
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 • ΤΕΥΧΟΣ 117

Nαί! Αὐτό πού ἔγινε στά δύο μεγα-
λειώδη καί ἀνεπανάληπτα Συλλα-

λητήρια στή Θεσσαλονίκη 21 Ἰανουαρίου 
2018 καί στήν Ἀθήνα στίς 4 Φεβρουαρίου 
ἦταν ἕνα θαῦμα!

Ὁ νομιζόμενος νεκρός ἀνέστη! Ὁ ἑλ-
ληνικός λαός, τόν ὁποῖο προσπάθησαν 
καί προσπαθοῦν μέ χίλιους δυό τρόπους 
νά γονατίσουν, διαλύσουν, καταστρέψουν, 
εἶναι ζωντανός! Σφύζει ἀπό ζωή. Καί μᾶς 
κάνει ὑπερήφανους καί αἰσιόδοξους.

Πάνω ἀπό 500.000 κόσμου στή Θεσσα-
λονίκη καί γύρω στό ἑνάμισι ἑκατομμύριο 
στήν Ἀθήνα ἄφησαν τή ζέστη τοῦ σπιτιοῦ 

τους, περιφρόνησαν τίς ἀπειλές καί τούς 
ἐκφοβισμούς τοῦ παρακράτους καί ἔστει-
λαν βροντερό μήνυμα στά σκοτεινά ξένα 
κέντρα καί τούς ἐδῶ ἐντολοδόχους των, 
τάχα καί κυβερνῶντες. Εἶπαν ὅτι μέ κάθε 
τρόπο θά ἀντιδράσουμε στήν ἤδη συμ-
φωνημένη προδοσία τῆς Μακεδονίας μας.

Τούς Ἕλληνες μᾶς ἕνωσε ἕνας σκοπός 
ἐθνικός. Αὐτό πού πλέον δέν κάνουμε 
−δυστυχῶς− νά τρομοκρατήσουμε αὐτούς 
πού μᾶς στραγγαλίζουν οἰκονομικά, τό κά-
ναμε γιά ἕνα θέμα ἐθνικό. Καί αὐτό εἶναι 
θαυμαστό! Ἡ μαρξιστική ἀνάλυση, πού ὅλα 
τά μετρᾶ καί τά ἀποδίδει σέ ὑλικούς καί 

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!

¶EPIEXOMENA

Ὑπερήφανοι γιά τόν Ἑλληνικό Λαό!  ..................................................................  σελ.  1

Ἡ ὁμιλία τοῦ Μίκη Θεοδωράκη γιά τή Μακεδονία μας στήν Ἀθήνα  .....  σελ.  3

Ψήφισμα τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018  ..........................  σελ.  7

Μέγας Ἀλέξανδρος καί Ἑλληνικός Πολιτισμός  ...............................................  σελ.  8

Ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας  ..........................................................  σελ.  10

Καί Χριστιανοί καί Ἕλληνες  .................................................................................  σελ.  11

«Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία». Διακήρυξη καί Ὁμολογία  .............................  σελ.  14

Εἰδήσεις καί Σχόλια  ..................................................................................................  σελ.  20



AP. 117

2

οἰκονομικούς παράγοντες, στήν «πάλη τῶν 
τάξεων», ἀπέτυχε παταγωδῶς. Πράγματι 
αὐτός ὁ Ἕλληνας εἶναι ἕνα θαῦμα τῆς 
φύσεως. Ὅπως τό λέγει καί ὁ ποιητής:

«Τή Ρωμιοσύνη μήν τήν κλαῖς.
Ἐκεῖ πού πάει νά σκύψει,
μέ τό σουγιά στό κόκαλο,
μέ τό λουρί στό σβέρκο,
Νά τη, πετιέται ἀποξαρχῆς
κι ἀντρειεύει καί θεριεύει
καί καμακώνει τό θεριό
μέ τό καμάκι τοῦ ἥλιου».

(Γιάννης Ρίτσος)
Καθόλου τυχαῖο, πού κεντρικός ὁμι-

λητής στήν Ἀθήνα ἦταν ὁ 93χρονος Μί-
κης Θεοδωράκης, πού μελοποίησε τούς 
παραπάνω στίχους τοῦ Ρίτσου. Ὁ Μίκης, 
πού ἀφιέρωσε τήν ὁμιλία του στόν μέγιστο 
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ̓21 στόν «Γέρο τοῦ 
Μωριᾶ», Θεόδωρο Κολοκτρώνη, πού τήν 
ἴδια ἐκείνη μέρα (4 Φεβρουαρίου 1843) 
πέρασε στήν αἰωνιότητα καί ἔγινε −ἤδη 
εἶχε γίνει− σύμβολο καί θρύλος.

Αὐτή ἡ ἔκρηξη φιλοπατρίας, αὐτό 
τό ἀκηδεμόνευτο κίνημα ἄμεσης δημο-
κρατίας ἀπό τή βάση θά περάσει στήν 
Ἱστορία. Ἤδη πέρασε!

Ὁ ἑλληνικός λαός ἐπέδειξε μιάν ἐκπλη-
κτική ὡριμότητα. Τά δύο Συλλαλητήρια 
ἦταν ἕνα ὁρόσημο χειραφέτησης καί 
ἀπογαλακτισμοῦ τῶν πολιτῶν ἀπό τίς 
ὑποτιθέμενες ἡγεσίες τους, οἱ ὁποῖες 
ἀπεδείχθησαν ὄχι ἁπλῶς πολύ φτωχές, 

ἀλλά δυστυχῶς ἐθνομειοδοτικές, συμβι-
βασμένες, ἕτοιμες νά προδώσουν. Ὁ λαός 
μίλια μπροστά καί οἱ ὑποτιθέμενοι ἡγέτες 
του μίλια πίσω. Θλιβεροί δοσίλογοι στό 
θέμα τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία», πού 
εἶναι ἕτοιμοι νά τό χαρίσουν στά Σκόπια.

Καί ἀντί νά λουφάξουν ἤ μᾶλλον νά 
ζητήσουν συγγνώμην ἀπό τόν ἑλληνικό 
λαό, τοῦ ὁποίου −ὑποτίθεται− πρέπει 
νά ἐκτελοῦν τίς ἐντολές, βγῆκαν οἱ κ.κ. 
Κοτζιᾶς καί Τσίπρας καί ὁ ΣΥ.ΡΙΖ.Α μέ 
Ἀνακοινώσεις, πού θά ζήλευαν ὁ Λένιν 
καί ὁ Γκαῖμπελς. Πλήρης ἀντιστροφή 
καί διαστροφή τῆς πραγματικότητος. Ὁ 
ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Κοτζιᾶς ἔγραψε στό 
twitter: «Σήμερα διαψεύστηκαν οἱ δημο-
σκοπήσεις τῆς διαπλοκῆς... Ἑκατομμύρια 
Ἑλλήνων πατριωτῶν ἔκαναν τήν ἐπιλογή 
τους. Συνεχίζω, λοιπόν, μέ ἥσυχη συνεί-
δηση καί εὐθύνη νά διαπραγματεύομαι 
γιά τό καλό τῆς πατρίδας» (!)

Πλήρης ἐφαρμογή τοῦ ἀξιώματος «Ἡ 
καλύτερη ἄμυνα εἶναι ἡ ἐπίθεση». Δηλαδή, 
ἀφοῦ δέν κατέβηκαν στό Συλλαλητήριο 
καί τά δέκα ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων, 
τό Συλλαλητήριο δέν ἦταν τίποτε!

Γιατί δέν τολμοῦν αὐτοί, πού συνεχῶς 
μιλοῦν γιά δημοκρατία, νά κάνουν δημοψή-
φισμα; Ἤδη ὅμως τό δημοψήφισμα ἔγινε! 
Τά Συλλαλητήρια ἦταν τό δημοψήφισμα.

Οἱ κυβερνῶντες ἔχουν ἀποδείξει ὅτι 
εἶναι −δυστυχῶς− ἀδίστακτοι ἐντολοδόχοι 
τῶν ξένων ἀφεντικῶν τους ἀφ᾽ ἑνός καί 

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ 
φιλικές ἱστοσελίδες.

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης, 
ἔχει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἀπό τήν τηλεόραση 
Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή μεταδίδεται 
κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή Δυτική Ἑλλάδα. 
Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.
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Καλοί μου Ἕλληνες, ἀδέλφια μου...
φασίστες, ναζιστές, τρομοκράτες, ἀναρ-
χικοί, τραμποῦκοι. Θά μάθατε ἀσφαλῶς 
ὅτι οἱ πατριῶτες πού μᾶς κυβερνοῦν καί 
τά βαποράκια τους, οἱ ἀριστεριστές, μά-
ζευαν ὑπογραφές καί χθές ἔριξαν μπο-
γιές στό σπίτι μου (γιουχαΐσματα).

Γιά νά μέ ἐμποδίσουν νά μιλήσω 
μπροστά  σέ ἐσένα, κυρίαρχε λαέ. Γιά νά 
μή σοῦ μιλήσω μέ λόγια σταράτα, πατρι-
ωτικά, φλογερά καί ἀσυμβίβαστα, ὅπως 
ἔμαθα νά μιλῶ σέ ὅλη μου τή ζωή καί 
ὅπως ἐσύ μέ δίδαξες, κυρίαρχε ἑλληνικέ 
λαέ. Νά μιλῶ καί νά πράττω σέ ὅλη μου 
τή ζωή μέ κάθε θυσία καί σέ εὐχαριστῶ 
γι᾽ αὐτό.

Λοιπόν, ἄκουσε. Σήμερα τό πρωΐ 
ἔλαβα μία ποιητική συλλογή ἀπό τή 
Θεσσαλονίκη καί σᾶς διαβάζω ἕνα ση-
μαδιακό ἀπόσπασμα. Τό πνεῦμα, ὁ νοῦς 
ἀνθίζουν μέ τόν Θαλῆ, τόν Θουκυδίδη, 
τόν Πρωταγόρα, τούς τραγικούς, τήν 
τόλμη τοῦ Θεμιστοκλῆ καί τοῦ Κολοκο-
τρώνη.

Φίλοι καί φίλες, ἀφιερώνω τήν ὁμι-
λία μου στόν Ἕλληνα, πού μᾶς ἔβγαλε 
ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό καί πού πέθανε 
σάν σήμερα, στίς 4 Φλεβάρη 1843, στόν 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ἐγώ δέν ντρέ-
πομαι, ὅπως οἱ ἐθνομηδενιστές πού μᾶς 
κυβερνοῦν, νά παραμείνω πιστός στίς 
ἱερές ἀξίες τῶν προγόνων μας, πού μᾶς 
δίδαξαν τήν ἀγάπη καί τή θυσία γιά τήν 
πατρίδα. Μιά πατρίδα πού σέβεται καί 
ἀγαπᾶ ὅλες τίς πατρίδες τοῦ κόσμου.

Ναί, εἶμαι πατριώτης διεθνιστής καί 
συνάμα περιφρονῶ καί μάχομαι τόν φα-
σισμό σέ ὅλες του τίς μορφές καί προ-
παντός στήν πιό ἀπατηλή καί ἐπικίν-
δυνη μορφή, τήν ἀριστερόστροφη, σάν 
αὐτή μέ τίς ὁμαδοῦλες τῶν ἐξτρεμιστῶν, 
πού εἶναι σκέτοι δειλοί τρομοκράτες. 
Σάν αὐτή τῶν μειοψηφιῶν, πού μᾶς 
κυβερνοῦν καί καταστρέφουν τή χώρα 
μας, ὀχυρωμένοι πίσω ἀπό τίς ἐκλογι-
κές ἀλχημίες τῶν πολιτικῶν, πού εἶναι 
θλιβερές ἀποφύσεις ἑνός συστήματος 
πού μᾶς δαγκώνει καί μᾶς πονᾶ, ἐπειδή 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

4 Φεβρουαρίου 2018

ἀφ᾽ ἑτέρου δέσμιοι τῆς ἐθνομειοδοτικῆς 
μαρξιστικῆς τους ἰδεοληψίας.

Ὅπως φαίνεται δέν λογαριάζουν καί 
τό ὅποιο πολιτικό κόστος, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι 
ἔχουν «κάψει» τό πολιτικό τους μέλλον.

Ἀφοῦ λοιπόν δέν φοβοῦνται τή φωνή 
τοῦ λαοῦ, πού γίνεται καί ὀργή Θεοῦ, 
ἀφοῦ δέν τούς φοβίζει ἡ ὀργή τῆς Ἱστο-
ρίας, τό αἷμα αὐτῶν πού ἐλευθέρωσαν τή 

Μακεδονία, ἀφοῦ δέν λογαριάζουν «τούς 
ἀγέννητους καί τούς νεκρούς», πού θά 
μᾶς δικάσουν, σύμφωνα  μέ τόν δεύτερο 
ἐθνικό μας ποιητή Κωστῆ Παλαμᾶ, ἄς 
φοβηθοῦν τοὐλάχιστον τό Γουδῆ, στό 
ὁποῖο ὁ κυρίαρχος λαός θά τούς στήσει, 
ἄν προδώσουν τήν πατρίδα!

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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πεθαίνει καί τό ξέρει καί γι᾽ αὐτό εἶναι 
ἀκόμη πιό ἐπικίνδυνο.

Κάναμε κι ἐμεῖς λάθη
Σέ μιά δύσκολη ὥρα γιά τήν πατρίδα 

μας, πού μαῦρα σύννεφα συσσωρεύο-
νται γύρω μας ἀπειλητικά, ἐμεῖς καλού-
μαστε νά ἀντιμετωπίσουμε ἑνωμένοι ὅσο 
ποτέ αὐτά τά νέα ἀλλά ἀπροσδόκητα 
γιά ἐμᾶς προβλήματα. Τά Σκόπια, μέ 
ὄχημα τό ὄνομα «Μακεδονία» καί πα-
ραμορφώνοντας τά ἱστορικά γεγονότα 
σέ βαθμό γελοιότητας, ἐπιδιώκουν στήν 
πραγματικότητα τήν ἐπέκταση τῶν συ-
νόρων τους εἰς βάρος τῶν δικῶν μας γιά 
τή δημιουργία τῆς λεγόμενης «Μακεδο-
νίας τοῦ Αἰγαίου». Ὁ στόχος αὐτός λει-
τουργεῖ ἐδῶ καί δεκαετίες ὡς βασικός 
ἐθνικός στόχος τῆς γειτονικῆς χώρας, 
μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχουν γαλουχηθεῖ γε-
νιές Σκοπιανῶν μέ τήν ἰδέα αὐτή καί νά 
ἔχουν σήμερα τήν πεποίθηση ὅτι εἶναι 
κατευθείαν ἀπόγονοι τοῦ Φιλίππου καί 
τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Μέ μιά κολοσσιαία προπαγάνδα 
κατόρθωσαν νά παρασύρουν σέ αὐτή 
τήν ἱστορική γελοιότητα μεγάλο ἀριθμό 
κρατῶν, ἐπωφελούμενοι ἀπό τή στάση 
τῶν Ἑλλήνων, κατά καιρούς, ὑπευθύ-
νων, πού δέν ἔκαναν καμμιά προσπά-
θεια νά ἀνασκευάσουν στά μάτια τῶν 
ξένων αὐτή τή χονδροειδῆ παραποίηση 
τῆς Ἱστορίας.

