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Στο στόχαστρο η Ορθοδοξία- Πληθαίνουν τα
κρούσματα- «Πρόβα» για μεγαλύτερο χτύπημα
βλέπουν οι αρχές
/ Επικαιρότητα

Εντονη ανησυχία προκαλεί επίθεση που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ιερό Ναό
του Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι, η οποία έρχεται να προστεθεί σε μια
σειρά επιθέσεων εναντίων Ορθόδοξων στόχων. Ο προβληματισμός ενισχύεται
ακόμα περισσότερο από δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας
σύμφωνα με τα οποία η αντιτρομοκρατική υπηρεσία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο
να βρισκόμαστε μπροστά στην εμφάνιση μίας νέας γενιάς τρομοκρατών, κι
επιπλέον να πρόκειται για «πρόβα» για ένα ακόμα μεγαλύτερο χτύπημα.
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ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: «Ήθελαν να σκοτώσουν. Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς αυτό που
έγινε. Ευτυχώς δεν έχουμε νεκρούς.Ο Θεός φύλαξε και δεν έχουμε νεκρούς.
Ετοιμαζόμουν να περάσω το δρόμο απέναντι, να ανάψω ένα κερί και να πάω στη
δουλειά μου, όταν άκουσα τον εκκωφαντικό θόρυβο. Είμαι συγκλονισμένος».
Το θλιβερό αυτό περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων κατά χώρων
θρησκευτικής λατρείας που έχουν καταγραφεί από το 2017. Σύμφωνα με την

έκθεση που δημοσιοποίησε πρόσφατα το Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και
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υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το περσινό έτος κατεγράφησαν
πεντακόσια πενήντα έξι περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας.
Από αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία αφορούν πεντακόσια είκοσι πέντε (525)
περιστατικά. Το ανησυχητικό είναι ότι τα περιστατικά είναι συνεχώς αυξανόμενα,
ενώ τα έως τώρα στοιχεία για το 2018 που εκπνέει σε μερικές ημέρες δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Με δηλώσεις τους, το τυφλό χτύπημα καταδίκασαν τόσο ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, όσο και ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, ενώ
συγκινητικά είναι τα λόγια του Μητροπολίτη Δημητριάδος, ο οποίος είπε ότι στη
βία πρέπει να απαντάμε με αγάπη.
«Τo Οικουμενικόν Πατριαρχείον καταδικάζει εντόνως κάθε πράξιν βίας, μάλιστα
δε τας στρεφομένας εναντίον τόπων λατρείας, ως η τελευταία εναντίον του Ιερού
Ναού Αγίου Διονυσίου εις το Κολωνάκι, εκ του οποίου εκπορεύονται μόνον
μηνύματα αγάπης, ειρήνης και αλληλεγγύης» αναφέρει το Φανάρι.
Αναλυτικά οι δηλώσεις:
Κώστας Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας: «Η επίθεση σε κάθε χώρο λατρείας είναι
μια επίθεση απέναντι στους θρησκευόμενους πολίτες αλλά και απέναντι στο
δημοκρατικό μας πολίτευμα που κατοχυρώνει τη θρησκευτική ελευθερία. Η
παρουσία μας εδώ ως κυβέρνηση είναι για να καταδικάσουμε τέτοιου είδους
ενέργειες με τον πιο απόλυτο τρόπο και, προφανώς, να ευχηθούμε στους
τραυματίες να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία που έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια
της τέλεσης των καθηκόντων τους».
Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας: «μια βόμβα έξω από
εκκλησία σε πυκνοκατοικημένο εμπορικό δρόμο της Αθήνας είναι τυφλό χτύπημα
κατά των πολιτών» προσθέτοντας πως «είναι ευτύχημα που δεν θρηνήσαμε
θύματα. Δυστυχώς το αίσθημα ανασφάλειας γίνεται πια πρωτόγνωρο όσο η
κυβέρνηση δεν συνειδητοποιεί την ανάγκη μηδενικής ανοχής στη βία», καταλήγει
στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης».
Γιώργος Καλαντζής, Γ.Γ. Θρησκευμάτων: «Όπως κάθε επίθεση σε έναν χώρο που
είναι αφιερωμένος στον Θεό, το σημερινό συμβάν είναι επίθεση εναντίον της
θρησκευτικής ελευθερίας όλων και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η, χωρίς
αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς «αλλά», καταδίκη του είναι

αυτονόητη. Ειδικά αυτές τις Άγιες μέρες, τέτοιες ενέργειες κάνουν ακόμα πιο
ισχυρή την πίστη μας για την ανάγκη υπεράσπισης των αρχών και των αξιών που
διασφαλίζει το Σύνταγμά μας. Ευχόμαστε οι συμπολίτες μας που τραυματίστηκαν
επιτελώντας το καθήκον τους, να αναρρώσουν άμεσα και πλήρως».
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καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που σημειώθηκε έξω από τον ιερό ναό
του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, χωρίς καμία προειδοποίηση και είχε ως
αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού και του νεωκόρου. Ήταν μια
απεχθής και άθλια ενέργεια. Ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα. Κάθε πράξη
βίας, από όπου και αν προέρχεται, είναι καταδικαστέα και πρέπει να μας βρίσκει
όλους σε ενιαίο μέτωπο απέναντί της. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και τις
ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στον αστυνομικό και στον νεωκόρο της
εκκλησίας».
Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής: «Η σημερινή έκρηξη κοντά σε έναν
λατρευτικό χώρο, όπως είναι η εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στο κέντρο της
Αθήνας, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και μάλιστα χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, είναι απολύτως απεχθής και καταδικαστέα ενέργεια, που πλήττει τη
θρησκευτική ελευθερία και στρέφεται κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, της
κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης».
Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος ΚΙΝΑΛ: «Δεύτερο τρομοκρατικό χτύπημα και μάλιστα
χωρίς προειδοποίηση. Απειλήθηκαν ζωές. Υπάρχει ζήτημα ασφάλειας στη χώρα. Η
κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της».

