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ΜΗΝΥΜΑ Του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας 
κ.κ. Μακαρίου με αφορμή την εορτή της 25ης Μαρτίου

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

η Παρθένος Μαρία επιλέγει συνειδητά 
την υπακοή και χαρίζει στον πεπτωκότα 
άνθρωπο την αιώνιο ζωή. 
Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγάλο αυτό εκ-
κλησιαστικό γεγονός εορτάζεται μαζί με 
το γεγονός της ενάρξεως της Ελληνικής 
Επαναστάσεως. Δοξάζοντας τον Θεό που 
μας αξιώνει σήμερα να εορτάσουμε τη 
200η επέτειο αυτής της ιστορικής ημέ-
ρας, σημειώνουμε καταρχάς αυτό που 

Από τις μεγαλουπόλεις μας έως τις επαρ-
χιακές πόλεις. Από μιλκ μπαρς έως τα 
εστιατόρια υψηλών προδιαγραφών. Στην 
οθόνη έως τις εφημερίδες. Στις αίθουσες 
συσκέψεων, στα δικαστήρια και στα κοι-
νοβούλια. Οι άνδρες και γυναίκες ελλη-
νικής καταγωγής που χαρακτηρίζουν την 
Αυστραλία ως χώρα τους οδηγούν την 
πρόοδο του έθνους με γνώση και θάρρος.
Μοιραζόμαστε μια ιστορία και μια πο-
λιτισμική κληρονομιά. Έχουμε σταθεί ο 

έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική 
συνείδηση του λαού μας, την άρρηκτη 
δηλαδή σχέση του ελληνικού Έθνους με 
την ορθόδοξη Πίστη και με την Εκκλη-
σία του Χριστού. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι 
στις φλέβες μας κυλάει αίμα μαρτύρων 
υπέρ της Πίστεως και ηρώων υπέρ της 
Πατρίδος.
Ταυτόχρονα, σημειώνουμε ότι οι υπό-
δουλοι τότε Έλληνες, παρά τον εύλογο 
δισταγμό, τον προβληματισμό ή την τα-
ραχή που πιθανόν να ένιωσαν κατά το 
άγγελμα της κηρύξεως της Επαναστά-
σεως, συμμετείχαν στον ξεσηκωμό με 
ελεύθερη βούληση και υπακούοντας στη 
φωνή της ελληνορθοδόξου συνειδήσε-
ώς τους. Χάρη σε αυτούς μπόρεσαν οι 
επόμενες γενιές Ελλήνων να ζουν ελεύ-
θερες, απαλλαγμένες από τον οθωμανι-
κό ζυγό, όπως και χάρη στην Παναγία 
μας το ανθρώπινο γένος απαλλάχτηκε 
από την προπατορική αμαρτία και αντί-
κρισε ξανά την πόρτα του Παραδείσου.
Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, 
Εάν κάτι έχουμε χρέος να αναλογιστούμε 
κατά τη σημερινή διπλή εορτή, είναι ότι 
οφείλουμε να κρατάμε ψηλά στη συνεί-
δησή μας και να μεταλαμπαδεύουμε στις 
επόμενες γενιές τα ιδανικά της Πίστεως 
και του Γένους μας. Ο καλύτερος τρόπος 
για να τιμήσουμε το πρόσωπο της Πα-
ναγίας και τους αγώνες των προγόνων 
μας, δεν είναι άλλος από το να προετοι-
μάσουμε τις καρδιές μας ώστε, σε κάθε 
δύσκολη απόφαση που καλούμαστε να 
λάβουμε στη ζωή μας, να προτάσσουμε 
πάντοτε την αγάπη και την αφοσίωσή 
μας στον Θεό και στην Πατρίδα. 

ένας στο πλευρό του άλλου σε πόλεμο και 
έχουμε αποζητήσει τις ίδιες ελευθερίες 
και ειρήνη. Οι δεσμοί μας με αίμα και οι-
κογένεια μας ενώνουν.
Η Αυστραλία είναι η πιο επιτυχημένη και 
αλληλένδετη πολυπολιτισμική χώρα στην 
υφήλιο. Το πολυπολιτισμικό μας έργο 
είναι μια γιορτή της ανθρωπότητας. Στη-
ρίζεται στην καλή θέληση, στη θυσία και 
ανθεκτικότητα των γενεών. Η Ελληνική 
διασπορά είναι ένα πολύτιμο μέρος αυτής 
της ιστορίας.
Είμαι ευτυχής που συμμετέχω μαζί με τον 
λαό της Ελλάδας και τις οικογένειές τους 
ανά την υφήλιο, καθώς εορτάζετε αυτό το 
ορόσημο της ιστορίας του έθνους σας.

