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ΑΝΑΚΟ ΙΝΩΘΕΝ  
 

 

Στὴν  Αἴθουσα  Τελετῶν  καὶ  Ὁμιλιῶν  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Θεσ-
σαλονίκης  ἐπραγματοποιήθηκε ,  χθὲς  Τετάρτη  26 Νοεμβρίου ,  μεγάλη  
συγκέντρωση ,  γιὰ  τὸ  ἐπίμαχο  θέμα  τῆς  ἱδρύσεως  «Κατευθύνσεως  Ἰσλα-
μικῶν  Σπουδῶν» στὴ  Θεολογικὴ  Σχολὴ  τοῦ  ΑΠΘ .  Ἡ  πρωτοβουλία  γιὰ  
τὴν  Σύναξη  αὐτὴ  ξεκίνησε  ἀπὸ  τοὺς  φοιτητὲς  τῆς  Θεολογικῆς  Σχολῆς ,  οἱ  
ὁποῖοι  ἀπηυθύνθησαν  στὸν  Παναγιώτατο  Μητροπολίτη  Θεσσαλονίκης  
κ .  Ἄνθιμο ,  ὁ  ὁποῖος  ἀπὸ  τὴν  πρώτη  στιγμὴ  ἀντιτάχθηκε  ἔντονα  σὲ  ἕνα  
τέτοιο  ἐνδεχόμενο ,  καὶ  ἔτσι  μὲ  μιὰ  ὑπεύθυνη ,  ἑνωτικὴ  καὶ  δυναμικὴ  παρ-
έμβαση  διωργάνωσαν  τὴν  ἀντίσταση  στὴ  διείσδυση  τοῦ  Ἰσλὰμ  στὴ  Θεσ-
σαλονίκη  καὶ  σὲ  ὅλη  τὴν  Μακεδονία .  

Ἡ  μεγάλη  ἔκπληξη  τῆς  Συνάξεως  ὑπῆρξε  τὸ  μέγα  πλῆθος  τῶν  συμ-
μετασχόντων ,  ἀφοῦ  ἐκτὸς  ἀπὸ  τὴν  κυρία  αἴθουσα  τῶν  ὁμιλιῶν ,  ἐπλη-
ρώθησαν  ἡ  μεγάλη  εἴσοδος  τοῦ  Ἐπισκοπείου ,  οἱ  σκάλες  καὶ  μέχρι  τοῦ  πε-
ζοδρομίου  τῆς  ὁδοῦ  Βογατσικοῦ .  Τὸ  θέμα  ἄνοιξε  πρῶτος  ὁ  Παναγιώτα-
τος  κ .  Ἄνθιμος ,  ἀναφερθεὶς  στὴν  οὐσία  καὶ  τὴν  σοβαρότητα  τοῦ  προβλή-
ματος ,  καὶ  στὴν  καλὴ  συνεργασία  μὲ  τοὺς  φοιτητὲς  γιὰ  τὴν  ἀποτροπὴ  αὐ-
τοῦ  τοῦ  ἐγχειρήματος  εἰς  βάρος  τῆς  Πίστεώς  μας  καὶ  τῆς  Πατρίδος  μας .  

Σύντομη  καὶ  ἐμπεριστατωμένη  εἰσήγηση  ἔκαμε  ὁ  Σεβασμιώτατος  
Μητροπολίτης  Πειραιῶς  κ .  Σεραφείμ ,  ὁ  ὁποῖος  ἦλθε  εἰδικῶς  γιὰ  τὴν  ἐκ-
δήλωση  αὐτὴ  στὴ  Θεσσαλονίκη  καὶ  ὑπῆρξε  κατηγορηματικὸς  στὴν  ἄμεση  
ἀνάγκη  ματαιώσεως  τῆς  εἰσόδου  τοῦ  Ἰσλὰμ  στὴ  Θεολογικὴ  Σχολὴ  τῆς  
Θεσσαλονίκης ,  πρὸς  ἀποτροπὴ  δυσαρέστων  συνεπειῶν .  

