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X ωρίς ἀμφιβολία τό τρομοκρατικό 
κτύπημα τῶν τζιχαντιστῶν στό 

Παρίσι (13.11.2015) ἦταν τό σημαντικό-
τερο γεγονός τῶν τελευταίων ἡμερῶν σέ 
διεθνές ἐπίπεδο. 

Ἤδη ἔχουν γραφεῖ καί λεχθεῖ πάρα 
πολλά γι᾽ αὐτό. Ἡ Εὐρώπη, εἶπαν, χρεια- 
ζόταν κι αὐτή τή δική της 11η Σεπτεμ-
βρίου (ἡμερομηνία πτώσεως τῶν διδύμων 
πύργων στή Νέα Ὑόρκη τό 2001).

Ἡ εἴδηση, πού ἔθαψαν τά διεθνῆ 
Μ.Μ.Ε., ἦταν ὅτι, σύμφωνα μέ τούς Times 
of Israel, ἡ Ἑβραϊκή Κοινότητα τῆς Γαλλίας 

εἶχε ἐνημερωθεῖ ἤδη ἀπό τήν Παρασκευή 
τό πρωί (ἀνήμερα τῆς ἐπιθέσεως) γιά ἐπι-
κείμενο μεγάλο κτύπημα! (βλ. σχόλιό μας 
στή σ. 24). Κατόπιν αὐτοῦ, ὅ,τι καί νά 
πεῖ κανείς γιά τά βρώμικα παιγνίδια, πού 
παίζονται ἀπό τούς ἰσχυρούς, οἱ ὁποῖοι 
καί κατευθύνουν τήν «τρομοκρατία», θά 
εἶναι λίγο.

Ἡ Δύση χύνει τώρα κροκοδείλια δά-
κρυα γιά τά θύματα τῆς τρομοκρατικῆς 
ἐπιθέσεως. Ὅμως τό τέρας, πού λέγεται 
ISIS (Ἰσλαμικό κράτος), τό ἐξέθρεψε ἡ ἴδια 
καί κυρίως οἱ Ἀμερικανοί καί οἱ Σιωνιστές.

ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ!
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Παράλληλα φροντίζουν μέ περισσό 
ζῆλο νά μήν ἀμαυρωθεῖ τό πρόσωπο τοῦ 
Ἰσλάμ, τοῦ ἀγαπημένου παιδιοῦ τῆς Νέ-
ας Τάξης. Ὁ πρόεδρος Ὀμπάμα δήλωσε 
ὅτι «Τό ISIS δέν εἶναι ἰσλαμικό»(!) Στό 
ἴδιο μῆκος κύματος καί ὁ Μητροπολίτης 
Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.

Ξεχνοῦν ὅμως, ὅτι μπροστά στόν ἀπί-
στευτο φασισμό τοῦ Ἰσλάμ, πού διατάσσει, 
διά στόματος τοῦ «προφήτη» Μωάμεθ, 
τόν θάνατο τῶν «ἀπίστων», ὠχριᾶ κάθε 
ἄλλος ὁλοκληρωτισμός.

Κατόπιν αὐτῶν, ἀναμένεται νέο κύμα 
διαθρησκειακῶν συναντήσεων «γιά τήν 
εἰρήνη», ὅπως ἔγινε μετά τήν πτώση τῶν 
διδύμων πύργων τό 2001.

Παράλληλα ἀναμένεται νέα ἐπέλαση 
τοῦ Big Brother, μέ «κάρτα τοῦ πολίτη» 
κ.ἄ., προκειμένου νά μᾶς «προστατεύσουν» 
ἀπό τήν «τρομοκρατία».

Δέκα μέρες μετά τό τρομοκρατικό κτύ-
πημα στό Παρίσι, πού ἔκανε τήν ἀνθρωπό-
τητα νά κρατήσει τήν ἀναπνοή της, ἦλθε 
καί ἡ δόλια (κατά τήν πάγια τακτική τῆς 
τουρκικῆς ἀλεποῦς), κατάρριψη ρωσσικοῦ 
ἀεροσκάφους, πού ἐμάχετο ἐναντίον τῶν 
τζιχαντιστῶν τοῦ ISIS στά σύνορα τῆς 
Συρίας μέ τήν Τουρκία.

Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγίου Παϊσίου καί 

τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ γίνονται πλέον πρωτο-
σέλιδα καί σέ κοσμικές ἀκόμη ἐφημερίδες. 
Μάλιστα ἡ εἴδηση, ὅτι οἱ Ρῶσσοι ζήτη-
σαν ἀπό τούς Τούρκους τήν ἐπιστροφή 
τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς στό Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως, ἔφερε στήν ἐπιφάνεια 
ἀκόμη πιό ἔντονα τήν προσμονή μας γιά 
τό ποθούμενο.

Προσοχή ὅμως! Γιά νά πουλήσουν 
φύλλα οἱ ἐφημερίδες καί νά ἐκθέσουν στή 
συνέχεια τόν ἅγιο Παΐσιο, βάζουν πολλοί 
στό στόμα του καί πράγματα πού δέν εἶ-
πε. Ἔτσι αὐτό πού ἐγράφη, ὅτι δῆθεν «ὁ 
τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θά ξεκινήσει, 
ὅταν σβήσουν τά φῶτα στόν πύργο τοῦ 
Ἄιφελ», εἶναι πλαστό.

Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὅμως εἶπε (ἤδη πρίν 
ἀπό τριάντα χρόνια), ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι, 
καί ἰδιαίτερα οἱ Γάλλοι, χαϊδεύουν τώρα 
τό Ἰσλάμ, ὅμως, ὅταν τό Παρίσι γεμίσει 
μέ τζαμιά, τότε νά δοῦμε τί θά κάνουν!

Φαίνεται, ὅτι πολλά θά δοῦν τά μά-
τια μας.

Γι᾽ αὐτό, ἄς ἀξιοποιήσουμε τήν πνευ-
ματική παρακαταθήκη τῶν ἁγίων καί τῶν 
ἡρώων μας.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θά πάρει σκούπα ὁ Θεός! 
Ὁ Καλός Θεός ὅλα θά τά οἰκονομήση μέ τόν καλύτερο τρόπο, ἀλλά χρειάζεται 
πολλή ὑπομονή καί προσοχή, γιατί πολλές φορές, μέ τό νά βιάζωνται οἱ ἄνθρωποι 
νά ξεμπλέξουν τά κουβάρια, τά μπλέκουν περισσότερο. Ὁ Θεός μέ ὑπομονή τά 
ξεμπλέκει. Δέν θά πάη πολύ αὐτή ἡ κατάσταση. Θά πάρει σκούπα ὁ Θεός! [...]
Ὁ Θεός ὅ,τι δέν εἶναι σωστό θά τό πετάξει πέρα, ὅπως τό μάτι πετάει τό σκουπι-
δάκι. Δουλεύει ὁ διάβολος, ἀλλά δουλεύει καί ὁ Θεός καί ἀξιοποιεῖ τό κακό, ὥστε 
νά προκύψη ἀπό αὐτό καλό. Σπάζουν λ.χ. τά πλακάκια καί ὁ Θεός τά παίρνει 
καί φτιάχνει ὡραῖο μωσαϊκό.           (Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, Λόγοι τ. Β´, σσ. 19,20)
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* Ὁμιλία στή Σχολή Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας στό Ἀγρίνιο, Κυ-
ριακή 22 Νοεμβρίου 2015.

Η «ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ»*
τοῦ Μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, Δρ Θ. - Πτ. Φιλοσ.

Μέρος Α´

Ὁ τίτλος τῆς ἀποψινῆς μας ὁμιλίας 
εἶναι παρμένος ἀπό τόν δεύτερο τόμο 
τῶν Λόγων τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, μέ τίτλο 
Πνευματική Ἀφύπνιση (σσ. 20 κ.ἑ.), πού 
ἐξέδωσε τό 1999 τό γυναικεῖο μοναστήρι 
τῆς Σουρωτῆς, ὅπου καί ὁ τάφος τοῦ 
Ἁγίου.

Στό βιβλίο αὐτό, ἤδη πρίν ἀπό τριά-
ντα χρόνια, ὁμιλεῖ ὁ Ἅγιος γιά τό «γενικό 
ρεμπελιό» καί τήν «προσπάθεια νά τά 
γκρεμίσουν ὅλα»!

Ἀφορμή πήραμε καί ἀπό συνθήματα 
τοῦ τύπου «Ἑλλάδα ψόφα, νά ζήσουμε 
ἐμεῖς», γραμμένα τόν τελευταῖο χρόνο σέ 
τοίχους τῆς Ἀθήνας καί ὑπογραφόμενα 
ἀπό τήν Antifa (εἶναι ὁ χῶρος τῶν λεγο-
μένων ἀναρχοαυτόνομων).

Παραδείγματα ἀδιαφορίας θά μπο-
ροῦσε νά δώσει κάποιος πολλά καί 
σίγουρα ὅλοι μας γνωρίζουμε. Ὁ ἅγιος 
Παΐσιος ἀναφέρει ὅτι φιλόλογος ἀπό τή 
Χαλκιδική δέν ἤξερε τί εἶναι τό Ἅγιον 
Ὄρος! Φίλος γιατρός χειρουργός ἐπαρχι-
ακοῦ νοσοκομείου μοῦ ἔλεγε ὅτι ἡ πλειο-
ψηφία τῶν εἰδικευομένων πού πέρασαν 
ἀπό ἐκεῖ δέν εἶχαν κανένα ἐνδιαφέρον 
νά μάθουν χειρουργική. «Ὅλη μέρα μέ 
ἕνα καφέ στό χέρι», μοῦ ἔλεγε ὁ γιατρός, 
φανερά ἀπαισιόδοξος γιά τό ποῦ πάει 
αὐτός ὁ τόπος.

Τό φαινόμενο, φυσικά, δέν εἶναι μό-
νον ἑλληνικό. Ἡ Γαλλίδα φιλόλογος Να-
τάσα Πολονύ, πού ἔγραψε ἕνα σπουδαῖο 
βιβλίο μέ τίτλο «Τά χαμένα παιδιά μας» 

(ἐκδ. Πόλις 2004– θά ἀναφερθοῦμε ξανά 
καί ξανά στό βιβλίο αὐτό) ἀναφέρει πα-
ραδείγματα ἀπό τή Γαλλία. Νέα παιδιά, 
χωρίς κανένα ἐνδιαφέρον γιά τό παραμι-
κρό. Νέα παιδιά, πού προσλαμβάνονται 
σέ μιά ἐργασία καί τήν παρατοῦν μετά 
ἀπό λίγες ἡμέρες, χωρίς νά κάνουν οὔτε 
ἕνα τηλεφώνημα στόν ἐργοδότη τους. 
(βλ. Πολονύ, σσ. 61, 62).

Ἄς καταπιαστοῦμε λοιπόν μέ τό 
θέμα μας, μέ τή γενιά τῆς ἀδιαφορίας, 
ἤ –ἄν θέλετε– μέ τήν κοινωνία τῆς ἀδι-
αφορίας.

Προσεγγίζοντας πνευματικά τό θέμα 
θά μπορούσαμε νά μιλήσουμε γιά τήν 
ἀδιαφορία ὡς ἀ-κηδία (α στερητικό καί 
κῆδος, ἐξ οὗ καί κηδεία, πού σημαίνει 
κυριολεκτικῶς φροντίδα).

Ἀκηδία, ὡς γνωστόν, σύμφωνα μέ τίς 
ἀναλύσεις πού κάνουν οἱ ἅγιοί μας, ση-
μαίνει πρῶτα-πρῶτα ἀδιαφορία γιά τή 
σωτηρία μας.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης ἀφιερώ-
νει τόν 8ο λόγο τῆς Κλίμακός του στήν 
ἀκηδία, ἡ ὁποία ναρκώνει τήν ψυχή καί 
τήν ὁδηγεῖ σιγά-σιγά στόν πνευματικό 
θάνατο.

Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ καλή ἀδιαφο-
ρία, ὅπως τήν ὀνομάζει πάλι ὁ ἅγιος 
Παΐσιος, ἀλλ᾽ αὐτή εἶναι κάτι ἄλλο, εἶ-
ναι τό νά μήν παίρνει ἕνας εὐαίσθητος 
ἄνθρωπος «τοῖς μετρητοῖς» τά πάντα μέ 
ἀποτέλεσμα νά φθείρεται ἐσωτερικά.

Θά προσπαθήσω νά σᾶς δείξω ὅτι ἡ 
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δημιουργία τῆς «γενιᾶς τῆς ἀδιαφορίας» 
δέν συνέβη τυχαῖα, ὡς ἕνα ἀτύχημα, 
κάτι πού δέν πῆγε καλά, ἀλλά ἀποτελεῖ 
μέρος μιᾶς γενικότερης στόχευσης γιά 
διάλυση καί ξεχαρβάλωμα τῶν πάντων, 
ὥστε μετά νά ἔλθει ἡ λύση: ἡ τάξη ἀπό 
τό χάος (Ordo ad chaos), ὅπως λένε οἱ 
ἰλλουμινάτι, πού παίζουν κεντρικό ρόλο 
στή λεγομένη Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Τί θέλουν (στρατηγικός στόχος)
Γιά νά καταλάβουμε ὅσα σήμερα 

συμβαίνουν στήν πατρίδα μας καί στόν 
κόσμο, στήν ἐκπαίδευση, στήν κοινωνία, 
παντοῦ, πρέπει νά ἔχουμε ἕνα κλειδί 
γιά τήν κατανόηση αὐτή. Ἔτσι θά μπο-
ροῦμε νά συνδέουμε καί πράγματα φαι-
νομενικῶς ἀσύνδετα μεταξύ τους καί νά 
βρίσκουμε τό κρυμμένο νόημα πολλῶν 
ἀπό τά σημερινά δρώμενα.

Πρέπει λοιπόν νά ξέρουμε ὅτι μαίνε-
ται ἕνας πόλεμος καί ἀόρατος (πνευμα-
τικός) καί ὁρατός (σέ ἐπίπεδο πολιτικῶν, 
οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν μέτρων, ἀλ-
λαγῶν, ἀνατροπῶν, ἀλλά καί στρατιωτι-
κῶν ἐπεμβάσεων) μέ στρατηγικό στόχο 
τήν ἔλευση τῆς διαβόητης Νέας Τάξεως 
Πραγμάτων τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς, 
μέσῳ τοῦ ὁδοστρωτήρα τῆς Παγκοσμιο-
ποίησης. Ὁ τελικός στόχος εἶναι ἕνας 
κόσμος μέ ἕναν παγκόσμιο κυβερνήτη, 
τό παλαιό δηλαδή σχέδιο τῶν μυστικῶν 
ἑταιριῶν, τύπου μασονίας, θεοσοφίας, 
ἰλλουμινάτων (πεφωτισμένων) κ.ἄ. Θυ-
μηθεῖτε τίς ἀναφορές τῶν παγκοσμιο-
ποιητῶν τύπου Σόρος ἤ Μπίλ Γκέητς 
ἤ τοῦ δικοῦ μας Γιωργάκη Παπανδρέου 
γιά τήν ἀνάγκη «παγκόσμιας διακυβέρ-
νησης» (=κυβέρνησης), γιά νά λύσει τά 
παγκόσμια προβλήματα.

Πῶς προωθοῦν τόν στόχο (τακτική)
Ἄς ἔλθουμε λοιπόν νά δοῦμε πῶς 

κάποιοι ἐργάσθηκαν καί ἐργάζονται συ-
στηματικά γιά τή δημιουργία τῆς «γενιᾶς 
τῆς ἀδιαφορίας».

Πῶς διαλύουν τή νεολαία κυρίως, 
ἀλλά καί ὅλη τήν κοινωνία.

1. Ναρκωτικά
Τά ναρκωτικά σκοτώνουν τή νεολαία 

μας. Δέν θά ἐπιμείνουμε σ᾽ αὐτό τό θέμα, 
γιατί εἶναι τόσο γνωστό, ὥστε δέν χρειά-
ζεται ξεχωριστή ἀνάλυση.

2. Διαφθορά
Σημαντικό ἐργαλεῖο γιά τή διάλυση 

εἶναι ἡ ἐξώθηση τῶν νέων μας στή δι-
αφθορά, τόσο μέ τήν στενή ὅσο καί μέ 
τήν εὐρεία ἔννοια τοῦ ὅρου.

