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QUO VADIS EUROPA?

᾽Eνῶ ἡ Παρακαταθήκη «στηνόταν» 
στό ἐργαστήριο γραφικῶν τεχνῶν 

στίς ἀρχές Μαΐου, κάποιες εἰδήσεις ἀπό 
τήν τρέχουσα ἐπικαιρότητα μᾶς ἔκαναν 
νά ἀφιερώσουμε τό σημείωμα αὐτό τῆς 
Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς στόν ἔντονο προ-
βληματισμό, πού προκύπτει ἀπό αὐτές 
τίς εἰδήσεις, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στό 
ἴδιο βασικό ζήτημα.

Τό θέμα ξεκίνησε μέ τή βράβευση ἀπό 
τήν Γιουροβίζιον τῆς Αὐστριακῆς Κοντσί-
τα Βούρστ (πρώην ἄνδρα). Τό θέαμα τῆς 
γυναίκας τραγουδίστριας μέ γένεια σόκαρε 

ὅλους ὅσοι ἐπιμένουμε νά μήν πίνουμε 
ἀπό τό «τρελλό νερό» τῆς σύγχρονης ἀ-
ποστατημένης ἀπό τόν Θεό (καί γι᾽ αὐτό 
ἔντονα δαιμονικῆς) κοινωνίας.

Συνεχίσθηκε μέ τή δήλωση τοῦ ὀνο-
μαστοῦ παπικοῦ ἀρχιεπισκόπου στή Βι-
έννη τῆς Αὐστρίας, Schönborn, ὁ ὁποῖος 
ἐξέφρασε στή μεγάλη αὐστριακή ἐφημε-
ρίδα Heute ὄχι μόνο τή χαρά του γιά τήν 
ὕψιστη τιμητική διάκριση στόν χῶρο τοῦ 
τραγουδιοῦ, πού ἀπέσπασε ἡ συμπατρι-
ώτισσά του, ἀλλά καί δήλωσε ὅτι «στόν 
κῆπο τοῦ Κυρίου ὑπάρχει μεγάλη ποι-



AP. 95

2

κιλομορφία. Δέν αἰσθάνεται ὁ καθένας, 
πού γεννήθηκε ἄνδρας, ὡς ἄνδρας, τό ἴδιο 
ἰσχύει καί γιά τίς γυναῖκες. Ἀξίζουν τόν 
ἴδιο σεβασμό, ὅπως ὁποιοσδήποτε ἄλλος». 
Ὁ σημαίνων παπικός ἀρχιεπίσκοπος εἶπε 
ἐπίσης ὅτι εἶδε τή νίκη τοῦ ὁμοφυλόφι-
λου τραγουδιστῆ ὡς νίκη τοῦ πνεύματος 
τῆς ἀνεκτικότητος καί συμπλήρωσε ὅτι 
προσεύχεται στόν Θεό νά ἔχει ἡ Κοντσί-
τα τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή της(!).

Καί γιά νά μή νομίσει κανείς ὅτι αὐτά 
εἶναι μεμονωμένα ἤ τυχαῖα περιστατικά, 
ἦρθε νά συμπληρωθεῖ τό σκηνικό μέ τήν 
πρόσκληση πού ἀπηύθυνε τό Γαλλικό 
Ὑπουργεῖο Παιδείας (ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἑλά-
δα δέν φθάσαμε ἀκόμη σ᾽ αὐτό τό σημεῖο 
«προόδου») νά πᾶνε τά ἀγόρια τοῦ Λυ-
κείου τήν τάδε μέρα στά σχολεῖα τους μέ 
φοῦστες, γιά νά δείξουν ἔμπρακτα ὅτι δέν 
εἶναι «ὁμοφοβικοί» καί ὅτι τό φύλο δέν 
καθορίζεται βιολογικά ἀλλ᾽ ἐπιλέγεται!

Αὐτή ὅμως ἡ παραλυσία, ὅπως θά 
τήν ἔλεγε καί ὁ Μακρυγιάννης μας, δέν 
ἔχει προσβάλει ὡς λοιμική νόσος μόνο 
τήν ἀποστατημένη Δύση. Ἔχει ἔρθει καί 
σέ μᾶς ἐδῶ, ἀφοῦ –ὅπως διαβάζουμε– 
ὀργανώνεται σέ δημοτικό σχολεῖο τῶν 
Ἀθηνῶν σεμινάριο γιά τήν ἐνημέρωση 
τῶν μικρῶν μαθητῶν καί τῶν γονέων τους 
πάνω στό θέμα τῆς «ὁμοφοβίας» καί τῆς 
«τρανσφοβίας»!

Τί νά πρωτοθαυμάσει κανείς σ᾽ αὐτήν 
τήν παράνοια τῆς ἀποστασίας; Ἐδῶ ὁ 
διάβολος χορεύει πλέον στίς πλατεῖες. 
Ἐδῶ ἔχουμε ἀντιστροφή καί διαστροφή 

τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας. Ὅπως ἔλεγε 
ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, 
«ἡ ἁμαρτία ἔγινε πλέον μόδα· βγαίνει στίς 
πλατεῖες καί διεκδικεῖ εὔσημα». «Θά μᾶς 
χάσει ὁ Θεός» ἔλεγαν οἱ παλαιοί μέσ᾽ στήν 
ἁπλότητά τους, πού ἦταν ὅμως γεμάτη 
σοφία.

Σκεφθήκαμε, λοιπόν, νά ἀφιερώσουμε 
κάποια κείμενα τοῦ παρόντος τεύχους σ᾽ 
αὐτό τό θέμα, καθώς μάλιστα πλησιάζουν 
καί οἱ εὐρωεκλογές καί συνεπῶς εἶναι (ἤ 
θά ἔπρεπε νά εἶναι) ἀκόμη πιό ἐπίκαι-
ρο τό θέμα τῆς Εὐρώπης. Ποιό εἶναι τό 
πνευματικό στίγμα τῆς Εὐρώπης σήμερα 
καί ποιό θά μποροῦσε ἤ θά ἔπρεπε νά 
εἶναι. Τελικά ποῦ βαδίζει ἡ Εὐρώπη;

Ἔτσι ἔχουμε ἕνα ἄρθρο γιά τήν «ὁμο-
φοβία», ὅπου ξεσκεπάζεται ὁ δόλιος καί 
βαθύτατα ἀντιδημοκρατικός τρόπος πού 
ἐργάζονται οἱ κατ᾽ ἐπάγγελμα «προοδευ-
τικοί», «δημοκράτες» καί «ἀντιρατσιστές» 
ἰσντρούχτορες τῆς Νέας Τάξης Πραγμά-
των, γιά νά ἀπενεργοποιήσουν τά ὑγιῆ 
ἀντανακλαστικά τῶν ἀνθρώπων καί νά 
δημιουργήσουν τό ζαλισμένο κοπάδι τῶν 
ὑπηκόων τῆς παγκόσμιας δικτατορίας, 
στήν ὁποία σπρώχνουν συνειδητά τήν 
ἀνθρωπότητα.

Τό θέμα φωτίζεται πατερικά ἀπό ἕνα 
κείμενο τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς 
καί ἄλλο ἕνα τοῦ ἁγίου Γέροντος Παϊσί-
ου τοῦ Ἁγιορείτου γιά τό ποῦ πηγαίνει 
ἡ Εὐρώπη σήμερα.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τί εἶναι ἡ Εὐρώπη
Εὐρώπη εἶναι ὁ πάπας καί ὁ Λούθηρος, ἡ κορεσμένη δηλαδή ἀνθρώπινη ἀπληστία 

καί ὁ ἱκανοποιημένος μέχρις ἐσχάτου βαθμοῦ ἀνθρώπινος νοῦς. Ὁ πάπας εἶναι συνώ-
νυμο τῆς ἀνθρώπινης ἀπληστίας γιά ἐξουσία. Ὁ Λούθηρος εἶναι τό συνώνυμο τῆς ἀν-
θρώπινης θέλησης νά ἑρμηνεύσει τά πάντα μέ τή λογική.    (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
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Ἡ ἑβδομαδιαία Τουρκική ἐπιθεώρηση 
Aksyon τεῦχ. 1000/3.2.2014 δημοσίευσε μία 
τρομακτική ἀποκάλυψη πού ἐπιβεβαιώνει 
κατά φοβερό τρόπο καί ἀποκαλύπτει τόν 
βρώμικο σχεδιασμό τῶν μυστικῶν ὑπηρε-
σιῶν τῆς Τουρκίας καί τῆς κυβέρνησής 
της γιά τήν ἐκπόρθηση καί ἰσλαμοποίηση 
τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος. 

Ἡ δήλωση στό παρελθόν τοῦ Τούρκου 
Πρωθυπουργοῦ Τουργκούτ Ὀζάλ ὅτι δέν 
χρειάζεται πόλεμος μέ τήν Ἑλλάδα γιά 
τήν ἐκ νέου κατάκτησή της, ἀλλά ἁπλῶς 
καί μόνο ἡ βαθμιαία καί μεθοδευμένη ἀ-
ποστολή «τριῶν-τεσσάρων ἑκατομμυρίων 
φανατικῶν μουσουλμάνων», γιά τήν δη-
μογραφική της ἀλλοίωση καί τήν ἐθνο-
τική της στρέβλωση, ὑλοποιεῖται, ὅπως 
ἀποδεικνύεται ἀπό τό δημοσίευμα, μέ τόν 
καλύτερο τρόπο.

Ταυτοχρόνως τό νεοοθωμανικό ὅραμα 
τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκί-
ας κ. Νταβούτογλου, πού ἐνστερνίζεται 
πλήρως τό κυβερνῶν κόμμα τοῦ Ταγίπ 
Ἐρντογάν, βρίσκει τήν καλύτερη πρακτι-
κή του ἐφαρμογή στίς ἀποκαλύψεις τῆς 
τουρκικῆς ἐπιθεώρησης. Δημοσιεύεται 
λοιπόν στό τεῦχος, πού ἀναφέραμε, ὅτι 
ἡ μεγαλύτερη μυστική Τουρκική ὑπηρε-
σία Jitem τῆς τουρκικῆς στρατοσυνορι-
οφυλακῆς εἶναι αὐτή πού κατ᾽ ἐντολή 
καί μέ τήν ἔγκριση τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν 
μεταφέρει σέ καθορισμένες καί ἐλεγχόμε-
νες διαδρομές πρός τίς Τουρκικές ἀκτές 
τοῦ Αἰγαίου καί πρός τόν Ἕβρο καί μέ 
πληρωμένους «ὑπαλλήλους» -δουλεμπό-
ρους χιλιάδες μουσουλμάνους παράνο-
μους μετανάστες πρός τή χώρα μας, μέ 
σκοπό τήν ἐπίτευξη τῶν σχεδιασμῶν τοῦ 
μουσουλμανικοῦ τόξου, πού προωθεῖ μέ 
τεράστια κονδύλια ἡ Σουνιτική ναυαρχίδα 

τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καί τοῦ Κατάρ. 
Εἶναι ἐκπληκτικό τό γεγονός πού ἀνα-
φέρεται στό δημοσίευμα ὅτι ἡ Τουρκική 
ἀκτοφυλακή δέν ἔχει κανένα δικαίωμα 
νά ἐπέμβει σέ αὐτές τίς ἐπιχειρήσεις τῆς 
Jitem, ἀλλά ἀντιθέτως ἔχει ρητές ἐντολές 
τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης νά συνδράμει 
τίς διαδικασίες καί μάλιστα νά προκαλεῖ 
«ἀτυχήματα» στήν ἀκτογραμμή τῶν χω-
ρικῶν ὑδάτων τῆς Πατρίδος μας, γιά νά 
ἐξαναγκάζει τούς Ἕλληνες λιμενοφύλακες 
νά μεταβάλλουν τίς ἐπιχειρήσεις ἀπο-
τροπῆς εἰσόδου παρανόμων μεταναστῶν 
στήν χώρα σέ ἐπιχειρήσεις διασώσεως 
κινδυνευόντων παρανόμων μεταναστῶν 
στήν θάλασσα. Εἶναι τόσο ἀδίστακτοι 
δέ ὥστε, γιά νά δημιουγεῖται κλῖμα συ-
μπαθείας καί νά ἀπομονώνονται φωνές 
ἐθνικοῦ συναργεμοῦ γιά τήν ἐπιχειρούμενη 
ἐπέλαση τῶν Μουσουλμάνων καταληψιῶν 
τῆς Χώρας, πού θά ὑλοποιήσουν τό νεο- 
οθωμανικό ὄνειρο, νά πνίγουν γυναῖκες 
καί παιδιά στά νερά τοῦ Αἰγαίου, ἀφοῦ 
τούς στοιβάζουν σέ σαπιόβαρκες χωρίς 
σωσίβια καί καμμία σχετική ὑποδομή. 
Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα, πού παραθέ-
τει ἡ ἀποκαλυπτική αὐτή ἔρευνα τῆς 
τουρκικῆς ἐπιθεωρήσεως, κάθε χρόνο 
περίπου 150.000 παράνομοι μετανάστες 
ἀπό πολλές μουσουλμανικές χῶρες τῆς 
Ἀσίας καί τῆς ὑποσαχάριας καί Βόρειας 
Ἀφρικῆς, πού φθάνουν στήν Τουρκία μό-
νο μέ τήν δήλωση τῆς Μουσουλμανικῆς 
τους πίστεως, συγκεντρώνονται ἀπό τήν 
Jitem καί προωθοῦνται βάσει συγκεκρι-
μένου προγράμματος καί σχεδιασμοῦ. Τό 
ὀργανωμένο αὐτό κύκλωμα τῶν μυστικῶν 
Τουρκικῶν ὑπηρεσιῶν καί τῆς Τουρκικῆς 
κυβέρνησης ἄρχισε νά λειτουργεῖ, κατά 
τό δημοσίευμα, ἀπό τό 1993 καί μετά τό 

ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ
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2001 τά κύματα τῶν παρανόμων μετα-
ναστῶν ἔγιναν κυριολεκτικά ποτάμι μέ 
σκοπό νά πνίξουν τήν ἐθνική ὁμοιογένεια 
τῆς Ἑλλάδος καί νά ἰσλαμοποιήσουν τήν 
Εὐρώπη. Σημαντικό στρατηγεῖο τῆς μυ-
στικῆς τουρκικῆς ὑπηρεσίας Jitem, πού 
ἔχει τήν εὐθύνη γιά τήν προώθηση στά 
Τουρκικά παράλια τοῦ Αἰγαίου καί τήν 
παράνομη διαπόρθμευση στήν Ἑλλάδα, 
βρίσκεται στήν πόλη τοῦ Ἀϊδινίου, λίγα 
χιλιόμετρα ἀνατολικά τῆς Σμύρνης. Ἐκεῖ 
καταστρώνονται τά τελικά σχέδια καί 
τά μέσα προωθήσεως τοῦ δολίου αὐτοῦ 
σχεδιασμοῦ τῆς Σουνιτικῆς Τουρκίας. Ἀπό 
τό 2005, ὅπως ἀπεκάλυψε ἀνώτατος πρ. 
ἀξιωματικός τῆς τουρκικῆς μυστικῆς ὑπη-
ρεσίας Jitem στήν τουρκική ἐπιθεώρηση 
Aksyon, ὅλη ἡ ἐπιχείρηση τελεῖ ὑπό τήν 
ἄμεση ἐπιτήρηση τοῦ Τούρκου Πρωθυ-
πουργοῦ καί, γιά νά θολώνονται τά νερά, 
ἡ Τουρκική διπλωματία ἔχει πάρει σαφεῖς 
ἐντολές νά συκοφαντεῖ τήν Χώρα μας 
στά διεθνῆ φόρα, ὅτι δῆθεν στήν Ἑλλάδα 
διατηροῦνται στρατόπεδα τρομοκρατῶν 
τοῦ PKK καί ἐκπαιδεύονται τρομοκράτες, 
γιά νά περάσουν στήν Τουρκία, σέ μιά 
παμπόνηρη ἐξίσωση τῆς ἀποκαλυπτο-
μένης πλέον ἐκστρατείας ἀλλοίωσης τοῦ 
πληθυσμοῦ τῆς Χώρας μας καί ἐξισλα-
μισμοῦ τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας καί κατ᾽ 
ἐπέκταση τῆς Xριστιανικῆς Εὐρώπης. Τό 
ἴδιο ὀργανωμένο σχέδιο ἐφαρμόζεται ἀπό 
τήν Σαουδική Ἀραβία καί τό Κατάρ μέ «ἐ-
κτελεστές» τίς ἰσλαμικές κυβερνήσεις τῆς 
Λιβύης καί τῆς Τυνησίας, πού φρόντισε 
νά ἐγκαταστήσει τό Σιωνιστικό λόμπυ τῆς 
Δύσεως μέ κατεύθυνση τίς ἰταλικές ἀκτές 
καί μέ ἐφαρμογή τοῦ ἰδίου σχεδιασμοῦ.

