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ΡΑΓ∆ΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Ποιο θα είναι το µέλλον της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας;
Τι δήλωσε ο Παναγιώτατος Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολοµαίος, γιατί ανησυχούν οι πιστοί…

Τ ο Γραφείο Τύπου του Οικουµενικού Πατριαρχείου δηµοσιοποίησε δήλωση του 
Παναγιωτάτου Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου για τον µακαριστό Αρ-
χιεπίσκοπο Αυστραλίας Στυλιανό. Η δήλωση έγινε από την Κοινοτική Αίθουσα 
του πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας της Θεοτόκου Βαφεοχωρίου, µετά τη 

Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε.

«Σήµερα στην ώρα της Λειτουργίας πληροφορηθήκαµε την κοίµησιν εν Κυρίω του 
µακαριστού πλέον Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού. Ο Άγιος Αυστραλίας ήταν 
από την Κρήτη, ένας πάρα πολύ µορφωµένος Ιεράρχης του Οικουµενικού µας Πατρι-
αρχείου, απόφοιτος της Χάλκης, µε πολλά χρόνια ανωτέρων σποδών εις την Γερµα-
νία, γλωσσοµαθής, συγγραφεύς πολλών βιβλίων και σαράντα χρόνια και πλέον, δεν 
θυµούµαι ακριβώς, ήταν στην Αυστραλία ως Αρχιεπίσκοπος. 

Εκεί έχουµε περίπου ένα εκατοµµύριο πιστούς. Ο Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός είχε 
γύρω του τέσσερις βοηθούς Επισκόπους, δύο εις την Μελβούρνη, έναν εις το Σύδνεϋ 
και έναν εις την Αδελαΐδα και µε πολλούς άλλους κληρικούς, φυσικά, προσπαθούσε 
να εξοικονοµήσει τα πράγµατα, διότι όταν µετέβη εκεί βρήκε ένα σχίσµα, τους λεγο-
µένους κοινοτικούς. 

Ευτυχώς, αυτό το σχίσµα εξέλειπε στην Μελβούρνη και στο Σύδνεϋ, όµως εξακο-
λουθεί δυστυχώς να υπάρχει εις την Αδελαΐδα όπου ο αδελφός Άγιος ∆ορυλαίου κ. 
Νίκανδρος αγωνίζεται να επουλώσει αυτήν τη πληγήν του σχίσµατος. Τώρα, µε την 
κοίµησιν του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού δηµιουργούνται νέες συνθήκες, η Μητέρα 
Εκκλησία, η Αγία και Ιερά Σύνοδος, θα προσπαθήσει να λάβει τας καλυτέρας απο-
φάσεις. 

Οµολογώ και δηµοσία ότι µας προβληµατίζει το εάν θα πρέπει να συνεχίσει η Αρχιε-
πισκοπή Αυστραλίας να είναι και εις το µέλλον µία ενιαία εκκλησιαστική οργάνωσις, 
µία Αρχιεπισκοπή, µε έναν Αρχιεπίσκοπο και µε βοηθούς Επισκόπους, φυσικά, ή αν 
πρέπει να κατατµηθεί σε επιµέρους ανεξάρτητες Μητροπόλεις. Αυτό θα το αποφασί-
σει τελικώς η Αγία και Ιερά Σύνοδος, αφού προηγουµένως θα ζυγίσει τα υπέρ και τα 
κατά εκατέρας των δύο πιθανών εναλλακτικών λύσεων. 

Εµείς ευχόµεθα για την ανάπαυσιν της ψυχής του αδελφού Στυλιανού, ο οποίος πέ-
ραν των άλλων προσόντων και της λιπαράς θεολογικής µορφώσεώς του είχε και το 
λογοτεχνικόν τάλαντον, ήταν σπουδαίος ποιητής, έχουν εκδοθεί πολλές ποιητικής 
συλλογές του, και προχθές ακόµη έγινε στην Αθήνα µία εκδήλωσις από έναν κα-
θηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Πατριαρχικής Ακαδηµίας του Ηρακλείου για 
την ποίησιν του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού. ∆ιάβασα τα σχετικά σε ένα δελτίο που 
περιήλθε εις χείρας µου µε πολλήν συγκίνησιν, αλλά και πολλήν υπερηφάνεια για 
έναν άξιο Ιεράρχην του Οικουµενικού µας Πατριαρχείου. 

