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Ελληνική Εθνική Θρησκεία 

Θεολογία και Πράξις 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Μέχρι σnμερα, π υπόδουλπ σι:πν κρατούσα Ορθόδο

ξπ Εκκλπσία πολιτικn εξουσία έχει αρνπθεί στπν Ελλπνι

κn Εθνικn Θρπσκεία κάθε πιθανότπτα θεσμικnc; Π έστω 

στενά νομικnc; αναγνώρισπc;. Αποτέλεσμα αυτού είναι 

π συχνότατπ προσβολΠ, καθύβρισπ, καπιlλευσπ, απομί

μπσπ, παραποίπσπ, ακόμα και γελοιοποίπσπ τπc; Θρπ

σκείαc; αυτrΊc; που αποτελεί τον πυρrΊνα τπc; Ελλπνικό

τπταc;, δίχως αυτrΊ να μπορεί να υπερασπισθεί τον εαυ

τό τπc;, τα νομιζόμενο, τους τύπους και τα σεβάσματά 

τπc;. Στα πλαίσια τπc; στοιχειώδους αντίστασπc; και άμυ

νας τπc; Θρπσκείαc; μαc; απέναντι σε αυτn τπν μεθοδευ

μένπ κατασπάραξπ από εχθρούς και «ψίλουc;», συγγρά

ψαμε λοιπόν το ανά χείρας μικρό βιβλίο, το οποίο απο

σκοπεί στο να ορίσει και να ξεκαθαρίσει τι είναι π Ελλπ

νικrΊ Εθνικn Θρπσκεία. 

Γνωρίζουμε βεβαίως πολύ καλά ότι οι λιγοστές σελί

δες αυτού του μικρού βιβλίου δεν επαρκούν για να πα

ρουσιασθεί π Θρπσκεία μac; στπν μεγαλειώδπ ολότπτά 

τπc;, όπως γνωρίζουμε και ότι για τπν υλοποίπσπ μιας 

τέτοιας έκδοσπc; είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε 

σε κάποιες αναγκαίες γενικεύσεις και απλοποιnσειc;. Ο 
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σκοπός ωστόσο τπc; έκδοσπc; είναι να ιυποποιπθεί στοι

χειωδώς αυτό που ορίζεται ωc; ΕλλπνικrΊ ΕθνικrΊ Θρπ

σκεία σε βαθμό που ν' αποτυγχάνει εφεξrΊc; κάθε από

πειρα αυθαίρειπc; παρουσίασrΊc; τπc; από κακόβουλους 

rΊ αμαθείς τρίωυc; σαν κάη που αυτrΊ επ' ουδενί είναι. 

ΠΕΡ\ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

Υπάρχουν δύο είδπ θρπσκειών, οι φυσικές και οι ιδρυ

θείσες rΊ «αποκαλυπηκές». Οι πρώιεc; έχουν αναπτυχθεί 

παράλλπλα με ης ανθρώπινες κοινωνίες ωc; αναπόσπα

σια οργανικά τμrΊματά ωυc; και από ιπν απώιατπ αρ

χαιότπια εξελίσσονιαι μαζί ωυς. Οι δεύτερες πρωτο

εμφανίστπκαν πριν από μόλις 2.500 χρόνιαΙ1 Ι και ανα

παράγουν το στερεότυπο ενός προσώπου που τις ίδρυ

σε επειδrΊ είτε του «μίλπσε» ο Θεός, είτε είναι ο ίδιος 

«ενσαρκωμένος» Θεός, είτε είναι «απεσιαλμένος» του 

Θεού. 

Η αλrΊθεια των φυσικών θρπσκειών είναι διανοπτι

κrΊ, δπλαδrΊ ο άνθρωπος καιανοεί τπν Θεότπτα μέσω 

τπς διάνοιας που τον συνδέει με αυτrΊν. Η αλrΊθεια των 

ιδρυθεισών θρπσκειών είναι αποκαλυπτικrΊ, δπλαδrΊ π 

Θεότπια υποτίθεται ότι «αποκαλύφθπκε» σε κάποιον 

εκλεκτό λαό rΊ σε κάποιο εκλεκτό πρόσωπο. 

Από τις διαφορές σιπν φύσπ τnc; αλrΊθειας που δια

χειρίζονται, ια δύο είδπ των θρπσκειών μοιραία συμπε

ριφέρονται διαφορετικά. Οι φυσικές θρπσκείες κατανο-

[1] Ο ιοuδaίκός <<μονοθεϊσμός>> επινοήθηκε στην πραγματικότητα κατά την λε
γόμενη <<βαβυλώνιο αιχμαλωσία>>. 
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ούν ιnν nολλαπλόιπια και ιnν πολυμορφία που π ίδια 

π Φύσπ απαιτεί και n κάθε μία εξ αυτών αρκείιαι σωυς 
ανθρώπους που ιπν αποδέχονιαι, δίχως διάθεσπ επέ

κιασnς σε άλλους που rΊδπ ακολουθούν μια άλλn θρn

σκεία. Με άλλα λόγια, οι φυσικές θρnσκείες δέχονιαι 

ιnν αντίλnψn περί Θείου των άλλων εθνών και ιις θε

ωρούν σωστές μέσα στο πλαίσιο των παραδόσεων που 

έχουν αναπτυχθεί. Ανιίθπα. οι ιδρυθείσες rΊ «αποκαλυ

πτικέ<;» θρnσκείες αντιμετωπίζουν ιnν δικrΊ τους εκδο

χrΊ ιnς αλrΊθειας ως μία και μοναδικrΊ και απαιωύν να 

ιnν επιβάλουν σε όλα ια ανθρώπινα μυαλά σε κάθε γω

νιά ωυ πλανrΊιn. μέσω είτε άμεσnς είτε έμμεσnς βίας.L2J 

Εξαιτίας αυιrΊς ακριβώς ιnς διαφοράς τους, εδώ και 

πολλούς αιώνες οι ιδρυθείσες rΊ «αποκαλυπτικέ<;» θρn

σκείες επεκτείνονται σε βάρος των φυσικών, αφού αυ

ωνόnια n θnριωδία, n μισαλλοδοξία και ω οπλισμένο 
χέρι είναι ισχυρότερα από ιnν ευγένεια, ιnν ανεκηκό

ιnια και ω απλωμένο με φιλόιnια και καιανόnσn χέρι. 

Το δίκιο όμως δεν αποημάιαι λογισηκά, ούτε και n 
αλrΊθεια είναι θέμα πλειοψnφίας. Αυτό στο οποίο πι

στεύουν οι πολλοί δεν είναι αποτέλεσμα επιλογrΊς 

μπά από κάποια σωιχειώδn κρίσn. ούτε καν κλnρονο

μιά μίας πραγμαηκrΊς παράδοσnςL3J. Αντίθετα, αυτό στο 

[2] Άμεση βία είναι η σφαγή όσων αντιστέκονται στον εκχριστιανισμό ή εξισλα
μισμό. Έμμεση βία είναι η μέσω νόμων αφαίρεση ή ελαχιστοποίηση της δυνατό
τητας των διαφορετικών να υπάρξουν, καθώς και οι «ιεραποστολικές>> τεχνικές 
των πολυεπίπεδων ψυχολογικών ή οικονομικών εκβιασμών. 

[3] Η παράδοση είναι αξιωματικώς σύμφυτη του έθνους που την γέννησε, δη
λαδή εθνική, και δεν μπορεί να έχει χρονική αφετηρία μεταγενέστερη της αφετη
ρίας αυτού του έθνους. Κανένα κλειστό σύστημα αντίληψης και συμπεριφοράς 
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οποίο εξακολουθούν να πιστεύουν οι λίγοι που ωc; μέλπ 

μεγάλων Π μικρών συλλογικοτΠτων (ολόκλπρων εθνών 

Π μικρών εθνοτΠτων) ακόμα αντιστέκονται. είναι n αλιl
θεια ενόc; παρελθόντος κατά το οποίο n ανθρωπότn
τα είχε πνευματικΠ ισορροπία, ψυχικΠ υγεία, ωραιότnτα 

και πολυμορφία. Ενόc; υγιούc; παρελθόντος που ευελπι

στούμε να το δούμε ωc; υγιέc; μέλλον σε κάποια επόμε

νn στροφΠΙ4J τnc; Ιστορίας των ανθρώπων. 

ποu εφευρέθηκε κάποια στιγμή και μετά επεκράτησε καταστρέφοντας όλες τι<; 

προγενέστερε<; εθνικές παραδόσεις, δεν αποτελεί παράδοση. Ούτε χριστιανική 

παράδοση uπάρχει, ούτε ισλαμική. 

[4] Μία ακόμη διαφορά μεταξύ των φuσικών και ιδρυθεισών ή «αποκαλuπτι
κών>> θρησκειών είναι ότι για τι<; πρώτες η πορεία αuτού ποu νοούμε ως <<χρό

νο>> είναι ανελικτική κuκλική, ενώ για τις δεύτερε<; γραμμική. 
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Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

ln 

Η Φύσπ μας διδάσκει ότι το φυσιολογικό είναι π πο

λυμορφία. Κάθε βιολογικό είδος που χάνει τπν πολυ

μορφία του και ομογενοποιείται, π σοφrΊ και ιερrΊ Φύσπ. 

που «απάντων των διδαγμάτων κρατεί» όπως έλεγαν 

οι Έλλπνες τπς προχριστιανικrΊς εποχrΊc;. το καταστρέ

φει και το αντικαθιστά με κάτι άλλο που χαρακτπρίζεται 

ξανά από πολυμορφία. 

Ο νόμος τπc; πολυμορφίας δεν αφορά μόνο τ:α βιολογι

κά είδn. Αφορά και ιιc; κοινωνίες των ανθρώπων και τ:α πο

λιιισμικά δnμιουργι'ψατά τους, δπλαδfι τους τρόπους ζωrΊς 

τους, τις παραδόσεις τους και ιιc; θρnσκείεc; τους. Επί εκα

τοντάδες χιλιάδες χρόνια π ανθρωπότπτα βίωσε μία θαυμα

στrΊ πολυμορφία, στπν οποία εκατοντάδες έθνπ ζούσαν σύμ

φωνα με ιιc; καταβολές και τπν ιδιοσυγκρασία τους, με τ:α 

δικά τους έθιμα και ιιc; δικές τους θρnσκείεc;. Πουθενά στον 

πλανrΊτπ δεν υπrΊρχαν ίδιοι άνθρωποι, σε κάθε περιοχrΊ άνθι

ζε ένας aυτόχθων εθνικός πολιιισμόc; (Εθνισμός) του οποί

ου φορείς rΊσαν αποκλειστικά οι άνθρωποι του συγκεκριμέ

νου έθνους. Κανένα από αυτά τ:α έθνπ δεν ενδιαφερόταν να 

επιβάλει τον πολιτισμό του, πόσω μάλλον τπν θρπσκεία του. 

σε άλλα έθνπ, παρ' όλο που πρόθυμα υιοθετούσαν το ένα 

από το άλλο πολιιισμικά στοιχεία που έκριναν ότι rΊσαν χρrΊ

σιμα γι' αυτά. 

Η παράλογπ και ενάντια στπν Φύσπ απαίτnσn για ομογενο

ποίnσπ των ανθρώπων. γεννrΊθπκε ιστορικά ταυτόχρονα με 

τπν στροφrΊ τού έως τότε γεωγραφικά εντοπισμένου «μονοθε-
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"ίσμού» σε επεκτατ:ικές, προσπλυτ:ιστ:ικές και εθνοκιόνες δρά

σεις, σω πλαίσιο αυωύ που γνωρίζουμε ως «Χριστ:ιανισμό». 

Ελάχισωυς αιώνες μπά ακολούθπσε και ο δεύτερος επεκω

τ:ικός βραχίονας, ων οποίο γνωρίζουμε ως «Iσλαμισμό». 

Η επί αιώνες βίαιn εnέκτασn του λεγόμενου <ψονοθε

ϊσμού» κατέστρεψε όλους τους πολιτισμούς και τις θρn

σκείες που είχαν τnν ατυχία να συναντnθούν μαζί του και 

κόστισε στnν ανθρωπότnτα δισεκατομμύρια νεκρούς και 

βασανισμένους. Όσα έθνn δεν εξαφανίστnκαν από προ

σώπου γnς, υπέστnσαν εκείνο που ο εθνολόγος Robert 

Jaulin ονόμασε «εθνοκτονία», δπλαδιl συστnματικrΊ κα

ταστροφrΊ του τρόπου ζωrΊς και σκέψπς τους (π «εθνο

κτονία» διαφέρει από τnν «γενοκτονία» στο ότι αποσκο

πεί όχι στnν φυσικrΊ εξόντωσn των ανθρώπων αλλά στnν 

εκμnδένισn τnς κουλτούρας τους: ο γενοκτόνος σκοτώ

νει με φυσικό τρόπο, ο εθνοκτόνος σκοτώνει πνευμα

τικά). 

