi 1αpαrr.ηprοrlκδ τοδ πανθρηοκεtοκοfi oυγκpηπaμοlj,
εiαβδλλε, οτδ ο1ολεΤω γr* vi ακuριJ.πη τηv Παιδεiο τοδ Γiνoug.,EnlxεIpεtrα; ν6
{nοκοπο0'; τg πcδii οnδ ,*Ιq ζωογδvεq ρξεq Tiq ηgτροnαραδδτου bpιΘοli.[oυ
iiiαrεωq. nοι] κgθ;οτδ τοιiq ο.,.θριi:n{Jυζ Ι6Jμ.1 {ριαrοi, Eκκληο[α ΧρrεrrοJ,
ζκοiyζ,.'νοιζ υεΙcq φ0αεωq,i ιE, lliτp. 1. .|), ιtαi νδ dφομοlιlθr:l$v cτηv 1oilvη



μιaζ ΟL|μCIvΙσ"l.lκijζ θρηοκειτtι.:δτηr.υξ l.lι,,j δι1.ι, i},ευθεριbι.εl τδv δvθρωnιτ δnδ

τηv δμ*ρτiα l:αΙ τδι. θ*vcτο' διlψ .rδv *δηγdi αι-δv αγιεlclμδ rιαi "rriv ftωιrι,

ολλθ, τοuι,αγτΙοv, rδγ προετοiμαζε; γιi νδ αnοδεγθfj Tη,r δaιμοvrκη

Παvθpηι:κεiα,

A,jτδq δ iδιδτυneg vεΦβαρλα']μιTlσμk fnιβαλ}εται *ι:δ μiq μερtδα

θεολδγωv, οi οnοiοt δεΙplουv πd:q ixθρειjοvταl την ηαυχοαrrκη θεολογiο τοιi

δγiου Γρηγοp[ου τοil Γiαλομδ, τηv μαρτυplκi Ορθοδοξ[u τ{iv Νεομαρτυρωv,

τηv δοκητlκη nοιδε[α τΦv Κ'ολ,ιυβαδωγ, τηv gπλοικη niοτl τδv αγι'.lvtαrωv τfrq

Πaλrψεvεοiαg του 1sa1. Οi θεολδγοr αυτοi δiγ κατογοοijv δτl αvπατρο-

τεiογτοt τδv λδγο τιirv Γlροφητιi'r, τiv Anοοτδ}ιωv κι"li τωv Πατiρωv, δ

δnοΤοq δiν ivαγvωμlfti iλ,\εq οδοiq ιτι*rτηρΙαg πλi;v τοfi Κυρiου μαq 
,lηοοil

Χρlαrrlii. <Οιjκ θσfl./ εv δλλφ οuδεγi η aωτηρiα, ουδε γδρ δvnμ.i d,ατlv iτεροv

ιinδ τοv ο*ραvοι, τδ δεδομivοv iv αvθριilnοιq iv Φ οεt ααriηιrαl ημiq> {Πp&ξ,

4, 12). Λiγ καταγοοUν dnο1rivωq δτι, οτεροfiι.rεg θnδ τ* ,$ρθδδοξα

.Eλληγδnιrυλο 
τ.ftv ογgγκοiα γi, ο0τδ ,Ορθδδcξη iκκληαlιlιπικ{ nαrδεΙα κcI

inrβθλλοvτεζ τf]v δημδοlα πολυθρηοκεlοκη θμηοκευτrκη iκnοiδευαt, φοvερι.ir

vουv τηv κpiοl θεολογiαg καi nιο πολιj τιiγ r'βiαl niοτει'x, αrηv δnοiο

βρiοκοvτοι, γiα vδ θυμηθοsμε τδv αxετlκδ λδγο rου n. Γεωργiου Φλωρδφοκu.

Δrερωταται κοvεig, iiv μnoρεi" οi ilεολδ.γ,οι ουτοi να $εωροii.uτer μ*iη τi1g

bρθοδaΕρυ 
,FκκληαΙοq δτοv iv τcξ np*γμαω unc.vοβειiομv τδ δiδακτικδ τηq

Ξργο αriq εuαiοθt,iτεg nκδμη ψUΧiζ τriν μαθητcbv.'l-t αληθ,,ο εΤvαr δτl δειl

μnορυiv v* εivαι *ι.rdq τοδ nερrβδλοu τfrι; Eι:κληιliοq, δiv μπορ*iiν ι,δ jivclι

μiλη τοfi Σι}μι:τοqτοi Xρ,οτοδ, iφ, δοοv τδ unoοκδπτουv.

