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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Έθηαθην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ππ’ αξηζκ. 151/8-3-2020 

Κπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο 

 

 

ΘΕΜΑ: Σςγσαπηηήπιερ εςσέρ εθνικήρ-παηπιωηικήρ και ελληνοοπθοδόξος θιλοηιμίαρ. 

 

Τα ξύλινα τείση Σαλαμίνορ (Σεπη. 480 π.Χ.) 

και ο Φπάστηρ Έβπος (Μάπηιορ 2020 μ.Χ.). 

Σύγκποςση Πολιτισμών – Θπησκειών – Νοοτποπιών; 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: Μακαπιώηαηο Απσιεπίζκοπο Αθηνών και πάζηρ Ελλάδορ Ιεπώνςμο 

 Β΄, ωρ Επίηιμο Ππόεδπο ηος Ι.Ε.Θ.Π. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζε θνηλή πλεδξία κε ηα Μέιε (εθ Παλ/κηαθώλ Καζεγεηώλ, 

Γηαλννπκέλσλ θαη Αλζξώπσλ ηνπ επηρεηξείλ) ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο ηνπ Ηδξύκαηνο 

Δζληθνύ θαη Θξεζθεπηηθνύ Πξνβιεκαηηζκνύ, ζηελ έδξα ηνπ «Μέιαζξνλ Αλαζηαζίνπ-

Ηνπιίαο Μπίιιε» (νδ. Μνπζώλ 37, 54634, Θεζζαινλίθε), ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο ηεο 

Οξζνδνμίαο, 8 Μαξηίνπ 2020, κεηά εθηελή αληαιιαγή ζθέςεσλ θαη ζέζεσλ, εμέδσθε 

νκόθσλα ην θάησζη Φήθηζκα ζπγραξεηεξίσλ θαη εζληθνύ θαη ζξεζθεπηηθνύ 

πξνβιεκαηηζκνύ. 

1. Σα δύν ώκαηα ηνπ Ηδξύκαηνο ζπγραίξνπλ: ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ηα ώκαηα 

Αζθαιείαο θαη ηνλ Λαό-Αθξίηεο ηεο Θξάθεο θαη ησλ λεζηώλ ηνπ Βνξεην-Αλαηνιηθνύ 

Αηγαίνπ, ηεο Νεζησηηθήο Διιάδνο, ηελ Κπβέξλεζε – ηδία ηνλ Πξσζππνπξγό θαη ηνπο 

Τπνπξγνύο Δμσηεξηθώλ, Δζληθήο Άκπλαο, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θαη ηνλ ΤΜΑΘ-, 

ηα Κόκκαηα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνλ 

Μαθαξηώηαην Αξρηεπίζθνπν Αζελώλ θαη πάζεο Διιάδνο, όπσο θαη ηνπο 

Μεηξνπνιίηεο ησλ ελ ιόγσ πεξηνρώλ, γηα ηελ απνθαζηζηηθή, λπρζεκεξόλ, 

ππεξάζπηζε ησλ θαη’ Αλαηνιάο ζπλόξσλ ηεο Διιάδνο θαη δη’ απηήο θαη ηεο 

Δπξώπεο, ζην πξόζσπν ηεο Δπξ. Δλώζεσο. Δπίζεο, ζπγραίξνπκε ζην ζέκα ηελ 

νξζή ζηάζε ηεο Δπξσπατθήο Δλώζεσο. 

2. Ο Φπάσηηρ Έβξνπ θαη ησλ Νεζηώλ ππελζπκίδεη, ζπλεηξκηθά, κε άιινπο όξνπο θαη 

ζπλζήθεο, ηα Ξύλινα Τείση ηεο αιακίλνο, ηνπ 480 κ.Υ. Σόηε, ε Διιάδα θαη δη’ 

απηήο ε Δπξώπε απαιιάρζεθαλ νξηζηηθά από ηελ Πεξζηθή ηεο Αζίαο ηπξαλλία θαη 

λννηξνπία. Σώξα, (Μάξηηνο 2020), είπε ην κεγάιν ΟΥΗ! ζηελ ζεκεξηλή 
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λεννζσκαληθή επέιαζε ηεο Σνπξθίαο θαηά ηεο Δπξώπεο, ιδιοηπόπος και 

ππυηοθανούρ, ζηελ ηζηνξία θαη ζηα ρξνληθά ησλ πνιεκηθώλ ζπξξάμεσλ, 

πολέμος, κε όπια ηνπο Μνπζνπικάλνπο, ζπκπαζείο ζπλαλζξώπνπο καο, 

πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, θαηνίθνπο ηώξα ηεο Σνπξθίαο. Ενύκε έλαλ αθήξπρην 

«ηνπ ερζξνύ ηεο αιεζείαο δηαβόινπ» πόιεκν. 