Πρέπει κι ἐμεῖς νά ἀναγνωρίσουμε 
ὅτι εἶναι καί δική μας εὐθύνη τό γεγονός 
ὅτι ἐπιτρέψαμε νά ἀνατρέφονται τόσες 
γενιές Σκοπιανῶν μέ τίς ἰδέες πού ἀνά-
φερα, ὥστε σήμερα νά ἐμφανίζεται ὡς 
μάταιο, ἤ ἀκόμη καί ἄδικο, νά ζητᾶμε 
ἀπό αὐτούς νά ἀλλάξουν τό ὄνομά τους 
πού ἔχει γίνει ἕνα μέ τόν ἑαυτό τους. 
Καί νά ἔχουμε φτάσει σέ θλιβερό ση-
μεῖο, πού μᾶς θίγει ὡς λαό, νά εἴμαστε 

ἀναγκασμένοι νά ἀπολογούμεθα γιά τόν 
πατριωτισμό μας.

Δέν μᾶς ἐπιτρέπεται νά συμφωνή-
σουμε μέ αὐτή τήν παραχάραξη τῆς 
Ἱστορίας, γιατί τότε γινόμαστε συνέ-
νοχοι μέ τίς δυνάμεις πού στοχεύουν 
ἀνοιχτά κατά τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκε-
ραιότητας.

Τί μπορεῖ νά γίνει; Νομίζω ὅτι πρέ-
πει νά παραδεχθοῦμε τά λάθη καί τίς 
εὐθύνες μας ἀπέναντι στόν ἡγετικό λαό. 
Ἡ μόνη λύση, κατά τήν ἄποψή μου, εἶ-
ναι νά ἀφήσουμε τούς Σκοπιανούς νά 
πιστεύουν στόν ἐθνικό τους μύθο καί 
παράλληλα ἐμεῖς νά παραμένουμε πά-
ντα πιστοί καί ἀνένδοτοι στήν ἑλλη-
νικότητα τῆς Μακεδονίας. Καί νά μή 
συμφωνήσουμε ποτέ ὅτι ὑπάρχει μιά 
ἄλλη, νόθα Μακεδονία. Γιατί, ἄν τό 
κάνουμε, εἶναι σάν νά θέλουμε νά βγά-
λουμε ἐμεῖς τά μάτια μας μέ τά ἴδια μας 
τά χέρια.

Σάν νά ἀνοίγουμε τά σύνορα
Ἄν ὑποχωρήσουμε αὐτή τή στιγμή 

ἀπό τή θέση μας γιά τό ὄνομα, εἶναι σάν 
νά ἀνοίγουμε διάπλατα τά σύνορά μας 
σέ αὐτούς, πού μᾶς ἀπειλοῦν ἀνοιχτά 
καί ξεδιάντροπα μέσα ἀπό τό ἴδιο τους 
τό Σύνταγμα. Ὀφείλουμε νά ἐπαγρυ-
πνοῦμε γιά τή διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς 
μας ἀκεραιότητας, δεδομένου ὅτι ὑπάρ-
χουν ἰσχυρές διεθνεῖς δυνάμεις, πού 
ἔχουν στόχο τή σαλαμοποίηση τῆς 
περιοχῆς τῶν Βαλκανίων. Ἡ περί-
πτωση τῆς Γιουγκοσλαβίας εἶναι ἀκόμη 
νωπή. Τό ἑπόμενο θύμα θά εἶναι ἡ χώρα 
μας. Ἄν ὑποχωρήσουμε τώρα στήν ἀνοι-
χτή πρόκληση τῶν Σκοπίων, χωρίς νά 
ἔχουν παραιτηθεῖ ἀπό τόν κύριο στόχο 
τῆς ἐθνικῆς τους πολιτικῆς, νά γίνουν 
μέλος τοῦ ΝΑΤΟ γιά νά μᾶς ἀπειλοῦν 
ἀπό ἰσχυρότερη θέση, τότε θά εἴμαστε 
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ἄξιοι τῆς μοίρας μας. Ἄν ὑποχωρήσουμε, 
στήν οὐσία ἀνοίγουμε τίς πόρτες διά-
πλατες, γιά νά περάσει καί νά ἐπιβληθεῖ 
διά παντός ἕνα τραγικό ἱστορικό ψέμα, 
μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες γιά τήν πα-
τρίδα μας.

Γιά ἐμᾶς εἶναι ντροπή ἀκόμη καί νά 
ἀναφερθοῦμε σέ αὐτό, ἀφοῦ ἡ ὀνομα-
σία τοῦ ὅποιου ἀεροδρομίου καί τῆς 
ὅποιας λεωφόρου εἶναι στή δική τους 
ἀποκλειστική εὐχέρεια νά ἀλλάξει ξανά 
ἀμέσως μόλις ἐπιτύχουν τούς σκοπούς 
τους. Ἀλήθεια, τόσο βλάκες μᾶς θεωρεῖ 
ὁ Σκοπιανός πρωθυπουργός; Ἤ τόσο 
ἕτοιμους νά κατεβάσουμε τά παντελόνια 
μας; Ζητῶ συγγνώμη γι᾽ αὐτή τήν ἔκφρα-
ση. Ὅμως εἶναι ἡ μοναδική κατανοητή 
ἀπό ὅλους αὐτούς τούς ξένους καί τούς 
δικούς μας, πού πιστεύουν ὅτι, ἐπειδή 
μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει μέ τά Μνημόνια στό 
τελευταῖο σκαλοπάτι τοῦ κακοῦ, ξεχά-
σαμε τήν Ἱστορία μας, ποιοί εἴμαστε, τά 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά μας. Ὅμως 
δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού μπορεῖ 
ὅλοι γύρω νά πιστεύουν ὅτι ὁ Ἕλληνας 
ἔχει μεταβληθεῖ σέ ραγιά, ἀλλά ἐκεῖνος 
σηκώνεται ὄρθιος ξανά.

Βεβαίως, εἴμαστε πάντα ἕνας λαός 
φιλειρηνικός, πού ἐπιθυμεῖ τήν εἰρηνική 
καί φιλική συνύπαρξή του μέ τούς γει-
τονικούς λαούς. Παράλληλα, θά πρέπει 
ὅμως νά γνωρίζουμε ὅτι ἀπό τήν ἄλλη 
μεριά ὑπάρχει ἕνα βαθύ κράτος πού 
συνωμοτεῖ μέ ἄλλες δυνάμεις ἐναντίον 
τῆς ἀκεραιότητας τῆς χώρας μας. Καί γι᾽ 
αὐτόν τόν λόγο θά πρέπει νά μήν ἔχου-
με αὐταπάτες καί νά παίρνουμε ὅλα τά 
μέτρα πού θά ἐξασφαλίσουν τήν ἄμυνα 
τῆς χώρας μας.

Ἡ κατάσταση τῆς συνέχισης τοῦ 
status quo καί τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρ-
ξης πρέπει νά θεωρηθεῖ ὡς ἡ τελευταία 
ὑποχώρηση, πού κάνουμε μπροστά στή 

σκληρή πραγματικότητα. Στήν οὐσία 
ὅμως ἐμεῖς δέν ἔχουμε νά χάσουμε τίπο-
τα. Τό γεγονός ὅτι ὑπάρχουν χῶρες πού 
ἀναγνωρίζουν τά Σκόπια μέ τό ὄνομα 
«Μακεδονία», παραβλέποντας ὅτι ἔτσι 
γελοιοποιοῦνται μπροστά στήν Ἱστορία, 
δέν νομίζω ὅτι μᾶς ἀφορᾶ. Ἀφοῦ ἡ δική 
μας ἀπόφαση καί μόνο εἶναι πού θά νο-
μιμοποιήσει ἱστορικά καί θά κρίνει τελε-
σίδικα τό θέμα αὐτό. Γιατί μόνο ἐμεῖς, οἱ 
Ἕλληνες, μποροῦμε νά δώσουμε ἤ νά μή 
δώσουμε τό δικαίωμα στούς Σκοπιανούς 
νά οἰκειοποιοῦνται στό μέλλον μέσῳ τοῦ 
ὀνόματος «Μακεδονία» ἕνα ἀναπόσπα-
στο κτῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιά νά τό 
πῶ πιό ἁπλά, χρειάζεται ἡ βούλα τῆς 
Ἑλλάδας, γιά νά θεωρηθοῦν γνήσιοι οἱ 
«Μακεδόνες» καί ὄχι χάρτινοι καί νόθοι, 
ὅπως εἶναι σήμερα.

Ἐφ᾽ ὅσον ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά βγά-
λουμε οἱ ἴδιοι τά μάτια μας, γιά νά εἴμα-
στε ἀρεστοί στίς ΗΠΑ, στό ΝΑΤΟ καί 
στήν Εὐρώπη, μποροῦμε νά συνεχίσουμε 
τή ζωή μας, ὅπως κάνουμε τόσα χρόνια. 
Αὐτό ὅμως σημαίνει ὅτι θά πρέπει νά 
ἀρνηθοῦμε κάθε ἄλλη παραχώρηση. Γιά 
ὅσο καιρό οἱ Σκοπιανοί θά μᾶς ἀπειλοῦν 
μέ τήν ἀλυτρωτική τους προπαγάνδα, 
τό ἀπαράδεκτο γιά ἐμᾶς Σύνταγμά τους, 
τά δῆθεν μακεδονικά σύμβολα καί τίς 
Μακεδονίες μέ τούς δῆθεν Μεγαλέξαν-
δρους, ἐμεῖς ὡς ὑπεύθυνος λαός, κληρο-
νόμος μιᾶς μεγάλης Ἱστορίας, θά ἐξακο-
λουθήσουμε τήν πολιτική τῆς εἰρηνικῆς 
συνύπαρξης, ἀλλά ὅσο περνᾶ ἀπό τό 
χέρι μας δέν θά δώσουμε σέ καμμιά 
περίπτωση τή συγκατάθεση γιά νά 
γίνουν μέλος τῆς Εὐρώπης καί τοῦ 
ΝΑΤΟ.

Ἡ λύση εἶναι τό δημοψήφισμα
Σέ αὐτή τήν κρίσιμη στιγμή καί 

μπροστά στήν πιθανότητα νά ὁδηγη-
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θοῦμε ἀκόμη καί σέ καταστάσεις ἐθνι-
κῆς τραγωδίας, θεωρῶ ὅτι τήν εὐθύνη 
τῶν ἀποφάσεων δέν εἶναι ὀρθό νά τήν 
ἐπωμιστεῖ μόνη της ἡ ὁποιαδήποτε κυ-
βέρνηση. Ὄχι μόνο μιά κυβέρνηση μει-
οψηφίας, ὅπως εἶναι ἡ σημερινή, ἀλλά 
ἀκόμη καί μιά κυβέρνηση λαϊκῆς πλειο-
ψηφίας. Οὔτε ἀκόμη καί ἡ ἴδια ἡ Βουλή. 
Ποιά εἶναι ἡ λύση; Τό δημοψήφισμα. 
Γιά ἐμᾶς, ἡ θέση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ 
στό συγκεκριμένο θέμα εἶναι ἀρκετά σα-
φής, σταθερή καί αὐτονόητη, πού δέν 
χρειάζεται δημοψήφισμα. Ἄν ὅμως κά-
ποια κυβέρνηση διανοηθεῖ νά βάλει τήν 
ὑπογραφή τῆς χώρας μας σέ ὁποιαδή-
ποτε ὀνομασία, ἁπλή ἤ σύνθετη, πού 
θά περιέχει τό ὄνομα «Μακεδονία», δέν 
ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι εἶναι ὑποχρεωμέ-
νη νά ρωτήσει πρῶτα τόν ἑλληνικό λαό.

Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες πολίτες, δέν δε-
χόμαστε νά εἴμαστε παθητικοί παρατη-
ρητές, τήν ὥρα πού ἡ χώρα βρίσκεται 
μπροστά σέ τόσα κρίσιμα προβλήματα, 
ἱκανά νά μᾶς ἐπηρεάσουν γιά πολλές 
δεκαετίες. Στήν περίπτωση αὐτή λοιπόν, 
πού ἡ κυβέρνηση θά τολμήσει νά βάλει 
μιά τέτοια ὑπογραφή, ἀπευθύνω ἔκκλη-

ση σέ ὅλους τούς βουλευτές, πού ἔχουν 
τό δικαίωμα νά ζητήσουν τή διενέργεια 
δημοψηφίσματος γι᾽ αὐτό τό ἐθνικῆς ση-
μασίας θέμα, νά προκαλέσουν τή σχετι-
κή συζήτηση στή Βουλή καί νά ὑπερψη-
φίσουν τό σχετικό αἴτημα.

Ἑνωμένοι σάν γροθιά
Σέ ὅλη μου τή ζωή ἀγωνίστηκα γιά 

τήν ἑνότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Πι-
στεύω ἀπόλυτα ὅτι καί αὐτό τό μεγάλο 
πρόβλημα θά πρέπει νά τό ἀντιμετωπί-
σουμε ἑνωμένοι σάν μιά γροθιά. Πιστεύω 
ἀπόλυτα ὅτι εἴμαστε ἑνωμένοι. Γιατί, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ὅποιες διαφωνίες 
μας, εἴμαστε ὅλοι πατριῶτες. Γιατί, ὅταν 
ὑπερασπίζεται κανείς τά δίκαια τῆς πα-
τρίδας του καί τοῦ λαοῦ του, αὐτό δέν 
εἶναι ἐθνικισμός, εἶναι πατριωτισμός. 
Καί ἡ Ἑλλάδα σήμερα ἔχει περισσότε-
ρο ἀπό κάθε ἄλλη φορά τήν ἀνάγκη 
ἀπό πατριῶτες.

Οἱ Ἕλληνες σήμερα ἑνωμένοι δίνουν 
ὅλοι μαζί τήν ἀπάντηση ἀπό τήν πλα-
τεία Συντάγματος. Ἡ Μακεδονία εἶναι 
μία καί ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι πάντα 
ἑλληνική. Ζήτω ὁ ἑλληνικός λαός.

