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«ΣΗΚΩ, ΓΕΡΟ, ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΣ»

A

ὐτή ἡ φράση ἐγράφη ἀπό ἄγνωστο
χέρι στή βάση τοῦ ἀγάλματος τοῦ
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη ἔμπροσθεν τῆς
Παλαιᾶς Βουλῆς στήν Ἀθήνα. Αὐτό τό
χέρι ὅμως δέν ἦταν σάν ἐκεῖνα τῶν ψευτο-προοδευτικῶν, ψευτο-ἀναρχικῶν πού
γκρεμίζουν. Αὐτό τό χέρι ἐξέφρασε μιάν
ἀλήθεια καί ἕναν πόθο.
Σήκω, Γέρο τοῦ Μοριᾶ, νά δεῖς τά
χάλια μας. Ποῦ μᾶς κατήντησαν καί ποῦ
καταντήσαμε. Παλιόψαθα —σύμφωνα μέ
τόν ἄλλο μεγάλο τοῦ ᾽21 στρατηγό Μακρυγιάννη— θέλουν νά κάνουν τήν Ἑλλάδα,
καί μέχρις ἑνός σημείου τό πέτυχαν. Αὐτή
εἶναι ἡ πικρή ἀλήθεια.

Καί ὁ βαθύτατος πόθος, πού ἐξέφρασε τό χέρι τοῦ ἀνώνυμου Ἕλληνα, εἶναι
νά ἐκδηλωθεῖ τό πνεῦμα τοῦ Γέρου τοῦ
Μοριᾶ, πού εἶναι παρόν καί σήμερα στό
ἱστορικό μας γίγνεσθαι, παρά τά χάλια
μας. Εἶναι τό πνεῦμα τοῦ Κολοκοτρώνη,
τοῦ Μακρυγιάννη καί τῶν ἀναρίθμητων
γνωστῶν καί ἀγνώστων ἀγωνιστῶν τοῦ
᾽21, πού ζοῦν καί σήμερα καί ἐμπνέουν
πολλούς συγχρόνους Ἕλληνες.
Ὑπάρχουν καί σήμερα χριστιανοί στούς
ὁποίους ἀναπαύεται ὁ Θεός, καθώς ἔγραφε καί ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης, ἄλλη μιά μορφή καθοδηγητική γιά τόν Ἕλληνα τοῦ σήμερα. Μόνο

AP.

πού αὐτοί οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ἑλληνίδες,
στούς ὁποίους ἀναπαύεται τό πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ καί οἱ ὁποῖοι ἐμπνέονται ἀπό τό
πνεῦμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Μακρυγιάννη καί τοῦ πατρο-Κοσμᾶ, δέν φαίνονται. Δέν τούς ἀφήνουν νά φαίνονται τά
ἁμαρτωλά κανάλια τῆς διαπλοκῆς καί τῆς
διαφθορᾶς, πού ξεπουλοῦν τήν πατρίδα
μας καί ἔχουν ὁδηγήσει αὐτοί, τά ἐγχώρια
ἀφεντικά τους καί οἱ ἀπ᾽ ἔξω ἐντολοδότες
τους τόν ἑλληνικό λαό στήν ἀπελπισία.
Σέ 7.000 μετρῶνται οἱ αὐτοκτονίες ἐδῶ
καί τρία χρόνια, πού ἡ κατασκευασμένη
κρίση μᾶς ἄγγιξε στό πετσί.
Κάνουμε λόγο συνήθως τέτοιες μέρες,
πού γιορτάζουμε τά δύο μεγάλα «Χαῖρε»,
τό «Χαῖρε» τοῦ Ἀρχαγγέλου στήν Παναγία
Παρθένο καί τό «Χαῖρε» τοῦ Γένους τῶν
Ἑλλήνων στή Λευθεριά, γιά τήν κατάκτηση
τῆς ὁποίας ξεσηκωθήκαμε τό ᾽21, κάνουμε
λόγο —ὅσοι ἀγαποῦμε τόν αἱματοβαμμένο
τοῦτο τόπο— γιά τό μήνυμα τοῦ ᾽21.
Ἕνα ἀπό τά μηνύματα τοῦ ᾽21 —γιατί
εἶναι πολλά— εἶναι καί τό ὅτι ἡ ἐλευθερία κατακτᾶται μέ ἀγῶνες. Ἄν οἱ παπποῦδες μας δέν παίρνανε τό καριοφίλι,
δέν ἐπρόκειτο ὁ Τοῦρκος νά τούς δώσει
τή λευθεριά. Ἡ λευθεριά βγῆκε, ὅπως τό
λέγει ὁ ἐθνικός μας ποιητής Διονύσιος
Σολωμός, ἀπ᾽ τά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων
τά ἱερά!
Μέχρις ἐδῶ, θά μοῦ πεῖτε, καλά. Τό
θέμα εἶναι σήμερα τί γίνεται. Ἀκριβῶς γιά
τό σήμερα τά εἴπαμε ὅλα αὐτά. Τοῦ κακοῦ
ἡ σκάλα ἔχει πολλά σκαλοπάτια πρός τά
κάτω. Δέν ξέρουμε πόσα κατεβήκαμε. Τό
σίγουρο εἶναι ὅτι, ἐάν συνεχίσουμε ἔτσι,
τό Γένος τῶν Ἑλλήνων ὁδηγεῖται μέ μαθηματική ἀκρίβεια στόν ἀφανισμό!
Ἀπ᾽ τή μιά μεριά οἱ Ἕλληνες, λόγῳ
καί τῆς οἰκονομικῆς κρίσης (ἀλλ᾽ ὄχι μόνο), δέν παντρεύονται καί δέν κάνουν
παιδιά. Οἱ νέοι μας, καί μάλιστα οἱ πιό
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προσοντοῦχοι, «παίρνουν τῶν ὀμματιῶν
τους» καί φεύγουν ἔξω, γιατί ἐδῶ ἡ ἀνεργία ἔχει χτυπήσει κόκκινο. Καί ἐνῶ ἡ
Ἑλλάδα ἀδειάζει ἀπό Ἕλληνες, γεμίζει
—βάσει σατανικοῦ νεο-ταξικοῦ σχεδίου—
ἀπό ἀλλόφυλους καί ἀλλόπιστους λαθρομετανάστες, στήν πλειονότητά τους
Ἀφροασιάτες μουσουλμάνους. Τό νεοταξικό σχέδιο, βέβαια, τῆς μετάλλαξης τῆς
γῆς, γιά τήν ὁποία ἔδωσαν τό αἷμα τους
οἱ ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι ἥρωες τοῦ ᾽21,
σέ πολυ-πολιτισμική κουρελού δέν θά
προχωροῦσε, ἄν δέν εὕρισκε πρόθυμους
«δικούς μας». Πάντοτε ὑπῆρχαν οἱ τέτοιοι
—πού εἴτε ἀπό μωροφιλοδοξία εἴτε γιά τά
γρόσια (δολλάρια τήν σήμερον καί εὐρώ),
εἴτε τό συνηθέστερον καί γιά τά δυό—
πουλοῦσαν στούς ξένους τήν ψυχή τους.
Καί ἐπανερχόμαστε στό τί κάνουμε
σήμερα.
Χρειάζεται νά ἐπενδύσουμε καί πάλι
στίς ἀξίες τοῦ Γένους, τίς ὁποῖες κάπου
λησμονήσαμε. Πρέπει νά τίς ξαναβροῦμε
καί νά τίς βάλουμε πάλι νά πρωταγωνιστήσουν στήν προσωπική καί στή συλλογική μας ζωή. Ἤ θά βάλουμε τό πνεῦμα
τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Μακρυγιάννη καί
τοῦ πατρο-Κοσμᾶ νά νοηματοδοτήουν τό
σήμερα τοῦ Γένους ἤ ἀλλιῶς τελειώσαμε.
Ἡ χώρα, ὅπου ἔζησαν καί ἔδρασαν μάρτυρες καί ἥρωες, μετά ἀπό τριάντα χρόνια
θά εἶναι μιά ἀποικία, γιά νά κάνουν οἱ
ξένοι τίς διακοπές τους, ὑπηρετούμενοι
ἀπό μεταλλαγμένους «Ἕλληνες» καί ἀπό
Ἀφροασιάτες ἐπήλυδες, πού θά ἔχουν καί
αὐτοί ὀνομασθεῖ Ἕλληνες...
Γιά νά ἀποφύγουμε αὐτό τό ἐφιαλτικό
σενάριο, χρειαζόμαστε πρῶτον καί ἀπαραιτήτως τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ, τοῦ
ἀληθινοῦ Θεοῦ μας, τόν ὁποῖο λησμονήσαμε. Χρειάζεται νά γίνουμε συνειδητοί
χριστιανοί τῆς προσευχῆς, τῆς μετανοίας,
τῆς μυστηριακῆς ζωῆς.
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Καί δεύτερον καί παραλλήλως Ἕλληνες πατριῶτες ἕτοιμοι γιά θυσίες.
Θυσίες, ὅμως, ὄχι σάν αὐτές πού ζητοῦν
τά μνημόνια. Αὐτές εἶναι θυσίες ὄχι γιά
τήν Ἑλλάδα ἀλλά γιά χάρη τῶν διεθνῶν
τοκογλύφων. Χρειάζεται νά ἀγωνισθοῦμε
«ὑπέρ πάτρης» καί ὄχι ὑπέρ πάρτης. Αὐτό
ἦταν τό πνεῦμα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ᾽21.
«Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί
τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία».
Κάθε μοναστήρι, κάθε ἐνορία, κάθε
σπίτι νά γίνουν μετερίζια μιᾶς πνευματικῆς (καί ὄχι μόνον) ἀντίστασης. Νά λειτουργήσουν ὡς σύγχρονα κρυφά σχολειά,
πού θά διδάσκουν Ὀρθοδοξία, Ἑλληνική
ἱστορία καί γλώσσα, γιατί τά κανονικά
σχολεῖα σκόπιμα καί μεθοδικά διδάσκουν
ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἐκτός ἀπό αὐτά.
Καί κάτι πιό πρακτικό, ἀλλά σημαντικό. Ἄς χρησιμοποιήσουμε τό «ὅπλο
τῆς κάλπης» στίς ἐπικείμενες ἐκλογές
γιά τήν Εὐρωβουλή καί γιά τήν τοπική
αὐτοδιοίκηση.
Ἄν δέν πᾶμε νά ψηφίσουμε, μέ τό
σκεπτικό ὅτι ὅλοι εἶναι ἄχρηστοι καί διεφθαρμένοι ἤ ἄν ρίξουμε λευκό ἤ ἄκυρο,
εἶναι σίγουρο ὅτι θά ἔχουμε στό κεφάλι
μας καί πάλι αὐτούς τούς ἴδιους διεφθαρμένους. Ὁ Μπουτάρης στή Θεσσαλονίκη
καί ὁ Καμίνης στήν Ἀθήνα βγῆκαν, ἐπειδή
οἱ «συντηρητικοί» καί ἀηδιασμένοι ψηφοφόροι δέν πῆγαν νά ψηφίσουν.
Παραμονές τῶν προηγουμένων βουλευτικῶν ἐκλογῶν γράφαμε ἀπό αὐτήν ἐδῶ
πάλι τή στήλη. «Ψηφίζουμε ἀντι-μνημονιακά καί πατριωτικά». Αὐτό ἐπαναλαμβάνουμε καί σήμερα. Τό «πατριωτικά» ἔχει
σημασία, διότι ἀντιμνημονιακά —τοὐλάχιστον στά λόγια— εἶναι καί κάποια κόμ-

