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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,  
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, 
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων, 
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, 
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, 
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 

 
 

Ἀγαπητοί µου Ἀδελφοί, 

Τό τελευταῖο διάστηµα γίνεται καί πάλι ἐντονότατος λόγος γιά τό µεγάλης ἐθνικῆς 
σηµασίας θέµα τῆς ὀνοµασίας τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων µέ τό ὄνοµα «Μακεδονία» ή µέ 
ὁποιοδήποτε ὄνοµα σχετικό µέ αὐτό. Ἐπ’οὐδενί δέν κατανοούµε τόν λόγο πού καί πάλι 
τίθεται αὐτό τό θέµα τῆς ὀνοµασίας. Ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες, ὡς γνήσιοι ἀπόγονοι τοῦ Πλάτωνος, 
τοῦ Σωκράτους, τοῦ Ἀριστοτέλους, τοῦ Περικλέους ἀλλά καί βεβαίως τοῦ Μεγάλου 
Ἀλεξάνδρου γνωρίζουµε καλά ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ. Κανένας 
λαός δέν ἔχει τό δικαίωµα νά σφετερίζεται καί νά καπηλεύεται τό ὄνοµα ἑνός ἄλλου λαοῦ, 
ἰδιαιτέρως δέ οἱ γείτονες τῶν Σκοπίων, οἱ ὁποῖοι εἶναι, καθαρῶς καί ἱστορικῶς 
ἀποδεδειγµένως, Σλαβικῆς καταγωγῆς.  

 
Ὡς Ἕλληνες πατριώτες ἀλλά καί Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι ὀφείλουµε νά ἀντισταθοῦµε 

µέ κάθε τρόπον καί µέσον εἰς αὐτήν τήν προσπάθειαν καπηλεύσεως καί διαστρεβλώσεως 
τῆς ἱστορίας µας. Ἡ ἱστορία ΔΕΝ διαπραγµατεύεται, τό παρελθόν δέν ἀλλάζει καί ἡ 
πραγµατικότης εἶναι ξεκάθαρη. Η Μακεδονία µας εἶναι ΜΙΑ καί αὐτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Τό 
ἡρωϊκό της ὄνοµα ΔΕΝ ἀνήκει σέ κανέναν ἄλλον λαόν παρά µόνον εἰς τούς Ἕλληνες. 
Ὀφείλουµε λοιπόν, µέ ὅλες µας τίς δυνάµεις νά δείξουµε τήν ἀντίδρασίν µας εἰς αὐτό τό 
ἀδιανόητον ἐπιχείρηµα. Τό ὀφείλουµε εἰς τούς προγόνους µας πού ἔχυσαν τό αἵµα τους καί 
ἐπότισαν τήν εὐλογηµένην καί ἡρωικήν γῆν τῆς Μακεδονίας µας. Τό ὀφείλουµε εἰς τούς 
Μεγάλους Βασιλεῖς Φίλιππον καί Ἀλέξανδρον, εἰς τούς Μακεδόνας Ἁγίους Δηµήτριον, 
Νέστοραν, Κύριλλον καί Μεθόδιον, Παϊσιον τόν Ἁγιορείτην καί τόσους ἄλλους. Τό 
ὀφείλουµε εἰς τούς ἥρωες τῆς Μακεδονίας µας Παῦλον Μελάν, Ἴωναν Δραγούµην ἀλλά 
καί τούς Μητροπολίτας Καστορίας Γερµανόν Καραβαγγέλην, Πελαγονίας Ιωακείµ, 
Κορυτσάς Φώτιον, Νευροκοπίου Θεοδώρητον, Γρεβενῶν Αἰµιλιανόν, Θεσσαλονίκης 
Ἀλέξανδρον, καί τόσους ἄλλους πού ἐθυσίασαν τήν ζωήν τους ὥστε ἡ Μακεδονία µας νά 
παραµείνει Ἑλληνική. 

 



Ὡς ὁ Πνευµατικός σας Πατέρας ἀλλά καί ὁ Ἑλληνορθόδοξος Μητροπολίτης Νέας 
Ἰερσέης σᾶς ζητῶ νά ἑνωθοῦµε καί νά διατρανώσουµε τήν φωνήν µας πρός πᾶσαν 
κατεύθυνσιν. Πρωτίστως, νά προσευχηθοῦµε θερµῶς εἰς τόν Δίκαιον Θεόν µας ὥστε νά 
µήν ἐπιτρέψῃ τέτοιαν ἀδικίαν, φωτίζοντας τούς Κυβερνήτας καί Κοσµοκράτορας καί 
ἀφετέρου νά ἐνηµερώσουµε ἄπαντας µέ εἰρηνικόν τρόπον, διά τήν ἀδιανόητον ταύτην 
ἐπιχειρουµένην πράξιν.  

 
Οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀµερικῆς ὑπῆρξαν πάντοτε ἑνωµένοι καί δυνατοί καί στήριξαν τήν 

Μητέρα Ἑλλάδαν. Προτρέπω λοιπόν ἄπαντας νά συµµετάσχουν εἰς τό Συλλαλητήριον τό 
ὁποῖον ἔχει προγραµµατισθεῖ τήν Κυριακήν 18 Μαρτίου 2018 ἔµπροσθεν τῶν Γραφείων τῶν 
Ἡνωµένων Ἐθνῶν εἰς τήν Νέαν Ὑόρκην, ὥστε νά δηλώσουµε ὅτι ἡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ. Ἐπίσης, τό θέµα τῆς 
ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας µας θά εἶναι τό κεντρικόν θέµα κατά τήν φετινήν 
Παρέλασιν τήν Ἡµέραν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας εἰς τήν Πόλιν τῆς Φιλαδελφείας, τήν 
Κυριακήν 25 Μαρτίου 2018, ὅπου παρακαλῶ νά παραβρεθοῦµε ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς 
Ἑλληνορθόδοξοι Χριστιανοί.  

 
Εὐχόµενος καλήν καί εὐλογηµένην Τεσσαρακοστήν 

καί ἐπιτυχίαν εἰς τάς δικαίας ἐθνικάς ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ µας, διατελῶ 
 
 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν 
 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


