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Πρός τόν εὐλαβέστατο Ἱερό Κλῆρο,  
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ µας Πατριαρχείου, 
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων, 
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, 
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, 
Τίς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 

 
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 
 

Τό περασµένο Σάββατο, οἱ χαρµόσυνες Ἐκδηλώσεις κατά τήν Ἀποφοίτηση τοῦ 
προσφιλοῦς µας Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καί τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιµίου 
Σταυροῦ Βοστώνης ἀµαυρώθηκαν ὅταν ἕνας ἐκ τῶν προσκεκληµένων ὁµιλητῶν, ὁ κ. 
Εὐστάθιος Βαλιώτης, πρός τόν ὁποῖο ἀπονεµήθηκε τιµητικῶς «Διδακτορικό Δίπλωµα» ἀπό 
τήν Σχολή µας, ἔδραξε τῆς εὐκαιρίας νά σπείρῃ συκοφαντίες εἰς βάρος τῆς Μητρός 
Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουµενικοῦ µας Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τοῦτο δέ συνέβη 
κατά τήν διάρκεια τῆς προσφωνήσεώς του σέ ἔνδειξη «εὐγνωµοσύνης» διά τήν ὑψίστη τιµή 
τήν ὁποία ἔλαβε ἀπό τό Ἱερό Καθίδρυµα τῆς Ἱερᾶς µας Ἀρχιεπισκοπῆς, καί κατά συνέπεια 
ἀπό τό Οἰκουµενικό µας Πατριαρχείο. Σέ αὐτόν τό ἱερό τόπο, ὅπου στεγάζεται τό µοναδικό 
Ἑλληνορθόδοξο Ἐκπαιδευτικό Ἱδρυµα στό Δυτικό Ἡµισφαίριο, ὅπου γιά περισσότερες ἀπό 
ὀκτώ δεκαετίες γαλουχήθησαν οἱ εὐλαβέστατοι Κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἀµερική καί ἐν 
γένει, µεταδόθηκε καί διατρανώθηκε ἡ ἰδέα τοῦ σεβασµοῦ καί τῆς ἀφοσιώσεως πρός τό 
Οἰκουµενικό µας Πατριαρχεῖο, καί οἱ ἀδιάρρηκτοι δεσµοί τῆς Θυγατρός, Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς µετ’Αὐτοῦ. 

 
 Προσωπικῶς, καί ὡς ὁ Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης, τῆς 
Ἐπαρχίας τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀµερικῆς, 
ἀπορρίπτω καί καταγγέλω τίς θέσεις καί δηλώσεις τοῦ κ. Βαλιώτη, τοῦ ὁποίου τά 
συναισθήµατα ἐναντίον τοῦ Οἰκουµενικοῦ µας Πατριαρχείου εἶναι γνωστά καί πολλάκις 
διατυπωµένα δηµοσίως κατά τό παρελθόν. Ἐπιπλέον, καταγγέλω τήν σιωπή ἐκείνων πού 
ἧταν παρόντες κατά τήν Τελετή Ἀποφοιτήσεως καί ἐπέτρεψαν στόν κ. Βαλιώτη νά 
ἀπευθύνῃ τήν ἀποτρόπαια αὐτή ὁµιλία, χωρίς νά ἀντιδράσουν ἤ νά τόν διακόψουν.  
 



 Ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ Λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης ἐκφράζουµε τήν 
συµπαράσταση καί συνεχῆ ἀφοσίωσή µας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο, καί πρός τόν Παναγιώτατο 
Οἰκουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαῖο, τόν Πνευµατικό Ἡγέτη 300 καί πλέον 
ἐκατοµµυρίων Ὀρθοδόξων ἀνά τήν οἰκουµένη. Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἄν καί βρίσκεται 
συνεχῶς πολιορκηµένη, καί κατά τόν λόγο τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουµενικοῦ µας 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, ὑπάρχουσα ἐν «µαρτυρίῳ», συνεχίζει νά προσφέρῃ 
«µαρτυρία» τῶν θείων καί ἱερῶν Ἀληθειῶν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στά πέρατα 
τοῦ κόσµου. Ἐν ἀντιθέσει πρός τούς Ἄρειο, Νεστόριο καί ὅλους τούς αἱρεσιάρχες, πού 
πολέµησαν ἐναντίον τῶν διδασκαλιῶν καί τῶν παραδόσεων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἐκ 
τῶν ἔσω, ἐµεῖς, οἰ πιστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως, ζῶντες τήν 
στοργή τῆς µητρικῆς ἀγκαλιᾶς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
ὀφείλουµε νά παραµείνουµε ἑνωµένοι µετ’Αὐτῆς καί νά διατρανώσουµε -στεντορίᾳ τῇ 
φωνῇ- τήν ἀγάπη, τήν πίστη καί τήν στήριξή µας πρός τόν Οἰκουµενικό µας Πατριαρχεῖο, 
τό Σεπτό Κέντρο τῆς Οἰκουµενικῆς Ὀρθοδοξίας. Ἰδιαιτέρως δέ, κατ’αὐτή τήν περίοδο τῶν 
πολλῶν ἐξελίξεων στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, ὀφείλουµε νά εἴµαστε εὐγνώµονες διά τήν 
καθοδήγηση καί ἐπίβλεψη τήν ὁποίαν µᾶς παρέχει τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον.     
 