Σήμερα τό ἴδιο τό σχολεῖο καί ἡ πο-
λιτεία εἶναι οἱ μεγαλύτεροι προαγωγοί 
τῶν παιδιῶν μας στήν ἀνηθικότητα.

Ἄς θυμηθοῦμε αὐτά πού διδάσκο-
νται στό σχολεῖο στά «Βιβλία Γλώσσας», 
ὅπως π.χ. τό ἀφήγημα «Ὁσάκις», ὅπου 
ὁ Σάκης, ὁ 25χρονος ὑδραυλικός, εἶναι ὁ 
νεαρός μέ τόν ὁποῖο «βγαίνει» μιά 15χρο-
νη μαθήτρια, πρᾶγμα πού τό ξέρει ὅλη 
ἡ τάξη, γι᾽ αὐτό καί γίνεται πανζουρλι-
σμός, ὅταν ὁ καθηγητής τούς διδάσκει 
τό ἐπίρρημα ὁσάκις. (βλ. «Τετράδιο Ἐρ-
γασιῶν» Α´ Γυμνασίου, σ. 16).

3. Διάλυση μέσῳ τῆς πολυπολιτι-
σμικότητας, πολυφυλετικότητας καί 
πολυθρησκευτικότητας.

Ἐπειδή κανένας ἐλεύθερος ἄνθρω-
πος δέν θά ἤθελε νά ζήσει σέ μιά, «κοι-
νωνία» (κοινωνία ἐντός εἰσαγωγικῶν) τύ-
που Big Brother (βλ. «1984» τοῦ Τζώρτζ 
Ὄργουελ), γι᾽ αὐτό ὁ στόχος εἶναι νά 
διαλυθοῦν οἱ κοινωνίες.

Πῶς θά γίνει αὐτό; Μέσῳ τῆς πολυ-
πολιτισμικότητας, πολυφυλετικότητας 
καί πολυθρησκευτικότητας.
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Αὐτές οἱ ἐπίμονες στοχεύσεις τῆς 
μετάλλαξης τῶν κοινωνιῶν δημιουργοῦν 
γκετοποιήσεις καί διαλύουν τόν κοινω-
νικό ἱστό. Πάρτε τό παράδειγμα τῶν ση-
μερινῶν εὐρωπαϊκῶν πρωτευουσῶν καί 
κυρίως τοῦ Παρισιοῦ καί τῶν γκετοποι-
ημένων προαστίων του.

Τά τραγικά γεγονότα τῆς 13ης Νο-
εμβρίου 2015 στό Παρίσι θά πρέπει νά 
ἀνοίξουν τά μάτια ὅσων θέλουν νά βλέ-
πουν.

Σημειωτέον ὅτι ἡ multi culti (πο-
λυ-πολιτισμική) ἐκπαίδευση εἶναι στίς 
προτεραιότητες τοῦ «νέου σχολείου», 
πού παράγει τή «γενιά τῆς ἀδιαφορίας».

Ἔτσι, λοιπόν, ὁ στόχος τῆς Νέας Τά-
ξης εἶναι ἡ δημιουργία ἄ–ριζων ἀνθρώ-
πων μέσα σέ μία διαλυμένη κοινωνία. 
Ἀπρόσωπων καί ἀνέστιων ἀνθρώπων 
σέ μιά ἀπρόσωπη κοινωνία, ὅπου θά 
κυριαρχεῖ ὁ φόβος (βλ. ἄνθηση τρομο-
κρατίας), μέ στόχο νά ἐκχωρήσουμε τήν 
προσωπική, πολιτική καί ἐθνική ἐλευ-
θερία μας, γιά νά ἐξασφαλίσουμε τάχα 
ἀσφάλεια. Ὅποιος ὅμως θυσιάζει τήν 
ἐλευθερία γιά χάρη τῆς ἀσφάλειας, δέν 
ἀπολαμβάνει οὔτε τό ἕνα οὔτε τό ἄλλο 
οὔτε καί εἶναι ἄξιος γι᾽ αὐτά, λόγῳ τῆς 
δουλοφροσύνης του!

Ἡ γενιά, πράγματι, τῆς ἀδιαφορί-
ας ὠθεῖται ἐπίμονα νά ζεῖ τό «ἐδῶ καί 
τώρα» χωρίς ἀναφορά στό χθές (Ἱστορία, 
ρίζες) οὔτε στό αὔριο (ἐπιθυμία γιά ζωή, 
ἀξίες, ἰδανικά, στόχους ὑψηλούς γιά τό 
μέλλον). Τό μήνυμα, πού περνοῦν οἱ «ἰν-
στρούχτορες» τῆς Νέας Τάξης, εἶναι τό 
carpe diem (=ἅδραξε τή στιγμή, ζῆσε τό 
τώρα) ἐξ οὗ καί ἡ «εὐχή» «νά περνᾶτε 
καλά» (στόχος ζωῆς γιά τό 95% τῆς ση-
μερινῆς νεολαίας στή Γαλλία, σύμφωνα 
μέ ἔρευνα πού μνημονεύει ἡ Πολονύ.)

4. Σύγχρονος μηδενισμός
Ὅλη αὐτή ἡ κοινωνική παθολογία, 

πού εἶναι βαθύτατα πνευματική, μᾶς 
ὁδηγεῖ στό φαινόμενο τοῦ κυρίαρχου 
σύγχρονου μηδενισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπί-
σης εἶναι κλειδί κατανοήσεως τῆς κα-
ταστάσεως, ὅπως διαμορφώνεται στόν 
κόσμο μας. Εἶναι αὐτό πού λέγει ὁ Θε-
όδωρος Ζιάκας στό βιβλίο του «Ὁ σύγ-
χρονος μηδενισμός» «Ναί σέ ὅλα μέσα 
στό τίποτα».

Τό φαινόμενο τοῦ μηδενισμοῦ ἀνα-
λύει θαυμάσια καί ὀρθοδοξότατα στό 
ὁμώνυμο βιβλίο του (ἐκδ. Μυριόβιβλος) ὁ 
μακαριστός π. Σεραφείμ Ρόουζ.

Ἔχουν προηγηθεῖ, φυσικά, οἱ σπου-
δαῖες ἀναλύσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἀθέου 
οὑμανισμοῦ, πού ἔκαναν οἱ Σέρβοι ἅγιοι 
Ἰουστῖνος Πόποβιτς καί Νικόλαος Βελι-
μίροβιτς.

Ὁ ἄθεος οὑμανισμός τοῦ ὑπερήφα-
νου εὐρωπαίου ἀνθρώπου ὁδήγησε στόν 
μηδενισμό, πού περιγράφει ὁ Νίτσε, καί 
ἀπό ἐκεῖ στόν «μηδενισμό τῆς καταστρο-
φῆς» καί στόν σύγχρονο μηδενισμό τοῦ 
«Ναί σέ ὅλα μέσα στό τίποτα».

Θυμίζω τά λόγια τοῦ Νίτσε ἀπό τό 
βιβλίο του «Ἡ χαρούμενη γνώση», λό-
για πού βάζει ὁ Νίτσε στό στόμα ἑνός 
τρελλοῦ: «Τόν σκοτώσαμε (τόν Θεό), ἐσύ 
καί ἐγώ. Εἴμαστε ὅλοι δολοφόνοι του! 
Ὅμως πῶς τό κάναμε; Πῶς μπορέσαμε 
νά πιοῦμε τή θάλασσα; Ποιός μᾶς ἔδω-
σε τό σφουγγάρι νά σβήσουμε ὅλον τόν 
ὁρίζοντα; Τί κάναμε, ὅταν ἀπομακρύνα-
με αὐτήν τή γῆ ἀπό τόν ἥλιο της; Πρός 
τά ποῦ κατευθύνεται τώρα; Ποιά ἡ δική 
μας κατεύθυνση κίνησης; Μακρυά ἀπό 
ὅλους τούς ἥλιους; Μήπως παραπαίου-
με διαρκῶς; Μπροστά, πίσω, πλαγίως, 
πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις; Ὑπάρχει 
ἀκόμη πάνω καί κάτω; Μήπως πλανώ-
μαστε μέσα στό ἀτελείωτο μηδέν; Μή-
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πως τό κενό δέν ἀναπνέει πάνω μας; 
Δέν ἔγινε πιό κρύο; Μήπως ἡ νύχτα δέν 
ἔρχεται πιά διαρκῶς, ὁλοένα καί σκοτει-
νότερη;»

Σημειωτέον ὅτι μηδενισμός σημαί-
νει ἐν τέλει ὅτι δέν ὑπάρχει (ἀπόλυτη) 
Ἀλήθεια. Ἄρα ὅλα εἶναι σχετικά. Ἐξ οὗ 
καί τό κυρίαρχο ἐπίσης στήν ἐποχή μας 
ρεῦμα τοῦ συγκρητισμοῦ (κομμάτι καί 
αὐτό τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς).

Ἄρα, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει ἀλήθεια, λέ-
γει ὁ Νίτσε, ὅλα ἐπιτρέπονται. Ἤ γιά νά 
τό ποῦμε μέ τά λόγια τοῦ ἀξεπέραστου 
Ντοστογιέφσκυ «Ἄν δέν ὑπάρχει Θεός, 
ὅλα ἐπιτρέπονται». Ἀπό ἐδῶ ξεκινᾶ ὁ 
μηδενισμός τῆς καταστροφῆς.

Ὅπως κάθε σκαλοπάτι στοῦ κακοῦ 
τή σκάλα μᾶς πηγαίνει καί πιό κάτω στό 
σκοτάδι, ἔτσι πλέον ἕνα τμῆμα τῆς «γε-
νιᾶς τῆς ἀδιαφορίας», ἀναθρεμμένο μέ 
τό πνεῦμα τοῦ «Ναί σέ ὅλα μέσα στό 
τίποτα», μέ τό ὁποῖο πνεῦμα ἀνέθρεψε 
τά παιδιά της ἡ «γενιά τοῦ Πολυτεχνεί-
ου», ἔφθασε ἀπό τήν ἀδιαφορία στό 
μίσος γιά ὅλους καί γιά ὅλα. Ἔφθασε 
στόν «μηδενισμό τῆς καταστροφῆς», πού 
προαναφέραμε. Ἐκδήλωση αὐτοῦ τοῦ 
πνεύματος ἦταν ὁ Δεκέμβρης τοῦ 2008, 
ὁπότε κάηκε ἡ μισή Ἀθήνα (καί ὄχι μό-
νον αὐτή). Τό «πνεῦμα» αὐτό ἐκφράζουν 
συνθήματα τοῦ τύπου «Ἑλλάδα ψόφα, 
νά ζήσουμε ἐμεῖς», συνθήματα ὑπογρα-
φόμενα μέ τήν πεντάλφα τοῦ λεγομένου 
ἀναρχοαυτόνομου χώρου. (βλ. ἀνάλυση 
τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ στὸ περιοδικό 
Ἄρδην, τ. 100, σσ. 15-18, ὑπό τόν τίτλο 
«Viva la muerte» ἤ «νά πεθάνει ἡ Ἑλλά-
δα γιά νά ζήσουμε ἐμεῖς»)

Σύμφωνα μέ τόν Γ. Καραμπελιά (Ἄρ-
δην, τ. 100, ἔνθ᾽ ἀνωτ.), «Τόν Δεκέμβρη 
τοῦ 2008 ρίζωσε ἕνα φαινόμενο μετατρο-
πῆς τοῦ διάχυτου ἀτομικισμοῦ τῆς νε-
ολαίας σέ πολιτικό μηδενισμό». «Ἦταν 

μιά ἀτομικιστική ψευδο-“ἐξέγερση”, 
ὅπου θριάμβευσε ὁ ἀπόλυτος ἀνορθολο-
γισμός τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος χωρίς 
ὑποχρεώσεις, ἐνῶ εἶχε ἐξαφανισθεῖ κάθε 
συλλογική ταυτότητα». Εἶχε ἐξαφανι-
σθεῖ, δηλαδή, ἡ  αἴσθηση τοῦ κοινοτικοῦ 
πνεύματος (τό «Ἐμεῖς» τοῦ Μακρυγιάν-
νη), πού ἄρδευε πάντοτε τήν παράδοσή 
μας.

Καί νά παρατηρήσουμε ἐδῶ ὅτι, γε-
νικότερα ἡ βία στίς σύγχρονες δυτικές 
κοινωνίες εἶναι βία ἀνορθολογική καί 
ἀτομικιστική.

5. Παιδοκολακεία
Τό κεντρικό μήνυμα τῆς λεγομένης 

Νέας Ἐποχῆς εἶναι ἡ αὐτοθέωση τοῦ 
ἀνθρώπου χωρίς Θεό. Ὁ ἀνθρωπο-θε-
ός εἶναι τό πρότυπο τοῦ «νέου ἀνθρώ-
που». Αὐτό σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τήν 
ὀρθόδοξη ἁγιοπατερική παράδοσή μας, 
ὅπου ὁ στόχος τοῦ ἀνθρώπου μέσα στήν 
ἐκκλησία εἶναι νά φθάσει στήν κατά 
χάριν θέωση, σέ κοινωνία ἀγάπης καί 
ὑπακοῆς μέ τόν μόνο ἅγιο ἀπό τήν φύση 
του τριαδικό Θεό.

Ὁ ἀντίχριστος στόχος τῆς αὐτοθέω-
σης ἔχει ἄμεση σχέση μέ τόν μαχητικό 
ἀντι-θεϊσμό καί ἀντι-χριστιανισμό, πού 
ἐκφράζει π.χ. ὁ Ρῶσσος μηδενιστής Νε-
τσάγιεφ, στά χρόνια τοῦ Ντοστογιέφ-
σκυ: «Δέν ὑπάρχει Θεός. Ἄρα Θεός εἶμαι 
ἐγώ»! καί: «Ζήτω ἐγώ»!

Τά μηνύματα τῆς «νέας ἐκπαίδευσης» 
πρός αὐτόν τόν σκοπό (τῆς αὐτο-θέω-
σης) εἶναι πληθωρικά. Στόχος νά φου-
σκώσει ὁ ἄνθρωπος καί εἰδικά ὁ νέος 
ἀπό ἐγωισμό. Στό πλαίσιο αὐτό, τοῦ 
ἐγωιστικοῦ φουσκώματος, σημαντικό 
ρόλο παίζει καί ἡ παιδοκολακεία, ἡ ὁ- 
ποία καταστρέφει τά παιδιά. (βλ. ἄρθρο 
Σαράντου, Καργάκου, «Κηφηνεῖον “Ἡ 
Ὡραία Ἑλλάς”», Παρακαταθήκη, τ. 45, 
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Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005, σσ. 11-13) 
Πράγματι καλλιεργεῖται ἀπό τούς 

παιδοκόλακες στά παιδιά ἡ πεποίθηση 
ὅτι εἶναι τό κέντρο τοῦ κόσμου. Οἱ νέοι 
προσομοιώνονται μέ ξεχωριστή κοινωνι-
κή τάξη (βλ. Πολονύ, σ. 104). Ὅλα θά 
πρέπει νά ὑποκλίνονται στήν «αὐτοῦ 
μεγαλειότητα, τό παιδί».

Δέν εἶναι τυχαῖο τό μήνυμα πού περ-
νάει «φέιγ βολάν» τῆς Antifa (τῶν λεγο-
μένων ἀναρχοαυτόνομων) στήν Ἀθήνα: 
«6 χρόνια μετά... γονεῖς, Ὑποκλιθεῖτε 
στό μεγαλεῖο τῶν παιδιῶν σας...» (Ἀπό 
τό περιοδ. Ἄρδην τ. 100, σ. 18). Γιά πρώ-
τη φορά στήν ἱστορία «οἱ νεώτεροι κά-
νουν κουμάντο στούς μεγαλύτερους» 
(Καραμπελιάς, ἔνθ᾽ ἀνωτ.).

Αὐτό εἶναι τό φυσικό ἐπακόλουθο 
«μιᾶς γενικευμένης καί μεθοδικῆς κα-
ταστροφῆς ἀξιῶν καί προτύπων σέ μιά 
κοινωνία παιδοκεντρική, πού ἀνέτρεφε 
τούς νέους της ὡς περιούσια γενιά χωρίς 
ὑποχρεώσεις ἀλλά μόνο μέ δικαιώματα» 
(Καραμπελιάς, ἔνθ᾽ ἀνωτ.)

