Αντιφϊνθςθ Νικολάου Ουηοφνογλου
κατά τθν τελετι αναγόρευςθσ του
ωσ Οφφικιάλου τθσ ΜΧΕ (5-12-2011)

Παναγιϊτατε πάτερ και Δζςποτα,
Με φόβο Ιεοφ και ευλάβεια πολφ, εκφράηω τθν βακφτατθ ευγνωμοςφνθ μου για
τθν φψιςτθ τιμι που μου κάνετε, απονζμοντάσ μου το οφφίκιο τθσ ΜΧΕ.
Γεννικθκα ςτθν Χαλκθδόνα και μεγάλωςα με τθν μνιμθ τθσ Καππαδοκίασ και των
τόπων καταγωγισ των γονζων μου Κωνςταντίνου και Ελζνθσ που ιταν οι πατρίδεσ
των Αγίων Γρθγορίου Ιεολόγου και Βαςιλείου του Μεγάλου. Η μνιμθ τθσ
απϊλειασ τθσ γεννιτορασ γθσ και το δράμα των προςφφγων ςυγγενϊν υπιρξε θ
πρϊτθ αιτία που με οδιγθςε από μικρι θλικία να προςπακϊ να καταλάβω τισ αιτίεσ
που προκαλοφν ςτουσ ανκρϊπουσ δυςτυχία. το οικογενειακό περιβάλλον
διδάχκθκα τθν ςθμαςία τθσ αφοςίωςθσ προσ το Γζνοσ και τθν Ορκοδοξία και μζςω
αυτϊν προσ όλουσ τουσ ςυνανκρϊπουσ μου.
Είχα τθν αγακι τφχθ να είμαι μακθτισ ςτθν αςτικι χολι τθσ Χαλκθδόνασ και τθ
Ζωγράφειο χολι και αυτά τα ιδρφματα διαμόρφωςαν τθν προςωπικότθτα μου
μετά από τουσ γονείσ μου, ςε χαλεποφσ καιροφσ για το Γζνοσ. Οι περαιτζρω
ςπουδζσ μου υπιρξαν ςυμπλθρωματικζσ μόνο. Με ευγνωμοςφνθ μνθμονεφω τουσ
δαςκάλουσ και τουσ κακθγθτζσ μου.
Είχα τθν ευλογία να γνωρίςω από κοντά τουσ μακαριςτοφσ προκατόχουσ ςασ τουσ
Οικουμενικοφσ Πατριάρχεσ Ακθναγόρα Α’ και Μάξιμο Ε’ των οποίων οι λόγοι
υπιρξαν πολυτιμότατεσ ςυμβουλζσ για εμζνα όπωσ και των Αρχιερζων Ιωμά και
Μελίτωνα Χαλκθδόνοσ και του τότε επιςκόπου Σράλλεων Φωτίου και αργότερα
Λμβρου και Σενζδου και ςτθ ςυνζχεια Ηρακλείασ.
Παναγιϊτατε ομολογϊ ότι τυχαίεσ ςυναντιςεισ με απλοφσ ανκρϊπουσ, που δεν
ιταν τθσ δικισ μασ πίςτθσ, με επθρζαςαν βακφτατα διότι βλζποντασ τισ αδικίεσ που
ςυνζβαιναν μου ζδειχναν ςυμπάκεια ςε δφςκολεσ ϊρεσ. Θταν ελάχιςτοι αλλά είχαν
το ψυχικό ςκζνοσ να μθν παραςυρκοφν από τθν κφελλα του φανατιςμοφ που
φυςοφςε παντοφ.
ε αυτό τον Κερό Ναό του Αγίου Νικολάου ςτον τόπο που το Γζνοσ μασ προςζφερε
ανεκτίμθτεσ υπθρεςίεσ ςε όλθ τθν ανκρωπότθτα διαςϊηοντασ όλθ τθν αρχαία
παράδοςθ αλλά δθμιουργϊντασ και πνευματικά μνθμεία φψιςτθσ ςθμαςίασ τθσ
Ορκοδοξίασ ευχαριςτϊ τον Ιεό που γεννικθκα ςτα μζρθ αυτά που βρίςκεται το
ςεπτό Κζντρο τθσ Μεγάλθσ του Χρθςτοφ Εκκλθςίασ.
Η αξία τθσ προςφοράσ του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου ςε όλουσ τουσ αιϊνεσ όχι
μόνο για τουσ Ορκόδοξουσ Χριςτιανοφσ αλλά και προσ όλθ τθν ανκρωπότθτα είναι
αδφνατο να μετρθκεί. Αρκεί και μόνο να λάβει κανείσ υπόψθ τθν απόφαςθ τθσ
υνόδου του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου το 1872 για τθν καταδίκθ ωσ αίρεςθσ του