ματα του διεθνιστικοῦ ἀριστεροῦ χώρου.
Μάλιστα σ᾽ αὐτές τίς ἐκλογές, πού
δέν εἶναι οἱ βουλευτικές, εἶναι πιό εὔκολο νά ξεφύγουμε καί ἀπό τά ἐκβιαστικά
ψευτοδιλήμματα, μπροστά στά ὁποῖα μᾶς
θέτουν κάθε φορά παραμονές ἐκλογῶν.
Ψηφίστε, λένε, αὐτό —ἔστω καί ἄν εἶναι
κακό— γιά νά μή βγεῖ τό χειρότερο! Ἔτσι
ὑφαρπάζουν ἐκβιαστικά τήν ψῆφο τῶν
πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι μετά γίνονται κοψοχέρηδες, ἀλλά πλέον ἡ ζημιά ἔχει γίνει!
Τέλος, λοιπόν, στά ἐκβιαστικά ψευτοδιλήμματα. Ὁ Τσῶρτσιλ εἶχε πεῖ: «Κάνε
αὐτό πού πρέπει καί ἄς γίνει ὅ,τι θέλει».
Αὐτό, μεταφερμένο σέ γλῶσσα ἐκκλησιαστική, σημαίνει: «Κάνε αὐτό πού ὑπαγορεύει ἡ συνείδησή σου καί τά ὑπόλοιπα
ἄφησέ τα στόν Θεό».
Ὅσο γι᾽ αὐτό πού λένε μερικοί ὅτι θά
ψηφίσουν μικρά κόμματα, ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά ποῦμε ὅτι αὐτό δέν εἶναι κριτήριο.
Ἕνα κόμμα μπορεῖ νά εἶναι συγχρόνως
καί μικρό καί ἀντίχριστο καί ἀνθελληνικό. Ἄρα;
Συνεπῶς δέν πετᾶμε τήν ψῆφο μας.
Τή δίνουμε ἐκεῖ πού θά πιάσει τόπο. Ψηφίζουμε κάτι πού νά ἐνοχλεῖ κυρίως τίς
δύο πρεσβεῖες. Τήν πρεσβεία τοῦ μικροῦ
γεωγραφικά, ἀλλά πανίσχυρου σέ παγκόσμια ἐπιρροή κράτους, καί τήν ἄλλη
τοῦ ὑπερατλαντικοῦ μεγάλου, πού ἄγεται
ὅμως καί φέρεται ἀπό τό πανίσχυρο «μικρό». Τά κριτήριά μας ἄς εἶναι πολιτικά
καί πάντα ὑπό τό πρίσμα τοῦ γενικοῦ
πλαισίου, πού θέσαμε ἀπό τήν ἀρχή.
Καλές ἀποφάσεις λοιπόν. Τέτοιες πού
θ᾽ ἀρέσανε στόν Γέρο τοῦ Μoριᾶ.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΟΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.
τῆς Ὁσιολ. Μοναχῆς Χριστονύμφης, Καθηγουμένης τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου
Ἁγίων Μετεώρων*
Δημοσιεύουμε ἐδῶ τήν ἐπιστολή-παρέμβαση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων
Μετεώρων πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Τμήματος
Θεολογίας Α.Π.Θ. γιά τό ἐπίμαχο θέμα τῆς
ἵδρυσης «Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν» ἐντός τοῦ Τμήματος
Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Παρόμοια ἐπιστολή
κατέθεσε καί ὁ σεβαστός Προηγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
(Μεγάλου Μετεώρου) Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Ἀναστασίου. Στό
σοβαρό αὐτό θέμα ἀναφερόμαστε καί σέ σχόλιό μας στίς σσ. 17-18 τῆς «Π».
Δυστυχῶς, οἱ ἐπιστολές-παρεμβάσεις
καί τά ἐπιχειρήματα, πού ἀνέπτυξαν ὅσοι
μίλησαν στίς 7.3.2014 στή συνέλευση τοῦ
Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. ἐναντίον τῆς
πολύ ἐπικίνδυνης πρότασης, δημιουργίας
«Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν»,
δέν ἔφεραν ἀποτέλεσμα. Ἐλπίζουμε ὅμως νά
φέρει ἀποτέλεσμα ἡ ἀντίδραση κλήρου καί
λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης, πού δέν θέλουν νά
δοῦν τήν ἁγιοτόκο πόλη τους καί τή Θεολογική Σχολή της νά μεταλλάσσονται σέ κέντρα
ἰσλαμικοῦ φονταμενταλισμοῦ.
Ἡ «Παρακαταθήκη» συγχαίρει ταπεινῶς
τόσο τή Γερόντισσα τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου, ὅσο καί τόν σεβαστό Προηγούμενο τοῦ
Μεγάλου Μετεώρου π. Ἀθανάσιο, οἱ ὁποῖοι
ἀκολουθώντας τήν πνευματική παρακαταθήκη τοῦ Μα.ρυγιάννη καί τοῦ πατρο-Κοσμᾶ
δίνουν πάντοτε τό ἀγωνιστικό τους παρών
στά μείζονα θέματα, πού ἔχουν σχέση μέ τήν
ἐκκλησιαστική καί ἐθνική μας ταυτότητα.
Εὐχόμεθα νά τούς μιμηθοῦν καί ἄλλοι.
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Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή-παρέμβαση:
Ἐλλογιμώτατε κύριε Πρόεδρε,
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε τήν πρό
θεση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τήν
ἵδρυση μιᾶς «Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης
Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν» ἐντός τοῦ
Τμήματος Θεολ
 ογίας τῆς Θεολογικῆς Σχο
λῆς τοῦ Α.Π.Θ. Εἶναι πραγματικά ἀκα
τανόητη μία τέτοια πρόθεση, πού μόνο
θλίψη καί ἀγανάκτηση μπορεῖ νά προ
καλέσει στό ὀρθόδοξο πλήρωμα.
Ὅσο καλόπιστα καί ἄν ἐπιχειρήσει
κανείς νά ἀντιληφθεῖ καί νά κατανοήσει
τήν ἀναγκαιότ ητα αὐτῆς τῆς συγκεκριμέ
νης προθέσεως, διαπιστώνει ὅτι τό ὅλο
σκεπτικό της εἶναι ἀντιφατικό καί κινεῖ
ται πέραν πάσης λογικῆς. Κι αὐτό γιατί
ὁ σκοπός τῆς νέας αὐτῆς «Εἰσαγωγικῆς
Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν»
εἶναι διαμετρικά ἀντίθετος μέ τόν σκοπό
μίας Ὀρθοδόξου Θεολ
 ογικῆς Σχολῆς.
Συγκεκριμένα, τό νέο αὐτό Τμῆμα κα
λεῖται νά καταρτίσει θεολ
 ογικά τούς δα
σκάλους τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν
στά μειον οτικά σχολεῖα τῆς Θράκης. Ἡ
ἐκπαίδευσή τους αὐτή θά στηρίζεται κυ
ρίως στό Κοράνιο. Πῶς λοιπόν νά δεχθεῖ
κανείς τήν ἀναλυτική καί ἐξειδικευμένη
διδασκαλία τοῦ Κορανίου ἀπό μιά Ὀρθό
δοξη Θεολογική Σχολή; Πῶς μπορεῖ μία
Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή νά παρέχει
θεσμική ἀναγνώριση, σέ κορυφαῖο μάλι
στα ἀκαδημαϊκό ἐπίπεδο, σέ πολεμίους
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί διδασκαλίας,
σέ ἀρνητές τῆς Τριαδικότητος τοῦ Θεοῦ

* Τό κείμενο συνυπογράφουν καί τά 30 μέλη τῆς Ἀδελφότητος.
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μας καί ὑβριστές τῆς θεότητος τοῦ Κυρί
ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Σωτῆρος μας;
Ἡ λειτουργία ἑνός Τμήματος μουσουλ
μανικῶν σπουδῶν στό Τμῆμα Θεολογίας
ἀποτελεῖ προσβολή γιά τήν ἴδια τήν ἱ
στορία καί τήν πλούσια παράδοση τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Πλήττει
τόν χαρακτήρα καί τήν ἀποστολή της καί
ὑποβαθμίζει τό κῦρος καί τήν ποιότητά
της. Οὐσιαστικά μέ τόν τρόπο αὐτόν ἀναι
ρεῖται ἡ ἴδια ἡ ταυτότητα καί ἡ ὕπαρξη
τῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία εἶναι ταυτισμένη μέ
τίς ἁγιογραφικές ἀλήθειες καί τήν ἁγιο
πατερική διδασκαλία, πού ἐπί τόσα χρό
νια διακονεῖ. Τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι πού
ἔχουν καταστήσει τήν Θεολογική Σχολή
τοῦ Α.Π.Θ. σημεῖο ἀναφορᾶς γιά ὅλους
τούς φοιτητές καί μελετητές ὄχι μόνο στήν
πατρίδα μας, ἀλλά καί σέ ὅλο τόν κόσμο.
Ἐπιπρόσθετα δέ, ἡ ὕπαρξη καί λειτουργία ἑνός τέτοιου Τμήματος προσβάλ
λει τό θρησκευτικό συναίσθημα καί τήν
ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία, ἀλλά καί τά
δημοκρατικά αἰσθήματα τοῦ λαοῦ τῆς
Θεσσαλονίκης. Προσβάλλει τήν ἴδια τήν
παράδοση καί τήν αἰσθητική τῆς πόλης,
πού εἶναι ταυτισμένη μέ τίς βυζαντινές
μνῆμες, τήν ὀρθόδοξη οἰκουμενικότητα,
τούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία καί τήν
δημοκρατία, τίς τέχνες, τόν πολιτισμό καί
τήν ἐλευθερία τῆς σκέψεως. Ὅλα αὐτά,
πού εἶναι τόσο ξένα καί ὅλως διάφορα
πρός τόν φονταμενταλισμό, τήν ἀπολυ
τότητα, τήν βιαιότητα, τήν ἐκδικητικότη
τα καί τόν σκοταδισμό πού ἐκπροσωπεῖ
τό ἰσλάμ.
Ἀπό τούς ἐμπνευστές αὐτοῦ τοῦ ἀκα
τανόητου καί ἀχαρακτήριστου σχεδιασμοῦ
προβάλλεται τό εὔκολο καί χιλιοειπωμένο
ἐπιχείρημα τῶν «ἐθνικῶν συμφερόντων»,
πού ἐπιβάλλουν αὐτή τήν ἐπιλογή. Ὅτι
δηλαδή εἶναι ἐθνικά συμφέρον οἱ μουσουλ
μάνοι πού θά διδάσκουν στά μειονοτικά

σχολεῖα τῆς Θράκης νά λαμβάνουν τήν
ἐπιστημονική τους κατάρτιση ἀπό κά
ποιο ἐπίσημο Πανεπιστημιακό Ἵδρυμα
τῆς Ἑλλάδος καί ὄχι ἀπό θρησκευτικούς
κύκλους τοῦ τουρκικοῦ προξενείου, πού
καλλιεργεῖ καί τροφοδοτεῖ τήν τουρκική
προπαγάνδα στήν περιοχή.
Καί ἀναρωτιόμ
 αστε γιατί δέν ἐπιλέ
γεται ἡ ἁπλούστατη λύση τῆς ἱδρύσεως
τοῦ ἐπίμαχου τμήματος σέ ἕνα ὁποιοδή
ποτε ἄλλο Πανεπιστημιακό Ἵδρυμα, πού
λειτουργεῖ στήν χώρα μας καί πού τό
γνωστικό του ἀντικείμενο εἶναι πολύ πιό
κοντά στίς μουσουλμανικές σπουδές (π.χ.
Τμῆμα Τουρκικῶν καί Ἀσιατικῶν Σπου
δῶν, Τμῆμα Βαλκανικῶν καί Ἀνατολικῶν
Σπουδῶν κ.ἄ.) ἀπό αὐτό τῆς Ὀρθοδόξου
Θεολ
 ογικῆς Σχολῆς μέ τό ὁποῖο εἶναι ἀ
πόλυτα ἀντίθετο.
Ἀναρωτιόμ
 αστε, ἐπίσης, ἄν οἱ ἐπινοη
τές τέτοιων σχεδιασμῶν εἶναι τόσο «ἀφε
λεῖς», ὥστε νά πιστεύουν ὅτι, ἱδρύοντας
ἕνα Τμῆμ α μουσ ουλμ αν ικ ῶν σπουδ ῶν
μέσα σέ μιά Ὀρθόδοξη Θεολ
 ογική Σχολή,
ἐξασφαλίζουν τά πραγματικά ἐθνικά συμ
φέροντα τῆς πατρίδος μας. Ἄν εἶναι τόσο
«ἀφελεῖς» ὅσοι θεωροῦν ὅτι ἀναχαιτίζεται
ἡ τουρκική προπαγάνδα ἱδρύοντας ἕνα
Τμῆμα μουσουλμανικῶν σπουδῶν στήν
Θεσσαλονίκη, μιά πόλη ὁρόσημο γιά τήν
ἱστορία της, τούς συμβολισμούς της, τήν
ὀρθόδοξη παράδοση καί πνευματικότη
τά της καί τήν καθοριστική σημασία της
γιά τόν ἑλληνισμό τῆς Μακεδονίας μας,
τόν ὁποῖο τόσοι «φίλοι» καί γείτονες ἐπιβουλεύονται.
Ἀναρωτιόμαστε ἄν ὅλοι αὐτοί οἱ «ἀφε
λεῖς» εἶναι σέ θέση νά καταδείξουν ἔστω
καί μία περίπτωση, ἐδῶ καί σχεδόν ἕναν
αἰώνα ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης
τῆς Λωζάνης, πού ἡ ὑποχωρητικότητα
καί ὁ ἐνδοτισμός ἔναντι τῆς Τουρκίας ἀ
πέφεραν κάποιο συγκεκριμένο ὄφελος σέ
5
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ἐθνικό ἐπίπεδο. Ἀναρωτιόμαστε ἄν εἶναι
τόσο «ἀφελεῖς» αὐτοί πού ἀπέναντι στόν
τουρκικό ἐπεκτατισμό καί στήν ἑδραίωση
τοῦ μουσουλμανικοῦ τόξου στά Βαλκάνια
«ἀντιτάσσουν» ἕνα Τμῆμα μουσουλμανι
κῶν σπουδῶν στήν καρδιά τοῦ ὀρθοδόξου
ἑλληνισμοῦ τῆς Μακεδονίας! Ἄν εἶναι τό
σο «ἀφελεῖς» αὐτοί πού προσπαθοῦν νά
ἀντιμετωπίσουν τό πρόβλημα τῆς τουρκι
κῆς ἐπιρροῆς στήν Θράκη μεταφέροντας,
ἀναπαράγοντας καί διασπείροντάς το καί
στήν Θεσσαλονίκη μέ ἀπρόβλεπτες συ
νέπειες. Δυστυχῶς μιά τέτοια «ἀφέλεια»
δέν εἶναι μόνο παράλογη καί ἀνεδαφική,
ἀλλά καί ἐθνικά ἐπικίνδυνη.
Γι’ αὐτό καί εἴμαστε βέβαιες ὅτι σέ
καμμία περίπτωση δέν πρόκειται νά γίνει
ἀποδεκτή ἀπό τούς Καθηγητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς,
ἀλλά καί συνολικά ἀπό τήν πανεπιστημιακή κοινότητα, τήν Ἐκκλησία, τούς φορεῖς
καί τόν λαό τῆς Θεσσαλονίκης.

Μᾶς εἶναι ἀδιανόητη ἡ εἰκόνα τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης
παραπ οιη μέν ης καί ἀλλοιω μέν ης ἀπό
τήν παράλληλη λειτουργία ἑνός Τμήματος
μουσουλμανικῶν σπουδῶν στούς κόλπους
της. Μιά τέτοια μεταλλαγμένη Θεολ
 ογική
Σχολή, κακέκτυπο τῆς ἱστορίας καί τῆς
μαρτυρίας της, μιά Θεολογική Σχολή ἀπο
νευρωμένη καί ἐκφυλισμένη πνευματικά,
πού θά συμφύρεται μέ τόν φονταμενταλι
σμό καί θά ὀλισθαίνει στήν παρακμή καί
τήν ὑποβάθμιση, θά ἀποτελεῖ γιά τούς
ἐμπνευστές καί τούς ἀποδέκτες αὐτοῦ
τοῦ σχεδιασμοῦ ὄνειδος ἔναντι τοῦ Θεοῦ
καί τῆς ἱστορίας.
Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε ὁ Πα
νάγαθος Τριαδ
 ικός Θεός μας, διά πρε
σβειῶν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημη
τρίου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
καί ὅλων τῶν Θεσσαλονικέων Ἁγίων, νά
μήν ἐπιτρέψει τήν ἐφαρμογή μίας τέτοι
ας ἐπιλογῆς.

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύπρου 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 Παρακαταθήκη, 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 «Ἀποστολέας» 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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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ*
ΤΡΙΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΑΝΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

τοῦ Δρ Λάμπρου Χρ. Σιάσου,
Καθηγητοῦ τῆς Φιλοσοφίας στό Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ.
Πρῶτο στάδιο ἀφανές
Ἐδῶ καί πολλά χρόνια μεταφέρονται
καί στόν τόπο μας θεωρίες - πολεμοφόδια
βραδυφλεγῆ: Ἀνεκτικότητα, πολυ-πολι
τισμός, σεβασμός ἑτερότητας, διαθρη
σκειακοί διάλογοι. Διανοούμενοι, ἐφημε
ρίδες, δάσκαλοι, σχολεῖα, προγράμματα,
ἐκκλησιαστικά γραφεῖα ἀναλαμβάνουν
νά τά προπαγανδίσουν, νά τά διακινή
σουν. Ἄλλοτε φανερά, ἄλλοτε διακριτι
κά, ἀλλά πάντοτε ἀποτελεσματικά καί
μέ πολλά-πολλά γρόσια κρατικά καί μή.
Ὁ πολύς κόσμος τά καταπίνει αὐτά τά
ἰδεολογήματα. Ἀλλά δέν τά χωνεύει. (Δέν
τά χωνεύει μεταφορικά καί κυριολεκτικά)
Δεύτερο στάδιο ἀφανές
Σέ εὐαίσθητους χώρους (παιδεία, ἐκ
κλησία, ἱστορία, ἐξωτερική πολιτική), τό
ἄλλο, τό διαφορετικό, τό τάχα καταπιεσμέ
νο, τό μειονεκτικό ἤ μειονοτικό, ἀνεπαί
σθητα ἀνυψώνεται σέ ἰσότιμο ἑταῖρο. Μέ
στοχευμένες θεσμικές κινήσεις τακτικῆς.
Αὐτό δύσκολα καταπίνεται. Καί πάν
τως μέ τίποτα δέν χωνεύεται. Αὐτό δημι
ουργεῖ ἔνταση, θυμό, ὀργή. Αὐτό θέλει τό
πολεμικό σχέδιο. Νά σωρεύσει συμπίεση,
κοινωνική πίεση. Τόσην πολλή ὥστε, ὅ
ταν δοθεῖ ἡ ἐντολή, νά φτιάξει ἔκρηξη.
Ἔκρηξη κοινωνική, ἔκρηξη θρησκευτική,
ἔκρηξη πολεμική.

