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Η χειροτονία του Επισκόπου Μελόης Αιµιλιανού

Η
µέρα διπλής εορτής και χα-
ράς για τον κλήρο και τον 
λαό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας ήταν η 25η ∆ε-

κεµβρίου 2019.

Ανήµερα της µεγάλης εορτής της Χρι-
στιανοσύνης, στον κατάµεστο Ιερό 
Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισµού 
της Θεοτόκου, στο Σύδνεϋ, τελέστη-
κε µε ιδιαίτερη λαµπρότητα η Θεία 
Λειτουργία των Χριστουγέννων και, 
κατά τη διάρκεια αυτής, η εις Επίσκο-
πον χειροτονία του Πρωτοσύγκελου 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλί-
ας, εψηφισµένου Επισκόπου Μελό-
ης, ο οποίος έλαβε το όνοµα Αιµιλια-
νός, προς τιµήν του πνευµατικού του 
πατρός, µακαριστού Γέροντος Αιµιλι-
ανού Σιµωνοπετρίτου.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε 
ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αυστραλίας κ. Μακάριος, συµπα-
ραστατούµενος από τους Αρχιερείς: 
Σεβαστείας κ. Σεραφείµ, ∆έρβης κ. 
Ιεζεκιήλ, Μιλητουπόλεως, κ. Ιάκωβο 
και από τον Επίσκοπο της Ρουµανι-
κής Εκκλησίας στην Αυστραλία κ. 
Μιχαήλ, ενώ παρόντες ήταν και οι 
εψηφισµένοι Επίσκοποι Κυανέων κ. 
Ελπίδιος και Σινώπης κ. Σιλουανός, 
καθώς και πλειάδα κληρικών από 
όλη την Αυστραλία. 

Ανάµεσα στο πολυπληθές εκκλησί-
ασµα παρόντες ήταν, µεταξύ άλλων, 
ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Σύδνεϋ, κ. Χρήστος Καρράς, και η σύ-
ζυγός του, Εµπορική Ακόλουθος, κ. 
Κάτια Γκίγκιζα. Παρέστησαν, επίσης, 
και µε περηφάνια παρακολούθησαν 
τη χειροτονία, µέλη της οικογένειας 
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μελό-
ης κ. Αιµιλιανού. 

Στην οµιλία του, πριν από τη χειρο-

τονία, ο Σεβασµιώτατος κ. Μακάριος 
αναφέρθηκε αρχικά στον συνεορ-
τασµό των Χριστουγέννων και της 
Πεντηκοστής, ήτοι της κατά σάρκα 
Γεννήσεως του Χριστού και της επι-
φοιτήσεως του Παναγίου Πνεύµατος, 
διακρίνοντας πρόκειται για ένα ξε-
χωριστό δώρο για την Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Αυστραλίας. «Χαιρόµαστε και 
δοξολογούµε από τα µύχια της υπάρ-
ξεώς µας τον Τριαδικό Θεό», ση-
µείωσε, µεταξύ άλλων, «για αυτή τη 
µεγάλη ευλογία και ξεχωριστή χαρά 
να συνεορτάζουµε σήµερα, εδώ στην 
πέµπτη ήπειρο, τα ανερµήνευτα της 
Γεννήσεως και τα παράδοξα της Πε-
ντηκοστής, αναφωνούντες “∆όξα τω 
Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύ-
µατι”».

Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος 
απηύθυνε πατρικές παραινέσεις και 
συµβουλές στον νέο Επίσκοπο, προ-
τρέποντάς τον να διακονήσει την 
Εκκλησία µε ταπείνωση και αγάπη. 
«Αυτές οι δύο αρετές συνθέτουν το 
κήρυγµα κατά του θανάτου και διακη-
ρύσσουν τρανότατα ότι ο γεννηθείς 
Χριστός είναι όντως ο αρχηγός της 
ζωής», υπογράµµισε. «Η προσπάθειά 
µας να ξεπεράσουµε και να νικήσου-
µε τον πόνο, την φθορά και τον θά-
νατο», επισήµανε, «είναι µια από τις 
τραγικότερες, αλλά παράλληλα και 
µια από τις πιο ευλογηµένες εµπειρί-
ες µας. Γίνεται οδύνη για τον άνθρω-
πο η µέριµνά του να µην πεθάνει, να 
µη γεράσει, να µην αρρωστήσει, να 
µην πονέσει. Και, αντίστοιχα, µετα-
ποιείται σε µεγάλη ευλογία ο αγώ-
νας του ανθρώπου όταν αγκαλιάζει 
τον πόνο και αποδέχεται τον θάνατο 
σαν το γεφύρι που θα τον περάσει 
στην απέναντι όχθη. Εκεί όπου µας 
περιµένει ο Θεός για να τον δούµε 
«πρόσωπον προς πρόσωπον». Όλες 
οι εορτές της Εκκλησίας µας και κυ-

