
       «Αναλάβετε τ ν πανοπλίαν το  Θεο »ὴ ῦ ῦ

ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

KAI ME TO ΔΑΚΤΥΛΟ ΣΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ….
 «Θέλουμε  να  αγιάσουμε  και  δεν  μας
αφήνουν…»,  λέγει  η  σοφή  λαϊκή
παροιμία! Κι’ εμείς θέλουμε να ησυχά-
σουμε και να κοιτάξουμε την καλλιέρ-
γεια του είναι μας για την σωτηρία της
ψυχής  μας,  ΑΛΛΑ  ΔΕΝ  ΜΑΣ
ΑΦΗΝΟΥΝ!  Διάφορα  επώνυμα  πρό-
σωπα,  ήτοι  Πολιτικοί,  Πανεπιστημια-
κοί,  Δημοσιογράφοι,  Εκπρόσωποι  των
Κομμάτων,  δυστυχώς  δε  και  μερικοί
κορυφαίοι  Εκκλησιαστικοί  Ταγοί,   με
τις πράξεις των, με τα λόγια των και με
τις  δηλώσεις  των  προδίδουν  την
αμώμητον πίστιν μας  και παρά ταύ-τα
……παραμένουν  ανενόχλητοι!  Μεταξύ
όλων αυτών, λοιπόν,  επαναλαμ-βάνω,
επ’ εσχάτων περιλαμβάνονται και τινα κορυφαία εκκλησιαστικά Πρόσωπα.

       Μερικοί  Εκκλησιαστικοί  Άνδρες,  και  μάλιστα οι  συγκροτούντες  την Εκκλη-
σιαστικήν  Διοίκησιν,  δυστυχώς,   «μεριμνούν  και  τυρβάζουν  περί  πολλά»,
λησμονούν δε ότι  «ενός εστί χρεία», όπως είπεν ο Κύριος προς την Μάρθαν, την
αδελφήν του Λαζάρου! (Λουκ. κεφ. ι΄, 41). Κάποιοι, λοιπόν, Εκκλησιαστικοί Άνδρες
σήμερα,  δυστυχώς,  ασχολούνται,  ή  μάλλον  αναλίσκονται,  με  την  επιβολήν  του
δαιμονικής εμπνεύσεως Εμβολίου Covid 19 κατά του Κορωνοϊού, με την διαφήμιση
της  μάσκας,  με  την  τήρηση αποστάσεων  ασφαλείας  εντός  του  Ναού  κλπ.  και
ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΑΥΤΑ! Και μερικοί προχωρούν ακόμη πιο πέρα! Ασχολούνται με την
νομιμοποίηση …….του «γάμου» των ομοφυλοφίλων!

Την ίδια ώρα  ενώ το όνομα του Κυρίου βλασφημείται, οι  ιεροί Ναοί βεβη-
λώνονται, ο Θεός υβρίζεται, η Ορθοδοξία προδίδεται….!

Η κατάστασις αυτή, λοιπόν, διεγείρει την συνείδησίν μας και μας εξαναγκάζει
να διακόψουμε την σιωπή μας και να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας! Να πάρουμε
δηλ. το  όπλο μας και να ρίψουμε μερικές βολές στον αέρα, μήπως και ξυπνήσουν οι
αρμόδιοι! 



Επειδή  όμως  στην  παρατιθέμενη  φωτογραφία
βλέπετε τον υποσημειούμενον με ένα όπλο στο χέρι, ας μη
νομίσετε,  ότι  ανήκουμε  στους  ένοπλους  εγκληματίες,  οι
οποίοι πλεονάζουν πλέον στην εποχή μας! Η φωτογραφία
είναι  από  την  αναπαράσταση  της  μεγάλης  Μάχης  του
Μεγάλου  Σπηλαίου  κατά  του  Ιμπραήμ  Πασά,  η  οποία
εγένετο  την  24ην Ιουνίου  1827.   Η  αναπαράσταση
επαναλαμβάνεται  κάθε  χρόνο  στην  ιστορική  Ιερά Μονή
του  Μεγάλου  Σπηλαίου  των  Καλαβρύτων.  Από  αυτήν,
λοιπόν,  την  τελετή  προέρχεται  και  η  παρατιθέμενη
φωτογραφία! Εμείς, ως ταπεινός εργάτης του Ευαγγελίου,
είμεθα  ωπλισμένος  με  τά  όπλα  του  Ευαγγελίου,
πειθαρχούντες  εις  τα  κελεύσματα του  Αγίου  Αποστόλου
Παύλου προς  τους  χριστιανούς  της  Εφέ-σου:   «Ένδύσασθε

