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Στήριξη εκ των έσω ζητά 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Μ πορεί η ανακήρυξη της νέας 

Αυτοκέφαλης Εκκλησίας 
στην Ουκρανία να έχει βάλει 
σε τροχιά σύγκρουσης το Οι-

κουµενικό Πατριαρχείο µε το Πατριαρ-
χείο Μόσχας, αλλά ταυτόχρονα αυτή η 
συγκυρία είναι πιθανό και ίσως επιβε-
βληµένο να δροµολογήσει εξελίξεις σε 
συγκεκριµένες επαρχίες του Οικουµενι-
κού Θρόνου.
Το σίγουρο είναι ότι σ’ αυτό το εκκλη-
σιαστικό «µπρά ντε φερ» το Φανάρι θα 
χρειαστεί «στηρίγµατα» γι’ αυτό και το 
βλέµµα του είναι στραµµένο στους δι-
κούς του αρχιεπισκόπους και µητροπο-
λίτες.
Είναι κοινή πεποίθηση πολλών ιεραρ-
χών πως στο τιµόνι των βασικών πυ-
λώνων του Οικουµενικού Πατριαρχεί-
ου, όπως της Αρχιεπισκοπής Αµερικής, 
Αυστραλίας, Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας, καθώς και της Κρήτης βρί-
σκονται υπερήλικες ιεράρχες, µε σοβα-
ρές οικονοµικές και διοικητικές δυσκο-
λίες. Επαρχίες που αδυνατούν σε µια 
τόσο κρίσιµη φάση για το Οικουµενικό 
Πατριαρχείο να του προσφέρουν χείρα 
βοηθείας.
Μάλιστα, σε µια περίοδο που το ουκρα-
νικό ζήτηµα και η ρήξη µε το Πατρι-
αρχείο Μόσχας απαιτεί το Φανάρι να 
χρησιµοποιήσει όλα τα «βέλη» που έχει 
στη φαρέτρα του για να αντέξει τους 
κλυδωνισµούς που αναπόφευκτα έχουν 
προκύψει.
Αντίθετα, πολλοί υποστηρίζουν ότι ο 
Οικουµενικός Θρόνος εµφανίζεται ως 
ένας «γίγαντας µε πήλινα πόδια». Την 
άποψη αυτή την ισχυροποιεί το γεγο-
νός ότι στη συγκεκριµένη διαµάχη δεν 
υπήρξε έστω και η παραµικρή υποστη-
ρικτική δήλωση από τους ιεράρχες των 
προαναφερθέντων Αρχιεπισκοπών.
Σύµφωνα µε εκκλησιαστικούς κύκλους 
«σηµαντικές Αρχιεπισκοπές που παρα-
δοσιακά στηρίζουν τη Μητέρα Εκκλη-
σία πρέπει άµεσα να προετοιµάσουν το 
έδαφος για την επόµενη µέρα και να ξε-
κινήσουν την ανανέωση του δυναµικού 
τους. Πρόκειται για φυσιολογικό επα-
κόλουθο ιεράρχες άνω των 85 ετών να 
µην διαθέτουν τη φλόγα, το σθένος και 
τη ζωντάνια ώστε να ορθώσουν το ανά-
στηµά τους και να σταθούν στο πλευρό 
του Προκαθηµένου της Ορθοδοξίας».
Είναι ιδιαίτερα παράδοξη, σύµφωνα µε 
τους ίδιους, «η καθυστέρηση που έχει 
παρατηρηθεί στη λήψη αποφάσεων 
που θα ενδυνάµωναν το Οικουµενικό 
Πατριαρχείο στη δύσκολη αυτή χρονι-
κή στιγµή».
Ενδεικτικά αναφέρουν το παράδειγµα 
της Αρχιεπισκοπής Αµερικής που θεω-
ρείται το «∆ιαµάντι του Στέµµατος» για 
τον Οικουµενικό Θρόνο και που ήδη 
έπρεπε στην προηγούµενη Σύνοδο της 
Ιεραρχίας να τεθεί το θέµα αντικατά-
στασης του Αρχιεπισκόπου ∆ηµητρίου 
κατά προτεραιότητα. Φευ… Η Σύνοδος 
δεν το έπραξε για µία ακόµη φορά, µε 