Αὐτά πού λέμε τώρα συνδέονται μέ 
κάποιες κυρίαρχες γραμμές τοῦ «νέου 
σχολείου», στή γραμμή τῆς «Νέας Ἐπο-
χῆς».

Ἔτσι κέντρο τοῦ σχολείου καί τῆς 
μαθησιακῆς διαδικασίας θεωρεῖται ὁ μα-
θητής (μαθητοκεντρικό σχολεῖο). Δόγ-
μα τῶν «μοντέρνων» δασκάλων εἶναι: 
«Ἔχουμε νά μάθουμε ἀπό τούς μαθητές 
ὅσα καί ἐκεῖνοι ἀπό ἐμᾶς» (Πολονύ, σ. 
216).

Ἔτσι ὁ δάσκαλος ἀντικαθίσταται 
ἀπό τόν λεγόμενο «ἐμψυχωτή». Ἀποτέ-
λεσμα: ἡ ἐξίσωση πρός τά κάτω!

Στή Γαλλία πρότυπο γλώσσας γιά τό 
σχολεῖο εἶναι ἡ γλῶσσα τῶν ὑποβαθμι-
σμένων παρισινῶν προαστείων.

Ἐπίσης: Δόγμα στή Γαλλία ἀπό τή 
δεκαετία τοῦ ᾽70: «Καθηγητές, οἱ μαθη-

τές σας δέν καταλαβαίνουν ὅταν μιλᾶτε 
στή δική σας γλῶσσα. Προσαρμοσθεῖτε 
στή δική τους» (Πολονύ, σ. 181)

Ἐδῶ βέβαια δέν ἔχουμε τή σωστή 
παιδαγωγικά ἀρχή νά μιλήσει ὁ δάσκα-
λος στό ἐπίπεδο τοῦ μαθητῆ. Ἐδῶ κατε-
βαίνει ὁ δάσκαλος, ὄχι γιά νά ἀνεβάσει 
τόν μαθητή, ἀλλά γιά νά μείνει μαζί του 
χαμηλά.

Μιλήσαμε γιά τό φούσκωμα τοῦ ἐγω-
ισμοῦ, πού περνᾶ ὡς μήνυμα ἀπό τή 
«νέα ἐκπαίδευση». Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι 
αὐτό (ἡ προβολή τοῦ ἐγώ) εἶναι μία ἀπό 
τίς συνέπειες τοῦ λεγομένου «ἐπικοινω-
νιακοῦ μοντέλου», τό ὁποῖο κυριαρχεῖ 
στίς ἡμέρες μας καί στά σχολικά προ-
γράμματα. (Πολονύ, σ. 188).

Σύμφωνα μέ τόν Regis Debray «Ἡ 
ἐπικοινωνία [ἡ κυριαρχία, δηλαδή τοῦ 
ἐπικοινωνιακοῦ μοντέλου] ἀποτελεῖ ἄρ-
νηση καί καταστροφή τῆς μετάδοσης 
[δηλ. τῆς ἀληθινῆς παιδείας]. Ἡ ἐπικοι-
νωνία, συνεχίζει ὁ Debray, μιλᾶ κυρίως 
στό συναίσθημα καί “εἶναι ὁ θάνατος 
τῆς σκέψης”». (Πολονύ, σσ. 192, 194).

Τελικῶς ἔχουμε μιά τυραννία, πού 
ἐπιβάλλει ἡ κυριαρχία τοῦ ἐπικοινωνια-
κοῦ μοντέλου.

6. Ἄνθρωποι χωρίς σθένος
Ἡ «νέα ἐκπαίδευση» στοχεύει στή 

«διαμόρφωση εὐπροσάρμοστων στίς 
ἀνάγκες τῆς ἀγορᾶς χαρακτήρων» 
(βλ. σπουδαῖο βιβλίο Δάφνης Βαρβιτσιώ-
τη, Νέα Ἐποχή. Ἐξέλιξη ἤ χειραγώγηση;, 
ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2004, σ. 300). 
Θέλουν νά διαμορφώσουν ἀνθρώπους 
«προσαρμοστικούς», «εὐέλικτους» καί 
«ἀντικαταστάσιμους». Ἔτσι θά ἔχουμε 
τόν «εὐπροσάρμοστο» ἐνήλικο, ὁ ὁποῖος 
μέσῳ καί τῆς «διά βίου μάθησης» θά 
«προσαρμόζεται» συνεχῶς καί δέν θά 
ἀντιδρᾶ σέ ἐπώδυνα ἐργασιακά μέτρα, 
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στέρηση δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν, ἀτο-
μικῶν δικαιωμάτων κ.ο.κ.

Ἡ «νέα ἐκπαίδευση» θέλει νά φτιά-
ξει ἀνθρώπους χωρίς σθένος (πολλῷ 
μᾶλλον χωρίς πνευματικό σθένος), 
χωρίς ἀνδρισμό, χωρίς «τσαγανό», γιά νά 
δέχονται ἀδιαμαρτύρητα τή στέρηση τῶν 
ἐλευθεριῶν καί ἐν τέλει τῆς ἐλευθερίας 
τους.

Καθώς ἡ διαφήμιση παίζει τεράστιο 
ρόλο στήν ἀφομοίωση τῶν ἐπιθυμητῶν 
κοινωνικῶν προτύπων, δεῖτε τό προ-
βαλλόμενο πρότυπο τοῦ νέου ἄνδρα σή-
μερα. Ἐκφράζεται ἀπό τό pyjama boy. 
Πρόκειται γιά ἕνα νέο ἀγόρι μέ ἀπροσ-
διόριστα μεταξύ ἀρσενικοῦ καί θηλυκοῦ 
χαρακτηριστικά, πού καθισμένο μέ πυ-
τζάμες στόν καναπέ κρατᾶ μιά κούπα 
καφέ. Εἶναι ἡ προσωποποίηση τῆς νω-
θρότητας καί τῆς παθητικότητας.

7. Προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας
Ἀλλά, ἄς περάσουμε καί στήν ὁμο-

φυλοφιλική «ἀτζέντα», ἡ ὁποία ἔχει 
μιά ἀπό τίς πρῶτες θέσεις στίς προ-
τεραιότητες τίς ἀμερικανικῆς ἐξωτερι-
κῆς πολιτικῆς, ὅπως ἐδήλωσε τό 2014 
ὁ ἴδιος ὁ Ἀμερικανός Ἀντιπρόεδρος Τζό 
Μπάιντεν, ἑβραϊκῆς καταγωγῆς.

Τά παιδιά πρέπει νά υἱοθετήσουν τή 
διαστροφική ἄποψη ὅτι τό φύλο ἐπιλέ-
γεται (ἐννοεῖται μετά τή γέννηση).

Θυμηθεῖτε τίς «παρελάσεις ὁμοφυ-
λοφιλικῆς ὑπερηφάνειας» πού προω-
θοῦνται παγκοσμίως μέ σπόνσορες τίς 
κορυφαῖες πρεσβεῖες τῶν χωρῶν τοῦ 
δυτικοῦ κόσμου, μέ πρῶτες-πρῶτες τίς 
Η.Π.Α.

Στό πλαίσιο τῆς πολιτικῆς ὀρθό-
τητας, αὐτοῦ τοῦ νέου φασισμοῦ, δέν 
θά πρέπει κανείς νά εἶναι «ὁμοφοβικός». 
«Ὁμοφοβία», σύμφωνα μέ τούς νεοταξί-
τες ἰνστρούχτορες εἶναι μιά νοσηρή, μιά 

ψυχοπαθολογική συμπεριφορά ἀρνητι-
σμοῦ καί δυσανεξίας ἀπέναντι στή «δια-
φορετική» σεξουαλική ἐπιλογή.

Ὁπότε τά πράγματα ἀντιστρέφονται. 
Δέν εἶναι οἱ ὁμοφυλόφιλοι, πού θά πρέ-
πει νά αἰσθάνονται ἄσχημα καί ἐνδεχο-
μένως νά κρύβουν τήν παρέκκλισή τους, 
ἀλλά καλλιεργοῦνται αἰσθήματα ἐνοχῆς 
στούς φυσιολογικούς ἀνθρώπους, γιατί 
δῆθεν καταπιέζονται οἱ ὁμοφυλόφιλοι, 
καί ἐν τέλει καλλιεργοῦνται στούς φυσι-
ολογικούς αἰσθήματα ἐνοχῆς, ἐπειδή δέν 
εἶναι καί αὐτοί ὁμοφυλόφιλοι!

Τό προβαλλόμενο πρότυπο ἀνθρώ-
που εἶναι ὁ ἀμφισεξουαλισμός (ὁ ἀν-
δρόγυνος ἄνθρωπος). Θυμηθεῖτε τήν 
Κοντσίτα, πού τῆς δώσανε προπέρυσι 
τό βραβεῖο τραγουδιοῦ στή Γιουροβίζιον. 
Σημειωτέον ὅτι στόν ἑβραϊκό μυστικι-
σμό, τήν καμπάλα, τό θέμα τοῦ ἑρμα-
φρόδιτου ἤ ἀνδρόγυνου ἀνθρώπου (σέ 
ἕνα πρόσωπο) εἶναι μεγάλης σημασίας.

8. «Καταπολέμηση τοῦ ρατσισμοῦ»
Ὁ κατάλογος τῶν κατασκευασμένων 

ἀπό τή Νέα Τάξη «φοβιῶν» εἶναι ἀρκετά 
πλούσιος. Ὅμως οἱ πιό ἐπικίνδυνες «φο-
βίες» ἀπέναντι στό «διαφορετικό» εἶναι 
–κατ᾽ αὐτούς– ἡ ὁμοφοβία, ἡ ἰσλαμο-
φοβία καί ἡ φοβία ἀπέναντι στό ἐθνικά 
διαφορετικό, ἡ ὁποία, αὐτή ἡ τελευταία, 
βαφτίζεται «ρατσισμός».

Θά πρέπει νά ξέρουμε ὅτι ἡ Νέα 
Τάξη ἔχει καί τή δική της γλῶσσα, τή 
«νέα γλῶσσα». Τά ἔχει πεῖ ὅλα αὐτά ὁ 
Τζώρτζ Ὄργουελ στό γνωστό του βιβλίο 
«1984», τό ὁποῖο ἔγινε καί ταινία· σᾶς 
συνιστῶ νά τή δεῖτε (ὑπάρχει σέ ἀντι-νε-
οταξικά blogs).

Στή νέα γλῶσσα λοιπόν ἀλλάζει ἡ 
τρέχουσα σημασία τῶν λέξεων. Ἔτσι 
«καταπολέμηση τοῦ ρατσισμοῦ» (ἕνας 
ἀπό τούς κύριους στόχους τῆς σύγχρο-
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νης προπαγάνδας καί τοῦ «νέου σχολεί-
ου») εἶναι ἡ ἀπενεργοποίηση τῶν ὑγιῶν 
ἀντανακλαστικῶν προστασίας τοῦ πολι-
τισμοῦ καί τῆς πνευματικῆς, ἱστορικῆς, 
φυλετικῆς καί βιολογικῆς συνέχειας καί 
αὐτοσυντήρησής του, πού ἔχει ὁ Ἕλλη-
νας καί γενικῶς ὁ δυτικός ἄνθρωπος, ὁ 
ὁποῖος εἶναι καί ὁ στόχος ὅλης αὐτῆς 
τῆς πολυ-πολιτισμικῆς κλπ. προπαγάν-
δας.

Ἡ νοσηρή φαντασία τῶν προωθητῶν 
τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί κάθε ἄλλης ἀν–
ωμαλίας (α στερητικό καί ὁμαλός) ἔφθα-
σε στό σημεῖο νά ὀργανώσουν τό 2014, 
ἐπίσημα καί μέ κάλυψη τῆς διεύθυνσης 
πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης στήν Ἀθή-
να, ἡμερίδα γιά παιδιά Δημοτικοῦ, γιά 
νά ἐνημερωθοῦν ὥστε νά μή γίνουν ὁμο-
φοβικά!

Ὅ,τι ἰσχύει γιά τήν «καταπολέμηση 
τῆς ὁμοφοβίας», ἰσχύει καί γιά τήν «κα-
ταπολέμηση τοῦ ρατσισμοῦ».

Ἐν τέλει, ὅποιος ἀγαπᾶ τά πολυτί-
μητα τζιβαϊρικά (στρατηγός Μακρυγιάν-
νης) τῆς παραδόσεώς του, θά πρέπει νά 
αἰσθάνεται ἔνοχος, γιατί αὐτό εἶναι «ρα-
τσισμός»!

Θά ἔχετε ἴσως ὑπ᾽ ὄψιν σας τά προ-
γράμματα «ἐκπαίδευσης στή διαφορε-
τικότητα καί στήν ἀνεκτικότητα», τά 
ὁποῖα ἐφαρμόζουν καί ἄλλα ὑπουργεῖα 

(ὄχι μόνον τό Παιδείας, ἀλλά καί τό Νέας 
Γενιᾶς, Ἀθλητισμοῦ κ.ἄ.). Π.χ. τό νά κά-
νει ἕνας χριστιανός ποδοσφαιριστής τόν 
σταυρό του στό γήπεδο ἀπαγορεύεται 
καί ἐπισύρει ποινές· εἶναι «ρατσισμός» 
κατά τήν νεοταξική ὁρολογία. Ἐάν 
ὅμως ἕνας μουσουλμάνος ἐξωτερικεύσει 
τήν πίστη του στό γήπεδο, δέν θά τοῦ 
ποῦν τίποτε. Καί ἀκόμη: Οἱ μουσουλμά-
νοι μποροῦν π.χ. νά αὐτομαστιγώνονται 
στούς δρόμους τοῦ Πειραιᾶ, γιατί ἔτσι 
ἐκφράζουν τή θρησκευτικότητά τους. 
Αὐτό εἶναι πολυπολιτισμικότητα. Τό νά 
κάνεις τόν σταυρό σου ἤ καί τό νά 
φορᾶς σταυρό εἶναι «ρατσισμός»!

Εἶναι ἐκφραστικό ἕνα σκίτσο: Ἴσως 
τό ἔχετε δεῖ. Ἕνα μαυράκι λέγει σ᾽ ἕνα 
συνομήλικό του λευκό παιδάκι «Εἶμαι 
περήφανος πού εἶμαι μαῦρος». Ὁ ἄλλος 
ἀπαντᾶ: «Αὐτό εἶναι ὑπέροχο».

Καί ἀπό κάτω: Λέγει ὁ μικρός λευ-
κός: «Καί ἐγώ εἶμαι περήφανος γιά τήν 
καταγωγή μου» Καί τό μαυράκι τόν 
«καρφώνει»: «Εἶσαι ρατσιστής»!

Ἡ Νέα Τάξη μέ τήν ἐπικόλληση ἐτι-
κέτας –«ρετσινιᾶς», σάν κι αὐτή τοῦ «ρα-
τσιστῆ», ἐπιδιώκει νά ἀπομονώσει ὅσους 
γίνονται ἐνοχλητικοί.

(Στό ἑπόμενο τεῦχος τό Β´ Μέρος)

               
• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ 

φιλικές ἱστοσελίδες.
• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης, 

κάθε Κυριακή 11-12 τό μεσημέρι ἔχει ἐκπομπή στήν τηλεόραση Bee Channel, ἡ 
ὁποία ἐκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό 
διαδίκτυο. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά τίς βροῦν πηγαίνοντας στό you tube 
καί πληκτρολογώντας: beechannel εκκλησία και κόσμος.
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Τί εἶναι τό Ἰσλάμ;

Ἄν μποροῦσε κάποιος νά δώσει ἕναν 
σύντομο καί ἐπιστημονικά ἀκριβῆ ὁρι-
σμό γιά τό Ἰσλάμ, τότε αὐτός εἶναι:

«Τό Ἰσλάμ εἶναι ἕνα πολιτικό σύστη-
μα φτιαγμένο γιά νά ὁρίζει τίς συμπερι-
φορές ἀνθρώπων μέσα σέ μιά κοινωνία, 
πάνω σέ συγκεκριμένους, πολύ σαφεῖς 
καί ἀνελαστικούς ἄξονες. Ὁ θρησκευτι-
κός του χαρακτήρας εἶναι πολύ περι-
ορισμένος καί ὑπάρχει ἁπλά καί μόνο, 
γιά νά δικαιολογεῖ ἤ νά προβάλλει τόν 
πολιτικό του χαρακτήρα».

