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Επίσκεψη του Αυστραλίας Μακαρίου και των συνεργατών του 
στο Οικουµενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης

«Η προσευχή µας και η αγάπη 
µας, η στοργή και η ευλο-
γία της Μητρός Εκκλησί-
ας, θα είναι πάντοτε µαζί 

σας». Έντονη συγκίνηση και απέραντη 
ευγνωµοσύνη ένοιωσαν ο Σεβασµιώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μα-
κάριος και οι συνεργάτες του στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, µεταξύ των 
οποίων οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι 
Μελόης κ. Αιµιλιανός, Κυανέων κ. 
Ελπίδιος και Σινώπης κ. Σιλουανός, 
ακούγοντας τα πατρικά αυτά λόγια αγά-
πης από τα χείλη του Οικουµενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου. 
Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος και η 
συνοδεία του πραγµατοποίησαν επί-
σκεψη στην Κωνσταντινούπολη κατά το 
διάστηµα από τις 2 έως τις 6 Φεβρου-
αρίου. Πέρα από τους τρεις προσφά-
τως χειροτονηθέντες Επισκόπους, τον 
Σεβασµιώτατο συνόδευαν ακόµη ο Αρ-
χιεπισκοπικός Επίτροπος Νορθ-Κόουτ 
Βικτώριας, Πανοσιολογιώτατος Αρ-
χιµανδρίτης κ. Ευµένιος Βασιλόπου-
λος, ο ∆ιευθυντής των Οικονοµικών 
της Αρχιεπισκοπής, Ιερολογιώτατος 
Αρχιδιάκονος κ. Αθηναγόρας Καρα-
κωνσταντάκης, ο ∆ιευθυντής του Ιδι-
αιτέρου Αρχιεπισκοπικού Γραφείου, 
Ιερολογιώτατος ∆ιάκονος κ. Χριστοφό-
ρος Κρικέλης, ο Αρχειοφύλαξ, Ιερολο-
γιώτατος ∆ιάκονος κ. Στέφανος Τινι-
κασβίλι, και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
του Οργανισµού «Βασιλειάδα», πατήρ 
Νικόλαος Σταυρόπουλος, 
Κατά την επίσκεψη στο Οικουµενι-
κό Πατριαρχείο, στο Φανάρι, έτυχαν 
εγκάρδιας υποδοχής από τον Πανα-
γιώτατο κ.κ. Βαρθολοµαίο, ο οποίος 
έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον, αφενός για 
να γνωρίσει όλους τους Αρχιερείς και 
τους κληρικούς προσωπικά και αφετέ-
ρου για να ενηµερωθεί εκτενώς για την 
εκκλησιαστική ζωή στην Αυστραλία. 
Απευθύνοντάς τους ευχαριστίες για την 
αγάπη και την αφοσίωσή που δείχνουν 
προς τη Μητέρα Εκκλησία, ο Πανα-
γιώτατος τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι «το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο είναι ένας 
θεσµός µαρτυρικώς καθαγιασµένος δια 
µέσου των αιώνων και µία αξία αναντι-
κατάστατη για το γένος µας». 
Απευθυνόµενος στους τρεις Επισκό-
πους, καταρχάς τους συνεχάρη για την 
πρόσφατη προαγωγή τους, ενώ υπο-

