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Από την Κυριακή, 20 Ιανουαρίου, το 
Σίδνεϊ φιλοξενεί περίπου 400 µέλη της 
οµογένειας, που συµµετέχουν στις ερ-

γασίες της 11ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Οι ερ-
γασίες του συνεδρίου, που θα ολοκληρωθούν 
αύριο Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, γίνονται στους 
εντυπωσιακούς χώρους της Ενορίας του Αγί-
ου Σπυρίδωνα στο Κίνγκσφορντ.

Στο κορυφαίο αυτό γεγονός, που πραγ-
µατοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια, δίνει το 
«παρών» ο εκπρόσωπος του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου, Σεβ. Μητροπολίτης Ντιτρόϊτ 
κ. Νικόλαος, ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκο-
πής Κρήτης, Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύµνης 
και Αυλοποτάµου κ. Ευγένιος και ο Έλληνας 
Πανεπιστηµιακός, οµότιµος Καθηγητής της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, κ. Νικόλαος Ξενάκης. Η επίσηµη έναρξη 
της Κληρικολαϊκής, το βράδυ της Κυριακής, τι-
µήθηκε και από εκπροσώπους του πολιτικού 
κόσµου της Αυστραλίας.

Το πρωί της Κυριακής έγινε Αρχιερατικό 
Συλλείτουργο όλων των παρόντων Αρχιερέ-
ων, στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισµού 
της Θεοτόκου στο Ρέντφερν, προεξάρχοντος 
του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστρα-
λίας κ.κ. Στυλιανού.

Η εναρκτήρια τελετή έγινε στον Ι.Ν. Αγίου 
Σπυρίδωνα στο Κίνγκσφορντ, χοροστατού-
ντος του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, παρουσία 
του Πατριαρχικού Αντιπροσώπου, των επίση-

µων Αρχών της Πολιτείας, των ∆ιπλωµατι-
κών Αρχών, Αντιπροσώπων των άλλων 

Ορθοδόξων Εκκλησιών και όλων των 
Κληρικών και Λαϊκών Αντιπροσώ-

πων απ’ όλη την Αυστραλία.
Σε ανακοίνωσή της, η Ορ-

γανωτική Επιτροπή αναφέρει 
ότι η Αρχιεπισκοπή Αυ-

στραλίας έχει παίξει σηµα-
ντικό ρόλο στην αρµονι-
κή συµβίωση όλων των 

εθνοτήτων της χώρας 
και υπογραµµίζεται 

ότι αυτό έγινε από 

την εµπνευσµένη πνευµατική καθοδήγη-
ση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κατά 
τα τελευταία 38 χρόνια. Υποστηρίζεται 
ακόµα ότι η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας 
πιστεύει «στο µέλλον της Αυστραλίας µε 
αγαστή συνεργασία µε την Ασία».

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επι-
τροπής της Κληρικολαϊκής, Επίσκοπος 
Απολλωνιάδος κ. Σεραφείµ είπε ότι το 
κεντρικό θέµα έχει σχέση µε τον καθηµε-
ρινό αγώνα της εκκλησίας και η εκπρο-
σώπηση στις εργασίες θα είναι µαζική.

«Η Κληρικολαϊκή είναι το ύψιστο όργανο 

που λαµβάνει αποφάσεις για την Αρχιεπισκο-
πή Αυστραλίας», τόνισε ο Επίσκοπος Σερα-
φείµ και προσέθεσε: «Θα γίνει αναφορά από 
όλους τους φορείς, ενορίες, γηροκοµεία, σχο-
λεία, φιλοπτώχους κλπ. Θα γίνουν προτάσεις 
και θα ληφθούν αποφάσεις».

Χθες, β’ ηµέρα της Συνέλευσης,  οι ερ-
γασίες άρχισαν µε καλωσόρισµα από τον 
Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανό 
και στη συνέχεια αναγνώσθηκε του µή-
νυµα του Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολοµαίου. Ακολούθησε χαιρετι-
σµός του Πατριαρχικού Αντιπρόσωπου 

Σεβ. Μητροπολίτη Ντιτρόϊτ κ. Νικολάου 
και χαιρετισµός του Σεβ. Μητροπολίτη 
Ρεθύµνης και Αυλοποτάµου κ. Ευγενί-
ου και στη συνέχεια η εισηγητική οµιλία 
του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. 
Στυλιανού.

Ο οµότιµος Καθηγητής της Θεολογικής Σχο-
λής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Νικόλαος 
Ξεξάκης, απηύθυνε οµιλία µε θέµα «Η ελευθε-
ρία του ανθρώπου».

Οι εργασίες της Συνέλευσης συνεχίζο-
νται σήµερα Τρίτη και ολοκληρώνονται 
αύριο Τετάρτη.

