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Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  98  η 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, 
Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Θέμα: «Περί Δημοσιεύματος τῆς ἐφημερίδος «Εὐβοϊκή Γνώμη», σχετικοῦ μέ
τό Κληροδότημα τοῦ ἀοιδίμου Βασιλείου Μπαφέρου»

Ἀγαπητοί Πατέρες καί εὐλογημένοι μου χριστιανοί,

ΧΡ ΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Μέ ἀφορμή πρωτοσέλιδο ἐντυπωσιακό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος
«Εὐβοϊκή Γνώμη» τῆς Παρασκευῆς 19ης Μαΐου 2017, μέ τίτλο «Κεραυνοί
Γαληνοῦ κατά τοῦ Δεσπότη», ἐπικοινωνῶ μαζί σας, προκειμένου νά σᾶς
γνωρίσω τήν τῶν πραγμάτων ἀλήθεια, σχετικά μέ τό θέμα τοῦ Κληροδο-
τήματος.

Ἡ ἰδιότης μου, ὡς Ἐπισκόπου καί Μητροπολίτου σας καί ἡ ἀπαι-
τούμενη γιά τήν διακονία μου ἀξιοπρέπεια καί διαφάνεια, δέν μοῦ ἐπι-
τρέπουν τήν περαιτέρω σιωπή, ἡ ὁποία, ἀπ’ ὅτι φαίνεται, δέν ἐκτιμήθηκε
ὑπό  τινων  δεόντως.  Ὅταν  ὁ  Ἐπίσκοπος  κατηγορεῖται  ὅτι  «ΤΑ  ΚΑΝΕΙ
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ», ὅπως, διά τῆς γραφίδος τῆς γνωστῆς καί μεγάλης
σέ κυκλοφορία ἐφημερίδος,  κατηγορεῖ  ἐμένα ὁ κ.  Γαληνός,  ὀφείλει,  μέ
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ὅλα τά νόμιμα καί κανονικά μέσα, νά ὑπερασπισθεῖ τό πρόσωπό του καί
τήν Ἀρχιερωσύνη του καί, κατά συνέπεια, τό ἔργο του. 

Ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ ἐκκλησιαστική, ἀλλά καί ἡ θύραθεν ἱστορία μαρ-
τυροῦν ὅτι, ὅταν βάλλεται ὁ Ἐπίσκοπος, δέν βλάπτεται μόνον αὐτός προ-
σωπικά, ἀλλά στό πρόσωπό του κατηγορεῖται ἡ Ἐκκλησία, σκανδαλίζο-
νται  οἱ ψυχές τῶν ἀδυνάμων χριστιανῶν καί ἐμπλουτίζεται ἡ φαρέτρα
τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπαντῶντας, λοιπόν, διά τοῦ μοναδικοῦ μέσου ἐπικοινωνίας πού
διαθέτω, ὡς Μητροπολίτης, μέ σᾶς πού ἀποτελεῖτε τό ποίμνιό μου, σᾶς
γνωρίζω ὑπευθύνως καί ἐνσυνειδήτως καί ἀληθῶς τά κάτωθι:

Ὁ ἀείμνηστος μεγάλος εὐεργέτης τοῦ Τόπου μας  Βασίλειος Μπα-
φέρος ἀπεβίωσε στή Χαλκίδα τό 1959 καί στήν ἰδιόγραφη διαθήκη του ὅρι-
σε ὅτι διαθέτει τήν περιουσία του στό τότε «Κρατικόν Νοσοκομεῖον» Χαλ-
κίδος γιά νά ἀνεγερθεῖ καί νά τεθεῖ σέ πλήρη λειτουργία, ὑπό τίς αὐστη-
ρές προϋποθέσεις,  ὅρους καί προθεσμίες πού ἔθεσε στήν διαθήκη, σύγ-
χρονη  παθολογική  κλινική  καί  ἐντός  αὐτῆς  σύγχρονο  ἀντικαρκινικό
τμῆμα, πού θά ἐξετάζει καί θά περιθάλπει δωρεάν κάθε ἄπορο τῆς περιο-
χῆς. Μάλιστα, εἶχε ἐκφράσει τήν ἐπιθυμία στή διαθήκη του, νά ἀνεγερθεῖ
καί Ἱερός Ναός στό Νοσοκομεῖο τῆς Χαλκίδας, ἀπό τά περισσεύματα τοῦ
κληροδοτήματος, ἐνῶ ἐπιθυμοῦσε τήν ταχεία καί  ἄμεση ἐκπλήρωση τῆς
βουλήσεώς του  γιά κατασκευή  ἀντικαρκινικοῦ τμήματος,  καθώς,  ὅπως
ἀναφέρει στή διαθήκη, ἤθελε νά παραστοῦν στά ἐγκαίνια ἡ τότε Βασίλισ-
σα Φρειδερίκη καί ὁ τότε Πρωθυπουργός!!! 

