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Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας
Παντί τῷ Ἱερῷ Κλήρῳ καί τῷ εὐσεβεῖ Λαῷ

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀδελφοί Συλλειτουργοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλέστατα,

Χ ρ ι σ τ ό ς   Ἀ ν έ σ τ η !
Διελθόντες καί ἐφέτος τό πέλαγος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καλούμεθα ἅπαντες ὡς φωτόμορφα τέκνα 

τῆς Ἐκκλησίας, νά ὑποδεχθῶμεν τόν ἐκ τοῦ τάφου ὡς Νυμφίον προερχόμενον Χριστόν.
Ὅσαι καί ἄν εἶναι αἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ ἐν τῷ κόσμῳ, αἱ ὁποῖαι συσκοτίζουν καί ἀμαυρώνουν τό ἀνθρώπινον πρόσωπον, 

δέν ἐπιτρέπεται νά ὀλιγοπιστήσωμεν πρό τῆς ζωῆς, διότι τελικῶς ἡ ζωή λυτροῦται ἀπό τόν χορηγόν τῆς ζωῆς. Ὁ Πασχάλιος ἀμνός 
τοῦ Θεοῦ ἀναμένει νηστεύσαντας καί μή νηστεύσαντας, ἀρκεῖ νά ἀποδεχθοῦν τό Δεῖπνον οἱ ράθυμοι, ὅπως καί οἱ εὐσεβεῖς. 

Ὁ ἄνθρωπος καί ὁ κόσμος εἶναι περιουσία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν δέν δύναται νά καταποντίσει τό κράτος τοῦ θανάτου. 
Ὁσάκις αἰσθανόμεθα νά μᾶς ἐγκαταλείπουν αἱ δυνάμεις μας εἰς τόν καθημερινόν ἀγῶνα, πρέπει νά ἐνθυμούμεθα ὅτι ὑπεράνω 

τῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου μένουν πάντοτε ἀνεξάντλητοι αἱ δυνάμεις τοῦ Θεοῦ διά τόν ἄνθρωπον.
Εἰς τήν προγονική γλῶσσα μας, εἰς τά ἀθάνατα ἔπη τοῦ Ὁμήρου, «φῶς» καί «ἄνθρωπος» εἶναι λέξεις συνώνυμοι. 

Ἄς πιστεύσωμεν λοιπόν, ἀδελφοί, εἰς τό φῶς. Ἄς ἐργασθῶμεν διά τό φῶς, ὥστε καί τά ἔργα μας νά εἶναι ἐν τῷ φωτί εἰργασμένα.
Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός! Εἰρήνη ὑμῖν! Εἰρήνη πᾶσι!

Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν!
Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ὁ Αὐστραλίας  Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ
ΠΑΣΧΑ  2016

Τρία πάθη, απλά αλλά  και 
ακαταμάχητα ισχυρά, 

καθορίζουν την ζωή μου: «η 
λαχτάρα για αγάπη, η ανα-
ζήτηση της γνώσης και η 
αφόρητη λύπη για τη δυστυ-
χία της ανθρωπότητας».
Αν ένας εξωτερικός παρατη-
ρητής περιέγραφε τον κόσμο, 
θα έλεγε ότι η κύρια τροχιά 
κινείται στην κατεύθυνση της 
αυτοκτονίας. Όμως μια δεύ-
τερη τροχιά αναπτύσσεται 
προς την αντίθετη κατεύθυν-
ση και η τάση αυτή έχει κατα-
γράψει ορισμένες επιτυχίες. 
Το ερώτημα είναι, ποια από 
τις δυο θα επικρατήσει;
Αν θα ήθελε κάποιος να είναι 
ρεαλιστής, θα έλεγε πως 
τα πράγματα δε φαντάζουν 
ιδιαίτερα αισιόδοξα, όμως 
έχουμε μονάχα δυο επιλογές: 
η μια να πούμε «δεν υπάρχει 
ελπίδα, ας τα παρατήσουμε», 
βοηθώντας έτσι να συμβεί το 
χειρότερο. Η άλλη είναι να 
πούμε: «Λοιπόν, θα θέλαμε 
να βελτιώσουμε τα πράγ-
ματα, οπότε θα το προσπα-
θήσουμε». Αν καταφέρουμε 
κάτι, έχει καλώς, κι αν όχι, 
επιστρέφουμε στην χειρότερη 
δυνατή επιλογή.  

Παύλος Θεοδωρακόπουλος, 
υπεύθυνος 

∆ιαφηµιστικού 
Τµήµατος

Αγαπητοί αναγνώστες,

Καθώς πλησιάζουμε 
στην σημαντικό-

τερη ημέρα της Ορθο-
δοξίας, το βράδυ του 
Μεγάλου Σαββάτου 
θα υψώσουμε τις 
λαμπάδες μας και θα 
ευχηθούμε το “ΧΡΙΣ-
ΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ”. Η 
ευχή αυτή που είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος 
της ορθόδοξης πίστης 
μας θα μας ακολουθεί 
για τις επόμενες 40 
ημέρες.

