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Στέλνω 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 αρχαίας Ελλάδας.  
 
Για χιλιετίες η Ελλάδα έχει δώσει τόσα πολλά στην κόσμο- την φιλοσοφία και δημοκρατία, 
τις επιστήμες και αρχιτεκτονική, τέχνες, αθλητισμό και πολιτισμό. Ένα ρεκόρ επιτευγμάτων 
που έχει εμπλουτίσει τον κόσμο.  
 
Η Ελλάδα είναι ένα έθνος δεσμευμένο στις ελευθερίες της δημοκρατίας και ισότητας. Αυτές  
είναι οι αξίες και οι προσδοκίες που συνδέουν την Ελλάδα με τους φίλους της ανά την 
υφήλιο. 
 
Η Αυστραλία είναι ευλογημένη από την τεράστια παρουσία της Ελληνικής Διασποράς. Οι 
Αυστραλοί Ελληνικής καταγωγής έχουν συμβάλλει πάρα πολύ στο έθνος μας, φέρνοντας 
ενέργεια και ενθουσιασμό για μια καινούρια ζωής σε έναν νέο τόπο.  
 
Από τις μεγαλουπόλεις μας έως τις επαρχιακές πόλεις. Από μιλκ μπαρς έως τα εστιατόρια 
υψηλών προδιαγραφών. Στην οθόνη έως τις εφημερίδες. Στις αίθουσες συσκέψεων, στα 
δικαστήρια και στα κοινοβούλια. Οι άνδρες και γυναίκες ελληνικής καταγωγής που 
χαρακτηρίζουν την Αυστραλία ως χώρα τους οδηγούν την πρόοδο του έθνους με γνώση και 
θάρρος. 
 
Μοιραζόμαστε μια ιστορία και μια πολιτισμική κληρονομιά. Έχουμε σταθεί ο ένας στο 
πλευρό του άλλου σε πόλεμο και έχουμε αποζητήσει τις ίδιες ελευθερίες και ειρήνη. Οι 
δεσμοί μας με αίμα και οικογένεια μας ενώνουν. 
 
Η Αυστραλία είναι η πιο επιτυχημένη και αλληλένδετη πολυπολιτισμική χώρα στην υφήλιο. 
Το πολυπολιτισμικό μας έργο είναι μια γιορτή της ανθρωπότητας. Στηρίζεται 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! 
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