Ἔχω ἀποδείξει μέ συγκριτική μου με-
λέτη, πού κυκλοφορεῖται στό διαδίκτυο, 
ὅτι τό Ἰσλάμ ἀποτελεῖ πολιτικοστρα-
τιωτικοοικονομικό σύστημα –καί ὄχι ἀ-
σφαλῶς ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ– ἀσύμβατο 

πλήρως μέ τίς ἔννοιες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
κεκτημένου καί τῆς Δημοκρατίας καί ἐκ-
φραστικότατο γιά τήν ἐπιβολή θρησκευ-
τικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καί ἑπομένως οἱ 
λογῆς-λογῆς «χρήσιμοι ἠλίθιοι», ὅπως 
τούς ἀποκαλοῦν οἱ ἴδιοι οἱ Μουσουλ-
μάνοι, πού συνοδοιποροῦν εἴτε ἀργυρώ-
νητοι ἀπό τό σουνιτικό μουσουλμανικό 
μπλόκ, εἴτε ἐλαυνόμενοι ἀπό ἐμπάθεια 
κατά τῆς Χριστιανικῆς των ταυτότητος 
καί πού ἀφελῶς πιστεύουν ὅτι δυνάμει 
τοῦ δόγματος «ὁ ἐχθρός τοῦ ἐχθροῦ μου 
εἶναι φίλος μου», γεμίζοντας τήν Ἑλλάδα 
τζαμιά τοῦ Ἰσλάμ μέ τό ψευδοπρόσταγμα 
τοῦ δῆθεν εὐρωπαϊκοῦ οὑμανισμοῦ καί τῶν 
δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, στά ὁποῖα 
ἀσφαλῶς δέν ἀνήκουν ἡ παραχώρηση τῆς 
ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καί τῆς ἐθνικῆς 
μας ἰδιοπροσωπίας, θά «ἀποσκορακίσουν» 
ἐπί τέλους τήν Ἑλληνορθοδοξία, θά βρε-
θοῦν μέ τό μαχαίρι στό λαιμό, ὅταν θά 
ξυπνήσουν ἀπό τήν παράκρουση, στήν 
ὁποία τελοῦν σήμερα. Γιατί ὅλοι αὐτοί 
δέν ἐκτιμοῦν τήν πραγματική ἐλευθερία, 
πού ὁ Χριστιανισμός ἐπαγγέλλεται καί 
ὑλοποιεῖ καθημερινῶς, καί γιά νά τόν 
γκρεμίσουν δίνουν ἰθαγένεια μέ τόν ἄθλιο 
νόμο Ραγκούση ἤ ἀναλύονται σέ δάκρυα 
στά τηλεοπτικά παράθυρα γιά τήν δῆθεν 
σκληροκαρδία τῶν Ἑλλήνων συνοριοφυ-
λάκων καί μετά βέβαια τρῶνε ἀδιατάρα-
κτοι τήν «μπριζόλα» τους στό ὀβελιστήριο 
τῆς ἐπιλογῆς τους, πού ἀπρόσκοπα καί 
ἀδιαμαρτύρητα λειτουργεῖ ἐν μέσῳ τῆς 
Μ. Τεσσαρακοστῆς. Γιά νά δοῦμε ὅμως, 
ἄν –ὅ μή γένοιτο– ἐπιτρέψει ὁ Θεός γιά 
τήν πολλή μας κακότητα νά ὑλοποιηθεῖ 
ὁ σχεδιασμός τοῦ σουνιτικοῦ μπλόκ, θά 
τολμοῦν ὅλοι αὐτοί νά παραβιάζουν τήν 
νηστεία τοῦ Ραμαζανίου καί νά διατηροῦν 
τίς κεφαλές των ἐπί τῶν ὤμων των;

Τέλος ὀφείλω νά συγχαρῶ δημόσια τόν 
ἐκλεκτό συναγωνιστή συγγραφέα Τουρ-
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κολόγο Δημοσιογράφο κ. Ν. Χειλαδάκη, 
φίλο καί ἀδελφό, διότι ἀσχολήθηκε καί 

παρουσίασε ἔντονα αὐτό τό τρομακτικῆς 
σημασίας θέμα.

ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;*

τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη,
Καθηγητοῦ τῆς Δογματικῆς στό Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Κύριε Πρόεδρε,
Θεωρῶ ὅτι εἶναι ἄξια ἐπαίνου κάθε 

πρωτοβουλία γιά τήν ἀναβάθμιση τοῦ Τμή-
ματός μας καί τήν ἔγκαιρη προσαρμογή 
του στίς προκλήσεις τῶν ἑκάστοτε καιρῶν. 
Καί τοῦτο, γιατί πέρα ἀπό τό εἰλικρινές 
ἐνδιαφέρον καί τόν σοβαρό ἐπιστημονι-
κό προβληματισμό τῶν ἐμπλεκομένων σ᾽ 
αὐτήν τήν ἀναβάθμιση, τό ἐγχείρημα αὐτό 
προϋποθέτει δημιουργικό χρόνο καί κόπο 
ἀλλά καί ὑπομονή στίς ἀντιπαρατιθέμενες 
ἀπόψεις ἀγαπητῶν συναδέλφων. Ὅταν 
ὅμως συμβαίνει οἱ ἀναδυόμενες προκλή-
σεις νά προσβάλλουν αὐτήν τήν ἴδια τήν 
αὐτοσυνειδησία καί τήν ταυτότητά μας, 
ἀπαιτεῖται ὑπέρτατη ἐγρήγορση καί βα-
θιά αἴσθηση τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης μας, 
γιά τήν ὅποια θεσμική πρωτοβουλία μας.

[...]
Ἀποδεχόμενοι τήν Εἰσαγωγική Κα-

τεύθυνση Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν 
στό Τμῆμα μας, συμβάλλουμε πρακτικῶς 
στήν ἐπιστημονική κατάρτιση καλύτερων 
Διδασκάλων τοῦ Ἰσλάμ στίς θρησκευτι-
κές μειονότητες τῆς χώρας μας. Ὅμως, 
ὡς καθηγητές τῆς Θεολογίας, γνωρίζουμε 
καλῶς, ὅτι τό Ἰσλάμ ἀρνεῖται τόν Τρια-

δικό Θεό καί ταυτίζεται θεολογικῶς μέ 
τήν Χριστιανική αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ, 
ἐπειδή καί αὐτό ἀρνεῖται τήν θεότητα τοῦ 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρᾶγμα τό 
ὁποῖο στρέφεται καίρια ἐναντίον τῆς νέ-
ας ἐν Χριστῷ ταυτότητάς μας καί τῆς ἐν 
ἡμῖν χαρισματικῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματός Του. Ἀλλά, γιά τήν ἀκρίβεια, 
τό Ἰσλάμ ὑπερβαίνει κατά πολύ τήν βλά-
σφημη θεώρηση τοῦ Ἀρειανισμοῦ γιά τό 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ὑποστηρίζει 
ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἁπλός προφήτης καί 
μάλιστα κατώτερος τοῦ Μωάμεθ. Ἄλλω-
στε, τό Ἰσλάμ –μέ βάση τό Κοράνιο– νο-
μιμοποιεῖ τήν βία καί τόν θρησκευτικό 
πόλεμο (Τσιχάντ) γιά τήν προώθηση καί 
ἐπιβολή τῶν πεποιθήσεών του.

Ἀπό τά παραπάνω προκύπτουν 
εὔλογα καί σκληρά ἐρωτήματα, τά ὁποῖα 
δέν ἐπιτρέπεται, σέ καμία περίπτωση, νά 
ἀντιπαρέλθουμε: Πρῶτον, ὡς Ὀρθόδοξοι 
πιστοί, καί πολύ περισσότερο ὡς Πανε-
πιστημιακοί Θεολόγοι, θά αἰσθανόμαστε 
συμβατοί μέ τήν ἐν Χριστῷ ταυτότητά 
μας καί τήν ἐξειδικευμένη πανεπιστημι-
ακή ἰδιότητά μας, στήν περίπτωση πού 
θά προβαίναμε σέ μιά θεσμική ἐνέργεια, 

* Δημοσιεύουμε ἐδῶ, λόγῳ τῆς σπουδαιότητός του, ἕνα μέρος τῆς θεολογικῆς προσεγγίσε-
ως τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, γιά τό θέμα τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, 
ἔτσι ὅπως παρουσιάσθηκε στή συνεδρία τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. στίς 7.3.2014. 
Οἱ ὑπογραμμίσεις (bold) εἶναι δικές μας.
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ἡ ὁποία ἐνισχύει τό ἐπιστημονικό profil 
καί συμβάλλει ἀποφασιστικά στήν θεο-
λογική κατάρτιση τῶν ἀρνητῶν τῆς θεό-
τητας τοῦ Κυρίου μας; Δεύτερον, περνᾶ 
ἀπό τό νοῦ μας καθόλου καί ὁ εὔλογος 
κοινωνικός ἀντίκτυπος; Πῶς θά ἀξιολο-
γηθοῦμε, ἄραγε, ἀπό τό Χριστεπώνυμο 
πλήρωμα, καί πῶς θά ἀντικρύζουμε τήν 
ἐκκλησιαστική κοινότητα ὡς Πανεπιστη-
μιακοί Διδάσκαλοι τῆς Θεολογίας, γιά μιά 
τέτοια θεσμική πρωτοβουλία μας, ἀλλά 
καί γιά τήν διαρκῆ συνεργία μας κατά τοῦ 
Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς μας, 
κατά τῆς Κεφαλῆς τοῦ Θεανθρωπίνου 
σώματος τῆς Ἐκκλησίας μας;

Ἔτσι πολιτεύθηκαν οἱ Ἀπόστολοι τοῦ 
Χριστοῦ ἔναντι τοῦ θρησκευτικοῦ - εἰ-
δωλολατρικοῦ περιβάλλοντός τους, ἀλλά 
καί ἔναντι τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν τῆς 
ἐποχῆς τους; Ἔτσι ἀντιμετώπισαν τήν 
καίρια ἀμφισβήτηση τῆς θεότητας τοῦ 
Χριστοῦ οἱ ἅγιοι, ὅπως ὁ Πρωτομάρτυς 
Στέφανος τούς Ἰουδαίους καί ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς τούς Μουσουλμάνους 
καί μάλιστα ὡς αἰχμάλωτός τους; Τί θά 
λένε γιά μᾶς στόν Χριστό, ἄραγε, οἱ 
Νεομάρτυρες τῆς περιόδου τῆς Τουρ-
κοκρατίας; Μήπως θά μᾶς ἐπαινέσουν, 
ἄν θά φιλοξενοῦμε θεσμικά στό Τμῆμα 
μας τούς ἀρνητές τῆς θεότητας τοῦ 
Χριστοῦ, γιά τήν ὁποία ἐκεῖνοι πέ-
θαναν μέ μαρτυρικό τρόπο ἀπό τούς 
Μουσουλμάνους; Μέ τέτοιες ἐνέργειές 
μας, μποροῦμε νά ὑποστηρίζουμε, σοβα-
ρά, ὅτι θεολογοῦμε καί δέν τεχνολογοῦμε 
τραγικά; Φρονοῦμε, τελικῶς, τά τοῦ Θεοῦ 
ἤ τά τῶν ἀνθρώπων;

Ἀλλά, μήπως μέ τίς Μουσουλμανικές 
Σπουδές στό Τμῆμα μας καλούμαστε νά 
καλύψουμε θεσμικά, Θρησκευτικές Σπου-
δές, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐκ προοιμίου καί ἀ-
ντίχριστο περιεχόμενο; Μήπως, δηλαδή, 
καλούμαστε, στήν πράξη, νά βάλλουμε, 

σαφῶς, κατά τοῦ Χριστοῦ, ἐμεῖς πού 
γνωρίζουμε καί διδάσκουμε τίς Βιβλικές 
ἀλήθειες, οἱ ὁποῖες μιλοῦν ξεκάθαρα γιά 
τό ἀντίχριστο πνεῦμα; Γιατί στίς Ἐπι-
στολές τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου ἔτσι 
διαβάζουμε: «πολλοί πλάνοι ἐξῆλθον εἰς 
τόν κόσμον, οἱ μή ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν 
Χριστόν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν 
ὁ πλάνος καί ὁ ἀντίχριστος» (Β´ Ἰω. 7). 
Ἀλλά, καί «πᾶν πνεῦμα, ὅ μή ὁμολογεῖ τόν 
Ἰησοῦν Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθόντα, ἐκ 
τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καί τοῦτό ἐστι τό τοῦ 
ἀντιχρίστου, ὅ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καί 
νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστίν ἤδη» (Α´ Ἰω. 4, 3).

Θά ἀποσιωπήσουμε αὐτές τίς Βιβλι-
κές ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας; Ἤ μήπως 
θά τίς ἀντιπαραθέσουμε ἐπιστημονικῶς 
καί ἀναπόφευκτα σέ Θεολογικό Διάλογο, 
μέσα στό ἴδιο τό Τμῆμα μας; Προσφέρε-
ται ἡ ἱστορική συγκυρία γιά κάτι τέτοιο 
ἤ διακυβεύεται ἡ θρησκευτική, κοινωνι-
κή καί ἐθνική ἀκόμη εἰρήνη μας; Ἀλλά 
ἐνδεχομένως, τό πρόβλημα αὐτό μπορεῖ 
νά πάρει καί διεθνεῖς διαστάσεις, μέ ἀ-
πρόβλεπτες ἴσως συνέπειες, τίς ὁποῖες 
κανείς δέν μπορεῖ μέ βεβαιότητα οὔτε νά 
ἀποκλείσει οὔτε καί νά ἀποτρέψει. Τότε, 
ὅμως, ἐμεῖς θά βρισκόμαστε στό «μάτι» 
τοῦ κυκλῶνα, τόν ὁποῖον ἐμεῖς –ἐμμέσως 
πλήν σαφῶς– προκαλέσαμε.

Μέ τήν προτεινόμενη Εἰσαγωγική Κα-
τεύθυνση Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν ἐπι-
χειρεῖται ἡ ἀπαρχή «θρησκειολογικοποιή-
σεως» τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Καί τοῦτο, 
λογικά, ἐκβάλλει στόν Πανθρησκειακό 
Οἰκουμενισμό. Στήν περίπτωση αὐτή δέν 
θά εἶναι καθόλου περίεργο, ἄν θά καθιε-
ρώσουμε καί μιά Εἰσαγωγική Κατεύθυν-
ση Ἀθεϊστικῶν Σπουδῶν, τή στιγμή πού 
κάποιοι ἀπό τούς σημερινούς καθηγητές 
καί φοιτητές δηλώνουν ἄθεοι. Ἔτσι, θά 
καλύψουμε ἐπιστημονικῶς καί αὐτήν τήν 
νέα «μειονότητα» τῆς ἐποχῆς μας;
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* Τό ἄρθρο, πού μᾶς ἀνοίγει τά μάτια, εἶναι παρμένο ἀπό τό redskywarning.blogspot.com 
(23.7.2012).

«Ὅποιος ἐλέγχει τήν γλώσσα ἑνός 
ἀνθρώπου, ἐλέγχει καί τίς σκέψεις του» 
ἔγραψε ὁ Τζώρτζ Ὄργουελ, στό κλασσι-
κό βιβλίο του «1984». Εἶναι τό λεγόμενο 
«newspeak», ἡ πλασματική «νέα» γλώσσα 
τῆς σκοτεινῆς ἐποχῆς τοῦ Μεγάλου Ἀδελ-
φοῦ. Ἡ νεογλώσσα, ἡ ὁποία περιορίζει 
τήν ἔκφραση ἰδεῶν πού ἀντιλέγουν στήν 
ἐπίσημη γραμμή τῆς ἐξουσίας.

