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Ἐγκύκλιον Σημείωμα 

Πρός 

Τούς εὐλαβεστάτους 

Ἐφημερίους καί Διακόνους  

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,  

  σέ ἐποχές ἐξαιρετικά ἀπαιτητικές  ἡ δημόσια παρουσία  μας 
ἔχει ἄμεση ἐπίδραση στή συνείδηση τῶν πιστῶν καί στόν τρόπο πού 
προσεγγίζουν τή σχέση τους μέ τήν Ἐκκλησία. Κανείς δέν ἀμφισβητεῖ 
πῶς ὁ κλῆρος προσπαθεῖ σήμερα νά ἀξιοποιήσει τά σύχγρονα 
ἐπικοινωνιακά μέσα γιά νά δώσει στόν σημερινό κλυδωνιζόμενο 
ἄνθρωπο χεῖρα βοηθείας. Στίς ἡμέρες μας μέρος τοῦ δημοσίου βίου 
μας ἀποτελοῦν καί τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης (facebook, Twitter, 
Instagram κλπ.). Ὡς Ἐπίσκοπός σας ποτέ δέν θά ἤθελα νά προβῶ σέ 
ἐνέργειες ἀποκλεισμοῦ τῶν ἱερέων μου ἀπό τήν διαδικτυακή 
συμμετοχή τους καί τήν ἐκεῖ παρουσία καί δραστηριοποίησή τους, 
εἰδικά τώρα πού τό διαδίκτυο μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἕνα μοναδικό 
ἐργαλεῖο στήν ποιμαντική καί στήν ἐπικοινωνία μας μέ τούς 
χριστιανούς ἀδελφούς μας.  

Παρά ταῦτα, σωρεία γεγονότων πού ἔχουν ὑποπέσει στήν 
ἀντίληψή μου μέ ἀναγκάζουν νά ἐφιστήσω τήν προσοχή ὅλων μας στή 
σωστή καί εὐπρεπῆ διαδικτυακή παρουσία μας, εἰδικά στά μέσα 
κοινωνικῆς δικτύωσης. Πρῶτο μέλημά μας εἶναι ἡ παρουσία μας στά 
μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, εἴτε μέ ὅσα γραπτῶς ἀναφέρουμε, εἴτε μέ 
τό φωτογραφικό ὑλικό πού ἀνεβάζουμε καί διαχειριζόμαστε, νά εἶναι 
παρουσία ἱερέων καί ποιμένων, καί ὄχι λαϊκῶν˙ εἴμεθα κληρικοί καί 
ἔχουμε χρέος νά ἀγωνιζόμαστε στή συναναστροφή καί στήν κοινωνική 
παρουσία μας νά δίδουμε λόγο Χριστοῦ. Δέν δυνάμεθα νά 



χρησιμοποιοῦμε τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης χωρίς ἐκκλησιαστική 
συνείδηση καί συνάμα χωρίς ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Δίνουμε 
μαρτυρία Ἐκκλησίας καί ὄχι ἀλλότριων χώρων. Δέν εἴμεθα οὔτε 
πολιτικοί ἀναλυτές, οὔτε δυνάμεθα νά διατυπώνουμε πολωτικές 
ἐκφράσεις τασσόμενοι ὑπέρ τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου χρωματίζοντας ἔτσι 
τίς κομματικές μας ἐπιλογές. Ἐπιλέον καλόν εἶναι ἡ ἀρετή τῆς 
διάκρισης νά διαπνέει τόν τρόπο μας. Οἱ χριστιανοί μας εἶναι 
ταλαιπωρημένοι καί κουρασμένοι ψυχικά. Ὥς ἐκ τούτου χρειάζεται 
κατανόηση ἀπό μέρους μας καί συνεχῆ ὑπενθύμιση ὅτι οὔτε 
αὐτόκλητοι  σωτῆρες εἴμαστε οὔτε ἡ ἄρχή καί τό τέλος τῆς ἐκκλησίας, 
γιά αὐτό καλό θά εἶναι νά μήν ἀναλωνόμαστε σέ διαδικτυακές 
μεγαλορητορίες καί ἀτέρμονες κριτικές πού περισσότερο ἐγωισμό καί 
ἐπαρση μᾶς προσδίδουν παρά ἐκκλησιατική παρρησία. Εἴμεθα 
διάκονοι τῶν Μυστηρίων τῶν Πνευματικῶν καί μέλη τῆς Ἐκκλησίας 
καί ὡς φορεῖς τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Θεοῦ θά πρέπει νά 
ἀναπαύουμε καί ὄχι νά σκανδαλίζουμε, νά ἑνώνουμε καί σέ καμία 
περίπτωση νά διαιροῦμε.  

 Παρακαλῶ, λοιπόν, γιά τήν ἀνταπόκριση καί τήν συμμόρφωση 
ὅλων γιά νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί νά ἀξιωνόμεθα νά 
γινόμεθα  αὐθεντικοί καί γνήσιοι συνεργοί στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Σέ ὁποιαδήποτε παρεκτροπή καί ἀκρότητα θά ἀναγκασθοῦμε νά 
προβοῦμε στή λήψη ἄλλων μέτρων πρός ἀποφυγή τοῦ σκανδαλισμοῦ 
τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος.  

 

    Μετά πατρικῶν εὐχῶν,  

Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ 

 