αποτέλεσµα το θέµα της διαδοχής να 
«σέρνεται» στο διηνεκές.
Βέβαια, δεν είναι µόνο η Αρχιεπισκοπή 
Αµερικής που έχει σοβαρά προβλήµα-
τα που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης. 
Μπορεί λοιπόν το Φανάρι να µην επέ-
λεξε να ακολουθήσει αυτή την οδό, για 
λόγους που εκείνο γνωρίζει, ωστόσο 
θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι το προ-
σεχές διάστηµα και ίσως στην επόµενη 
Σύνοδο του Οικουµενικού Θρόνου θα 
δροµολογηθούν σηµαντικές αλλαγές σ’ 
αυτές τις Αρχιεπισκοπές, ξεκινώντας 
από την πολύπαθη, αλλά τόσο σηµαντι-
κή Αρχιεπισκοπή Αµερικής.
Αν και ο σηµερινός Αρχιεπίσκοπος κ. 
∆ηµήτριος υπήρξε προσωπική επιλο-
γή του κ. Βαρθολοµαίου, φαίνεται πως 
όταν του ζητήθηκε η αποχώρησή του 
λόγω της προχωρηµένης ηλικίας του, 
καθώς οδεύει προς το 91 έτος της ηλι-
κία του, ο ίδιος αρνήθηκε πεισµατικά 
να το πράξει.
∆υστυχώς, η σηµερινή κατάσταση της 
Αρχιεπισκοπής Αµερικής που αναζη-
τεί απελπισµένα την ταυτότητά της και 
η εν γένει παραλυτική κατάσταση στην 
οποία έχει περιέλθει, µε κορυφαίο ζή-
τηµα την οικονοµική της ύφεση, δεν 
αφήνουν και πολλά περιθώρια.
Ο κ. ∆ηµήτριος προΐσταται της Αρ-
χιεπισκοπής Αµερικής από το 1999, 
έχοντας επιτελέσει σοβαρό έργο, αλλά 
έπειτα από σχεδόν 19 χρόνια οι ανά-
γκες έχουν αλλάξει ριζικά, ιδιαίτερα 
αν σκεφτεί κανείς ότι η ισχυρότερη εκ-
κλησιαστική επαρχία του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου µπορεί να εδρεύει στη 
Νέα Υόρκη, αλλά περιλαµβάνει 525 
ενορίες και είκοσι µονές στις πενήντα 
πολιτείες των ΗΠΑ.
Εξίσου σηµαντική Αρχιεπισκοπή θεω-
ρείται και αυτή της Αυστραλίας, στην 
οποία ηγείται ο κ. Στυλιανός, ένας από 
τους καλούς ποιµενάρχες που διαθέτει 
ο Οικουµενικός Θρόνος. Απόφοιτος 
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, 
κορυφαίος θεολόγος που όµως λόγω 
των σοβαρών προβληµάτων υγείας 
που αντιµετωπίζει τον εµποδίζουν να 
ασκήσει ακόµη και τα ποιµαντορικά του 
καθήκοντα. «Αγκάθι» όµως αποτελεί το 
γεγονός ότι ο κ. Στυλιανός περίµενε ότι 
το 1999 θα εκλεγόταν Αρχιεπίσκοπος 

