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ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΤΠΟΤ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Πξνο απνζαθήληζε θαη δηάιπζε παξαλνήζεσλ θαη δηαδόζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη είηε από άγλνηα, είηε από ειιηπή ή όπσο ηειεπηαία ζπλεζίδεηαη ζθόπηκα 

θαθή πιεξνθόξεζε επηζπκνύκε λα θαηαζέζνπκε ηελ άπνςε ηεο Γηόγθα θαη ησλ 

εθπξνζώπσλ ηεο ζηελ Ειιάδα, πέξαλ από απζαίξεηνπο, ςεπδείο, παξειθπζηηθνύο 

θαη αλππόζηαηνπο εηεξνπξνζδηνξηζκνύο-ραξαθηεξηζκνύο πνπ θάπνηνη επηζπκνύλ θαη 

εμππεξεηνύληαη γηα ηνπο δηθνύο ηνπο ιόγνπο ζην λα ηεο-καο πξνζάπηνπλ. 
 

ΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΓΚΑ 
 

1) Πξώηα απ’ όια ε Γηόγθα (ν Γηόγθα είλαη ην νξζόλ) δελ είλαη ζξεζθεία, δόγκα, 

πίζηε, αίξεζε θ.α. όπσο θαθόβνπια κεξηθέο θνξέο δηαδίδεηαη, νύηε έρεη ζρέζε κ’ απηά, 

παξά κόλν ζην βαζκό πνπ ε θηινζνθηθή ηεο πιαηζίσζε (Samkya, ην ηέηαξην ηλδηθό 
θηινζνθηθό ζύζηεκα (εθ ησλ έμη νξζόδνμσλ) πνπ δεπγαξώλεη θαη… ζπκπνξεύεηαη κε ην 
ηξίην ηεο Γηόγθα) θαη νη Upanishad-Vedanta (έθην θηινζνθηθό ζύζηεκα) καο 

παξνπζηάδνπλ κηα αξρέγνλε θηινζνθηθή ζεώξεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ 
αλζξώπνπ, πξάγκα πνπ ζηε Δύζε δελ δηδάζθεηαη ζπρλά θη όηαλ ή όπνπ ζπκβαίλεη λα 

δηδάζθεηαη, ζίγνπξα δελ έρεη ΟΤΔΕΜΙΑ ζρέζε κε ηελ ζξεζθεπηηθή πίζηε παξά κόλνλ κε 

ηελ βησκαηηθή ζηνραζηηθή δηεξεύλεζε, θαηαηόπηζε θαη ΕΛΕΤΘΕΡΗ θξηηηθή ζθέςε 
νηνπδήπνηε ελδηαθεξόκελνπ. 

2) Η Γηόγθα δελ είλαη θάηη ην αζθεηηθό πνπ καο απνκαθξύλεη θαη καο 
απνκνλώλεη από ηελ δσή. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα καο πξνσζεί, καο εληάζζεη, καο βνεζεί, 
καο μεθνπξάδεη - ραιαξώλεη - απνθνξηίδεη - αλαλεώλεη, καο ελδπλακώλεη, καο 
νινθιεξώλεη θαη καο ηνπνζεηεί πην ππεύζπλα θαη δξαζηήξηα κέζα ζηελ θνηλσλία. 

3) Δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ θιαζηθή γπκλαζηηθή θαζόηη απνηειεί κία μέρσξε 

κεζνδνινγία θαη άιινπ παληειώο ηύπνπ ζσκαηηθή πξαθηηθή θαη λνεηηθή άζθεζε, 
πιήξσο επεξγεηηθή γηα ην ζώκα θαη ην λνπ θάζε ελαζθνύκελνπ καδί ηεο, κε κεηξήζηκα 
επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα θαη ζεηηθά πνξίζκαηα πνιιαπιώλ εξεπλώλ δηεζλώο πνπ 
δελ επηηξέπεηαη θαλείο λα παξαγλσξίδεη ή λα ππεξπεδά εηζηζειηθά. 

4) Η Γηόγθα ζέβεηαη εμίζνπ όιεο ηηο ζξεζθείεο. Τα δε κέιε - καζεηέο ηεο 
πξνέξρνληαη άιισζηε από δηαθνξεηηθά ζξεζθεύκαηα θαη όζα εμ’ απηώλ επηιέγνπλ λα 
ιάβνπλ θαη ηελ θηινζνθηθή ηεο θαηάξηηζε βνεζνύληαη λα εηζέιζνπλ βαζύηεξα θη 
επρεξέζηεξα ζηα πεξηερόκελα θαη ζηα λνήκαηα ηεο δηθήο ηνπο ζξεζθείαο. 

