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Πρός: Τηλεοπτικό Σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ
Εντιμότατοι κύριοι,
Αναφορικά με το ζήτημα που δημιουργήθηκε εξ αφορμής της
επικείμενης κυκλοφορίας από τις Εκδόσεις Εκκρεμές, ενός
βιβλίου του δημοσιογράφου Δημήτρη Αλικάκου και τίτλο «Λύτρωση
– Περί του Αγίου Φωτός» εκθέτουμε τα παρακάτω:
Α) Ο συγγραφέας επισκέφτηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και
συναντήθηκε με στελέχη του αρχικά προς κάλυψη πνευματικών του
αναγκών και ακολούθως στα πλαίσια έρευνας γύρω από την ιστορία
του Πατριαρχείου μας.
Β) Οι όποιες βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις ισχυρίζεται πως
έχει στην διάθεσή του έλαβαν χώρα παρανόμως, εν αγνοία των
συνομιλητών του, και χωρίς φυσικά την απαραίτητη συγκατάθεσή
τους.
Γ) Από όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας είναι προφανής
η δόλια συρραφή (μοντάζ) με σκοπό την εξαγωγή του «επιθυμητού»
αποτελέσματος, ενέργεια η οποία εκτός από ηθικά κατακριτέα,
είναι και ποινικώς ελεγκτέα.

Δ) Ήδη έχει δρομολογηθεί προς την εταιρία google κάθε
απαραίτητη νόμιμη ενέργεια για αφαίρεση των επίμαχων βίντεο
από το διαδίκτυο ως προϊόντων παράνομης υποκλοπής, που
περιέχουν παραπλανητικό και συκοφαντικό περιεχόμενο και
δυσφημούν πρόσωπα και Αλήθειες της Πίστεώς μας. Σε κάθε
περίπτωση ρητά επιφυλασσόμαστε παντός εν γένει νομίμου
δικαιώματός μας αναφορικά με τις απαραίτητες δικαστικές
ενέργειες που εκ των πραγμάτων θα λάβουν χώρα.
Ε) Τα όσα αναγράφονται στο επίμαχο βιβλίο αποτελούν προϊόν
φανταστικών ιστοριών επινόησης του συγγραφέα με προφανή στόχο
τον σκανδαλισμό των πιστών και την αποκόμιση οικονομικού
οφέλους από τις πωλήσεις του βιβλίου. Η επιλογή κυκλοφορίας
του επίμαχου βιβλίου την δεδομένη χρονική συγκυρία, μεσούσης
της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαροκοστής και οδεύοντας η Εκκλησία
μας προς το Άγιον Πάσχα αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας τα
βαθύτερα κίνητρα του συγγραφέα και του εκδοτικού οίκου.
ΣΤ) 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, στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου, στις μελέτες των
Αγιοταφιτών Πατέρων και δη του μακαριστού Αγιοταφίτου
Καλλίστου Μηλιαρά στο περιοδικό «Νέα Σιών» και σε ό,τι
συνάγεται εκ της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας.
Ιεροσόλυμα, 18 Μαρτίου 2019,

Με εκτίμηση,
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης
Γέρων Ἀρχιγραμματεύς

