
FRIDAY 19 JUNE 2020 Ο ΚΟΣΜΟΣ6 ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΑΘΛΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ 
στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Μια χωρίς προηγούμενο επίθεση έχει εξαπο-
λυθεί εναντίον της Αρχιεπισκοπής Αυστρα-
λίας. Μια επίθεση που κλιμακώθηκε τις τε-
λευταίες μέρες καθώς οι σκοτεινοί κύκλοι 

που κρύβονται ή νομίζουν ότι κρύβονται στο σκοτά-
δι και κινούν τα νήματα κάνουν απεγνωσμένες προ-
σπάθειες να πλήξουν το κύρος του Αρχιεπισκόπου 
Μακάριου. Είναι σαφές ότι είναι αποφασισμένοι να 
χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να πετύχουν τον 
βρώμικο στόχο τους. 

Η λυσσασμένη επίθεση ξεκίνησε με δημοσιεύματα 
σε εκκλησιαστικές ιστοσελίδες και εφημερίδες και 
συνεχίστηκε σε μεγάλες ελληνικές εφημερίδες και 
ένα αυστραλιανό ενημερωτικό ιστότοπο. Είναι απο-
ρίας άξιον πως ο ελληνικός τύπος έδειξε ξαφνικά 
τέτοιο ενδιαφέρον για την Αρχιεπισκοπή Αυστρα-
λίας όταν ούτε την κηδεία του Αρχιεπισκόπου Στυ-
λιανού δεν κάλυψε με τον τρόπο που άρμοζε στο 
μέγεθος του και στην προσωπικότητα του. Δεν ήταν 
λίγες οι φορές που κατά το παρελθόν, τουλάχιστον 
οι σκανδαλοθηρικές ιστοσελίδες και τα αντίστοιχα 
έντυπα, θα έβρισκαν υλικό για να πλήξουν την Αρ-
χιεπισκοπή αλλά μέχρι πρόσφατα έκαναν μόκο. 

Ανάμεσα σε αυτούς που από την Ελλάδα συμμετέ-
χουν σε αυτή την ενορχηστρωμένη προσπάθεια να 
πληγεί ο Αρχιεπίσκοπος είναι και Ιεράρχες που 
δυστυχώς τους έχει τυφλώσει η ματαιοδοξία. Όλοι 
γνωρίζουν ποιοι είναι οι «πικραμένοι» που χωρίς να 
υπολογίσουν τις συνέπειες των πράξεων τους επι-
τίθονται στον Μακάριο είτε γιατί δεν έκατσαν στην 
καρέκλα του, είτε γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δεν δέχε-
ται να υποκύψει στους εκβιασμούς τους και να τους 
«προικίσει».

Εδώ γεννάται ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί άραγε δεν 
είχε ικανοποιήσει ο μακαριστός Στυλιανός την περί-
οδο που ζούσε τα αιτήματα τους; Μήπως γιατί ήταν 
απαράδεκτα και άδικα και δεν τόλμησαν ούτε να του 
τα θέσουν οι σημερινοί συκοφάντες;

Αν και ο ρόλος των παραπάνω σε αυτή την ιστο-
ρία είναι άθλιος, είναι σαφές ότι πρόκειται απλώς 
για πιόνια σε μια μεγαλύτερη παρτίδα. Καλούμε 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο που έχει την καθολική 
υποστήριξη όλων των Ελλήνων της Αυστραλίας να 
συνεχίσει το έργο του μέχρι να αποκαλυφθεί το Με-
γάλο Φίδι.

Αυτοί που κινούν τα νήματα βρίσκονται στην Αυ-
στραλία και θα κάνουν ότι μπορούν για τον εξοντώ-
σουν. Προβλέπουμε ότι οι ίδιοι αυτοί άθλιοι συκο-
φάντες θα παρουσιαστούν στο μέλλον μπροστά του 
παριστάνοντας του σωτήρες!

Όλες οι αρχικές προσπάθειες συκοφάντησης του 
Αρχιεπισκόπου που σε άλλη έκδοση θα αποδείξου-
με ότι υποκρύπτουν και ένα άσβεστο μίσος κατά του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου απέτυχαν. Αλλά είναι 
αδιανόητο να επιτρέψουμε να λέγονται μισές αλή-
θειες για το περίφημο διαμέρισμα. 

