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Περισσότερες από 250 εκδηλώσεις στο επετειακό πρόγραμμα 
της Εθνικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας
του Δρος Βασίλη Αδραχτά

Τ
ο έτος 2021 σηματοδοτεί μία 
μεγάλη επέτειο για τους απα-
νταχού Έλληνες· μεγάλη από 
κάθε πλευρά. Πρόκειται για 

τα 200 χρόνια από την κήρυξη της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821, 
μιας επανάστασης που κέρδισε επά-
ξια τη θέση της ανάμεσα στις μεγά-
λες επαναστάσεις της νεοτερικότη-
τας· μία θέση όλως ιδιαίτερη. Η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, λοιπόν, 
δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση 
να μην αναλάβει πρωτοβουλίες για 
τον εορτασμό αυτής της μοναδικής 
στιγμής για τον Ελληνισμό της οι-
κουμένης. Ως εκ τούτου, συγκρό-
τησε προ πέντε περίπου μηνών την 
«Εθνική Επιτροπή για τα 200 χρό-
νια από την Ελληνική Επανάσταση», 
έτσι ώστε να οργανωθούν και να συ-
ντονιστούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο μία σειρά από επετειακές εκ-
δηλώσεις σε ολόκληρη την Ομογέ-
νεια της Αυστραλίας. 
Το αποτέλεσμα της συλλογικής 
προσπάθειας των είκοσι μελών της 
Εθνικής Επιτροπής, σε συνεργασία 
με πάμπολλους συλλόγους, αδελφό-
τητες, οργανισμούς, ευαγή ιδρύμα-
τα, σχολεία, ενορίες και κοινότητες 
από όλες τις Πολιτείες και Επικρά-
τειες είναι ένα επετειακό πρόγραμ-
μα που περιλαμβάνει περισσότερες 
από 250 εκδηλώσεις. Στο πρόγραμ-
μα αυτό δεν λείπει σχεδόν τίποτα, 

αφού περιλαμβάνονται μαθητικές 
γιορτές, επίσημες παρελάσεις, δημι-
ουργία επετειακών μνημείων, συλ-
λεκτικά γραμματόσημα, η κοπή μιας 
μοναδικής σειράς από 1821 ασημέ-
νια νομίσματα, ομιλίες, συμπόσια, 
συνέδρια, εκθέσεις, θεατρικές πα-
ραστάσεις, κοινωνικές και φιλαν-
θρωπικές δράσεις, ειδικές εκδόσεις, 
εκπαιδευτικά προγράμματα, χοροε-
σπερίδες, συναυλίες και κονσέρτα, 
προβολές ταινιών και παραγωγή 
ντοκιμαντέρ, πολυαρχιερατικές Θεί-
ες Λειτουργίες σε όλες τις κατά Πο-
λιτεία πρωτεύουσες, και ασφαλώς η 
12η Κληρικολαϊκή Συνέλευση και 
το Παναυστραλιανό Συνέδριο Νε-
ολαίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, 

αφιερωμένα και τα δύο στο θέμα 
«Υπέρ πίστεως και πατρίδος».
Με αυτό το πλούσιο πρόγραμμα η 
Εθνική Επιτροπή φιλοδοξεί να χα-
ρίσει σε όλους τους Έλληνες Ορ-
θοδόξους μία εμπειρία της εθνικής 
επετείου αξιόλογη και συνάμα δι-
αφορετική. Δίπλα στις τόσες προ-
σεγγίσεις και οπτικές – την εθνογε-
νετική, την  κοινωνικοταξική, την 
απελευθερωσιακή, την αποκαταστα-
σιακή, κ.ά. – η Ιερά Αρχιεπισκο-
πή Αυστραλίας αποβλέπει κυρίως 
στην πρόταξη της εκκλησιοκεντρι-
κής όψης της Επανάστασης. Πρό-
κειται για μία όψη που δεν αρνεί-
ται τις υπόλοιπες, αλλά τις θέτει σε 
νέα βάση και ευρύτερη προοπτική. 

Η Επανάσταση έγινε από ένα σώμα 
που πρωτίστως και κυρίως – όχι 
αποκλειστικώς – δεν ήταν πολιτικό, 
ταξικό, κοινωνικό ή ακόμα και θρη-
σκευτικό, αν θέλετε, μα εξεχόντως 
το σώμα του Χριστού το σαρκωμένο 
μέσα στον ιστορικό χρόνο και χώρο. 
Η Επανάσταση έγινε από τους συ-
ντελεστές της με την βαθιά αίσθηση 
– ή ακόμα και ανεπίγνωστη (και γι’ 
αυτό ουδέποτε προβληματοποιημέ-
νη) βεβαιότητα – ότι αποτελούν Εκ-
κλησία. Γι’ αυτό και η Επανάσταση 
ήταν και παραμένει, πάνω απ’ όλα, 
υπόθεση ιερή, η ιερή υπόθεση της 
αυτεξούσιας ύπαρξης – κατ’ εικόνα 
και ομοίωσιν του ιδίου του Θεού.
Το πρόγραμμα της Εθνικής Επιτρο-
πής έχει ήδη ανακοινωθεί σε μία 
προκαταρκτική μορφή στο ΒΗΜΑ 
της Εκκλησίας (vema.com.au) και 
πολύ σύντομα η τελική του μορφή 
θα αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελί-
δα που ετοιμάζεται, ενώ παράλληλα 
θα κυκλοφορήσει και σε φιλοτεχνη-
μένη έντυπη εκδοχή σε ολόκληρη 
την Αυστραλία. Καλείστε όλοι να γί-
νετε κομμάτι αυτής της προσπάθειας 
και να αποδείξουμε από κοινού ότι 
οι Έλληνες της εν Αυστραλία Εκ-
κλησίας συγκινούνται, συνεργούν 
και συμπορεύονται στον παλμό μιας 
Επανάστασης που ξεκίνησε πριν 
από 200 χρόνια και συνεχίζει ακό-
μα για τη δικαίωση των πανανθρώ-
πινων ιδεωδών της…

Ευχάριστα μας εξέπληξε φέτος κατά την αλλαγή του 
χρόνου η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας καθώς κατά-
φερε να δείξει την σημασία της καταγραφής και της 
διατήρησης της ιστορικής μνήμης του ελληνισμού 
της Αυστραλίας και του σεβασμού στους φορείς της. 

Την ίδια στιγμή επέδειξε σύγχρονα αντανακλαστικά 
καθώς αντίστοιχα εγχειρήματα είτε δεν πραγματο-
ποιούνται ποτέ, είτε πραγματοποιούνται μετά από 
μεγάλη καθυστέρηση.

Ο λόγος για την πρώτη διαδικτυακή προβολή του 
αφιερώματος στη ζωή και το έργο του μακαριστού 
Αρχιεπισκόπου Στυλιανού. Για όσους δεν έτυχε 
ακόμα να το παρακολουθήσουν, βρίσκεται διαθέ-
σιμο στο Youtube και στο Facebook της Αρχιεπι-
σκοπής (Tα λινκ στο τέλος του κειμένου). Αξίζει 
να αφιερώσουν λίγο από τον χρόνο τους. Κι αυτό 
το συνιστούν σίγουρα όσοι είχαν ήδη την τύχη να 
απολαύσουν το αφιέρωμα. 

Το αφιέρωμα συγκίνησε και προκάλεσε ικανοποί-
ηση όχι μόνο στην ομογένεια της Αυσταλίας, αλλά 
σε όλο τον ελληνικό και ορθόδοξο κόσμο σε κάθε 
γωνιά της γης. Εγκωμιαστικά ήταν τα σχόλια που 

απέσπασε και η ποιότητα της παραγωγής.

Το εγχείρημα ήταν εξ αρχής απαιτητικό και δύσκο-
λο: να «χωρέσει» η σπουδαία και πολυσχιδής προ-
σωπικότητα του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, μαζί με 
πλειάδα βιογραφικών στοιχείων και το τεράστιο 
έργο που επιτέλεσε στα 44 χρόνια της Αρχιεπισκο-
πίας του στην Αυστραλία, μέσα στα στενά χρονικά 
όρια που επιβάλλονται για κάθε σχετικό αφιέρωμα 
- εν προκειμένω σε λίγο παραπάνω από μία ώρα. 
Ωστόσο, αν κρίνουμε από τα μηνύματα, τα τηλεφω-
νήματα και τα σχόλια που έχει λάβει η εφημερίδας 
μας, αλλά και τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις,  το στοίχημα 
αυτό κερδήθηκε με το παραπάνω.

Η μελετημένη δομή, η σκηνοθετική αρτιότητα και η 
αισθητική του, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές των 
συγγενών, των φίλων, των συνεργατών και όλων 
όσων γνώρισαν και αγάπησαν τον μακαριστό Αρ-
χιεπίσκοπο. Θερμά και επαινετικά λόγια ακούσαμε 
και για την μουσική επένδυση του αφιερώματος που 
κορυφώθηκε στους τίτλους του τέλος με το μελοποι-
ημένο ποίημα του μακαριστού Στυλιανού.

Και όπως μας είπε και ένας συμπάροικος με καλή 

γνώση της όλης διαδρομής του Αρχιεπισκόπου Στυ-
λιανού στην Αυστραλία κατάφερε όχι μόνο να συ-
γκινήσει τις καρδιές αλλά και αν τις «γεμίσει». 

Προφανώς αναφερόταν στο στοιχείο της πληρότη-
τας και της σφαιρικότητας που χαρακτηρίζει το αφι-
έρωμα, ένα στοιχείο που επιτρέπει να φωτιστούν 
όλες οι πτυχές της χαρισματικής προσωπικότητας 
και του έργου αυτού του μεγάλου Ιεράρχη. Και αυτή 
είναι η μεγαλύτερη επιτυχία των συντελεστών της 
παραγωγής, καθώς η δουλειά τους απαθανατίζει το 
μεγαλείο και αναδεικνύει την παρακαταθήκη του 
Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, για να τα γνωρίσουν 
όσοι ποτέ δεν είχαν έρθει σε επαφή με εκείνον και 
φυσικά οι επόμενες γενιές των Ελληνοαυστραλών 
και Αυστραλών.

O Κόσμος

Youtube
https://youtu.be/xMLy5Z8J0Ek

Facebook
https://www.facebook.com/greek.archdiocese
https://fb.watch/2RqP_3Gkeg/

Συγκίνησε το αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό

Υπέρ πίστεως και πατρίδος! 


