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Ποιες πρωτοβουλίες και έργα ανακοίνωσε 
ο Αρχιεπίσκοπος στη Μελβούρνη
Σ το κυρίως µέρος της οµιλίας 

του, στο Κρητικό Χωριό της 
Μελβούρνης, κατά τη διάρ-
κεια του επίσηµου δείπνου 

που παρατέθηκε προς τιµήν των 
ονοµαστηρίων του ο Σεβασµιώτα-
τος επικέντρωσε στις πρωτοβουλίες 
και στα έργα που δροµολογεί η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας κατά την 
τρέχουσα περίοδο, δίνοντας έµφαση 
στις δράσεις εκείνες που φιλοδο-
ξούν να απαντήσουν στις ανάγκες 
και στις αγωνίες της νέας γενιάς της 
Οµογένειας. 

Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται ήδη 
από µια σειρά πρωτοβουλιών που 
έχει αναλάβει τους τελευταίους µήνες 
η Ιερά Αρχιεπισκοπή, ενώ χρήσιµα 
συµπεράσµατα για περαιτέρω ουσι-
αστικές παρεµβάσεις θα προκύψουν 
από τα τοπικά Συνέδρια Νεολαίας, 
που ξεκίνησαν να διοργανώνονται 
κατά περιφέρεια, καθώς και από το 
Εθνικό Συνέδριο Νεολαίας, που θα 
διεξαχθεί το 2021. «Θέλω να δώσω 
στα παιδιά µας τη δυνατότητα να µου 
µιλήσουν. Θέλω να ακούσω τούς 
νέους», υπογράµµισε ο Σεβασµιώτα-
τος, περιγράφοντας τη στόχευση της 
συγκεκριµένης πρωτοβουλίας της 
Αρχιεπισκοπής. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρω-
τοβουλίες που ήδη δροµολογούνται, 
ξεκινώντας από εκείνη της αναβάθ-
µισης και επέκτασης της παιδικής 
κατασκήνωσης στο Bribie Island. 
Στόχος είναι να τριπλασιαστεί η δυ-
ναµικότητα της κατασκήνωσης, ήτοι 
τα 65 κρεβάτια να γίνουν 180, ώστε 
να µετατραπεί σε ένα εθνικό κατα-
σκηνωτικό κέντρο και «να δίνουµε 
στα παιδιά µας τη δυνατότητα να συ-
ναντώνται εκεί κατά ηλικίες και να 
γνωρίζουν το Χριστό και την παρά-
δοσή µας, αλλά να γνωρίζονται και 
µεταξύ τους». Υπενθυµίζεται ότι τα 
έσοδα από το επίσηµο δείπνο για 
τα ονοµαστήρια του Αρχιεπισκόπου, 
που έλαβε χώρα στο Σύδνεϋ την 
προηγούµενη εβδοµάδα, διατέθηκαν 
για τον παραπάνω σκοπό. 

Για έναν εξίσου θεάρεστο σκοπό, 
θα διατεθούν και τα έσοδα από την 
αντίστοιχη εκδήλωση της Μελβούρ-
νης. Ο σκοπός αυτός δεν είναι άλλος 
από τη στήριξη του ελληνορθόδοξου 
Κολλεγίου του Αγίου Ιωάννου, η λει-
τουργία του οποίου αποτελεί και ένα 
προσωπικό στοίχηµα για τον Αρχιε-
πίσκοπο. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια 
της οµιλίας του, αναφέρθηκε µε συ-
γκίνηση στην πρώτη επίσκεψη που 
πραγµατοποίησε στο συγκεκριµένο 
σχολείο, τον περασµένο Αύγουστο, 
και στο ενδεχόµενο της αναστολής 

λειτουργίας του, που βρισκόταν υπό 
συζήτηση. Η απόφαση του Σεβα-
σµιωτάτου ήταν να επιµείνει στη συ-
νέχιση της λειτουργίας του σχολείου 
και ήδη από τις εξελίξεις, ενόψει του 
νέου σχολικού έτους, φαίνεται να 
δικαιώνεται. «Από την πρώτη στιγ-
µή που επισκέφθηκα το σχολείο», 
εξήγησε, «κατάλαβα ότι πρόκειται 
για έναν ξεχωριστό και ευλογηµένο 
χώρο». «Γι’ αυτό αµέσως ανακοίνω-
σα ότι το σχολείο του Αγίου Ιωάννου 
δε θα κλείσει», συνέχισε, «και ότι θα 
το στηρίξω και θα το αναλάβω προ-
σωπικά. Και έτσι και γίνεται µέχρι 
τώρα. ∆ιορίστηκε καινούργιο ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο, νέα διευθύντρια 
και το σχολείο φέτος ξεκινά µε επι-
πλέον 46 νέους µαθητές». 