τ ν πανοπλίαν το  Θεο  πρ ς τ  δύνασθαι μ ς στ ναι πρ ς τ ς μεθοδείας το  διαβόλου·ὴ ῦ ῦ ὸ ὸ ὑ ᾶ ῆ ὸ ὰ ῦ    τιὅ
ο κ στιν μ ν  πάλη πρ ς α μα κα  σάρκα, λλ  πρ ς τ ς ρχάς, πρ ς τ ς ξουσίας, πρ ςὐ ἔ ἡ ῖ ἡ ὸ ἷ ὶ ἀ ὰ ὸ ὰ ἀ ὸ ὰ ἐ ὸ
το ς  κοσμοκράτορας  τοὺ ῦ [a]σκότους  τούτου,  πρ ς  τ  πνευματικ  τ ς  πονηρίας  ν  το ςὸ ὰ ὰ ῆ ἐ ῖ

πουρανίοις.ἐ   Δι  το το ναλάβετε τ ν πανοπλίαν το  Θεοὰ ῦ ἀ ὴ ῦ ῦ, να δυνηθ τε ντιστ ναι ν τἵ ῆ ἀ ῆ ἐ ῇ
μέρ  τ  πονηρ  κα  παντα κατεργασάμενοι στ ναι» (Εφεσ. κεφ. στ΄, 11-13).ἡ ᾳ ῇ ᾷ ὶ ἅ ῆ   

 «Θέλουμε,  λοιπόν,   να αγιάσουμε,  αλλά δεν μας αφήνουν…»,  γι’  αυτό και
ξαναπαίρνουμε  τα  πνευματικά  μας   όπλα  και  ξαναρχίζουμε  να  ρίχνουμε
ντουφεκιές στον αέρα! Εάν κάποιους τούς κτυπήσουν και τους τραυματίσουν οι
σφαίρες μας ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ!  

ΠΡΩΤΟΝ, λοιπόν, ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΝ

Ελάτε, Αδελφοί μου, να μελετήσουμε ένα ΠΕΡΙΣΤΑΤΙ-ΚΟΝ
ΑΚΡΩΣ  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ!  Πρόκειται  δι’  ένα πρωτοφανές  ολίσθημα του
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής  κ.  Ελπιδοφόρου.  Ολίσθημα,  το  οποίον
αποτελεί ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ της Αγίας Ορθοδοξίας μας και το οποίον μάλιστα έλαβε
μεγάλην δημοσιότητα! 

Πρόκειται  διά  την  βάπτισιν  δύο  βρεφών,  η  οποία  έλαβε
χώραν  στον  Ιερό  Ναό  της  Παναγίας   Φανερωμένης  της
Βουλιαγμένης  κατά  την  9ην Ιουνίου  2022  από  τον  Σεβ.  κ.
Ελπιδοφόρον! 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A3%206%3A11-13&version=SBLGNT;TR1550;WHNU#fgrc-SBLGNT-6173a


 Πέντε  (5)  είναι  τα  εγκλήματα,  τα  οποία  επετέλεσεν  ο  προαναφερθείς
Αρχιεπίσκοπος,  τα  οποία  και  συνθέτουν  το  έγκλημα  μιάς   ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ
ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ: 

1ον)  Η  βάπτισις  δύο  βρεφών,  που  «αναγνωρίζονται  ως  νόμιμα
τέκνα» ενός ζεύγους ομοφυλοφίλων ανδρών!

