
Η Ιερά Μονή Εσφιγµένου, επί τη επετείω της Ανεξαρτησίας του 1821
πατρικώς προσεύχεται στην Παναγία µας και χαιρετίζει και ευλογεί 

τους αποδήµους αδελφούς µας, τον Ελληνισµόν της Αµερικής

Εικονιζόµενος όρθιος ο Ηγούµενος Αρχιµανδρίτης κ. Μεθοδιος, 
µετά των πατέρων που έχουν αναλώση τον βίον 

τους στην Ι. Μονή από 50-80 χρονιά.

Ιερά Μονή Εσφιγµένου Αγίον Ορος υπό διωγµόν
Ο λαός απαιτεί να σταµατήσουν ο πατριάρχης και η Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδος 

την αντιχριστιανική και παράνοµη πολιορκία της Μονής
www.esphigmenou.com

Οι φίλοι της Ι. Μονής, 
γνωστοποιούν στον Ελληνικόν Λαόν:

Το 1821, ηµέρα Παρασκευή ένδεκα Νοεµβρίου, ο Εµµανουήλ Παππάς,
Μακεδών ήρωας του αγώνα και οπλαρχηγός, είχε φύγει από τις
Καρυαίς και πήγε στην Ιερά Μονή Εσφιγµένου, το ορµητήριο του
αγώνως. Το µάθανε οι Τούρκοι και ζήτησαν να τους τον παραδώσουν,
µαζί µε τον Ηγούµενο της Ι. Μονης. Η Μονή Εσφιγµένου αρνήθηκε!
(∆ιαβάστε τα γράµµατα πιο κάτω). Η Ι. Μονή, σε καιρό αµέσου
κινδύνου δι' αυτήν, δεν λύγισε αλλά συµπαραστάθηκε στο Εθνος και
στους ήρωες µας του 1821.

Σήµερα, η Μονή κινδυνεύει από διαταγές του Πατριάρχη και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. Ζητά τις προσευχές και την
συµπαράσταση σας.

Η ελληνική κυβέρνηση και η υπουργός Εξωτερικών κ. Ντόρα
Μπακογιάννη υπό της οποίας την απόλυτη εξουσία είναι το Αγιον
Ορος, έχει το Μοναστήρι σε ασφυκτικό αποκλεισµό αποβλέποντας στο
ξερίζωµά του.

(Βλέπετε Ιστοσελίδα δια λεπτοµέρειες www.Esphigmenou.com)

Τι µπορώ να κάνω να Βοηθήσω:
Παρακαλούµε στείλετε email ή τηλεφωνήστε στην 
κ. Ντόρα Μπακογιάννη, υπουργό Εξωτερικών της
Ελλάδας, κάτω από την απόλυτη εξουσία της οποίας
είναι η Πολιτική ∆ιοίκηση και η Ελληνική Αστυνοµία
στο Αγιον Ορος που ενισχύουν τον αποκλεισµόν και
απαιτείστε να δοθεί τέλος σ' αυτές τις απάνθρωπες
πράξεις. Πέθανε ένας µοναχός από εγκεφαλικό, καθώς
στον ιατρό Αθανάσιο Παπαγεωργίου που έσπευδε να το
ιδή, απαγορεύθη η είσοδος στο Αγ. Ορος, όταν
µαθεύτηκε πού πήγαινε. 

1) κ. Ντόρα Μπακογιάννη
Υπουργός Εξωτερικών

Τηλ.: 011-30-210-368-1800
Φαξ: 011-30-210-368-1433

2) κ. Θεόδωρος Κασσίµης
Υφ. Εξωτερικών 

Email: theodoros@kassimis.gr

Τηλ.: 011-30-210-368-2571
Φαξ: 368-2410

Στείλετε email και τηλεφωνήσετε στον Οικουµενικό
Πατριάρχη και απαιτήστε να παύση να παρανοµή µε την
ψευδεπίπλαστη αδελφότητα και να  τερµατίσει τον άδικο
διωγµόν κατά της πραγµατικής Ι. Μονής Εσφιγµένου και
των Ορθοδόξων πατέρων.

3)Πατριάρχης Βαρθολοµαίος
Email: Patriarchate@ecpatr.org

Τηλ.: 011-90-212-635-4022
212-531-9670 ή Φαξ: 011-90-212-534-9037

Ζητήσετε να µιλήσετε µε τον ίδιον τον Πατριάρχη και να
εκφράσετε την αντίθεσή σας στο αντιχριστιανικό
αποκλεισµό φαγητού, καυσίµων, φαρµάκων και ιατρών
που προορίζοντο δια την πολιορκηµένη, Ι. Μονή
Εσφιγµένου και στο αίτηµα του Πατριάρχη για εκδίωξη 
των αγωνιστών µοναχών από το Αγιον Ορος.

