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Εντυπωσιακό κτίριο 
στην καρδιά της πόλης 
το νέο στρατηγείο 
της Bank of Sydney
Πριν το 2021 θα είναι έτοιµο το νέο στρατηγείο 
της Bank of Sydney σύµφωνα µε αποκλειστικές 
πληροφορίες του «Κόσµου». Το εντυπωσιακό κτί-
ριο που θα φιλοξενήσει τις διοικητικές υπηρεσίες 
της τράπεζας βρίσκεται στην καρδιά του Σίδνεϊ, επί 
της πολύβουης οδού Castlereagh. Το κτίριο δεν 
νοικιάζεται αλλά αγοράστηκε και καθώς βρίσκε-
ται σε µια από τις πιο ακριβές περιοχές της χώρας 
αποδεικνύει την πολύ επιτυχηµένη πορεία της τρά-
πεζας τα τελευταία χρόνια. Στη φωτό ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Bank of Sydney Μίλτος Μιχαηλάς 
µε την σύζυγο του και πίσω διακρίνεται το νέο 
απόκτηµα της τράπεζας. 

Ο Ινδονήσιος ορθόδοξος ιερέας 
που διδάσκει αρχαία ελληνικά

Σ το Σίδνεϊ, για ιδιωτική επίσκεψη βρίσκεται αυτές τις µέρες ο Ινδονήσιος Ορθόδοξος 
ιερέας Χρυσόστοµος Μαναλού. Ο π. Χρυσόστοµος που ήταν προτεστάντης ασπάστηκε 
την ορθοδοξία, έγινε ιερέας, σπούδασε στην Θεσσαλονίκη, λάτρεψε την Ελλάδα και την 
θεωρεί πατρίδα του. Εκτός από ιερέας είναι και δάσκαλος και στην Ινδονησία διδάσκει 

στους φοιτητές της θεολογικής σχολής αρχαία ελληνικά. Το ιεραποστολικό και κοινωνικό του 
έργο είναι εντυπωσιακό καθώς στην Ινδονησία υπάρχουν 15 εκκλησίες, θεολογική σχολή 
αναγνωρισµένη από το κράτος, νοσοκοµείο και σχολεία. ∆εν είναι µόνο ο π. Χρυσόστοµος 
που µιλάει ελληνικά αλλά και η σύζυγος του που επίσης έχει σπουδάσει στην Ελλάδα και η 
µεγάλη κόρη του Σωτηρία. Στο Σίδνεϊ βρέθηκε για να επισκεφτεί την µικρότερη κόρη του την 
Ευαγγελία που σπουδάζει ∆ιεθνείς Σχέσεις σε πανεπιστήµιο της ΝΝΟ. Ο π. Χρυσόστοµος 
έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στον Σπύρο Παπαστεφάνου για λογαριασµό του «Κόσµου». 
Η συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε και θα αναρτηθεί στην σελίδα µας στο Facebook την επόµενη 
εβδοµάδα.

1. ( Α-∆) Ο κ. Γιώργος Ροδίτης, η κα Ελένη Ροδίτη, ο 
π. Χρυσόστοµος Μαναλού και η κόρη του Ευαγγελία.
2. Ο δηµοσιογράφος Σπύρος Παπαστεφάνου και ο π. 
Χρυσόστοµος Μαναλού
3. Ο π. Χρυσόστοµος Μαναλού µε την κόρη του Ευαγ-
γελία

Συγκινητική συνάντηση Αρχιεπισκόπου 
Μακάριου µε τον πατέρα Νεκτάριο
Η ξαφνική, απρογραµµάτιστη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου 
Μακάριου στον Ι.Ν. του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο 
Νιουτάουν µε αφορµή την ονοµαστική εορτή του Αρχιµαν-
δρίτη Νεκτάριου Ζορµπαλά προκάλεσε συγκίνηση τους πι-
στούς που είχαν συγκεντρωθεί να ευχηθούν στον πολυαγα-
πηµένο ιερέα. Η όµορφη χειρονοµία του Αρχιεπισκόπου δεν 
άφησε ασυγκίνητο ούτε τον πατέρα Νεκτάριο που γνώρισε 
από κοντά και τον Ιεζεκιήλ και τον Στυλιανό. Ανατρέχοντας 
στο δύσκολο παρελθόν των πρώτων χρόνων της µετανά-
στευσης ο πατέρας Νεκτάριος δάκρυσε. Μετά την σύντοµη 
συνοµιλία τους, ο Αρχιεπίσκοπος ευλόγησε και µίλησε µε 
τους όµορφους ανθρώπους που βρίσκουν αγάπη και στοργή 
δίπλα στον πατέρα Νεκτάριο, τους τσακισµένους και πονεµέ-
νους, τους σίγουρους για τον παράδεισο.




