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Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, 

    Μέ αἰσθήματα βαθείας εὐλαβείας, σεβαμοῦ καί ἀνυπο-

κρίτου ἀγάπης ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς ἀκριτικῆς αὐτῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως, οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου καί τό χριστεπώνυμο 

πλήρωμα Σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερα στη Βυζαντινή καί 

γραφική Καστοριά, γιά τήν ὁποία γράφτηκαν θρύλοι καί 

ἱστορίες, καί πού τήν στολίζουν Βυζαντινοί καί Μεταβυζα-

ντινοί Ναοί καί Ἱερές Μονές μέ θαυματουργές Ἱερές Εἰκόνες 

καί ἄλλα κειμήλια τῆς πίστεως καί τοῦ γένους μας, 

καί μαζί μέ τόν ἱερό ψαλμωδό ἐπαναλαμβάνουμε ὡς οἱ 

παῖδες τῆς Ἱερουσαλήμ : «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 

Κυρίου». 

Ἡ παρουσία Σας, παρά τό βεβαρυμένο τοῦ προγράμματός 

Σας καί τῶν πολλαπλῶν καθηκόντων Σας, ἀνάμεσα στούς 

ἀκρίτες τῶν συνόρων, πού παρά τίς δυσκολίες καί τά 

προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν καθημερινά, στέκονται 

ὄρθιοι στίς ἐπάλξεις τοῦ μαρτυρικοῦ αὐτοῦ τόπου, πού 

ἀποτελοῦσε καί ἀποτελεῖ καί πάλι τό μετερίζι τῆς Ὀρθοδοξίας 

καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 

μᾶς γεμίζει ὅλους μέ ἰδιαίτερη χαρά, ἐνίσχυση καί 

ἐνθάρρυνση καί ἀποτελεῖ παράκληση καί θυμηδία καί 

μάλιστα στίς δύσκολες αὐτές ὧρες πού διέρχεται ἡ πατρίδα 

μας καί ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμός. 
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Ἤλθατε, Μακαριώτατε Πάτερ, μέ κλιμάκιο Συνοδικῶν 

Ἀρχιερέων καί μέ τήν παρουσία γειτόνων Μητροπολιτῶν, γιά 

νά ἀποτίσετε φόρο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης σέ ἐκείνους πού 

σέ δίσεκτα χρόνια κράτησαν ἄσβεστη τή φλόγα τῆς πίστεως 

καί θυσιάσθηκαν στά πεδία τῶν μαχῶν γιά τά ἱερά καί τά 

ὅσια τοῦ γένους μας καί συγχρόνως γιά τήν ἐλευθερία αὐτοῦ 

τοῦ τόπου. 

Ἤλθατε, γιά νά καταθέσετε τόν πόνο τῆς πατρίδος μέσα 

στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀλλά καί νά τελέσετε 

Συνοδικό Μνημόσυνο 

γιά ἐκείνους, πού δέν ὑποκινήθηκαν ἀπό μία ἰδεολογία, 

ἀλλά κατευθύνθηκαν ἀπό τήν πίστη τους στό Θεό καί τήν 

πατρίδα, 

γιά ἐκείνους, πού θυσίασαν τά πάντα γιά τήν ἐλευθερία 

(καί ἐλευθερία δέν εἶναι ἰδεολογία, ἀλλά ἀνάσα), 

γιά ἐκείνους, πού κράτησαν μέσα στήν ἱερή κιβωτό τῆς 

ψυχῆς τους αὐτήν τή διπλή ὑποχρέωση καί τήν ἔκαναν πυρσό, 

τήν ἔκαναν πύρινη ρομφαία καί ἔγραψαν μέ τό ἴδιο τους τό 

χέρι καί μέ τό αἷμα τῆς καρδιᾶς τους χρυσές σελίδες ἡρωισμοῦ, 

ὅπως ὁ πρωτομάρτυρας τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος Παῦλος 

Μελᾶς. 

Καί ἔχουμε χρέος νά τούς θυμόμαστε καί νά τούς 

μιμούμαστε. 

 Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τίς μνῆμες τοῦ Ἔθνους μας καί τά 

ὁράματα τῆς φυλῆς μας. Γιατί, ἄν πεθάνουν οἱ μνῆμες καί τά 

ὁράματα, τότε θά ἔχουμε πεθάνει καί ἐμεῖς, ἀκόμη κι ἄν 

ἀναπνέουμε. 
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Καί σέ αὐτά τά ὁράματα πίστευε καί τό παλικάρι τῆς 

Ἀθήνας. Μέ αὐτά τά ὁράματα ἔφθασε στήν Καστοριά γιά νά 

προσφέρει ἀγάπη, συμπόνια, ἀλλά καί ἐλευθερία. 

