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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ 

 

Δ.Ε. 39: « Οι αιρέσεις του 20ου αιώνα. Μια απειλή και μια πρόκληση»  (σελίδες εγχειριδίου 198-

200) 

Δ.Ε. 40: « Τέσσερα παραδείγματα- προκλήσεις» (σελίδες  εγχειριδίου 201-205) 

 

Τάξη A’ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                                 Διάρκεια διδασκαλίας 90 λεπτά 

Δραστηριότητα εμπέδωσης 

Μέθοδος διδασκαλίας: Ομαδοσυνεργατική- διερευνητική 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ: 

 

Οδηγία:  

Βήμα 1. Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τα δύο αποσπάσματα1 που 

παρουσιάζονται παρακάτω:  

Απόσπασμα 1. 

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήδη το 1984, με βάση την Έκθεση Cotrel, δημοσίευσε το πρώτο 

του Ψήφισμα, (22.5.84), το οποίο ακολούθησαν δύο ακόμη Ψηφίσματα (29.2.96 και 
17.2.98).  

Με τα Ψηφίσματα αυτά εκφράζει την ανησυχία του για την δραστηριότητα των αιρετικών 

ομάδων, τις οποίες θεωρεί απειλή για την προσωπικότητα και τα ατομικά δικαιώματα των 

νεαρών κυρίως και καλεί τα κράτη  μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όχι μόνον να 

ασχοληθούν με το πρόβλημα, αλλά και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 
των πολιτών τους. Μεταφέρουμε εδώ σημεία από το σημαντικότατο Ψήφισμα του 1996:  

                                                           
1
 Πηγή αποσπασμάτων: Π. Κυριακού Τσουρού, Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας για 

θέματα αιρέσεων. Περιοδικό Διάλογος, Τεύχος 42. Αναδημοσίευση στον ιστοχώρο www.impantokratoros.gr/aireseis-

parathrhkeia.el.aspx 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

http://www.impantokratoros.gr/aireseis-parathrhkeia.el.aspx
http://www.impantokratoros.gr/aireseis-parathrhkeia.el.aspx
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 «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώντας ότι οι αιρέσεις δρουν εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, επιδίδονται σε παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες και σε παραβιάσεις 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως σε κακομεταχείριση, σεξουαλική βία, 

εγκλεισμούς, σωματεμπόριο, ενθάρρυνση επιθετικής συμπεριφοράς, μέχρι και 

προπαγάνδα ρατσιστικών ιδεολογιών, σε φορολογικές απάτες, μεταφορές κεφαλαίων, 

εμπόριο όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, παραβίαση του δικαιώματος της εργασίας ή σε 
παράνομη άσκηση της ιατρικής, κλπ.»  

Απόσπασμα 2 

 Η Γαλλίδα Υπουργός Νεότητος και Αθλητισμού με Εγκύκλιό της προς τους Γάλλους 

Νομάρχες (21.4.1999) ζητεί να ευαισθητοποιήσουν τις υπ' αυτούς υπηρεσίες για τον 

κίνδυνο των αιρέσεων. 

 Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση συνέταξε Έκθεση (31.1.2001) που αναφέρεται στον 

κίνδυνο των αιρέσεων καταρτίζοντας και σχετικούς καταλόγους. Η Γαλλία έχει 

θεσπίσει και ειδικό νόμο περί των αιρέσεων. Επίσης το Γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης 

με δύο εγκυκλίους του (1.12.1996 και 22.2.1998) απευθύνεται στους Γάλλους 

Εισαγγελείς καλώντας τους να διώκουν ποινικώς τα εγκλήματα που διαπράττονται από 

τις αιρέσεις.  

 Στην Γερμανία, ασχολείται με τις καταστροφικές αυτές λατρείες το Υφυπουργείο 

Οικογένειας και Νεότητος. Επίσης η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή εξέδωσε το 1998 

ογκώδες τεύχος προς ενημέρωση των πολιτών, διαθέτει δε ειδικές υπηρεσίες 

προστασίας των πολιτών. 

