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Τὴν 13ην Ἰουνίου 2018, ὑπεγράφη ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»,* μεταξὺ
τῆς «Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας», ἑνὸς ἀρχεγόνου Κράτους τῆς Παγκοσμίου
Ἱστορίας μὲ ἀνεξίτηλον πρωτοπορίαν εἰς τὸν ἀνθρώπινον πολιτισμόν, καὶ ἑνὸς
«Δευτέρου Μέρους, ποὺ ἔγινε δεκτὸ στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη σύμφω να μὲ τὴν
ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν 47 // 225 τῆς 8ης
Ἀπριλίου 1993» (ἴδε, Προοίμιο Συμφωνίας). Μὲ αὐτὴν τὴν «Συμφωνίαν», ἕνα
μή-κράτος, ἕνα ἱστορικῶς ἀνυπόστατον μόρφωμα τὸ ὁποῖον δὲν εἶχε κἂν
ὄνομα, ἔλαβε κρατικὴν ὑπόστασιν καὶ μάλιστα μὲ τὸ ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία».

Ἐφύτρωσε λοιπόν, βορείως τῆς Ἑλλάδος, βορείως τῶν συνόρων τοῦ Γεω-
 γραφικοῦ Διαμερίσματος τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας, ψευδοκράτος μὲ τὸ
ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία». Τὸ ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία» ὑπο δηλώνει
καὶ ὕπαρξιν Νοτίου Μακεδονίας, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἀποτελεῖ κράτος, ἀλλὰ
Γεωγραφικὸν Διαμέρισμα τοῦ κράτους τῆς Ἑλλάδος. Μὲ τὰ νέα δεδομένα,
ἡ Μακεδονία ἐμφανίζεται διηρημένη εἰς δύο, εἰς ἕνα νεογέννητον Κράτος
εἰς τὸν Βορρᾶν, καὶ εἰς ἕνα ἄλλο τμῆμα τοῦ Ἱστορικοῦ κράτους τῆς Ἑλλά-
δος, εἰς τὸν Νότον. Οἱ κατασκευασταὶ τοῦ κράτους αὐτοῦ εἰς ἑπόμε νον βῆμα
θὰ δημιουργήσουν τὴν ἑνιαίαν Μακεδο νίαν, ἀποσπῶντες βιαίως ἢ ἀλλοιῶς
τὴν Ἑλληνικὴν Μακεδονίαν, τὸ μέ ρος τῆς Μακε δο νίας τὸ ὑ παγόμενον εἰς τὴν
Ἑλλάδα, καὶ προσαρτῶντες αὐτὸ εἰς τὴν νεότευκτον «Βόρειαν Μακεδονίαν».

Μία τέτοια ἐξέλιξις, ὅσον ἀνιστόρητος καὶ ἀνεπιθύμητος νὰ εἶναι, δὲν εἶναι
οὔτε ἀσύλληπτη οὔτε ἀπίθανη οὔτε ἄνευ προηγουμένου. Ἐξ ἄλλου, τὸ μέλλον

Ἰούλιος - Δεκέμβριος ᾽18 – ἀρ. τευχ.  94-96 - 35-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

«Ἔστι μεν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία»

«Καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς ὤφθη τῷ Παύλῳ· ἀνήρ τις ἦν 
ΜΑΚΕΔΩΝ ἑστώς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· διαβὰς εἰς 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ βοήθησον ἡμῖν» (Πράξ. ΙΣΤ´ 9-12). 
«Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία» (Στράβων, Γεωγραφικά, Βιβ. 7,

παρ. 9, Ἔκδοσις Gustavus Kramer, vol. II, Βερολῖνο, 1847, σελ. 75). 
«Ἠμαθία ἐκαλεῖτο πρότερον ἡ νῦν Μακεδονία. Ἔλαβε δὲ τοὔνομα τοῦτο

ἀπ᾽ ἀρχαίου τινὸς τῶν ἡγεμόνων Μακεδόνος» (αὐτόθι, παρ. 11). 
«ΝΥΝ  ΥΠΕΡ  ΠΑΝΤΩΝ  Ο  ΑΓΩΝ» (Αἰσχύλος, Πέρσαι, στίχος 399).

Ἐὰν ἡμεῖς σιωπήσωμεν, οἱ Ἀρχαιολογικοὶ Λίθοι Κεκράξονται
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

* Τὸ αὐτούσιον κείμενον τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, δημοσιεύεται εἰς τὸν ἐπί-
σημον ἰστότοπον τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος, https://government.gov.gr/wp-
content/uploads/2019/01/prespes_26.6%CE%A735.5_5.pdf.
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τῶν λαῶν δὲν τὸ καθορίζουν πλέον οὔτε οἱ λαοί, οὔτε ἡ Ἱστορία των, οὔτε αἱ
ἀρχαὶ σεβασμοῦ τῆς ἐθνότητός των, ἀλλὰ οἱ πολιτικοὶ σχεδιασμοὶ τῶν πραγμα -
τικῶν ἐξουσιαστῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀναλόγως τῶν κατὰ καιροὺς ἐπιδιω-
κομένων στόχων των. Τὸ ἐνδεχόμενον τῆς ἐνσωματώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ
γεω γραφικοῦ διαμερίσματος τῆς Μακεδονίας εἰς τὸ μὴ Ἑλληνικὸν κράτος τῆς
«Βορείου Μακεδονίας» ἀποτελεῖ ὁρατὴν ἐξέλιξιν τῶν τετελεσμένων τῆς
«Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» καὶ ὄχι φαν ταστικὸν ἀποκύημα φόβου τῶν ἁπλῶν
πολιτῶν, τῶν Ἑλλήνων Μακεδόνων, τῶν ἐχόντων Ἑλληνικὴν συνείδησιν.

Ἡ ἀναγνώρισις ἑνὸς κράτους μὲ τὸ ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία» βορείως
τῆς Ἑλλάδος, καὶ συγκεκριμένως βορείως τοῦ μεγάλου ἐκείνου Γεωγραφικοῦ
Διοι κητικοῦ διαμερίσματος τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρα τείας τοῦ φέροντος τὸ ἱστο-
 ρικὸν Ἑλληνικὸν ὄνομα «Μακεδονία», συνιστᾶ πηγὴν ἀ σταθείας καὶ ἀπειλῆς
διὰ τὸ μέλλον καὶ τῶν αὐτοχθόνων μὲ Ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν Ἑλλήνων τῆς πε-
ριο χῆς, καὶ τῆς Ἑλλάδος ὡς κράτους, ἀλλὰ καὶ τῶν Βαλκανίων εὐρύτερα. Δὲν
εἶναι ἀπειλὴ μόνο διὰ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος καὶ
διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλ λάδος. Διότι τὸ Ἑλληνικὸν τμῆμα
τῆς Μακεδονίας θὰ ὑπαχθῇ εἰς τὴν Σχισματοαιρετικὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Μακεδονίας. Ὁ αἰώνιος πόλεμος κατὰ τῆς Ἑλλάδος ὡς Ὀρθοδόξου Χρι-
στια νικοῦ ἔθνους καὶ ὡς τοῦ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένου Νέου Ἰσραήλ,
γίνεται ἀπειλητικὰ πιὸ ἔντονος. 

Τὸ παρὸν ἄρθρον θὰ παρουσιάσῃ τὴν Ἱστορικὴν Πλαστογράφησιν καὶ
Ἀπάτην ἡ ὁποία συντελεῖται μὲ τὴν ἐκχώρησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ ὀνόματος
«Μακεδονία» εἰς τὸ μὴ Ἑλ ληνικὸν ἀλλὰ Βουλγαροσλαυόφωνον αὐτὸ προ-
σφάτως προκῦψαν τεχνητὸν κράτος.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ  ΜΑΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ,

ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Καὶ οἱ Ἀρχαιολογικοὶ λίθοι ΚΡΑΖΟΥΝ Παγκοσμίως ὅτι ἡ ΜΑΚΕΔΟ -
ΝΙΑ εἶναι ΜΙΑ καὶ εἶναι ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, γνωστὴ ἀπὸ χιλιάδων ἐτῶν.

Ὁ Ἱστορικὸς Στράβων, 63 π.Χ - 23 μ.Χ., ἔγραφεν: «Λοιπὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς
Εὐρώπης ἥ τε Μακεδονία καὶ τῆς Θράκης τὰ συνεχῆ ταύτῃ μέχρι Βυ-
ζαντίου καὶ ἡ Ἑλλὰς καὶ αἱ προσεχεῖς νῆσοι. Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ
Μακεδονία» (Γεωγραφικά, Βιβ. 7, παρ. 11, Ἔκδοσις Gustavus Kramer, vol.
II, Βερολῖνον, 1847, σελ. 75). 

Ἡ  ΑΓΙΑ  ΓΡΑΦΗ,  ΠΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ  ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ, ἐπὶ 2500 ἔτη,
μαρτυρεῖ ὑπὲρ τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ  ΤΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΞΕΝΗ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,  ΔΙΑ  ΤΩΝ  ΑΝΑΣΚΑ -

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN Ἰούλιος - Δεκέμβριος ᾽18 – ἀρ. τευχ.  94-96- 36-
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ΦΩΝ,  ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ  ΚΑΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ  ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗ -
ΤΗΤΟΝ  ΚΑΙ  ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΝ  ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ  ΑΛΗΘΕΙΑΝ  ΠΕΡΙ  ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ  ΤΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ  Η  ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ  ΟΤΙ
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο ΜΑΚΕΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΗΤΟ  ΕΛΛΗΝ.

Τὸ δὲ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ τὸ ἐκδοθὲν ὑπὸ τῶν Γιουγκο σλαύων τὸ 1939,
μὲ τὸν χάρτην τοῦ τεχνητοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ κράτους τῆς ΓΙΟΥ ΓΚΟΣΛΑΥ -
ΙΑΣ, ἀπεικονίζει ὡς Νοτιώτερον μεταξὺ τῶν ἐννέα (9) κρατιδίων της τὴν
VARDARSKA, καὶ ὄχι κάποιαν Μακεδονίαν. Ἀπὸ μόνον του τὸ Γραμμα -
τόσημον αὐτὸ ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΕΙ ὅλην τὴν ΑΠΑΤΗΝ καὶ ΠΛΑΣΤΟ-
ΓΡΑΦΗΣΙΝ περὶ «Βορείου Μακεδονίας». 

Ὡστόσο, οἱ ΕΩΣΦΟΡΙΣΤΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΑΙ, ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΑ ΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, κατώρθωσαν διὰ τῶν ἀχυ-
ρανθρώπων πολιτικῶν εἰς τὰς τοπικὰς Κυβερνήσεις νὰ ἐπιβάλουν τὴν
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΙΝ τῆς ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ καὶ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓ ΜΕΝΩΣ
ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, μὲ τὴν ἵδρυσιν ψευδοκράτους «Βόρειας Μακεδονίας», τὸ
ὁποῖον ἀλχημικῶς κατοχυρώνουν μέσῳ τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Τὸ ψευδοκράτος τὸ ὁποῖον μετὰ τὴν Συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν τὸ 2018
ἀποκαλεῖται «Βόρεια Μακεδονία», ἕνας Γεωγραφικὸς χῶρος 25.713 τετ.
χιλιομέτρων καὶ πλη θυσμοῦ 2 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, προῆλθεν ἀπὸ τὸν
διαμελισμὸν τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ κράτους τῆς Γιουγκοσλαυίας τὸ 1991, ὅταν
ἐνεφανίσθη μὲ τὸ ὄνομα «Πρώην Γιουγκοσλαυικὴ Δημοκρατία τῆς Μα-
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κεδονίας». Ἡ δὲ Γιουγκοσλαυία, (Γιουγκο=Νότιος, Σλαυία=τόπος Σλαύων),
ἱδρύθηκε ὡς Βασίλειον ὑπὸ τὴν χορηγίαν τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Γαλλίας μὲ τὴν
Διακή ρυξιν τῆς Κερκύρας τὸ 1917, καὶ ἀνεγνωρίσθη διε θνῶς τὸ 1918. Εἰς
τὸ ἀμάλγαμα αὐτό, Σέρβοι, Κροάται καὶ Σλοβένοι, οἱ ὁποῖοι πρὶν ἦσαν ὑπὸ
τὴν Ὀθωμανικὴν καὶ τὴν Αὐστροουγγρικὴν Αὐτοκρατορίαν, συνηνώθησαν
ὡς κυρίαρχον κράτος κάτω ἀπὸ τὸ Βασίλειον τῆς Σερβίας τοῦ Οἴκου τῶν
Καραγεώργεβιτς. Τὸ 1929 μετωνομάσθη Βασίλειον τῆς Γιουγκο σλαυίας.
Τὸ 1943 μετωνομάσθη Δημοκρατικὴ Ὁμοσπονδιακὴ Γιουγκοσλαυία. Τὸ
1946 ἔγινε προσάρτησις τῆς Ἰστρί ας, τῆς Ριέκα καὶ τοῦ Ζαντάρ, πρώην περιο -
χῶν τῆς Ἰταλίας, καὶ μετωνο μάσθη Λαϊκὴ Ὁμοσπονδιακὴ Δημοκρατία τῆς
Γιουγκοσλαυίας. Τὸ 1963 μετωνομάσθη Σοσιαλιστικὴ Ὁμοσπονδιακὴ
Δημοκρατία τῆς Γιουγκοσλαυίας. Ἐπειδὴ δὲν εἶχε ταυτότητα, ἔψαχνε
τὸ ὄνομά της.

