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Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα προσευχητικῆς διαθέσεως καί ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ,  

ἐτελέσθη τήν Κυριακή 21 Ἰανουαρίου 2018 στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου 

Πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης πάνδημο καί πολυαρχιερατικό συλλείτουργο γιά τήν 

διατήρηση τῆς εἰρήνης καί τήν ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης στήν πατρίδα μας τήν Ἑλ-

λάδα.  

Δεκατρεῖς Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας ἀνταποκρινόμενοι στό κάλεσμα 

τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ἐνόψει τοῦ μεγάλου 

ἐθνικοῦ ζητήματος τῆς ὀνομασίας τοῦ γειτονικοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, ἔνωσαν 

τίς ἀρχιερατικές τους προσευχές μέ εκείνες τῶν πρεσβυτέρων, τῶν διακόνων καί 

τοῦ πλήθους τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, πού ἐγέμισε ἀσφυκτικά τόν περικαλλή καί 

ἱστορικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.  

Κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας συμμετείχαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες:  

1) Βρυούλων κ. Παντελεήμων καί 

2) Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί  

1) Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, 

2) Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων,  

3) Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων,  

4) Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος,  

5) Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος,  

6) Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος,  

7) Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος,  

8) Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων,  

9) Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος καί 

10) Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανος, ἐκ τῆς Ἱεραρχίας τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι πλεῖστοι ἄλλοι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, ἐκ τῶν 

εἴκοσι ἐννέα συνολικῶς προσκληθέντων, ἐκδήλωσαν τήν βούλησή τους νά εἶναι 

παρόντες, συμμεριζόμενοι τήν ἀνησυχία τοῦ Μακεδονικοῦ λαοῦ, ὅπως ἐκφράσθηκε 



ἀπό τόν Παναγιώτατο κ. Ἄνθιμο, πλήν ὅμως ἀνειλημμένα ποιμαντικά καθήκοντα, 

προγραμματισμένες ὑποχρεώσεις καί ἔκτακτα γεγονότα δέν τούς τό ἐπέτρεψαν, 

βεβαιοῦντες πώς συμπαρατάσσονται σέ κάθε ἐνέργεια, πρός τήν κατεύθυνση μιᾶς 

δίκαιης καί εὐνοϊκῆς γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα λύσης.  

Στήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του, ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος διετράνωσε τήν 

ἐκπεφρασμένη καί ἀπό τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θέση 

νά μήν γίνει ἀποδεκτή ἡ ἀπονομή τοῦ ὄρου «Μακεδονία» ἤ παραγώγου του ὡς 

συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου κράτους. 

Μέσα ἀπό ἱστορική πραγμάτευση καί μέ ἐπιστημονική ἐμβρίθεια κατέδειξε 

τό ἄτοπο τῆς ἀπόδοσης τοῦ ἱεροῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας στό κράτος τῶν 

Σκοπίων. Ἐπεσήμανε τούς κινδύνους ἀπό πιθανή ἀτυχή ἔκβαση τῶν συνομιλιῶν, 

ζήτησε ἰσονομία καί σεβασμό τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας καί τοῦ διεθνοῦς 

δικαίου κατά τήν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων καί διετράνωσε τήν βούληση 

ὅλων τῶν Μακεδόνων, πού δέν ἀποδέχονται τήν παραχάραξη τῆς ἱστορίας καί τόν 

σφετερισμό τοῦ ἐνδόξου ὀνόματος της.  

Στή συνέχεια, σέ μία σύντομη προσλαλιά του, ὁ Σεβ. Μητρ. Βεροίας, 

Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε ἐκ προσώπου ὅλων τῶν 

Ἀρχιερέων τόν Παναγιώτατο κ. Ἄνθιμο γιά τήν πρόσκλησή του καί τήν 

δυνατότητα, μέσα ἀπό τό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, νά ἐκφρασθεῖ μέ 

εἰρηνικό τρόπο ἡ βούληση ὅλων γιά τήν ἀγαθή ἔκβαση τῆς ὑποθέσεως. 

Κατά τήν ἀπόλυση, ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι καί συμμετέχοντες, ἔμπλεοι 

συγκινήσεως, ἔψαλαν τόν ἐθνικό μας ὕμνο. 

Τό μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας, οἱ συλλειτουργήσαντες Ἀρχιερεῖς μετέβησαν 

ἐν πομπῇ, συμπορευόμενοι μέ τό ἀπέραντο πλῆθος τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, στό 

ἄγαλμα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, στήν παραλία τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου πραγματοποι-

ήθηκε μεγαλειώδες συλλαλητήριο γιά τό μακεδονικό ζήτημα. Ἰδιαίτερα 

συγκινητική ἦταν ἡ εἰκόνα τῶν ἕνδεκα Μητροπολιτῶν, πού κατευθύνθηκαν πρός 

τήν ἐξέδρα τῆς ἐκδηλώσεως, περπατώντας ἀνάμεσα στό συγκεντρωμένο πλῆθος, 

τό ὁποῖο τούς ἐπευφημοῦσε, ἐπιδοκιμάζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τήν παρουσία 

τους. 

Ἐκ μέρους τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος ἀπηύθυνε 

χαιρετισμό καί γιά μία ἀκόμη φορά διετράνωσε πρός πάσα κατεύθυνση τήν 

ἱστορική πραγματικότητα:  

Ὅπου ὄνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = ΕΛΛΑΔΑ 

Ὅπου ὄνομα ΕΛΛΑΔΑ = ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Ὅπου ΕΛΛΑΔΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.- 