Στάδιο τρίτο ἀφανές
Οἱ ἀχυράνθρωποι, λαμβάνουν τήν τε
λική ἐντολή τῆς ἀνάφλεξης: ἑνῶστε τά
καλώδια. Προκαλεῖται χάος τεχνητό πρῶ
τα, πραγματικό ὕστερα. Οἱ ἀχυράνθρωποι
δηλώνουν ἀδύναμοι νά χειρισθοῦν τό χά
ος. Καί καλοῦν τούς προστάτες. Οἱ προ
στάτες ἔρχονται μαζί μέ τίς μπουλντόζες.
Ἐγκαθίστανται καί πιάνουν δουλειά. Καί
βγάζουν λεφτά.
Στάδιο τέταρτο τελικό φανερό
Γιουγκοσλαβία, Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Λι
βύη, Τυνησία, Μαλί, Αἴγυπτος, Κύπρος,
Συρία, Τουρκία, Οὐκρανία. Παντοῦ ἡ ἴδια
στρατηγική ἀνθρωπιστικῶν πολέμων· λαοί
καθημαγμένοι, ὑποτελεῖς, λεηλατημένοι.
Καί ἡ Ἑλλάδα; Ἰδού μιά πτυχή τοῦ
σχεδίου γιά τήν Ἑλλάδα. Ὅπως καί στίς
ἄλλες χῶρες, οἱ ξένοι δυνάστες ἀνασύρουν
καί παίζουν τό χαρτί τοῦ θρησκευτικοῦ
καί τοῦ ὁμολογιακοῦ. Ἤδη περπάτησαν
τό στάδιο Ἄλφα: Πάνω ἀπό δέκα χρόνια
πλύση ἐγκεφάλων μέ τά πολυπολιτισμικά.
Καί ξεκινοῦν τό δεύτερο στάδιο: θεσμική
ἀνύψωση τοῦ διαφορετικοῦ, τοῦ μειον οτι
κοῦ. Καί προκλητικά, ἐνῶ ἀπηγόρευσαν
τό χριστιανικό ὁμολογιακό, φυτεύουν
στήν καρδιά τῆς Θεσσαλονίκης τό ἰσ
λαμικό ὁμολογιακό. Ἐπίτηδες. Προγραμ
ματικά. (Μέ βοήθεια, τίς συμμαχίες τῶν

* Τό ἄρθρο ἀποτελεῖ μέρος τοῦ κειμένου, πού κατέθεσε ὁ Καθηγητής στό Τμῆμα Θεολογίας
Α.Π.Θ. στήν κρίσιμη συνεδρία τῆς 7.3.2014, σχετικά μέ τήν ἵδρυση «Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν» (ἑνός οἱονεί Τμήματος δηλαδή) μέσα στό Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ.
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προθύμων). Γιά νά προκαλέσουν ὀργή,
ἔνταση. Νά σωρεύσουν ἀγανάκτηση. Ἐδῶ
ἀκριβῶς βρισκόμαστε σήμερα.
Αὔριο - μεθαύριο, ὅταν στηθεῖ τό σκη
νικό, θά ἑνώσουν τά καλώδια. Ἄς ποῦμε
μιά ἁψιμαχία στημένη φοιτητῶν χριστια
νῶν καί φοιτητῶν μουσουλμάνων στό ἴδιο
ἀμφιθέατρο. Ἡ Θράκη θά ξεσηκωθεῖ. Οἱ
ἀπό ἀνατολῶν θά σπεύσουν σέ βοήθ
 εια.
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Καί οἱ δυνάστες θά τρίβουν τά χέρια τους.
Θά ἔρθουν νά μᾶς σώσουν. Θά φέρουν καί
τίς μπουλντόζες. Ὅπως στό Ἰράκ, ὅπως
στή Συρία. Ὅπως στήν Κύπρο.
Καί οἱ σημερινοί ἀχυράνθρωποι θά γί
νουν ἀρχηγίσκοι σέ ἕνα διαμ
 ελισμένο, σ’
ἕνα καθημαγμένο σῶμα. Καί θά βγάζουν
λόγους, θά διδάσκουν θεολογία μέ βότκα,
καλτσόν καί συμπάθεια.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΕΡΑΤΑ*
τοῦ Δανοῦ ψυχολόγου Nicolai Sennels
Μελετώντας τό μουσουλμανικό
μυαλό.
Κανείς δέν γεννιέται μαζικός δολοφόνος, βιαστής ἤ βίαιος ἐγκληματίας. Ὁπότε
τί εἶναι αὐτό στή μουσουλμανική κουλτούρα πού ἐπηρεάζει τά παιδιά τους μέ
ἕναν τρόπο πού κάνει τόσους πολλούς
μουσουλμάνους νά βλάπτουν ἄλλους ἀνθρώπους;
Ὡς ψυχολόγος σέ μιά φυλακή ἐφήβων
στή Δανία, εἶχα μιά μοναδική εὐκαιρία νά
μελετήσω τή νοοτροπία τῶν μουσουλμάνων. Τό 70 τοῖς ἑκατό τῶν νεαρῶν
παραβατῶν στή Δανία εἶναι μουσουλμάνοι. Ἤμουν σέ θέση νά τούς συγκρίνω
μέ μή μουσουλμάνους πελάτες τῆς ἴδιας
ἡλικιακῆς ὁμάδας μέ περισσότερο ἤ λιγότερο ἴδιο κοινωνικό ὑπόβαθρο. Ἔβγαλα
τό συμπέρασμα ὅτι τό Ἰσλάμ καί ἡ μουσουλμανική κουλτούρα ἔχουν ὁρισμένους ψυχολογικούς μηχανισμούς, πού
βλάπτουν τήν ἀνάπτυξη τῶν ἀνθρώπων καί αὐξάνουν τήν ἐγκληματική

συμπεριφορά.
Γνωρίζω, βέβαια, ὅτι δέν εἶναι ὅλοι οἱ
μουσουλμάνοι ἴδιοι καί δέν ἀκολουθοῦν
ὅλοι οἱ Μουσουλμάνοι τό βίαιο μήνυμα
τοῦ Κορανίου καί τό ἐξίσου ἐνοχλητικό
παράδειγμα τοῦ προφήτη τους. Ἀλλά,
ὅπως συμβαίνει καί μέ ὅλες τίς ἄλλες
θρησκεῖες, ἔτσι καί τό Ἰσλάμ ἐπηρεάζει
ἐπίσης τούς ὀπαδούς του καί τήν κουλτούρα πού ἔχουν.
Θά μποροῦσε κανείς νά μιλήσει γιά
δύο ὁμάδες ψυχολογικῶν μηχανισμῶν,
πού καί οἱ δύο τόσο μεμονωμένα ὅσο καί
σέ συνδυασμό μεταξύ τους, αὐξάνουν τή
βίαιη συμπεριφορά. Ἡ μία ὁμάδα ψυχολογικῶν μηχανισμῶν συνδέεται κυρίως μέ
τή θρησκεία, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στήν
κατήχηση τῶν ἰσλαμικῶν ἀξιῶν στά παιδιά ὅσο τό δυνατόν νωρίτερα καί μέ ὅλα
τά ἀναγκαῖα μέσα, συμπεριλαμβανομένης
τῆς βίας καί τοῦ ἐκφοβισμοῦ. Κάποιος
μπορεῖ νά καταλάβει τήν ἀνησυχία πού
ἔχει ἕνας μουσουλμάνος γονέας σχετικά μέ

* Ἀπό τήν ἱστοσελίδα counterjihadknights.wordpress.com/2014/01/04. Στό ἄρθρο, πού βρίσκεται σέ ἑλληνικές ἱστοσελίδες (redskywarning.blogspot.com κ.ἄ.), ἔγιναν κάποιες ἐπεμβάσεις
γιά τή φιλολογική βελτίωσή του.
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τίς θρησκευτικές ἐπιλογές τῶν ἀπογόνων
του, γιατί ἡ Σαρία (σημ. «Π»: τό ἰσλαμικό
δίκαιο) διατάζει τήν ποινή τοῦ θανάτου
γιά τά παιδιά τους πού θά ἐπιλέξουν μιά
ἄλλη θρησκεία ἀπό ἐκείνη τῶν γονέων
τους. Ἡ ἄλλη ὁμάδα μηχανισμῶν εἶναι
πιό πολιτιστική καί ψυχολογική. Αὐτοί
οἱ πολιτιστικοί ψυχολογικοί μηχανισμοί
εἶναι μιά φυσική συνέπεια τῆς ἐπιρροῆς
μιᾶς θρησκείας, ὅπως τό Ἰσλάμ, καί προέρχεται ἀπό μιά φυλετική κοινωνία 1.400
χρόνων μέ πολύ περιορισμένη ἐλευθερία
νά ἀναπτυχθεῖ πέρα ἀπό τό σημεῖο πού
ἐπιτρέπει ἡ θρησκεία.
Κλασσικές μέθοδοι πλύσης ἐγκεφάλου στήν ἀνατροφή
Ἡ πλύση ἐγκεφάλου σέ ἀνθρώπους
γιά νά πιστέψουν ἤ νά κάνουν πράγματα
ἐνάντια στήν ἀνθρώπινή τους φύση –ὅπως
νά μισοῦν ἤ ἀκόμα καί νά θανατώνουν
ἀθώους ἀνθρώπους, πού δέν γνωρίζουν
κάν– παραδοσιακά γίνεται μέ τό συνδυασμό δύο πραγμάτων: πόνου καί ἐπανάληψης. Ἡ συνειδητή πρόκληση ψυχολογικῆς καί σωματικῆς ταλαιπωρίας μειώνει
τήν ἀντίσταση τοῦ ἀτόμου στό νά δεχτεῖ
τό συνεχῶς ἐπαναλαμβανόμενο μήνυμα.
Ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα χρησιμοποιοῦν αὐτή τή μέθοδο γιά νά «μεταρρυθμίσουν» πολιτικούς ἀντιφρονοῦντες. Ὁ
Στρατός σέ λιγότερο πολιτισμένες χῶρες
τήν χρησιμοποιεῖ γιά νά δημιουργήσει ἀδίστακτους στρατιῶτες. Θρησκευτικές αἱρέσεις σέ ὅλο τόν κόσμο τήν χρησιμοποιοῦν
γιά νά φανατίσουν τούς ὀπαδούς τους.
Κατά τή διάρκεια πολλῶν συνεδρίων
μέ περισσότερους ἀπό ἑκατό μουσουλμάνους, βρῆκα ὅτι ἡ βία καί ἡ ἐπανάληψη
τοῦ θρησκευτικοῦ μηνύματος εἶναι κάτι τό διαδεδομένο στίς μουσουλμανικές
οἰκογένειες.
Ἡ μουσουλμανική κουλτούρα ἁπλά

