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Ελληνες και Φιλέλληνες όπου γης, 
Με αίσθηµα βαθιάς κατάνυξης 
γιορτάζουµε την µεγάλη εορτή της 

Ορθοδοξίας, το Άγιο Πάσχα. Η Αν-
θρωπότητα γιορτάζει τον θρίαµβο της 
ζωής ενάντια στον θάνατο.

Το µήνυµα της Ανάστασης του Θε-
ανθρώπου, φέρνει το µήνυµα της Ελ-
πίδας, της Συγχώρεσης, της Αλληλεγ-
γύης, της Αδελφοσύνης, της Αγάπης 
προς τον Συνάνθρωπο. Αγγίζει τις καρ-
διές όλων µας στην εξαιρετικά επίπονη 
δοκιµασία που βιώνει η Πατρίδα µας. 
Η Πίστη µας, τα ιδανικά και οι αξίες 
της Ελληνικής µας κληρονοµιάς αποτε-
λούν για ακόµη µια φορά στην ιστορία 
του Λαού µας, την βάση της κοινωνι-
κής και ηθικής ανάκαµψης.

Εύχοµαι ολόψυχα η Ανάσταση του 
Κυρίου να χαρίσει Γαλήνη στην ψυχή 
µας, Ευηµερία και Ειρήνη σε ολόκλη-
ρο τον κόσµο. Να δώσει την δύναµη 
και την φώτιση στον Ελληνικό Λαό να 
ξεπεράσει την κρίση.

Καλό Πάσχα,
∆ρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Γραµµατέας Παγκοσµίου ΣΑΕ

∆ιατηρητέο µνηµείο της Αυ-
στραλίας ανακηρύχθηκε 
ο Καθεδρικός Ναός του 

Ευαγγελισµού της Θεοτόκου της 
Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκο-
πής Αυστραλίας, στο κεντρικό 
προάστιο Ρέντφερν του Σίδνεϊ. 
Η επίσηµη ανακοίνωση έγινε την 
Κυριακή από τον Πρωθυπουργό 
της Νέας Νότιας Ουαλίας Μπάρι 
Ο’ Φάρελ, µετά τον Εσπερινό της 

Αγάπης την Κυριακή του Πάσχα, 
προεξάρχοντος του Αρχιεπισκό-
που κ. Στυλιανού. Ο κ. Ο’ Φάρελ 
έκανε την επίσηµη ανακήρυξη 
ως διατηρητέου µνηµείου του 
καθεδρικού ναού, ενώ παράλλη-
λα έπλεξε το εγκώµιο του Αρχι-
επισκόπου Στυλιανού τον οποίο 
χαρακτήρισε µεγάλο εκκλησια-
στικό ηγέτη του Ελληνισµού της 
Αυστραλίας.

Πασχαλινό μήνυμα 
της Γραμματέως 
του ΣΑΕ 
Δρας Ολγας 
Σαραντοπούλου

Διατηρητέο μνημείο 
ο Καθεδρικός Ναός 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στο Ρέντφερν

Με λαµπρότητα και κατάνυ-
ξη γιόρτασε το Πάσχα ο 
Ελληνισµός της Αυστρα-

λίας. Σύµµαχος για το πασχαλινό 
γλέντι ήταν ο καιρός, καθώς, αν 
και είναι φθινόπωρο, ο υδράρ-
γυρος κινείται σε υψηλά επίπεδα. 
Οι «ελληνοκρατούµενες» περιοχές 
των προαστίων της Μελβούρνης 
και του Σίδνεϊ πληµµύρισαν από 
τις ευωδιές του ψητού οβελία, τις 
χαρούµενες φωνές και τα αθάνατα 
ελληνικά τραγούδια.Με λαµπρό-
τητα αλλά και µε κατάνυξη οι οµο-

γενείς παρακολούθησαν και την 
τελετή της Ανάστασης. Κοσµοσυρ-
ροή επικράτησε σε όλες τις εκκλη-
σίες και τους γύρω χώρους τους 
ενώ εντυπωσιακό ήταν το θέαµα 
και για τους Αυστραλούς, οι οποί-
οι έβλεπαν χιλιάδες ανθρώπους 
εν τω µέσω της νυκτός να µετα-
φέρουν το αναστάσιµο φως στα 
σπίτια τους. Πάντως, τα τελευταία 
χρόνια έχουν απαγορευτεί αυστη-
ρά από την αστυνοµία τα βαρελότα 
και τα βεγγαλικά, λόγω των πολ-
λών τραυµατισµών. 

Παραδοσιακό Πάσχα στην Αυστραλία 


