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H παροικία γιόρτασε ενωµένη την εθνι-
κή επέτειο, λέγοντας το δικό της ΟΧΙ 
στον φασισµό, στο σκοτάδι και στον 

διχασµό. Μαζί Αρχιεπισκοπή, Κοινότη-
τα και συµπάροικοι απότισαν φόρο τιµής 
στους ήρωες του έπους του ’40 κι έστειλαν 
µήνυµα αισιοδοξίας για τις δύσκολες στιγ-
µές που περνά σήµερα η πατρίδα.

Σ’ αυτό το κλίµα έλαβε χώρα το απόγευ-
µα της Κυριακής 28 Οκτωβρίου, στο οίκη-
µα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
ΝΝΟ, η γιορτή της Κοινότητας για την εθνι-
κή επέτειο, µία εκδήλωση που τίµησε µε την 
παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλί-
ας, Στυλιανός. Παρόντες στην εκδήλωση 
ήταν επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, Χάρης ∆ανά-
λης και µέλη του ∆.Σ., ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Βασίλειος Τόλιος, 
ο εκπρόσωπος της οµοσπονδιακής αντιπο-
λίτευσης και του Τόνι Άµποτ, γερουσιαστής 
Άθας Συνοδινός, ο εκπρόσωπος της πολι-
τειακής κυβέρνησης και του πρέµιερ Μπάρι 
Ο’ Φάρελ, βουλευτής Ντέιβιντ Κλαρκ, ο εκ-
πρόσωπος της πολιτειακής αντιπολίτευσης 
και του Τζον Ρόµπερτσον, βουλευτής Γκάι 
Ζανγκάρι, ο επικεφαλής της Επιτροπής Κοι-
νοτικών Σχέσεων, πρόεδρος Στέπαν Κερ-
κιασαριάν, τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου Μάρικβιλ, Εµάνουελ Τσαρδούλιας και 
Βίκτορ Μάκρι, ο πρόεδρος της ∆ιακοινο-
τικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας και πρόεδρος του Κολλεγίου 
της Αγίας Ευφηµίας, Πίτερ Θεοφίλου ΟΑΜ, 
ο πρόεδρος της Ενορίας-Κοινότητας Μπέλ-

µορ «Οι Άγιοι Πάντες», Πολ Κουρούσιης, 
µε τον Χρήστο Τριανταφύλλου, ο πρώην 
πολιτειακός υπουργός Τζον Χατζηστέργος, 
εκπρόσωποι της Ένωσης Βορείων ∆ήµων 
Σπάρτης «Ωραίας Ελένη», της Πανειπηρω-
τικής Ένωσης ΝΝΟ, της Σαµιακής Ένωσης 
«Ο Λυκούργος», της Συµιακής Αδελφότητας 
και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

Οικοδεσπότης της εκδήλωσης ήταν ο 
ταµίας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινό-
τητας ΝΝΟ, Χρήστος Μπελέρχας, ο οποίος 
καλωσόρισε τους παραβρισκόµενους στο 
κτίριο της Κοινότητας. «Η Κοινότητα, όπως 
πράττει κάθε χρόνο, τιµά και φέτος την επέ-
τειο του ΟΧΙ και την ηρωϊκή αντίσταση του 
ελληνικού λαού στις φασιστικές δυνάµεις 
του Άξονα. Τιµούµε εκείνους που έδωσαν 
τη ζωή τους για την πατρίδα κι όλους τους 
αγωνιστές», τόνισε.

Στη συνέχεια µαθητές και µαθήτριες των 
απογευµατινών σχολείων της Κοινότητας 
έψαλαν τους εθνικούς ύµνους Ελλάδας κι 
Αυστραλίας. Αµέσως µετά η ∆ήµητρα Πα-
παντωνίου, µαθήτρια του Σαββατιανού 
σχολείου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινό-
τητας στο Clemton Park, απήγγειλε το ποίη-
µα «Το Σαράντα». Ακολούθησε ενός λεπτού 
σιγή στη µνήµη εκείνων που έχασαν τη ζωή 
τους µαχόµενοι για την Ελλάδα.