Αµερικής αντί του ∆ηµητρίου. Θεωρώ-
ντας τον εαυτό του αδικηµένο, δυσαρε-
στηµένος από το Φανάρι περιόρισε τις 
µεταξύ τους επαφές, όπως και προσω-
πικά µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη. 
Έκτοτε οι σχέσεις τους είναι ψυχρές.
Έτερος απόφοιτος της Θεολογικής Σχο-
λής της Χάλκης είναι και ο Αρχιεπίσκο-
πος Κρήτης Ειρηναίος. ∆υστυχώς, στην 
ηλικία των 85 ετών, ο κατά τ’ άλλα εξαί-
ρετος ιεράρχης, δεν µπορεί να σηκώσει 
στους ώµους του σηµαντικές ευθύνες 

και να πάρει πρωτοβουλίες στήριξης 
του Οικουµενικού Θρόνου. Είναι µά-
λιστα χαρακτηριστικό ότι για το ζήτη-
µα της Ουκρανίας δεν έχει εµφανιστεί 
πουθενά έστω και µία δήλωσή του που 
να εκφράζει τη σύµπνοιά του µε τις 
αποφάσεις της Συνόδου του Οικουµενι-
κού Πατριαρχείου.
Αντίστοιχη περίπτωση είναι και η Αρ-
χιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας που στο «τιµόνι» της βρίσκε-
ται ο κ. Γρηγόριος. Από το 1988 έως 
και σήµερα ποιµαίνει την περιοχή µε 
επιµονή, σκληρή δουλειά και αφοσίω-
ση στο καθήκον του. Ωστόσο, έφτασε η 
στιγµή, όπως αναφέρουν εκκλησιαστι-
κοί κύκλοι, «να δώσει τη σκυτάλη σε 
έναν νεότερο ιεράρχη, καθώς ο ίδιος 
έχει συµπληρώσει 91 χρόνια ζωής».
Η δυναµική της διαµάχης για την αυ-
τοκεφαλία της Ουκρανίας επιτάσσει τη 
λήψη γενναίων αποφάσεων ώστε να 
αναδειχθούν νέοι και δυναµικοί ιεράρ-
χες που θα µπορούν να προσφέρουν 
στήριγµα στη Μητέρα Εκκλησία. Το 
ισχυρό και οικονοµικά εύρωστο Πατρι-
αρχείο Μόσχας δεν θα είναι ένας ευκο-
λοκατάβλητος αντίπαλος.
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Ο Σύλλογος Ελλήνων Κωνσταντινουπόλεως και Μικράς Ασίας (ΝΝΟ) 
το Πολιτιστικό Κέντρο ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ «Κωστής Παλαμάς» & 

η εφημερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ 
 

 
 
 
 
 

      διοργανώνουν βιβλιοπαρουσίαση – ανοικτή συζήτηση με τον τίτλο 
 
 
 

           «Γέφυρες γνωριμίας: οι Έλληνες της Πόλης» 
 
 
 

Ο δρ Βασίλης Αδραχτάς &  
η εκπαιδευτικός Στέλλα Σορώτου-Γεωργακοπούλου 

θα παρουσιάσουν βιβλία  
της φιλολόγου του Ζαππείου Κων/πόλεως  

 
 

δρος Κορνηλίας Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν  
 

η οποία μέσω skype θα συζητήσει με το κοινό για τα Ελληνικά  
και την εν γένει ζωή των Ομογενών στην Πόλη. 

 
 

 
 
Τελετάρχης της εκδήλωσης &  
συντονίστρια της συζήτησης  
θα είναι η εκπαιδευτικός Μαρία Λώμη 
 

 
 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την  
Κυριακή 25/11/2018, ώρα 5:00 μμ - 7:00 μμ, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
(394-396 Princes Highway, Rockdale). 

 
 

Στο τέλος της εκδήλωσης  
ο Σύλλογος Ελλήνων Κων/πόλεως και Μικράς Ασίας (ΝΝΟ)  
θα προσφέρει παραδοσιακά γλυκίσματα.  
Όλοι ευπρόσδεκτοι.  

Χορηγός επικοινωνίας: Ελληνικό Πρόγραμμα Ραδιοφωνίας SBS




