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Η επόμενη ημέρα για την Αρχιεπισκοπή
Αυστραλίας
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Ποικίλα είναι τα σενάρια που ακούγονται για το μέλλον της Αρχιεπισκοπής
Αυστραλίας, μετά την κοίμηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, κυρού Στυλιανού.
Τους προβληματισμούς του εξέφρασε ευθύς εξ αρχής η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος: «Τώρα δημιουργούνται νέες συνθήκες. Ομολογώ
και δημόσια ότι μας προβληματίζει το αν θα πρέπει να συνεχίσει η Αρχιεπισκοπή
Αυστραλίας και στο μέλλον να είναι μία ενιαία εκκλησιαστική οργάνωση, μία
αρχιεπισκοπή με έναν αρχιεπίσκοπο και βοηθούς επισκόπους. Η μητέρα εκκλησία, η
Αγία και Ιερά Σύνοδος θα προσπαθήσει να λάβει τας καλυτέρας αποφάσεις».
»Αυτό θα το αποφασίσει η Αγία και Ιερά Σύνοδος αφού θα ζυγίσει προηγουμένως
τα υπέρ και τα κατά των εκατέρας δύο πιθανών εναλλακτικών λύσεων» συνέχισε ο
Οικουμενικός Πατριάρχης ζητώντας για τον ίδιο και την Αγία και Ιερά Σύνοδο την
φώτιση του Αγίου Θεού ώστε «πάρουμε τις καλύτερες και σωστότερες αποφάσεις
για την εκκλησιαστική πρόοδο, την σταθερότητα και άνοδο του ποιμνίου μας

στους Αντίποδες».
Όπως έγραψε το neoskosmos.com το περασμένο Σάββατο έκλεισε ένα σημαντικό
κεφάλαιο όχι μόνο για την Ορθοδοξία στην Αυστραλία αλλά και για την ίδια την
παροικία.
Στην ομογένεια υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση ότι ως πιο πιθανό σενάριο είναι η
κατάτμηση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας σε Μητροπόλεις.
Όπως γράφει το neoskosmos.com η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας είναι για τον
Οικουμενικό Θρόνο μία από τις τρεις Αρχιεπισκοπές έξω από τα όρια της
Κωνσταντινούπολης. Είναι νευραλγική και δυναμικά αναπτυσσόμενη. Μια ενεργή
και δραστήρια εκκλησιαστική επαρχία τεράστιου μεγέθους.
Το πολυπληθέστατο ποίμνιό της ανέρχεται περίπου σε εκατοντάδες χιλιάδες
πιστούς που δεν ανήκουν μόνο στο γένος των Ελλήνων. Η Αρχιεπισκοπή
Αυστραλίας τα τελευταία 40 χρόνια διοικούνταν μόνο υπό τη σιδηρά επίβλεψη του
μακαριστού Στυλιανού και τεσσάρων βοηθών επισκόπων.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μελετά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της
διάσπασης της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας σε μικρότερες επαρχίες. Κάτι τέτοιο
έγινε και στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής.
Ομογενειακοί παράγοντες λένε στο «Νέο Κόσμο» πως η Ορθόδοξη Εκκλησία της
Αυστραλίας χρειάζεται μία ενωμένη Αρχιεπισκοπή κάτω από έναν εμπνευσμένο,
δυναμικό και επιτελικό Ιεράρχη, προκειμένου να συνεχίσει το έργο του Στυλιανού
και να εμπνεύσει τους ομογενείς τόσο σε θρησκευτικό όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο. Ώστε η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας που ήδη έχει υποστεί την απόσπαση από
τον κορμό της Ν. Ζηλανδίας, ξεπερνώντας τα προβλήματα καλείται, ενωμένη, να
πορευτεί προς το μέλλον.
Αυτές τις μέρες ο Μητροπολίτης Βρυούλων Παντελεήμων, που εκπροσώπησε το
Οικουμενικό Πατριαρχείο στην κηδεία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου στο Σίδνεϊ
βρίσκεται στη Μελβούρνη.
Ακολούθως θα μεταβεί στην Αδελαίδα και στο Περθ. Θα συνομιλήσει με πολλούς
παράγοντες και στη συνέχεια θα υποβάλει την έκθεση του προς το Πατριαρχείο.
Τα σενάρια:
Απ’ αυτά που ειπώθηκαν στο «Νέο Κόσμο», αν δεν διορισθεί νέος Αρχιεπίσκοπος
και δημιουργηθούν νέες μητροπόλεις μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι
και τα εξής:
*Ο Επίσκοπος Νίκανδρος να γίνει Μητροπολίτης και να έχει την Μητρόπολη Ν.
Αυστραλίας, Δ. Αυστραλίας και Ν. Τέρριτορι.

*Ο Επίσκοπος Ιεζεκιήλ να γίνει Μητροπολίτης και να έχει τη Μητρόπολη Βικτώριας
και Ν. Ζηλανδίας αλλά όχι για πολύ… Θα χειροτονηθεί Μητροπολίτης (από βοηθός
επίσκοπος που είναι τώρα) και μετά από κάποιο διάστημα θα συνταξιοδοτηθεί.
*Ο Μηλιτουπόλεως Ιάκωβος θα γίνει Μητροπολίτης Νέας Νότιας Ουαλίας.
*Στον επίσκοπο Σεραφείμ, που φιλοδοξεί να γίνει Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας θα
προσφερθεί η νέα μητρόπολη του Κουϊνσλαντ.
Δεν είναι βέβαιο όμως ότι θα την δεχθεί και αν δεν γίνει Αρχιεπίσκοπος δεν
αποκλείεται να εγκαταλείψει την Αυστραλία.
Ακούγονται ακόμα και άλλα ονόματα για την θέση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας,
αν αυτή διατηρηθεί. Ανάμεσά τους του Μητροπολίτη Ιωσήφ που έχει υπηρετήσει
στη Ν. Αυστραλία και τη Βικτώρια αλλά υπήρξε και Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας.