2ον)  Η  αποδοχή  ως  αναδόχων  δύο  ΜΗ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ, εκ των οποίων η μία ανήκει στη Ρωμαιο-καθολική
και η άλλη στην Προτεσταντική «Εκκλησία»! (Προσοχή: η λέξις
Εκκλησία τίθεται εντός εισαγωγικών). 

3ον) Η αναγνώρισις ως «οικογενείας» της παρανόμου ενώσεως δύο
gay ανδρών,  η  οποίοι  συγκροτούν  «την οικογένειαν Μπούση»,
όπως χαρακτηριστικά επί λέξει έγραψεν ο κ. Ελπιδοφόρος στην
επιστολή  του  προς  τον  Σεβ.  Μητροπολίτη  Γλυφάδας  κ.
Αντώνιον!

4ον)  Η  αναγνώρισις  ως  φυσιολογικού,  συνεπώς  δε  και  ηθικού,
τρόπου  της  αποκτήσεως  τέκνων  διά  της  μεθόδου  «της
παρένθετης μητέρας»! Και 

5ον)  Ο  σκανδαλισμός  της  συνειδήσεως  των  πιστών  της
Εκκλησίας τέκνων!  

Το γεγονός αυτό έλαβε μεγάλη δημοσιότητα τόσο στον Ημερήσιο,  όσο και
στον Ηλεκτρονικό Τύπο! «ΟΡΓΗ ΙΕΡΑΡΧΩΝ για τον Ελπιδοφόρο» έγραψε, μεταξύ
άλλων και η Εφημερίδα «Ορθόδοξη ΑΛΗΘΕΙΑ»  στο φ. της 20ής  Ιουλίου τρ. έτους.
Και συμπληρώνει: «Πλήρης απογοήτευση και έντονη ενόχληση στη συνεδρίαση της
Ιεράς  Συνόδου  για  τη  κίνηση  του  Αρχιεπισκόπου  να  βαπτίσει  τα  δύο  παιδιά
ομοφυλόφιλου  ζευγαριού.  Για  σοβαρό  ατόπημα  και  θράσος  κάμνουν  λόγο
Ιεράρχες…»  (βλ. σελ. 1η).

Το  γεγονός  αυτό  επλήγωσε  βαθύτατα  την  αρχιερατική  μας  ψυχή!   Η
κατάσταση  είναι  απελπιστική.  Και  με  πληγωμένη  την  ψυχή  μας  ερωτώμεν
δημοσίως τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρον:

«Σεβασμιώτατε,
Τί είσθε; 

Αναμορφωτής της Ορθοδοξίας;



 ή 
Προδότης της Εκκλησίας του Χριστού»; 

 Με ποιό δικαίωμα παρέχετε πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης σε ένα
«ζευγάρι»  ανδρών gays; 

 Με ποιό δικαίωμα ονομάζετε «οικογένειαν Μπούση» το ζευγάρι αυτό; 
 Με ποιό δικαίωμα δέχεσθε αναδόχους στην βάπτιση αυτή δύο γυναίκες, δύο

πρόσωπα, τα οποία ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
  Με ποιό δικαίωμα αναγνωρίζετε και νομιμοποιείτε την απόκτηση τέκνων

διά της μεθόδου της ένθετης Μητέρας; 
  Με ποιό δικαίωμα  περιφρονείτε τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

ο Οποίος μας λέγει: 
«Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκοίται
Βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν», διότι «…..μετήλλαξαν την αλήθειαν

του Θεού εν τω ψεύδει,                                                και εσεβάσθησαν και
ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον Κτίσαντα,             ός εστίν ευλογητός εις

τους αιώνας.  Αμήν.                                                                              Διά  τούτο
παρέδωκεν αυτούς  Θεός εις πάθη ατιμίας,                                       αι τε  γαρ

θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν,
ομοίως δε και οι άρσενες,  αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας,

εξεκαύθησαν  εν τη ορέξει  αυτών εις αλλήλους,
άρσενες  εν άρσεσι την ασχημοσύνην       κατεργαζόμενοι                            και

την αντιμισθίαν, ην έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες.
Οι τα τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θανάτου εισίν,                                               ου

μόνον αυτά ποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι τοις πράσσουσι»    
 (ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ  Κεφάλαιο 6, στίχοι 9-10):               

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε της Αμερικής,
Ακούσατε τον λόγον του Αποστόλου Παύλου;
Είσθε, λοιπόν, ένοχος θανάτου! 
Καθ’ όσον και οι συνευδοκούντες εις την ένωσιν των σεξουαλικώς 

ανωμάλων ΕΝΟΧΟΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΣΙΝ! 
Οι τα τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θανάτου εισίν,                                               ου

μόνον αυτά ποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι τοις πράσσουσι».    

