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Toυ Κώστα Πάσσα

M έσα σε κλίµα Εθνικής υπερηφάνειας 
θα εορτάσουµε και φέτος την επέ-
τειο της Εθνικής µας παλιγγενεσίας 
(κεκλεισµένων των θυρών λόγω του 

κορωνοϊού  COVID- 19 ) αναπολώντας τα 
απαράµιλλά σε αίγλη και µεγαλείο κατορθώ-
µατα των προγόνων µας, και αποτίνοντας τον 
οφειλόµενο φόρο υπέρτατης τιµής ,σεβασµού 
και ευγνωµοσύνης  προς όλους εκείνους  που 
µε το άγιο αίµα τους επανάφεραν την Λευτε-
ριά  στη µητρική της γη.
Την Άγια ηµέρα της 25ης Μαρτίου 1821 ο 
λαός γονατίζει µπροστά στην ιστορία και ανα-
διπλώνει τις ιστορικές µνήµες, τα ιδανικά, τα 
οράµατα, τις θυσίες, το Κρυφό Σχολειό που 
όπλισαν την ψυχή και οδήγησαν στην τελική 
αποτίναξη ενός βάρβαρου, αντιανθρώπινου 
Τουρκικού ζυγού αιώνων.

Αρµόζει και πρέπει να σταθούµε και εµείς ευ-
λαβικά  για µια ακόµη φορά  µπροστά στην 
επέτειο της µεγάλης αυτής ηµέρας και να 
αντλήσοµε απ’ αυτή δύναµη και θάρρος, παλ-
µό κι ελπίδα ώστε να κρατηθούµε όρθιοι στη 
ζωή και να αγωνιστούµε  µε πίστη και αφοσί-
ωση, για τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθε-
ρίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Ψάχνοντας για τα θετικά σηµεία του υπέροχου 
εκείνου αγώνα θα διαπιστώσουµε πως ο σταυ-
ρός συνέτριψε το µισοφέγγαρο και κλήρος και 
λαός γαλβανισµένοι σε µία αδιάσπαστη ενό-
τητα και προσηλωµένοι στις ιδέες της ορθο-
δοξίας και της ελευθερίας κατέστρεψαν τον 
τύραννο και δηµιούργησαν το θαύµα του 21.
Επίσης θέλοµε να υπενθυµίσοµε κατά τρόπο 
σαφή και κατηγορηµατικό και ιδιαίτερα στη 
νέα γενιά ότι το έθνος µας πρέπει να ζήση και 
να τύχη µιας περίοπτης θέσης στο χώρο της 

Ενωµένης Ευρώπης.
Είναι ανάγκη σήµερα περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά  να ενστερνιστούµε όλοι µας τα 
διδάγµατα που απορρέουν από το «Αγιασµέ-
νο Εικοσιένα» και να υιοθετήσοµε τις νου-
θεσίες των απλών αλλά και ανεπανάληπτων 
εκείνων εθνικών µας αγωνιστών
Την 25η Μαρτιου 1821 γιορτάζοµε την 
Ανάσταση του γένους, γιορτάζοµε και χαι-
ρετίζοµε το αποκορύφωµα και την ευτυχή 
λύση του δράµατος τετρακοσίων περίπου 
χρόνων σκλαβιάς του λαού µας. Γιορτάζοµε 
µνηµονεύοντας και τιµώντας εκείνους που 
φύτεψαν, καλλιέργησαν και πότισαν µε δά-
κρυα και αίµα το δένδρο της ελευθερίας του 
Έθνους µας.
Αυτό υπογραµµίζει και βροντοφωνάζει ο 
Κάλβος µε τον στίχο  -  Θέλει αρετήν και τόλ-
µη η Ελευθερία -.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυβερνητικό Αυστραλιανό κλιμάκιο πραγματοποίησε επίσκεψη  στις 11, 12 και 13 
Φεβρουαρίου 2020, στο Ελληνικό Κοινοτικό Σπίτι για τους Ηλικιωμένους στο Earlwood 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, για να ελέγξει την 
λειτουργία του και κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες  καλής λειτουργίας που έχουν τεθεί 
από την Αρμόδια Επιτροπή. 

 Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά και ήταν σύμφωνα με τα Πρότυπα της Φροντίδας των 
Ηλικιωμένων, όλες οι βαθμίδες της εξέτασης ήταν άριστες  και ως εκ τούτου δόθηκε 
διαπίστευση για τριετή περίοδο  ήτοι μέχρι το 2023, ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός και 
επίτευγμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό και οι εθελοντές  του Κοινοτικού Γηροκομείου 
εργάστηκαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και με αφοσίωση στα πρότυπα που ορίζονται 
από το Νόμο για την επίτευξη των σκοπών αυτών,  ώστε να έχουμε σήμερα μια τόση 
μεγάλη επιτυχία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας  
μαζί με την αφοσίωση του εργατικού δυναμικού πέτυχαν το όραμα να προσφέρουν την 
καλύτερη δυνατή φροντίδα  στους ηλικιωμένους μας. Αποδείχθηκε πως η αφοσίωση στον 
σκοπό και η προσήλωση στις ηθικές αξίες αποτελούν το θεμέλιο λίθο της κάθε εργασίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει επίσης την  ευγνωμοσύνη του προς όλους τους 
ηλικιωμένους και τις οικογένειές των που έχουν εναποθέσει  την φροντίδα  και την 
εμπιστοσύνη τους στο Κοινοτικό Γηροκομείο. Η άνεση και η ευημερία των ηλικιωμένων 
είναι η ύψιστη μέριμνα της Διοικήσεως που θα συνεχίσει  να παρέχει τις υπηρεσίες  και 
να γίνονται σεβαστές οι επιλογές και οι προτιμήσεις των ηλικιωμένων. 

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας 
Ουαλίας ευχαριστεί και συγχαίρει την Διεύθυνση και όλο το προσωπικό του Κοινοτικού 
Γηροκομείου για την μεθοδικότητα και υποδειγματική στάση των κατά την διάρκεια  του 
όλου ελέγχου.    

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 

Μήνυµα της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης 
για την 25η Μαρτίου

Σ υχνά προετοιµάζοµαι για αυτή την πιο σηµα-
ντική ηµέρα του ελληνικού ηµερολογίου, γε-
µάτoς υπερηφάνεια και στοχασµό.

Αναλογίστηκα τους ήρωες της Επανάστασης και τις 
δυσκολίες που αντιµετώπισαν συνειδητοποιώντας 
ότι γιορτάζουµε σήµερα τις θυσίες που έκαναν.

Σήµερα, όµως, αντιλαµβάνοµαι καλύτερα τις θυ-
σίες τους.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, καθώς βιώνουµε 
µία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής µας, 
µπορούµε να κατανοήσουµε αποτελεσµατικότερα 
τις δυσκολίες εκείνων που αγωνίστηκαν για την 
ελευθερία το 1821.

Γιορτάζοντας τους ήρωες του χθες, µπορούµε 
τώρα να αναγνωρίσουµε τους σύγχρονους ήρω-
ες, καθώς αντιµετωπίζουµε αυτόν τον µανιώδη και 
πολύπλοκο εχθρό. Οι αγώνες και οι θυσίες που 
έγιναν πριν από σχεδόν 200 χρόνια µαζί µε την 
πειθαρχία και την επιµονή, είναι αυτά που πρέπει 
να σκεφτόµαστε αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις 
του σήµερα.

∆εν πρέπει να απελπιζόµαστε για τις δύσκολες 
στιγµές που περνάµε τώρα – αντίθετα, θα πρέπει 
να αντιµετωπίζουµε το σήµερα µε την ίδια επιµονή 
που έδειξαν οι ήρωες του 1821. Και µε την ίδια 
αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι γονείς και οι 
παππούδες µας µέσα από τις πιο σκοτεινές ώρες 
τους κατά τον εµφύλιο πόλεµο και την κατοχή.

Έτσι στοχάζοµαι τώρα αυτήν την πιο σηµαντική 
ηµέρα.

Να είσαστε όλοι ασφαλείς. Να είσαστε προσεκτι-
κοί.

Ζήτω 25η Μαρτίου.
Βασίλης Παπαστεργιάδης ΟΑΜ