γράµµισε την πεποίθησή του πως οι 
εκλογές των Αρχιερέων γίνονται πράγ-
µατι µε την επίπνοια του Αγίου Πνεύ-
µατος. «∆οξάζουµε τον Θεό, γιατί µας 
φώτισε και µας οδήγησε», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. 
Επιπλέον, ευχήθηκε σε όλους να έχουν 
καλή διακονία για το καλό της Αρχιεπι-
σκοπής Αυστραλίας, αλλά και του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου, και δήλωσε 
βέβαιος ότι, συσπειρωµένοι γύρω από 
τον Αρχιεπίσκοπο κ. Μακάριο, θα επι-
τελέσουν ένα θαυµάσιο έργο στην πέ-
µπτη ήπειρο. 
Εξάλλου, αναφερόµενος στο πρόσωπο  
του Σεβασµιωτάτου κ. Μακαρίου, διέ-
κρινε ότι «η παρουσία του στο πηδάλιο 
της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας απο-
τελεί µια εγγύηση ότι η µεγάλη αυτή 
επαρχία του Θρόνου θα βαίνει από 
επιτυχία σε επιτυχία και από δόξα σε 
δόξα». «Γι’ αυτό και τον στείλαµε εκεί, 
επειδή γνωρίζουµε τις αρετές και τις 
δυνατότητές του, και είµαστε πολύ αι-
σιόδοξοι για το µέλλον», συµπλήρωσε. 
Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος 
κ. Μακάριος διεµήνυσε ότι το Οικουµε-
νικό Πατριαρχείο είναι σαν την καρδιά 
στο ανθρώπινο σώµα, ήτοι «πάλλεται 
και κινεί όλη την Ορθοδοξία», ενώ 
επανέλαβε ότι ο ρόλος του ήταν κατα-
λυτικός για την πορεία της Εκκλησίας 
και του Ελληνισµού της Αυστραλίας. 
Επιπλέον, µίλησε µε επαινετικά λόγια 

για τους συνεργάτες του στην Αρχιεπι-
σκοπή, τονίζοντας ενώπιον του Πανα-
γιωτάτου ότι «είναι ένα δώρο, που µου 
έδωσε ο Θεός».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σε-
βασµιώτατος και η συνοδεία του προ-
σέφεραν πλειάδα αναµνηστικών δώ-
ρων στον Οικουµενικό Πατριάρχη, ενώ 
ειδικά οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Με-
λόης, Κυανέων και Σινώπης δώρισαν 
στον Παναγιώτατο ο καθένας από ένα 
εγκόλπιο. Εκείνος, αφού τους ευχαρί-
στησε συγκινηµένος, ανταπέδωσε τα 
δώρα σε όλα τα µέλη της αποστολής 
και αντιπροσεφερε από ένα αρχιερατι-
κό εγκόλπιο στους τρεις Επισκόπους. 
Την ίδια ηµέρα, ο Αρχιεπίσκοπος Αυ-

στραλίας κ. Μακάριος παρέθεσε δείπνο 
προς τιµήν του Οικουµενικού Πατριάρ-
χη κ.κ. Βαρθολοµαίου, στο οποίο, µε-
ταξύ άλλων, παρακάθησε και ο Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος 
και Αλµυρού κ. Ιγνάτιος.
Κατά την παραµονή τους στην Πόλη, 
οι Αρχιερείς και οι κληρικοί από την 
Αυστραλία είχαν την ευκαιρία να ξενα-
γηθούν σε ιστορικά µνηµεία, µε πρώτο 
τους προορισµό τον Ναό της Αγίας Σο-
φίας, ενώ από το πρόγραµµά τους δε 
θα µπορούσε να απουσιάσει η επίσκε-
ψη στη Χάλκη και στην Ιερά Θεολογική 
Σχολή. Συνοδεύοντας τον Παναγιώτατο 
κ.κ. Βαρθολοµαίο και τον Σεβασµιώτα-
το κ. Μακάριο, επισκέφθηκαν το νησί 
των Πριγκηποννήσων το πρωί της 6ης 
Φεβρουαρίου, ηµέρα κατά την οποία 
τιµάται η µνήµη του Ιερού Φωτίου, 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και 
ανιδρυτού της Μονής Αγίας Τριάδος 
Χάλκης, όπου και στεγάζεται το ιστο-
ρικό θεολογικό εκπαιδευτήριο. Στο 
Καθολικό της Ιεράς Μονής τελέστηκε 
Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του 
Παναγιωτάτου κ.κ. Βαρθολοµαίου, τον 
οποίο προσφώνησε µε θερµούς λόγους 
ο Ηγούµενος της Μονής, Θεοφιλέστα-
τος Επίσκοπος Ερυθρών κ. Κύριλλος. 
Μετά από τη Θεία Λειτουργία, ο Οικου-
µενικός Πατριάρχης πραγµατοποίησε 
οµιλία στην αίθουσα τελετών της Σχο-
λής, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέ-
φρασε την ελπίδα και την ευχή η επί 
49 έτη αδίκως κλειστή Ιερά Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης να επαναλειτουργή-
σει σύντοµα. 