Εδώ και πολύ καιρό, οι άνθρωποι των εκχριστιανισμέ

νων rΊ εξισλαμισμένων εθνών είναι ολό"ίδιοι με τους αν

θρώπους των άλλων ομοίως κατεστραμμένων εθνών, με 

τον ίδιο προγραμματισμό, τους ίδιους φόβους, τις ίδιες 

προκαταλrΊψεις και τnν ίδια μισαλλοδοξία μέσα στα κε

φάλια τους. 

Για τις λεγόμενες «αβρααμικές» rΊ «μονοθε·ίστικές» 

θρnσκείες, οι άνθρωποι που δεν προσχωρούν σε αυ

τές και επιμένουν να διατnρούν (τι πιο φυσιολογικό!) τnν 

θρπσκεία των προγόνων τους, δεν είναι «Κάποιοι άλ

λοι» που έχουν στο κεφάλι και τnν καρδιά τους «Κάποια 
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άλλα» πράγματα, αλλά διαβολικά όντα που υποτίθπαι 

ότι παρεμποδίζουν τπν παγκόσμια επιβολιl τnς θέλnσnς 

του «θεού» των «μονοθεϊστών». Οι «άπιστοι» απλώς ... 
δεν πρέπει να υπάρχουν. 

Σε προγενέστερους αιώνες οι «άπιστοι» σφάζονταν, 

βασανίζονταν, καίγονταν σης πυρές. Σnμερα. χάρn σης 

ιδέες του Διαφωτισμού και σε δύο σχεδόν αιώνες επα

ναστάσεων, αυτn n δυνατότnτα ευτυχώς έχει αφαιρεθεί 
(τουλάχιστον έως τώρα) από τους αυτόκλπτους κατό

χους των «μοναδικών» «Αλnθειών». 
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ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣτΙΚΑ 

ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

Η φυσικn θρπσκεία των ΕλλΠνων είναι π Ελλπνικn 

Εθνικn θρπσκεία και ω χαρακτπρισηκά τπς είναι ω 

ακόλουθα: 

Αυτοχθονία. Διαμορφώθπκε θεολογικά και λατρευ

τικά μέσα από πολλές χιλιετίες σων συγκεκριμένο γε

ωγραφικό χώρο, όπου έζπσε ελεύθερο και μεγαλούρ

γπσε ω έθνος των ΕλλΠνων, ως ιδιαίπρπ και μοναδι

κn θρπσκεία, σύμφυτπ με όλα ίΟ στοιχεία τπς Ελλπνι

κότπως και απολύτως σύμφωνπ με ων ιδιαίτερο χα

ρακτnρα του τόπου και με τπν ιδιαίτερπ ιδιοσυγκρασία 

των κατοίκων του. 

Φυσικότπτα. Διαμορφώθπκε θεολογικά και λατρευ

τικά με φυσικό και λογικό τρόπο, μέσα από επί χιλι

ετίες συστπμαηκn παρατnρπσπ του Κόσμου και συ

νεχn εξάσκπσπ στπν εγγύτnω προς τους θεούς από 

αναρίθμπωυ<; πνευματικούς και καλλιεργnμένους αν

θρώπους που διακρίνονων από υψπλόωτο διανοπη

κό επίπεδο. 

Οργανικότnτα. Δεν αποτελεί διαχωρισμένn θρπ

σκεία, ούτε υππρετείωι από επαγγελματικό ιερατείο, 

αλλά από αρχαιοτάτων χρόνων έως και σnμερα απο-
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τελεί απλό οργανικό τμnμα τπς όλπς πολιτικnς και πο

λιτισμικnς υπόσωσπς των Ελλrlνων. 

Πολυθεϊσμός. Δέχεται τον φυσικό νόμο τπς υποχρε

ωτικnς πολλαπλότπως του « Είναι ». 

Εθνική Φύσn. Αναγνωρίζε ι ένα δικό τπς ιδιαίτερο 

εθνικό πάνθεον και ένα δικό τnς ιδιαίτερο σώμα κο

σμογονικών αφπγnσεων, ανωνακλώνως αποκλειστι

κά τπν κοσμοαντίλπψn . τον τρόπο και τnν Παράδοσn 

του έθνους των Ελλrlνων. 
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Η EMHNIKH ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

117 

Η Ελλnνικn Εθνικn θρnσκεία τέθnκε εκτός νόμου 

από τους nρωτοβυζαντινούς χριστιανούς, οι ιερείς τnς 

θανατώθnκαν, τα Ιερά τnς nυρnολιlθnκαν και γκρεμί

στnκαν, οι βωμοί και τ' αγάλματά τnς βεβnλώθnκαν, 

ωστόσο δεν εξαφανίστnκε ποτέ. Η τελευταία τnς δn

μόσια εμφάνισn πριν τnν δικn μας εποχrΊ έγινε τον 15° 
αιώνα με πνευματικό nγέτn τnς τον Γεώργιο Γεμιστό 

- Πλιlθωνα. 

Μετά από αιώνες υποχρεωτικιlς aφάνειας υπό τnν 

απειλrΊ τnς φυσικrΊς εξόντωσnς των μελών τnς, n Ελ
λnνικrΊ ΕθνικrΊ Παράδοσn και θρnσκεία εμφανίστnκε 

ξανά δnμόσια όταν n δnμοκρατία σταθεροποιιlθnκε 
επαρκώς στnν Ελλάδα ώστε να αποτολμnθεί κάτι τέ

τοιο, και μέσω του δnμόσιου φορέα τnς (Υπατο Συμ

βούλιο των Ελλιlνων Εθνικών) διεκδικεί ισονομία, ισn

γορία και θεσμικrΊ αναγνώρισn από το Ελλnνικό Κρά

τος, το οποίο όμως δεν έχει ακόμn απεκδυθεί το θε

οκρατικό, βυζαντινό ένδυμα και ελέγχεται σε μεγάλο 

βαθμό από τnν Εκκλnσία. 

Για τnν ώρα, ενάντια μάλιστα στα ισχύοντα στ:ις σύγ

χρονες ευρωπα"ίκές χώρες, το Ελλnνικό Κράτος προτι

μά ν' αυτο-γελοιοποιείται παριστάνοντας ότι δεν γνω

ρίζει τnν ύπαρξn σύγχρονων Ελλnνων Εθνικών (παρά 

το επίσnμο Υπόμνnμα που κατέθεσε το Ύπατο Συμβού

λιο των Ελλιlνων Εθνικών τnν 7n Μωου 2006). ΟιΈλ-
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λnνεc; Εθνικοί δεν μπορούν όμωc; να ωυ κάνουν τnν 

χάρn να επιστρέψουν στnν αφάνεια. Το κατ' εξοχnν 

μn διαπραγματεύσιμο δικαίωμά μαc; είναι το να εξακο

λουθnσουμε να υπάρχουμε . Να εξακολουθnσουμε να 

υπάρχουμε και να μεταδίδουμε τnν δικn μαc; Παράδο

σn στιc; γενιέc; που ακολουθούνε . 
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

ΤΟ ΟΝΤΩΣ ΟΝ 

119 

Η πιο σπμαντικn έννοια για εμάς τουςΈλλπνες είναι το 

<(Οντως Ον», δπλαδrΊ το αλπθινό και όλο Oνl5J. 

Το <(Οντως Ον» είναι αγέννπτο και αιώνιο («ουκ έχει 

αρχnν. ουδέ τελευτnν»), μία δεδομένπ και άφθαρτπ 

ολότπτα που απλώς φιλοξενεί μέσα τπς μία ατελείω

τn αλλαγn μορφών και καταστάσεων. 

Το <(Οντως Ον» είναι μοναδικό, ομοιογενές, ακίνn

το. άπειρο και τέλειο. Τα δύο τελευταία χαρακτnριση

κά του δεν έρχονται σε σύγκρουσn με το ότι αυτό εί

ναι ποσοτικά δεδομένο και εξελισσόμενο στο εσωτερι

κό του. Το <(Οντως Ον» αποτελεί αξιωματικώς τnν εκά

στοτε εικόνα τnς απειροσύνnς και τελειότnτας, αφού 

τίποτε δεν υπάρχει έξω από αυτό ώστε, συγκρινόμενο, 

να κριθεί «Πεπερασμένο» και «ατελές». 

Εξαιτίας του ότι τίποτε δεν υπάρχει έξω από το 

<(Οντως Ον» αυτό, επίσnς αξιωματικώς, ταυτίζεται με 

τnν Θεότnτα. Εδώ εμείς οι Έλλnνες διαφέρουμε από 

τις λεγόμενες «αβρααμικές» θρnσκείες (δnλαδrΊ τον 

Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Ισλαμισμό). που 

θέλουν τον δικό τους υποτιθέμενο Θεό πριν και έξωl6J 

[5] Η λέξη <<ον>> είναι η ουδετέρου γένους μετοχή του ρήματος <<ειμί», δηλαδή 
<<είμαι>>. <<Ον>> είναι κάθε τι που <<είναι>>. 

[6] Για τους <<αβρααμιστές>> ή <ψονοθέίστές>>, ο Θεός υποτίθεται ότι προϋπήρ
ξε του σύμπαντος, το οποίο μάλιστα δημιούργησε από το μηδέν. Για εμάς αντί
θετα, τίποτε δεν μπορεί να παραχθεί εκ του μηδενός (<<Ουδέν εξ ουδενός>>, <<ex 
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από το αλπθινό και όλο Ον, το οποίο προσπαθούν βέ

βπλα να υποβιβάσουν σε «Κτίσμα» και «Πλάσπ». 

Κάθε τι που υπάρχειΙ7 Ι rΊ υφίσταταιrsr. βρίσκεται μέσα 

στο <(Οντως Ον» και μοιράζεται τπν δικrΊ του σταθερrΊ 

και αναλλοίωτn ΟυσίαΙ9Ι. 

Ο ΚΟΣΜΟΣ 

Όσα τμrΊματα του όλου Όντος διέπονται από ευταξία 

αποτελούν τον εκάστοτε «Κόσμο» (τα ελάχιστα υπό

λοιπα αποτελούν τον «Τάρταρα», ομόρριζο του όρου 

«ταραχrΊ», ο οποίος ωραία μυθολογείται ως «αδελ

φός» του «Κόσμου» με κοινό πατέρα το «Χάος», δn

λαδrΊ τnν Ουσία που έχει ακόμα ακαθόριστες τις ποι

ότnτές τn<;). 

Εμείς οι Έλλπνες ορίζουμε τον «Κόσμο» ως τμrΊμα 

του απείρου Όντος που έχει αποκτrΊσει αρμονία και 

ομορφιά («άπειρον διατεταγμένο και κεκοσμπμένο»). 

«Κόσμος» στnν αρχαιοελλnνικrΊ γλώσσα σnμαίνει κό

σμnμα, στολίδι. Όπως ακριβώς και το <(Οντως Ον», ο 

«Κόσμος» είναι άφθαρτος και αγέννnτοςΙ10Ι, έχει σxεδι

nihilo nihil >> ). 

[7] Έχει δηλαδή ύπαρξη («υπό» και «άρχω»), την οποία αντλεί από μία ανώτε

ρη πηγή ή δημιουργική Αρχή. Αξιωματικώς, η κάθε ύπαρξη έπεται και υπολείπε

ται της δημιουργικής Αρχής της. 

[8] Έχει δηλαδή υπόσταση, δηλαδή υποστήριγμα για να εκδηλωθεί («υπό» και 
<<στάσις»). Η υπόσταση το τοποθετεί συνεπώς έξω και κάτω από μία ανώτερη 

πηγή ή δημιουργική Αρχή. Αξιωματικώς, η κάθε υπόσταση υπολείπεται της δη

μιουργικής Αρχής της. 

[9] <<Ουσία» είναι αυτό που απαρτίζει και καθορίζει το <<ον». Ως λέξη προέρχε
ται από την θηλυκού γένους μετοχή <<ούσα» του ρήματος <<ειμί». 

