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      ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣ    ΑΑΝΝΕΕΣΣΤΤΗΗ      
 
 

Σεβασμιώτατε  Ἅγιε  Πειραιῶς  

 Διάβασα,  στήν  ἱστοσελἰδα  «Κατάνυξη» τό δημοσίευμά σας σχετικά μέ 

τό Ἅγιο Φῶς καί λυπήθηκα πολύ πού εἶδα ὅτι συνεχίζετε νά ἐπιμένετε ὅτι,  

τό Ἅγιο Φῶς, τό Φῶς πού παίρνει ὁ Πατριάρχης, ἤ ὁ ἐντεταλμένος 

Κληρικός,  ἀπό τήν ἀκοίμητη  κανδύλα,  τήν  έπί τοῦ Παναγίου Τάφου, καί 

τό δίνει στούς πιστούς κατά τήν τελετή τῆς Ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός τό Μέγα 

Σάββατο,  στόν Πανάγιο Τάφο,  βγαίνει θαυματουργικῶς, ὅπως ἔγραψε ὁ 

«Ἅγιος» Ἱεροσολύμων, ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος, στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα 

τοῦ Πατριαρχείου μας, (καί τήν ὁποία ἀφήρεσε-μετά τήν ἕρευνα πού 

πραγματοποίησε ὁ δημοσιογράφος Δημήτριος Ἀλικάκος, μετά το Πάσχα τοῦ 

2018,--  καί ἀντικατέστησε μέ ἄλλη στήν ὁποία δέν γράφει τίποτε σχετικά).  

Ἤλπιζα ὅτι τά δημοσιεύματα πού σᾶς ἔστειλα πρό ἡμερῶν, θά σᾶς ἔπειθαν 

ὅτι τό Ἅγιο Φῶς, δέν βγαίνει θαυματουργικά ἐπί τοῦ Παναγίου Τάφου, 

χωρίς αὐτό νά μειώνει καθόλου τήν ἁγιότητά του ὡς προερχομένου ἀπό 

αὐτόν τόν Πανάγιο Τάφο καί συμβολίζοντος τό Ἅγιο Φῶς πού ἔλαμψε κατά 

τήν Ἀνάσταση  τοῦ Χριστοῦ μας. Σᾶς ἔγραφα ὅτι εἶμαι στήν διάθεσή σας γιά 

κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά, ὡς πρώην Γέρων  Σκευοφύλαξ τοῦ 

Παναγίου Τάφου ἐπί  τετραετίαν και ὡς ἐπίσκοπος τοῦ Πατριαρχείου (ναί 

μέν καθηρημένος ----γιά τρίτη φορά-- ἀπό τό Πατριαρχεῖο, -τήν καθαίρεση 

δέν τήν ἀναγνωρίζω, ὄχι διότι δέν ἀναγνωρίζω τό δικαίωμα  στόν 

Πατριάρχη, ἐν Συνόδω καί ὄχι μόνος του, ὅπως συνήθως συμβαίνει,  νά 

καθαιρεῖ κάποιον Κληρικό ὅταν αὐτός κάνει κάτι τό ὁποῖο εἶναι κολάσημο 

κατά τούς Ἱερούς Κανόνες, ἀλλά διότι  δέν μοῦ ἀπηγγέλθη ποτέ κάποια 
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κατηγορία, δέν μέ κάλεσε ποτέ σέ δίκη, δέν μοῦ ἔδωσε τό δικαίωμα νά 

ἀπολογηθῶ, καί δέν μοῦ ἀνεκοίνωσε τό ἀποτέλεσμα τῆς δίκης καί τόν λόγο 

γιά τόν ὁποῖο μέ καθήρεσε, καί ὅταν τοῦ ζήτησα νά μέ ἐνημερώσει σχετικά 

μέ ἀγνόησε τελείως.  Θά δεχθῶ τήν καθαίρεση μόνο ὅταν αὐτή γίνει μέ 

κάποια ἔννοια λογικῆς καί δικαίου. Ἐκτός ἐάν ἐσεῖς μέ πείσετε  ὅτι ἔτσι 

λειτουργεῖ ἡ δικαιοσύνη στήν Ἐκκλησία καί ὁ κάθε Πατριάρχης μπορεῖ νά 

κάνει ὅτι θέλει χωρίς να εἶναι ὑποχρεωμένος νά δίνει λογαριασμό σέ 

κανέναν γιά τίς πράξεις του. Στήν προσωπική μου ἱστοσελίδα 

www.archbishopnikiphoros.com μπορεῖτε να διάβασε περισσότερα σχετικά 

μέ τήν ὑπηρεσία μου στό Πατριαρχεῖο ).            

Τουλάχιστον θά μπορούσατε νά περιμένετε γιά λίγο, μέχρις ὅτου ὁ 

Πατριάρχης, κάποιος Πατριάρχης, κάνει μιά ἐπίσημη δήλωση σχετικά μέ τό 

θέμα τῆς Ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, ὅπως  πολύ σωστά ζητᾶτε κι’ ἐσεῖς καί ὁ 

κάθε καλοπροαίρετος ἄνθρωπος, ( μεταξύ μας, δέν νομίζω  ὅτι θά τό κάνει 

καί  ἄδικα θά περιμένετε, ἀφήνοντας τό θέμα νά αἰωρεῖται καί, ἀφ’ ἑνός μέν 

τούς πιστούς νά ἀποροῦν , ἀφ’ ἑτέρου δέ  τούς  ἀπίστους νά λένε καί νά 

συκοφαντοῦν την Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ὅλους τούς Κληρικούς σάν 

ἀπατεῶνες καί ἀγύρτες ) 

  

Ἀθήνα, 21 Μαϊου 2019  

      Μετά τῆς ἐν Κυρίω  ἀγάπης  
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