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Μήνυµα Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας 
κ.κ. Στυλιανού δια την επέτειον 25ης Μαρτίου 1821
A κολουθῶντας μία ἤδη καθιερω-

μένη ἐτησία παράδοση, συγκε-
ντρωθήκαμε πάλι σήμερα γιά 
νά ἑορτάσωμε μιά διπλῆ ἐπέ-

τειο, ἀφ’ ἑνός μέν τόν Εὐαγγελισμό τῆς 
Θεοτόκου, καί ἀφ’ ἑτέρου τόν ἀγῶνα 
τῶν Ἐλλήνων γιά ἀνεξαρτησία, ὁ ὁποῖος 
ἐκορυφήθηκε στήν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821 κατά τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρα-
τορίας.

Παρόλο πού ἐκ πρώτης ὄψεως ἡ θρη-
σκευτική ἑορτή δέν φαίνεται νά ἔχει 
καμμιά σχέση μέ τόν ἐθνικό γεγονός, 
θά πρέπει νά παραδεχθοῦμε ὅτι δέν 
ἦταν μόνον ἡ χρονική σύμπτωση πού 
συνένωσε τά δύο σέ μιά κοινή ἀξιομνη-
μόνευτη ἐμπειρία. Ἡ σπουδαιότητα τῆς 
θρησκευτικῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου εἶναι σαφῶς δεδο-
μένη στό γεγονός ὅτι ἡ Ἐνανθρώπησις 
τοῦ Θεοῦ δέν ἀναφερόταν εἰδικῶς σέ 
ἕνα ἔθνος ἤ γένος, ἀλλά σέ ὁλόκληρη 
τήν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία, ὡς σύνολο, 
ἔχει ἀνάγκη σωτηρίας.

Χωρίς νά εἴμεθα βλάσφημοι, θά μπο-
ρούσαμε νά ποῦμε ὅτι κατά παρόμοιο 
τρόπο καί ὁ ἀγώνας γιά ἀνεξαρτησία 
ὁποιουδήποτε ἔθνους ἤ λαοῦ καταπι-
εζομένου ἀπ’ ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη 
δύναμη, συνιστᾶ ἐξ ὁρισμοῦ ἕνα ἱερό 
αἴτημα, πού ἀφορᾶ ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους, καί ἀκριβῶς γι’ αὐτόν τόν λόγο 
πρέπει νά τόν συμμερίζονται καί νά τόν 
τιμοῦν μέ τήν ἴδιαν εὐαισθησία ὅλα τά 
ἄλλα ἔθνη.

Σ’ αὐτήν τήν προοπτική εἶναι σαφές ὅτι 
ὁ κοινός παρονομαστής τῆς θρησκευ-
τικῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀφ’ 
ἑνός, καί τῆς ἐθνικῆς Ἐπαναστάσεως 
ἀφ’ ἑτέρου, εἶναι τό γενικόν αἴτημα περί 
ἐλευθερίας.

Ἀκριβῶς αὐτή ἡ παγκόσμια διάσταση 

καί τό αἰώνιο κῦρος τοῦ περί ἐλευθερίας 
αἰτήματος, εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον 
ποτέ δέν θά ‘πρεπε νά δοῦμε τήν ἀνά-
μειξιν τῶν Φιλελλήλων ἐκείνων στήν 
Ἑλληνική Ἐπανάσταση, ἀλλά οὔτε καί 
τήν παρουσία τῶν μή Ἑλλήνων στούς 
σημερινούς ἑορτασμούς, ἁπλῶς ὡς 
ἔκφραση συμβατικῆς εὐγενείας, ἀλλά 
μᾶλλον ὡς εἰλικρινῆ προσωπική δέ-
σμευση.

Τοὐλάχιστον γιά ἐκείνους πού πιστεύ-
ουν στά ἴδια ἰδανικά τῆς δημοκρατίας, 
τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς 
εἰρήνης, θά ἔπρεπε νά εἶναι προφανές 
ὅτι ἡ ἀνεξαρτησία δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς 
ἐξωτερική συνθήκη, ἀλλά μᾶλλον τρό-
πο ζωῆς. Γιά νά τό ποῦμε μέ ἄλλα λόγια, 
ἡ ἀνεξαρτησία δέν ἐξασφαλίζει ἁπλῶς 
τά μέσα γιά μιά ἀξιοπρεπῆ ζωή, ἀτομι-
κή ἤ συλλογική. Ἡ ἀνεξαρτησία εἶναι 
μᾶλλον ἡ ἴδια ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς, γιά 
τήν ὁποίαν ἡ σύγχρονη κοινωνία ἰσχυ-
ρίζεται ὅτι ἐνδιαφέρεται ἰδιαιτέρως.