δέν ἔχει τόν ἴδιο βαθμό κατανόησης τῆς
ἀνθρώπινης ἀνάπτυξης, ὅπως στίς πολιτισμένες κοινωνίες, καί ὁ σωματικός πόνος
καί οἱ ἀπειλές εἶναι, συνεπῶς, συχνά τό
προτιμόμενο μέσο γιά τήν ἀνατροφή τῶν
παιδιῶν. Γι᾽ αὐτό τόσα πολλά κορίτσια
μουσουλμάνων μεγαλώνουν ἀποδεχόμενα
τή βία στό γάμο τους καί γι᾽ αὐτό τά ἀγόρια μεγαλώνουν μέ τήν ἰδέα ὅτι ἡ βία
εἶναι ἀποδεκτή. Καί αὐτός εἶναι ὁ κύριος
λόγος γιά τόν ὁποῖο ἐννέα στά δέκα παιδιά, πού οἱ ἀρχές στήν Κοπεγχάγη τά
ἀπομακρύνουν ἀπό τούς γονεῖς τους,
εἶναι ἀπό οἰκογένειες μεταναστῶν. Ἡ
μουσουλμανική παράδοση τῆς χρήσης τοῦ
πόνου καί τοῦ ἐκφοβισμοῦ, ὡς μέρος
τῆς πειθάρχησης τῶν παιδιῶν, χρησιμοποιεῖται ἐπίσης εὐρέως σέ μουσουλμανικά
σχολεῖα – καί στή Δύση.
Σέ συνδυασμό μέ ἀμέτρητες ἐπαναλήψεις στίχων τοῦ Κορανίου στά ἰσλαμικά
σχολεῖα καί τίς οἰκογένειες, ὅλα αὐτά
καθιστοῦν πολύ δύσκολο γιά τά παιδιά
νά ὑπερασπιστοῦν τούς ἑαυτούς τους
ἐνάντια στήν κατήχηση πού τούς λέει
νά ἀκολουθήσουν τό Κοράνι, ἀκόμα κι
ἄν εἶναι ἐνάντια σέ κοσμικούς νόμους,
τή λογική καί τήν πιό βασική κατανόηση
τῆς συμπόνιας.
Καί ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τόσες πολλές ψυχολογικές μελέτες, ὅταν ἕνα παιδί
ἐπηρεαστεῖ ἔντονα ἀπό ἐκείνη τήν ἡλικία, κάνει μιά τεράστια προσωπική προσπάθεια γιά νά ἀλλάξει ἀργότερα στή
ζωή του. Εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς πού οἱ
μουσουλμάνοι σέ γενικές γραμμές, παρά
τήν ἀπάνθρωπη φύση τοῦ Ἰσλάμ καί τήν
προφανῆ ἀδυναμία νά ἐξοπλίσουν τούς
ὀπαδούς του μέ χιοῦμορ, συμπόνια καί
ἄλλα ἑλκυστικά χαρακτηριστικά, εἶναι πιό
δυνατοί στήν [λανθασμένη] πίστη τους ἀπό
ὁποιαδήποτε ἄλλη θρησκευτική ὁμάδα.
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Τέσσερις ψυχολογικοί παράγοντες
Ὄχι μόνο μιά παραδοσιακή ἰσλαμική
ἀνατροφή μοιάζει μέ κλασσικές μεθόδους
πλύσης ἐγκεφάλου, ἀλλά καί ἡ κουλτούρα
παράγει τέσσερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά πού ἐπιτρέπουν τήν περαιτέρω
αὔξηση τῆς βίαιης συμπεριφορᾶς.
Αὐτοί οἱ τέσσερις παράγοντες εἶναι ὁ
θυμός, ἡ αὐτοπεποίθηση, ἡ προσωπική
εὐθύνη καί ἡ μισαλλοδοξία.
Α. Ὁ θυμός
Ὅταν πρόκειται γιά τόν θυμό, οἱ δυτικές κοινωνίες εὐρέως συμφωνοῦν ὅτι εἶναι
ἕνα σημάδι ἀδυναμίας. Οἱ ἀνεξέλεγκτες
ἐκρήξεις αὐτοῦ τοῦ δυσάρεστου συναισθήματος εἶναι ἴσως ὁ πιό γρήγορος τρόπος
γιά νά πέσεις στά μάτια τοῦ ἄλλου, ἰδιαίτερα στίς βόρειες χῶρες καί μολονότι καί
τούς θυμωμένους ἀνθρώπους μπορεῖ νά
τούς φοβοῦνται, ποτέ δέν τούς σέβονται.
Στή μουσουλμανική κουλτούρα, ὁ θυμός
εἶναι πολύ πιό ἀποδεκτός καί τό νά εἶσαι
σέ θέση νά ἐκφοβίσεις τούς ἀνθρώπους
θεωρεῖται ὡς δύναμη καί πηγή κοινωνικοῦ στάτους. Μποροῦμε ἀκόμη νά δοῦμε
καί ἐθνοτικές μουσουλμανικές ὁμάδες ἤ
χῶρες, πού δηλώνουν μέ ὑπερηφάνεια
ὁλόκληρες μέρες θυμοῦ, καί χρησιμοποιοῦν
ἐκφράσεις ὅπως «ἱερή ὀργή» – ἕναν ὅρο
πού φαίνεται ἀντιφατικός σέ εἰρηνικές
κουλτοῦρες.
Β. Ἡ αὐτοπεποίθηση-αὐτοεκτίμηση
Στίς δυτικές κοινωνίες ἡ ἱκανότητα νά
χειριστεῖς τήν κριτική ἐποικοδομητικά, ἄν
εἶναι δικαιολογημένη, καί μέ ἕνα σήκωμα
τῶν ὤμων, ἄν εἶναι λάθος, θεωρεῖται ὡς
ἔκφραση αὐτοπεποίθησης καί αὐθεντικότητας. Ὅπως ὁ καθένας ἔχει παρατηρήσει, αὐτό δέν ἰσχύει μεταξύ τῶν μουσουλμάνων. Ἐδῶ ἡ κριτική –καί δέν ἔχει
σημασία πόσο ἀληθινή εἶναι– θεωρεῖται
10
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ὡς ἐπίθεση κατά τῆς τιμῆς, καί ἀναμένεται
ὅτι ἡ τιμή θά πρέπει νά ἀποκατασταθεῖ
μέ τή χρήση ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέσων
γιά νά φιμωθεῖ ὁ ἀντίπαλος. Οἱ μουσουλμάνοι σχεδόν ποτέ δέν προσπαθοῦν νά
ἀντιμετωπίσουν τίς ἐπικρίσεις μέ λογικά
ἐπιχειρήματα. Ἀντ᾽ αὐτοῦ, προσπαθοῦν
νά φιμώσουν τήν κριτική προσποιούμενοι
ὅτι εἶναι προσβεβλημένοι ἤ καταφεύγουν
σέ χαρακτηρισμούς ἤ ἀπειλώντας ἤ ἀκόμα
καί σκοτώνοντας τόν φορέα τοῦ ἐπικριτικοῦ μηνύματος.
Γ. Ἡ προσωπική εὐθύνη
Ὁ τρίτος ψυχολογικός παράγοντας
ἀφορᾶ τήν εὐθύνη γιά τόν ἑαυτό καί ἐδῶ
τό ψυχολογικό φαινόμενο «ἔχω τόν ἔλεγχο»
παίζει σημαντικό ρόλο. Οἱ ἄνθρωποι πού
μεγάλωσαν μέ τά δυτικά πρότυπα ἔχουν
γενικά ἕναν ἐσωτερικό ἔλεγχο, πράγμα
πού σημαίνει ὅτι βιώνουν τή ζωή τους, ὡς
διεπόμενη ἀπό ἐσωτερικούς παράγοντες,
ὅπως οἱ ἐπιλογές τους, ἡ κοσμοθεωρία
τους, οἱ τρόποι χειρισμοῦ τῶν συναισθημάτων καί τῶν καταστάσεων κλπ. Οἱ
μουσουλμάνοι μεγαλώνουν γιά νά βιώσουν ὅτι ἡ ζωή τους ἐλέγχεται ἀπό ἔξω.
Ὅλα συμβαίνουν «insha Ἀλλάχ» –ἄν ὁ
Ἀλλάχ θέλει– καί οἱ πολλοί θρησκευτικοί
νόμοι, παραδόσεις καί ἰσχυρές ἀντρικές
ἀρχές δέν ἀφήνουν πολλά περιθώρια γιά
ἀτομική εὐθύνη. Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία γιά
τήν παγκοσμίως γνωστή μουσουλμανική
νοοτροπία τοῦ θύματος, ὅπου ὅλοι οἱ
ἄλλοι κατηγοροῦνται καί πρέπει νά τιμωρηθοῦν γιά τήν κατάσταση πού οἱ ἴδιοι
οἱ μουσουλμάνοι δημιούργησαν.
Δ. Ἡ μισαλλοδοξία
Τέλος, ὁ τέταρτος ψυχολογικός παράγοντας, πού κάνει τούς μουσουλμάνους
εὐάλωτους στά βίαια μηνύματα τοῦ Κορανίου, ἀφορᾶ τήν ἀνοχή. Ἐνῶ οἱ δυτικές
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κοινωνίες σέ γενικές γραμμές καθορίζουν
ὡς καλό ἄτομο ἐκεῖνο πού εἶναι ἀνοικτό
καί ἀνεκτικό μέ τούς ἄλλους, οἱ Μουσουλμάνοι λένε ὅτι εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τούς
μή μουσουλμάνους, ὅτι μέλλουν νά κυριαρχήσουν πάνω στούς μή μουσουλμάνους
καί ὅτι πρέπει νά ἀποστασιοποιηθοῦν
κοινωνικά καί συναισθηματικά ἀπό τούς
μή μουσουλμάνους. Οἱ πολλοί ἀπάνθρωποι στίχοι τοῦ Κορανίου καί τῶν Χαντίθ
κατά τῶν μή μουσουλμάνων μοιάζουν
πολύ μέ τήν ψυχολογική προπαγάνδα,
πού οἱ ἡγέτες χρησιμοποιοῦν ἐναντίον
τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ τους, προκειμένου
νά τούς προετοιμάσουν ψυχολογικά γιά
τήν καταπολέμηση καί τή δολοφονία τοῦ
ἐχθροῦ. Εἶναι πιό εὔκολο νά σκοτώσεις
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κάποιον ἄν τόν μισεῖς καί δέν τόν δέχεσαι
ὡς πραγματικό ἄνθρωπο.
Γιατί τό Ἰσλάμ δημιουργεῖ τέρατα
Τό πολιτιστικό καί ψυχολογικό κοκτέιλ ὀργῆς, ἡ χαμηλή αὐτοεκτίμηση, ἡ
νοοτροπία τοῦ θύματος, μιά προθυμία
νά καθοδηγεῖται κάποιος τυφλά ἀπό
ἐξωτερικές ἀρχές, καί μιά ἐπιθετική καί
ὑποτιμητική στάση πρός τούς μή μουσουλμάνους, ὅλα αὐτά ἐπιβεβλημένα μέσα
ἀπό πόνο, ἐκφοβισμό καί ἐπαναλήψεις
σχεδόν ἀμέτρητων στίχων τοῦ Κορανίου,
πού προωθοῦν τό μίσος καί τή βία κατά
τῶν μή μουσουλμάνων, εἶναι ὁ λόγος γιά
τόν ὁποῖον τό Ἰσλάμ δημιουργεῖ τέρατα.
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«ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»*
Ὁ Φιλέλληνας καί ἥρωας Ἰταλός στρατηγός Σανταρόζα
συνομιλεῖ μέ τούς Παπαφλέσσα καί Γ. Κουντουριώτη
• Γιά ποιόν λόγο φέρατε τήν συστατική ἐπιστολή τοῦ Μαυροκορδάτου;
Σανταρόζα: Ζήτησα τή συνηγορία τοῦ
Μαυροκορδάτου, διότι φοβόμουν μήπως
δέν γίνω ἀποδεκτός.
• Σᾶς πληροφορῶ ὅτι φθάνετε σέ
ἄσχημη στιγμή. Ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ
νά σᾶς προσφέρει καμμιά ἀμοιβή γιά τίς
ὑπηρεσίες σας.
Σανταρόζα: Γνωρίζω ὅτι ἡ Ἑλλάδα
ἔχει ἀνάγκη καί τοῦ τελευταίου στρατιώτη καί δέν θά δεχόμουν καμμιά ἀμοιβή
ἀκόμη καί ἄν τό προτείνατε.
• Ἡ Ἑλλάδα σᾶς εὐχαριστεῖ, ἀλλά

μένει νά τακτοποιηθεῖ ἕνα σοβαρό ζήτημα. Βλέπω ὅτι φέρετε στολή μέ βαθμό
ἀξιωματικοῦ. Ποιόν βαθμό ζητᾶτε νά καταλάβετε στόν ἑλληνικό στρατό;
Σανταρόζα: Τόν βαθμό τοῦ στρατιώτη.
• Τοῦ ἁπλοῦ στρατιώτη; Μά δέν εἶσθε
ἀξιωματικός;
Σανταρόζα: Μάλιστα, στήν πατρίδα
μου εἶμαι ἀξιωματικός, τόν βαθμό αὐτόν
τόν ἀπέκτησα, ἀφοῦ γνώρισα τήν κακουχία καί τή δυστυχία τοῦ στρατιώτη, τήν
πείνα, τόν τραυματισμό καί τή φυλακή,
καί καμμιά κακουχία στρατιώτη δέν μοῦ
εἶναι ἄγνωστη. Τή στιγμή αὐτή ἡ Ἑλλάδα

* Ἀπό τό http://www.istorikathemata.com/2012/04/blog-post 16.html μεταφέρουμε τά παρακάτω συγκινητικά καί καθοδηγητικά, γιά νά ξαναφτιάξουμε τήν Ἑλλάδα τῶν ὀνείρων μας.
Εὐχαριστοῦμε τόν φίλο, πού μᾶς τό ἔστειλε.
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ἔχει ἀνάγκη ἀπό στρατιῶτες καί παρακαλῶ νά μέ δεχθεῖτε ὡς ἁπλό στρατιώτη.
• Καί ποιόν βαθμό εἴχατε στήν πατρίδα σας;
Σανταρόζα: Στρατηγός καί ὑπουργός
τῶν στρατιωτικῶν (!).
(Κατάπληκτος ὁ Παπαφλέσσας τόν
ρώτησε). Καί πῶς ὀνομάζεσθε;
Σανταρόζα: Σαντόρε Σανταρόζα. Ἀφοῦ μέ δεχθήκατε, σᾶς παρακαλῶ νά μέ
στείλετε στή Σφακτηρία, διότι ὁ Μαυροκορδάτος μέ πληροφόρησε ὅτι χρειάζονται
ἄνδρες ἐκεῖ.
(Ὁ Γ. Κουντουριώτης κατακόκκινος
ἀπό συγκίνηση καί ντροπή ἀγκάλιασε
τόν Σανταρόζα).
Ἐπίλογος: Τήν 7η Μαΐου 1825 ὁ ἐ-
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πικεφαλῆς τῆς ἄμυνας τῆς Σφακτηρίας
Ἀναγνωσταρᾶς ζήτησε ἐνισχύσεις. Μεταξύ
τῶν 100 ἀνδρῶν πού πῆγαν ἐκεῖ ἦταν καί
ὁ Σανταρόζα. Τήν ἑπομένη ὁ Ἰμπραήμ
κατέλαβε τήν Σφακτηρία. Ὁ Σανταρόζα
βαριά τραυματισμένος συνέχισε νά μάχεται ἕως ὅτου τόν σκότωσε Αἰγύπτιος
στρατιώτης. Αὐτός ψάχνοντας τό νεκρό
σῶμα γιά χρήματα βρῆκε τή σφραγίδα τοῦ
ὑπουργοῦ τῶν στρατιωτικῶν τῆς Ἰταλίας
Σαντόρε Σανταρόζα. Ἀπό τήν σφραγίδα
αὐτή βεβαιώθηκε γιά τό τέλος του ὁ φίλος
τοῦ Καλένιο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἔρθει στήν
Ἑλλάδα μαζί μέ τόν Σανταρόζα.
Στή Σφακτηρία στήθηκε μνημεῖο πρός
τιμή τῶν ἀγωνιστῶν, ὅπου εἶναι γραμμένο
καί τό ὄνομα τοῦ Σανταρόζα.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
τοῦ Φιλοθέου Κεμεντζετζίδη, Προέδρου Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης
Τήν ἐπέτειο μιᾶς πολύ σημαντικῆς
σελίδας τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας τιμοῦμε
τή φετινή χρονιά. Πέρασαν 100 χρόνια
ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 1914, χρονιά πού σύσσωμος ὁ Ἑλληνισμός τῆς
Ἠπείρου ξεσηκώθηκε κόντρα στίς ἄδικες
ἀποφάσεις καί τά ἰταμά τελεσίγραφα τῶν
Μεγάλων Δυνάμεων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς,
διεκδικώντας τό ἱερότερο δικαίωμα τοῦ
ἀνθρώπου πάνω στή γῆ, τό δικαίωμα τῆς
ἐλευθερίας! Ἄν μάλιστα λάβουμε ὑπόψιν
μας τό γεγονός ὅτι ἡ σημαντικότατη αὐτή
ἐπέτειος (ἐφάμιλλη σέ ἡρωισμό καί θυσίες
ἑνός Μακεδονικοῦ Ἀγώνα) συμπίπτει μέ
τήν 300ή ἐπέτειο ἀπό τή γέννηση τοῦ
Ἐθναποστόλου καί Ἱερομάρτυρος Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, πού ἐργάστηκε
12

