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Δήλωση Συμπαράστασης 
Δημοσιεύθηκε από VatopaidiFriend στο 10 Οκτώβριος, 2008 
 

Μπορείτε  να  δείτε  τη  Δήλωση  Συμπαράστασης  για  τη Μονή  Βατοπαίδιου  και  αν 
θέλετε να την υπογράψετε: http://www.petitiononline.com/vatopedi/petition.html  

Για όσους δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση επισυνάπτεται η Δήλωση σε αρχείο 

dilosi_simparastasis_filon για εκτύπωση. 

Και στα Αγγλικά  dilosi_simparastasis_english. 

Τα χειρόγραφα υπογραμμένα υπομνήματα παρακαλούμε όπως αποστέλλονται σε 

ένα από τα ακόλουθα φαξ: +30 2117152578, +357 22318886. 

Δείτε http://www.petitiononline.com/vatopedi/petition.html  
 

Δημοσιεύθηκε στο Γενικά | Κανένα σχόλιο » 

 

Τί είναι τα χρυσόβουλα; 
Δημοσιεύθηκε από VatopaidiFriend στο 10 Οκτώβριος, 2008 
 

Στην εφημερίδα ΤΟ ΘΕΜΑ, Κυριακή 5‐10‐2008, διαβάζουμε το άρθρο: 

ASK THE EXPERT 
Από τον Αλέξανδρο Μωρέλλα 

 

Απαντά: Ι.Μ. Κονιδάρης 
καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΤΟ ΘΕΜΑ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΑ; 

Κάθε Κυριακή θέτουμε  το  βασικό  ερώτημα  της  εβδομάδας σε  έναν άνθρωπο που 
κατέχει το αντικείμενο. 
 

••• Βασική πηγή Δικαίου της βυζαντινής περιόδου είναι τα έγγραφα, δημόσια και 
ιδιωτικά.  Στα  δημόσια  έγγραφα  συγκαταλέγονται  τα  αυτοκρατορικά,  τα 
πατριαρχικά κ.ά. 
1.  Τα  χρυσόβουλα  είναι  λοιπόν  επίσημα  αυτοκρατορικά  έγγραφα.  Συνιστούν,  με 
άλλα λόγια, επίσημο δημόσιο έγγραφο. 
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2.  Τα  χρυσόβουλα  έφεραν  τη  σφραγίδα  του  αυτοκράτορα,  εν  προκειμένω  χρυσή 
σφραγίδα (βούλα), εξ ου και η ονομασία τους. 
3. Η αυτοκρατορική γραμματεία ετοίμαζε τα χρυσόβουλα σε εξαιρετικής ποιότητας 
περγαμηνή  (επεξεργασμένο δέρμα). Ο αυτοκράτορας υπέγραφε το χρυσόβουλο με 
κόκκινο  μελάνι  και  με  τον  πλήρη  τίτλο  του:  «Πιστός  βασιλεύς  και  αυτοκράτωρ 
Ρωμαίων». 
4.  Ένα  από  τα  πιο  γνωστά  χρυσόβουλα  είναι  ο  Τράγος,  χρυσόβουλο  του  Ιωάννη 
Τσιμισκή για  το Άγιον Όρος,  που  έχει  αποκτήσει  την ονομασία αυτή  επειδή  είναι 
γραμμένο σε δέρμα τράγου. 
5. Με χρυσόβουλο ο αυτοκράτορας συνήθως παραχωρούσε προνόμια: έκανε δωρεές 
σε μοναστήρια ή τους παραχωρούσε φορολογικές απαλλαγές ή πλήρη φορολογική 
ατέλεια. 
6. Οι μοναχοί ζητούσαν συχνά επιβεβαίωση των χρυσόβουλων από τους επόμενους 
αυτοκράτορες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των δικαιωμάτων τους. 
7. Φυσικά και υπήρξαν πλαστά χρυσόβουλα, όπως υπήρξαν και υπάρχουν σε όλες 
τις εποχές και πλαστά έγγραφα. 
8.  Το  χρυσόβουλο  θέτει  κανόνες  Δικαίου,  όπως  οι  αυτοκρατορικοί  νόμοι,  αλλά 
επάγεται νομικές συνέπειες, συνεπώς δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
9. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου το ελληνικό κράτος, μετά τη σύστασή του το 1830, με 
βάση  τα  χρυσόβουλα  των  Βυζαντινών  αυτοκρατόρων  επικύρωσε  νομοθετικά  την 
κυριότητα μονών επί διαφόρων μοναστηριακών εκτάσεων. 
10.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  χρυσόβουλου  με  το  οποίο  παραχωρείται  γη,  και 
μάλιστα  ολόκληρο  νησί,  αυτό  της Πάτμου,  είναι  το  χρυσόβουλο  του αυτοκράτορα 
Αλεξίου Α΄ του Κομνηνού το 1088 μ.Χ. προς τον τότε μοναχό και στη συνέχεια όσιο 
Χριστόδουλο, ιδρυτή της Μονής Πάτμου. 
 