Πάντως, μιλῶντας γιά ἀνεξαρτησία, 
πρέπει νά διακρίνωμε σαφῶς τά διάφο-
ρα εἴδη αὐτῆς, ὅπως ἐθνική, πολιτική, 
κοινωνική, οἰκονομική ἤ ψυχολογική.
Ἐπιπροσθέτως, σέ ὅλα αὐτά ὑπάρχει καί 
ἕνα ἄλλο εἶδος ἀνεξαρτησίας, τό ὁποῖον 
σέ τελική ἀνάλυση φαίνεται νά εἶναι 
ἀρκετά ἄσχετο πρός τά ἄλλα μνημο-
νευθέντα εἴδη. Πρόκειται γιά τήν ἠθική 
ἀνεξαρτησία, μία ἰδιότητα πού προέρ-
χεται ἀπ’ εὐθείας ἀπό τό γεγονός τοῦ 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐδημιουργήθηκε κατ’ 
εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ, καί γι’ αὐτόν 
ἀκριβῶς τόν λόγον αὐτή ἡ ἀνεξαρτησία 
δέν ἐξαρτᾶται ἀπαραιτήτως ἀπό ὁποιεσ-
δήποτε ἐθνικές, πολιτικές, κοινωνικές ἤ 
οἰκονομικές συνθῆκες.
Ἐφ’ ὅσον ἡ ἠθική ἀνεξαρτησία τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου εἶναι ἕνα ἀπ’ 
εὐθείας ἀπό τόν Θεόν δῶρον, δέν μπο-
ρεῖ νά δημιουργηθεῖ οὔτε νά χαρισθεῖ 

ἀπό ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο. Μπορεῖ 
μόνον νά ἀναγνωρισθεῖ, νά γίνει σε-
βαστή καί νά διασφαλισθεῖ, ὡς ὑψίστη 
ἱερή ἀξία.
Ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν ὅλα αὐτά τά εἴδη ἀνε-
ξαρτησίας πού μνημονεύσαμε πιό πάνω, 
πρέπει νά θυμούμαστε ὅτι, ἐνῷ ἡ ἠθι-
κή ἀνεξαρτησία παραμένει πάντοτε τό 
πικρό προνόμιο μόνον τῶν ἡρώων καί 
τῶν ἁγίων, οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες δέν 
ἀποτελοῦνται ἀπό ἥρωες καί ἁγίους. 
Γιά πλῆθος ἀρκετά γνωστῶν λόγων, 
καθώς καί γιά ἕνα ἀριθμό ἀπό ἀστάθ-
μητους παράγοντες, τά μεγάλα πλήθη 
δυστυχῶς δέν μποροῦν νά φθάσουν τό 
ἐπίπεδο τῆς ἠθικῆς ἐλευθερίας, χωρίς 
νά ὑποστηριχθοῦν σταθερά ἀπό εὐνοϊ-
κές κοινωνικές, οἰκονομικές, ἐθνικές καί 
πολιτικές συνθῆκες.

Ἀλλά, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφαί, 
κάποιος θά μποροῦσε νά ρωτήσει, γιά 
ποιό λόγο ἀναλύομε τήν ἔννοια τῆς 
ἀνεξαρτησίας, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ἑνός τέτοιου 
ἑορτασμοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶλλον θά ἔπρε-
πε νά εἶναι ἕνα συμβατικό κοινωνικό 
γεγονός. Ἡ ἀπάντηση σ’ αὐτό εἶναι ὅτι 
ἡ ὑποκρισία καί ἀναλγησία τῶν οὕτω 
καλουμένων ἀνεπτυγμένων χωρῶν τῆς 
σήμερον, ἰδιαιτέρως δέ τῆς ἀνεύθυνης 
συμπεριφορᾶς τῶν κυβερνήσεών τους, 
καθιστοῦν τό θέμα τῆς ἀνεξαρτησίας 
σοβαρώτερον καί πιεστικώτερον πρό-
βλημα ἀκόμη καί ἀπό τήν παγκόσμια 
πεῖνα.

