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Μέρα διπλής εορτής στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας: 
Χειροτονία Επισκόπου και Ονοµαστήρια Σεβασµιωτάτου
Μέρα διπλής εορτής ήταν η Κυ-
ριακή 19 Ιανουαρίου 2020, για 
τον Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Αυστραλίας κ. Μακάριο.
Αφενός λόγω των Ονοµαστηρί-
ων του, αφετέρου διότι ετέλεσε 
την εις Επίσκοπο χειροτονία  του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σινώ-
πης κ. Σιλουανού, στον κατάµεστο 
Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελι-
σµού της Θεοτόκου στο Σύδνεϊ.

«Αγάπα τον πλησίον σου»
Στον νουθετήριο Λόγο του ο Σεβασµιώτατος, κά-
λεσε τον νεοχειροτονηθέντα Επίσκοπο στον θρό-
νο του, «θρόνο δεσποτικής χαράς, αναστάσιµο και 
φωτοφόρο, αλλά παράλληλα και θρόνο δεσποτι-
κής αγωνίας, θρόνο σταυρού και θυσίας, υψίστης 
ευθύνης και ταπεινώσεως», όπως µε νόηµα τόνισε, 
για να προσθέσει:  
«Για µας τους Επισκόπους, ένα κοµβικό και ζωτι-
κής σηµασίας σηµείο στην πνευµατική µας πορεία, 
είναι να ξεχάσουµε τον εαυτό µας τελείως. ∆εν 
ανήκουµε στον εαυτό µας πια, αλλά στο ποίµνιο 
και στην Εκκλησία. Πρέπει να ξεχάσουµε οτι υπάρ-
χουµε, και να αγαπήσουµε τον πλησίον µας µε όλη 
µας την ύπαρξη. Να αγαπήσουµε τον πλησίον όχι 
σαν τον εαυτό µας, αλλά περισσότερο από τον εαυ-

τό µας. Γιατί, όταν αγαπούµε µόνο τον εαυτό µας, 
δεν µπορούµε να βάλουµε τον πλησίον στη ζωή 
µας. Πολλές φορές ξεχνούµε οτι στον κόσµο τούτο 
δεν είµαστε µόνοι. Κι όταν το ξεχνούµε, η καρδιά 
µας αδειάζει». 
Προς ενίσχυση των λεχθέντων του, παρέπεµψε τον 
νέο Επίσκοπο σε έναν λόγο του Αγίου Μακαρίου, 
ο οποίος όπως είπε επί της ουσίας αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο όλης της ορθόδοξης πνευµατι-
κότητας. Έλεγε, λοιπόν ο Όσιος Μακάριος: «Οὐκ 
ἔστιν ἄλλως σωθῆναι, εἴ μή διά τοῦ 
πλησίον». Δηλαδή, «δεν υπάρχει 
άλλος τρόπος να σωθούμε, παρά 
μόνο μέσῳ του πλησίον».
Απευθυνόµενος προς τον νέο 
Επίσκοπο, ο Αρχιεπίσκοπος τον 
κάλεσε να εισέλθει «στον γνό-
φο της Θεοπτίας», να πορευθεί 
«προς την άρρητο φωτοχυσία της 
Πεντηκοστής», και να καταστεί 
«Επίσκοπος της Μίας, Αγίας, Κα-
θολικής και Αποστολικής Εκκλη-
σίας, εντασσόµενος στην Ιεραρ-

χία της Πρωτοθρόνου Μητρός Αγίας του Χριστού 
Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως».  
Μεταφέροντάς του πατρικές συµβουλές, δε, τον 
παραίνεσε: «Να δοξάζεις τον Θεό για τις πολλές Του 
προς εσέ ευεργεσίες, τις αφανείς και τις φανερές· και 
σε κάθε έκφανση της από σήμερα αρχομένης αρχιερα-
τικής σου πορείας, να ομολογείς με ευγνωμοσύνη: Εἴη 
τό ὄνομα Κυρίου, εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως 
τοῦ αἰῶνος».
Τέλος, κατέθεσε τη βεβαιότητά του για την επιτυ-




