
Με κάθε ''λαμπρότητα'' έγινε η 42η Κληρικο-
λαϊκή, πολυέξοδη Συνέλευση της Αρχιεπισκο-
πής Αμερικής, 6-9 Ιουλίου 2014, στην πόλη Φι-
λαδέλφεια της Πενσυλβάνια. Μπορεί εφέτος να 
συμμετείχαν αντιπρόσωποι σε ποσοστό περί-
που 55% των 600 ενοριών-Κοινοτήτων, αλλά τα 
προαποφασισμένα επικύρωθηκαν από την Συ-
νέλευση, γιά να ''δοξαστεί'' η...συμμετοχή των 
λαϊκών στην λήψη αποφάσεων. Εξυπακούεται 
ότι το 90% των συμμετασχόντων ήταν...αγγλό-
φωνες. Η ομιλία-χρήση της ελληνικής, έχει σχε-
δόν καταργηθεί -ανεπίσημα αλλά ουσιαστικά- 
από την Αρχιεπισκοπή και τις Μητροπόλεις της. 
Απειροελάχιστες ενορίες σήμερα τελούν τα Μυ-
στήρια και τις Λειτουργίες στα ελληνικά. Επίση-
μα η Αρχιεπσκοπή ονομάζεται ''ελληνική'', αλλά 
αυτό ισχύει μόνο γιά...αφελείς.

Την Συνέλευση τίμησε και ο αντιπρόεδρος των 
ΗΠΑ, Τζο Μπάϊντεν. Η παρουσία του προβλήθη-
κε αρκετά γιά να δείξει η Αρχειεπισκοπή ότι έχει 
''κύρος''. Αλλά μέσα στην μεγάλη χαρά γιά την 
συμμετοχή του αντιπρόεδρου, ελάχιστοι πρόσε-
ξαν μία σημαντική λεπτομέρεια: Στην ομιλία του 
είπε ότι «η προστασία των ιερών τόπων και των 
μνημείων στην Τουρκία είναι απολύτως απαραί-
τητη», συμπληρώνοντας ότι «είναι ένας διπλός 
δρόμος καθώς και οι Μουσουλμάνοι αξίζουν την 
ίδια ελευθερία στην Ελλάδα». Δηλαδή, με απλά 
λόγια, αν θέλουμε να αποδοθεί η Χάλκη στο Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο να δεχθούμε τους τουρ-
κικούς όρους για την μειονότητα!

Ο αντιπρόεδρος είπε το αυτονόητο, που εμείς 
δεν θέλουμε να καταλάβουμε ή δεν μας συμφέ-
ρει να καταλάβουμε, επειδή την τελευταία ειδι-
κά δεκαετία, ως ''οργανωμένη Ομογένεια'' ΔΕΝ 
υπάρχουμε στις ΗΠΑ και οι δήθεν ''λομπίστες'' 
μας προβάλουν στην Ουάσιγκτον ένα μόνο αί-
τημα ως ''εθνικό ζήτημα'': Την επαναλειτουρ-
γία της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, άσχετα αν η 
Ελλάδα αποφεύγει να δημιουργήσει τζαμί στην 
Αθήνα.

Χάρη στην καταστροφική Εκκλησία μας, ολό-
κληρη Ομογένεια, φαινόμαστε να υποστηρίζου-
με μόνο το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής Χάλ-
κης και τίποτα άλλο. Ξεχάσαμε όνομα Σκοπίων, 
Κυπριακό κλπ. Φυσικό και επόμενο, επειδή γιά 
αυτά ''φροντίζουν'' οι δουλοπρεπείς κυβερνή-
σεις Ελλάδας και Κύπρου. Σε ότι αφορά το Κυ-
πριακό, ασχολείται στις ΗΠΑ γιά 30 χρόνια, η 

ίδια ομάδα ολίγων ΑμερικανοΚυπρίων, η οποία 
δεν έχει επαφή με την Ομογένεια, αφού λειτουρ-
γεί αυτόνομα, νομίζοντας ότι ''επιτελεί εθνικό 
έργο'' και κάνει...''λόμπι''. Σε ότι αφορά όνομα 
Σκοπίων, ίδια περίπτωση με τους ολίγους, γρα-
φικούς και ισόβιους ''μακεδονομάχους'', που 
δεν έχουν επαφή με την Ομογένεια.