4) Πολιτική ∆ιοίκηση του Αγίου Ορους
(επειδή διευθύνει και ενισχύει το εµπάργκο). 
∆εν έχει υψώσει φωνή διαµαρτυρίας γι' αυτές
τις παράνοµες πράξεις 

Τηλ.: 011-30-23770-23230 
Φαξ: 011-30-23770-23290 

Αποστείλετε την βοήθεια σας:
Ηγούµενος Μεθόδιος 
Τ.θ. 5913
Ιερισσός, 63075
Greece

ή στείλετε εδώ:
Friends of Εsphigmenou Monastery
Ρ.Ο. Βox 301012
Boston, MA 02130-0009

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΟΥ ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΑ TO 1848

Προς τους απανταχού Ορθοδόξους

.......«Κρατώµεν της οµολογίας, ην παρελάβοµεν άδολον παρά
τηλικούτων ανδρών αποστρεφόµενοι πάντα νεωτερισµόν ως
υπαγόρευµα του ∆ιαβόλου.

Ο δεχόµενος νεωτερισµόν κατελέγχει ελλιπήν την κεκηρυγµένη
ορθόδοξον πίστιν, άλλ' αυτή πεπληρωµένη, ήδη εσφράγισται, µη
επιδεχόµενη µήτε µείωσιν, µήτε αύξησιν, µήτε αλλοίωσιν, ην τίνα και
ο τολµών ή πράξαι ή συµβουλεύσαι ή διανοηθήναι τούτο, ήδη ηρνήθη
την πίστιν του Χριστού, ήδη εκουσίως καθυπεβλήθη εις το αιώνιον
ανάθεµα, δια το βλασφήµησαν εις το Πνεύµα το Αγιον, ως τάχα µη
αρτίως λαλήσαν εν ταις Γραφαίς και ταις Οικουµενικαίς Συνόδοις.

Απαντες ουν οι νεωτερίζοντες ή αιρέσει ή σχίσµατι,
εκουσίως ενεδύθησαν κατά τον ψαλµωδόν, κατάραν ως ιµάτιον,
καν τε πάπαι, καν τε Πατριάρχαι, καν τε λαϊκοί, καν τε κληρικοί,
καν Αγγελος εξ ουρανού.

ΑΝΘΙΜΟΣ ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώµης και Οικουµενικός Πατριάρχης. 

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ελέω Θεού πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και
πάσης Αιγύπτου.

ΜΕΘΟ∆ΙΟΣ ελέω Θεού Πατριάρχης Αντιοχείας.
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ελέω Θεού Πατριάρχης Ιεροσολύµων και αι περί

αυτούς Ιεραί Σύνοδοι. 
Ευχόµεθα την Ορθόδοξον οµολογίαν αυτήν να διαφυλάξουν έως

τέλους οι Εσφιγµενίται Μοναχοί, οι αγιορείται Πατέρες και οι
απανταχού Ορθόδοξοι Χριστιανοί ίνα καί την αθάνατον ψυχήν των
σώσουν αλλά ωφελήσουν και τους αιρετικούς, αλλοδόξους και άθεους
ίνα βαπτισθώσι ορθοδόξως και εισέλθουν και αυτοί δια της θύρας εις
την µάνδραν του Ιησού Χριστού.

Ευχόµεθα δε όπως ο Κύριος, εις την Αγίαν Ανάληψιν του οποίου
τιµάται η Ι. Μονή του Εσφιγµένου να παρέχη εις όλους µας διαψιλή
την Χάριν και ευλογίαν Του, και όπως είµεθα έτοιµοι, ίνα
υπαντήσωµεν Αυτόν όταν ελεύσεται πάλιν όν τρόπον ανήλθεν εις τον
Ουρανόν». ΑΜΗΝ.

Από την έκλογήν του µασόνου και συγκρητιστού Πατριάρχου
Αθηναγόρα και εντεύθεν η Ιερά Μονή Εσφιγµένου και οι
Καθηγούµενοι Αυτής Αρχιµανδρίται: Αθανάσιος, Ευθύµιος και ο
σηµερινός Μεθόδιος, έχουν διακόψει και την συµπροσευχήν µετά των
µνηµονευόντων τους αιρετικούς Πατριάρχας.
Περιττόν να αναφέρωµεν λεπτοµέρειας του πρωτοφανούς και αγρίου
διωγµού κατά της σηµερινής Αδελφότητας, η οποία ακολουθεί πιστά
εις τα της Πίστεως τους αγίους προκατόχους αυτής.
0ι Εσφιγµενίται ακολουθούν την Ορθόδοξον πίστιν και οµολογίαν
όπως την συνέστησεν ο Πατριάρχης Ανθιµος ο Εσφιγµενίτης. Την
συνυπέγραψαν δε και οι λοιποί Πατριάρχαι και όχι το αιρετικόν
φρόνηµα των συγκρητιστών πατριαρχών κυρίως από το 1920 και
εντεύθεν όπου τινές εξ αυτών ανήκουν εις την αντίχριστον
είδωλολατρικήν θρησκείαν της µασονίας.

Σηµαντική υπήρξεν η προσφορά της Μονής Εσφιγµένου εις τους
Εθνικούς Αγώνας. Ιδίως δε εις το επαναστατικόν κίνηµα του 1821 όπου
εβοήθησεν τον Εµ. Παπά εις τον αγώνα υπέρ της ελευθερίας. ∆ιέθεσεν
τα πάντα η Μονή Εσφιγµένου εις τον αγώνα και υπέστη διώξεις και
ταλαιπωρίας από το πανίσχυρον καθεστώς των Τούρκων, επροδόθη δε
τελικώς υπό των άλλων Μονών. 

