
 

 
              

 

      ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣ    ΑΑΝΝΕΕΣΣΤΤΗΗ      
 
 Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τήν Ι. Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων 

καί τήν Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότητα 

  

 Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῶ Ἀδελφοί  

 Πόσο θά ἤθελα νά σᾶς ἀπευθύνω τήν ἐπιστολή μου μαζί μέ τίς 

Πασχαλιάτικες εὐχές μου καί μέ τήν διαπίστωση ὅτι τά πράγματα τοῦ 

Πατριαρχείου μας βαίνουν καλῶς καί ἠ Ἀδελφότητά μας μπορεῖ νά 

καυχᾶται γιά τήν σημερινή κατάσταση τοῦ Πατριαρχείου μας! 

 Δυστυχώς ὅμως τά πράγματα δέν πᾶνε καθόλου καλά καί πολύ 

φοβάμαι ὅτι ἔρχονται δύσκολες ἡμέρες γιά τό Πατριαρχεῖο μας.  

 Ἀφορμή γιά τήν ἐπιστολή μου αὐτή μοῦ ἔδωσε ἡ ἀνάρτηση στήν 

Διαδικτυακή  ἱστοσελίδα  τοῦ  Πατριαρχείου μας,   τοῦ κειμένου σχετικά με 

το Ἅγιο Φῶς, τήν ὁποία  καί σᾶς ἐπισυνάπτω.   

 Ὅπως θά διαπιστώσετε κι’ ἐσεῖς στό κείμενο αὐτό ὑπάρχουν πολλές 

ἀνακρίβιες ἀλλά καί ἠθελημένες ψευδεῖς ἀναφορές σχετικά μέ τό Ἅγιο Φῶς, 

καί ἀκόμη χειρότερο, προσπάθεια ἐξαπάτησης τῶν πιστῶν. Καί ἐξηγοῦμαι: 

 Στήν πρώτη σελίδα (Βλέπε ὑποσημείωση ὑπ’ ἀριθμ.( 1 )),    

ἀναφέρεται ὅτι «Πρόκειται διά ἀληθινόν θαῦμα, τό ὁποῖο δέν χωρᾶ καμίαν 

ἀμφισβήτησιν».  Εἶναι ὅμως θαῦμα, ὅπως τό ἐννοεῖ ὁ συντάκτης τοῦ 

κειμένου καί ὅπως ἀναφέρει παρά κάτω, ( 7   ) ὅτι «ὁ (Πατριάρχης) 

τοποθετεῖ  τό  βαμβάκιον εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί μέ θαυμαστόν τρόπον 

ἀνάβει»; Καί συνεχίζει λίγο παρακάτω «Πραγματικῶς εἶναι ἑν ἐκ τῶν 

μεγαλυτέρων Θαυμάτων τῆς χριστιανοσύνης, τό ὁποῖον ἐπαναλαμβάνεται 

κάθε χρόνον τό Μέγα Σάββατον.      
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 Ἔτσι ὅμως ἔχουν τά πράγματα ; Στήν εὐχή τοῦ Ἁγίου Φωτός τήν 