 Στην Αυστρία ιδρύθηκε (ν. 20.8.1998) ειδική κρατική Υπηρεσία προστασίας του 

κοινού έναντι των αιρέσεων. 

 Στο Βέλγιο το Κοινοβούλιο κατήρτισε Έκθεση περί των νεοφανών αιρέσεων, όμοια 

της Γαλλικής, η οποία μάλιστα συμπεριλαμβάνει και κατάλογο των αιρέσεων. 
 Στην Ελβετία, το Ελβετικό Κοινοβούλιο συνέταξε ανάλογη Έκθεση περί των αιρέσεων 

την 1.7.1999. 
 

           Βήμα 2. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και  χώρες της Ευρώπης θεωρούν τις 

σύγχρονες αιρέσεις ως απειλή για τον πολίτη, το ίδιο το κράτος και την κοινωνία  ; Να 

απαντήσετε αφού πρώτα κυκλώσετε στα κείμενα τις λέξεις – κλειδιά που στηρίζουν την 

απάντησή σας:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Οδηγία: 

Βήμα 1. Διαβάστε παρακάτω μια αληθινή ιστορία2:  

Η Ειρήνη είναι 20 χρονών όταν συναντά τον καθοδηγητή της για πρώτη φορά. Τον συναντά 

στην Νίκαια, στο βιβλιοπωλείο του θείου της. Με την πρώτη επαφή, εμπιστεύεται αυτόν τον 

άνθρωπο που παρουσιάζεται ως θεραπευτής-υπνωτιστής και είναι γνωστός της οικογένειας, 

αφού η μητέρα της έχει ήδη έρθει σε τηλεφωνική επαφή μαζί του. Όπως πολλοί νέοι στην ηλικία 

της Ειρήνης, έτσι κι εκείνη νιώθει άβολα, αποδυναμωμένη από μία στενάχωρη οικογενειακή 

κατάσταση. Ο θεραπευτής δεν παίρνει πολύ χρόνο για να εντοπίσει τις αδυναμίες της. Γρήγορα, 

ισχυρίζεται ότι είναι ένας εξαιρετικός μάγος που έχει ιδιαίτερα χαρίσματα. Ισχυρίζεται, επίσης, 

ότι είναι πνευματικός δάσκαλος. Φημίζεται ότι οι σημαντικές θρησκείες κάνουν όλες λόγο για 

μία χαμένη χρυσή εποχή από λάθη των ανθρώπων. Ισχυρίζεται ακόμα ότι συνομιλεί με αυτόν 

που εκείνος αποκαλεί «ο Πατέρας». Αυτή η φωνή, που τον καθοδηγεί, του φανέρωσε ότι η 

αποστολή του είναι να εργαστεί για το καλό της ανθρωπότητας. Οι οπαδοί του θα είναι 

προστατευμένοι την ημέρα της αποκάλυψης. Διαβεβαιώνει την Ειρήνη πως η συνάντησή τους 

δεν είναι τυχαία και ότι είναι μία εκλεκτή και εκείνη όπως αυτός, καθώς επίσης και ότι την 

χρειάζεται για την πραγματοποίηση της αποστολής του... Και τελικά την πείθει... 

Της ζητά να φύγει από την Νίκαια (περιοχή στην Αθήνα) και να τον συναντήσει στην Αude, 

(περιοχή της κεντρικής Γαλλίας) λέγοντάς της, για να την πείσει, ότι η Νίκαια θα χτυπηθεί από 

ένα τσουνάμι. Η Ειρήνη ανακαλύπτει εκεί επί τόπου, ένα μυστικό και μόνιμο στρατόπεδο στην 

περιοχή της Camps sur Agly (Γαλλία) Για να έχει καλή έκβαση η σημαντική αποστολή, έπρεπε 

