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ΑΝ ήηαλε ζε θάζε νξγαληζκό έρεη ηνλ δηθό ηνπ ζθνπό, κέιε, ρνξεγνύο θαη 

δηνξγαλσηέο πνπ ζπλεξγαζηνύλ καδί ζε πξνκήζεηα ηνπ θαη δηάδνζε ηνπ, επίζεο είλαη 

νη Τξνκαθηηθνί Οξγαληζκνί πνπ έρνπλ κεγάιε ρνξεγία ζε όιν ηνλ θόζκν, από 

δύλακεηο πνπ ζέινπλ λα θαηαζηξέςνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ζηαζεξόηεηα ησλ ρώξσλ 

θαη γηα λα θιέςνπλ ηα νθέιε θαη λα ηνπο θπξηαξρήζνπλ. 

Βιέπνπκε λέν θαηλόκελν, ε πιύζε κπαινύ θαη ηαπηόηεηαο, πνπ αζθνύλ νη 

ηξνκνθξάηεο ζηα ζύκαηα ηνπο γηα λα θεξδίζνπλ λένπο ηξνκνθξάηεο. Καη είλαη πνιύ 

δύζθνιν γηα λα γπξίζεη θάπνηνο ζηα θαιά ηνπ κεηά απηή ηελ πιύζε. 

Σαλ ην θπλήγη: ζθνπεύνπλ ηνπο αδύλακνπο θαη πνπ έρνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο λένο πνπ κηζεί ηνπο άιινπο γηαηί έρεη πξνβιήκαηα ζηέγεο ή 

θηώρεηαο ή  κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή έρεη καύξε ηζηνξία, θη όηαλ νη ηξνκνθξάηεο 

δώζνπλ γη’απηόλ κεγάιε εμνπζία, λα ηνλ θάλνπλ {Ακείξ} Υπεύζπλν γηα κηα έλνπιε 

νκάδα, ηόηε, ζε ρξήζε απηήο ηεο εμνπζίο θαηά ηελ αλεπηζύκεηε ηζηνξία ηνπ. 

Μπνξνύκε λα βξνύκε θαηαθύγην από ηελ πιύζε απηή ησλ κπαιώλ ηώλ παηδηώλ καο, 

αλ εθαξκνζηεί ε πξνζέγγηζε ηνπ Ιζιάκ πνπ ζέβεηαη ηελ αλζξσπόηεηα. Ο Θεόο ιέεη 

«Ω! Δζείο νη άλζξσπνη! Σαο έρνπκε πιάζεη από έλαλ (κόλν) άλδξα θαη κηα (κόλν) 

γπλαίθα, θαη ζαο θάλακε ζε ιανύο - "Δζλε θαη Φπιέο γηα λ' αλαγλσξίδεη ν έλαο ηνλ 

άιιν (θη όρη λα θαηαθξνλεί ν έλαο ηνλ άιιν). Βέβαηα ν πην ηηκεκέλνο από ζαο - ζηα 

κάηηα ηνπ ΑΛΛΑΦ -, είλαη ν πην ελάξεηνο (ππάθνπνο) (αλάκεζά ζαο). Καη ν ΑΛΛΑΦ 

είλαη Παληνγλώζηεο θαη θαιά πιεξνθνξεκέλνο) γηα όια ηα πξάγκαηα» (Κνξάλην 

49:13) . 

 Καη ιέεη «Ω! Δζείο πνπ πηζηεύεηε! Αο κελ θνξντδεύεηαη έλαο ιαόο (αλδξώλ) από 

έλαλ (άιιν) ιαό. Ίζσο λα είλαη θαιύηεξνη (απηνί πνπ θνξντδεύνληαη) απ' απηνύο πνπ 

(θνξντδεύνπλ). Κη νύηε γπλαίθεο (λα θνξντδεύνληαη), από γπλαίθεο. Ίζσο λα είλαη 

θαιύηεξεο (απηέο πνπ θνξντδεύνληαη ), απ' απηέο (πνπ θνξντδεύνπλ). Καη κελ 

ζπθνθαληείηε ν έλαο ηνλ άιιν κε ( πξνζβιεηηθά) παξαλόκηα (παξαηζνύθιηα). Πόζν 

θαθό λα γίλεη ν πηζηόο δηαθζαξκέλνο όηαλ ζπθνθαληεί ηνλ πηζηό αδειθό ηνπ. Κη 



όπνηνη δελ ζηακαηήζνπλ θαη κεηαληώζνπλ, απηνί είλαη - πξαγκαηηθά - νη θαθνπνηνί 

πνπ αδηθνύλ» (Κνξάλην 49:11).  