ἰδιαίτερα στά μέρη τῆς Βορείου Ἠπείρου,
ἀλλά καί τήν 20ή ἐπέτειο ἀπό τήν
κοίμηση τοῦ σύγχρονου ἐθνάρχου τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα, Μητροπολίτου
Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ, εἶναι
νομίζω καθῆκον μας νά θυμηθοῦμε τά
γεγονότα ἐκείνης τῆς περιόδου, γιά
νά τιμήσουμε ὅσους ἔδωσαν τά πάντα
γιά τήν ἐθνική τους ἐλευθερία, ἀλλά
καί νά παραδειγματισθοῦμε ἀπό τήν
ἀσυμβίβαστη στάση λαοῦ καί ἀρχόντων
τῆς Ἠπείρου ἀπέναντι στή βαρβαρότητα
τῶν «πολιτισμένων» Εὐρωπαίων ἀλλά
καί τήν σκληρή ἀδιαφορία τῆς μητέρας
πατρίδας.
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός κατά τή
διάρκεια τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων,
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τό Νοέμβριο τοῦ 1912, εἰσέρχεται
ἐλευθερωτής στή Χειμάρρα καί τήν
Κορυτσά, ἐνῶ ἀμέσως μετά τά Ἰωάννινα
ἀπελευθερώνεται ὅλη ἡ περιοχή ὥς τή
νοητή γραμμή Χειμάρρας – Τεπελενίου
-Μοσχόπολης. Παντοῦ ὁ στρατός μας
γίνεται δεκτός ὡς ἐλευθερωτής, μέ τούς
Ἠπειρῶτες νά πιστεύουν ὅτι ἔφτασε τό
ποθούμενο, ἡ ἕνωση μέ τήν μάνα Ἑλλάδα,
μετά ἀπό 5 αἰῶνες σκλαβιᾶς. Ὁ Διάδοχος
τοῦ θρόνου περιοδεύει τό Μάιο τοῦ 1913
σέ ὅλη τήν περιοχή ἀπό τήν Κορυτσά
μέχρι τό Λεσκοβίκι καί τή Χειμάρρα καί
γίνεται δεκτός παντοῦ μέ ἐκδηλώσεις
λατρείας καί τή συμμετοχή κλήρου καί
λαοῦ, ἀκόμη καί τῶν Μουσουλμάνων, πού
θεωροῦν αὐτονόητη τήν ὑπαγωγή τους
στό βασίλειο τῆς Ἑλλάδος, λόγῳ τόσο τῆς
πληθυσμιακῆς ὅσο καί τῆς συντριπτικῆς
πολιτιστικῆς καί ἱστορικῆς ὑπεροχῆς τοῦ
ἑλληνικοῦ στοιχείου στήν περιοχή.
Ὡστόσο τήν ἴδια στιγμή βαριά σύννεφα
σκεπάζουν τόν Ἠπειρωτικό οὐρανό. Οἱ
Μεγάλες Δυνάμεις τῆς ἐποχῆς, καί ἰδίως
ἡ Ἰταλία καί ἡ Αὐστροουγγαρία, δέν
μποροῦν νά ἀνεχθοῦν γιά τά συμφέροντά
τους μιά Ἑλλάδα, πού θά ἐλέγχει τό
στενό τῆς Κέρκυρας καί στήν οὐσία τήν
εἴσοδο στήν Ἀδριατική. Ἀποφασίζουν νά
προωθήσουν τήν ἵδρυση τοῦ Ἀλβανικοῦ
κράτους γιά νά τό χρησιμοποιήσουν ὡς
προτεκτοράτο καί ὄχημα γιά τήν ἐπίτευξη
τῶν σχεδίων τους. Ἔτσι, τή στιγμή πού οἱ
Ἀλβανοί δέν συμμετεῖχαν καθόλου στούς
Βαλκανικούς πολέμους (οἱ μόνοι ἀπό τούς
Βαλκάνιους λαούς πού δέν ἀγωνίστηκαν
γιά τήν ἐλευθερία τους), ἀνακηρύσσεται τό
Νοέμβριο τοῦ 1912 μέ τήν ὑποκίνηση ξένων
πρακτόρων ἀλβανικό κράτος στό Δυρράχιο
καί στήν Αὐλώνα. Γιά νά καταστεῖ βιώσιμο
ἐδαφικά, οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, μέ τήν πίεση
κυρίως τῆς Ἰταλίας, παραχωροῦν μέ τό
Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας (17-12-1913)

στό νεοσύστατο κράτος ἑλληνικά ἐδάφη,
χρησιμοποιώντας αὐθαίρετα κριτήρια γιά
τόν καθορισμό τῶν συνόρων, ὕστερα ἀπό
μία παρωδία ἐπιτόπιας ἔρευνας. Παράλληλα θέτουν ἐκβιαστικό δίλημμα στόν τότε
πρωθυπουργό Ἐλευθέριο Βενιζέλο καί
τήν ἑλληνική κυβέρνηση, πού πρέπει νά
ἐπιλέξει ἤ τήν ἀποχώρηση τοῦ στρατοῦ μας
ἀπό τά ἐδάφη, πού ἐλευθέρωσε μέ αἷμα
καί θυσίες, ἤ τόν κίνδυνο μή ἀναγνώρισης
τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας στά νησιά τοῦ
Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Ὁ Βενιζέλος σταθμίζοντας τά δεδομένα ὑποτάσσεται στόν
ἐκβιασμό καί διατάσσει τήν ἐκκένωση
τῆς περιοχῆς, πού ἀπό τότε ἔμεινε στήν
ἱστορία μέ τόν ὄρο Βόρειος Ἤπειρος,
ὄντας τό ἴδιο ἑλληνική μέ τήν Νότια
ἀδελφή της.
Οἱ ἀντιδράσεις τῶν Βορειοηπειρωτῶν
στήν ἀρχή περιορίζονται σέ διαμαρτυρίες,
παλλαϊκά συλλαλητήρια καί κυρίως
ὑπομνήματα πρός τίς Μεγάλες Δυνάμεις,
τά ὁποῖα εἶναι ἀληθινά μνημεῖα
ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας καί τεκμήρια
τῆς ἑλληνικότητας τῆς περιοχῆς, ἐνῶ
διατρανώνουν τήν ξεκάθαρη ἀπόφαση τῶν
Ἠπειρωτῶν νά μή δεχθοῦν τετελεσμένα,
πού θά τούς ὑπαγάγουν ξανά σέ καθεστώς
δουλείας. Ὅταν ὅμως συνειδητοποιοῦν
ὅτι ἡ μοίρα τους ἔχει ἀποφασισθεῖ καί
ἡ μητέρα Ἑλλάδα δέν μπορεῖ νά τούς
προστατεύσει, γίνονται λιοντάρια. Σέ
συγκλονιστικές λαοσυνελεύσεις σέ ὅλη
τήν Ἤπειρο ἀποφασίζεται ἡ προσφυγή
στά ὅπλα γιά τήν προάσπιση τῆς
πατρίδας. Συγκλονιστική εἶναι ἡ ἐπιστολήπροειδοποίηση τῶν ἀντιπροσώπων
τῆς Κορυτσᾶς πρός τούς ἡγέτες τῶν
Μεγάλων Δυνάμεων: «Δέν δυνάμεθα νά
πιστεύσωμεν ὅτι ἡ χριστιανική Εὐρώπη
θά θελήση νά ὑπαγάγη χριστιανικόν
λαόν, μόλις ἀναπνεύσαντα τήν αὔραν
τῆς ἐλευθερίας, ὑπό νέον μουσουλμανικόν
13
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ζυγόν ἀσυγκρίτως χείρονα τοῦ πρώτου…
Ἐάν ὅμως ἡ διπλωματία φανῆ πρός ἡμᾶς
σκληρά, δηλώνομεν ὅτι ἀμετάκλητον ἔχομεν
ἀπόφασιν νά μεταβάλωμεν τά πάντα εἰς
τέφραν καί θά θυσιασθῶμεν μέχρις ἑνός,
ὑπεραμυνόμενοι τῆς ἐλευθερίας, τῆς
ἱστορίας καί τῶν παραδόσεων ἡμῶν! Ἕν
ἐκ τῶν δύο ὑπολείπεται ἡμῖν, ἤ ἡ Ἕνωσις
μετά τῆς μητρός Ἑλλάδος, ἤ ἡ μεταβολή
τῶν πάντων εἰς ἐρείπια καί τέφραν!»
Ἔτσι λοιπόν οἱ Βορειοηπειρῶτες,
ἀντιδρώντας στά σκοτεινά σχέδια τῶν
Μεγάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς καί
στήν ἀδυναμία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους
νά προστατεύσει τά ἐδάφη, πού μέ αἷμα
ἀπελευθέρωσε 12 μῆνες πρίν, παίρνουν τήν
τύχη τους στά χέρια τους. Μέ πρωτοστάτιδα
τήν τοπική ἐκκλησία αὐτοοργανώνονται,
ἱδρύουν νέους Ἱερούς Λόχους, μέ παλλαϊκή συμμετοχή ἀνδρῶν, γυναικῶν
καί νέων μαθητῶν, καί ἐγκαθιστοῦν
στό Ἀργυρόκαστρο στίς 17-2-1914, τήν
κυβέρνηση τῆς Αὐτονόμου ᾽Ηπείρου.
Συγκλονιστικό εἶναι τό στιγμιότυπο
ἀπό τήν ἀνακήρυξη τῆς αὐτονομίας,
μέ τόν χαιρετισμό τοῦ Μητροπολίτου
Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου ὅπως τόν
περιγράφει ἡ ἐφημερίδα ῎Ηπειρος: «…
Χάριν τῆς ὑπερτάτης ἐθνικῆς ἀνάγκης
κατεβιβάσθης ὦ θεῖον ὄνειρον ἡμῶν τε
καί τῶν πατέρων μας γαλανόλευκή μας
ἐθνική μας σημαία! Ἀλλ’ ἀντί σοῦ, δέν
ἀνυψώνομεν ξένην, ἀλλά τήν θυγατέρα
σου ἠπειρωτικήν προωρισμένην νά
κατισχύσει τῆς ἀλβανικῆς ἡμισελήνου!»
Ἀξιοσημείωτη ἡ συμμετοχή στόν ἀγώνα
αὐτόν τόσο τῶν ἑλληνόφωνων ὅσο καί τῶν
βλαχόφωνων καί ἀλβανόφωνων Ἑλλήνων.
Μέ τή συμπαράσταση πολλῶν ἐθελοντῶν
ἀπό τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καθώς καί
βετεράνων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, δίνουν
ἕναν σκληρό ὅσο καί ἡρωϊκό ἀγώνα, τοῦ
ὁποίου ἡ νικηφόρα ἔκβαση 3 μῆνες μετά,
14
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ὁδηγεῖ στήν ὑπογραφή τοῦ Πρωτοκόλλου
τῆς Κέρκυρας. Ἡ συμφωνία αὐτή, μέ τήν
ὑπογραφή τῶν Μεγάλων Δυνάμεων ἀλλά
καί τῆς ἴδιας τῆς Ἀλβανίας, ἀναγνωρίζει
τήν ἑλληνικότητα ὁλόκληρης τῆς
περιοχῆς ἀπό τήν Χειμάρρα ὥς τήν
Κορυτσά καί προβλέπει σημαντικά
προνόμια (στήν οὐσία πολιτιστική,
ἐκπαιδευτική, ἐκκλησιαστική καί τοπική
αὐτοδιοίκηση) στόν Βορειοηπειρωτικό
Ἑλληνισμό. Πρωτοπόρα στόν ἀγώνα
αὐτόν ἡ ἐκκλησία μέ τούς 3 τοπικούς
μητροπολίτες (Δρυϊνουπόλεως Βασίλειο,
Βελλᾶς καί Κονίτσης Σπυρίδωνα, καί
Κορυτσᾶς Γερμανό ) νά εἶναι μέλη τῆς
Αὐτονόμου Κυβερνήσεως μέ πρόεδρο
τόν Ἠπειρώτη εὐπατρίδη Γεώργιο Χρ.
Ζωγράφο καί ὑπουργό Στρατιωτικῶν τόν
Δημ. Δούλη, ἀντισυνταγματάρχη ἀπό τήν
Νίβιτσα πού παραιτεῖται ἀπό τόν στρατό
γιά νά πολεμήσει γιά τήν γενέτειρά του.
Παρά τήν ὑπερβαλλόντως ἐχθρική στάση
τῆς ἐπίσημης Ἑλλάδας, ὁ ἑλληνικός λαός
μέ πρωτοπόρα τήν σπουδάζουσα νεολαία
καί τήν συνδρομή τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τήν
Κρήτη καί τήν Κύπρο ὥς τήν Αἴγυπτο
καί τίς Η.Π.Α., συμπαραστέκεται στούς
ἀγωνιζομένους Ἠπειρῶτες μέ τό σύνθημα:
«Λαός ἐλευθερωθείς διά τοῦ ξίφους δέν
δουλοῦται διά τοῦ καλάμου». Ὁ ἀγώνας
συνεχίσθηκε καί μετά τήν ὑπογραφή τοῦ
Πρωτοκόλλου τῆς Κέρκυρας τόν Μάιο
τοῦ 1914 ὥς καί τόν Ὀκτώβριο τοῦ ἰδίου
ἔτους, ὅταν καί οἱ Μεγάλες Δυνάμεις,
ἀναγνωρίζοντας τό ἀδιέξοδο πού οἱ ἴδιες
δημιούργησαν ἀλλά καί τήν ἐπικράτηση τῶν
Ἠπειρωτῶν, δέχονται τήν ἀνακατάληψη
τῆς περιοχῆς ἀπό τόν ἑλληνικό στρατό,
πού μπαίνει γιά 2η φορά ἐλευθερωτής
στά ἐδάφη τῆς Βορείου Ἠπείρου, μέ τήν
Κυβέρνηση νά παραδίδει τήν ἐξουσία
θεωρώντας ὅτι ὁ ἀγώνας της ἔχει δικαιωθεῖ.
Ἄμεση συνέπεια τήν ἑπόμενη χρονιά εἶναι
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καί ἡ εἴσοδος Βορειοηπειρωτῶν Βουλευτῶν
στήν Ἑλληνική Βουλή στίς ἐκλογές τοῦ
1915.
Δυστυχῶς ὁ ἐθνικός διχασμός,
πού ἀκολούθησε τήν περίοδο τοῦ Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου, ἔβαλε ταφόπλακα
στό ὅραμα τῶν Βορειοηπειρωτῶν γιά
Ἕνωση μέ τήν πατρίδα τους. Γάλλοι και
Ἰταλοί ἐκμεταλλεύθηκαν την ἀδυναμία
τῆς Ἑλλάδας καί κατέλαβαν τό 1916
τίς περιοχές τῆς Κορυτσᾶς καί τοῦ
Ἀργυροκάστρου ἀντίστοιχα. Μετά τό 1918
ἡ Ἑλλάδα διεκδίκησε ξανά τήν περιοχή τῆς
Βορείου Ἠπείρου, φτάνοντας κοντά στήν
ἀπελευθέρωση, εἰδικά τό 1920, πού εἶχε
ἑτοιμαστεῖ καί εἰδικό σῶμα στήν Καστοριά
γιά τήν εἴσοδο στήν Κορυτσᾶ, ἐνῶ καί ὁ
πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. μέ δηλώσεις του
τάχθηκε ὑπέρ τῶν ἑλληνικῶν δικαίων.
Ὡστόσο ἡ Μικρασιατική καταστροφή
πού ἀκολούθησε καί ἡ διπλωματική
ἀποδυνάμωση τῆς Ἑλλάδας δεν ἐπέτρεψε
τήν ἐκ νέου ἀπελευθέρωση. Τά σύνορα
παρέμειναν στή γραμμή τοῦ Πρωτοκόλλου
τῆς Φλωρεντίας, χωρίς ὡστόσο ἡ Ἑλλάδα
νά τά ἀποδεχθεῖ.
Ὁ στρατός μας μπῆκε ἀπελευθερωτής
στή Βόρειο Ἤπειρο γιά 3η φορά, τό 1940
καταδιώκοντας τήν φασιστική Ἰταλία. Μετά
τόν πόλεμο ἡ Ἑλλάδα ἔθεσε ἐπίσημα τίς
διεκδικήσεις της γιά τά Δωδεκάνησα και τη
Βόρειο Ἤπειρο, στό συμβούλιο ὑπουργῶν
ἐξωτερικῶν τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. Γιά
τήν Βόρειο Ἤπειρο τό θέμα μπῆκε στήν
ἡμερησία διάταξη ὡς τρίτο στή σειρά μετά
τήν ἐπίλυση τοῦ αὐστριακοῦ (λύθηκε
τό 1956) καί τοῦ γερμανικοῦ ζητήματος
(λύθηκε τό 1990 μέ τήν ἕνωση τῶν δύο
Γερμανιῶν). Ἀπομένει στήν ἑλληνική
πλευρά νά τό θέσει, διεκδικώντας
κατ᾽ ἐλάχιστο τήν ἐφαρμογή τοῦ
Πρωτοκόλλου τῆς Κέρκυρας πού δέν
ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπό ἄλλη διεθνῆ