Με αβάστακτον πόνον ψυχής Σας γράφει τα λόγια αυτά ένας
ταπεινός και ανάξιος Αδελφός Σας, και συνεπίσκοπός Σας, ο οποίος, Χάριτι
Κυρίου, άγει σήμερον το 46ον έτος εις την Αρχιερωσύνην! 

Λυπούμαι  βαθύτατα,  διότι  τόσον  η  Ιερά  Σύνοδος  της
Εκκλησίας της Ελλάδος, όσον και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης
μας κ.κ. Βαρθολομαίος ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ εις την προδοσίαν της



Πίστεώς μας, την συντελεσθείσαν υφ’ Υμών διά της ως άνω περιγραφομένης
βαπτίσεως των «τέκνων της ….οικογενείας Μπούση». 

Ταπεινά Σας εύχομαι ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ.

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Καλάβρυτα, 8 Αυγούστου 2022
**********************

Επισυνάπτεται η καταγγελία μου πρός την Δ.Ι.Σ.



ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟΝ

Τρίτη, 12 ουλίου 2022Ἰ

Τήν Διαρκ   εράν Σύνοδον τ ς κκλησίας τ ς λλάδος ῆ Ἱ ῆ Ἐ ῆ Ἑ
Ἰω. Γενναδίου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ

Μ Η Ν Υ Σ Ι Σ

Μακαριώτατε γιε Πρόεδρε, Ἅ
Σεβασμιώτατοι γιοι Σύνεδροι,Ἅ

Δυσπερίγραπτος  ε ναι   πόνος,   πο ος  κυριαρχε  ε ς  τήν  ταλαίπωρονἶ ὁ ὁ ὁ ῖ ῖ ἰ
ψυχήν μου, πειτα πό τήν ε δησιν, τι  Σεβασμιώτατος ρχιεπίσκοπος μερικ ςἔ ἀ ἴ ὅ ὁ Ἀ Ἀ ῆ
κ.κ. λπιδοφόρος μόλις πρό δύο μερ ν Ἐ ἡ ῶ « κανε την πρώτη βάπτιση υιοθετημένωνἔ
παιδι ν  ῶ gay ζευγαριοῦ στη  Αθήνα»  (βλ.  π’  ριθμ.  1  καί  2  πισυναπτόμεναὑ ὰ ἐ

γγραφα)  ε ς  τόν  ερόν  Ναόν  «Παναγίας  Φανερωμένης»  τ ς  Βουλιαγμένης!ἔ ἰ ἱ ῆ
Λεπτομερείας  περί  τ ς  προδοτικ ς  ταύτης  πράξεως  θά  ε ρετε  ε ς  τόῆ ῆ ὕ ἰ

πισυναπτόμενον  3ἐ ον γγραφον,  τό  πο ον  δημοσιεύεται  ε ς  τήν  στοσελίδαἔ ὁ ῖ ἰ ἱ
«www.protothema.gr» καί χει τίτλον: «Ο Ευάγγελος Μπούσης καί ο σύζυγός τουἔ
Πίτερ Ντούντας βάφτισαν .....τα παιδιά τους στη Βουλιαγμένη».  