Η Ομογένεια, σε απλά ελληνικά, δεν τους ακο-
λουθεί, δεν ασχολείται μαζί τους. Αυτοί οι ολίγοι 
ασχολούνται μόνο, γιά αυτοπροβολή και φαντά-
ζονται ότι ''εκφράζουν την Ομογένεια''.

Γιά να φτάσουμε στην σημερινή κατάντια συ-
νέβηκαν ορισμένα γεγονότα που είχαν ως απο-
τέλεσμα η ''Οργανωμένη'' ή μη Ομογένεια, να 
μην ασχολείται με τα κοινά. 'Ετσι, δεχτήκαμε 
μοιραία την Εκκλησία και ως ''πολιτικό αρχη-
γό'' μας, αφού ακόμα και στην εκδήλωση στον 
Λευκό Οίκο γιά την 25η Μαρτίου μας εκπροσω-
πεί ο Αρχιεπίσκοπος. Δηλαδή, στην συνταγματι-
κά ανεξίθρησκη Αμερική, μας εκπροσωπεί κλη-
ρικός. Πρωτοτυπούμε, ως...''καθυστερημένοι'', 
αφού είμαστε η μόνη εθνική ομάδα-μειονότητα 
στις ΗΠΑ, που εκπροσωπείται από κληρικό.

Και η 42η Κληρικολαϊκή, δεν είχε να επιδεί-
ξει κάτι το ξεχωριστό. Συγκεντρώθηκαν ''γιά τα 
μάτια του κόσμου'' αντιπρόσωποι ενοριών, μα-
ζί με τους παπάδες τους, γιά να ''ακούσουν'' τις 
''ευλογίες'' και προσευχές των δήθεν θεοσεβού-
μενων ''ιεραρχών'' και να επικυρώσουν ότι τα 
''αφεντικά'' είχαν προαποφασίσει. 'Ετσι, βλέ-
πουμε τον προϋπολογισμό -αυτό είναι το βασικό 
θέμα- να φτάνει στα 28 και κάτι εκατομ. γιά τα 
επόμενα δύο χρόνια. Και το ''χαράτσι'' στο Πα-
τριαρχείο να είναι 1 εκατομ. δολάρια τον χρόνο. 
Αντίστοιχα γιά την Παιδεία, γιά την οποίαν ελά-
χιστα ή διόλου, ενδιαφέρεται η Αρχιεπισκοπή, 
τα διαθέσιμα χρήματα είναι λίγα.

Τα ερωτήματα
Η αριθμητική μείωση της Ομογένειας και η μη 

ενασχόλησή της με τα ''ομογενειακά κοινά'', μα-
ζί με την ραγδαία αύξηση του ποσοστού των ΜΗ 
ομιλούντων την ελληνική στο σπίτι (σύμφωνα με 
την επίσημη απογραφή της χώρας), δημιουρ-
γούν ένα μεγάλο ερώτημα: Τι έκαναν, τα τελευ-
ταία 40 χρόνια, η Αρχιεπισκοπή και οι Μητρο-
πόλεις της, τι έργο δημιούργησαν, τι πρόσφε-
ραν στην Ομογένεια και στην ελληνικότητα των 
παιδιών μας; Μην ξεχνάμε ότι, η Ομογένεια είναι 

αυτή που συντηρεί 100% την Εκκλησία, η Ομο-
γένεια ΕΧΤΙΣΕ εκκλησίες και κοινοτικά κέντρα, 
σχολεία κλπ.

Απάντηση, όσο και αν καλοπροαίρετα την ανα-
ζητήσουμε, ΔΕΝ υπάρχει. Απλά, επειδή τα γεγο-
νότα πιστοποιούν ότι η Αρχιεπισκοπή μας στις 
ΗΠΑ, ΔΕΝ δημιούργησε τίποτα. ΔΕΝ πρόσφερε 
τίποτα. ΔΕΝ έχει να επιδείξει ουσιαστικό έργο. 
'Η γιά να είμαστε ακριβείς, κατάφερε μόνο ένα 
''έργο'': Να απαξιωθεί στην Ομογένεια, η οποία 
της ''γύρισε την πλάτη'', αφού κατάλαβε ότι οι 
κληρικοί την χρησιμοποιούν, την εκμεταλλεύο-
νται μόνο οικονομικά.