Δημοσιεύθηκε στο Απόψεις λαϊκών | Κανένα σχόλιο » 

 

H κατάντια των ελληνικών Μ.Μ.Ε 
Δημοσιεύθηκε από VatopaidiFriend στο 10 Οκτώβριος, 2008 
 

Από: Έλληνες Χριστιανούς, εν Κύπρο διαμένοντες 
Προς: Tα μαζικά μέσα της Ελλάδας 

Θέμα: Ανταπόκριση από Κύπρο‐H κατάντια των ελληνικών Μ.Μ.Ε  

Τα τελευταία 2‐3 χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας αδιάκοπης σκανδαλολογίας από το 
πρωί μέχρι το βράδυ όπως αυτή παρουσιάζεται στο σύνολο σχεδόν των ελληνικών 
Μ.Μ.Ε.  Σκάνδαλο  <Λιοσάκη>,  σκάνδαλο  <Ζαχόπουλλου>,  σκάνδαλο  SIEMENS, 
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σκάνδαλο ΟΤΕ,  σκάνδαλο Βατοπαιδίου  κ.ο.κ.  Επί  μήνες πρωτοσέλιδη παρουσίαση 
τόσο  σε  εφημερίδες  όσο  και  σε  τηλεοπτικούς  σταθμούς,  όλων  αυτών  των 
σκανδάλων. 
Εμείς  οι  εν  Κύπρο  αδελφοί  σας,  ως  μακρόθεν  διαμένοντες  και  βλέποντας 
καθαρότερα και αντικειμενικότερα τα πράγματα, ένα έχουμε να πούμε.  
Λυπούμαστε. Αυτά τα πράγματα δεν είναι υγιή. 
Τόσο πολλοί προσοντούχοι, έμπειροι και αξιόλογοι δημοσιογράφοι (πολύ καλύτεροι 
από  τους  Κύπριους  δημοσιογράφους)  και  να  ασχολούνται  συνεχώς  με  τον  μαύρο 
τύπο  και  τα  σκάνδαλα  και  όχι  με  θέματα  που  εκπέμπουν  την  θετική  και 
δημιουργική  εικόνα  της  Ελλάδας  (νέες  τεχνολογίες,  ιατρικές  ανακαλύψεις, 
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες), είναι πολύ ανησυχητικό φαινόμενο. 
Σκάνδαλα υπάρχουν, υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν, δεν τα έχουν ανακαλύψει 
μόνο στην Ελλάδα. Όμως η επιμονή να ασχολείστε τόσο πολύ με αυτά, από το πρωί 
μέχρι το βράδυ, είναι φαινόμενο κοινωνικής σήψης που μόνο κακή εικόνα προκαλεί 
της Ελλάδας ανά το διεθνές. Έβλεπα για μια βδομάδα το Β.Β.C. Πρώτη είδηση είχαν 
τα  θέματα  οικολογίας  (κυνήγι  φάλαινας  από  Ιάπωνες),  υγείας,  οικονομίας, 
καθημερινότητας  του  πολίτη.  Το  όνομα  του  άγγλου  πρωθυπουργού  ακούστηκε 
ελάχιστa  προς  το  τέλος  των  ειδήσεων. Ούτε λόγος για σκάνδαλα. Άραγε  εκεί  δεν 
υπάρχουν; Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν μαφίες; Υπάρχουν και εκεί τα σκάνδαλα 
αλλά τα αναλαμβάνει η δικαιοσύνη και τα δικάζει όταν υπάρχουν τεκμήρια, χωρίς 
τυμπανοκρουσίες και υπερβολές. 
