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 Πρίν ἀπό ἕνα σχεδόν χρόνο εἴχαμε ἐκφράσει δημόσια ἀλλά καί σέ 
σᾶς προσωπικά  τούς  φόβους  μας,  τίς  ἀνησυχίες  μας  καί  τίς  ἀπόψεις 
μας  σχετικά  μέ   τήν  προετοιμαζόμενη  τότε  συμφωνία  μεταξύ  τῆς 
Ἑλλάδος καί τοῦ γειτονικοῦ κράτους τῶν Σκοπίων σχετικά μέ τό ὄνομα, 
σχετικά μέ ἕνα φλέγον θέμα πού ἀφορᾶ τήν ἐθνική μας ὑπόσταση, τήν 
ταυτότητα, τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό 
τῆς  Μακεδονίας  μας,  τόν  ὁποῖο  ἀσύστολα  καί  ἀπροκάλυπτα 
σφετερίζονταν ἐπί δεκαετίες οἱ γείτονές μας ἐπιδιώκοντας μάλιστα τή 
δική μας συναίνεση.

 ∆ηλώσαμε σέ ὅλους τούς τόνους καί μέ ὅλους τούς τρόπους ὅτι δέν 
ἔχουμε τίποτε  ἐναντίον  τῆς  γειτονικῆς  χώρας  οὔτε  τῆς  ἐντάξεώς  της 
στό ΝΑΤΟ ἤ στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἀλλά αὐτό δέν εἶναι δυνατόν νά 
γίνει  εἰς  βάρος  τῶν  ἐθνικῶν μας  συμφερόντων,  δέν  εἶναι  δυνατόν  νά 
γίνει μέ ὑποχωρήσεις ἀπό τή δική μας πλευρά καί ἀδιαλλαξία ἀπό τήν 



ἄλλη.

 Ἐκφράσαμε  τήν  ἀνησυχία  μας  καί  τούς  φόβους  μας  ὡς  Ἕλληνες 
Μακεδόνες,  ὡς  Μητροπολίτες  πού  διακονοῦμε  ἕναν  λαό  ὁ  ὁποῖος 
ἀνησυχεῖ  καί  ἀγωνιᾶ  γιά  τήν ἔκβαση  τῆς  κρισίμου  αὐτῆς  ὑποθέσεως 
γιά τήν πατρίδα μας καί τή Μακεδονία μας.

  ∆ιατυπώσαμε  ἐπιχειρήματα,  ὑψώσαμε  τή  φωνή  μας, 
κατηγορηθήκαμε  γι᾽αὐτό,  παρότι  εἴχαμε  τονίσει  πώς  δέν  θέλουμε  νά 
ἀναμιχθοῦμε  σέ  θέματα  ἐξωτερικῆς   πολιτικῆς  πού  χειρίζεται  ἡ 
ἑλληνική κυβέρνηση, ἀλλά δικαιούμεθα νά ἐκφράζουμε τήν ἄποψή μας 
ὡς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας γιά ἕνα ζήτημα πού μᾶς ἀφορᾶ ἄμεσα καί 
μᾶς πονᾶ πολύ.

 Προειδοποιήσαμε  γιά  τίς  ἀλυτρωτικές  καί  κακόβουλες  διαθέσεις 
τῆς γειτονικῆς χώρας ἔναντι τῆς πατρίδος μας καί τῆς Μακεδονίας μας 
καί ζητήσαμε νά μήν ἐνδώσουμε οὔτε στίς ἀπαιτήσεις οὔτε στίς πιέσεις 
τῶν γειτόνων καί τῶν ἑταίρων μας καί ὑπογράψουμε μία συμφωνία μέ 
τήν ὁποία θά παραχωρούσαμε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἤ παράγωγό 
του,  γιατί  αὐτό  θά  ἄνοιγε  μέ  τήν  ὑπογραφή  μας  τήν   πόρτα  τοῦ 
ἀλυτρωτισμοῦ  καί  τοῦ  ἐπεκτατισμοῦ  στούς  γείτονές  μας, 
πού γαλουχήθηκαν  μέ  μία  ψεύτικη  ἱστορία,  πού  ἔζησαν  δεκαετίες  μέ 
μία κίβδηλη ταυτότητα, πού ἤθελαν καί θέλουν τήν ἔξοδο στό Αἰγαῖο.

