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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 18042022

Παναγιώτατε, Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικού Πατριαρχείου, κ.
Βαθολομαίο:
Αυτή την ιδιαίτερη ώρα της Μεγάλης Εβδομάδας, όπως και αυτή την ιδιαίτερη ημέρα του 126
Μαραθωνίου της Βοστώνης, που αποτίει φόρο τιμής στην ιστορία των αγωνιστών της
ελευθερίας μας=Ελλήνων, εκφράζω το αυτονόητο και ζητώ την καλοπροαίρετη ενέργειά σας
να δείξετε στην Οικουμένη ότι το Πατριαρχείο είναι Οικουμενικό και συγχρονισμένο με τον
λαό του.
Οι αφορισμοί των Ηγετών και των οπαδών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 είναι σήμερα
αναχρονιστικοί, ξεπερασμένοι, άνευ ουσίας και επιζήμιοι για την πρόοδο της Εκκλησίας.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για τη μεγάλη επανεκκίνηση μόνο με οικονομικούς όρους, πρέπει να
έχουμε τη μεγάλη επανεκκίνηση για σκοπούς ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ "Εθνικη Συμφιλιωση". Η
Εκκλησία πρέπει να συγχρονιστεί με την πραγματικότητα ότι οι Ήρωες του 1821, η Ελληνική
Επανάσταση, όπως εκπροσωπήθηκαν μέσω του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, της
Μπουμπουλίνας και όλου του Ελληνικού Πληθυσμού της διασποράς, αφορίστηκαν και
παραμένουν ως τέτοιοι από την επίσημη Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρόλο που
στο τέλος κατάφεραν να απελευθερώσουν το Ελληνικό πνεύμα και σώμα. Αντιλαμβανόμαστε
ότι ο αφορισμός αυτός έγινε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όταν η Εκκλησία της
Κωνσταντινούπολης είχε ιδιαίτερη σχέση με τον Σουλτάνο. Σήμερα, ζούμε σε έναν Κόσμο
υπεράσπισης της θρησκευτικής ελευθερίας και υπεράσπισης των θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Επομένως, ζητάμε την πιο απλή πράξη. Την αντιστροφή του εν λόγω αφορισμού τώρα μετά
από 200 χρόνια, δεδομένου ότι είναι σωστή και η δικαιοσύνη δεν αργεί ποτέ. Ως Ελληνική
διασπορά, ποικιλόμορφη, αλλά κατά βάση πιστή στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, η

Ελληνική διασπορά βρίσκεται στην

σταυροδρόμι που αναζητά όπως τόσο εύγλωττα εξέφρασε ο Θεοδωράκης του Μίκη ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ σε όλα τα επίπεδα.
Η διασπορά, παρά τους ιστορικούς της δεσμούς με την Ανατολία και τη Μικρά Ασία, τα
Καυκάσια Όρη και τόσες άλλες περιοχές, κέρδισε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της
διατήρησης και της περιορισμένης κρατικής υπόστασης, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος
της ελληνικής διασποράς ζούσε τότε και εξακολουθεί να παραμένει εκτός των ορίων του
σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Είναι ιεροσυλία και βλασφημία να συνεχίσουμε να μην έχουμε τους Έλληνες επαναστάτες
ηγέτες
αποκαταστάθηκε επίσημα από την Εκκλησία μας. Οι σημερινές πραγματικότητες επιβάλλουν
μια τέτοια ενέργεια αμέσως και θα θεωρηθεί μια πράξη άξια εκτίμησης και επιβεβαίωσης
που οι Έλληνες παγκοσμίως θα θεωρούσαν αξιοπρεπή για το κύρος και το θεσμό της
Εκκλησίας μας. Το να μην γίνει κάτι τέτοιο δημιουργεί τον μεγάλο διχασμό και το ανάθεμα
του λαού μας.
Παναγιότατε, ζητώ ταπεινά εκ μέρους όλων όσων έχουν έρθει, πριν από εμάς, σήμερα και
μετά από εμάς, να διαλογίζεστε, να προσεύχεστε και να ενεργείτε με καλή συνείδηση. Αυτό
δεν είναι επίθεση στη σύγχρονη Τουρκία, είναι τουλάχιστον θρησκευτική λύτρωση. Στην
πραγματικότητα, μια τέτοια ανατροπή που έλαβε το Φανάρι θα μπορούσε να βοηθήσει την
Τουρκία, όταν τόσοι πολλοί θεσμοί αμφισβητούν τη δέσμευσή της στις θρησκευτικές
ελευθερίες και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποιος καλύτερος τρόπος να δείξετε ότι
το σύγχρονο κράτος της Τουρκίας δεν εμποδίζει το Φανάρι, αν η Αγία Έδρα σας αντιστρέψει
τον αφορισμό τώρα.
Όλοι έχουν ένα αλλοτριώσιμο δικαίωμα στην ελευθερία και την ανάπτυξη χωρίς οι πράξεις
αφορισμού του παρελθόντος να παραμένουν τυπικά και ιστορικά ενεργές πάνω από τα
κεφάλια αυτών των ατόμων και των απογόνων τους ως δαμόκλειος σπάθη.
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