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Πρὸς
τὴν Ἱερὰν Κοινόότητα
τοῦ Ἁγίίου Ὄρους Ἄθω
Εἰς Καρυάάς

Ὁσιολογιώώτατοι Πατέέρες καὶ Ἀδελφοίί,
Χριστὸς Ἀνέέστη!
Ἡ «Σύύναξις Ὀρθοδόόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» κατὰ τὴν τελευταίίαν
συνάάντησιν τῶν µελῶν της µεταξὺ τῶν ἐκ καλῆς ἀνησυχίίας θεµάάτων, ἅτινα
συνεζήήτησε, ἦτο καὶ ἡ φρικτὴ ἐνίίσχυσις καὶ ἐνθάάρρυνσις ὑπὸ πολιτικῶν καὶ
ἄλλων παραγόόντων τοῦ βδελυκτοῦ καὶ ἀποτροπαίίου ἁµαρτήήµατος τῆς ὁµοφυλοφιλίίας, ὅπερ ἀνατρέέπει θείίους καὶ φυσικοὺς νόόµους, διαλύύει τὸν θεόόσδοτον θεσµὸν τοῦ γάάµου καὶ τῆς οἰκογενείίας καὶ προκαλεῖ ἀποδεδειγµέένως
τὴν παιδαγωγοῦσαν τιµωρητικὴν ἐπέέµβασιν τοῦ Θεοῦ.
Ἐπειδὴ εἰς τοὺς κυρίίους ὑποστηρικτὰς τῆς θεοµισήήτου καὶ ἐπαισχύύντου
ταύύτης ἁµαρτίίας, ἀνήήκει καὶ ὁ δήήµαρχος Θεσσαλονίίκης κ. Γ. Μπουτάάρης, ὁ ὁποῖος ἐπὶ τρίία τώώρα συνεχῆ ἔτη (2012-2014) ὀργανώώνει εἰς τὰς ὁδοὺς τῆς Θεσσαλονίίκης τὰς «παρελάάσεις ὑπερηφανείίας» τῶν ὁµοφυλοφίίλων, τῶν ὁποίίων
καὶ µετὰ καυχήήσεως προΐσταται, µολύύνων τὸ πνευµατικὸν περιβάάλλον καὶ
ἐκδιώώκων ἐκ τῆς Ἁγιοτόόκου Θεσσαλονίίκης τὴν Χάάριν καὶ εὐλογίίαν τοῦ Θεοῦ,
καὶ ἐπειδὴ ἐκ τῆς ἰδιόότητος τοῦ δηµάάρχου προεδρεύύει τοῦ ἱδρύύµατος «Ἁγιορειτικὴ Ἑστίία» ἐπισκεπτόόµενος τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν Ἱερὰν Κοινόότητα καὶ
µάάλιστα ὀλίίγας ἡµέέρας πρὸ τῆς παρελάάσεως τῶν ὁµοφυλοφίίλων, ὡς συνέέβη
τὸ παρελθὸν ἔτος, καὶ οὕτω σκανδαλίίζονται πολλοὶ διὰ τὴν ἀποδοχὴν καὶ
φιλοξενίίαν του ὑπὸ τῶν Ἱεροκοινοτικῶν ἀρχῶν, διὰ τοῦτο εὐσεβάάστως σᾶς
παρακαλοῦµεν νὰ διασκεφθῆτε ἐπὶ τῶν ἑξῆς, τὰ ὁποῖα θὰ ἐβοήήθουν καὶ τὸν
δήήµαρχον νὰ ἀναθεωρήήσῃ τοὐλάάχιστον κάάποιας ἐνεργείίας του καὶ τὸ ὀρθόόδοξον πλήήρωµα θὰ ἀνέέπαυον: α) Νὰ παρακληθῇ ὁ κ. Γ. Μπουτάάρης, σεβόόµενος

καὶ τὴν ἰδιόότητα τοῦ προέέδρου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Ἑστίίας», νὰ µὴ συµβάάλλῃ τοῦ
λοιποῦ εἰς τὴν ὀργάάνωσιν καὶ προβολὴν τῆς ὁµοφυλοφιλίίας, ἀρχῆς γινοµέένης
ἀπὸ τοῦ παρόόντος ἔτους (Ἰούύνιος 2015). β) Νὰ τοῦ δηλωθῇ ἐγγράάφως ὅτι, εἰς
περίίπτωσιν µὴ συµµορφώώσεώώς του πρὸς τὸ θεῖον θέέληµα τῆς καταδίίκης τοῦ
σοδοµισµοῦ ἢ τοὐλάάχιστον τῆς µὴ βλασφήήµου ὑποστηρίίξεώώς του, ἡ Ἱερὰ
Κοινόότης ἢ θὰ τοῦ ἀπαγορεύύσῃ τὴν εἴσοδον εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἂν αὐτὸ εἶναι
ἐφικτόόν, ἢ θὰ παύύσῃ νὰ ἔχῃ µετ᾽ αὐτοῦ οἱανδήήποτε σχέέσιν ὡς προέέδρου τῆς
«Ἁγιορειτικῆς Ἑστίίας», ὅπερ ἀναγκαῖον καὶ εὐχερέές.
Γνωρίίζοντες καὶ τὴν ἰδικήήν σας ἀνησυχίίαν διὰ κραυγαλέέα πνευµατικὰ ὀλισθήήµατα εἰς τὸν πνευµατικὸν δίίαυλον τοῦ δόόγµατος καὶ τοῦ ἤθους διατελοῦµεν
Μετὰ πολλῆς τιµῆς καὶ ἀγάάπης ἐν Χριστῷ ἀναστάάντι
Διὰ τήήν «Σύύναξιν Ὀρθοδόόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»
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