Το ''δόγμα'' της κατάργησης της ελληνικής 
γλώσσας, ώστε να προσελκυστούν ''χριστιανοί 
ορθόδοξοι'' καθε φυλής και γλώσσας, ξεκίνησε 
από την ποιμαντορία Ιάκωβου τέλη δεκαετίας 
'70. Παρά την αντίδραση, η πολιτική συνεχίστη-
κε, σε συνδυασμό και με την ''αρπαγή'' των περι-
ουσιακών στοχείων Κοινοτήτων -που ήταν στην 
κυριότητα των Συμβουλίων Ομογενών- από την 
Αρχιεπισκοπή, με κάθε τρόπο, ακόμα και απει-
λητικό, ανήθικο.

Η ''ληστρική επιχείρηση'' ολοκληρώθηκε με-
τά τον χρόνο 1996, όταν η Αρχιεπισκοπή Βορεί-
ου και Νοτίου Αμερικής έγινε ''κομμάτια'' ώστε 
να ελέγχεται από το φιλοχρήματο ''φιλελληνικό'' 
οικουμενικό Πατριαρχείο, που κατάργησε στην 
πράξη την ''Αρχιεπισκοπή'' ως οντότητα, δημι-
ουργώντας αυτόνομες Μητροπόλεις, που λογο-
δοτούν απευθείας σε αυτό. 'Ολα αυτά έγιναν χω-
ρίς να ερωτηθεί η Ομογένεια. Η Ομογένεια, που 
έχτισε εκκλησίες, σχολεία, κοινοτικά κέντρα, 
που συντηρούσε και συντηρεί τις εκκλησιαστι-
κές ''επιχειρήσεις-μαγαζιά'' του Βαρθολομαίου, 
με ''τοπάρχη'' τον ''ελάχιστο'' και αποτυχημένον 
αρχιεπίσκοπο ''Αμερικής'', Δημήτριο.

Εδώ να σημειώσουμε και μία σημαντική λε-
πτομέρεια: Η απομάκρυνση του μακαριστού Ιά-
κωβου και η αντικατάστασή του από τον Σπυρί-
δωνα, ανάδειξε και ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα. 
Του ''νεογενιτσαρισμού'' στην Εκκλησία και στην 
Ομογένεια. Τότε, ειδικά τον χρόνο 1999, ζήσα-
με κωμικές-τραγικές καταστάσεις. Το πήγαινε-
έλα νεόπλουτων Αμερικανο-Ελλήνων στο Πα-
τριαρχείο με χρήμα ''γιά τις ανάγκες'' του, που 
ζητούσαν την απομάκρυνση του αρχιεπίσκοπου 
Σπυρίδωνα, επειδή αυτός ''δημιούργησε κρί-
ση''. Η απομάκρυνση έγινε, όχι γιατί δημιουρ-
γήθηκε ''κρίση'' (αυτή ήταν ''κατασκευασμένη'' 
αλα Καρλούτσος) αλλά γιά έναν άλλο ουσιαστι-
κό λόγο: Ο Σπυρίδωνας, προσπάθησε να ενώσει 
τις πολυδιασπασμένες ομογενειακές Οργανώ-
σεις, ώστε να έχουν -γιά πρώτη φορά- ΜΙΑ φω-
νή στην Ουάσιγκτον. Αυτό δεν άρεσε στην τουρ-
κική κυβέρνηση και φυσικά στον Βαρθολομαίο, 
με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί ο Σπυρίδωνας.

Το οικουμενικό Πατριαρχείο, ολοκληρώνοντας 
την καταστροφή, επέλεξε ως διάδοχό του, τον 
σημερινό αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, έναν αποδε-
δειγμένα ''υπάκουο-δουλοπρεπή' και εντυπωσι-
ακά ''μικρόν''. Μιά ματιά επίσης, στους Μητρο-
πολίτες των αυτόνομων Μητροπόλεων ανά τις 
ΗΠΑ, μας δείχνει ότι και αυτοί δεν είναι καλύτε-
ροι. Ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τον προ-
σωπικό πλουτισμό τους, αδιαφορώντας προκλη-
τικά γιά την Ομογένεια. Οι περισσότεροι μητρο-
πολίτες είναι αυθάδεις ''επιχειρηματίες'', που 
λογικά και αξιοκρατικά, ούτε ...καντηλανάφτες 
θα έπρεπε να ήταν. Χώρια που οι περισσότεροι 
''κουβαλούν'' ένα σωρό σκάνδαλα, με ''αρπα-
χτές'' κ.ά.