Αντιλαμβανόμαστε  ότι  το  σκάνδαλο  πουλάει.  Από  αυτό  ζείτε.  Από  το  να 
παρουσιάσετε  μια  <είδηση>  ότι  ο  τάδε  έφαγε,  ο  τάδε  έκλεψε,  ο  τάδε  επώνυμος 
χώρισε,  ο  τάδε  επώνυμος  ενεπλάκηκε  σε  μίζες.  Χιλιάδες  επώνυμοι  και  ανώνυμοι 
έχουν  περάσει  από  τις  στήλες  και  τους  δέκτες  σας  (ένοχοι  και  αθώοι)  ως 
εμπλεκόμενοι  σε  σκάνδαλα  aυξάνοντας  τους  δείκτες  ακροαματικότητας  σας. 
Κυριολεκτικά  μερικοί  ζουν  από  το  αίμα  αυτών  των  ανθρώπων,  πριν  ακόμα 
προσαχθούν σε δίκη, πριν κατηγορηθούν, πριν τους απαγγελθούν κατηγορίες. 
Φυσικά  για  αυτό  το  λυπητερό  φαινόμενο  δεν  φταίτε  μόνο  εσείς  αλλά  και  μια 
μεγάλη  πλειοψηφία  των  ακροατών  σας  που  αρέσκονται  στο  άκουσμα  ενος 
γαργαλιστικού  σκανδάλου  αλλά  εσείς  οφείλεται  να  κρατήσετε  το  επίπεδο,  να 
φυλάξετε τις Θερμοπύλες. 
Μου  έκανε  εντύπωση  η  προχθεσινή  ομιλία  του  κ  Παπανδρέου  στην  Δ.Ε.Θ  όπου 
κριτίκαρε  την  κυβέρνηση σε  ένα σωρό σοβαρά θέματα,  παιδεία,  υγεία,  ανάπτυξη, 
οικονομία κτλ. Όσο αναφερόταν στα άκρως σημαντικά αυτά θέματα που αφορούν 
την καθημερινότητα και την ευημερία του πολίτη κανένας από το ακροατήριο του 
δεν αντέδρασε. Όλοι κόντευαν να αποκοιμηθούν. Μόλις ο κ. Παπανδρέου ανέφερε 
την λέξη «Σκάνδαλο» όλος ο κόσμος άρχισε τα συνθήματα, τα χειροκροτήματα και 
τις  ιαχές. Μου θύμισε  τα στάδια που  τοποθετούσαν τους μάρτυρες  της  εκκλησίας 
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μας στα παλαιά χρόνια και όλος ο κόσμος φώναζε αίμα, αίμα. Αλήθεια που πάμε; 
Σε  ένα σημείο  της  ομιλίας  του  ο  κ Παπανδρέου πολύ  εύστοχα  εκτίμησε πως από 
όλα αυτά τα σκάνδαλα που ακούγονται και αναπαράγονται πλήττεται η αξιοπιστία 
και  η  αναπτυξιακή  πορεία  της  χώρας,  λησμονώντας  όμως  πως  και  ο  ίδιος  παίζει 
πρωταγωνιστής σε αυτό το παιγνίδι. 
Από μια μεγάλη έρευνα γερμανικού περιοδικού φάνηκε πως στις ευρωπαϊκές χώρες 
ο αναγνώστης/ακροατής προτιμά να ακούει θέματα που σχετίζονται πρώτιστα με 
το περιβάλλον,  την υγεία,  την εκπαίδευση,  τις δημόσιες συγκοινωνίες. Η πολιτική 
και τα σκάνδαλα <πουλούν> σε μια μικρή μερίδα πολιτών. Στην Ελλάδα και στην 
Ιταλία  του Berlouskoni  τα  πράγματα  διαφέρουν  και  αυτό  πραγματικά  είναι  πολύ 
