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(Τήν  ἐπιστολή τήν ὑπογράφει  ὁ   Ἀρχιγραμματεύς, 

Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης  Ἀρίσταρχος,  ἀλλά εἶναι 

ἀπολύτως βέβαιο    ὅτι γράφτηκε μέ ἐντολή τοῦ Πατριάρχου 

διότι  ἀφορᾶ κυρίως αὐτόν, καί κατά δεύτερο λόγο τόν  

Ἀρίσταρχο ).  

Δυστυχώς, ἡ ἐπιστολή  αὐτή δείχνει ξεκάθαρα ὅτι ὁ 

Πατριάρχης  ἀλλά καί ὁ Ἀρίσταρχος τά ἔχουν τελείως χαμένα 

καί δέν ξέρουν οὔτε τί κάνουν οὔτε τί λένε.  Ἐπίσης μέ αὐτά 

πού γράφουν  οὐσιαστικά δηλώνουν ὅτι εἶναι ἀμετανόητοι καί 

ἐπιμένουν στήν ἀπάτη τους  περί τῆς  ἁφῆς  τοῦ  Ἁγίου Φωτός, 

ἄν  καί  μέ τά όσα γράφουν στην παράγραφο  ΣΤ) ἀντιφάσκουν 

λέγοντας ὅτι  :  

“  .... .. Η επίσημη θέση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την 

τελετή του Αγίου Φωτός είναι εκείνη η οποία περιέχεται στο 

πρόγραμμα της τελετής του Αγίου Φωτός του Μεγάλου 

Σαββάτου εκάστου έτους,”  

Ἀλλά στό  πρόγραμμα τῆς  τελετῆς δέν λέει πουθενά  ὅτι 

τό Ἅγιο Φῶς βγαίνει θαυματουργικά, καί ὅλα τά φαιδρά πού 

ἔγραψαν στήν ἐπίσημη ἱστοσελιδα τοῦ Πατριαρχείου. ( Βλέπε 

καί  τήν   Ἀνοιχτή ἐπιστολή μου πρός τήν Ἀδελφότητα). 

 Ἐπίσης γράφουν ὅτι : «   Ἡ  επίσημη θέση του 

Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την τελετή του Αγίου Φωτός 

είναι εκείνη η οποία περιέχεται…(καί ) στην ιστοσελίδα του 

Πατριαρχείου….». Δέν  μᾶς λένε ὅμως ποιά ἱστοσελίδα 

ἐννοοῦν, τήν περσινή (στήν ὁποία ὁμιλοῦν γιά θαῦμα , καί 

ἀφαίρεσαν τίς λέξεις πού λένε ὅτι «(ὁ Πατριάρχης) ἀνάβει τά 

κεριά του ἀπό τό ἀκοίμητο Φῶς πού καίει πάνω στόν Πανάγιο 

Τάφο),  ἤ τήν φετινή ἀπό τήν ὁποία ἀφαίρεσαν ὅλα τά ψέματα 

πού ἔγραψαν στήν παλαιά;   



Στήν παράγραφο Ε), γράφουν ὅτι «Η επίσημη θέση του 

Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την τελετή του Αγίου Φωτός 

είναι εκείνη η οποία περιέχεται. ….. «στίς μελέτες τῶν 

\»Αγιοταφιτών Πατέρων και δη τού μακαριστοῦ  Ἁγιοταφίτου 

Καλλίστου Μηλιαρά στό περιοδικό «Νέα Σιών» καί σέ  ὅ,τι 

συνάγεται ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων τῆς 

Εκκλησίας.» 

Ἀλλά  οὔτε ὁ π. Κάλλιστος Μηλιαρᾶς  οὔτε κανένας 

ἄλλος  ἔγραψε ποτέ ὅτι τό Ἅγιο Φῶς βγαίνει θαυματουργικά.  

Ἀντίθετα ὅλοι ὅσοι ἔγραψαν γιά τό Ἅγιο Φῶς, γράφουν αὐτό 

πού  διαβάζει  κανείς  στήν  εὐχή τοῦ  Ἅγίου Φωτός  πού λέει ὅτι 

ὁ Πατριάρχης ἀναβει τά κεριά του ἀπό τό ἀκοίμητο  φῶς πού 

ὑπάρχει πάνω στόν Πανάγιο Τάφο καί ἀπό αὐτό  δίνει τό φῶς  

στόν κόσμο.  Ὁ πρῶτος πού τόλμησε νά γράψει ὅτι τό  Ἅγιο 

Φῶς βγαίνει θαυματουργικά εἶναι ὁ  νῦν Πατριάρχης Θεόφιλος 

( κατά κόσμον  Ἡλίας Γιαννόπουλος, ἀπό τούς  Γαργαλιάνους, 

Μεσσηνίας), μέ  συνένοχό του τόν  Ἀχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης 

Ἀρίσταρχο ( κατά κόσμον  Ἀτώνιο Περιστέρη, ἀπό τό Πρινιά, 

Μαλεβυζίου Κρήτης) μέ σκοπό νά ἐξαπατήσουν  ὅλο τόν 

κόσμο. Δυστυχώς, ἔχασαν  μιά μοναδική  εὐκαιρία νά 

ἀποκαταστήσουν τήν ἀλήθεια  δηλώνοντας ὅτι τό  Ἅγιο  Φῶς 

εἶναι  Ἅγιο γιατί τό παίρνουμε ἀπό  τόν Πανάγιο Τάφο καί ὄχι  

ὅτι  βγαίνει θαυματουργικά.  