Οi dμπvευαταΙ r,pU v*ου Πpογρθμματοq Σnουδftv ψοiv€,Tο| vδ niατε;i-

ουv θrl ο λαδq μαq δθv yρεrδζετοr τδv Χρrα,16 ατηv Ποrδεiο, αλlδ δπ iφθaοε η

ιΙrpα vι} ζητriοη απd τδv Χρrοτ* vδ .cοnθλθn ταiν δρΙωv αuτiγ>. 
.,Ομιοg, 

πρ[v

οnδ iμδ* iiλλοl λοοi, τιijγ δnοiι,jv τiq δρxtq δlδαοκαλiοq τοfr θpηοttεuτtκοi

μαθηματοζ nπογiζουμε να αγτιγpδφoυμε, dΙΧgv δIι}ξεi τδv Χpιαrδ αnδ τηγ

nοlδεlα τοuξ κοΙ θζηοογ τig αυvtπεlεq τηζ οnομaκρι]γοειbζ Του. <ιTδ q,iολε.Γοv

τfrg Eιiριi:nr.ig ιi1εl θnοxο:plαθfr οπο τιjv niατ'lv *iq τδv θεδv. f;ξ αιiτο iγ<εl"rοr

η μεταοτροφη τηq εiq δηλητηρ;δοTp|ον, εiq αtτδ καi * θδvοτοq τfrq

ευριrlπο.iκfrg οvθριυrlδτr1τοr;,,, εΙnε μ* κδθε εiλικρivεiα ο βι:θric ''1vilαrηg τi]q

ευpι'lπαlκfrq κουλτο{:ροq. iγιοg Γ.llκδλαοq Bελιμiφβrτg, δ δnoiοg Ιζηυε crrδ [διο

τοu το οιΙψι: τηv βορβαφτητo TηE inοxρlοτrαvοnorημ*vηq Eιiρωnηq, δταv

ξταv οiyμαλωτοg τdtv Ναζi ατ,,δ εrρατδnεδα το0 l'-tταγiου,

ltl αiγxpοvοζ vθΦελληνlκδg ουμοvlαμδq εnlβ&'λλεl αrουξ lιjεοs'ληvεζ γi
δrιbξοuv αnδ .rnγ δημδοlο θοηοκευτlκη 

.ξκnοiδευοι 
τδγ Χριο*ο γiiq ιJρθοδδξου



Γ1αμαδδοειι:q r:ι:i v,i δε-xθι"iiiv τιiv γε.:*i.ι,;,Xi.rικ11 nολιiθρr1οκεlακι] sρnι:κεu-l-lι:ι1

rlοιδεict, i"ηv nαιδεΙ* τξr; i.iανtiμηαιιεiαq. 
,Ελniζοuμlε 

δτι ο λαδq μοq δiv θα
υι,lοι;ιiψn ατiq irlι,ιογθq μιi1q μεrοψlnφiαq θ*clλθγωγ καΙ δiομορψωτfiv τ*iq

rηi;οαιαq nοrr5εiαq, ι:λλα θαρραλiο ι3ο ζητηοn αnδ τ.εiilζ αρμοliουq riαρ*iγοvτεq
.τfrq Γ1ολiτε[αq vθ υπcl.,,εξετfrοouv το θiμα, vα τδ θιiοουψ αε iψα 

"lιiοιαιγτlκφ
δημ,iοψηφrαμι:. αφοs θ(οιj0φ0iv καi οi tJpθοδοξεc καi οi nι:vθμηαrεrακ*,q

nροτcl.υεtη γrδ vδ εflil*f;n μ;\ι,οq l*υ iν ακδμη titλη τδv Χριατδ rετιiv i."lοlδεΙμ

η cv inr-Quμfi τηv αnο-Xμrφτ.οnοiηφi.rηc,

Πιαrε*ουμε δτi ο i.λ.ληvrκδξ λαοι nαρα τΙq δμαpτiεq γου πο0 τον
ιbδι1γηααv ατηv nαροilαα nολιjnλευρη κρiεrι, crrδ βd:θοζ TηL; LμUΧfiζ του *]γαι