Ἔχετε παρατηρήσει, παραδείγματος 
χάριν, τί γίνεται μέ τίς «νέες» σύνθετες 
λέξεις πού ἔχουν εἰσχωρήσει στό λεξιλόγιό 
μας καί ἔχουν ὡς δεύτερο συνθετικό τό 
«-φοβία»; Εἰσχώρησαν βέβαια, τρόπος τοῦ 
λέγειν. Γιατί ὁπωσδήποτε δέν εἰσῆλθαν 
ἀπό μόνες τους. Οὔτε τίς δημιούργησε 
ὁ λαός μας. Οὔτε γεννήθηκαν μέσα ἀπό 
κάποιες καταστάσεις ἤ κάτω ἀπό κάποιες 
εἰδικές συνθῆκες. Στήν οὐσία, μᾶς τίς 
ἐπέβαλαν.

«Ξενοφοβία», «Ἰσλαμοφοβία», «Ὁμο-
φοβία»

Λέξεις πού φαίνονται ἑλληνικές, 
καί πού ἀκόμα καί ξένοι τίς χρησιμο-
ποιοῦν ἔτσι («xenophobia», «homophobia», 
«islamophobia») ἀλλά δέν γεννήθηκαν στήν 
Ἑλλάδα! Μάλιστα οἱ Ἕλληνες οὐδέποτε 
τίς ἐφηῦραν, οὐδέποτε τίς χρησιμοποί-
ησαν, οὐδέποτε τίς γνώριζαν. Ἀπό τήν 
ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Λέξεις, οἱ ὁποῖες ἐπίσης ἔχουν ἕνα 
ἀρνητικό πρόσημο. Κάτι πού δέν συμ-
βαίνει ὅμως, μέ ὅλες τίς «-φοβίες». Ἔτσι 
ἐνῶ τά ἄτομα π.χ. μέ «ἀγοραφοβία» ἤ 
«ἀνθρωποφοβία» ἀντιμετωπίζονται μέ 
συμπάθεια, τήν ἴδια ὥρα ἐκεῖνος πού θά 

χαρακτηρισθεῖ ὅτι ἔχει «ξενοφοβία» εἶναι 
ἕνας ἐπικίνδυνος, ὀπισθοδρομικός, κακός 
καί μοχθηρός ἄνθρωπος πού τοῦ ἀξίζει ἡ 
ἀπαξίωση, ἡ περιθωριοποίηση, ἀλλά καί 
ἡ ἐπιτίμηση, ἀκόμα καί ἡ τιμωρία. Καί 
βέβαια, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι στήν οὐσία 
ὡς «ξενοφοβικός» στιγματίζεται ὁ ἄνθρω-
πος ἐκεῖνος, ὁ γηγενής, ὁ ντόπιος, πού 
δυσανασχετεῖ καί ἀντιδρᾶ στό φαινόμενο 
τῆς εἰσβολῆς ἀνεξέλεγκτου ἀριθμοῦ πα-
ράνομων μεταναστῶν, πού «ἐν μιᾷ νυκτί», 
κατέλαβαν αὐθαίρετα τόν δικό του τόπο, 
τόν ἄλλαξαν (πρός τό χειρότερο), τόν ὑ-
ποβάθμισαν, καί τόν ἴδιο τόν ἐξοβέλισαν, 
τόν περιθωριοποίησαν, τόν τρόμαξαν καί 
τόν κατέστησαν ἕναν ἀνυπεράσπιστο, 
διωκόμενο, φοβισμένο καί τρομαγμένο 
ἄνθρωπο, ξένο μέσα σέ ἕνα ἀνομοιογενές 
ἀλλοπρόσαλλο πλῆθος. Στήν πραγματικό-
τητα, εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει τό αἴσθημα 
ὅτι εἶναι πλέον μέλος μιᾶς μειονότητας. 
Καί ὅμως ἐάν δυσανασχετήσει καί διαμαρ-
τυρηθεῖ γιά αὐτήν τήν κατάσταση, εἶναι 
ἕνας «ξενοφοβικός».

Ἀλήθεια, δέν σᾶς προκαλεῖ ἀπορία 
πώς ὅλα τά «κακά» μέ τίς λέξεις πού 
τελειώνουν σέ «-φοβία» ἔχουν στόχο 
ἕναν συγκεκριμένο τύπο ἀνθρώπου; 
Τόν γηγενῆ δυτικό μέσο πολίτη, πού ἀ-
γαπάει τόν τόπο του, τόν λαό του, τήν 
ἱστορία του, τήν κουλτούρα καί τίς πα-
ραδόσεις τοῦ λαοῦ του. Μέ λίγα λόγια 
τόν «ἀνησυχοῦντα» χριστιανό Εὐρωπαῖο. 
(Κατ᾽ αὐτούς «συντηρητικό» καί σίγουρα 
«μή πολιτικά ὀρθό»).

Δέν σᾶς κάνει ἐντύπωση πώς τόσοι 
αἰῶνες διωγμῶν χριστιανῶν στίς χῶρες 

NEWSPEAK ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΣΚΕΨΗΣ
«ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ» -‒ «ΟΜΟΦΟΒΙΑ»*
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τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλά καί στίς χῶρες πού κα-
τέκτησε τό Ἰσλάμ, ἀπό τήν ἀρχή πού 
πρόβαλε τό σπαθί τοῦ «προφήτη» μέχρι 
σήμερα καί δέν βρέθηκε ἕνας λεξιπλάστης 
νά μᾶς πεῖ τήν λέξη «χριστιανοφοβία»; 
Τήν ἀκούσατε ποτέ; Ποταμοί αἵματος, 
παιδομαζώματα, ἀποκεφαλισμοί, λιθο-
βολισμοί, διωγμοί πιστῶν καί ἐμπρησμοί 
ἐκκλησιῶν, χρόνια τώρα καί μέχρι σήμερα 
(!) καί δέν τοῦ ἦρθε κάποιου ἡ «ἔμπνευ-
ση» νά πεῖ ὅτι στίς χῶρες αὐτές ὑπάρχει 
«χριστιανοφοβία». Ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ 
εἶναι «χριστιανοφοβικοί». Ὅταν ὅμως, μετά 
τήν εἰσβολή ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων 
στήν Εὐρώπη τά τελευταῖα χρόνια, βρεθεῖ 
κάποιος Εὐρωπαῖος νά διαμαρτυρηθεῖ 
πού δέν ἀντέχει ἄλλο νά βλέπει τζαμιά 
νά ὑψώνονται σέ κάθε γειτονιά, χιλιάδες 
μουσουλμάνους νά καταλαμβάνουν τίς 
πλατεῖες καί τούς δρόμους στρώνοντας τά 
χαλιά τους γιά νά λατρεύσουν τόν Ἀλλάχ 
τους, τά παιδιά του νά εἶναι ὑποχρεωμένα 
νά μάθουν γιά τό Ἰσλάμ καί τόν μουσουλ-
μάνο γείτονα νά τόν μηνύει γιατί ἔψησε 
χοιρινές μπριτζόλες καί τόν πρόσβαλε (!), 
τότε εἶναι «ἰσλαμοφοβικός»! Πόσο γρήγορα 
τήν ἔφτιαξαν τήν λέξη! Πόσο γρήγορα τήν 
πάσαραν! Πόσο γρήγορα τήν ἐπέβαλαν! 
Αὐτός πού σφάζει χριστιανούς ΔΕΝ εἶναι 
«χριστιανοφοβικός». Δέν ὑπάρχει τέτοια 
λέξη. Ἐκεῖνος πού θέλει νά συνεχίσει νά 
ζεῖ ὅπως ζοῦσε μέσα στόν τόπο του καί 
δέν μπορεῖ νά βλέπει νά μετατρέπεται ἡ 
χώρα του σέ ἕνα ἰσλαμικό κράτος, εἶναι 
«ἰσλαμοφοβικός»!

Ἀκούσατε ποτέ γιά «Ἑλληνοφοβία»; 
Ἀκούσατε γιά «ἑαυτοφοβία»; Πῶς λέγεται 
ἐκεῖνος πού ἀντιπαθεῖ τούς Ἕλληνες; 
Ἄγνωστον. Πῶς λέγεται ὁ Ἕλληνας πού 
ἀντιπαθεῖ τήν Ἑλλάδα; Πού γράφει στούς 
τοίχους «Ἑλλάδα σκάσε!» καί καίει ἑλληνι-
κές σημαῖες; Ἄγνωστον! Ἤ πιθανόν, «ἀντι-
εξουσιαστής»... (Σιγά μήν στενοχωρήθηκε 

ἡ ἐξουσία ἀπό τό κάψιμο τῆς ἑλληνικῆς 
σημαίας). Πῶς λέγεται ὁ Ἕλληνας πού 
διαμαρτύρεται γιά τήν ἐγκληματικότητα 
τῶν ἀλλοδαπῶν; «Ξενοφοβικός».

Ὑπάρχει ἕνα σχέδιο
Θέλουν νά μᾶς ἐπαναπρογραμμα-

τίσουν, νά διαμορφώσουν τήν σκέψη 
μας, ἔτσι ὥστε νά σκεφτόμαστε ὅπως 
ἐκεῖνοι θέλουν. Καί νά μιλᾶμε ὅπως 
ἐκεῖνοι θέλουν, ὑποταγμένοι στήν ἰδεο-
λογική τους ἐξουσία. Νά φοβόμαστε νά 
μιλήσουμε γιά τό πρόβλημα τῆς λαθρομε-
τανάστευσης καί τόν κίνδυνο τῆς ἐθνολο-
γικῆς ἀλλοίωσης μήν καί στιγματιστοῦμε 
ὡς «ξενοφοβικοί» (καί «ρατσιστές»). Νά 
φοβόμαστε νά μιλήσουμε γιά τήν ἐκ νέου 
ὑποταγή μας στούς μωαμεθανούς (μέσῳ 
δῆθεν πολυπολιτισμικότητας), μήπως καί 
μᾶς στιγματίσουν ὡς «ἰσλαμοφοβικούς». 
Νά μήν τολμήσουμε νά ποῦμε ὅτι δέν ἀ-
ποδεχόμαστε τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς κάτι 
«ἐντελῶς φυσιολογικό», (ἕως καί «trendy»), 
οὔτε ἀναγνωρίζουμε κανένα «γάμο» μεταξύ 
δύο ἀνδρῶν ἤ δύο γυναικῶν, μήπως καί 
μᾶς ποῦνε «ὁμοφοβικούς». Καί ἔτσι νά 
ἀκολουθήσουμε σιωπηλά τό ὑπόλοιπο 
κοπάδι καί νά ἀφεθοῦμε «ἥσυχα», χωρίς 
γνώμη, χωρίς σκέψη, χωρίς μνήμη, χωρίς 
ταυτότητα, στά ἐπιδέξια χέρια τῆς πα-
γκόσμιας ἐλίτ πού ἀγωνιᾶ νά μᾶς πολ-
τοποιήσει καί νά μᾶς κάνει μιά εὐκολο-
χειραγώγητη ἀνθρωπομάζα.

Ἄς δοῦμε λίγο τήν λέξη «ὁμοφοβία», 
πού κατασκευάστηκε ἀπό φιλο-ὁμοφυ-
λόφιλους ἐρευνητές, μόλις τήν δεκαετία 
τοῦ ᾽70 (οἱ ὁμοφυλόφιλοι σαφῶς δέν ἐμ-
φανίστηκαν τότε, οὔτε οἱ ἀντιδράσεις 
στόν τρόπο ζωῆς τους) καί ἐμφανίστηκε 
ἐπίσημα γιά πρώτη φορά στό πορνοπε-
ριοδικό «Screw» τοῦ Ἀμερικανοεβραίου 
μεγιστάνα τοῦ πορνό Al Goldstein τό 1969.

Δανείζομαι κάποιες σκέψεις, πού με-



MAPTIOC - A¶PI§IOC 2014

9

ταφέρει στό blog του ὁ καθολικός Paul 
Anthony Melanson.

Ἡ λέξη «ὁμοφοβία» κατασκευάστηκε 
καί χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ὁμοφυλό-
φιλους ἀκτιβιστές παγκοσμίως, ὡς ἕνα 
σημασιολογικό ὅπλο στόν πολιτιστικό 
πόλεμο. Ὁ Arthur Evans, συν-ἱδρυτής 
τῆς «Gay Activist Alliance» («Συμμαχίας 
Gay Ἀκτιβιστῶν» ἤ GAA), ἐξηγεῖ πῶς τό 
ὁμοφυλοφιλικό κίνημα χρησιμοποίησε τήν 
λέξη «ὁμοφοβία», γιά νά χαρακτηρίσει 
τήν ἀντίθεσή τους: «Γιά καλή μας τύχη, 
ὁ George Weinberg, ἕνας “straight” ψυ-
χολόγος ὁ ὁποῖος ἀπό καιρό ἦταν φίλος 
τῆς κοινότητάς μας, συμμετεῖχε τακτικά 
στίς συνεδριάσεις τῆς GAA. Παρακολου-
θώντας μέ γοητεία τήν τακτική “zap” πού 
χρησιμοποιούσαμε (zap εἶναι μιά μορφή 
πολιτικῆς ἄμεσης δράσης, πού τέθηκε σέ 
χρήση στή δεκαετία τοῦ 1970 στίς ΗΠΑ 
ἀπό ὁμοφυλόφιλους ἀκτιβιστές. ῏Ηταν 
μιά τραχιά δημόσια διαμαρτυρία, πού εἶχε 
στόχο νά φέρουν σέ δύσκολη θέση ἕνα 
δημόσιο πρόσωπο, ἐπιζητώντας τήν προ-
σοχή τοῦ κοινοῦ σέ ζητήματα σχετικά μέ 
τά δικαιώματα τῆς κοινότητάς τους) καί 
τίς ἀντιδράσεις τῶν μέσων ἐνημέρωσης, 
μᾶς ἔφερε τή λέξη γιά τήν ὁποία ἀγωνι-
ζόμασταν -“ὁμοφοβία”, πού σημαίνει τόν 
παράλογο φόβο γιά τήν ἀγάπη κάποιου 
πρός τό ἴδιο φύλο. Ἡ ἐφεύρεση τῆς λέξης 
“ὁμοφοβία” εἶναι ἕνα παράδειγμα τοῦ πῶς 
ἡ θεωρία μπορεῖ νά ἔχει τίς ρίζες της στήν 
πράξη. Ἡ λέξη δέν προέρχεται ἀπό μιά 
πολυθρόνα ἀκαδημαϊκῆς παρακολούθησης 
τοῦ κινήματός μας ἀπό ἀπόσταση... Ἀλλά, 
προῆλθε ἀπό τήν προσωπική ἀλληλεπί-
δραση μεταξύ τῶν ἐνεργῶν, σκεπτόμενων 
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀναγνώρισαν μιά 
κοινή ἀξία: τό μετασχηματισμό τῆς κοιω-
νίας πρός τό καλύτερο». (Arthur Evans, 
The Logic of Homophobia).

Ὁ George Weinberg χαρακτήρισε ἔτσι 

τήν ἠθική ἀντίθεση στήν ὁμοφυλοφιλία 
ὡς μιά «φοβία»: «Ποτέ δέν θά θεωροῦσα 
ἕναν ἀσθενή ὑγιή, παρά μόνο ἐάν εἶχε 
νικήσει τίς προκαταλήψεις του ἐναντίον 
τῆς ὁμοφυλοφιλίας» (Ἀπόσπασμα ἀπό 
τόν Jack Nichols, στό «George Weinberg, 
Ph. D. – Badpuppy’s February Interview»).