Τότε γιατί ἀφήρεσαν ὁλόκληρη την ἱστοσελίδα τοῦ 

Πατριαρχείου,   ( Την ἱστοσελίδα αὐτή την  ἔχω ἀποθηκεύσει 

καί εἶναι διαθέσημη  γιά τόν κάθε ἐνδιαφερόμενο),  

δηλώνοντας,   μέ τήν πράξη τους αὐτή,  ὅτι ὅσα  ἔγραφαν ἐκεῖ 

δέν ἦταν σωστά ;  Τον σκανδαλισμό τῶν πιστῶν τόν προκαλοῦν   

ὅσοι προσπαθούν νά τούς ἐξαπατήσουν  καί  ὄχι αὐτοί πού 

λένε τήν ἀλήθεια. Γιατί δέν μᾶς λένε τί  ἔγραψαν οἱ Πατέρες 

καί  ὁ   π. Κάλλιστος,   καί τί λένε ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ  Πατέρες 

τῆς Ἐκκλησίας  ; 

     Στήν παράγραφο Β)  λένε ὅτι οἱ βιντεοσκοπημένες  

συνεντεύξεις  «…ἔλαβαν χώρα παρανόμως, ἐν ἀγνοία των 



συνομιλητῶν τους καί χωρίς τήν ἀπαραίτητη συγκατάθεσή 

τους.» Αὐτός  ὅμως  ὁ ἰσχυρισμός τους  καταρρίπτεται ἀπό τό 

βίντεο στό ὁποῖο μιλάει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Ἱεραπόλεως    

Ἰσίδωρος  ἐνῶ   ἡ βιντεοκάμερα βρίσκεται μπροστά του,  πάνω 

στό γραφεῖο του, καί ὅταν ὁ δημοσιογράφος τοῦ ζήτησε νά πεῖ 

πῶς ἀνάβει τήν καντήλα  τοῦ  Ἁγίου  Φωτός  ἐκεῖνος  ρώτησε  : 

«.. νά τό ποῦμε  ἐδῶ , μπροστά στήν κάμερα ;» 

Στήν παράγραφο  Δ), γράφουν ὅτι  θά προσφύγουν στά 

Δικαστήρια  ἐναντίον ὅλων ἐκείνων  πού δήλωσαν  τό  «…    

συκοφαντικό περιεχόμενο καί δυσφημοῦν πρόσωπα καί  

Ἀλήθειες τῆς  Πίστεώς μας». Βεβαίως, αὐτά τά γράφουν 

νομίζοντας ὅτι θά τρομοκρατήσουν ὅσους μίλησαν στόν 

δημοσιογράφο, καί ὄχι μόνο,   καί εἶπαν τήν ἀλήθεια γιά τήν 

ἁφή τοῦ Ἁγίου Φωτός, δηλαδή τόν Μητροπολίτη Πέτρας  

Κορνήλιο, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Γεράσων Θεοφάνη καί τούς δύο 

Σκευοφύλακες ( Ἡγουμένους) τοῦ Παναγίου Τάφου, τόν νῦν 

Σκευοφύλακα , Ἀρχιεπίσκοπο  Ἱεραπόλεως  Ἰσίδωρο  καί  τόν  

γράφοντα  καί ὑπογράφοντα τό παρόν ,  πρώην Σκευφύλακα,  

Ἀρχιεπίσκοπο  ‘Ασκάλωνος Νικηφόρο. Δέν θά θεωρούμασταν 

συνένοχοι στήν ἀπάτη τοῦ Θεοφίλου καί τοῦ Ἀριστάρχου ἐάν 

σιωπούσαμε ἐμείς πού γνωρίζαμε καί εἴπαμε τήν ἀλήθεια ; 

 Ἐπίσης  τά γράφουν αὐτά γιά νά ἐξαπατήσουν τόν 

κόσμο, ὅτι δηλαδή θα προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, καί γιά νά 

πείσουν τον κόσμο  ὅτι     ἔχουν δίκαιο καί   ὅτι  λένε την 

ἀλήθεια.  ( ἄν τολμοῦν  ἀς τό κάνουν).   
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