πειδή διά τ ς πράξεως ταύτης  νερυθριάστως καταπατε ται  ρθόδοξοςἘ ῆ ἀ ῖ ἡ Ὀ
Διδασκαλία καί Παράδοσις, νομοθετε ται δέ καί μνηστεύεται  πορνεία, δηλ. ῖ ἀ ἡ ἡ
παράνομος συζυγική νωσις δύο προσώπων το  α το  φύλου, διά τόν λόγον α τόνἕ ῦ ὐ ῦ ὐ
καταμηνύω καί

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ νώπιον μ νἐ Ὑ ῶ
τόν Σεβασμιώτατον ρχιεπίσκοπον μερικ ς κ.κ. λπιδοφόρονἈ Ἀ ῆ Ἐ

α) πί προδοσί  τ ς μωμήτου μ ν Πίστεως, ἐ ᾳ ῆ ἀ ἡ ῶ
β) πί καταπατήσει τ ν ερ ν Κανόνων, καί ἐ ῶ Ἱ ῶ

γ) πί σκανδαλισμ   τ ς συνειδήσεως τ ν πιστ νἐ ῷ ῆ ῶ ῶ
 τ ς κκλησίας τέκνωνῆ Ἐ

καί παρακαλ  διά τά καθ’ μ ςῶ Ὑ ᾶ .
α)  πρ ξις του, μμέσως πλήν σαφ ς, νομιμοποιε  τήν πορνείαν καί τήνἩ ᾶ ἐ ῶ ῖ

συμβίωσιν  δύο  προσώπων  το  δίου  φύλου,  το θ’  περ   Νομοθέτης  Θεόςῦ ἰ ῦ ὅ ὁ
κατεδίκασε διά το  ξ Ο ρανο  πεμφθέντος πυρός, διά το  ποίου καί κατέκαυ-ῦ ἐ ὐ ῦ ῦ ὁ
σε τά Σόδομα καί τά Γόμορρα! Ε ναι γνωστόν δη τό Παγκόσμιον Κίνημα τ νἶ ἤ ῶ
ΛΟΑΤΚΙ, τοι τ ν μοφυλοφίλων! κόμη καί  Νομοθετο σα κοσμική ξουσία,ἤ ῶ Ὁ Ἀ ἡ ῦ Ἐ

 Πολιτεία, δέν χει ε σέτι νομοθετήσει τήν υ οθεσίαν τέκνων κ μέρους τ ν ἡ ἔ ἰ ἱ ἐ ῶ Gays! 
Ε ς τήν πρός τόν ο κε ον εράρχην σχετικήν πιστολήν του  Σεβ. μερικ ςἰ ἰ ῖ Ἱ ἐ ὁ Ἀ ῆ

α τε ται τήν ε λογίαν το  Σεβ. Γλυφάδος κ. ντωνίου καί ναφέρει πί λέξει τάἰ ῖ ὐ ῦ Ἀ ἀ ἐ
ξ ς:  ἑ ῆ «..... πως τελέσω  τήν βάπτισιν τ ν δύο τέκνων τ ς κ  Σικάγου ρμωμένηςὅ ῶ ῆ ἐ ὁ
μογενειακ ς ὁ ῆ ο κογενείας  Μπούση»ἰ !!!! (βλ. φημερίδα Ἐ Espresso», 13.07.2022, σελ.



5). ρα διά τ ς χρήσεως το  ρου Ἄ ῆ ῦ ὅ «ο κογένεια Μπούση»ἰ ,  Σεβ. κ. λπιδοφόροςὁ Ἐ
μμέσως πλήν σαφ ς ἐ ῶ ναγνωρίζει καί νομιμοποιε  τήν ναίσχυντον καί φύσικονἀ ῖ ἀ ἀ

συζυγικήν σχέσιν  καί τήν παρά φύσιν  σαρκικήν μ ξινῖ   δύο προσώπων το  α τοῦ ὐ ῦ
φύλου, σχέσιν τήν ποίαν  Δημιουργός Θεός κατεδίκασεν περιφράστως!  ὁ ὁ ἀ

στε,  λοιπόν,   Σεβ.  μερικ ς  κ.κ.  λπιδοφόρος  καί  διά  τ ς  ς  νωὭ ὁ Ἀ ῆ Ἐ ῆ ὡ ἄ
πιστολ ς του,  κυρίωε δέ  διά τ ς  συμμετοχ ς του ε ς  τό  ερόν Μυστήριον τοἐ ῆ ῆ ῆ ἰ ἱ ῦ