Γιά τόν ὁμοφυλόφιλο ἀκτιβιστή, 
ἡ ἠθική ἀντίθεση στήν ὁμοφυλοφι-
λία εἶναι μιά «φοβία». Ἀκόμη καί μιά 
ψυχική ἀσθένεια. Ἡ χρήση τῆς λέξης 
«ὁμοφοβία» ὅμως, ὡς ἕνα σημασιολογικό 
ὅπλο φαίνεται ὅτι ἀρχίζει καί ἀκούγεται 
καί ἀπό χριστιανικές φωνές, ἔνδειξη ὅτι τό 
newspeak δουλεύει καλά. Ἔτσι πρόσφατα, 
ἡ ἐπίσημη ἐφημερίδα τῆς Καθολικῆς Ἐπι-
σκοπῆς τοῦ Worcester τῆς Μασαχουσέτης 
(Catholic Free Press) σέ ἄρθρο μέ τίτλο 
«How are we doing in this life», ἡ Diane 
Boover γράφει «...ὁ ρατσιμός, ὁ «ταξισμός» 
(«classism»= οἱ ταξικές διακρίσεις), ὁ σε-
ξισμός, ἡ ὁμοφοβία καί ὅλα τά παρόμοια 
δείχνουν τήν τάση μας ὡς ἀνθρώπινα ὄντα 
νά μειώσουμε τόν ἄλλον γιά λόγους πού 
καθένας κρίνει δικαιολογημένους».

Ὁρίστε λοιπόν. Ὅσοι ἀπό ἐσᾶς εἶστε 
ἀντίθετοι ἠθικά μέ τήν ὁμοφυλοφιλία ἔχετε 
«ὁμοφοβία», καί προσπαθεῖτε νά «μειώ-
σετε τόν ἄλλον». Ὁπωσδήποτε εἶστε ἕνας 
«ὁμοφοβικός», συνώνυμος τοῦ «ρατσιστῆ». 
Ἄν καί ἡ Καθολική Σύνοδος γιά τό Δόγμα 
τῆς Πίστης, ἀναφέρει ἄλλα σέ ὁδηγία της 
τό 1992 σχετικά «μέ τήν ἀπάντηση στίς 
νομοθετικές προτάσεις γιά τή μεταχείρι-
ση χωρίς διακρίσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων»: 
«Ὁ σεξουαλικός προσανατολισμός δέν 
ἀποτελεῖ μιά ποιότητα συγκρίσιμη μέ τή 
φυλή, τήν ἐθνοτική προέλευση κ.λπ. σέ 
σχέση μέ τήν ἐξάλειψη τῶν διακρίσεων. 
Σέ ἀντίθεση μέ αὐτά, ὁ ὁμοφυλοφιλικός 
προσανατολισμός ἀποτελεῖ μιά ἀντικει-
μενική διαταραχή καί προκαλεῖ ἠθική 
ἀνησυχία».
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Καί ἀλλοῦ: «Τό νά συμπεριληφθεῖ ὁ 
ὁμοφυλοφιλικός προσανατολισμός μεταξύ 
τῶν ἐκτιμήσεων βάσει τῶν ὁποίων εἶναι 
παράνομη ἡ διάκριση, μπορεῖ εὔκολα νά 
ὁδηγήσει στό νά θεωρηθεῖ ἡ ὁμοφυλο-
φιλία ὡς μιά θετική πηγή ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Παραδείγματος χάριν, ὅσον 
ἀφορᾶ στή λεγόμενη “θετική δράση” ἤ 
προνομιακή μεταχείριση σέ πρακτικές 
πρόσληψης σέ θέσεις ἐργασίας στίς ΗΠΑ 
ὑποχρεοῦται ὁ ἐργοδότης νά προσλαμβά-
νει ἄτομα ἀπό “μειονότητες”, ἄσχετα ἄν 
εἶναι ἱκανά ἤ ὄχι, χάριν “ἰσότητας”. Μέ τήν 
ἴδια λογική θά ὑποχρεοῦται νά προσλαμ-
βάνει ὁμοφυλόφιλους. Ὁπότε περνᾶμε 

σέ φάση κραυγαλέας ἀνισότητας εἰς 
βάρος τῶν ἑτεροφυλόφιλων! Ἤ μπο-
ρεῖ νά φτάσουμε στό σημεῖο κάποιος νά 
δηλώνει “ὁμοφυλόφιλος” προκειμένου νά 
βρεῖ δουλειά! Αὐτό εἶναι ἀκόμη πιό κα-
ταστροφικό, δεδομένου ὅτι δέν ὑπάρχει 
δικαίωμα στήν ὁμοφυλοφιλία, τό ὁποῖο 
ὡς ἐκ τούτου δέν θά πρέπει νά ἀποτελέ-
σει βάση γιά δικαστικές διεκδικήσεις. Ἡ 
ἀναγνώριση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς παρά-
γοντα βάσει τοῦ ὁποίου εἶναι παράνομο 
νά γίνονται διακρίσεις, μπορεῖ εὔκολα (ἄν 
ὄχι αὐτόματα) νά ὁδηγήσει, στή νομοθε-
τική προστασία καί τήν προώθηση τῆς 
ὁμοφυλοφιλίας».

 TI EINAI H EYPø¶H  

- Γέροντα, μερικές φορές λέτε ὅτι ὁ 
τάδε ἄνθρωπος βλέπει μέ εὐρωπαϊκό 
φακό καί ὄχι μέ ἀνατολίτικο πνεῦμα. Τί 
ἐννοεῖτε;

- Ἐννοῶ ὅτι βλέπει μέ εὐρωπαϊκό 
μάτι, μέ εὐρωπαϊκή λογική, χωρίς πίστη, 
ἀνθρώπινα.

- Καί ποιό εἶναι τό ἀνατολίτικο πνεῦμα; 
- «Ἀνατολή ἀνατολῶν καί οἱ ἐν σκότει 

καί σκιᾷ...»! [Ἀπό τό ἐξαποστειλάριο τῶν 
Χριστουγέννων]

- Δηλαδή;
- Ὅταν λέω ὅτι ἕνας ἔπιασε τό ἀνα-

τολίτικο πνεῦμα καί ἄφησε τό εὐρωπα-

ϊκό πνεῦμα, θέλω νά πῶ ὅτι ἄφησε τήν 
λογική, τόν ὀρθολογισμό, καί ἔπιασε τήν 
ἁπλότητα καί τήν εὐλάβεια, γιατί αὐτό 
εἶναι τό ὀρθόδοξο πνεῦμα στό ὁποῖο ἀνα-
παύεται ὁ Χριστός· ἁπλότης καί εὐλάβεια. 
Σήμερα, συχνά λείπει ἡ ἁπλότητα ἀπό 
τούς πνευματικούς ἀνθρώπους, ἡ ἁγία 
ἁπλότητα πού ξεκουράζει τήν ψυχή. Ἄν 
δέν ἀρνηθῆ κανείς τό κοσμικό πνεῦμα 
καί δέν κινηθῆ ἁπλά, νά μή σκέφτεται 
δηλαδή πῶς θά τόν δοῦν ἤ τί θά ποῦν 
γι᾽ αὐτόν, τότε δέν συγγενεύει μέ τόν 
Θεό, μέ τούς Ἁγίους. Γιά νά συγγενέψη, 
πρέπει νά κινηθῆ στόν πνευματικό χῶρο. 

ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ*

* Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι, τ. Α´, Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν 
σύγχρονο ἄνθρωπο, ἔκδ. Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή 
Θεσσαλονίκης 2002, σσ. 76-77.
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Ὅσο κανείς κινεῖται μέ ἁπλότητα, ἰδίως 
μέσα σέ ἕνα Κοινόβιο, τόσο στρογγυλεύει, 
γιατί φεύγουν τά ἐξογκώματα τῶ παθῶν. 
Ἀλλιῶς κοιτάζει νά φτιάξη ἕναν ψεύτικο 
ἄνθρωπο. Γι᾽ αὐτό νά προσπαθήσουμε νά 
πετάξουμε τόν κοσμικό καρνάβαλο, γιά 
νά ἀγγελοποιηθοῦμε.

Ξέρετε τί κάνουν οἱ κοσμικοί καί τί 
κάνουν οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι; Οἱ κο-
σμικοί κοιτάζουν ἡ αὐλή τους νά εἶναι 
καθαρή. Τό σπίτι μέσα δέν τούς ἐνδιαφέρει 

ἄν ἔχη σκουπίδια. Σκουπίζουν τήν αὐλή 
καί πετοῦν τά σκουπίδια μέσα στό σπίτι! 
Σοῦ λέει: «Οἱ ἄλλοι τήν αὐλή βλέπουν· 
δέν βλέπουν μέσα τό σπίτι». Μέσα μου 
δηλαδή ἄς ἔχω σκουπίδια, ὄχι ὅμως ἔξω! 
Τούς ἐνδιαφέρει νά τούς καμαρώνουν 
οἱ ἄλλοι. Ἐνῶ οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι 
κοιτάζουν τό σπίτι μέσα νά εἶναι καθαρό. 
Δέν τούς ἐνδιαφέρει τί θά πῆ ὁ κόσμος, 
γιατί ὁ Χριστός κατοικεῖ στό σπίτι, στήν 
καρδιά· δέν κατοικεῖ στήν αὐλή.

               

Ὁ Χριστός μέ τή διδασκαλία του συ-
νέβαλε στήν πρόοδο τῆς Εὐρώπης; Ἡ 
Εὐρώπη εὐχαρίστησε τόν Χριστό;

Ἀδελφοί μου, αὐτά τά ἐρωτήματα μπο-
ροῦν νά ἀποτελέσουν θέμα μελέτης καί 
διδαχῆς. Τί προσέφερε ὁ Χριστός στήν 
Εὐρώπη; Οἱ εὐρωπαῖοι ἀνέμεναν πολλά 
ἀπό τόν Χριστό καί Αὐτός τούς ἔδωσε 
περισσότερα ἀπό ὅσα ἐκεῖνοι περίμεναν. 
Τούς πρόσφερε τά πάντα.

Ὁ Χριστός ἀπάλλαξε τήν Εὐρώπη ἀπό 
τόν σκοταδισμό τῆς ἀθεΐας καί τήν μωρία 
τῆς εἰδωλολατρίας. Αὐτή ἡ φράση εἶναι 
σημαντική γιά ὅποιον μπορεῖ νά καταλάβει 
τί εἶναι εἰδωλολατρία καί τί εἶναι ἀθεΐα. 
Γιά ὅποιον δέν μπορεῖ νά τήν κατανοήσει 
θά τήν ἐξηγήσω περισσότερο.

Ὁ καιρός τῆς ἀθεΐας καί τῆς εἰδωλο-
λατρίας στήν Εὐρώπη ἦταν μία περίοδος 
σκοταδισμοῦ. Μιά κατάσταση παρόμοια 
μ᾽ αὐτήν πού ὑπάρχει στίς μαῦρες φυλές, 

πού ζοῦν στήν Ἀφρική.
Ἀθεΐα καί εἰδωλολατρία σήμαινε: Θεο-

λογία δίχως τόν ἀληθινό Θεό, γάμοι χωρίς 
ἠθική καί κοινωνία δίχως εὐσπλαχνία γιά 
τόν συνάνθρωπο.

Μέ μιά λέξη ἀθεΐα καί εἰδωλολατρία 
σήμαινε ζωή χωρίς οὐσία καί θάνατο χω-
ρίς ἐλπίδα.

Παράλληλα ὑπῆρχε συνεχής φόβος 
γιά θεούς τρομακτικούς, τῶν ὁποίων τό 
θυμό προσπαθοῦσαν νά κατευνάζουν μέ 
αἱματηρές θυσίες, εἴτε ζώων εἴτε ἀνθρώ-
πων. Σκοτάδι καί μωρία ἐπικρατοῦσε στίς 
φτωχές χωριάτικες καλύβες, ἀλλά καί στόν 
περίβολο τῶν παλατιῶν. Ὁ σατανᾶς κυ-
ριαρχοῦσε στήν Εὐρώπη μέχρι ὁ Χριστός 
νά ἐμφανιστεῖ. Ὅλοι οἱ εὐρωπαῖοι ἦταν 
ἄρρωστοι στήν ψυχή καί στό σῶμα, ὅπως 
οἱ λεπροί. Ὅταν λοιπόν ὁ Χριστός ἐμφα-
νίστηκε σ᾽ αὐτό τό εὐρωπαϊκό νοσοκομεῖο 
καί τρελοκομεῖο μίλησε στήν Εὐρώπη μέ 

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ*

* Ἀπό τό βιβλίο: Ἁγίου Νικολάου [Βελιμίροβιτς] Ἐπισκόπου Ἀχρίδος, Μέσα ἀπό τό Πα-
ράθυρο τῆς Φυλακῆς. Μηνύματα στό λαό. Ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, 
σσ. 105-108. 
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τόν ἴδιο τρόπο πού μίλησε σέ ἐκείνη τήν 
ἄρρωστη, γιά δεκαοχτώ χρόνια γυναίκα, 
ἀπό δαιμονικό πνεῦμα. Ἦταν κυρτωμένη 
καί δέν μποροῦσε νά ἰσιώσει τό σῶμα της. 
Ὅταν τήν εἶδε ὁ Ἰησοῦς τῆς φώναξε καί 
τῆς εἶπε: Εὐρώπη ἀπαλλάσσεσαι ἀπό τήν 
ἀρρώστια σου. Ἔτσι μέ μιᾶς ἡ Εὐρώπη, 
ὅπως ἡ γυναίκα, ὀρθώθηκε, συνῆλθε, δι-
αφωτίστηκε, ἐξαγνίστηκε, ἐκπολιτίστηκε. 
Ἡ Εὐρώπη σάν τό φυλακισμένο, πού 
ξαφνικά ἀνοίγει ἕνα παράθυρο στό κελί 
του, φωτίστηκε. Ὁ Χριστός ἔδωσε τήν 
ἐξουσία στούς βαπτισμένους λαούς της 
νά βαπτίζουν καί ἄλλους σ᾽ ὅλη τή γῆ. 
Τούς ἔδωσε τήν ἐξουσία ἀφοῦ ἦταν ἁγια-
σμένοι ἀπό Αὐτόν, νά ἁγιάζουν ἄλλους, 
καί ἀφοῦ φωτίστηκαν νά φωτίζουν τούς 
ὑπόλοιπους ἀδελφούς τους. Νά λοιπόν, 
αὐτό τό θαῦμα τῶν θαυμάτων ἔκανε ὁ Κύ-
ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός στήν Εὐρώπη.

Στό δεύτερο ἐρώτημα, μέ ποιό τρόπο 
ἡ Εὐρώπη εὐχαρίστησε τό Χριστό ἡ ἀπά-

ντηση εἶναι, πώς δέν τόν εὐχαρίστησε μέ 
φῶς, ἀλλά μέ σκοτάδι. Τόν εὐχαρίστησε μέ 
θλίψη ἀντί χαρά. Τόν εὐχαρίστησε ὅπως οἱ 
Γαδαρηνοί, τούς ὁποίους ὁ Χριστός ἐλευ-
θέρωσε ἀπό τήν δαιμονική Λεγεώνα καί 
ἐκεῖνοι τόν παρακάλεσαν νά φύγει ἀπό 
κοντά τους. Καί Ἐκεῖνος ἔφυγε χωρίς νά 
πεῖ μιά λέξη. Κατάρα ἔμεινε σ᾽ αὐτή τήν 
περιοχή. Ἡ περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν, πού 
κάποτε ἦταν εὔφορη καί πλούσια, σήμερα 
εἶναι μία γκρίζα καταραμένη ἔρημος. Οἱ 
Γαδαρηνοί παρακάλεσαν τόν Χριστό νά 
φύγει ἀπό κοντά τους, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι 
δέν τόν παρακαλοῦν νά φύγει, ἀλλά τόν 
διώχνουν μέ κάθε τρόπο.

Τόν διώχνουν ἀπό τά σχολεῖα, τίς ἐ-
φημερίδες, τά περιοδικά, ἀπό τήν πολι-
τική, τά φίλμ, τήν ἐπιστήμη καί ἀπό τήν 
ἐπηρμένη κουλτούρα τους. Τόν διώχνουν 
μέ τίς σκέψεις, μέ τά λόγια τους καί μέ 
τά ἔργα τους, ἕνας-ἕνας καί ὅλοι μαζί.