  ∆υστυχῶς  δέν  εἰσακουσθήκαμε.  ∆υστυχῶς  ἡ  ἀδιαλλαξία  τῶν 
γειτόνων  μας  μᾶς  ἐπιβεβαίωσε  μέ  τόν  πιό  πανηγυρικό  τρόπο.  Πρίν 
ἀκόμη  ὑπογραφεῖ  ἡ  συμφωνία  τῶν  Πρεσπῶν  γιά  τήν  ὀνομασία  τῆς 
γειτονικῆς  χώρας  ὡς  «Βόρεια  Μακεδονία» ὁ πρωθυπουργός  της  καί  ὁ 
ὑπουργός  ἐξωτερικῶν  κατήργησε  τό  «Βόρεια»,  ἐπιβεβαιώνοντας  αὐτό 
πού ἀπό τήν ἀρχή λέγαμε ὅτι ὅποιος προσδιορισμός καί ἄν συνοδεύει 
τόν  ὅρο  Μακεδονία  στό  ὄνομα  τῆς  γειτονικῆς  χώρας  αὐτό  σύντομα 
θα ξεχασθεῖ καί θά μείνει μόνο τό «Μακεδονία». Πολλῷ μᾶλλον πού 
ἐμεῖς,   ὑποχωρώντας  κατά  πρωτοφανῆ  τρόπο,  συμφωνήσαμε  στό  νά 
τούς  ἀναγνωρίζεται   «Μακεδονική»  ταυτότητα/ἐθνότητα  καί 
«Μακεδονική» γλώσσα.



 Ποιό  εἶναι  τό  ὄφελος  τῆς  Συμφωνίας  τῶν  Πρεσπῶν  γιά  τή  χώρα 
μας;  Νά   βρίσκεται  καί  πάλι  ἀντιμέτωπη  μέ  τήν  ἀδιαλλαξία  τοῦ 
γειτονικοῦ  κράτους,  τό   ὁποῖο  ἐνῶ  ἀκόμη  δέν  ἔχει  ὁλοκληρώσει  τήν 
κύρωση τῆς Συμφωνίας καί ἡ Συμφωνία δέν ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπό τή Βουλή 
τῶν Ἑλλήνων τολμᾶ νά ἐπαναλαμβάνει μέ τόν πιό προκλητικό τρόπο 
τίς  θέσεις  πού  μέχρι  τώρα  μᾶς  ἔλεγαν  ὅτι   ἐκπροσωπεῖ  μόνο  ἡ 
ἐθνικιστική  πτέρυγα  τῆς  Βουλῆς  τῶν  Σκοπίων  πού  ἀντιτίθεται   στή 
Συμφωνία.

 Ποιός ὅμως δέν ἄκουσε τήν 1η ∆εκεμβρίου τόν πρωθυπουργό τῶν 
Σκοπίων καί δέν κατάλαβε ὅτι ἡ στάση τῆς γειτονικῆς χώρας ἔναντι τῆς 
Ἑλλάδος ὄχι μόνο δέν ἄλλαξε ἀλλά ἔγινε ἀκόμη πιό προκλητική ὅταν ὁ 
πρωθυπουργός τῆς γειτονικῆς χώρας ἀναφέρεται σε «Μακεδόνες» πού 
καταπιέζονται στήν Ἑλλάδα καί γιά τούς ὁποίους φροντίζει ὁ ἴδιος μέ 
τή  Συμφωνία  τῶν  Πρεσπῶν  καί  ὑποστηρίζει  ὅτι  «τώρα   ἔχουμε 
καλύτερες  πιθανότητες,  τώρα  ἔχουμε  εὐκαιρίες  γιά  τά  παιδιά 
στήν  Ἑλλάδα  νά  μάθουν  τή  μακεδονική  γλώσσα,  μέχρι  τώρα  αὐτό 
ἀπαγορευόταν,  ἦταν   ἕνα  θέμα  ταμπού.  Ἡ  μακεδονική  γλώσσα  ἤδη 
διδάσκεται στή Μακεδονία. Ἔχουμε μία εὐκαιρία νά τούς βοηθήσουμε 
ἀληθινά νά ἀπομακρύνουμε τά σύνορα».
Πόσο διαφέρουν αὐτές οἱ ἀπόψεις ἀπό ἐκεῖνες πού εἴχαμε ἐπισημάνει 
καί  οἱ  ὁποῖες  ἔκαναν  λόγο  γιά  δῆθεν  γενοκτονία  τῶν  «Μακεδόνων» 
ἀπό τήν Ἑλλάδα καί γιά δῆθεν «μακεδονική μειονότητα»!

