
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

                                                                          Ιερουσαλήμ,  26  Φεβρουαρίου, 1995

Αγαπητέ μου Κε. Kopan 

Καθώς διάβαζα πάλι και πάλι το γράμμα του Σεβασμιοτάτου Βασιλείου, σκέφτηκα,
εάν κι’  εσείς συμφωνήσετε, ότι θα ήταν καλό να τον ρωτήσετε μερικές ερωτήσεις για να
δούμε τις  απαντήσεις  του.   Βεβαίως,   μπορεί  να  θυμώσει,  αλλά δεν  ξέρω κατά πόσον
ενδιαφέρεστε για έναν φίλο σαν εκείνον.  Νομίζω ότι, για να τον βοηθήσετε πραγματικά να
καταλάβει το λάθος του που υποστηρίζει τον Πατριάρχη και την ζημιά που κάνει στο δικό
του  όνομα  και  την  υπόληψή  του,  και  ακόμη,  και  στην  πιθανότητα  να  γίνει  αυτός
Πατριάρχης, θα μπορούσατε να κριτικάρετε γενικά την συμπεριφορά του όσον αφορά την
τύχη του Πατριαρχείου, και ειδικά την θέση του απέναντι στην δική μου περίπτωση και στις
προσπάθειές μου για αναδιοργάνωση του Πατριαρχείου. 

Θα  μπορούσατε  λοιπόν  να  τον  ρωτήσετε,  π.χ.   γιατί  δεν  παρουσιάζεται
προϋπολογισμός κάθε χρόνο στην Σύνοδο,  μια  και  όπως  λέγει,   σχεδόν  όλα  είναι
εντάξει   στο Πατριαρχείο  και  δεν  θα είχαμε  κανένα πρόβλημα εάν  θα μπορούσαμε να
βρούμε αρκετά χρήματα για να κάνουμε ότι χρειάζεται.( Βεβαίως έχουμε αρκετά χρήματα
για να κάνουμε την δουλειά μας, αλλά δεν έχουμε αρκετά για να κάνουμε τα κέφια μας,
όποια κι’ αν είναι αυτά). 

Λέγει  στο γράμμα του ότι το Πατριαρχείο κάνει το καλύτερο πού μπορεί για να
εκπληρώσει  την  αποστολή  του  και  να  εγγυηθεί  την  Ορθόδοξη  παρουσία  στους  Αγίους
Τόπους  και  να  διαφυλάξει  τα  δικαιώματά  μας  στα  Πανάγια  Προσκυνήματα.  Μερικοί
Αγιοταφίτες  ανοιχτά δηλώνουν,  και  το  ξέρει  αυτό,  ότι  σε  10-20  χρόνια  θα χάσουμε  τα
Προσκυνήματα και το Πατριαρχείο.  Αυτό λοιπόν εννοεί ότι λέγει ότι το Πατριαρχείο κάνει
το καλύτερο που μπορεί ; 

Σίγουρα  οι  καιροί  είναι  δύσκολοι.   Τι  κάνει  όμως  το  Πατριαρχείο  για  να
αντιμετωπίσει  τις  προκλήσεις  των  καιρών  ;  Προσπαθούμε  να  φτιάξουμε  μια  δυνατή
Αδελφότητα  η  οποία  θα  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  τις  προκλήσεις  των  καιρών  ;
Προσπαθούμε  να  προετοιμάσουμε  για  τα  μέλλον  τα  μέσα  που  θα  χρειαστούμε  για  να
ξεπεράσουμε τις  όποιες  δυσκολίες  ;    Ή  μήπως συμπεριφερόμαστε  με  έναν  τρόπο που
δείχνει τέλεια αδιαφορία για τις προκλήσεις των καιρών, πράγμα που, βεβαίως είναι το
αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνουμε ; 

Δεν είναι αλήθεια ότι το Πατριαρχείο κάνει το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει
για να βοηθήσει το ποίμνιο, όσον αφορά την εκπαίδευση του Κλήρου και των Λαϊκών. (σας
στέλνω ένα δημοσίευμα Ελληνικής εφημερίδας και την απάντησή μου). 