Δέν χρειάζεται νά ἐξετάσωμε ἐπί μέ-
ρους περιπτώσεις σέ διάφορες χῶρες 
τοῦ σημερινοῦ κόσμου, παρ’ ὅλο πού οἱ 
ἡγέτιδες πολιτικές δυνάμεις ἰσχυρίζο-
νται σήμερα ὅτι διά τῆς λεγομένης πα-
γκοσμιοποιήσεως ἀγωνίζονται γιά μιά 
γενική ἀλληλεγγύη πού νά ἐκφράζεται 
σέ διεθνῆ εἰρήνη καί εὐημερία.
Γινόμεθα καθημερινῶς ἀκόμη μάρτυρες 
μιᾶς ἄνευ προηγουμένου προκλήσε-

ως καί θράσους ἀπό μέρους τῶν ἰδίων 
αὐτῶν ἡγέτιδων δυνάμεων.
Οἱ πασίγνωστες ἐτήσιες Ἐκθέσεις τῶν 
Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἐπί τῶν διεθνῶν κοι-
νωνικῶν συνθηκῶν, ἤ οἱ Ἐκθέσεις τῆς 
Ὀργανώσεως «Διεθνής Ἀμνηστία», 
ἀποτελοῦν ἐξόχως ἀνησυχητικές φω-
νές γιά μαζικά ἐγκλήματα, τά ὁποῖα δέν 
εἶναι δυνατόν νά ἀνεχώμεθα περαιτέ-
ρω, χωρίς νά καταστοῦμε οἱ ἴδιοι ἐξίσου 
ἔνοχοι γιά ἀμέτρητα θύματα κάτω ἀπό 
τά ἴδια τά μάτια μας.

Ἀσφαλῶς, δέν χρειάζεται νά μνημονεύ-
σω ἐδῶ τίς περισσότερο γνωστές περι-
πτώσεις. Ὅμως, εἶναι ἀληθινά ἀπογοη-
τευτικό τό ὅτι, ἐνῷ ὁ σύγχρονος κόσμος 
προσπαθεῖ νά ξεπεράσει τόν ἀντίκτυπο 
πού εἶχε τό ὀλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων, 
ἡ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, οἱ Ἑλλη-
νικές τραγωδίες στήν Μικρά Ἀσία καί 
τήν Κύπρο – ἀκόμη αἱμάσσουσα πληγή 
(!) – καί πολλές ἄλλες ὠμότητες σέ διά-
φορα σημεῖα τοῦ κόσμου, ὀφείλουμε νά 
αἰσθανώμεθα ντροπή γιά νέους ἀδικαι-
ολόγητους πολέμους.
Οἱ ὑπεύθυνοι πολιτικοί ἡγέτες, ἰδίως οἱ 
χριστιανοί πολιτικοί ἡγέτες, πρέπει νά 
τολμοῦν νά ἐκφράζουν σαφῆ καταδίκη 
τοιούτων καταστάσεων, ἐκ μέρους ὅλων 
τῶν πολιτῶν πού ἀντιπροσωπεύουν. 
Αὐτό ἀναμφιβόλως θά ἦταν ὁ καλύτε-
ρος τρόπος μνημοσύνου τῶν θυσιῶν 
ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους γιά 
δικαιοσύνη, ἐλευθερία καί τιμή, συγ-
χρόνως δέ καί ἡ πλέον δημιουργική πα-
ραίνεση πρός τίς ἐπερχόμενες γενιές.

Μέ τήν ἐλπίδα καί τήν εὐχή τοῦ χρόνου 
νά ἑορτάσωμε, σύν Θεῷ, τήν διπλῆν 
αὐτήν σπουδαίαν ἐπέτειον σ’ ἕνα κό-
σμο πιό εἰρηνικό καί πιό κατηλλαγμέ-
νο, εὐχαριστῶ ὅλους σας, ἰδιαιτέρως δέ 
τούς διαφόρους ἀξιωματούχους γιά τήν 
προσοχή σας, καί ἐπικαλοῦμαι τήν ἐξ 
ὕψους εὐλογία.




