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Εγώ ν Άρκαλη Ειληίλ, δειώλσ ππεύζπλα θαη αλαθέξσ όηη ην ηειενπηηθό θαλάιη 

«Huda Tv» δεν ζσεηίζεηαι με κανέναν ηπόπο κε ηελ Νηάνπα θαη κε ηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ γίλνληαη ζην IslamForGreeks.org γηα έλα απζεληηθό θαη πνηνηηθό θάιεζκα ζην 

Ιζιάκ κε βάζε ησλ ελάξεησλ Μνπζνπικάλσλ πξνθάηνρσλ καο (άιαθ νπο άιηρ).  

 

Ο ιόγνο πνπ γξάθεηαη απηή ε αλαθνίλσζε έρεη λα θάλεη κε έλα άηνκν πνπ εξγάδεηαη 

ζε απηό ην θαλάιη. Σνλ Μάιηθ Επαγγειάην (Έιιελαο Μνπζνπικάλνο). Σν 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν κε είρε πιεζηάζεη αξθεηέο θνξέο ζην παξειζόλ γηα δηάθνξεο 

ζπλεληεύμεηο ελώ κηα θνξά κε είρε πξνζθαιέζεη λα ζπδεηήζνπκε δηαδηθηπαθά «ζηνλ 

αέξα» γηα έλα ζέκα πνπ αθνξνύζε ηελ Μνπζνπικαληθή θνηλόηεηα ηεο Ειιάδνο. 

Επίζεο ζην YoutTube ινγαξηαζκό ηνπ ππάξρεη θαη έλα πξνζσπηθό κνπ βίληεν πνπ 

παξνπζηάδσ θαη πξνσζώ ηελ ηζηνζειίδα καο.  

 

Η ηππηθή ζρέζε πνπ είρα κε ηνλ Μάιηθ Επαγγειάην θαη δηάθνξα βίληεν πνπ κπνξεί 

λα παξνπζηάδνληαη ζην δηαδίθηπν, πνπ δείρλνπλ όηη κηιώ ζην Huda tv θαη ζηνλ Μάιηθ 

Επαγγειάην, ζε καμία πεπίπηωζη δεν ζημαίνει όηι εγκπίνω η ςποζηηπίζω ην 

άηνκν απηό ε ην Huda tv. Καη απηό γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

 

1) Σν Huda tv πξνσζεί αίξεζε 

2) Σν Huda tv πξνσζεί αηξεηηθνύο νκηιεηέο (Yusuf Estes παξάδεηγκα) πνπ 

δηαζηξεβιώλνπλ ην Ιζιάκ 

3) Σν Huda tv πξνσζεί ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε «Αδειθνί Μνπζνπικάλνη» 

4) Σν Huda tv ελαληηώλεηαη ζηελ νύλλα (πξνθεηηθή παξάδνζε) ηνπ Πξνθήηε 

καο 

5) Σν Huda tv ελαληηώλεηαη ζην Κνξάλη 

 

 

Κάζε ζρέζε, ζπδήηεζε, ε θηινμελία πνπ κπνξεί λα δέρηεθα ζην παξειζόλ από απηό 

ην άηνκν θαη από ην θαλάιη ηνπ έγηλε καθαπά εξαιηίαρ ηηρ άγνοιαρ μος γηα ηηο 

παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηα νπνία είκαη απόιπηα πεπεηζκέλνο 

κηαο θαη είλαη δηαζηαπξσκέλα θαη ειεγκέλα πξνζθάησο.  

 

Σέινο, λα αλαθέξνπκε όηη ν Μάιηθ Επαγγειάηνο θαη θαη’επέθηαζε ην θαλάιη ηνπ 

Huda Tv, είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη (ηα emails ππάξρνπλ) γηα ηηο δειώζεηο καο 

απηέο θαη επαλεηιεκκέλα ηνπο είρε (θαη έρεη) δεηεζεί λα αθαηξέζνπλ νπνηαδήπνηε 

βίληεν ηνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ην IslamForGreeks, εκέλα ηνλ Άρκαλη Ειληίλ, ην 

Σδακί καο «αξ Ραρκάλ», θαη γεληθά λα αθαηξεζεί νηηδήπνηε πνπ κπνξεί λα 

παξεμεγεζεί ε λα αθήλεη λα ελλνεζεί όηη εγθξίλνπκε ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν θαλάιη. Δπζηπρώο δελ ζεβάζηεθαλ ηελ επηζπκία καο.  

 



Ελεκεξώλνπκε ινηπόλ ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ IslamForGreeks.org (θαη όρη κόλν) λα 

απνθεύγνπλ λα παξαθνινπζνύλ ην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη. Δελ ζρεηηδόκαζηε κε 

θαλέλαλ ηξόπν κε απηά ηα άηνκα θαη δεηάκε ηελ ζπγρώξεζε ηνπ Ύςηζηνπ γηα ηελ 

άγλνηα πνπ είρακε ζρεηηθά κε ηηο αιεζηλέο ηνπο πξνζέζεηο ηνπο ηηο νπνίεο 

αληηιεθηήθακε πξνζθάησο.  

 
Άρκαλη Ειληίλ 

Τζαμί αρ Ραχμάν 

IslamForGreeks.org 

AhmadEldin.org 

 

 

 

 

 

 