'Ετσι σήμερα, η ωμή πραγματικότητα μας 
''προσγειώνει ανώμαλα'', αφού διαπιστώνουμε:

- Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και οι Μητροπό-
λεις της ΔΕΝ έχουν να επιδείξουν ένα έργο, έστω 
υλικής μορφής. Τίποτα, μηδέν.

- Η Αρχιεπισκοπή και οι Μητροπόλεις απλά πα-
ρακολουθούν τα ελληνικά σχολεία να κλείνουν, 
εξαιτίας βασικά μείωσης ενοριτών και οικονομι-
κών πόρων. Αλλά χρήμα γιά το φιλοχρήματο οι-
κουμ. Πατριαρχείο πάντα βρίσκουν και το ''άρ-
μεγμα'' των ''αρχόντων'' (100.000 δολ. ο καθέ-
νας γιά το ''λιλί άρχοντα'') καλά κρατεί.

- Η Αρχιεπισκοπή και οι Μητροπόλεις, λανθα-

σμένα εκτίμησαν ότι η καθιέρωση της αγγλικής 
θα έφερνε νέα ''πελατεία''. Αποδείχτηκε στην 
πράξη ότι ήταν διπλά λάθος, ότι έπαθαν διπλή 
ζημιά: Και νέοι ενορίτες -μη ελληνόφωνοι- δεν 
πήγαν στις εκκλησίες και οι ελληνόφωνοι έφυ-
γαν απογοητευμένοι, γιά να μην πούμε αηδια-
σμένοι. Λογικά, η ''μεταβίβαση'' στην αγγλική 
θα έπρεπε να αρχίσει να γίνεται στα τέλη αυτής 
της δεκαετίας, όταν θα ''φεύγουν'' από την ζωή, 
οι του ''τελευταίου κύματος'' μεταναστών από 
Ελλάδα, που είναι ''ο κορμός'' της Ομογένειας.

- Η περίφημη ''Θεολογική Σχολή'' στην Βοστώ-
νη, δεν βγάζει ελληνόφωνους κληρικούς.

- Η μεγάλη πλειοψηφία της Ομογένειας ΔΕΝ 
έχει σε εκτίμηση το οικουμενικό Πατριαρχείο, 
δεν ήθελε, αλλά ούτε θέλει, άμεση σχέση μα-
ζί του. Γνωρίζει ότι αυτό ενδιαφέρετια μόνο γιά 
χρήμα και δύναμη, αδιαφορώντας γιά την Ομο-
γένεια. Κατάλαβε τις προθέσεις του στην Αμε-
ρική. Αυτός είναι και o βασικός λόγος της ρα-
γδαίας πτώσης του αριθμού των ενοριτών στις 
εκκλησίες, όταν αυτές και επίσημα έγιναν ''μα-
γαζιά του Πατριαρχείου''. Η Ομογένεια θα προ-
τιμούσε μία ανεξάρτητη-αυτοκέφαλη ορθόδοξη 
Εκκλησία στην Αμερική, με χαλαρούς δεσμούς 
με την Ελλάδα και το Πατριαρχείο.

- Η μεγάλη πλειοψηφία της Ομογένειας συνει-
δητοποίησε ότι η Εκκλησία του είναι μία ''εκκλη-
σιαστική οικονομική επιχείρηση'' και το διαπι-
στώνει από τους κατά τόπους μητροπολίτες, που 
γιά να παραμένουν στις θέσεις τους, κατάντησαν 
υποτακτικοί, απλοί ''εισπράκτορες'', αδιαφορώ-
ντας προκλητικά γιά τους Ομογενείς.

- Η μεγάλη πλειοψηφία της Ομογένειας αισθά-
νεται ντροπή όταν βλέπει πολιτικούς και διπλω-
μάτες Ελλάδας, με δουλοπρέπεια να ''υποβάλουν 
τα σέβη τους'' στον ''αρχηγό'' Αρχιεπίσκοπο και 
στους μητροπολίτες, όταν γνωρίζουν πως η Εκ-
κλησία εκπροσωπεί ΜΟΝΟ ένα ποσοστό περίπου 
15% του Ελληνισμού στην Αμερική (ΗΠΑ).