συμφωνία καί συνεπῶς νομικά εἶναι
σέ ἰσχύ.
Ὁ Αὐτονομιακός Ἀγώνας καί τό
ἀποτέλεσμά του, τό περίφημο Πρωτόκολλο
τῆς Κέρκυρας παραμένει καί σήμερα
ὁδηγός διεκδίκησης τῶν ἀνθρωπίνων καί
μειονοτικῶν δικαιωμάτων ἀλλά καί τῶν
ἐθνικῶν δικαίων τῶν Βορειοηπειρωτῶν
ἀδελφῶν μας καί δικαιολογημένα ἔχει θέση
στό πάνθεον τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ
δίπλα στίς ἄλλες χρυσές σελίδες τῆς
ἱστορίας μας. Σήμερα, 100 χρόνια μετά,
τό Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας πού
ὑπέγραψαν οἱ ἴδιοι οἱ Ἀλβανοί, ἀποτελεῖ
τό ἰσχυρότερο διπλωματικό καί πολιτικό ὅπλο τῶν Βορειοηπειρωτῶν στόν
ἀγώνα τους γιά ἐθνική ἐπιβίωση στίς
πατρογονικές τους ἑστίες.
Ἄς εἶναι τό 2014, ἀγαπητοί Συνέλληνες,
μέσα στήν δίνη τῆς ἐθνικῆς, πνευματικῆς
καί οἰκονομικῆς κρίσης, πού περνάει ἡ
πατρίδα μας, ἕνα ἔτος ὁρόσημο γιά ἐθνική
ἀφύπνιση, ἀναγέννηση καί ἐνίσχυση τῆς
ἱστορικῆς μας αὐτοσυνειδησίας, μέ ὁδηγό
τόν τόσο ἄνισο ἀλλά καί τόσο γενναῖο καί
νικηφόρο ἀγώνα τῶν προγόνων μας γιά
τήν Ἐλευθερία τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας
τους.
Ὁ ἀγώνας τῶν Ἠπειρωτῶν εὐτύχησε νά
ἔχει πολιτική, στρατιωτική καί θρησκευτική
ἡγεσία ἄξια τῶν περιστάσεων, μία ἡγεσία
πού ἀρνήθηκε νά δεχθεῖ τά ἰταμά
τελεσίγραφα τῶν ξένων δυναστῶν, μία
ἡγεσία πού ἔδωσε πρώτη τό παράδειγμα
ἡρωισμοῦ καί θυσίας.
Εὐχή καί προσευχή μας εἶναι ὁ Θεός
νά ἀναδείξει τώρα, ὅπως καί τότε, ἡγεσία
ἀντάξια τῶν κρίσιμων στιγμῶν πού βιώνουμε
καί, ὅπως τότε ὅλος ὁ ἠπειρωτικός λαός,
ἀπό τόν πιό πλούσιο ὥς τόν πιό φτωχό
καί ἀπό τόν γεροντότερο ὥς τόν μικρότερο,
πῆρε συνειδητά τήν ἀπόφαση νά ζήσει
ἐλεύθερος ἤ νά πεθάνει, ἔτσι καί ἐμεῖς
15
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νά μήν δεχθοῦμε νά ξεπουλήσουμε τήν
ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια καί ἀνεξαρτησία,
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ἀντί «πινακίου φακῆς», στούς σύγχρονους
στυγνούς «πολιτισμένους» δυνάστες μας.
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Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, τ.
Δ´, ἐν Ἀρκαδίᾳ, 2013
Παρά τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου, Μπούρα.

Μέ τή βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ μας ἐξεδόθη καί ὁ τέταρτος τόμος
τῆς Φιλοκαλίας τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν ἀπό
τήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
(Μπούρα), ἡ ὁποία εὑρίσκεται πλησίον τοῦ
Λεονταρίου Ἀρκαδίας (Fax 27910 25601).
Καί ὁ τόμος αὐτός εἶναι ἄριστος ἀπό
πάσης ἀπόψεως, θεολογικῆς, φιλολογικῆς
καί αἰσθητικῆς, ὅπως καί οἱ προηγούμεοι
τρεῖς. Τήν ἐπιμέλειά του εἶχαν οἱ ἀδελφές
τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, ἐνῶ τά Σχόλια καί
τίς Περιλήψεις τῶν ἑνοτήτων ἐξεπόνησε
καί πάλιν ὁ γνωστός γιά τήν ὀρθόδοξη
παραδοσιακή γραμμή του ἀλλά καί γιά
τήν ἐπιστημοσύνη του καθηγητής τῆς
Δογματικῆς στή Θεολογική Σχολή τοῦ
Α.Π.Θ. κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης.
Ἡ καλλιτεχνική πολυτελής βιβλιοδεσία
μέ δέρμα εἶναι ἐπίσης ἔργο τῶν ἀδελφῶν
τῆς Μονῆς.

Ὁ τόμος Δ´ περιλαμβάνει τά ἐν τῇ
Φιλοκαλίᾳ κείμενα τῶν ὁσίων νηπτικῶν
πατέρων: Θαλασσίου τοῦ Λίβυος, Ἰωάνου
τοῦ Δαμασκηνοῦ, Φιλήμονος, Θεογνώστου, Φιλοθέου τοῦ Σιναΐτου, Ἠλιοῦ τοῦ
πρεσβυτέρου καί ἐκδίκου καί Θεοφάνους
μοναχοῦ.
Ὁ τόμος ἀφιεροῦται στή μνήμη τῆς
ἁγίας καί σοφῆς κατά Θεόν, Καθηγουμένης
Θεολογίας Μοναχῆς, ἡ ὁποία ἐξεδήμησε ἐκ
τοῦ παρόντος ματαίου βίου στίς 27 Ἰουλίου
2013, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος,
τόν ὁποῖον ἰδιαιτέρως εὐλαβεῖτο.
Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἁγία Γερόντισσα θά
ἔχει βρεῖ παρρησίαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
καί θά εὔχεται καί γιά τήν ταπεινή προσπάθεια τῆς Παρακαταθήκης, τήν ὁποία
ἀγαποῦσε καί ἐστήριζε.
Εὐχόμεθα ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία
μας, προστάτις τῆς Ἱ. Μ. Μπούρας, νά
χαριτώνουν καί τήν νέα Καθηγουμένη
Παρθενία Μοναχή ἀξία διάδοχο τῆς μακαριστῆς Γεροντίσσης Θεολογίας, νά ποιμαίνει θεοφιλῶς τήν Ἀδελφότητα ὁδηγώντας
την εἰς νομάς σωτηρίους.

Στήν ἐπί γῆς πορεία της ἡ Γερόντισσα Θεολογία παραθόθηκε ἄνευ ὅρων καί
ὁρίων στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί κατά τοῦτο καί στήν ὀδύνη καί στά παθήματα, πού ὁ Κύριος τῆς ἐπέτρεψε, δείχνοντας πίστι ἕως θανάτου σ᾽ Ἐκεῖνον, Ὅν
ἠγάπησεν ἡ ψυχή της. Ἔτσι ἔγινε κοινωνός τῶν βαθυτάτων μυστηρίων, τά ὁποῖα
ὁ Κύριος ἐνεργεῖ ἀρρήτως στίς καρδίες τῶν Ὁσίων Του, γνωρίζοντας βιωματικά
τήν Χάρι καί τήν Δύναμι τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται.
(Ἀπό τόν ἐπικήδειο λόγο, πού ἐξεφώνησε στήν κηδεία, ἡ μοναχή Μελάνη ἐκ μέρους τῆς
Ἀδελφότητος.)

16

IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2014

 E I ¢HC EIC
Τρελλαθήκαμε τελείως;
Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἐντός
τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.!
Στίς 7.3.2014 εἰκοσιτρεῖς (23) «προοδευτικοί» θεολόγοι πανεπιστημιακοί ψήφισαν κατά τήν συνεδρίαση τοῦ Τμήματος
Θεολογίας κάτι πού εἶχε ἀρχίσει νά μαγειρεύεται ἐν κρυπτῷ ἤδη πρίν ἀπό ἕναν
τοὐλάχιστον χρόνο. Ψήφισαν τή δημιουργία
«Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν», δηλαδή οὐσιαστικά ἑνός «οἱονεί Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν» ἐντός
τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.!
Τή στόχευση, πού ἀποτελεῖ παγκόσμια
πρωτοτυπία, κατεψήφισαν 6 καθηγητές,
ἐνῶ ἀπουσίαζαν 9.
Τό ἐγχείρημα προσβάλλει κατάφωρα
τήν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη καί κυρίως
τούς ἁγίους νεομάρτυρες καί τούς ἥρωες
τοῦ ᾽21, οἱ ὁποῖοι βλέπουν νά ξανάρχεται
τό Ἰσλάμ στήν Ἑλλάδα, πού ἐλευθέρωσαν μέ τό αἷμα τους. Ὅπως σωστά παρατηρεῖ ὁ δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός,
τό τερατούργημα αὐτό στοχεύει στό νά
ἀκυρώσει τήν ἐπανάσταση τοῦ ᾽21. Ψηφίσθηκε, μάλιστα, λίγες ἡμέρες πρό τῆς
ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821.
Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἀπό πλευρᾶς
Ὑπουργείου Παιδείας (ἤ κατά Ζουράρι:
Μή Ὑπουργείου Μή Ἐθνικῆς Παιδείας)
τό ἔγγραφο, πού πρότεινε τή δημιουργία
τοῦ ἐξαμβλώματος αὐτοῦ, ὑπέγραφε ὄχι
ὁ ὑπουργός κ. Ἀρβανιτόπουλος ἀλλά ὁ
Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων κ.
Καλαντζῆς, ὁ ὁποῖος –κατά κοινό μυστικό– ἐνδιαφέρεται γιά μιά θέση καθηγητοῦ
στό ὑπό ἵδρυση Τμῆμα. Προφανῶς, βέβαια,
ἀπό πίσω βρίσκεται ἕνας γενικότερος νεοταξικός σχεδιασμός, ὅπως τόν ἀναλύει
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σέ σχετικό ἄρθρο του στή σ. τῆς «Π» ὁ
καθηγητής Λάμπρος Σιάσος, πού κατεψήφισε τό ἀντι-συνταγματικό καί μέ πολλά
ἄλλα ἀντι- χαρακτηριζόμενο ἔκτρωμα.
Σημειωτέον ὅτι ὁ κ. Λ. Σιάσος διοργάνωσε στίς 18.2.2014, στή Θεολογική
Σχολή Α.Π.Θ. Ἡμερίδα γιά τό θέμα τοῦ
Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Μίλησαν
οἱ καθηγητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας
Α.Π.Θ. κύριοι Κογκούλης, Τσελεγγίδης καί
Σιάσος. Ἐπίσης ὁ Κώστας Ζουράρις καί
ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου,
κ. Βασίλειος Νικόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐχαρακτήρισε κατάφωρα ἀντισυνταγματικό
τό ἐγχείρημα.
Μιά «ἀκραία» σκέψη-πρόταση:
Κάποιος πιό «προοδευτικός» θά μποροῦσε, «γιά λόγους ἴσης μεταχείρισης»,
νά ζητήσει τή δημιουργία καί Τμήματος
Βουδδιστικῶν Σπουδῶν ἐντός τοῦ Τμήματος Θεολογίας καί –γιατί ὄχι;– καί ἑνός
Τμήματος Ἀθεϊστικῶν Σπουδῶν καί –γιατί ὄχι;– καί ἑνός Τμήματος Σατανιστικῶν
Σπουδῶν ἐντός τοῦ Τμήματος Θεολογίας
Α.Π.Θ.!
Ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης κάπου λέγει ὅτι «ὁ προφήτης Ἠλίας
ἀκονίζει τή χαντζάρα του καί θά ἀρχίσει
ἀπό τούς δεσποτάδες». Μήπως μετά πρέπει νά συνεχίσει μέ τούς καθηγητάδες;
Καί μιά καί εἴπαμε γιά «δεσποτάδες».
Κάποιοι Μητροπολίτες τῆς Θράκης, λένε
«ναί» στή δημιουργία τοῦ Τμήματος, ὄχι
ὅμως στή Θράκη! «Ναί» λέγει καί ὁ Μητρ. Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος (ὡς τί;), ἐνῶ
«Ὄχι» λέγει (δόξα τῷ Θεῷ) ὁ ἐπιχώριος
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος.
Καί ἐπειδή ζοῦμε στήν ἐποχή πού ἡ
πληροφορία διαχέεται, ἔχουν ἀναρτηθεῖ
στό διαδίκτυο τά ὀνόματα τῶν ψηφισά17
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ντων, ὅπως καί τῶν ἀπόντων. Τά παραθέτουμε καί ἐμεῖς μέ τό σχόλιο: Ντροπή
σ᾽ αὐτούς πού ψήφισαν «ναί», Τιμή σ᾽
αὐτούς πού εἶπαν τό «ὄχι» (Ἡ Ἑλλάδα
πῆγε μπροστά μέ τά ΟΧΙ καί ὄχι μέ τά
ΝΑΙ, ὅπως παρατηρεῖ πάλι σέ συνέντευξή
του στό «Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικό» ὁ Δημήτρης Νατσιός). Λύπηση γι᾽ αὐτούς πού
ἀπουσίασαν ὄχι ἀπό λόγους ὑγείας, ἀλλά
γιά νά νίψουν τάς χεῖρας των ὡς ἄλλοι
Πόντιοι Πιλᾶτοι (οἱ ἴδιοι ξέρουν ποιοί
εἶναι σ᾽ αὐτή τήν κατηγορία). Πάντως οἱ
πληροφορίες λένε, ὅτι καθηγητής, τήν
ἡμέρα τῆς κρίσιμης ψηφοφορίας, ἀφοῦ
ἔκανε τό μάθημά του, πῆρε τό ἀεροπλάνο καί ἔφυγε.
Πληροφορία ἐνῶ ἡ «Π» πηγαίνει γιά
τό τυπογραφεῖο: Συλλέγονται ἠλεκτρονικά ὑπογραφές γιά νά μήν προχωρήσει
τό τερατούργημα. «Μπεῖτε» καί ψηφίστε. Εὐχῆς ἔργον εἶναι νά γίνει συλλογή
ὑπογραφῶν καί σέ ἐπίπεδο ἐνοριῶν τῆς
Θεσσαλονίκης.
Καί κάτι ἀκόμη σημαντικό: Νά κληθεῖ
καί ἡ Ἱερά Σύνοδος καί τό Ἅγιον Ὄρος νά
λάβουν ξεκάθαρη θέση ἐπί τοῦ θέματος.
Ψήφισαν κατ᾽ ἀλφαβητική σειρά
ΝΑΙ (23)
Ἀμοιρίδου Εὐαγγελία
Ἀτματζίδης Χαράλαμπος
Βαλαῆς Διονύσιος
Γκουτζιούδης Μόσχος
Εὐαγγέλου Ἠλίας
Ζιάκα Ἀγγελική
Ἰωαννίδης Φώτιος
Κόλτσιου-Νικήτα Ἄννα
Κούκουρα Δήμητρα
Κυριατζῆ Ἀντωνία
Κωνσταντίνου Μιλτιάδης
Μαρτζέλος Γεώργιος
Μητροπούλου-Μούρκα Βασιλική
Παπαγεωργίου Νίκη
Παχῆς Παναγιώτης
18
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Πέτρου Ἰωάννης
Σκαλτσῆς Παναγιώτης
Σκιαδαρέσης π. Ἰωάννης
Σταμούλης Χρυσόστομος
Στογιαννίδης Ἀθανάσιος
Τσομπανίδης Στυλιανός
Ὑφαντῆς Παναγιώτης
Χατζούλη Γλυκερία
ΟΧΙ (6)