να ζήσει μέσα σε κατάσταση πολιορκίας. Υποταγμένοι στο συνεχές άγχος, οι οπαδοί ζούσαν 

χωμένοι στη γη  γύρω από τον καταυλισμό, σαν τους κομάντο. Έπρεπε να προχωρήσει κανείς με 

δυσκολία για πολλή ώρα προκειμένου ν’ αντλήσει και να φέρει νερό. Κατά τη διάρκεια τριάντα 

χρόνων, η Ειρήνη είχε πάντα έτοιμο ένα σακίδιο γεμάτο με είδη πρώτης ανάγκης, για την 

                                                           

2 Απόσπασμα από τις έρευνες της ηλεκτρονικής εφημερίδας Midi libre, 5-11-2012, διασκευή. 

  

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
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περίπτωση που συνέβαιναν κατακλυσμοί και άλλα σημάδια που θα σήμαιναν την επικείμενη 

άφιξη της μέρας της αποκάλυψης. 

Η έξοδος: Η ξεκάθαρη συνειδητοποιήση της Ειρήνης εκδηλώθηκε μέσα από ένα κρυμμένο, επί 

12 χρόνια, μυστικό: ο καθοδηγητής, είχε αποσπάσει από μία οπαδό του, πολύ ευαίσθητη, όλη 

της την περιουσία που προερχόταν από τους γονείς της. Την κρατούσε κοντά του, επειδή την 

είχε κάνει να πιστέψει ότι είχε προσβληθεί από καρκίνο, έπειτα από Aids και ότι θα 

θεραπευόταν από αυτές τις δύο πολύ σοβαρές ασθένειες, μόνο χάρη σε αυτόν. Κατάφερε ακόμα 

και να την πείσει να ξεριζώσει όλα τα δόντια της, για να μην επηρεαστεί από κάποια οργή κατά 

την διάρκεια της αποκάλυψης. Ακολούθησε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος, όπου ένιωθε σαν 

χαμένη, έχοντας την αίσθηση ότι η ζωή της δεν είχε πλέον κανένα νόημα. Η Ειρήνη χρειάστηκε 

να ξανασταθεί στα πόδια της και να μάθει ξανά τον εαυτό της, δεδομένου ότι δε βγαίνει κανείς 

γερός μετά από 30 χρόνια πλύσης εγκεφάλου…» 

Βήμα 2: Παρακαλείστε τώρα να διαβάσετε από το βιβλίο σας την Πηγή 2 (Επιστολή Β’ 

του Αποστόλου Πέτρου, απόσπασμα) στις σελίδες 202-203 (από τη μετάφραση). 

Ερώτηση: Συγκρίνοντας τις δύο πηγές: τη «ζωντανή μαρτυρία»  και το απόσπασμα από την 

επιστολή Β’ Πέτρου -με μεταξύ τους χρονική διαφορά 20 αιώνων- τι συμπεραίνετε για τον 

τρόπο που οι ψευδοπροφήτες καταπατούν τον «όλο άνθρωπο»;

 

Κοινά σημεία: 

Συμπέρασμα 

Πως δρουν 
κατά τον 

Απόστολο 
Πέτρο οι 

ψευδοπροφήτες 

Πηγή 2 

Η περίπτωση 
της Ειρήνης 

Πηγή 1 
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Οδηγία: 

Βήμα 1.Παρατηρείστε προσεκτικά τις παρακάτω διαφάνειες:  

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ  Γ΄ 
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Βήμα 2. Παρατηρείστε τώρα το έντυπο υλικό που έχει δοθεί  στην ομάδα σας από το 

Γραφείο Θρησκευτικής Διαφώτισης και Αντιαιρετικού Αγώνα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Κύπρου. 

              Ζητούμενο: Να συντάξετε μια μικρή παράγραφο παρουσιάζοντας στην τάξη τη 

δράση της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά των σύγχρονων αιρέσεων σήμερα. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ! 


