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Μ
ε δοξολογία στον Ιερό 
Καθεδρικό Ναό του Ευ-
αγγελισµού της Θεοτόκου 
(Κυριακή 25 Οκτωβρίου) 

ξεκίνησαν οι φετινές εκδηλώσεις 
µνήµης για την 80η επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 από την Ιερά Αρχι-
επισκοπή Αυστραλίας. Στη δοξολογία 
προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-
πος Μελόης Αιµιλιανός. Μετά το τέ-
λος της λειτουργίας, εκπρόσωποι των 
οµογενειακών οργανώσεων κατέθε-
σαν στεφάνια στο µνηµείο πεσόντων. 
Η Ελληνική Πολιτεία εκπροσωπήθη-
κε από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλά-
δας στο Σίδνεϊ, κ. Χρήστο Καρρά και 
την Εµπορική Σύµβουλο, κα Κάτια 
Γκίκιζα. Τη ∆ιακοινοτική Επιτροπή 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής εκπροσώ-
πησε ο κ. Τζακ Πασσαρής και την Ελ-
ληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ, ο 
κ. Χάρης ∆ανάλης. 

Το µήνυµα του  
Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας
Στο µήνυµα του µε αφορµή την επέ-
τειο, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας 
Μακάριος αναφέρει:
Υπερηφάνεια, ευγνωµοσύνη, ευθύ-
νη. Σήµερα, οι τρεις αυτές λέξεις πε-
ριφέρονται στον νου µας και πληµµυ-
ρίζουν το είναι µας, καθώς στα αυτιά 
µας αντηχεί το ηρωικό “ΟΧΙ” της 
28ης Οκτωβρίου 1940.
Υπερηφάνεια, διότι πριν από 80 χρό-
νια η µικρή και φτωχή Ελλάδα, µε τα 
πενιχρά µέσα και τις περιορισµένες 
δυνάµεις που διέθετε, όρθωσε το 
ανάστηµά της απέναντι στις πανίσχυ-
ρες πολεµικές µηχανές της φασιστι-
κής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερµα-
νίας, κι έγινε παράδειγµα ηρωισµού 
και αυταπάρνησης για όλους τους λα-
ούς της υφηλίου.
Αναλογιζόµενοι δε το σθένος και το 
πνεύµα αυτοθυσίας µε τα οποία αγω-
νίστηκαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος 
οι πρόγονοί µας, υποκλινόµαστε µε 
σεβασµό στη µνήµη τους και κατα-
θέτουµε τη βαθιά ευγνωµοσύνη µας. 
Χωρίς τον αγώνα και τη θυσία τους, 
τίποτα από όσα απολαµβάνουµε σή-
µερα δε θα ήταν δεδοµένο και αυτο-
νόητο.
∆οξάζουµε κι ευγνωµονούµε, ταυτό-
χρονα, την Υπεραγία Θεοτόκο για την 
προστασία και την εµψύχωση που 
προσέφερε στον αγώνα των Ελλήνων 
κατά τη διάρκεια του Έπους του ’40. 
Η σηµερινή επέτειος, που συµπίπτει 
µε την εορτή της Αγίας Σκέπης, συ-
νιστά µία ακόµα υπενθύµιση ότι σε 
όλες τις κρίσιµες στιγµές της ιστο-
ρίας, η Παναγία υπερασπιζόταν και 
σκέπαζε µε τη χάρη της το Γένος των 
Ελλήνων.
Σε ό,τι µας αφορά, έχουµε ιερή υπο-
χρέωση και τεράστια ευθύνη να µετα-
λαµπαδεύσουµε στις επόµενες γενεές 
τη σπουδαία παρακαταθήκη που µας 
άφησαν οι πρόγονοί µας. ∆εν είναι 