[10] Δεν <<γεννήθηκε», ούτε <<δημιουργήθηκε» από κανέναν και ποτέ, αλλά η 
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άσει ο ίδιοc; τnν εσωτερικrΊ ωυ τάξn και αποτελεί ένα 

λογικά οργανωμένο σύνολοl11 Ι. Όπωc; και ω «'Οντωc; 

Ον» έτσι και ο «Κόσμο<;» δεν είναι «Πρόσωπο» αλλά 

πρώωc; μερισμός του όλου Όνωc;.L12 Ι 

Για εμάc; τουc;Έλλnνεc;, ο «Κόσμο<;» είναι στο σύνολό του 

ζωνιανόc; και υλικόc; (ζώσα ύλn) και αποτελείται από δύο 

επίπεδα ζωrΊc; που διαφέρουν μόνον στα ποιοηκά χαρακτn

ριστικά τπc; κοινnc; Ουσίας. Το ένα επίπεδο είναι ο άδnλοc; 

κόσμος τnc; aφθαρσίας ( δnλαδιl των αθανάτων πραγμάτων 

που δεν έχουν αποκοπεί από ω δπμιουργικό «Αίηο» και χα

ρακτπρίζονιαι από αθανασία, απερανιοσύνπ και γνώσπ) και 

ω άλλο ο φανερωμένος κόσμος τπc; φθαρτότnταc; (με όντα 

που έχουν αποκοπεί από το δnμιουργικό «Αίτιο» και χαρα

κτnρίζονιαι από θνnτόΤΠίQ, όψn Και πεπεpασμένn fι μnδε

νικfι γνώσn). 

ΟΙΘΕΟΙ 

Οι Θεοί έχουν αναδυθεί από το όλο Ον με απλιl πλιlθυν

σn του εαυτού του σε επιμέρους ονιότnτες,113Ι γι' αυτό και 

διατnρούν όλες του nc; ιδιότnιεc;, δnλαδιl αθανασία, απε-

κάθε μορφή του έχει αναδυθεί μέσα από την προγενέστερή της. Ο «Κόσμος>> 

συνεπώς για εμάς τους Έλληνες «ανεδύθη αφ' εαυτού>>. 

[11] Γι' αυτό ακριβώς και ο «Κόσμος>> επιδέχεται λογικής κατανόησης και εξή

γησης, πράγμα που πετύχαμε εμείς οι Έλληνες: το μεγαλύτερο δώρο μας προς 

την ανθρωπότητα είναι η λογική σύλληψη και διατύπωση του «Κόσμου>>. 

[12] Ως πρόσωπο>> ορίζεται κάθε εφήμερα aυτοσυνείδητο ον που εξαιτίας της 
περιορισμένης φύσης του (διαθέτει πρωτίστως «όψη», γι' αυτό και ετυμολογεί

ται από την πρόθεση «προς>> και το ουσιαστικό «ωψ>>, δηλαδή οφθαλμός) πα

ρασύρεται στο ν' αντιλαμβάνεται το Όλον ως μία «εξωτερική>> του και αλλό

τρια πραγματικότητα. 

[13] Αποτελούν δηλαδή «πεπληθυσμένον Εν>>. 
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ραντοσύνπ και γνώσπ. Έργο των Θεών είναι π εγκαθίδρυ

σπ και διατnρπσπ τπς συνοχnς και ευταξίας του εκάστοτε 

«Κόσμου».r14J 

Οι αλπθινοί, φυσικοί Θεοί είναι λοιπόν τέλεια και ταξιθε

ηκά όντα που κατέχουν τπν αθανασία και τπν γνώσπ και δι

αποτίζουν απρόσκοπτα όλον τον κόσμο, επιδρώντας επά

νω του. Υποκείμενοι στπ νομοτέλεια του κόσμου και πιστά 

υππρπούντες τους νόμους του, οι Θεοί συμμετέχουν στπν 

αειγενεσία, δπλαδιl στπν συνεχn σύνθεσπ και αποσύνθεσπ 

των μορφών. 

0ς προς τπν φύσπ τους, οι αλπθινοί, φυσικοί Θεοί εί

ναι τέλειοι, αγαθοί, αθάνατοι, αμπάβλπτοι, άπειροι, δίκαι

οι, πάνσοφοι, αιώνιοι, aπρόσωποι, άνευ γένους,r1 sJ συνε

κηκοί, αιθέριοι στπν ύλπ τους και ικανοί να διαπερνούν τπν 

υπόλοιππ ύλπ. 

Αυτονόπτο είναι όη αυτοί οι πραγμαηκοί, φυσικοί Θεοί, 

δεν «αποσύρονται», δεν «συνενώνονται σε ένα πρόσωΠΟ», 

δεν «αντικαθίστανται», δεν «Παύουν να υπάρχουν», ούτε και 

«νικώνται», σύμφωνα με ης ορέξεις Π ης προσδοκίες ασε

βών θνπτών Π οργανωμένων συστπμάτων ασεβείας. 

[14] Ως «θετήρας και ποιητάς των γινομένων» τους ορίζει εύστοχα ο Κορνού
τος, ο δε Ηρόδοτος γράφει ότι προσονομάζονται «Θεοί>> «από του τοιούτου, 

ότι κόσμωι θέντες τα πάντα πράγματα και πάσας νομάς είχον>>. 

[15] Οι Θεοί απέχουν από την φύση των θνητών όντων, πρωτίστως γιατί κα
νείς Θεός δεν μπορεί να διαχωριστεί από την «Πρώτη Αιτία» (δηλαδή από την 
πρωταρχική Θεότητα που ταυτίζεται με το <<'Οντως Ον>> και αποτελεί την υπο
κινήτρια του σύμπαντος). Ο Σαλλούστιος γράφει επί λέξει ότι <<κάθε Θεός είναι 

αγαθός, δίχως πάθη, και δεν υφίσταται μεταβολές. Είναι αδημιούργητος, και δεν 
περιέχεται σε σώμα ή στον (τρισδιάστατο) χώρο, δεν διαχωρίζεται δε από την 

Πρώτη Αιτία ούτε από τους άλλους Θεούς (όπως και οι Νοήσεις δεν διαχωρί

ζονται από το Νου)>>. 
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Κάθε ζωντανό ον, δnλαδrΊ κάθε τι που υπάρχει στον φανε

ρωμένο κόσμο τπς φθαρτότnτας,Ι16J έχει σωματικά γεννn

θεί. Το σώμα του δnλαδrΊ έχει μία χρονικrΊ αφετπρία άρα 

και ένα χρονικό τέλος, είναι συνεπώς φθαρτό και θνnτό.Ι17J 

Οι ιδιότnτες τnς φθαρτότnτας και τnς θνnτότnτας είναι 

άσχετες προς τnν ταχύτπτα με τnν οποία αυτές εκδnλώνο

νται. Άνθρωποι, ζώα, φυτά και πέτρες είναι μπδενός εξαι

ρουμένου φθαρτά ως προς το σώμα τους και άρα θνnτά. 

Ο θάνατος, για τον οποίο μιλάμε παρακάτω, διαλύει και δι

οχετεύει τπν σωματικrΊ ύλn τους προς σύνθεσπ νέων μορ

φών και παράλλnλα αποδίδει στα Αθάνατα τnv επίσnς υλι

κrΊ ψυχικrΊ τους ποσότnτα. 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Ο άνθρωποςΙ18J είναι ένα βιολογικό είδος που συνδέε

ται ισχνά αλλά αμεσότερα με τnν Θεότnτα λόγω του ότι n 

Φύσn έχει ενεργοποιrΊσει στον εγκέφαλό του τον Λόγο, κα

θιστώντας τον έτσι το μοναδικό από τα θνnτά όντα που εί

ναι ικανό για λογικrΊ και ασφαλrΊ γνώσn («μόνον των όντων 

επιστrΊμnς τnς κατά λόγους δεκτικόν» κατά τον Σπεύσιππο). 

Ως έλ-λογο ον. ο άνθρωπος διαφοροποιείται από τα 

άλλα «Πρωτεύοντα» βιολογικά είδn που κοινωνικοποιού

νται βάσει των φυσικών νόμων στο ότι αυτός δnμιουργεί 

[16] Αντίθετα από αυτό που πιστεύουν οι λεγόμενες «αβρααμικές>> ή <<μονοθε
ϊστικές>> θρησκείες και οι επιστημονικοφανείς σύγχρονοι κοσμικοί τους διάδο
χοι, κάθε τι είναι υλικό και έμψυχο. 

[17] Από το ρήμα <<θνήσκω>>, δηλαδή πεθαίνω. 

[18] Εκ του <<ανήρ>> και <<ωψ>> (όψις). 
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σύνθετες κοινωνικές συλλογικότπτες (από οικογένειες έως 

έθνπ) και θετό δίκαιο και θεσμούς.L19Ι Επίσπς ως έλ-λογο ον, 

ο άνθρωπος δείχνει διαρκrΊ περιέργεια στο να εξερευνrΊσει 

και να κατανοrΊσει το είδος του και το περιβάλλον του, αλλά 

και κατασκευάζει και εφευρίσκει αδιάκοπαL20Ι, αναπτύσσο

ντας ολοένα και πιο εξελιγμένα εργαλεία και δεξιότπτες. Ο 

άνθρωπος παράγει λοιπόν δίκαιο, πολιτισμό και τεχνολογία. 

Η μεγαλύτερπ κατάκτnσn τnς ΕλλnνικrΊς Θρπσκείας 

και διαχρονικό δώρο προς τnν ανθρωπότnτα είναι ο 

«Ανθρωπισμός», δnλαδrΊ το σέβας προς τnν ανθρώπινn 

υπόστασn. Για εμάς τους Έλλnνες, ο άνθρωπος απο

τελεί μία αυταξία,ι21 Ι όλοι δε οι άνθρωποι θεωρούνται 

συγγενείς λόγω τnς κοινrΊς τους έλλογnς φύσnς.ι22 Ι Με 

τnν Θεότnτα συνδέονται ωστόσο μόνον όσοι άνθρω

ποι ενεργοποιούν nθικά τnν έλλογn φύσn τους μέσω 

τnς ΑρετrΊ<;. 

ΗΖΩΗ 

Κάθε όν στον άδnλο κόσμο τnς aφθαρσίας, από το 

ίδιο το <(Οντως Ον» έως τις πάμπολλες πλnθύνσεις του 

(Θεοί, κ.λπ), είναι αθάνατο, άρα αιώνια ζωντανό. Από 

τnν άλλπ, κάθε ον του φανερωμένου κόσμου τnς φθαρ-

[19] Καθίσταται έτσι ο άνθρωπος ένα «πολιτικό ον>>. 

[20] Είτε για δημιουργικούς σκοπούς είτε για καταστροφικούς. Ο χαρακτήρας 
κάθε ανθρώπινης δημιουργίας καθορίζεται από την αγαθή προαίρεση και την 

Αρετή (για την οποία κάνουμε λόγο παρακάτω) ή τα aντίθετά τους. 

[21] Μία αυτοτελή και απόλυτη δηλαδή αξία. Ο Ανθρωπισμός κατ' ουσίαν είναι σε
βαστικότητα προς το θείο στοιχείο (τον Λόγο) που φιλοξενεί μέσα του ο άνθρωπος. 

[22] Ως <<Κοινής νοεράς φύσεως μέτοχοι>> κατά την διατύπωση του Μάρκου 
Αυρήλιου. 
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τότnτας, από τα πιο μεγάλα έως τα πιο μικρά, από τα 

ορατά έως τα μn ορατά από το ανθρώπινο μάτι, συμμε

τέχει μέσα από τον ατομικό βίο του στο εκεί φαινόμενο 

τnς ζωnς. Ζωn στο επίπεδο του φανερωμένου κόσμου 

είναι συνεπώς το σύνολο των εντός αυτού βιοφυσιολο

γικών εκδnλώσεων. 

