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Η πρώτη επίσκεψη Αρχιεπισκόπου µετά από 
24 χρόνια στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καµπέρας

Αυστραλίας Μακάριος: «Όποια παρέµβαση κι αν γίνει στην Αγία Σοφία, 
η ιστορική πραγµατικότητα δεν µπορεί να αλλάξει» 

Κ
οντά στο ελληνορθόδοξο 
ποίµνιο της Καµπέρας βρέ-
θηκε την Κυριακή, 5 Ιουλί-
ου, ο Σεβασµιώτατος Αρχιε-

πίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος.  
Μολονότι µέσα στον ένα χρόνο από 
την άφιξή του στην πέµπτη ήπειρο 
έχει πολλάκις επισκεφθεί την αυστρα-
λιανή πρωτεύουσα, η συγκεκριµένη 
επίσκεψη απέκτησε ιστορικό χαρα-
κτήρα, για τον λόγο ότι για πρώτη 
φορά λειτούργησε στον Ιερό Ναό του 

Αγίου Νικολάου, και µάλιστα ενώπι-
ον πιστών που για 24 χρόνια είχαν 
στερηθεί τη δυνατότητα να έχουν κο-
ντά τους τον Ποιµενάρχη τους. 
Ο ίδιος µόλις πρόσφατα ενηµερώ-
θηκε σχετικά, όπως παραδέχτηκε, 
έµφορτος συγκίνησης, µιλώντας στο 
εκκλησίασµα. «Αν το ήξερα, θα ερ-
χόµουν από τις πρώτες Κυριακές που 
ήµουν εδώ στην Αυστραλία», τόνισε, 
µεταξύ άλλων. «Τώρα που το έµαθα, 
αµέσως έσπευσα να έρθω», επισήµα-

νε και δεσµεύτηκε ότι εφεξής οι επι-
σκέψεις του και η επικοινωνία του µε 
το ελληνορθόδοξο ποίµνιο της πρω-
τεύουσας θα είναι πιο συχνές.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της οµιλί-
ας του ο Αρχιεπίσκοπος επαίνεσε τον 
δυναµισµό των Οµογενών που ζουν 
στην Καµπέρα, οι οποίοι, όπως χα-
ρακτηριστικά παρατήρησε, «µπορεί 

να µην είναι πολλοί στην ποσότητα, 
αλλά είναι πολλοί στην ποιότητα». 
Αφού τους συνεχάρη γι’ αυτό, τούς 
απηύθυνε θερµή παράκληση: «Να 
συνεχίσετε µε τον ίδιο ζήλο και µε 
την ίδια αφοσίωση να δίδετε τη µαρ-
τυρία του γένους µας και της πίστεώς 
µας σε αυτήν την όµορφη κοινωνία 
που µας έταξε ο Θεός να ζούµε». 

Αυστραλίας Μακάριος: «Όποια πα-
ρέµβαση κι αν γίνει στην Αγία Σοφία, 
η ιστορική πραγµατικότητα δεν µπο-
ρεί να αλλάξει» 
«Όποια παρέµβαση κι αν γίνει στην 
Αγία Σοφία, η ιστορική πραγµατικό-
τητα δεν µπορεί να αλλάξει». Αυτό 
είναι το κεντρικό µήνυµα από την 
τοποθέτηση του Σεβασµιωτάτου Αρ-
χιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακα-
ρίου, επί της ενδεχόµενης αλλαγής 
χρήσης του Ναού της Αγίας Σοφίας, 
στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Σεβασµιώτατος την Παρασκευή, 
3 Ιουλίου, φιλοξενήθηκε στην ενη-
µερωτική εκποµπή «Από τις έξι» της 
ΕΡΤ1, και κατέθεσε την αγωνία του 
σχετικά µε τα διαµειβόµενα το τελευ-
ταίο διάστηµα στο ζήτηµα της µετα-
τροπής ή µη της Αγίας Σοφίας από 
µουσείο σε τέµενος. «Ασφαλώς, δε 
µου είναι ευχάριστα και συµπάσχω 
µε όλους τους Έλληνες, µε όλους τους 
Ρωµιούς και µε όλους τους Ορθοδό-
ξους», τόνισε εισαγωγικά ο Αρχιεπί-
σκοπος κ.κ. Μακάριος, ενώ εκτίµησε 
ότι µια πιθανή απόφαση της Τουρκί-
ας για αλλαγή της χρήσης του ιστο-
ρικού µνηµείου, θα προκαλέσει απο-
γοήτευση σε όλους τους Ορθοδόξους 
Χριστιανούς και αρνητικό αντίκτυπο 
συνολικά στον χριστιανικό κόσµο. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ιστορι-
κότητα του ναού της Αγίας Σοφίας 
και στο γεγονός ότι αποτελεί πλέον 
ένα διαχρονικό µνηµείο του Γένους 
µας - γεγονός το οποίο δεν πρόκει-
ται να ανατραπεί, όπως επισήµανε, 
ανεξάρτητα από τις όποιες παρεµβά-
σεις µπορεί να συντελεστούν. «Αυτό 
το οικοδόµηµα φτιάχτηκε για έναν 
συγκεκριµένο σκοπό, για να ειναι 

ο ναός του Πατριάρχου σε µια συ-
γκεκριµένη εποχή, και εκπροσωπεί 
ασφαλώς έναν θεσµό, το Οικουµε-
νικό Πατριαρχείο, άσχετα που τώρα 
δεν έχουµε τη δυνατότητα να τελούµε 
τη Θεία Λειτουργία µέσα σε αυτό το 
µνηµείο», σηµείωσε ο Αρχιεπίσκο-
πος Αυστραλίας και προσέθεσε: «Ο,τι 
και να γίνει, όµως, δεν πρέπει να ξε-
χνούµε ότι ο ναός αυτός είναι ναός 

των Ορθοδόξων. Ό,τι και να γίνει, 
δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούµε ότι ο 
πρώτος τρούλος που φτιάχτηκε στην 
ανθρώπινη ιστορία, είναι ο τρούλος 
της Αγίας Σοφίας. ∆εν παύει να εί-
ναι ένα µνηµείο διαχρονικό, που 
δείχνει ποιοι είµαστε και τι είµαστε. 
Και όποια παρέµβαση κι αν γίνει, την 
ιστορική πραγµατικότητα δεν µπο-
ρούµε να τη χαλάσουµε». 