5) Η Γηόγθα σο ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή επηζηεκνληθή γλώζε θαη νη 

πηζηνπνηεκέλνη δάζθαινί ηεο αλά ηελ Ειιάδα θαη Δηεζλώο ζέβνληαη θαη ππεξεηνύλ 
ηελ ειεπζεξία πάλησλ θαη παξέρνπλ απιόρεξα ηηο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζε 
όζνπο ηελ επηιέγνπλ, γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο ν θαζέλαο, βάζεη ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο 
αλαγθώλ, ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ησλ αηηεκάησλ ηνπο. 

Γηόγθα ζεκαίλεη δεύμε-έλσζε, κία έλσζε όκσο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάινγα κε ην είδνο-ηύπν-παξάδνζε ηεο Γηόγθα 
θαη ζύκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο, ηελ έθεζε θαη ηελ επηινγή 
αλάγθεο πνπ ν θαζέλαο ζα θάλεη αηνκηθά γηα ηνλ εαπηό ηνπ. 

Η Υάζα Γηόγθα (θαη θαηόπηλ ε Κξίγηα Γηόγθα) είλαη ε πην δηαδεδνκέλε ζηε 

Δύζε θαη αζρνιείηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά κε ζσκαηηθέο αζθήζεηο ηύπνπ ζηαηηθώλ 

ή/θαη κεηαβαιιόκελσλ αιιεινδηάδνρα αζάλσλ (ζέζεηο - ζηάζεηο - πόδεο), κε 

ραιάξσζε, κε ξπζκηθέο αλαπλνέο, κε εζσηεξηθνύο θαζαξηζκνύο ηνπ νξγαληζκνύ 

θαη κε ζπγθέληξσζε. 

Είλαη ε έλσζε θαη ε ζπλεξγαζία-ζπκθηιίσζε θαη ελαξκόληζε κε ην ζώκα καο 

κέζα από θαηάιιειεο αζάλεο πνπ ππνβνεζνύλ θαη δσνγνλνύλ ηνλ νξγαληζκό θαη επί 

κέξνπο όξγαλα ή πεξηνρέο ηνύ ζώκαηνο θαη ηερληθέο αλαπλνώλ θαη ραιάξσζεο πνπ 
ελδπλακώλνπλ θαη εμηζνξξνπνύλ ην λεπξηθό θαη ην κπτθό ζύζηεκα, ην αλαπλεπζηηθό, ην 
λνπ θη όια αλεμαηξέησο ηα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ. 
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Υπάξρνπλ θαη άιια είδε γηόγθα πνπ ελδηαθέξνπλ κέξνο ηνπ θνηλνύ, πνπ 
ιόγσ ησλ δηαπηζησκέλσλ από κέξνπο ηνπο επεξγεζηώλ δηαξθώο απηό απμάλεηαη, 

όπσο ε Μάληξακ Γηόγθα (ε γηόγθα ησλ ιέμεσλ δύλακεο-αξκνλίαο), ε Κάξκα 

Γηόγθα (ε θνηλσληθή αληδηνηειήο εξγαζία, δξάζε - πξνζθνξά), ε Γθλάλη Γηόγθα (ε 
δηάθξηζε πνπ απνξξέεη από ηελ βαζηά θηινζνθηθή κειέηε-γλώζε ησλ πξαγκάησλ), ε 

Μπάθηη Γηόγθα (ε γηόγθα ηεο αγάπεο), ε Ράηδα Γηόγθα (ε γηόγθα ηεο ηέιεηαο 

απηνζπγθέληξσζεο: Yoga Sutras Patanjali), ε Κνπληαιίλε Γηόγθα (ε γηόγθα πνπ 

αμηνπνηεί ηελ δσηηθή ελέξγεηα ηνπ αλζξώπνπ), ε Παηδηθή Γηόγθα (κέζνδνο ζσκαηηθήο 
θαη λνεηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ κέζα από θαηάιιεια παηρλίδηα, αζθήζεηο-asanes 

θ.α. πξνζαξκνζκέλα όια ζηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο ηνπο), ε άκπη ή Λόγγν Γηόγθα 
(ερεηηθή-δνλεηηθή γηόγθα) θ.α. 

Να δηεπθξηλίζνπκε εδώ όηη ππάξρνπλ πνιιέο δεθάδεο παξαιιαγέο ηεο Υάζα θαη 

ηεο Κξίγηα αιιά θαη λενθαλώλ πξαθηηθώλ ζπζηεκάησλ γηόγθα ή ηερληθώλ 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο πνπ αληινύλ πιηθό από ηνλ βαζηθό θνξκό ηεο Γηόγθα, νη 

νπνίεο όκσο έρνπλ κηθξέο ή κεγάιεο απνθιίζεηο από ηελ αξρηθή παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία θαη εθαξκνγή ηεο, πνπ είλαη κελ ζεβαζηέο σο ηερληθέο ή πξαθηηθέο 

πξνζθνξάο αιιά όρη απαξαίηεηα θαη πάληα αζπαζηέο ή ζπκβαηέο κε ηελ 

πξσηνγελή ηεο δηδαζθαιία θαη πξαθηηθή. 
Σεκεηώλνπκε ηέινο όηη θακία άπνςε γηα ηελ γηόγθα πνπ απνξξέεη-ρξσκαηίδεηαη 

από πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ή ηδενινγηθέο αγθπιώζεηο δελ κπνξεί λα ζηαζεί ζε 

θακία ζνβαξή θξηηηθή θαζόηη απνπζηάδεη ε ακεξόιεπηε πξνζέγγηζή ηεο θαη θπξίσο 

ε πξνζσπηθή γλώζε θαη εκπεηξία επ’ απηήο, γηα λα κελ αλαθεξζνύκε ζηελ 
εζθεκκέλε ππεξπήδεζε ησλ πνιιαπιώλ θαη ζεκαληηθώλ επεξγεζηώλ ηεο ζε ζώκα θαη 
λνπ θαη ζηελ απζαίξεηε, παξειθπζηηθή θαη πξνζβιεηηθή θαηαγγειηηθή ζπκπεξηθνξά από 
απηνύο πνπ θαηεμνρήλ ηελ αγλννύλ. 

Η Γηόγθα πξηλ απ’ όια θαη πάλσ απ’ όια είλαη ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΠΡΑΞΗ θαη γηα 

ΟΟΤ ην επηδηώμνπλ Άλνηγκα ηεο πλεηδεηόηεηαο (Γλώζη εαπηόλ) ηνπ καζεηή. Καη 
αλ θάηη είλαη νινθάλεξν είλαη όηη όπνπ ππάξρεη εκπεηξία θαη δε πξνζσπηθή δελ ρσξνύλε 
ζέζεηο δνγκαηηθέο ή αθνξηζηηθέο ή ςεπηνθαηαγγειηηθέο θη απ’ όπνπ θη αλ πξνέξρνληαη 
ηαρέσο εμαλεκίδνληαη ππό ην θσο ηεο ηδίαο γλώζεο. 

Κη όηη θπζηθά πξνηάζζεη παξάιιεια ηελ ζηνραζηηθή - ζπγθξηηηθή θηινζνθηθή 

κειέηε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη δη’ απηώλ ηελ πλεηδεηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ δηαιύεη 

θάζε κνξθή άγλνηαο, εκηκάζεηαο ή ζθνπηκόηεηαο θαη βνεζά ηελ νπζηαζηηθή εμέιημε 

εαπηώλ θαη αιιήισλ. 
Σπκβάιεη δειαδή ζηελ νηθνδόκεζε ελόο θαιύηεξνπ αλζξώπνπ αλνηρηνύ ζηε 

γλώζε θαη ηελ ηδίαλ εκπεηξία πξνο δηακόξθσζε ππεύζπλεο θαη ακεξόιεπηεο γλώκεο, 
ηνύ επηηξέπεη παξάιιεια λα δηαρεηξίδεηαη επρεξώο ηα ηνπ εαπηνύ ηνπ, λα δηαηεξεί κία 
θαιή γξακκή ζσκαηηθήο θαη λνεηηθήο πγείαο - ηζνξξνπίαο (πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή), 
ηνλ θαζηζηά πεξηζζόηεξν θαιιηεξγεκέλν-πεπαηδεπκέλν, κε ώξηκε θξηηηθή ζθέςε θαη 
άπνςε πάλσ ζε θάζε δήηεκα ηεο δσήο (αηνκηθό, νηθνγελεηαθό, θνηλσληθό, πνιηηηθό, 
ζξεζθεπηηθό, πλεπκαηηθό, παγθόζκην). 

Ο πξνρσξεκέλνο καζεηήο ηεο Γηόγθα επηδηώθεη πξώηα λα βειηηώλεη ηνλ δηθό 
ηνπ εαπηό θη έηζη κπνξεί λα είλαη πην δίθαηνο κε ηνπο άιινπο αιιά θαη πην ελεξγόο θαη πην 
δηεθδηθεηηθόο πνιίηεο εηο όθεινο ηεο θνηλσλίαο, αλαιακβάλνληαο πάληα ην πξνζσπηθό 
κεξίδην επζύλεο πνπ ηνπ αλαινγεί. 

Η Γηόγθα ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο απνιακβάλεη δηεζλνύο απνδνρήο-

θαηαμίσζεο, αλαγλώξηζεο θαη επηζηεκνληθήο πηζηνπνίεζεο αιιά ηαπηόρξνλα θαη 

κεγάιεο αλάπηπμεο ζε πιαηηά ζηξώκαηα αλζξώπσλ, αλεμαξηήησο θαηαγσγήο, 
επαγγέικαηνο, ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ, ειηθίαο, ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο, 
πξνβιεκάησλ πγείαο θ.α., εθόζνλ όινη απηνί βξίζθνπλ κεγάιε θάιπςε ζε ζεηξά 
πξαθηηθώλ θαη λνεηηθώλ δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη δεηνύλ λα επηιύζνπλ. 
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