Τό παραπάνω εἶναι προφανές, ἄν 
κάποιος μελετήσει τό δόγμα καί τά κεί-
μενά του, τά ὁποῖα εἶναι τό Κοράνι, ἡ 
Σίρα (Sira/βιογραφία τοῦ Μωάμεθ) καί 
τά Χαντίθ (σειρά ἀπό ἱστορίες, γράμμα-
τα, μύθους καί ἄλλα ἔγγραφα γύρω ἀπό 
τή ζωή τοῦ Μωάμεθ).

Οἱ περισσότεροι θεωροῦν ὅτι τό Ἰ- 
σλάμ περιορίζεται στό τί λέει τό Κοράνι 
ὅμως αὐτό δέν εἶναι ἀληθές, γιατί μέσα 
στό Κοράνι (στό ὁποῖο ὑπάρχει μέν διά- 
χυτο τό θρησκευτικό στοιχεῖο ἀλλά καί 
πολλές κοινωνικοπολιτικές παράμετροι) 
δέν ὑπάρχει καμιά ἀναφορά γιά τούς 5 
πυλῶνες, πού καθορίζουν τήν ζωή τοῦ 
καλοῦ Μουσουλμάνου. Ἀντιθέτως ὑπάρ-
χουν πάνω ἀπό 90 ἀναφορές σχετικά μέ 
τό ὅτι ὁ καλός Μουσουλμάνος πρέπει 
νά μιμηθεῖ πιστά τόν Προφήτη (τόν Μω-
άμεθ), πρᾶγμα πού παραπέμπει οὐσια-
στικά στά ἄλλα δύο μεγαλύτερα κείμενα, 
πού χειρίζονται τό θέμα τῆς ζωῆς του.

Τό Ἰσλάμ σέ ἀριθμούς βάσει τῶν γρα-
πτῶν ἱερῶν κειμένων του εἶναι 14% Ἀλ-
λάχ καί 86% Μωάμεθ. 14% Θρησκεία, 
καί 86% πολιτικό σύστημα καί τρό-
πος ζωῆς. Καί εἶναι ἔτσι γιά 1.400 
χρόνια τώρα, ἐνῶ ἀπαγορεύεται διά 
ἀπαγχονισμοῦ τό νά τό ἀλλάξει κά-
ποιος.

Τό Ἰσλάμ γεννήθηκε στήν Ἀραβική 
Μέση Ἀνατολή ἀλλά ὄχι σέ κάποιο μέ-
ρος της ὅπως ἡ Αἴγυπτος, ἡ Παλαιστίνη 
ἤ ἡ Συρία, πού εἶχαν πολύ ἰσχυρές Ἑλ-
ληνικές ἐπιρροές καί δέν θά ἀποτελοῦ-
σε ἔκπληξη ἡ δημιουργία μιᾶς νέας θρη-
σκείας. Γεννήθηκε στήν πιό ἄγρια καί 
ὀπισθοδρομική περιοχή τῆς Ἀραβικῆς 
χερσονήσου, σέ μιά περιοχή πού κυρι-
αρχοῦσαν οἱ φυλές καί οἱ φατρίες καί 
στίς ὁποῖες ἡ μόνη πίστη κάποιου ἦταν 
πρός τήν ὁμάδα στήν ὁποία ἀνήκει.

Τό ἄτομο καί ἡ ἀνθρώπινη ζωή δέν 
εἶχαν καμμιά ἀξία παρά μόνο τήν ὑπο-
χρέωση νά ὑπηρετοῦν τήν φυλή, μέσῳ 
τῆς ὑποστήριξης τῆς ὁποίας ἦταν καί ὁ 
μόνος δρόμος γιά νά ἐπιβιώσει κάποιος. 
Δέν ὑπῆρχε ἐμπιστοσύνη οὔτε δίκαιο 
καί ὁ μόνος ἀνασταλτικός παράγοντας 
γιά τίς ἐχθροπραξίες ἦταν ὁ φόβος ἐκ-
δίκησης ἀπό τήν φυλή καί οἱ βεντέτες.

Τό Ἰσλάμ τοῦ Μωάμεθ ἦρθε σέ 
αὐτόν τόν κόσμο προσφέροντας μιά 
νέα ταυτότητα γιά τούς Ἄραβες σάν 
Μουσουλμάνους, μιά ταυτότητα πού 
καταργοῦσε τήν ὑπάρχουσα κοινωνική 
διάρθρωση καί στήν ὁποία ὅλοι εἶναι 
ἴσοι ἀνεξαρτήτως προέλευσης καί τάξης. 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΟΗΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ*

τοῦ Πάνου Μητρονίκα

* Ἄρθρο ἀναρτημένο στό διαδίκτυο (defence-point.gr) ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ 2014. Ἰδιαίτερα 
ἐπίκαιρο σήμερα.
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Ὑποσχέθηκε τήν ἕνωσή τους πάνω ἀπό 
φυλές, κάστες καί φατρίες, μιά ἕνωση 
πραγματικῶν πιστῶν σέ μιά μονάδα (τήν 
«Οὔμα») μέσῳ τῆς ὑποταγῆς στόν Ἀλ-
λάχ καί τήν εὐλαβική προσήλωση στούς 
κανόνες καί τρόπους τοῦ ἑνός καί μονα-
δικοῦ προφήτη, τοῦ Μωάμεθ.

Πέραν τοῦ περιβάλλοντος μέσα στό 
ὁποῖο γεννήθηκε τό Ἰσλάμ, ἕνα βασικό 
χαρακτηριστικό τοῦ δόγματός του, πού 
ἀποτελεῖ παράγοντα σύγχυσης γιά ἐμᾶς 
τούς Δυτικούς, ἀλλά εἶναι βασικό νά κα-
τανοήσουμε, εἶναι ἡ ἐγγενής δυαδικό-
τητα καί ἀντίφαση πού παρουσιάζει 
τό Κοράνι, ἡ ὁποία δίνει καί χῶρο σέ 
ὅρους ὅπως «ἀκραῖο» καί «μετριοπα-
θές» Ἰσλάμ.

Αὐτό ἰσχύει γιατί στήν πράξη τό 
Κοράνι ἀποτελεῖται ἀπό δύο διαφο-
ρετικά τμήματα, τό ἀρχικό τῆς Μέκ-
κας, πού ὁ Μωάμεθ ἦταν ἀκόμα στήν 
ἀρχή τῆς διδασκαλίας του, ἀδύναμος καί 
πολύ διαλλακτικός μέ τούς γύρω του, 
καί τό μετέπειτα τῆς Μεδίνας, ὅπου ὁ 
Μωάμεθ μεταμορφώθηκε σέ πολέμαρχο, 
ἀπέκτησε δύναμη καί ἐπέβαλε τήν πί-
στη μέ τό σπαθί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αὐτῆς 
τῆς δυαδικότητας καί ἀντίφασης, πού 
συναντᾶμε στό Ἰσλάμ, εἶναι οἱ παρακά-
τω στίχοι ἀπό τό ἴδιο τό Κοράνι:

109: 1 (Τμῆμα Μέκκας) «Ἔχεις τήν 
θρησκεία σου καί ἐγώ τήν δική μου»

8:12 (Τμῆμα Μεδίνας) «Θά σπείρω τόν 
τρόμο στίς καρδιές τῶν ἀπίστων (Kafir), 
θά κόψω τά κεφάλια τους, θά κόψω τίς 
ἄκρες τῶν δακτύλων τους».

Τά δύο αὐτά ἐδάφια εἶναι προφανέ-
στατα ἀσύμβατα μεταξύ τους καί ἀδύ-
νατο νά συνυπάρχουν ἁρμονικά στό ἴδιο 
ἱερό κείμενο, πού ἀποτελεῖ ἄξονα τοῦ 
δόγματος. Ποιό εἶναι τό σωστό; Τί θέλει 
ὁ Ἀλλάχ; Τί ἤθελε νά πεῖ ὁ ...ποιητής;

Γι᾽ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο, τό ἴδιο 
τό Κοράνι, πού ἀποτελεῖ τόν ἀπόλυ-
το κανόνα, ὁρίζει τό πῶς πρέπει νά τό 
ἑρμηνεύει αὐτός πού τό διαβάζει, μέσῳ 
τῆς «κατάργησης» (Abrogation). Ἡ κα-
τάργηση ὁρίζει ὅτι ὅταν δύο στίχοι 
εἶναι ἀντικρουόμενοι, τότε ἰσχύ ἔχει 
ὁ πιό πρόσφατος (αὐτός δηλαδή τῆς 
Μεδίνας) ἔναντι τοῦ παλαιοῦ (τῆς 
Μέκκας).

Εἶναι προφανές λοιπόν, ὅτι δέν 
ὑπάρχουν δύο Ἰσλάμ ἀλλά μόνο ἕνα, 
καί δέν εἶναι καθόλου μετριοπαθές. 
Προσοχή, μιλᾶμε γιά τό Ἰσλάμ σάν δό- 
γμα, ὄχι γιά τούς Μουσουλμάνους σάν 
ἄτομα, πού μποροῦν φυσικά νά ἀσπά-
ζονται ἤ ὄχι τήν ἴδια τήν πίστη τους σέ 
διαφορετικό βαθμό (καί κρίνονται γιά 
αὐτό ἀπό ὅσους ἀποκαλοῦμε «φανατι-
κούς» ἀλλά στήν οὐσία εἶναι ἁπλά οἱ 
σωστοί «ὀρθόδοξοι» Μουσουλμάνοι πού 
ἀκολουθοῦν τά διδάγματα τοῦ Προφήτη 
κατά γράμμα, ὅπως ὁρίζει τό Κοράνι).

Ἡ ἱστορία τοῦ ἴδιου τοῦ Ἰσλάμ ἐπί-
σης μᾶς δείχνει καί ποιό τμῆμα τοῦ Κο-
ρανίου εἶχε καί πραγματικά ἀπήχηση 
στούς Ἄραβες. Στά 13 χρόνια τῆς διδα-
σκαλίας στήν Μέκκα ὁ Μωάμεθ κατά-
φερε νά ἔχει 150 πιστούς. Στά ἑπόμε-
να 10 χρόνια τῆς Μεδίνας μέ τό σπαθί 
καί μάχες κάθε 6 βδομάδες κατά μέσο 
ὅρο, κατέκτησε ὅλη σχεδόν τήν Ἀραβι-
κή χερσόνησο καί τό Ἰσλάμ ἔφτασε τούς 
100.000 πιστούς.

Ὁ τρόμος λοιπόν τρέφει τό Ἰσλάμ, 
ὄχι ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀνοχή. Καί αὐτό 
ἰσχύει γιά ὅλες τίς μορφές του, μιᾶς καί 
οἱ δύο κύριες τάσεις του (Σουνίτες καί 
Σιίτες) δέν ἔχουν διαφορές στό δόγμα, 
ἀλλά μόνο σέ διαδικαστικῆς καί κληρο-
νομικῆς φύσης θέματα (ποιός ἔπρεπε 
νά εἶναι ὁ διάδοχος τοῦ Μωάμεθ, πόση 
προίκα ἔπρεπε νά πάρει ἡ κόρη του, 
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κ.λπ.), πού μπροστά τους οἱ διαφορές 
τῶν Χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν φαντάζουν 
φιλοσοφία ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου.

Τό Ἰσλάμ σήμερα

Αὐτό, πού πρότεινε στούς Ἄραβες 
ὁ Μωάμεθ τόν 7ο αἰώνα μ.Χ., δέν ἦταν 
ἄλλο ἀπό τήν ὑπόσχεση, πού δίνουν 
ὅλοι οἱ ἡγέτες ὀργανώσεων πού βασίζο-
νται στήν πίστη γιά μιά νέα τάξη πραγ-
μάτων. Ἡ ὑπόσχεση αὐτή ἀσκεῖ πολύ 
ἰσχυρή ἕλξη ἀπέναντι σέ ὅλους τούς 
δυσαρεστημένους, πού ψάχνουν μιά νέα 
ταυτότητα καί ἕνα ὑψηλότερο ἰδανικό. 
Ἡ θρησκευτική χροιά ὑπῆρχε μόνο καί 
μόνο γιά νά δώσει τήν ἀπαραίτητη «μα-
γεία», πού χρειάζεται μιά πίστη γιά νά 
εὐδοκιμήσει, νά εἶναι δυνατή καί νά δι-
καιολογεῖ μερικές φορές τά ἀδικαιολό-
γητα.

Σήμερα γιά ἐμᾶς τούς Δυτικούς ἡ ἀ- 
πήχηση σέ ἕνα τέτοιο κάλεσμα θά προ-
καλοῦσε στούς περισσότερους σκεπτι-
κισμό καί ἴσως γέλιο, ἀλλά βλέποντας 
τήν ὁποιαδήποτε Ἀραβική χώρα παρα-
τηροῦμε ὅτι οἱ ἴδιες συνθῆκες πού ἐ- 
πικρατοῦσαν στόν κόσμο τοῦ Μωά-
μεθ δέν ἔχουν ἀλλάξει καί πολύ γιά 
αὐτές τίς χῶρες καί στίς μέρες μας. 
Οἱ κυβερνήσεις τους εἶναι οἰκογενειακές 
ἤ βασίζονται σέ συγκεκριμένες φυλές 
καί κάστες, ἐνῶ οἱ κρατικές δομές καί 
οἱ ἔνοπλες δυνάμεις τους στελεχώνονται 
σχεδόν ἀποκλειστικά ἀπό τούς γιούς 
καί τούς συγγενεῖς αὐτῶν τῶν οἰκογε-
νειῶν καί ὅσων ἔχουν ἰσχυρούς δεσμούς 
μέ αὐτές.

Κάτω ἀπό τούς δυτικοποιημένους 
τίτλους πρωθυπουργῶν καί προέδρων 
βλέπουμε τίς παλιές φυλές καί φατρίες 
νά διοικοῦν αὐτές τίς χῶρες μέ τόν ἴδιο 
τρόπο πού ἔκαναν καί 1400 χρόνια πρίν 
τό Ἰσλάμ τίς βάλει σέ δεύτερη μοίρα καί 

ὁρίσει τά Χαλιφάτα. Γιά νά διοικήσει ἤ 
καί ἁπλά νά ἐπιβιώσει κάποιος σέ ἕνα 
τέτοιο περιβάλλον πρέπει νά ἔχει τήν 
εὔνοιά τους. Γιά νά τήν ἀποκτήσει πρέ-
πει νά ἀνταλλάξει χάρες.

Καί ἔτσι ἐπικρατεῖ διαχρονικά ὁ νε-
ποτισμός, ἡ διαφθορά καί ἡ κακή κρατι-
κή λειτουργία, ὅπως θά περίμενε κανείς 
καί ἀπό ἡγεσίες τῶν ὁποίων ἡ μόνη ἀξία 
εἶναι ἡ πίστη στή φυλή καί τίποτε ἄλλο.

 [...]
Σέ αὐτή λοιπόν τήν περιοχή ἔρχο-

νται ξανά οἱ Ἰσλαμιστές τά τελευταῖα 
χρόνια νά ἐπαναφέρουν τό μήνυμα τοῦ 
Μωάμεθ, ὅτι μποροῦν νά ἀνατρέψουν 
ὅλη αὐτή τήν διαφθορά καί νά ἑνώσουν 
τούς πάντες κάτω ἀπό μιά νέα ταυτότη-
τα, αὐτή τοῦ Ἰσλάμ.

Ὑπόσχονται «θεϊκή» δικαιοσύνη 
μέσῳ τῆς Σαρίας, ἀδιάφθορες διοικήσεις 
ἀπό πραγματικούς πιστούς, οἱ ὁποῖες 
δέν θά εἶναι πιά μαριονέτες στά χέρια 
τῶν πλούσιων, τῶν ἀπίστων καί τῶν δυ-
νατῶν. Καί ἄν ζεῖς σέ μιά πόλη σάν τό 
Κάϊρο, τό Ἰσλαμαμπάντ ἤ τή Μοσούλη 
μέ ἀνύπαρκτες κρατικές δομές, διεφθαρ-
μένους νόμους καί διοίκηση, καί ἔχεις 
μεγαλώσει μέ τά διδάγματα τοῦ Ἰσλάμ, 
δέν μοιάζει καθόλου κακή ἰδέα αὐτή ἡ 
ὑπόσχεση ἀκόμα καί σήμερα.