πlα"δg σrι1r; s,φ..,δοξiu κ,:li τfiv ,Εn;κληοiο .ιτ:ι. Ariτο το δεixνr-ι, οο,ΙκIη r:.i

riεριεrιιiοεtr; τοδ iπlτpinουγ vδ drφμδξi *vεnηρiααrοι; i,i\v niιrrl :"ου ιrτδy
}lρlοτ"δ καi τηv ,EκκληοΙο. Τ{v Οpsοδοξη Χριιn.n'aικη nοrδεiα ι-:ροτlμοfrv δμl

μivο τδ τρΙα τοΤg εκπτδv τfrv |ιjεοελμηvωv nοi ιiκιιληοι*ζοvτοι τ[q ΚuF,lοκθt

αλλθ ιsοi fi αuvτpιnτ.ικη τοιiq nλει*q;ηφiα nclιj οiοθi';ονγcτt κοi δηλιi.lουv
.{prατιαvδζ Ορθδδοξοq, nου τrμο(jv τΙq μεγαλεq θοpτ*,q τ,r!g 

,Εκκληοiαg, 
nοi

βαrlτΙ(οιιv τi nαιδι* τοug nοil ογαnοιiv τiq xριιττιανrκiq τουq nοpαδδοεrq, nοι)

tlgnοτε μεrοvοο0v γri τι\ λ&sη tουq, nοu nαiρνοuv τil *φδδrο τr]q αlιυγiοι;

Ζιii1g, nου οφηvουv τηv tελευταΙα τουι; ηγοη μιξ i,ιniδα ατδv Χορηγδ τη,; ζωηζ
καi [.Jlκητξ τοij Φανα.ιaυ^

Αr-lγιi τ i: n nραr:* μnτουv ο i επΙδοξοr υε.τα ορu*il ιcrr.-: i ..ij ζ θρ ηι:r κεr':τt κii1-

rτclιδε,iαq iοii Γiνnug, θilι.ι:ι:γ v* γοιιλθοuv iκ'αuγxpοvloτοi κ*lΙ iiγr .ιεn+lι-γοl
"rοξ αγiοiq nατρδα,', Αλλοrοlι; δεv θξliγε1*α, η $μμοv{ τουq αi δι"l.rικ:dιpερrεq

μεθοδοug nοt ακολ*r.rθουv τiι; ορxiq riig θεωρΙαq τοii .:.θρηοκ*:'ι"ιτlrοfi

\,ραμμc|TtομοΙi>, μiffg θeaiρiοg irtrυ δtν οvταnοκρlvεταl αrοι]c οrδγουq τ$q

iiρθοδοξου αγωγ{ξ nοrj r'j*v φυμι3r9*ζετ*l μ* τ"lγ nροοnτικη 'fiζ θε,.jlαει.ε,

Α.},λοrJig δεγ dξηγεΤταr τ* δγr, dψ ιιαi εΤνοl Dpθδδοξοi θεολδγοt, δiv
αvπλctμβοvοvταl ιirl 11 θpηοιcευτlrιη αγωγιj γri το |]pιjδδοξο rlαtδtα ngεl']εr vΩ

βαο[ζεταi οπjl'l ni.y,", ιι,οi oτηv ζ.',.n,a ε:μnειρiο τdq 
.Eκκληο[αg οτi κ*ντρο τηq

*nο i,:ι; εjvοl δ θεitvθριrlnοq Kι!ρlοq,ti1αοijq } μlυτ,:q'

Γlθ μr[ο οκδμri ιr,ι:lι:δ τδ iδlο δiλημμο *pθιi:vε"i.αr μnμοατδ ιlclζ
{iυμανiοτrκη ι1 θε,.lvθμωπι'lι:,ι.ν".ptκη rlcιδεΙα; Συαμr11iατlο1,r<}q 1ri tiV μl,'.l'σl"r,i i:ψ

οvδμα;r μrδ_c δriθεv rιροωuρμογi1q υτ,i 'r*α η,οtγlr:νtι;α δεδομd:νu η ιpο.;ηλt*:ι(;

επ.rjv nd,iτοτε ιcαrvrl μ:αi ουδinι;τε *κμ:υι'μ,μ.εuδμεvη ι.rι:lδι:,,1ωγιtιl.i τυfi μδι.οi"r

