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Η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας τίµησε τα 
ονοµαστήρια του Οικουµενικού Πατριάρχη

Κίνα: Στροφή στην εγχώρια αγορά άνθρακα

Η 
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας τίµησε 
χθες την ονοµαστική εορτή του Οι-
κουµενικού Πατριάρχη Βαρθολο-
µαίου σε ολόκληρη την επικράτεια. 

Να σηµειωθεί ότι την περασµένη Πέµπτη η 
Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την µνήµη των 
Αγίων Αποστόλων Βαρθολοµαίου και Βαρνά-
βα.  Με αφορµή την ονοµαστική εορτή του 
Οικουµενικού Πατριάρχη ο Σεβασµιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. κ. Μακάριος 
λειτούργησε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του 
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου στο Σίδνεϊ µε συ-
µπροσευχόµενους στο Ιερό Βήµα τον  Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτη Σεβαστείας κ. Σερα-
φείµ και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελόης 
κ. Αιµιλιανός, ο οποίος είναι ο πρωτοσυγκελ-
λεύων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.  

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος ∆έρβης κ. Ιεζε-
κιήλ, Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος Μελβούρ-
νης, ιερούργησε στον Ιερό Ναό ‘Αξιον Εστί’ 
Northcote, µαζί µε τον Αρχιεπισκοπικό Επί-
τροπο Northcote Αρχιµανδρίτη κ. Ευµένιο 
Βασιλόπουλο. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος, Αρχιεπισκοπι-
κός Επίτροπος Βρισβάνης, ιερούργησε στον 
Ιερό Ναό Αγίας Άννας Gold Coast. Ο Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος Κυανέων κ. Ελπίδιος, Αρ-
χιεπισκοπικός Επίτροπος Πέρθης, στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πέρθης 
και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σινώπης κ. 
Σιλουανός, Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος Αδε-
λαΐδος, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήµονος 
Glenelg µαζί µε τον Θεοφιλέστατος Επίσκο-
πος Χριστιανουπόλεως κ. Παύλο.

Ποιοι έραβαν κοστούµια…
∆εν θυµάµαι καµία συζήτηση για το µέλλον της Αρχιεπισκο-
πής Αυστραλίας, για την πιθανότητα δηλαδή να χωριστεί σε 
Μητροπόλεις, την περίοδο Στυλιανού. Ακόµη και τις µέρες τις 
πιο δύσκολες, της αρρώστιας του, έξω από τα τείχη του Ρέ-
ντφερν, για τον πολύ τον κόσµο, τέτοιος προβληµατισµός δεν 
υπήρχε. Αλλά και τις σκέψεις των επισκόπων ή των ιερέων, 
το ποίµνιο δεν τις γνώριζε.

Και πως να τις γνωρίζει. Κοιτάζω να βρω κάποια συνέντευ-
ξη ιερέα σε έντυπο οµογενειακό της τελευταίας δεκαετίας και 
δεν βρίσκω παρά µονάχα του πατέρα Νεκτάριου για την Soup 
Kitchen. Μια στον «Κόσµο» και µια στην «Ελλήνων Λόγος». 
Ψάχνω και στο αρχείο του ελληνικού SBS αλλά κι εκεί τίποτα.

Οι φήµες ξεκίνησαν αµέσως µετά τον θάνατο του Στυλιανού. 
∆ύο ήταν οι δηµοφιλείς θεωρίες. Η µία ήθελε το «κακό Πα-
τριαρχείο» να χωρίζει την Αυστραλία σε Μητροπόλεις. Η άλλη 
εδραζόταν στις προσδοκίες διάφορων σφουγκοκωλάριων που 
πίστευαν ότι τελικά το «κακό Πατριαρχείο» µπορεί και να µην 
είναι και τόσο κακό αφού θα υποκύψει στην επιθυµία τροµε-
ρών και φοβερών παραγόντων και θα κάνει Αρχιεπίσκοπο 
τον υποψήφιο της αρεσκείας τους.

Κάποια στιγµή, οι δύο θεωρίες έγιναν µία. Η φήµη ήθελε την 
Αυστραλία χωρισµένη και οι τρεις Μητροπολίτες είχαν όνοµα. 

Όλα αυτά έγιναν πολύ πριν από την εκλογή του σηµερινού Αρ-
χιεπισκόπου. Κι όσο για τον τεµαχισµό της Αυστραλίας, αυτόν 
για όσους δεν το γνωρίζουν, τον ονειρεύονταν άνθρωποι που 
την θέση τους την είχαν αποκτήσει την εποχή του Στυλιανού.

Θυµάµαι, γνωρίζω, ήµουν αυτήκοος µάρτυρας, σε συζήτηση 
που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Σίδνεϊ, µετά το θάνατο 
του και πολύ πριν την εκλογή του Μακάριου, που σεβαστός 
Επίσκοπος ισχυριζόταν ότι η Αρχιεπισκοπή πρέπει να χωρι-
στεί σε Μητροπόλεις υποστηρίζοντας, µεταξύ άλλων, το ίδιο 
ασόβαρων, ότι ο χρόνος που απαιτείται για να παρθεί µια από-
φαση είναι πολύ µεγάλος λόγω των αποστάσεων. (Επρόκειτο 
για µια νέα εκδοχή της τυραννίας των αποστάσεων). Μάλιστα, 
προς επίρρωση των λόγων του ανέφερε ότι για να µεταφέρει 
το αίτηµα π.χ. των πιστών της Πέρθης στην Αρχιεπισκοπή 
πρέπει να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόµετρα.