Πρῶτος  κύριος  ὁμιλητὴς  ἦτο  ὁ  τακτικὸς  πανεπιστημιακὸς  καθηγη-
τὴς  τῆς  Θεολογικῆς  Σχολῆς  κ .  Χρῆστος  Οἰκονόμου ,  ὁ  ὁποῖος  ὑπῆρξε  
κατηγορηματικὸς  καὶ  ἀναλυτικὸς  στὶς  θέσεις  του  γιὰ  τὴν  ματαίωση  τῆς  
εἰσόδου  τοῦ  Ἰσλὰμ  στὴν  ὀρθόδοξη  Θεολογία  καὶ  στὴ  Βυζαντινὴ  Θεσ-
σαλονίκη .  Στὴ  συνέχεια  ὡμίλησε  μὲ  σαφήνεια  καὶ  ἐμπέδοση  ὁ  καθηγη-
τὴς  καὶ  διεθνολόγος  κ .  Βενιαμὶμ  Καρακωστάνογλου ,  παραθέσας  ἰσχυρό-
τατα  ἐπιχειρήματα  γιὰ  τὴν  ἄμεση  ματαίωση  τῶν  σχεδίων  περὶ  ἱδρύσεως  ἰ-
σλαμικῆς  κατευθύνσεως  στὸ  ΑΠΘ .  Ἀκολούθως  ὡμίλησε  ὁ  καθηγητὴς  κ .  
Κώστας  Ζουράρης ,  ποὺ  μὲ  τὸν  δικό  του  τρόπο  ἀπέκλεισε  τὴν  εἴσοδο  τοῦ  
Ἰσλὰμ  στὴν  παιδεία  καὶ  τὴν  πατρίδα ,  διότι  εἶναι  ἀστήρικτη  καὶ  ἀδικαιο-
λόγητη .  Ἰδιαίτερο  ἐνδιαφέρον  προκάλεσε  καὶ  ἡ  εἰσήγηση  τοῦ  καθηγητοῦ  
κ .  Γεωργίου  Παύλου ,  ὁ  ὁποῖος  ἐκινήθη  σὲ  εὐρύτερο  πεδίο  ἀξιολογήσεως  
τοῦ  ὑπὸ  συζήτηση  προβλήματος  καὶ  συνεφώνησε  ἀπολύτως  στὴν  γενικὴ  
ἐκτίμηση  καὶ  γραμμὴ  ὅτι  ἡ  ἵδρυση  «Κατευθύνσεως  Ἰσλαμικῶν  Σπου-
δῶν» στὴ  Θεολογικὴ  Σχολὴ  τοῦ  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  εἶναι  
ὀρθό ,  δίκαιο  καὶ  χρήσιμο  νὰ  ἀποκλεισθῇ  διὰ  παντός .  Στὴ  συνέχεια  ἀκού-
σθηκαν  καὶ  οἱ  ἀπόψεις  κυρίων  ἀπὸ  τὸ  ἀκροατήριο .  
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Ἀκολούθως  ἀνεγνώσθη  καὶ  ἐνεκρίθη  ὑπὸ  πάντων  τὸ  ἀκόλουθο  
 

ΨΗΦΙΣΜΑ  
 

Ὅλοι  οἱ  παρευρισκόμενοι  σήμερα ,  Τετάρτη  26-11-2014 ,  στὴ  Συγκέν-

τρωση-Ἡμερίδα  ἐνάντια  στὴν  ἵδρυση  «Κατευθύνσεως  Ἰσλαμικῶν  Σπου-

δῶν» στὴν  Θεολογικὴ  Σχολὴ  τοῦ  ΑΠΘ ,  πλῆθος  πολιτῶν ,  κληρικῶν ,  λαϊ-

κῶν ,  ἐκπαιδευτικῶν ,  φοιτητῶν  καὶ  πανεπιστημιακῶν  καθηγητῶν ,  ἀφοῦ  

ἀκούσαμε  τὶς  ὁμιλίες  τοῦ  Μητροπολίτου  Θεσσαλονίκης  κ .  Ἀνθίμου  καὶ  

τεσσάρων  διακεκριμένων  καθηγητῶν  ἀπὸ  διάφορες  Πανεπιστημιακὲς  

Σχολές ,  ὁμόφωνα  καὶ  διὰ  βοῆς  ἐγκρίνομε  τὸ  παρακάτω  Ψήφισμα  :  
 

1. Δηλώνομε  τὴν  ἀπόλυτη  ἀντίθεσή  μας  στὴν  ἵδρυση  «Κατευθύνσεως  

Ἰσλαμικῶν  Σπουδῶν» στὴ  Θεολογικὴ  Σχολὴ  τοῦ  ΑΠΘ .  

2. Τυχὸν  ἵδρυση  «Κατευθύνσεως  Ἰσλαμικῶν  Σπουδῶν» στὴν  Θεολο-

γικὴ  Σχολὴ  τοῦ  ΑΠΘ ,  καὶ  μάλιστα  μὲ  τὴν  σπουδὴ  καὶ  τὴν  περίεργη  

διαδικασία  ποὺ  ἀκολουθήθηκε ,  μαρτυρεῖ  ὕποπτες  σκοπιμότητες ,  

στερεῖται  ἐπιστημονικῆς  καὶ  θεολογικῆς  τεκμηριώσεως ,  ἐνέχει  κιν-

δύνους  ἀπὸ  πλευρᾶς  ἐθνικῆς  καὶ  πολιτικῆς ,  καὶ  εἶναι  μὲ  λίγα  λόγια  

ἐθνικὰ  καὶ  θρησκευτικὰ  ἐπικίνδυνη .  