 Οἱ ξεκάθαρες αὐτές δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ Ζόραν Ζάεφ στή 
Βουλή  τῆς   χώρας  τους  ἀφήνουν  ἔκθετους  ὅσους  ὑπέγραψαν  ἤ 
προτίθενται  νά  ἐπικυρώσουν   τή  Συμφωνία  τῶν  Πρεσπῶν  καί 
ἀποδεικνύουν  ἀβάσιμες  ὅλες  τίς  διαβεβαιώσεις   τους  γιά  μία  «καλή 
συμφωνία».

 Γιατί δέν ὑπῆρξε σθεναρή καί δυναμική ἀντίδραση τῆς ἡγεσίας τῆς 
χώρας μας σέ αὐτές τίς δηλώσεις; Γιατί σιωποῦμε ὅταν ὁ ἀντιπρόεδρος 
τῆς Βουλγαρικῆς κυβερνήσεως Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ σέ συνέντευξή 
του στίς 9 ∆εκεμβρίου προειδοποίησε τά Σκόπια «νά σταματήσουν τήν 
παραχάραξη τῆς ἱστορίας» καί δήλωσε ὅτι «ἡ "Μακεδονία" δέν πρέπει 



νά  ἐνταχθεῖ  στό  ΝΑΤΟ  μέ  αὐτή  τή   νοοτροπία»  καί  ἀπείλησε,  νά 
ἀντιταχθεῖ,  θέτοντας  βέτο  στήν  ἔνταξη  τῆς  ΠΓ∆Μ στήν  Εὐρωπαϊκή 
ἕνωση  καί  τό  ΝΑΤΟ  ἐπειδή  θεωρεῖ  ὅτι  ἡ  κυβέρνηση  τῶν 
Σκοπίων ἐπιχειρεῖ  νά  ἐκμεταλλευθεῖ  τό  θέμα  τῆς  δῆθεν  μακεδονικῆς 
γλώσσας», προσθέτοντας σέ ἀνάρτηση στό Facebook, ὅτι «∆έν ὑπάρχει 
τέτοια  γλώσσα  καί   κανείς  δέν  μπορεῖ  νά  τήν  καθιερώσει  …  Ἐάν 
ἀρνηθοῦν,  δέν  θά  ἔχουν  τήν ὑποστήριξή  μας  πρός  τό  ΝΑΤΟ  καί  τήν 
ΕΕ».  Καί  καταλήγει  λέγοντας  ὅτι  «Ἡ  ἱστορία  τῆς  Μακεδονίας  πού 
προβάλλει ὁ πρωθυπουργός τῆς ΠΓ∆Μ δέν ἴσχυε ἕως τό 1944».

 Ἐμεῖς τί κάναμε γιά ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα προκαλεῖ καί ἐνθαρρύνει ἡ 
ὑπογραφή τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν; Τό μόνο πού κάναμε ἦταν νά 
κατηγοροῦμε  ἄκριτα   καί  ἄδικα  τούς  μαθητές,  τά  παιδιά  μας  πού 
ξεσηκώθηκαν γιά νά ὑπερασπισθοῦν τήν πατρίδα τους καί τήν ἱστορία 
της,  ὅτι  ὑποκινοῦνται  ἀπό  ἀκροδεξιά  κόμματα   καί  φασιστικές 
ἰδεολογίες  πού  στήν  συνείδηση  ὅλων  μας  εἶναι 
ἀσφαλῶς   καταδικαστέες.  Γιατί  ἀλήθεια;  Εἶναι  φασιστικό  νά 
ὑπερασπίζεται  κανείς  τήν πατρίδα  του  καί  τά  συμφέροντά  της;  Ὅλοι 
μαζί  δέν  χειροκροτήσαμε  καί  δέν   τιμοῦμε  τούς  νέους  ἐκείνους  πού 
ἀγωνίστηκαν μέ τήν ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου τό 1973; Τούς θεώρησε 
κανείς  ὑποκινούμενους;  Γιατί  τώρα  νά  πληγώνουμε  τήν ἁγνή  ἀγάπη 
αὐτῶν  τῶν  παιδιῶν  γιά  τήν  πατρίδα  τους  σπιλώνοντάς  τα  μέ 
τέτοιους χαρακτηρισμούς;