Βαπτίσματος  δύο  υ οθετημένων  βρεφ ν  πό  «ζεύγους»  μοφυλοφίλων,  ἱ ῶ ὑ ὁ τ νῶ
συγκροτούντων τήν «ο κογένειαν Μπούση»ἰ , κατεπάτησε καί τόν θε ον Νόμον καίῖ
τό νθρώπινον Δίκαιον!ἀ

β) Διά τ ς ποδοχ ς ς ναδόχων ε ς τήν Βάπτισιν κτώ προσώπων, μεταξύῆ ἀ ῆ ὡ ἀ ἰ ὀ
τ ν ποίων συμπεριλαμβάνονται καί δύο το λάχιστον τεροδόξοι γυνα κες, τοι ῶ ὁ ὐ ἑ ῖ ἤ ἡ
κυρία Ε γενία Νιάρχου καί  κυρία  ὐ ἡ Bianca Bartolini,  Σεβ. κ. λπιδοφόρος χιὁ Ἐ ὄ
μόνον κατεπάτησε καί κατεφρόνησε τούς ερούς Κανόνας τ ς ρθοδόξου μ νἹ ῆ Ὀ ἡ ῶ

κκλησίας,  Ἐ λλά  καί  ΕΝΕΠΑΙΞΕΝ  ΤΟΝ  ΘΕΟΝ,ἀ  καθ’  σον  α  ς  νω  δύοὅ ἱ ὡ ἄ
νάδοχοι, μή νήκουσαι είς τήν ρθό-δοξον κκλησίαν,  ΔΕΝ ΕΞΕΦΩΝΗΣΑΝἈ ἀ Ὀ Ἐ

ΤΟ  ΣΥΜΒΟΛΟΝ  ΤΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ  ΤΩΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ,  διότι   μία  ξ  α τ νἡ ἐ ὐ ῶ
τυγχάνει  Ρωμαιοκαθολική  καί   τέρα  Προτεστάντισσα!!!!  θεν  πρέπει  νάἡ ἑ Ὅ
δικασθῇ καί πί καταφρονήσει τ ν ερ ν Κανόνων τ ς ρθοδοξίας μας.ἐ ῶ Ἱ ῶ ῆ Ὀ

γ) Τέλος,  σύνετος α τη συμπεριφορά το  Σεβ. ρχιεπισκόπου κ. λπιδοφόρουἡ ἀ ὕ ῦ Ἀ Ἐ
συνετάραξε τό πλήρωμα τ ς ρθοδόξου μ ν κκλησίας καί τό κατεσκανδάλισε, καθ’ῆ Ὀ ἡ ῶ Ἐ

σον  νίερος α τη νέργειά του λαβε μεγάλην δημοσιότητα τόσον ε ς τόν μερήσιονὅ ἡ ἀ ὕ ἐ ἔ ἰ ἡ
Τύπον, σον καί ε ς τά Διαδικτυακά Μέσα νημερώσεως.   Διά τόν λόγον α τόν πρέπειὅ ἰ Ἐ ὐ
νά δικασθ  ο τος  ῆ ὗ καί πί σκανδαλισμ  τ ς συνειδήσεως τ ν πιστ ν τ ς κκλησίαςἐ ῶ ῆ ῶ ῶ ῆ Ἐ
τέκνων.

 Μάρτυρας προτείνω:
1) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πειραι ς  κ.κ. Σεραφείμ,ῶ

2) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γλυφάδος κ.κ. ντώνιον, Ἀ

καί  3)  Τόν  Δημοσιογράφον  κ.  Νικόλαον  Σταματάκην,  ρθρογράφον  τ ςἀ ῆ
φημερίδος  «’Ορθόδοξος Τύπος». (Βλ. κύριον ρθρον  ε ς τό π’ ριθμ. 2409 φ. τ ςἘ ἄ ἰ ὑ ἀ ῆ

15.07.2022  μέ  τίτλον:«Ο  ΑΡΧ.  ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ  ΕΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ  ΤΟΥΣ
“ΓΑΜΟΥΣ“ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ!»).

