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Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας 
κ.κ. Μακαρίου για την Ημέρα της Αυστραλίας

Αυστραλία: Το πρώτο σποτ για τους εορτασμούς 
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Α
πό της αφίξεώς μου στην 
Αυστραλία, τον Ιούνιο του 
2019, δεν έχω πάψει στιγμή 
να δοξάζω και να ευγνωμο-

νώ τον Θεό που οδήγησε τα βήματά 
μου σε ετούτη την ευλογημένη γη. 
Το έχω δηλώσει, το επαναλαμβά-
νω και το εννοώ απόλυτα. Και κάθε 
ημέρα που περνάει το συνειδητο-
ποιώ ολοένα και βαθύτερα: Συνιστά 
πράγματι ευλογία να ζει κανείς σε 
μια κοινωνία ανοιχτή, δημοκρατι-
κή, πολυπολιτισμική, σε ένα από τα 
φωτεινότερα παραδείγματα αλληλο-
σεβασμού και αλληλοκατανόησης. 
Και η σημερινή ημέρα ενδείκνυται, 
εκτιμώ, για να εορτάσουμε αυτήν τη 
σημαντική κατάκτηση της αυστραλι-
ανής κοινωνίας, αναγνωρίζοντας τη 
διαχρονική συνεισφορά όλων των 
μελών της - από τους αυτόχθονες, 
Πρώτους Κατοίκους της Αυστραλί-
ας, μέχρι και τους μετανάστες των 
τελευταίων δεκαετιών, συμπερι-
λαμβανομένων των ομογενών μας 
Ελλήνων οι οποίοι εδώ στους Αντί-
ποδες έχουν αποκτήσει τη δεύτερη 
πατρίδα τους.
Ταυτόχρονα, προσφέρεται ως ευ-
καιρία για να γυρίσουμε το βλέμ-
μα μας με θάρρος προς το παρελ-
θόν, να προβληματιστούμε και να 
αντλήσουμε πολύτιμα διδάγματα. 
Εξάλλου, τα λάθη και οι αδικίες δεν 
απουσιάζουν από κανενός λαού την 

ιστορία. Η ουσία, όμως, βρίσκεται 
στην αναγνώρισή τους, στην παρα-
δοχή και στη διαρκή μέριμνα για 
την αποκατάστασή τους.
Υπό αυτήν την έννοια, σήμερα μπο-

ρούμε να εορτάζουμε την Εθνική 
Ημέρα της Αυστραλίας με τη βεβαι-
ότητα ότι οδεύουμε στο σωστό μο-
νοπάτι. Με υπερηφάνεια για όσα 
έχουμε ήδη πετύχει, εμπνεόμαστε 

και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας 
για περισσότερη αγάπη, περισσότε-
ρη δικαιοσύνη, περισσότερη ενότη-
τα και συμπόρευση.
Happy Australia Day!

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας παρουσιάζει 
με ιδιαίτερη χαρά στην Ομογένεια και την ευρύ-
τερη αυστραλιανή κοινωνία το πρώτο επίσημο 
τηλεοπτικό σποτ που αφορά στο επετειακό πρό-
γραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων/δράσεων 
της Εθνικής Επιτροπής για τα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση. Το συγκεκριμένο 
σποτ προσφέρεται στην ελληνική και την αγγλική 
γλώσσα, αποσκοπώντας να προβάλει τόσο στους 
νεότερους όσο και στους μεγαλύτερους την εθνι-
κή και συνάμα εκκλησιαστική διάσταση του μεγά-
λου αγώνα που έκαναν το 1821 οι επί 400 ολό-
κληρα χρόνια υπόδουλοι Έλληνες για να γίνουν 
και πάλι ελεύθεροι και πολιτικά αυτεξούσιοι.
Το πρώτο αυτό τηλεοπτικό σποτ τονίζει ορι-
σμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της φυσι-
ογνωμίας των Ελλήνων και Ελληνίδων διαμέ-
σου των αιώνων, όπως τη λεβεντιά, το σθένος, 
την αυτοθυσία και το φιλότιμο, ενώ παράλληλα 
διατρανώνει την ανάγκη ο απανταχού Ελληνι-
σμός να παραμείνει αφοσιωμένος στη θρησκευ-
τική του πίστη, τα πανανθρώπινα ιδανικά που 
ως πολιτισμός γέννησε, καθώς και στο μεγάλο 
όραμα της ελευθερίας.

Με τα λόγια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, η μοναδική αυτή 
επέτειος των 200 ετών ελληνικής ανεξαρτησίας 

καλεί όλους τους Έλληνες Ορθοδόξους να θυμη-
θούν και πάλι τις ρίζες τους: τους μάρτυρες της 
πίστεως και τους ήρωες της πατρίδος!  


