Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Αγαπητοί φίλοι, αδέλφια,
Έχει ήδη έρθει η Πρωτοχρονιά σ’ όλον τον πλανήτη και θέλω ειλικρινά και ολόψυχα να σας
συγχαρώ για αυτή την σημαντική γιορτή. Συνήθως μετά το τέλος της χρονιάς συνοψίζουμε τα
αποτελέσματα και χαράζουμε τα σχέδια για το καινούριο έτος. Για πολλούς από μας ο χρόνος
που πέρασε ήταν αρκετά δύσκολος και άστατος, ήταν δύσκολος και για την ιστορική μας
Πατρίδα, την Ελλάδα. Όλοι μας παρακολουθούσαμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Κατά τη γνώμη μου, το αποτέλεσμα δεν είναι αισιόδοξο. Η Ελλάδα πραγματικά έχασε την
ανεξαρτησία της τόσο την οικονομική, όσο και την πολιτική. Αυτό αποτελεί καταστροφή και
εμείς οφείλουμε να επανεξετάσουμε τι συμβαίνει και ποιος είναι ο ρόλος μας στην κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται μπροστά στην επιλογή της διατήρησής του
ως λαού και αντιστοίχως της Ελλάδας ως χωριστού και ανεξάρτητου κράτους. Αν γυρίσουμε
στο παλιότερο ή πρόσφατο παρελθόν, θα δούμε ότι διατηρηθήκαμε ως λαός μόνο χάρη στην
ορθόδοξη πίστη και την υψηλή πνευματικότητα του λαού μας. Η χριστιανική πίστη μάς
οδηγούσε πάντα, μας οδηγεί και σήμερα σ’ όλους τους λαβύρινθους της ζωής. Αυτό που μας
ενώνει ως λαό είναι οι ορθόδοξες παραδόσεις, η ορθόδοξη νοοτροπία μας και η πίστη στον
Κύριό μας Ιησού Χριστό. Οι πνευματικές και ηθικές αρχές του Έλληνα είναι τόσο υψηλές ώστε
κάθε απόπειρα, είτε οικονομική είτε πολιτική, καθώς και η γενοκτονία, δεν μπόρεσαν να μας
εξαφανίσουν ως ανεξάρτητο και αυτάρκη λαό με ιδιαίτερη αγάπη για τις παραδόσεις και την
ιστορία του. Και οποιεσδήποτε προσπάθειες να μας καταστρέψουν ή να μας υποδουλώσουν δεν
ήταν και δεν θα είναι επιτυχημένες όσο είμαστε δυνατοί πνευματικά. Όμως η εξέλιξη των
γεγονότων αυτού του χρόνου μας δείχνουν ότι οι εχθροί του ελληνικού λαού δεν κοιμούνται και
εκτός από οικονομικά και πολιτικά προβλήματα αποφάσισαν να αναλάβουν δράση για την
διάλυση και του πνευματικού στοιχείου. Ακριβώς έτσι κρίνω την απόφαση του Εφετείου
Αθηνών για την φυλάκιση του γέροντα Εφραίμ, καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Η
απόφαση αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο μια νέα δοκιμασία αντοχής, του κατά πόσον είμαστε
δυνατοί και κατά πόσο ευάλωτοι είμαστε. Ασχολούμαι ενεργά μ’ αυτή την υπόθεση,
πραγματοποίησα εκατοντάδες συναντήσεις με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της Ελλάδας
και τελικά κατάλαβα τι θέλει το State Department των Ηνωμένων Πολιτειών και η λεγόμενη
σημερινή Ευρώπη. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, έλεγχος της ηθικής μας συμπεριφοράς. Δεν έχω
ξαναδεί πιο αποτρόπαιες πράξεις και δεν πίστευα ότι αυτές είναι δυνατόν να συμβούν.