εκνοφυλετιςμοφ. Η φψιςτθ αυτι προςπάκεια του Φαναρίου αποςκοποφςε να
αποτρζψει τον αφανιςμό εκατομμυρίων ακϊων ανκρϊπων ςαν αποτζλεςμα
ιδεολογιϊν που προιλκαν από τθν Εςπερία υπό το πζπλο του δικεν
«διαφωτιςμοφ» ενϊ ςτθν πραγματικότθτα προπαγάνδιηαν τον εκνό-δαρβινιςμό.
Για 200 χρόνια και πλζον πολλζσ φορζσ χάκθκε ο ανκόσ τθσ νεολαίασ τθσ Γθραιάσ
Ηπείρου και όχι μόνο.
Παναγιϊτατε επιτρζψτε μου να κεωριςω ότι το απονεμθκζν οφφίκιο τιμισ και
αναγνϊριςθσ ανικει και ςτουσ προγόνουσ μου, ςτθν οικογζνεια μου, ςτθ
νεογεννθκείςα εγγονι μου και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ μου τθσ Ομοςπονδίασ των
εκπατριςμζνων τζκνων τθσ Κερισ αυτισ Πόλθσ που πιςτεφουν ςτο λαμπρό μζλλον
τθσ Ρωμιοςφνθσ ςκοπό για τον οποίο μοχκοφμε όλοι μασ παντοφ εντόσ και εκτόσ τθσ
Βαςιλεφουςασ. Η δικαίωςθ και αποκατάςταςθ τθσ Ρωμιοςφνθσ είναι ταυτόςθμθ με
τθν επικράτθςθ του δικαίου και τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ. Εξ ονόματοσ όλων
δεςμεφομαι να ςυνεχίςουμε τισ προςπάκειεσ μασ με ειλικρινζσ και ενωτικό πνεφμα,
με υπομονι και καρτερικότθτα για το καλό τθσ Ρωμιοςφνθσ.

Με αυτά τα λίγα λόγια, εκφράηω τθν φψιςτθ ευγνωμοςφνθ μου ςε Εςάσ
Παναγιϊτατε, τον Πνευματικό Πατζρα όλων μασ, για τθν εξαιρετικι διάκριςθ που
μου κάνετε και που επεκτείνεται προσ όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ ςτισ προςπάκειεσ
μασ για το καλό του Γζνουσ μαηί με όλθ τθν Κοινωνία των λαϊν τθσ γθσ και
πρωτίςτωσ για τισ μελλοντικζσ γενιζσ που κα ζλκουν. Ευχαριςτϊ τθν οικογζνειά
μου που μου παραςτζκεται και υπόςχομαι ενϊπιον του Αγίου Νικολάου ότι κα
ςυνεχίςω να εργάηομαι με όςεσ δυνάμεισ ζχω για τθν δυναμικι και ελπιδοφόρα
αιϊνια παρουςία τθσ Ρωμιοςφνθσ ςτον Άγιο αυτό Σόπο ϊςτε να ςυνεχίςει να
προςφζρει κάκε καλό ςε όλθ τθν Ανκρωπότθτα.