Διὰ τὰς διοικητικάς του ἀνάγκας, τὸ νεότευκτον πολυεθνικὸν αὐτὸ κράτος
ἦτο ὑποδιῃρημένον, κατὰ τὴν περίοδον 1918-1922 εἰς 7 διοικητικὰς περιφε-
ρείας, κατὰ τὴν περίοδον 1922-1929 εἰς 33 ἐπαρχίας, καὶ κατὰ τὴν περίοδον
1929-1941 εἰς 9 Διοικητικὰ Διαμερίσματα ἢ Μπανοβίνας, καθορισμένας
ὑπὸ τῆς γεωγραφικῆς μορφολογίας τῆς κάθε περιο χῆς καὶ ὄχι ὑπὸ τῆς ἐθνικό -
τητος τῶν κατοίκων της. Ἔφερε δὲ ἡ κάθε μία ἐξ αὐτῶν Γεωφυσικὸν ὄνομα,
ὅπως τὸ ὄνομα τοῦ ποταμοῦ ἢ τοῦ ὄρους τῆς περιοχῆς, ἤτοι, Μπανόβινα
Παράκτιος, Μπανόβινα τοῦ Δουνάβεως, τοῦ Δράβου, τοῦ Δρίνου, τοῦ Μο-
ράβα, τοῦ Σάβου, τοῦ Βέρμπα, τοῦ Ζέτα, καί, νοτιώτερον ὅλων χαρακτηρι-
ζομένη ἀπὸ τὸν ποταμὸν Ἀξιὸν ἢ Βαρδάρη, ἡ Μπανόβινα τοῦ Βαρδάρη
(Вардарска бановина) ἢ ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ μὲ πρωτεύουσαν τὴν πόλιν Σκόπια. 

Κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, τὸ 1941, αἱ Δυνάμεις τῶν Γερμανῶν
καὶ τῶν Ἰταλῶν κατέλαβαν τὴν Μπανόβινα τοῦ Βαρδάρη, τὴν κατήργησαν ὡς
διοικητικὴν δομήν, καὶ τὴν ἐπικράτειάν της τὴν διεμοίρασαν βάσει τῶν τριῶν
μεγαλυτέρων ἐθνοτήτων τῶν κατοίκων της εἰς τὸ Βασίλειον τῆς Βουλγα ρίας,
εἰς τὴν Σερβίαν καὶ εἰς τὴν Ἀλβανίαν. Μετὰ τὸν πόλεμον, ἐπὶ Πρωθυ πουργίας
τοῦ Σλοβενο-Κροάτου Παρτιζάνου Γιόσιπ Μπρὸζ Τίτο, ἡ περιοχὴ διεχωρί-
σθη ἀνάμεσα εἰς τὴν Σοσιαλιστικὴν Δημοκρατίαν τῆς Μακεδονίας καὶ εἰς
τὴν Σοσιαλιστικὴν Δημοκρατίαν τῆς Σερβίας, δύο ὁμοσπόνδων Δημοκρα-
τιῶν τῆς Σοσιαλιστικῆς Ὁμοσπονδια κῆς Δημοκρατίας τῆς Γιουγκοσλαυίας. 

Ἡ Νότιος αὐτὴ διοικητικὴ περιφέρεια τῆς τέως Γιουγκοσλαυίας, τοῦ πρώην
Βασιλείου τῆς Σερβίας, ἡ ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ, ἀνήκει Ἐκκλησιαστικῶς εἰς τὸ Πα-
 τριαρχεῖον τῆς Σερβίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐξαρτᾶται καὶ διοικεῖται Πνευματικῶς.
Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἀνεξάρτητον κράτος, οὔτε ἦτο Ἀνεξάρτητος ἢ Αὐτο κέφαλος
Ἐκκλησία ποτέ, ἀλλὰ ἦτο τὸ Νότιον τμῆμα τοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Κρά-
τους τῆς Σερβίας.
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Τὴν 17ην Ἰουλίου 1967, τὸ Νότιον αὐτὸ τμῆμα τῆς Σερβίας, ὅλως Πα-
 ρανόμως, Πραξικοπηματικῶς, Ἀντισυνταγματικῶς καὶ Ἀντικανονικῶς,
Αὐτοανε κηρύχθη Ἀνεξάρτητος Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία μὲ τὸν παράδο ξον
τίτλον, «Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας». Ἡ Αὐτοανακή ρυξις ἔγινε
μὲ τὴν καθοδήγησιν καὶ στήριξιν ξένων Δυνάμεων, Η.Π.Α., Ἀγγλίας καὶ
Βατικανοῦ, πρὸς ἐπίτευξιν ἀποτέρων σκοτεινῶν σκοπῶν. Μία Πρᾶξις αὐτοῦ
τοῦ εἴδους, παράλογος καὶ ἐναντία πρὸς τοὺς Ἐκκλησιαστι κοὺς Νόμους καὶ
Ἱεροὺς Κανόνας, ἀρκεῖ νὰ καταστήσῃ μίαν τοπικὴν ἐκ κλησίαν αὐτόχρημα
ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ. Μέχρι σήμερον, τὸ Πατριαρχεῖον Σερβίας δὲν ἀνεγνώ-
ρισεν οὔτε ἐδέχθη τὴν Πραξικοπηματικὴν καὶ Ἀνταρτικὴν ἐνέργειαν τῶν
Σκοπιανῶν κληρικῶν Ἱερέων καὶ Ἀρχιερέων, τὴν δὲ Ἐκκλησίαν αὐ τὴν τὴν
θεωρεῖ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ. Σημειωτέον ὅτι ΟΥΔΕΝ ἄλλο Πατριαρχεῖον δὲν
ἔχει δεχθῆ ἢ ἀναγνωρίσει αὐτὴν τὴν ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΗΝ Ἐκ κλη-
σίαν τῶν Σκοπίων. Ὁ δὲ ἐπίσκοπος Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος κηρύσσει ὅτι ἀνήκει
εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας καὶ ὄχι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Μακεδονίας,
ἐδιώχθη καὶ ἐφυλακίσθη πολλάκις.

Τὸ ψευδοκράτος αὐτὸ τῆς περιοχῆς ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ μὲ τὴν πόλιν Σκόπια
εἶναι τὸ Νότιον μέρος τῆς Σερβίας καὶ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ εἰς τὴν παγκόσμιον
Ἱστορίαν ὡς κράτος. Ἡ ὀνομασία Σκόπια εἶναι ὄνομα πόλεως καὶ ὄχι ὄνο -
μα κράτους. Ἡ πόλις Σκόπια τοῦ Σερβι κοῦ Κράτους δὲν ὑπῆρ ξε ποτὲ Ἀνε-
ξάρτητον Αὐτοδιοίκητον Ἀνεγνωρισμένον Διεθνῶς Κράτος, ὅπως τὰ ἄλλα
κράτη τῆς γῆς. Ἡ περιοχὴ ἢ Νομὸς ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ ἀνήκει εἰς τὸ Ἔθνος καὶ
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Κράτος τῆς Σερβίας. Ἡ πόλις Σκόπια τῆς περιοχῆς ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ τοῦ Σερ-
βικοῦ Κράτους δὲν ὑπῆρξε ποτὲ εἰς τὴν Ἱστορίαν ὡς ἄλλο ξεχωριστόν, δια-
φορετικὸν ἔθνος ἀπὸ τὸ Σλαυικὸν ΕΘΝΟΣ. 

Η  ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ

Ἡ ἐθνικότης τῶν λαῶν δὲν ἐξαφανίζεται ἀκόμη καὶ ὅταν καταργεῖται διὰ
νόμου. Μπορεῖ ὅμως νὰ ἀναπλάθεται καὶ νὰ ἀλλοιώνεται μέσῳ τῶν αἰώνων.
Εἰς τὸν Μύλον τῆς Ἱστορίας, Αὐτοκρατορίαι ἤκμασαν καὶ παρήκμασαν, ἀλλὰ
τὰ ἔθνη ἐν πολλοῖς διέμειναν. 

Ἀπὸ τὸν 9ον αἰῶνα, ἡ περιοχὴ τῆς Βαρδάρσκα ἀπετέλεσε μῆλον τῆς ἔρι-
δος μεταξὺ Βυζαντινῶν καὶ Βουλγάρων. Τὰ Σκόπια μάλιστα ὑπῆρξαν καὶ
πρωτεύουσα τῆς Βουλγαρικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ ἀργότερον, μετὰ τὸν θά-
νατον τοῦ Σαμουὴλ τὸ 1014, πρωτεύουσα εἰς τὸ νέον ΒυζαντινὸνΔιοικη-
τικὸν Στρατιωτικὸν Θέμα (=περιοχή) τῆς Βουλγαρίας. Ἔκτοτε, Σέρβοι,
Βούλγαροι καὶ Ἕλληνες κατ᾽ ἐπανάληψιν δι εκδίκησαν τὴν περιοχὴν μέχρι
τὰς ἀρχὰς τοῦ 20οῦ αἰῶνος. 

Σήμερον, μετὰ τὰς Γεωπολιτικὰς ἀνακατατάξεις εἰς τὴν Βαλκανικὴν Χερσό -
νησον αἱ ὁποῖαι συνετελέσθησαν κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέ μους (ὁ Α΄
Βαλκανικός Πόλεμος, ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1912 ἕως τὸν Μάϊον τοῦ 1913,
καὶ ὁ Β΄ Βαλκανικὸς Πόλεμος, ἀπὸ 29 Ἰουνίου ἕως 31 Ἰουλίου τοῦ 1913),
κατὰ τὸν Β´ Παγκόσμιον Πόλεμον ἀπὸ τὸ 1939 ἕως τὸ 1945, καὶ κατὰ τὸν
Πόλεμον τῆς Γιουγκοσλαυίας ἀπὸ τὸ 1991 ἕως τὸ 2000, μετὰ ἀπὸ τὰς ἀλλαγὰς
Συνόρων καὶ τὰς μετακινήσεις πληθυσμῶν, οἱ Κοσμοκράτορες τοῦ Διεθνοῦς
Ἑβραιοσιωνισμοῦ, ἔχουν δημιουργήσει εἰς τὴν γεωγραφικὴν περιοχὴν τῆς
Βαρδάρσκα ἕνα πολυ εθνικὸν μωσαϊκόν.

Ἡ Βαρδάρσκα, τὸ ἀποκοπὲν ὑπὸ τῶν Γερμανῶν καὶ Ἰταλῶν τὸ 1941 αὐτὸ
τμῆμα τῆς Νοτίου Σερβίας, μὲ τὴν ἀλλαγὴν τῶν Συνόρων ποὺ ἐπέβαλον αἱ
μεγάλαι Δυνάμεις, περιλαμβάνει γεωγρα φικοὺς χώρους τῆς Σερβίας (κατὰ
τὸ μεγαλύτερο μέρος), τῆς Βουλ γαρίας, τῆς Ἑλλάδος (ἀφοῦ πολλὰ χωριὰ καὶ
πόλεις ἔχουν καὶ σήμερον Ἑλληνικὰ ὀνόματα), καθὼς καὶ μικρὸν μέρος τῆς
Ἀλβανίας. Οἱ κάτοικοι τοῦ νεοτεύκτου ψευδοκράτους τὸ ὁποῖον ἐγέννησεν
ἡ ἀντεθνικὴ καὶ ἀνθελληνικὴ «Συμφωνία τῶν Πρε σπῶν» δὲν ἔχουν ἐθνικὴν
ὁμοιογένειαν, οὔτε ἑνιαίαν ἐθνικὴν συνείδησιν, ἀλλὰ εἶναι ἕνα ἀνομοιογενὲς
πολύχρωμον μωσαϊκὸν 25 διαφορετικῶν ἐθνοτήτων.

