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T ην φωτογραφία µε τα έντυπα στο τραπεζά-
κι την τράβηξα στα γραφεία της Αρχιεπι-
σκοπής. Ανάµεσα τους είναι το πρόγραµ-
µα του τελευταίου Ελληνικού Φεστιβάλ 

Σίδνεϊ. Όποιος γνωρίζει, όποιος έχει ζήσει, 
είναι κοµµάτι της ιστορίας της ελληνικής οµο-
γένειας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 
χρόνων στην Νέα Νότια Ουαλία, θα εκπλαγεί. 

Η πρώτη συνάντηση ανάµεσα στον νέο Αρ-
χιεπίσκοπο και µέλη του ∆.Σ. της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ ήταν ίσως η πιο 
ουσιαστική που έχει γίνει ποτέ. Ξέρετε γιατί; 
∆ιότι όλοι όσοι παραβρέθηκαν σε αυτήν την 
περιγράφουν µε τον ίδιο τρόπο. Χωρίς αστε-
ρίσκους, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς κρυ-
φές ιδιοτέλειες. 

Χωρίς την ψυχροπολεµική εµπάθεια που σε 
παλαιότερες εποχές, καρυκευµένη µε δεξιό 
φαρισαϊσµό και αριστερή υποκρισία απο-
µάκρυνε µεγάλη µερίδα της δεύτερης γενιάς 
από κάθε συλλογική δραστηριότητα, ή - πιο 
πρόσφατα - έδινε µεροκάµατο και ρόλο στους 
βάρδους της παρακµής. 

Ήταν αυτοί κυρίως, οι βάρδοι της παρακµής, 
που δήθεν έβλεπαν τον κόκκινο στρατό να 
εκστρατεύει από το Λακέµπα ή από την άλλη 
πλευρά, τη µαύρη αντίδραση να καταστρέφει 
την Κοινότητα. Αλλά τέλειωσε κι αυτό το µε-
ροκάµατο γιατί ούτε πηγάδα του Μελιγαλά 
υπήρξε στα Καντερµπέρια και τα Μαρικβί-
λια, ούτε παιδοµάζωµα γινόταν. Μιλήστε µε 
οποιονδήποτε ηλικίας κάτω των 50 ετών και 
εύκολα θα ανακαλύψετε ότι η συντριπτική 
πλειονότητα δεν έχει ιδέα για τα συλλογικά 
προτάγµατα των φορέων της οµογένειας κατά 
τις περασµένες δεκαετίες.

Όχι, δεν περιγράφω µια ιδανική πραγµα-
τικότητα που δηµιουργήθηκε ξαφνικά, µια 
πραγµατικότητα χωρίς αντιθέσεις. Σύγχρο-
να προβλήµατα θα απαιτήσουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις και λύσεις και είναι σίγουρο 
ότι θα υπάρξουν συγκρούσεις µε διάφορους 
βαθµούς έντασης. Το πως θα διεξαχθεί ο δι-
άλογος αυτός έχει µεγάλη σηµασία κυρίως 
για το µέλλον εκείνων που θα τον διεξάγουν. 
Ο γάµος µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου και 
οι αντιπαραθέσεις που προκάλεσε είναι ένα 
καλό παράδειγµα. 

Όπως έγραφα και την προηγούµενη εβδοµά-
δα, ο νέος Αρχιεπίσκοπος κλήθηκε και στην 
περίπτωση της σχέσης της Αρχιεπισκοπής µε 
την Κοινότητα να επιλέξει ανάµεσα σε αυτό 
που πρέπει και αυτό που µας αρέσει. Ατενί-
ζοντας το µέλλον - το µέλλον του ελληνισµού 
της Αυστραλίας, όχι το δικό του - επέλεξε το 
πρώτο. Κι ας περίµεναν οι βάρδοι της παρακ-
µής, που όλο και πιο πολύ µε ψωριάρικες ύαι-
νες µοιάζουν όσο περνούν τα χρόνια, να δουν 
νέες έχθρες και µίση…