3. Ἀπὸ  τὴν  ἀνάλυση  τοῦ  θέματος  ἀπὸ  τοὺς  διακεκριμένους  ἐπιστή-

μονες  ὁμιλητὲς ,  διαπιστώνεται  ὅτι  ἡ  Θεολογικὴ  Σχολὴ  τοῦ  ΑΠΘ  

εἶναι  καὶ  πρέπει  νὰ  παραμείνῃ  Ὀρθόδοξη ,  Χριστιανικὴ  Σχολή ,  καὶ  

ὄχι  νὰ  μετατραπῇ  σὲ  Σχολὴ  Θρησκειολογίας .  Ἀκόμη  περισσότερο  

ὅταν  ἡ  χριστιανικὴ  θεολογία  εἶναι  ἀπολύτως  ἀσύμβατη  μὲ  τὴν  ἰ-

σλαμική ,  καὶ  ὁ  συμφυρμὸς  χριστιανικῶν  καὶ  μουσουλμανικῶν  σπου-

δῶν  θὰ  ἀποτελέσῃ  διεθνῆ  ἀρνητικὴ  πρωτοτυπία .  

4. Ἐρωτηματικὰ  προκαλεῖ  ἡ  προώθηση  ἱδρύσεως  «Κατευθύνσεως  Ἰ-

σλαμικῶν  Σπουδῶν» στὴν  Θεολογικὴ  Σχολὴ  τοῦ  ΑΠΘ ,  ὅταν  μόλις  

τὸ  2014  ἔκλεισε  ἡ  ἐπὶ  40  χρόνια  λειτουργοῦσα  στὴ  Θεσσαλονίκη  

Εἰδικὴ  Παιδαγωγικὴ  Ἀκαδημία  Θεσσαλονίκης  (ΕΠΑΘ) ,  ἡ  ὁποία  

εἶχε  ὡς  ἱδρυτικό  της  σκοπὸ  νὰ  καταρτίζῃ  διδασκάλους  γιὰ  τὰ  σχο-

λεῖα  τῆς  μειονότητος  τῆς  Θράκης .  
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5. Ζητοῦμε  ἀπὸ  ὅλους  τοὺς  ἁρμοδίους  παράγοντες  τῆς  Πολιτείας ,  

Κυβέρνηση ,  Ἀντιπολίτευση  καὶ  Αὐτοδιοίκηση ,  νὰ  ἀναλογισθοῦν  

τὶς  εὐθύνες  τους  καὶ  νὰ  ἀρνηθοῦν  νὰ  συμπράξουν  σὲ  ἕνα  πραγμα-

τικὸ  ἀνοσιούργημα  γιὰ  τὴν  Πατρίδα  καὶ  τὴν  Θρησκεία  μας .  

6. Καλοῦμε  τοὺς  βουλευτές ,  οἱ  ὁποῖοι  σὲ  λίγο  χρονικὸ  διάστημα  θὰ  ζη-

τήσουν  τὴν  ψῆφο  μας ,  νὰ  δηλώσουν  εύθαρσῶς  τὴν  ἀντίθεσή  τους ,  

ἀρνούμενοι  νὰ  ὑπερψηφίσουν  τὴν  ἵδρυση  «Κατευθύνσεως  Ἰσλαμι-

κῶν  Σπουδῶν» στὴν  Θεολογικὴ  Σχολὴ  τοῦ  ΑΠΘ ,  ὅταν ,  σύμφωνα  

μὲ  πληροφορίες ,  θὰ  εἰσαχθῇ  γιὰ  ψήφιση  στὴ  Βουλή .  Δικαιολογίες  

καὶ  συμψηφισμοὶ  δὲν  ὑπάρχουν ,  «οἱ  καιροί ,  οὐ  μενετοί». Ἡ  ἀπάν-

τηση  θὰ  δοθῇ  στὴν  κάλπη  ἀνάλογα  μὲ  τὴν  δημόσια  στάση  τοῦ  καθ-

ενός .  

7. Ἐξουσιοδοτοῦμε  τὴν  Συντονιστικὴ   Ἐπιτροπὴ  τῆς  σημερινῆς  Συγ-

κεντρώσεως-Ἡμερίδας  νὰ  προωθήσῃ  τὸ  Ψήφισμα  σὲ  ὅλους  τοὺς  

ἁρμοδίους  παράγοντες  καὶ  στὸν  Τύπο .  

 
 

 

 

 

Ἐκ  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Θεσσαλονίκης .-  
 

 


