Οι 22 μητροπολίτες της Μακεδονίας προειδοποιούν Α. Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ:
«Μην ψηφίσετε την Συμφωνία των Πρεσπών»!
22/12/2018

Έκκληση προς τους βουλευτές της Ελληνικής Βουλής «να σκεφθούν ελληνικά» (!) και να
μην ψηφίσουν την συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψε η κυβέρνηση, εκχωρώντας τα
ιστορικά δικαιώματα της Μακεδονίας, απευθύνουν, με κοινή επιστολή τους οι 22 μητροπολίτες
της Μακεδονίας, προς τα μέλη του Κοινοβουλίου.
«Μία επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή των Ελλήνων, όπως και η
αναγνώριση αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Μακεδονίας όχι μόνο δεν θα αποτελέσουν τη βάση για
την ειρηνική συμβίωση και συμπόρευση του ελληνικού λαού και του λαού της γειτονικής χώρας,
αλλά μόνιμη εστία καλλιέργειας αλυτρωτισμού και εχθρότητος», αναφέρουν οι μητροπολίτες.
Όπως αναφέρουν δεν μπορούν να πιστέψουν ότι βουλευτές, ιδίως οι αντιπρόσωποι της
Μακεδονίας, θα «αμαυρώσουν το όνομά τους για πάντα» στηρίζοντας την συμφωνία.
Οι ιεράρχες καταγγέλλουν τις δηλώσεις του Σκοπιανού πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ και
τονίζουν ότι «αποδεικνύουν την συνέχιση των αλυτρωτικών βλέψεων της ΠΓ∆Μ και
επιβεβαιώνουν ότι οι Πρέσπες είναι αντίθετες στην ιστορική αλήθεια για την ιστορία και την
ελληνικότητα της Μακεδονίας».
Οι μητροπολίτες επιρρίπτουν ευθύνες στον πρωθυπουργό και τον πρώην υπουργό Εξωτερικών
Νίκο Κοτζιά, χωρίς να τους κατονομάζουν, λέγοντας πως οι δηλώσεις του κ. Ζάεφ στη Βουλή
της «αφήνουν έκθετους όσους υπέγραψαν ή προτίθενται να επικυρώσουν τη συμφωνία των
Πρεσπών».
Οι αρχιερείς διατυπώνουν μάλιστα την στήριξή τους για τις μαθητικές κινητοποιήσεις όσον
αφορά της Πρέσπες, επικρίνοντας όσους έχουν αποδώσει τα συλλαλητήρια σε υποκίνηση της
φασιστικής ακροδεξιάς. «Είναι φασιστικό να υπερασπίζεται κανείς την πατρίδα του και τα
συμφέροντά της;» διερωτώνται, προσθέτοντας πως ουδείς μιλά για υποκίνηση των
εξεγερθέντων στο Πολυτεχνείο.
Επιπλέον οι ιερείς προειδοποιούν να μην αναγνωριστεί το αυτοκέφαλο στην Εκκλησία
της ΠΓ∆Μ, καθώς υποστηρίζουν ότι «πρόκειται για σχισματική οντότητα που προωθεί
ανθελληνικές θέσεις όσον αφορά την ιστορία της Μακεδονίας».
https://www.pronews.gr/thriskeia/elladiki-ekklisia/736613_oi-22-mitropolites-tis-makedonias-proeidopoioyn-na-min

Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος μόνο η Εκκλησία (κλήρος και λαός) αγωνίζεται. Και με
αρχηγό τη Θεοτόκο, που όσα θελήσει μπορεί να τα πραγματοποιήσει μέσω του
Υιού της και Θεού μας Ιησού Χριστού, θα ελευθερώσει την Ελλάδα από τα δεινά
και τους ψυχοπαθείς πολιτικούς, ντόπιους και ξένους!
Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Prespes-metropol.pdf