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ

Άρχισαν οι εργασίες της 11ης Κληρικολαϊκής

Στιγµιότυπο από το Αρχιερατικό Συλλείτουργο όλων των παρόντων Αρχιερέων, που τελέσθηκε την Κυριακή στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισµού της 
Θεοτόκου στο Ρέντφερν, προεξάρχοντος του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανού

Το φηµισµένο Marina Mirage στην κοσµοπολίτι-
κη Χρυσή Ακτή περνάει στα χέρια του πλουσιό-
τερου Έλληνα της Αυστραλίας έναντι 52 εκατοµ-

µυρίων δολαρίων.
«Είναι η καλύτερη αγορά που έχω κάνει ως τώρα» 

δηλώνει µε ενθουσιασµόο Κώστας Μακρής. Στο 
συγκρότηµα, εκτός των άλλων, ανήκουν και τα φη-
µισµένα ξενοδοχεία Palazzo Versace και Sheraton 
Mirage. ∆ιαθέτει ακόµα 100 καταστήµατα µε τις πιο 
γνωστές φίρµες του κόσµου και 16 εστιατόρια.

Ο κ. Μακρής θέλει να προσθέσει και άλλο ένα ξε-
νοδοχείο και «ένα ελληνικό εστιατόριο που όµοιό του 
δεν θα υπάρχει». Στο παραθαλάσσιο συγκρότηµα, 
σύµφωνα µε τον κ. Μακρή, σύντοµα θα δένουν και 
κρουαζιερόπλοια.

Ο κ. Μακρής έζησε δύσκολα και φτωχικά χρόνια 
στην Ελλάδα πριν µεταναστεύσει στην Αυστραλία, και 
παρά την επιχειρηµατική του επιτυχία λέει πως η µε-
γαλύτερη ήττα στην ζωή του ήταν η ανάµειξη του µε 
την Παναχαϊκή. Σύµφωνα µε τον ετήσιο κατάλογο των 
200 πλουσιότερων Αυστραλών, τον οποίο δηµοσιεύει 

το έγκυρο περιοδικό BRW, ο κ. Μακρής και ο γιος του, 
Ρος, συγκεντρώνουν µια περιουσία περίπου ενός δισε-
κατοµµυρίου δολαρίων και βρίσκονται στις πρώτες 30 
θέσεις των πλουσιοτέρων κατοίκων της χώρας.

Ο οµογενής επιχειρηµατίας µετανάστευσε στην 
Αυστραλία το 1963. ∆ούλευε αρχικά στα χυτήρια και 
αργότερα αγόρασε µια αλυσίδα µαγαζιών Fast Food, 
µεταπηδώντας στην συνέχεια στον κλάδο ακινήτων. 
Σήµερα έχει πολλά εµπορικά κέντρα, το Optus House 
στην Αδελαΐδα και το Bonnyridge Plaza στα περίχω-
ρα του Σίδνεϊ, ενώ έχει και επιχειρήσεις στην Ελλά-
δα.

Γεννήθηκε στο Ληγουριό της Επιδαύρου. Γρήγορα 
η οικογένεια του εγκαταστάθηκε στο Χολαργό όπου 
και µεγάλωσε. Στην «πιάτσα» αρχίζει να «ψήνεται» 
από την ηλικία των 12, όταν αρχίζει να δουλεύει για 
έναν οίκο µόδας. Ήταν όµως, δύσκολοι καιροί για 
την Ελλάδα και όπως χιλιάδες άλλοι Έλληνες πήραν 
τον δρόµο της ξενιτιάς για να βρουν ένα καλύτερο 
αύριο έτσι κι εκείνος φτάνει στη Νότια Αυστραλία σε 
ηλικία 16 ετών. Αρχίζει να δουλεύει σε ένα χυτήριο. 

«Πάντα έψαχνα για τη µεγάλη ευκαιρία. Άλλωστε, το 
όνειρο όλων ήταν να βγάλουµε ορισµένα χρήµατα 
και να γυρίσουµε πίσω στην Ελλάδα», είπε.

Έχοντας συµπληρώσει λιγότερα από δύο χρόνια 
παραµονής στην Αυστραλία, ο Κώστας κάνει τα πρώ-
τα επιχειρηµατικά ανοίγµατα.Ξεκινάει µ’ ένα µαγαζί 
fish & chips για να ανοίξει στη συνέχεια ένα σούπερ-
µάρκετ, για να καταλήξει στα τέλη της δεκαετίας του 
‘70 ιδιοκτήτης αλυσίδας. Κάποια στιγµή πουλάει τις 
επιχειρήσεις κρατώντας όµως τα ακίνητα. Η πώληση 
ενός εξ’ αυτών φέρνει τον Κώστα Μακρή στον αστε-
ρισµό των εµπορικών κέντρων, κάνοντας την παρθε-
νική αγορά το 1987. Σήµερα έχει δηµιουργήσει µια 
αυτοκρατορία.

Ο ίδιος δηλώνει πως θέλει ακόµα να ταξιδέψει, να 
γνωρίσει περισσότερες χώρες να γλεντήσει ακόµα 
πιο πολύ το «Ouzo Palace», το πολυτελές σκάφος του 
που είναι αγκυροβοληµένο τον περισσότερο καιρό 
στη Μαρίνα του Φλοίσβου. «Ιδανικά, θα ήθελα κά-
ποια στιγµή να ζω 6 µήνες στην Ελλάδα και 6 µήνες 
στην Αυστραλία», σηµειώνει.

Στον πλουσιότερο Έλληνα της Αυστραλίας
το φημισμένο Marina Mirage