Σας λέγει να μην δίνετε σημασία αυτά που λέει ο κόσμος για την κατάσταση.  Είναι
αυτός ο τρόπος για προχωρήσουμε μπροστά ; χωρίς να δίνουμε σημασία σ’ αυτά πού λέει ο



κόσμος για την συμπεριφορά μας ;  Είναι αυτός ο Χριστιανικός, ή απλά ο λογικός τρόπος να
δουλεύουμε σαν Πατριαρχείο ή απλά σαν μια οργάνωση ; 

Οσον αφορά τις δικές μου ενέργειες, ρωτήστε τον : Είπατε στον Επίσκοπο Νικηφόρο
τι έπρεπε να κάνει ; Πώς θα έπρεπε να συμπεριφερθεί ; ή , για να το πω με άλλον τρόπο, τι
έκανε εκείνος για να βοηθήσει στην βελτίωση της κατάστασης ;  Διότι, βεβαίως, δεν δέχομαι
σαν λύση το να μην κάνουμε τίποτε εμείς, αλλά να τα αφήσουμε όλα στα χέρια της Θείας
Πρόνοιας. Τότε εμείς τι κάνουμε εδώ ; είμαστε μόνο για να τρώμε, να κοιμούμαστε και να
περνάμε τον καιρό μας ; 

Προτείνει να δείξω μεταμέλεια και να ζητήσω συγνώμη από τον Πατριάρχη. Αλλά
για ποιο πράγμα ; επειδή διαμαρτυρήθηκα για την καταστροφή του Πατριαρχείου ; Δεν θα
έπρεπε όλοι μα να κάνουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή να διαμαρτυρηθούμε και να κάνουμε
ότι  μπορούμε  για  να  διορθώσουμε  κάθε  τι  που  δεν  σωστό  στην  λειτουργία  του
Πατριαρχείου ; 

Σας λέγει να γράψετε εσείς στον Πατριάρχη και να του ζητήσετε να δείξει το έλεός
απέναντί μου. Και γιατί δεν μεσολαβεί εκείνος, ο πρώτος Επίσκοπος του Πατριαρχείου, ο
Γενικός Πατριαρχικός Επίτροπος,  ο πρώτος μετά τον Πατριάρχη ; Γιατί δεν μιλάει εκείνος
στον Πατριάρχη, και γιατί νομίζει ότι εσείς θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να πείσετε
τον Πατριάρχη ; 

Ρωτήστε  τον,  γιατί  αυτό  το  θέμα  πρέπει  να  το  αφήσουμε  στην  αποκλειστική
διάθεση του Πατριάρχη ; Δεν υπάρχει Σύνοδος η οποία θα πρέπει να παίρνει την τελική
απόφαση ;ή μήπως είναι αλήθεια αυτό που λέγει ο Επίσκοπος Νικηφόρος, ότι δηλαδή ο
Πατριάρχης είναι δικτάτορας και δεν ακούει κανέναν, είτε είναι η Σύνοδος ή οποιοσδήποτε
άλλος ;

Επίσης,  δεν  είναι  αυτό μια ένδειξη  ότι  το  πρόβλημα είναι  μεταξύ εμού και  του
Πατριάρχου, επειδή διαμαρτυρήθηκα δημοσίως για τον τρόπο που διοικεί το Πατριαρχείο ;
Και εάν έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί η Σύνοδος δεν διαμαρτυρήθηκε για τις τιμωρίες μου
αλλά όλοι τους υπέγραψαν χωρίς δεύτερη σκέψη ;  Ο Πατριάρχης λέγει ότι οι τιμωρίες που
μου επέβαλε ήταν απόφαση  όλης της Συνόδου.  Γιατί δεν σας ζητάει να γράψετε στην
Σύνοδο αλλά μόνο στον Πατριάρχη ; 

Τέλος,  αυτές  είναι  μερικές  σκέψεις  που  ήλθαν  στο  μυαλό  μου.  Βεβαίως  εσείς
μπορείτε να ρωτήσετε ότι θέλετε γενιά όσον αφορά την κατάστασή μας. 

Και κάτι άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω : Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το
γράμμα του Βασιλείου προς εσάς, εάν χρειασθεί ; 

Με αυτές τις σκέψεις και με τις καλλίτερες ευχές μου διατελώ,

Με αγάπη Χριστού

                Επίσκοπος Νικηφόρος 


