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Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 Αἰσθανόμεθα ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ Σᾶς ἀπευθύνωμεν τὴν 

παροῦσαν ἐπιστολήν, προκειμένου νὰ διατυπώσωμεν ὁρισμένας σκέψεις 

καὶ ἀνησυχίας σχετικῶς πρὸς τὸ ὑπὸ κατάθεσιν καὶ ψήφισιν ὑπὸ τοῦ 

Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου Σχέδιον Νόμου «Καταπολέμηση ἐκδηλώσεων 

ῥατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας». 

 Ὡς γνωρίζετε, ἐγκαταβιοῦμεν εἰς μίαν ἀκριτικὴν περιφέρειαν τῆς 

Πατρίδος μας, ἡ ὁποία σεμνύνεται, πέραν τῶν ἄλλων, καὶ διὰ τὴν 

καταγωγὴν σημαντικοῦ τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ της ἐκ τῶν ἱερῶν καὶ 

αἱματοβαμμένων χωμάτων τῆς ἡγιασμένης γῆς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ 

ἡρωφόρου Πόντου. 

 Τούτου δοθέντος, θεωροῦμεν ἐπιβεβλημένην ἀναγκαιότητα τὴν 

διατύπωσιν τῶν διατάξεων τοῦ ἀνωτέρω Σχεδίου Νόμου κατὰ τρόπον 

ὥστε νὰ μὴν θίγηται ἡ ἱερὰ μνήμη τῶν ἀμετρήτων θυμάτων τῶν 

γενοκτονιῶν τοῦ Ποντιακοῦ καὶ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλὰ, 

τοὐναντίον, νὰ προστατευθῇ καὶ νὰ ἀναδειχθῇ εὐρέως τὸ δίκαιον αἴτημα 

ὅλων τῶν Ἑλλήνων περὶ διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως τῶν γενοκτονιῶν 

τούτων, ἀναγνώρισιν εἰς τὴν ὁποίαν ἄλλωστε ἔχει ἀπὸ καιροῦ προβῇ τὸ 

Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον. 

 Ἐπὶ πλέον, θεωροῦμεν ἄκρως σημαντικὴν προϋπόθεσιν τὴν μέσῳ 

τοῦ προωθουμένου Σχεδίου Νόμου διασφάλισιν τοῦ δικαιώματος ἡμῶν 

τῶν Ποιμένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τὴν 
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ἀνεμπόδιστον κήρυξιν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, λόγου 

ἀληθείας καὶ σωτηρίας πρὸς ὅλον τὸν κόσμον, διὰ τοῦ ὁποίου πολεμεῖται ἡ 

ἁμαρτία, ἡ διαστροφὴ καὶ ὁτιδήποτε ἀντιβαίνει εἰς τὸν Θεϊκὸν νόμον. 

 Ἐπὶ δεκαετίας κηρύττομεν καὶ δὲν θὰ παύσωμεν ἕως τῆς τελευταίας 

πνοῆς ἡμῶν νὰ κηρύττωμεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀναλλοίωτον 

ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ διανοηθῶμεν ὅτι εἷς ὑπὸ 

ψήφισιν Νόμος τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας θὰ ἀπαγορεύσῃ ἢ θὰ κολάσῃ 

ποινικῶς τὸ δικαίωμα ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως καὶ τοῦ λόγου, καὶ δὴ τοῦ 

αἰωνίου καὶ πάντοτε ἐπικαίρου λόγου τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Καὶ ἀντὶ 

οἱασδήποτε περαιτέρω ἀναφορᾶς, περιοριζόμεθα ἁπλῶς νὰ 

ὑπενθυμίσωμεν ὅτι «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται» (Ἐπιστολὴ Β’ πρὸς 

Τιμόθεον, κεφ. 2, ἐδάφ. 9). 

 Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, ἐλπίζοντες ὅτι θὰ ἐπιδείξητε 

προσωπικὸν καὶ ἄμεσον ἐνδιαφέρον διὰ τὴν διαμόρφωσιν ἑνὸς Σχεδίου 

Νόμου, τὸ ὁποῖον θὰ τιμᾷ τὸν Ἑλληνικὸν νομικὸν πολιτισμόν, πρωτίστως 

δὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν, τὴν Ἑλληνικὴν ἱστορίαν καὶ τὰς ἀμετρήτους θυσίας 

τῶν Ἑλλήνων, διατελοῦμεν, 

 

 

Μετὰ πολλῶν εὐχῶν 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας 

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 

 

 

 

 

  


