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Ο Αυστραλίας Μακάριος άνοιξε την αγκαλιά του στην ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ – O πρώτος Αρχιεπίσκοπος 
που επισκέφθηκε τον Οργανισμό, στα 85 χρόνια από την ίδρυσή του 

Την ενωτική του διάθεση, την οποία έχει αποδείξει έμπρακτα από τα πρώτα κιόλας βήματά του 
στην πέμπτη ήπειρο, επαναβεβαίωσε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, 
κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου, στις εγκαταστάσεις της 
ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Ροκντέιλ του Σύδνεϋ.  

Σε μία αίθουσα κατάμεστη από μέλη και φίλους της ΑΧΕΠΑ, ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε και 
έκοψε την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα, ενώ εγκαινίασε μια καινούργια εποχή στις σχέσεις της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής με τον Οργανισμό, μια εποχή συμπόρευσης και στενής συνεργασίας. 
Εξάλλου, πρόκειται για τον πρώτο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας που επισκέφθηκε το σπίτι της 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, στα 85 χρόνια από την ίδρυσή της.  

Τόσο ο πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Βασίλης Σκανδαλάκης, όσο και ο τελετάρχης Δρ Βασίλης 
Αδραχτάς, καλωσόρισαν τον Σεβασμιώτατο με θερμά και επαινετικά λόγια και χαρακτήρισαν 
τιμητική την παρουσία του στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας.  

Στη σύντομη ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος αναφέρθηκε στο πνεύμα αγάπης και 
ενότητας, που πρέπει να διέπει τις σχέσεις όλων των ομογενών, ενώ δεν παρέλειψε να εξάρει το 
έργο της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ. «Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι», τόνισε με έμφαση, ενώ 
εστιάζοντας στην ΑΧΕΠΑ, αναγνώρισε ότι επιτελεί ένα σημαντικό έργο που «το χρειάζεται η 
κοινωνία», όπως διέκρινε χαρακτηριστικά. «Εγώ σας ανοίγω την αγκαλιά μου, ανοίγω την 
αγκαλιά της Αρχιεπισκοπής, σας δίνω την καρδιά μου και σας λέω ότι πρέπει να συμπορευθούμε 
και να είμαστε ένα», επισήμανε. «Γιατί έχουμε το ίδιο αίμα, την ίδια καταγωγή, τον ίδιο Θεό», 
συνέχισε, «και, πάνω από όλα, επί της ουσίας δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Έχουμε κοινό 
σκοπό και κοινό εσχατολογικό προορισμό. Γι’ αυτό, λοιπόν, με την παρουσία μου εδώ θέλω να 
αποδείξω και έμπρακτα αυτό το οποίο υποσχέθηκα στο διοικητικό συμβούλιο, που προσφάτως 
με επισκέφθηκε. Ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί».  



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, κ. Σκανδαλάκης, ανακοίνωσε ότι 
ο Οργανισμός θα στηρίξει το έργο της Θεολογικής Σχολής του Αποστόλου Ανδρέου, 
προσφέροντας 10.000 δολάρια ετησίως, για 10 χρόνια, ενώ επέδωσε στον Σεβασμιώτατο 
επιταγή με το χρηματικό ποσό των 5.000 δολαρίων, το οποίο θα διατεθεί για την αναβάθμιση της 
παιδικής κατασκήνωσης της Αρχιεπισκοπής, στο νησί Bribie. Επίσης, 1.000 δολάρια για κάθε 
έναν από τους ανωτέρω σκοπούς προσέφερε η πρόεδρος του Οργανισμού Ελληνίδων και 
Ελληνοκυπρίων Γυναικών Αυστραλίας (ΟΕΕΓΑ), κ. Ειρήνη Ανέστη, η οποία είναι και μέλος της 
ΑΧΕΠΑ. Μάλιστα, η κ. Ανέστη απευθύνθηκε στον Αρχιεπίσκοπο με πολύ θερμά λόγια και 
εμφανώς συγκινημένη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Θεός σας έστειλε για να ενώσετε 
ολόκληρο όλον τον Ελληνισμό της Αυστραλίας». Από την πλευρά του, ο Σεβασμιώτατος κ. 
Μακάριος ευχαρίστησε όλους θερμά για τις προσφορές τους και τους ευχήθηκε να έχουν μια 
ευλογημένη χρονιά.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σικάγου 
κ. Ναθαναήλ, ο οποίος συνόδευε τον Αρχιεπίσκοπο, η Ομοσπονδιακή Βουλευτής κ. Λίντα 
Μπέρνι, ο Πολιτειακός Βουλευτής Ροκντέιλ κ. Στηβ Κάμπερ, η Ύπατη Αρμοστής της Κύπρου 
στην Αυστραλία κ. Μάρθα Μαυρομμάτη και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σύδνεϋ κ. 
Χρήστος Καρράς. Επίσης, παραβρέθηκαν στην εκδήλωση ο Πολιτειακός Γερουσιαστής κ. Ματ 
Μπάντιγκιν, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπέισαϊντ κ. Μπιλ Σαροβινόβσκι, η Δημοτική Σύμβουλος 
Μπέισαϊντ κ. Βίκυ Πούλος και η Εμπορική Ακόλουθος του Ελληνικού Προξενείου, κ. Κάτια 
Γκίκιζα. 

