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Τι αναφέρει η επιστολή του Καθηγούμενου, Αρχιμ. Ευσέβιου

Επιστολή απέστειλε ο Καθηγούµενος της µονής Παντανάσσης, Αρχιµανδρίτης Ευσέβιος στην οποία µεταξύ άλλων εκφράζει την διαµαρ-
τυρία της µοναστικής Αδελφότητας για τις άδικες επιθέσεις που δέχεται ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Στην επιστολή αναφέρεται:

«Σεβασµιώτατε,
Χθές 18 Ιουνίου 2020, η µοναστική µας Αδελφότητα, γονάτισε ενώπιο της ιεράς εικόνας του Κυρίου και της Παναγίας µας, και ευλαβικά, 
ταπεινά, ευχαριστήσαµε και δοξολογήσαµε το Πανάγιο Όνοµά Του, για την µεγάλη δωρεά Του, να µας στείλει Εσάς, ως νέο Αρχιεπίσκοπο 
και πνευµατικό µας Ηγέτη. 
Η άφιξής Σας, για µάς που ζήσαµε τις ευλογηµένες αυτές στιγµές, στον αερολιµένα του Σίδνεϋ, ήταν µια εµπειρία που θα µείνει βαθιά 
χαραγµένη στη µνήµη µας. Ζήσαµε µια καινούργια Πεντηκοστή. Μόλις πατήσατε το πόδι Σας το χώµα της Αυστραλίας ακούσαµε τους παλ-
µούς της καρδιάς σας. Και Σεις πιάσατε τον σφυγµό µας. Μας αγκαλιάσατε πατρικά, ευλαβικά ασπαστήκαµε το σεπτό Σας χέρι. Πήραµε την 
ευλογία Σας. Είχαµε την πληροφόρηση ότι µεταξύ µας είχαµε τον Θεόσταλτον νέο πνευµατικό µας Πατέρα και Ηγέτη «εις τύπον και τόπον 
Χριστού». 
Από τότε µέχρι αυτής της στιγµής η παρουσία Σας έφερε µια ανανεοτική πνοή. ΄Ενα καινούργιο ξεκίνηµα. Την απαρχή µιας εποχής νέας 
πνευµατικής ανακαίνισης για τους΄Ορθόδοξους΄Ελληνες στους Αντίποδες. Και τώρα αισθανόµαστε ασφάλεια, σιγουριά, θαλπωρή, αγάπη, 
στοργή κοντά Σας.
Πόθος µας είναι να συµπορευθούµε µαζί Σας και µε την δική Σας διακριτική πνευµατική καθοδήγηση όλοι να συµβάλλουµε ώστε να δηµι-
ουργηθεί σε όλους µας καθαρά, ξεκάθαρα η εικόνα του Χριστού, που είµαστε πλασµένοι και, µε την χάρη του Θεού, µέσα στην Εκκλησία, 
να βιώσουµε την «οµοιότητα» Αυτού. 
Στο διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών, οργώσατε κυριολεκτικά την αχανή Αυστραλία.΄Είδατε «ιδίοις όµµασι» τις µεγάλες προοπτικές που 
προσφέρονται, και την µεγάλη πνευµατική δίψα και πείνα του ποιµνίου Σας. Η Αυστραλία, δεν είναι πλέον, από Ελληνικής πλευράς, 
µεταναστευτική χώρα. Υπάρχουν ακόµα µετανάστες, άξιοι εκπρόσωποι της ηρωικής εκείνης γενιάς των Ελλήνων Ορθοδόξων της Αυστρα-
λίας οι οποίοι, εκ του µηδενός, µε την µαρτυρική ηγεσία των αειµνήστων Προκατόχων Σας, δηµιούργησαν ό,τι δηµιούργησαν. 
Στους Αντίποδες υπάρχουν απόγονοι πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης ακόµη και πέµπτης γενεάς Ελληνικής καταγωγής Ορθοδόξων. 
΄Ολοι στρέφουν την προσοχή τους στο σεπτό Σας πρόσωπο µε προσδοκίες. Ζητούν απαντήσεις στους πνευµατικούς των προβληµατισµούς. 
Στις καυτές ανησυχίες που δηµιουργούν οι νέες κοινωνικές ανακατατάξεις και η καλπάζουσα ηθική κατάπτωση της εν γένει Κοινωνίας. Στο 
ήρεµο πρόσωπό Σας είδαµε το Μωυσή, των πόθων και προσευχών µας. Τον απόστολο του Κυρίου. Τον ΄Ίδιον τον Κύριο. Γιαυτό και απε-
ρίφραστα αναφωνήσαµε τότε και επαναλαµβάνουµε µε µεγαλήτερο ενθουσιασµό τώρα «Ευλογηµένος ο έρχόµενος εν ονόµατι Κυρίου». 
Προσευχόµαστε, Ο Κύριος, να ευλογεί και να καρποφορούν οι ιεροί Σας πόθοι και οραµατισµοί που τρέφεται, για την ευλογηµένη Επαρχία 
Σας. Πολλά τα έτη Σας, Σεβασµιότατε.
Με άπειρο σεβασµό και υιική αγάπη επικαλούµαι στις ευλογίες Σας και ασπάζοµαι την τιµίαν ∆εξιάν Σας».