(Και του απάντησα ο αφελής, λες και δεν ήταν η µαταιοδοξία 
που τον έκανε να φαίνεται λιγότερο έξυπνος από όσο είναι: 
Και γιατί δεν τηλεφωνείτε θεοφιλέστατε…)

Θυµάµαι επίσης καλά το ταξίδι µου µε τον εκδότη του Κόσµου 
στην Πόλη. Σε µια συζήτηση µεταξύ µας εξοµολογητική, ιδιω-
τική, έκανα κι εγώ την πρόβλεψη µου για το ποιος θα είναι ο 
νέος Αρχιεπίσκοπος και ήταν προϊόν απλής και προσεκτικής 
παρατήρησης και όχι αποκλειστικών ή θεόπνευστων πληρο-
φοριών. 

Άλλωστε, η  επιλογή που θα έκανε το Φανάρι ήταν σε κοινή 
θέα. Ο Πατριάρχης είχε εργαστεί επί σειρά ετών για να δη-
µιουργήσει µια νέα γενιά ιεραρχών µε ήθος, ικανότητες και 
υψηλή µόρφωση. 

∆εν γνώριζα κανέναν προσωπικά. Έναν από αυτούς θα διαλέ-
ξει Σπύρο, του είπα… 

Θα συνεχίσω και την επόµενη εβδοµάδα (κάπως σκωπτικά 
πρέπει να οµολογήσω) να περιγράφω τις απελπισµένες εκρή-
ξεις πληγωµένης αρχοµανίας και µαταιοδοξίας που ψάχνουν 
µάταια να βρουν ακροατήριο µέσα από τις σελίδες ελληνικών 
εκκλησιαστικών εντύπων. Πρόκειται για  τις τελευταίες αναλα-
µπές ενός κόσµου που τέλειωσε οριστικά.

Ανάµεσα τους είναι και κάποιοι που µέχρι χθες ανερυθρίαστα 
λοιδορούσαν τον Στυλιανό. 

Γ.∆.
ΥΓ. Στο επόµενο: Σύντοµη ιστορία της κωλοτούµπας

H Κίνα αναµένεται να δώσει µεγαλύτερη έµ-
φαση στη χρήση του εγχώρια παραγόµενου 
άνθρακα, επιβάλλοντας µέτρα περιορισµού 
των εισαγωγών, ξεκινώντας από τις εξαγω-
γές της Αυστραλίας, αναφέρουν traders και 
αναλυτές. Η κίνηση αυτή από πλευράς Πε-
κίνου αναµφίβολα θα αυξήσει τις εντάσεις 
µεταξύ των δύο χωρών. Ήδη η Κίνα έχει 
επιβάλει δασµούς στις εισαγωγές χοιρινού 
και κριθαριού από την Αυστραλία. Η Καµπέ-
ρα κατηγορεί το Πεκίνο για την προέλευση 
και την εξάπλωση του Covid-19 και κάνουν 
λόγο για ελλιπή πληροφόρηση από τις κι-
νεζικές αρχές, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα 
την έντονη αντίδραση της κινεζικής πλευράς. 
∆ηµοσίευµα των Financial Times σηµειώ-
νει ότι η κρατική ρυθµιστική επιτροπή της 
Κίνας, National Development and Reform 
Commission (NDRC), είχε προτείνει σε πέντε 
µεγάλες κρατικές εταιρείες κοινής ωφελείας 
να µην αγοράσουν θερµικό άνθρακα από την 
Αυστραλία. Αναλυτές της Wood Mackenzie 
τονίζουν ότι ακόµη παραµένει άγνωστο το 
πόσο αυστηρά θα είναι τα µέτρα και πόσο θα 
διαρκέσουν. Το 2019, η Κίνα εισήγαγε περί-
που 50 εκατ. τόνους αυστραλιανού θερµικού 

άνθρακα και 43 εκατ. τόνους µεταλλουργι-
κού άνθρακα, που χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή χάλυβα και δύσκολα εξορύσσεται 
εγχώρια. Η Ινδονησία εξήγαγε 147 εκατ. τό-
νους άνθρακα στην Κίνα. Ο κ. Dave Sharma, 
Αυστραλός βουλευτής και πρώην διπλωµά-
της, ανέφερε στους Financial Τimes ότι το 
εµπόριο άνθρακα από τη χώρα είναι προ-
στατευµένο έναντι πολιτικών κινδύνων. «Η 
αγορά άνθρακα είναι παγκόσµια και η Αυ-
στραλία αποτελεί έναν αξιόλογο προµηθευτή 
για έναν σηµαντικό αριθµό χωρών, κυρίως 
λόγω αξιοπιστίας και της ποιότητας του άν-
θρακα», πρόσθεσε. Περιοδικά οι κινεζικές 
αρχές επιβάλλουν µέτρα για τον περιορισµό 
των εισαγωγών άνθρακα, µε το Πεκίνο να 
επιχειρεί να διατηρεί τις εγχώριες τιµές σε 
ένα εύρος $70-80/τόνο. Κύκλοι της αγο-
ράς σηµειώνουν ότι το Πεκίνο προσβλέπει 
να περιορίσει φέτος τις εισαγωγές άνθρακα 
στους 280 εκατ. τόνους, ο ίδιος αριθµός µε 
το 2019. Κατά τους πρώτους τέσσερις µήνες 
του 2020, οι κινεζικές εισαγωγές άνθρα-
κα έχουν αυξηθεί κατά 27% σε σχέση µε 
το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι, στους 127 
εκατ. τόνους.