Ας είναι αιωνία η µνήµη του, ας έχουµε την ευχή του όλοι, από το υπερπέραν πλέον, 
και ας φωτίσει ο Άγιος Θεός τον οµιλούντα και την Αγία και Ιερά Σύνοδο να πάρου-
µε τις καλύτερες και σωστότερες αποφάσεις για την εκκλησιαστικήν πρόοδον και τη 
σταθερότητα και άνοδον του ποιµνίου µας, αυτού του πολυαρίθµου ποιµνίου µας, εις 
τους αντίποδες, εις την πέµπτην ήπειρον. Χρόνια πολλά σε όλους».

∆εκάδες τηλεφωνήµατα έγιναν χθες στα γραφεία της 
εφηµερίδας µας από πιστούς που αγωνιούν για το 
µέλλον της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Ο θάνατος 
του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού έχει πυροδοτήσει την 
συζήτηση για το πρόσωπο που θα τον διαδεχθεί αλλά 
και για πιθανές αλλαγές στη δοµή της Αρχιεπισκοπής. 
Σε µια πρώτη δήλωση του µετά την ανακοίνωση της 
µεγάλης απώλειας του µακαριστού Αρχιεπισκόπου, 
ο Παναγιώτατος Οικουµενικός Πατριάρχης ανέφερε: 
«οµολογώ και δηµοσία ότι µας προβληµατίζει το εάν 
θα πρέπει να συνεχίσει η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας 
να είναι και εις το µέλλον µία ενιαία εκκλησιαστική 
οργάνωσις, µία Αρχιεπισκοπή, µε έναν Αρχιεπίσκο-

πο και µε βοηθούς Επισκόπους, φυσικά, ή αν πρέπει 
να κατατµηθεί σε επιµέρους ανεξάρτητες Μητροπό-
λεις. Αυτό θα το αποφασίσει τελικώς η Αγία και Ιερά 
Σύνοδος, αφού προηγουµένως θα ζυγίσει τα υπέρ 
και τα κατά εκατέρας των δύο πιθανών εναλλακτι-
κών λύσεων.» Ο Παναγιώτατος Οικουµενικός Πατρι-
άρχης κ.κ.Βαρθολοµαίος αναφερόµενος στο ποίµνιο 
της Αυστραλίας µίλησε για 900,000 ορθοδόξους αλλά 
δυστυχώς η πραγµατικότητα είναι πολύ διαφορετι-
κή. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Αυστρα-
λιανής Στατιστικής Υπηρεσίας οι ελληνικής καταγω-
γής ορθόδοξοι στην χώρα είναι 290,000 ενώ ακόµη 
83,000 δήλωσαν το 2016 ορθόδοξοι χριστιανοί που 

ακολουθούν την ελληνική εκκλησία αλλά είναι άλλης 
εθνοτικής καταγωγής. Επίσης, σύµφωνα πάντα µε τα 
στοιχεία του 2016, καταγράφονται 75,000 ορθόδοξοι 
ρωσικής, σερβικής και ουκρανικής καταγωγής. Πα-
ράκληση των πιστών και ευχή είναι να αξιολογηθούν 
τα πραγµατικά δεδοµένα ώστε να ληφθεί η καλύτερη 
δυνατή απόφαση για το µέλλον των Ορθοδόξων της 
Αυστραλίας αλλά και της ελληνορθόδοξης εκκλησίας 
σε όλο τον κόσµο. Μια απόφαση που όπως αναφέ-
ρουν οι χιλιάδες πιστοί που αγωνιούν για το µέλλον 
της Ορθοδοξίας στην Αυστραλία δεν θα πρέπει να 
την αποδυναµώνει αλλά να της εµπνέει ελπίδα και 
σιγουριά.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας




