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Δ εν έχει πε-
ράσει ούτε 
ένας μήνας από 
την ημέρα που η 

Ιερά Σύνοδος του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου εξέλεξε 
παμψηφεί Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας τον 
(μέχρι τότε) Επίσκοπο Χριστουπόλεως Μα-
κάριο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι ανώ-
τατοι ιεράρχες αξιολόγησαν τον ιερατικό του ζήλο, 
την υψηλή του καλλιέργεια και τη σκληρή εργασία και 
έμπνευση στο δύσκολο έργο της οργάνωσης της τοπικής 
Εκκλησίας στην Εσθονία και έκριναν ότι θα ήταν ο καταλλη-
λότερος για να αναλάβει το τιμόνι της τεραστίας σημασίας για 
την ορθοδοξία και τον ελληνισμό, Αρχιεπισκοπής Αυστραλί-
ας.
Το περασμένο Σάββατο 29 Ιουνίου, περίπου δύο εβδομάδες 
από την ημέρα της άφιξης του στην νέα του πατρίδα, ο Αρχι-
επίσκοπος Μακάριος, ενθρονίστηκε στον κατάμεστο από το 
πλήθος των πιστών Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, στο προάστιο Ρέντφερν του Σίδνεϊ. Οι χιλιάδες 
ομογενείς που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχτούν, 
γέμισαν από νωρίς ασφυκτικά τον ναό, τον προαύλιο χώρο 
και τμήμα της οδού Κλίβελαντ κάτω από αυστηρά μέτρα 
ασφαλείας της αστυνομίας της ΝΝΟ.  
Ο Αρχιεπίσκοπος συνοδευόμενος από τους ιεράρχες που εί-
χαν καταφτάσει για το μεγάλο γεγονός από κάθε γωνιά της 
γης, τους επισκόπους της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και 
σύσσωμο τον κλήρο, διέσχισε πεζός τμήμα της οδού Κλίβε-
λαντ εν μέσω των ιαχών του πλήθους που φώναζε «Άξιος», 
ενώ μαθητές των κολλεγίων της Αρχιεπισκοπής τον έραιναν 
με άνθη τριανταφυλλιάς. Στο πλευρό του, ο εκπρόσωπος του 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, Σεβ.  Μητροπο-
λίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στεφάνου. Ένας ιεράρ-
χης που γνωρίζει πολύ καλά τις ικανότητες του Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου και το εκκλησιαστικό του ήθος. 

«Εμπνευσμένος Ιεράρχης»
Την Εκκλησία της Ελλάδος  εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, ο οποίος στην 
ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η επιστημοσύνη και 
τα πλούσια χαρίσματά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου θα τον 
βοηθήσουν να πορευτεί στα βήματα των Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου «σε μία εποχή που η Εκκλησία έχει ιδιαίτερη 
ανάγκη εμπνευσμένων ιεραρχών που θα δίνουν ουσιώδη 
και φωτεινή μαρτυρία διά της πίστεως και της ελπίδος στον 
Χριστό».
Ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος που εκπροσωπούσε την 
Εκκλησία της Κύπρου, στην πύρινη ομιλία του κάλεσε τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο να μην ξεχάσει το μαρτυρικό νησί, 
ενώ ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Ανδρέας που εκπρο-

σώπησε την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρή-
της, δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του που για μια ακόμη 

φορά ένα τέκνο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης κρίνε-
ται άξιο να αναλάβει ένα τιτάνιο έργο.

Τέλος, την Αρχιεπισκοπή Αμερικής 
εκπροσώπησαν ο Μητροπολί-

της Σικάγου Ναθαναήλ 
και ο Επίσκοπος Μη-

δείας Απόστολος, 
Αρχιγραμματέας της 

Ιεράς Επαρχιακής 
Συνόδου της Αρχιε-

πισκοπής Αμερικής. (Ο 
Μητροπολίτης Σικάγου Να-

θαναήλ, μίλησε με θερμά λόγια για 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και την πο-

λύχρονη σχέση τους, την επόμενη μέρα, κατά 
τον εσπερινό που πραγματοποιήθηκε στον 

Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Μάρικβιλ.) Τον 
Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ, εκπροσώπησε 

ο Επίσκοπος Σαλάζης Πετρώνιος. Παρών και ο 
Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας Μύρων, ένα ακόμη 