3. πγθεθξηκέλα, πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, θαηά ρηιηάδεο, δίθελ αγέιεο δώσλ, 

Μοςζοςλμάνοι ζςνάνθπυποι αδελθοί μαρ (θύξηα από Αθγαληζηάλ, Παθηζηάλ, 

Ηξάθ, Ηξάλ, νκαιία), θαίηνη ηώξα ελλόκσο θηινμελνύληαη επί ρξόληα ζηελ Σνπξθία, 

κε πνιύ θαιή, κάιηζηα, γλώζε ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο, σπηζιμοποιούνηαι 

(εξγαιεηνπνηνύληαη) από ηελ Δπίζεκε Πνιηηεία ηεο Σνπξθίαο, εηο παληειή επηειηζκό 

ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, σο όπλα – πολεμική μησανή γηα θαηάξγεζε 

επηζήκσλ, δηεζλνύο αλαγλσξίζεσο, θξαηηθώλ ζπλόξσλ, ηεο Διιάδνο – Δπξώπεο, 

κε ηο τεςδέρ ζηνπο δπζηπρείο απηνύο επισείπημα όηη ηα ζύλνξα ηεο Διιάδνο είλαη 

αλνηρηά γη’ απηνύο, επεηδή πιένλ είλαη αλνηρηά ηα ζύλνξα ηεο Σνπξθίαο. Σα 

ηειεπηαία άλνημαλ κνλνκεξώο, βάζεη ζθνπώλ θαη ζθνπηκνηήησλ δηπισκαηηθώλ 

εθβηαζκώλ, επηβνπιώλ γεσπνιηηηθώλ δηαζηάζεσλ, από κέξνπο ηεο Πνιηηείαο ηεο 

Σνπξθίαο. Αλαθεξόκαζηε ζε πνιηηηθή ζύιιεςε θαη κεζόδεπζε απάλζξσπε, κε 

πηόληα αλζξώπηλεο ςπρέο, θαη, μάλιζηα, ομοθπήζκυν Μοςζοςλμάνυν, γεγνλόο 

πνπ αληηβαίλεη απνιύησο ζηα κέρξη ζήκεξα παξαδεδεγκέλα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

ζηελ Γηεζλή Κνηλόηεηα. Ούηε ηα θαηνηθίδηα δώα δελ ηπγράλνπλ ηέηνηαο 

κεηαρεηξίζεσο, πξνζηαηεπόκελα θη απηά από ηελ έλλνκε ηάμε. 

4. Οη εθάζηνηε δειώζεηο θαη πξαθηηθέο ηεο Δπίζεκεο Πνιηηείαο ηεο Σνπξθίαο (π.ρ. «θα 

πάποςμε ηα κεθάλια ηυν Σύπυν» ή ε βίαιη εξώθηζη πξνζθπγηθώλ καδώλ, κε 

ηνλ επίζεκν ηνπ Κξάηνπο βνύξδνπια, γηα γθξέκηζκα ηνπ Φξάρηε Έβξνπ, από 

όξγαλα ηεο ζηξαηνρσξνθπιαθήο θαη ησλ ρηιίσλ πξαηηνξηαλώλ ησλ Δηδηθώλ 

Γπλάκεσλ ή ην οθθαλμοθανέρ τεύδορ από επίζεκα ρείιε όηη 130 ρηιηάδεο έρνπλ 

πεξάζεη ήδε ζηελ Διιάδα γηα Δπξώπε, ζηελ βάζε, βέβαηα, ηνπ ζθνπνπκέλνπ θαη 

όρη ηνπ ζπληειεζζέληνο), πξνθαινύλ βάλαπζα ηελ Γηεζλή Κνηλόηεηα. Απνκνλώλνπλ 

ηελ Σνπξθία δηεζλώο, ερζξά έλαληη όισλ ησλ γεηηνληθώλ ιαώλ – ρσξώλ. Καη 

δηαζαιεύνπλ ηελ εξεκία θαη δηαζπνύλ ηελ ελόηεηα ησλ θηιεζύρσλ, θηινπξνόδσλ 

θαη λνηθνθπξαίσλ ηεο Υώξαο απηήο, ζεβαζηώλ πνιηηώλ ηεο Σνπξθίαο, θαη, κάιηζηα, 

ζε καο ηνπο Έιιελεο. 