ρίως η αρχή και το τέλος, η Γέννηση 
και η Πεντηκοστή, µας προσανατολί-
ζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Να 
υπερβούµε τον φόβο του θανάτου και 
να περάσουµε µε χαρά στην απέναντι 
όχθη της αιωνιότητας. Σε παρακαλώ, 
λοιπόν, και παράλληλα σε προτρέπω 
πατρικώς κατά την Αρχιερατεία σου 
µην ασχοληθείς µε την ωραιοποίηση 
της καθηµερινότητας του ανθρώπου. 
Αυτήν τη µέριµνα άφησέ την στους 
σύγχρονους µάγους, στους ψευδοδι-
δασκάλους της πίστεως, σε αυτούς 
που εν ονόµατι της ελευθερίας τα 
ισοπεδώνουν όλα. Η δουλειά σου 
δεν είναι να κάνεις καλούς ή κακούς 
ανθρώπους, αλλά να µαθαίνεις τους 
ανθρώπους να νικούν τον θάνατο και 
τον φόβο για την απέναντι όχθη».

Με εµφανή τη συγκίνησή του, ο Σε-
βασµιώτατος αναφέρθηκε ακόµη 
στον λόγο για τον οποίο επέλεξε η 
χειροτονία του εψηφισµένου Επισκό-
που Μελόης να τελεστεί την ηµέρα 
των Χριστουγέννων. Όπως υπενθύ-
µισε, πριν από 46 χρόνια, τα Χρι-
στούγεννα του 1973, στον πάνσεπτο 
Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου, στο Φανάρι, είχε χειροτονηθεί 
Μητροπολίτης Φιλαδελφείας ο Οι-
κουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθο-
λοµαίος. Ακολούθως, ευχήθηκε στον 
νέο Επίσκοπο «η κοινή αυτή επέτειος 
να σε συνδέει πνευµατικά, τώρα και 
πάντοτε, µε τον µεγάλο Πατριάρχη 
µας και µε την «άρχουσα και πάσχου-
σα» Εκκλησία της Κωνσταντινουπό-
λεως, στης οποίας την ιεραρχία από 
σήµερα συγκαταλέγεσαι».

Ολοκληρώνοντας την οµιλία του, 
ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος δή-
λωσε βέβαιος ότι ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μελόης θα φανεί αντάξι-
ος των προσδοκιών της Εκκλησίας. 
Απαριθµώντας τα πολλά πνευµατικά 

χαρίσµατα και τα προσόντα, που δι-
αθέτει, τον παρακάλεσε όλα αυτά να 
τα χρησιµοποιήσει για τη δόξα του 
Θεού και για την πρόοδο της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, παρο-
τρύνοντάς τον, ταυτόχρονα, να αντα-
ποδώσει τη δωρεά και τη χάρη της 
αρχιεροσύνης που έλαβε από τον 
Οικουµενικό Πατριάρχη και την Αγία 
και Ιερά Σύνοδο, µε την υπακοή του, 
την πιστότητά του και την προάσπιση 
των ιερών συµφερόντων του Οικου-
µενικού Θρόνου.

Από την πλευρά του, ο χειροτονηθείς 
Επίσκοπος εξέφρασε αρχικά τις ευ-
χαριστίες και την ευγνωµοσύνη του 
προς τον Οικουµενικό Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολοµαίο και προς τους Μη-
τροπολίτες που συγκροτούν την Αγία 
και Ιερά Σύνοδο, για την οµόφωνη 
εκλογή του. Στη συνέχεια, απευθυνό-
µενος στον Σεβασµιώτατο κ. Μακάριο 
και ενθυµούµενος ότι εξελέγη Αρχιε-
πίσκοπος την ηµέρα της εις Κύριον 
εκδηµίας του Γέροντος Αιµιλιανού 
Σιµωνοπετρίτου, καθώς και ότι αφί-
χθη στην Αυστραλία την ηµέρα του 
τεσσαρακονθήµερου µνηµοσύνου 
του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το 
µόνο που τότε σκέφθηκα, ήταν πως 
έπρεπε να σας εµπιστευθώ». «Την 
εµπιστοσύνη µου στο δικό σας πρό-
σωπο ευθύς εξαρχής συνόδευσε και 
ο σεβασµός για το µέγεθος της δικής 
σας αγάπης στο ανθρώπινο πρόσω-
πο», επισήµανε, χαρακτηρίζοντας τον 
Αρχιεπίσκοπο πηγή εµπνεύσεως και 
πρότυπο µιµήσεως.

Μέσα σε κλίµα βαθιάς συγκινήσεως, 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελόης 
κ. Αιµιλιανός έλαβε την αρχιερατική 
µίτρα και τη ράβδο από τα χέρια του 
Σεβασµιωτάτου κ. Μακαρίου, ενώ οι 
πιστοί ακατάπαυστα και µε ενθουσια-
σµό αναφωνούσαν «Άξιος».