Η αγορά του διαμερίσματος στο οποίο δεν έχει μεί-
νει ούτε μία μέρα ο Αρχιεπίσκοπος είναι μία από τις 

δεκάδες πρωτοβουλίες της Αρχιεπισκοπής σε οικο-
νομικό και κοινωνικό επίπεδο (αφήνουμε κατά μέ-
ρους το τεράστιο εκκλησιαστικό έργο που έχει γίνει) 
τον τελευταίο χρόνο. Όλως τυχαίως καμία από αυτές 
τις πρωτοβουλίες δεν απασχόλησε τον εκκλησιαστι-
κό και ευρύτερο ελληνικό τύπο! Επενδύσεις κάνει 
η Αρχιεπισκοπή από την ημέρα που ιδρύθηκε γιατί 
καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν βρισκόμαστε στην 
Ελλάδα και χωρίς έσοδα δεν μπορεί να καλύψει κα-
μία από τις υποχρεώσεις της. Επένδυση ήταν και το 
εκπληκτικό ακίνητο στο Ρέντφερν που σήμερα φι-
λοξενεί την Αρχιεπισκοπή και την θεολογική σχολή 
και ποιος ξέρει τι θα ειπώθηκε όταν αγοράστηκε! 
Ο χρόνος έδειξε ότι ήταν μια σοφή επιλογή. Είναι 
επίσης σαφές από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει 
ο Αρχιεπίσκοπος ότι μια από τις μεγάλες αγωνίες 
του για το μέλλον είναι η εξασφάλιση των μισθών 
των κληρικών. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η 
πραγματικότητα σε 20 ή 30 χρόνια και είναι μάλλον 
απίθανο να ξαναμπεί στη γραμμή το Πατρίς και να 
φέρει μετανάστες στους αριθμούς του ‘50 και του 
’60. Από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του 
στην Αυστραλία ο Μακάριος αυτή ήταν η μόνη του 
έγνοια: Το μέλλον του ελληνισμού στην Αυστραλία, 
το μέλλον της εκκλησίας.

Αρχιεπίσκοπε Μακάριε μην αφήσεις τους γενίτσα-
ρους που ονειρεύονται τον αφελληνισμό της Αρχιε-
πισκοπής Αυστραλίας, που με το έργο της πλουτίζει 
την πιο όμορφη και πολυπολιτισμική χώρα του κό-
σμου, τους γενίτσαρους που μισούν την καταγωγή 
των γονιών τους, τους κοριούς που έπιναν το αίμα 
των πιστών μέχρι σήμερα για να στολίζουν τα πολυ-
τελή σαλόνια τους και έδιωχναν τον κόσμο από την 
εκκλησία και δυο τρεις θλιβερούς μέσα στη μαται-
οδοξία τους ιεράρχες που θα έπρεπε να στηρίξουν 
ταπεινά και με όλες τους τις δυνάμεις την ανανέωση 
και την πρόοδο και αντί αυτού έγιναν δούλοι της 
παρακμής και των πιο άθλιων συκοφαντών, να επι-
βραδύνουν το έργο σας. Μην αφήσετε αυτούς που 
νομίζουν ότι η Αρχιεπισκοπή είναι μια κλειστή λέ-
σχη που στόχο έχει να αποφέρει κύρος και πλου-
τισμό σε λίγα μέλη να καταστρέψουν ότι με κόπο 
δημιουργήθηκε τον τελευταίο αιώνα. Στο όνομα των 
χιλιάδων Ελλήνων μεταναστών που κείτονται στο 
Ρουκγουντ, στο Μπότανι και σε όλα τα κοιμητήρια 
της Αυστραλίας, στο όνομα των παιδιών τους, των 
εγγονών τους και των επόμενων γενιών, σαρώστε 
τα εμπόδια, ανοίξτε το δρόμο για το μέλλον. Σύσσω-
μη η Αυστραλία σας ακολουθεί.

Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα 
δείξει κατανόηση στις ευαισθησίες του κόσμου που 
για δεκαετίες ανάβει το κεράκι του και θα χρησιμο-
ποιήσει το διαμέρισμα αλλά και όλα τα υλικά αγαθά 
της Αρχιεπισκοπής και των ενοριών για το κοινό 
καλό και τις ανάγκες όλων των Αυστραλών.  Είμα-
στε επίσης βαθιά πεπεισμένοι ότι θα γυρίσει σελίδα 
στην ιστορία της Αρχιεπισκοπής και θα μας απαλ-
λάξει από τα τσιμπούρια που είχαν εγκατασταθεί στο 
σώμα της εκκλησίας. Και ξέρουμε πως θα το κάνει 
με τον γενναίο και ευλογημένο τρόπο των Άγιων αν-
θρώπων. 