Στατιστικὴ Ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς ἐν λόγῳ περιοχῆς τὸ 1991 κα-
ταγράφει 25 περίπου ἐθνικὰς ὁμάδας: Βουλγάρους, Ἀλβανούς, Σέρβους,
Ἕλληνας, Τούρκους, Ἀρμενίους, Ρομά, Ἑβραίους, κ.λπ.. Ἡ ἐπίση μος ἀπο-
γραφὴ τοῦ 2002 εἶναι προκρούστειος ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν κατα γραφὴν τῆς
ἐθνικότητος τοῦ πληθυσμοῦ, καθότι δὲν ἀναγνωρίζει Βουλγαρικὴν ἐθνότητα
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οὔτε Ἑλληνικήν, καὶ υἱοθετεῖ τὴν νεοεφεύρετον Σλαυομακεδονικήν. Ὁ συν -
ολικὸς πληθυσμὸς 2.022.547 ἀτόμων κατανέμεται ὡς ἑξῆς: 64% Σλαυομα -
κεδόνες, 25,2% Ἀλβανοί, 3,9% Τοῦρκοι, 2,7% Ρομά 1,8% Σέρβοι, 0,8%
Βόσνιοι, 0,5% Βλάχοι καὶ περίπου 20.000 εἰς καμμίαν ἐπίσημον ἐθνότητα. 

Οἱ λεγόμενοι τώρα Σλαυομακεδόνες ἕως τὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰῶνος ἐθεω-
 ροῦντο Βούλγαροι καὶ εἶχον συνείδησιν Βουλγαρικῆς ἐθνικῆς ταυτότητος.
Ἡ λεγομένη Σλαυομακεδονικὴ ἐθνότητα ἀποτελεῖ τεχνητὸν ἐφεύρημα καὶ ὄχι
ἐγγενῆ ταυτότητα ἑνὸς αὐτοχθόνου λαοῦ. Ἡ δὲ Σλαυομακεδονικὴ λεγομένη
γλῶσ σα ἀποτελεῖ διὰ τοὺς Βουλγάρους μίαν ἁπλῆν Βουλγαρι κὴν διάλεκτον.
Δὲν ὑπάρχει Σλαυομακεδονικὴ γλῶσσα. Ὑπάρχει γενικωτέρα κλοπὴ τῆς
Βουλγαρικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.

Γλωσσολόγοι καθηγηταὶ Πανεπιστημίων, Ἱστορικοὶ ἐπιστήμονες, Βούλ-
 γαροι, Σέρβοι, Ἕλληνες καὶ λοιποὶ διακηρύσσουν μὲ ἐπιστημονικὰς δημο-
σιεύσεις ὅτι τὰ Σκόπια καὶ ἡ Βαρδάρσκα δὲν εἶναι Μακεδονία. Ἡ δὲ γλῶσ σά
τους δὲν ὑπῆρξε ποτὲ γλῶσσα κράτους ἢ ἔθνους. Ἀποτελεῖ μωσαϊκὸν γλωσ  -
σικὸν ἰδίωμα, λόγῳ τῆς πολυεθνικῆς μορφῆς τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. 

Ἡ ἴδια ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», εἰς τὸ ἄρθρον 7, παράγραφος 4, διευ -
κρινίζει ὅτι: «Η επίσημη γλώσσα του Δεύτερου Μέρους θα είναι η «ΜΑΚΕ -
ΔΟΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ», [ἡ ὁποία] ανήκει στην ομάδα των Νότιων ΣΛΑΒΙ ΚΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ.... Η επίσημη γλώσσα και άλλα χαρακτηρι στικά του Δεύτερου
Μέρους ΔΕΝ  ΕΧΟΥΝ  σχέση με τον αρχαίο Ελλη νικό πολιτισμό, την ιστο-
 ρία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του Πρώτου
Μέρους».

Τὸ μὴ Ἑλληνικόν, μὴ Μακεδονικόν, ἀλλὰ Νοτιοσλαυικὸν γλωσσικὸν
αὐτὸ ἰδίωμα, τὸ ἀποκαλούμενον «Μακεδονικὴ Γλῶσσα», δὲν ὑπῆρξε ποτὲ
μέχρι σήμερον γνωστὸν ὡς γλῶσσα εἰς τὴν παγκόσμιον Γλωσσολογίαν.

Παρόμοια γλωσσικὰ ἰδιώματα εἶναι φαινόμενα τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν εἰς
πολλὰ γειτνιάζοντα κράτη ὅλων τῶν Ἠπείρων τῆς γῆς.

Μία γλῶσσα, διὰ νὰ θεωρηθῇ καὶ ἀναγνωρισθῇ ἐπισήμως διεθνῶς ὡς
διαφορετικὴ ἀπὸ ἄλλας πρέπει νὰ ἔχῃ:

1) Ἰδικόν της ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ, διαφορετικὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων γλωσσῶν.
2) Ἰδικήν της ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝ, διαφορετικὴν τῶν ἄλλων.
3) Ἰδικόν της ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ, διαφορετικὸν τῶν ἄλλων.
Τὸ Βουλγαροσερβικὸν αὐτὸ γλωσσικὸν ἰδίωμα καὶ τεχνητὸν μόρφωμα,

τὸ αὐθαιρέτως καὶ ἕνεκεν μικρομεγαλισμοῦ ἀποκαλούμενον «Μακεδο νικὴ
Γλῶσσα», στερεῖται αὐτῶν τῶν τριῶν διακριτικῶν καὶ οὔτε θὰ τὰ ἀποκτήσῃ
ποτέ, διότι ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ οὔτε ὑπῆρξε ποτὲ ΓΛΩΣΣΑ οὐδενὸς ἔθνους ἢ
κράτους. Διεθνῶς τὸ γλωσσι κὸν αὐτὸ ἰδίωμα εἶναι Ἱστορικῶς ἄγνωστον
ὡς γλῶσσα. Κατεσκευάσθη τῇ συνδρομῇ Ἀμερικανῶν γλωσσολόγων μετὰ
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τὸ 1944, ἐπὶ Κυβερνήσεως τοῦ Στρατάρχου Τίτο, καθ᾽ ὑ πόδειξιν τοῦ Ἑβραι-
οσιωνισμοῦ καὶ τοῦ Βατικανοῦ διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν Ἀντεθνικῶν,
Ἀντιχριστιανικῶν καὶ Ἀντιχρί στων σκοπῶν των εἰς βάρος τῶν λαῶν Ἑλλά-
δος, Σερβίας, Βουλγαρίας.

Ὅλα τὰ Διεθνῶς ἀνεγνωρισμένα ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. κράτη ἦσαν γνωστὰ καὶ
καταχωρημένα ὡς ἐπισήμως ἔχοντα:

1) Διεθνῶς Ἀνεγνωρισμένον Γεωγραφικὸν χῶρον μὲ καθωρισμένα
σύνορα.

2) Διεθνῶς Ἀνεγνωρισμένην Ἐθνότητα καὶ Ἰθαγένειαν.
3) Διεθνῶς Ἀνεγνωρισμένην Γλῶσσαν μὲ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Ἀλφάβητον, Γραμματικήν, Συντακτικόν.
4) Πολίτευμα Διοικήσεως καὶ Σύνταγμα.
5) Τρεῖς Ἐξουσίας: Νομοθετικήν (Βουλὴν), Ἐκτελεστικὴν (Κυβέρνη -

σιν) καὶ Δικαστικὴν Ἐξουσίαν (ἀπὸ Εἰρηνοδικεῖον ἕως Συνταγματικὸν
Δικαστήριον).

6) Βασιλέα, Πρόεδρον, Πρωθυπουργόν, Βουλὴν Συνεδριάσεων. 
7) Σημαίαν διαφορετικὴν Ἀνεγνωρισμένην Διεθνῶς. 
8) Νόμισμα διαφορετικὸν κατοχυρωμένον διεθνῶς. 
9) Θρησκείαν ἐπίσημον συνταγματικῶς ἀναγνωρισμένην. 
10) Πρεσβείας ἐπισήμους εἰς ἄλλα Κράτη καὶ ἀπὸ ἄλλα Κράτη.
11) Βιβλία, Ἔντυπα, Ἐφημερίδας, Ἐθνικὴν Βιβλιοθήκην. 
12) Σύστημα Παδείας, κατωτέραν, μέσην καὶ ἀνωτέραν. 
13) Στρατόν, Ἀστυνομίαν, Τελωνεῖα.
14) Φορολογικὸν Σύστημα καὶ Μηχανισμούς.
Τὸ Σκοπιανὸν αὐτὸ ψευδοκράτος δὲν εἶχε ποτὲ τὰ ἀνωτέρω αὐτὰ διακρι -

τικὰ κρατικῆς ὑποστάσεως.
Ὑπάρχουν ἀνὰ τὸν κόσμον φυλαὶ αἱ ὁποῖαι διακρίνονται μεταξύ των. Τὸ

Σκοπιανὸν ψευδομακεδονικὸν αὐτὸ τεχνητὸν μόρφωμα δὲν ἔχει ἰδικά του
φυλετικὰ ἢ γλωσσικὰ χαρακτηριστικά, ἀλλὰ ἀποτελεῖ εἶναι ἐθνικὸν καὶ
γλωσσικὸν μωσαϊκόν. 

Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς αὐτῆς τοῦ ΒΑΡΔΑΡΗ, ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ, δὲν
ἔχουν ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ καὶ οὔτε ποτὲ θὰ τὴν ἀποκτήσουν, διότι
προέρχονται ἀπὸ πολλὰς διαφορετικὰς ἐθνικὰς ρίζας, καὶ τὸ νεότευκτον κρά-
 τος των εἶναι τεχνητὸν κατασκεύασμα, χωρὶς ἑνιαίαν φυλετικήν, γλωσσι-
κήν, ἠθικο θρησκευτικὴν καταβολήν.

Οἱ Σλαῦοι ἐνεφανίσθησαν εἰς τὰ Ἑλληνικὰ Βυζαντινὰ Σύνορα τῆς Βυ ζαντι -
νῆς Αὐτοκρατορίας μετὰ τὸν 7ον αἰῶνα μετὰ Χριστόν, ὡς βαρβαρικοὶ Νομά-
δες χωρὶς Ἐθνικὴν Συνείδησιν, μὲ ἀνύπαρκτον συγκρότησιν καὶ συνείδησιν
κράτους, μὲ εἰδωλολατρικὰς καὶ δαιμονικὰς θρησκείας.
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Ἡ περιοχὴ τῶν σημερινῶν Σκοπίων ἦτο περιοχὴ τῆς Ἑλληνικῆς Βυζαν τινῆς
Αὐτοκρατορίας. Εἰς τὴν Ἀχρίδα περίπου ἐγεννήθη ὁ Ἕλλην Αὐτοκράτωρ
Ἰουστινιανός. Ὅλα τὰ Ἀρχαῖα Μνημεῖα βορείως τῶν σημερινῶν Ἑλληνικῶν
Συνόρων, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐπέβαλλον αἱ Μεγάλαι Δυνάμεις, ἤτοι Μοναστήρια
καὶ ἄλλοι ἀρχαιολογικοὶ χῶροι, εἶναι Ἑλληνι κοὶ μὲ Ἑλληνικὰς καὶ Βυζαν-
τινὰς Ἐπιγραφάς, ΟΧΙ Βουλγαροσερβικάς.