Γι΄ αὐτό καί ὁ συντοπίτης μας Ἴων Δραγούμης ἔλεγε πώς 

μέ τή σπίθα πού ἄναψε ὁ Παῦλος Μελᾶς, πολλοί, πού ἦταν 

τυφλοί, εἶδαν καί γνώρισαν τήν ἀλήθεια. 

Ἀλλά καί ὁ θάνατός του ἔγινε ἔναυσμα γιά νά ἀνάψει ἡ 

θρυαλλίδα καί νά ἐκραγεῖ ὁ ἑλληνικός ἐνθουσιασμός ὑπέρ τῆς 

Μακεδονίας. 

Τό «Ἄν σπεύσουμε νά σώσουμε τή Μακεδονία, ἡ 

Μακεδονία θά μᾶς σώσει», ἀντηχεῖ καί πάλι σήμερα στά 

ἀφτιά μας μέ τά ὅσα τεκταίνονται στόν τόπο μας. 

Γιατί, τό ὄνομα Μακεδονία ἀποτελεῖ κύριο στοιχεῖο τῆς 

πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καί συστατικό μέρισμα τῆς 

ἐθνικῆς μας ἰδιοπροσωπίας. 

Καί ἡ πίστη μας αὐτή δέν εἶναι αὐθαίρετη, ἀφοῦ 

φανερώνεται ξεκάθαρα στό ὁμογενές καί ὁμόγλωσσο τῶν 

Μακεδόνων μέ τούς λοιπούς Ἕλληνες καί ἐπιβεβαιώνεται μέ 

κρυστάλλινο τρόπο στά σωζόμενα ἔργα πολυαρίθμων καί ἐκ 

τῶν πλέον ἐγκύρων κλασσικῶν Ἑλλήνων καί Ρωμαίων 

συγγραφέων. 

Ἄλλωστε, τά ἐντυπωσιακά ἀρχαιολογικά εὑρήματα πού 

εἶναι διάσπαρτα στό χῶρο αὐτό ἐπισφραγίζουν μέ τόν πλέον 

αὐθεντικό τρόπο τίς ἑλληνικές ρίζες τῆς Μακεδονίας. 

Καί ἡ πληθώρα τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τῶν Μονῶν καί τῶν 

παντοειδῶν θρησκευτικῶν καί λατρευτικῶν χώρων καθιστοῦν 

ὀφθαλμοφανή τήν ἀδιάκοπη ἱστορική, ἐθνική, θρησκευτική 
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καί πολιτιστική συνέχεια τῶν Ἑλλήνων γηγενῶν κατοίκων 

της.  

Καί ἄν ἐμεῖς σήμερα, παραδώσουμε τήν ὀνομασία τῆς 

Μακεδονίας (εἴτε ἁπλή εἴτε σύνθετη) στή γείτονα χώρα, 

ἀκυρώνουμε κάθε ἱστορική ἀλήθεια καί, ταυτόχρονα, δίνουμε 

ἐσφαλμένα μηνύματα καί ὡς πρός τήν ποιότητα καί τό εἶδος 

τοῦ κόσμου πού κτίζουμε γιά τίς ἑπόμενες γενιές.1 

Γι΄ αὐτό καί πολύ σωστά καί σοφά ἡ Ἱερά Σύνοδος καί 

Ὑμεῖς προσωπικά Μακαριώτατε, διετρανώσατε καί διατρανώ-

νετε ἀκόμη περισσότερο σήμερα ἀπό αὐτόν τόν ἱερό τόπο τῆς 

Μακεδονίας, τόν ὁποῖο ἐκλέησε μέ τήν παρουσία του ὁ 

Ἐθνεγέρτης Μητροπολίτης Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέ-

λης, πού στέκεται βιγλάτορας στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἐπισκο-

πείου, ἔτοιμος γιά καινουργιους ἀγῶνες καί θυσίες, 

πώς τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας εἶναι καί θά πρέπει νά 

μείνει ἀδιαπραγμάτευτο, 

πώς δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά παραχωρήσουμε οὔτε τόν 

πολιτισμό μας, οὔτε τήν ἱστορία μας, 

πώς δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά  καταθέσουμε τήν 

ἐλευθερία μας καί νά ποῦμε «κάντε μας σκλάβους μά 

χορτάστε μας», κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ντοστογιέφσκι στόν 

Μύθο τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστή. 

πώς πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση μέ 

ἑνότητα, ὀμόνοια καί ὁμοψυχία.  