Ἄν ἡ περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν, πού ἀπό 

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-

πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ 
δύο τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος 
ἀπό τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς δύο 
τραπεζικούς λογαριασμούς, πού ἀναγράφονται κατωτέρω:

Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454

Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-

κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τό χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-

στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης, 
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς 
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται 
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.
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ἀνοησία οἱ κάτοικοί της παρακάλεσαν τόν 
Χριστό νά φύγει, εἶχε τέτοια κατάληξη τί 
θά συμβεῖ στήν Εὐρώπη ἡ ὁποία δέν τόν 
παρακαλεῖ, ἀλλά τόν διώχνει ἀπό κακία; 
Τί θά συμβεῖ στήν Εὐρώπη;

Τί θά συμβεῖ στήν Εὐρώπη πού ἐγκα-
τέλειψε τόν Χριστό καί ἐπέστρεψε στόν 
παλαιό, σκοτεινό καί μωρό παγανισμό;

Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα, τί θά συμβεῖ 
στήν Εὐρώπη, πού ἀρνεῖται τόν Χριστό, 
ὑπάρχει ἔμμεσα στό Εὐαγγέλιο. Θά συμβεῖ 
τό ἴδιο πού συνέβη στήν Καπερναούμ, πού 
ἦταν πόλη μέ μεγάλο πολιτισμό, πλούσια, 
ὀργανωμένη, χαρούμενη, περήφανη γιά 
τήν ἀκμή της. Ὁ Χριστός σφράγισε τήν 
πορεία της μέ τά παρακάτω λόγια: Καί 
ἐσύ Καπερναούμ, πού ὑψώθηκες ὥς τά 
οὐράνια, θά κατεβεῖς στά τρίσβαθα τοῦ 
Ἅδη. Πλήν σέ βεβαιώνω πώς ὁ Θεός τήν 
ἡμέρα τῆς κρίσεως θά δείξει μεγαλύτερη 
ἐπιείκεια γιά τά Σόδομα παρά γιά σένα 
(Ματθ. 11, 23).

Ἀδελφοί μου, ἄν στήν Ἰνδία καί τήν 
Κίνα συνέβαιναν τόσα πολλά καί μεγάλα 
θαύματα ὅπως συνέβησαν στήν Εὐρώπη 

ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια, ἀπό παλιά 
θά μετάνοιωναν οἱ κάτοικοί της καί θά 
γινόντουσαν χριστιανοί.

Στενοχωριέμαι γιά τήν Εὐρώπη, γιατί 
θά καταστραφεῖ ὅπως ἡ Καπερναούμ. Οἱ 
περήφανοι πύργοι της θά γκρεμιστοῦν, θά 
καταστραφοῦν καί οἱ λεωφόροι της θά με-
τατραποῦν σέ τόπους πού θά φυτρώσουν 
θάμνοι μέ ἀγκάθια, ὅπου θά κάνουν τή 
φωλιά τους τά φίδια. Στόν τόπο πού τώρα 
ἀκούγονται φωνές ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, 
θά ἀκούγονται κραυγές ἀπό κουκουβάγιες 
καί οὐρλιαχτά ἀπό τσακάλια.

Τή στιγμή πού ἡ Εὐρώπη νόμισε γιά 
τόν ἑαυτό της πώς ἐκπολιτίστηκε, τότε 
ἦταν καί πού ἀγρίεψε. Τή στιγμή πού 
νόμισε πώς τά ἤξερε ὅλα, τότε ἦταν καί 
πού παραφρόνησε. Τήν στιγμή πού νό-
μισε πώς ἀπέκτησε μεγάλη δύναμη, τότε 
ἦταν καί πού ἔχασε ὅλη της τή δύναμη.

Ὁρίστε ἀδελφοί μου, τό ἀντικείμενο 
μελέτης καί διδαχῆς.

Δοξάστε τόν Χριστό, τόν Θεό, γιά νά 
σᾶς δοξάσει καί αὐτός στή βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. Ἀμήν.

 I™TOPIKH MNHMH  

ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ Ἤ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ;*
τοῦ κ. Θεοφάνη Μαλκίδη, Δρ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!

1. Μνήμη Γενοκτονίας
Ὁ πρόξενος τῶν ΗΠΑ στή Σμύρνη 

Τζόρτζ Χόρτον καταγράφοντας τήν κα-
ταστροφή τῆς πόλης τό 1922 τονίζει με-

ταξύ τῶν ἄλλων πώς «δέν ἔλειπε τίποτε 
σχετικά μέ τή θηριωδία, τήν ἀκολασία, 
τήν σκληρότητα καί ὅλη τή μανία τοῦ 
ἀνθρώπινου πάθους».

Μέ τή δημιουργία τοῦ κινήματος τῶν 

* Ἐξ ἀφορμῆς τῆς 19ης Μαΐου, ἡμέρας ἐθνικῆς μνήμης τῆς Γενοκτονίας.
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Νεότουρκων ἐμφανίσθηκε καί ἑδραιώθηκε 
ἡ ἐθνικιστική ἰδεολογία, καί μέ τήν κατά-
κτηση τῆς ἐξουσίας τό 1908, ἐκδηλώθηκε 
ἡ θέληση νά ἐξαφανιστοῦν οἱ αὐτόχθονες 
λαοί, θέληση ἡ ὁποία ὑλοποιήθηκε πρίν 
καί κατά τή διάρκεια τοῦ Α´ Παγκοσμίου 
Πολέμου καί ὁλοκληρώθηκε τό 1922-1923. 
Οἱ Ἕλληνες (μαζί μέ τούς Ἀρμένιους καί 
τούς Ἀσσύριους) ἦταν ὁ κεντρικός στόχος.

Τό σύνθημα τῶν Νεότουρκων ὅτι στό 
ὀθωμανικό κράτος πρέπει νά ὑπάρχουν 
μόνο μουσουλμάνοι καί κατ᾽ ἐπέκταση 
μόνο Ὀθωμανοί -Τοῦρκοι, στήν κεμαλική 
ἰδεολογία γίνεται ἕνα κράτος, ἕνα ἔθνος, 
μία γλώσσα. Ὁ Κεμαλισμός, ἀποτελεῖ τή 
συνέχεια καί τήν ὑλοποίηση τοῦ κινήματος 
τῶν Νεότουρκων, τοῦ κομιτάτου «Ἕνωση 
καί Πρόοδος». Τό τουρκικό κράτος πού 
δημιουργήθηκε ἀπό τόν Κεμάλ, ἔγινε στή 
βάση τῆς ἐξαφάνισης κάθε ἴχνους ἑλληνι-
κῆς παρουσίας στήν κοινωνία, τήν οἰκο-
νομία, τόν πολιτισμό. Ἡ ἀποβίβαση τοῦ 
Μουσταφᾶ Κεμάλ, «αὐτοῦ πού θεωρεῖται 
ὁ δημιουργός τῆς σύγχρονης Τουρκίας», 
ὅπως γράφει τό βιβλίο Ἱστορίας τῆς Στ´ 
Δημοτικοῦ (!), τήν 19η Μαΐου 1919 στή 
Σαμψούντα, σηματοδοτεῖ τήν τελική φάση 
τῆς Γενοκτονίας.

Ἡ πρώτη περίοδος τῆς Γενοκτονί-
ας ἀρχίζει τό 1908 καί κρατᾶ μέχρι τήν 
ἔναρξη τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου. Σ᾽ 
αὐτό τό διάστημα παύει πλέον νά ὑφί-
σταται ἡ ρητορεία τῶν Νεότουρκων γιά 
ἰσονομία καί ἰσοπολιτεία καί οἱ Ἕλληνες 
θά πρέπει νά ἐξοντωθοῦν. Κεντρικό ρόλο 
στό πρόγραμμα ἐξόντωσης ἀναλαμβάνει 
ἡ παραστρατιωτική «Εἰδική ὀργάνωση». 
Ὑλοποιοῦνται πορεῖες θανάτου, στρατο-
λόγηση στά τάγματα ἐργασίας καί μαζικές 
δολοφονίες Ἑλλήνων.

Ἡ δεύτερη χρονικά φάση ξεκίνησε τό 
1915 καί κράτησε μέχρι τό τέλος τοῦ Α´ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Οἱ διωγμοί ἐναντί-

ον τῶν Ἑλλήνων τήν περίοδο αὐτή εἶχαν 
στόχο καί τή λεηλασία τῶν περιουσιῶν 
τους, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ὁ «προσωρινός 
νόμος» (26 Σεπτεμβρίου 1915), ὁ ὁποῖος 
περιελάμβανε διατάξεις γιά τή ρύθμιση 
χρεῶν καί περιουσιῶν καί τή δήμευσή τους, 
ἔχοντας σάν ἀποτέλεσμα τόν πλουτισμό 
τῶν ὑπευθύνων τῆς Γενοκτονίας.

Ἡ περίοδος 1919-1923 ἀποτελεῖ τήν 
τρίτη, τελευταία καί πιό ἔντονη φάση 
Γενοκτονίας, ὅταν ἡ ἑδραίωση τοῦ Μου-
σταφᾶ Κεμάλ συμπίπτει μέ τήν δημιουργία 
τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης καί τή βοήθειά της 
πρός τό κεμαλικό κίνημα, μέ τήν ἑλληνική 
παρουσία στήν περιοχή τῆς Σμύρνης καί 
τήν ἀνατολική Θράκη, καθώς καί μέ τήν 
ἀλλαγή στήν πολιτική τῶν εὐρωπαϊκῶν 
δυνάμεων.

Ἕνα εἰδικό σχέδιο ἐξόντωσης τῶν 
Ἑλλήνων ἀφοροῦσε τίς γυναῖκες καί τά 
παιδιά. Ἐκτός δηλαδή ἀπό τή Γενονοκτο-
νία ὑπῆρξε μιά «Γυναικοκτονία» καί μία 
«Παιδοκτονία». Οἱ δολοφονίες, οἱ ἐκτο-
πισμοί καί οἱ πορεῖες τῶν γυναικῶν καί 
παιδιῶν ἀποτελοῦσαν μιά συστηματική 
πολιτική ἐξόντωσής τους. Ἡ βίαιη ἁρπαγή 
γυναικῶν καί ὁ ἐγκλεισμός τους σέ οἰκίες 
Τούρκων, ὁ βίαιος ἐξισλαμισμός τους, οἱ 
βιασμοί καί οἱ ἐγκυμοσύνες, ἡ δολοφονία 
ἐγκύων γυναικῶν, ἡ ἁρπαγή παιδιῶν καί 
βρεφῶν καί ἡ μεταφορά τους σέ τουρκι-
κές οἰκογένειες, τεκμηριώνει τό ἀδίκημα 
τῆς Γενοκτονίας ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. 
Ἡ Γενοκτονία ἀποτέλεσε τήν τραγικότερη 
σελίδα τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων πού ζοῦσαν 
στό Ὀθωμανικό κράτος καί μετέπειτα Κε-
μαλικό καθεστώς καί στοίχισε τή ζωή σέ 
1.000.000 Ἕλληνες, Ἑλληνίδες καί παιδιά. 
Ἐξ αὐτῶν πάνω ἀπό 350.000 στόν Πόντο, 
πάνω ἀπό 400.000 στή κεντρική Μικρά 
Ἀσία καί περίπου 250.000 στήν ἀνατολι-
κή Θράκη, ἐνῶ ὑπολογίζονται πάνω ἀπό 
50.000 ἀγνοούμενοι –ποιός δέ θυμᾶται τίς 
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ἀναζητήσεις τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ– καί 
πάνω ἀπό 100.000 ὀρφανά. Αὐτοί πού 
ἐπέζησαν, ἐκτοπίσθηκαν μέσα σέ ἀπάν-
θρωπες συνθῆκες, χιλιάδες ἐξισλαμίσθη-
καν καί παρέμειναν στήν Τουρκία, ἐνῶ 
τά ὑπολείμματα τῆς μαζικῆς δολοφονίας 
ἔγιναν πρόσφυγες σέ ὅλον τόν πλανήτη. 
Πάνω ἀπό 1.200.000 μόνο στήν Ἑλλάδα.

2. Γενοκτονία τῆς Μνήμης
Ἡ Γενοκτονία τῆς Μνήμης, ὅπως κατ᾽ 

ἐπανάληψη ἔχουμε ὀνομάσει τήν προσπά-
θεια ἀμφισβήτησης καί ἀκύρωσης τοῦ 
ἀγώνα ἀναγνώρισης, ἔχει δύο πρόσωπα. 
Τό πρῶτο εἶναι ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία ἐ-
φεύρισκε διάφορα σενάρια προκειμένου 
νά δικαιολογήσει τή Γενοκτονία ἐνάντια 
στούς Ἕλληνες.

Ἡ Τουρκία ἀφιερώνει ἕνα διαρκῶς αὐ-
ξανόμενο προϋπολογισμό πού ἀποσκοπεῖ 
στό νά δώσουν μιάν ἄσπιλη εἰκόνα γιά τό 
παρελθόν της καί νά τῆς ἐξασφαλίσουν 
καλές σχέσεις. Αὐτά τά μέσα, πού ἀνα-
πτύσσει γιά τή διάψευση τῆς ἱστορικῆς 
ἀλήθειας καί γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῆς 
παραπληροφόρησης, ἡ Τουρκία μπορεῖ 
σίγουρα νά τά ἐντείνει στό μέλλον: στό 
ἐσωτερικό νά συσπειρώσει τό ἐθνικό συ-
ναίσθημα γύρω ἀπό γεγονότα, ὅπως τά 
μνημόσυνα τῶν θυμάτων τῆς Τουρκίας 
κατά τήν περίοδο 1915-1918, οἱ ἡμέρες 
μνήμης καί τιμῆς ὁρισμένων ὑπευθύνων 
τῆς Γενοκτονίας (μεταξύ τῶν ὁποίων οἱ 
Μουσταφᾶ Κεμάλ, καί οἱ ἡγέτες τῶν Νε-
ότουρκων, ὁ Ταλαάτ, Τζεμάλ καί ὁ Ἐμβέρ, 
ὁ Τοπάλ Ὀσμάν), καθώς καί μέ τή δημι-
ουργία «ἰνστιτούτων» καί ἄλλων «Κέντρων 
Τουρκικῶν Μελετῶν». Εἶναι ξεκάθαρο πλέ-
ον ὅτι ἡ Τουρκία ἐκτός ἀπό τήν ἄρνηση 
τέλεσης τοῦ ἐγκλήματος, ἔχει ἐπιδοθεῖ σέ 
συστηματική προσπάθεια γιά νά ἐξηγηθεῖ, 
νά δικαιολογηθεῖ καί νά στοιχειοθετηθεῖ 
ἡ Γενοκτονία, πού κατέληξε στήν ὁλοκλη-

ρωτική ἐκδίωξη τῶν Ἑλλήνων. Τό δεύτερο 
πρόσωπο ἀκύρωσης τῆς Γενοκτονίας 
ἀφορᾶ, δυστυχῶς, στήν Ἑλλάδα.

Μέ τή Συνθήκη τῆς Λωζάνης (1923), ἡ 
ὁποία ἐπιβλήθηκε ἀπό τά μεγάλα συμφέ-
ροντα, ἐπιβεβαιώθηκε ἡ νέα πραγματικό-
τητα καί ἀκολούθησε μία μεγάλη περίοδος 
σιωπῆς καί ὕβρεως γιά τή Γενοκτονία, μέ 
ἀποκορύφωμα τήν πρόταση τοῦ Ἐλ. Βε-
νιζέλου γιά Νόμπελ Εἰρήνης στόν Κεμάλ! 
Ἔτσι μέσα στό κλίμα τῆς ἀναγκαστικῆς 
λήθης, οἱ μοναδικές ἀναφορές γιά τό 
ζήτημα ἦταν οἱ ἐκδόσεις τῶν προσφυ-
γικῶν κέντρων ἔρευνας, οἱ προσπάθειες 
ὁρισμένων συλλόγων καί ἐλάχιστων, ἀλλά 
ἐντίμων διανοουμένων.