Ποῦ ἦσαν οἱ Σλαῦοι ὅταν οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες, χιλιάδες χρόνια πρὸ Χρι-
στοῦ, καθὼς καὶ οἱ μετὰ Χριστὸν Ἕλληνες Βυζαντινοὶ κατοικοῦσαν ἐκεῖ
καὶ δημιουργοῦσαν Πολιτισμούς, Χριστιανικοὺς καὶ Ἑλληνικούς, τοὺς ὁποί-
ους μετέδωσαν εἰς τὰ ἔθνη καθὼς καὶ εἰς τοὺς Σλαύους; Οἱ Σλαῦοι ἐδέχθη-
σαν τὴν Ὀρθοδοξίαν τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας Θεσσαλονικεῖς
Ἱεραποστόλους Ἁγίους ΚΥΡΙΛΛΟΝ καὶ ΜΕΘΟΔΙΟΝ, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἐδη-
μιούργησαν τὸ Αἰώνιον ΚΥΡΙΛΛΙΚΟΝ  ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ καὶ μετέφρασαν δι᾽
αὐτοὺς ὅλον τὸν πλοῦτον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας;

Ὅλαι αἱ Σλαυικαὶ περιοχαὶ τῶν σημερινῶν αὐτῶν κρατῶν ΥΠΗΡΞΑΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΣ καὶ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΣ περιοχαὶ ὑπὸ τὴν ΑΜΕΣΟΝ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ἐπὶ αἰῶ -
νας, διότι ἦσαν Βυζαντιναὶ περιοχαί. Τὰ Σκόπια ἦσαν Βυζαντινὴ ἐπικράτεια.
Εἶναι ἀπολύτως ἀνιστόρητος ὁ σημερινὸς μικρομεγαλισμός των.

Μεταξὺ τῶν χιλάδων γλωσσῶν αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἐξαφανισθῆ ἢ ἀποθά νει
δὲν ἀναφέρεται νὰ ὑπῆρξε καὶ νὰ ἔχῃ ἀποθάνει καὶ μία Μακεδονικὴ γλῶσσα.
Γλωσσολόγοι καὶ Ἱστορικοὶ καθηγηταὶ Πανεπιστημίων Ἑλλάδος καὶ ἄλ -
λων Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ἀναφέρουν ὅτι ἱστορικῶς ὑπῆρξαν ἄνω τῶν 5.000
γλωσσῶν αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἐξαφανισθῆ καὶ σήμερον δὲν ὑπάρχουν.

Ποῖα εἶναι τὰ γλωσσικὰ μνημεῖα τῆς Βορείου Μακεδονίας; Ποῖον εἶναι
τὸ ἀρχαιότερον βιβλίον εἰς τὴν λεγομένην Μακεδονικὴν γλῶσσαν καὶ ἀπὸ
πότε χρονολογεῖται; Ἀπὸ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1940; Εἰς τὴν Βιβλιοθήκην τῶν
Σκοπίων, ποία εἶναι ἡ παλαιοτέρα Γραμματικὴ καὶ τὸ παλαιότερον Συντα-
κτικὸν τῆς λεγομένης Μακεδονικῆς γλώσσης; Αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτὸ τὸ ὄνομα
«Μακεδονία» δὲν εἶναι Σλαυοβουλγαρικόν, ἀλλὰ Ἑλληνικὸν καὶ προσδιο -
ρίζει Ἑλληνικὸν Γεωγραφικὸν χῶρον ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων, ὅταν οἱ
Σλαῦβοι δὲν ὑπῆρχον κἂν καὶ δὲν εἶχον ἐμφανισθῆ εἰς τὴν Παγκόσμιον
Ἱστορίαν.

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ  ΤΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τὰ Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς περιοχῆς τῆς Βαρδάρσκα, τὰ ὁποῖα
ὑπάρχουν εἰς τὰ Μουσεῖα τῶν Σκοπιανῶν, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Ἑλλάδος
καὶ ἄλλων κρατῶν, εἶναι Ἑλληνικῆς προελεύσεως καὶ φέρουν Ἑλληνι κὰς
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ἐπιγραφάς, ὄχι Σλαυομακεδονικάς. Αὐτοὶ οἱ λίθοι εἶναι οἱ μεγαλύτε ροι
μάρτυρες καὶ συνήγοροι ὅτι ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἡ Μακεδονικὴ γῆ
ὑπῆρξεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Ἐπὶ 5.000 ἔτη ἡ περιοχὴ κατοικεῖται ἀπὸ Ἕλληνας.

Πρὶν 2.000 χρόνια, ἐπὶ Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὁ Ἰουδαῖος Ἀπόστο λος
τοῦ Χριστοῦ Παῦλος, ἀπηύθυνεν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν ΔΥΟ Ἐπι-
στολὰς πρὸς Θεσσαλονικεῖς καὶ ΜΙΑΝ πρὸς Φιλιππισίους, δηλαδὴ πρὸς
κατοίκους τῆς Μακεδονίας. Δὲν τὰς συνέταξεν εἰς τὴν Λατινικὴν γλῶσσαν
τῶν Ρωμαίων, ἀλλὰ εἰς τὴν Ἑλληνικήν, διότι ἀπηυθύνετο πρὸς Ἕλληνας. Δὲν
τὰς συνέταξεν εἰς κάποιαν Μακεδονικὴν Γλῶσσαν, ἂν καὶ ἀπηυθύνετο πρὸς
κατοίκους τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ εἰς τὴν Ἑλληνικήν, διότι ἀπηυθύνετο πρὸς
Ἕλληνας. Πρὸς Ἕλληνας τῆς Μακεδονίας ἔγραψεν εἰς τὴν Ἑλληνικήν, διότι
δὲν ὑπῆρχε Μακεδονικὴ ἢ Σλαυομακεδονικὴ ἢ Βουλγαροσερβικὴ γλῶσσα.
Ὑπῆρχεν ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν ὁποίαν ὡμιλοῦσαν οἱ Μακεδόνες, ὄντες
Ἕλληνες.  

Ὅλως παραδόξως, ἀκόμη καὶ Ἑβραῖοι ραββῖνοι δημοσιεύουν τὸ 1974 ὅτι
σύμφωνα μὲ τὴν Ἱεράν τους Βίβλον, δηλαδή, τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, εἶναι
γνωστὸν ὅτι ἡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἶναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Αὐτὸ ὑποστηρίζει καὶ
ὁ Σιωνιστὴς ραββῖνος Μαρδοχαῖος Φριζής*, ἕνας ἀκραῖος Καχανιστὴς ἀκό-
λουθος τοῦ ὑπερεθνικιστοῦ Meir Kahane. 

Ἱστορικῶς, ἐπὶ 6.000 χρόνια δὲν ὑπῆρξε καὶ δὲν ἔχει καταγραφῆ Μή-
Ἑλληνικὸν Κράτος ἢ Ἔθνος μὲ τὸ ὄνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Μεταξὺ τῶν κα-
ταγεγραμμένων ἐθνῶν ἢ φυλῶν ἢ κρατῶν ἀπὸ τὸν Κατακλυσμὸν τοῦ Νῶε
μέχρι σήμερον δὲν ἀναφέρεται εἰς τὴν Παγκόσμιον Ἱστορίαν ὅτι ὑπῆρξε
Μή-Ἑλληνικὸν Ἔθνος ἢ Κράτος μὲ τὸ ὄνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ἐὰν εἶχεν
ὑπάρξει θὰ εἶχε καταγραφῆ ὡς τοιοῦτον ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα.

Ἡ Ἑλληνικὴ φυλή, τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος καὶ κράτος ὑπάρχει μὲ συνεχῆ ἱστο-
ρικὴν παρουσίαν διὰ περίοδον 6.000 χρόνων εἰς τὸν χῶρον τῆς Μεσογείου, τὸ
δὲ Γεωγραφικὸν ὄνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ὑπάρχει εἰς τὸν Ἑλληνικὸν χῶρον
μόνον ὡς Γεωγραφικὸς ὅρος καὶ ὄχι ὡς προσδιορι σμὸς ἐθνότητος ἢ φυ -
λῆς. Τὸ ὄνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» εἶναι ὄνομα Ἑλληνικὸν καὶ ὄχι ἢ «Σλαυο -
μακεδονικόν». Ἐτυμολογεῖται δὲ ἡ προέλευσίς του ἐκ τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνι κοῦ
Μακεδών < μακεδνός < Δωρική: μᾶκος ἀντὶ μῆκος < μακ- "μακρύς,
ψηλός", < Ἰνδοευρωπαϊκή: μακ- "μακρύς, λεπτός". Ἐπὶ πλέον, τὸ ὄνομα
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» εἶναι Γεωγραφικὸς ὅρος προσδιορίζων τμῆμα τῆς γῆς
τῶν Ἑλλήνων, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καὶ Κράτους. 
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Εἶναι γνωστὸν ὅτι πρὸ Χριστοῦ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῶν αὐτοκρα το-
 ριῶν ὑπῆρχον αἱ πόλεις-κράτη καὶ ἀλλοῦ καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ὁπότε τὸ κρά-
τος τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Σπάρτης, τῶν Θηβῶν, τῆς Κορίνθου, τῆς Θεσσαλίας,
τῆς Μακεδονίας, ἂν καὶ πολλάκις περιτειχισμένον, ἦτο ἐξ ἴσου Ἑλληνικὸν
ὅπως τὰ ἄλλα, χωρὶς ὅμως νὰ εἶναι ἄλλης, μὴ Ἑλληνι κῆς φυλῆς. Ὅταν αἱ
πόλεις-κράτη ἡνώθησαν εἰς ἕνα ἑνιαῖον κράτος, κυρίαρχον στοιχεῖον τῆς
ἑνότητός των ἦτο ἡ φυλετική των ἑνότης, τὸ ὁμόφυλον, τὸ ὅμαιμον, τὸ
ὁμόεθνον, τὸ ὁμόθρησκον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόηθες, τὸ ὁμότροπον. 

Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική, καὶ κατὰ τὸ ὄνομα καὶ ἐν τοῖς πράγμα -
σιν. Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική, καὶ κατὰ τὴν γλῶσσαν καὶ κατὰ τὸν
πολιτισμόν. Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική, καὶ κατὰ τὴν συνείδη σιν καὶ
κατὰ τὴν Ἱστορίαν. 

Ἡ γλῶσσα καὶ ἡ γραφὴ τῶν Μακεδόνων ἦτο ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων
Ἑλληνική. Εἰς τὰ ἀνάκτορα καὶ εἰς τὴν διοικητικὴν - γραφειοκρατικὴν μηχα -
νὴν ὡμιλεῖτο ἡ Ἀττικὴ διάλεκτος, ἐνῶ εἰς τὸν εὐρὺ πληθυσμὸν ἡ Δωρική. Οἱ
Μακεδόνες, βασιλεῖς καὶ κοινοὶ θνητοί, εἶχον Ἑλληνικὰ ὀνό ματα, ὅπως, Ἀλέξ -
ανδρος, Φίλιππος, Ὀλυμπιάς, Θεσσαλονίκη, Κάσσανδρος, Στενήμαχος,
Παρμενίων, Ἀριστοτέλης (ὁ μέγας Ἕλλην φιλόσοφος διδάσκαλος τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου), καὶ ὁ βασιλεὺς ἐλέγετο «Βασιλεύς», ὄχι «Χάν», οὔτε «Κрал».
Οἱ Μακεδόνες ἀκολουθοῦσαν τὸ κοινὸν Ἑλληνικὸν Ἡμερολόγιον, μὲ πρῶ -
τον μῆνα τοῦ ἔτους τὸν μῆνα τοῦ Διός. Οἱ Μακεδόνες συμμετεῖχον εἰς τοὺς
Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνας, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἀποκλειστικῶς μόνον δι᾽ Ἕλληνας.
Ἡ Αὐ τοκρατορία τοῦ Ἕλληνος Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἐξήπλωσεν εἰς τὰ πέ-
ρατα τῆς οἰ κουμένης ὄχι κάποιον Βαρβαρισμόν, ἀλλὰ τὸν Ἑλληνικὸν πο-
λιτισμόν, γλῶσσαν, μόρφωσιν, φιλοσοφίαν, τέχνην, μὲ τοὺς συν ήθεις τότε
Ναούς, Θέατρα, Ἀγοράς, Γυμναστήρια, κ.λπ.. τὰ ὁποῖα ἔγινον εὐχαρίστως
ἀποδεκτά. Αἱ κατακτήσεις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου δὲν διέδωσεν κάποιαν
Μακεδονικὴν γλῶσσαν, ἀλλὰ τὴν Ἑλληνικήν, τὴν ὁποίαν κατέστησαν παγ-
κόσμιον γλῶσσαν διὰ 1.500 ἔτη, καὶ ἡ ὁποία συντόμως, εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν
τῆς Αἰγύπτου, διὰ τῆς Μεταφρά σεως τῶν Ἑβδομήκοντα, ἐδέχθη τὴν Θεόπνευ -
στον Παλαιὰν Διαθήκην, ἐνῶ ἀργότερον ἔγινε καὶ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Καινῆς Δια-
 θήκης. Ἡ Καινὴ Διαθήκη πρωτοτύπως ἐγράφη εἰς τὴν Ἑλληνικήν.

