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O πρώην ομοσπονδιακός βουλευτής των ΗΠΑ Μάικλ Χάφινγκτον 
ζητάει την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου

Ν α υποβάλλει την παραί-
τησή του στον Πατριάρχη 
κ. Βαρθολοµαίο ζητά µε 
ανοιχτή επιστολή του προς 

τον Αρχιεπίσκοπο κ. ∆ηµήτριο, ο 
επιχειρηµατίας και πρώην οµο-
σπονδιακός βουλευτής των ΗΠΑ, 
Μάικλ Χάφινγκτον (Michael 
Huffington). Εκφράζει την έκπλη-
ξή του για την άρνηση του Αρχιε-
πισκόπου να παραιτηθεί όπως του 
ζήτησε ο Πατριάρχης εν Συνόδω 
την προηγούµενη εβδοµάδα, δι-
ερωτώµενος «πώς µπορεί ένας 
ιερωµένος δούλος Θεού να µην 
υπακούσει στο αίτηµα του ανωτέ-
ρου του;». Ολόκληρη η επιστολή 
έχει ως εξής:

«Καθώς κάθοµαι στο σαλόνι µου 
ακούω Pavarotti και κοιτάζω προς 
τα δυτικά το ηλιοβασίλεµα, διερω-
τώµαι τι συµβαίνει µέσα στο µυα-
λό του Αρχιεπισκόπου ∆ηµητρί-
ου. Πρόκειται για έναν άνθρωπο 
ο οποίος γεννήθηκε το 1928, είχε 
µία διακεκριµένη σταδιοδροµία 
ως καθηγητής και ο οποίος έχει 
ηγηθεί της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Αρχιεπισκοπής για σχεδόν 19 
χρόνια.

Θα σκεπτόταν κάποιος πως στην 
ηλικία των 90 ετών θα συνταξιο-
δοτείτο ευχαρίστως και θα παρέ-
διδε τα ηνία σε κάποιον νεότερο 

προκαθήµενο …ιδιαίτερα έχοντας 
προστεί σε µία από τις µεγαλύ-
τερες οικονοµικές ατασθαλίες οι 
οποίες χτύπησαν την Αρχιεπισκο-
πή πρόσφατα.

Για εκείνους οι οποίοι δεν µε 
γνωρίζετε, είµαι πρώην Επισκο-
πελιανός, επιχειρηµατίας και βου-
λευτής ο οποίος δέχθηκε το Μυ-
στήριο του Χρίσµατος µαζί µε τις 
δύο θυγατέρες µου το 1996 στο 
Οικουµενικό Πατριαρχείο.

Από τότε έχω διαθέσει τις οικονο-
µικές µου συνεισφορές σε παλαιά 

και νεότερα µοναστήρια στην Ελ-
λάδα και την Αµερική, καθώς επί-
σης και σε ενορίες στην Μπεθέσ-
δα, στην Σάντα Μπάρµπαρα, Λος 
Αντζελες, Λας Βέγκας και τώρα 
στο Μαϊάµι.

Αγαπώ τον Χριστό και επιθυµώ 
να βοηθήσω την Εκκλησία του 
να ευδοκιµήσει και αναπτυχθεί. 
Προς τούτο γράφω την παρούσα 
Ανοιχτή Επιστολή προς τον Αρ-
χιεπίσκοπο και στους αδελφούς 
µου Ορθόδοξους Χριστιανούς µε 
κάπως βαριά καρδιά.

Ποτέ δεν είναι εύκολο να πεις σε 
κάποιους που αγαπάς πως έχει 
περάσει ο καιρός που πρέπει να 
παραιτηθούν. Αλλά για το καλό 
της Εκκλησίας µας είναι καιρός 
ο Σεβασµιότατος ευσεβάστως να 
προχωρήσει.

Ακόµα και η κεφαλή της Καθο-
λικής Εκκλησίας, ο Πάπας Βενέ-
δικτος (ο οποίος γεννήθηκε το 
1927 ένα χρόνο πριν από τον Αρ-
χιεπίσκοπο ∆ηµήτριο) έκανε κάτι 
τέτοιο στην ηλικία των 85 ετών. 
Εάν ένας Πάπας ο οποίος είναι 
ένας ευφυής θεολόγος µπορεί να 
παραδώσει τον Θρόνο του Απο-
στόλου Πέτρου στο Βατικανό, σί-
γουρα ο Αρχιεπίσκοπός µας µπο-
ρεί επίσης να εγκαταλείψει τον 

θρόνο του.

Κάθε χρόνο στην εκκλησία ακού-
µε την παραβολή των ταλάντων 
(Ματθαίου 25:14-30). Ο Πατρι-
άρχης ανέθεσε στον Αρχιεπίσκο-
πο ∆ηµήτριο το 1999 να ηγηθεί 
της Αρχιεπισκοπής και για κάποιο 
χρονικό διάστηµα στην αρχή στα-
θεροποίησε και στη συνέχεια βο-
ήθησε την Εκκλησία να αναπτυ-
χθεί.

Ωστόσο κατά τα περασµένα πολλά 
χρόνια δεν έχει απλώς θάψει τα 
ταλέντα τα οποία του είχαν δοθεί, 
αλλά το χειρότερο ακόµα είναι 
που έχει χάσει µερικά από αυτά.

Κι αυτό είναι φανερό από την κα-
τάχρηση των χρηµάτων τα οποία 
είχαν συγκεντρωθεί ξεχωριστά 
και είχαν ορισθεί για την ανοι-
κοδόµηση του ναού και του εθνι-
κού προσκυνήµατος του Αγίου 
Νικολάου στο Παγκόσµιο Κέντρο 
Εµπορίου.

Η ανοικοδόµηση σταµάτησε δι-
ότι χρηµατικά ποσά χρησιµοποι-
ήθηκαν για να καλύψουν άλλα 
έξοδα της Αρχιεπισκοπής. Αυτή 
η παρανοµία έχει γίνει µία εθνι-
κή και πολύ δηµόσια ντροπή για 
την Αρχιεπισκοπή και δυστυχώς 
η ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση 
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