
TUESDAY 2 JULY 2019 Ο ΚΟΣΜΟΣ 25ΠΑΡΟΙΚΙΑ«Ευλογία και δώρο Θεού στη γη» ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε για τον οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, χαρακτηρίζο-
ντας τον «ευλογία και δώρο Θεού στην γη». 
Απευθυνόμενος στους πιστούς ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είπε πως θα σταθεί δίπλα σε όλους, 
«ως στοργικός πατέρας, ως τίμιος αδελφός και ευλογημένος φίλος», ενώ τόνισε ότι οι νέοι είναι 
το μέλλον αλλά και το παρόν της εκκλησίας και του ελληνισμού. 
Σε άλλα σημεία της ομιλίας του, δείχνοντας βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των προκλή-

σεων της αυστραλιανής κοινωνίας, αλλά και προετοιμασία και ικανότητες για την δημιουρ-
γία πολύπλευρου έργου, ανέφερε: «Πρωταρχική μου επιθυμία και συνάμα παράκλησή 

μου προς όλους σας είναι να αγιάσουμε σύμπασα την Αυστραλιανή γη με την υγιαί-
νουσα διδασκαλία του Ευαγγελίου. Να ακτινοβολούμε όλοι μας, ο Αρχιεπίσκοπος 

πρώτος, οι Επίσκοποι, ο κλήρος και ο ευσεβής λαός μας. Να ακτινοβολούμε 
φως ζωής αιωνίας που φωτίζει, μαγνητίζει και συνάγει εις εν, τους εγγύς και 

τους μακράν, τους οικείους και τους ξένους, τους πιστούς, τους απίστους και 
κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως

…Να μεταδώσουμε την εμπειρία της αγάπης σε όλους καταργώντας τα σύνορα της 
διαφορετικότητας και τις όποιες προκαταλήψεις, φραγμούς και αποστάσεις….

…Πόθος μου είναι να βρίσκομαι σε εν Χριστώ αγαπητική κοινωνία με όλους σας. Δεν ανή-
κω στον εαυτό μου, αλλά στο Χριστό και στο ποίμνιό μου. Είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας 
ό,τι είμαι και ό,τι έχω. Η αγάπη του Θεού με έφερε κοντά σας…»
Να αναφέρουμε ότι την Πατριαρχική Είδηση ανέγνωσε ο Αρχιμανδρίτης π. Σοφρώνιος Κονι-
δάρης ενώ μετά την ενθρόνιση ακολούθησε δεξίωση στο Ντόλτον Χάουζ παρουσία της Γενικού 
Κυβερνήτη της ΝΝΟ (Περισσότερα στην έκδοση της Παρασκευής).

Εμμανουήλ και Φωτεινή Γρινιεζάκη: Περήφανοι και συγκινημένοι
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των ευγενικών γονέων του Αρχιεπισκόπου Μα-

καρίου, του Εμμανουήλ και της Φωτεινής Γρινιεζάκη που δεν έκρυβαν την περηφάνεια 
τους και παρακολουθούσαν δακρυσμένοι την ενθρόνιση. Εξίσου περήφανος και 

συγκινημένος και ο μικρότερος αδελφός του, Νικόλαος Γρινιεζάκης, ο οποίος 
ταξίδεψε από την Κρήτη με την σύζυγο του Ράνια για να παραβρεθεί στο ιστο-

ρικό γεγονός. (Ο Αρχιεπίσκοπος έχει δύο ακόμη αδελφές, την Ευαγγελία 
και την Μαρία που σύμφωνα με πληροφορίες του Κόσμου αναμένεται 

να επισκεφτούν την Αυστραλία την περίοδο των Χριστουγέννων). 

Στους Άγιους Πάντες Μπέλμορ
 και στον Άγιο Νικόλαο Μάρικβιλ

Ο ακούραστος, όπως αποδεικνύεται καθημερινά, Αρχιεπίσκοπος χοροστάτησε 
την επόμενη μέρα στο πρώτο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο που έγινε στον Καθε-

δρικό Ναό και στη συνέχεια επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, συνοδευ-
όμενος από τον Μητροπολίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στεφάνο, τον εκπρόσωπο 

της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτη Μαρωνείας κ. Παντελεήμονα, τον εκπρόσωπο 
της Εκκλησίας Κρήτης Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα, τους εκπροσώπους της 

Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Σεβ. Μητροπολίτη Σικάγου 
κ. Ναθαναήλ και Θεοφ. Επισκόπου Μηδείας κ. Απόστολο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνα και 
τους Ιεράρχες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Τους ιεράρχες υποδέχτηκαν με ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό από μαθητές του ημερησίου κολλεγίου των Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ο Αρχιεπίσκοπος «προσκύνησε την Αγία Τράπεζα, 
υπέγραψε το άρτι αποκτηθέν περικαλλές Ευαγγέλιο, δωρεά της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, και 
άκουσε από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, ο οποίος υπηρέτησε ως ιερεύς την 
Ενορία από την ίδρυσή της το 1964 έως το 1976, την ιστορία θεμελίωσης και άνδρωσης της 
πολυπληθούς αυτής Ενορίας». 

Ακολούθησε γεύμα στο γυμναστήριο του κολλεγίου, παρουσία 400 ενοριτών, 
ενώ μαθητές του Κολλεγίου και του Κατηχητικού Σχολείου τραγούδησαν 

και χόρεψαν προς τιμή του Αρχιεπισκόπου.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας χοροστάτησε στον εσπερινό 

που έγινε στο παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων που 
βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο Μάρικβιλ. Η ενορία 

του ιστορικού ελληνικού προαστείου γνώ-
ρισε μεγάλες στιγμές καθώς ο ναός ήταν 

ασφυκτικά γεμάτος με πιστούς που ήθε-
λαν να δουν και να ακούσουν τον νέο 

Αρχιεπίσκοπο. (Χιλιάδες οι πιστοί όπως 
το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής και 

της Ανάστασης…) Χθες, ο Αρχιεπίσκο-
πος Αυστραλίας πραγματοποίησε 

επίσημη επίσκεψη στις εγκατα-
στάσεις της Βασιλειάδας στο 

Ράντγουικ. Περισσότερες 
φωτογραφίες και ρεπορτάζ 

θα δημοσιευθούν στην έκ-
δοση της Παρασκευής.