σπλάχνο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που αναδει-
κνύεται σε μέγα αιμοδότρια της παγκόσμιας Ορθο-

δοξίας…

«Είμαστε Ευλογημένοι…»
Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Μετανάστευσης και 

Πολυπολιτισμού Ντέιβιντ Κόλμαν εκπροσώπησε τον 
πρωθυπουργό της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον και ανέ-

γνωσε μήνυμα του (ο πρωθυπουργός θα ήταν παρών 
στην ενθρόνιση αλλά απουσίαζε από την Αυστραλία 
λόγω της συνάντησης του G20). «Είμαστε ευλογημέ-
νοι που ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήρθε με την χάρη 
του Θεού στην Αυστραλία,» είπε ο κ. Κόλμαν. 
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία και η ομιλία της 
Πρέμιερ της ΝΝΟ, Γκλάντις Μπερετζίκλιαν η οποία ανέφερε 
ότι αισθάνεται «υπερήφανη για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο». (Στη 
θερμή της υποδοχή ανταποκρίθηκε εξίσου θερμά και ο Αρχιεπίσκο-
πος λέγοντας ότι και αυτός αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανος). Από την 
ομοσπονδιακή αξιωματική αντιπολίτευση παρών ήταν ο αρχηγός του Εργα-
τικού Κόμματος, Άντονι Αλμπανίζ, ο ομοσπονδιακός βουλευτής Ματ Θισελγου-
έιτ, ο βουλευτής και πρώην επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος στη ΝΝΟ, Μάικλ 
Ντάλι και η Πολιτειακή Βουλευτής του Καντερμπέρι, Σοφία Κώτση. 
Την ελληνική κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσώπησε 
ο υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ ο οποίος ανέφερε ότι η Αυστραλία είχε 
έναν ποιητή στο τιμόνι της και τώρα έχει ένα φιλόσοφο («ένας ποιητής έφυγε και 
στην θέση του ήρθε ένας σύγχρονος φιλόσοφος». Παρούσα και η Ύπατη Αρ-
μοστής της Κύπρου κα Μάρθα Μαυρομάτη καθώς και ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Σίδνεϊ Χρήστος Καρράς, ο οποίος δήλωσε στον «Κό-
σμο» με αφορμή την ενθρόνιση ότι «πρόκειται για μια πολύ μεγάλη 
στιγμή για τον ελληνισμό της διασποράς και για την ορθοδοξία».

Η ομιλία του Αρχιεπισκόπου
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η ομιλία του Αρχιεπισκό-
που Μακάριου. Ο Αρχιεπίσκοπος ξεκίνησε την ομιλία 
του στην αγγλική γλώσσα λέγοντας ότι από τη στιγμή που 
«αναδείχτηκε στην ιερή αυτή θέση», ένιωσε να τον  «διαπερνά 
η αγάπη του Θεού» και συγκλονίστηκε «από το μέγεθος της ευ-
θύνης».  «Πρωταρχική μου επιθυμία είναι να μεταδώσω την αγάπη 
χωρίς προκαταλήψεις και καταργώντας τις αποστάσεις». 
Ο Αρχιεπίσκοπος έκανε αναφορά στο εκκλησιαστικό, κοινωνικό και λογο-
τεχνικό έργο του μακαριστού Στυλιανού: «Περίβλεπτη θέση στις συνειδήσεις 
και στις καρδιές όλων μας και εμού προσωπικά ο άμεσος προκάτοχός μου μακα-
ριστός Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός, διακριθείς για την οργανωτική του δεινότητα, την 
διοικητική του ικανότητα, την λιπαρά θεολογική του παιδεία, το συγγραφικό και ποιητικό 
του τάλαντο. Θεωρείται αυτονόητο ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας θα τιμήσει με τον 
αρμόζοντα την μνήμη και την προσφορά του μακαριστού Πρωθιεράρχου ως και των λοιπών 
αοιδίμων Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων Αυστραλίας». (Να σημειωθεί ότι την επόμενη μέρα 
το πρωί, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, μετά τη Θεία Λειτουργία μετέβη στον τάφο του Αρχιεπισκόπου 
Στυλιανού και τέλεσε Τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυχής του προκατόχου του.)