Περαιτέρω,  ὁ ἀείμνηστος  Βασίλειος  Μπαφέρος,  προνοῶντας  καί
διαβλέποντας τόν κίνδυνο νά μήν  ἐκπληρωθεῖ ἡ βούλησή του,  ὅρισε μέ
σαφήνεια στήν ἴδια διαθήκη, ὅτι, ἐφόσον δέν ἀνεγερθεῖ καί λειτουργήσει,
σύμφωνα  μέ  ὅσα  παραπάνω  ζητοῦσε,  ἐντός  συγκεκριμένων  μάλιστα
χρονικῶν πλαισίων, τό ἀντικαρκινικό τμῆμα, ἡ περιουσία του νά περιέλ-
θει στό Γηροκομεῖο τῆς Πόλεώς μας, τό ὁποῖο εἶναι κοινωφελές καί φι-
λανθρωπικό Ἵδρυμα καί λειτουργεῖ μέ τήν κύρια εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας. Εἶναι δέ ἄξιο μνείας ὅτι ὁ ἀοίδιμος Βασίλειος Μπαφέρος
ἦταν βαθύτατα θρησκευόμενος  ἄνθρωπος,  ἀφοῦ διέθεσε διάφορα ποσά
γιά τήν  ἀποπεράτωση  Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπως
λ.χ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Κανήθου.

Ἐπειδή, λοιπόν, εἶχαν παρέλθει 50 περίπου χρόνια χωρίς νά ἐκπλη-
ρωθεῖ ἡ βούληση τοῦ διαθέτου, νά ἀνεγερθεῖ δηλαδή τό ἀντικαρκινικό
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τμῆμα  στό  Νοσοκομεῖο,  τό  ὁποῖο  ἀντικαρκινικό  -  ὀγκολογικό  τμῆμα
οὐδέποτε μέχρι σήμερα δημιουργήθηκε καί λειτούργησε, τό Γηροκομεῖο
Χαλκίδος, μέ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ αὐτοῦ Συμβουλίου, στό ὁποῖο ἔχω
τήν εὐθύνη καί τήν τιμή νά προεδρεύω, προσέφυγε τό 2007 στό ἁρμόδιο
Ἐφετεῖο,  προκειμένου  νά  ζητήσει,  ὑπέρ  τοῦ  Ἱδρύματος,  τό  χρηματικό
ποσό πού εἶχε συγκεντρωθεῖ στήν Τράπεζα, δεδομένου, μάλιστα, ὅτι καί
στό  καινούριο  Νοσοκομεῖο,  τό  ὁποῖο  ἀποπερατώνεται,  δέν  ὑπῆρχε
πρόβλεψη γιά τήν δημιουργία ὀγκολογικῆς κλινικῆς. 

Κατόπιν αἰτημάτων τῆς διοικήσεως τοῦ Νοσοκομείου, τό Γηροκομε-
ῖο συνεφώνησε νά ἀναβληθεῖ ἡ ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεως δύο φορές καί,
τελικῶς, τό ἔτος 2009, ματαίωσε τήν προσφυγή του στό Ἐφετεῖο.

Τόν Μάρτιο τοῦ 2016 ἡ Ἀποκεντρωμένη Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου
Οἰκονομικῶν,  ὑπεύθυνη  ἐλέγχου  τῆς  διαχειρίσεως  τῶν  Κληροδοτη-
μάτων, μέ τό ὑπ’ ἀριθμ.  630/52714/24-3-2016 ἔγγραφό της, μᾶς ἐζήτησε
τόν λόγο, νά ἀπαντήσουμε, δηλαδή, γιατί τό Γηροκομεῖο ἔπαυσε τήν προ-
σφυγή του τό 2009,  καί  γιατί  μέχρι  τό 2016 δέν τήν ἐπανέφερε,  ἀφοῦ,
ὅπως διεπίστωνε ἡ ὡς ἄνω Κρατική Ὑπηρεσία καί εἶναι σέ ὅλους γνω-
στό, ἡ βούληση τοῦ διαθέτου ὑπέρ τοῦ Νοσοκομείου δέν εἶχε ἐκπληρωθεῖ
καί, δυστυχῶς, δέν ἔχει μέχρι σήμερα ἐκπληρωθεῖ, καίτοι ἐπέρασαν ἑξή-
ντα ὁλόκληρα χρόνια!!!

Κατόπιν τούτου καί μέ ὑπεύθυνη γνωμοδότηση τῶν νομικῶν συμ-
βούλων τῆς Ἐκκλησίας, τό Διοικητικό Συμβούλιο  προσέφυγε ἐκ νέου στό
ἁρμόδιο Ἐφετεῖο, καθ’ ὅσον, κατά τήν γνώμη τῶν νομικῶν, ἦταν ὑπαρ-
κτός ὁ κίνδυνος, νά κατηγορηθοῦμε γιά παράβαση καθήκοντος σέ βάρος
τοῦ Ἱδρύματος, τό ὁποῖο ταχθήκαμε νά διοικοῦμε καί νά φροντίζουμε καί
μάλιστα καί γιά ἀπιστία, ἐπειδή τό ἀντικείμενο τῆς παραβάσεως τοῦ κα-
θήκοντός μας ἦταν χρηματικό καί δή μεγάλης ἀξίας. 

Ἐκ μέρους τῶν κατηγόρων μας,  δυστυχῶς, ἀποκρύπτονται,  κατά
ἀπαράδεκτο γιά τήν ἠθική τρόπο, αὐτά πού σᾶς ἀνέφερα καί πού τούς
εἶναι γνωστά, μέσα ἀπό ἔγγραφα, τά ὁποῖα ἔχουν στά χέρια τους καί,
ἀντ’ αὐτῶν, διασπείρονται, μεθοδικά, ἄδικα σχόλια σέ βάρος τῆς Ἐκκλη-
σίας. Στοχοποιεῖται ὁ Μητροπολίτης ὅτι, τάχα, εἶναι ἀδιάφορος καί ἀνάλ-
γητος στόν πόνο τῶν καρκινοπαθῶν, τούς ὁποίους ἐκεῖνοι ἀγαποῦν καί
ὑπερασπίζονται. Τά σχόλια αὐτά τά ἀντιπαρήλθαμε μέ ἀξιοπρεπῆ σιω-
πή καί ὑπομονή, δεδομένου καί τοῦ γεγονότος ὅτι εἶναι γνωστή ἡ προ-
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σφορά τῆς Ἐκκλησίας καί πρός τούς ἀσθενεῖς, μά καί ἡ προσωπική μας
ταπεινή διαδρομή. 

Ἡ ὑπόθεση ἐκδικάστηκε  τελικῶς στίς 28 Ἀπριλίου καί ἀναμένεται
ἡ ἀπόφαση τῆς μόνης ἁρμόδιας νά ἐπιλύσει τό θέμα Δικαιοσύνης, ὄχι
γιατί ἐμεῖς εἴμαστε ἀντίδικοι καί ἐχθροί τοῦ Νοσοκομείου καί τῶν καρκι-
νοπαθῶν, ὅπως μᾶς παρουσιάζουν, ἀλλά διότι, ὅπως καί οἱ ἐκτελεστές
τῆς διαθήκης καί ὁ διοικητής τοῦ Νοσοκομείου τό ὁμολογοῦν, στά κατα-
τεθέντα  στό  Ἐφετεῖο  δικόγραφά  τους,  δέν  ὑπάρχει  ἄλλος  τρόπος  καί
ἄλλη δυνατότης νά δοθοῦν καί νά ἀξιοποιηθοῦν τά χρήματα τῆς διαθή-
κης ἀπό τούς δωρεοδόχους (οὔτε ἀπό τό Νοσοκομεῖο),  παρά μόνον μέ
προσφυγή καί ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου!!! Καί, ἐνῶ παραδέχονται αὐτά, ἐν
τούτοις, δέν ἔκαμαν καμία αἴτηση στό ἁρμόδιο Ἐφετεῖο γιά νά τούς δοθο-
ῦν τά χρήματα ὑπέρ τοῦ Νοσοκομείου, παρά μόνο παρενέβησαν, τήν τε-
λευταία, πρό τῆς ἐκδικάσεως, στιγμή, κατά τοῦ Γηροκομείου, τοῦ μόνου
αἰτησαμένου τήν δωρεά. Ὁλοφάνερο, λοιπόν, εἶναι ὅτι ὅλη ἡ δραστηριο-
ποίησή τους σημειώθηκε μετά τό ἐνδιαφέρον τοῦ Γηροκομείου.