µόνο οι ηµεροµηνίες, τα ονόµατα και 
οι “ξερές” πληροφορίες που πρέπει 
να αποστηθίσουν οι νέοι µας. Είναι 
προπάντων τα ιδανικά και οι αξίες 
του Γένους και της Πίστεώς µας, εκεί-
να που ώθησαν µε οµοψυχία τους 
προγόνους µας στο να αντισταθούν 
ηρωικά, πρόθυµοι να θυσιάσουν 
ακόµα και τη ζωή τους. Αυτά τα ιδα-
νικά και αυτές τις αξίες οφείλουµε να 
τα µεταφέρουµε ατόφια στην επόµενη 
γενιά, ως µια έµπρακτη απόδειξη σε-
βασµού και τιµής προς τον αγώνα και 
τις θυσίες των παππούδων και των 
γιαγιάδων µας.
Θα ήταν παράλειψη δε, αν λησµο-
νούσαµε πως το Έπος του 1940 και 
συνολικά ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος 
αποτέλεσαν µια ιστορική συγκυρία 
κατά την οποία ενισχύθηκαν περαιτέ-
ρω οι δεσµοί φιλίας µεταξύ Ελλήνων 
και Αυστραλών, αφού πολέµησαν 
αντάµα, στην ίδια πλευρά της ιστορί-
ας. Ως εκ τούτου, η σηµερινή ηµέρα 
µπορεί να λογίζεται εορτή για ολό-
κληρη την αυστραλιανή κοινωνία.
Με αυτές τις σκέψεις, εύχοµαι ολό-
ψυχα στους αγαπητούς αδελφούς Ιε-
ράρχες, στον ιερό Κλήρο, στις µονα-
στικές αδελφότητες, στον φιλόχριστο 
λαό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής µας, 
καθώς και σε όλες τις Ελληνίδες και 
σε όλους τους Έλληνες, Χρόνια Πολ-
λά και Παναγιοσκέπαστα!

Ο εορτασµός από την Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ
Με τους µαθητές των απογευµατινών 
σχολείων να απαγγέλουν ποιήµατα, 
να τραγουδούν πατριωτικά τραγού-
δια και να παρουσιάζουν µια δραµα-
τοποιηµένη εκδοχή της έναρξης του 
έπους του ’40 σφραγίστηκε ο εορτα-
σµός της 80ης επετείου του «Όχι», 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
ΝΝΟ. Στην αποφασιστική σηµασία 

της πρώτης νίκης εναντίον των δυ-
νάµεων του Άξονα αναφέρθηκε στην 
οµιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας, κ. Χάρης 
∆ανάλης, που έδωσε το παρών στην 
εκδήλωση µαζί µε τον Γραµµατέα της 
Κοινότητας κ. Μιχάλη Τσιλίµο, τον 
ταµία, κ. Χρήστο Μπελέρχα και την 
πρόεδρο του Ελληνικού Φεστιβάλ 
Σίδνεϊ, κα Ουρανία Καρτέρη. Αναφο-
ρές στις σηµερινές εθνικές προκλή-
σεις έκανε ο εκπρόσωπος της Ελλη-
νικής Πολιτείας, Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κ. Χρήστος 
Καρράς που µετέφερε και το µήνυ-
µα του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. 

Κωνσταντίνου Βλάση. Την Ιερά Αρχι-
επισκοπή Αυστραλίας εκπροσώπησε 
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης 
κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, ο οποίος 
επαίνεσε τους µαθητές που συµµετεί-
χαν στην εκδήλωση και τόνισε την 
θρησκευτική διάσταση της ηµέρας. 

Ανάµεσα στους οµιλητές της εκδή-
λωσης ήταν ο βουλευτής του Ότλι, 
Μάρκ Κούρι, που εκπροσώπησε την 
Πρέµιερ της ΝΝΟ, Γκλάντις Μπερε-
τζίκλιαν, η επικεφαλής της Πολιτεια-
κής αντιπολίτευσης, Τζόντι Μακέι, οι 
Πολιτειακοί βουλευτές του Εργατικού 
Κόµµατος, Τζιχάντ Ντιµπ, Σοφία Κώ-
τση και Κόρτνι Χούσος και πλήθος 
δηµοτικών συµβούλων και οµογενει-
ακών παραγόντων. Συντονιστής της 
εκδήλωσης ήταν η κα Άρτεµις Θεο-
δωρή.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε τους εθνι-
κούς ύµνους της Αυστραλίας και της 
Ελλάδας που τραγούδησαν οι µαθη-
τές των Απογευµατινών και Σαββα-
τιανών σχολείων της Κοινότητας. 
Ποίηµα διάβασε, η µαθήτρια Ιωάννα 
Λαχανά (Κλέµπτον Παρκ), ενώ οι 
µαθητές Νικολέτα Βενέτη, ∆ήµητρα 
Βάλλα, Παντελής Βάλλας, Χρυσάνθη 
Λαχανά, Ιωάννα Λαχανά, Ίρις Γου-
ναρά και Κωνσταντίνα Γιαννάκαρου 
παρουσίασαν µια δραµατοποιηµένη 
παράσταση των ιστορικών γεγονό-
των. Τους µαθητές συνόδευαν και 
καθοδηγούσαν η συντονίστρια του 
τµήµατος εκπαίδευσης της Κοινότη-
τας, κα Βίκυ Τοµαρά και οι δάσκαλοι 
τους. Μετά το τέλος της εκδήλωσης 
ακολούθησε δεξίωση.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Επιστροφή στην κανονικότητα για την ελληνική παροικία 
που τίµησε την 80η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940