               

Σκοπιανός συγγραφέας ἐξόριστος ἀπό τήν πατρίδα του, πρότεινε 
τό κρατίδιο τῶν Σκοπίων νά ὀνομασθεῖ Ντίσνεϋλαντ, γιατί αὐτό θυμί-
ζουν, ὅπως εἶπε, τά πομπώδη μνημεῖα −ἔργα βιτρίνας− πού ἔχουν γίνει 
στήν πρωτεύουσα Σκόπια, ἐνῶ ὅλη ἡ ὑπόλοιπη χώρα εἶναι ἐγκαταλε-
λειμένη καί ὑπανάπτυκτη.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΣ 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σήμερα, τήν 4η Φεβρουαρίου 2018, ὁ Ἑλληνικός Λαός, ὁ κατά τό Σύνταγμα κυ-
ρίαρχος τοῦ κράτους καί ἐντολέας τῆς Βουλῆς καί τῆς Κυβέρνησης, συνελθών σέ 
μεγαλειώδη Λαϊκή Ἐθνοσυνέλευση στήν πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα, γιά νά 
ἀποφασίσει γιά τήν ἐθνική μας θέση στό θέμα τῆς ἐκχώρησης τοῦ ὀνόματος «Μακε-
δονία» στή γείτονα χώρα, πού θέλει νά τό ὑφαρπάσει, καταπατώντας κάθε ἱστορική 
καί λογική τεκμηρίωση τῆς πατρότητας τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἐθνικοῦ μας ὀνόματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΛΕΤΑΙ

πρός τήν, κατά τό Σύνταγμα, ἐντολοδόχο του Βουλή καί Κυβέρνηση τῆς Χώρας, 
νά ἀποκλείσει κάθε ἐνδεχόμενο ἀποδοχῆς τῆς χρήσης τοῦ, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, 
Ἑλληνικοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» καί τῶν παραγώγων του, πού εἶναι ταυτόσημο μέ 
τό ὄνομα «Ἑλλάς» καί ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς ταυτότητάς του.

Τό ὄνομα αὐτό ἀποτελεῖ ταυτόχρονα τήν ἱερά κιβωτό καί φορέα ἐκ τῶν ἐνδο-
ξοτέρων σελίδων τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, πού ἔχει ἐγγράψει ἡ Αὐτοκρατορία τοῦ 
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Ἡ σημερινή, ἐδῶ, Λαϊκή Ἐθνοσυνέλευση δηλώνει ἀποφασισμένη νά τό ὑπερασπι-
σθεῖ μέχρις ἐσχάτων, κατά τόν Ἑλληνικό τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα γράφει 
πάντοτε τήν ἱστορία της.

Ἡ μή συμμόρφωση τῶν ἐντολοδόχων τοῦ Λαοῦ στή γνήσια ἐντολή αὐτή τοῦ Λαοῦ, 
θά ἀποτελέσει κατάφωρη παραβίαση τοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ συστήματος καί ἀντι-
στροφή τῶν ρόλων ἐντολέα καί ἐντολοδόχου, πού ὁρίζει καί θεμελιώνει ἡ Δημοκρατία 
μέ τίς θεμελιώδεις δημοκρατικές ἀρχές.

Ὁ Λαός δέν θά μείνει ἀπαθής θεατής. Εἶναι ἀποφασισμένος νά ἐπιβάλει τήν ἀ-
πόφασή του καί τή διασφάλιση τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῆς Δημοκρατίας πού, μέ τό 
Σύνταγμα, ὁρίζει ρητά καί ξεκάθαρα, ποιός εἶναι ἐντολέας καί ποιός ἐντολοδόχος.

Τό ψήφισμα ἐγκρίθηκε καί ψηφίστηκε ὁμοφώνως ἀπό τήν Ἀνοικτή Λαϊκή Ἐθνο-
συνέλευση, πού ἔλαβε χώρα στήν Ἀθήνα, τήν 4η Φεβρουαρίου 2018.

Ἡ Ὀργανωτική Ἐπιτροπή τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018

«Νά ξέρετε πώς ἄν τρέξουμε νά σώσουμε τή Μακεδονία,
ἡ Μακεδονία θά μᾶς σώσει».

                                                           Ἴων Δραγούμης 
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ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΕΛΛΑΣ, ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ*

τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ἱερὸν Κελλίον Φιλαδέλφου

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 30.1.2018
Ἀριθμὸς πρωτ. 69 
 
Ἐξοχώτατον κύριον
Προκόπιον Παυλόπουλον
Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
Ἀθήνας

Κοινοποίησις : Ὡς Πῖναξ ἀποδεκτῶν, 
ὅρα τελευταίαν σελίδα τοῦ παρόντος 

[...]
Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,
Τὸ νέον Ἑλληνικὸν Κράτος ἐδημι-

ουργήθη μὲ τὰς θυσίας τῶν ἡρώων τῆς 
Ἐλευθερίας, οἱ ὁποῖοι ἐμπνεόμενοι ἀπὸ 
τὴν ἱστορίαν μας, τὸν πολιτισμόν μας καὶ 
τὴν ὀρθόδοξον χριστιανικὴν πίστιν, Ἑλ-
ληνισμὸν καὶ Χριστιανισμόν, καθώρισαν 
τὰ νομικά, πολιτιστικὰ καὶ θρησκευτικὰ 
ὅριά του, τὰ ὁποῖα ἀπετύπωσαν εἰς τὸ 
πρῶτον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, τὴν βασι-
κὴν φιλοσοφίαν τοῦ ὁποίου ἐσεβάσθησαν 
μέχρι σήμερον ἅπασαι αἱ κατὰ καιροὺς 
Συντακτικαὶ καὶ Ἀναθεωρητικαὶ Βουλαὶ 
τῶν Ἑλλήνων.

Τὸ πολίτευμά μας, ὡς δημοκρατικόν, 
δίδει τὸ δικαίωμα εἰς ἅπαντας τοὺς πο-
λίτας, ἀπὸ τὸν ἀνώτατον Ἄρχοντα, μέχρι 
τὸν τελευταῖον πολίτην, νὰ ἐκφράζῃ δη-
μοσίως τὴν γνώμην του, καὶ τοιουτοτρό-
πως συμβάλλει εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῶν 
πολιτικῶν ἀποφάσεων καὶ ἐνεργειῶν τῆς 

κρατικῆς ἐξουσίας, ἐπὶ τῷ λυσιτελέστερον.
[...]
Δυνάμει λοιπὸν τοῦ δικαιώματος τοῦ 

δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος καὶ ὁ 
γράφων καταθέτει τὴν γνώμην του, ὡς 
πολίτης, διὰ τὰ σύγχρονα πολιτικά μας 
πράγματα.

1. Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς καὶ ὁ 
Μέγας Ἀλέξανδρος.

[...]
Ἄρνησις τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδο-

νίας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἄρνησις τῆς 
ἑλληνικῆς καταγωγῆς τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, 
σημαίνει ἄρνησιν τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Τί θὰ εἴπῃ «Νέα Μακεδονία»; Ὅ,τι 
θὰ εἴπῃ καὶ «Νέα Ἑλλάδα».

Ἐπειδὴ κάποτε ἡ Κριμαία ἦτο Ἑλλά-
δα, πρέπει οἱ σημερινοὶ Ρῶσσοι κάτοικοί 
της νὰ ὀνομάσουν τὴν Κριμαίαν Ἑλλάδα 
καὶ ἑαυτοὺς Ἕλληνας;

Ὅσοι Πολιτικοὶ καὶ Κυβερνητικοὶ ἐν-
δόσουν εἰς τὴν διεφθαρμένην, ἰδιοτελῆ 
καὶ ἀλαζονικὴν πολιτικὴν τῆς Ἀμερικῆς 
καὶ ἀπονείμουν εἰς τὰ Σκόπια τὸ ὄνομα 
«Μακεδονία», εἶναι παράφρονες καὶ 
προδόται τῆς ἱστορίας. [...]

2. Τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ Ἑλλάς.
Ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ ΝΑΤΟ 

ὑποτίθεται, ὅτι ἐγένετο εἰς τὸ μέσον τοῦ 
εἰκοστοῦ αἰῶνος, διὰ νὰ προασπίσῃ ἡ 
Ἑλλὰς τὰ ἐθνικά της συμφέροντα.

* Σπουδαία, περιεκτικὴ καὶ θαρραλέα ἐπιστολὴ ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ὁ 
σεβαστὸς Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς ἀπὸ τὸ Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου, πλησίον τῶν Καρυῶν τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους. Ὁ π. Δαμασκηνὸς διετέλεσε Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Τῆς ἐπιστολῆς παραθέτουμε ἐδῶ –ἐλλείψει χώρου– μικρά ἀποσπάσματα. Ὑπάρχει ὁλόκληρη στό 
athosfiladelfou.gr καί σέ ἄλλες ἱστοσελίδες τοῦ διαδικτύου.
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Ἡ ἐξέλιξις τῆς ἱστορίας ὅμως καὶ τὰ 
γεγονότα, ποὺ ἐπηκολούθησαν, ἀπὸ τῆς 
ἐντάξεώς μας μέχρι σήμερον, δεικνύουν 
τὸ ἀντίθετον.

Διότι:
α. Τὸ ΝΑΤΟ ἠμπόδισε τὴν Ἑλλάδα νὰ 

ἀντιδράσῃ, εὐθὺς ἐξαρχῆς, εἰς τὴν ὑπο-
κλοπὴν τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, διὰ 
τὴν νοτίαν περιοχὴν τῆς Γιουγκοσλαβίας, 
ἵνα κερδίσῃ τὸν στρατάρχην ΤΙΤΟ.

[...]
γ. Τὰς διεκδικήσεις τῆς Τουρκίας εἰς 

τὸ Αἰγαῖον ὑποθάλπει ἡ Ἀμερική.
δ. Τὰς διεκδικήσεις τῶν Σκοπίων, δι᾽ 

ὧν παρουσιάζονται οἱ Σλαυοαλβανοὶ κά-
τοικοι τῶν Σκοπίων, κληρονόμοι καὶ ἀ-
πόγονοι τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καὶ γνήσιοι 
Μακεδόνες, ὑποθάλπει ἡ Ἀμερική. Τίς 
ἱστορικὸς τῆς ὑφηλίου ἀγνοεῖ ὅτι οἱ Σλαῦοι 
ἐνεφανίσθησαν εἰς τὴν χερσόνησον τοῦ 
Αἵμου τὸν 7ον μ.Χ. αἰῶνα, ὡς νομάδες 
ἀπολίτιστοι; [...]

3. Ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν 
Εὐρωπαϊκὴν κοινότητα καὶ αἱ συνέ-
πειαί της.

α. Ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν 
Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν ἐκ τῶν ἀποτελε-
σμάτων κρινομένη, ἔβλαψε θανασίμως 
τὴν Ἑλλάδα. [...]

Ἡ Ἑλλὰς πρὶν τῆς ἐντάξεως εἰς τὴν 
Ε.Ο.Κ., ἦτο ἀνεξάρτητος οἰκονομικῶς καὶ 
ὑπερήφανος χώρα, καὶ σήμερον τὴν κα-
τήντησαν ἐπαίτιδα καὶ δούλην τῶν Εὐρω-
παίων, ἐν ὀνόματι τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ 
Εὐρώ. Τὸ ψεῦδος αὐτό, κ. Πρόεδρε, συ-
νεχῶς ἐγκωμιάζεται καὶ παραπλανᾷ τὸν 
λαόν, ὅστις μόλις ἀρχίζει νὰ ξυπνᾶ.

[...]
Ἡ Ἑλλὰς ἐπωλήθη εἰς τοὺς ξένους.
[...]
Τίς δύναται νὰ ἀποκλείσῃ, ὅτι οἱ διε-

θνεῖς τρελλοὶ τοκογλύφοι, ἐὰν ἀγοράσουν 

τὸν Μαραθῶνα καὶ τὴν Βόλβην, δὲν θὰ 
ἐπιχειρήσουν βραδέως, ἀλλὰ τεχνηέντως, 
ὑπούλως καὶ κακούργως νὰ ῥίψουν φάρ-
μακα στειρώσεως τοῦ πληθυσμοῦ, δι᾽ ἐ-
ξαφάνισιν τῶν Ἑλλήνων;

Ὅλοι διερωτῶνται, ποῦ βαδίζει ἡ 
χώρα;

γ. Σὺν τούτοις κατὰ τὴν περίοδον τῶν 
μνημονίων κατεπατήθη τὸ Σύνταγμα, ὡς 
πρὸς τὸ Γράμμα καὶ τὸ Πνεῦμα, σχεδὸν 
εἰς τὸ σύνολόν του.

[...]
Οὐδὲ αὐτοὶ οἱ Σουλτᾶνοι τῆς Τουρκο-

κρατίας ἐπέβαλον τὴν διδασκαλίαν τῆς 
θρησκείας των εἰς τοὺς ῥαγιάδες Ἕλληνας.

Ἡ γλῶσσα ἐξεβαρβαρώθη, ἡ ἱστορία 
διεστράφη ἢ κατηργήθη.

4. Ἡ λανθασμένη παραχώρησις τῶν 
στρατιωτικῶν βάσεων εἰς τὴν Ἀμερικήν.

Διέπραξε ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις Τσί-
πρα τὸ στρατηγικόν, διὰ τὴν ἀσφάλει-
αν τῆς χώρας, στρατιωτικὸν λάθος, νὰ 
παραχωρήσῃ ἐσχάτως εἰς τὴν Ἀμερικήν, 
ἁπάσας τὰς στρατηγικῆς σημασίας διὰ 
τὴν ἀσφάλειάν μας στρατιωτικὰς βάσεις 
(Ἄκτιον, Ἀνδραβῖδα, Σοῦδα, Σκῦρον, Ἀλε-
ξανδρούπολιν), μὲ ἀντάλλαγμα σίδερα ἢ 
τίποτε. [...]

5. Ἡ ἐπιδίωξις ὑπὸ τῶν Ἀμερικανῶν 
διαμελισμοῦ τῆς Ἑλλάδος.

[...]
Οἱ πολιτικοὶ τῆς δεκαετίας, ἣν διανύ-

ομεν, κ. Πρόεδρε, ἐστέρησαν τὴν Ἑλλάδα 
τῆς Ἐθνικῆς της κυριαρχίας, ἐπώλησαν 
τὴν χώραν οἰκονομικῶς, ὡς καὶ τὰ ἀτί-
μητα, τὴν Χριστιανικὴν πίστιν, ποὺ ἔχει 
τώρα δι᾽ αἰῶνας ὅραμα τὴν θέωσιν τοῦ 
ἀνθρώπου. Ὑπέδειξαν ὡς τρόπον ζωῆς 
τὴν χυδαιότητα. Ἐνομοθετήθησαν καὶ 
ὑπεγράφησαν οἱ νόμοι τῆς ἐξαθλιώσεως 
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ ἐδεσμεύ-
θησαν αἱ στρατιωτικαὶ βάσεις τῆς χώρας.