Οἱ Ἰσλαμιστές φυσικά δέν μποροῦν 
νά προσφέρουν αὐτό πού ὑπόσχονται, 
γιατί κατά κανόνα οἱ ἡγεσίες τους εἶναι 
καί αὐτές τό ἴδιο διεφθαρμένες ὅπως 
ὅλη ἡ ὑπόλοιπη Μέση Ἀνατολή, ἀλλά 
κερδίζουν πολλά ἀπό τήν ἀγανάκτηση 
τοῦ κόσμου μέ τό νά διαδίδουν αὐτές τίς 
ἰδέες περί ἀδελφότητας καί ἀνωτερότη-
τας τῶν Μουσουλμάνων καί ἰδανικῶν 
κοινωνιῶν (κάτι ὅπως καί οἱ Ἀριστεροί 
καί οἱ αὐτοαποκαλούμενοι Προοδευτι-
κοί στόν Δυτικό κόσμο).

Αὐτό εἶναι καί τό πρόβλημα μέ τήν 
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κάθε προσπάθεια ἐφαρμογῆς τῆς Δη-
μοκρατίας στόν Μουσουλμανικό κόσμο. 
Ὅταν πᾶς νά ἐπιβάλεις τήν Δημοκρα-
τία πάνω ἀπό ἕνα σύστημα φυλῶν καί 
φατριῶν, τότε οὐσιαστικά τό μόνο πού 
κάνεις εἶναι τό νά δώσεις ἐκπροσώπη-
ση στούς ἀρχηγούς καί τούς ἀρεστούς 
αὐτῶν τῶν φυλῶν. Καί ἐπειδή αὐτοί εἶ-
ναι ἤδη τό status quo καί ὅλο τό κρά-
τος, ἡ Δημοκρατία δέν μπορεῖ ποτέ νά 
τούς μετακινήσει ἀπό τίς θέσεις τους, 
μόνο νά τούς ἐπισημοποιήσει σέ αὐτές. 
Αὐτό πού κάνει ὅμως ἡ Δημοκρατία 
σέ αὐτές τίς χῶρες εἶναι τό νά δώσει 
ἰσχύ στούς Ἰσλαμιστές πού κεφαλαι-
οποιοῦν τήν λαϊκή ἀγανάκτηση καί 
ὀργή προσφέροντας τήν μόνη ἑνοποιη-
τική ἰδέα, ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει καμιά 
ἄλλη ἐκτός ἴσως ἀπό τήν ξενοφοβία καί 
τήν ἔλλειψη ἀνεκτικότητας γιά ὁ,τιδή-
ποτε ἐκτός τοῦ συνηθισμένου.

Αὐτό ἔγινε καί στήν Γάζα, ὅταν στίς 
πρῶτες Δημοκρατικές ἐκλογές ὁ λαός 
ἐξέλεξε πανηγυρικά τήν Χαμάς (ἡ ὁποία 
φυσικά μετά κατήργησε σιωπηλά τίς 
ἐκλογές, μιᾶς καί ἦταν προφανῶς θέλη-
μα Θεοῦ νά κυβερνᾶ αὐτή ἀπό ἐδῶ καί 
πέρα). Τό ἴδιο ἔγινε καί στήν Αἴγυπτο μέ 
τήν ἄνοδο στήν ἐξουσία δημοκρατικά τῆς 
Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητας. Παρότι 
κάποιοι λίγοι Ἄραβες πειραματίστηκαν 
μέ τόν ἐθνικισμό καί τόν παναραβισμό 
(Μπααθισμός), οἱ προσπάθειες αὐτές 
ἀπέτυχαν ἐπίσης νά φέρουν κάποια ση-
μαντικότερη ἀλλαγή πλήν τῆς ἰσορροπί-
ας ἀνάμεσα στίς φυλές, καί αὐτό γιατί 
δέν ὑπάρχει πραγματική ἐθνική ταυτό-
τητα γιά ὅλα αὐτά τά Ἀραβικά κράτη 
πού βλέπουμε σήμερα. Εἶναι ὅλα τους 
ἀποτέλεσμα αὐθαίρετων διαχωρισμῶν 
ἀπό τούς Ἄγγλους καί Γάλλους ἀποικι-
οκράτες τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα ἤ βί-
αιων ἀποσχίσεων ὅπως τό Πακιστάν καί 

τό Μπαγκλαντές καί οἱ ἴδιοι οἱ κάτοικοι 
τους τό γνωρίζουν πολύ καλά. Αὐτή εἶ-
ναι ἡ πραγματικότητά τους.

Οἱ Ἰσλαμιστές τῆς Δύσης

Βλέποντας ὅμως τόν μεγάλο ἀριθμό 
Ἰσλαμιστῶν πού προέρχονται ἀπό Δυ-
τικές χῶρες (οἱ περισσότεροι γεννημένοι 
καί μεγαλωμένοι στήν Δύση), καθώς καί 
τό ὅτι οὐσιαστικά ὁ σύγχρονος Ἰσλαμι-
κός φονταμενταλισμός φαίνεται νά βρῆκε 
τούς ἡγέτες του ἐκεῖ, κάποιος θά μπο-
ροῦσε νά ἀναρωτηθεῖ γιατί ὅλοι αὐτοί 
οἱ «δυτικοποιημένοι» Μουσουλμάνοι 
φτάνουν νά ἀσπάζονται τόν Ἰσλαμι-
σμό καί μάλιστα κατά κανόνα πιό φα-
νατικά καί ἀπό τούς ἀδελφούς τους 
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς;

Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός καί ἀφορᾶ τό 
ὅτι οἱ πολυφυλετικές δυτικές κοινωνί-
ες στίς ὁποῖες καλοῦνται νά συνυπάρ-
χουν καθημερινά μέ ἀνθρώπους ἄλλων 
θρησκειῶν, ἰδεῶν καί τρόπων ζωῆς εἶναι 
ἀκόμα πιό περίπλοκες, ἀντικρουόμε-
νες καί διασπασμένες καί ἀπό τίς δο-
μές φυλῶν καί καστῶν τῶν Ἀραβικῶν/
Μουσουλμανικῶν χωρῶν. Καί αὐτό εἶναι 
κάτι πολύ δύσκολο γιά κάποιον πού 
ἔχει μεγαλώσει μέ τά διδάγματα καί τούς 
τρόπους τοῦ Ἰσλάμ. Ἐπιπροσθέτως, μέ 
τή συνεχῆ ὑποχωρητικότητα τῶν δυ-
τικῶν κοινωνιῶν μέ στόχο νά ὑποστη-
ρίξουν ἰσότιμα στούς κόλπους τους ὅλο 
αὐτό τό πολύχρωμο πολιτισμικό μωσαϊ-
κό καί νά δημιουργήσουν μιά «πολυπο-
λιτισμικότητα» (ὅ,τι καί ἄν εἶναι αὐτό), 
οἱ κανόνες ἀλλάζουν συνέχεια καί γίνο-
νται ὅλο καί πιό ἀσαφεῖς. Αὐτό μπο-
ρεῖ νά δείχνει καλό σέ ἐμᾶς τούς ἀνε-
κτικούς, ἀνοιχτόμυαλους καί λίγο ἀφε-
λεῖς δυτικούς, ὅμως σέ συνδυασμό μέ 
τό Ἰσλάμ, πού ἀποτελεῖ τήν θρησκεία 
καί τόν τρόπο ζωῆς τῶν Μουσουλμάνων, 
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δημιουργεῖ ἕνα ἐκρηκτικό μείγμα, μιᾶς 
καί τό Ἰσλάμ ὑπάρχει ἀκριβῶς γιά νά 
ἀκυρώνει αὐτές τίς διαφορές καί τήν 
«κακοφωνία» τῶν πολλῶν ἀπόψεων 
καί τρόπων ζωῆς σέ μιά ἰσοπεδωτική 
καί ἁπλουστευτική ἑνότητα.

Ἡ ἰδέα ὅτι τό Ἰσλάμ μπορεῖ νά 
συνυπάρξει ἁρμονικά μέ μιά ποικι-
λία ἄλλων θρησκειῶν καί ἰδεῶν εἶναι 
ἀπλά ἀνόητη καί ἀνέφικτη. Τό Ἰσλάμ 
φτιάχτηκε ἀκριβῶς γιά νά ἐξαφανίσει 
αὐτή τήν ποικιλία καί τήν διαφορετικό-
τητα σάν ὑπέρτατο σύστημα ἀπό τόν 
Θεό. Εἶναι ὀξύμωρο νά θέλεις κάποιος 
νά τό δεῖ σάν μέρος αὐτοῦ τοῦ μωσαϊ-
κοῦ, πού τό ἴδιο τό Ἰσλάμ ἀπεχθάνεται 
καί ἔχει ὡς στόχο νά καταστρέψει.

Ἡ ἔξαρση τοῦ Ἰσλαμικοῦ φοντα-
μενταλισμοῦ στίς δυτικές κοινωνίες 
δέν ἀντιστρέφεται μέ περισσότερη 
ἀνεκτικότητα καί «πολυπολιτισμικό-
τητα». Ἀντιθέτως ὁ Ἰσλαμισμός φαίνεται 
νά εἶναι ἡ ἀντίδραση σέ ὅλη αὐτή τήν 
διαφορετικότητα καί τήν «πολυπολιτι-
σμικότητα». Ὁ Μουσουλμάνος πού κα-
λεῖται καθημερινά νά ἑλίσσεται ἀνάμεσα 
σέ ἕνα παράλογο γιά αὐτόν καί ἰδιαίτε-
ρα πολύπλοκο σύστημα κοινωνικῶν κα-
νόνων, τρέχει στό παλιό καλό Ἰσλάμ γιά 
νά βρεῖ ἠρεμία καί νόημα, γιατί τό Ἰσλάμ 
ἔχει ἕνα πολύ ἁπλό καί ἀπόλυτα σαφές 
σύστημα κανόνων γιά τό πῶς πρέπει ὁ 
καθένας νά συμπεριφέρεται.

Τό Ἰσλάμ στά ἱερά του κείμενα πα-
ρέχει κανόνες γιά τούς ἄνδρες, τίς γυ-
ναῖκες, τούς πιστούς καί τούς ἄπιστους 
γιά τό σύνολο τῶν θεμάτων. Ἀπό τό 
πῶς πρέπει νά συμπεριφέρονται μέχρι 
καί πῶς θά καθαρίζουν τά δόντια τους 
(κάτι πού παραβλέπουν πολλοί εἶναι 
ὅτι κάπου 60% τῶν κειμένων τοῦ Ἰσλάμ 
ἀφοροῦν τούς ἄπιστους καί τό πῶς 
πρέπει νά τούς ἀντιμετωπίζει ὁ καλός 

Μουσουλμάνος, θέμα ἄν μή τί ἄλλο κα-
θαρά πολιτικό).

Ἀλλά δέν εἶναι αὐτός ὁ μόνος λό-
γος γιά ἕναν «δυτικό» Μουσουλμάνο νά 
τρέξει σέ αὐτό. Τό κύριο ὄφελος ἀπό τό 
Ἰσλάμ εἶναι ὅτι αὐτόματα κάθε Μου-
σουλμάνος εἶναι ἀνώτερος ἀπό κάθε 
ἄλλο ἄπιστο. Ὄχι μόνο ὁ Μουσουλμά-
νος μηχανικός, γιατρός ἤ ἐπιστήμονας 
εἶναι καλύτερος ἀπό τόν ὁποιοδήποτε 
ἄπιστο συνάδελφό του, ἀλλά κάθε Μου-
σουλμάνος εἶναι ἀνώτερος ἀπό κάθε 
ἄλλο ἄπιστο γενικά. Καλύτερος καί ἀπό 
κάθε ἄλλο Μουσουλμάνο ἀδελφό, πού 
ἔχει ἀφήσει τόν ἑαυτό του νά «δυτικο-
ποιηθεῖ» ὑπέρ τό δέον καί νά ξεχάσει 
τόν σωστό δρόμο τοῦ Προφήτη.

Ἔτσι ὁ Ἰσλαμιστής τῆς Δύσης βρί-
σκει ἕνα νέο νόημα στήν ζωή του καί 
ἀποκτᾶ ἠρεμία, μεγάλη αὐτοπεποίθηση 
καί αὐτοσεβασμό μέ τό νά ἀφιερώνει 
τόν ἑαυτό του στό πῶς θά ἀνατρέψει 
καί θά κατακτήσει αὐτόν τόν κόσμο τῶν 
ἀπίστων φέρνοντάς τον ὑπό τήν ἀπερι-
όριστη δικαιοσύνη, ἁπλότητα καί σοφία 
τοῦ Ἰσλάμ.

Τήν ἴδια στιγμή φυσικά, σέ κάποιες 
χῶρες τοῦ κόλπου, ὅπως ἡ Σαουδική 
Ἀραβία καί τό Κατάρ, οἱ φατρίες, πού 
διοικοῦν διαφθαρμένα καί φασιστικά 
τόν τόπο, χρηματοδοτοῦν ὅλους αὐτούς 
τούς φανατικούς τῆς Δύσης, ἔτσι ὥστε 
πρῶτον νά τούς κρατᾶνε μακριά ἀπό 
τούς ἴδιους, καί δεύτερον ὥστε νά μπο-
ροῦν νά τούς χρησιμοποιήσουν κατά 
τῆς Δύσης ὅποτε κρίνουν ὅτι πρέπει τό 
Ἰσλάμ νά βγεῖ πάλι ἀπό τό καβούκι του.

Γιατί, παρότι ἡ Δύση δείχνει νά 
τό ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικά, τό Ἰσλάμ ἔχει 
ἕναν μόνο στόχο ἐδῶ καί 1400 χρό-
νια, αὐτόν τῆς παγκόσμιας ἀπόλυτης 
ἐπικράτησης ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων 
καί δέν ἔχει παρεκκλίνει καθόλου ἀπό 
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Πέρυσι μέ ἀφορμή τίς τότε τρομο-
κρατικές ἐπιθέσεις στό Παρίσι ἔγραφα:

Τό 1997 ἀπό τίς ἐκδόσεις «Λιβάνη» 
κυκλοφορήθηκε ἕνα ἐξαιρετικό βιβλίο μέ 
τίτλο: «Ἡ οἰκονομική φρίκη», τῆς Γαλλί-
δας δημοσιογράφου καί μυθιστοριογρά-
φου Βιβιάν Φορεστέρ. Τό θυμήθηκα λόγῳ 
τῶν πρόσφατων γεγονότων. Οἱ Γάλλοι, 
πέραν τοῦ πολυπολιτισμικοῦ προση-
λυτισμοῦ, ἀναπολώντας καί τήν ἐποχή 
πού ὑπῆρξαν «Μεγάλη Δύναμη», συμμε-
τεῖχαν, ὡς πιστά σκυλάκια τῶν Ἀμερι-
κανῶν, σέ «ἀνθρωπιστικές» καί «εἰρη-
νευτικές» ἐπεμβάσεις κατά ἰσλαμικῶν 
χωρῶν. Ὅλα αὐτά τά σπιθαμιαῖα ἀνα-
στήματα, πού κυβερνοῦν τήν χώρα τους 
τά τελευταῖα χρόνια–Σαρκοζί, Ὀλάντ–μέ 
περισσή ἀφροσύνη, δέν ἀντιλήφθηκαν 
τήν παγίδα: δέν βομβαρδίζεις λαούς, οἱ 
ὁποῖοι κάποτε «γεύτηκαν» τήν... ἀποικι-
οκρατία σου καί δεύτερον ἡ ἐπέμβαση 
δέν ἐξάγεται μόνον ὑπό μορφή στρατιω-
τικῶν ἐπιχειρήσεων, ἀλλά καί εἰσάγεται 
ὑπό μορφή τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν. 
(Τίς ὁποῖες πληρώνουν ἀθῶοι καί ἄμα-
χοι, διότι οἱ ὑπεύθυνοι εἶναι ἀπρόσβλη-
τοι. Καί καλά οἱ λαοί αὐτοί νά στρέψουν 
τήν ὀργή τους στούς ἡγέτες τους καί 
στά κοπροκάναλα πού δορυφοροῦν τίς 

ἐγκληματικές τους...φιλανθρωπίες).
Ἐντοπίζεται ὅμως καί μία ἄλλη πα-

ράμετρος, ἴσως ἡ κρισιμότερη, γιά τήν 
ὁποία θά παραπέμψουμε στό βιβλίο τῆς 
Φορεστέρ (σελ. 25-26). «Βλέπουμε καθη-
μερινά νά προσλαμβάνονται, νά ἀπολύ-
ονται ἄντρες καί γυναῖκες, μέσα σέ μιά 
ἀγορά ἐργασίας πού μεταβάλλεται, συρ-
ρικνώνεται, γίνεται ὅλο καί πιό φαντα-
στική, μιά ἀγορά ἀπό τήν ὁποία αὐτοί 
οἱ ἄνθρωποι ἐξαρτῶνται, ἀπό τήν ὁποία 
ἐξαρτᾶται ἡ ζωή τους, ἐνῶ ἐκείνη δέν 
ἐξαρτᾶται πιά ἀπ᾽ αὐτούς. Βλέπουμε 
ἤδη, τόσο συχνά, ὅτι δέν τούς προσλαμ-
βάνουν ποτέ. Καί τότε, ἰδιαίτερα οἱ νέοι, 
φυτοζωοῦν μέσα σ᾽ ἕνα τεράστιο κενό 
πού παρουσιάζεται σάν ἐξευτελιστικό 
καί γιά τό ὁποῖο θεωροῦνται ὑπεύθυνοι 
οἱ ἴδιοι. Βλέπουμε πώς ξεκινώντας ἀπό 
ἐκεῖ, ἡ ζωή τούς κακοποιεῖ καί ἡ κοινω-
νία βοηθᾶ στήν κακοποίηση αὐτή. Βλέ-
πουμε ὅτι πέρα ἀπό τήν ἐκμετάλλευση 
τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχει κάτι χειρότερο: 
ἡ ἀπουσία ὁποιασδήποτε ἐκμετάλλευ-
σης. Πῶς νά μήν τρέμουν αὐτά τά πλή-
θη, πού δέν εἶναι ἐκμεταλλεύσιμα, πού 
δέν εἶναι πιά καθόλου ἀπαραίτητα γιά 
τήν ἐκμετάλλευση;...»

