Ἀγαπητέ κ. Νούνη,

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ διά τήν προς ἐμέ μακράν ἐπιστολήν σας, διά τά ἐπαινετικά
σας γραφόμενα ὑπέρ τοῦ ταπεινοῦ μου προσώπου, ἀλλά καί περισσότερον σᾶς εὐχαριστῶ διά τά ἐλεγκτικά σας λεγόμενα κατ᾽ ἐμοῦ, διά θέματα καί ἐνεργείας, εἰς τάς
ὁποίας νομίζετε ὅτι δέν ὀρθοτομῶ. Καί ἔχετε βεβαίως τό δικαίωμα αὐτό, ὡς ἱερόν
πρόσωπον ἀνῆκον εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί μάλιστα ὡς πρόσωπον
δεδιδαγμένον εἰς τά θεολογικά γράμματα.
Ἀπολογούμενος, λίαν συντόμως, λέγω ὅτι καλῶς διαγνώσατε ὅτι δίνω ἐμπιστοσύνην εἰς τά λεγόμενα καί γραφόμενα τοῦ ἁγίου Ναυπάκτου, τόν ὁποῖον θεωρῶ ὡς ἰσχυρόν θεολόγον τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐνάρετον εἰς τόν βίον Ἱεράρχην. Οὗτος εἰς τήν
Ἱεραρχίαν ἀνέπτυξε τάς θέσεις του διά τό Οὐκρανικόν θέμα καί συνεφώνησαν μέ
αὐτάς οἱ πλεῖστοι τῶν Ἱεραρχῶν. Εἰς τό θέμα αὐτό εἶδα πολλούς καί ἐναρέτους Ἱεράρχας νά λαμβάνουν εἰς τήν Ἱεραρχίαν θετικήν θέσιν καί ἔτσι ἠκολούθησα καί ἐγώ τήν
γραμμήν τους. Διότι ἐγώ – ἄς τό ὁμολογήσω μέ ταπείνωσιν – καταγινόμενος ἰδιαίτερα
μέ τά ἑρμηνευτικά, δέν γνωρίζω καλῶς τά νομοκανονικά. Ἔτσι εἰς τό Οὐκρανικόν
θέμα ἠκολούθησα τούς ἔχοντας βαθείαν νομοκανονικήν γνῶσιν καί γνωρίζοντας
Ἐκκησιαστικήν Ἱστορίαν. Βάσις ὅμως – τό τονίζω αὐτό – διά τήν ἀναγνώρισιν τοῦ
αὐτοκεφάλου εἶναι ἡ βεβαίωσις ὅτι οἱ λαβόντες αὐτό ἔχουν ἀποκοπεῖ ἐντελῶς ἀπό
τό σχίσμα καί ἑνώθησαν μέ τήν Μίαν, Ἁγίαν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ἐάν αὐτή ἡ βάσις δέν ὑφίσταται, ἐάν δηλαδή αὐτοί δέν
ἔχουν ἀπαρνηθεῖ τό σχίσμα, τότε δέν δυνάμεθα νά ὁμιλῶμεν περί αὐτοκεφάλου
αὐτῶν καί νά ἔχωμεν κοινωνίαν μαζί τους.
Ὅσον ἀφορᾶ διά τήν ἄστοχον καί ἡμαρτημένην ἔκφρασίν μου «παιδαρέλια», τήν
εἶπα εἰς τρέχοντα προφορικόν λόγον καί δέν πρέπει βεβαίως νά λέγωνται τοιαῦται
ἐκφράσεις ἀπό ἱεροκήρυκα, διότι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πρέπει νά εἶναι εὐπρεπής εἰς τήν
ἔκφρασίν του. Ἐπ᾽ οὐδενί ὅμως λόγῳ – καί τό λέγω αὐτό μέ μαρτυρίαν τῆς ἀρχιερατικῆς μου συνειδήσεως – ἐπ᾽ οὐδενί λόγῳ, λέγω, ἐννοοῦσα μέ τήν ἔκφρασίν μου
αὐτήν λίαν σεβαστά μου πρόσωπα, τά ὁποῖα μοῦ ἀναφέρετε ἤ καί ἄλλους τινάς, ὁμολογητάς πράγματι τῆς πίστεως, ἀλλά ἐννοοῦσα συγκεκριμένα τινά ὀλιγοστά πρόσωπα,
ἀδαῆ εἰς τά θεολογικά γράμματα καί ἀποκρουστικά διά τόν τρόπον τῆς συμπεριφοράς
τους.
Σᾶς τιμῶ καί σᾶς ἀγαπῶ καί εὔχομαι πλουσίαν τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ εἰς τήν καλήν
σας οἰκογένειαν καί ὅλα τά ἔργα Σας.
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Υ.Γ. Δέν ἐνθυμοῦμαι ποῖα βιβλία Σᾶς ἔχω ἀποστείλει καί διά τοῦτο, ἄν εὕρητε καιρόν, θά ἤθελα ἕνα κατάλογον τῶν ἀποσταλέντων, διά νά λάβετε καί ἄλλα.