5. Καηά ηα άιια, η Επίζημη Πολιηεία ηηρ Τοςπκίαρ είναι θπηζκεςόμενη. Οκλύεη εηο 

ην όλνκα ηνπ Αιάρ, επηδεηθηηθά ζηα ηδακηά θαη ζηηο θεδείεο ζηξαηησηώλ, ζπκάησλ 

αδίθσλ θη απηώλ, καδί κε ηηο νηθνγέλεηεο, ηνπο θίινπο θαη ηηο γεηηνληέο ηνπο, ησλ ηδίσλ 

λνζεξώλ πνιηηηθώλ, κεγαινηδεαηηθώλ λεννζσκαληθώλ ζπιιήςεσλ θαη εθαξκνγώλ. 

Ούηε νπιετκάλ ν Μεγαινπξεπήο δελ ζα ήζειε ηέηνηεο πξαθηηθέο ζηελ πνιπεζληθή 

θαη πνιπκεηνλνηηθή απηνθξαηνξία ηνπ. Σν ηεξό βηβιίν ησλ Μνπζνπικάλσλ, ην 

Κνξάλη, αιιά θαη άιια ζεβαζηά ηεξά θείκελα ηνπ Μνπζνπικαληζκνύ, όπσο θαη ην 

Δπαγγέιην ησλ ρξηζηηαλώλ, θαη’ εμνρήλ, επηηάζζνπλ ζηνπο πηζηνύο πνιίηεο θαη 

ζπκπνιίηεο, άζρεηα από θπιή, ρξώκα, γιώζζα, ζξεζθεία, απόιπην ζεβαζκό ζην 

ζεζκό, ηνλ παλαλζξώπηλν, ηηρ θιλίαρ ππορ ηον γείηονα, υρ οικείο ηος, ζσεδόν. 

6. Ζ ρξηζηηαληθή νξζόδνμε Διιάδα δηαρξνληθά έρεη απνδείμεη ηνλ ζεβαζκό ηεο πξνο 

ηνπο πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Δμάιινπ, ε ειιεληθή νηθνπκεληθή Γηαζπνξά είλαη 

ζεκειησκέλε ζηελ πξνζθπγηά θαη ζηελ κεηαλάζηεπζε. Υίιηα παξαδείγκαηα 

κπνξνύκε λα θαηαζέζνπκε. Δλ ηνύηνηο, ζήκεξα, θάπνηνη πξόζθπγεο ή κεηαλάζηεο 

ζηα λεζηά – επηπρώο ειάρηζηνη, αθξαίνη ηεο ηδενινγίαο ηνπ Σδηράλη –,  αληί ησλ 
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θηινμέλσλ αηζζεκάησλ ησλ θηινμελνύλησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ θαη ηεο Διιεληθήο 

Πνιηηείαο, βεβηλώνοςν ηα όζηα θαη ηεξά ηεο Διιάδνο. Παξεθθιήζηα, εμσθθιήζηα, 

λεθξνηαθεία, εηθόλεο, ηεξά βηβιία θαη ην θαη’ εμνρήλ ηεξό ζύκβνιν, ν ηαπξόο ηνπ 

Υξηζηνύ, βεβειώλνληαη. Πνδνπαηνύληαη ή ρξεζηκνπνηνύληαη σο αληηθείκελα ή 

ρώξνη ηνπαιέηαο. Απηέο νη πξαθηηθέο θαη άιιεο, εύινγα, πξνθαινύλ αλζξώπηλεο 

αληηδξάζεηο θαη αθξόηεηεο. Θα ζπληζηνύζακε ζηνπο ζπκπαηξηώηεο καο απηνύο λα 

θάκνπλ ιίγε αθόκε ππνκνλή. Καηά ην επαγγειηθό ξεηό «ν ππνκείλαο εηο ηέινο νύηνο 

ζσζήζεηαη». Θα κπνξνύζε θαλείο λα δηαλνεζεί ζε κνπζνπικαληθή ρώξα ρξηζηηαλό 

λα βεβειώλεη ηεξνύο κνπζνπικαληθνύο ηόπνπο; Ζ θξεκάια είλαη ην ηίκεκα, 

θπξηνιεθηηθά. Δκείο, όκσο, είκαζηε ρξηζηηαλνί νξζόδνμνη Ρσκενί θαη όρη 

Μνπζνπικάλνη. O tempora O mores. 