πληθινοθ f1αrδαγωγοii, ο δπ*ibq μοq ι:lvεi δrκ* Tciυ Σοiμο, 
,Εtιι.:ληα[ci 

T*u,

αιjθε'vτrκi giκδγα Tι:lι.l ;



trd {}ιβ.ηir: .ι 
r.1ι, -:cΤi: 'i,,\γιι,.,v ,δ}-}fiζ 

μ'ιi] ι.Ι Ιlι:ιfiεi.:

,.l 
,}εμιl 

iia*νei-r"riq ι η'l,; Fιγi,.:*l 
.,ffiμ,η:μ'..; 

γ $;]*iΨfiι : <c*\*ιμ

οpΗc,f,;ilξ*i',[i,hλΓivε,ζ V{: u,i* ir ι* μl[ζr,*μ":ε,, i}"Ι.η .nι,ι:ij}μ#,\,ii l ΓJ,

il, Πε;ι}ncrψ*τ.εμ* v*r *ι:$jωrt*ζι*μ*ε,,

hψ **τ*i rτιlυ Πμ*Γlγη*ηΗffi.,i ημiι:v, h;ζ1Ι ξζy,ιtrffi\/ κr:ι

μ'u:ματα, clυτε:r:l{.ε.5:α:ζ*ψ ιι*ψq}ψTζιζ γi: ι-ι*eμi "i,e}l*iζ, r*τγ* Φ,;

Vs '$tJ \,fl:{i*υ:μ ε cl π γ,*cμt'frt, ιtx ζ*ν,rα η,

hγ *μ*ι:i ξζη#frV srffi$Φμfl1]F;ti...," Tii'Τfl ιll*ψ ι.jΓ1*μ:ci*μ*

,3uΤΟ#Χξrιn:ζιxι:εt γιr κανtt}Ι.jfl nμ:lu:β*η, rr;i rl*iζωι;& θV ,i:r'Ι ι".lnlπγ,.*Γζ,

,Av δiv εΤxε θει:λυγι1αεr δ *1γlοc Γρr.iγ*prοq δ t1ι:λαμδ: δnuη θεολογnαε,

α,lαι,εφαλαl,ilvcvταg τηv nεΙpα l:αi τιi ζιοη τιjq Ορ0οδυξiαq, ι:βl1vοv.rcq η δiψο

τοfi ιrημεοιvοii βουαvιυμiνου νiου ιivθpδrιυι,}, Αν δiv ξοαν vενορy.εq το,}

νiοιl.EλληvlομοδθvοqαγrηΚοομδqδAiτιυλοgκuΙivοgi1ακpυγιαι,νηq.λvδiv

υniiρxοv dλα aι":τα rπδ αΙμα μαq τδ"rε θfi μntrpοιiοαμε vi κανωμε δ,τι μtθc

9 s",

i{fΙΤ*;$$ η,
"Τ ιλμ* t5*γ π.ψα ι ε i-αι , τωpcl β $;'lα: rιi:μ iΙ{TT, ξ.

}J["tnμ{iΙ, v.{$ &Τμ{i#Tfl *r"ιtnφf.ιffi ifil" .ι}ffin; {JΨηh{t}i,,l#,

ffι}'ΤΦιJt r]il[) μffiη γ,εwη{j*V ι.ζfii {β,*,ιrr τ*lv

Τ[}fr Γ-εnr{:J$Jξ; |-lιιqH u" 1"fi81i,

μ Πtpφijμε ffiΤΙ}..ii,.li,jηΤi ι: i

φnφl αo5 t.iι"l ΟTf, lι ll*l u *,;'φιμ i fi

1ιlν.Γffi 
t} ft i{{: \l ,jJs Tζ} iJTfi T.ζ)

ιΙf1Φ$}Φ."tιl.*μ,l ε tζffii μεΓq

d;.μ τc.'nψ Η* i xr:ι:vq"} fiγ ι{".s" Λε r

#TΦr ε,rψγ.* iJffiζ r\γ*κφιl* tΥ,

'Kιlq}λ"jc;:- Hiμ#ΩT.*: χpΕωμε,γfiE ιjε.

nγει'lματtκη κληpοvομιδ;* (οελ, 6$.70).