Ἀναμένοντας,  συνεπῶς,  τήν  ἀπόφαση,  δέχθηκα  τήν  περασμένη
ἑβδομάδα τηλεφώνημα ἀπό τόν κ. Ἄκη Θεοφανίδη, ἐκ μέρους τῆς ἐφημε-
ρίδος «Εὐβοϊκή Γνώμη»,  ὁ ὁποῖος μοῦ ἐζήτησε συνάντηση, προκειμένου
νά τοῦ ἀπαντήσω σέ καταγγελίες πού,  ὅπως εἶπε,  εἶχε εἰς  βάρος μου,
σχετικές μέ τό θέμα. Τοῦ ἀπήντησα αὐτό πού, πρός τιμήν του, δημοσιεύει
στήν ἐφημερίδα, ὅτι δηλαδή ἀποφεύγω  τίς δηλώσεις σέ αὐτό τό χρονικό
διάστημα, γιά νά μήν θεωρηθεῖ ὅτι ἐπιχειρῶ ἐπηρεασμό τῆς γνώμης τῶν
δικαστῶν. Ἀπέστειλα, μάλιστα, στόν κ. Θεοφανίδη, στό προσωπικό του
ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο, καίτοι δέν εἶχα ὑποχρέωση, καί τήν σχετική,
ἐπιβεβαιωτική τῶν ἀπόψεών μου, ἐκ τῶν ὑστέρων ζητηθεῖσα γνωμοδότη-
ση τῶν νομικῶν συμβούλων τῆς Ἐκκλησίας. 
Διερωτῶμαι, ὅμως: γιατί δέν εἶχαν τήν ἴδια εὐαισθησία μέ τόν Μητροπο-
λίτη καί οἱ λοιποί «ἐμπλεκόμενοι» στήν ὑπόθεση; Νά ἀναμένουν, δηλα-
δή, τήν ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης γιά τό ζήτημα; Καί προβλη-
ματίζομαι σοβαρά, συνδυάζοντας τήν ἐνέργειά τους καί μέ δηλώσεις ἄλ-
λων... Ἐπιχειροῦν κάτι; Ὁ καιρός θά τό δείξει...

Στό  ὡς  ἄνω  δημοσίευμα  τῆς  «Εὐβοϊκῆς  Γνώμης»,  ὁ  γνωστός  σέ
ὅλους κ. Γαληνός μέ κατηγορεῖ,  δημόσια πλέον, προσωπικά καί συγκε-
κριμένα, ὡς φιλοχρήματο, ἰδιοτελῆ καί ἀνάλγητο στόν πόνο τῶν καρκι-
νοπαθῶν, σπιλώνοντας τήν ἰδιότητά μου καί τήν ὑπόληψή μου ὡς προ-
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σώπου καί ὡς Μητροπολίτου καί, ὑποτιμῶντας τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως, τό ὁποῖο δέν θυμᾶμαι ἄν ἐβοήθησε ποτέ, ἀφοῦ εἶχε τήν οἰκονο-
μική δυνατότητα. Ὑποτιμᾶ ἀληθινά καί ἀδιάντροπα τό Γηροκομεῖο καί
τούς ἐνδεεῖς γέροντες καί ἀπόμαχους τῆς ζωῆς πού φιλοξενοῦνται καί
στεγάζονται σ’ αὐτό, ὅταν φέρεται νά δηλώνει ἐναντίον μου ὅτι θέλω τά
χρήματα, γιά νά τά κάνω «παράθυρα καί κουφώματα». 

Στόν  κ.  Γαληνό  ἀπέστειλα  τίς  ὑπ’  ἀριθμ. 1296/9.8.2016  καί
700/10.4.2017 ἐπιστολές μου,  ἀπαντητικές σέ  δικές  του,  τίς  ὁποῖες,  ἐάν
θέλει, ἄς τίς δώσει στήν δημοσιότητα. Εἶναι πολύ διαφωτιστικές!!!