∆ηλώνοντας αισιόδοξος για το µέλ-
λον, δεν παρέλειψε να απευθύνει 
παράκληση προς τους γονείς να 
στέλνουν τα παιδιά τους σε ένα σχο-
λείο «που είναι γεµάτο Ελλάδα και 
Χριστό», όπως χαρακτηριστικά τό-
νισε. Επίσης, ευχαρίστησε και συνε-
χάρη θερµά όσους έχουν βοηθήσει 
«για την ανάσταση αυτού του Σχο-
λείου» και, κυρίως, τους ιερείς και 
τους οικογενειάρχες πού άκουσαν τη 
φωνή του Αρχιεπισκόπου και εµπι-
στεύτηκαν τα παιδιά τους στο Κολλέ-
γιο του Αγίου Ιωάννου. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη δι-
άρκεια του επίσηµου δείπνου, ανα-
κοινώθηκε η δωρεά από την Πα-
γκρήτια Ένωση Μελβούρνης ποσού 
50.000 δολαρίων, για τη στήριξη 
της λειτουργίας του Κολλεγίου του 
Αγίου Ιωάννου.  

Περαιτέρω, ο Σεβασµιώτατος κ. 
Μακάριος αναφέρθηκε εκτενώς στο 
µεγαλόπνοο σχέδιο της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αυστραλίας για την 
ίδρυση και λειτουργία Κέντρων 
Απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, µε 
την επωνυµία «Ελπίς». «∆υστυχώς, 
πολλά παιδιά µας έχουν χαθεί από 
τη χρήση των ναρκωτικών», παρα-
τήρησε µε πόνο καρδίας και προσέ-
θεσε: «Πολλές φορές παρασύρονται 
από ένα παραµύθι, παγιδεύονται σε 
ένα ψεύτικο όνειρο, σπαταλούν τη 
ζωή τους, ψάχνοντας ποιά πόρτα θα 
ανοίξουν, για να γεµίσουν τα σωθι-
κά τους µε γαλήνη. Μετά, όµως, δια-
πιστώνουν ότι οδηγήθηκαν στη φθο-
ρά, διότι ακολούθησαν ένα φθαρτό 
όνειρο». «Πρέπει να βοηθήσουµε 
τα παιδιά µας», έσπευσε να επιση-
µάνει, υπογραµµίζοντας µε έµφαση 
ότι «υπάρχει δυνατότητα επιστροφής 
από τα ναρκωτικά. ∆εν µπορούµε να 
αδιαφορούµε. Έτσι, µε αγωνία, πόνο 
ψυχής και ποιµαντική ευθύνη, εξαγ-

γείλαµε την ίδρυση των δύο κέντρων 
απεξάρτησης».

Υπενθυµίζεται ότι το πρώτο Κέντρο 
απεξάρτησης θα λειτουργήσει στη 
Μελβούρνη, χάρη και στη δωρεά 
του οµογενούς κ. Νικολάου Ανδρι-
ανάκου, ο οποίος διέθεσε το οικό-
πεδο, όπου θα ανεγερθεί το Κέντρο, 
και επιπλέον 1.000.000 δολάρια για 
τις πρώτες δαπάνες του κτηριακού 
συγκροτήµατος. Ο Αρχιεπίσκοπος 
κ. Μακάριος εξέφρασε την ευγνω-
µοσύνη του προς το πρόσωπο του 
κ. Ανδριανάκου, ενώ δήλωσε χα-
ρακτηριστικά: «Πραγµατικά υποκλί-
νοµαι στην αναισθησία του και στο 
µοναδικό του φιλότιµο». Ταυτόχρο-
να, έκανε γνωστό ότι, προς τιµήν του 
µεγάλου δωρητή, το παρεκκλήσιο 
που θα φτιαχτεί µέσα στο Κέντρο θα 
αφιερωθεί στον Άγιο Νικόλαο και ο 
χώρος των επίσηµων εκδηλώσεων 
θα ονοµαστεί «Αίθουσα Νικολάου 
Ανδριανάκου». 

Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, ο Σεβασµιώτατος απέ-
νειµε σε 21 πρόσωπα το επίσηµο πα-
ράσηµο του «Τάγµατος των Φιλοχρί-
στων», το οποίο θεσπίστηκε από την 
Ιερά Αρχιεπισκοπή, προκειµένου 
να τιµώνται µε αυτό άνθρωποι που 
αξίζουν την ευγνωµοσύνη της τοπι-
κής Εκκλησίας. Πρώτος παρέλαβε το 
παράσηµο του «Τάγµατος των Φιλο-
χρίστων» ο κ. Νικόλαος Ανδιανάκος, 
ενώ ακολούθησε ο κ. Ονούφριος 
Γοροζίδης, δωρητής του οικοπέδου 
στο «Όρος Μελά» για την ανέγερση 
ανδρικής Μονής, τον οποίο επίσης 
ο Αρχιεπίσκοπος µνηµόνευσε και 
ευχαρίστησε κατά τη διάρκεια της 
οµιλίας του. «Η Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αυστραλίας εκφράζει την ευγνωµο-
σύνη της στον κ. Γοροζίδη για αυτή 
τη µεγάλη δωρεά, η οποία δηµιουρ-
γεί τις προϋποθέσεις να καλύψουµε 
µία πνευµατική ανάγκη στη Μελ-
βούρνη και στην ευρύτερη περιοχή 
της Βικτώριας», τόνισε. 

