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Αυστραλίας Μακάριος: «∆ε διαχωρίζω το ποίµνιο 
της Αρχιεπισκοπής σε καλούς και κακούς»

Ι
στορικό χαρακτήρα για τον Ελλη-
νισµό της Αυστραλίας είχε η φε-
τινή εορτή του Αγίου Πνεύµατος. 
Και τούτο, διότι για τη µεγάλη 

αυτή εορτή της Ορθοδόξου Εκκλησί-
ας, ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος ιερούργη-
σε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, 
στο προάστιο Surry Hills τού Σύδνεϋ. 
Έγινε έτσι ο πρώτος Ποιµενάρχης, 
µετά από σχεδόν µισό αιώνα, που 
πέρασε το κατώφλι της αρχαιότε-
ρης ελληνορθόδοξης εκκλησίας της 
Αυστραλίας και συνολικά του νοτί-
ου ηµισφαιρίου. Πρόκειται για µια 
εξέλιξη µε εξαιρετική σηµειολογία, 
αλλά και ουσία, καθώς επισφραγίζει 
το άνοιγµα µιας καινούργιας σελίδας 
στις σχέσεις της Ιερας Αρχιεπισκο-
πής Αυστραλίας και της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νοτίου 
Ουαλίας, στην οποία ανήκει ο ναός. 
Στο ιστορικό αυτό βήµα βρίσκει πρα-
κτική εφαρµογή το δόγµα της Αγίας 
Τριάδος, από το οποίο εκπηγάζει το 
µήνυµα της ενότητας, όπως διέκρινε 
και ο Σεβασµιώτατος στον εµπνευ-
σµένο και ενωτικό λόγο που εκφώ-
νησε στο τέλος της Θείας Λειτουργί-
ας. «∆εν υπάρχει διδασκαλία στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία που να µην έχει 
πρακτικό αντίκτυπο, να µην έχει δη-
λαδή µία πρόκληση για την καθηµε-
ρινότητά µας», σηµείωσε εισαγωγικά. 
«Στην Αγία Τριάδα βλέπουµε τρία 
πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και 
το Άγιο Πνεύµα», προσέθεσε, για να 
επισηµάνει: «Αυτά τα τρία πρόσωπα 
είναι ενωµένα µεταξύ τους αδιαι-
ρέτως και ασυγχύτως. ∆εν τσακώ-
νονται, δεν έχουν προστριβές, δεν 
έχουν διαµάχες. Ποιος είναι λοιπόν 
ο πρακτικός αντίκτυπος που η Αγία 
Τριάδα έχει στη ζωή µας; Η ενότη-
τα. Όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας 
Τριάδος είναι ενωµένα, έτσι πρέπει 
να είµαστε κι εµείς ενωµένοι».
Εξάλλου, σε δήλωσή του στο Ελλη-
νικό Πρόγραµµα της Κρατικής Ραδι-
οφωνίας SBS, ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. 
Μακάριος υπογράµµισε ότι εκούσια 
και µε όλη του την καρδιά επισκέ-
φθηκε τον Ιερό Ναό της Αγίας Τρι-
άδος, εχοντας επίγνωση, όπως είπε, 
της ιστορικότητας που έχει ο συγκε-
κριµένος ναός. Αποκάλυψε, µάλιστα, 
ότι είναι στις προθέσεις του ο Ι.Ν. 
Αγίας Τριάδος να συµπεριληφθεί 
στους εορτασµούς για τα 100 από την 
ίδρυση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, το 
2024, τονίζοντας χαρακτηριστικά: 
«Η ιστορία µας είναι αυτή που ει-
ναι, δεν µπορούµε να την αλλάξου-
µε. Και πρέπει να αφήσουµε στην 
άκρη τις εµπάθειες και τα λάθη του 
παρελθόντος και να προχωρήσουµε 
µπροστά». Επαναβεβαιώνοντας την 
ενωτική διάθεσή του, επισήµανε µε 
έµφαση: «∆ε διαχωρίζω το ποίµνιο 
της Αρχιεπισκοπής σε καλούς και κα-

κούς, σε κοινοτικούς και ενοριακούς. 
Όλοι είµαστε το ίδιο και όλοι θα δώ-
σουµε ίδιο λόγο και ίδια αναφορά 
κατά τη ∆ευτέρα Παρουσία. Εποµέ-
νως δεν µου αρέσει να κάνω διαχω-
ρισµό».
Το πνεύµα οµοψυχίας και ενότητας µε 
το οποίο πορεύεται ο Σεβασµιωτάτος, 
επικρότησε ο Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, 
κ. Χάρης ∆ανάλης, ο οποίος εκκλη-

σιάστηκε µαζί µε αρκετά ακόµη µέλη 
της Κοινότητας. Ο κ. ∆ανάλης έκανε 
λόγο για µια ιστορική µέρα, τόσο για 
την Κοινότητα, όσο και συνολικά για 
την Παροικία, απευθύνοντας θερµές 
ευχαριστίες προς τον Αρχιεπίσκοπο 
κ.κ. Μακάριο. «Θέλω να σας ευχαρι-
στήσω, γιατί από την ηµέρα που ήρ-
θατε, έχετε δείξει πραγµατικά αγάπη 
και αισθήµατα ενότητας για την Πα-
ροικία, αγάπη για την Κοινότητα, και 

ξέρουµε ότι θα συνεχίσει», ανέφερε 
µεταξύ άλλων.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Σεβα-
σµιώτατος, που προεξήρχε της Θεί-
ας Λειτουργίας, πλαισιούµενος από 
τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Μελόης κ. Αιµιλιανό, και από άλ-
λους ιερείς του Σύδνεϋ, χειροθέτησε 
σε Πρωτοπρεσβύτερο τον Ιερατικώς 
Προϊστάµενο του Ιερού Ναού της 
Αγίας Τριάδος, π. Θωµά Γιάντζη, για 
τον οποίο µίλησε µε επαινετικά λό-
για, διακρίνοντας ότι πρόκειται για 
έναν απλό, σεµνό και συνετό κληρι-
κό, που είναι πάντοτε συνεργάσιµος 
και µε την Κοινότητα και µε την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή. 
Παρόντες, την ιστορική αυτή ηµέρα, 
στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος, ήταν µετα-
ξύ άλλων η πολιτειακή βουλευτής, κ. 
Σοφία Κώτση, ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, κ. Χρήστος 
Καρράς, και η Εµπορική Ακόλουθος, 
κ. Κάτια Γκίκιζα.  




