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Υπό Χρήστου Στρατάκη.
Ο Κος. Χρήστος Στρατάκης είναι μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου (Αμερικής-) και
πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου Αυτού.
----------------------------------------------------------------Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον το άρθρο του Κου. Γεωργίου Ματσούκα,
"ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" (Greek-American Review,
Σεπτέμβριος1999).
Ανησύχησα από μερικές δηλώσεις τις οποίες εκείνος θεώρησε καλό να συμπεριλάβει
στο άρθρο του. Για μια πιο ισορροπημένη και αντικειμενική παρουσίαση του τι
συμβαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας σήμερα, θέλω να εκφράσω μερικές από τις
προσωπικές μου σκέψεις σχετικά με το πολύ σπουδαίο αυτό θέμα της πνευματικής
μας ζωής.
Ο Κος. Ματσούκας εμφανίζεται ως "βαθύτατα ανησυχών" για την ικανότητα
των Πατριαρχείων μας, Ιεροσολύμων, Κωνσταντινουπόλεως και Μόσχας, να
προσαρμοσθούν στην πραγματικότητα των αλλαγών από ιστορικής απόψεως. Οπως
φαίνεται, οι ανησυχίες του αυτές προκλήθηκαν κατά την συμμετοχή του στο
Συνέδρια της οργάνωσης Task Force to Support Orthodox ChrisXans in Jerusalem,
καθώς επίσης και στο 34ο Διετές Συνέδριο, και σε ορισμένα δημοσιεύματα για την
"ταφή" της βασιλικής οικογένειας των Ρωμανόφ, στην Αγία Πετρούπολη τον
περασμένο Ιούλιο. Βασιζόμενος στις εμπειρίες του αυτές, συμπέρανε ότι πραγματικά
υπάρχει "αναταραχή" και στα τρία αυτά Πατριαρχεία, δηλαδή, των Ιεροσολύμων, της
Κωνσταντινουπόλεως και της Μόσχας. Ας κοιτάξουμε λοιπόν στο κάθε ένα
ξεχωριστά για να δούμε κατά πόσον οι διαπιστώσεις αυτές του Κου. Ματσούκα
μπορούν να αντέξουν σε μια κριτική.
«Αναταραχή» στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Ο Κος. Ματσούκας διατείνεται ότι υπάρχει αναταραχή στο Πατριαρχείο
Ιεροσολύμων επειδή οι περίπου 110.000 Αραβοορθόδοξοι δεν τυγχάνουν της φροντίδας
του Πατριαρχείου, το οποίο απορροφά «εκατομμύρια δολλαρίων», που συγκεντρώνει από
τους προσκυνητές και πουλάει την περιουσία του Πατριαρχείου στους Εβραίους,
προκαλώντας με τον τρόπο αυτό προβλήματα στην διαδικασία ειρήνευσης στην Μέση
Ανατολή. Όλα αυτά φαίνεται ότι καταγγέλθηκαν στην συνάντηση της οργάνωσης Task
Force που έγινε στο Dearborn, Michigan, και τα οποία τα ασπάσθηκε μετά χαράς ο Κος.
Ματσούκας.
Συμπτωματικά, την ίδια περίοδο που συνήλθε το μυστικό συνέδριο της Task Force,
στο Dearborn, η σύζυγός μου κι’ εγώ βρισκόμασταν στους Αγίους Τόπους, στο Ισραήλ.

Περάσαμε μερικές ημέρες επισκεπτόμενοι την Ιερουσαλήμ, τα περίχωρα, Βηθλεέμ,
Ναζαρέτ, Ιεριχώ και ορισμένα Ορθόδοξα Μοναστήρια σε όλη την βιβλική περιοχή.