 ∆έν  εἶναι  ὅμως  μόνο  οἱ  πολιτικοί  τῆς  γειτονικῆς  χώρας,  εἶναι  καί 
«οἱ  Μητροπολίτες»  τῆς  Σχισματικῆς  «Μακεδονικῆς»  Ἐκκλησίας,  πού 
ἐπιδιώκουν  τήν ἀναγνώριση  καί  τήν  Αὐτοκεφαλία  καί  συμμερίζονται 
τίς ἴδιες ἀπόψεις. Εἶναι προφανές ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ «μητροπολίτου» 
Ἀγαθαγγέλου  στίς  12   εβρουαρίου  2018.  «Ἡ  Μητέρα  τοῦ  Θεοῦ,  ἡ 
Παναγία Θεοτόκος εἶναι προστάτης τῆς δικῆς μας ἁγίας μακεδονικῆς 
γῆς! Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι οἱ στύλοι 
πού  δέν  θά  ἀφήσουν  τίποτε  νά  λείπει  ἀπό  τούς  δικούς 
μας μακεδονικούς χώρους!

 Θά πρέπει λοιπόν νά δώσουμε θάρρος στούς ἀδελφούς μας ἀπό τή 



Μακεδονία τοῦ  Αἰγαίου,  στούς  ἀδελφούς  μας  ἀπό  τή  Μακεδονία  τοῦ 
Πιρίν,  αὐτοί  δέν  ἔχουν  τό   δικαίωμα  νά  μιλοῦν  ἐκεῖ,  αὐτοί  εἶναι 
φοβισμένοι.

  Ἐκεῖνος  ὁ  λαός  ἐκεῖ  εἶναι  φοβισμένος,  ἀλλά  δέν  πρέπει  νά 
φοβοῦνται! Τώρα,  στόν  21ο  αἰώνα πρέπει  νά ποῦν  καί  αὐτοί  ὅτι  εἶναι 
Μακεδόνες, ὄχι Ἕλληνες Μακεδόνες, ἀλλά Μακεδόνες!»

  Εἶναι  προφανεῖς  ἀπό  τίς  δηλώσεις  τῆς  Ἀρχιεπισκοπικῆς 
κληρικολαϊκῆς  Συνελεύσεως  τῆς  Σχισματικῆς  «Μακεδονικῆς» 
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία το 1994 ἐπικύρωσε τό «Σύνταγμα τῆς Μακεδονικῆς 
Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας»  οἱ  θέσεις  τους   ἔναντι  τῆς  Ἑλλάδος,  ὅταν 
ἀναφερόμενοι στή χώρα τους ὁμιλοῦν γιά τό «πρῶτο ἐλεύθερο ἔδαφος 
τῆς Μακεδονίας».

 ∆υστυχῶς  αὐτή  εἶναι  ἡ  κατάσταση  στή  γειτονική  χώρα  καί  τήν 
Ἐκκλησία  της.  ∆έν  ἔχουν  ἀπομακρυνθεῖ  οὔτε  χιλιοστό  ἀπό  τίς  θέσεις 
τους γιά τή «Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου», γιά τή «μακεδονική» γλώσσα καί 
τόν  «μακεδονικό»  πολιτισμό,   διαφημίζοντας  τή  δῆθεν  σλαβική 
καταγωγή  τῶν  Ἑλλήνων  Θεσσαλονικέων   ἰσαποστόλων  ἁγίων 
αὐταδέλφων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τούς ὁποίους ἀπέστειλε ὁ ἅγιος 
καί  σοφός  πατριάρχης  Φώτιος,  ἀλλά  καί  τή  δῆθεν  ἵδρυση 
ἀνεξαρτήτου   «Μακεδονικῆς»  Ἐκκλησίας  ἀπό  τήν  ἐποχή  τοῦ 
«Μακεδονικοῦ»  (Βουλγαρικοῦ)   βασιλείου  τοῦ  Σαμουήλ,  οὔτε  ἔχουν 
διάθεση  νά  ἀποστοῦν  ἀπό  ὅλες  αὐτές  τίς  ἀβάσιμες  καί  ἀνιστόρητες 
θέσεις καί τίς ἀλυτρωτικές βλέψεις τους, ἐνῶ ἀντίθετα θά συνεχίζουν 
νά  μᾶς  πιέζουν  γιά  περαιτέρω  ὑποχωρήσεις  μέ  τήν  ἀλλαγή 
τῶν σχολικῶν βιβλίων τῆς ἱστορίας, γιά ἀπάλειψη τοῦ ὅρου Μακεδονία 
ἀπό  θεσμούς,   ἱδρύματα,  φορεῖς,  προϊόντα  κλπ.  Τελευταῖο  θλιβερό 
παράδειγμα  ἡ  προτεινόμενη ἀφαίρεση  τοῦ  κεφαλαίου  γιά  τόν  Παῦλο 
Μελᾶ, τόν Γερμανό Καραβαγγέλη καί τόν Μακεδονικό Ἀγῶνα ἐν γένει 
ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἱστορίας.