Ζήτω η Ελλάς!

The Hon Scott Morrison MP 
Πρωθυπουργός Αυστραλίας
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Θεοφιλέστατοι Αδελφοί, αγαπητοί 
πατέρες και αγαπητά μου παιδιά,

Η
Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα 
το μεγάλο γεγονός του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου, δηλαδή την 
αναγγελία στην Παρθένο Μαρία 

από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ του χαρμό-
συνου μηνύματος της Σαρκώσεως του Κυ-
ρίου. Εμείς αναφερόμαστε σε χαρμόσυνο 
μήνυμα, ακριβώς διότι γνωρίζουμε ότι η 
Ενανθρώπηση του Θεού αποτέλεσε την 
αφετηρία της σωτηρίας του ανθρώπινου 
γένους. 
Ποια ήταν, όμως, τα συναισθήματα 
που διακατείχαν την Παναγία μας, κα-
θώς άκουγε από τον Αρχάγγελο: «᾿Ιδοὺ 
συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν»; 
Την απάντηση μάς τη δίδει ο Ευαγγελι-
στής Λουκάς, ο οποίος μας παρουσιάζει, 
αφενός μεν την απορία και τον προβλη-
ματισμό που ένιωσε η Παρθένος Μαρία 
στο άκουσμα ότι θα κυοφορούσε τον Υιό 
και Λόγο του Θεου, αφετέρου δε τη λυ-
τρωτική φράση της Παναγίας μας ότι εί-
ναι έτοιμη να αποδεχθεί το θέλημα του 
Θεού: «᾿Ιδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό 
μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου».
Ο διάλογος αυτός επιβεβαιώνει ότι 
η υπακοή της Παναγίας στο Θέλημα 
του Θεού δεν ήταν προϊόν καταναγκα-
σμού, αλλά ελεύθερης βουλήσεως και, 
συνάμα, βαθιάς πίστεως. Ενώ κάποτε 
η παρακοή της Εύας, προϊόν κι εκείνη 
ελεύθερης βουλήσεως, οδήγησε τους 
ανθρώπους μακριά από τον Θεό, υπό-
δουλους στην αμαρτία, αντίθετα σήμερα 

Σ
τέλνω θερμούς χαιρετισμούς σε 
όλους που γιορτάζουν την Ημέρα 
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας – τα 
διακόσια χρόνια από την σύσταση 

του σύγχρονου Ελληνικού κράτους.
Σε αυτή την εθνική ημέρα, συμμετέχω 
μαζί σας στον εορτασμό αυτού του νέου 
κεφαλαίου στην επική ιστορία της αρχαί-
ας Ελλάδας.
Για χιλιετίες η Ελλάδα έχει δώσει τόσα 
πολλά στην κόσμο- την φιλοσοφία και δη-
μοκρατία, τις επιστήμες και αρχιτεκτονι-
κή, τέχνες, αθλητισμό και πολιτισμό. Ένα 
ρεκόρ επιτευγμάτων που έχει εμπλουτίσει 
τον κόσμο.
Η Ελλάδα είναι ένα έθνος δεσμευμένο 
στις ελευθερίες της δημοκρατίας και ισό-
τητας. Αυτές είναι οι αξίες και οι προσ-
δοκίες που συνδέουν την Ελλάδα με τους 
φίλους της ανά την υφήλιο.
Η Αυστραλία είναι ευλογημένη από την 
τεράστια παρουσία της Ελληνικής Διασπο-
ράς. Οι Αυστραλοί Ελληνικής καταγωγής 
έχουν συμβάλλει πάρα πολύ στο έθνος 
μας, φέρνοντας ενέργεια και ενθουσιασμό 
για μια καινούρια ζωής σε έναν νέο τόπο.
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