Ἆρα γε τὸ ἑπόμενον βῆμα, ποὺ οἱ Ἀ-
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μερικανοὶ θὰ ἐπιχειρήσουν, θὰ εἶναι νὰ 
διαμελίσουν τὴν Ἑλλάδα, χρησιμοποιοῦ-
ντες ὡς ἐφαλτήρια τὰς ἐκχωρηθείσας 
στρατιωτικὰς βάσεις μας καὶ τὰς βάσεις 
τοῦ ὑπὸ ἔνταξιν εἰς τὸ ΝΑΤΟ Σκοπιανοῦ 
κρατιδίου;

Ὑπάρχει διέξοδος; Ναί.
Ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὸν Θεὸν, κατὰ 

τὴν ῥῆσιν συγχρόνου ἁγίου, καὶ ὁ Θεὸς 
θὰ συγχύσῃ τὰς φρένας τῶν ἰσχυρῶν τῆς 
Γῆς, ἵνα μὴ καταστρέψουν τὴν Ἑλλάδα, 
καὶ ἡ ἐθνικὴ ἑνότης.

Εὐελπιστῶν, ὅτι θὰ πράξητε πᾶν ὅ,τι 
ἐξαρτᾶται ἐξ Ὑμῶν, ἵνα ἀποτραπῇ ὁ σφε-
τερισμὸς ὑπὸ τῶν Σκοπιανῶν τοῦ ὀνό-
ματος τῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ Μεγάλου 
Ἀλεξάνδρου, καθὼς καὶ τοῦ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
διαδοθέντος ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ 
δεσπόζοντος εἰς τὴν παγκόσμιον ἱστορίαν 
ἐπὶ 2.500 ἔτη,

διατελῶ μετ᾽ ἐξιδιασμένης τιμῆς καὶ 
εὐχῶν.

Ἱερομόναχος Δαμασκηνός
ὁ τοῦ Φιλαδέλφου

Κοινοποίησις:
1. Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν κ. Ἀλέ-

ξιον Τσίπραν
2. Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων 

κ. Βούτσην
3. Ἀρχηγὸν τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπο-

λιτεύσεως κ. Κυριάκον Μητσοτάκην
4. Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
5. Πρύτανιν Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου 

Ἀθηνῶν
6. Πρύτανιν Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης
7. Πρύτανιν τοῦ Μετσοβίου Πολυτε-

χνείου
8. Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος
9. Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Κρήτης 

Κάποιοι ἁρμόδιοι, δικοί μας καί ξέ-
νοι πολιτικοί ἀξιωματοῦχοι, χωρίς αἰδώ, 
ἀποφασίζουν νά παραδώσουν τά Ἅγια 
τοῖς κυσί. Ξεσκίζουν μέ μιᾶς τήν Ἐθνική 
μας ταυτότητα, ἁρπάζουν ἀπό τό Ἐθνι-
κό μας Ὑποθηκοφυλακεῖο τό ὄνομα τό 
ἱερό τῆς Μακεδονίας, καί τό παραδίδουν 
ὑβριστικῶς στό μωσαϊκό τοῦ γειτονικοῦ 
κρατιδίου.

Κατάγομαι ἀπό τά χωριά τῆς Φλώρι-
νας. Ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα μου εἶναι ἡ Ἄνω 
Μακεδονία. Ἔτσι ὀνομάζεται ἀρχαιόθεν 
ἡ περιοχή τῆς Φλώρινας καί τῆς Καστο-
ριᾶς. Κάτω Μακεδονία εἶναι ἡ περιοχή 
τοῦ Κίτρους, τῆς Κατερίνης.

Τώρα, πού λέμε νά χαρίσουμε τό κα-
ταγωγικό μας ὄνομα στά Σκόπια, νά τά 
ὀνομάσουμε, δηλαδή, Ἄνω Μακεδονία, 
ἐμεῖς οἱ Φλωρινιῶτες καί οἱ Καστορι-
ανοί πῶς θά συστηνόμαστε ἀπό ᾽δῶ 
καί μπρός; Ἀπό ποῦ θά λέμε ὅτι κατα-
γόμαστε; Ἀπό τήν Ἄνω Μακεδονία; Τότε 
νά δεῖς μπερδέματα! Ἐντός Ἑλλάδος, θά 
μᾶς θεωροῦν ἀλλοδαπούς, θά μᾶς κοι-
τᾶνε περίεργα. Ἐκτός Ἑλλάδος, θά μᾶς 
περνᾶνε στά ἴσια γιά Σκοπιανούς!

Ἐάν τά Σκόπια, μέ τήν δική μας ὑπο-
γραφή, ὀνομαστοῦν «’Ἄνω Μακεδονία», 
καί καταστοῦν ἔτσι διεθνῶς οἱ κύριοι καί 
ἀποκλειστικοί διαχειριστές τοῦ ὀνόματος 

ΥΠΕΡΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
τοῦ κ. Φωτίου Μιχαήλ, Ἰατροῦ

V V V V V V V V V V V V V V V V 
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τῆς Μακεδονίας, τότε ποιός θά μᾶς γλυ-
τώσει ἀπό τόν ξενοκίνητο ἀλυτρωτισμό 
τους;

Ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης Καστορι-
ᾶς, ἀπό τά χρόνια τά παλιά, φέρει τόν 
τίτλο τοῦ Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Ἄνω 
Μακεδονίας. Τό ἴδιο καί ὁ Μητροπολίτης 
Φλωρίνης.

Ἐάν τά Σκόπια θά ὀνομάζονται δι-
εθνῶς  «’Ἄνω Μακεδονία», ποιᾶς «’Ἄνω 
Μακεδονίας» θά συνεχίσουν νά εἶναι Ὑ-
πέρτιμοι καί Ἔξαρχοι οἱ παραπάνω Ἕλ-
ληνες Μητροπολίτες; Ποιά θά εἶναι ἡ ἕδρα 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς τους ἀρχῆς; Σέ ποιά 
πολιτική δικαιοδοσία θά ἀνήκουν; Πῶς 
θά συστήνονται στό ἐξωτερικό; Ἕλληνες 
ἤ Σκοπιανοί;

Μέ τούς γείτονές μας θέλουμε νά ζοῦ-
με εἰρηνικά καί ἀδελφωμένα. Ἄς βοηθή-
σουν λοιπόν καί ἐκεῖνοι πρός αὐτή τήν 
κατεύθυνση. Ἄς διαλέξουν γιά τήν χώρα 
τους ἕνα ὄνομα, πού νά ταιριάζει μέ τήν 
πραγματική τους καταγωγή καί ἱστορία, 
διότι μονάχα ἔτσι θά ὠφεληθοῦν μακρο-
πρόθεσμα, διότι μονάχα ἔτσι θά μπορέ-
σουν νά ἐξασφαλίσουν καί γιά τόν δικό 
τους λαό, συνοχή καί σταθερότητα.

Ἄς μή αὐταπατῶνται οἱ γείτονές μας. 
Ὅσο θά προσπαθοῦν νά ζοῦνε βασισμέ-
νοι πάνω σέ ἕνα ψέμα, θά βρίσκονται 

διαρκῶς ἀντιμέτωποι μέ πέντε χιλιάδες 
ἀρχαῖες ἑλληνικές ἐπιτύμβιες πλάκες 
τῆς Μακεδονίας μας, πού θά τούς γελοι-
οποιοῦν μπροστά στά μάτια τῆς διεθνοῦς 
Ἐπιστημονικῆς κοινότητας.

Ὅσο θά κοπιάζουν νά στηρίξουν τήν 
πονηριά καί τήν ψευτιά μιᾶς αὐθαίρετης 
ἐπί Τίτο κρατικῆς παρθενογένεσης, θά 
σκοντάφτουν καί θά ματώνουν πάνω στόν 
ἀρχαιολογικό ὀγκόλιθο τῶν εὑρημάτων 
τοῦ Δίου καί τῆς Βεργίνας.

Ὅσο θά προσπαθοῦν νά πείσουν ἑαυ-
τούς γιά τήν ψευτοκαταγωγή τους, θά τούς 
διαψεύδει, σέ κάθε τους βῆμα, ὁ ἴδιος ὁ 
πρόεδρός τους ὁ Γκλιγκόρωφ, λέγοντάς 
τους: Ἐμεῖς δέν ἔχουμε καμμιά σχέση μέ 
τήν Μακεδονία. Ἐμεῖς εἴμαστε Σλάβοι.

Συμφέρει στό γειτονικό μας κρατίδιο, 
ἐάν ὄντως ἐπιθυμεῖ στά ὅριά του στα-
θερότητα καί κοινωνική συνοχή, νά δεῖ 
πρῶτα τό ἀπέραντο μωσαϊκό τῶν λαῶν 
πού τό ἀπαρτίζουν, καί μετά νά διαλέξει 
καί τό ἀνάλογο ὄνομα.

Ἐάν, πάλι, κάποιοι «δυνατοί», κάποιοι 
σύγχρονοι «Μῆδοι», δέν ξεκολλᾶνε ἀπό 
τά σχέδιά τους τά ἀνθελληνικά, τότε, 
ἁπλά, θά γίνουν αἰτία καί ἀφορμή νά 
ξαναστηθοῦν Θερμοπύλες. Ἀπόδειξη ἡ 
μεγαλειώδης κινητοποίηση τῶν Ἑλλήνων 
σέ Θεσσαλονίκη καί Ἀθήνα.

ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
τοῦ π. Δημητρίου Μπόκου

Οἱ ἀληθινοί Ἕλληνες ἐνδιαφέρονται 
νά μαθαίνουν τήν ἱστορία τους. Οἱ ἀληθι-
νοί Ἕλληνες ἀγαποῦν τήν πατρίδα τους 
καί τό γένος ὁλόκληρο, ἔστω καί ἄν εἶ-
ναι διασκορπισμένο στά πέρατα τῆς γῆς. 
Οἱ ἀληθινοί Ἕλληνες εἶναι γνήσιοι πα-
τριῶτες, ἀσπαζόμενοι τό ὁμηρικό ἀπό-

φθεγμα: «Εἷς οἰωνός ἄριστος, ἀμύνεσθαι 
περί πάτρης». Θεωροῦν ἀλάνθαστη ἐπι-
λογή τό νά ὑπερασπίζονται τήν πατρίδα.

Βέβαια μερικοί βιάζονται νά τό ὀνο-
μάσουν αὐτό ἐθνικισμό, ρατσισμό, φυ-
λετισμό. Τό λένε οἱ ἀπάτριδες, οἱ μισέλ-
ληνες, οἱ πατριδοκάπηλοι, οἱ ἐθνομηδε-



AP. 117

12

νιστές, ὅσοι ξεπουλᾶνε τόν τόπο, τήν 
ἱστορία, τήν πατρίδα μας γιά τριάκοντα 
ἀργύρια. Αὐτοί εἶναι οἱ σύγχρονοι προ-
δότες τοῦ ἔθνους μας. Βαδίζουν στά ἴχνη 
τῶν παλιῶν προδοτῶν, πού ὑπάρχουν 
δυστυχῶς στίς σελίδες τῆς ἱστορίας μας, 
μελανά στίγματα δίπλα στά μεγάλα φω-
τεινά ἀναστήματα τῶν ἡρώων καί τῶν 
μαρτύρων μας.

Τούς ἐθνοπροδότες αὐτούς σιγο-
ντάρουν καί κάποιοι ἄκαπνοι θεολο-
γοῦντες, ἀσκούμενοι ἐπί χάρτου μέ μιά 
ἀσπόνδυλη θεολογία, πού διατείνεται 
ὅτι ὁ Χριστιανός δέν δικαιολογεῖται νά 
ἀσχολεῖται μέ ἐπίγειες πατρίδες, μιά καί 
«ἡμῶν τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρ-
χει» (Φιλ. 3, 20) καί «οὐκ ἔχομεν ὧδε 
μένουσαν πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσαν 
ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. 13, 14).

Ἀλλά ὁ ἀπόστολος Παῦλος μέ 
τά λόγια αὐτά δέν ἀναφέρεται στήν 
ἐπίγεια πατρίδα ἤ στήν ἐθνικότητα 
τῶν Χριστιανῶν. Κάμνει λόγο γιά ἀν-
θρώπους μέ ἐπαίσχυντο τρόπο ζωῆς, 
πού δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τόν τρό-
πο ζωῆς (πολίτευμα) πού ἐντέλλεται ὁ 
Χριστός. Ἀπό αὐτούς τούς ἀνθρώπους, 
λέει ὁ ἀπόστολος, νά διαχωρίζουμε τή 
ζωή μας καί νά τήν προσαρμόζουμε 
πρός τό οὐράνιο πολίτευμα πού δίδαξε 
ὁ Χριστός. Κατά τόν ἴδιο τρόπο καλεῖ 
τούς Χριστιανούς νά ἐξέλθουν ἀπό τήν 
ἐπίγεια ἰουδαϊκή παρεμβολή, νά ἀπο-
μακρυνθοῦν δηλαδή ἀπό τόν ἰουδαϊ-
κό τρόπο λατρείας καί ζωῆς, ἐφόσον ὁ 
πνευματικός προσανατολισμός τους δέν 
εἶναι, ὅπως γιά τούς Ἰουδαίους, ἡ ἐπί-
γεια Ἱερουσαλήμ, ἀλλά ἡ Ἄνω Ἱερουσα-
λήμ, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

(Οἱ πολύ... αἰθεροβάμονες βέβαια 
καλό θά ἦταν νὰ πατοῦν καί λίγο τό 
πόδι τους στή γῆ καί νά συγκαταβαίνουν 
περισσότερο στίς «χαμηλές» προσκολ-

λήσεις τῶν γήϊνων. Θά τούς βοηθοῦσε 
ἴσως μιά ματιά στό Γεροντικό (βλ. τοῦ 
ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ Κολοβοῦ, β´ καί τοῦ 
ἀββᾶ Σιλουανοῦ, ε´, ἐκδόσεις ΑΣΤΗΡ, 
Ἀθῆναι, 1970).

Ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος ἀπό τήν ἄλλη 
ὅμως ἐπιδεικνύει ζωηρό ἐνδιαφέρον 
γιά τό γένος του, γιά τούς ὁμοεθνεῖς 
του, γιά τούς Ἰουδαίους, καί θλίβεται 
βαθύτατα γιατί σταύρωσαν τόν Χριστό. 
Καί εἶναι τόση ἡ ἀγάπη του γιά τούς 
ὁμοεθνεῖς ἀδελφούς του, ὥστε λέγει τό 
ἀδιανόητο: «Νά χαθεῖ αὐτός, νά χωρι-
σθεῖ ὁριστικά ἀπό τόν Χριστό, ἄν αὐτό 
ἦταν δυνατό νά σώσει τούς ἀδελφούς 
του, δηλαδή τούς ὁμογενεῖς του Ἰσρα-
ηλίτες» (Ρωμ. 9, 2-4). Μήπως ἐδῶ εἶναι 
ρατσιστής ὁ ἀπόστολος, μιά καί ἀγαπά-
ει τόσο πολύ τούς συμπατριῶτες του; 
Φάσκει καί ἀντιφάσκει;

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἀναλώ-
θηκε γιά τό πολύπαθο γένος του. Ἄφη-
σε τή μοναχική ἄσκηση στό Ἅγιον Ὄρος, 
γιά νά βοηθήσει τήν ἀλύτρωτη πατρίδα 
του. Λέει χαρακτηριστικά: «Ἐπειδή τό 
γένος μας ἔπεσε εἰς τήν ἀμάθειαν, εἶπα: 
Ἄς χάσει ὁ Χριστός ἐμένα, ἕνα πρόβατο, 
καί ἄς κερδίσει τά ἄλλα». (Μήπως ἐδῶ 
θυμίζει τόν Παῦλο;) Καί εἶναι τόση ἡ λα-
χτάρα του νά ἀναστηθεῖ ἡ σκλαβωμένη 
πατρίδα του, πού περιτρέχει γιά εἴκοσι 
χρόνια τόν ἑλλαδικό χῶρο, στηρίζει τούς 
σχεδόν τουρκεμένους ραγιάδες στήν πί-
στη, χτίζει σχολεῖα, γιά νά διδάσκεται ὁ 
λαός τή γλώσσα του τήν ἑλληνική, ἐν-
σταλάζει τήν ἐλπίδα γιά τήν ἐκπλήρωση 
τῶν πόθων τοῦ βασανισμένου γένους. 
«Τό ποθούμενο θά ἔλθει...», ἦταν πά-
ντα τά ἀγαπημένα του λόγια. Γιά ποιό 
ποθούμενο μιλοῦσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς; Γιά 
ποιά ἐλευθερία; Δέν περνοῦσαν ὅλοι 
καλά μέ τούς κατακτητές; Μήπως ἦταν 
ρατσιστής καί αὐτός;
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Στή γραμμή τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ στοιχεῖ 
τό ἔθνος ὁλόκληρο. Ἀναρίθμητοι διδά-
σκαλοι τοῦ γένους, ἐπώνυμοι καί ἀνώ-
νυμοι μάρτυρες, ἐθνομάρτυρες, ἱερομάρ-
τυρες, ἥρωες, ἅγιοι, μέ κορυφαῖο τόν 
ἅγιο ἱερομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο 
Ε´, χιλιάδες καί χιλιάδες ἑκατόμβες γιά 
τήν πίστη καί τήν πατρίδα τους.

Ὅσοι ἀγαποῦν τήν οἰκογένειά τους, 
κάνουν τά πάντα γιά τήν προκοπή της 
καί τήν ὑπερασπίζονται ἀπό κάθε κίν-
δυνο. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι μισοῦν ἤ 
ἐπιβουλεύονται τίς ἄλλες οἰκογένειες. 
Μποροῦν νά συνυπάρχουν ὅλες οἱ οἰκο-
γένειες ἁρμονικά, νά συγκροτοῦν κοινω-
νίες ἀγάπης, συνεργασίας, ἀλληλεγγύης 
καί ἀνθρωπιᾶς. Εἶναι ρατσισμός αὐτό;

Ἔτσι καί οἱ ἀληθινοί Ἕλληνες μπο-
ροῦν νά ἀγαποῦν τήν πατρίδα τους καί 
νά κάνουν τά πάντα γιά τήν εὐημερία 
καί τήν προκοπή της, χωρίς νά μισοῦν 
καί νά ὑποσκάπτουν τά ἄλλα ἔθνη. 
Μποροῦν νά συνυπάρχουν εἰρηνικά μέ 
ὅλους τούς λαούς, πράγμα πού ἔχουν 
ἀποδείξει ἄλλωστε στή μακρά ἱστορική 
τους πορεία.

Γιατί νά εἶναι ρατσισμός ἡ φιλοπατρία;
Οἱ Χριστιανοί, ὅσο ζοῦμε στόν ἐπί-

γειο κόσμο, ἔχουμε οἰκογένεια, πατρίδα, 
ὁμοεθνεῖς ἀδελφούς, συμπατριῶτες. Δέν 
πέφτουμε ἀπό τόν οὐρανό. Ἀπό κάποια 
ρίζα κρατᾶμε. Ὄχι ἁπλῶς μποροῦμε, 
ἀλλά καί ἐπιβάλλεται νά ἀγαπᾶμε 
τήν πατρίδα μας. Νά εἴμαστε καί ἀλη-
θινοί Ἕλληνες. Καί νά πεθαίνουμε γιά 
ὅλα αὐτά.

Τή βαρειά εὐθύνη μας ἀπέναντι στήν 
πατρίδα καί τό ἔθνος μας τονίζει ὁ με-
γάλος ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας Παΐσιος ὁ 
Ἁγιορείτης, πού μόνο ἄκαπνος θεολό-
γος δέν ὑπῆρξε, ἀφοῦ ἔζησε στό πετσί 
του ἀπό μωρό παιδί, μαζί μέ τούς ἄλ-
λους μεγάλους συγχρόνους ἁγίους μας, 

τήν προσφυγιά καί ὅλες τίς συνέπειες 
ἀπό τίς ἐπιβουλές κατά τοῦ γένους μας.

Ἔλεγε σέ προσκυνητές κάποια Τρί-
τη τῆς Διακαινησίμου: «Οἱ γονεῖς, κά-
νετε πολύ καλά νά ὑπενθυμίζετε στά 
παιδιά σας ὅτι εἶναι Ἑλληνόπουλα. Τί 
φοβερό πρόβλημα ἡ σημερινή ἀδιαφορία 
τῶν Ἑλλήνων γιά τήν πατρίδα τους! Οἱ 
Ἀλβανοί ἔχουν κυκλοφορήσει χάρτη πού 
πιάνει μέχρι τήν Ναύπακτο. Οἱ Ἑβραῖοι 
χάρτη πού περιλαμβάνει καί τήν Κρή-
τη. Οἱ Τοῦρκοι χάρτη μέ τά νησιά τοῦ 
Αἰγαίου. Οἱ Σέρβοι ζητοῦσαν ἀπό τούς 
ἀντάρτες –ἄν ἔπαιρναν τήν ἐξουσία– τό 
κομμάτι ἕως τή Λάρισα, ὡς ἀντάλλαγμα 
γιά τήν βοήθειά τους. Οἱ ξένοι μπορεῖ νά 
μήν πιστεύουν σέ τίποτα, ὡστόσο ἐνδι-
αφέρονται πολύ γιά τήν πατρίδα τους, 
γιά τά σύνορά της.

» Ὡς λαός ἔχουμε μεγάλη εὐθύ-
νη ἀπέναντι στόν Θεό. Ἀπό τά ἀρ-
χαῖα χρόνια ὁ Θεός μᾶς ἔδειξε ἰδιαίτε-
ρη εὔνοια. Ἦταν στήν πρόνοιά Του ἡ 
δημιουργία τοῦ ἀπέραντου κράτους τοῦ 
Μ. Ἀλεξάνδρου, ὥστε νά μεταδώσει τά 
φῶτα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στούς 
βαρβάρους καί εἰδικότερα τήν ἑλληνι-
κή γλώσσα, γιά νά διαδοθεῖ εὐκολότερα 
μέσῳ αὐτῆς τό Εὐαγγέλιο...».

Ὁ κάθε Ἕλληνας, χωρίς καμμιά μι-
σαλλοδοξία γιά κανένα ἄλλο ἔθνος, ἔχει 
χρέος νά ἀγαπᾶ καί νά ἀγωνίζεται γιά 
τήν πατρίδα του. Μέ ὅποιον τρόπο μπο-
ρεῖ. Ἄλλος στήν πρώτη γραμμή, ἄλλος 
στή δεύτερη, ἄλλος στά μετόπισθεν. 
Ἄλλος μέ τά ὅπλα, ἄλλος μέ τόν λόγο, 
ἄλλος μέ τήν πέννα, ἄλλος μέ τήν πα-
ρουσία του στό κάλεσμά της, ὁ καθένας 
μέ τό δικό του χάρισμα.

Καί ὅλοι ἀνεξαιρέτως μέ τήν προσευχή!
Καί τώρα, πού ἡ πατρίδα δοκιμά-

ζεται μέ τό πρόβλημα τῆς Μακεδονίας 
μας, καί πάντοτε!
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Πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα 
τῆς Ἐκκλησίας μας

 Ἡ σύγχρονη πραγματικότητα μᾶς 
φέρνει ἀντιμέτωπους μέ τήν καθολική 
ἀπαξίωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί 
τῆς παραδόσεώς μας καί τῆς κατευθυ-
νόμενης προσπάθειας μέ σκοπό τήν ἀ-
ποορθοδοξοποίηση καί τόν ἀφελληνισμό 
τοῦ λαοῦ μας.

Σέ κοινωνικό καί πολιτικό ἐπίπεδο, 
τό σύνδρομο τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ 
καί ἀθεϊστικοῦ προοδευτισμοῦ, δρᾶ πλέον 
σαρωτικά ἰσοπεδώνοντας κάθε ἔννοια ἠθι-
κῆς, κάθε ἰδανικό καί ἀνθρώπινη ἀξία. Ἡ 
ἀνηθικότητα καί ἡ διαστροφή ἐπαινοῦνται 
καί τελικά θεσμοθετοῦνται. Ἡ ἱστορική 
μας μνήμη ἀπαξιώνεται, παραποιεῖται καί 
ἀλλοιώνεται. Ἡ ἐθνική καί θρησκευτική 
μας αὐτοσυνειδησία διαβάλλεται καί ἐ-
νοχοποιεῖται.

Στόχος ἡ ὑποδούλωση τοῦ λαοῦ μας 
στήν κυριαρχία τῆς παγκοσμιοποιήσεως, 
τῆς Πανθρησκείας, τῆς «Νέας Τάξεως 
Πραγμάτων» καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς»· ἡ 
δέσμευσή μας στήν γιγαντιαία αὐτή πολιτι-
στική, θρησκευτική, ἐθνική καί οἰκονομική 
χοάνη, πού ὁμογενοποιεῖ καί ἀποσυνθέτει 
θεσμούς, πιστεύματα, παραδόσεις, πο-
λιτισμούς, ἤθη, ἀρχές, ἀξίες, ἐθνότητες, 
λαούς καί πατρίδες.

Σέ ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο ἡ μάστιγα 
τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ διαθρησκειακοῦ 
συγκρητισμοῦ συνεχίζει νά καταρρακώνει 
τήν ἀλήθεια τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας. 
Τά σύγχρονα οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα 
ἔχουν πλέον ξεπεράσει καί καταπατήσει 
τίς «κόκκινες γραμμές» τῆς ὀρθοδόξου 
ἐκκλησιολογίας καί παραβιάζουν κατά-

φωρα τήν ὀρθόδοξη δογματική συνείδηση 
τῶν πιστῶν.

Ἡ οἰκουμενική Κίνηση, ἄλλωστε, ἀπό 
τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα με τίς γνωστές 
Πατριαρχικές Ἐγκυκλίους τοῦ 1902, 1904 
καί 1920, ἔχει ἀνοίξει διάπλατα τόν δρόμο 
πρός τόν οἰκουμενιστικό συγκρητισμό καί 
τήν σχετικοποίση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, 
ἐγκλωβίζοντας τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
στήν οἰκουμενιστική παγίδα.

Τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν 
(Π.Σ.Ε.), ἡ πανσπερμία αὐτή τῶν αἱρέσεων, 
ἡ κοιτίδα ὅλων τῶν καινοφανῶν θεολογι-
κῶν ἀπόψεων, εἶναι τό φυτώριο τῶν συγ-
χρόνων θεολογικῶν παρεκτροπῶν, ἡ πηγή 
τῆς ἀξιακῆς παρακμῆς, τῆς ἠθικῆς παρε-
κτροπῆς καί τῶν ποικίλων ὀλισθημάτων, 
πού ἔχουν ἀπαξιώσει κυριολεκτικά τόν 
προτεσταντικό χριστιανισμό. Ἀναφέρουμε 
ἐνδεικτικά τήν χειροτονία γυναικῶν, τήν 
ἱερολογία γάμων τῶν ὁμοφυλοφίλων κ.λπ. 
Οἱ τελευταῖες, ἄλλωστε, ἀποφάσεις τῶν 
Γενικῶν Συνελεύσεων τοῦ Π.Σ.Ε., ὅπως 
αὐτή τοῦ Porto Alegre καί τοῦ Μπουσάν, 
ἔχουν καταλύσει κάθε ἔννοια ὀρθοδόξου 
ἐκκλησιολογίας.

Ἡ συμμετοχή τῶν ὀρθοδόξων, ἐπί μισό 
καί πλέον αἰώνα στό Π.Σ.Ε., ὄχι μόνο δέν 
κατάφερε νά ἐπαναφέρει ἀπό τήν πλάνη 
τούς ὑπολοίπους συμμετέχοντες, ἀλλά 
ἐπεσώρευσε καί στόν χῶρο τῆς ὀρθοδοξί-
ας μία σειρά κακοδοξιῶν καί πλανεμένων 
θεωριῶν, ὅπως τήν θεωρία τῶν κλάδων, 
τήν θεωρία τῆς διηρημένης ἐκκλησίας, τήν 
μεταπατερική θεολογία, τήν συναφειακή 
θεολογία κ.ἄ.

Ὁ διάλογος τῆς Ὀρθοδοξίας μέ 
τούς αἱρετικούς θά ἔπρεπε νά ἔχει 
σάν στόχο τήν ἐπάνοδο τῶν αἱρετικῶν 

«ΣΥΝΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
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στήν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τήν 
προϋπόθεση τῆς εἰλικρινοῦς διαθέσεως 
ἐπιστροφῆς τοῦ αἱρετικοῦ «χριστιανι-
κοῦ» κόσμου στήν κοινή παράδοση τῆς 
προσχισματικῆς περιόδου. Ὅμως στό 
ἐπίπεδο τῶν διμερῶν θεολογικῶν διαλό-
γων μέ τούς ἑτεροδόξους συναντᾶ κανείς 
ἀνάλογες συμπεριφορές καί θεολογικές 
παραμορφώσεις μέ αὐτές τοῦ Π.Σ.Ε.

Πιό συγκεκριμένα, ὁ ἐπίσημος θεο-
λογικός διάλογος ὀρθοδόξων-ρωμαιοκα-
θολικῶν, πού διεξάγεται τά τελευταῖα 
τριανταοκτώ χρόνια, δέν παύει νά ἐπανα-
λαμβάνει καί νά ἀνακυκλώνει ἀπόψεις καί 
πορίσματα πού δέν ὁδήγησαν σέ καμμία 
οὐσιαστική πρόοδο, ἀφοῦ δέν συνέβαλαν 
στήν ἀποβολή καμμίας ἀπό τίς πλάνες 
ἐκ μέρους τῶν παπικῶν.