Ἡ δυναμική τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 
καί τοῦ 1990, πού συνδυάστηκε μέ τήν 
ἐπιστροφή τῆς ἱστορίας στό προσκήνιο, μέ 
τό αἴτημα γιά τήν μνήμη, τήν ἀναγνώριση 
τῆς Γενοκτονίας, μέ τίς νέες διεκδικήσεις 
τῶν σωματείων, τῶν συλλόγων καί τῶν 
ὁμοσπονδιῶν, δημιούργησε νέα δεδομένα 
καί εἰδικότερα τή διεθνῆ ἀνάδειξη τοῦ ζη-
τήματος. Ὅπου πραγματοποιήθηκε αὐτό, 
ἔγινε μέ τίς ἀνιδιοτελεῖς προσπάθειες 
Ἑλλήνων καί Φιλελλήνων. Μέχρι σήμερα 
τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων ἔχουν ἀνα-
γνωρίσει, ἐκτός τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων 
(1994-1996), ἡ Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων 
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας (1995), τό 
Κοινοβούλιο τῆς Σουηδίας (2010), ἡ Βουλή 
τῆς Νότιας Αὐστραλίας (2009) καί τῆς 
Νέας Νότιας Οὐαλίας (2013) διάφορες 
πολιτεῖες καί ἄλλοι φορεῖς τῶν ΗΠΑ.

Ἡ ὑπόθεση ἔχει ἀπασχολήσει τό Οἰκο-
νομικό καί Κοινωνικό Συμβούλιο τοῦ ΟΗΕ, 
καί τόν Ὀργανισμό γιά τήν Ἀσφάλεια καί 
τή Συνεργασία στήν Εὐρώπη μετά ἀπό 
παρεμβάσεις Μή Κυβερνητικῶν Ὀργανώ-
σεων· καθώς καί τήν Ἐπιτροπή Εὐρω-
παϊκῶν Ὑποθέσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Κοινοβουλίου (5 Σεπτεμβρίου 2006), μέ 
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τήν κατάθεση τῆς ἔκθεσης τοῦ Ὁλλαν-
δοῦ εὐρωβουλευτῆ Camiel Eurlings γιά 
τήν πρόοδο τῆς Τουρκίας στήν πορεία 
γιά τήν ἔνταξη στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Ἐπίσης τόν Δεκέμβριο τοῦ 2007, ἡ Διε-
θνής Ἕνωση Ἀκαδημαϊκῶν γιά τή Μελέτη 
τῶν Γενοκτονιῶν ἀναγνώρισε μέ ψήφισμά 
της τή Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων καί ὁ 
ἀγώνας συνεχίζεται σέ ὅλον τόν πλανήτη!

Τήν ἴδια περίοδο ἡ Ἑλλαδική πολιτεία 
ἤ ἦταν ἀπούσα ἤ ἀπέναντι. Τήν πρόταση 
τοῦ Μιχ. Χαραλαμπίδη –ὁ ὁποῖος ἔχει 
προτείνει τήν καθιέρωση τῆς 19ης Μαΐου 
καί ὡς πανευρωπαϊκῆς ἡμέρας μνήμης θυ-
μάτων τοῦ Κεμαλισμοῦ– καί τήν ψήφιση 
τοῦ νομοσχεδίου γιά τήν ἀναγνώριση τῆς 
Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου τό 
1994 καί τή θέσπιση τῆς 19ης Μαΐου ὡς 
ἡμέρας Ἐθνικῆς μνήμης, ἀκολούθησαν μία 
σειρά ἀπό ἐνέργειες οἱ ὁποῖες πραγματικά 
ἄφησαν ἔκπληκτους τούς Ἕλληνες καί 
τούς Φιλέλληνες.

Ἔτσι, 19η Μαΐου προσγειώνονται τουρ-
κικά ἀεροσκάφη στήν προσφυγική Νέα 
Ἀγχίαλο καί γίνεται ἡ συναυλία Ρουβᾶ - 
Κούτ στήν ἡμικατεχόμενη Κύπρο.

Ἐπίσης 19η Μαΐου γίνεται ἀπόπειρα 
νά σταλεῖ ἡ Κρατική Ὀρχήστρα Ἀθηνῶν 
στίς ἑορτές μνήμης τοῦ Κεμάλ στήν Ἄγκυ-
ρα(!). Οἱ ἐναλλασσόμενοι ὡς πρωθυπουργοί 
καί ὑπουργοί ἐξωτερικῶν Παπανδρέου 
καί Καραμανλῆς καταθέτουν στεφάνι 
στό μαυσωλεῖο τοῦ Κεμάλ, τοῦ βασικοῦ 
δηλαδή ὑπεύθυνου γιά τή Γενοκτονία (!), 
ἐνῶ ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἁρμόδιος 
γιά θέματα ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ (!) πα-
ρίσταται στά ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου 
καί φερόμενου ὡς σπιτιοῦ τοῦ Κεμάλ στή 
Θεσσαλονίκη!

Ἀλήθεια πῶς μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ 
ἡ ἀπουσία, ἡ ἀδιαφορία, ἡ ὀλιγωρία τοῦ 
ἐπονομαζόμενου πολιτικοῦ προσωπικοῦ 
τῆς Ἑλλάδος στό ζήτημα τῆς ἀνάδειξης 

τῆς Γενοκτονίας ἐντός καί ἐκτός Ἑλλά-
δος; Πῶς μπορεῖ νά γίνει ἑρμηνεία τοῦ 
γεγονότος ὅτι 20 χρόνια μετά τήν ψήφιση 
τοῦ νόμου γιά τήν ἀναγνώριση τῆς Γε-
νοκτονίας, ἀπουσιάζει ἀπό τό λεγόμενο 
ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο ἡ ἀναφορά 
στή Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, μέ τή δι-
καιολογία τῆς μή διεθνοῦς ἀναγνώρισης; 
Καί οἱ ἀναγνωρίσεις πού ἐλήφθησαν μετά 
ἀπό συστηματική καί ἀνιδιοτελῆ ἐργασία 
Ἑλλήνων καί Φιλελλήνων στή Σουηδία, 
ΗΠΑ, Αὐστραλία, Κύπρο, καί ἀλλοῦ τί 
εἶναι; Πῶς μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτό ὅτι 
ὑπάρχουν «πολιτικοί καί πνευματικοί» ἄν-
θρωποι στήν Ἑλλάδα τοῦ 2014, ἀπ᾽ ΟΛΟ 
τό πολιτικό καί πνευματικό φάσμα, πού 
ἀποδέχονται καί θαυμάζουν τόν Κεμάλ; 
Τόν ἐξολοθρευτή δηλαδή τῶν Ἑλλήνων 
καί ἄλλων λαῶν; Γιατί ἡ Ἑλλάδα ἀπου-
σιάζει, ὅταν γίνεται ἀναφορά στό ζήτημα 
τῆς Γενοκτονίας σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς 
καί διεθνεῖς συναντήσεις καί κρύβεται φο-
βούμενη, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή ὑβρίζει τούς 
νεκρούς προγόνους μας; Γιατί ἡ Ἑλλάδα 
ὡς Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Νομαρχία, 
Περιφέρεια, Περιφερειακή Ἑνότητα, κλπ, 
καλεῖ τόν ἑλληνικό λαό νά ἑορτάσει (!) 
τήν ἡμέρα μνήμης τῆς Γενοκτονίας καί 
μεταθέτει τήν ἡμέρα μνήμης σέ ἄλλη ἡ-
μερομηνία, κάνοντάς την «λάστιχο» μέ 
τελετουργικό πού φωνάζει «νά βγοῦμε 
ἀπό τήν ὑποχρέωση»; Πῶς μπορεῖ νά 
δικαιολογηθεῖ ἡ ἀπουσία τῆς Γενοκτο-
νίας ἀπό τήν παιδεία τῶν Ἑλλήνων 
καί τῶν Ἑλληνίδων;

Στά παραπάνω θά πρέπει νά προ-
στεθοῦν καί ἄλλες κινήσεις μέ τελευταία 
τόν Μάϊο τοῦ 2013 μέ τήν ἀπάντηση τοῦ 
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας στό 
ἀντίστοιχο τῆς Τουρκίας. Στή δήλωση τῆς 
Τουρκίας ὅτι «οἱ ἐκδηλώσεις γιά τή δῆθεν 
γενοκτονία τῶν Ποντίων πού ὀργανώθη-
καν καί φέτος στήν Ἑλλάδα στηρίζονται 



MAPTIOC - A¶PI§IOC 2014

17

Ὁ ποιητής Λορέντζος Μαβίλης, ξεψυχώντας ἀπό τουρκική σφαίρα στή μάχη 
γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων τό 1912, ψιθύρισε: «Γνώρισα πολλές τιμές 
καί δόξες στή ζωή μου. Αὐτό ὅμως, νά πεθάνω γιά τήν Ἑλλάδα, ἔ, τέτοια τιμή 
ποτέ δέν τήν περίμενα!»

σέ ἰσχυρισμούς πού διαστρεβλώνουν τήν 
ἱστορία», ἐκδηλώσεις οἱ ὁποῖες «δέν ἐξυ-
πηρετοῦν τό σκοπό τῆς ἀνάπτυξης τῶν 
τουρκοελληνικῶν σχέσεων», τό Ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος ἀπήντησε ὡς 
ἑξῆς: «Ἡ ἱστορία εἶναι ἀλήθειες καί γεγο-
νότα πού οὔτε ξεχνιοῦνται οὔτε παραγρά-
φονται. Σύσσωμος ὁ Ἑλληνισμός τιμᾶ τή 
μνήμη καί τήν θυσία τῶν Ποντίων. Ὡστόσο, 
ἄλλο ἡ ἱστορία καί ἄλλο τό παρελθόν, τό 
ὁποῖο δέν πρέπει νά σκιάζει τήν ἀμοιβαία 
βούληση νά δημιουργήσουμε ἕνα μέλλον 
συνεργασίας, φιλίας, σταθερότητας καί 
ἀμοιβαίου σεβασμοῦ γιά τούς δύο λαούς».

Στήν ἀπάντηση δέν ὑπάρχει οὔτε ἡ 
λέξη Γενοκτονία, οὔτε ἔγκλημα, οὔτε ἀ-
ναφορά στόν θύτη Τουρκία. Ἀντιθέτως, 
ὅπως ἀναφέρεται, τό παρελθόν δέν πρέ-
πει νά ἐμποδίζει τή συνεργασία, φιλία, 
σταθερότητα καί λοιπές κενολογίες.

3. Ἡ Γενοκτονία ὡς κυρίαρχο ἐθνι-
κό ζήτημα

Τώρα πού λαοί, ὅπως ὁ Ἀρμενικός, μᾶς 
δείχνουν τόν δρόμο τῆς ἀξιοπρέπειας καί 
τῆς ἀλήθειας, στή χρεοκοπημένη Ἑλλάδα, 
πολλοί κοροϊδεύουν καί ὑβρίζουν καί συ-
νεχίζουν νά ἀπουσιάζουν ἀπό τόν ἀγώνα 
τῆς μνήμης καί τοῦ πολιτικοῦ βίου. Τώρα 
πού ἔχουν καταλυθεῖ φασιστικά, ρατσι-
στικά καί ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, τώρα 
πού ἔχουν καταρρεύσει ὅλα τά φασιστικά 
σύμβολα, τήν ἴδια στιγμή στήν Ἑλλάδα, 
ὑπάρχουν ἀκόμη φωνές ΑΠΟ ΟΛΑ τά 
μήκη καί τά πλάτη τῆς ἀποκαλούμενης 
πολιτικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς, πού θαυ-

μάζουν τά ἐπιτεύγματα καί τά πρόσωπα 
τοῦ μίσους, πού μιλοῦν γιά τόν Κεμαλι-
σμό καί τόν Ναζισμό. Ταυτόχρονα, ἐνῶ ὁ 
Κεμαλισμός καί ὁ Φασισμός στή μήτρα 
Τουρκία, πού τούς γέννησε, καταρρέει 
καί ἀποκαθηλώνεται, στήν Ἑλλάδα τῶν 
ἑκατομμυρίων θυμάτων οἱ κεμαλικές-φα-
σιστικές ὀπισθοφυλακές δίνουν μάχη γιά 
τήν ἐπιβίωσή του!

Ὡστόσο ἡ δυναμική τοῦ ζητήματος τῆς 
Γενοκτονίας δέν μπορεῖ νά ἐμποδισθεῖ 
ἀπό ἰδιοτελεῖς καί μικρούς ἀνθρώπους, 
ἀπό στρατευμένους ἀπολογητές καί θαυ-
μαστές τοῦ Κεμαλισμοῦ. Τό ζήτημα τῆς 
Γενοκτονίας εἶναι τόσο ψηλά πού κανείς 
«εὔκαιρος» δέν μπορεῖ νά τό σβήσει, ὅσο 
καί ἐάν προσπαθήσει, ὅσα στεφάνια καί 
ἄν καταθέσει, ὅσα κείμενα καί ἄν γρά-
ψει, ὅ,τι καί ἐάν κάνει ἤ δέν κάνει. Ὅπως 
γράφει ὁ Γιῶργος Σεφέρης: «Ἡ βλακεία, 
ἡ ἐγωπάθεια, ἡ μωρία, ἡ γενική ἀναπη-
ρία τῆς ἡγετικῆς τάξης στήν Ἑλλάδα σέ 
φέρνει στήν ἀνάγκη νά ξεράσεις... εἶμαι 
βέβαιος πώς τοῦτοι οἱ ἐλεεινοί δέν ἀντι-
προσωπεύουν τή ζωντανή Ἑλλάδα».

Αὐτοί ὅμως καί αὐτές πού ἔφεραν τό 
ζήτημα τῆς Γενοκτονίας –καί ὄχι μόνο– 
στό «μηδέν εἰς τό πηλίκιον» (ἡ ἔκφραση 
ἀνήκει στόν κ. Γιῶργο Παπανδρέου καί 
ἐλέχθη στή Θεσσαλονίκη κατά τήν προ-
εκλογική του ὁμιλία τό φθινόπωρο τοῦ 
2009) δέν εἶναι ἡ ζωντανή Ἑλλάδα. Ἡ 
ζωντανή Ἑλλάδα εἴμαστε ἐμεῖς καί θά 
συνεχίσουμε νά ἀγωνιζόμαστε γιά τήν 
ἱστορική ἀλήθεια καί τό δίκαιο, γιά τήν 
ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας!
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Βαρυσήμαντο Ὑπόμνημα 5 Μητρο-
πολιτῶν γιά τό Π.Σ.Ε. στό Πουσάν

Βαρυσήμαντο Ὑπόμνημα πέντε Μη-
τροπολιτῶν κατετέθη στήν Ἱερά Σύνοδο 
μέ ἡμερομηνία 30 Ἀπριλίου 2014.

Στό δεκαεπτασέλιδο κείμενο ἀσκεῖται 
τεκμηριωμένη κριτική σέ ὅσα ἀπαράδε-
κτα ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου διαλαμβάνει 
τό κείμενο πού ὑπεγράφη στό Πουσάν 
τῆς Νοτίου Κορέας κατά τή συνάντηση 
τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκ-
κλησιῶν», πού ἔγινε ἐκεῖ τόν Νοέμβριο 
τοῦ 2013 μέ τή συμμετοχή Προτεσταντῶν 
καί Ὀρθοδόξων.

Οἱ ὑπογράφοντες τό κείμενο καλοί 
ποιμένες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας 
εἶναι:

† ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί 
Κονίτσης κ. ᾽Ανδρέας

† ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, 
Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος

† ὁ Κυθήρων κ. Σεραφείμ
† ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κο-

σμᾶς
† ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. 

Ἱερεμίας
Ἄς σημειωθεῖ ὅτι τό κείμενο τῶν πέ-

ντε Μητροπολιτῶν ἀποτελεῖ ἐκτενέστερη 
μορφή Ὑπομνήματος πού εἶχε ὑποβάλει 
στή Σύνοδο καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Τό Ὑπόμνημα εἶναι ὄντως βαρυσήμαντο 
γιά τίς ὀρθόδοξες θέσεις πού ἐκφράζει.

Ἡ καλή ἀνησυχία τῶν ὑπογραφόντων 
τό κείμενο Ἀρχιερέων εὐχόμεθα νά βρεῖ 
καί ἄλλους, πού θά τήν ἐνστερνισθοῦν 
μέσα στή Σύνοδο γιά νά συζητηθεῖ στήν 
Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου. Αὐτά τά θέματα 
θά ἔπρεπε νά εἶναι στήν πρώτη γραμμή 
τῶν ἐνδιαφερόντων τῶν Σεβασμιωτάτων 
Ἀρχιερέων. Ὁλόκληρο τό κείμενο τοῦ 

Ὑπομνήματος εὑρίσκεται σέ ὀρθόδοξες 
ἱστοσελίδες (impantokratoros.gr, aktines.
blogspot.com, thriskeftika.blogspot.gr κ.ἄ.).