7. Δεδομένα, ππόςεη ηεο Σνπξθίαο, ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δλώζεσο, θαη 

ηα πιζηεύμαηά μαρ. Ο θαηαιεθηηθόο ιόγνο ηνπ Φεθίζκαηνο είλαη γηα ηελ νπζία ηεο 

απιθμολογίαρ θαη ηεο ανθπυπολογίαρ από πιεπξάο πνιηηηζκνύ θαη ζξεζθείαο. α. 

Ζ Πνιηηηθή Ζγεζία ηεο Σνπξθίαο επαίξεηαη θαηά θαηξνύο, όηη ε Σνπξθία είλαη κηα 

κεγάιε ρώξα-Κξάηνο, κε 80 θαη εθαη. θαηνίθνπο. Γελ ιέγεη όκσο όιε ηελ αιήζεηα 

θαη ηελ πνηόηεηα ησλ αξηζκώλ. Παξαζεσξείηαη όηη ην 1/3 ζρεδόλ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

είλαη θνπξδηθήο εζληθήο πξνειεύζεσο, ππό ζπλερή ππνηίκεζε θαη δησγκό, β’ 

δηαινγήο πνιηηώλ. Γηα λα κελ αλαθεξζνύκε θαη ζηηο απνδεθαηηζκέλεο δηαρξνληθά 

κεηνλόηεηεο ηεο ρώξαο. Αλ, ινηπόλ, η, ππ’ απηέο ηηο δεκνγξαθηθέο θαη εζλνθπιεηηθέο 

ζπλζήθεο ζηελ Σνπξθία, απιθμολογία (νη αξηζκνί θαη κόλν) θαη όρη ε 

ανθπυπολογία (ν άλζξσπνο σο αμία θαη δεκηνύξγεκα Θενύ) είλαη ην δεηνύκελν, 

ηόηε πξόηππν αξηζκνινγίαο ζα πξεπε παγθνζκίσο λα πξνβάιιεη ε Κίλα ησλ 2 

πεξίπνπ δηζεθ. θαηνίθσλ ή ε Ηλδία ηνπ 1 δηζ. θαηνίθσλ. β. ε επίπεδν δε 

ζξεζθεπηηθνύ ράξηε ηεο Σνπξθίαο, λα ππνκλήζνπκε όηη ν πνηέ Πξόεδξνο ηεο 

Σνπξθίαο Νηεκηξέι είρε θαηαζέζεη ζηελ Βνπιή ηεο Άγθπξαο θαηάινγν 32 

κνπζνπικαληθώλ αηξέζεσλ, θαλεξώλ θαη θξπθώλ, κε θπξίαξρε απηή ησλ Αιεβίδσλ 

θαη κηθξόηεξεο ησλ κπεθηαζίδσλ, νύθη θιπ, ιακβαλνκέλνπ ππόςεη όηη ν θπξίαξρνο 

ζξεζθεπηηθά θιάδνο ηνπ Μνπζνπικαληζκνύ ζηελ Σνπξθία είλαη ησλ ζνπληηώλ (85% 

ηεο Υώξαο). γ. Δμάιινπ-θαη ηνύην ππόςεη ηεο Δπξσπατθήο Δλώζεσο ησλ Λαώλ-κε 

ιεζκνλνύκε ηα πηζηεύκαηα ηνπ πνηέ αμηνιόγνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπξθίαο Οzal. 