Παρά τήν ἀποτυχία τοῦ ἐπίσημου θεο-
λογικοῦ διαλόγου ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγό-
ρας καθιέρωσε τόν λεγόμενο διάλογο τῆς 
ἀγάπης, ὁ ὁποῖος στηρίζεται σέ καθαρά 
νεοεποχήτικες μεθόδους καί πρακτικές. 
Χρησιμοποιεῖ γεγονότα καί καταστάσεις 
πού τά παρουσιάζει μέ ἰδιαίτερο τρό-
πο, ὥστε νά προβάλλεται πρός τά ἔξω ἡ 
πλαστή εἰκόνα μίας τεχνητῆς συμφωνίας 
καί μίας ψευδοενότητας μεταξύ Ὀρθο-
δόξων καί Παπικῶν. Ἔχουμε, ἔτσι, τίς 
ἀνταλλαγές ἀντιπροσώπων στίς θρονικές 
ἑορτές (Φανάρι-Βατικανό), συμμετοχή τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στίς «λειτουρ-
γίες» τῶν παπικῶν καί τοῦ Πάπα σέ ὀρ-
θόδοξες λειτουργίες στό Φανάρι, κοινές 
λατρευτικές ἐκδηλώσεις, συμπροσευχές, 
διαθρησκειακές συναντήσεις κ.ἄ.

Ὅλα αὐτά λειτουργοῦν καί ἐπιβάλ-
λονται ὡς τετελεσμένα, καθιερώνοντας 
μία οὐνιτίζουσα μορφή τοῦ σύγχρονου 

οἰκουμενισμοῦ, πού στηρίζεται στήν κυ-
ρίαρχη ἰδεολογία τῆς Νέας Ἐποχῆς ὅτι 
μποροῦμε νά «εἴμαστε ὅλοι τό ἴδιο» καί 
ὅτι «μποροῦμε νά εἴμαστε ἑνωμένοι διατη-
ρώντας ὁ καθένας τίς ἰδιαιτερότητές μας». 
Ἔχουμε μέ τόν τρόπο αὐτό τήν ἐπιβολή 
τῆς οὐνίας εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων, ὡς 
«πρότυπο ἑνώσεως», ἔτσι ὅπως πάγια 
προβάλλεται ἀπό τούς παπικούς καί πού 
ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό τούς Ὀρθοδόξους 
οἰκουμενιστές στό Ballamand.

Πρόκειται οὐσιαστικά γιά τήν ἐφαρ-
μογή τῶν ἀποφάσεων τῆς Β΄ Βατικανῆς 
Συνόδου καί τοῦ «Διατάγματος περί Οἰκου-
μενισμοῦ» πού ἐξέδωσε (1965). Στά πρό-
τυπα, ἄλλωστε, τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνό-
δου πραγματοποιήθηκε καί ἡ πρόσφατη 
(Ἰούνιος 2016) «Σύνοδος» τῆς Κρήτης, ἡ 
ὁποία, ὅπως ἀπεδείχθη, οὔτε Μεγάλη, 
οὔτε Πανορθόδοξος εἶναι, ἀλλά «Σύνοδος 
τῶν Προκαθημένων καί ὄχι Ἁγία καί Μεγά-
λη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν»1.

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης θεσμο-
θέτησε οὐσιαστικά τόν οἰκουμενισμό 
καί κατέληξε σέ ἀντορθόδοξες ἀποφά-
σεις, προσδίδοντας ἐκκλησιαστικότητα 
στίς αἱρέσεις καί κλονίζοντας τήν πίστη 
στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστο-
λική Ἐκκλησία, ὡς τήν μόνη ἀληθινή καί 
σώζουσα. Οἱ ἀποφάσεις αὐτές βρῆκαν 
ἰσχυρότατες ἀντιδράσεις καί δέχτηκαν 
ὀξύτατη κριτική ἀπό Ἐπισκόπους, κληρι-
κούς, μοναχούς καί θεολόγους ἀπό ὅλες 
τίς Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί δέν 
ἔχουν γίνει ἀποδεκτές ἀπό τό πλήρωμα 
τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο «ἔχει τό δικαί-
ωμα (...) καί ὄχι μόνο τό δικαίωμα, ἀλλά 
καί τό καθῆκον τῆς “ἐπιβεβαιώσεως”»2 
τῶν ἀποφάσεων τῶν Συνόδων, κατά τήν 

1. Μητρ. Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, Παρέμβαση στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, Μάϊος 2016, 
Τεῦχος 238

2. π. Γ. Φλωρόφσκυ, Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐκδ. Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθῆναι 1989, σελ. 207
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μνημειώδη ἀπόφαση τῶν Πατριαρχῶν τῆς 
Ἀνατολῆς τό 1848.

Ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν τῶν τραγικῶν 
καταστάσεων, τῶν ἀπειλῶν καί τῶν κιν-
δύνων, ἡ ἀδιαφορία και ὁ ἐφησυχασμός 
δέν ἔχουν θέση. Γιά τόν λόγο αὐτόν, μέ 
τή χάρη τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ 
μας καί ἔχοντας ὑπόψη τόν λόγο τοῦ 
Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
«οὗ γάρ εἰσιδύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς 
τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» 
(Ματθ.18,20), συγκροτήσαμε τήν «ΣΥΝΑ-
ΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ», ὡς ἄτυπο 
σῶμα, γιά τήν ὁμολογία και ὑπεράσπιση 
τῆς ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.

Δέν ἐμφανιζόμαστε ὅμως γιά πρώτη 
φορά. Ὅλοι ἔχουμε ἀποδεχθεῖ καί συνυ-
πογράψει τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» 
τό 2009, στήν ὁποία μένουμε καί σήμερα 
πιστοί καί ἀμετακίνητοι. Γιά τήν ἑνότητα, 
ὅπως καί τόν συντονισμό τῶν περαιτέρω 
ἐνεργειῶν μας καί ὡς συνέχεια τῆς Ὁμολο-
γίας μας ἐκείνης, «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ 
καρδίᾳ», ὁμολογοῦμε καί διακηρύσσουμε:

α) Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀπο-
στολική Ἐκκλησία εἶναι μόνον ἡ Ὀρθόδο-
ξη Καθολική Ἐκκλησία, ὅπως ἱδρύθηκε 
ἀπό τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί 
συνεχίζεται στήν ἱστορία ἀπό τούς Ἁγίους 
Ἀποστόλους καί ὅλους τούς Ἁγίους. Ἡ 
σωτηρία, ὡς θέωση, ἐνεργεῖται ἀποκλει-
στικά μέσα σ’ Αὐτήν μέ τήν «ὁλοτελῆ» 
(Α΄ Θεσ. 5,23) «παράθεση» ὅλης τῆς ζωῆς 
μας στόν Χριστό κατά τό λειτουργικό: 
«Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν 
ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». 
Οἱ ἐκτός αὐτῆς διάφορες θρησκευτικές 
ὁμάδες, πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «ἐκ-
κλησίες», εἶναι σχίσματα καί αἱρέσεις.

β) Αὐθεντικοί φορεῖς καί ἐκφραστές 
τῆς ΜΙΑΣ σώζουσας Ἀλήθειας εἶναι οἱ 
ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι 
θεολογοῦν σέ κάθε ἐποχή ἀπλανῶς ἐν 

Ἁγίῳ Πνεύματι, μέσῳ τοῦ φωτισμοῦ καί 
τῆς θεώσεώς τους καί ἡ θεολογία τους 
γίνεται ὁμολογία ὅλου τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ πληρώματος. Γι’ αὐτό, μαζί μέ τόν 
θειότατο Πατέρα μας Ἅγιο Γρηγόριο τόν 
Παλαμᾶ, πιστεύουμε καί διακηρύσσουμε, 
ὅτι Ὀρθοδοξία εἶναι «τό μή πρός τούς 
Πατέρας ἀμφισβητεῖν».

Θεωροῦμε ὅτι:
α) Ὁ Παπισμός εἶναι ἡ μήτρα ὅλων 

τῶν νεωτέρων αἱρέσεων καί πλανῶν, τήν 
ὁποία, μέσα σέ μία μακρά διαλεκτική δια-
δικασία, ἐγέννησε ἡ ἀλλοτριωμένη δυτική 
Χριστιανοσύνη, ἡ δέ συνέχειά του, ὁ πο-
λυώνυμος Προτεσταντισμός, προσέθεσε 
τίς δικές του πλάνες καί αἱρέσεις.

β) Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
εἶναι ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τήν 
Ἐκκλησία, διότι ἀλλοτριώνει σταδιακά 
καί ἀθόρυβα τό ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν 
πιστῶν καί σχετικοποιεῖ τήν ὀρθόδοξη 
πίστη. Γιά τόν λόγο αὐτόν εἴμαστε σαφῶς 
ἀντίθετοι πρός ὅλα τά ἀνοίγματα πρός 
τόν Οἰκουμενισμό καί τή συμμετοχή τῶν 
ὀρθοδόξων στό Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.). Παράλληλα καταδι-
κάζουμε καί τόν διαθρησκειακό οἰκουμενι-
σμό, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται τήν μοναδικότητα 
καί ἀποκλειστικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας 
τῶν Ἁγίων μας στήν ἱστορία. Ὡς ἐκ τού-
του, διακηρύσσουμε καί πάλι, ὅτι ὅσοι 
διδάσκουν καί στηρίζουν τήν παναίρεση 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στήν πράξη, «θέτουν 
οὐσιαστικῶς ἑαυτούς ἐκτός Ἐκκλησί-
ας». Δέν τούς «ἐξωεκκλησιάζουμε» ἐμεῖς, 
ἀλλ’ οἱ πράξεις καί οἱ ἐνέργειές τους, ὡς 
καί οἱ διακηρύξεις τους, περί «ἀδελφῶν 
ἐκκλησιῶν», «διευρυμένης ἐκκλησίας», 
«διηρημένης ἐκκλησίας», «βαπτισματικῆς 
θεολογίας», κλπ.

Ὅσον ἀφορᾶ στή «Σύνοδο» τῆς 
Κρήτης φρονοῦμε ὅτι εἶναι ἀπαραίτη-
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τη ἡ σύγκληση μίας νέας Συνόδου, μέ 
ὀρθόδοξα κριτήρια, πού θά ἀνασκευ-
άσει τίς ἀντορθόδοξες ἀποφάσεις της 
καί θά καταδικάσει τόν οἰκουμενισμό.

Τέλος ὁ 15ος Κανόνας τῆς Α/Β Συ-
νόδου (863) δέν ἔχει ὑποχρεωτικό χα-
ρακτήρα καί ὡς ἐκ τούτου δέν «ἀποτει-
χιζόμεθα» ἄχρι καιροῦ, ἀλλά συνεχίζουμε 
τήν διαμαρτυρία μας, κατά τήν σεβαστή 
παρότρυνση ἁγιασμένων Γερόντων, οἱ ὁ-
ποῖοι μᾶς ὁδηγοῦν μέ τόν λόγο τους καί 
μᾶς ἐνισχύουν μέ τήν προσευχή τους. 
Ἐξ ἄλλου, σύμφωνα μέ δηλώσεις τῶν 
οἰκουμενιστῶν, ἡ ἀποτείχισή μας αὐτή τή 
στιγμή, τούς χαροποιεῖ, διότι διευκολύνει 
τό ἔργο τους. 

Μέ βάση αὐτές τίς ἀρχές ἐπιθυμοῦ-
με νά δραστηριοποιηθοῦμε στόν τομέα 
τῆς ἐνημέρωσης καί ἐνεργοποίησης τοῦ 
ὀρθοδόξου πληρώματος, στήν διατήρηση 
καί ἀνάδειξη θυλάκων πού θά ἀντισταθοῦν 
στήν παραχάραξη τῆς ὀρθοδόξου πίστε-
ως καί παραδόσεώς μας καθώς καί στήν 
πραγμάτευση τρόπων ὑγιοῦς ἀντίστασης 
στίς μεθοδεύσεις καί τίς ἐπιβουλές τῆς 
Νέας Ἐποχῆς καί τῶν ἐκφραστῶν της.

Ἡ Οἰκουμενική Ὀρθόδοξη πίστη μας 
καί μέσῳ αὐτῆς ὁ οἰκουμενικός Ἑλληνικός 
πολιτισμός μας, ἡ πνευματική καί ἐθνική 
ταυτότητά μας, ξεπερνοῦν κάθε παγκο-
σμιοποίηση καί νέα Ἐποχή. Ἀποτελοῦν 
τήν Μοναδική Ἐποχή στήν ἱστορία τῆς 
ἀνθρωπότητας, πού εἶναι καί Παλαιά καί 
Νέα καί Μέλλουσα καί Παντοτινή, γιατί 
εἶναι ἡ Ἐποχή τῆς Ἀλήθειας τοῦ Τριαδι-
κοῦ Θεοῦ μας.

Ἐπιδίωξή μας εἶναι, μέ τήν χάρη τοῦ 
Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, ἡ συνά-
ντηση καί ἡ συνοδοιπορία καί μέ ἄλλους 
πατέρες καί ἀδελφούς, πού ἔχουν ἀνά-
λογες ἀναζητήσεις καί ἀνησυχίες.

Συνεχίζουμε τόν κατά τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ ἀγώνα, ὡς ἰσχυρή διαμαρτυρία 

καί ὁμολογία τῆς ἀποστολικοπατερικῆς 
παραδόσεως, ἐνώπιον «βασιλέων καί ἀρ-
χόντων» καί «ὀρθοδόξων» Ἡγετῶν, πού μέ 
τήν οἰκουμενιστική τους δράση προδίδουν 
τήν ἀποστολή τους.

Ἡ «Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία», μέ 
ἄξονα τήν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθοδόξου πί-
στεως καί παραδόσεως, θά ἐπιλαμβάνεται 
καί ἄλλων προβλημάτων πού ταλανίζουν 
τήν κοινωνία μας καί τόν πιστό λαό τοῦ 
Θεοῦ, ἐξαιτίας ἀντιχρίστων νομοθετημά-
των καί πολιτικῶν ἐπιλογῶν, ὅπως εἶναι 
ἡ θεσμοθέτηση «γάμων» ἤ συμβιώσεως 
ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν, ὁ ἀποχρωμα-
τισμός τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 
ἀπό ὁμολογιακό μάθημα, ἡ καύση τῶν 
νεκρῶν, ἡ ἀλλαγή ταυτότητας φύλου, ἡ 
θεσμοθέτηση τῆς εὐθανασίας, ἡ καθιέρω-
ση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, κ.ἄ.

