
έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία, τη 
δηµοκρατία και την πρόοδο. Τόνισε ότι µας 
χωρίζουν µόνο 72 χρόνια κι ότι το έπος του 
’40 ήταν ένας ακόµη αγώνας του ελληνικού 
λαού τους τελευταίους δύο αιώνες. Τόνισε 
ακόµη τους δεσµούς φιλίας µε τους Αυστρα-
λούς που πολέµησαν για τα ίδια ιδανικά κι 
ότι τα δύο έθνη θα είναι το ένα στο πλευρό 
του άλλου οποτεδήποτε χρειασθεί. «Με µεγά-
λη µου χαρά είµαστε εδώ για να αποτίσουµε 
τιµή στους προγόνους µας, στη θυσία που 
έκαναν οι Έλληνες. ∆ίνοντας την µοναδική 
απάντηση που µπορούσε να δοθεί, η ελλη-
νική ψυχή έδειξε ότι έχει την δύναµη και 
τον απαραίτητο πλούτο για να προχωρήσει 
µπροστά και να προοδεύσει. Το έδειξε λέγο-
ντας το περίφηµο ΟΧΙ στην καθυστέρηση, 
στην υποταγή, στην υποδούλωση. Κατάφερε 
σύσσωµος ο ελληνικός λαός, µε τη βοήθεια 
και των γυναικών και των παιδιών, να υπερ-
τερήσει έναντι της ύλης του αντιπάλου, η 
οποία ήταν κατά πολύ υπέρτερη. Η ελληνική 

ψυχή κατανίκησε, υπερτέρησε και προόδευ-
σε. Πιστεύω πως αυτή η περήφανη νίκη του 
ελληνικού λαού που σηµειώθηκε µε πολλές 
θυσίες, θα µας δώσει την απαραίτητη δύνα-
µη να ξεπεράσουµε τις υλικές αδυναµίες που 
διερχόµαστε σήµερα κι οι οποίες πιστεύω 
ότι θα αποδειχθούν µία εύκολη δοκιµασία 
σε σχέση µε αυτά που έχουµε καταφέρει στο 
παρελθόν. Το µήνυµα που µας δίνουν οι 
πρόγονοί µας, µας δίνει τη σιγουριά ότι θα 
ξεπεράσουµε αυτές τις σχετικά και συγκριτι-
κά  εύκολες προκλήσεις των όχι τόσο απλών 
καιρών που διερχόµαστε». Αµέσως µετά η 
µαθήτρια του απογευµατινού σχολείου της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ στο 
Kyeemagh, Σιένα Πλέσσα, απήγγειλε το ποί-
ηµα «Έλληνας-Ελληνίδα».

ΑΘΑΣ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ:
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Ο γερουσιαστής Άθας Συνοδινός µίλησε 
κυρίως στα αγγλικά, καθώς - όπως είπε - δεν 
µιλά πολύ συχνά ελληνικά τα τελευταία χρό-
νια. Αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση, 
τόνισε: «Είναι σηµαντικό και µεγάλη χαρά 
για κάποιον σαν εµένα που έχει ελληνική 
καταγωγή και µεγάλωσε στην τοπική εκκλη-
σία και κοινότητα, είχε την ευκαιρία να φο-
ρέσει την ελληνική εθνική φορεσιά και να 
συµµετάσχει στις γιορτές των εθνικών µας 
επετείων, να βρίσκοµαι εδώ. Θέλω να σας 
συγχαρώ για το γεγονός ότι συνεχίζεται να 
θυµόσαστε και να γιορτάζετε. Είναι σηµαντι-
κό να θυµόµαστε, καθώς όπως λένε, αυτοί 
που δεν µαθαίνουν από τα λάθη του παρελ-
θόντος θα κάνουν ξανά τα ίδια λάθη. Τιµού-
µε τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για 
την πατρίδα και την ελευθερία». 