Η ζωn στο επίπεδο του φανερωμένου κόσμου στnρί
ζεται αποκλειστικά επάνω σε νόμους που έχει θέσει n 
Φύσn,Ι23Ι αναρίθμnτους άκαμπτους, aπαραβίαστους νό

μους που παράλλnλα έχουν με λεπτn ακρίβεια ρυθμι
στεί. Αδιάκοπn ενέργεια τnς Φύσnς είναι n μέσω των 
άκαμπτων νόμων τn<; γέννnσn. αύξnσn, υποστnριξn και 

επαναδιάλυσn (θάνατος) των επιμέρους θνnτών όντων. 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 

Σκοπός («τέλος») του βίου των επιμέρους όντων εί

ναι n διατnρnσn και περαιτέρω τελειοποίnσn του όλου 
Όντος. Ο όρος «τέλος» σnμαίνει ολοκλrlρωσn, σκοπός, 

τελείωσn, εκπλrlρωσn, έκβασn.Ι24Ι 

Κατ' εξαίρεσn, σκοπός του βίου του έλλογου όντος 
(άνθρωπος) είναι n επιμέρους τελειοποίnσn του («τελεί
ωσις») με εργαλείο τnν ισχνn αλλά άμεσn εγγύτnτά του 

προς τnν Θεότnτα μέσω του Λόγου. 

[23] «Φύσις>>, από το ρήμα <<Φύω>>, δηλαδή αναπτύσσω, παράγω, γεννώ. 
<<Φύσις>> είναι η ουσίωση του Όλου Όντος μέσω του δυναμικού συνόλου όλων 
των επιμέρους θνητών όντων, το αυτο-εκπτυσσόμενο, αυτο-αναδυόμενο σύ
μπαν. Μέσα από αυτήν της την ελληνική σύλληψη, η <<Φύσις>> σχεδόν ταυτίζε
ται με το <<Είναι>>. 

[24] Η λέξη <<τελετή>> προέρχεται από την ίδια ρίζα. 
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Για εμάς τουςΈλλnνες, σκοπός του έλλογου όντος εί

ναι να ατενίζει τnν αλιlθεια και ευταξία του «Κόσμου», 

να τις κατανοεί και να συντελεί σε αυτέςl25J μέσω τnς 

αγαθοπραξίας, όσο του επιτρέπει n θνnτn, περιορισμένn 

φύσn του. Αποτέλεσμα αυτού του έργου είναι n εξομοί

ωσn με τους Θεούς, n nθικn λαμπρότnτα και n τελειο

ποίnσn τnς δικnς μας φύσnς μέσω ενός τέλειου βίου.l26J 

Ο Σωκράτnς είχε πει ότι σε όλα του τα σnμεία ο αν

θρώπινος βίος πρέπει να μιμείται τnν ομορφιά και τελει

ότnτα των αριστουργnμάτων («του βίου καθάπερ αγάλ

ματος πάντα τα μέρn καλά είναι δει»). 

Η ΑΡΕΤΗ 

Το εργαλείο για τnν ανθρώπινn τελειότnτα και ομοίω

σn προς τους Θεούς είναι n Αρετn,ι27J δnλαδιl n συνει

δnτn και έμπρακτn τελειότnτα και υπεροχn. Αυτn n συ

νειδnτn και έμπρακτn τελειότnτα και υπεροχn επιτυγχά

νεται όταν οι ιδιότnτες των Θεών, που έχουν προnγου

μένως κατανοnθεί από τον άνθρωπο, μεταφερθούν ως 

αξίες και nθικά πρότυπα μέσα στον ανθρώπινο βίο προς 

διαρκn εφαρμογn.L28J 

[25] <<Θεωρούντες την των όλων αλήθειαν και τάξιν και συγκατασκευάζοντες 
αυτάς κατά το δυνατόν». 

[26] Κάποιοι από εμάς πιστεύουν επιπροσθέτως ότι η τελειοποίηση «απελευθε

ρώνει» την διεπόμενη πλέον από <<προσωπικά>> στοιχεία ψυχική ποσότητα από 

τους κύκλους της σωματικότητας. 

[27] Από το ρήμα <<άρω» (ριζικού τύπου του <<αραρίσκω», δηλαδή aρμόζω, 
ταιριάζω, ενώνω, στερεώνω) με ρίζα την <<αρ-», από την οποία παράγονται οι 

λέξεις, άρθρον, αριθμός, αρμός, aρμόζω, αρμονία, κ.α. 

[28] Μερικές μόνον από τις δεκάδες Αρετές του αξιακού συστήματος των Ελ-
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και 

Ο φιλόσοφος του 15ou αιώνα Γεώργιος Γεμιστός

Πλrlθων, στον οποίο χρωστά πολλά π ΕλλπνικrΊ ΕθνικrΊ 

Θρπσκεία για τπν επιβίωσrΊ τπς μέχρι και σrΊμερα, έχει 

δώσει έναν πολύ καλό ορισμό τπς ΑρετrΊς με τα ακό

λουθα λόγια: «ΑρετrΊ είναι π έξπ μέσω τπς οποίας γινό

μαστε αγαθοί. Αγαθό βεβαίως είναι στπν πραγματικότπ

τα μόνον το Θείον, οι δε άνθρωποι γινόμαστε αγαθοί με 

το να το μιμούμαστε στα πλαίσια των ανθρώπινων δυ

νατοτrΊτων μας». 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 

Τ ο κάθε τι στον φανερωμένο κόσμο τnς φθαρτότnτας 

είναι επιμερισμένπ σωματικότπτα και ψυχικrΊ ύλπ, όπως 

ακριβώς στον άδπλο κόσμο τπς aφθαρσίας το κάθε τι 

είναι επιμερισμένπ Θεότπτα. Εμείς οι Έλλπνες αντιμε

τωπίζουμε γαλrlνια τον θάνατο ως έναν από τους πολ

λούς φυσικούς νόμους αυτού ακριβώς του φανερωμέ

νου κόσμου τπς φθαρτότπτας. Ο θάνατος υππρετεί τπν 

εξέλιξπ, ανανεώνοντας αδιάκοπα τις μορφές τπς φανε

ρωμένπς ζωnς. 

Μόνον οι αδαείς αγωνιούν για το εάν rΊ όχι θα απω

λέσουν το πρόσκαιρο όσο και ασrΊμαντο σύμπλεγμα χα

ρακτπριστικών προσωπικότπτας που εκλαμβάνουν λαν

θασμένα ως «Εαυτό». Σε συμπαντικό επίπεδο, π «απώ

λεια», π «ανυπαρξία» και όλοι οι ανάλογοι όροι, στερού-

λήνων είναι η Δικαιοσύνη, η Φιλότης, η Εγκράτεια, η Φρόνηση, η Ανδρεία, η Με
γαλοδωρία, η Ευσέβεια, η Αγχίνοια, η Σωφροσύνη, η Ειλικρίνεια, η Χρηστότης, η 
Φιλοπονία και η Μεγαλοψυχία. 
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νται νοΠματοc;, αφού τίποτε μέσα στο Ον δεν μπορεί να 

«απωλεσθεί». Καμία απολύτως «απώλεια» δεν μπορεί 

να πραγματοποιπθεί μέσα σε ένα δεδομένο και άφθαρ

το σύνολο, το οποίο απλώς φιλοξενεί μέσα του μία ατε

λείωτn αλλαγΠ μορφών και καταστάσεων. 

Ο θάνατος διακόπτει απλώς έναν «βίο», διοχετεύ

ει σε νέα χρΠσn τnν σωματικότnτα και επιστρέφει στα 

Αθάνατα τnν ψυχικΠ ύλn,ι29 Ι ενώ n συνείδnσn του όλου 
Όντος εμπλουτίζεται με τnν ανάμνnσn μιας ακόμα βιο

γραφίας. Αυτό που ζει στον Άδn των ΕλλΠνων δεν είναι 

n πραγματικΠ ψυχΠ των τεθνεώτων, αλλά n «σκιά» τnc; 
βιογραφίας τους, μία αποθΠκευσn στnν συνείδnσn του 

</Οντωc; Όντος», n οποία ανακαλείται μόνον όταν υπάρ
ξει, από όμοια «εν ζωΠ» όντα, μία μνnμόνευσn με από

δοσn τιμών Π με τελετΠ. 

Η ΨΥΧΗ 

ΨυχΝ30Ι είναι n αόρατn αιτία των βιοφυσιολογικών εκ
δnλώσεων, Π, με διαφορετικά λόγια, το αιθέριο συνεκτι

κό στοιχείο των όντων του «φανερωμένου» κόσμου. Για 

εμάς n ψυχΠ είναι αθάνατn, συμπαντικΠ και δεν υπάρ
χει περί αυτΠc; καμία απολύτως εκκρεμότnτα για το εάν 

Π όχι θα ... «σωθεί». 
[29] Για να τονίσει ακριβώς την απλότητα αυτής της διαδικασίας, η εμπνευ

σμένη μυθολογία του έθνους μας παρουσιάζει τον Θάνατο ως «αδελφό>> του 
Ύπνου. Ο ύπνος, απαραίτητος για την συνέχιση κάθε σωματικής ζωής, είναι ένας 

σύντομος εφήμερος «θάνατος», στην διάρκεια του οποίου χάνεται πρόσκαιρα η 

φυσική εγρήγορση του όντος για να μπορέσει η σωματικότητα ν' αναπαυθεί και 

η ψυχική ύλη να δυναμώσει ξανά, επανασυνδεόμενη με την πηγή της. 

[30] Από το ρήμα <<ψύχω», δηλαδή πνέω ελαφρά. 
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«Φανερωμένπ» απλώς στον κόσμο τπς φθαρτότπ

τας με το να «ζωντανεύει» τπν βαριά ύλπ των θνπτών 

όντων, περνάει μετά τον βιολογικό «θάνατό» τους στπν 

αφάνεια, επιστρέφοντας στα Αθάνατα έως ότου «φα

νερωθεί» ξανά και ξανά, αιώνια, για τπν διαιώνισπ τπς 

ζωΠς αλλά και τπν ολοένα και μεγαλύτερπ τελειοποίπ

σπ του όλου Όντος. 

Κάθε επιμέρους ον («πρόσωπο») του φανερωμέ

νου κόσμου τπς φθαρτότπτας, περιέχει μεγάλπ Π μικρΠ, 

ισχυρn Π ισχνΠ, ποσότπτα του κόσμου τπς aφθαρσίας. 

Όπως Πδπ ειπώθπκε, π ολοένα και μεγαλύτερπ τελειο

ποίπσπ του όλου Όντος εξυππρετείται μέσω τπς τελει

οποίπσπς των επιμέρους ψυχικών ποσοτΠτων. Κάποιοι 

από εμάς πιστεύουν επιπροσθέτως ότι εντός των ελ

λόγων όντων π ψυχικΠ ποσότπτα αποκτά «Προσωπικά» 

στοιχεία τα οποία διατπρεί όταν επιστρέφει στο επίπε

δο των αφθάρτων. 
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Η ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ θΡΗΣΚΕΙΑΣ 

Κάθε θρπσκεία έχει τπν ιδιαίτερπ λατρευτικΠ πράξπ τπς 

προς τπν Θεότπτα. Οι φυσικές Π εθνικές θρπσκείες προ

σανατολίζουν τπν λατρευτικΠ τους πράξπ σε ευχαριστία 

προς τους πραγματικούς Θεούς με προσφορά διαφό

ρων αγαθών ως συμβολικόΙ31 J aντίδωρο για το δώρο 

τπς ζωΠς. ΑυτΠ π προσφορά λέγεται «θυσία». Στπν σύγ

χρονπ λατρευτικΠ πράξπ τπς, π ΕλλπνικΠ ΕθνικΠ Θρπ

σκεία προσφέρει άνθπ, καρπούς, θυμίαμα και σπονδέςI32J 

οίνου, ελαίου, γάλακτος, κ.ά., ανάλογα με τπν φύσπ του 

κάθε Θεού (λ.χ. στους χθόνιους Θεούς και τα προγονικά 

πνεύματα δεν συνπθίζεται να χύνεται οίνος, γι' αυτό και 

οι «Χοές» προς αυτούς λέγονται «νπφάλιες»). 

Τ πν λατρευτικΠ πράξπ τπς ΕλλπνικΠς ΕθνικΠς Θρπ

σκείας τελούν οι ιερείς και ιέρειές τπς. Για εμάς τους 

Έλλπνες, «ιερέας» Π «ιέρεια» είναι κάθε άνδρας Π γυ

ναίκα που τελεί ιεροπραξία προς τιμΠν των Θεών μας. 