 
 

Άπο αριστερά: ο κ. Άγγελος Χατσατούρης (Διευθηντής του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας), και  
η κα. Δήµητρα Σκάλκου (εφηµερίδα Ο Ελληνικός Κήρυκας). 

 
From the left: Mr Angelo Hatsatouris (President, Greek Welfare Centre), and Ms Dimitra Skalkos (The 
Greek Herald newspaper). 

 



 
 
Ο Σεβασµιώτατος συνοµιλεί µε τα στελέχη της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ κ. Δηµήτρη Τζαβάρα και Θεόφιλο 
Πρεµέτη (Ταµίας της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ) 
 
His Eminence in conversation with leading members of AHEPA NSW Mr James Tzavaras and Mr 
Theophilus Premetis (Treasurer, AHEPA NSW). 
 
 

 
 
Ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος µε τον πρώην πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ κ. Ιωάννη Καλλιµάνη. 
 
His Eminence Archbishop Makarios discusses with immediate Past President Mr. John Kallimanis. 



 
 
Από αριστερά: ο κ. Γενικός Πρόξενος της Ελληνικής Δηµοκρατίας στο Σύδνεϋ κ. Χρήστος Καρράς, η 
Εµπορική Ακόλουθος του Γενικού Προξενείου κα. Κάτια Γκίκιζα, η Ύπατη Αρµοστής της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας κα. Μάρθα Μαυροµάτη, η Δηµοτική Σύµβουλος του Δήµου Bayside κα. Βίκυ Πούλου. 
 
From the left: Consul-General of the Hellenic Republic in Sydney Mr Christos Karras, Commercial 
Attach of the Consulate-General Ms Katia Gkikiza, High Commissioner of Cyprus to Canberra Mrs 
Martha Mavromati, and Bayside Councillor Mrs Vicky Poulos. 

 

 
 

Από αριστερά: ο π. Δηµήτριος Παπαοικονόµου (εφηµέριος του Ι.Ν. Αναστάσεως του Κυρίου Kogarah), ο 
π. Νικόλαος Σταυρόπουλος (Διευθυντής του οργανισµού «Βασιλειάδα»), ο π. Χριστοφόρος (διευθυντής 
του Γραφείου του Σεβασµιωτάτου), ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ο 
πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας κ. Βασίλης Σκανδαλάκης και ο Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης Chicago των Hνωµένων Πολιτειών κ.κ. Ναθαναήλ. 



From the left: Father Demetrios (Parish Priest of the Resurrection of Our Lord Orthodox Church 
Kogarah), Father Nicholas Stavropoulos (CEO of St Basil’s Homes), Father Christophoros ο π. 
Χριστοφόρος (Director of the Personal Office of the Archbishop), His Eminence Archbishop 
Makarios of Australia, AHEPA NSW President Mr. Vasilis Skandalakis and His Eminence 
Metropolitan Nathanael of Chicago.  

 
 

 
 
Στο βήµα η Οµοσπονδιακή Βουλευτής της περιφέρειας Barton κ. Linda Burney MP, µε τον τελετάρχη 
της εκδήλωσης Δρ Βασίλη Αδραχτά. 
 
Federal Member for Barton the Hon. Linda Burney MP delivers the Welcome to Country alongside 
Master of Ceremonies Dr Vasilis Adrahtas.  
 

 
 

Από αριστερά: ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Chicago των Ηνωµένων Πολιτειών κ.κ. Ναθαναήλ, ο 
Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, και ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου 
Ουαλίας κ. Βασίλης Σκανδαλάκης. 



From the left: His Eminence Metropolitan Nathanael of Chicago, His Eminence Archbishop Makarios of 
Australia, and AHEPA NSW President Mr. Vasilis Skandalakis. 

 
 

 
 

 
 

O Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος εξηγεί πως και γιατί κόβεται η παραδοσιακή 
βασιλόπιττα µε τον καθιερωµένο τρόπο. 
 