Αι 19 Ιεραί Μοναί τελικώς εγκατέλειψαν και επρόδωσαν τον
εθνικόν αγώνα και µάλιστα ετάχθησαν και κατά της Μονής Εσφιγµένου.

Παραθέτοµεν δύο έγγραφα που απειλητικώς εστάλησαν εις την
Μονήν Εσφιγµένου όπως παραδώση τον εθνεγέρτην Εµµ. Παπάν εις
χείρας του εν Αγίω Ορει Τούρκου ∆ιοικητού.

Το έγγραφον του Τούρκου ∆ιοικητού έχει ως εξής: «Γράφεται το
παρόν εµού του Χασεκή Χαλήλ Βέη ταπίτου του Αγιου Ορους (εν είδει
Μουρασελέ, ένταλµα έλληνιστί).

Προς εσάς τους απαντάς καλογήρους του Μοναστηρίου Εσφιγµένου,
γνωστόν έστω υµίν, ότι σήµερον απ' εδώ ταις Καρυαίς έφυγεν ο λεγόµενος
Αρχοντας µετά του επαράτου και οπαδού του Νικηφόρου και ήλθον αυτού,
τους οποίους να τους πιάσητε και να µας τους στείλετε οµού µε τον
ηγούµενόν σας.

Αν όµως παρακούσατε εις τα γραφόµενά µου και δεν τους πιάσητε να
µου τους στείλετε, ύστερον θέλετε µείνει αναπολόγητοι και εις το ∆ουβλέτι
και εις έµενα. Προσέξατε καλώς να µη προφασισθήτε ακαίρως προφάσεις και
µαταιολογίας, διότι εγώ κάµνω το χρέος µου ως καλοθελητής του Τόπου και
του Μοναστηρίου σας. Οθεν και σεις δεν πρέπει να θελήσητε τον αφανισµόν
σας. Ούτω ποιήσατε εξ αποφάσεως και να µοι αποκριθήτε εις τα γραφόµενά

µου µε τον ίδιον κοµιστήν» 1821 Νοεµβρίου 9 ηµέρα Τετάρτη.
Η απάντησις εκ µέρους του Καθηγουµένου της Μονής Αρχιµ.

Ευθυµίου του Τοποτηρητού Αρχιµ. Ιωακείµ και των Επιτρόπων Ιερεµίου
και Λεοντίου δεν ήτο ικανοποιητική, οπότε ο Τούρκος ∆ιοικητής
απευθύνθηκε εις τους 19 αντιπροσώπους της Ι. Κοινότητος.

Μετά από δύο ηµέρας οι 19 αντιπρόσωποι απέστειλαν
ενσφράγιστον διαµαρτυρίαν στην Ι. Μ. Εσφιγµένου απαιτούντες την
άµεσον παράδοσιν (!) του Εµµ Παπά.

Ιδού η επαίσχυντος επιστολή της Ι Κοινότητος προς την Ι. Μ.
Εσφιγµένου: «Είς την Πανοσιοτητά σας άγιοι Πατέρες του Ιερού Κοινοβίου
Εσφιγµένου. 

Χθες ο ενδοξότατος ηµών Χασεκή Αγάς µας σας έγραψε Μουρασαλέν
(ένταλµα) δια να πιάσητε ενέχυρον τον Αρχοντα και τους λοιπούς καθώς
και ο ίδιος σας έγραψε. Λοιπόν σας γράφοµε και ηµείς οι των δεκαεννέα
ιερών Μοναστηριών προϊστάµενοι οι εν τη Ιερά Συνάξει, να κάµετε το ίδιον,
δηλαδή να µας τους φέρητε ενταύθα αναµφιβόλως, και το ζητούµεν από
εσάς αφεύκτως και ιδού όπου στέλλοµεν επίτηδες ανθρώπους δια να τους
πάρουν.

Και όσοι ακολουθούν τον Αρχοντα να επιστρέψουν εις τα κελλία των ει
δε και φανούν παρήκοοι θέλουν υποπέσει εις οργήν µεγάλην, και θέλει
χάσουν και τα οσπήτια των. Οµοίως και όσοι κοσµικοί ευρίσκονται µε
αυτόν, όλοι να τον αφήσουν, διότι και αυτοί και όσοι πιασθώσιν έχουν να
παιδεύωνται. Ταύτα προς είδησίν σας καί µένοµεν» (1821) Νοεµβρίου
(11) Απαντες οι εν τη κοινή Συνάξει των δεκαεννέα Ιερών Μοναστηρίων
του Αγίου Ορους Προϊστάµενοι (ένθα άνωτ.).

Η ∆ΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ 

Yπεύθυνοι για την καταχώρηση αυτή είναι 
οι φίλοι της Μονής Εσφιγµένου στην Αµερική

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στον ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑ στο (617) 971-0091