Ο Κόσμος

Tι λέει η Aρχιεπισκοπή 
για το διαμέρισμα
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Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ανακοι-
νώνει τα εξής, σε σχέση με την αγορά ακινή-
του από το Consolidated Trust στο Σύδνεϋ, 
όπου είναι και η έδρα της: 

 1. Δεδομένου ότι: α. η Ιερά Αρχιεπισκο-
πή Αυστραλίας δε διαθέτει κατάλληλη αρχιε-
πισκοπική κατοικία, β. ο Αρχιεπίσκοπος και 
κάποιες από τις υπηρεσίες θα πρέπει να με-
ταφερθούν από τα Κεντρικά Γραφεία, λόγω 
της εκ βάθρων ανακαινίσεώς τους,  μελετή-
θηκε κατ’ αρχάς το ενδεχόμενο ενοικιάσεως 
ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
για τον συγκεκριμένο σκοπό. Ωστόσο, λόγω 
των υψηλών και ασύμφορων ενοικίων στο 
Σύδνεϋ, το Consolidated Trust αποφάσισε 
να προχωρήσει στην αγορά ακινήτου. 

 2. Μετά από μελέτη αγοράς κτηματομεσι-
τικού γραφείου προκρίθηκε το ακίνητο στην 
οδό Kent, αξίας 6,5 εκ. δολαρίων, αφενός 
μεν για την καταλληλότητά του για το συγκε-
κριμένο σκοπό, αφετέρου δε για τη μελλοντι-
κή υπεραξία του, η οποία εγγυάται μια άρι-
στη επένδυση για την Αρχιεπισκοπή. Στον 
επενδυτικό αυτό σκοπό συνέτεινε επίσης και 
το γεγονός ότι την ανακαίνιση του ακινήτου, 
η οποία αυξάνει την αξία του, ανέλαβε οικο-
νομικώς εξ ολοκλήρου γνωστός επιχειρημα-
τίας, ευεργέτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. 

 3. Όλη η διαδικασία της αγοράς είναι 
καθ’ όλα νόμιμη και δεν υπήρξε καμία επί-
σημη αντίδραση επ’ αυτής. Το ακίνητο αυτό 
δεν ανήκει σε ιδιώτη, ούτε στον Αρχιεπί-
σκοπο, αλλά απολύτως και εξ ολοκλήρου 
στο Consolidated Trust. Δεν εκκρεμεί κανέ-
να δάνειο της Αρχιεπισκοπής σχετικά με τη 
συγκεκριμένη περιουσία.

 4. Ο Αρχιεπίσκοπος συνεχίζει να δια-
μένει στο κτίριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας. Διαψεύδουμε απερίφραστα 
όσους ισχυρίζονται ότι ο Αρχιεπίσκοπος 
διαμένει στη συγκεκριμένη κατοικία ή ότι 
έχει δηλώσει ότι θα διαμένει εκεί και επι-
σημαίνουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λη-
φθεί τέτοια απόφαση εκ μέρους του. 

 5. Δυστυχώς, κάποιοι, δίχως να είναι αρ-
μόδιοι και δίχως να έχουν κάποια νομική 
ευθύνη, ανακινούν το ζήτημα της αγοράς του 
συγκεκριμένου ακινήτου με σκοπό να θίξουν 
την Ιερά Αρχιεπισκοπή και τον Σεβασμιώτα-
το Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο, 
γράφοντας επιστολές και προκαλώντας δη-
μοσιεύματα. Υπεύθυνα και επίσημα δηλώ-
νουμε ότι το Consolidated Trust εκπροσω-
πείται μόνο από τα μέλη του. Πληροφορίες 
σχετικά με τις ενέργειες του Consolidated 
Trust που προέρχονται από οπουδήποτε αλ-
λού προφανώς δεν είναι αντικειμενικές και 
αξιόπιστες και διασπείρονται γιατί εξυπηρε-
τούν ιδιοτελή συμφέροντα. 

 
Εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αυστραλίας