Εἰς τὰ Βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅσαι ἀναφοραὶ γίνονται εἰς τοὺς Μα-
κεδόνας γίνονται ὡς εἰς Ἕλληνας, διότι οἱ Μακεδόνες ἦσαν Ἕλληνες. Ἐπὶ
παραδείγματι, ὁ Προφήτης Δανιήλ (6ος - 5ος αἰ. π.Χ.), ἑρμηνεύων συγκε -
κριμένον προφητικὸν ὄνειρον τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Βαβυλῶνος Ναβουχο -
δονόσορος Β´ (634 - 562 π.Χ.), προαναγγέλει ὅτι μετὰ τὴν βασι λείαν του θὰ
ὑψωθῇ ἄλλη αὐτοκρατορία, τῶν Μήδων καὶ Περσῶν, ὅπως καὶ ἔγινε μὲ τὸν
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βασιλέα Κύρον (600 - 530 π.Χ.), καὶ μετὰ θὰ ἐπικρατήσῃ ὁ βασιλεὺς τῶν
Ἑλλήνων, τοὐτέστιν ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών (356 - 323 π.Χ.), τοῦ ὁποίου
ἡ αὐτοκρατορία θὰ διαιρεθῇ εἰς 4 βασίλεια μετὰ τὸν θάνατόν του, ὅπερ καὶ
ἐγένετο (μεταξὺ Πτολεμαίου, Κασσάνδρου, Λυσι μάχου καὶ Σελεύκου). Συγ-
κεκριμένως γράφει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη: «Καὶ εἶπεν· ἰδοὺ ἐγὼ γνωρίζω σοι
τὰ ἐσόμενα ἐπ’ ἐσχάτων τῆς ὀργῆς· ἔτι γὰρ εἰς καιροῦ πέρας ἡ ὅρασις. Ὁ
κριός, ὃν εἶδες, ὁ ἔχων τὰ κέρατα βασιλεὺς Μήδων καὶ Περσῶν. Ὁ τράγος
τῶν αἰγῶν ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΕΛΛΗΝΩΝ· καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα, ὃ ἦν ἀναμέσον
τῶν ὀ φθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτος. Καὶ τοῦ συντρι -
βέν τος, οὗ ἔστησαν τέσσαρα κέρατα ὑποκάτω, τέσσαρες βασιλεῖς ἐκ τοῦ
ἔθνους αὐτοῦ ἀναστήσονται καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ» (Δαν. Η´ 19-22).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΗΣΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΕ-
ΤΕΛΕΣΑΝ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΘΝΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΟ ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΧΩΡΟΣ  ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΠΩΣ Η ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΘΗΒΑΙ,
ΦΩΚΙΣ,  ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ,  ΚΡΗΤΗ, ΔΩ-
ΔΕΚΑΝΗΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠ ΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΩΣ ΑΛΛΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ.

Ἡ Μακεδονοποίησις τῆς ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ ἀποτελεῖ μεγίστην Ἱστορι κὴν
Πλαστογράφησιν καὶ Διεθνῆ Ἀπάτην παγκοσμίως.

Ἡ Μακεδονοποίησις τῆς ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ συνιστᾶ Ἐθνοφυλετικὴν Ἀδι-
κίαν καὶ Ψυχικὸν Βιασμὸν εἰς βάρος τῶν κατοίκων της, καθὼς καὶ Ἐπε-
κτατικὸν Κίνδυνον διὰ τοὺς γειτόνους της.

Ἡ Μακεδονοποίησις τῆς ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ ἱδρύει μόνιμον ἐστίαν Ἐ σω-
τερικῶν Διχασμῶν καὶ πηγὴν Ἐξωτερικῶν Συγκρούσεων.

Ἡ Μακεδονοποίησις τῆς ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ εἶναι Πειραματικὸν Πρό τυ-
πον τῆς Νέας Ἱστορίας, ἡ ὁποία δὲν περιγράφει τὸ Παρελθὸν τῶν Λαῶν,
ἀλλὰ προσχεδιάζει τὸ Μέλλον των.

Ἡ Μακεδονοποίησις τῆς ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ ἐπιδεικνύει ὑποδειγματι κῶς
τὸ Ἀγγλοσαξονικὸν Δαιμόνιον Διαιρέσεως, Διαλύσεως καὶ Ἀνασυστάσεως
κρατῶν (τοῦ «Διαίρει καὶ Βασίλευε»), καὶ τὸ μέγεθος τῆς Σιωνιστικῆς Ἰ -
σχύος εἰς τὴν παραγραφὴν τῆς Παγκοσμίου Ἱστορίας καὶ εἰς τὴν διαμόρ -
φωσιν τοῦ Μέλλοντος τοῦ Κόσμου καὶ τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.

Τέλος, ἡ Μακεδονοποίησις τῆς ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ ἀποτελεῖ μαστίγιον τοῦ
Θεοῦ ἐναντίον τῆς ἀσεβείας τῶν Χριστιανῶν τῆς Βαλκανικῆς.
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Ὁ εὐλαβέστατος Πέτρος Δημ. Πετρόπου λος, ἀπὸ τὸ Ἄνω Κεράσο -

βον Αἰτω λοακαρνανίας, κάτοικος Μόντρεαλ Καναδᾶ, μηχανο λόγος μη-

χανικὸς εἰς τὸ ἐπάγγελ μα, οἰ κογενειάρχης καὶ πατὴρ τεσ σά ρων τέκνων,

ἔλαβε παρὰ τοῦ Παναγιωτάτου Μη τρο πολί του Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης

Χρυ σοστό μου Μητροπού λου, διὰ τῆς Χει-

 ροθεσίας, Κουρᾶς, καὶ Ἀνα γνώ σεως τῶν ἐπὶ

τούτου προβλε πομένων Ἱ ερῶν Εὐχῶν, τὴν

Διακονίαν καὶ τὸ Ῥάσον τοῦ Ἀναγνώ στου,

Ἱεροψάλτου καὶ Ἐκκλησιάρχου. Ἡ Ἱερο-

 λογία ἐγένετο τὴν Κυριακὴν τοῦ Πάσχα,

26 Μαρτίου 2018, εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τῆς
Ἀγά πης, εἰς τὸν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Ν. τοῦ

Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν τοῦτο διακόνημα

ἀνατίθεται εἰς τὸν ἀδελφὸν Πέτρον, ὡς ἐπὶ

δεκαετίας ἤδη ἀθορύβως καὶ ἀόκνως ἐργα-

 ζόμενον εἰς τὸν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ ὑπη ρετῇ εἰς τὴν «κατ᾽ οἶκον
Ἐκκλησίαν» τοὺς ἐν Καναδᾷ Γνησίους Ὀρ θοδόξους Χριστιανοὺς καὶ νὰ

ἑρμηνεύῃ τὰς Εὐαγγελικὰς καὶ Ἀποστολικὰς περικοπὰς τῶν Κυρια κῶν

καὶ Ἑορτῶν, ὥστε νὰ τελοῦνται αἱ Ἱεραὶ

Ἀκολουθίαι κατὰ τάξιν καὶ πληρότητα.

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΙ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΕΙΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ  ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ

Ὁ εὐλαβέστατος Βασίλειος Παν. Κα-

νελλί δης, ἐκ Τρούλλων Κύπρου, κάτοικος

Ξάνθης, οἰκογενειάρ χης καὶ πατὴρ τεσσά-

ρων τέκνων, θεολόγος καθηγητὴς Μέσης

Ἐκ παιδεύσεως εἰς τὸ ἐπάγγελμα, ἀκάματον

μέλος τῆς Ἐκ κλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθο-

δόξων Χριστιανῶν, ἔμπειρος γνώστης τῆς

Βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ ἐπιμελὴς Ἐκκλη-

 σιαστικὸς Ἐπίτροπος, ἔλαβε παρὰ τοῦ Παν -

αγιωτάτου Μητροπολί του Γ.Ο.Χ. Θεσσα-
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Ὁ εὐλαβέστατος ἀδελφὸς Ἀλέξανδρος Σεϊρεκίδης, ἐκ Κοζάνης,

κάτοικος Θεσσα  λονίκης, οἰκογενειάρ χης καὶ μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῶν

Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Ἁγιογρά φος εἰς τὸ ἐπάγγελμα, ψάλ-

της καὶ διακονητὴς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἔλαβε παρὰ τοῦ

Παναγιωτάτου Μητροπολί του Γ.Ο.Χ.

Θεσσαλονίκης Χρυ σοστό μου Μη-

τροπού λου, διὰ τῆς Χειροθεσίας,

Κουρᾶς, καὶ Ἀνα γνώ σεως τῶν ἐπὶ

τούτου προβλε πομένων Ἱερῶν Εὐ -

χῶν, τὴν Διακονίαν καὶ τὸ Ῥάσον

τοῦ Ἀναγνώ στου, Ἱεροψάλτου καὶ

Ἐκκλησιάρχου.

Ἡ ἱερολογία ἐ γένετο τὴν Τρίτην,

29 Αὐγούστου 2018, ἡμέραν μνή-

μης τῆς Ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφα -

λῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου

Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου,

εἰς τὸν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερὸν Μη-

τροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Με-

γαλομάρ τυρος Γεωργίου, μετὰ τὸ πέρας τῆς Δοξολογίας καὶ πρὸ τῆς

Θείας Λειτουρ γίας.

Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται εἰς τοὺς εὐλαβεστάτους Ἀναγνώστας, Πέτρον,

Βασίλειον καὶ Ἀλέξανδρον, νὰ συνεχίσουν ἀόκνως τὸν καλὸν ἀγῶνα, νὰ

ἐπιτελοῦν τὰ ἱερά των καθήκοντα ἐπιμελῶς, ἐργαζόμενοι εἰς τὸν Ἀμπε -

λῶνα τοῦ Κυρίου μετὰ πίστεως, ἀγάπης, ἀνιδιοτελείας καὶ φόβου Θεοῦ,

πρὸς εὐφροσύνην τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς δόξαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅθεν

πᾶσα Δωρεά, Χάρις, καὶ Εὐλογία ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ταῖς οἰκογενείαις αὐτῶν. 

«Ἁγίασον, Κύριε, τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ Οἴκου Σου».

λονίκης Χρυ σοστόμου Μητροπούλου τὴν κύρωσιν τῆς Χειροθεσίας καὶ

τὸ Ῥάσον τοῦ Ἀναγνώστου, Ἱεροψάλτου καὶ Ἱεροκήρυκος. 

Ἡ ἱερολογία ἐγένετο εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολά ου Μύρων

τοῦ Θαυ  ματουργοῦ, εἰς τὴν Χρύσαν Ξάνθης, μετὰ τὸ πέρας τῆς Δοξο-

λογίας καὶ πρὸ τῆς Θείας Λειτουρ γίας, τὸ Σάββατον, 26ην Αὐγούστου

2018, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάσαφ Βασιλέως τῶν Ἰνδιῶν.
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Τὸ Σάββατον 7//20 - 1- 2018, ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θεσ/νίκης
τὸ δεύτερον τέκνον τοῦ Θεολόγου Δεμέστιχα καὶ τῆς Καλλιόπης Σερταρίδου,
ἡ κόρη τους Χρυσούλα. Ἀνάδοχος ἦτο ἡ Μαρία Γρόπαλη - Μανουσαρίδου.

Κατὰ τὸ ἔτος 2018, ἐτελέσθησαν ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσα -
λονίκης κ. Χρυσοστόμου τὰ κάτωθι Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Βαπτίσεως καὶ τοῦ Γάμου:

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
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ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Τὴν Κυριακήν, 8 //21 Ἰανουαρίου 2018, ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν

Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ Ἀλεξάνδρου
Στέκα καὶ τῆς Θεωνίας Δουμάνη. Παράνυμφος παρέστη ἡ Μαρία Γιολάντα
Μπαλαμούτη. 
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Τὴν Κυριακήν, 22 Ἰανουαρίου 2018 (π. ἡμ.), ἐτελέσθη τὸ Μυστήριον τοῦ
Γάμου τοῦ Διονυσίου Ἀφησιάδη καὶ τῆς Μαρίας Φωκαΐδου εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης. Παράνυμφος παρέστη ὁ Χριστόφορος
Ἀλεξόπουλος.