Στη συνέχεια ο γερουσιαστής Συνοδινός 
µίλησε µε θέρµη για το ελληνικό πνεύµα. 
Είπε πως πρόκειται για ένα πνεύµα που 
υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, δηµι-
ούργησε τον δυτικό πολιτισµό, άντεξε τον 
Ρωµαίο και τον Τούρκο κατακτητή, καθώς 
και τη Μικρασιατική καταστροφή, τους δύο 
παγκόσµιους πολέµους, τον εµφύλιο κι άλ-
λες δυστυχίες. «Το ελληνικό πνεύµα συνε-
χίζει να υπάρχει, παρά τις µακρόχρονες και 
σκοτεινές περιόδους σκλαβιάς κι αυτό γιορ-
τάζουµε σήµερα. Κουβαλάµε στα κόκκαλά 
µας πολιτισµό χιλιάδων χρόνων κι είµαστε 
υπερήφανοι. Περνάµε κάποιες δυσκολίες 
σήµερα αλλά θα τις ξεπεράσουµε µε το ίδιο 
πνεύµα που επιδείξαµε τις τελευταίες χιλιε-
τίες», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο γερουσιαστής Συνοδινός 
αναφέρθηκε σε ένα παροικιακό θέµα και 
καταχειροκροτήθηκε. «Θέλω µε την ευκαι-
ρία να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ελλη-
νικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, Χάρη 

∆ανάλη, και τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, 
Στυλιανό, για το γεγονός της συµφιλίωσης. 
Έθαψαν το τσεκούρι του πολέµου και δηµι-
ούργησαν έναν κορµό συνεννόησης και συ-
νεργασίας. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα 
γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να 
συντηρούν τις διαφορές και δεν βλέπουν 
την ευκαιρία της συνεργασίας και του κα-
λύτερου µέλλοντος. Οι δυο σας το κάνατε 
στην πράξη κι αξίζετε τα µεγαλύτερα συγχα-
ρητήρια όλων µας, όλης της ελληνικής πα-
ροικίας. Σας ευχαριστούµε πολύ γι’ αυτό», 
τόνισε. Στη συνέχεια µίλησε στα ελληνικά 
κι έδωσε συγχαρητήρια στην Κοινότητα για 
τα ελληνικά σχολεία και γηροκοµεία και για 
τον τρόπο που βοηθά την παροικία.

Αµέσως µετά, µαθητές του απογευµατινού 
σχολείου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινό-
τητας ΝΝΟ στο Summer Hill τραγούδησαν 
το τραγούδι «Ο Ντούτσε».

ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΚΛΑΡΚ:
ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ, 
ΕΝΝΟΟΥΝ ΠΟΤΕ

Ο πολιτειακός βουλευτής Ντέιβιντ Κλαρκ 
µίλησε µε ενθουσιώδη λόγια για την Ελλά-
δα και τους αγώνες του ελληνικού λαού δι-
αµέσου των αιώνων για ελευθερία, µε απο-
κορύφωµα την φράση «δεν είµαι Έλληνας, 
δεν καταλαβαίνω ελληνικά, αλλά νιώθω 
Έλληνας». Μίλησε επίσης µε πολύ κολα-
κευτικά λόγια για την Ελληνική Ορθόδοξη 
Κοινότητα ΝΝΟ, λέγοντας πως «ό,τι έπρεπε 
να κάνει το έχει κάνει, ό,τι υπήρχε να το πε-
τύχει το έχει πετύχει». Τόνισε, ακόµη, πως 
«όταν θυµόµαστε τα επιτεύγµατα των Ελλή-
νων πρέπει να θυµόµαστε και τα επιτεύγµα-
τα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
στη Νέα Νότια Ουαλία».

Μίλησε µε ζέση για τους Έλληνες που 
κράτησαν τον πολιτισµό τους σε δύσκολες 
εποχές και τη συνεισφορά τους στην αν-
θρωπότητα, τους αγώνες για την ελευθε-
ρία καθώς και για το έπος του ’40 και την 
αντίσταση. «Όταν οι Έλληνες λένε ΟΧΙ, εν-
νοούν ΠΟΤΕ», δήλωσε χαρακτηριστικά για 
την εθνική µας επέτειο, η οποία τόνισε πως 
άλλαξε την πορεία της ιστορίας. Σηµείωσε, 
ακόµη, ότι «αφού οι Έλληνες υπερνίκησαν 
τόσα εµπόδια στην µακραίωνη ιστορία τους, 
οι σηµερινές δυσκολίες θα αποδειχθούν µία 
απλή ηµέρα στην πορεία της αιώνιας Ελλά-
δας. Ζήτω η Αυστραλία και ζήτω η Ελλάδα».