His Eminence Archbishop Makarios of Australia explains how and why the traditional vasilopita is cut in a 
particular way. 



 
 

Τον χαιρετισµό του απευθύνει ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Chicago των Ηνωµένων Πολιτειών κ.κ. 
Ναθαναήλ, δίπλα στον Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο. 
 
His Eminence Archbishop Nathanael of Chicago delivers his address beside His Eminence Archbishop 
Makarios of Australia. 
 

 

 
 

Η Ύπατη Αρµοστής της Κυπριακής Δηµοκρατίας κα. Μάρθα Μαυροµάτη δίπλα στον Σεβασµιώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο µε την πρόεδρο του Οργανισµού Ελληνίδων και Ελληνοκυπρίων 
Γυναικών Αυστραλίας (ΟΕΕΓΑ), κα. Ειρήνη Ανέστη. 

 
High Commissioner of Cyprus to Canberra Mrs Martha Mavromati beside His Eminence Archbishop 
Makarios with the President of the Organisation of Hellene and Hellene Cypriot Women of Australia 
(ΟΕΕGΑ), Mrs. Irene Anesti. 
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Archbishop of Australia Makarios opened his arms to AHEPA 
NSW 
Archbishop of Australia Makarios opened his arms to AHEPA NSW – The first Archbishop to visit 

the organisation in the 85 years since its foundation. 
His unifying διάθεση, which he has demonstrated from his very first footsteps in Australia, 
reiterated His Eminence Archbishop Makarios of Australia, during the visit he conducted on 
Monday 20 January, to the premises of AHEPA New South Wales in Rockdale, Sydney.  

In a hall filled with members and friends of AHEPA, His Eminence blessed and cut the traditional 
vasilopita, while inaugurating a new era in the relationship of the Holy Archdiocese with the 
organisation, an epoch of common vision and close cooperation. Moreover, he became the first 
Archbishop of Australia who visited the home of AHEPA NSW, in the 85 years since its 
foundation.  

The President of the organisation, Mr Vasilis Skandalakis, as much as Master of Ceremonies Dr 
Vaslis Adrahtas, welcomed His Eminence with warm and praise-filled words, characterising as 
an honour His presence at the vasilopita-cutting event. 

In his brief address, Archbishop Makarios referred to the spirit of love and unity, which must run 
through the relationships of all Australian Hellenes, while he did not overlook to praise the work 
of AHEPA NSW. «We must be united and beloved», he emphasised pointedly, while focussing 
on AHEPA, he recognised that it conducts an important effort «of which society is in need», as 
he characteristically stated. «I open my arms to you, I open the arms of the Archdiocese, I give 
you my heart and tell you that we must walk together and be one», he declared.  

«We have the same blood, the same ancestry, the same God», His Eminence continued, «and, 
above all, in essence we have nothing to divide between us. We have a common purpose and a 
common eschatological destination. This is why, therefore, with my presence here I wish to 
demonstrate in practice that which I promised the Executive Committee, which recently visited 
me. That we must all move forward together».  



During the event, AHEPA NSW President Mr Skandalakis, announced that the organisation 
would support the work of St Andrew’s Theological College, offering $10,000 annually for the 
next ten years, while presenting to His Eminence a cheque for the sum of $5,000, which we will 
donated to the upgrade of the Archdiocese’s youth retreat at Bribie Island.  

In addition, $1,000 was donated to each of the aforementioned purposes by the President of the 
Organisation of Hellene and Hellene Cypriot Women Australia (ΟΕΕGΑ), Mrs. Irene Anesti, who 
is also a member of AHEPA. Indeed, Mrs Anesti address the Archbishop with very warm words 
and, visibly moved, characteristically stated: «God sent you to unite all Australian Hellenism». 
For his part, His Eminence Archbishop Makarios thanked everyone warmly for their donations 
and wished everyone a blessed year.  

It is worth noting that addresses were also made by His Eminence Metropolitan Nathanael of 
Chicago, who accompanied the Archbishopο, the Member of Federal Parliament the Hon. Linda 
Burney (Barton), the member of the NSW Parliament the Hon. Steve Kamper MP (Rockdale), the 
High Commissioner of Cyprus to Canberra Mrs Martha Mavromati and Consul-General of the 
Hellenic Republic in Sydney Mr Christos Karras. 

In addition, in attendance at the event were the member of the NSW Parliament the Hon. Mark 
Buttigieg MLC, Bayside Councillors Bill Saravinovski and Vicky Poulos, and Commercial Attache 
of the Consulate-General Ms Katia Gkikiza. 

 


