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Η σεµνή εκδήλωση που διοργανώνει 
κάθε χρόνο η Ελληνική Ορθόδοξη 
Κοινότητα ΝΝΟ για να τιµήσει την 

εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου διοργα-
νώθηκε προχθές, Τετάρτη, στο κτίριο της 
Κοινότητας στο Λακέµπα. Η φετινή εκδή-
λωση χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς ο 
εορτασµός ήταν για πρώτη φορά κοινός κι 
ενωτικός, αλλά κι επειδή παρών ήταν κι ο 
Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, Στυλιανός. 

Ο σεβασµιώτατος παρακολούθησε την 
εκδήλωση καθισµένος δίπλα στον πρόεδρο 
∆ανάλη και στον εξοχώτατο Χριστόπουλο 
και καταχειροκροτήθηκε από τους παρευ-
ρισκόµενους που είχαν κατακλύσει την αί-
θουσα, όταν ανέβηκε στο βήµα. Στην αρχή 
της οµιλίας του έδωσε το στίγµα των καιρών 
µέσα απο στίχους Γάλλου ποιητή, για τους 
οποίους σηµείωσε ότι αποτυπώνουν τη µε-
γαλύτερη αλήθεια του ανθρώπου σε αυτόν 
τον κόσµο: 

«Ότι κι αν έγινε σωστά, ποτέ δεν είναι 
τέλεια καµωµένο, ενώ ότι προδόθηκε είναι 
πέρα για πέρα προδοµένο».

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία 
τους ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρα-
λία, Αλέξιος Χριστόπουλος, ο συντονιστής 
ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής, Γιώρ-
γος Αγγελόπουλος, ο δηµοτικός σύµβου-
λος Ράντγουικ, Γιάννης Προκοπιάδης, οι 

δήµαρχοι Ράντγουικ και Μπανκστάουν, ο 
δηµοτικός σύµβουλος Ροκντέιλ, Ευάγγελος 
Ανέστης, ο Κώστας Παύλου από την Τρά-
πεζα Κύπρου, ο βετεράνος της Μάχης της 
Κρήτης, Ματ Γουόλς κ.α. Οικοδεσπότης 
της βραδιάς ήταν ο Στάθης Παπαδάτος.

 Ο Χρήστος Κατσίκαρος απήγγειλε τον 
«Θούρειο» του Ρήγα κι αφού κρατήθηκε 
ενός λεπτού σιγή ξεκίνησαν οι οµιλίες. 
Μετά το τέλος τους, το συγκρότηµα της Πα-
ρούλας Θέρµπαν χόρεψε παραδοσιακούς 
χορούς.

«∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ»

Πρώτος στο βήµα ανέβηκε ο αξιότιµος 
πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοι-
νότητας ΝΝΟ, Χάρης ∆ανάλης, ο οποίος 
τόνισε ότι η 25η Μαρτίου είναι ξεχωριστή 
ηµέρα για τον Ελληνισµό. Πρόσθεσε ότι η 
Κοινότητα γιορτάζει κάθε χρόνο την εθνική 
επέτειο µε διάφορες εκδηλώσεις, «µε στόχο 
να τιµήσουµε τους αγώνες του ελληνικού 
λαού, τους οποίους δεν πρέπει να ξεχάσου-
µε ποτέ», όπως χαρακτηριστικά τόνισε. «Τι-

µούµε και θυµόµαστε αυτούς τους αγώνες 
κάθε χρόνο για να µεταδώσουµε στα παι-
διά µας τους αγώνες τους λαού µας. Έχουµε 
υποχρέωση και ευθύνη προς τα παιδιά µας 
να θυµίζουµε και να τιµούµε αυτούς τους 
αγώνες και να τα διδάσκουµε την ιστορία 
µας, την γλώσσα µας και τον πολιτισµό 
µας», συµπλήρωσε. 

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ»
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε - καταχειρο-

κροτούµενος - ο σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκο-
πος Αυστραλίας Στυλιανός. «Όπως πολύ σω-
στά είπε προ ολίγου ο κ. πρόεδρος, η ηµέρα 
αυτή ξεχωρίζει για όλους τους Έλληνες, διότι 
πράγµατι οι θυσίες των προγόνων είναι εκεί-
νες που καταξίωσαν την δική µας ύπαρξη», 
σηµείωσε αρχικά και στη συνέχεια ανέφερε 
τους στίχους του Γάλλου ποιητή.

«Όπως γνωρίζουµε, ο άνθρωπος είναι 
ατελής κι αγωνίζεται να βελτιώσει τη ζωή 
του και να αφήσει αγαθή µνήµη µεταξύ 
των συνανθρώπων του», πρόσθεσε ο σε-
βασµιώτατος. «Αλλά όσο και να αγωνισθεί 
ο άνθρωπος στο καλό πάντα υπάρχει πε-
ριθώριο να γίνει το καλύτερο. Η τελειό-
τητα δεν αποκτιέται σε αυτόν τον κόσµο. 
Στην απέναντι όχθη είναι το τέλειο. Εδώ, 
το κακό το πετυχαίνει κανείς µε ένα βήµα», 
συµπλήρωσε. «Γι’ αυτό το λόγο είµαστε ευ-

ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΣΕΜΝΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΗ Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Μήνυµα ενότητας
Χάρης ∆ανάληςΑρχιεπίσκοπος

Αυστραλίας
Στυλιανός