Αφορµή για τα παραπάνω ήταν µια πρόσφα-

τη κουβέντα που έκανα µε τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας Χάρη ∆ανάλη. Η εκτίµηση του για 
το πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου είναι 
ειλικρινής. Υπάρχει χηµεία µεταξύ των δύο 
ανδρών και όλες οι ενδείξεις ότι  η «συµφιλί-
ωση» αποκτά ένα διαφορετικό βάθος, µπαίνει 
σε µια άλλη εποχή. Όλα δείχνουν ότι Αρχιεπι-
σκοπή και Κοινότητα έσπασαν ένα φαύλο κύ-
κλο που σε πολλές περιπτώσεις τον έτρεφαν 
κακοµοιριές και συµπλέγµατα πασπαλισµένα 
µε ιδεολογική άχνη. Μεταξύ άλλων, σύντο-
µα ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θα λει-
τουργήσει στην ιστορική για την ελληνική 
ορθοδοξία στους Αντίποδες, Αγία Τριάδα. 
Αργότερα και στην Αγία Σοφία, αυτό το 
αρχιτεκτονικό στολίδι του Σίδνεϊ και του 
ελληνισµού. Για όσους δεν καταλαβαί-
νουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν 
να πω ότι επικεφαλής της Ελληνικής Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας στην Αυστραλία δεν 
έχει λειτουργήσει στις εκκλησίες αυτές για 
πάνω από µισό αιώνα!

Αλλά να γράψω και δυο λόγια για το πως αντι-
µετώπισε η Κοινότητα την κρίση που προκά-
λεσε ο Covid 19. 

Το γηροκοµείο στο Έρλγουντ δεν είχε καµία 
απώλεια σε ανθρώπινες ζωές και µέχρι σήµε-
ρα συνεχίζει να τηρεί ευλαβικά τα µέτρα για 

την προστασία των ενοίκων του και 
του προσωπικού. Αυστηρά µέτρα, που 
απαγορεύουν τις επισκέψεις ακόµη και 
σε όσους δεν έχουν κάνει το εµβόλιο 
της γρίπης. 

Η επένδυση από την πώληση του σι-
νεµά επί της Όξφορντ  αποδείχτηκε 
εξαιρετική καθώς τα έντεκα ακίνητα 
που χρησιµοποιούντα ως εργαστήρια 

παραµένουν νοικιασµένα. Νοικιασµένα αλλά 
µε µείωση ενοικίου όπως προβέπει ο νόµος 
παραµένουν και τα έξι από τα εφτά ακίνητα 
που επίσης αγοράστηκαν µε τα χρήµατα του 
σινεµά, καθώς φιλοξενούσαν επιχειρήσεις 
εστίασης, δηλαδή εστιατόρια και καφέ. 

Αυτά µου είπε ο Χάρης ∆ανάλης, ενώ ο γραµ-
µατέας της Κοινότητας Μιχάλης Τσιλίµος µε 
ενηµέρωσε ότι κανένας από τους εργαζόµε-
νους της Κοινότητας δεν έχασε τη δουλειά του.  
Τα γραφεία, οι υπηρεσίες της πρόνοιας και το 
εκπαιδευτικό τµήµα συνεχίζουν το έργο τους. 
Ενεργοί παραµένουν και οι παιδικοί σταθµοί. 
Όσοι εργαζόµενοι δεν µπορούσαν λόγω των 
µέτρων της Οµοσπονδιακής και Πολιτειακής 
κυβέρνησης να συνεχίσουν τη δουλειά τους 
λαµβάνουν τα επιδόµατα του κράτους.

Από όλες τις δραστηριότητες της Κοινότη-
τας αυτό που λαβώθηκε περισσότερο ήταν το 
Φεστιβάλ. Άγνωστο παραµένει ακόµη αν θα 
πραγµατοποιηθεί το Φεστιβάλ Ελληνικού Κι-
νηµατογράφου φέτος -σύµφωνα µε όσα µου 
είπε η Πρόεδρος του Ουρανία Καρτέρη- κα-
θώς η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ακόµη 
τα µέτρα της επόµενης µέρας. ∆υστυχώς λόγω 
της κατάστασης µε τον κοροναϊό µαταιώθηκαν 
και οι δυο σπουδαίες εκδηλώσεις που θα γι-
νόταν φέτος στην Ελλάδα µε πρωτοβουλία της 
Κοινότητας. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι η 
Καρτέρη κάνει… διακοπές. Εργάζεται πυρετω-
δώς για το 2021 κι όποιος την γνωρίζει κατα-
λαβαίνει τι εννοώ…

Πάνω: Τραπεζάκι στην είσοδο της Αρχιεπισκοπής 
µε το πρόγραµµα του Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ. 
Αριστερά: Η Αγία Σοφία, ένα αρχιτεκτονικό και 
ιστορικό στολίδι που αυτή την περίοδο ανακαινίζεται 
υποδειγµατικά

Γράφει ο Γ.∆.

Σε νέες βάσεις η σχέση
Αρχιεπισκοπής και Κοινότητας




