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Ο ελληνισµός της Αυστραλίας γιόρτασε 
µε λαµπρότητα και ευλάβεια το Πάσχα

Μ
ε λαµπρότητα και ευλάβεια εορτάστηκε 
η Μεγάλη Εβδοµάδα και η Ανάσταση σε 
κάθε γωνιά του Σίδνεϊ. Εντυπωσιακή ήταν 
η συµµετοχή του κόσµου καθώς χιλιάδες 

πιστοί παρακολούθησαν τις λειτουργίες της Μεγάλης 
Εβδοµάδας σε κάθε γωνιά της ΝΝΟ καθώς και σε 
όλες τις Πολιτείες. Ο «Κόσµος» κατέγραψε την συµµε-
τοχή του Κόσµου σε αρκετές από τις ενορίες κοινότη-
τες στο Σϊδνεϊ (Φωτογραφίες στις σελίδες 23-26 και 
στην έκδοση της Τετάρτης). 

Την Κυριακή του Πάσχα στην λειτουργία της Αναστά-
σεως στον Καθεδρικό Ναό του Ρέντφερν, ο Αρχιε-
πίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός ξεκίνησε την οµίλια 
του µε βαθύτατα ποιητικό τρόπο λέγοντας ότι:

«Το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως θα έπρεπε να 
το ψάλλουµε όχι µόνο στις ανθρώπινες γλώσ-
σες αλλά σε όλες τις γλώσσες της δηµιουργίας. 
Το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Χριστού που 
διέλυσε όλα τα σκότη και φώτισε όλες τις αµφι-
βολίες θα έπρεπε να το ψάλλουµε και στων που-
λιών τη γλώσσα και στων φιδιών τη γλώσσα και 
στων πετρωµάτων τη γλώσσα και σε όλων των 
κτισµάτων τη γλώσσα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο 
της Αθανασίας. Ανάσταση θα πει Αθανασία. Ο 
Θάνατος δεν έχει πια εξουσία στην ύπαρξη». 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η ανάγνωση 
του Ευαγγελίου έγινε σε πλήθος γλωσσών, ο 
ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος διάβασε στα Γερµανικά, 
και έκανε ειδική αναφορά στον ιερέα Μιλτιάδη 
Χρυσαύγη συγχαίροντας τον για την ποιµαντι-
κό του έργο στις κοινότητες των Αβοριγίνων. 

Επίσης ευχήθηκε «να ξεπεράσουµε τις κρίσιµες 
στιγµές που περνάει η φιλτάτη µας πατρίδα, η 
Ελλάδα, στην οποία οι περισσότεροι λαοί οφεί-
λουν πολλά...», και πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουρ-
γός της Αυστραλίας «ζήτησε µέσω του Νικολάου 
Βαρβαρή να του επιτραπεί να εισέλθει στην ιερή 
αυτή ατµόσφαιρα για ένα λεπτό για να θυµίσει 
την συµβολή των Ελλήνων στη διαµόρφωση της 
σύγχρονης Αυστραλίας».

Ο Πρωθυπουργός Τόνυ Άµποτ  
γιόρτασε Ελληνικά την Ανάσταση
Ιστορικής σηµασίας γεγονός η παρουσία του πρωθυπουρ-
γού της Αυστραλίας και της συζύγου του στο Ναό της 
Αναστάσεως του Κυρίου στο Κόγκαρα χάρη στην πρωτο-
βουλία του οµοσπονδιακού βουλευτή του Μπάρτον, Νικο-
λάου Βαρβαρή. 

Στην Εκκλησία της Ανάστασης του Κυρίου της Ελληνι-
κής Ορθόδοξης Ενορίας και Κοινότητας Kogarah του 
νότιου Σύδνεϋ παρακολούθησε µε κατάνυξη την Θεία 
Λειτουργία της Ανάστασης ο Πρωθυπουργός της Αυ-
στραλίας κ. Τόνυ Άµποτ µε τη σύζυγό του Μάγκυ και 
τον οµοσπονδιακό βουλευτή της περιφερείας και πρό-
εδρο της εν λόγω Κοινότητας κ. Νίκο Βαρβαρή µε τη 
σύζυγό του Ντορέτ.Με την παραδοσιακή λαµπάδα της 
Ανάστασης ο κ. Άµποτ ακολούθησε το λαό στο «δεύτε 
λάβετε φως» και αµέσως µετά το  «Χριστός Ανέστη» 
κλήθηκε να ευχηθεί στους πάνω από 15.000 πιστούς 
που είχαν κατακλίσει το χώρο του προαυλίου της εκ-
κλησίας και τους γύρω χώρους.
Σε σύντοµο µήνυµά του ο κ. Άµποτ εξύµνησε την ελ-
ληνική παροικία της Αυστραλίας λέγοντας στους παρι-
στάµενους πιστούς «Βλέποντας γύρω µου αυτό το 
πλήθος σκέφτοµαι ότι τόσοι πολλοί σκληρά ερ-
γαζόµενοι άνθρωποι από την Ελλάδα κατάληξαν 
εδώ στην Αυστραλία προς µεγάλο όφελος τούτης 
της χώρας µας, της χώρας αυτής που µοιραζό-
µαστε όλοι, της χώρας που αγαπάµε, της χώρας 
που όλοι µας θέλουµε να βελτιώσουµε, έτσι αυτό 
το Πάσχα προσευχόµαστε για όλους µας, όπως 
κάνουµε κάθε Πάσχα, προσευχόµαστε για όλους 
τους τους χριστιανούς, προσευχόµαστε για όλους 
τους καλούς ανθρώπους, προσευχόµαστε για την 
Ελλάδα. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»
Ο κ. Άµποτ έκλεισε το σύντοµο µήνυµα του λέγοντας στα 
ελληνικά «Χριστός Ανέστη» και το πλήθος ανταποκρί-
θηκε σύσσωµο «Αληθώς Ανέστη», ενώ σε σύντοµη δή-
λωσή του ο κ. Άµποτ είπε «Είναι υπέροχο που βρέθηκα 
εδώ. Είµαι ευτυχής που ο Νίκος Βαρβαρής µε προσκά-
λεσε απόψε σε αυτή τη θαυµάσια χριστιανική γιορτή».

Άµποτ: Προσευχόµαστε για την Ελλάδα