Ὡς μαρτυρία καί ἔργο τῆς «Συνά-
ξεως» νοεῖται α) ἡ σύνταξη ὀρθοδόξων 
ὁμολογιακῶν κειμένων πού προκύπτουν 
ἀπό ποικίλες ἀφορμές, πού δίνουν θια-
σῶτες τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως μέ τά 
ὑπογραφόμενα κείμενά τους, β) διοργάνω-
ση ἡμερίδων καί συνεδρίων καί ἡ ἔκδοση 
βιβλίων καί φυλλαδίων, μέ τοποθετήσεις 
ὀρθόδοξες στά ἀνακύπτοντα θέματα, γ) 
ἐνδεχόμενες παρεμβάσεις πρός κάθε 
ἐκκλησιαστική ἀρχή. 

Κριτήρια κάθε ἐκφράσεώς μας θά 
εἶναι ἡ βιβλική καί πατερική θεολογία, οἱ 
Ἱεροί Κανόνες, οἱ πρακτικές τῶν Ἁγίων, 
ὅπως ἐμφανίζονται στήν ἐκκλησιαστική 
ἱστορία καί κείμενα συγχρόνων ὁμολογη-
τῶν θεολόγων, πού βαδίζουν πάνω στήν 
παράδοση τῶν Ἁγίων καί εἶναι καθολικῶς 
ἀποδεκτά ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Ἡ πρωτοβουλία μας αὐτή ἀποτελεῖ 
τήν ἐλάχιστη ἀνταπόκρισή μας στήν πα-
ρακαταθήκη τῶν Ἁγίων μας, στό καθῆκον 
μας πρός τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί 
Ἀποστολική Ἐκκλησία μας. Ἀποτελεῖ τήν 
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ἐπιβαλλόμενη ὑπακοή μας στούς Ἁγί-
ους Πατέρες μας, πού μᾶς τονίζουν τήν 
ἀνάγκη στά θέματα τῆς πίστεως νά ἐκφέ-
ρουμε τόν διαχρονικό ἁγιοπνευματικό λόγο 
τους, τόν λόγο τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν 
καί Τοπικῶν Συνόδων, τόν αὐθεντικό καί 
ζωντανό λόγο τῶν συγχρόνων γερόντων 
μας καί ὅλων ὅσων παραμένουν πιστοί 
στήν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας.

Στίς μέρες μας, περισσότερο ἀπό 
κάθε ἄλλη φορά, ἀπαιτεῖται ἀνδρεῖο καί 
ὁμολογιακό φρόνημα, ἐπαγρύπνηση καί 
παρεμβάσεις τέτοιες, πού θά σταθοῦν 
ἀνάχωμα στόν οἰκουμενιστικό ὀλετήρα. 
Ἀπαιτεῖται πρωτίστως ὑπαρξιακή με-
τάνοια καί καρδιακή προσευχή, κα-
θώς αὐτά εἶναι κυρίως τά μέσα πού θά 
ἀναχαιτίσουν τίς ὀλέθριες ἐνέργειες τῶν 
οἰκουμενιστῶν καί τῶν ἐχθρῶν τῆς πί-
στεώς μας. Παραμένουμε «ἑπόμενοι τοῖς 
ἁγίοις πατράσι», σταθεροί καί ἀμετα-

κίνητοι ἐν Χριστῷ καί ἐν τῇ Ἁγίᾳ Του 
Ἐκκλησίᾳ καί ἐναποθέτουμε σ’ Ἐκεῖνον 
τήν ἀγωνία καί τήν ἀνησυχία μας γιά τά 
τεκταινόμενα στήν Ἐκκλησία καί τήν πα-
τρίδα μας, προσφέροντας, ὅμως, καί μεῖς 
τήν ὀφειλόμενη συνέργειά μας.

Ἰανουάριος 2018

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παῦλος Δημητρα-

κόπουλος
Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός
Πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος
Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Μπουσδέκης
Πρωτοπρ. Βασίλειος Κοκολάκης
Θεολόγος Λάμπρος Σκόντζος

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 κατωτέρω 
δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, ἔτσι 
ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.
Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA

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.
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Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Μήν θεωρεῖς τίποτε ἄλλο, γιά στόχο τῆς ζωῆς σου ἐκτός ἀπό τήν σω-
τηρία τῆς ψυχῆς. Κάθε ἄλλο ἰδανικό, πού οἱ ἄνθρωποι σέ κάποια στιγμή 
προβάλλουν ὡς στόχο, δέν εἶναι ἄλλο παρά ἕνα κίνητρο παραπάνω -ἐάν 
ὄχι ἄμεσο μέσον- γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς.

Ἡ οἰκογένεια, ἡ κοινωνία, τό κράτος, ὁ πολιτισμός, ὅλα αὐτά δέν εἶναι 
στόχος. Ὅλα αὐτά εἶναι κίνητρο καί περισσότερο ἤ λιγότερο μέσον τοῦ 
κυρίου στόχου, τοῦ μόνου στόχου, τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς. Ὅλα ἐκεῖνα 
πού ὁ χρόνος χτίζει καί γκρεμίζει, δέν εἶναι ἡ μόνιμή σου κατοικία, ἀλλά 
μόνο θλιβερή ἤ χαρούμενη ὑπενθύμιση αὐτῶν.

Ἡ μητέρα ἀχνά μόνο σοῦ θυμίζει τήν ἀνείπωτη μητρική στοργή, πού 
θά συναντήσει τήν ψυχή σου στόν ἄλλο κόσμο.

Ἡ γυναίκα μόνο ἀχνά σοῦ θυμίζει τήν γλυκειά ἑνότητα τῆς ψυχῆς σου 
μέ τόν Θεό.

Τά παιδιά ἀχνά μόνο σοῦ θυμίζουν τούς καρπούς, πού φέρει ἡ ἑνότητα 
τῆς ψυχῆς μέ τόν Θεό.

Οἱ φίλοι, ἀχνά μόνο σοῦ θυμίζουν τήν παρέα τῶν ἐξαίσιων οὐράνιων 
ἀγγέλων.

Ὅλες οἱ ἐπιστημονικές ἀνακαλύψεις ἀχνά μόνο σοῦ θυμίζουν τίς ἀνο-
νείρευτες ἀποκαλύψεις καί τίς γνώσεις κοντά στόν Θεό.

Ἡ φύση μόνο ἀχνά σοῦ δείχνει ὅλη τήν πολυτέλεια καί τήν ὀμορφιά 
τοῦ μελλοντικοῦ κόσμου.

Οἱ μεγάλες πόλεις ἀχνά μόνο σοῦ θυμίζουν τή θαυμάσια πόλη τοῦ 
Μεγάλου Βασιλέως.

Ὅ,τι λέγεται εὐτυχία σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο καί βιαστικά ἐξαφανίζεται 
σάν πρωϊνός ἄλικος οὐρανός, ἀχνά σοῦ θυμίζει τήν ἀληθινή εὐτυχία στόν 
κόσμο τῆς πραγματικότητας.

Σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο τῶν σκιῶν καί τῆς διαύγειας μόνο ἡ ψυχή ἔχει τήν 
πραγματικότητα, τήν ὁποία μπορεῖ νά φυλάξει ἤ νά χάσει.  Σέ τί βοηθᾶ 
τόν ἄνθρωπο ἐάν κερδίσει ὅλα τά βασίλεια τῶν σκιῶν καί τῆς διαύγειας, 
καί χάσει τό βασίλειο τῆς πραγματικότητας; Ὄντως, δέν τόν βοηθᾶ σέ 
τίποτα· εἶναι σάν νά ζεσταίνεται ἐπάνω στό φεγγάρι πού καθρεφτίζεται 
κάτω ἀπό τό νερό.

Σ᾽ αὐτό τόν κόσμο τοῦ ὀνείρου καί τῆς ὀνειροπόλησης, μόνο ἡ ψυχή 
τοῦ ἀνθρώπου φέρει τήν πραγματικότητα μέσα της. Ἀλλοίμονο στόν ἄν-
θρωπο, πού καί αὐτή τή λίγη πραγματικότητα τήν μεταμορφώνει σέ ὄνει-
ρο. Ὅταν ξημερώσει ἡ ἡμέρα τῆς ἀφύπνισης, δέν θά ὑπάρχει τίποτε μέσα 
του νά ξυπνήσει.

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Στοχασμοί περί καλοῦ καί κακοῦ,
ἐκδ. «Ἐν πλῷ», Ἀθήνα 2007, σσ. 180-182.
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 EI¢HCEIC & CXO§IA  

Συλλαλητήριο στή Θεσσαλονίκη
γιά τή Μακεδονία μας, 21.1.2018

Βούλιαξε ἡ Θεσσαλονίκη. Πάνω ἀπό 
500.000 πολίτες ἔδωσαν τό «παρών» 
στή μεγαλειώδη Λαοσύναξη-Συλλαλητή-
ριο τῆς 21ης Ἰανουαρίου 2018, πού ἔλα-
βε χώρα στή Νέα Παραλία μέ ἐπίκεντρο 
τό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. 
Ἦταν πραγματικά μιά μεγάλη ἔκπληξη 
ἀκόμη καί γιά τούς πιό αἰσιόδοξους 
ἡ πέρα ἀπό κάθε προσδοκία συμμετοχή 
τοῦ κόσμου παρά τό «θάψιμο» πού τοῦ 
ἔκαναν τά συστηματικά Μ.Μ.Ε. Παρά 
τήν ἀδίστακτη καί ἀνήθικη πολεμική 
τῆς κυβέρνησης, πού ἔφθασε στό σημεῖο 
νά κλείσει τά διόδια τῶν Μαλγάρων ἀπό 
μία στιγμή καί μετά, γιά νά μήν περάσουν 
ἄλλα λεωφορεῖα. Παρά τό ἠλεκτρικό 
ρεῦμα πού δέν ἔδωσαν στούς διοργανω-
τές. Παρά τή σίγαση ὅλων τῶν δικτύων 
κινητῆς τελεφωνίας, γιά νά μήν μπορεῖ 
ὁ κόσμος νά ἐπικοινωνεῖ. Παρά τό ὅτι 
ὁ γραφικός δήμαρχος Μπουτάρης συνε-
χῶς προκαλοῦσε μέ δηλώσεις κατά τοῦ 
Συλλαλητηρίου. Αὐτές ὅμως οἱ δηλώσεις 
ἔφεραν μᾶλλον τό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, 
ὁπότε θά ἔπρεπε νά τόν εὐχαριστήσου-
με! Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι τό Συλλα-
λητήριο ξεκίνησε κυριολεκτικά ἀπό τό 
τίποτε. Ἀπό τήν πρωτοβουλία ἑνός σχε-
τικά ἄγνωστου πολιτιστικοῦ συλλόγου, 
τοῦ «Θερμαϊκός ὥρα μηδέν». Τούς ἀξίζει 
ὁ δίκαιος ἔπαινος γιά τήν πρωτοβουλία 
πού ἔλαβαν. Τήν πρωτοβουλία ἀγκά-
λιασε στή συνέχεια ὁ κόσμος. Στή λα-
οσύναξη τῆς Θεσσαλονίκης μίλησαν οἱ:

Στέργιος Καλόγηρος, Δημοσιογράφος
Κώστας Καραΐσκος, Ἐκδότης
πατήρ Ἀνδρέας Κεφαλογιάννης

Νίκος Λυγερός, Στρατηγικός Σύμ-
βουλος

Φραγκούλης Σ. Φράγκος, Στρατηγός 
ἐ.ἀ., Ἐπίτιμος Ἀρχηγός Γ.Ε.Σ.

Ἔδωσαν τό «παρών» οἱ Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολίτες (κατ᾽ ἀλφαβητική σειρά):

1. Βερροίας, Ναούσης καί Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων,

2. Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερό-
θεος,

3. Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος,
4. Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρ-

δαμερίου κ. Θεόκλητος,
5. Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶ-

νος κ. Γεώργιος,
6. Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Πα-

ντελεήμων,
7. Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Πα-

ντελεήμων, 
8. Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος 

καί
9. Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου 

κ. Στέφανος.
Παρέστησαν, ἐπίσης, καί οἱ Σεβασμι-

ώτατοι Μητροπολίτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, πού δραστηριοποιοῦνται 
στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Θεσσαλονίκης,

1. Βρυούλων κ. Παντελεήμων, καί
2. Μιλήτου κ. Ἀπόστολος.

v v v

Συλλαλητήριο καί στήν Ἀθήνα,
4.2.2018

Τὸ ἀντίστοιχο Συλλαλητήριο στὴν 
Ἀθήνα ἔγινε τὴν Κυριακὴ 4 Φεβρουαρί-
ου 2018. Καὶ ἐκεῖ πρωτοφανὴς ἡ συμμε-
τοχὴ τοῦ κόσμου μὲ εὐπρέπεια, ἐθνικὸ 
παλμὸ καὶ ἐνθουσιασμό. Ὑπολογίζονται 
στὸ ἑνάμισι ἑκατομμύριο!
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Μίλησαν οἱ: Μίκης Θεοδωράκης καί 
Γεώργιος Κασιμάτης, παλαιός στενός 
συνεργάτης καί νομικός σύμβουλος τοῦ 
Ἀνδρέα Παπανδρέου, ἐνῶ ὁ Μητροπολί-
της Σύρου κ. Δωρόθεος διάβασε μήνυμα 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος. Παρέστη ἐπίσης ἀντιπροσω-
πεία τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἀνέγνωσε 
μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.

Μηνύματα καί χαιρετισμούς διάβα-
σαν ἐκπρόσωποι τῶν Παμμακεδονικῶν 
Ἑνώσεων τῆς ὑφηλίου καί Πολιτιστικῶν 
Συλλόγων.

Ὅπως διαβάζουμε, στή Λαοσύναξη 
- Συλλαλητήριο ἔδωσαν τὸ «παρών» οἱ 
κάτωθι Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς (κατ᾽ 
ἀλφαβητική σειρά):

1. Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, 
Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος,

2. Δράμας κ. Παῦλος,
3. Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμητ-

τοῦ κ. Δανιήλ,
4. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. 

Ἀμβρόσιος, πού ἔφερε καί τό λάβαρο 
τῆς Ἁγίας Λαύρας,

5. Κορίνθου, Σικυῶνος, Ζεμενοῦ, 
Ταρσοῦ καί Πολυφέγγους κ. Διονύσιος, 

6. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. 
Νικόλαος, 

7. Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καὶ Πλωμα-
ρίου κ. Ἰάκωβος,

8. Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφίας κ. 
Γαβριήλ,

9. Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. 
Ἰουστῖνος,

10. Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, 
11. Παροναξίας κ. Καλλίνικος,
12. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ,
13. Σάμου καὶ Ἱκαρίας κ. Εὐσέβιος,
14. Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος,
15. Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί 

Μήλου κ. Δωρόθεος,
16. Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θά-

σου κ. Στέφανος,
17. Φωκίδος κ. Θεόκτιστος καί
18. Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσῶν κ. 