Συναντήσαμε και συνομιλήσαμε με μερικούς Ιεράρχες, Ιερείς και εντοπίους λαϊκούς. Ότι
ακούσαμε και είδαμε ήταν πολύ διαφορετικά από την αρνητική εικόνα πού προέβαλε ο
Κος. Ματσούκας. Μάθαμε ότι υπάρχουν πάνω από 70 Μοναστήρια διασκορπισμένα στους
τόπους όπου περπάτησε και δίδαξε ο Χριστός με τους Αποστόλους, τα περισσότερα εκ των
οποίων είναι επανδρωμένα και διαφυλαγμένα από έναν Ελληνα Ορθόδοξο Ιερέα. Στην
Ιερουσαλήμ υπάρχουν Σχολεία και μια κλινική που χρηματοδοτούνται από το Πατριαρχείο,
και όλα αυτά εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ορθοδόξων Αράβων. Περίπου 100 Ελληνες
Ορθόδοξοι Επίσκοποι, Ιερείς και διάκονοι, υποβοηθούμενοι από Αραβες Ορθοδόξους
Κληρικούς, Υπηρετούν τις πνευματικές ανάγκες των Αράβων Ορθοδόξων στην Μέση
Ανατολή. Χρήματα που συγκεντρώνονται από τους προσκυνητές χρησιμοποιούνται για τις
ανάγκες των Μοναστηριών, των Εκκλησιών και των ιδρυμάτων του Πατριαρχείου και για
την μηδαμινή μισθοδοσία των Επισκόπων και των Ιερέων. Αντίθετα με τα γραφόμενα του
Κου. Ματσούκα, η λειτουργία τελείται και στα Ελληνικά και στα Αραβικά, και όχι μόνο στα
Ελληνικά.
Κατά την παραμονή μας στην Ιερουσαλήμ, συζήτησα με τους Ορθοδόξους
Αρχιερείς σχετικά με τις υποθέσεις συμβολαίων με τρίτους. Βασιζόμενος στις συνομιλίες
μου αυτές με τους κληρικούς αυτούς διαπίστωσα ότι κανένα κτήμα του Πατριαρχείου δεν
πουλήθηκε στο Εβραϊκό Κράτος. Στην πραγματικότητα, μεγάλα, αξιόλογα τμήματα γης στην
ιδιοκτησία του Πατριαρχείου, παραμένουν αναξιοποίητα, εξ αιτίας του φόβου του
ανταγωνισμού υπέρ της μιας πλευράς, εάν το Πατριαρχείο αποφάσιζε υπέρ της άλλης
πλευράς. Οικοδομικά συγκροτήματα, με πολλά καταστήματα, τα εκμεταλλεύονται
αξιωματούχοι της Εκκλησίας. Πάντως, λόγω των αυστηρών νόμων που ελέγχουν τις
ενοικιάσεις, τα έσοδα είναι μόνο ένα τμήμα από τα έσοδα που, κάτω από άλλες συνθήκες,
θα μπορούσαν να εισπραχθούν. Επομένως, είναι απορίας άξιον, πώς αυτή η διαχείριση
υπό του Πατριαρχείου, θα μπορούσε να επιδράσει αρνητικά στην διαδικασία ειρήνευσης
στην Μέση Ανατολή.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχουν μερικοί δυσαρεστημένοι Αραβες οι
οποίοι αντιτίθενται και κριτικάρουν το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο το οποίο φροντίζει και
διαφυλάττει τα Πανάγια Προσκυνήματα για πάρα πολλά χρόνια. Μόνον ο Θεός ξέρει ποια
μπορεί να είναι τα κίνητρά τους.
Απορώ, όμως, πόσο επωφελές είναι, εμείς οι
Ελληνοαμερικανοί, (συμπεριλαμβανομένων και των μελών του OCL), να δεχόμαστε τις κατά
πολύ ανακριβείς κατηγορίες αυτής της διχαστικής ομάδας, αντί να προσπαθούμε να
γεφυρώσουμε τις διαφορές, και να συμφιλιώσουμε όλους αυτούς τους Ορθοδόξους των
Αγίων Τόπων. Τέλος πάντων, θα συμβούλευα τον Κο. Ματσούκα ότι θα ήταν πολύ καλύτερο
να ερευνούσε τις κατηγορίες της συνάντησης του Dearborn, με την Ελληνορθόδοξη
Ιεραρχία της Ιερουσαλήμ και να πληροφορηθεί την άποψή τους για τα όσα συμβαίνουν
εκεί. Αυτό θα του έδινε μια πιο ισορροπημένη και ενημερωμένη άποψη των γεγονότων.