Η επιστολή συνοδεύεται και από το παρακάτω κείµενο διαµαρτυρίας:

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ - ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ
Γράφουµε για να εκφράσουµε την αγανάκτηση και απογοήτευση µας για όσα γράφονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο εναντίον και εις 
βάρος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου µας κ.κ. Μακαρίου και τα οποία δεν ανταποκρίνονται 
στη πραγµατικότητα. 
Η δική µας πείρα στις σχέσεις µας µαζί Τoυ είναι ότι στο πρόσωπο του Σεβασµιώτατου, βρήκαµε έναν ιεράρχη όχι µόνο αφοσιωµένο 
στην αποστολή του, εργατικό και ικανότατο στη διοίκηση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, αλλά άνθρωπο µε αγάπη ευγένεια 
στους πάντες, ειλικρινή, και πάνω απ’ όλα µε θερµή πίστη και ευλάβεια. Είναι νέος  για τα δεδοµένα της Αυστραλίας, αλλά καλά 
πληροφορηµένος και ικανότατος να αξιολογεί πρόσωπα και πράγµατα που αφορούν την Ιερά Αρχιεπισκοπή και Ελληνική Παροικία της 
Αυστραλίας. Είµαστε βέβαιοι ότι γνωρίζει «από που και γιατί βγάζει καπνό το τζάκι».
‘Οσοι θέλουν να συµπαρασταθούν και ουσιαστικά να βοηθήσουν, στο έργο της οικοδοµής των πιστών της Αρχιεπισκοπής µας, τους πα-
ρακαλούµε να πετάξουν στο καλάθι των αχρήστων τις πένες, τα χαρτιά και τις ιδέες και συµβουλές…΄Αν προσεύχονται, και έχουν την 
πληροφόρηση ότι έχουν παρρησία ενώπιον του ∆ικαιοκρίτου Θεού, ας πουν ένα «κύριε ελέησον» και για µάς. Το έχουµε ανάγκη. Και είναι 
το µόνο πράγµα που ζητούµε από σάς. ∆ιαφορετικά αφήστε µας ήσυχους. Κοιτάξτε τα δικά σας. Τα του οίκου σας.... 
Η Εκκλησία, το Οικουµενικό µας Πατριαρχείο, η Ιερά Σύνοδος, ο Οικουµενικός Πατριάρχης του ΄Έθνους, διάλεξαν και µας έστειλαν τον 
Νέον Αρχιεπίσκοπό µας. ΄Αφήστε Τον ήσυχο να κάµει το ΄Έργο που του ανέθεσε η Αγία µας Ορθόδοξη Εκκλησία. «Ο Θερισµός είναι 
πολλής και οι υποψήφιοι θεριστές» ήλθων, είδων και απήλθων»…Οι καιροί µας είναι πονειροί. Ο χρόνος που διαθέτουµε ολίγος και πο-
λύτιµος, και «Η βασιλεία του Θεού Βιάζεται»… Και αυτό ισχύει για µάς και αδελφικά πιστεύουµε και για σάς…»
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H μοναστική Αδελφότητα στο πλευρό 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
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