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Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός: 
40 χρόνια κοινωνικού έργου και  
πνευµατικής στήριξης του Ελληνισµού
Μ

ε λαµπρότητα και σεβασµό στην περίστα-
ση, παρουσία εκατοντάδων πιστών εορ-
τάστηκαν τα 40 χρόνια του Αρχιεπισκό-
που Στυλιανού στο τιµόνι της Εκκλησίας 

στην Αυστραλία. Έκπρόσωποι του εκκλησιαστικού, 
πνευµατικού και επιχειρηµατικου κόσµου, ιερείς 
και φίλοι του Αρχιεπισκόπου συγκεντρώθηκαν την 
περασµένη Παρασκευή στο Λα Μοντάζ για να του 
ευχηθούν. Ανάµεσα στους επίσηµους, ο εκπρόσω-
πος του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου, 
Μητροπολίτης Κορέας Αµβρόσιος, ο Αρχιεπίσκοπος 
της Αντιοχειανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Παύλος, 
ο Επίσκοπος της Ρουµανικής Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας, Μιχαή, ο Επίσκοπος της Ρωσσικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, Γεώργιος, ο Επίσκοπος ∆έρβης κ. Ιεζε-
κιήλ, ο Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ. Σεραφείµ, ο 
Επίσκοπος ∆ορυλαίου κ. Νίκανδρο, ο  Επίσκοπος 
Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος, ο  εκπρόσωπος του 
Επισκόπου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κ. 
Ειρηναίου, Αιδ. π. Μίροσλαβ Πέριτς, ο Οµοσπον-
διακός Βουλευτής και σκιώδης υπουργός κ. Άνθονι 
Αλµπανίζ, η πρώην Βουλευτής της Ν.Ν.Ουαλίας, κα 
Κάρµελ Ντέµπουτ, ο πρώην Βουλευτής της Ν.Ν.Ου-
αλίας κ. Γεώργος Σουρής µετά της συζύγου του, ο 
πρώην υπουργός ∆ικαιοσύνης της Ν.Ν.Ουαλίας και 
νυν ∆ικαστής του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου κ. Ιωάν-
νης Χατζηστέργος µετά της συζύγου του, ο Πρέσβης 
της Ελλάδας στην Αυστραλία κ. Χαράλαµπος ∆αφα-
ράνος µετά της συζύγου του, ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Σύδνεϋ κ. Σταύρος Κυρίµης, ο επίτιµος 
Πρόξενος της Ελλάδας στη Βρισβάνη κ. ∆ηµήτριος 
Ράπτης µετά της συζύγου του, ο Ευσέβιος από Μονή 
Παντανάσσης, ο Αρχιµανδρίτης Στέφανος Παντα-
νασσιώτης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας Σύδνεϋ και Ν.Ν.Ο. κ. Χάρης ∆ανάλης 
µετά της συζύγου του, ο εκ των αντιπροέδρων του 
Αρχιεπισκοπικού Συµβουλίου και Νοµικός Σύµβου-
λος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, κ. Μάϊκλ Ντά-
ϊµοντ, ο εκ των αντιπροέδρων του Αρχιεπισκοπικού 
Συµβουλίου, κ. Σταν Παλάσσης, ο Θησαυροφύλακας 
της Νότιας Αυστραλίας, κ. Tοµ Κουτσαντώνης, κ.α.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε βί-
ντεο µε τις σηµαντικότερους σταθµούς της δραστη-
ριότητας του Αρχιεπισκόπου στην Αυστραλία, ενώ 
η Χορωδία Μιλένιουµ υπο τη διεύθυνση του Τζορτζ 
Έλλις ερµήνευσε αποσπάσµατα από το Άξιον Εστί.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, Υπέρτιµος και Έξαρ-
χος πάσης Ωκεανίας, κ. Στυλιανός (Χαρκιανάκης) 
γεννήθηκε στο Ρέθυµνο Κρήτης στις 29 ∆εκεµβρίου 
1935. Σπούδασε στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 
από την οποία απεφοίτησε το 1958 και µετεκπαι-
δεύτηκε στην Συστηµατική Θεολογία και Φιλοσοφία 
της Θρησκείας, στην Βόννη Γερµανίας. Ανακηρύ-
χτηκε ∆ιδάκτωρ της Θεολογίας του Πανεπιστηµίου 
Ἀθηνῶν (1965) και διετέλεσε ηφηγητής της Συστη-
µατικής Θεολογίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
(1969-1975). Το 1970 εξελέγη παµψηφεί, από την 
Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρ-
χείου, Μητροπολίτης Μιλητουπόλεως παραµένων 
στην Ιερά Μονή Βλατάδων και ασκώντας καθήκοντα 
Εξάρχου του Οικουµενικού Πατριαρχείου για θέµατα 
της Βορείου Ελλάδος και για το Άγιο Όρος. Το 1975 
εξελέγη παµψηφεί Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός είναι µια από τις σηµαντικότερες προσωπικότη-
τες του Ελληνισµού, µε διεθνή αναγνώριση και µεγάλο ποιµαντικό, ακαδη-
µαϊκό και λογοτεχνικό έργο. Η δραστηριότητας τους στους παραπάνω τοµείς 
έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση της εικόνας της Ελλάδας και της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας σε ολόκληρο τον κόσµο, καθώς και στην διατήρηση 
της ελληνικής ταυτότητας στην Αυστραλία.


