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Η ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας 
τιμά την Ημέρα της Αυστραλίας 2020

Η 26η Ιανουαρίου αποτελεί 
εθνική εορτή της Αυστραλί-
ας. Σαν σήµερα τα πλοία του 
Πρώτου Στόλου έφθασαν στον 

κόλπο Botany της Νέας Νοτίου Ουα-
λίας. Για τους ιθαγενείς και άλλους 
νησιωτικούς πληθυσµούς της περιο-
χής, η 26η Ιανουαρίου θεωρείται η 
µέρα της Βρετανικής εισβολής στις 
πατρίδες τους. Ο Ελληνισµός απαιτεί 
να αναγνωρίζεται ότι είναι ο γηγενής 
πληθυσµός της Θράκης, της Ανατο-
λίας, του Πόντου, της Κύπρου, της 
Ηπείρου, της Μακεδονίας, την ίδια 
δίκαιη απαίτηση προβάλουν και οι 
γηγενής πληθυσµοί της Αυστραλίας.
Η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, θεωρεί την 26η Ια-
νουαρίου ως την εθνική εορτή της 
χώρας, η οποία πρέπει να τιµάται µε 
σεβασµό γιατί σηµατοδοτεί την γένε-
ση της σύγχρονης Αυστραλίας.
Τους τελευταίους δύο και πλέον αι-
ώνες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλλη-
νες έχουν φτιάξει τις ζωές τους στην 
Πέµπτη Ήπειρο. Από την Ελλάδα, 
την Κύπρο, την Μικρά Ασία, την Αί-
γυπτο, τη Ρουµανία, τις χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, την Νό-

τια Αφρική, και πολλές άλλες χώρες 
έχουν έρθει οι Έλληνες. Κάποιοι ως 
οικονοµικοί µετανάστες. Άλλοι σαν 
πολιτικοί πρόσφυγες.
Άλλοι ήταν επιζώντες της Γενοκτο-
νίας των Ελλήνων (1914-1924), οι 
οποίοι έλαβαν χείρ βοήθειας από 
τους Αυστραλούς την ώρα που τους 
κυνηγούσαν στις πατρογονικές τους 

εστίες στην Θράκη, στον Πόντο, στην 
Ανατολία.
Κάποιοι µετανάστευσαν µετακινού-
µενοι ανάµεσα στην Αυστραλία, την 
Ελλάδα και την Κύπρο πολλές φορές, 
όπως ο πρόγονός µας ο Οδυσσέας, 
ακολουθώντας τις ανήσυχες ψυχές 
τους.
Μοναδική περίπτωση αποτελούν οι 

κληρικοί – ιερείς, Επίσκοποι και Αρ-
χιεπίσκοποι - οι οποίοι µετανάστευ-
σαν στην Αυστραλία για να υπηρε-
τήσουν τις πνευµατικές ανάγκες των 
Ορθοδόξων της Αυστραλίας.
Οποιοσδήποτε και να ήταν ο λόγος ο 
οποίος τους έφερε στους Αντίποδες, 
οι Έλληνες που γεννήθηκαν στο εξω-
τερικό καθώς και οι Έλληνες που γεν-
νήθηκαν στην Αυστραλία εκφράζουν 
την ευγνωµοσύνη τους στην χώρα και 
στην κοινωνία η οποία τους έχει προ-
σφέρει τόσες ευκαιρίες: οικονοµικές, 
πολιτικές, επιµορφωτικές, πνευµατι-
κές και άλλες. 
Όπως κλείνει το ποντιακό µοιρολόϊ 
για την Άλωση της Πόλης το 1453, 
ο Ελληνισµός «ανθεί και φέρει κι 
άλλο». Ο Αυστραλιώτης Ελληνισµός 
συνεχίζει να µεγαλώνει και να ανα-
πτύσσεται, προσαρµοσµένος στις 
εδώ συνθήκες και υιοθετώντας στοι-
χεία από αυτές.
Ο Ελληνισµός έχει γίνει κοµµάτι του 
Αυστραλιανού τοπίου όπως οι ελαιώ-
νες της Νοτίου Αυστραλίας. 
Χρόνια Πολλά! Χαρούµενη Ηµέρα 
της Αυστραλίας!

Η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ τιµά τη ∆ιεθνή Ηµέρα Μνήµης 
των Θυµάτων του Ολοκαυτώµατος

Από το 2005, η 27η Ιανουαρίου τιµάται ως 
η ∆ιεθνής Ηµέρα Μνήµης των Θυµάτων 
του Ολοκαυτώµατος. Η ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτί-
ου Ουαλίας συντάσσεται µε ολόκληρη την 
ανθρωπότητα και στρέφει τις σκέψεις της 
ειδικά στους Έλληνες Εβραίους που δολο-
φονήθηκαν από τα κατοχικά στρατεύµατα σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. 60,000 µε 70,000 
Έλληνες Εβραίοι επιλέγησαν και οδηγήθη-
καν στον θάνατο µόνο και µόνο επειδή ήταν 
αυτοί που ήταν.
Ήταν την 27η Ιανουαρίου 1945 που ο Σο-
βιετικός «Κόκκινος» Στρατός απελευθέρωσε 
το σύµπλεγµα στρατοπέδων εξοντώσεως και 
συγκέντρωσης, γνωστό στο σύνολό του ως 
Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Έτσι αποκαλύφθηκε 
ολόκληρη η φρίκη των εγκληµάτων του Να-
ζιστικού καθεστώτος. Περισσότεροι από ένα 
εκατοµµύριο άνθρωποι δολοφονήθηκαν
στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Ανάµεσά τους 
ήταν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι, κυ-
ρίως από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τη 
Βέροια, τις Σέρρες, τη Φλώρινα, τη ∆ράµα, 
την Καβάλα, τα Ιωάννινα και την Άρτα, την 
Αθήνα, την Κω, τη Ρόδο και την
Κρήτη.
Όλοι αυτοί, άντρες, γυναίκες και παιδιά, 
ήταν Έλληνες πολίτες, Εβραίοι στο θρή-
σκευµα.
Όπως δήλωσε ένας από τους επιζώντες: 
«Ζήσαµε ως Έλληνες, πεθάναµε ως Έλλη-
νες.»

Στη µοναδική του είδους της ανοικτή επι-
στολή της 23ης Μαρτίου 1943, ο  Αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών ∆αµασκηνός δήλωσε:
«Η αγία Ορθόδοξη θρησκεία µας δεν ανα-
γνωρίζει ανώτερη ή κατώτερη ποιότητα µε 
βάση τη φυλή ή τη θρησκεία και η θρησκεία 
µας αναφέρει πως: “ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ 
Έλλην” (Γαλ. 3: 28) και συνεπώς καταδικά-
ζει κάθε απόπειρα διακρίσεων ή δηµιουργί-
ας φυλετικών ή θρησκευτικών διαφορών.»
Το Τάγµα της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ θυµάται επίσης 
τα άτοµα και τις οικογένειες που διακινδύ-
νευσαν τις ζωές τους για να σώσουν τους 
συνανθρώπους τους που βρίσκονταν σε 
ανάγκη: τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών ∆αµα-
σκηνός, τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυ-
σόστοµο, τον ∆ήµαρχο Ζακύνθου Λουκά 
Καρρέρ, τον ιατρό Παναγιώτης Βεζερίδη µε 
την οικογένειά του, καθώς και την Ευλαµπία 
Τοκατλίδου εκ Βεροίας.
 Οι οικογένειες Βεζερίδη και Τοκατλίδη 
ήταν επιζώντες της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων  του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της 
Ανατολικής Θράκης, άνθρωποι που θυµό-
νταν τις  γεµάτες πόνο προσωπικές τους 
εµπειρίες και οι οποίοι, όπως διηγήθηκαν 
στο Ίδρυµα Yad Vashem στα Ιεροσόληµα, 
ήταν αποφασισµένοι να βοηθήσουν αυτούς 
που βρέθηκαν αντιµέτωποι µε παρόµοιες 
καταστάσεις.
Κάθε 27η Ιανουαρίου, το Τάγµα της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ λέει «Ποτέ Ξανά!»