Ακόµη, ο Σεβασµιώτατος κ. Μακά-
ριος αναφέρθηκε στον σχεδιασµό 
της Αρχιεπισκοπής για τη Θεολογι-
κή Σχολή του Αγίου Ανδρέου, από 
την οποία, όπως παρατήρησε, έχουν 
αποφοιτήσει αρκετοί ιερείς που δι-
ακονούν σε διάφορες ενορίες σε 
όλη την Αυστραλία, καθώς και τρεις 
Επίσκοποι, οι Θεοφιλέστατοι Μιλη-
τουπόλεως κ. Ιάκωβος, Κυανέων κ. 
Ελπίδιος και Σινώπης κ. Σιλουανός. 
«Όµως, η Θεολογική µας Σχολή πρέ-
πει πια να προχωρήσει ένα βήµα 
µπροστά», διέκρινε, «και να αποκτή-
σει και την κατάλληλη κτηριακή υπο-
δοµή, η οποία θα είναι αντάξια του 

σκοπού της και της ιεράς αποστολής 
της». Για τον λόγο αυτό, όπως ανα-
κοίνωσε, θα κατασκευαστούν νέα 
κτήρια για τη Θεολογική Σχολή, µε 
τη συνδροµή και της «Βασιλειάδας» 
του Σύδνεϋ, η οποία παραχωρεί ένα 
θαυµάσιο οικόπεδο στην περιοχή 
Λακέµπα, δίπλα στα γηροκοµεία. Η 
«Βασιλειάδα», επίσης, αναλαµβάνει 
να φτιάξει τους χώρους για τη δια-
µονή των φοιτητών και όσους χώ-
ρους χρειάζονται για τις ανάγκες της 
Θεολογικής µας Σχολής. «Πρόκειται 
για έργο άνω των δέκα εκατοµµυ-
ρίων δολαρίων, που θα δώσει νέα 
ώθηση στην Ορθόδοξη Θεολογι-
κή Παιδεία εδώ, στην Αυστραλία», 
τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, ενώ δεν 
παρέλειψε να εκφράσει την ευγνω-
µοσύνη του  προς τον πρόεδρο της 
«Βασιλειάδας», κ. Ιορδάνη Ιορδανί-
δη, και προς όλα τα µέλη του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου του Οργανισµού, 
για την απόφασή τους να αναλάβουν 
στους ώµους τους ένα τόσο σηµαντι-
κό έργο. 

Ο Σεβασµιώτατος εξέφρασε τη βε-
βαιότητα ότι θα υπάρξει συµπόρευ-
ση και συναντίληψη της Θεολογικής 
Σχολής µε τη νεοϊδρυθείσα Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής, ενώ περιέ-
γραψε ακόµη τις πρωτοβουλίες της 
Αρχιεπισκοπής που αφορούν στη 
σύσταση της Εθνικής Μητροπολι-
τικής Χορωδίας Αυστραλίας, στον 
προγραµµατισµό της συγγραφής 
Τόµου για την ιστορία των Ελλή-
νων της Αυστραλίας και της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής. στα υπό ανέγερση 
τέσσερα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιω-
µένων, στην ανακαίνιση του Αρχιε-
πισκοπικού Μεγάρου, στην έγκριση 
για τη συµµετοχή και γυναικών στα 
ιερά ψαλτήρια, στην ίδρυση αγγλό-
φωνων ενοριών και στην πραγµατο-
ποίηση, το 2021 στο Σύδνεϋ, Κλη-
ρικολαϊκής Συνέλευσης ενόψει της 
συµπλήρωσης διακοσίων ετών από 
την Ελληνική Επανάσταση. 

Κλείνοντας την οµιλία του, ο Αρχι-
επίσκοπος κ. Μακάριος απηύθυνε 
ενωτικό µήνυµα, υπογραµµίζοντας: 
«Η µεταξύ µας ενότητα δεν είναι πο-
λυτέλεια ή ζήτηµα επιλογής. Είναι 
απαραίτητο στοιχείο, διότι η ενότητα 
ανήκει στη φύση και στην ιδιοπρο-
σωπία της Εκκλησίας µας». Παρακά-
λεσε, επίσης, τους οµογενείς να είναι 
αγαπηµένοι µεταξύ τους, αλλά και 
να έχουν αγάπη για όλους τους αν-
θρώπους, αλλά και για τη φύση που 
δοκιµάζεται αυτήν την περίοδο στην 
Αυστραλία. «Ο Χριστός πάνω στον 
Σταυρό µάς δίδαξε ότι δεν υπάρχει 
άλλη µέθοδος σωτηρίας παρά µόνον 
η αγάπη», τόνισε χαρακτηριστικά. 