 Μία  ἐπικύρωση  τῆς  Συμφωνίας  τῶν  Πρεσπῶν  ἀπό  τή  Βουλή  τῶν 
Ἑλλήνων,   ὅπως  καί  ἡ  ἀναγνώριση  Αὐτοκεφάλου  Ἐκκλησίας  τῆς 
Μακεδονίας  ὄχι  μόνο  δέν  θά ἀποτελέσουν  τή  βάση  γιά  τήν  εἰρηνική 



συμβίωση  καί  συμπόρευση  τοῦ  ἑλληνικοῦ   λαοῦ  καί  τοῦ  λαοῦ  τῆς 
γειτονικῆς χώρας, ἀλλά μόνιμη ἑστία καλλιέργειας ἀλυτρωτισμοῦ καί 
ἐχθρότητος. Γιατί καμία συμφωνία δέν μπορεῖ νά εὐδοκιμήσει, ἐάν δέν 
βασίζεται στήν ἀλήθεια.

 Μέ βαθειά συναίσθηση τῆς εὐθύνης μας ὡς κληρικῶν, ὡς ἱεραρχῶν 
πού   διαποιμαίνουμε  τήν  ἱστορική  καί  ἁγιοτόκο  αὐτή  περιοχή  τῆς 
πατρίδος  μας,  τή   Μακεδονία,  ὡς  συνεχιστές  ἁγίων  καί  μαρτύρων 
ἱεραρχῶν  πού  ἀγωνίσθηκαν  καί  θυσιάσθηκαν  γιά  τή  διατήρηση  τῆς 
ἑλληνικότητος  τῆς  Μακεδονίας  μας  καί  τήν  ἀπελευθέρωσή  της,  ὡς 
ποιμένων καί πνευματικῶν πατέρων πού ἀφουγκραζόμεθα τήν ἀγωνία 
τοῦ  λαοῦ  μας,  ἀπευθύνουμε  θερμοτάτη  ἔκκληση  πρός  ὅλους 
τούς   ὑπευθύνους,  ἔστω  καί  τήν  τελευταία  αὐτή  στιγμή  νά  μήν 
ἐπικυρώσετε τή συμφωνία, νά μήν θελήσετε νά βάλετε τήν ὑπογραφή 
σας  σέ  μία  συμφωνία  πού   θά  δημιουργήσει  δυσμενῆ  ἱστορικά 
τετελεσμένα  γιά  τήν  πατρίδα  μας  καί  τήν  Ἐκκλησία  μας.  ∆έν  εἶναι 
δυνατόν νά ἀναγνωρίσουμε μία Ἐκκλησία πού θά φέρει τό ὄνομα τῆς 
Μακεδονίας  μας  καί,  παρότι  ἀρκετά  ἀπό  τά  στελέχη 
της   εὐεργετήθηκαν  ἀπό  τήν  Ἑλλαδική  Ἐκκλησία  καί  τό  Ἅγιο  Ὄρος, 
δηλητηριάζουν  τίς   ψυχές  τῶν  ἀνθρώπων  παραχαράττοντας  τήν 
ἀλήθεια  καί  τήν  ἱστορία  τῆς Μακεδονίας  καί  τῆς  Ἐκκλησίας  μας  καί 
ἀγνοώντας,  ἔστω  καί  ἄν  φαινομενικά   δείχνουν  νά  τό  σέβονται, 
συστηματικά τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.