Ὅθεν τα τα καταγγέλλοντες πρός μ ς,  παρακαλο μεν διά τά καθ’ῦ Ὑ ᾶ ῦ
μ ς. Ὑ ᾶ

πί δέ τούτοις, διατελο μεν Ἐ ῦ
                             λάχιστος ν Χριστ  δελφόςἘ ἐ ῷ Ἀ

+ Ο πρ. Καλαβρύτων καί Α γιαλείας μβρόσιοςἰ Ἀ

Συνημμένως πισυνάπτονται τά π’ ριθμ. 1, 2 καί 3 γγραφα. ἐ ὑ ἀ ἔ



Το Άγιον Όρος για την βάπτιση από «ομόφυλο ζεύγος»

Ἐξ ἀφορμῆς προσφάτων δημοσίων ἐμφανίσεων καὶ τοποθετήσων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη 
καὶ ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖες ἀφήνουν νὰ δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι εἶναι δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία 
νὰ δέχεται ὁποιαδήποτε ἄλλη μορφὴ οἰκογένειας, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν ποὺ θεσπίζει τὸ Ἱερὸν 
Εὐαγγέλιον, ἡ Ἱερὰ Κοινότης ἐπιθυμεῖ νὰ τοποθετηθεῖ καὶ δημοσίως.

Τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς χῶρος προσευχῆς καὶ ἀσκήσεως, μὲ ἀδιάσπαστη συνέχεια λειτουργικὴ καὶ 
πνευματική, εὔχεται ταπεινὰ ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου, γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους 
ἀνεξαρτήτως διακρίσεων.

Τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος γίνεται μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ λαμβάνει 
τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναμφισβήτητα ἀποτελεῖ τὴν ὁρατὴ ἔκφραση τῆς ἄπειρης 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Ἡ προσπάθεια νὰ ζήσουμε σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο καὶ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ ἐξασφαλίζει τὶς 
προϋποθέσεις γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῶν ἀνωτέρω δὲν θὰ μπορούσαμε παρὰ νὰ ἐκφράσουμε τὴν λύπη μας γιὰ τὶς 
παραπάνω δημόσιες ἐμφανίσεις καὶ τοποθετήσεις προσώπων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες 
παρέχουν ἀφορμὲς σκανδαλισμοῦ τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

https://www.romfea.gr/images/article-images/2022/07/romfea2/Iera_Koinotita.pdf


Εἶναι σαφῶς ξένο πρὸς τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος νὰ ἀφήνεται νὰ 
ἐννοηθεῖ ὅτι ἕνα «ὁμόφυλο ζεῦγος» εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρεῖται ὡς οἰκογένεια καὶ νὰ 
ἀναγνωρίζεται σὲ αὐτὸ δικαίωμα υἱοθεσίας τέκνων, καθὼς κάθε τέτοιου εἴδους μορφὴ 
τεκνοθεσίας ἢ ἀναδοχῆς ἀντίκειται στὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία, τὴν ἀνθρώπινη φύση ἀλλὰ καὶ 
στὸ ἦθος καὶ στὶς παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας, ἐνῶ ταυτόχρονα παραβιάζει καὶ τὰ στοιχειώδη 
δικαιώματα ἀθώων ἀντυπεράσπιστων ἀνθρώπων, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ 
ἐπιλέξουν ἕνα φυσιολογικὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον.

Τὰ ἀνωτέρω ἐκφράζομε ὡς φωνὴ εἰλικρινοῦς ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν πορεία τῆς πατρίδος μας, καὶ 
μάλιστα σὲ περίοδο τόσο κρίσιμη γι᾽ αὐτήν.

Εἴθε ἡ Προστάτις τῆς πατρίδος μας καὶ Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ μεσιτεύει 
πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν γιὰ νὰ ὁδηγήσει ὅλους σὲ μετάνοια καὶ ζωὴ σύμφωνα 
πρὸς τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν διδασκαλία Του.

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.

Πηγή: https://www.romfea.gr/agioritika-nea/51378-to-agion-oros-gia-tin-vaptisi-
apo-omofylo-zeygos
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