Ἑπομένως, σάν ἠχώ, καί πάλι τό 

αὐτόν, ἄσχετα μέ τό ἄν μετά τήν πτώση 
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας βρέθη-
κε ἀδύναμο καί ἀνίκανο νά τόν διεκδι-
κήσει γιά ἕναν αἰώνα (πρᾶγμα πού ἔχει 

συμβεῖ φυσικά καί στό παρελθόν τήν 
περίοδο τῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Μογ-
γόλων).

ΟΤΑΝ ΕΞΑΓΕΙΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΛΕΜΟΥΣ,
ΕΙΣΑΓΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

τοῦ δασκάλου Δημήτρη Νατσιοῦ 
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ἐρώτημα: εἶναι χρήσιμο νά ζεῖ κανείς, ἄν 
δέν εἶναι ἐπικερδής γιά τό κέρδος; Κι 
αὐτό τό ἐρώτημα ἀποτελεῖ τήν ἠχώ ἑνός 
ἄλλου: πρέπει κανείς, ν᾽ «ἀξίζει» νά ζεῖ, 
γιά νά ἔχει τό δικαίωμα νά ζεῖ; Καί μ᾽ 
αὐτό τό ἐρώτημα ἐκφράζεται ὁ κρυφός 
φόβος, ἡ ἀόριστη ἀλλά δικαιολογημένη 
φρίκη ὅτι, σύντομα, θά θεωρεῖται περιτ-
τός ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀνθρώπων ἤ 
καί ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός. Ὄχι πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας οὔτε κἄν ἀπορρι-
πτέοι: περιττοί...Καί κατά συνέπεια ἐπι-
ζήμιοι. Καί κατά συνέπεια...». Καί κατά 
συνέπεια ὀργισμένοι. Καί κατά συνέπεια 
γεμάτοι μίσος. Καί ἄν εἶσαι καί μουσουλ-
μάνος, μ᾽ ἕνα Κοράνι πού σοῦ διδάσκει 
τήν ἀνωτερότητα καί τήν περιφρόνηση 
κατά τῶν διεφθαρμένων δυτικῶν ἀπί-
στων, πολύ εὔκολα, γιά νά ἔχεις καί τό 
«πνευματικό ἄλλοθι» καί τήν πεποίθηση 
ὅτι πράττεις κάτι ἱερό, ἁρπάζεις τό κα-
λάσνικοφ καί ὅποιον πάρει... ὁ ᾽Αλλάχ.

Στήν Γαλλία καί γενικά στήν δυτική 
κυρίως Εὐρώπη, ἔφτασε στήν ἐνηλικί-
ωση ἡ πρώτη γενιά ὅπου ὁ σεβασμός 
γιά τήν γνώση τῶν προγόνων, δέν εἶναι 
πολιτικά ὀρθός, μιά γενιά πού «διδάχτη-
κε» τήν ἐπανάσταση κατά τῶν ἠθικῶν 
αὐθεντιῶν καί ἐξουσιῶν, μιά γενιά πού 
ἀνδρώθηκε μέ τό κρανιοκενές σύνθημα 
«νά εἶσαι ὁ ἑαυτός σου».

Στήν εἰσβολή μεταναστευτικῶν πλη-
θυσμῶν, οἱ ὁποῖοι μεταφέρουν καί τήν 
πολιτιστική καί ἐθνοφυλετική τους 
σκευή, πού δέν εἶναι πάντοτε συμβατή 
μέ τά ἤθη ἤ καί τό δίκαιο τῆς χώρας 
ὑποδοχῆς –ἐν προκειμένῳ τῆς Γαλλίας– 
(π.χ. ἡ κλειτοριδεκτομή ἤ ἡ εἰσαγωγή 
θρησκευτικῶν συμβόλων στό ἀρνησί-
θρησκο δημόσιο γαλλικό σχολεῖο ἤ τό 
αἴτημα γιά a la carte, πολυπολιτισμική 
ἐκπαίδευση), οἱ Γάλλοι ἀπάντησαν μέ 
τόν χειρότερο τρόπο: μέσῳ τῶν ἠλιθιο-

γόνων ΜΜΕ καί τῆς ἐκπαίδευσης, καλ-
λιέργησαν τό μίσος γιά τό παρελθόν, 
ποινικοποίησαν τήν παράδοσή τους, 
«φτιάχνοντας νεολαία χωρίς μνήμη γεν-
νημένη ἀπό τό μηδέν». Καί ὅμως, κατά 
τό γνωστό ἀξίωμα, «ἡ οὐσιωδέστερη καί 
σημαντικότερη ἀποστολή τῆς Παιδείας, 
εἶναι ἡ ἔνταξη τῶν νέων στό παρελθόν». 
Καί ἀντίθετα ἡ λήθη εἶναι ἡ πέμπτη 
φάλαγγα στή στρατηγική τῆς ἱστορί-
ας.

Οἱ μουσουλμάνοι Γάλλοι, οἱ νέοι πού 
στρατεύονται στό φανατικό Ἰσλάμ, γεν-
νήθηκαν ἀπό γονεῖς, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ 
δουλειᾶς, εἶχαν λίγο ἕως πολύ ἐνταχθεῖ 
στήν γαλλική κοινωνία. Τό θεωροῦσαν 
«εὐλογία» πού ἄφησαν τίς πάμφτωχες 
ἐρήμους τῆς Βορείου Ἀφρικῆς καί ἔστη-
σαν σπιτικό σέ φιλόξενη, τότε, χώρα. 
Τά παιδιά τους ὅμως τά ἀνέμενε ἄλλη 
μοίρα. Τά δημόσια σχολεῖα, ἀντί νά χρη-
σιμοποιήσουν τό δραστικότερο ὅπλο 
ἔνταξης καί ἀφομοίωσης, τήν γαλλική 
παιδεία καί κουλτούρα, ἀφέθηκαν στά 
νύχια τῆς παγκοσμιοποιημένης «ἐλίτ–
ἀλήτ», καρυκευμένης μέ τόν τίτλο τῆς 
«ἀριστερᾶς», ἡ ὁποία στό ὄνομα τῆς 
«κοινῆς κουλτούρας», ἰσοπέδωσε τήν 
ἐκπαίδευση. (Τό μόνο πού διδάσκει μέ 
ζῆλο ἡ ἐκπαίδευση εἶναι ἡ ἐξοικείωση 
μέ τίς νέες τεχνολογίες, τήν ὁποία κά-
ποιοι τιποτολόγοι τήν θεωροῦν ἔνδειξη 
πεπαιδευμένου πολίτη–μαθητῆ. Ἡ στρα-
τολόγηση στίς ὀρδές τοῦ Ἰσλάμ γίνεται 
μέσῳ διαδικτύου, ἄν δέν κάνω λάθος). 
Ἀποτέλεσμα: βαρβαρότητα, ἀνεργία, 
γκετοποίηση. «Ὁ βάρβαρος δέν εἶναι ὁ 
ἄγριος, δέν εἶναι ὁ ἄλλος στόν ὁποῖο ἀρ-
νοῦμαι τήν ἀνθρωπιά, τήν ἀξιοπρέπεια, 
τό σεβασμό. Βάρβαρος εἶναι αὐτός πού 
δέν ἐντάσσεται –οὔτε μέ τήν προσχώ-
ρηση οὔτε μέ τήν ἀντίδρασή του– στόν 
πολιτισμό, δηλαδή, στή συνέχεια αὐτοῦ 
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πού δημιούργησαν ὅσοι προηγήθηκαν. 
Εἶναι ἀνιστορικός ἐκτός γενιᾶς. Δέν 
ἀποτελεῖ καρπό τῆς ὕπαρξης τῶν πατέ-
ρων του, εἶναι μετεωρίτης, γεωγραφικά 
καί χρονικά χωρίς βάση», γράφει ἡ Ν. 
Πολονύ στό περισπούδαστο βιβλίο της 
«Τά χαμένα παιδιά μας». (ἐκδ. «Πόλις», 
σελ. 50).

Ὅλη αὐτή ἡ πολυπολιτισμική σα-
πουνόφουσκα πού αἰωροῦνταν τόσα 
χρόνια, διαλύεται μέ ὀδυνηρές συνέπει-
ες. Οἱ νέοι μουσουλμάνοι Γάλλοι, βρῆκαν 
καταφύγιο–νόημα ζωῆς στά παραγγέλμα-
τα τοῦ Ἰσλάμ. Τό γαλλικό σύστημα ἀπέ-
τυχε παταγωδῶς νά τούς...ἐξανθρωπίσει. 
῞Οταν, ἀντί γιά τόν Πλάτωνα, διδάσκεις 
«συνταγές μαγειρικῆς» ἤ «ὁδηγίες χρή-
σης οἰκιακῶν συσκευῶν»–τέτοιες ἀνοη-
σίες περιέχουν καί τά γαλλικά σχολικά 
ἐγχειρίδια– δηλαδή τό «τίποτε», τότε τό 
κενό τό ἀναπληρώνει κάτι πολύ δελε-
αστικό γιά τούς μουσουλμάνους, ἀλλά 
φρικῶδες γιά τούς δημογραφικά φθίνο-
ντες καί ἐκλεπτυσμένους ἀπό τό ἀπο-
κάρωμα τῆς εὐζωίας, εἰρηνόφιλους Γάλ-
λους, ὁ Τζιχαντισμός, ἡ μνησικακία καί 
τό ἐκδικητικό μένος γιά τούς ἀπίστους, 
τούς ἐχθρούς τοῦ «προφήτη». (Σημειω-
τέον: Οἱ γονεῖς τῶν δύο μουσουλμάνων, 
τούς παρακαλοῦσαν νά παραδοθοῦν 
στίς γαλλικές ἀρχές. Ἦταν πλέον ἀργά. 
Τά παιδιά τους εἶχαν ἄλλο...γονέα, οἱ 
φυσικοί γονεῖς τους παραῆταν Γάλλοι).

Θά πάρουν ἄραγε ἕνα μάθημα οἱ ἡμέ-
τερες «μαϊμοῦδες», ὅλη αὐτή ἡ νεοταξι-
κή σαχλαμάρα, πού τό μόνο πού ἔκανε 
τά τελευταῖα χρόνια εἶναι νά ἀντιγράφει 
τά φράγκικα ἐκπαιδευτικά συστήματα–
νοσήματα; Ὅ,τι γυάλιζε στόν κάθε ἡμι-
μαθῆ Γραικύλο, τά λύματα τῶν δυτικῶν, 

τό «ἔριχνε» μές στήν Ἐκπαίδευση βαφτί-
ζοντάς το, μέ τά εὔηχα καί ἠχηρά φλη-
ναφήματα, μεταρρύθμιση, ἀνακαίνιση, 
ἀναπτέρωση ἤ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Τούτη τήν στιγμή τό ἑλληνικό δη-
μόσιο σχολεῖο ἀκολουθεῖ τήν ὀλέθρια 
γαλλική συνταγή. Γελειοποιεῖ τήν ἐθνι-
κή μας ταυτότητα, διασύρει τήν ἱστορία 
μας, ἀποκρύπτει θυσίες καί ἡρωϊσμούς, 
ἐξωραΐζει ἐγκλήματα καί Γενοκτονί-
ες, (τώρα τίς ἀρνεῖται), λυμαίνεται τήν 
γλῶσσα μας, περιφρονεῖ τούς σπουδαί-
ους λογοτέχνες μας, προβάλλει τήν ἀση-
μαντότητα, μ᾽ ἕνα λόγο κακουργεῖ ἐναν- 
τίον τοῦ ἔθνους. Τό σόκ τῆς λαθρομε-
τανάστευσης ἔδωσε τήν χαριστική βολή 
στό ἡμιθανές... πτῶμα τῆς ἐθνικῆς μας 
Παιδείας, καταδικάζοντας καί τά Ἑλλη-
νόπουλα στήν ἀμάθεια καί τήν βαρβα-
ρότητα. Γιά τούς μουσουλμάνους πού 
φιλοξενοῦμε στά θρανία τῶν αἰθουσῶν 
μας, γνωρίζουμε τήν ἐξέλιξη. Τό κακό 
ἐπωάζεται.

Αὐτά πέρυσι. Δυστυχῶς τό κακό 
κάποια στιγμή θά διαρρήξει τό κέλυφος. 
Κι οἱ ἡμέτεροι ἀντί νά συμμαζευτοῦν καί 
νά ἀναθεωρήσουν τήν στάση τους, στέλ-
νουν λάθος μηνύματα: ἰσλαμικές σπου-
δές, τεμένη, Τασίες, ἰθαγένεια σέ μου-
σουλμανόπαιδα μέ ἐννιάχρονη φοίτηση, 
καταιγισμός «δράσεων» στά σχολεῖα 
γιά τόν ρατσισμό καί τήν ἰσλαμοφοβία. 
Καί ἄς σταματήσει τό παραμύθι γιά 
δῆθεν ἐξτρεμιστικό καί ἀκραῖο Ἰσλάμ. 
Οἱ Τζιχαντιστές πολύ ἁπλά ἀκολου-
θοῦν κατά γράμμα τό Κοράνι. Τό τέλος 
αὐτοῦ τοῦ δρόμου τό παρακολουθοῦ-
με στό Παρίσι. Θά τό ξαναδοῦμε στήν 
Ρώμη, στό Λονδίνο καί σ᾽ ἄλλες δυτικές 
μεγαλουπόλεις πού ζοῦν «ἄπιστοι»...
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Σημαντικές ἐπιφυλάξεις ἔχουν τεθεῖ 
ἀπό πολλούς γιά τή θεματολογία τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Σέ τέτοιες 
μεγάλες Συνόδους προτεραιότητα στή 
θεματολογία πρέπει νά ἔχουν τά ζητή-
ματα πίστεως καί νά ἀκολουθοῦν τά ζη-
τήματα ἐκκλησιαστικῆς τάξεως.

Λέει πολύ χαρακτηριστικά ὁ Μ. Ἀθα-
νάσιος: «Χρή γάρ πρῶτον πᾶσαν περί 
τῆς πίστεως διαφωνίαν ἐκκόπτεσθαι 
καί τότε περί τῶν πραγμάτων ἔρευναν 
ποιεῖσθαι».