Α0τξ dΙvοι ι\ αλr1θaα' 
.Ο 

αγιοq Κοομ.}q δ Aiτι,:λοq iδρuε αxολεΓα για ι.α

δδriγiiτ.::r δl, ι:uτdiv ο λciιiq ε:ιi θεογvωοiα, c,1.l αi αrεjρ:: *γκυκλοnαlδlκη ψ.f:αι.
,l-l 

γvα;οiολογΙα, 11*nαiα 1αρuκτηρiζει τ.i ψrρdvημo uoΙδ,in'. ri κηρirγμι:lm 
.rοii

iθvfinοστδλoυ dγiου Κοι:μfr, δtv εivι:r η γvωr:Iολογiα τrjlv εγιιυκλι.,nεitδiα.r*v,

τfiν ε*pωnαiιυγ καi *,λ,\ηvωv &αφωτ.ιcπιilγ τοi 1gοι giffιt.fΦC, τι}v Bαυαρ&',,

αρyιτεκ.τδvωιl τiq vε,ωτθραζ nοιδεΙ*q τοil iλληvιιlοil κilαiοuζ. 'l{ vvωοtολογΙα

του ε.iναι ευθuγραμμloμdvη μιi εκεiγηγ τfiv Γ1ροφητ,ιiν, τfriv Anοο.rδλωv κοi

τω.; Πο.ιfρωv μixμr 
.rοii αγiου Γρηγορrοl; τοιj Πι:λ*μα" Σθ αυτ.ηv τηv παlδεΙα

npοοαvατδΛι(ε τφ δουλ,gv |-iι,οc, .:ταl: 11λενε: *.Δtt'ιτi αnδ ,rδ ηολει.ι.v

μανθivαμει, Tο κι:TΩ δivα;',:ιv τi εiγοr θεοq, ti #νοr Αγiα Tpιοq, ri dΤvοi δγγι:λc,i,

ορ,qαγyελοr, τi iΤναι δοiμοvεc,, τi εi,vοl i1ορiδε,r*lη, τi εiuοr Kδλαoιζ, ^ri εiγnr

ομoρ,io. τi εjvαι cιρετη. An.il,το αyοr\εiοr μ,:lvθ*vι:μlε,v τ[εlvαι αγiα Κοιvtυviα, τi

ii,ol n.\,,,oμα, -ri Jiγαr τδ δγlοv Eυ1iλοιοv, ο -riμιοq i"αμοζ τi εΤvαι η:uμ{, τi

εivαl κορμi, τα llαντ.: οnδ τδ οxολεiψv τδ μαvθανομεv> (.Ιω. Γ4ενοιi,*οu, |*ιαρli

τιl[ Αtτωλοa Λfir.χξζ, θκδ" Τffvοq, αε,ι. :.42J,

Πιε.εrjουμε δτι οi iιιτiμηαειg μοq γrδ τfiv βο*lηαl rοi] Qpθοδδξου

ιiJ"ιηviκοfr λαοfi cτο θiμα τηq θβ,ηακευτrι:ξq nαιδεiαq εiνοl c,ρθiq καi ο λοοq

μαζ δv ερωτηθii, $α npοτlμηαn ,lο μεiνη πιοτοζ οτiγ nαpακιrτ,αθηκιl τωιl



Πfl.l.ειrι'l.lv 1ξ]U κξ]i δiv θi ιirl,:δι.γ{Jf: ivιl ιrιlνθμl1σμ"εlαβ,{) 1:ιit3ι:μιl γrιi;'δ nαlδlil
τιlυ, θδ ripι'τl1.ι.jοΠ vδ κοταργ.η{}ij τi μ*θl1μο rijν Φμηr:κε.υπt.;ι}τ nιlpο νi:

*κπiαη οιi μiα α,.rrΙ1ρlοi"η θρηακευτιιtη iγωγη1 Θ* ηταv nρο'l.lμδτ,ερο γr, αu.rδv

γ-Ω κοTcΙpγηsn τδ μ&θημα (οΙ vι: riροι:φiρη μiα 
.Ωρθδδοξη 

nαrδεiu ατi nαrδιi
τοu ξξω οnδ τδ δημsιrrο υ1ολεib, nnρ* ,* δn*δεxθΠ μiα διiμδι:rα ;.liiηοt αrηu,

dnερ1ομ,iεvη i.l αvθρηcτr.:εiο.
.Ξαv 

nοprα ταiiτcl ι} λαδq μθq s,dο'ιJγεlδι1τα nροτrμη*:n ψο οπομciκρuνη

τδv xρlαr.'l απδ τi1v lημδαrα nαtδι:iα, iJci εivαl μcliροiiα Αι.εiγc'ζ υruι,lθuvιrq τηc
εnιλ*γilg"ιοu" B }lρrοτδg, δlωq μαρτuμεiγοι ατδ Ιεμιi Ευαγγiλlο, δliv εκβiclζεl