Καί ὁ διοικητής τοῦ Νοσοκομείου κ. Τζαφέρος, ὅμως, ἀποκρύπτει
τήν ἀλήθεια, ἐκφράζοντας ἔκπληξη γιά τήν ἀντιδικία(!!!), ἰσχυριζόμενος
ὅτι δέν τόν δέχομαι στό γραφεῖο μου. Ὁ κ. Τζαφέρος θά ἔπρεπε νά εἶναι
προσεκτικότερος,  πρῶτον,  γιατί  γνωρίζει  ὅτι  τό  Γηροκομεῖο,
προσφεύγοντας στό Ἐφετεῖο, δέν ἐστράφη ἐναντίον τοῦ Νοσοκομείου ἤ
ὁποιουδήποτε  ἄλλου,  ἄρα,  δέν  ὑπάρχει  ἀντιδικία  καί,  δεύτερον,  γιατί
γνωρίζει ὅτι, ἀπό τότε πού λειτουργεῖ τό Νοσοκομεῖο, μέχρι σήμερα, μέ
ἐντολή τοῦ Μητροπολίτου, τά χρήματα τοῦ παγκαρίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
πού ὑπάρχει μέσα στό Νοσηλευτικό Ἵδρυμα καί εἶναι ἀρκετές χιλιάδες
εὐρώ, διατίθενται  στό Νοσοκομεῖο!  Ὁμοίως,  θά ἔπρεπε νά θυμηθεῖ  τά
ὅσα  ὑλικά  ἀγαθά  καί  τήν  ἠθική  ὑποστήριξη  πού  προσφέρουν  οἱ
ἐντεταλμένοι  γιά τήν διακονία τοῦ Νοσοκομείου Κληρικοί  καί μεγάλη
ὁμάδα ἐθελοντῶν, ἡ ὁποία συστάθηκε, ἐκπαιδεύτηκε καί ἀξιοποιεῖται, μέ
τήν φροντίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Κρῖμα!
 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Αἰσθάνθηκα,  γιά  τούς  λόγους  πού  σᾶς  ἀνέφερα στήν  ἀρχή  τῆς
Ἐγκυκλίου μου, τήν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς ἐπίσημης ἐπικοινωνίας καί σᾶς
κατέθεσα, ὅπως ὑποσχέθηκα καί ὅπως συνηθίζω, τήν ἀλήθεια καί μόνο
τήν ἀλήθεια. Σᾶς γνωρίζω, μάλιστα,  ὅτι ἑτοιμάζω, γιά τήν ἱστορία, ἀλλά
καί τήν ἐνημέρωση ὅλων, ἀπό τό πλῆρες ἀρχεῖο πού διαθέτω, σχετικό
φυλλάδιο, μέ τίτλο «Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ» καί τό
ὁποῖο θά διανεμηθεῖ  σέ ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί
ἐκτός Αὐτῆς καί ἐκεῖ θά γραφοῦν περισσότερα γιά τό θέμα καί ἀναλυτι-
κότερα, καί θά φανεῖ ἐναργέστερα ὁ ρόλος ἑκάστου.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀδιστάκτως ἀμφισβητούμενη ἀπό τόν κ. Γαληνό
ἀνιδιοτέλειά μου καί εἰλικρινῆ φτώχεια μου, γνωρίζει ὁ Θεός, γνωρίζετε
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σεῖς, οἱ Κληρικοί μου, γνωρίζετε σεῖς, ὁ πιστός τοῦ Κυρίου Λαός, γνωρί-
ζουν οἱ πάντες, ἀκόμη καί ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀποδεικνύεται, μέ πο-
λεμοῦν καί μέ συκοφαντοῦν ἀναιτίως. Εἶμαι, ὅμως, ἥσυχος, πρῶτον, για-
τί πιστεύω στόν Θεό, τόν Ὁποῖον ἐπικαλοῦμαι ὡς ὑπερασπιστή μου καί,
δεύτερον, γιατί ὁ βίος καί ἡ πολιτεία μου, ὅπως καί ὅλων ὁ βίος καί ἡ πο-
λιτεία, εἶναι γνωστή στούς πάντες, καί δή τούς παροικοῦντας ἐν Ἱερου-
σαλήμ.

Σᾶς παρακαλῶ νά μήν σκανδαλισθεῖτε καί νά μήν παραξενευθε-
ῖτε, μέ ὅσα ἀκούσατε, ἀλλά καί ἐάν, ἀκόμη, ἀκούσετε ὅτι ὁ Μητροπολί-
της σας θά ζητήσει καί τήν νόμιμη προστασία τῆς δικαιοσύνης  τῆς Πα-
τρίδος μας. Γνωρίζετε, καί μάλιστα καλῶς, ὅτι δέν κρατῶ κακία σέ κα-
νένα, ἀλλά καί δέν βάζω πάνω ἀπό τήν Ἐκκλησία κανένα, οὔτε καί τόν
ἴδιο μου τόν ἑαυτό.

Ἀσπαζόμενος  μέ  ἀναστάσιμη  διάθεση,  ἡ  ὁποία  ἀκολουθεῖ  τόν
πόνο τοῦ Σταυροῦ, ἕνα ἕκαστον ὑμῶν, διατελῶ·

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο ΠΟ Λ Ι Τ Η Σ  

† Ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ  (πρός  τούς  Ἐφημερίους): Ἡ  παροῦσα  Ἐγκύκλιος  νά
ἀναγνωσθεῖ  στό ἐκκλησίασμα τῆς  Κυριακῆς  21ης Μαΐου  2017,  πρό τῆς
Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἐσωτερική Διανομή:
Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.
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