Απαιτούμενο για τπν ΕλλπνικΠ ιεροσύνπ είναι π ευσέβε;ι

α,Ι33J π οποία προϋποθέτει καλΠ γνώσπ περί τπς φύσεως 

των Θεών και π πθικΠ ακεραιότπτα. Οι δικοί μας ιερείς 

και ιέρειες δεν παριστάνουν τους επί γπς εκπροσώπους 

[31] Οι Θεοί δεν χρειάζονται τίποτε, συνεπώς κάθε δώρο προς αυτούς είναι 
συμβολικό. 

[32] «Σπονδή>> είναι η για λατρευτικούς λόγους έκχυση διαφόρων θρεπτικών ή 
πολύτιμων υγρών. Η έκχυση στο έδαφος ή σε εσχάρα προς τιμήν των χθονίων 

Θεών ή των προγονικών πνευμάτων λέγεται «χοή>>. 

[33] Η ευσέβεια πρωτίστως προϋποθέτει πολύ καλή γνώση για την φύση των 
Θεών. 
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τπc; Θεότπταc;, αλλά, αντίθετα, εκπροσωπούν στους Θ ε

ούc;, και μόνο όσο διαρκεί π ιεροπραξία, τους ανθρώ

πους που παρίστανται, το σύνολο τπc; θρπσκεuτικnc; μαc; 

κοινότπταc; και, εν τέλει, το έθνος των Ελλnνων. 

ΟΙ ΒΩΜΟΙ 

Η Ελλπνικn Εθνικn Θρπσκεία τελεί τπν λατρεuτικn πρά

ξπ τπc; σε «βωμούς» και «εσχάρες», ανάλογα με τπν 

φύσπ των Θεών που λατρεύονται κάθε φορά. Για τους 

Ολύμπιους Θεούς χρπσιμοποιεί «βωμούς», δπλαδΠ κα

θαγιασμένες επιφάνειες υψωμένες πάνω από το επίπε

δο του εδάφους, ενώ για τους χθόνιους Θεούς και τα 

προγονικά πνεύματα «Εσχάρες», δπλαδΠ καθαγιασμένες 

επιφάνειες στο επίπεδο του εδάφους Π ακόμα και χα

μπλότερα από αυτό. 

Για εμάς τους Έλλπνεc;, ο βωμός είναι το πιο ιερό σπ

μείο, μία κατοικία τπc; Θεότπταc;: «εκεί που βρίσκονται οι 

βωμοί, εκεί βρίσκονται και οι Θεοί», μαc; παρέδωσαν οι 

πρόγονοι. Εξαιτίας αυτnc; ακριβώς τπc; φύσπc; τους, οι 

βωμοί αποτελούν σπμείο aσυλίας και όποιος τους αγ

γίζει θεωρείται απαραβίαστοc;, όπως ακριβώς κάποιος 

που «Κρατάει το χέρι των Θεών». 

Σnμερα στις χώρες που εξουσιάζονται από τους χρι

στιανούς, ιδίως στις aρχαίες πατρίδες των ΕλλΠνων, 

είναι αδύνατο να υπάρξουν, όπως θα έπρεπε, δπμό-
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σιοι εγκατεστnμένοι βωμοί, αφού αυτονόnτο είναι ότι 

θα βεβnλώνονταν αμέσως αλλά και εnαναλnnτικά. Ελ

πίζοντας βεβαίως ότι κάποτε θα επιστρέψει ο Ελλnνι

σμόc;, ιδίως στιc; aρχαίες πατρίδες των ΕλλrΊνων, στους 

σύγχρονους εσωτερικούς rΊ κινnτούc; βωμούς μαc; είναι 

απαραίτnτα, για κάθε ιεροπραξία, τα παρακάτω 9 ιερά 
αντικείμενα: 

1. Η ιερά «Κύστις» με θυσιόχωμα από αρχαίο Ιερό. 
2. Η κεντρικrΊ προσφορά (δίσκος με καρπούς). 
3. Το ιερό «εγχειρίδιον» (ξιφίδιο για τnν πράξn 

«διαφύλαξnc;» του βωμού, βλ. παρακάτω). 

4. Τα λατρευτικά αγάλματα. 

5. Η ιερά «Κύστις με τα «άρρnτα» αντικείμενα 
6. Ο «Κώδων» για το «Ευφπμείτε». 
7. Το σκεύος για τον εναρκτrΊριο καθαρμό του 

βωμού. 

8. Τ α σκεύn για τις σπονδές. 
9. Τα σκεύn για το θυμίαμα. 

ΤΑΑΓΑΛΜΑΤΑ 

Τ ο μόνο που μπορεί να εξισωθεί σε ιερότnτα με τον 

βωμό είναι για εμάc; τους Έλλnνεc; το λατρευτικό άγαλ

μαL34J. «Άγαλμα» είναι κάθε γλυπτrΊ rΊ άλλn (ακόμα και 

ανεπεξέργαστn) ευχάριστn μορφrΊ που ορίζεται ωc; «ΕΙ

κόνα» n «σύμβολο» τnc; Θεότπταc;. 

[34] Από το ρήμα «αγάλλομαι>>, δηλαδή ευφραίνομαι, χαίρομαι. Τα <<αγάλμα
τα>> απεικονίζουν μόνον Θεούς. Οι απεικονίσεις ανθρώπων λέγονται <<ανδριά

ντες>>. 
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Είτε φυσικό (λ.χ. ανεπεξέργαστπ πέτρα, μετεωρίτπς, 

κ.λπ.), είτε διαμορφωμένο από άνθρωπο (με σκάλισμα Γι 

χύτευσπ) και σε κάθε είδος ως προς το υλικό του (μάρ

μαρο, ξύλο, απλό Γι πολύτιμο μέταλλο, ππλός, κ.λπ.), ένα 
άγαλμα για να «εξυψωθεί» σε λατρευτικό χρειάζεται 

προπγουμένως να «Καθιερωθεί» μέσα από ειδικn ιερο

πραξία (βλ. αμέσως παρακάτω). Μετά τπν «Καθιέρωσn» 
του (που λέγεται και «άνοιγμα οφθαλμών») το λατρευ

τικό άγαλμα είναι πλέον κατοικία τπς Θεότπτας, όπως 

ακριβώς και ο βωμός, και συνεπώς απαιτείται στπν με
ταχείρισn του ένας ιδιαίτερος σεβασμός. 

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΒΩΜΟΥ, ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΤΡΕΥτtΚΩΝ ΑΝτtΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Για να γίνουν ικανά να χρπσιμοποιπθούν ως λατρευτικά 

αντικείμενα, ο βωμός, το άγαλμα και κάθε άλλο αντικεί
μενο πρέπει να «Καθιερωθούν»,[3sJ δπλαδrl να aνυψωθούν 
πάνω από τπν φαινομενικn «σωματικότπτα» των «υλι

κών» συστατικών τους, με ενίσχυσπ του ψυχικού τους δυ

ναμικού. Η «καθιέρωσΠ» αποτελεί δπλαδrl μία αφιέρωσπ 
αλλά και «Εμψύχωσπ». Ο βωμός, το άγαλμα, κ.λπ. θεωρεί

ται εφεξnς ένα ζωντανό σπμείο, το οποίο προσκαλείται π 

Θεότπτα ν' αποδεχθεί ως «θύρα» από τον κόσμο των θνπ

τών στον κόσμο των Αθανάτων, αλλά και αντιστρόφως. 

Ο ιερέας Γι π ιέρεια που «Καθιερώνει» τον βωμό, το 

άγαλμα, κ.λπ. κάνει κύκλους γύρω του κρατώντας μία 

[35] Από την πρόθεση «Κατά» και το ρήμα <<ιερώνω>>, το να καθίσταται κάτι 
απολύτως ιερό. 
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«Πανσπερμία» και απαγγέλλει ω κάλεσμα!36J στπν Θεότπ

τα, χύνοντας στο τέλος τπν προσφορά επάνω του, επικα

λούμενος rΊ επικαλουμένπ τπν εφεξrΊς εκεί θεία παρουσία. 

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 

ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

Οι Έλλπνες στπν θρπσκεία και κοσμοθέασπ ακολουθού

με το παρακάτω εορτολόγιο, που έχει διαμορφωθεί έτσι 

ώστε να συνδέει αποτελεσματικά τπν αρχαία πραγματι

κότπτα με τπν σύγχρονπ, και τπν αρχαία αμεσότπτα προς 

τους κύκλους τπς φύσπς με τπν πθικrΊ καθοδrΊγπσπ που 

έχει ανάγκπ ο σύγχρονος άνθρωπος. Κάθε εορτrΊ μας συν

δέεται άμεσα με πθικrΊ άσκπσπ σε συγκεκριμένες αρετές 

που έχουν σχέσπ με τους τιμώμενους Θεούς. 

1. ΜrΊνας Ιανουάριος, έναρξπ του ζωδίου Υδροχόος 

(πολικό ωυ Λέοντος), εορτrΊ των «θεογαμίων». Κατά 

τον μrΊνα αυτόν κυριαρχεί π Θεά Ήρα και καλλιεργού

νται οι αρετές Παρρπσία και Υπερπφάνεια rΊ Μεγαλο

ψυχία. 

2. ΜrΊνας Φεβρουάριος, έναρξπ του ζωδίου Ιχθείς (πο

λικό του Παρθένου), εορτrΊ των «Ανθεστnρίων» (ημrΊ 

στον αναβλαστικό Θεό Διόνυσο). Κατά τον μrΊνα αυτόν 

κυριαρχεί ο Θεός Ποσειδών και καλλιεργούνται οι αρε-

[36] Είναι ρητή εντολή εκείνων που μέσα από αιώνες δίωξης το μετέφεραν έως 

τις ημέρεc; μας, να μη δημοσιευθεί ποτέ το κείμενο αυτού του καλέσματος. Τυχόν 

δημοσιευμένα κείμενα που ισχυρίζονται ή θα ισχυρισθούν μελλοντικά ότι αποτε

λούν κάλεσμα καθιερώσεως, τα καταγγέλλουμε ως πλαστά. 
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τές Ευσέβεια και Χρπστότπτα. 

3. ΜΠνας Μάρτιος, έναρξπ του ζωδίου Κριός (πολι

κό του Ζυγού). εορτΠ τπς εαρινής ισημερίας και των 

«Ασκλnπιείων». Κατά τον μΠνα αυτόν κυριαρχεί π Θεά 

Αθπνά και καλλιεργούνται οι αρετές τ:πς Ανδρείας και 
τπς Αγχίνοιας. 

4. ΜΠνας Απρίλιος, έναρξπ του ζωδίου Ταύρος (πολικό 
του Σκορπιού), εορτΠ των «Χαρισίων - Αφροδισίων» 

(τιμΠ στπν Ανθεία Θεά, στις Χάριτες και στον «γεώργιο» 
rΊλιο τπς άνοιξπς). Κατά τον μrΊνα αυτόν κυριαρχεί π Θεά 

Αφροδίτπ και καλλιεργούνται οι αρετές τπς Φιλότπτας 

και τπς Γενναιοδωρίας Π Χαριστικότπτας. 

5. ΜΠνας Μά"ίος, έναρξπ του ζωδίου Δίδυμοι (πολικό 
του Τοξότπ). εορτΠ των «θαργπλίων» (τιμΠ στους δί
δυμους Θεούς Απόλλωνα και Αρτέμιδα). Κατά τον μΠνα 

αυτόν κυριαρχεί ο Θεός Απόλλων και καλλιεργούνται οι 

αρετές τπς Αρμονίας και τπς Ειλικρίνειας Π Ευθύτπτας. 

6. ΜΠνας Ιούνιος, έναρξπ του ζωδίου Καρκίνος (πολικό 
του Αιγόκερω). εορτrΊ του θερινού ηλιοστασίου. Κατά 

τον μΠνα αυτόν κυριαρχεί ο Θεός ΕρμΠς και καλλιερ
γούνται οι αρετές τπς Ευκοινωνπσίας και τπς Ευσυναλ

λαξίας. 
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7. Μnνας Ιούλιος, έναρξπ του ζωδίου Λέων (πολικό του 

Υδροχόου), εορτn των «Διοσκουρείων» και τπς «μνή

μης Θερμοπυλομάχων». Κατά τον μnνα αυτόν κυριαρ

χεί ο Θεός Ζευς και καλλιεργούνται οι αρετές τπς Δικαι

οσύνπς και τπς Ευταξίας. 

8. Μnνας Αύγουστος, έναρξπ του ζωδίου Παρθένος 

(πολικό των Ιχθύων), εορτn των «Ηραίων». Κατά τον 

μnνα αυτόν κυριαρχεί π Θεά Δnμπτρα και καλλιεργού

νται οι αρετές τπς Καρτερίας και τπς Σύνεσπς. 