ὁποία διαβάζει ὁ Πατριάρχης ( τήν ὁποία ἐπίσης σᾶς σωκλείω, καί ὄχι στήν 

εὐχή τήν ὁποία δημοσιεύει στήν ἱστοσελίδα, καί  τήν ὁποία ἐγκληματικῶς 

παραποίησε), ἀναφέρεται ρητῶς: «Διά τοῦτο, ἐκ τοῦ ἐπί τοῦτον τόν 

φωτοφόρον σου Τάφον ἐνδελεχῶς καί ἀειφώτως ἐκκαιομένου φωτός 

εὐλαβῶς λαμβάνοντες διαδιδόαμεν τοῖς πιστεύουσιν….».( 6 ).  Ὅπως θα 

διαπιστώσετε ἕγινε ἐσκεμμένη ἀπαλειφή τῶν χαρκτηριστικῶν λέξεων 

…ἐνδελεχῶς και ἀειφώτως ἐκκαιομένου φωτός … μέ σκοπό  τήν 

παραπλάνηση τῶν πιστῶν. Αὐτό ὅμως εἶναι ἔγκλημα καθοσιώσεως καί 

αὐτός πού τό ἔκανε αὐτό, δέν εἶναι ἅξιος ὄχι μόνο νά λέγεται Πατριάρχης 

ἀλλά οὔτε κάν Χριστιανός.  Ἐάν δεχθοῦμε μιά τέτοια παραποίηση τότε πῶς 

θα πείσουμε τούς πιστούς ὅτι οἱ εὐχές( καί ὄλα τά κείμενα) πού διαβάζουμε 

στίς διάφορες ἀκολουθίες  εἶναι αὐθεντικές καί ἀναλλοίωτες( καί ὄχι 

κείμενα πού ὁ καθένας μας μπορεῖ νά παραποιεῖ κατά βούλησιν) στό 

πέρασμα τῶν αἰώνων ; 

 Ἐπίσης  εἶναι κωμικό νά ἰσχυριζόμαστε ὅτι, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, 

οὐσιαστικά κάναμε συμφωνία ( ἤ ὅτι μᾶς ὑποσχέθηκε ὁ Θεός)  ὅτι κάθε 

Μέγα Σάββατο, στίς δύο τό μεσημέρι θα μᾶς στέλνει τὀ Ἅγιο Φῶς, ἰδιαίτερα 

σέ μᾶς τούς Ἁγιοταφίτες καί τόν Πατριάρχη πού  ἐκλέγουμε ἐμεῖς!   

 Εἶναι καί μερικά ἄλλα πράγματα πού ἀναγράφονται στό σχετικό 

κείμενο τῆς ἱστοσελίδας τά ὁποια δεν εἶναι ἀληθινά, ὅπως, π.χ. ὅτι οἱ 

ἐτερόδοξοι παίρνουν τήν ἀδεια διά νά λάβουν μέρος εἰς τήν τελετήν.( 2 ).  

Κανείς ἐτερόδοξος δέν παίρνει μέρος στήν ἀκολουθία αὐτή ἤ ὁποιδήποτε 

ἄλλη ἀκολουθία, ἤ τουλάχιστον δέν ἔπαιρναν μέρος μέχρι πρόσφατα, μέχρι 

τό Συνέδριο τῆς Ἀποστασίας !!!( γνωστό καί ὡς  Μεγάλη καί Ἁγία 

Πανορθόδοξος Σύνοδος στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης, τό ἔτος 2016).   

 ἤ ὅτι «…οἱ ἐτερόδοξοι,  (ποιοῖ ἄραγε εἶναι αὐτοί οἱ ἐτερόδοξοι), 

ἔχουν προκαταβολικῶς ἑρευνήσει ὅλον τό ἐσωτερικόν τοῦ Ἱεροῦ 

Κουβουκλίου, διά νά πιστοποιήσουν (ἀλήθεια ; καί σέ ποιόν;), ὅτι δεν 

ὑπάρχει ἀναμμένον κανδήλιον ἤ ἄλλη πηγή φωτός…..» ( 3 ).  



 

 ἤ ὅτι «….οἱ ἐτερόδοξοι κάνουν ἕρευνα (στόν Πατριάρχη), διά νά 

βεβαιωθοῦν, (ποιοῖ ἄραγε ;), ὅτι ἐπάνω του δέν ἔχει κάτι, τό ὁποῖον θα 

ἠδύνατο νά δημιουργήσει ὑπονοίας , ἤ νά κινήσει ὑποψίας….». ( 4 ). Εἶναι 

ποτέ δυνατόν κάτι πού κάνει ἕνας Πατριάρχης, ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης 

τῆς Ἁγίας Πόλεως, νά «…δημιουργήσει ὑπονοίας, ἥ  νά κινήσει 

ὑποψίας…»;  

 ἤ ὅτι «…Μαζί του (μέ τόν Πατριάρχη) εἰσἐρχονται εἰς τόν 

προθάλαμον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης καί ὁ 

Δραγομάνος,(Ποτέ δέν μπῆκε ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης. Συνήθως μπαίνει 

ἕνας Ἱερέας ἤ ἕνας Ἐπίσκοπος, μόνον ἕνας. Ὅσο  γιά τόν Δραγομάνο, 

μπορῶ να  διαβεβαιώσω, ὡς διατελέσας Δραγομάνος,   ὅτι ποτέ δεν μπῆκα 

στό ἱερό Κουβούκλιο μαζί μέ τόν Πατριάρχη στήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου 

Φωτός),    οἵτινες παραμένουν εἰς τόν προθάλαμον».  ( 5 ).      

