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μικό Σύμβουλο της Ι.Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας, του Άρχοντος Χαρτου-
λάριου στον κ.Θεόδωρο Βακαλάκη 
και του Άρχοντος Δεπουτάτου στον 
κ.Ανδρέα Γεωργίου, μέλη του ως 
άνω Συμβουλίου, και του Άρχοντος 
Δικαιοφύλακος στον κ.Χαράλαμπο 
Πατσούρη, Πρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής της Βασιλειάδος Αδελαϊ-
δος.
«Πέντε φιλόχριστα και φιλογενή τέ-
κνα της Μητρός Εκκλησίας, της «αρ-
χούσης και πασχούσης», εντάσσονται 
σήμερον εις την χορείαν των Οφφι-

κιαλίων της. Καθίστασθε, Εντιμο-
λογιώτατοι, επίσημοι συνεργοί της 
ημών Μετριότητος και καλείσθε να 
υπερασπίζεσθε τα προνόμια του Οι-
κουμενικού Θρόνου, να ενσαρκώνετε 
και να εκφράζετε το πνεύμα και τας 
αξίας του, να συμβάλλετε, ο καθείς 
εκ της θέσεώς του, εις την αποστολήν 
και καλήν μαρτυρίαν της Εκκλησίας 
του Χριστού εν τω κόσμω, με πιστό-
τητα και αφοσίωσιν εις την τιμίαν 
παρακαταθήκην των Πατέρων και με 
σύγχρονον φρόνημα, με γνώσιν, σύ-
νεσιν και αποφασιστικότητα.

Είμεθα βέβαιοι, ότι η προσγενομένη 
εις το πρόσωπόν σας τιμή θα απελευ-
θερώση νέας δυνάμεις μέσα σας, θα 
σας ενισχύση εις την επιτέλεσιν νέων 
θεάρεστων έργων», είπε ο Πατριάρ-
χης και σε άλλο σημείο της ομιλίας 
του προς τους νέους οφφικιάλιους 
σημείωσε: «Εκτιμώμεν τας πολλάς 
ικανότητάς σας και τον ένθεον ζήλον 
σας. Διασώζετε εις την καρδίαν σας 
την τιμιότητα, την ευσυνειδησίαν, 
την ευθυκρισίαν και το πάτριον φι-
λότιμον. [...] Ευχόμεθα, το παράδειγ-
μά σας να εύρη μιμητάς. Η Εκκλησία 

έχει ανάγκην ανθρώπων με Ορθό-
δοξον βίωμα, βούλησιν διά προσφο-
ράν, αγωνιστικότητα και εμπιστοσύ-
νην εις την πρόνοιαν του Θεού και 
εις το μέλλον του Γένους.
Σας συνοδεύουν αι προσευχαί και αι 
ευχαί πάντων ημών, των εν Φαναρίω 
φυλασσόντων φυλακάς νυχθημερόν, 
διά την διάσωσιν της πατρώας κλη-
ρονομίας».

(*από την ιστοσελίδα του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου)

Αν γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να ψηφίσετε το Σάββατο 18 Μαΐου, 
μπορείτε να ψηφίσετε νωρίτερα. 

Είναι εκπληκτικό πόσο ισχυρό μπορεί να είναι ένα κομμάτι χαρτί την ημέρα των εκλογών.

Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών ή άνω, απαιτείται από το νόμο να ψηφίσετε. Γι’ αυτό, αν δεν 
είστε σε θέση να πάτε σε ένα εκλογικό τμήμα την ημέρα των εκλογών, μπορείτε να ψηφίσετε νωρίτερα σε 
ένα κέντρο προεκλογικής ψηφοφορίας ή να υποβάλετε αίτηση για ταχυδρομική ψήφο.

Μπορείτε να ψηφίσετε νωρίς αν θα εργάζεστε το Σάββατο 18 Μαΐου, ή θα βρίσκεστε έξω από την εκλογική 
περιφέρεια στην οποία είστε εγγεγραμμένοι. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορείτε να 
ψηφίσετε νωρίς – επισκεφθείτε το www.aec.gov.au/early για να μάθετε περισσότερα.