ΧΑΡΗΣ ∆ΑΝΑΛΗΣ:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Πρώτος στο βήµα του οµιλητή ανέβη-

κε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας ΝΝΟ, Χάρης ∆ανάλης. Μίλησε 
στα αγγλικά και µέσα από ένα σύντοµο ιστο-
ρικό τόνισε τον ηρωϊσµό των Ελλήνων να 
πολεµήσουν απέναντι σε έναν υπέρτερο κι 
υπεράριθµο στρατό. Υπογράµµισε επίσης 
την αντίσταση των Ελλήνων κατά την διάρ-
κεια της Κατοχής και τόνισε: «Για εµάς, εδώ 
στην Αυστραλία, είναι σηµαντικό να θυµό-
µαστε κάθε χρόνο την εθνική επέτειο και να 
γνωρίζουµε την ιστορία µας. Είναι σηµαντι-
κό επίσης να εξάγουµε κυρίαρχα συµπερά-
σµατα από τέτοιους αγώνες. Η Ελλάδα ήταν 
τότε ηθικά παραλυµένη από το καθεστώς 
Μεταξά και πολέµησε απέναντι σε υπέρτερο 
εχθρό. Όµως, ο ελληνικός λαός απέδειξε 
για άλλη µία φορά, όπως και στην αρχαιό-
τητα και στο πρόσφατο παρελθόν, ότι όταν 
πολεµά για την ελευθερία του στέκεται αντά-
ξιος της πρόκλησης. Είναι σηµαντικό να θυ-
µόµαστε και να τιµούµε και σας ευχαριστώ 
για την παρουσία σας».

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ:
ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι, ΣΤΟ ΜΙΣΟΣ, 
ΣΤΟ ΨΕΥ∆ΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Α∆ΙΚΟ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός 
έγινε δεκτός από τους παραβρισκόµενους 
µε παρατεταµένο χειροκρότηµα. Στον σύ-
ντοµο χαιρετισµό του, στα ελληνικά, τόνι-
σε: «Τιµούµε το ηρωϊκό ΟΧΙ του ελληνικού 
λαού δια στόµατος του πρωθυπουργού του. 
Ήταν ένα οµόθυµο, οµόψυχο ΟΧΙ. Ένα ΌΧΙ 
στο σκοτάδι, ένα ΟΧΙ στο µίσος, ένα ΟΧΙ 
στο ψεύδος, ένα ΟΧΙ στο άδικο. Οι Έλλη-

νες είχαν υπόψιν τους το ηθικό µέρος του 
αγώνα και το φρόνηµά µε το οποίο αγωνί-
σθηκαν ήταν η πίστη που είχαν στο δίκαιο 
του µικρού, αγωνιζόµενου, ελληνικού λαού. 
Γι’ αυτό το λόγο, σήµερα περισσότερο από 
τα λόγια έχουν σηµασία η µνήµη κι ο σε-
βασµός σ’ αυτές τις αξίες τις οποίες καθαγί-
ασαν τα θύµατα του ’40, τα οποία δεν ήταν 
µόνο εκείνοι που έπεσαν στη µάχη αλλά κι 
εκείνοι που πέρασαν όλοι τους την υπόλοι-
πη ζωή τους ως ανάπηροι ή ποικιλότροπα 
πληγωµένοι. Ευχαριστώ την Ελληνική Ορ-
θόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ για την πρόσκληση 
κι είµαι ευγνώµων σε όλους όσοι ήλθατε να 
δηλώσουµε ότι το ΟΧΙ, όπως ελέχθη και µε 
τους όρους κάτω από τους οποίους ελέχθη, 
ήταν ένα τεράστιο ΝΑΙ. Το ΟΧΙ στο άδικο 
είναι ένα ΝΑΙ στην δικαιοσύνη, το ΟΧΙ στο 
ψεύδος είναι ένα ΝΑΙ στην αλήθεια, το ΟΧΙ 
στο µίσος είναι ένα ΝΑΙ στην αγάπη, στην 
ειρήνη και στην οµόνοια. Εύχοµαι να είµα-
στε άξιοι της ελευθερίας που µας έδωσαν οι 
πρόγονοί µας».

Μετά τον χαιρετισµό του Αρχιεπισκόπου 
Αυστραλίας Στυλιανού, οι µαθητές του απο-
γευµατινού σχολείου της Κοινότητας στο 
Connell’s Point, Θρασύβουλος Πλαγίσσου 
και Anthony Watt-Smith, απήγγειλαν το 
ποίηµα «Το αθάνατο ΟΧΙ».

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΛΙΟΣ:
Η ΨΥΧΗ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΥΛΗ

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδ-
νεϊ, Βασίλειος Τόλιος, δήλωσε ότι τιµούµε 
τους προγόνους µας, Έλληνες και µη, που 

στον φασισµό
στο σκοτάδι
στον διχασµό

ΕΝΩΜΕΝΗ ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
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