9. Μnνας Σεπτέμβριος, έναρξπ του ζωδίου Ζυγός (πο

λικό του Κριού), εορτn τπς φθινοπωρινής ισημερίας και 

τπς «μνήμης Μαραθωνομάχων». Κατά τον μnνα αυτόν 

κυριαρχεί ο Θεός Ήφαιστος και καλλιεργούνται οι αρε

τές τπc; Φιλοπονίας και τπς Ευμπχανίας. 

1 Ο. Μnνας Οκτώβριος, έναρξπ του ζωδίου Σκορπιός 

(πολικό του Ταύρου), εορτn των «Ηρακλείων» (τιμn 

στον «δπμnτριο» ιlλιο του φθινοπώρου). Κατά τον μnνα 

αυτόν κυριαρχεί ο Θεός Άρπς και καλλιεργούνται οι 

αρετές τπς Ευψυχίας και τπς Θαρραλεότπτας. 

11. Μnνας Νοέμβριος, έναρξπ του ζωδίου Τοξότπς (πο

λικό των Διδύμων), εορτn των «Μαιμακτπρίων» (επί

κλπσπ στον Θεό Δία Μαιμάκτπ για nπιο χειμώνα). Κατά 

τον μnνα αυτόν κυριαρχεί π Θεά Άρτεμις και καλλιερ

γούνται οι αρετές τπς Σωφροσύνπς και τπς Εγκράτειας. 
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12. Μnνας Δεκέμβριος, έναρξn του ζωδίου Αιγόκερως 
(πολικό του Καρκίνου), εορτn τnς «Γέννησης του Τριε
σηέρου Ηρακλέους» (χειμερινό nλιοστάσιο) . Κατά τον 
μnνα αυτόν κυριαρχεί n Θεά Εστία και καλλιεργούνται 
οι αρετές τnς Σταθερότnτας και τnς Κοσμιότnτας. 
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ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ 

(ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ) 

Η πομπn των ιερέων καταλιlγει σε πμικυκλικn παράτα

ξπ πίσω από τον βωμό. 

1 . Καθιέρωση και «ανύψωση» του βωμού 

Ο ιερέας/ιέρεια ραντίζει τον βωμό με αλατόνερο, χρπσι

μοποιώντας φύλλα δάφνnς 

«Δάφνηι μαντοσίινης, ιεpώι φuτώι Απόλλωνος 

άλατι τε και ίιδαrι. ες καθαρμόν και καθιέρωσιν». 

Επαναλαμβάνεται 4 φορές (μία για κάθε πλευρά του 

βωμού) και μετά ο ιερέας/ιέρεια «ανυψώνει» τον βωμό. 

</Εμψuχον καθιστούμε τον παρόντα βωμόν 

έως πέρατος τελετής 

πύλη Θεών προς τον κόσμον των ανθρώπων 

πύλη Θνητών προς τον κόσμον των Αθανάτων». 

Γίνεται n αφn του θυμιάματος. 

2. Έναρξη - Φανέρωση «αρρήτων» 

Ο ιερέας/ιέρεια ανοίγει τnν ιερά «Κύστι» με τnν διlλωσn 
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«Διαύλου ανεωγότος, 

υπανίσωωι χρόνος 

και τόπος καταλύεωι». 

Κρούεται ο «Κώδων» και κπρύσσεται π ευλαβnς σιω

πn Έων θρπσκευΈών: 

«ΕυφημείΈεl» 

3. Προστασία βωμού 

Ο ιερέας/ιέρεια με προπωμένο ΈΟ ξίφος αναφωνεί 

μπροσΈά από κάθε πλευρά Έου βωμού: 

«Εκάς! Εκάς όσπς βέβηλος!» 

«Εκάς! Εκάς όσπς aνόσιος!» 

«Εκάς! Εκάς όσπς δόλιος!» 

«Εκάς! Εκάς όσπς αλιφός!» 

Με «Προσωτευμένο» τον βωμό, ο ιερέας/ιέρεια υψώνει 

οριζόνπα με ω δύο χέρια ω ξίφος και αναφωνεί: 

«Ομνύομεν ευσέβειαν Θεοίς, 

τιμήν fιρωσιv, αλληλεγγύην ομοίοις, και απέχθεια 

χλευασωίς, υβρισωίς, καωδόωις τε και επιόρκοις». 

4. Αποκάλυψπ λατρευτικών αγαλμάτων 

Ο ιερέας/ιέρεια αποσύρει Έπν καλύπΈρα Έων λαφευη

κών αγαλμάΈων με συνοδεία μουσικnς που παίζει ο αυ

λπΈnς/ αυλπφίς. 
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5. Άνοιγμα τελετής 

«Κλύτε Θεοί Πατρώοι, 

Εθνικοί των Ελλήνων Θεοί. 

Υμέας κικλfισκομεν 

αyαθαίς yνώμαις ημίν προσελθείν 

κλύτε Μάκαρες και μόλοιτε ημίν 

από Πυρός. από Χθονός. 

αφ'Ύδαrας, από Αέρος 

και από Ολύμπου». 

6. Αφή επιβωμίου πυρός 

Μία ιέρεια («Εστιάς») ανάβει με πυρσό n λαμπάδα τπν 
επιβώμια φωτιά με ω ακόλουθα λόγια: 

«Του ημετέρου έθνους εσποδωμένου, ερειπωμένου 

και δουλωθένrας 

και rου τελευταίου ελληνικού ιερού πυρός 

προ πολλού σβεσθένrας 

υπόσχεσιν εθνεγέρσεως δίδοντες Θεοίς και προγόνοις, 

Εστίαν Θεάν επικαλούμενοι, άπrαμεν εκ πυρός 

καρδίας ro επιβώμιον φως 

ευχόμενοι Έλλησιν παλιyyένεσιv, φωrισμόν κι 

ελευθερίαν». 
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7. Υμνολογία 

Ακολουθούν ύμνοι προς τ:ιμrΊν τ:ων Θεών που λατ:ρεύ

οντ:αι στ:πν εκάστ:οτ:ε τ:ελετ:rΊ. Μετ:ά τ:ον κάθε ύμνο. Ό 

υμνωδός ιερέας χύνει με τ:α δύο πάντ:οτ:ε χέρια σπονδrΊ. 

8. Κορύφωσις 

Μετ:ά από ένα σύντ:ομο μουσικό μοτ:ίβο ο ιερέας/ιέρεια 

απλώνει τ:α χέρια πάνω από τ:ον βωμό και αναφωνεί: 

«Εγερθείrε. εγερθείrε 

ώ, επιχώριοι Θείοι Δυνάμεις! 

Εν nμίv. 

ουκ έrι σκόrος, 

ουκ έrι φόβος 

ουκ έrι ανευλάβεια. 

ουκ έrι βεβnλόrnς». 

6. Κλείσιμο τελετής 

«Χαίpεrε Μάκαpες, χαίpεrε Αιώνιοι Θεοί Παrpώοι 

ευσεβέσι θpnσκευrαίς Ιερόν Φάος αύξοιrε 

νούσους. άλγη rε και κήpας σrέλλονrες 

ες πέpαrα γαίnς.» 

Οι ιερείς και όλοι οι παpισrάμενοι αναφωνούν: 

<<Γένοιrα!» 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ (ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ) 

Η οικιακΠ λατρεία γίνεταιl37J σε ιδιαίτερπ γωνία ενός 

χώρου του οίκουl381, στον οποίο δεν έχει πρόσβασπ ο 

οποιοσδιlποτε επισκέπτπς. Στπν εν λόγω γωνία υπάρ

χει μόνιμος βωμίσκος (συνΠθως πιlλινος) για καύσπ θυ

μιάματος, επάνω στον οποίο στέκουν δύο λατρευτικά 

αγαλματίδια, το ένα με αρσενικά και το άλλο με θπλυκά 

χαρακτπριστικά. Στα δεξιά του βωμίσκου υπάρχει πιlλι

νος μικρός κάδος (ο «Καδίσκος») με ξπρούς καρπούς, 

ανάμεσα στους οποίους καρφώνεται και σταθεροποι

είται αναμμένο κερί Π κάποιο άλλο μέσο για διατΠρπσπ 

μιας φλόγα (καντπλάκι). 

Τα δύο αγαλματίδια απεικονίζουν τους «εφεστίους» Π 

«επιστίους»l39J Θεούς (Θεό Δία ΚτΠσιο και Θεά Εστία), 

αλλά και τα πνεύματα των προγόνων. Στπν σπμερινΠ 

εποχΠ που έχει επιτευχθεί π φωτογραφικΠ απεικόνισπ, 

οι φωτογραφίες των νεκρών προσφιλών μας προσώ

πων μπορεί να πλαισιώνουν τπν λατρευτικΠ γωνιά. 

Για τις οικίες που έχουν και αυλιl, π οικιακΠ λατρεία μπο

ρεί να προεκταθεί και σε εξωτερικό βωμό. Ο βωμός τπς 

[37] Λατρεία προς τους οικιακούς Θεούς γίνεται στην αρχή του κάθε μήνα (είτε 
στην νέα σελήνη, είτε την πρώτη ημέρα των σύγχρονων μηνών, σύμφωνα με την 
ελεύθερη επιλογή της κάθε οικογένειας), καθώς επίσης και οποτεδήποτε νοιώθει 

κάποιος την ανάγκη να την ασκήσει, ακόμα και καθημερινά. 

[38] Για εμάς τους Έλληνες, οικία δεν είναι μόνον η υλική υπόσταση του σπι

τιού αλλά κυρίως η πνευματική του διάσταση που ενσωματώνει το δυναμικό αν
θρώπων του παρελθόντος (πρόγονοι) τους παρόντος και του μέλλοντος (από

γονοι). 

[39] Από την πρόθεση «επί>> και το ουσιαστικό <<εστία>>, δηλαδή ο επί της εστί
ας, ο της εστίας, ο οικιακός. 
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αυλrΊς λέγεται «έρκειος»ι4οJ και συχνά παριστάνεται επά

νω του ο «Οικουρός όφις», σύμβολο τπς καλοτυχίας και 

υλικrΊς ευδαιμονίας. 

Το άνοιγμα («Κλύτε Θεοί Πατρώοι. .. ») και το κλείσιμο 

(«Χαίρετε Μάκαρες ... ») τπς οικιακrΊς τελετrΊς είναι ίδιο με 
εκείνο τπς δπμόσιας. Από τπν τελευταία, π οικιακrΊ τελε

τrΊ διαφέρει στο ότι π ευχrΊl41 J απευθύνεται αποκλειστι

κά στους «εφεστίους Θεούς» και τα πνεύματα των προ

γόνων. 

Ευχή στους Εφεστίους 

Επικαλούμεθά σε Κτήσιε Θεέ, 

οίκου επίσκοπε, 

αγαθοίς κτήμασι Βάλλων 

εις πάντα χώραν, οικίαν ή εργαστήριον 

και τα πάντα διοικών. 

Επικαλούμεθά σε Εστία Θεά, 

ιερόν φως, 

μέσον τόπου καθημένη 

εις πάντα χώραν, οικίαν ή εργαστήριον 

και τα πάντα διοικούσα. 

[ 40) Ο εντός τοu «έρκοuς>>, δηλαδή ο μέσα από τον φράκτη. 

[ 41] Οι 'Ελληνες δεν χρησιμοποιούμε τον όρο «προσευχή>> αλλά «εuχή>>, καθώς 
και το ρήμα <<εύχεσθαι>> (συντασσόμενο με δοτική, λ.χ. τοις Θεοίς, τώι Θεώι Διί, 
τήι Κύπριδι, κ.ο.κ.). <<EYXAI ΠΑΡΑ ΘΕΩΝ ΑΠΗΣΕΙΣ ΕΙΣI>> ορίζει ο Πλάτων. Τον 
όρο <<προσευχή>> καθιέρωσε ο Ιουδαϊσμός τον 2ο π.α.χ.χ. αιώνα ως πρώτη μορ
φή αuτού ποu αργότερα εξελίχθηκε σε <<συναγωγή>> και αργότερα τον υιοθέτη
σαν, στην θέση της <<εuχής>>, οι χριστιανοί. 
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Επικαλούμεθά σας Εφέστιοι, 

θείοι πρόγονοι, 

αγναί πnγαί γενών 

αφανή δίκαια πνεύματα 

ευnγήτορες απογόνων. 