Η ψήφος σας θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της Αυστραλίας.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ;

Για να μάθετε 
περισσότερα www.aec.gov.au 1300 720 137
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Βιογραφικό του νέου Αρχιεπισκόπου 
Αυστραλίας Μακαρίου*
Εγεννήθη εις το Ηράκλειον της Κρήτης τω 
1973. Τυγχάνει πτυχιούχος της Ανωτέρας 
Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και της Θεο-
λογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου. Μετεξεπαιδεύθη εις την 
Χριστιανικήν Ηθικήν εν τω Πανεπιστημίω 
της Βοστώνης, (Master of Sacred Theology), 
εις την Ιστορίαν της Επιστήμης εν τω Πανε-
πιστημίω του Harvard, (Master of Arts), και 
εις την Βιοηθικήν εν τω Πανεπιστημίω του 
Monash, (Master of Bioethics). Τω 2002 υπέ-
βαλε διδακτορικήν διατριβήν εις την Ιατρι-
κήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό 
τον τίτλον: «Κλωνοποίηση: Θεραπευτικαί και 
αναπαραγωγικαί προοπτικαί και ενδεχόμεναι 
συνέπειες αυτής» και ανηγορεύθη Διδάκτωρ 
της Ιατρικής με τον βαθμόν «άριστα». Από του 
έτους 2003 διδάσκει εις την Πατριαρχικήν 
Ακαδημίαν Ηρακλείου Κρήτης, διετέλεσε δε 
επισκέπτης Καθηγητής διαφόρων Πανεπιστη-
μίων, μεταξύ των οποίων η Θεολογική Σχολή 
του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης και αι Ιατρικαί 
Σχολαί των Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσα-
λίας και Αθηνών. Τον Μάιον του 2015 εξε-
λέγη πρώτος Κοσμήτωρ του Τμήματος Σπου-
δών Ορθοδόξου Θεολογίας της Αυτονόμου 
Εκκλησίας της Εσθονίας. Εκάρη μοναχός και 
εχειροτονήθη Διάκονος την 18ην Οκτωβρίου 
1993, εχειροτονήθη Πρεσβύτερος την 25ην 
Ιουνίου 1997, προεχειρίσθη δε εις Αρχιμαν-
δρίτην την 23ην Απριλίου 1998, εν τη Ιερά 
Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, ενώ την 
Κυριακήν του Πάσχα του 2008, η Α.Θ.Π. ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος 
του απένειμε το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου 
του Οικουμενικού Θρόνου εις το Φανάριον. 
Υπηρέτησεν εις πολλάς επιτελικάς θέσεις εν 
τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης μέχρι και της 
εις επίσκοπον εκλογής του. Ίδρυσε και διευ-
θύνει την Εκδοτικήν Σειράν «Παντοδαπά της 
Βιοηθικής», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της 
Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, 
ήτις, τω 2009, ώρισεν αυτόν μέλος εις την 
Πανορθόδοξον Επιτροπήν Βιοηθικής. Την 
27ην Απριλίου 2015 εξελέγη παμψηφεί υπό 
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου Επίσκοπος Χριστουπόλε-
ως, χειροτονηθείς εν τω Ιερώ Μητροπολιτικώ 
Ναώ του Αγίου Μηνά Ηρακλείου, την 16ην 
Μαίου του ιδίου έτους, υπό του Σεβ. Αρχιε-
πισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, αναλαμβά-
νων τα υπό του Πατριάρχου Βαρθολομαίου 
και της Μεγάλης Εκκλησίας ανατεθέντα αυτώ 
καθήκοντα εις την Εκκλησίαν της Εσθονίας, 
προκειμένου να οργανώση το θεολογικόν και 
κατηχητικόν έργον αυτής. Μετείχεν εις την 
Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας εις την Κρήτην, τω 2016, ως σύμ-
βουλος της Αντιπροσωπείας του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου.