- Η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ και οι Μητροπόλεις 
της, δεν έχουν να επιδείξουν έστω ελάχιστο κοι-
νωνικό-εκπαιδευτικό-φιλανθρωπικό έργο. Δεν 
ενδιαφέρονται γιά τις ''ανάγκες του ποίμνιου'' 
(όπως π.χ. οι Καθολικοί).

- Οι μητροπολίτες είναι αυθάδεις, απρεπείς, 
με νοοτροπία ''δικτάτορα''. Με αισθητό και φα-
νερό το κόμπλεξ που τους διακρίνει, αδυνατούν 
να ''κατέβουν στον κόσμο'' και αντιμετωπίζουν 
την Ομογένεια με αυταρχισμό, επικαλούμενοι -
γιά να επιβάλονται- γελοίους αυταρχικούς ''εκ-
κλησιαστικούς κανόνες'', απευθυνόμενοι σε πο-
λίτες της Αμερικής, 'Ελληνες και μη, νομίζοντας 
ότι είναι και υπεράνω των...νόμων της (ανεξί-
θρησκης) χώρας. Η περίπτωση με τον αυθάδη-
αυταρχικό μητροπολίτη Νέας Υερσέης που δη-
μοσιοποιήσαμε σε προηγούμενη έκδοση, πιστο-
ποιεί ότι αρκετοί από αυτούς φαίνεται να αντιμε-
τωπίζουν και ψυχολογικά προβλήματα.

- Η Εκκλησία θεώρησε ως ''εχθρό'' τις δυνα-
τές ομογενειακές Οργανώσεις, επιδή ήθελε να 
έχει αυτή την αναγνώριση ''ως κυρίαρχη δύ-
ναμη'' του Ελληνισμού στις ΗΠΑ, γιά να φαίνε-
ται ως ''αρχηγός'' στην Ουάσιγκτον, στην Ελλά-
δα και αλλού. Γι' αυτό πάντα φρόντιζε να ''προ-
ωθεί'' και να ''υποστηρίζει'' τους ''φελλούς'' και 
άχρηστους στα Συμβούλια των Οργανώσεών μας 
(βασικά Ομοσπονδιών) με τα γνωστά διαλυτικά 
αποτελέσματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ 
''επάξια'' και αποδεδειγμένα, κατέχει τον τίτλο 
του ''καταστροφέα του Ελληνισμού Αμερικής''. 
Οι δε ''έμποροι-ιεράρχες'' της, αποδείχτηκαν 
απελπιστικά ελάχιστοι σε ότι αφορά την συνέχι-
ση της ελληνικότητας των παιδιών των μετανα-
στών και θα μείνουν στην ιστορία ως οι ''νεκρο-
θάφτες της ελληνικής γλώσσας'' στις ΗΠΑ.

                                                                           Γ. Λυκ.
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Ενδιαφέρονται ΜΟΝΟ γιά χρήμα, ως ''θυγατρική επιχείρηση'' του Πατριαρχείου. Με την τακτική του 
''διαίρει και βασίλευε'', προώθησαν ''φελλούς'' στις Οργανώσεις, γιά να τις ελέγχουν, ώστε να μην 

μπορέσουν ποτέ αυτές να γίνουν δυνατές... Οι ολίγιστοι, φιλοχρήματοι ''ιεράρχες'' μας, παρακολουθούν 
τα ελληνικά σχολεία να κλείνουν, αδιαφορώντας προκλητικά γιά την συνέχεια του Ελληνισμού στις ΗΠΑ.

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος και οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Κατάφεραν, 
αργά αλλά σταθερά, με την βοήθεια ελληνικών κυβερνήσεων, να διαλύσουν τον Ελληνισμό στις ΗΠΑ 
και να αφανίζουν την ελληνόφωνη εκπαίδευση-παιδεία, ενδιαφερόμενοι μόνο γιά ''χριστιανούς μέλη 
ενοριών'', χρήμα και οικειοποίηση των περιουσιακών στοιχείων Κοινοτήτων που έχτισαν Ομογενείς.
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