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τὴν Κυριακὴν 22 Ἰανουαρίου 2018 (π. ἡμ.), ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου
Γεωργίου Θεσσαλονίκης τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ Ἰωάννου Γκαραγκούνη
καὶ τῆς Σοφίας Σιαπανίδου. Παράνυμφος τοῦ ζεύγους παρέστη ὁ Κωνσταν -
τῖνος Ἀναγνωστόπουλος. 

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τὸ Σάββατον, 3//16 Ἰουνίου 2018, ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίων Πάντων
Ναούσης, ἡ κόρη τοῦ Δημητρίου Καρδαρᾶ καὶ τῆς Παναγιώτας Ἀνθρακέως,
καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Χριστίνα. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Θεοδώρα Δεληγιάννη.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΝΑΟΥΣΑΝ
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Τὴν Κυριακήν, 16 //29 -4 -2018, ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου
Θεσσαλονίκης τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ Γεωργίου Βούλτσου καὶ τῆς
Βασιλικῆς Γαλλίδου. Παράνυμφος παρέστη ἡ Κωνσταντίνα Κανελλίδου.

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τὴν Κυριακήν, 2//15 Ἰουλίου 2018, ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου
Θεσσαλονίκης τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ Δημητρίου Γρηγοριάδη καὶ
τῆς Ἀλεξάνδρας Σιμιτσῆ. Παράνυμφος παρέστη ὁ Ἠλίας Πεχλιβανίδης.

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
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Τὴν 10ην Ἰουλίου 2018 (π. ἡμ.), ἡμέραν Δευτέραν, ἐτελέσθη ἡ Βάπτι-
σις τῆς Μαρίας Φαουστῖνο, εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἰς τὸ Μόν-
τρεαλ τοῦ Καναδᾶ. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Μαρία Γκαραγκούνη.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΜΟΝΤΡΕΑΛ  ΚΑΝΑΔΑ

Τὴν Κυριακήν, 16 Ἰουλίου 2018 (π. ἡμ.), ἐτελέσθη τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου
τοῦ Κωνσταντίνου Πετροπούλου καὶ τῆς Μαρίας Φαουστῖνο, κατοίκων
Μόντ ρεαλ Καναδᾶ. Ὁ Γάμος ἐτελέσθη εἰς τὴν περιοχὴν Ἁγίου Ἰωσὴφ τῆς Λί-
μνης, εἰς τὸ Κεμπέκ. Παράνυμφος παρέστη ὁ Δημήτριος Πετρόπουλος. 

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΚΕΜΠΕΚ  ΚΑΝΑΔΑ
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Τὴν Κυριακήν, 27 Αὐγούστου 2018 (π. ἡμ.), ἐτέλεσαν τὸ Μυστήριον τοῦ
Γάμου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς Νέας Ἐφέσου Πιερίας, ὁ
Παναγιώτης Κόκκινος καὶ ἡ Εἰρήνη (Ἴνγκριντ) Νικόλα. Παράνυμφος
παρέστη ἡ Πολυξένη Δήμτσα.

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΝΕΑΝ  ΕΦΕΣΟΝ  ΠΙΕΡΙΑΣ

Τὴν 19ην Ἰουλίου 2018 (π. ἡμ.), ἡμέραν Τετάρτην, ἐτελέσθη ἡ Βάπτι -
σις τοῦ Ἠλία, υἱοῦ τῆς Βαρβάρας Ἀλεβίζου καὶ τοῦ Shahid Malik, εἰς τὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἰς τὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ. Ἀνάδοχος παρέστη ὁ
Πέτρος Πετρόπουλος.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΜΟΝΤΡΕΑΛ  ΚΑΝΑΔΑ
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Τὴν 8 //21ην Σεπτεμβρίου 2018, ἐτελέσθη ἡ Βάπτισις τῆς θυγατρὸς τοῦ
Γεωργίου Γραμματοπούλου καὶ τῆς Μαρίας Κατσούμπα εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν
Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Ἰορδάνα Τηρεκίδου

καὶ ἡ νεοφώτιστος ὠνομάσθη Ἀλεξάνδρα.
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ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ  ΣΕΡΡΩΝ
Τὸ Σάββατον, 23 Σεπτεμβρίου 2018 (π. ἡμ.), ἐβαπτίσθη ἡ Ἐμμέλεια, θυ-

γάτηρ τοῦ Θεοδώρου Παναγιότοφ καὶ τῆς Μαρίας Γρηγοριάδου. Ἡ Βά-
πτισις ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Σερρῶν, καὶ
ἀνάδοχος παρέστη ἡ Ἑλεονώρα Καρακασίδου. 
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Τὴν Κυριακήν, 30 Σεπτεμβρίου 2018 (π. ἡμ.), ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ Γεωργίου
Καριμπίδη καὶ τῆς Ἰωάννας Κατσούμπα. Παράνυμφος παρέστη ὁ Δομίνι-

κος Ναζάροφ. 

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τὸ Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 2018 (π. ἡμ.), ἐβαπτίσθησαν τὰ δίδυμα
ἄρρενα τέκνα τοῦ Δημητρίου Ζαρδούκα καὶ τῆς Εὐαγγελίας Ἀνθρακέα. Ἡ
Βάπτισις ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱ. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν εἰς Μεσορράχην Λαρί-
 σης, ὑπὸ τοῦ Παν/του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, βοηθουμέ -
νου ἀπὸ τὸν Αἰδ/τον π. Νικόλαον Ζαρδούκαν, παπποῦ τῶν Νεοφωτίστων, τὰ ὁποῖα
ὠνομάσθησαν Νικόλαος καὶ Μύρων. Τὸν Νικόλαον ἀνεδέχθη ὁ Ἀθανάσιος
Μιχαλούδης καὶ τὸν Μύρωνα ἡ σύζυγός του Ἰωάννα Παπαϊωάννου.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΝ  ΛΑΡΙΣΗΣ
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Τὴν 7ην//20ὴν Ὀκτωβρίου 2018, ἡμέραν Σάββατον, ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Κιάτου Κορινθίας ἡ Βάπτισις τοῦ Γεωρ-
γίου, υἱοῦ τοῦ Δημητρίου Καλαντζῆ καὶ τῆς Κυριακῆς Καλλιανιώτη.

Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Μαρία Καλαντζῆ.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΚΙΑΤΟΝ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τὴν Κυριακήν, 22 Ὀκτωβρίου 2018 (π. ἡμ.), ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Να -
ὸν Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ Εὐαγγέλου
Χολέβα καὶ τῆς Κωνσταντίνας Κανελλίδου. Παράνυμφος παρέστη ὁ Ἐμμα-
νουὴλ Ἀντ. Δουμάνης.

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
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ΕΚΔΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝΕΚΔΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ

Τὴν Κυριακήν, 1 Ἰανουαρίου 2018 (π. ἡμ.), ἐκοι μή -
θη ἐν Κυρίῳ ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς Γεώργιος Τσου γ λῆς.
Ὁ ἀδελφὸς Γεώργιος ἐγεννήθη τὸν Σεπτέμβριον τοῦ
1927 εἰς τὸ χωρίον Γκούρα Φενεοῦ τῆς ὀρεινῆς Κο ριν-
 θίας, καὶ ἦτο τὸ 5ον ἐκ τῶν 10 τέκνων τῆς οἰκογενείας
του. Τὸ ἔτος 1949 ἐνυμφεύθη τὴν Σταυρούλα Τάρλα
εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Κιάτου Κορινθί -
ας, ἀφοῦ προηγουμένως ἠσπάσθη τὴν Γνησίαν Ὀρθό-
δοξον Πίστιν, τὴν ὁποίαν ἤδη ἠκολούθη ἡ οἰκογένεια

τῆς συζύγου του. Μὲ τὴν σύζυγόν του ἀπέκτησαν 4 τέκνα, ἐκ τῶν ὁποίων 3 εἶ -
ναι ἐν ζωῇ, δύο θυγατέρες καὶ ἕνας υἱός. Εὐτύχισε νὰ ἴδῃ 7 ἐγγόνια καὶ 7 δισ -
έγγονα. Ἡ σύζυγός του Σταυρούλα ἀπῆλθεν εἰς Κύριον τὸ 1991 καὶ ἔκτοτε
ἠγωνίζετο μόνος, προσφέρων πάντοτε τὰ πάντα διὰ τοὺς οἰκείους του. 

Ὁ ἀδελφὸς Γεώργιος ἔζησε τὴν ζωὴν του ἐργαζόμενος ἕως ἐσχάτων τιμίως
καὶ ἀόκνως διὰ τὰς ὑλικὰς ἀνάγκας τῆς οἰκογενείας του, ὡς καλὸς καὶ ἄξιος
οἰκογενειάρχης, πατέρας καὶ παππούς. Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, ἠργάζετο πνευ-
ματικῶς, ὄχι μόνον προσωπικῶς, ἀλλὰ προσφέρων τὰς ταπεινὰς ὑπηρεσίας του
καὶ εἰς τὴν ἐνορίαν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, καθ᾽ ὅλα τὰ ἔτη τῆς Ὀρθο-
δόξου ζωῆς του. Ἐπὶ δεκαετίας δέ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴν ἀκόμη τοῦ Ἐπισκό που Κο-
ρινθίας Καλλίστου, διῃκόνησεν τὸν Ναὸν μετὰ ἱεροῦ ζήλου καὶ ἐκ τῆς θέσεως τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου, ἕως τοῦ τέλους τοῦ βίου του, καὶ
ἦτο γνωστὸς καὶ ἀγαπητὸς σὲ ὅλους ὡς “Μπάρμπα Γιώργης”.
Ἐπὶ σειράν ἐτῶν ἐκπροσωποῦσε τὴν ἐνορίαν του εἰς Ἐκκλη-
σιαστικὰς καὶ Ἐθνικὰς Τελετάς, ὡς Σημαιοφόρος, φέρων τὴν
ἐθνικὴν ἐνδυμασίαν τοῦ τσολιᾶ, καὶ ἐμφορούμενος ἀπὸ θρη-
σκευτικὸν ζῆλον καὶ ἐθνικὴν ὑπερηφάνειαν.

Μετὰ ἀπὸ ὀλιγόχρονον ἀσθένειαν, παρέδωσε τὴν ψυ χήν
του εἰς Κύριον, πλήρης ἡμερῶν, εἰς ἡλικίαν 91 ἐτῶν, τὴν 1ην
Ἰανουαρίου. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη τὴν μεθεπομένην
εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν ὑπὸ τοῦ Πνευματικοῦ του
Πατρός, Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστόμου, καὶ ἡ
ταφή του ἐγένετο εἰς τὸ Κοιμη τήριον τοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς τὸ χωρίον Μερτικέϊκα, ὅπου καὶ
ὁ τόπος κατοικίας του.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΓΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΓΛΗΣ
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Τὴν Τρίτην, 11 Ἀπριλίου 2018 (π. ἡμ.), ἐκοι-
μήθη ἐν Κυρίῳ ὁ εἰς ἡλι κίαν 81 ἐτῶν ὁ ἐν Χριστῷ
ἀδελφὸς Φίλιππος Παπαδόπουλος. 

Ὁ ἀδελφὸς Φίλιππος ἐγεννήθη εἰς τό Σοχοὺμ
τῆς Ἀμπχαζίας τὸ 1937. Ἐκεῖ ἔζησε καὶ ἐνυμ φεύθη
τὴν Μαρίαν Ἀναστασιάδου, μὲ τὴν ὁποίαν ἀπέ-
 κτησε τρία τέκνα. Τὸ 1989, ἄφησε τὴν πατρίδα του
καὶ μὲ τὴν οἰκογένειάν του μετεγκατεστάθησαν εἰς
τὴν Ἑλλάδα. Ἐδῶ μὲ πολλὰς δυσκολίας εἰς τὴν ἀρ -

χήν, ἐργάσθηκε εἰς διάφορα ἐπαγγέλματα στηρίζων τὴν οἰκογένειάν του
ὡς τίμιος καὶ καλὸς οἰκογενειάρχης. 

Εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν προσῆλθε τὸ 2002, καὶ ἔκτοτε ἔζησε μὲ
ἁπλότητα, ἐργαζόμενος, ἐκκλησιαζόμενος, καὶ προσευχόμενος. Τὰ τελευ -
ταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του, αἱ ἀσθένειαί του δὲν τοῦ ἐπέτρεπον πλέον νὰ ἐρ -
γάζεται. Ἐδέχθη μὲ ὑπομονὴν τὴν δοκιμασίαν αὐτὴν μέχρις ὅτου ὁ Κύριος
τὸν ἐκάλεσε κοντά του, τὴν 11ην Ἀπριλίου.

Ἡ κηδεία του ἔλαβε χώραν τὴν ἑπομένην, 12 Ἀπριλίου, εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου, ἀπὸ τὸν Πνευ ματικόν του Πατέρα, τὸν Πανα-
γιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομον, καὶ ἡ ταφή του
ἐγένετο εἰς τὸ Κοιμητήριον τῶν Ριζανῶν Κιλκίς. Αἰωνία του ἡ μνήμη.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τὴν 31ην Μαΐου 2018 (π. ἡμ.), ἐκοιμήθη ἐν
Κυρίῳ, εἰς ἡλικίαν 75 ἐτῶν, ἡ ἀδελφὴ Μαρία Σο-
φιανίδου. Ἡ ἀδελφὴ Μαρία κατήγετο ἀπὸ τὸ Σο-
χοὺμ τῆς Ἀμ πχαζίας. Ὅταν μετεγκατεστάθη εἰς τὴν
Ἑλλάδα, προσῆλθεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνη-
σίων Ὀρθο δόξων Χριστιανῶν καὶ ἐκκλησιάζετο
εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου εἰς τὴν Ξάνθην. 

Ἐχαρακτηρί ζετο διὰ τὴν θερμὴν πίστιν της καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν
Ἐκκλησίαν. Εἰς κάθε ἑορτὴν Ἁγίου, ἔφερεν εἰς τὸν Ναὸν τὸ ἀνάλογον ἔ -
λαιον διὰ τὰς κανδήλας, καὶ κάποιο γλύκισμα διὰ τοὺς ἐκκλησιαζομένους.
Ὅσον δὲ τῆς τὸ ἐπέτρεπεν ἡ ὑγεία της, διῄνυε πεζῇ τὴν μακρυνὴν ἀπόστα -
σιν ἀπὸ τὴν οἰκίαν της ἕως τὸν Ναόν.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ τὴν κατατάξῃ ἐν χώρᾳ ζώντων.

ΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ
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Τὴν Κυριακήν, 16 Ἰουλίου 2018 (π. ἡμ.), ἐκοι-
μήθη ἐν Κυρίῳ εἰς ἡλικίαν 69 ἐτῶν ὁ ἐν Χριστῷ
ἀδελφὸς Κυριάκος Καράμπελας. Ὁ ἀδελφὸς Κυ-
ριάκος ἐγεν νήθη τὸ 1949 εἰς τὸν Πεθελινὸν Σερρῶν.
Εἰς μικρὰν ἡλικίαν μετῲκησεν εἰς τὴν Θεσσαλονί-
κην. Μετὰ τὸ ἑξατάξιον Γυμνάσιον τῆς ἐποχῆς,
ἐφοίτησεν εἰς τὴν Τεχνικὴν Σχολὴν “Εὐκλείδης”,
ἀπὸ ὅπου ἔλαβε τὸ Δίπλωμα τοῦ Μη χανικοῦ. 

Τὸ 1972, ἐνυμφεύθη τὴν Ἄννα Μακρίδου, μὲ
τὴν ὁποίαν ἀπέκτησαν δύο παιδιὰ καὶ πέντε ἐγγόνια. Ἦτο τίμιος οἰκογε -
νειάρ χης, καλὸς πατέρας, καὶ πολὺ ἐργατικὸς. Ἠργάσθη ὡς Μηχανικὸς
εἰς διαφόρους ἐπιχειρήσεις ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος. 

Τὸ 1991, προσῆλθεν εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν. Ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν διε-
 τέλεσε μὲ ζῆλον καὶ εὐλάβειαν Ἐκκλησιαστικὸς Ἐπίτροπος εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης. Τὸν τελευταῖον χρόνον,
προσεβλήθη ἀπὸ ἀνίατον ἀσθένειαν, τὴν ὁποίαν ἀντιμετώπισε μὲ Χριστι -
ανικὴν καρτερίαν καὶ ὑπομονήν, ἔχων καὶ τὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν
καὶ ἀγάπην τῆς οἰκογενείας του. 

Ἐκοιμήθη πλήρης πνευματικῶν ἐφοδίων τὴν Κυριακὴν 16 Ἰουλίου. Ἡ
Νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐψάλη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,
καὶ ἡ ταφή του ἐτελέσθη εἰς τὸ κοιμητήριον Πεύκων (Ρετζίκι) Θεσσαλο-
νίκης. Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσῃ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀδελφοῦ μας Κυριάκου.

Τὸ Σάββατον, 12 Αὐγούστου 2018 (π. ἡμ.),
ἐκοιμήθη ἡ ἀδελφὴ Σοφία Ἰωαννίδου, εἰς ἡλικίαν
76 ἐτῶν. Κατήγετο ἀπὸ τὴν Γεωργίαν καὶ κατοι-
κοῦσε εἰς τὴν Ξάνθην. Ἐχαρακτηρίζετο ἀπὸ τὴν
θερμήν πίστιν, τὴν ἀγάπην, τὴν εὐλάβειαν πρὸς
τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ τὸ εὐμετάδοτον τῶν χειρῶν
της. Πάντα εὕρισκε εὐκαιρίαν νά φέρῃ καὶ νὰ μοι-
ράσῃ κάτι εἰς τὸν Ναόν, ἄλλοτε πρὸς ἀνάπαυσιν

τῶν τεθνεώτων καὶ ἄλλοτε πρὸς ἀνακούφισιν τῶν ἐκκλησιαζομένων. 
Ἡ μνήμη της θὰ μένῃ ζωντανὴ εἰς ὅλους ὅσους τὴν ἐγνώριζαν. Αἰωνία

της ἡ μνήμη.

ΣΟΦΙΑΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Τὴν Κυριακήν, 10 Σεπτεμβρίου 2018 (π. ἡμ.), ἐκοι-
 μή θη ἐν Κυρίῳ ἡ ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ Δήμητρα Σεχερλῆ.
Ἡ ἀδελφὴ Δήμητρα ἐγεννήθη εἰς τὴν Θεσσαλονίκην
τὴν 25-2-1970. Εἰς ἡλικίαν δύο ἐτῶν μετενάστευσε μὲ
τοὺς γονεῖς της, Ἀριστοκράτην καὶ Ἀντιγόνην, εἰς τὴν
Ἀμερικήν, ὅπου καὶ ἐμεγάλωσεν. Ἐκεῖ ἐγνώρισε τὸν
μετέπειτα σύζυγόν της, Εὐστράτιον Σεχερλῆν, ἀπὸ τὴν

Βέρροιαν Ἠμαθίας, ὅπου καὶ ἐτέλεσαν τὸν γάμον τους τὸ 1991. Κατόπιν ἐπέ-
στρεψαν πάλιν εἰς Ἀμερικήν, καὶ διέμειναν εἰς τὴν Φιλαδέλφειαν. 

Τό 2000, ἐγνώρισαν τὴν διαφορὰν περὶ Παλαιοῦ καὶ Νέου Ἡμερολογίου,
καὶ ἔκτοτε προσῆλθον εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν. Τὸ 2002 ἀπέκτησαν υἱόν,
τὸν ὁποῖον ἐβάπτισαν Κωνσταντῖνον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Πάντων
Ναούσης. Ἔκτοτε ἐπεσκέπτοντο τακτικῶς τὴν Ἑλλάδα, διὰ οἰκογενειακοὺς καὶ
πνευματικοὺς λόγους.

Τὸ 2012, ἡ Δήμητρα προσεβλήθη ἀπὸ ἀνίατον ἀσθένειαν, τὴν ὁποίαν ὑπομο -
νετικῶς καὶ ἀγογγύστως ὑπέφερε, μὲ ἀλλεπαλλήλους εἰσαγωγὰς εἰς Νοσοκομεῖα
καὶ συχνὰς πολλάκις ἐπωδύνους θεραπείας, ἀλλὰ πάντοτε μὲ τὴν ἀγάπην καὶ
συμπαράστασιν τῶν οἰκείων, συγγενῶν, φίλων καὶ πνευματικῶν ἀδελφῶν της.
Γνωρίζουσα καλῶς τὴν ἔκβασιν τῆς ἀσθενείας της, ἐζήτησε καὶ ἐφοδιάσθη μὲ
τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐξομολογήσεως καὶ τῆς Θείας Κοινωνίας. Μετὰ ἀπὸ
6 ἔτη, ὑπέκυψεν εἰς τὴν ἀσθένειάν της τὴν 10ην Σεπτεμβρίου 2018.

Μετὰ ἀπὸ οἰκογενειακὴν ἀπόφασιν καὶ μὲ τὴν ἔγκρισιν τῆς Πολιτείας, ἡ σο ρός
της μετεφέρθη εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐψάλη τὴν Τετάρ την
20 Σεπτεμβρίου εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων Πάντων Ναούσης, ἀπὸ τόν Πνευματικὸν τῆς
οἰ κογενείας, τὸν Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομον,
καὶ ἡ ταφή της ἔγινεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸ Κοιμητήριον τῆς πόλεως τῆς Βερροίας.
Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσῃ τὴν ψυχήν της εἰς τὰς αἰωνίους μονάς. 
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Τὴν Κυριακήν, 10 Σεπτεμβρίου 2018 (π. ἡμ.), ἀνε-
παύθη ἐν Κυρίῳ ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς Ἰωάννης Πουλ-
τσίδης. Ὁ ἀδελφὸς Ἰωάννης ἐγεννήθη εἰς τὰ Μονόσπι τα
Ἠμαθείας τὸ 1942, ὅπου ἔλαβε τὴν στοιχειώδη ἐκ -
παίδευσιν. Κατὰ κύριον ἐπάγγελμα ἦτο ἀγρότης, ἀλλὰ
ἐρασιτεχνικῶς ἠσχολήθη καὶ ὡς φωτογράφος. 

Τὸ 1970 ἐ νυμφεύθη τὴν Ἀγγελικὴν Κακαζιάννη.
Οἱ γονεῖς καὶ τῶν δύο ἦσαν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν ἐπαρ-
χίαν Καβακλί, τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας. Ἀπέκτησαν

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ  ΣΕΧΕΡΛΗΔΗΜΗΤΡΑ  ΣΕΧΕΡΛΗ
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Ἡ ἀδελφὴ Ἑλένη Δημητριάδου ἐγεννήθη τὴν 26ην
Δεκεμβρίου 1949, ἀπὸ ὀρθοδόξους γονεῖς, τὸν Γεώρ-
γιον καὶ τὴν Ἐλισάβετ Κιριτζίκη. Ἐβαπτίσθη ἀπὸ τὸν
Ἀείμνηστον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης τῶν Γ.Ο.Χ.
Δημήτριον, καὶ εἶχε ἄλλα δὺο ἀδέλφια. Τὸ 1970, ὑπαν-
δρεύθη τὸν Ἰωάννην Δημητριάδην καὶ ἀπέκτησαν ἕνα
υἱόν, τὸν Νικόλαον.

Ἦτο μόνιμος κάτοικος Ναούσης, φιλήσυχος ἄν θρω-
 πος, τιμία καὶ ἀξία μητέρα. Διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς ἐ νορίας

τῶν Ἁγίων Πάντων, ὅπου ἐργαζόταν ἀόκνως καὶ ἡ μητέρα της Ἐλισάβετ, συνέβα-
λεν μὲ ὅποιον τρόπον ἠδύνατο. Ἡ ἀσθένειά της τὴν ἐταλαιπώρησε δι᾽ ἕνα περίπου
χρόνον, μὲ ἰατροὺς καὶ νοσοκομεῖα. Μετὰ ἀπὸ πολλὴν ἐπιδείνωσιν τῆς ὑγείας της,
ὁ Κύριος τὴν ἐκάλεσεν εἰς τοὺς οὐρανοὺς τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 2018 (π. ἡμ.). Ἡ
Νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐψάλη τὴν ἑπομένην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίων Πάντων, ὑπὸ τοῦ
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, καὶ ἐκηδεύθη εἰς
τὸ Κοιμητήριον τῆς πόλεως Ναούσης. Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύση τὴν ψυχήν της.

