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κών και κινηµατογραφικών παραγωγών στην ελ-
ληνική κρατική τηλεόραση και σε όλα τα µεγάλα 
ελληνικά ιδιωτικά κανάλια. 
Με µεγάλη πείρα στα ντοκιµαντέρ πολιτιστικού 
περιεχοµένου, διαχειρίστηκε έναν τεράστιο όγκο 
υλικού και κατάφερε να προσφέρει στο κοινό µια 
συµπυκνωµένη και πλήρη εικόνα του εκλιπόντος 
Αρχιεπισκόπου και του έργου του. Ο Στυλιανός 
«επέστρεψε» µέσα από την οθόνη στους τόπους 
όπου έζησε και βρέθηκε ξανά µε τους ανθρώπους 
που αγάπησε και τον αγάπησαν.
Ο µελετηµένος ρυθµός, το πλήθος των µαρτυριών, 
το µοναδικό αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, η 
πρωτότυπη µουσική και η µελοποίηση ενός ποιή-
µατος του Στυλιανού που ακούστηκε στους τίτλους 
τέλους, τα εντυπωσιακά πλάνα από drone, καθή-
λωσαν και συγκίνησαν τους θεατές που χειροκρό-
τησαν θερµά, δύο φορές, µετά την προβολή. Όταν 
άναψαν τα  φώτα της αίθουσας, πολλά ήταν τα δα-
κρυσµένα µάτια. 
O Μαρκέλλος Πετρόπουλος δούλεψε µε µια οµάδα 
καταξιωµένων και βραβευµένων συνεργατών από 
τον χώρο του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης 
και πέτυχε να παρουσιάσει ένα έργο άρτιο τεχνικά 
και καλλιτεχνικά και να παράγει ένα αποτέλεσµα 
που δεν έχει προηγούµενο στο πεδίο της τεκµηρίω-
σης και της βιογράφησης προσωπικοτήτων της δια-

σποράς. Να σηµειωθεί ότι ένα σηµαντικό συστατικό 
της επιτυχίας του ντοκιµαντέρ ήταν τα κείµενα της 
αφήγησης, τα οποία έγραψε και επεξεργάστηκε ο ∆ρ 
Βασίλης Αδραχτάς.
Μετά την προβολή του ντοκιµαντέρ, ο Αρχιεπίσκο-
πος Αυστραλίας Μακάριος απένειµε το παράσηµο 
του Τάγµατος των Φιλοχρίστων στον Καθηγητή της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Γούλογκονγκ, 
Σπύρο Μυγιάκη, ανιψιό του µακαριστού Αρχιεπι-
σκόπου Στυλιανού, εξαίροντας τη συµπεριφορά και 
το ήθος του. 
«Ο κ. Μυγιάκης» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Μα-
κάριος «αποδεικνύει καθηµερινά µε τη ζωή του 
την τόλµη της αλήθειας, την αρετή του και την 
ανιδιοτέλειά του, χαρίσµατα που αποτελούν την 
πιο σεµνή µορφή ελευθερίας… Όλος ο λαός του 
Σίδνεϊ που γνωρίζει τον κ. Μυγιάκη µιλά για έναν 
άνθρωπο διακριτικό, υπερήφανο, αξιοπρεπή, ο 
οποίος ποτέ δεν εκµεταλλεύτηκε τη δύναµη ή την 
εξουσία του θείου του, ποτέ δεν παρενέβη στις 
υποθέσεις της Εκκλησίας και της Αρχιεπισκοπής, 
ποτέ δεν καπηλεύτηκε πρόσωπα και πράγµατα εν 
ονόµατι του αρχιεπισκοπικού αξιώµατος, αλλά 
αντιθέτως ό,τι έκανε και ό,τι κάνει, ό,τι έλεγε και 
ό,τι λέει εκφράζει αυτό που τόσα χρόνια δίδασκε 
ο µακαριστός Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός, “τήν 
ἀλήθεια, την ἀρετή και την ἀνιδιοτέλεια”». 

Προς επίρρωση των λόγων του, ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος γνωστοποίησε στους παρευρισκοµένους 
ότι ο κ. Μυγιάκης κατέθεσε στη Θεολογική Σχολή 
του Αποστόλου Ανδρέα το χρηµατικό ποσό που 
κληρονόµησε από τη διαθήκη του θείου του. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, εκ µέρους της Ελ-
ληνικής Πολιτείας, ο Γενικός Πρόξενος της Ελ-
λάδας στο Σίδνεϊ Χρήστος Καρράς, εκ µέρους της 
Αρχιεπισκοπής  ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής, Επίσκοπος Μελόης Αιµιλιανός, ο 
Μητροπολίτης Σεβαστείας Σεραφείµ, ο Αρχιεπι-
σκοπικός Επίτροπος Βρισβάνης, ο Επίσκοπος Μι-
λητουπόλεως Ιάκωβος, ο Αρχιεπισκοπικός Επίτρο-
πος Αδελαΐδος, ο Επίσκοπος Σινώπης Σιλουανός, 
ο Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος Καµπέρας Αρχιµαν-
δρίτης Πρόχορος Αναστασιάδης, οι Ηγούµενοι των 
Ιερών Μονών Αγίου Γεωργίου και Παντάντασσας, 
πλήθος κληρικών και µοναχών, ο Πρόεδρος της 
∆ιακοινοτικής Κοσµάς ∆ηµητρίου, ο Νικ Πάπας εκ 
µέρους του Consolidated Trust,  ο Πρόεδρος του 
Ιδρύµατος της Βασιλειάδας Τζέιµς Ιορδανίδης και 
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Σπύρος Στάβης, το σύνο-
λο του εκπαιδευτικού προσωπικού της Θεολογικής 
Σχολής, ο Πρόεδρος του Τµήµατος Νεοελληνικών 
και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του 
Σίδνεϊ, Καθηγητής Βρασίδας Καραλής κ.ά.

O Kόσµος

Ο Αναπληρωτής Κοσµήτορας της Θεολογικής Σχολής 
του Αποστόλου Ανδρέα και Αναπληρωτής Καθηγητής 
Συστηµατικής Θεολογίας, ∆ρ Φίλιππος Καρυατλής

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος και ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Γούλογκονγκ, Σπύρος Μυγιάκης, ανιψιός του µακαριστού Αρχιεπισκόπου Στυλιανού




