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Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου 
στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ
Ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. 

Μακάριος, συνοδευόµενος από τον Πρωτοσύ-
γκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Μελόης κ. Αιµιλιανό, πραγµατοποί-

ησε την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου, την πρώτη επίσηµη 
επίσκεψή του στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο 
Σύδνεϋ. 
Κατά την υποδοχή του από τον Γενικό Πρόξενο, κ. 
Χρήστο Καρρά, την Εµπορική Ακόλουθο, κ. Κάτια Γκί-
κιζα, και το λοιπό προσωπικό του Προξενείου, ο Σε-
βασµιώτατος έσπευσε να µεταφέρει τις ευχές και την 
ευλογία του Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λοµαίου, τον οποίο επισκέφθηκε προ ηµερών µαζί µε 
τους συνεργάτες του. 
Στη συνέχεια, απέδωσε τα εύσηµα στον κ. Καρρά και 
στους συνεργάτες του, διαπιστώνοντας µε ευαρέσκεια 
ότι επιτελούν µε αφοσίωση το έργο τους. «Είναι µια 
µαρτυρία των ανθρώπων µας εδώ στο Σύδνεϋ, ότι 
πραγµατικά το Γενικό Προξενείο λειτουργεί µε έναν 
πάρα πολύ καλό και υποδειγµατικό τρόπο», σηµείωσε. 
Επιπλέον, απεύθυνε παράκληση στα στελέχη του Προ-
ξενείου να συνεχίσουν να υπηρετούν τα καθήκοντά 
τους µε τον ίδιο τρόπο και µε το ίδιο αίσθηµα ευθύνης. 
«Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι είµαστε Έλληνες 
και ότι είµαστε Ορθόδοξοι», υπογράµµισε στο µήνυ-
µά του ο Αρχιεπίσκοπος, επισηµαίνοντας καταρχάς ότι 
πρόκειται για µια µεγάλη κληρονοµιά, για την οποία 
οφείλουµε να αισθανόµαστε περήφανοι. Ταυτόχρονα, 
όµως, διέκρινε ότι προκύπτει και µια µεγάλη ευθύνη: 
«Αυτό το οποίο λάβαµε από τους προγόνους µας, να το 
µεταλαµπαδεύσουµε και στην επόµενη γενιά, όχι µόνο 
των Ελλήνων, αλλά και της κοινωνίας στην οποία ο 
Θεός µας έταξε να ζούµε». «Ως Έλληνες έχουµε να προ-
σφέρουµε πολλά και σηµαντικά στην κοινωνία αυτή», 
προσέθεσε, εκτιµώντας ότι η επίτευξη του συγκεκριµέ-
νου στόχου «εξαρτάται και από την Εκκλησία, αλλά και 
από την Πολιτεία». 
Σε αυτό το σηµείο, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος ανα-
γνώρισε και επαίνεσε την αγαστή σχέση και συνεργα-
σία του Γενικού Προξενείου του Σύδνεϋ µε την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Αφού ευχαρίστησε θερµά 
για την ανελλιπή και µε ευγενική διάθεση συµµετοχή 
των στελεχών του σε όλες τις εκδηλώσεις της τοπικής 
Εκκλησίας, υπογράµµισε την ανάγκη διατήρησης αυ-
τού του κοινού βηµατισµού. «Θέλω να συνεχίσουµε 
έτσι, να είµαστε όλοι µαζί, αγαπηµένοι και ενωµένοι», 
σηµείωσε, «για το καλό της Εκκλησίας και για το καλό 
της αγαπηµένης µας πατρίδας, της Ελλάδας».




