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Στην Εσθονία ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, παρέδωσε την Κοσµητεία 
της Θεολογικής Σχολής στο νέο Κοσµήτορα κ. Ταράσιο Τόλτ

Μ έσα στο πλαίσιο της επισκέψεως του 
Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακα-
ρίου στη Φιλανδία ως µέλος Πατριαρ-
χικής Εξαρχίας για ζητήµατα σχετικά µε 

την εκεί Αυτόνοµη Εκκλησία, ο Σεβασµιώτατος 
επισκέφθηκε την Εσθονία, προκειµένου να παρα-
δώσει την Κοσµητεία της Θεολογικής Σχολής στο 
νέο Κοσµήτορα κ. Ταράσιο Τόλτ και να κανονίσει 
άλλα πρακτικά ζητήµατα. 
Κατά την επίσκεψή του στην Εσθονία είχε ιδιαί-
τερη συνάντηση µε τον Σεβασµιώτατο Μητροπο-
λίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανο, 
ο οποίος προσκάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο κ. Μα-
κάριο να παραστεί σε πανηγυρική Συνεδρία της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Εσθονίας, ενώ 
το Σάββατο χοροστάτησε στον εσπερινό στον Ιερό 
Ναό της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, όπου δι-
ακονούσε κατά το διάστηµα της εν Εσθονία παρα-
µονής του.
Στο τέλος του εσπερινού ο προϊστάµενος του 
Ναού, π. Αλέξανδρος Σαράπικ, ευχαρίστησε τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για την προσφορά του 
και την καλή συνεργασία που είχαν. Εις ένδειξιν 

µάλιστα, ευγνωµοσύνης, τιµής και σεβασµού, του 
δώρισε µία ιστορική εικόνα του Αγίου Γεωργίου 
του Τροπαιοφόρου, του 17ου αιώνα, από το σκευ-
οφυλάκιο της Εκκλησίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος γεµάτος συγκίνη-
ση ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Στέφανο, τους 
ιερείς και τον πιστό λαό για την αγάπη του και 
τόνισε ότι «η Εσθονία αποτελεί την απαρχή της 
αρχιερατικής µου πορείας. Ποτέ δεν µπορώ να 
σας ξεχάσω».
Ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα του Ναού, 
κατά την οποία ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβου-
λίου του Εκκλησιών της Εσθονίας επέδωσε Τιµη-
τικό ∆ίπλωµα εκ µέρους του Προέδρου Αρχιεπι-
σκόπου Ανδρέα Põder, δια του οποίου εκφράζεται 
η ευγνωµοσύνη και η ευχαριστία των Εκκλησιών 
της Εσθονίας προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 
για την προσφορά του στα Θεολογικά Γράµµατα 
και στην ενότητα των Εκκλησιών.
Την Κυριακή θα τελεστεί Αρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλί-
νης και πάσης Εσθονίας κ. Στεφάνου στον Ιερό 
Καθεδρικό Ναό των Αγίων Συµεών και Άννης.    

Τιµητική ∆ιάκριση στον Μητροπ. Εσθονίας κ. Στέφανο
Την Ανώτερη Τιµητική ∆ιάκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, τον Χρυσούν Σταυρόν του Αποστόλου Ανδρέ-
ου µετ’ Αστέρος, απένειµε ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος στον Προκαθήµενο της Εσθονι-
κής Εκκλησίας Μητροπολίτη κ. Στέφανο. Η απονοµή της υψηλής αυτής διακρίσεως πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 
29 Σεπτεµβρίου τρ. έτ. κατά το τέλος της Τρισαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας  στην οποία προεξήρχε ο Μητροπολίτης 
κ. Στέφανος, ενώ συλλειτούργησαν ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πάρνου και Σάαρε 
κ. Αλέξανδρος. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας εξήρε την προσωπικότητα του τιµηθέντος Ιεράρχου, σηµειώνοντας ότι 
πρόκειται για µια ξεχωριστή εκκλησιαστική φυσιογνωµία, µε πλούσια θεολογική παιδεία και διοικητική εµπειρία, 
ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην άριστη συνεργασία που είχαν κατά τα τέσσερα παρελθόντα έτη.
Ο Μητροπολίτης Εσθονίας φανερά συγκινηµένος ευχαρίστησε το νέο Αρχιεπίσκοπο και εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την απόφαση αυτή του Πατριαρχείου να θέσει τον κ. Μακάριο στην υψηλή αυτή έπαλξη της Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας. Παρόµοια ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την απονοµή του ανωτέρου παρασήµου της Αρχιεπισκο-
πής Αυστραλίας καθώς και για την προσφορά του στην Εκκλησία της Εσθονίας. Ακολούθησε εορταστική δεξίωση. 




