Θερμός Βασίλειος, πρωτοπρεσβύτερος
Γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1957. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1975 και από τη Θεολογική Σχολή του
ίδιου Πανεπιστημίου το 1986.
Ειδικεύθηκε στην ψυχιατρική παιδιών, εφήβων και νέων, την οποία
ασκεί ιδιωτικά.
Είναι διδάκτωρ της Ποιμαντικής Ψυχολογίας στη Θεολογική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό ‘Αριστα’.
Με υποτροφίες του Ελληνικού Ιδρύματος Harvard και του
Ιδρύματος ‘Αλεξανδρος Ωνάσης’ έγινε δεκτός κατά το έτος 1996-97 στη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard με το καθεστώς του
Επισκέπτη Επιστήμονα (Visiting Scholar). Εκεί, όπως και στα Boston
University, Boston College, Andover Newton, παρακολούθησε πολλά
μαθήματα ποιμαντικής ψυχολογίας, ψυχολογίας της θρησκείας,
ψυχολογίας της προσωπικότητας, ψυχολογίας του πολιτισμού κ.ά.
Το 2014 εργάσθηκε ως ερευνητής επί τρίμηνο στο Institute for
Medical Humanities της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τέξας.
Το 2008 εξελέγη και από το 2013 διδάσκει ως επίκουρος καθηγητής
της Ποιμαντικής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας.
Έχει ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και συμμετοχές σε ξένους
συλλογικούς τόμους. Βιβλία και άρθρα του έχουν μεταφραστεί στα
Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ρουμανικά, Βουλγαρικά, Ισπανικά,
Φινλανδικά.
Το 2004 έγινε μεταπτυχιακή εργασία (master thesis) για το σύνολο
του έργου του στο Πανεπιστήμιο του Balamand στον Λίβανο από τον
Μολδαβό ελληνομαθή θεολόγο κ. Πέτρο Καζάκου με τίτλο ‘Orthodox
Pastoral Τheology and Psychoanalysis in the Works of father Basil
Thermos’. Κυκλοφόρησε σε βιβλίο του εκδοτικού οίκου Peter Lang το
2013 στη σειρά European University Studies.
Το 2018 έλαβε σε διεθνή διαγωνισμό βραβείο από το Ελβετικό
Ίδρυμα Jean-Marc Fischer με την εργασία του: The Paradox of Mental
Health Care and Spirituality: The Culture of Extreme Individualism as a
Mediator.
Από το 2001 μέχρι το 2012 δίδαξε ως επισκέπτης στη Θεολογική
Ακαδημία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Έχει ασχοληθεί με την
ψυχολογική και ψυχιατρική επιμόρφωση κληρικών, κατηχητών και
άλλων εκκλησιαστικών στελεχών στην Ελλάδα, την Κύπρο, τις ΗΠΑ, την
Φινλανδία. ‘Εχει δώσει πολλές διαλέξεις και συμμετάσχει σε πολλές
εκπομπές για το ευρύ κοινό επί θεμάτων θεολογικών ποιμαντικών,

κοινωνικών, εθνικών. Έχει αρθρογραφήσει σε ημερήσιες εφημερίδες και
έχει αναπτύξει δημόσια παρέμβαση με ομιλίες προς γονείς, φοιτητές,
σχολεία κ.ά. Έχει διεξαγάγει και δημοσιεύσει έρευνα για την
ψυχοσωματική υγεία των κληρικών και των συζύγων τους.
Από την αρχή (Μάϊος του 2011) είναι ο διευθυντής σύνταξης του
εξαμηνιαίου περιοδικού ‘Ψυχής δρόμοι’ το οποίο αποπειράται τη
συνάντηση και τον διάλογο θεολογίας/θρησκευτικότητας/ποιμαντικής
με την ψυχολογία/ψυχιατρική/ψυχοθεραπεία. Επίσης είναι μέλος από το
1985 της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Σύναξη.
Έχει διατελέσει μέλος της Συνοδικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής
Γάμου και Οικογένειας, καθώς και δύο ομάδων εργασίας του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Από το 2002 μέχρι το 2011 διατήρησε
τακτική στήλη στο μηνιαίο περιοδικό των κληρικών ‘Εφημέριος’.
Έγινε κληρικός το 1986 και έκτοτε υπηρετεί στήν Ιερά Μητρόπολη
Θηβών καί Λεβαδείας.