Δυστυχῶς ὅμως ἀπό τήν ἕως τώρα 
προετοιμασία τῆς Συνόδου ἀπουσιάζουν 
ἐντελῶς θέματα ὁριοθετήσεως τῆς Ὀρ-
θοδόξου πίστεως ἔναντι τῶν ποικίλων 
αἱρετικῶν καί πλανεμένων ἀντιλήψεων 
καί πρακτικῶν: Τά καινοφανῆ παπικά 
δόγματα πρωτείου καί ἀλαθήτου τῆς Α´ 
Βατικανῆς (1870), ἡ νέα ἐκκλησιολογία 
τῆς Β´ Βατικανῆς (1965), οἱ προτεστα-
ντικές πλάνες, ὁ ὑλισμός, ὁ ἀθεϊσμός, ἡ 
θεοσοφία, ὁ συγκρητισμός κ.ἄ. δέν φαί-
νεται νά ἀπασχολοῦν τή Σύνοδο, ὡσάν 
νά μήν ἔχουν καμμία ἐπίδραση στή ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν μελῶν της.

Ἀντίθετα, στήν προετοιμασία τῆς 
Συνόδου πλεονάζουν θέματα ἐκκλη-
σιαστικῆς τάξεως καί ζωῆς, ὁρισμένα 
ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἥσσονος σημασίας 
ἤ ἔχουν ἤδη λυθεῖ ἀπό τήν παράδοσή 
μας, γιά τά ὁποῖα ὅμως, ὡς μή ὄφειλε, 
ἔχουν ἀναλωθεῖ πολλές ὧρες συζητή-
σεων καί διορθόδοξης συνεργασίας. Θά 
εἶναι τοὐλάχιστον λυπηρό νά ἐπαληθευ-
θεῖ γιά τήν ἐπί 90 χρόνια προετοιμαζο-

μένη Πανορθόδοξο Σύνοδο ἡ θυμόσοφος 
ἀρχαία ρήση «ὤδινεν ὄρος καί ἔτεκεν 
μῦν», διότι τότε ἡ «ὠδίς» αὐτή (ὠδίς-ὠ-
δῖνος= πόνος τοκετοῦ) μπορεῖ νά ἐξε-
λιχθεῖ σέ ὄνειδος γιά τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μας. Μή γένοιτο...

Τό σοβαρό αὐτό κενό στή θεματολο-
γία τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου μπορεῖ 
νά τό καλύψει ἐν πολλοῖς ἡ ὁμόφωνη 
συνοδική πρόταση τοῦ Πατριαρχείου 
τῆς Σερβίας, πού ζητᾶ τήν ἔνταξη 
στά θέματα τῆς Συνόδου τῆς τυπικῆς 
ἀναγνωρίσεως τῶν Η´ καί Θ´ Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων, διότι οἱ Σύνοδοι αὐτές 
ἔχουν λάβει σοβαρότατες θεολογικές καί 
δογματικές ἀποφάσεις. Τυχόν ρητή καί 
ἄμεση ἀπόρριψη τοῦ αἰτήματος αὐτοῦ 
ἤ ἔμμεση ἀπόρριψή του μέ τήν παραπο-
μπή σέ «συνοδικές» καλένδες τοῦ μέλ-
λοντος (ἀπωτέρου ἤ μᾶλλον ἀπωτάτου) 
θά κλονίσει τή θεολογική ἀξιοπιστία καί 
Ὀρθοδοξία τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου!

Ἄν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ φόβοι αὐτοί 
καί δέν συζητηθεῖ τό θέμα αὐτό τώρα, 
μέ προφανῆ σκοπό νά μή δυσαρεστή-
σουμε τό Βατικανό (!), ἡ Πανορθόδοξη 
Σύνοδος ἀπό Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας 
κινδυνεύει νά καταντήσει θεραπαινίδα 
τοῦ Βατικανοῦ! Θά εἶναι φρικτά τρομερό 
στά κείμενα τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου 
νά γίνει ἀναφορά στό ΠΣΕ (Παγκόσμιο 
Συμβούλιο «Ἐκκλησιῶν»)–νομιμοποιώ-
ντας το οὐσιαστικά –καί νά μήν ὑπάρξει 
ἀναγνώριση τῶν Η´ καί Θ´ Οἰκουμενικῶν 
Συνόδων... Ὁ Θεός νά μήν ἐπιτρέψει 
κάτι τέτοιο!

Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου Γκοτσόπουλου
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Μέρα μέ τή μέρα ὁ τόπος μας βου-
λιάζει ὁλοένα καί πιό βαθιά μέσα στήν 
ἀπόγνωση. Κυβερνήσεις ἀνεβοκατεβαί-
νουν, φέρνοντας ὅλες τους ἀνεξαιρέτως 
ὅλο καί πιό κοντά τήν ἐκποίηση τῆς χώ-
ρας, τόν ὄλεθρο τῶν μικρομεσαίων τάξε-
ων, τή δημογραφική ἐρήμωση, τήν ἐκχώ-
ρηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας σέ ξένα 
ἀφεντικά. Καί συνεχίζοντας βέβαια με-
θοδικά τό πάλαι ποτέ βασικό ἔργο τους, 
πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν πνευματι-
κή διάλυση καί ποδηγέτηση αὐτοῦ τοῦ 
λαοῦ, μέσα ἀπό τό ἐπί δεκαετίες συστη-
ματικό ξεχαρβάλωμα τῶν ἀξιῶν του, τῆς 
πίστης του, τῆς γλώσσας καί τῆς παιδεί-
ας του. Ἑνός λαοῦ πού περνᾶ τραγικές 
στιγμές, ὄχι μόνο λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς 
κρίσης, ἀλλά πρωτίστως ἐπειδή χωρίς 
πλέον ἱστορική μνήμη, ἐθνικά ἀπονευ-
ρωμένος καί θρησκευτικά ἀποχρωματι-
σμένος, ἔχει χάσει πιά σέ μεγάλο βαθμό 
τά πνευματικά του ἀντισώματα, αὐτά 
πού τοῦ ἐπέτρεπαν νά ἐπιβιώνει καί νά 
ἀναγεννιέται καί σέ οἰκονομικά ἤ πολι-
τικά πολύ χειρότερους ἀπό τόν σημερι-
νό καιρούς. Κι ἔχει ἀπομείνει χαμένος 
μέσα στίς αὐταπάτες τῶν «ἐκσυγχρο-
νιστικῶν» του εἰδώλων καί τῆς εὐδαι-
μονιστικῆς του πλάνης, ἀποστερημένος 
ἀπό τά πιό ζωτικά στοιχεῖα τῆς ἴδιας 
του τῆς ταυτότητας, σέ πλήρη ἀποστα-
σία ἀπό τόν Θεό, παραζαλισμένος κι ἀλ-
λοπρόσαλλος, ἐθισμένος πλέον στό νά 
καταπίνει ἀμάσητα τόσα καί τόσα νεο-
ταξίτικα «προοδευτικά» σκουπίδια, συ-
νηθισμένος καί στό νά προδίδεται κατ᾽ 
ἐπανάληψη ἀπό τούς κυβερνῶντες του 
(καθώς διαπράττει συνεχῶς τό ἴδιο τρα-

γικό λάθος, πεποιθώς ἐπ᾽ ἄρχοντας, ἐπί 
υἱούς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία), 
βουλιάζοντας καθημερινά στήν ἀνοησία, 
τήν ἀσυναρτησία καί τή χυδαιότητα.

Ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές, εἶναι φα-
νερό πώς ἡ κατάσταση ἀνθρωπίνως δέν 
εἶναι ἀναστρέψιμη πιά. Βρισκόμαστε 
πραγματικά στό μακράν χειρότερο ση-
μεῖο τῆς μακραίωνης ἱστορίας μας, στό 
ἔσχατο σημεῖο τῆς πνευματικῆς παρακ-
μῆς μας. Καί αὐτό εἶναι ξεκάθαρο πώς 
δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει, παρά μόνο μέ 
κάποιο μεγάλο θαῦμα. Κάποια μεγάλη 
ἄνωθεν παρέμβαση, πού θά ἀνακόψει 
τήν ἐλεύθερη πτώση μας στήν ἄβυσσο, 
πού θά σταματήσει αὐτή τήν τραγική 
πορεία τοῦ λαοῦ μας πρός τό ἱστορι-
κό του Τέλος. Ζητεῖται ἐπειγόντως ἕνα 
θαῦμα λοιπόν...

Αὐτό τό θαῦμα ὅμως δέν εἶναι τόσο 
ἁπλό νά γίνει. Ὄχι ἀσφαλῶς γιατί δέν 
μπορεῖ νά γίνει, οὔτε ἐπειδή δέν τό θέλει 
ὁ Θεός. Ἄλλος εἶναι ὁ λόγος –καί αὐτόν 
τόν φανερώνει πάνω ἀπ᾽ ὅλα ἐκεῖνο τό 
περιστατικό ἀπό τό Εὐαγγέλιο, ὅπου 
ἐμφανίζεται ὁ Χριστός νά ἐπισκέπτεται 
τή Ναζαρέτ γιά νά κηρύξει. Οἱ συντοπί-
τες του δέν τόν ἀποδέχτηκαν, τόν ἀντι-
μετώπισαν μέ ἐχθρική δυσπιστία καί γι᾽ 
αὐτό, ὅπως τονίζει ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρ-
κος (6.5-6), δέν μπόρεσε ἐκεῖ νά κάνει 
κανένα μεγάλο θαῦμα, ἐκτός ἀπό τή θε-
ραπεία ἐλάχιστων ἀρρώστων καί ἔφυγε 
στενοχωρημένος: «καί οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ 
οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι, εἰ μή ὀλίγοις 
ἀῤῥώστοις ἐπιθείς τάς χεῖρας ἐθερά-
πευσε. καί ἐθαύμαζε διά τήν ἀπιστίαν 
αὐτῶν».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΘΑΥΜΑ ...
τοῦ Νεκταρίου Δαπέργολα, Δρ Ἱστορίας
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Καί αὐτό τό εὔγλωττο συμβάν δέν 
σημαίνει βέβαια πώς ὁ Χριστός δέν εἶχε 
πραγματικά τή δύναμη νά θαυματουργή-
σει (γιατί φυσικά ὡς Θεός μποροῦσε –καί 
μπορεῖ– νά κάνει τά πάντα). Ἀποδεικνύ-
ει ὅμως μέ τόν πιό ξεκάθαρο τρόπο ὅτι 
τό θαῦμα, γιά νά συντελεστεῖ, ἀπαιτεῖ 
ὄχι μόνο τή θεία ἐνέργεια, ἀλλά καί τήν 
ἀνθρώπινη συναίνεση, δηλαδή τήν πίστη 
καί τήν ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου. Γιατί, 
ἄν ὁ Θεός θαυματουργοῦσε χωρίς αὐτά, 
θά παραβίαζε πολύ ἁπλά τήν ἐλευθερία 
του –κι ἔτσι, ἐνῶ τόν ἔπλασε γιά νά ἔχει 
τό αὐτεξούσιον καί ἐθελότρεπτον, τότε 
οὐσιαστικά θά τόν κατέστρεφε.

Σέ αὐτό λοιπόν τό σημεῖο βρισκόμα-
στε σήμερα. Τό θαῦμα, πού θά σώσει 
τόν λαό μας, μπορεῖ νά πραγματο-
ποιηθεῖ, ἀλλά μόνο μέ τή δική του 
συνέργεια. Δέν θά μᾶς σώσουν ἀπό μό-
νες τους οὔτε οἱ προφητεῖες τῶν ἁγίων 
(ἄδηλο καί κρύφιο τό πότε καί τό πῶς 
ἀκριβῶς θά ἐκπληρωθοῦν), οὔτε ἡ ἁγια-
σμένη γῆ μας (μιά γῆ γεμάτη κόκαλα ἁγί-
ων καί ποτισμένη μέ τό αἷμα χιλιάδων 
μαρτύρων καί ἡρώων, πού ὅμως πλέον 
ἀπό πνευματικῆς πλευρᾶς τή βρωμίζου-
με καί τήν προδίδουμε καθημερινά), οὔτε 
καί τό ὅτι ὑπήρξαμε περιούσιος λαός 
ἐπί αἰῶνες (γιατί οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ 
μποροῦν νά ἀλλάζουν καί, πέραν τῆς 
ἀγάπης Του, ὑπάρχει καί τό ἐνδεχόμενο 
τῆς ὀργῆς Του −εἶναι ἄλλωστε ἤδη ἄξι-
ον ἀπορίας ποιά ἀπερινόητη μεγαλοθυ-
μία Του μᾶς κρατάει ἀκόμα καί δέν μᾶς 
ἔχει ἤδη καταποντίσει ὁριστικά μές στ᾽ 
ἀποκαΐδια τῆς ἀθλιότητάς μας). Τό πιό 
βασικό ἀπ᾽ ὅλα εἶναι νά ἀναρωτηθοῦ-
με ἄν μᾶς ἀξίζει νά σωθοῦμε, σέ αὐτές 
τίς ἐσχατιές τῆς πνευματικῆς παρακμῆς 
πού ἔχουμε καταντήσει, καί φυσικά ἄν 
θέλουμε νά σωθοῦμε. Ἡ ἀπάντηση καί 

στά δύο αὐτά ἐρωτήματα εἶναι μία καί 
μόνη. Καί λέγεται μετάνοια. Μετάνοια 
εἰλικρινής, ὁλοκληρωτική καί ἔμπρα-
κτη. Αὐτή θά εἶναι ἡ δική μας συνέργεια 
καί συμμετοχή.

Καί φυσικά νά ξεκαθαρίσουμε ὅτι 
μετάνοια δέν σημαίνει οὔτε παθητικότη-
τα, οὔτε ἀδράνεια ὅσον ἀφορᾶ τίς ἐν τῷ 
κόσμῳ δραστηριότητές μας. Ὁ Θεός δέν 
μᾶς θέλει παθητικούς, νά τά περιμένου-
με ὅλα ἄνωθεν –καί αὐτό πού ἔλεγαν οἱ 
ἀρχαῖοι (γιά τό «σύν Ἀθηνᾷ καί χεῖρα 
κίνει») ἰσχύει ἀπολύτως καί γιά μᾶς. Θά 
πολεμήσουμε λοιπόν καί μέσα στόν 
κόσμο, συμμετέχοντας σέ ὅποιες κοι-
νωνικές, πολιτικές ἤ ἄλλες δράσεις 
μποροῦμε, γιατί ἁπλούστατα εἶναι τέ-
τοια ἡ λαίλαπα πού ἔρχεται (καί εἰλι-
κρινά ἡ οἰκονομική κατάρρευση εἶναι τό 
τελευταῖο πού ἐννοῶ), πού κανείς δέν 
ἔχει πλέον τό δικαίωμα νά παραμένει 
ἀδρανής. Ὅλες ὅμως οἱ πράξεις μας, γιά 
νά ἔχουν ἀποτέλεσμα, μπορεῖ νά γίνουν 
μόνο σύν Θεῷ. Μόνο μέ τό αὐτεπίγνω-
τον τῆς ἀθλιότητάς μας, μόνο μέ τήν ὁρι-
στική ταφή τοῦ ἐλεεινοῦ πτώματός μας 
μέσα μας, μόνο μέ τό αὐθεντικό κλάμα 
τῆς εἰλικρινοῦς ἐπιστροφῆς μας, μόνο 
μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ἐλέους Του. Μόνο 
ἔτσι μποροῦμε νά προχωρήσουμε πιά. 
Σέ κάθε ἄλλη περίπτωση, οἱ καιροί μας 
τελειώνουν πλέον κάπου ἐδῶ. Καί ὅ,τι 
ἐπί αἰῶνες χτίσαμε, χάνεται σέ λίγο ὁρι-
στικά μαζί μας μές στά συντρίμμια.