 Ὡς πνευµατικό τέκνο τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ γενετῆς, ὡς Κληρικός ἐπί 
τριάκοντα καί πλέον ἔτη, καί ὡς Μητροπολίτης σας ἐπί δεκαπέντα ἔτη, πράγµατι 
ταράχθηκα ἀπό τίς ἀτυχεῖς δηλώσεις τοῦ κ. Βαλιώτη ὅτι τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο εἶναι 
Ἐκκλησία «χωρίς σκοπό ἤ ἀποστολή». Ὅλως ἀντιθέτως, διά τῶν ἀδιακόπων µόχθων καί 
ἔργων τῶν µακαριστῶν Πνευµατικῶν µας Ἡγετῶν καί τῆς ἀφοσιωµένης Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνά τοῦς αἰῶνας, ἰδιαίτατα δέ, κατά τήν ἐπί 
εἰκοσιεπταετία σεπτή Ποιµαντορία καί Ἡγεσία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουµενικοῦ µας 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους, ἑδραιώθηκε ἡ Ὀρθοδοξία στήν 
Ἀµερική καί ἀλλαχοῦ ὡς ἀληθινός σκοπός καί ἀποστολή τοῦ Οἰκουµενικοῦ µας 
Πατριαρχείου, τό ὁποῖο δέν ὑπῆρξε ποτέ µία τοπική Ἐκκλησία περιορισµένη στήν 
Κωνσταντινούπολη, ἀλλά εἶχε πάντοτε στραµµένη τήν µέριµνά του πρός τήν ἑνότητα τῆς 
Ὀρθοδοξίας παγκοσµίως.   
 
 Μία Ἐκκλησία χωρίς σκοπό δέν θά ἐπιχειροῦσε τήν Σύγκληση τῆς Μεγάλης καί 
Ἁγίας Συνόδου τό 2016. Μία Ἐκκλησία χωρίς σκοπό δέν θά διαποίµαινε τήν διαρκῶς 
αὐξανοµένη Ὀρθοδοξία εἰς τίς πέντε Ἡπείρους καί σέ διαφορετικούς λαούς καί ἔθνη. Μία 
Ἐκκλησία χωρίς σκοπό δέν θά ἦταν δυνατό νά ἀναστήσῃ τίς Ἱερές Μητροπόλεις στήν 
Σµύρνη, Προύσα, Κυδωνίες, καί Σηλυβρία κατά τήν τελευταία δεκαετία, καί νά ἱδρύσῃ νέες 
Μητροπόλεις στόν Καναδά, Μεξικό, Μπουένος Ἄϊρες, Ἰσπανία καί Πορτογαλία, Χόνγκ 
Κόνγκ, Σινγκαπούρη καί Κορέα κατά τήν τελευταία εἰκοσαετία. Περαιτέρω, ἡ δήλωση τοῦ 
κ. Βαλιώτη ὅτι τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο εἶναι Ἐκκλησία «χωρίς ποίµνιο» εἶναι 



παράλογος καί ψευδής, καθότι τό πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης, ὅπως 
καί ἐκατοµµύρια Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στήν Ἀµερική καί ἀνά τόν κόσµο, Ἕλληνες καί 
µή, νιώθουν, καί εἶναι το λογικό ποίµνιο τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου.      
 
 Ὃλοι µας, ἐγώ ὡς ὁ Μητροπολίτης καί Πνευµατικός σας Πατέρας, καί ὁ Ἱερός 
Κλήρος καί ὁ Λαός τῆς εὐλογηµένης αὐτῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, 
παραµένουµε ἑνωµένοι ἐν Χριστῷ, καί ἀφοσιωµένοι στήν Ἁγία Αὐτοῦ Ἐκκλησία καί τήν 
Ἀποστολική παράδοση, ἡ ὁποία πηγάζει ἐκ τοῦ Οἰκουµενικοῦ µας Πατριαρχείου. Ὡς 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἐν Ἀµερικῇ, ὀφείλουµε νά εἰµαστε εὐγνώµονες πρός τήν Μητέρα 
Ἐκκλησία καί νά τήν περιβάλλουµε µέ σεβασµό καί ἀφοσίωση, διότι Ἐκείνη πάντοτε 
µεριµνᾶ γιά τήν πνευµατική µας καλλιέργεια καί κατά Θεόν αὔξηση καί θά τό πράττει καί 
στό µέλλον. Ἀς µήν συµµεριζόµαστε προσωπικές ἀπόψεις, ἀκόµη καί µητραλιῶν 
(µητροκτόνα) συναισθήµατα ἀνθρώπων χωρίς ἔρεισµα καί λογική, ἀλλά ὡς ἀγαπῶντα 
τέκνα νά στηρίζουµε τήν Μητέρα µας, ἡ ὁποία συνεχίζει νά ἀγκαλιάζει τούς πάντες, µέ 
πνεῦµα ἑνότητος καί πίστεως, φωτίζοντας τίς ψυχές καί τήν ζωήν ὅλων διά τοῦ ἱεροῦ 
φωτός, τό ὁποῖο πάντοτε θά πηγάζῃ ἐκ τοῦ φεγγοβόλου Φαναρίου τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως.  
 
 Καθῶς ἐγγίζουµε τήν µεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν τά ἔθνη ἑνώθηκαν διά 
τῆς καταπέµψεως τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἀς εἴµαστε ὑπερήφανοι καί ἀς διατηρήσουµε τήν 
ἀφοσίωσή µας πρός τό Οἰκουµενικό µας Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν οἰκουµενική 
καί ἀληθινή Μητέρα, ἡ ὁποία ἑνώνει κάτω ἀπό τίς πτέρυγές της ὅλους, µέ µόναδικό σκοπό 
τήν διακονία τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος µας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
 
  Εὐχόµενος ὅπως τό Πανάγιο Πνεῦµα συνεχίζει νά κατοικεῖ µέσα µας ὡς πιστά µέλη 
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς Μητέρας µας Ἐκκλησίας τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, διατελῶ 
 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν, 
 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