Κλυθ' nμίν ενκάρδιοι, 

κεχαρισμένοι έλθετ' επί ευϊέρου τελετής 

ευμενίnι επακούσανrες rnς nμετέρας ευχής, 

κλύτε και αποσrpέψαrε αφ' πμίν 

κόπους τε και νούσους, 

πέμψαrε δ' nμίν ειpήνnν πολύολβον 

ευπορία, σωμάτων ευεστώ 

και ναός φάος». 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΓΕΥΜΑ 

Ευγνώμονες εσμέν 

φεpέσβιοι Θεοί και Φύσις πανδώrειpα 

δι' ά πμετέρωι οίκωι άγετε, 

ευεστώ, σωμάτων υγείαν και πραγμάτων αυτάρκειαν. 
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ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ 

Για εμάς τους Έλλnνες n ονοματοδοσία είναι σπουδαι
ότατn τελπn. Το παιδί αποκτά το όνομα με το οποίο θα 

ταυτιστεί σε όλον τον υπόλοιπο βίο του και αναγνωρίζε

ται επίσnμα από τους γονείς μπροστά στους Θεούς και 
τnν αλυσίδα των προγόνων. 

1. Άνοιγμα 

Ο πατέρας ανάβει τnν πυρά του βωμού και επικαλείται 

τους Θεούς. 

«Κλύτε Θεοί Πατρώοι. 

Εθνικοί των Ελλfινων Θεοί. 

Υμέας κικλfισκομεν 

αγαθαίς γνώμαις ημίν προσελθείν 

κλύτε Μάκαρες και μόλοιτε ημίν 

από Πυρός, από Χθονός 

αφ'Ύδατος, από Αέρος 

και από Ολύμπου.» 

2. Επίκληση προστατών Θεών 
Τ οποθπείται από τn μnτέρα γύρω από το λαιμό του 

παιδιού το «μέταλλον» (κόσμnμα) τnς ονοματοθεσίας 

του. 

Επίκλnσπ Χαρίτων (εκφωνείται από τη μητέρα) 

«Χάριτες, σεπτές θυγατέρες της Ευρυνόμης και του Διός 

ουράνιαι μητέρες της κοσμfισεως και της Ευνομίας 
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φαεινοί, λάμπουσαι, αυξήφιαι, σεβαστές παρθένοι 

συνοδοί της Αθηνάς Εργάνης και της Ουρανίας Αφρο

δίτης 

εσείς που στέκεστε δίπλα rαν Φοίβο σrις συνελεύσεις των 

Θεών 

ακούστε μας και σταθείτε κονrά μας ευμενείς 

αυξάνοντας γύρω μας ro ιερό φως των Ολυμπίων 
χαρίζοντάς μας δια βίου ειρήνη και χαρά 

φυσικό κι εσωτερικό κάλλος 

γαλήνη, μακροθυμία και ημέρωση 

αξιοσύνη, ευσέβεια και κρίση ορθή.» 

Επίκληση Νυμφών (εκφωνείται από rαν πατέρα) 

«Νύμφες, ακοίμηrαι θυγατέρες της Πρώτης Αρχής 

σπέρματα rου Διός και τ' Ουρανού 

αφανείς φίλοι βροτών και παιδοκόμοι 

εναέριοι και ευώδεις Θεαί 

Σας καλούμε να προσέλθετε ευμενείς 

δια βίου επαρωγοί τπς I του .......... .. 
αγναί διδάσκαλοι, επίκουροι 

και χαροπαίγμονες οδπγοί.» 

Ύμνος Θεού Προστάτου 

(επιλέyεrαι από ωυς γονείς και εκφωvείωι από ων ιερέα ή rηv ιέpεια) 
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3. Παρουσίαση 

Ο πατέρα<;, περιφέρει 3 φορέ<; το παιδί γύρω από τnν 
εnιβώμια πυρά με κατεύθυνσn αντίθετn του ρολογιού, 

· λέγοντα<; στο πέρα<; κάθε κύκλου «έστωσαν οι Θεοί 

προστάωι της Ι rαυ ......... », ενώ οι προσκεκλnμένοι του<; 

ραίνουν με άνθn και καρπού<;. Η μnτέρα στέκεται μπρο

στά στnν επιβώμια πυρά. 

Μόλι<; συμπλnρώσει τnν περιφορά, ο πατέρα<; στέκε

ται δίπλα στnν μnτέρα, υψώνει το παιδί πάνω από τnν 

πυρά, κοιτάζει ψnλά και κάνει τnν παρουσίασn στου<; 

Θεού<; και του<; Προγόνου<;. 

«Αθάναrαι Θεοί και ευκλεείς Πρόγονοι 

σας παρουσιάζω την I ων. ............ . 
γvησία I γνήσιο απόγονο εμού και της συζύγου μου 

Ελληνίδα /Έλληνα εξ Ελλήνων 

αίμα εκ ωυ αίματός μας 

ψυχή εκ της ψυχής σας. 

Να την Ι ων φυλάτε και να την I ων οδηγείτε 
σης οδούς που ωιpιάζουν σωυς Έλληνες 

σης οδούς που ωιpιάζουν 

σε φιλοσόφους και ελευθέρους ανθρώπους.» 

(απαγγέλλεται φίς) 
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4.Ευχή 

Η μnιέρα παίρνει σια χέρια ιο παιδί και απαγγέλλει ιnν 

εuxn. 

«τι να ευχηθεί ένας θνητός για έναν θνητό που αγαπά; 

Μόνο οι Θεοί αλήθεια ξέρουν. 

Ας χαρίσουν λοιπόν στην I στον. .............. . 
εκείνα που η μεγαλοσύνη τους θέλει 

εκείνα που ταιριάζουν σε Ελληνίδα /Έλληνα, 

παιδί δικό τους δηλαδή, 

ας χαρίσουν αυτά που πρέπει σε ανθρώπινο ον 

που θα τιμήσει τους Θεούς και τους Προγόνους 

που θα σεβαστεί τη Φύση και τον Αιώνιο Λόγο. 

Μάκαρες Θεοί, Εθνικοί Θεοί των Ελλήνων 

και εσείς ένδοξοι Πρόγονοι 

χαρίστε τα πρέποντα για πρόσωπο αγαπημένο 

στην Ι στον. ............... . 
που μόλις παρουσιάσαμε εμπρός σας.» 

S.Σπονδή 

Χύνεται ιριπλrΊ σπονδrΊ αρώματος, γάλακτος και μελιού 

και όλοι αναφωνούν. 

«έστωσαν οι Θεοί προστάται της Ι του ......... » 
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6. Κλείσιμο 

«Χαίρετε Μάκαρες, χαίρετε Αιώνιοι Θεοί Παφώοι 

εuσεβέσι θρησκεuταίς Ιερόν Φάος αύξοιτε 

νούσοuς, άλγη τε και κήρας στέλλοντες ες πέρατα γαί

ης.» 

«Γένοιτο!» 

Μοιράζονται στους προσκεκλπμένους γλυκά και γίνεται 

απόθεσπ δίπλα στον βωμό των δώρων προς το παιδί. 
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ΓΑΜΟΣ 

1. «Είσοδος» και <<Εκδοσις» 

Ο ιερέαc; περιμένει μπροστά στον aνθοστόλιστο βωμό 

δύο γαμιlλιεc; πομπέc; που έρχονται από αντίθετα σπμεία 

και π μία συνοδεύεται από nxo αυλού. 
Στπν πομπn τπc; γυναίκαc;, μπροστά βαδίζει ο αυλπτnc;, 

μετά ένα ζευγάρι δαδπφόρων, ακολουθεί ένα νεαρό κο

ρίτσι με καλάθι γεμάτο πέταλα λουλουδιών και δπμπ

τριακά, και εν συνεχεία π νύφπ και ο πατέραc; τπc;, έναc; 

αδελφόc; n άλλοc; συγγενnc; τπc;. 
Στπν πομπn του ανδρόc; προπορεύεται ένα ζευγάρι δα

δnφόρων και ακολουθεί ο γαμπρόc; και ο παράνυμφοc;. 

Όλοι παρατάσσονται απέναντι στον ιερέα και τον βωμό, 

με κέντρο τον παράνυμφο. Δεξιά του π γυναίκα και οι 

δαδπφόροι τπc; και αριστερά του ο άνδραc; και οι δαδπ

φόροι του. Ο αυλπτnc; και το κορίτσι με το καλάθι aπο

τραβιούνται σε μία πιο διακριτικn θέσπ. 

2. Άνοιγμα 

Ο ιερέαc; ανάβει τπν επιβώμια πυρά και επικαλείιαι τουc; 

Θεούc;. 

«Κλύτε Θεοί Πατρώοι, 

Εθνικοί των Ελλήνων Θεοί, 

Υμέας κικλήσκομεν 

αyαθαίς yνώμαις ημίν πpοσελθείν 

κλύτε Μάκαpες και μόλοιτε ημίν 

από Πυρός, από Χθονός 
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αφ'Ύδαrος, από Αέρος 

και από Ολύμπου.» 

ι 51 

Σιn συνέχεια. παίρνει με ένα εύφλεκτο κλαδάκι επιβώ

μια πυρά και ιnν βυθίζει μέσα σε δοχείο με νερό που 

βρίσκπαι επάνω σιον βωμό, δnμιουργώνιας αγίασμα. 

3. «Προγάμεια» ή «Προτέλεια» 
Η γυναίκα καιαθέιει σιον βωμό μία ιούφα από ια μαλ

λιά ιnς, πλένει συμβολικά ιο μέιωπό ιnς με ιο επιβώ

μιο νερό, όπως κάνει και ο άνδρας, και εν συνεχεία προ

σεύχεται στn Θεά Αρτέμιδα και ης Μοίρες. 

Ευχn στn Θεά Αρτέμιδα και τις Μοίρες 

«Άκουσέ με πολυώνυμε Διός θύyαιεp. 

νυκrοπόλε, κουροrpόφε, 

σεμνή, λαμπετίη Θεά, ευπρόσιτη παpθένοις. 

σεβασμία παμβασίλεια. παιδοrpόφε δαίμον, 

φιλομείραξ και φιλοπάpθενε. 

εσύ η σελασφόρος. εσύ η αμίανrος. 

Ακούστε με και εσείς, πολυώνυμοι αέρινοι Μοίραι, 

ουράνιαι θυγατέρες της yονίμου Νυκτός, 

σεπτοί δωpfιrpιαι της Φροvτίδος και της Ελπίδος. 

αφανείς και αμετάrpεπrοι Θεαί. 

Ακούστε με 

και ελάτε ευμενείς και ευδιάθεrοι, 

κρατώντας μακριά θλίψεις και άλγη.» 
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Η μnτέρα του ανδρός προσφέρει στπ γυναίκα μέλι και 

καρύδια και οι προσκεκλπμένοι αναφωνούν. 

«Μακαρία, μακαρία, μακαρία» 

Ο παράνυμφος δίνει στον άνδρα και τπ γυναίκα δύο πο

λύσπορους άρτους, ενώ ο ιερέας απαγγέλλει ευχrΊ στn 

Θεά Ήρα και τον Θεό Δία. 

ΕυχrΊ στους Θεούς Δία καιΉρα 

«Αθάνατε, πολυτίμητε Ζεύ, σκηπτούχε άναξ 

αρχή πάντων. αυξητά, ταξιθέτα, 

ποικιλόμορφε φύλαξ βίου βροτών. 

και Ήρα παμβασίλεια. 

ανθεία ψυχοrρόφε, μακαρία Θεά, 

Γαμηλία δέσποινα, 

μόλοιτε ημίν και χάριν σπονδών 

δότε θρησκευταίς 

ευβουλία, ευθυμία, βίον ευδαίμονα, 

πλήρη ειρήνης, υγείας και πίστεως.» 

Ο άνδρας και π γυναίκα καταθέτουν τους άρτους στον 

βωμό. Ο ιερέας διπλώνει τους καρπούς των χεριών 

τους με χρυσrΊ κορδέλα και λέει τπν ευχrΊ. 
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4.Ευχή 

<fΕστωσαν οι Θεοί προστάται του κοινού βίου σας, 

βίου ηδέως, εν αγαθότηrι και ειρήνη, 

βίου έχοντος παν ό,τι εις έκαστος εξ υμών επιθυμεί.» 