❖❖❖

Πειραιῶς καί Κονίτσης ἐλέγχουν 
τόν πάπα

Δύο ἀπό τούς καλούς ὁμολογητές τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, οἱ Σεβ. Μητρο-
πολίτες Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καί Δρυ-
ινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης 
κ. Ἀνδρέας εἶχαν τό θάρρος νά στείλουν 
στόν πάπα ἐπιστολή 121 σελίδων (!), στήν 
ὁποία ἐπισημαίνουν καί ἐλέγχουν τίς πα-
πικές αἱρέσεις καί πλάνες καί καλοῦν τόν 
πάπα σέ μετάνοια.

Εὖγε τῆς παρρησίας των καί μακάρι 
νά τούς ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι.

❖❖❖

Θά τιμῶνται οἱ Η´ καί Θ´
Οἰκουμενικές Σύνοδοι

Παραθέτουμε «Ἀνακοινωθέν» τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως Πειραιῶς μέ ἡμερομηνία 
16.12.2013, τό ὁποῖο λέγει τά ἑξῆς:

Εἶναι ἐγνωσμένον τοῖς πᾶσι, ὅτι ἡ 
Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Συνοδικῆς πε-
ριόδου 2010-2011 ἐψήφισε ὡς θέματα τῆς 
τακτικῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, τήν ὑποβολήν προτάσεων πρός τήν 
Γραμματείαν τῆς μελλούσης νά συνέλθη 
Πανορθοδόξου Συνόδου διά τήν τυπικήν 
ἀναγνώρισι τῆς Οἰκουμενικῆς περιωπῆς 
ὡς Η΄καί Θ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς 
Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν ἐν Κων/πόλει 
συνελθουσῶν κατά τά ἔτη 879-880 καί 
1341-1351 μ.Χ. ὄντως Οἰκουμενικῶν Συ-

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
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νόδων καί ὅτι κατά πρόδηλον παράβασι 
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφαλκιδεύθη ἡ συ-
γκεκριμένη διαδικασία καί ἐτέθη εἰς τάς 
περιωνύμους «καλένδας». Οὕτω τό θέμα 
ἀνθρωπίνως ἐθεωρήθη ὡς λῆξαν ἀλλά 
ὁ Κύριος τῆς Ἐκκλησίας καί Δομήτωρ 
Αὐτῆς, διά θαυμαστῆς παρεμβάσεώς Του 
μέ τόν μοναδικόν τρόπον πού Ἐκεῖνος 
γνωρίζει, χωρίς οὐδεμίαν συνεννόησιν ἤ 
ἐπικοινωνίαν ἤ οἱανδήτινα ἄλλην ἐπαφήν 
ἐνέπνευσεν εἰς τήν φιλόθεον καρδίαν 
τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ ἀλλά μεγίστου 
καί λιπαροῦ διακόνου τῆς Θεολογίας καί 
τῆς πατρώας μουσικῆς παραδόσεως, τοῦ 
μακαριστοῦ Μουσικοδιδασκάλου Ἀποστό-
λου Παπαχρήστου, τήν ὑμνογραφικήν καί 
ὑμνολογικήν συγγραφήν καί σύνθεσι τῶν 
παρατιθεμένων Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων 
Η΄ καί Θ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τάς ὁ-
ποίας καί ἀπέστειλεν πέντε μόλις ἡμέρας 
πρό τῆς μακαρίας ἐκ τοῦ κόσμου τούτου 
ἀναλύσεως αὐτοῦ καί τῆς εἰσόδου του 
εἰς τήν ἄφθιτον μακαριότητα τῆς Βασι-
λείας τοῦ Θεοῦ. Δεδικαιολογημένως ὅθεν 
ἐξελάβομεν τό γεγονός ὡς θεοσημίαν καί 
ἐπαναλαμβάνοντες τό γραφικόν λόγιον 
«πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» 
(Πραξ. ε΄29) ἀπεφασίσαμεν ὅπως τιμῶμεν 
εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολι τάς δύο 
αὐτάς Οἰκουμενικάς Συνόδους εἰς τοπι-
κόν βεβαίως ἐπίπεδον καί παραδίδομεν 
εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Ἀποστόλου 
Παπαχρήστου τάς συντεθείσας ὑπ’ αὐτοῦ 
Ἱ. Ἀκολουθίας εἰς τήν φιλόθεον καρδίαν 
τῶν εὐσεβῶν ἀδελφῶν, ἐπιφυλασσόμενοι 
τῆς ἐντύπου ἐκδόσεως αὐτῶν ἤ τυχόν 
νέων Ἀκολουθιῶν τῶν ἐν λόγῳ Οἰκου-
μενικῶν Συνόδων καί τῆς ὡς πάντοτε 
ἀναργύρου προσφορᾶς των. Ἐν ταὐτῷ, 
παραθέτομεν πρός γνῶσιν πάντων τάς 
ἐμπνευσμένας εἰσηγήσεις τῶν ὁρισθέντων 
ὑπό τῆς ΔΙΣ Σεβ. Εἰσηγητῶν Ναυπάκτου 

καί Ἁγ. Βλασίου κ.κ. Ἱεροθέου καί Γόρ-
τυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἱερεμίου 
τάς μή ἀναγνωσθείσας ἐν τῷ ἱερῷ Σώματι 
τῆς Ἱεραρχίας καί ἐν τέλει τάς σχετικάς 
κρίσεις τῶν εἰδημόνων περί τῆς Οἰκουμε-
νικότητος τῶν ἐν λόγῳ Συνόδων.

Σχόλιο «Π»: Εὐχόμεθα καί πιστεύου-
με ὅτι ἡ ἐπαινετή πρωτοβουλία τοῦ Σεβ. 
Μητρ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ θά βρεῖ καί 
πολλούς ἄλλους καλούς μιμητές. Εἶναι 
ἀπαραίτητη ἡ προβολή τῶν Η´ καί Θ´ 
Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ὡς ἀπάντηση 
στόν οἰκουμενισμό πού ἔχει ξεσαλώσει.

❖❖❖

Τό 2016 ἡ «Μεγάλη Σύνοδος τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»

Ἀπό 6 ἕως 9 Μαρτίου 2014 πραγμα-
τοποιήθηκε στό Φανάρι ἡ «Σύναξις τῶν 
Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν».

Ἀπό τό ἐκτενές «Κοινό Μήνυμα τῶν 
Ὀρθοδόξων Προκαθημένων» παραθέτου-
με τμῆμα τῆς 6ης παραγράφου γιά τήν 
πολυσυζητημένη μέλλουσα νά συνέλθει 
Μεγάλη Σύνοδο.

«Ἡ καρδία ἡμῶν στρέφεται πρός τήν 
ἀπό μακροῦ ἀναμενομένην Ἁγίαν καί Με-
γάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
διά νά μαρτυρήσωμεν τήν ἑνότητα αὐτῆς, 
ὡς καί τήν εὐθύνην καί τήν στοργήν της 
πρός τόν σύγχρονον κόσμον.

»Ἡ Σύναξις συνεφώνησεν ὅτι ἡ προ-
παρασκευαστική τῆς Συνόδου ἐργασία 
πρέπει νά ἐντατικοποιηθῇ. Εἰδική Διορ-
θόδοξος Ἐπιτροπή θά ἀρχίσῃ τό ἔργον 
αὐτῆς ἀπό τοῦ Σεπτεμβρίου 2014 καί 
θά ὁλοκληρώσῃ αὐτό μέχρι τοῦ Ἁγίου 
Πάσχα τοῦ ἔτους 2015. Θά ἀκολουθήσῃ 
Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις 
κατά τό πρῶτον ἥμισυ τοῦ ἔτους 2015. 
Ἅπασαι αἱ ἀποφάσεις, τόσον κατά τάς 
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ἐργασίας τῆς Συνόδου, ὅσον καί κατά τά 
προπαρασκευαστικά στάδια αὐτῆς, θά 
λαμβάνωνται καθ᾽ ὁμοφωνίαν. Ἡ Ἁγία καί 
Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας θά συγκληθῇ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν 
ἔτει 2016, ἐκτός ἀπροόπτου. Ἡ Σύνοδος 
θά προεδρεύηται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου. Οἱ ἀδελφοί Αὐτοῦ Προκα-
θήμενοι τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκε-
φάλων Ἐκκλησιῶν θά κάθηνται ἐκ δεξιῶν 
καί ἐξ εὐωνύμων Αὐτοῦ».

Σημ. «Π»: Ὁ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς κ. 
Σεραφείμ ἐξέδωσε Ἀνακοίνωση μέ τίτλο 
«Οἰκουμενική ἤ οἰκουμενιστική ἡ συγκλη-
θησομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τοῦ 
2016;» Ἐπιφυλασσόμεθα νά ἐπανέλθουμε.

❖❖❖

Θά γεμίσει ἡ Ἑλλάδα μιναρέδες
καί παγόδες

Καθώς διαβάζουμε, προωθεῖται πρός 
ψήφιση στή Βουλή νομοσχέδιο μέ τό ὁ-
ποῖο ἀλλάζει πρός τό χειρότερο γιά τήν 
Ἐκκλησία, τήν ἐθνική μας ταυτότητα 
καί τήν κοινωνική μας συνοχή τό νομι-
κό καθεστώς ἱδρύσεως καί λειτουργίας 
«θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί ἑνώσεων 
στήν Ἑλλάδα».

Μέ ἁπλᾶ λόγια θά μποροῦν νεοφα-
νεῖς αἱρέσεις ἀλλά καί μουσουλμανικές 
κυρίως ὁμάδες, πού δραστηριοποιοῦνται 
ἤ θέλουν νά δραστηριοποιηθοῦν στήν 
Ἑλλάδα, νά νομιμοποιοῦνται ὡς «θρη-
σκευτικές ἑνώσεις» ἀπό ὁποιοδήποτε 
Πρωτοδικεῖο, ἐφ᾽ ὅσον προσκομίσουν 
τριακόσιες ὑπογραφές (ἄτομα πού δέν 
εἶναι ἀπαραίτητο νά ἔχουν τήν ἑλληνική 
ὑπηκοόητα!) καί κατόπιν θά μποροῦν νά 
ἱδρύουν στήν Ἑλλάδα ναούς, εὐκτηρίους 
οἴκους, ἰδιωτικά σχολεῖα, ραδιοφωνικούς 
σταθμούς καί κατασκηνώσεις!

Ἐάν ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν ἀντιδράσει 
δυναμικά, φοβούμεθα, ὅτι θά μᾶς γεμίσουν 
τήν Ἑλλάδα μέ μιναρέδες καί παγόδες!

❖❖❖

Καλαντζῆς: Δημοψήφισμα καί γιά 
ἀνέγερση ὀρθοδόξων ἱερῶν ναῶν!

Ὁ γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων 
τοῦ (κατά Ζουράρι) μή ὑπουργείου μή 
Ἐθνικῆς Παιδείας κ. Καλαντζῆς εἶπε τήν 
ἑξῆς οὐρανομήκη ἀ-νοησία, ἀπαντώντας 
σέ πρόταση τοῦ ὑποψηφίου δημάρχου 
τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά τήν Ἀθήνα κ. 
Ἄρη Σπηλιωτόπουλου, ὁ ὁποῖος ὑπεσχέθη 
ὅτι, ἄν ἐκλεγεῖ, θά ζητήσει δημοψήφισμα 
[σιγά καί νά μή γινόταν] γιά τό ὑπό ἀνέ-
γερση τέμενος στήν Ἀθήνα. Εἶπε λοιπόν 
ὁ σοφός γραμματεύς ὅτι, ἄν εἶναι ἔτσι, 
θά πρέπει νά γίνεται δημοψήφισμα καί 
γιά κάθε ὀρθόδοξο ναό στήν Ἑλλάδα! (βλ. 
ἐφημ. Ὀρθόδοξος Τύπος, 2.5.2014 σ. 4).

Σημειωτέον ὅτι ὁ «εὐφυής» αὐτός κύ-
ριος εἶναι καί ὁ προωθητής τῆς ἱδρύσε-
ως Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἐντός 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, 
ὅπως ἐπίσης καί τοῦ νομοσχεδίου μέ τό 
ὁποῖο θά ἀναγνωρίζονται ὡς «θρησκευ-
τικές ἑνώσεις»  οἱ νέες αἱρέσεις (σέκτες) 
καί θά ἀποκτοῦν τό δικαίωμα νά ἱδρύουν 
ναούς, εὐκτηρίους οἴκους, ραδιοφωνικούς 
σταθμούς καί κατασκηνώσεις σ᾽ ὅλη τήν 
Ἑλλάδα.

❖❖❖

Ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης γιά τόν 
Ἅγιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο
Παραθέτουμε ἕνα τμῆμα τοῦ Δελτίου 

Τύπου γιά μιά ἐπαινετή ἐκδήλωση μνή-
μης πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γέροντος καί 
Ὁμολογητοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Φιλοθέου 
Ζερβάκου:
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Σέ μία κατάμεστη αἴθουσα, μέ τή συμ-
μετοχή τοῦ πιστοῦ κλήρου καί λαοῦ, 
καθώς καί μοναχῶν καί μοναζουσῶν ἀπό 
τή Θεσσαλονίκη, πολλά μέρη τῆς Μακε-
δονίας, ἀλλά καί τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, 
μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς πρε-
σβεῖες τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, 
πραγματοποιήθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία, 
ἡ ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ μακαριστοῦ 
Πατρός, τήν Κυριακή 11 Μαΐου 2014 στήν 
αἴθουσα Τελετῶν τοῦ ΑΠΘ. Ἡ ἐκδήλω-
ση συνδιοργανώθηκε ἀπό τίς ἐκδόσεις 
«Ὀρθόδοξος Κυψέλη» καί τόν σύλλογο 
πολυτέκνων νομοῦ Θεσσαλονίκης «Οἱ 
Ἅγιοι Πάντες». Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισαν 
ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας 
Πάρου π. Χρυσόστομος Πῆχος, ὁ π. Γερβά-
σιος Ραπτόπουλος, πνευματικός πατέρας 
τῆς ἱεραποστολικῆς ἀδελφότητος «Ὁσία 
Ξένη» καί ὁ πρόεδρος τοῦ συλλόγου πο-
λυτέκνων Θεσσαλονίκης κ. Ἐρωτόκριτος 
Θεοτοκάτος. Παρέστη ὁ Μητροπολίτης 
Μουάνζας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας 
κ. Ἱερώνυμος, ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιω-
τάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. 
Ἀνθίμου, ἐνῶ χαιρετισμό ἀπέστειλαν ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί οἱ 
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Παροναξίας, 
Αἰτωλοακαρνανίας, Πειραιῶς, Φλωρίνης, 
Ξάνθης, Σύρου, Δράμας, ἡ «Πανελλήνιος 
Ὀρθόδοξος Ἕνωσις» καθώς καί ἡ καθη-
γουμένη τῆς Ἱ. Μ. Θαψανῶν Νεκταρία 
Μοναχή.