Θα ήθελα να επωφελη-
θώ αυτής της ευκαιρίας 
και να σας ευχαριστή-
σω για την υπέροχη 
αφοσίωση σας και την 
υποστήριξή σας στην 
εφημερίδα “ο Κόσμος”. 
Σας ευχόμαστε μια 
ειρηνική και ευλογημέ-
νη Μεγάλη Εβδομάδα, 
όπου θα μπορέσετε να 
περάσετε χρόνο με την 
οικογένεια και τους φί-
λους, γιορτάζοντας τον 
αναστημένο Χριστό.

Σπύρος Χαραλάµπου
Εκδότης της 
εφηµερίδας 
«Ο Κόσµος»

Καλή Ανάσταση!

Οταν ηχήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλη-
σιών μας, φίλε αναγνώστη, κάθε ελληνικό σπίτι 

στην Αυστραλία θα γιορτάσει την Ανάσταση με την 
ίδια ευλάβεια και λαμπρότητα ύστερα από έναν και 
πλέον αιώνα παρουσίας στους Αντίποδες. Οπως κάθε 
χρόνο, «Ο Κόσμος» συμμετέχει στις μεγάλες γιορτές 
τής Ορθοδοξίας μας και πανηγυρίζει τη Λαμπρή με τη 
σημερινή μεγάλη έκδοση. 
Αυτή η μεγάλη γιορτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον 
Έλληνα, που από την αρχαιότητα σέβεται τον θάνατο 
και ελπίζει στην Ανάσταση, επειδή έχει νιώσει αμέτρη-
τες φορές τον πόνο τής ήττας, αλλά και τον θρίαμβο 
τής νίκης. Ο Ελληνας περισσότερο από άλλους χρι-
στιανούς συγκλονίζεται από τον θρήνο τής Παναγίας 
«Ω γλυκύ μου Εαρ» στον Επιτάφιο, που εκφράζει και 
τον πόνο τής Ελλάδας που έχασε τα παιδιά της, αλλά 
γνωρίζει πως τελικά θα πανηγυρίσει την Ανάσταση, 
πως το φως τής απελευθέρωσης θα σβήσει το σκοτάδι 
τής σκλαβιάς. Η Ανάσταση τού γλυκύτατου Ιησού είναι 
ένα μήνυμα χαράς, ελπίδας, αισιοδοξίας για το αύριο, 
πως ο πόνος και ο θρήνος έχουν ένα τέλος και η εγγύη-
ση ότι θα έρθει η λύτρωση.  Τούτες τις μέρες η πατρίδα 
και τ’ αδέρφια μας ζουν το δικό τους Γολγοθά, το δικό 
τους Γολγοθά ζουν πολλοί συμπάροικοι με αρρώστειες 
και θανάτους αγαπημένων τους, το δικό τους Γολγοθά 
ζουν εκατομμύρια συνάνθρωποι που τους βασανίζουν 
άπονες εξουσίες, αλλά ας ελπίζουμε και ας προσευχό-
μαστε για τη δική τους Ανάσταση.  Για να γλιτώσουν η 
Ελλάδα και τ’ αδέρφια μας από την μέγγενη των τοκο-
γλύφων, για να βρουν την υγεία τους και παρηγοριά οι 
συμπάροικοι που υποφέρουν αυτές τις άγιες μέρες, για 
να γίνει πραγματικότητα για τους συνανθρώπους μας 
το μήνυμα των Χριστουγέννων για την «επί γης ειρήνη 
εν ανθρώποις ευδοκία».
Στον καθένα από εσάς φίλοι αναγνώστες, «Ο Κόσμος» 
εύχεται Καλή Ανάσταση με τις οικογένειές σας και το 
άγιο Φως ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.  

Γιώργος Χατζηβασίλης, 
Αρχισυντάκτης 

Το Πάσχα, το μήνυμα 
της Σταύρωσης και της 

Ανάστασης, είναι διαρκές, 
δεν γνωρίζει σύνορα, δεν 
ξεχωρίζει. Συμβολίζει κάθε 
φορά, κάτι ξεχωριστό, για 
τον καθένα.
Μια προσωπική “σταύρω-
ση”. Είναι ένας συμβολισμός 
θυσίας, ελπίδας, πίστης και 
προσδοκίας. Έχει μήνυμα 
διαχρονικό και είναι πάντα 
επίκαιρο, ειδικά στην επο-
χή που διανύουμε. Κι αν 
ο Γολγοθάς δείχνει ακόμη 
μακρύς, ας φροντίσουμε να 
ανταπεξέλθουμε στις δύσκο-
λες καταστάσεις, κρατώντας 
ανάμεσά μας αδιαπραγμά-
τευτες τις αξίες της Αγάπης 
για τον συνάνθρωπο και 
της Αλληλεγγύης για τον 
διπλανό μας.
Διότι είμαστε άνθρωποι, 
ζούμε κοινωνικά και ως 
κοινωνία, ως κοινότητα, 
οφείλουμε να αγωνιζόμαστε 
και να ελπίζουμε.
Εύχομαι σε όλους τους 
αναγνώστες του ΚΟΣΜΟΥ, 
χρόνια πολλά, υγεία, δύνα-
μη, κουράγιο και αγάπη.

Γιώργος Σταυρουλάκης
Αρχισυντάκτης 

των αθλητικών σελίδων 
του ΚΟΣΜΟΥ