Καη ν πξνθήηεο είπε « ν Θεόο δελ ζαο βιέπεη ζε πνην ρξώκα εζείο, αιιά ζαο βιέπεη 

κέζα ηηο θαξδηέο ζαο» θαη είπε ζηνλ ηειεπηαίν ηνπ θήξπγκα: «Όιε ε αλζξσπόηεηα 

είλαη από ηνλ Αδάκ θαη ηελ Δύα. Έλαο Άξαβαο δελ έρεη αλσηεξόηεηα έλαληη ελόο κε 

Άξαβαο, νύηε έλαο κε Άξαβαο είλαη αλώηεξνο από έλαλ Άξαβα, επίζεο, έλαο ιεπθόο 

δελ είλαη αλώηεξνο από ηνλ καύξν, νύηε έλαο καύξνο είλαη αλώηεξνο από ηνλ ιεπθό, 

εθηόο από ηελ επζέβεηα θαη ηελ θαιή δξάζε ηνπ. ([Σαρίρ] απζεληηθό από ηνλ 

Μνπζιηκ),  

Ο Άιε κπηλ Άκπη Τάιεκπ, ιέεη ζην πνηήκα ηνπ: Όηη νη άλζξσπνη από ηνλ Αδάκ θαη 

Δύα θαη δεκηνπξγήζεθαλ από ιάζπε θαη λεξό. Αλ ζεβόκαζηε ηνλ άλζξσπν θαη ηα 

δηθά ηνπ δηθαηώκαηα, ζα θιείζνπκε ηελ πόξηα ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Υπάξρεη θη άιιε δεύηεξε νκάδα πνπ είλαη εύθνιν γηα λα κεηαηξέπεηαη ζε 

ηξνκνθξάηεο : Δίλαη νη ρακέλνη πνπ δελ έρνπλ θαζόινπ κόξθσζε ή νδεγία, ζε ζηηγκή 

θαηάιεςεο θαη απνζηέξεζεο ζα γίλνπλ ζε ηελ θαθή πιεπξά, κε ηνλ πεηξαζκό όηη ζα 

είραλ πνιιά ιεθηά θαη ζα κπεη παξάδεηζν, ζα γίλνπλ ζαλ ηπθινύο θαη ζα θάλνπλ ηα 

πάληα. 

Γηα λα θιείζνπκε ηελ πόξηα απηή, πξέπεη λα αλαιάβνπκε ηελ θξνληίδα γηα λα 

δίλνπκε  πξνηεξαηόηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ιατθώλ πεξηνρώλ, θαη εξγαηηθήο ηάμεηο 

ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θαη κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ, ζηα ρσξηά, αγξνθηήκαηα, θαη 

ηηο γεηηνληέο ησλ θησρόηεξσλ. Δπίζεο πξέπεη λα ελζαξξύλνπκε θηιαλζξσπηθέο 

νξγάλσζεο γηα λα δώζνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ ρξεηάδνληαη. 

Ο ζεόο ιέεη «Να ηώξα πνπ έρεηε θιεζεί λα μνδέςεηε (από ηελ πεξηνπζία ζαο) ππέξ 

ηνπ ΑΛΛΑΦ. Αλάκεζά ζαο είλαη κεξηθνί πνπ είλαη θηιάξγπξνη. Όπνηνο όκσο 

ηζηγθνπλεύεηαη, ην θάλεη κε δεκηά ηεο ίδηαο ηνπ ςπρήο (ηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπ). Κη ν 

ΑΛΛΑΦ είλαη ν πινύζηνο (ειεύζεξνο από αλάγθεο), θη εζείο είζηε νη θησρνί. Αλ 

απνκαθξπλζείηε (αλ ιηπνηαθηήζεηε από ην Γξόκν), ζα αληηθαηαζηήζεη ζηε ζέζε ζαο 

άιιν ιαό. Έπεηηα δελ ζα είλαη όκνηνη κ' εζάο» (Κνξάλην 47:38). Δκείο όινη είκαζηε 

ζε έλα πινίν, θη αλ βπζίζηεθε, πληγήθακε καδί, έηζη είπε ν πξνθήηεο.           

Ο ηξνκνθξάηνο αλ ήζειε λα γπξίζεη ζηε παιηά ηνπ δσή γηα ηελ γπλαίθα ηνπ θαη 

παηδηά ηνπ, νη άιινη ηξνκνθξάηεο ζα ηνλ ζθσηόζνπλ, γη’απηό, είλαη πνιύ δύζθνιν λα 

βξεί ην θσο πνηέ. 



Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα θξαηήζνπκε κε ηελ ηδενινγία ηεο θνηλσλίαο, γηα λα γίλεη 

δπλαηή αληί απηώλ ησλ εγθιεκαηηθώλ δπλάκσλ θαη γηα λα κελ βξνύλ θακία επθαηξία 

γηα λα θηάζνπλ γηα ηνπο ρακέλνπο. 

        Οη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο έρνπλ κεγάιε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηήξεμε 

λα δηαρεηξίδνληαη ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, ηα κέιε, θαη νηθνγέλεηέο ηνπο. Γη’απηό 

πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπκε απηά ηα καύξα ιεθηά θαη πξέπεη λα ηα αλαιάβνπκε 

από ηα ρέξηα ηνπο , πξέπεη επίζεο λα ζέζνπκε λόκνπο πνπ ηα εκπνδίδνπλ καθξηά από 

ηα ρέξηα ησλ ηξνκνθξάησλ πνπ ζέινπλ λα θαηαζηξέςνπλ ην ζύζηεκα ηεο ρώξαο θαη 

λα πξνζβάιινπλ ηελ αζηπλνκία θαη ηνλ ζηξαηό. Όρη κόλν απηό αιιά πξέπεη λα 

πξνζηαηεύνπκε ηε ρώξα καο από ηελ θαθία θαη θίλδπλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 


