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«Επειδή μέσω διαφόρων μέσων ενημέρωσης, ειδικά στο ∆ιαδίκτυο, εξακολουθούν να 

εμφανίζονται νέα που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα στη ρουμανική Σκήτη 
Προδρόμου του Αγίου Όρους, και προκαλούν αδίκημα και σύγχυση ανάμεσα στους πιστούς, 
είναι καθήκον μας να προβούμε στις ακόλουθες διευκρινίσεις :  

Το όνομα του Ιεράρχη κάτω από την κανονική δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται η Σκήτη 
μας - καθώς και ολόκληρο το Άγιο Όρος - που είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
τιμάται σε όλες τις θεϊκές υπηρεσίες που διοργανώνονται στη Σκήτη. 

Η μνημόνευση του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου δεν έχει 
διακοπεί ποτέ στη Σκήτη. 

Η μοναστική κοινότητα ουδέποτε έθεσε το ζήτημα της διακοπής της μνημόνευσης του 
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, οπότε δεν υπήρξε ποτέ ψήφος πενήντα μοναχών της 
κοινότητας για να εγκριθεί η διακοπή της μνημόνευσης του ονόματός του. 

Η μνημόνευση του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου δεν επιβλήθηκε 
από τη βούληση οποιασδήποτε εξουσίας εκτός της Σκήτης, αλλά από την ίδια την επιθυμία της 
μοναστικής κοινότητας να παραμείνει σε κοινωνία με τον Ιεράρχη κάτω από την προστασία του 
οποίου βρίσκεται καθώς και με ολόκληρη την ορθόδοξη Εκκλησία. 

Η Ρουμανική Σκήτη Προδρόμου δεν έχει στείλει ποτέ και δεν στέλνει αντιπροσώπους σε 
δημόσιες συναντήσεις που οργανώνονται χωρίς την ευλογία του τοπικού Ιεράρχου και στην 
οποία οι άνθρωποι παροτρύνονται να ξεφύγουν από την Εκκλησία. Εκείνοι που σε τέτοιες 
περιστάσεις παρουσιάζονται ως μοναχοί του Προδρόμου και χρησιμοποιούν τις εικόνες, τα 
λογότυπα και τα εικονίδια της Σκήτης ή ακόμη και κάνουν δηλώσεις στο όνομα της Σκήτης, σαν 
να ήταν εκπρόσωποί της, κάνουν δεν έχουν την ευλογία μας, ούτε συμφωνούν με τη μοναστική 
μας κοινότητα. 

Ανησυχούμε βαθύτατα για το γεγονός ότι το όνομα της ρουμανικής Σκήτης του 
Προδρόμου χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει διάσπαση στην Εκκλησία, χρησιμοποιώντας 
αγενείς μεθόδους για να χειραγωγήσουν τους πιστούς με τη διάδοση ψευδών πληροφοριών 
σχετικά με κάποια γεγονότα που συνέβησαν στη Σκήτη, με προφανή σκοπό να δημιουργηθεί 
μια παραπλανητική εντύπωση σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και σε πλήρη αντίθεση 
με το ευαγγελικό πνεύμα τόσο μέσω της χρησιμοποιούμενης γλώσσας όσο και μέσω του 
περιεχομένου του δημοσιευμένου υλικού. 

Επιπλέον, με μεθόδους ξένες προς τους χριστιανούς και ακολουθώντας επίμονη 
παραπληροφόρηση για τα πρόσφατα εκκλησιαστικά γεγονότα, ορισμένες δηλώσεις 
λαμβάνονται με βία από τον Γέροντα Ιουλιανό μέσω του οποίου οι πιστοί καλούνται να 
διακόψουν την μνημόνευση των ιεραρχών της Εκκλησίας, δηλώσεις που βρίσκονται σε πλήρη 
αντίθεση με την πρακτική και τις δια βίου διδασκαλίες του Γέροντος Ιουλιανού. 

Η υποτιθέμενη πληροφορία ότι πέντε μοναχοί που διαχωρίστηκαν από το μοναστικό 
σώμα της Σκήτης μέσω της μη συμμετοχής τους στη λειτουργική ζωή έχουν απομονωθεί, 
τοποθετηθεί κάτω από κανόνα, διωχθεί ή υποβληθεί σε διάφορες πιέσεις είναι αναληθής. 
Αντίθετα, με την πατρική αγάπη, με μεγάλη υπομονή και επιείκεια, οι αδελφοί μας 
κατευθύνονται προς την πορεία προς τη σωτηρία σύμφωνα με τις διδασκαλίες των Αγίων 
Πατέρων, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας και με τους κανόνες της 
μοναστικής ζωής. Επομένως η οικονομία που εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους έχει υπερβεί 
κατά πολύ τα όρια που θέτουν οι κανόνες. 

Ωστόσο, οι σχετικοί μοναχοί συνεχίζουν να ζουν μια αυτοδιοικούμενη ζωή - εξέρχονται 
από το Άγιο Όρος και επιστρέφουν στην Σκήτη χωρίς καμία ευλογία, δεν συμμετέχουν στις 



λειτουργικές υπηρεσίες της Σκήτης ή σε άλλες κοινοτικές δραστηριότητες - και δυσφημίζουν 
όσους δεν συμμερίζονται την άποψή τους». 

Η ανακοίνωση καταλήγει ζητώντας από τους πιστούς Χριστιανούς «να θεωρούν ως 
αληθινά μόνο τα επίσημα έγγραφα που φέρουν τη σφραγίδα της Σκήτης με την υπογραφή του 
ηγουμένου». 
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