Μᾶρκος.
Ἐπίσης οἱ ἐπίσκοποι:
Κερνίτσης κ. Χρύσανθος
καί Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμ-

ματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Εὖγε σέ ὁλόκληρο τόν Ἑλληνικό 

Λαό. Μᾶς ἔκανε περήφανους καί αἰσιό-
δοξους γιά τό μέλλον.
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Σταμάτης Σπανουδάκης:
Προσευχητήριο τό Συλλαλητήριο

Ὁ μεγάλος μας μουσικοσυνθέτης 
Σταμάτης Σπανουδάκης, σέ μία δήλω-
ση ἀντάξια τοῦ χριστιανικοῦ καί ἐθνι-
κοῦ του ἤθους, ἐξέφρασε συγκινημένος 
τή μεγάλη του χαρά γιά τή Λαοσύναξη 
τῆς Θεσσαλονίκης, προέτρεψε ἐνθέρμως 
τόν λαό νά πάει καί στήν ἀντίστοιχη 
τῶν Ἀθηνῶν καί εἶπε τό πολύ ὡραῖο καί 
πνευματικό, ὅτι δηλαδή αὐτά τοῦ Συλ-
λαλητήρια εἶναι «Προσευχητήρια», «διό-
τι μπροστά εἶναι ὁ Χριστός».

v v v

Ἀνακοινώσεις καί παρεμβάσεις γιά 
τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων

Πλῆθος τά κείμενα, οἱ ἀναλύσεις καί 
οἱ παρεμβάσεις αὐτῶν τῶν ἡμερῶν γιά 
τό ὑψίστης ἐθνικῆς σημασίας θέμα τῆς 
Μακεδονίας μας.

Ἐάν προσπαθούσαμε νά τά ἀπαριθ-
μήσουμε, σίγουρα κάποια θά ξεχνούσα-
με καί κάποιους θά ἀδικούσαμε! Πρέπει 
ὅμως νά ξεχωρίσουμε τίς Ἀνακοινώσεις 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Κρήτης καί τῆς Ἱερᾶς Μο-
νῆς Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους.
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Γεμάτα ἀλυτρωτισμούς τά Σκοπιανά 
σχολικά βιβλία

Ἀποκαλυπτικό ἦταν τό ρεπορτάζ 
ἑλληνικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, σχετι-
κά μέ τό τί διδάσκονται οἱ Σκοπιανοί 
μαθητές στά μαθήματα Ἱστορίας καί Γε-
ωγραφίας. Στίς αἴθουσες διδασκαλίας 
εἶναι ἀναρτημένοι χάρτες, πού παρουσι-
άζουν ὅτι ὅλη τή Μακεδονία ἀνήκει στά 
Σκόπια, ἐνῶ τώρα στενάζει κάτω ἀπό 
τήν ἑλληνική κατοχή! Σέ ἐρωτήσεις τῆς 
δημοσιογράφου, οἱ Σκοπιανοί μαθητές 
εἶπαν ὅτι ἡ πατρίδα τους φθάνει μέχρι 
κάτω ἀπό τόν Ὄλυμπο!

Στά Σκοπιανά σχολικά βιβλία οἱ Ἕλ-
ληνες παρουσιάζονται ὡς «ἐγκληματίες» 
καί ὁ Παῦλος Μελᾶς ὡς «σφαγέας».

Σύμφωνα μέ τή Σκοπιανή «Μακεδο-
νική Ἐγκυκλοπαιδεία» οἱ Ἕλληνες ἔχουν 
ἐξαφανιστεῖ ὡς λαός. Τώρα στό ἱστορικό 
προσκήνιο ὑπάρχουν οἱ Σκοπιανοί!

v v v

Γεμάτο ἀλυτρωτισμό
τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων

Ἀκοῦμε ἀπό τούς ὀπαδούς τοῦ ἐν-
δοτισμοῦ στό θέμα τοῦ ὀνόματος τῶν 
Σκοπίων τό ἀφελές «ἐπιχείρημα» ὅτι ἡ 
ὁποιαδήποτε συμφωνία θά συνοδεύεται 
καί ἀπό ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματός 
των. Λές καί δέν μποροῦν μετά νά τό 
ξανααλλάξουν καί νά λέγει αὐτά πού 
λέγει τώρα καί ἀκόμη χειρότερα, ἀφοῦ 
ἐμεῖς θά τούς ἔχουμε χαρίσει −ὅ μή γέ-
νοιτο− τό ὄνομα Μακεδονία.

Εἶναι ἐνδιαφέρον λοιπόν νά δοῦμε 
τά ἐπίμαχα ἄρθρα τοῦ Συντάγματος τῶν 
Σκοπίων. Θά ἀξιοποιήσουμε σχετικό δη-
μοσίευμα τοῦ κ. Κώστα Παπαχλιμίντζου, 

πού βρήκαμε στό διαδίκτυο (aktines.
blogspot.gr κ.ἀ.).

Κατ᾽ ἀρχήν σέ ὅλο τό Σύνταγμά τους 
ὑπάρχει ὁ ἀπαράδεκτος γιά μᾶς ὅρος 
«Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας».

Ἄκρως προβληματικό εἶναι τό προοί-
μιο τοῦ Συντάγματός των, ὅπως καί τά 
ἄρθρα 4 γιά τή «μακεδονική ἰθαγένεια», 
7 γιά τή «μακεδονική γλώσσα», 49 γιά 
τίς «μακεδονικές μειονότητες», πού ζοῦν 
σέ γειτονικές χῶρες, καί τό ἄρθρο 3, τό 
ὁποῖο κάνει λόγο γιά δυνατότητα ἀλλα-
γῆς (δηλ. ἐπεκτάσεως) τῶν συνόρων.
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Ἀλλαγή ὀνομασίας καί τῆς Ἑλληνι-
κῆς Μακεδονίας ζητοῦν οἱ Σκοπιανοί!

Τό λαϊκό ρητό «ἐκεῖ πού μᾶς χρω-
στοῦσαν τό σαμάρι, μᾶς παίρνουν καί τό 
γαϊδούρι» ἐπαληθεύεται στήν ἐξωφρενι-
κή ἀπαίτηση τῶν Σκοπιανῶν νά ἀλλά-
ξουμε καί ἐμεῖς τό ὄνομα τῆς Μακεδο-
νίας καί νά μή λέμε ἁπλῶς Μακεδονία» 
ἀλλά π.χ. «Ἑλληνική Μακεδονία»!

Αὐτό σημαίνουν μέ ἁπλά λόγια οἱ 
δηλώσεις Ζάεφ (πρωθυπουργοῦ) καί 
Δημητρώφ (ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν 
Σκοπίων), ὅτι καμμία ἀπό τίς δύο πλευ-
ρές (δηλ. οὔτε οἱ Σκοπιανοί, ἀλλά οὔτε 
καί ἐμεῖς) «δέν θά ἔχει τό ἀποκλειστι-
κό δικαίωμα χρήσης τοῦ ὅρου “Μακεδο-
νία”»!

Οἱ Σκοπιανοί «μᾶς κάνουν τή χάρη» 
ὅτι «δέν διεκδικοῦν τήν ἀποκλειστική 
κληρονομιά τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου». 
Ὅπως διαβάζουμε σέ ἄρθρο τοῦ κ. Νί-
κου Μελέτη στό  liberal.gr/arthro/185680 
«Συμπτωματικά καί ὁ κ. Τσίπρας εἶχε δη-
λώσει λίγες ἡμέρες πρίν ὅτι [Οἱ διαπραγ-
ματεύσεις θά πᾶνε καλά] ἄν σταματήσει 
μία ἀχρείαστη ρητορική, ὅτι ἀποτελοῦν 
τούς μοναδικούς ἀπογόνους τῶν Μακε-
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δόνων καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου”».
Δηλαδή οἱ Σκοπιανοί διεκδικοῦν ἰσό-

τιμο τοὐλάχιστον μερίδιο στήν πολιτιστι-
κή κληρονομιά τῆς Ἀρχαίας Μακεδονίας. 
Καί αὐτό, φαίνεται, ὅτι οἱ κ.κ. Τσίπρας 
καί Κοτζιᾶς τούς τό ἀναγνωρίζουν!

v v v

«Ἀντιεξουσιαστές»
ὑπέρ τῆς διεφθαρμένης ἐξουσίας

Γιά πολλοστή φορά φάνηκε ξεκά-
θαρα ὅτι οἱ λεγόμενοι ἀντιεξουσιαστές 
ἀποτελοῦν τό μακρύ χέρι τοῦ συστή-
ματος. Ὅλα ὅσα ἔκαναν, γιά νά τρομο-
κρατήσουν τόν κόσμο καί νά μήν πάει 
στά Συλλαλητήρια Θεσσαλονίκης καί 
Ἀθηνῶν, τό ἀποδεικνύουν. Ἐπετίθεντο 
μέ μανία ἐναντίον μεμονωμένων ἀτόμων, 
πού κρατοῦσαν ἑλληνική σημαία καί πή-
γαιναν στό Συλλαλητήριο. Θρασύδειλοι 
πίσω ἀπό τήν κάλυψη τῆς κουκούλας.

Ἔφθασαν στό σημεῖο νά γράψουν 
ἀπειλητικά συνθήματα καί νά ρίξουν 
κόκκινες μπογιές στό σπίτι τοῦ Μίκη 
Θεοδωράκη, γιά νά τόν ἐκφοβίσουν καί 
ἐμποδίσουν νά μιλήσει στό μεγαλειῶδες 
Συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας.

Ὅλα ὅσα ἔκαναν, βέβαια, ἔφεραν −
δυστυχῶς γι᾽ αὐτούς− τό ἀκριβῶς ἀντί-
θετο ἀποτέλεσμα. Χαλύβδωσαν τήν 
ἀποφασιστικότητα τοῦ κόσμου νά πάει.
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Π.Ε.Θ.: Ἐπιμένει ὁ Ὑπουργός
Παιδείας νά ἀλλαξοπιστήσει

τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες μαθητές

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων 
(Π.Ε.Θ.) συνεχίζει καί μέ τό νέο Διοικη-
τικό της Συμβούλιο ὑπό τήν προεδρία 
τοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
Θεσσαλονίκης κ. Ἡρακλέους Ρεράκη τή 

σθεναρά ἀντίσταση στή μετάλλαξη τοῦ 
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ παν-
θρησκειακή κατήχηση!

Σέ ἔγγραφό της μέ ἡμερομηνία 
31.1.2018, ἀναφερόμενο στή μαζική ἐπι-
στροφή βιβλίων ἀπό τούς γονεῖς ὡς 
ἀπαράδεκτων, ἀναφέρει χαρακτηριστι-
κά ὅτι ὁ κ. Γαβρόγλου καί ἡ κυβέρνηση 
προσπαθοῦν νά ἐπιβάλουν διά τῆς βίας 
καί τοῦ ἐξαναγκασμοῦ μία μορφή ἰδιό-
τυπου γενιτσαρισμοῦ. Προσπαθοῦν 
δηλαδή νά κάνουν τούς μαθητές νά ἀλ-
λαξοπιστήσουν!
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Ζητοῦμε συγγνώμη ἀπό τόν Σεβ. 
Μητρ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς 

κ. Νικόλαο

Στό προηγούμενο τεῦχος τῆς «Παρα-
καταθήκης» (τ. 116) στή σ. 22 ὑπῆρχε 
ἕνα σχόλιο μέ τίτλο «Θλίψη γιά δηλώ-
σεις τοῦ Σεβ. Μητρ. Μεσογαίας κ. Νι-
κολάου». Τό σχόλιο ἐκεῖνο ἦταν τελείως 
λάθος. Ὀφειλόταν σέ παρανόηση τῶν 
λεχθέντων τοῦ Σεβασμιωτάτου σέ τηλε-
οπτική ἐκπομπή.

Βεβαίως δέν εἴχαμε καμμία ἀπολύ-
τως πρόθεση νά θίξουμε τήν τιμή καί 
τήν ὑπόληψή του ἤ νά μειώσουμε τό 
ἔργο πού, ὑπό τήν καθοδήγησή του, 
ἐπιτελεῖται στήν Ἱερά Μητρόπολή του. 

Παρά ταῦτα, ἄν καί δέν ὑπῆρχε πρό-
θεση, τόν ἀδικήσαμε καί τόν πικράναμε. 
Ζητοῦμε ταπεινά καί ἐκ βάθους καρδίας 
συγγνώμη καί τόν παρακαλοῦμε νά εὔ-
χεται νά μᾶς φωτίζει ὁ Τριαδικός Θεός 
νά γράφουμε καί νά πράττουμε, χωρίς 
φόβο καί πάθος, πάντοτε πρός οἰκοδο-
μή τῶν ἀναγνωστῶν τῆς «Παρακαταθή-
κης» καί τῶν πιστῶν γενικότερα.

v v v
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Νά μήν κλείσει ἡ «Πειραϊκή Ἐκκλησία»

Συντασσόμαστε καί ἐμεῖς μέ ὅσα 
ἀναφέρει τό παρακάτω κείμενο, πού 
βρήκαμε στό διαδίκτυο:

Δέν ὑπάρχει ἄλλο Μέσο, στό διαδί-
κτυο, τήν τηλεόραση καί στό ραδιόφωνο, 
πού νά κάνει τό ἔργο πού κάνει ἡ Πειραϊκή 
Ἐκκλησία στίς ψυχές τόσων ἀνθρώπων.

Ὁ μεγαλύτερος Πνευματικός φάρος 
τῆς Ὀρθοδοξίας παγκοσμίως δέν πρέπει 
νά κλείσει.

Μαζί μέ τή συνεχῆ προσευχή μας 
ὀφείλουμε νά ἀντισταθοῦμε ΣΗΜΕΡΑ, 
ΤΩΡΑ καί πρακτικά στέλνοντας email 
στό Ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, 
Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημέρωσης email: 

sec@mindigitas.gr ἀλλά καί καλώντας 
τους στό τηλέφωνο 210-9098000, προ-
κειμένου νά μήν κλείσει ὁ ραδιοφωνι-
κός Σταθμός τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 
λόγῳ τοῦ ἄρθρου 220 τοῦ πολυνομο-
σχεδίου περί ἀδειοδοτήσεως τῶν ραδιο-
φωνικῶν σταθμῶν, μιᾶς καί ἡ «Πειραϊκή 
Ἐκκλησία» δέν εἶναι ἐμπορικό ραδιόφω-
νο ἀλλά Ἐκκλησιαστικό.

Τήν ἀντίσταση καί τήν προσευχή μας 
φοβοῦνται.

Χρωστᾶμε πολλά στήν Πειραϊκή Ἐκ-
κλησία. Δέν θά τήν ἐγκαταλείψουμε. Θά 
ἀντιδράσουμε ΤΩΡΑ.

Ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τη-
λεπικοινωνιῶν καί Ἐνημέρωσης
email:sec@mindigital.gr τηλ. 210-9098000
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