Πίζηεπε όηη, επηιέμεη, «κε ηελ Δπξώπε δελ ρξεηάδνληαη πόιεκνη. Θα ηελ 

θαηαθηήζνπκε πιεζπζκηαθά θαη πνιηηηζκηθά ζηαδηαθά θαη έηζη ζα ηελ 

δηαθνξνπνηήζνπκε γεσπνιηηηθά». πλεηξκηθά, ζπλαθώο, ζην πίζσ ηνπ κπαινύ ηεο 

Πνιηηηθήο Ζγεζίαο ζήκεξα ηεο Σνπξθίαο, ην γθξέκηζκα ηνπ Φξάρηε ζηνλ Έβξν θαη 

ζηα Νεζηά ηεο Διιάδνο ζα εμππεξεηνύζε, ζπλ ηνηο άιινηο, θαη απηόλ ηνλ απώηεξν 

ζθνπό. Καη, έηζη ε Δπξώπε (ε «Γύζε» ζηελ πνιηηηθή νξνινγία ηεο Πνιηηηθήο 

Ζγεζίαο ηεο Σνπξθίαο, κε αληίπαιε λννηξνπία) ζα ππέθππηε ζηελ λεννζσκαληθή; 

ηνπξθηθήο λννηξνπίαο, Αλαηνιή, δει. ζηελ Αζία. Άιινηε, ην ζρεδίαδαλ νη Πέξζεο, 

ηώξα νη Νεννζσκαλνί Σνύξθνη γηα ξήμε θαη άισζε ηνπ «Οίθνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Δλώζεσο ησλ Λαώλ». δ. Δλδερνκέλσο, λα αληηηαρζεί ε ζέζε όηη δηα ηνπ 

Φεθίζκαηνο πξνάγεηαη ε ζεσξία ηεο ζπγθξνύζεσο ησλ πνιηηηζκώλ θαη ζξεζθεηώλ, 

ζην δίδπκν Αλαηνιή-Γύζε ή Δπξώπε-Αζία. Λάζνο, κέγα! Πηζηεύνπκε ζηελ 

επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Σνπξθίαο. ε άιια Φεθίζκαηα επηρεηξεκαηνινγνύκε 

ππέξ απηήο ηεο πνιηηηθήο-επξσπατθήο πξννπηηθήο θαη επαηλνύκε ηελ ελζπλείδεηε 

ζξεζθεπηηθόηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Υώξαο απηήο θαη’ αληίζεζε πξνο άιινπο εγέηεο 

Δπξσπαίνπο, πνπ επαίξνληαη γηα ηελ αζεΐα ή ηελ νπδεηεξνζξεζθεία ηνπο. Μαθάξη, 
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ηνλίδακε, ηα αλαηνιηθά ζύλνξα ηεο Δπξώπεο λα κεηαηνπηζζνύλ από ηελ Διιάδα 

ζηα αλαηνιηθά ζύλνξα ηεο Σνπξθίαο. Δίκαζηε ππέξ ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηνο ζηελ 

Δ.Δ, αιιά ζηελ βάζε ησλ επξσπατθώλ αμηώλ θαη αξρώλ πνιηηηθήο θαη δεκνθξαηηθήο 

δενληνινγίαο. ε. Ζ Διιάδα, αλέθαζελ, ππεξζεκαηίδεη σο Μέινο ηεο Δ.Δ. ζηελ 

πνιηηηθή ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο ηεο Σνπξθίαο. Δίλαη, ίζσο, ε πξώηε-

ελδερνκέλσο θαη ε κόλε-Υώξα, ακεηαθίλεηε πξνο ην δεηνύκελν ηνύην. Πέξαλ ησλ 

άιισλ, αζρέησο ησλ, θαηά θαηξνύο, πνιηηηθώλ δηπισκαηηθώλ ηξηγκώλ ζηηο ζρέζεηο 

Σνπξθίαο – Διιάδνο, πηζηεύνπκε όηη νη βαζεηά ιεηηνπξγνύληεο πξνζσπηθνί θαη 

ζπιινγηθνί δηαρξνληθά δεζκνί κεηαμύ ησλ ιαώλ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο κπνξνύλ, 

εληόο ηεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο ησλ Λαώλ, λα ζπκβάιινπλ, ζπιιεηηνπξγνύληεο, 

ζε κηα Δ.Δ. ησλ 600 ηώξα πεξίπνπ εθαη. θαηνίθσλ, γηα κηα πην δπλακηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή Δ.Δ. ζην Γηεζλέο ηεξέσκα. 

 

 

 

Ίδπςμα Εθνικού και Θπηζκεςηικού Πποβλημαηιζμού, Θεζζαλονίκη 

 