Κογκούλης Ἰωάννης
Κουρεμπελές Ἰωάννης
Μυρίδης Νικόλαος
Οἰκονόμου Ἑλένη
Σιάσος Λάμπρος
Τσελεγγίδης Δημήτριος

ΛΕΥΚΟ (1)

Ράντζου Μαρία
ΑΠΟΝΤΕΣ (9)

Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας (Νανάκης)
Ἀραμπατζῆς Χρῆστος
Καζαμία Μαρία
Καλλιακμάνης π Βασίλειος
Κεσελόπουλος Ἀνέστης
Μαγγιῶρος Νῖκος
Μούρτζιος Ἰωάννης
Παπαδογιαννάκης Ἰωάννης
Τσιρώνης Χρῆστος
❖❖❖
Ὁ Κώστας Ζουράρις
γιά τό Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν*
«Θέλουν Σχολή Ἰσλαμική; Στήν ἄλλη
μου μητρίδα, τή Γαλλία, σοβαρή χώρα κάπως, οἱ σπουδές κοπῆς κρεάτων εἶναι τριετεῖς! Σέ μιά τέτοια σχολή, δίπλα,
πρέπει νά στηθοῦν καί σ᾽ ἐμᾶς ἐδῶ, αἱ
Ἰσλαμικαί σπουδαί! Καί νά τήν πληρώνουν ἡ Σαουδική Ἀραβία καί τό Ντουμπάι,
πασίγνωστα σφακτήρια. Ἐμεῖς, δυστυχῶς,
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ἐπτωχεύσαμεν! Οὐ παράς παρά τῷ devlet».
(ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 9.3.2014. Βλ. καί
ἄρθρο στήν Ἐλευθεροτυπία, 23.2.2014).
❖❖❖
Ξανάρχεται τό ρατσιστικό
(εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων) νομοσχέδιο
Ὅπως διαβάζουμε στό «σοβαρό» καί
«ἔγκυρο» Newsroom τοῦ Δ.Ο.Λ. (Δημοσιογραφικοῦ Ὀργανισμοῦ Λαμπράκη) μέ
ἡμερομηνία 20.3.2014 «... θέμα ἡμερῶν
εἶναι ἡ εἰσαγωγή τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ
νομοσχεδίου σέ δεύτερη ἀνάγνωση, στήν
ἁρμόδια κοινοβουλευτική ἐπιτροπή καί ἐν
συνεχείᾳ στήν Ὁλομέλεια, ὅπως διαβεβαίωσε ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος
Ἀθανασίου, μιλώντας στή Βουλή.» [...]
«Στό ἐρώτημα τῆς βουλευτῆ τῆς ΔΗΜ.
ΑΡ. Μαρίας Γιαννακάκη, ἄν στό ἀντιρατσιστικό θά περιληφθοῦν καί οἱ περιπτώσεις βίας γιά τόν σεξουαλικό προσανατολισμό, ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης εἶπε ὅτι
θά περιληφθεῖ ὡς ποινικό ἀδίκημα στό
νομοσχέδιο, "ὅπως ἔχει δεσμευθεῖ καί δέν
πρόκειται νά κάνει πίσω"».
Σχόλιο «Π»: Ἄρα, λοιπόν, αὐτοί πού
νόμισαν ὅτι ἀπομακρύνθηκε ὁ κίνδυνος
ἔκαναν λάθος. Ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἐντολοδότες
ἀπ᾽ ἔξω (Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Συνέδριο
καί Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) πιέζουν ἔντονα,
οἱ ντόπιοι ἐντολοδόχοι δέν ἔχουν ἄλλη
ἐπιλογή ἀπό τό νά ψηφίσουν τό νομοσχέδιο. Ὁπότε, ὅποιος π.χ. ἱεροκήρυκας θά
λέγει ὅτι οἱ χιλιαστές εἶναι μιά ἐπικίνδυνη
ὀργάνωση, ἤ θά στηλιτεύει τό βδελυκτό
πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἤ θά ἐπισημαίνει τούς κινδύνους ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη
εἴσοδο λαθρομεταναστῶν στήν πατρίδα
μας, θά κινδυνεύει ἀνά πᾶσαν στιγμή νά
βρεθεῖ κατηγορούμενος γιά «ρατσισμό» σέ
ἕνα ποινικό δικαστήριο!

Τούς κινδύνους αὐτούς ἐπεσήμαναν μέ
ἐπιστολή τους πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (85 τόν ἀριθμόν) εἴκοσι
συνεργαζόμενοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανικοί
Σύλλογοι τῆς Θεσσαλονίκης μέ ἡμερομηνία
28 Ἰανουαρίου 2014. Μάλιστα στό ἔγγραφό τους πρότειναν νέες διατυπώσεις σέ
ἐπίμαχα ἄρθρα τοῦ νομοσχεδίου.
Δυστυχῶς ἀπό τούς 85 Μητροπολίτες, ἀποδέκτες τῆς ἐπιστολῆς, ἀπήντησαν μόνον οἱ πέντε (5)!
Παραθέτουμε στή συνέχεια ἕνα ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς, ὅπως καί τά
ὀνόματα τῶν Χριστιανικῶν Συλλόγων. [...]
«Κατ᾽ ἀρχήν πιστεύουμε ὅτι δέν χρειαζόταν νά κατατεθεῖ αὐτό τό νομοσχέδιο.
Ὅπως ἐδήλωσε τόν παρελθόντα Μάιο καί
ὁ ἴδιος ὁ κ. Πρωθυπουργός, τό ὑπάρχον
νομικό ὁπλοστάσιο καί ἰδιαίτερα ὁ νόμος 927/1979, ὁ ὁποῖος ἰσχύει σήμερα,
εἶναι ἐπαρκῆ γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ
ρατσισμοῦ. Συνεπῶς τό νέο νομοσχέδιο
περιττεύει.
» Στήν περίπτωση πάντως πού τό
νομοσχέδιο δέν ἀποσυρθεῖ, θά θέλαμε
νά σᾶς ἐπισημάνουμε ὁρισμένα σημεῖα,
τά ὁποῖα κατά τή γνώμη μας θεωροῦμε
σημαντικά:
» [...] ὑπάρχουν καί στό παρόν νομοσχέδιο σημεῖα, τά ὁποῖα ἐγκυμονοῦν
κινδύνους ‒ἐάν δέν διευκρινισθοῦν καί
διορθωθοῦν‒ νά ἀποτελοῦν μία ἐπικρεμαμένη διαρκῶς ἀπειλή γιά τούς λειτουργούς
τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς, θεολόγους
καί κατηχητές νά δεχθοῦν μηνύσεις ἀπό
κάποιους, πού θά θεωρήσουν ὅτι θίγονται
ἀπό τόν δημόσιο λόγο τῆς Ἐκκλησίας,
ὅπως παραδείγματος χάριν, ἐάν θά ἐστηλίτευαν, εἴτε προφορικῶς εἴτε γραπτῶς,
κατεγνωσμένες ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως καί Πατερικῆς Διδασκαλίας πλάνες καί αἱρέσεις ἤ
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νεώτερες "σέκτες" καί "καταστροφικές
λατρεῖες", ὅπως π.χ. οἱ Ψευδο-Μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ ἤ ἡ Σαϊεντολογία.
» Ταπεινῶς φρονοῦμεν ὅτι ἡ παράγραφος 7 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ νομοσχεδίου,
ἡ ὁποία ἀναφέρει ὅτι "Οἱ διατάξεις τῶν
προηγούμενων παραγράφων δέν ἐφαρμόζονται ὡς πρός τό κράτος, τά νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τά δημόσια
νομικά πρόσωπα κατά τήν ἄσκηση δημόσιας ἐξουσίας καί τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς δημοσίου δικαίου", νά συμπληρωθεῖ
μέ ρητή ἀναφορά καί στούς λειτουργούς
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἤ στούς λειτουργούς τῶν γνωστῶν, κατά τήν νομική
ὁρολογία, θρησκειῶν. Παραδείγματος χάριν ἡ συμπλήρωση θά μποροῦσε νά λέγει
ὅτι "Ἐξαιρεῖται ὡσαύτως τῶν ἀνωτέρω
διατάξεων ὁποιοσδήποτε ἐκφράζει, εἴτε
μέ γραπτό εἴτε μέ προφορικό λόγο, ἐπίσημες καί κατοχυρωμένες διδασκαλίες
τῆς πίστεως γνωστῆς θρησκείας, ὅπως
αὐτή διατυπώνεται μέσα ἀπό ἱερά, λειτουργικά, ὑμνογραφικά καί ἄλλα κείμενα
τῆς παραδόσεώς της".
» Κατά τήν γνώμη μας, καλό θά ἦταν
νά ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι αὐτό πού κολάζεται ποινικῶς εἶναι ἡ ἐνδεχόμενη προτροπή
σέ διάπραξη ἀξιοποίνων πράξεων καί ὄχι
ἡ προβολή ἰδεῶν καί ἀπόψεων, διότι τότε
καταργεῖται ἡ συνταγματικά κατοχυρωμένη ἐλευθερία τοῦ λόγου, τῆς ἐκφράσεως
καί τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.»
Τά Συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης:
1. Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ἕνωση Χριστιανική Ἀγωγή)
2. Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «ὁ Μέγας Βασίλειος»
3. Τομέας Ἐπιστημόνων «Μεγάλου Βασιλείου»
4. Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ἡ Ἀπολύτρωσις»
5. Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης «Ὁσία Ξένη»
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6. Ἀδελφότης «Χριστιανική Ἐλπίς»
7. ΠΑ.ΣΥ.Β.Α (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα)
8. Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συντονιστική Φοιτητική Ἕνωση
Βορειοπηπειρωτικοῦ Ἀγώνα)
9. Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης
10. Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός»
11. Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν
12. «Παρακαταθήκη»
13. Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων «οἱ Ἅγιοι Πάντες»
14. Σύλλογος «Παναγιόφιλοι»
15. Πολιτιστικός Σύλλογος «Ἐθνεγερσία»
16. Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ἑλλάδος
17. Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιά τήν Πνευματική
Ἐλευθερία
18. Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα «Ἀγάπη Χριστοῦ»
19. Ὅμιλος Φίλων Ἁγίου Ὄρους «Ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης»
20. Φιλανθρωπικό Σωματεῖο «Μέριμνα τῶν
πτωχῶν»

❖❖❖
«Ἑλληνόφωνοι» οἱ Κρῆτες κατά
τόν Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου
κ. Ἀνδρέα (Νανάκη)!
Μεταφέρουμε ἀπό τήν μαχητική Χριστιανική Βιβλιογραφία (φ. 61, Ὀκτ. - Δεκ.
2013) τμῆμα δημοσιεύματος τοῦ γνωστοῦ
δημοσιογράφου κ. Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου, μέ τίτλο Ὁ Φαλμεράϊερ ἐμπνέει
ἀκόμη καί Μητροπολίτη.
Γράφει ὁ κ. Γιῶργος Παπαθανασόπουλος:
Ἀνακριβεῖς χαρακτηρισμοί σέ βάρος
τῶν Κρητῶν ἐλέχθησαν ἀπό Μητροπολίτη
τῆς Μεγαλονήσου. Συγκεκριμένα ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου καί καθηγητής
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης κ.
Ἀνδρέας (Νανάκης) κατά τήν ἐπισημότατη
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ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 100ῆς ἑπετείου
τῆς Ἑνώσεως τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης
μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα καί τήν Δοξολογία
πού τελέστηκε στά Χανιά ἐκφώνησε τόν
πανηγυρικό τῆς ἡμέρας, στόν ὁποῖο χαρακτήρισε τούς Κρῆτες «ἑλληνόφωνους
ὀρθόδοξους χριστιανούς τῆς Κρήτης».
Ἐπίσης ἁπλῶς «χριστιανούς τῆς Κρήτης»
καί «παραδοσιακή ἑλληνόφωνη κρητική
κοινωνία» (Σημ. Οἱ ὑπογραμμίσεις τοῦ
γράφοντος). Οἱ ἀνακριβεῖς χαρακτηρισμοί
ἐλέχθησαν ἐνώπιον ὅλων τῶν στήν Κρήτη
Μητροπολιτῶν, τοῦ πρ. πρωθυπουργοῦ
Κων. Μητσοτάκη, τοῦ Ὑπουργοῦ Κυριάκου
Μητσοτάκη, τῆς πρ. Ὑπουργοῦ Ντόρας
Μπακογιάννη, καί ὅλης τῆς πολιτικῆς καί
στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς Μεγαλονήσου.
Δέν εἶναι γνωστό ἄν κάποιος ἤ κάποιοι
ἀπό τούς ἀκροατές ἐθίγησαν ἀπό τούς
χαρακτηρισμούς καί διαμαρτυρήθηκαν.
Ἐπειδή «ἀρχή σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις» (Ἀντισθένης) σημειώνεται ὅτι
«ἑλληνόφωνος» εἶναι «ὁ ἀλλοεθνής πού
ἔχει ὡς γλώσσα του τήν ἑλληνική» (Σημ.
παράβαλε λεξικά Μπαμπινιώτη, Τεγόπουλου-Φυτράκη, Γιοβάνη κ.ἄ.) Γιά παράδειγμα οἱ Γάλλοι ὀνομάζουν «γαλλοφώνους» τούς κατοίκους τῶν πρώην ἀποικιῶν
τους, στήν Ἀφρική καί ἀλλοῦ... Μέ τήν
ἑρμηνεία πού δίνουν τά λεξικά, κατά τόν
Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου οἱ Κρῆτες
εἶναι ἀλλοεθνεῖς πρός τούς Ἕλληνες, οἱ
Κρῆτες, πού ἔκαμαν τεράστιες θυσίες
καί ἔχυσαν ποταμούς αἱμάτων γιά τήν
ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τούς δυνάστες
τους, γιά τήν ἕνωσή τους μέ τήν Μητέρα
Ἑλλάδα καί γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν
ἄλλων Ἑλλήνων εἰς Ἤπειρο, Μακεδονία,
Θράκη καί Μικρά Ἀσία.
Πρῶτος πού ἀμφισβήτησε τή γνησιότητα γενικά τῶν Ἑλλήνων ἦταν ὁ γερμανόψυχος αὐστριακός καί ἀνθέλληνας πολιτικός
Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράϋερ (1790-1861) .