Οι νεόνυμφοι, μαζί με τον παράνυμφο, περιέρχονται κυ

κλικώς εμπρός από τους προσκεκλnμένους που τους 

ραίνουν με πέταλα ανθέων και δπμnτριακά που τους 

έχουν μοιρασθεί από τnν κανnφόρο. 

Στn διάρκεια τnς περιφοράς, ο παράνυμφος αναφωνεί 

3 φορές και όλοι επαναλαμβάνουν. 

«Ευδαίμονες, Ευδαίμονες, Ευδαίμονες» 

S.Ύμνοι 

Επιστρέφοντας μπροστά στον βωμό, το ζευγάρι απαγ

γέλλει υπό τn συνοδεία του αυλού, από κοινού (μία 

γραμμn ο ένας και μία γραμμn ο άλλος), τον Ύμνο στις 

Θεές Αφροδίτn και Πειθώ. 

«Ουρανία Μήτερ, ποντογενής 

Γαμοστόλε, πολύμορφε δαίμον 

νυκτερινή, πολυμήχανη άνασσα, 

περιπόθητη ζεύκτειpα, Μοιpαγέrις, 

Ερώτων και Ανάγκης οσία Μήτερ, 

φίλανδρε Θεά, Κυπρίς αιωνία. 



www.ysee.gr

Ύπατο Συμβούλιο τωv Ελλιίvωv Εθνικών 

Μεγαλώνυμε Θεά Πειθώ, βροτών φίλη και οδηγέ, 

εσύ σεμνή και μειλιχία θεσμοθέπς, 

φρονήσεως, ευσυναλλαξίας κι εuμηχανίας άγαλμα, 

πλουωφόρε, απάντων προστάπς αγαθή. 

Ελάτε Μακάριες σων βίο μας, 

αφανείς ωυ οίκου μας πρόμαχοι, 

ευμενείς με γαληνία όψη, 

ευλογίας φέρουσαι και δώρα εuχάρισrα. 

Διόπ σε εσάς στηρίζεται ο βίος 

και n ευnοιϊα των θνnτών» 

Χύνεται κι από τους δύο σπονδΓι και μετά n γυναίκα 

απαγγέλλει ύμνο στn Θεά Εστία. στο πέρας τους οποίου 

χύνει μόνn τnς σπονδιl. 

Ύμνος Θεάς Εστίας 

«Εστία εuδυνάωιο Κρόνου θύγατεp βασίλεια, 

η μέσον οίκον έχεις πυρός αενάοιο, μεγίσωυ, 

ωύσδε συ εν τελπαίς οσίους μύσrας αναδείξαις, 

θειο' αιειθαλέας, πολυόλβους, εύφρονας, αγνούς 

οίκε Θεών μακάρων, θνητών στήριγμα κραrαιόν, 

αιδίη, πολύμορφε, ποθεινοrάrη, χλοόμορφε 

μειδιόωσα, μάκαιpα, raδ' ιερά δέξο προθύμως, 

όλβον επιπνείουσα και ηπιόχειpον υγείαν.» 
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6. Δήλωσπ Τιμής 

Και οι δύο σύζυγοι μαζί. 

«Μπροστά στα όμματα των Θεών και των προγόνων, 

εγώ η .............. και εγώ ο ................. . 
δήλωση κάνουμε τιμής 

να διάγουμε βίο ομοφροσύνης, 

φιλότητος, αλληλοσεβασμού και αφοσιώσεως, 

σύντροφοι και εpασταί 

σε μία σάρκα, σε μία ψυχή, σε έναν οίκο, 

έως ο θάνατος να 'ρθεί να μας χωρίσει.» 

7. Κλείσιμο 

«Χαίρετε Μάκαρες, χαίρετε Αιώνιοι Θεοί Παφώοι 

εuσεβέσι θρησκεuταίς Ιερόν Φάος αύξοιτε 

νούσους, άλγη τε και κήρας στέλλοντες 

ες πέρατα γαίης.» 

«Γένοιτο!» 
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ΚΗΔΕΥΣΗ 

1. Εκφορά 
Ο νεκρός μεταφέρεται στον τόπο αποτέφρωσπςι42J Π 

κατάχωσπςι43J. Στπν πρώτπ περίπτωσπ ως κnδευσπ νο

είται πάντοτε π αποτέφρωσn του και όχι ο τυχόνι44J με

τέπειτα ενταφιασμός τπς τέφρας του. 

Πριν αρχίσει π τελετn τοποθετείται στο στnθος του τε

θνεώτος στέφανος δάφνπς. 

2. Ύμνος Θεού Ερμού Ψυχοπομπού 

((Ερμέα, φίλε Θεέ, σεβάσμιε, 

ός θνητών ψυχάς κατάyεις ες Άϊδηv, 

υπνοδώτα, ψυχοπομπέ, 

άρρητε, κρύφιε, δαήμον 

τεθνεώτων προσηνή επαρωγέ, 

Φεpσεφονείας, μεγάλου Διός θuγαrpός 

επίκουρε, 

μόλε ευμενής μυσrιπόλοις 
--------'-
[ 42] Η αποτέφρωση είναι η κύρια ταφική επιλογή για εμάς τους Έλληνες, γι' 
αυτό και παραβιάζονται βίαια τα ανθρώπινα δικαιώματά μας από την έως τώρα 
μεθοδευμένη, μετά από πιέσεις των χριστιανών θεοκρατών, ανυπαρξία αποτε
φρωτηριών στην χώρα μας. Καθώς οι περισσότεροι καταφεύγουμε στην απο

στολή των νεκρών μας σε αποτεφρωτήρια γειτονικών χωρών <<εκφορά>> νοείται 

η παράδοση του τεθνεώτος στα αρμόδια γραφεία τελετών. 

[43] Η κατάχωση δεν ενδείκνυται γιατί οι τάφοι των μη χριστιανών είτε ορίζο
νται προσβλητικά μακράν των χριστιανικών, είτε βεβηλώνονται. 

[ 44] Η τεφροδόχος μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και σε μία τιμητική θέση 
εντός της οικίας. 
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και ων μών προσφιλή νεκρόν 

δίδαξον σπεύδειν υπέρ λήθην.» 

3. Ευχή I Χαιρετισμός 
Δίδεται στον τεθνεώτα ω νόμισμα τnς διαβάσεως. 

«0 Κόσμος αναδυθείς αφ' εαυrού, 
αυrοκεκοσμηθείς και ευτάκτως διατάξας την απειpοσύ

νην rου, 

εγέννησε εκ της Ουσίας rου 

rους Θεούς και rις θνητές μορφές ζωής, 

με προνομιούχο εκείνη του Ανθρώπου. 

προνομιούχο για ων Λόγο που εδανείσθη 

από το επίπεδο των Θεών, 

από ων φωτεινό χώρο όπου καrοικούν 

οι τάξιν θέσαντες και τάξιν τηρούντες Αθάναrοι. 

από ων εσωκόσμιο και πεpικόσμιο συνάμα Όλυμπο. 

Άπαντες φώrα εκ φωτός όντες, 

όλοι rμήμαrα οργανικά της αυτής Ουσίας, 

των Θεών και rου Κόσμου τέκνα προσφιλή, 

κατ' Αρεrήν τον βίο να ζήσουμε καλούμεθα, 

φιλοσοφούντες και επ' αγαθώ αριστεύοντες 

διότι αυτός είναι ο προορισμός rou Ανθρώπου: 
να λάβει φώς και να ro μεrαδώσει, 

δια rου λόγου και rου συναισθήμαrος, 
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Θεός και ζώον συνάμα, αγία υπόστασrι 

θεία ποιότης εν σαρκί. 

Μακάριοι όσοι αυτά καταλαβαίνουν. 

στο τραγικό εφήμερο του ανθρωπίνου βίου. 

στην ατελείωτη ροή των ετών 

καθώς οι γενεές των θνητών πίπτουν 

ωσάν των δασών τα φυλλώματα. 

Μακάριοι όσοι από τον Δεύτερο Ήλιο οδηγήθησαν. 

από την Παιδεία των Ελλήνων. 

και έγιναν ευγενείς και εσωτερικώς όμορφοι. 

μακάριοι όσοι διαυγή και ήρεμη απέκτησαν ματιά 

και γαλήνια κοσμοθέαση 

μακράν κάθε σκοτοέσσης γνώμης περί Κόσμου και Θεών, 

όσοι στον βίο και την αιωνιότητα 

κατέστησαν εαυτούς ικανούς να σταθούν 

ομοτράπεζοι των Θεών και των αγαθών προγόνων. 

Χαίρε. ........... πατέρα I μητέρα υπόδειγμα. 
Έλληνα Ι Ελληνίδα εξ Ελλήνων, 

Σεβαστέ I σεβαστή εκ σεβαστών, 

γαλήνιο δρόμο να' χεις με γλυκύ αρωγό τον ψυχοπομπό 

Ερμή 

προς τα Πεδία των ευδαιμόνων Μακάρων. 

προς τους φωτεινούς και γαλήνιους τόπους, 

όπου κατοικούν οι ευκλεείς και θειότατοι πρόγονοι. 

ένθρονος I ένθρονη στην απεραντοσύνη του Κόσμου. 
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δίκαιος I δικαία εν μέσω δικαίων, 
φίλος I φίλη Θεών, συνείδηση ουρανία, 

ελεύθερος I ελευθέρα από ra δεσμά της μορφής, 
ελεύθερος I ελευθέρα από ra μεγέθη και τον Χρόνο, 
μακάριος I μακαρία, τέλειος I τελεία, αγαθός Ι αγαθή. 

Χαίρε .......... 
Να μας κοιτάς και να μας παραστέκεις, 

μέχρι ν' ανrαμώσουμε ξανά. 

Εμείς δια βίου θα σε τιμούμε, 

και θα σε θυμόμαστε.» 

4. Χοές 

«Αιωνία π μνήμη σου αγαπημένε I αγαπnμένn» 
«Αιωνία π μνήμη σου αγαπημένε I αγαπημένη» 
«Αιωνία π μνήμη σου αγαπημένε I αγαπnμένn» 
((Αιωνία π μνήμη σου αγαπημένε I αγαπnμένn» 

Χύνονται στο έδαφος 4 χοές (ύδατος, ελαιόλαδου, γά
λακτος και μελιού), οι τελέσαντες στρέφουν τα νώτα 

στον τεθνεώτα και θραύουν τα πΠλινα κενά κύπελλα. 

5. «Περίδειπνο» (νεκρόδειπνο) 

Ακολουθεί δείπνο στο οποίο συμβολικά παρίσταται και 

ο νεκρός, σε κάθισμα που επί τούτου αφnνεται κενό. 



www.ysee.gr

Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών 

6. Μνημονεύσεις 

Τπν 3n, gn και 30n πμέρα μετά τον θάνατο, οι συγγενείς 

τιμούν τον τεθνεώτα με «νπφάλιες» (δίχως οίνο) χοές 

που λέγονται αντίστοιχα «Τρίτα», «Ένατα» και «Τριακάς» 

(στπν τελευταία παρατίθεται ξανά «Περίδειπνο» δίχως 

όμως κενό κάθισμα). Ανά έτος αποδίδονται τιμές στον 

τεθνεώτα και κατά τπν πμέρα των γενεθλίων του. 

Στις χοές χύνονται ύδωρ, ελαιόλαδο, γάλα και μέλι, ως 

θυμίαμα καίγεται δάφνπ, στύρακας και κυπάρισσος, ενώ 

στους παριστάμενους μοιράζεται βρασμένο σιτάρι με 

ξπρούς καρπούς και κόκκους ροδιού. 
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Αγαπητέ αναγνώστη, 
 
Εάν τα όσα διάβασες εδώ, σε βοήθησαν να αντιληφθείς την υψηλή 
πνευματικότητα και σοβαρότητα της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας 
και επιθυμείς να συμμετάσχεις σε αυτήν και στην έμπρακτη άσκησή 
της, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον επίσημο φορέα της, το Ύπατο 
Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών στις παρακάτω διευθύνσεις: 
 
Στήν Ελλάδα: 
Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών 
Τ.Θ. 20037, Αθήναι ΤΚ 11810, 
Ηλεκτρ. Ταχ/μείο:  ysee@ysee.gr 
 
Στήν Αμερική 
Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών Αμερικής 
Ηλεκτρ. Ταχ/μείο:  ysee@ysee.us 
  
 www.ysee.gr
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