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Τ ην πρώτη επίσηµη επίσκεψη στο Ελληνικό 
Κέντρο Προνοίας πραγµατοποίησε ο Αρχι-
επίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, την 
∆ευτέρα 22 Ιουλίου στo Περιφερειακό γρα-

φείο του Oργανισµού στο “The Millenium Centre” 
στο Brighton Le  Sands.

Τον Σεβσµιώτατο υποδέχθηκαν µέλη της ∆ιοικητι-
κής Επιτροπής του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας, 
ο διευθυντής του Οργανισµού, όλα τα στελέχη, το 
υπάλληλικό προσωπικό και εθελοντές του Κέντρου.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγµή αποτέλεσε το καλω-
σόρισµα του Σεβασµιωτάτου στην είσοδο του κτι-
ρίου από αντιπροσωπεία µελών από τις Οµάδες 
Προσχολικής Ηλικίας , που συντονίζει το Ελληνικό 
Κέντρο Προνοίας , µε τους γονείς τους, τραγουδώ-
ντας ελληνικά παιδικά τραγούδια.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε το καλωσόρισµα του Αρ-
χιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου από τον αντιπρόεδρο 
της ∆ιοικητικής Επιτροπής κ.Οδυσσέα Κούστα ώς 
εκπροσώπου της ∆ιοικητικής επιτροπής  του Ελλη-
νικού Κέντρου Προνοίας.

Ακολούθησε οµιλία του ∆ιευθυντή της “Πρόνοιας” 
κυρίου Στυλιανού Μαγδαλόπουλου, το περιεχόµε-
νο της οποίας αφορούσε το χρονικό της ίδρυσης, 
λειτουργίας, δράσεων και αποστολής του Οργανι-
σµού.

“Το πιστεύω του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας” τό-
νισε ο διευθυντής του οργανισµού “..είναι να δια-
κονεί µε σπλάχνα Χριστού. Η προσπάθεια γίνεται 
ώστε κάθε υπόθεση που αναλαµβάνει το προσωπι-
κό να την διαχειριζεται µε κίνητρο την αγάπη και 
τον σεβασµό προς το άτοµο, αλλά συγχρόνως να  
την εξετάζει µε τα δεδοµένα της επιστήµης και κοι-
νωνιολογίας” κατέληξε.

“Είσαστε ο προιστάµενος και πατέρας µας. Είναι 
πόθος και αρχή του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας 
να διακονούµε µέσα στα Ελληνορθόδοξα δεδοµέ-
να, πλαίσια και ιδανικά”  ανέφερε καλωσορίζοντας 
το πνευµατικό ηγέτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυ-
στραλίας.

Ο Σεβσµιώτατος κ.κ. Μακάριος, λαµβάνοντας το 
λόγο αµέσως µετά, εµφανώς συγκινηµένος, ευχα-

ρίστησε όλους τονίζοντας ότι “..το έργο της Πρόνοι-
ας είναι µοναδικό όχι µόνο γιατί διακονούµε τον 
άνθρωπο αλλά διότι το πράττουµε αυτό µέσα στην 
εκκλησία και το ανθρώπινο πρόσωπο µέσα στους 
κόλπους της εκκλησίας παίρνει ιδιαίτερη αξία, κα-
θώς αποτελεί για εµάς  εικόνα Θεού.”

Αυτό που προσφέρουµε, συνέχισε , εµείς ως Οργα-
νισµός στα παιδιά, στους γονείς, στους ηλικιωµέ-
νους δεν είναι µία συµπαράσταση ανθρωπιστική. 
Αυτό που θέλει η εκκλησία από εµάς είναι να προ-
σφέρουµε Αγιότητα.

Για εµάς, την Ορθόδοξη εκκλησία, τα απαραίτητα 
κυβερνητικά προγράµµατα συνοδεύονται και µε ένα 
βασικό σκοπό που είναι εσχατολογικός, κάτι που 
σηµαίnει ότι βοηθάµε  τον άνθρωπο να ξεπεράσει 
τα προβλήµατα του , έχοντας πίστη στο Χριστό

Για αυτό λοιπόν, δεν σας θεωρώ ένα οργανισµό 
Προνοίας, αλλά ένα εργαστήριο Αγιότητας” υπο-
γράµµισε καταλήγοντας την οµιλία του ο Σεβα-
σµιώτατος κ.κ. Μακάριος.
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«Η Πρόνοια και τα μέλη της 
 αποτελούν ένα Εργαστήριο Αγιότητας»