καν*vcl ΕΙvαl θε.lc τfig ιiλευθερiιiq. αΚρουεr τηv θυραv,) κ{r; i1ερ|μεγεl v,: rnγ
δε:xθοδμε' i\λλdt καi ,4ιlι,μr:r.μ..ιivε'Τα|, #,,-Ιαv iμ.dq δi"v rι\ν δεxομε-τατε, Mδvοv οq

γvιlρiζουμε δrιτδ τiμι,iμlα .rηq δnι:ωι:hι; τn[i }lμlcrιοii δnιlτiiv ζωl1 μοc, θ& εivαr

βαpυ, θδ εivαl ο δ,ιεθροq" 
.,*ιrωc; λiyεi ο npοφnτlκοq λογοq: <δτι iδο* ωi

1"iακρ*vrrvτεg riαυτοliq dnδ ο*ru *nαλοijντ.αι>> (ιJαλμ. 72, λ7'i. ΚαΙ δnωq γρ*φει
δ ογIoc Νικολαοζ Aγρiδοql oιΟ Xρlα":.ο; αnεμακμ*vθη οnο τηι, Ευριi:πην. δnωi
καnοτε οnδ τηγ yιbροv τ(lv Γαδαρηvωv, οτtlv φi l-ιτδαρηγφi τc, tζητηοgι,,

fι|δλιt ιjμιωc Αυτδq θφuγεν, ξλsε r:ολεμΦζ Οργη, tρδμοc ιιαΙ φρi.ιη, καγδο-

ρεUσiζ. κr.ιοοτρcφηπ.

Συν,*ψi{ριrτεq τ& *vι,lτερε* δtομορ:ruρδμεθο ο* δλοι;q rοιlι; τδvοιrq καi

npδq κδθε κατε,υθuγοι γ16 τιi ο.ri με τi. γiο ΙIρογpαμμα Σ:"ιου.Ι:,ιi:γ ε.ξlαιiνι.,vτπl

ι\ ){ραι.ι:ι; μιi: τ*v lι,lrιlα1:i:θ, τδv Bο[iδα, τοv Κομιοουκ}ο κιτΙ η εv Χprαrψ ζιιll; μi
τηι, θρriι:ι.ειιτrκδτl1τα τfiv i1}ιλι:γ sρ:1ακι:ιtiiιl, δηλαδl1 δlδδιry.ετui π.rα πεtlδ,α

δτi ιluxηpiα υn*pi1εr κι;i υτit ι1λλη θρηαr:εi.iq' 
.hι:ιrr 

τ* nρ*τl.υυv, κηρr)ι'α*l.lv
.<iτεβοιi ευαγγiλrοv.+, ε*ογγiλlο ΠΛ*γηξ μd το δnοjο lεγ μnοpο[jμε v'*

ουμφωvηαουμε. 
,Ηκιpρθζουμg τiiν θλriδα δτl οi nολrτiκοi μαg ηγ*ταl ιιαl οi

ει:ιιληοlαατικοi μοq δργοvτεg δ*v θα ,gΠ|'ρεψοtΙv vα εξrαιi"vεtαl οτig ψιixiq τδv
ΙJρθοδδξωv μαθητιitv * Aληt}εiα μld τδ ψειisοr, δtδtι rδ φοβriρδ αι}.rδ nλιjγμcr

τηg δι:rμοvικfrc Νtαq,Εnοxηg αlυ οι}α τοfr ευλιlγημivου Dρθο5δξc,υ λοοιj μcrι:

[}il anοτελiοη 0αυγ1ιi:ρητι λδθοr; τijq γενεδq μ{ζ η δnοiα κrii B& nληριilαn τδ

βαοιi τiμr1μα αιiτriq τ'frε *:nι:ατοαiαq.

fi Κα:f} Ιl\,{-} υtr:ε υric; oi"lη 
.Ιε"μ[1ι; 

Γ'4ι:vfl q,*ιJic,,:: l*1:11γι-lμ Ιο ι.,

ββ *ffi.w;r,- ,#;rro"/..*l

Ζ2 
-1αι;;\ 

iιeι: ;l t.;