                                                           
1
 Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, Ἐπιστολή τῆς 

17/11/2004 πρός τούς ἡγέτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. 
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Εἶναι καιρός, ὅπως συχνά τονίζετε, Μακαριώτατε Πάτερ, 

γιά ἑνότητα, γιά σύμπνοια, γιά ὅραμα γιά νά σώσουμε τήν 

ἰδιοπροσωπία μας, τήν ἱστορία μας, τήν Ὀρθοδοξία μας, τόν 

πολιτισμό μας. 

Εἶναι καιρός γιά νά δείξουμε ποιοί εἴμαστε, τί 

πιστεύουμε, ποιά εἶναι τά πρότυπά μας. Γιατί ἡ ἱστορία, ὅπως 

ἔλεγε καί πάλι ὁ Δραγούμης, «ἱστορία εἶναι νά νοιώθεις τήν 

καταγωγή σου, τή συνέχεια τοῦ ἐθνικοῦ ἐγώ σου, τήν ἱστορία 

πού κάνει συνειδητό τό πέρασμα τοῦ Ἔθνους σου μέσα στούς 

αἰῶνες».2 

Γι΄ αὐτό καί σήμερα περνοῦν ἀπό μπροστά Σας πνεύματα 

καί ψυχές δικαίων, μαρτύρων καί ἡρώων τῆς πίστεως καί τῆς 

πατρίδος μας, Ἱεράρχες καί ἡγεμόνες, πρόκριτοι καί λογάδες 

τοῦ Γένους, μαζί μέ ὅλη τή χορεία τῶν Μακεδονομάχων καί 

Σᾶς εὐγνωμονοῦν γιά τήν τέλεση τῆς Συνοδικῆς Θείας 

Λειτουργίας καί τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου. 

Ἐπιτρέψτε μου, Μακαριώτατε, αὐτήν τήν εὐφρόσυνη 

ἡμέρα γιά τήν ἀκριτική αὐτή ἐπαρχία, καί μάλιστα στά 

πρόθυρα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά ἐκφράσω 

στό σεπτό πρόσωπό Σας, καθώς καί στά πρόσωπα τῶν τιμίων 

Συνοδικῶν Συνέδρων καί τῶν ἄλλων ἁγίων  Ἀρχιερέων, τίς 

πολλές μου εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μου. 

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες συμπληρώσατε δέκα χρόνια 

θεοφιλοῦς Ἀρχιερατείας στόν Ἀποστολικό Θρόνο τῶν Ἀθηνῶν 

καί στό πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί συνολικά 

πενῆντα χρόνια Ἱερωσύνης. Μία ὁλόκληρη ζωή διάκονος τοῦ 

                                                           
2
 Περ. Δρᾶσις, τεῦχος 497, σελ. 118 
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θελήματος τοῦ Θεοῦ καί τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ὁ 

ἄνθρωπος. 

Προσφέρατε ἀφειδόλευτα τήν ἀγάπη Σας. Στηρίξατε τόν 

παράγοντα ἄνθρωπο. Ἐφαρμόσατε τόν Παύλειο Ἀποστολικό 

λόγο : «χαίρειν μετά χαιρόντων καί κλαίειν μετά κλαιόντων», 

προσπαθῶντας, ὅπως εἴπατε καί στήν Εἰσήγησή Σας κατά τήν 

πρόσφατη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησία μας, νά 

κρατήσετε «ἄσβεστη τή φλόγα τῆς ἐλπίδος γιά ἕνα καλύτερο 

αὔριο». 

Ταπεινά Σᾶς εὐχόμεθα νά Σᾶς χαρίζει ὁ Θεῖος τῆς 

Ἐκκλησίας Δομήτωρ καί ὑγεία καί δύναμη καί ἐνίσχυση στήν 

πολυεύθυνη διακονία Σας πρός τό συμφέρον τοῦ πιστοῦ λαοῦ 

μας, ἀλλά καί τῆς πατρίδος μας. 

Ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα σεβασμοῦ, τιμῆς καί ἀγάπης στό 

πρόσωπό Σας, δεχθεῖτε ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ 

εὐλαβοῦς ποιμνίου, πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐπιείκεια τῆς 

Ἐκκλησίας μοῦ ἐμπιστεύθηκε, αὐτήν τήν προσωπογραφία τοῦ 

Παύλου Μελᾶ, 

γιά νά κοσμεῖ τό Γραφεῖο σας στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 

Ἀθηνῶν, 

γιά νά θυμᾶστε τήν ἐπίσκεψή Σας στή γραφική Καστοριά, 

τήν ἀρχόντισσα τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, 

καί νά εὔχεσθε γιά τούς ἀκρίτες πού Σᾶς ἀγαποῦν καί 

Σᾶς εὐλαβοῦνται τά μέγιστα. 

Σᾶς εὐχαριστῶ πάλιν καί πολλάκις, Μακαριώτατε. 

Πολλά τά ἔτη Σας. 