λυπητερό  και  υποτιμητικό  για  την  χώρα.  Το  σκάνδαλο  δεν  προάγει  την  ευημερία 
του  πολίτη,  την  υποβιβάζει  διότι  δημιουργεί  αίσθημα  καχυποψίας,  μίζερης 
νοοτροπίας  και  αρνητικής/παθητικής  στάσης.  Επικρατεί  το  γνωμικό:  <αφού  όλοι 
τρώνε και κλέβουν και ιδίως οι υψηλά ιστάμενοι γιατί να είμαι ο εγώ ο έντιμος και ο 
δημιουργικός πολίτης, θύμα των εκάστοτε κυβερνήσεων;>. 
Αφού λοιπόν καλύψατε όλων των ειδών τα σκάνδαλα, ήρθε η ώρα να ασχολειθείτε 
και  με  κάτι  άλλο  που  πουλάει.  Άγιο Όρος  και  μονή  Βατοπαιδίου.  Αηδία.  Αντί  να 
αφιερώσετε  ώρες  και  ώρες  για  να  καλύψετε  με  εκπομπές  σας  τα  δισεκατομύρια 
έργων  και  ευεργεσιών  που  η  μονή  και  το  Άγιο  Όρος  έχουν  προσφέρει  στην 
μακραίωνη  ιστορία  τους  σε  έλληνες,  κύπριους  και  απόδημους  (για  να  βρεθούν 
μιμητές)  ασχολείστε  συνεχώς  με  φαντάσματα  προσπαθώντας  να  αναδειχθείτε 
πρωταγωνιστές ανακάλυψης κάποιου σκανδάλου γύρω από την μονή. Το Αγ. Όρος 
(και η μονή Βατοπαιδίου που ξεχωρίζει για την προσφορά της)  είναι το λύκνο της 
ιεροπρέπειας  ανά  τον  κόσμο,  ότι  πιο  αγνό,  παραδοσιακό  και  ειλικρινές  έχει 
απομείνει στον ελληνισμό με διεθνή αναγνώριση και ακόμη και αυτό προσπαθείτε 
να το καταστρέψετε και να το σπιλώσετε (απλά για να πουλήσετε) μη σκευτόμενοι 
πως τα μάτια όλης της Ευρώπης και όλης της υφηλίου που έχουν σε αναγνώριση το 
Αγ. Όρος μας παρακολουθούν αθόρυβα. 
Θέλετε  να  καταστρέψετε  τα  πάντα;  εμπρός  μπορείτε,  όμως  μην  κατηγορείτε  τον 
τόπο και τα παιδιά για έλλειψη σεβασμού και έλλειψη ιδεοδών διότι πρώτοι εσείς οι 
δημοσιογράφοι  και  καναλλάρχες  πυροβολήσατε  με  σκληρότητα,  ασπλαχνία, 
ανυπομονησία  και  αδιακρισία  την  ορθοδοξία.  Το  Αγ.  Όρος  υπήρξε  λιμάνι 
παρηγοριάς  για  εκατομμύρια  ανθρώπους  σε  προβλήματα  καρκίνων,  διαζυγίων, 
ναρκωτικών  με  εμφανέστατα  θετικά  αποτελέσματα  από  τις  προσευχές  των  εκεί 
πατέρων που αδιαλείπτως προσεύχονται ξαγρυπνούντες, όταν όλοι εμείς κάνουμε 
την ξαπλωτή και τις ηλιθιότητες μας. 
Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σφετερίστηκε λεφτά ο π Εφραίμ, ή ο όποιος 
Εφραίμ; Να δικαστεί να καταδικαστεί, που είναι το πρόβλημα; Υπάρχουν τεκμήρια; 