Ἑλλάδα 2015. Τά μαῦρα σύννεφα 
πυκνώνουν συνεχῶς πάνω ἀπό τήν κα-
ταρρέουσα χώρα, κάνοντας ὁλοένα καί 
πιό ὁρατά τά σημεῖα τῶν καιρῶν. Μέ-
ρες ζοφερές καί ταραγμένες ἀνοίγονται 
μπροστά μας, μέ μιά καί μόνη ἐλπίδα νά 
ἀχνοφέγγει μές στόν ὀρυμαγδό. Ὁ ἔχων 
νοῦν ψηφισάτω...
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Ἄλλο κόμπλεξ καί ἄλλο ταπείνωση
Τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

(Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 2 Δεκεμβρίου)

Μοῦ ἔλεγε ὁ Γέροντας μιά μέρα: «Ὁ χριστιανός πρέπει νά ἀποφεύγει τήν ἀρρω-
στημένη θρησκευτικότητα: τόσο τό αἴσθημα ἀνωτερότητος γιά τήν ἀρετή του, ὅσο καί 
τό αἴσθημα κατωτερότητος γιά τήν ἁμαρτωλότητά του.

Ἄλλο πράγμα εἶναι τό κόμπλεξ καί ἄλλο ἡ ταπείνωση, ἄλλο ἡ μελαγχολία καί 
ἄλλο ἡ μετάνοια.

Μέ ἐπισκέφθηκε κάποτε ἕνας κοσμικός ψυχίατρος καί μοῦ κατηγόρησε τόν Χρι-
στιανισμό, διότι, ὅπως εἶπε, δημιουργεῖ ἐνοχές καί μελαγχολία.

Τοῦ ἀπάντησα: Παραδέχομαι, ὅτι μερικοί χριστιανοί, ἀπό σφάλματα δικά τους ἤ 
ἄλλων, παγιδεύονται στήν ἀρρώστια τῶν ἐνοχῶν, ἀλλά κι ἐσύ πρέπει νά παραδεχθεῖς, 
ὅτι οἱ κοσμικοί παγιδεύονται σέ μιά χειρότερη ἀρρώστια, τήν ὑπερηφάνεια. Καί οἱ 
μέν θρησκευτικές ἐνοχές, κοντά στόν Χριστό, φεύγουν μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξο-
μολόγηση, ἡ ὑπερηφάνεια ὅμως τῶν κοσμικῶν, πού ζοῦν μακριά ἀπό τόν Χριστό, δέν 
φεύγει».

Μέ τίς τοποθετήσεις αὐτές τοῦ Γέροντα, ξεκαθάριζαν μέσα μου μερικές ἀπορίες 
πού εἶχα, ἀναφορικά μέ ψυχολογικά προβλήματα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ἀντιλαμβα-
νόμουν ὅτι ὁ Γέροντας ἤθελε νά ἀποφεύγουμε τήν ὑπερηφάνεια, τήν μεταμφιεσμένη 
σέ αὐτοδικαίωση «χριστιανικοῦ» φαρισαϊσμοῦ ἤ σέ αὐτοκαταδίκη «χριστιανικῆς» περι-
δεοῦς συνειδήσεως. Ἔβλεπα, ὅτι ἡ θρασύτητα τῶν αἰσθανομένων ὡς «καθαρῶν» καί ἡ 
δειλία τῶν αἰσθανομένων ὡς «ἐνόχων» δέν διαφέρουν οὐσιαστικά, ὅτι εἶναι δύο ὄψεις 
τοῦ αὐτοῦ νομίσματος, τῆς ὑπερηφάνειας. Διότι ὁ ἀληθινά πιστός χριστιανός ἐλευθε-
ρώνεται ἀπό τήν ἐνοχή μέ τήν ἐξομολόγηση καί τήν ἄφεση καί χαίρει στήν ἐλευθερία 
αὐτή πού τοῦ χάρισε ὁ Χριστός· γνωρίζοντας δέ ὅτι αὐτό εἶναι δῶρο Θεοῦ εὐγνωμονεῖ 
καί δέν ὑπερφρονεῖ. Εἶναι καθαρός διά τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι ἀπό δικό του 
κατόρθωμα. Ἔτσι, χαίρει καί εὐχαριστεῖ καί δέν ὑπερηφανεύεται καί ἐπί πλέον βλέπει 
καί ὅλους τούς ἄλλους δυνάμει καλούς διά τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Γέροντας μᾶς ἔδειχνε τό δρόμο, πού παρέκαμπτε τό κακό (ἁμαρτία) καί τό χει-
ρότερο (ὑπερηφάνεια ἀρετῆς) καί ὁδηγοῦσε στό καλύτερο, στήν ταπείνωση. Γι᾽ αὐτό 
προσπαθοῦσε νά προστατεύσει τή γνησιότητα τῆς ταπείνωσης ἀπό τούς κινδύνους 
νόθευσής της.

Μοῦ ἔλεγε: «Νά εἴμαστε ταπεινοί, ἀλλά νά μήν ταπεινολογοῦμε. Ἡ ταπεινολο-
γία εἶναι παγίδα τοῦ διαβόλου, πού φέρνει τήν ἀπελπισία καί τήν ἀδράνεια, ἐνῶ ἡ 
ἀληθινή ταπείνωση φέρνει τήν ἐλπίδα καί τήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ». 
Ὁ Γέροντας, μέ τή διδασκαλία του καί περισσότερο μέ τά βιώματά του, ἐποίμαινε τά 
πρόβατά του καί τά ὁδηγοῦσε σέ λειμῶνες ἀγάπης καί ταπείνωσης. Ζοῦσε ὁ ἴδιος τήν 
ταπείνωση, πιστεύοντας ὅτι, ἐκεῖνος εἶναι τό τίποτε, γιατί ὁ Θεός εἶναι, ὅπως ἔλεγε, 
τό πᾶν, κι ὅτι, ὅ,τι ἐμεῖς βλέπαμε πώς εἶχε, δέν ἦταν δικό του, ἀλλά δῶρο τοῦ Θεοῦ.

* Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Πορφυρίου Ἱερομονάχου, Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν, ἐκδ. «Ἡ Με-
ταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Μήλεσι Ἀττικῆς, 2002, σσ. 80-82.
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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.

Τήν ἐπιστροφή τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

ζητᾶ ἡ Ρωσσική Δούμα

Διαβάζουμε στό aktinesblogspot.gr (πη-
γή:enikos.gr 27.11.2015):

Τήν ἐπιστροφή τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς στήν 
Ὀρθοδοξία καί συγκεκριμένα στό Ὀρθό-
δοξο Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως 
ζητοῦν ἀπό τήν Τουρκία Ρῶσσοι βουλευτές.

Σύμφωνα μέ τά ὅσα μεταδίδουν Ρω-
σικά ΜΜΕ, ὅπως τό Ria Novosti, τή σχε-
τική ἀνακοίνωση ἔκανε ὁ βουλευτής τοῦ 
κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Ρωσσικῆς 
Ὁμοσπονδίας καί μέλος τῆς Κοινοβουλευ-
τικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν προστασία τῶν 
χριστιανικῶν ἀξιῶν Σεργκέϊ Γαβρίλοβ, ὁ 
ὁποῖος δήλωσε ὅτι ἡ πρόταση ἔγινε δεκτή 
ἀπό τά μέλη τῆς Δούμας.

«Ἡ κίνηση αὐτή θά βοηθήσει τήν Τουρ-

κία καί τό Ἰσλάμ νά ἀποδείξει ὅτι ὑπάρ-
χει καλή θέληση, ἡ ὁποία εἶναι ὑπεράνω 
τῆς πολιτικῆς, καθιστώντας ἀναγκαία 
τήν ἐπιστροφή τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν 
Xριστιανοσύνη. Ἡ Ρωσσία εἶναι ἕτοιμη 
νά χρηματοδοτήσει ἀπό τήν πλευρά της 
τήν ἀποκατάσταση τοῦ ναοῦ, γιά τήν ὁ-
ποία θά ἐργαστοῦν οἱ καλύτεροι Ρῶσσοι 
ἐπιστήμονες καί συντηρητές, προκειμέ-
νου νά ἀποκατασταθεῖ ἕνα μνημεῖο γιά 
τήν παγκόσμια Χριστιανοσύνη» δήλωσε 
ὁ Σεργκέϊ Γαβρίλοβ.

vvv

Συνομοσπονδία Πολυτέκνων: ΟΧΙ 
στόν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων

Διαβάζουμε σέ Δελτίο Τύπου τῆς Α.
Σ.Π.Ε. (Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέ-

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
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κνων Ἑλλάδος) μέ ἡμερομηνία 20.11.2015 τά 
ἑξῆς: Ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέ-
κνων Ἑλλάδος, πού ἐκπροσωπεῖ Πανελ-
λαδικά τίς 205.000 καί πλέον πολύτεκνες 
οἰκογένειες, διαμαρτύρεται ἔντονα γιά τό 
ἐπονείδιστο Νομοσχέδιο «Σύμφωνο Συμ-
βίωσης», πού προωθεῖ στή Βουλή πρός 
ψήφιση τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Δια- 
φάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.

[...]
Ἡ Συγκυβέρνηση, μή μπορώντας νά 

ἀντισταθεῖ, συμμορφώνεται στίς ἐπιταγές 
τῆς ἠθικά καί πνευματικά παραπαίου-
σας Εὐρώπης καί μέ τό νομοσχέδιο αὐτό 
ἀνατρέπει καθ᾽ ὁλοκληρία τίς ἀξίες, τά 
ἰδανικά καί τίς παραδόσεις τῆς Ἑλληνι-
κῆς κοινωνίας. […]

Μέ τό νομοσχέδιο αὐτό ὁλοκληρώνεται 
θεσμικά ἀπό τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο 
ἡ ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας 
καί φυσιολογίας, φαλκιδεύεται ἡ ἀνθρώ-
πινη ἀξιοπρέπεια καί ἀπενοχοποιεῖται ἡ 
παράχρηση τῶν σωματικῶν ὀργάνων τοῦ 
ἀνθρώπινου εἴδους καί ἐπιχειρεῖται νά 
μεταβληθεῖ ὁ ἐν τιμῇ δημιουργηθείς ἄν-
θρωπος σέ βοσκηματώδη ὕπαρξη.

Ἡ ΑΣΠΕ καλεῖ ὅλους τούς Βουλευτές 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί τούς 
ἁρμοδίους Φορεῖς νά μήν ἐνδώσουν στήν 
ψήφιση τοῦ ἐπονείδιστου αὐτοῦ νομο-
σχεδίου. 

vvv

Βαρουφάκης: Ἡ Εὐρώπη
κυβερνᾶται ἀπό μυστική ἑταιρεία (!)

Μεταφέρουμε ἀπό τόν ἀγωνιστικό Ἀ-
ντιφωνητή τῆς Θράκης μας (τ. Νοεμβρίου, 
σ. 3, στήλη «Ἀναγνώσεις»):

Ὁ Γιάννης με τό λειψό «ν» ἐξακολουθεῖ 
νά τά λέει καλά, ὅπως διαβάζουμε στό 
www.thepressproject.gr (10.11.15):

«Οἱ Εὐρωπαῖοι πρέπει νά γνωρίζουν 

ὅτι ἡ οἰκονομία τους κυβερνᾶται ἀπό μιά 
μυστική ἑταιρεία, τόνισε ὁ πρώην ὑπουρ-
γός Οἰκονομικῶν, Γιάννης Βαρουφάκης, 
ἀπό τό βῆμα τοῦ «Φόρουμ Μπροῦνο Κρά-
ισκι γιά τή Διεθνῆ Πολιτική», πού πραγ-
ματοποιήθηκε στήν Αὐστρία. Παράλληλα, 
ἔκανε λόγο γιά ἐπιδείνωση τῆς ἑλληνικῆς 
οἰκονομίας, ἐξαιτίας τῶν ὅρων πού ἐπιβλή-
θηκαν στή χώρα ἀπό τούς ἑταίρους καί 
δανειστές ὑπό τόν Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Ὁ πρώην ὑπουργός ἀνέφερε ὅτι οἱ 
θεσμοί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τό 
Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο δέν ἐνδι-
αφέρονται νά σταθεροποιήσουν τήν 
ἑλληνική οἰκονομία, ἀλλά νά καθυ-
ποτάξουν ἐκείνους πού τολμοῦν καί 
ἀμφισβητοῦν τήν αὐθεντικότητα τῆς 
τρόικας. Ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὅτι ἡ 
κυβέρνηση καλεῖται νά ὑποχρεώσει τίς 
ἐπιχειρήσεις στήν προκαταβολή μέσα στόν 
Νοέμβριο φόρων γιά ὁλόκληρο τό 2016, 
κάτι πού κάνει κάποιος μόνο σέ μία χώρα 
μέ κατεστραμμένη οἰκονομία, πού θέλει 
νά τήν ὁδηγήσει σέ κατάρρευση. Μάλιστα 
ἐξέφρασε τήν ἄποψη ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὑφί-
σταται τίς παράπλευρες ἀπώλειες μιᾶς 
διαμάχης πού ὑποβόσκει ἐδῶ καί καιρό 
ἀνάμεσα στή Γερμανία καί στή Γαλλία γιά 
τόν προσανατολισμό μιᾶς κοινῆς οἰκονο-
μικῆς πολιτικῆς.

«Μιά Εὐρωπαϊκή Ἕνωση θά ἦταν μιά 
καταπληκτική ἰδέα, ὅμως δέν ὑπάρχει», 
εἶπε ὁ Γ. Βαρουφάκης καί ἐπισήμανε: 
«Τό κοινό νόμισμα ἀκολουθεῖ τό μότο 
τῶν Βουρβόνων, οἱ ὁποῖοι τίποτε δέν 
ἔμαθαν καί τίποτε δέν ξέχασαν (...). Οἱ 
Εὐρωπαῖοι πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι 
ἡ οἰκονομία τους κυβερνᾶται ἀπό μιά 
μυστική ἑταιρεία». [...]

Σημ«Π»: Ὁ Γιάννης μέ τό ἕνα «ν» θά 
ἔπειθε περισσότερο, ἐάν αὐτά τά ἔλεγε 
ὅταν ἦταν ὑπουργός καί ὄχι τώρα. Ἀλλά 
«κάλλιο ἀργά παρά ποτέ».
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Οἱ Ἑβραῖοι τοῦ Παρισιοῦ εἶχαν προ-
ειδοποιηθεῖ γιά τό τρομοκρατικό 
χτύπημα τῆς 13ης Νοεμβρίου!

Αὐτό κι ἄν εἶναι σκάνδαλο!
Ὅπως διαβάζουμε στό redskywarning.

blogspot.gr (22.11.2015), ἡ ἐφημερίδα Times 
of Israel ἔγραψε μετά τό χτύπημα ὅτι «Μό-
λις τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς (σημ. «Π»: 
ἀνήμερα τοῦ χτυπήματος) οἱ ὑπεύθυνοι 
ἀσφαλείας τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητας στή 
Γαλλία προειδοποιήθηκαν γιά τήν μεγάλη 
πιθανότητα ἑνός μεγάλου τρομοκρατικοῦ 
χτυπήματος στή χώρα [Γαλλία]».

Καί, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τό redsky 
warning.blogspot.gr, στή συνέχεια οἱ Times 
of Israel -«μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται 

ἀπωλέσαι»- «κατέβασαν» αὐτή τήν ἀνάρ-
τηση, ἐπειδή προφανῶς τούς ἐξέθετε, καί 
ἀντικατέστησαν  τό «Μόλις τό πρωί τῆς 
Παρασκευῆς» μέ τό «Ἐδῶ καί μερικούς 
μῆνες». Ἔτσι ὅμως, τό μόνο πού κατόρ-
θωσαν ἦταν νά τονίσουν ἀκόμη περισσό-
τερο τή συγκλονιστική ἀποκάλυψη, ὅτι 
ἐγνώριζαν ἀπό πρίν γιά τό χτύπημα!

Τά ΜΜΕ διεθνῶς, φυσικά, «ἔθαψαν» 
τό θέμα! Θυμόμαστε ὅτι, καί στίς 11 Σε-
πτεμβρίου 2001 οἱ Ἑβραῖοι τῆς Νέας Ὑόρ-
κης εἶχαν προειδοποιηθεῖ, ὥστε νά μήν 
πᾶνε στίς ἐργασίες τους στούς δίδυμους 
πύργους, πού κατέρρευσαν!

Τελικά, ποιοί εἶναι πίσω ἀπό τήν «τρο-
μοκρατία»;

vvv
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