Κατά τή θεωρία του οἱ νεοέλληνες εἶναι
«ἑλληνόφωνοι –μή Ἕλληνες– βυζαντινοί
πρόσφυγες, πού στά ἑλληνικά ἐδάφη
ἀναμίχθηκαν μέ σλάβους καί ἀλβανούς».
Τή θεωρία τοῦ Φαλμεράϋερ χρησιμοποίησαν οἱ Ναζί στήν Κατοχή (1941-1944)
γιά νά δικαιολογοῦν τά ὅσα ἀποτρόπαια
διέπρατταν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων.
❖❖❖
Ἀπέτυχε (πρός τό παρόν;)
προσπάθεια ὑφαρπαγῆς
Μετοχίων καί Ἱερῶν Ναῶν
Ὅπως διαβάζουμε στήν ἱστοσελίδα
τοῦ «Ἁγιορειτικοῦ Βήματος» (25.1.2014), μέ
τροπολογία σέ ἄσχετο νομοσχέδιο, χωρίς
νά προηγηθεῖ ἐνημέρωση, συζήτηση καί
διαβούλευση (ἔτσι συνήθως περνοῦν ὅλα
τά «πονηρά»), ἔγινε ὕπουλη προσπάθεια
ὑφαρπαγῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος μέ τή συνέργεια τῆς Πολιτείας,
Ἁγιορειτικῶν (καί ὄχι μόνο) Μετοχίων καί
Ἱερῶν Ναῶν στήν ἑλληνική ἐπικράτεια! Ἡ
ἀπαράδεκτη τροπολογία (ντροπολογία)
ἀπεσύρθη τήν τελευταία στιγμή μετά ἀπό
ἔντονη ἀντίδραση τῶν Ἁγιορειτῶν καί τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Οἱ ἐμπνευστές της (ν)τροπολογίας παρέσυραν καί τήν Πολιτεία, ἡ ὁποία –ἴσως
γιά λόγους προεκλογικούς– συγκατένευσε.
Κατά τά ἄλλα μιλοῦμε γιά συνοδικότητα... Κρίμα!
Λέγεται ὅτι τό θέμα θά ἐπανέλθει. Γι᾽
αὐτό ἄς μήν ἐφησυχάζουν οἱ Μονές, τά
Ἡσυχαστήρια ἀλλά καί οἱ Χριστιανικές
Ἀδελφότητες, πού ἔχουν Ἱερούς Ναούς
καί κινδυνεύουν νά τούς χάσουν.
Τό «Ἁγιορειτικό Βῆμα» ἐπικαλεῖται
ἀπόψεις νομικῶν κύκλων, πού λένε ὅτι
παρόμοιες διατάξεις μόνο σέ δικτατορικά
καθεστῶτα ἔχουν ἰσχύσει!
❖❖❖
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Ἀδίστακτοι νεοταξίτες σιωνιστές
μαζί μέ νεο-ναζί, σαϊεντολόγους καί
προτεστάντες στήν Οὐκρανία
Οἱ σιωνιστές νεοταξίτες ἔδειξαν γιά
ἄλλη μιά φορά τό ἀληθινό τους πρόσωπο στήν Οὐκρανία. Συμμαχοῦν καί μέ τόν
διάβολο (κυρίως μέ αὐτόν), γιά νά προωθήσουν τά σχέδιά τους. Ἔτσι, ἐνῶ στήν
Ἑλλάδα, μέ δική τους πίεση πρός τήν
κυβέρνηση, διώκονται οἱ ἐθνικιστές τῆς
«Χρυσῆς Αὐγῆς», στήν Οὐκρανία αὐτοί
οἱ ἴδιοι ἔχουν ἀγαπημένο τους παιδί τό
νεο-ναζιστικό κόμμα τοῦ «Δεξιοῦ Τομέα»,
πού πρωτοστάτησε στήν ἀνατροπή τοῦ
Προέδρου τῆς Οὐκρανίας.
Γιατί; Γιατί ἔτσι προωθοῦν τά συμφέροντά τους.
Αὐτοί ὀργάνωσαν καί αὐτοί χρηματοδότησαν, ὅπως τώρα ἀποδεικνύεται,
τήν ἐξέγερση στήν Οὐκρανία, ἡ ὁποία
ἀνέτρεψε τόν νόμιμο πρόεδρο Γιανουκόβιτς, ἐπειδή ἦταν Ρωσσόφιλος. Τώρα
ἐγκατέστησαν τά δικά τους ἀνδρείκελα:
τόν μεταβατικό Πρωθυπουργό, πού εἶναι
ὑψηλόβαθμος Σαϊεντολόγος καί τόν μεταβατικό Πρόεδρο, πού εἶναι προτεστάντης
(Βαπτιστής) πάστορας! Μήπως ὅμως τά
ἴδια δέν κάνουν καί στή Συρία; Ἐκεῖ χρηματοδοτοῦν, γιά νά ρίξουν τόν Πρόεδρο
Ἄσσαντ, τούς ἀκραίους ἰσλαμοφασίστες
τῆς Ἀλ Κάιντα καί Ἀλ Νούσρα, τούς ὁποίους ἀλλοῦ δαιμονοποιοῦν.
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«ψυχική βοήθεια». Ἀξίζει νά μελετήσει
κανείς τά Πορίσματα τῆς Ἡμερίδος, πού
βρίσκονται στήν ἱστοσελίδα orthros.gr
❖❖❖
Νέος Καθηγούμενος
στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου
Ἁγίου Ὄρους
Στά μέσα Φεβρουαρίου 2014 ὁ πολυσέβαστος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους π.
Γεώργιος (Καψάνης), μετά ἀπό σαράντα
χρόνια στό τιμόνι τῆς Μονῆς, ὑπέβαλε
τήν παραίτησή του γιά λόγους ὑγείας.
Ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς ἐξέλεξε νέον
Ἡγούμενο τόν ἱερομόναχο Χριστοφόρο,
κυπριακῆς κατά κόσμον καταγωγῆς, 57
ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἐγκαταβιώνει στήν Μονή
ἀπό τό 1981.
Εὐχόμεθα ταπεινῶς ὁ Χριστός μας, ἡ
Παναγία μας καί οἱ προστάτες ἅγιοι τῆς
Μονῆς, ὁ ἅγιος Νικόλαος, ἡ ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία καί ὁ ὅσιος Γρηγόριος,
ὁ κτίτωρ τῆς Μονῆς, νά φωτίζουν καί νά
ἐνισχύουν τόν νέο Καθηγούμενο νά συνεχίσει στά χνάρια τοῦ σεβαστοῦ Γέροντά
του, καί στόν π. Γεώργιο εὐχόμεθα νά
καμαρώνει τήν πνευματική πρόοδο τῆς
Μονῆς καί νά συνεχίσει νά μᾶς φωτίζει
μέ τήν σύνεση καί τήν ἐν Χριστῷ ἐμπειρία του.
❖❖❖

❖❖❖
«Θεραπεία ψυχῆς»

«Μαϊμού» ἡ εἴδηση γιά τσιπάρισμα
βρεφῶν ἀπό τόν Μάιο τοῦ 2014

Ἡμερίδα μέ θέμα «Θεραπεία ψυχῆς»
διοργάνωσε ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς τήν Κυριακή 16.2.2014 μέ
ἀξιόλογους εἰσηγητές. Ἡ ἡμερίδα ἑστίασε
στόν ὑπαρκτό κίνδυνο νά ἀντικατασταθεῖ
ἡ ἁγιοπνευματική ποιμαντική καθοδήγηση
ἀπό μία ἐκκοσμικευμένη ψυχολογίζουσα

Κυκλοφόρησε στό διαδίκτυο ἡ εἴδηση ὅτι ἀπό τόν Μάιο τοῦ 2014 στά νεογνά, πού θά γεννιοῦνται στήν Ἑλλάδα,
θά τοποθετεῖται τσιπάκι, σάν αὐτό πού
τοποθετεῖται ἐδῶ καί δέκα χρόνια στά
σκυλιά καί στίς γάτες! Ὁ κόσμος, δικαίως,
θορυβήθηκε.
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Μόνο πού ἡ εἴδηση πρός τό παρόν
εἶναι «μαϊμού». Καί ὄχι τυχαῖα.
Ὁ τρόπος πού λειτουργοῦν οἱ ἀντίχριστοι στό πλαίσιο χειραγώγησης τοῦ παγκόσμιου κοπαδιοῦ, πού ὀνειρεύονται νά
δημιουργήσουν, εἶναι ὁ ἑξῆς: Διοχετεύουν
μιά ψευδῆ εἴδηση. Ὁ κόσμος τήν πιστεύει καί ἀνησυχεῖ. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν
ψέμα. Ὁ κόσμος ἀνακουφίζεται. Ἄν τό
ἴδιο συμβεῖ δυό-τρεῖς φορές, μετά, ὅταν
ἡ εἴδηση θά εἶναι ἀληθινή, λίγοι θά τήν
πιστέψουν καί ἀκόμη λιγότεροι θά εἶναι
διατεθειμένοι νά ἀντιδράσουν.
Εἶναι ἐφαρμογή τῆς ἱστορίας τοῦ βοσκοῦ, πού φώναξε τήν πρώτη φορά «λύκος στά πρόβατα», γιά «νά κάνει πλάκα»
στούς συγχωριανούς του. Τή δεύτερη φορά τό ἴδιο. Ὅταν τήν τρίτη φορά φώναζε
στ᾽ ἀλήθεια «λύκος στά πρόβατα», ὅλοι
νόμισαν ὅτι τούς κορόιδευε, ὅπως καί τίς
προηγούμενες φορές, καί ἔτσι κανείς δέν
πῆγε νά βοηθήσει.
❖❖❖

ἄλλες ὁμάδες πολιτῶν καί ἀποκτᾶ ἰδιαίτερα προνόμια!
Συμπλήρωση ἀπό «Π»: Ἡ «Νέα Δημοκρατία» ὅρισε τόν κ. Κουμουτσᾶκο, ἕναν
ἀπό τούς εὐρωβουλευτές τῆς ντροπῆς,
ὑποψήφιο Περιφερειάρχη Ἀττικῆς στίς
ἐπερχόμενες αὐτοδιοικητικές ἐκλογές.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἐξέδωσε
σχετική Ἀνακοίνωση μέ τίτλο παρμένο
ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη «Ἐμετρήθης,
ἐζυγίσθης καί εὑρέθης ἐλλιπής». Ἡ συνέχεια στήν κάλπη.
Ἄς σημειωθεῖ ὅτι, ἄν ψηφισθεῖ ὁ τρομοκρατικός «ἀντιρατσιστικός νόμος» (στήν
πραγματικότητα ρατσιστικός εἰς βάρος τῶν
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, βλ. σχόλιο στίς σσ.
19-20 τῆς «Π»), ὅλοι ὅσοι ἀσκοῦμε κριτική
στήν ἀπόφαση ντροπῆς τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου θά βρεθοῦμε κατηγορούμενοι γιά
«ρατσιστική συμπεριφορά». Ἐάν αὐτό εἶναι
δημοκρατία, τότε τί εἶναι ὁλοκληρωτισμός;

Οἱ εὐρωβουλευτές τῆς ντροπῆς

❖❖❖

Γράφει ὁ δημοσιογράφος κ. Γιῶργος
Ν. Παπαθανασόπουλος:
Ἡ 4η Φεβρουαρίου 2014 καταγράφεται ὡς μία ἀπό τίς χειρότερες μέρες στήν
ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου.
Τή μέρα αὐτή πέρασε μέ μεγάλη πλειονοψηφία ψήφισμα ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς
ὡς φυσιολογικῆς τῆς νοοτροπίας καί τῆς
ἠθικῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων στούς πολίτες
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης! Ἡ ἴδια μέρα
καταγράφεται ὡς ἡμέρα ντροπῆς γιά τήν
Ἑλλάδα τῆς παράδοσης καί τῶν ἀξιῶν,
ἀφοῦ οὔτε ΕΝΑΣ ἀπό τούς 22 εὐρωβουλευτές δέν βρέθηκε νά καταψηφίσει τό
ψήφισμα.
Μέ βάση τό ψήφισμα ἡ ὁμάδα τῶν
ὁμοφυλοφίλων ξεχωρίζει ἀπό ὅλες τίς

Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος: «Τρέμω μήπως συζητηθεῖ τό θέμα τῶν
Θρησκευτικῶν στήν Ἱεραρχία»(!)
Ἡ «Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων»
(Π.Ε.Θ.) σέ ἔγγραφό της μέ ἀρ. πρωτ.
34 τῆς 14.2.2014 ἀπευθύνεται πρός τόν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καί τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς καί ζητεῖ νά
ἀπασχολήσει τήν Ἱεραρχία τό θέμα τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ Π.Ε.Θ.
ἀγωνίζεται νά διατηρήσει τό μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν τόν χαρακτῆρα του, ὅπως
προσδιορίζεται ἀπό τό Σύνταγμα καί τήν
κειμένη νομοθεσία καί νά μήν μεταλλαχθεῖ
ἤδη ἀπό τίς πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ
σέ θρησκειολογικό. Ὑπέρ τῆς μετάλλαξης εἶναι «προοδευτικοί» θεολόγοι ἀλλά
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καί Ἱεράρχες, ὅπως ὁ Σεβ. Δημητριάδος
(Βόλου) κ. Ἰγνάτιος.
Στά ἐπισυναπτόμενα, στό ἔγγραφο
τῆς Π.Ε.Θ., ὑπάρχει καί ἀποκαλυπτικός
διάλογος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος μέ «προοδευτικούς» θεολόγους
τοῦ Συλλόγου θεολόγων «Καιρός».
Ὁ διάλογος εἶναι ἀπό τήν παρουσίαση βιβλίου γραμμένου ἀπό θεολόγους
τοῦ «Καιροῦ», πού ἔγινε στόν χῶρο τῶν
ἐκδόσεων «Ἁρμός», στήν Ἀθήνα.
Ἐκεῖ λοιπόν, κατά τήν παρουσίαση
τοῦ βιβλίου, ἐλέχθησαν καί τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά ὅσο καί θλιβερά:
Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος: «Θέλω νά πῶ γιά τήν Ἱεραρχία. Λυπᾶμαι,
ἀλλά πλέον ἡ Ἱεραρχία, δυστυχῶς, ἔχει

ἐπηρεαστεῖ (ἐνν. ἀπό τούς ἀντίθετους
στά πιλοτικά Προγράμματα). Τρέμω νά
μήν ἔρθει ἡ στιγμή συζητήσεως μέσα στό
σῶμα τῆς Ἱεραρχίας (ἐνν. γιά τό μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν)».
Ἀκροατής: «Γιατί ἔγινε αὐτό;»
Σεβ. Δημητριάδος: «Γιατί, δυστυχῶς,
ἀφήσατε ἤ ἀφήσαμε περιθώριο σ᾽ αὐτούς,
τούς ὁποίους περιγράφετε κάθε φορά
μέ τόν τρόπο πού τούς περιγράφετε, νά
ἐπηρεάσουν τούς Ἱεράρχες, διότι αὐτοί
εἶναι ὀργανωμένοι, εἶναι συντονισμένοι,
κατεβαίνουν μέ sites, κάνουν συναντήσεις
καί ἐπηρεάζουν. Ἄρα αὐτή τή στιγμή συζήτηση στήν Ἱεραρχία δέν θά πρέπει νά
γίνει γι᾽ αὐτό τό θέμα».
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Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κατόπιν γραπτῆς ἀδείας ἀπό τήν διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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