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A. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 
 

Το Προσκύνημα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στους Αγίους Τόπους είναι πιά 
ιστορία.  Αρκετή δημοσιότητα δόθηκε για το Προσκύνημα αυτό σαν μια εκδήλωση του OCL  
όπως μαρτυρείται από τα δημοσιεύματα που έγιναν σχετικά, ( με ολοσέλιδες 
φωτογραφίες), στις Ελληνοαμερικανικές εφημερίδες, καθώς επίσης και η εκτεταμένη 
αναφορά που έγινε στην δική μας έκδοση , The Forum.  

 Σύμφωνα με τις ανταποκρίσεις που πήραμε, οι περισσότεροι από τους 
συμμετάσχοντες έμειναν ικανοποιημένοι από την οργάνωση και την πραγματοποίηση  του 
Προσκυνήματος. Ορισμένοι το θεώρησαν εξ αιρετικό γεγονός. Σαν αποτέλεσμα, ορισμένοι 
από τους συμμετάσχοντες έγιναν μέλη του OCL.  Ηδη υποβλήθηκε η ερώτηση εάν η OCL θα 
επαναλάβει το Προσκύνημα στο μέλλον.  Εχουμε λάβει σχετικές επερωτήσεις.  

 Το Προσκύνημα έδωσε στην OCL, την ευκαιρία να αναλάβει δράση και σε έναν 
ακόμη τομέα, καθώς επίσης και την φερεγγυότητα και την προσωπική εμπειρία σχετικά με 
την κρίση στους Αγίους Τόπους. Αυτό έκανε τις ανακοινώσεις  της  OCL πιο βάσιμες όσον 
αφορά την κατάσταση στους Αγίους Τόπους.  

        Β.  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 

Η Απόφαση  αναφορικά με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, που 
λήφθηκε  στην σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου στο St. Petersburg, Florida, στις 29 
Ιανουαρίου 1995,  ετοιμάστηκε στις 15 Φεβρουαρίου και στάλθηκε στο γραφείο του 
Προέδρου για τα περαιτέρω.  Δυστυχώς, για κάποιον ανεξήγητο λόγο,  η απόφαση αυτή δεν 
διανεμήθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη ( Τους Πατριάρχες Ιεροσολύμων, & 
Κωνσσταντινουπόλεως, τον  Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, τον Μητροπολίτη Φίλιππο κλπ.), μέχρι 
την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, και μόνο από το γραφείο του Αντιπροέδρου Κου. 
Ματσούκα, χωρίς επίσημο συνοδευτικό έγγραφο. Κατά την γνώμη μας,  η ανεύθυνη 
μεταχείριση της απόφασης υποβάθμισε την σπουδαιότητά της.  

Η απόφαση, αυτή καθ’ εαυτή,  καθώς επίσης και ένα συνοδευτικό άρθρο σχετικά με 
τις συνθήκες που επικρατούν στους Αγίους Τόπους, δημοσιεύτηκαν στο  The Forum, και σε 
διάφορες Ελληνοαμερικανικές εφημερίδες.  Αντίγραφα τους απεστάλησαν.  

         Γ. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

 Η θέση του Επισκόπου Νικηφόρου( του ικανού ξεναγού μας στο Προσκύνημα), 
παραμένει ή ίδια. Η καθαίρεσή του από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων στις 31 Οκτωβρίου, 
1994, (Λίγες ημέρες μετά την αναχώρησή μας από το Προσκύνημα),  το έφερε στην τάξη 
των λαϊκών.  Είναι υπέρ αυτού το γεγονός ότι, σαν Κληρικός, ο Επίσκοπος, υποτίμησε τον 
εαυτό του, επιμένοντας ότι, στις διαμαρτυρίες μας,  δεν πρέπει να δίνουμε προσοχή στην 
καθαίρεσή του αλλά στις ατασθαλίες  στο Πατριαρχείο, που θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξή 



του, ατασθαλίες για τις οποίες εκείνος διαμαρτυρήθηκε και για τις οποίες αποκόπηκε από 
την Αγιοταφιτική Αδελφότητα. 

 Προς το παρόν ο Επίσκοπος Νικηφόρος κατέθεσε μήνυση εναντίον του Πατριάρχου 
για συκοφαντική δυσφήμιση στον Ελληνικό και Κυπριακό τύπο.  Ο Πατριάρχης αρνείται ότι 
έκανε τις δηλώσεις αυτές,( ενώ υπάρχουν αποδείξεις περί του αντιθέτου), και ισχυρίζεται 
ότι τα πολιτικά Δικαστήρια του Ισραήλ δεν έχουν αρμοδιότητα να επιληφθούν της 
υποθέσεως αυτής. Παρ’ όλα  αυτά όμως, και αντίθετα με την θέση του ( περί αρμοδιότητος 
των Ισραηλινών Δικαστηρίων), ο Πατριάρχης χρησιμοποιεί τις Ισραηλινές αρχές για να 
εκδιώξει τον Επίσκοπο Νικηφόρο από το διαμέρισμά του στον Ναό της Αναστάσεως.  

 Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μας υπενθύμισε με 
επιστολή του  τις δυσκολίες επέμβασής του στα ζητήματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 
και υπέρ του Επισκόπου Νικηφόρου, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι θα προσπαθήσει να 
εξασκήσει την επιρροή του όταν θα επισκεφθεί τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων τον Μάϊο. 

 Ο Επίσκοπος Νικηφόρος εξέφρασε την επιθυμία του να έλθει στην Αμερική και να 
μιλήσει για τις ατασθαλίες στο Πατριαρχείο  Ιεροσολύμων.  Κατά την διάρκεια του 
Προσκυνήματος έλαβαν χώρα μερικές κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ αυτού και με μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την δυνατότητα αυτή.  Τι ρόλο θα διαδραματίσει η 
OCL ;  Μέχρι ποιού σημείου πρέπει να αναμειχθεί  η OCL, έχοντας υπ’ όψιν ότι έχει 
καθαιρεθεί ;  Είναι διατεθειμένη η OCL να πάρει θέση στο θέμα αυτό ;   

  