Κάποια βιβλία του: Ἄνθρωπος στόν ὁρίζοντα! Προσεγγίζοντας τή
συνάντηση Ὀρθόδοξης Θεολογίας καί ἐπιστημῶν τοῦ ψυχισμοῦ.
Γρηγόρη, 2006. Ὀδύνη Σώματος Χριστοῦ: κεφάλαια ἐκκλησιαστικῆς
αὐτογνωσίας. Ἀκρίτας, 2009. Ἔρωτας τοῦ ἀπόλυτου: δοκιμές πάνω στήν
αἰώνια διαπάλη μεταξύ φαντασίωσης καί πραγματικότητας στήν
ἀνθρώπινη ζωή. Ἁρμός, 2010, 2η ἔκδοση 2011. Θησαυρός σέ πήλινα
σκεύη: ἡ ψυχοσωματική ἐπιβάρυνση τῶν κληρικῶν μας καί τῶν συζύγων
τους, 2011. Ἡ καρδιά σέ κρίση. Οἱ Ψαλμοί ὡς ὁδοδείκτης στά δύσκολα.
Ἁρμός, 2013. Το ρίγος της ύπαρξης, Ίνδικτος, 2014. Ἕλξη και πάθος: μιά
διεπιστημονική προσέγγιση τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἐν πλῷ, 2016. Στά
μονοπάτια τοῦ κόσμου: ποιμαντικοί βηματισμοί στό σήμερα. Ἁρμός,
2016. Φυγή πρός τά ἐμπρός: πῶς μιά ἧττα μετατρέπεται σέ νίκη; Ἁρμός,
2017. Σεξουαλικός προσανατολισμός καί ταυτότητα φύλου: οἱ
ἀπαντήσεις …καί οἱ ἄνθρωποι. Ἐν πλῷ, 2017.
Επιλογή άρθρων:
Unity: the lost constitution of the Church (2007), Πνευματική καί
θεολογική διάσταση τῆς ψυχικῆς ὑγείας τῆς γυναίκας (2008), Στό τέλος
εἶναι ἡ ἀγάπη: για μια επιστημολογία της ψυχανάλυσης (2008), Τό
ἀναδυόμενο νεανικό πρόσωπο μέσα στό τοπίο τῶν νέων τεχνολογιῶν τῆς
εἰκόνας καί τῆς ἐπικοινωνίας (2009), Ἡ ἑκούσια ἀλλοτρίωση τοῦ
προσώπου: σκέψεις πάνω στό ψυχολογικό καί ὑπαρξιακό ὑπόβαθρο τῆς
ἐξάρτησης ἀπό τό διαδίκτυο (2009), Ἡ Ποιμαντική ὡς πεδίο συνάντησης
τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τή Νεωτερικότητα (2010), “Love your neighbor like
yourself”: the encounter of western psychotherapeutic ideas with the
Orthodox Church in Greece (2011), «Ἵνα εἰδῇς ποιεῖν πάντα τά

γεγραμμένα». Ἡ θεολογία τῆς γραφῆς καί οἱ ἐπιβιώσεις προφορικότητας
στήν ἑλλαδική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (2011), Ἡ ἑλλαδική Ἐκκλησία ἀπέναντι
στούς ἰδεότυπους τοῦ δημόσιου χώρου (2012), Βοηθοῦν οἱ κρίσεις τήν
πνευματική ὡρίμανση; (2013), Συγχώρηση: μιά πολυεπίπεδη διερώτηση
(2013), The Laity as an Orthodox ecumenical concern (2013), Can Pastoral
Care Successfully Merge Secular Disciplines with Biblical Theology? (2017),
Orthodox Tradition and Science: an unmediated and thus irrelevant
relationship (2017), Η ελπίδα στην ψυχική διαταραχή (2017), Σύγχρονες
κοινωνικές και εκκλησιαστικές ανακολουθίες απέναντι στο παιδί (2017),
Orthodox Church in the Face of Sexual Orientation and Gender Identity:
From Embarrassment to Calling (2018), Fundamentalism: theology in the
service of psychosis (2018).
Επίσης έχει γράψει λήμμα για την Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική
Εγκυκλοπαίδεια και κεφάλαιο για το εγχειρίδιο του μεταπτυχιακού
προγράμματος ‘Ορθοδοξία’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Έχει εκδώσει και 4 ποιητικές συλλογές.