ΓΚΑΪ ΖΑΝΓΚΑΡΙ:
Η ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ 
ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ο πολιτειακός βουλευτής Γκάι Ζανγκάρι 
παραβρέθηκε αντί της Σοφίας Κώτση που 
ήταν σε εκδήλωση στο Dubbo και µετέφερε 
τον χαιρετισµό της. Προσπάθησε µέσω του 
µεταφραστή στο google κι έγραψε στα ελ-
ληνικά την εξής φράση που είπε σε όλους: 
«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα. Συγχαρητή-
ρια για την επέτειο της ελληνικής εθνικής 
ηµέρας». Σηµείωσε το προνόµιο να βρεθεί 
«στην εκδήλωση για τα 72 χρόνια του ΟΧΙ, 
την ηµέρα που η Ελλάδα σήκωσε το ανά-
στηµά της για ελευθερία και δηµοκρατία» 
και µετέφερε τις θερµές ευχές του πολιτεια-
κού αρχηγού της αντιπολίτευσης Τζον Ρό-
µπερτσον, ο οποίος την περασµένη εβδο-
µάδα επισκέφθηκε το Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηµατογράφου Σίδνεϊ. 

Ο Γκάι Ζανγκάρι τόνισε πως πρέπει 
όλοι να είµαστε περήφανοι για τους προ-
γόνους µας που είπαν το ΟΧΙ στους Ιτα-
λούς και στους Γερµανούς κι έκανε µία 

µικρή ιστορική αναφορά στα γεγονότα 
της εποχής. «Το αξιοσηµείωτο είναι πως 
οι απλοί Έλληνες πολίτες κέρδισαν τον 
θαυµασµό ολόκληρου του ελεύθερου 
κόσµου κι έδωσαν την ελπίδα για την 
τελική νίκη», σηµείωσε χαρακτηριστικά. 
«Η επέτειος του ΟΧΙ δεν είναι µία απλή 
ηµέρα, αλλά η ηµέρα που θυµόµαστε τις 
ελληνικές αξίες, το πάθος, το φιλότιµο 
κι όσους θυσιάσθηκαν για την πατρίδα. 
Αποτελεί έµπνευση για εµάς που θέλουµε 
την δηµοκρατία και την ελευθερία κι υπο-
γραµµίζει τον αγώνα ενάντια στα δεδο-
µένα», συµπλήρωσε. «Είναι µία ευκαιρία 

να γιορτάσουµε τα ιστορικά γεγονότα και 
να αναγνωρίσουµε τον πολιτισµό και την 
πλούσια κληρονοµιά της Ελλάδας» είπε 
και συµπλήρωσε πως παρά τις σηµερινές 
οικονοµικές δυσκολίες «οι Έλληνες πα-
ραµένουν περήφανος λαός». Ολοκλήρω-
σε λέγοντας πως η πόρτα του κι αυτή του 
Τζον Ρόµπερτσον είναι πάντα ανοικτές για 
την ελληνική παροικία.

ΒΡΑΒΕΙΑ, ΧΟΡΟΣ
Στη συνέχεια µαθητές του απογευµατι-

νού σχολείου της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας ΝΝΟ στο Kyeemagh τραγούδη-
σαν «Γιορτάζει η πατρίδα» κι ακολούθησε 
η παρουσίαση των 2012 Minister Awards 
για τους µαθητές που διακρίθηκαν στα 
απογευµατινά και σαββατιάτικα σχολεία, 
µία βράβευση που έλαβε χώρα στις 3 Σε-
πτεµβρίου στο Πανεπιστήµιο ΝΝΟ.

Την εκδήλωση έκλεισε το χορευτικό συ-
γκρότηµα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοι-
νότητας ΝΝΟ  υπό την επιβλεψη της χορο-
διδασκάλισσας Παρούλας Θέρµπαν.
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Ο γερουσιαστής 
Άθας Συνοδινός

Το χορευτικό συγκρότηµα 
της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας ΝΝΟ