Τὸ Σάββατον, 4 Νοεμβρίου 2018 (π. ἡμ.), ἐκοι-
μήθη ἡ ἀ δελφὴ Σοφία Καλπακίδου. Ἡ καταγωγή της
ἦτο ἀπὸ τὴν Κορομηλέα Καστοριᾶς, ὅπου ἐγεννήθη
τὴν 29ην Δεκεμβρίου 1935. Εἰς τὰ ἀκριτικὰ αὐτὰ
μέρη, ἔζησε τὰ παιδικά της χρόνια μὲ τὰ προβλήματα
τῆς Γερμανοκατοχῆς καὶ τοῦ ἐθνικοῦ διχασμοῦ, μὲ
πτωχείαν καὶ ἐλλείψεις τῶν στοιχειωδῶν καὶ ἀναγ-
καίων ἀγαθῶν. Τὸ 1952 ὑπανδρεύθη καὶ μετῴκησεν

ΣΟΦΙΑ  ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥΣΟΦΙΑ  ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

τρία τέκνα, ἐκ τῶν ὁποίων τά δύο εἶναι ἐν ζωῇ. Τίμιος οἰκογενειάρχης, πρᾶος,
ἐργατικός, εὔχαρις καὶ ἀγαπητός, ἔζησε εἰς τὴν γενέτειράν του ὅλην του τὴν
ζωήν. Πρὸ τεσσάρων ἐτῶν προσῆλθεν εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν,
εἰς τὴν ὁποίαν εἶχον ἤδη πρὸ 25ετίας προσέλθει ἡ σύζυγός του καὶ ὁ υἱός τους
Νικόλαος. 

Πρὸ διετίας ἠσθένησεν, καὶ ἡ ἀσθένειά του ἔβαινε συνεχῶς ἐπιδεινουμένη.
Εἶχε τὴν ἀμέριστον ἀγάπην, φροντίδα καὶ συνεχῆ περιποίησιν ἀπὸ τοὺς οἰκεί -
ους του, ἕως τὴν ἡμέραν τῆς ἐκδημίας του. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη εἰς τὴν
οἰκίαν του καὶ ἡ ταφή του ἔγινε εἰς τὸ Κοιμητήριον τοῦ χωριοῦ, τὴν 11ην Σε-
πτεμβρίου, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστό-
μου. Ἀδελφὲ Ἰωάννη, Καλὸν Παράδεισον. 
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εἰς τὰ Ἄνω Πορόϊα Σερρῶν. Οἱ ἀνάγκες πρὸς ἐπιβίωσιν τὴν ἔφεραν εἰς τὴν
Γερμανία γιὰ 16 χρόνια. Μετὰ τὴν ἐπιστροφήν της, κατῴκησεν εἰς τὴν Θεσ-
σαλονίκην. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴν ἐγνώρισε τὸν Ἀείμνηστον Μητροπολίτην Θεσ-
σαλονίκης τῶν Γ.Ο.Χ. Δημήτριον, καὶ ἐντάχθηκε εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν.Ἦτο φιλακόλουθος καὶ ἀγαποῦσε τὸν ἐκκλησιασμόν. Εἶχε μίαν
θυγατέρα, ἀπὸ τὸν γάμον τῆς ὁποίας ἀπέκτησε τέσσαρα ἐγγόνια. 

Τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς της τὰ ἔζησεν εἰς τὴν οἰκίαν τῶν τέκνων της Δημη-
 τρίου καὶ Μαρίας Δουμάνη. Ἐκεῖ ἔτυχεν τῆς ἀναγκαίας περιθάλψεως καὶ ἀγάπης
μέχρι τῆς κοιμήσεώς της, ἡ ὁποία προεκλήθη μετὰ ἀπὸ ὀλιγόμηνον ἐπιδείνω-
σιν τῆς ἀσθενείας της, τὸ Σάββατον 4 Νοεμβρίου 2018. Ἡ Νεκρώσιμος Ἀκο-
λουθία ἐψάλη τὴν ἑπομένην 5-11-2018, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης
καὶ ἡ ταφή της ἔγινε εἰς τὸ Κοιμητήριον τῆς πόλεως Δρυμοῦ Θεσσαλονίκης.
Αἰωνία ἡ μνήμη τῆς ἀδελφῆς Σοφίας.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Τὴν Δευτέραν, 27 Νοεμβρίου 2018 (π. ἡμ.), ἐκοι-
μήθη ἐν Κυρίῳ ἡ ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ Ἀναστασία Πα-
παδοπούλου, τὸ γένος Δεληγιάννη. 

Ἡ ἀδελφὴ Ἀναστασία κατήγετο ἀπὸ τὴν Ἐλασ-
σόνα Λαρίσης. Ἐγεννήθη τὴν 25-4-1939 καὶ εἶχε
ἀκόμη τρεῖς ἀδελφάς. Εἰς τὴν Ἐλασσόνα ἐτελείωσε
τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον. Μετῴκησεν εἰς τὴν Λάρισαν,
ὅπου καὶ ὑπανδρεύθη τὸν Κωνσταντῖνον Παπαδόπου -
λον. Ἀπέκτησαν ἕνα υἱόν, τὸν Παναγιώτην, καὶ ἀπ᾽

αὐτὸν ἑπτὰ ἐγγόνια. Ὁ σύζυγός της Κωνσταντῖνος ἀπεβίωσε τὸ 1995.
Ἡ Ἀναστασία προσῆλθεν εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τὸ 2001.

Διέμενε μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειαν τοῦ υἱοῦ της Παναγιώτη, ὅπου καὶ διῆγε βίον
ἥσυχον καὶ πνευματικόν, μὲ τακτικότατον ἐκκλησιασμόν, συμμετοχὴν εἰς τὴν
πνευματικὴν ζωὴν διὰ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, καὶ μὲ οἰκογενειακὴν καὶ ἀτο-
μικὴν προσευχήν. 

Νοσηλευθεῖσα εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Λαρίσης, ἐκοιμήθη τὴν 27ην Νοεμβρίου
τοῦ 2018. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη τὴν ἑπομένην 28 Νοεμβρίου εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Μεσορράχης Λαρίσης, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Ἱερέως
π. Νικολάου. Ἡ ταφή της ἐγένετο εἰς τὸ κοιμητήριον τῆς Μεσορράχης. 

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τῆς ἀδελφῆς Ἀναστασίας. 
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Τὴν Δευτέραν, 18 Δεκεμβρίου 2018 (π. ἡμ.), ἐκοιμήθη
ἐν Κυρίῳ ἡ ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ Σωτηρία Ἀγραφιώτου. Ἡ
ἐκλιποῦσα ἐγεννήθη τὴν 6 // 2 // 1949, κατὰ τὰ δύσκολα
μετακατοχικὰ χρόνια, ἀπὸ γονεῖς Ὀρ θοδόξους, τὸν
Ἀθανάσιον καὶ τὴν Δήμητραν Μπατσῆ. Εἰς παιδικὴν
ἡλικίαν ἔμεινεν ὀρφανὴ ἀπὸ πατέρα, ἡ δὲ μητέρα της
ἐπεδόθη εἰς διαφόρους ἀγροτικὰς ἐργασίας, διὰ νὰ συν-
 τηρήσῃ τὴν Σωτηρίαν καὶ τὰς δύο νεωτέρας ἀδελφάς
της. Ἡ Σωτηρία ἦτο ἤπιος χαρακτήρ, συνε σταλμένη καὶ

ταπεινή. Ἠρέσκετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν θρησκευτικῶν βιβλίων, ἐκ κλησιάζετο συχνά,
καὶ ἀφιέρωνε ἀρκετὰς ὥρας εἰς τὴν κατ᾽ οἶκον προσευχήν. Ὑπανδρεύθη τὸν Ἀθα-
 νάσιον Ἀγραφιώτην, καὶ ὡδήγησεν εἰς τὴν Γνησίαν τοῦ Χριστοῦ Ὀρθόδοξον Ἐκ -
κλησίαν αὐτὸν καὶ τοὺς δύο υἱούς των, Ἰωάννην καὶ Βα σίλειον. Ἀνεδείχθη ἀξία
καὶ τιμία Γνησία Ὀρθόδοξος σύζυγος καὶ μητέρα ἐπὶ 50 συναπτὰ ἔτη. Ὑπέμεινε
μίαν καθ᾽ ὁλοκληρίαν φιλάσθενον ζωήν, χωρὶς νὰ ἐκφέρῃ λόγον γογγυσμοῦ, ἀκό -
μη καὶ ὅταν εὑρέθη ἀντιμέτωπος μὲ τὴν ἐπάρατον νόσον δύο φορὰς εἰς διάστημα
πέντε ἐτῶν. Ἐτελειώθη εἰρηνικῶς καὶ ἀνωδύνως εἰς τὴν οἰκίαν της, τὴν 18ην Δεκεμ -
βρίου 2018, ἐν μέσῳ τῆς οἰκογενείας της, τὴν ὁποίαν ἡ εὐχή της εἴθε πάντοτε νὰ
σκέπῃ. Ἠ κηδεία της ἔγινε τὴν ἑπομένην  ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστόμου, εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θεσ/νίκης, καὶ ἡ ταφή
της, εἰς τὸ Κοιμητήριον Θέρμης. Αἰωνία ἡ μνήμη τῆς ἀδελφῆς Σωτηρίας.

ΣΩΤΗΡΙΑ  ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥΣΩΤΗΡΙΑ  ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ

Τὴν Παρασκευήν, 22 Δεκεμβρίου 2018 (π. ἡμ.),
ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ Εὐπραξία Παρ-
θενοπούλου. Ἡ ἀδελφὴ Εὐπραξία, τὸ γένος Μιχαὴλ
Τρυφωνίδου, ἐγεννήθη τὸ 1929 εἰς τὴν Αἰσύμην Ἔβρου
Θράκης, μὲ πατρικὴν καταγωγὴν ἀπὸ τὴν Καισάρειαν
Καππαδοκίας. Τὸ 1947 ὑπανδρεύθη τὸν Φώτιον Παρ-
θενόπουλον καὶ ἀπέκτησαν 4 τέκνα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ
3 εἶναι ἐν ζωῇ. Τὸ 1948 ἦλθεν εἰς τὴν Πτολεμαΐδα καὶ
τὸ 1949 εἰς τὴν Νάουσαν. Ἦτο πιστὴ καὶ ἀφοσιωμένη

εἰς τὴν οἰκογέ νειάν της. Τὸ 1955 ἐγνώρισε τὴν Ὀρθοδοξίαν ἀπὸ τὴν γιαγιά τοῦ
συζύγου της, Ἀνατολήν, καὶ ἠκολούθησε τὸν Ἀείμνηστον Θεσσαλονίκης Δημή-
τριον. Πιστὴ Χριστιανή, εὐ λαβής, φιλακόλουθος, μὲ σεβασμὸν εἰς τὸν Πνευματι-
κόν της, ἐκκλησιάζετο εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων Πάντων Ναούσης, ὅπου μὲ προθυμίαν
καὶ ζῆλον προσέ φερε τὰς ὑπη ρεσίας της, ἕως τὸ 2011, ὅταν καθηλώθη κλινήρης
ἀπὸ ἀσθένειαν τὴν ὁποίαν ὑπέμεινεν ἀγογγύστως, μὲ πίστιν καὶ ἐλπίδα εἰς τὸν
Θεόν, μέχρι τοῦ θανάτου της. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἔγινε εἰς αὐτὸν τὸν Ναόν,
καὶ ἡ ταφή της εἰς τὸ Κοιμητήριον Ναούσης ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Θεσ/νίκης
Χρυσοστόμου. Ἡ εὐχή της νὰ συνοδεύῃ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια της.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ  ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥΕΥΠΡΑΞΙΑ  ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ ΤΗΣ  ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ, ΕΤΟΣ 1939 
VARDARSKA ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ,  VARDARSKA  ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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