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Κυριακή των Αγίων Πατέρων και 
Χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου 
στο Σύδνεϋ

Μ
ήνυµα ενότητας έστειλε ο 
Σεβασµιώτατος Αρχιεπί-
σκοπος Αυστραλίας κ.κ. 
Μακάριος, µε την ευκαι-

ρία του εορτασµού της µνήµης των 
Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουµενικής 
Συνόδου. 

Την Κυριακή, 31 Μαΐου, ηµέρα 
αφιερωµένη στη µνήµη των 318 
Αγίων Πατέρων που έλαβαν µέρος 
στην Οικουµενική Σύνοδο της Νί-
καιας και αγωνίστηκαν για να κρα-
τήσουν την Εκκλησία µας ενωµένη, 
ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος ιε-
ρούργησε στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Αικατερίνης, στο προάστιο Μάσκοτ 
του Σύδνεϋ, όπου και χειροθέτησε 
σε Πρωτοπρεσβύτερο τον Ιερατικώς 
Προϊστάµενο του Ναού, πατέρα Αθα-
νάσιο Γιάτσιο. 

Ο Σεβασµιώτατος µίλησε µε θερµά 
και επαινετικά λόγια για την προσω-
πικότητα και για την πολυετή προ-
σφορά του πατρός Αθανασίου στην 
Εκκλησία, ενώ δεν έκρυψε τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, εξαιτίας των 
µέτρων για την αποτροπή της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού, οι ενορίτες 
της Αγίας Αικατερίνης στερήθηκαν 
τη δυνατότητα να καµαρώσουν από 
κοντά τον προϊστάµενο του ναού 
τους σε αυτή την ιδιαίτερη στιγµή 
και να του φωνάξουν όλοι µαζί «Άξι-
ος». ∆ήλωσε, ωστόσο, σίγουρος ότι 
«παρίστανται νοερά και θα αισθαν-
θούν αυτή τη χαρά και την ευλογία, 
που σήµερα σου δίνει η Εκκλησία». 
Καταληκτικά, απηύθυνε πατρικές 
νουθεσίες στον πατέρα Αθανάσιο, 
προτρέποντάς τον να ακολουθήσει 
τα βήµατα των Πατέρων που συµµε-
τείχαν στην Α’ Οικουµενική Σύνοδο, 
να µιµηθεί την αποφασιστικότητά 

τους και κυρίως να µιµηθεί το παρά-
δειγµά τους, αγωνιζόµενος για την 
ενότητα. 

Στο κήρυγµά του, ο Αρχιεπίσκοπος 
µίλησε επικαίρως, αναλύοντας την 
ευαγγελική περικοπή που αναγνώ-
σθηκε κατά την διάρκεια της Θείας 
Λειτουργίας  και εστιάζοντας στη 
φράση «Πάτερ ἅγιε, τήρησον ἐν τῷ 
ὀνόματί σου ὤ δέδωκας μοί, ἴνα ὦσιν 
ἐν καθώς ἠμεῖς», για να διακρίνει 
πως µε αυτά τα λόγια ο Χριστός ζήτη-
σε από τον Θεό να διατηρήσει ενω-
µένους τους Αποστόλους, που ήταν 
ο πρώτος πυρήνας της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, και κατ’ επέκταση να δι-
ατηρήσει ενωµένους όλους τους Ορ-
θόδοξους Χριστιανούς. 

Επισήµανε δε ότι η Εκκλησία µας 
δεν επέλεξε τυχαία να ακούγονται 
αυτά τα λόγια την Κυριακή που τι-
µάται η µνήµη των 318 Αγίων Πα-
τέρων, η οποίοι κατά την Α’ Οικου-
µενική Σύνοδο αγωνίστηκαν για 
τη διατήρηση της ενότητας.  «Πολύ 
σωστά η Εκκλησία µας έχει ορίσει το 
Ευαγγέλιο το σηµερινό να παρουσι-
άζει τα τελευταία λόγια του Χριστού 
πριν από τη Σταύρωση, τα οποία µι-
λούν για αγάπη και ενότητα», τόνισε 
ο Σεβασµιώτατος ενώ, κλείνοντας 
την οµιλία του, επισήµανε: «Επειδή, 
αγαπητοί µου αδελφοί, η ιστορία µάς 
διδάσκει ότι πολλές φορές εµείς οι 
Έλληνες δεν είµαστε ενωµένοι, το 
σηµερινό Ευαγγέλιο µάς δίνει αυτό 
το µήνυµα και αποτελεί για όλους 
µας µία πρόκληση. Να µην ξεχνούµε 
ότι, αν θέλουµε να είµαστε δυνατοί, 
θα πρέπει να είµαστε ενωµένοι, µε 
κέντρο τον Χριστό και την Αγία µας 
Εκκλησία». 

Ο Αρχιεπίσκοπος, η Ηµέρα Συµφιλίωσης 
και µια πρόταση για έρανο

Α ς υποθέσουµε πως είµαι Αυστραλός πολίτης (που είµαι) και ότι θέλω να 
ασκήσω κριτική στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. Σκληρή κριτική. Ανε-
λέητη. Να υπερβώ τα εσκαµµένα. Τι νοµίζετε ότι θα συµβεί; Τι συνέπειες 
θα µπορούσε να έχει αυτό σε µια χώρα του ∆υτικού κόσµου; Να µε κρε-

µάσουν αποκλείεται. Να µε στραβοκοιτάξει καµιά γιαγιά στην εκκλησία; Κι αυτό 
παίζεται. 