 Και εἶναι μεν αλήθεια ὅτι πολλοί παρόντες στήν  ἀκολουθία μπορεί 

νά σχηματίσουν τήν ἀντίληψη ὅτι γίνεται κάποιος ἔλεγχος ἀλλά αὐτό δέν 

εἶναι ἀλήθεια.  Ἄλλο ὅμως νά σχηματίζει κάποιος θεατής μια ὁποιαδήποτε 

ἐντύπωση,  ὅτι κάτι τέτοιο συμβαίνει, και ἄλλο να  βεβαιώνει το 

Πατριαρχεῖο κάτι τό ὁποῖο δέν εἶναι  ἀλήθεια. Ποτἐ μἐχρι σήμερα τὀ 

Πατριαρχεῖο δέν εἶπε ὅτι τό Ἅγιο Φῶς πού δίνει ὁ Πατριάρχης ἀπό τόν 

Πανάγιο Τάφο εἶναι ἕνα θαῦμα. ( 8 ).    

Τό Ἅγιο Φῶς εἶναι ἅγιο ἐπειδή τό παίρνουμε ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο 

καί  ὄχι ἐπειδή κατεβαίνει ἀπό τόν Οὐρανό, ἤ ἀνάβει τό βαμβάκι πάνω στόν 

Πανάγιο Τάφο. Τελεία και Παῦλα.     

 Ἐπειδή τά γεγονότα  αὐτά ἀποτελοῦν μιά παραποίηση τῆς ἀλήθειας 

σχετικά μέ τό Ἅγιο Φῶς ἀλλά καί προσβολή τῆς Χριστιανικής ἀλήθειας καί 

Πίστεως, 

 Καί ἐπειδή δέν μπορῶ νά δεχθῶ, σά καμιά περίπτωση, ὅτι ἡ Πίστις 

μας μπορεῖ νά στηρίζεται πάνω σέ ἕνα ψέμα, σέ μιά ἀπάτη,  

 Καί ἐπειδή δεχόμενοι κάτι τέτοιο, οὐσιαστικά θέτουμε ὑπό 

ἀμφισβήτηση τήν Χριστιανική Πίστη, 



 

 Ἀπαιτῶ τήν ἄμεση παραίτηση τοῦ Πατριάρχη Θεοφίλου, 

κυρίως ὑπεύθυνο γιά τά «κατορθώματα» αὐτά, καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 

Κωνσταντίνης Ἀριστάρχου, ὑπεύθυνο γιά τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου, 

ἐντός μηνός ἀπό τήν σημερινή ἡμερομηνία, γιατί ἡ  παραμονή τους στό 

Πατριαρχεῖο μόνο κακό καί προβλήματα ἔφερε καί θά φέρει ἀκόμη.  

Ἐάν δέν δεχθοῦν,  τότε ζητῶ ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου 

μας καί ἀπό ὅλη  τήν Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότητα νά καθαιρέσει καί νά 

ἀποπέμψει τόν Πατριάρχη Θεόφιλο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης 

Ἀρίσταρχο, καί στήν συνέχεια νά προβεῖ στήν ἐκλογή νέου Πατριάρχου ὁ 

ὀποῖος θά διορθώσει τά κακῶς κείμενα καί θά προβεῖ στήν άναδιοργάνωση 

τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος  γιά νά συνεχίσουμε 

τήν ἔνδοξη ἱστορία μας καί τήν διακονία μας στούς Ἁγίους Τόπους.   

 Ἀθήνα, 5 Μαϊου, 2018 

      Με ἀγάπη Χριστοῦ 

                                                Ο Ασκάλωνος Νικηφόρος 

 

 

 

 