Ὁμιλητές ἦσαν ὁ πρωτοπρεσβύτερος 
π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁμότιμος καθηγητής 
τοῦ ΑΠΘ, μέ θέμα «Ὁ Γέροντας Φιλόθεος 
Ζερβάκος ὡς ἀγωνιστής καί ὁμολογητής 
τῆς Ὀρθοδοξίας», ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. 
Γεώργιος Μεταλληνός, ὁμότιμος καθηγη-
τής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα 
«Ὀρθοδοξία καί ἁγιότητα» καί ὁ ἱδρυτής 
τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», κ. 
Στυλιανός Κεμεντζετζίδης, μέ θέμα «Γε-

νικά γιά τήν ὁσιακή προσωπικότητα τοῦ 
Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου». Μέσα ἀπό 
τήν ἀναλυτική παρουσίαση τῶν θεμά-
τω, ἀναδείχθηκε ἡ ὁσιακή καί ἁγιασμένη 
προσωπικότητα τοῦ Γέροντος Φιλοθέου 
Ζερβάκου, ὁ ἀγώνας του ἐναντίον τῶν 
αἱρέσεων καί ἰδιαίτερα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, 
ἡ πολύπλευρη ἱεραποστολική του δρά-
ση καθώς καί ἡ πανελλήνια ἀκτινοβολία 
του. Προβλήθηκε ἐπίσης σύντομη ταινία 
μέ σπάνιο ὀπτικοακουστικό ὑλικό ἀπό 
τή ζωή καί τήν κοίμηση τοῦ Γέροντα. Ἡ 
ἐκδήλωση ἄρχισε καί τελείωσε μέ βυζαντι-
νούς ὕμνους ἀπό τήν ἐξαίρετη βυζαντινή 
χορωδία τοῦ πρωτοψάλτου κ. Ἰωάννου 
Χασανίδη, ἐνῶ τόν ἐπιτυχημένο συντο-
νισμό τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ὁ π. Ἀρσένιος 
Βλιαγκόφτης, δρ Θεολογίας. Στό τέλος 
τῆς ἐκδήλωσης σέ ὅλους τούς παρόντες 
δόθηκε, ὡς πνευματικό ἀντίδωρο, φάκελ-
λος μέ τά πρακτικά τῶν εἰσηγήσεων καί 
βιβλία μέ διδαχές τοῦ Γέροντος Φιλοθέου.

❖❖❖

Τό Φανάρι ἀναγνωρίζει ἱερωσύνη 
καί στούς Λουθηρανούς;

Πῶς ἀλλιῶς νά ἐξηγήσουμε αὐτό πού 
ἔγινε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου στό Φα-
νάρι στόν ἑσπερινό τῆς ἀγάπης ἀνήμερα 
τοῦ Πάσχα;

Μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ εὐαγγελίου 
στά γερμανικά ὁ προτεστάντης (μᾶλλον 
Λουθηρανός) μέ κοστούμι πάστορας ὁ-
δηγήθηκε ἀπό τόν ἁρμόδιο ὀρθόδοξο ἱε-
ρέα στό ἱερό ἀπό τήν ὡραία πύλη. Εἶναι 
χαρακτηριστικό ὅτι ὁ προτεστάντης κο-
ντοστάθηκε πρός στιγμήν (ἄρα αὐτός εἶχε 
συναίσθηση ὅτι δέν ἔπρεπε νά εἰσέλθει 
ἀπό τήν ὡραία πύλη), ἀλλά προχώρησε, 
ὅταν ὁ ὀρθόδοξος τοῦ ἔκανε νόημα νά 
μπεῖ στό ἱερό ἀπό τήν ὡραία πύλη.

Τί κρίμα νά τά γκρεμίζουμε ὅλα αὐτά 
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πού μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι! Τί κρίμα 
νά ἀναγνωρίζουμε ἱερωσύνη στούς προ-
τεστάντες, τή στιγμή μάλιστα πού αὐτοί 
οἱ ἴδιοι δέν ἔχουν τήν αὐτοσυνειδησία ὅτι 
εἶναι ἱερεῖς.

❖❖❖

Σουηδός Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν:
Ἐχθρός μας ἡ Ὀρθοδοξία!

Ἄλλο νά ξέρεις ἐσύ κάτι καί ἄλλο νά 
στό λένε καί οἱ ἄλλοι κατάμουτρα. Ξέραμε 
ὅτι οἱ ψυχροί Βορειοευρωπαῖοι δέν μᾶς 
πολυχωνεύουν ἐμᾶς τούς Ρωμιούς, τούς 
Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, ἀλλά στό πλαίσιο 
τῆς ἐξωτερικῆς τυπικῆς εὐρωπαϊκῆς «εὐ-
γένειας» δέν μᾶς τὄλεγαν κιόλας. Ἦταν 
κι αὐτό μιά ἐκδήλωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ 
πνεύματος, σέ ἀντίθεση μέ τό δικό μας 
αὐθόρμητο «ρωμαίικο», ὅπου ὅ,τι ἔχεις νά 
πεῖς τό λές εὐθέως. Περιέργως, λοιπόν, ὁ 
Σουηδός Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί πρώ-
ην Πρωθυπουργός Κάρλ Μπίλντ δήλωσε 
ἐξ ἀφορμῆς τῆς κρίσεως στήν Οὐκρανία 
ὅτι «Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ κύρια ἀπειλή 
γιά τόν δυτικό πολιτισμό».

Εὐχαριστοῦμε πού μᾶς βοηθάει νά 
μήν ἔχουμε ψευδαισθήσεις. Πάντως ἐμεῖς 
εὐχόμεθα «ὑπέρ τῶν μισούντων καί ἀγα-
πώντων ἡμᾶς».

❖❖❖

Ἔχουν χάρισμα προφητικό ἤ
μήπως «μαγειρεύουν» οἱ ἴδιοι

τίς παγκόσμιες ἐξελίξεις;
Ὁ Σάμιουελ Χάντινγκτον ἦταν τό 1977 

καί 1978 συντονιστής τοῦ σχεδιασμοῦ ἀ-
σφαλείας στό Ἐθνικό Συμβούλιο Ἀσφα-
λείας τοῦ Λευκοῦ Οἴκου.

Ἰδού τί ἔγραφε στό γνωστό βιβλίο 
του «Ἡ σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν καί ὁ 
ἀνασχηματισμός τῆς Παγκόσμιας Τάξης» 

(σσ. 45-46), πού ἐκδόθηκε τό 1996 στά 
ἀγγλικά καί στά ἑλληνικά (Β´ ἔκδοση) τό 
1999: 

«Παρόλο πού ἡ κρατική προσέγγι-
ση φωτίζει τήν πιθανότητα ἑνός ρω-
σο-οὐκρανικοῦ πολέμου, ἡ πολιτισμική 
προσέγγιση μειώνει αὐτή τήν πιθανότητα 
καί, ἀντιθέτως, φωτίζει τήν πιθανότητα 
ἡ Οὐκρανία νά χωριστεῖ στή μέση, ἕνας 
χωρισμός πού οἱ πολιτιστικοί παράγοντες 
μᾶς ὠθοῦν νά προβλέψουμε ὅτι θά εἶναι 
περισσότερο βίαιος ἀπ᾽ ὅ,τι ὁ χωρισμός τῆς 
Τσεχοσλοβακίας, ἀλλά λιγότερο αἱματηρός 
ἀπ᾽ ὅ,τι τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας. Αὐτές 
οἱ διαφορετικές προβλέψεις ὁδηγοῦν σέ 
διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες. 
Ἡ πρόβλεψη τοῦ Μιρσχάϊμερ ὅτι μπορεῖ 
νά γίνει πόλεμος Ρωσίας-Οὐκρανίας (καί 
νά καταλήξει σέ κατάκτηση τῆς Οὐκρα-
νίας) τόν ὁδηγεῖ νά ὑποστηρίξει τήν προ-
σπάθεια τῆς Οὐκρανίας νά ἀποκτή-
σει πυρηνικά ὅπλα. Μιά πολιτισμική 
προσέγγιση θά ἐνθάρρυνε τή συνεργασία 
μεταξύ Ρωσίας καί Οὐκρανίας, ἐνῶ θά 
παρότρυνε τήν Οὐκρανία νά ἀφήσει τά 
πυρηνικά ὅπλα καί νά παρέχει σημαντική 
οἰκονομική βοήθεια στούς πολίτες της, 
καθώς καί ἄλλα μέτρα γιά νά μπορέσει 
νά διατηρηθεῖ ἡ οὐκρανική ἑνότητα καί 
ἀνεξαρτησία θά ἔπαιρνε, ὅμως, σοβαρά 
ὑπόψιν της ἕνα σχέδιο γιά πιθανή διά-
λυση τῆς Οὐκρανίας».

Ἰδού τί ἔγραφε καί ἕτερος «προφή-
της», ὁ Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκυ (διετέλεσε 
σύμβουλος ἀσφαλείας τοῦ ἀμερικανοῦ 
Προέδρου) στό βιβλίο του «Ἡ Μεγάλη 
Σκακιέρα» σ. 257 (ἐκδόθηκε στά ἀγγλικά 
τό 1997 καί στά ἑλληνικά τό 1998):

«Τά κράτη πού ἀξίζουν τήν ἰσχυρότε-
ρη γεωπολιτική ὑποστήριξη τῆς Ἀμερικῆς 
εἶναι τό Ἀζερμπαϊτζάν, τό Οὐζμπεκιστάν 
καί (ἔξω ἀπό αὐτή τήν περιοχή) ἡ Οὐκρα-
νία, πού καί τά τρία εἶναι γεωπολιτικοί 
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ἄξονες. Πράγματι, ὁ ρόλος τοῦ Κιέβου 
ἐνισχύει τό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ Οὐκρανία 
εἶναι τό κρίσιμο κράτος, ὅσον ἀφορᾶ 
τήν ἴδια τήν μελλοντική ἐξέλιξη τῆς 
Ρωσίας». [οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές 
μας]

❖❖❖

Θά τρίζουν τά κόκκαλα
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ
Ἡ πάλαι ποτέ παραδοσιακή Ἐκκλησία 

τῆς Ἑλλάδος ἔχει μπεῖ γιά τά καλά στήν 
τροχιά τῶν οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμάτων 
τά τελευταῖα χρόνια. Σταθμός ἦταν ἡ ἐ-
πίσκεψη τοῦ πάπα Ἰωάννου-Παύλου Στ´ 
στήν Ἑλλάδα τόν Μάϊο τοῦ 2001, ὁ ὁποῖος 
ἐμόλυνε τά ἁγιασμένα ἑλληνικά χώματα.

Συνεχίζοντας τίς λανθασμένες κινήσεις, 
κάποιοι στήν «Ἀποστολική Διακονία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ναρκισσεύονται 
γιά τό πόσο ψηλά εὑρίσκονται στή συ-
νείδηση τοῦ σημερινοῦ πάπα Φραγκίσκου 
Α´ καί τοῦ Βατικανοῦ.

Ὅπως διαβάζουμε στήν ἱστοσελίδα 
«δόγμα» μέ ἡμερομηνία 24 Μαρτίου 2014: 
«Τήν δεσπόζουσα θέση τῆς Ἀποστολικῆς 
Διακονίας, τοῦ κεντρικοῦ ἱεραποστολικοῦ 
καί ἐκδοτικοῦ ὀργανισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, στόν χριστιανικό κόσμο, ἐ-
πιβεβαίωσε μέ τόν πλέον χαρακτηριστικό 
τρόπο ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία σέ 
ἀνώτατο ἐπίπεδο.

Σήμερα τό μεσημέρι, ὁ Πάπας Φρα-
γκίσκος ἔκανε δεκτό τόν ἐπίσκοπο Φα-
ναρίου κ. Ἀγαθάγγελο, Γενικό Διευθυντή 
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τονίζοντας 
μέ τόν τρόπο αὐτό τήν σημασία πού δίνει 
τό Βατικανό στήν συνεργασία του μέ τήν 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Στή συνάντηση, τήν πρώτη ἀπό τήν 
ἐκλογή τοῦ Φραγκίσκου μέ ἀντιπροσωπεία 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρέστησαν 
ὁ γραμματέας τῆς συνοδικῆς ἐπιτροπῆς 

διαχριστιανικῶν καί διορθοδόξων θεμά-
των, ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος Σωτηριάδης, 
τό στέλεχος τοῦ γραφείου ἐκδόσεων τῆς 
Ἀποστολικῆς Διακονίας, πρωτοπρεσβύ-
τερος π. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ὁ 
ἀρχιδιάκονος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 
π. Ἐπιφάνιος Ἀρβανίτης, λαϊκά στελέχη 
τῶν τομέων, πολιτισμοῦ, διαδικτύου, ἱε-
ραποστολῆς καί εὐρωπαϊκῶν θεμάτων 
τοῦ ὀργανισμοῦ καθώς καί ἡ Γενική Διευ-
θύντρια Θρησκευμάτων τοῦ ὑπουργείου 
Παιδείας κ. Ἀντιγόνη Φαραγκουλιτάκη.

Τήν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἀποστολικῆς 
Διακονίας συνόδευσαν καί ὑπότροφοι τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Βατικα-
νοῦ στή Ρώμη».

Καί λίγο παρακάτω διαβάζουμε:
«Ἕνα δῶρο μέ ἰδιαίτερο συμβολισμό 

παρέδωσε σήμερα στόν Πάπα Φραγκίσκο 
ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς 
Διακονίας, ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγα-
θάγγελος. Πρόκειται γιά μιά εἰκόνα τοῦ 
Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀσίζης τοῦ ἱδρυτῆ 
τοῦ τάγματος τῶν Φραγκισκανῶν μονα-
χῶν καί προστάτη τοῦ σημερινοῦ Πάπα 
Φραγκίσκου.

Τό ξεχωριστό στήν εἰκόνα αὐτή εἶναι 
τό γεγονός πώς ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἅ-
γιος, εἰκονίζεται μέ βάση τήν βυζαντινή 
τεχνοτροπία σέ μιά προσπάθεια οἱ δύο 
Ἐκκλησίες νά ἔρθουν πιό κοντά μέσῳ τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς τέχνης.

Ἡ εἰκόνα, ἡ ὁποία ἔκανε ἰδιαίτερα 
θετική ἐντύπωση στόν Πάπα Φραγκί-
σκο, συνοδεύεται ἀπό τήν ἐπιγραφή “Ἡ 
Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, τῇ Α. Ἁγιότητι τῷ Πάπᾳ 
καί Ἐπισκόπῳ Ρώμης κ.κ. Φραγκίσκῳ, 
διά χειρός τοῦ ἐπισκόπου Φαναρίου Ἀ-
γαθαγγέλου”». 

Σχόλια «Π»: Ἀναγνωρίζει λοιπόν καί 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τόν πάπα ὡς 
«ἐπίσκοπο Ρώμης»; Ἀναγνωρίζει ἐπίσης 
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ὡς ἅγιο τόν Φραγκίσκο τῆς Ἀσίζης (ἔζησε 
δύο αἰῶνες μετά τό σχίσμα);

Ποῦ εἶσαι Ἀρχιεπίσκοπε Σεραφείμ νά 
ἐπαναφέρεις στήν τάξη τούς καλαμαρά-
δες τῆς ἐκκλησιαστικῆς διπλωματίας μέ 
τήν ὀρθόδοξη «χωριάτικη» ντομπροσύνη 
σου, ὅπως τό εἶχες κάνει καί τότε, πού 
πελαγοδρομοῦσαν οἱ φραγκοσπουδαγμένοι 
καθηγητάδες σ᾽ ἕνα θεολογικό συνέδριο 
στήν Ἀθήνα. Τούς ρώτησες κουνώντας 
τό χέρι: «Πεῖτε μου, ὠρέ! Εἶναι ὁ πάπας 
Ἐκκλησία;». Τσιμουδιά οἱ καθηγητάδες!

Νά σημειωθεῖ ὅτι τέσσερις ἡμέρες με-
τά τήν ἐκκλησιαστική προλείανση τοῦ 
ἐδάφους, ἐπεσκέφθη τό Βατικανό (ὡς 
κράτος πλέον) ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς 

Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ὁ 
ὁποῖος προσεκάλεσε τόν Ἰησουΐτη πάπα 
νά ἔλθει στήν Ἑλλάδα.

Ἐλπίζουμε νά μή γίνει ὅπως ἔγινε καί 
τό 2001. Ἡ Ἐκκλησία τότε εἶχε πεῖ: «Δέν 
τόν καλέσαμε ἐμεῖς. Ἡ Πολιτεία τόν κάλε-
σε». Μήπως νά ἑτοιμαζόμαστε λοιπόν καί 
γιά δεύτερη ἐπίσκεψη πάπα (καί μάλιστα 
Ἰησουΐτη) στήν Ἑλλάδα; Ἡ Ἱερά Σύνοδος, 
ἄν θέλει νά μή βρεθεῖ οὐραγός, πρέπει 
νά δηλώσει ξεκάθαρα στήν Πολιτεία ὅτι 
δέν θά συμμετάσχει στίς φιέστες. Εἶναι 
δυνατόν ὅμως ἡ πρόσκληση Παπούλια 
πρός τόν πάπα νά ἔγινε ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου;
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