ωραία ας προχωρήσει  η  δικαιοσύνη. Αν ο π.  Εφραίμ  είναι πιο  έξυπνος και  ικανός 
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από  σας  και  από  μένα  και  αύξησε  την  περιουσία  της  Μονής  του  να  του  πείτε 
μπράβο  και  να  του  δώσετε  συγχαρητήρια  διότι  θα  μπορεί  να  βοηθά  περισσότερο 
κόσμο από ότι προηγουμένως. Αν υπουργός έκανε παρανομία, αδικία να δικαστεί 
και να καταδικαστεί. Δεν κατανοούμε γιατί συνεχώς αναμοχλεύετε τα  ίδια και τα 
ίδια.  Εσείς  δημιουργήσατε  ενόχους  πριν  παρουσιαστούν  αξιόποινες  πράξεις,  πριν 
καν  την  ύπαρξη  καπνού  αφού  πιαστήκατε  από  μια  νόμιμη  μεταβίβαση  και 
παράξατε τόσα και τόσα από μόνοι σας, μη σκεφτόμενοι την επόμενη ημέρα. 
ΕΡΤ WORLD 
Η τηλεόραση που εκπέμπει δορυφορικά σε όλους τους έλληνες και μη. Έχει 1 χρόνο 
που της απευθύναμε 15 προσκλήσεις να έρθει Κύπρο να προβάλει την Αγ. Σκέπη, 
ένα χώρο με τα ψηλότερα ποσοστά επιτυχούς απεξάρτησης νέων από τα ναρκωτικά 
στην  Ευρώπη  ώστε  η  προσπάθεια  να  βρει  μιμητές.  Αντί  να  προχωρήσουν  οι 
δημοσιογράφοι  της ΕΡΤ σε προβολή αυτού του θεάρεστου έργου,  κατάντησαν την 
δημόσια τηλεόραση των αποδήμων σε εκπομπή λάσπης κατά του ιερότερου χώρου 
της  ορθοδοξίας  του  Αγ.  Όρους  και  κατά  Βατοπαιδίου.  Βρώμισαν  καλά  καλά  την 
Ελλάδα με την αδιάκοπη παρουσίαση σκανδάλων τώρα τα προβάλλουν και στους 
απόδημους μπας και έχει κανένα που δεν σκανδαλίστηκε ακόμη και πιστεύει ακόμα 
σε θεσμούς και αξίες. Ξυπνάτε φίλοι!!!!!!! Που πάμε;;;; 
 
Υ.Γ. Μια ομάδα ελλήνων προσκυνητών με επικεφαλής τον αρχιμανδρίτη π. Νεκτά‐
ριο Αντωνόπουλο  ταξίδευε πεζή 7‐8 ώρες  για  να συναντήσουν  ένα  διάσημο Ρώσο 
ασκητή  στα  βάθη  των  δασών  Ρωσίας.  Μετά  που  συνάντησαν  τον  ασκητή  και 
συνομίλησαν μαζί του τον ρώτησαν: «Γιατί δεν επισκέπτεσαι την Ελλάδα και το Αγ. 
Όρος;» Η απάντηση του Ρώσου ασκητή ήταν: «Ντρέπομαι. Αισθάνομαι τόσο αμαρ‐
τωλός  και  ανάξιος  να  επισκεφθώ  την  Ελλάδα  την  κιβωτό  της  Ορθοδοξίας  αφού 
αισθάνομαι δέος μόνο στο άκουσμα των λέξεων Ελλάδα και Αγ. Όρος». 
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ. 

Την επιστολή υπογράφουν 223 άτομα. 
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