Τι θέλει να αποδείξει μ’ αυτό η Ευρώπη και το State Department των Ηνωμένων Πολιτειών:
πρώτον, να διαμορφώσει μεταξύ διαφόρων στρωμάτων του ελληνικού λαού την γνώμη ότι οι
ιερείς με τέτοιες πράξεις καταστρέφουν την οικονομία της χώρας, και, αν δεχτούμε αυτή την
εκδοχή, τότε η πρώτη προσπάθεια πέτυχε. Έπειτα, να επιτύχουν το άνοιγμα του Αγίου Όρους
και τον διαχωρισμό της Εκκλησίας από το Κράτος. Μετά οι «κουκλοπαίκτες» του λαού μας θα
μπορέσουν να χειριστούν τα πάντα. Θα αγωνιστώ μέχρι εσχάτων και πιστεύω ότι ο Θεός θα με
βοηθήσει. Δόξα τω Θεώ, δεν είμαι μόνος, είμαστε αρκετοί που καταλαβαίνουμε και
συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Μόλις τώρα εμείς, οι Πρόεδροι όλων των
Ομοσπονδιών των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, απευθυνθήκαμε με ανοιχτή επιστολή
προς την προσωρινή Κυβέρνηση της Ελλάδας, και για το γεγονός αυτό εκφράζω σ’ όλους τις
ειλικρινείς μου ευχαριστίες, τις οποίες ταυτόχρονα εκφράζει σ’ όλους ο γέροντας Εφραίμ, ένας
πραγματικά άγιος άνθρωπος, ο οποίος κάνει τα πάντα για να είναι ο ρωσικός και ο ελληνικός
λαός ακόμα πιο κοντά μεταξύ τους, και ακριβώς γι’ αυτό έλεγε στις συναντήσεις του και με τον
κ. Μεντβέντεβ (1,5 ώρα) και τον κ. Πούτιν (2,5 ώρες), για τον ρόλο της Ρωσίας στην τύχη της
Ελλάδας και μετά τον γυρισμό του στην Ελλάδα το Εφετείο τον συλλαμβάνει δήθεν για απάτη.
Συγχαίροντάς σας για το νέο έτος ειλικρινά και ολόψυχα θέλω να ευχηθώ σε σας και στους
οικείους σας, σ’ όλους τους Έλληνες που είναι γύρω σας, πνευματική δύναμη για να
διατηρήσετε τους εαυτούς σας στο υψηλό ηθικό επίπεδο με υψηλό βαθμό ευθύνης για το μέλλον
του λαού μας, για το δικό μας μέλλον, επειδή έχουμε συνειδητά ασπαστεί τον χριστιανισμό με

την συνείδησή μας, άρα είμαστε δυνατοί με την πίστη μας, την πνευματικότητά μας και κάθε
προσπάθεια να μας αφαιρέσουν την πίστη, να μας καταστρέψουν την πνευματικότητα, πρέπει να
μας ενώνουν ακόμα περισσότερο. Πρέπει να θυμάστε ότι είμαστε μικρός λαός και αυτό σημαίνει
ότι για μας είναι σημαντικός ο καθένας που εκπροσωπεί τον λαό μας. Σας εύχομαι την αγάπη
του Θεού, φυλάξτε τον εαυτό σας και τους οικείους σας, φυλάξτε την ελληνική παράδοση και
την πίστη μας και ας δώσει ο Θεός το νέο έτος, γεμάτο δοκιμασίες και δυσκολίες, να μην
χάσουμε τα επιτεύγματα του λαού μας.
Αγαπώ ειλικρινά τον λαό μου και θα είμαι πάντα αφοσιωμένος στα ιδανικά του λαού μας,
υπηρετώντας τα εξ ολοκλήρου. Πιστεύω στη λογική του λαού μου και σε κάθε εκπρόσωπό του.
Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι χωρίς εμάς θα λύσουν τα πάντα, όχι και πάλι όχι! Ο καθένας μας
έχει την απαραίτητη δύναμη η οποία θα σώσει τον λαό μας και την Ελλάδα συνολικά. Θα
πιστεύω πάντα ότι η Ελλάδα είναι το κράτος ολόκληρου του ελληνικού λαού και όχι μόνο αυτών
που μένουν εντός των γεωγραφικών της ορίων. Καλή Χρονιά, αγαπητοί μου, και κάνοντας
πρωτοχρονιάτικες προπόσεις, φροντίστε να πιείτε για τον ελληνικό λαό και για την διατήρησή
του. Εάν θα είμαστε όλοι μαζί, τότε η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη.
Παραμένω πιστός σε σας,
Πάντα δικός σας, Ιβάν Σαββίδης