Θα υπήρχε άραγε λόγος να κρυφτώ πίσω από κάποιο ψευδώνυµο; Σε πόσες και 
ποιες περιπτώσεις θα το έκανα; 

Σας απαντώ. Σε δύο περιπτώσεις. Θα κρυβόµουν αν ήµουν θρασύδειλος ή αν 
είχα κάποιο συµφέρον. Αν, ας πούµε, κινδύνευα να ξεµασκαρωθώ και να χάσω 
τη µάσα, µια κριτική κρυµµένος πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ στα µέσα κοινω-
νικής δικτύωσης θα του την έκανα του Αρχιεπισκόπου.

Τα γράφω αυτά µε αφορµή σχόλια που διάβασα µετά την ανακοίνωση του Μα-
κάριου για την Εβδοµάδα Εθνικής Συµφιλίωσης. Μια σηµαντική ανακοίνωση, 
στολίδι στην ιστορία της Αρχιεπισκοπής. 

«Αισθάνοµαι την ανάγκη να κατευθύνω τα βήµατά µου προς την πορεία που 
χάραξαν όσοι τέτοιες µέρες, πριν από 20 χρόνια, διέσχισαν τη γέφυρα Harbour 
Bridge στο Σύδνεϋ, καθώς και όσοι –τα προγενέστερα, αλλά και τα επόµενα 
χρόνια– “έχτισαν” µικρές ή µεγάλες γέφυρες αλληλεγγύης, αλληλοσεβασµού, 
εµπιστοσύνης και συµφιλίωσης ανάµεσα στην ευρύτερη Αυστραλιανή κοινότητα 
και στους Αβορίγινες και τους κατοίκους Νήσων Torres Strait», γράφει ο Αρχι-
επίσκοπος χτίζοντας τη δική του γέφυρα µε το µέλλον.

Πέρα από τις εκκλησιαστικές υποθέσεις, ο νέος Αρχιεπίσκοπος θα κριθεί κυρί-
ως από τον ρόλο που θα διαδραµατίσει στην αυστραλιανή κοινωνία, γιατί την 
επόµενη µέρα (που στην πραγµατικότητα έχει ήδη φτάσει) το ποίµνιό του θα 
αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από Αυστραλούς ελληνικής καταγωγής και όχι 
από Έλληνες µετανάστες – σε µια χώρα όπου όλοι οι ορθόδοξοι είναι το 2,1 τοις 
εκατό του πληθυσµού (2,6 τοις εκατό το 2011). 

«Ας πάει να φτιάξει τα χάλια της Αρχιεπισκοπής και να αφήσει τα reconciliation 
messages», σχολιάζει ένας αναγνώστης κρυµµένος πίσω από ψεύτικο προφίλ, και 
µάλλον δεν συνειδητοποιεί ότι αυτά τα χάλια είναι που φτιάχνει ο Μακάριος χω-
ρίς να λογαριάζει κόστος και κίνδυνο, λίγες µόλις µέρες πριν τις σηµαντικές ανα-
κοινώσεις του στενού του φίλου και Μητροπολίτη Σικάγου, Ναθαναήλ, αλλά και 
του Αρχιεπισκόπου Αµερικής Ελπιδοφόρου, µε αφορµή τη δολοφονία του Τζορτζ 
Φλόιντ. Της Αµερικής που, είτε ασπάζεται είτε δεν ασπάζεται την ορθοδοξία, θα 
θυµάται για πάντα τον Ιάκωβο να βαδίζει δίπλα στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ…

ΥΓ.

Π ριν κλείσω το σηµερινό σηµείωµα θέλω να θυµίσω στους αναγνώστες ότι η υπο-
νόµευση των επιλογών του Οικουµενικού Πατριαρχείου, γιατί περί αυτού πρόκει-
ται, είχε αρχίσει πριν από την εκλογή του Μακάριου. Η Αυστραλία, ισχυρίζονταν 
διάφοροι, σίγουροι για τη βούληση του Πατριάρχη, θα κατατµηθεί σε επιµέρους 
ανεξάρτητες µητροπόλεις. Θυµάµαι καλά τα γελοία επιχειρήµατα και θα τα γράψω 
µια άλλη Παρασκευή. 

Μ ε πόνο ψυχής διάβασα και ένα δηµοσίευµα που κατηγορεί τον Μακάριο ότι άφησε 
κάποιους επισκόπους χωρίς σύνταξη, χωρίς να τους κατονοµάζει. Σκέφτοµαι να 
τηλεφωνήσω σε όλους και να τους ρωτήσω. 

Μ ακάρι να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα απόλυτης διαφάνειας στα οικονοµικά της Αρ-
χιεπισκοπής και όλων των ενοριών, ώστε να γνωρίζει ο κάθε µετανάστης που 
έφαγε το κορµί του στα εργοστάσια και στα εστιατόρια πού πάει και το τελευταίο 
σεντς από το κεράκι του. Ποιος παίρνει τι, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ. Κι 
αν κάποιος σεβαστός επίσκοπος δεν έχει σύνταξη, να κάνουµε έρανο να τον βοη-
θήσουµε.

Γ.∆.