 ∆έν  θέλουμε  νά  πιστεύσουμε  ὅτι  οὔτε  ὁ  Πρόεδρος  τῆς  Ἑλληνικῆς 
∆ημοκρατίας,  ὁ  ὁποῖος  ἀντέδρασε  ἤδη  στίς  πρόσφατες  δηλώσεις  τοῦ 
πρωθυπουργοῦ τῆς γειτονικῆς χώρας, οὔτε ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας 
μας  θά  θελήσουν  νά ἐπικυρώσουν  μία  συμφωνία  καταστροφική  γιά 
τήν πατρίδα μας καί τά συμφέροντά της, μία συμφωνία δυναμίτη στά 
θεμέλια  τῆς  Ἑλλάδας  ἀλλά  καί  τῆς   εἰρήνης  στήν  περιοχή  μας,  μία 
συμφωνία πού θά τούς καταστήσει ὑπόλογους ἔναντι τῆς ἱστορίας καί 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

  ∆έν  μποροῦμε  νά  πιστεύσουμε  ὅτι  τά  μέλη  τοῦ  ἑλληνικοῦ 
Κοινοβουλίου καί ἰδίως οἱ βουλευτές τῆς Μακεδονίας θά στηρίξουν μέ 



τή  ψῆφο  τους  μία  συμφωνία ἀντίθετη  στήν  ἱστορική  ἀλήθεια  γιά  τή 
Μακεδονία μας καί θά ἀμαυρώσουν τό ὄνομά τους γιά πάντα.

  ∆έν  διαννοούμεθα  κἄν  ὅτι  τό  Οἰκουμενικό  μας  Πατριαρχεῖο,  τό 
ὁποῖο ἔχει καταδικάσει ὡς αἵρεση τόν ἐθνοφυλετισμό, θά ἀναγνωρίσει 
μία σχισματική Ἐκκλησία καί θά τῆς δώσει τήν ἀξία τῆς Αὐτοκεφαλίας, 
ὅταν οἱ «μητροπολίτες καί οἱ κληρικοί της» ἐκπροσωποῦν τή χειρότερη 
μορφή  ἐθνοφυλετισμοῦ  καί  σύντομα θά  στραφοῦν  καί  ἐναντίον  του. 
Μᾶς  ἐνισχύει  ἡ  διαβεβαίωση  τοῦ  Παναγιωτάτου  μας  Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου  κ.  Βαρθολομαῖου  στή  σύναξη  τῶν  Ἀρχιερέων 
στήν Κωνσταντινούπολη ὅτι δέν πρόκειται νά ἀναγνωρίσει Ἐκκλησία 
μέ  τό  ὄνομα  τῆς  Μακεδονίας.  Πρός  τοῦτο  ἀναμένουμε  καί  δία  μίαν 
εἰσέτι  φοράν  ἀπό  τήν  Ἐκκλησία   τῆς  Ἑλλάδος  συνοδικῶς  τήν 
συμπαράστασίν της.

 Παρακαλοῦμε  θερμῶς  ὅλους  σας  νά  ἀναλογισθεῖτε  τίς  ἱστορικές 
σας εὐθύνες καί νά μήν θελήσετε νά βρεθεῖτε ἀνακόλουθοι ἀπέναντι 
στόν λαό μας καί στήν ἱστορία.

 Ἐμεῖς δηλώνουμε ὅτι θά πράξουμε τό χρέος μας, ὑπείκοντες στήν 
ἀρχιερατική μας συνείδηση καί στήν ἱστορική εὐθύνη πού ὅλοι ἔχουμε 
καί αἰσθανόμεθα αὐτή τήν κρίσιμη στιγμή, καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ 
θά συνεχίσουμε νά ἐκφράζουμε μέσα ἀπό ἕνα καθαρά ἐκκλησιαστικό 
καί  πατριωτικό  ἦθος,  τήν  κάθετη  ἀντίθεσή μας  σ᾽  ὅτι  ἀμαυρώνει  τήν 
ἔνδοξη ἱστορία τῆς Μακεδονίας μας, ἐνδόξου καί μαρτυρικοῦ τμήματος 
τῆς  Πατρίδος  μας  Ἑλλάδος,  ἀπομειώνει  τίς  θυσίες  τῶν   ἐνδόξων 
πατέρων  μας,  κληρικῶν  καί  λαϊκῶν,  ἀποσταθεροποιεῖ  τήν  περιοχή 
μας   καί  ἀνοίγει  τήν  πόρτα  σέ  ἀλυτρωτισμούς  πού  δημιουργοῦν 
συνθῆκες πολύ ἐπικίνδυνων κρίσεων στήν εὐρύτερη περιοχή.
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Ἅπαντες οἱ ἐν Μακεδονίᾳ διακονούντες Ἀρχιερεῖς

† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος



† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ∆ημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

† Ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας Θεόκλητος

† Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

† Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ

† Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος

† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
† Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας

† Ὁ ∆ράμας Παῦλος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος

† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

† Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος

† Ὁ Γρεβενῶν ∆αυΐδ
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος

† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος


