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πουλα. Φάνηκε ανάγλυφα επί σκηνής, η 
μεγάλη τους αγάπη για την Ελλάδα αλλά 
και η αφοσίωσή τους στην Ορθόδοξη πί-
στη. Στο τέλος της γιορτής ο Θεοφιλέστα-
τος, ενθουσιασμένος και συγκινημένος 
μαζί, είπε ότι η παράσταση ήταν ό,τι το 
καλλίτερο έχει δει. Ευχαρίστησε και συ-
νεχάρη τους νέους και τις νέες της ΟΧΕ, 

καθώς και όλους τους υπευθύνους για την 
όμορφη αυτή εκδήλωση, και μετέφερε τις 
ευλογίες Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου. 
Η επόμενη εκδήλωση της ΟΧΕ για τα 200 
χρόνια από την Επανάσταση σχεδιάζεται 
στον ίδιο τόπο και χρόνο την Κυριακή 28 
Μαρτίου, και με θέμα «Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης».

Η
πρώτη εκδήλωση της Ορθοδόξου 
Χριστιανικής Ενώσεως (ΟΧΕ), 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, 

στο κτίριο της ΟΧΕ στο Kingsgrove. Τον 
Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο εκ-
προσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Κυανέων κ. Ελπίδιος. Επίσης παρευρέ-
θηκαν, ο Ηγούμενος και η συνοδεία του, 
από την Ιερά Μονής Παναγίας Παντανάσ-
σης, αρκετοί ιερείς και πλήθος κόσμου. 
Το θέμα της εκδήλωσης ήταν «ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΩΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» και 
περιελάμβανε ένα ιστορικό οδοιπορικό 
από την μαύρη Τρίτη της 29ης Μαΐου 
1453, μέχρι τη δημιουργία της Φιλικής 
Εταιρίας και το προανάκρουσμα του ξεση-
κωμού με το Θούριο του Ρήγα.
Ειδικές αναφορές έγιναν στην ελπίδα της 
Ρωμιοσύνης για λευτεριά, στην σημασία 
των εκατοντάδων Νεομαρτύρων (λουλού-
δια στη βαρυχειμωνιά) και στη συμβολή 
των κλεφτών και τον τρόπο ζωής τους. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο «παι-
δομάζωμα», μέσα από το συγκινητικό δί-
πρακτο σκέτς «Ο Πασάς της Δάρας», κατά 
την διάρκεια του οποίου πολλοί από τους 
θεατές δάκρυσαν, και στο ηρωικό Σού-
λι με εκλογές από το γνωστό ποίημα του 
Βαλαωρίτη «Ο Σαμουήλ». Τη γιορτή πλαι-
σίωσαν με επίκαιρα δημοτικά τραγούδια, 
οι πολυμελείς χορωδίες των νέων και 
νεανίδων της ΟΧΕ και του Ορθόδοξου 
Χριστιανικού Φιλικού Κύκλου κυριών 
και δεσποινίδων, συνοδευομένων από 
παραδοσιακά μουσικά όργανα. Αξίζει να 
σημειωθεί πως στο τελευταίο άσμα το 
«Θούριο του Ρήγα» το ακροατήριο αντα-
ποκρίθηκε με πρωτοφανή ενθουσιασμό, 
όρθιοι επευφημώντας και τις δυο χορωδί-
ες που το απέδωσαν και στο αρχαίο μέλος 
αλλά και στο μοντέρνο, μαζί.
Αξιοθαύμαστο και συγκινητικό ήταν το 
γεγονός πως η όλη παρουσίαση, το σκετς, 
τα τραγούδια κ.τ.λ., έγιναν από νέους τρί-
της και τέταρτης γενιάς, Αυστραλοελληνό-
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