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Ο Αρχιεπ. Μακάριος στην αποχαιρετιστήρια
εκδήλωση για την Πρέσβη
/ Ομογένεια

Αναχωρεί αύριο από την Αυστραλία, αναλαμβάνοντας τα νέα της καθήκοντα στην
Λευκωσία, η έως σήμερα πρέσβης της Ελλάδας στην χώρα, Αικατερίνη Ξαγοράρη.
Πιο αναλυτικά, η Λευκωσία θα είναι ο επόμενος σταθμός στην διπλωματική
σταδιοδρομία

της

έως

σήμερα

πρέσβεως

της

Ελλάδας

στην

Αυστραλία,

Αικατερίνης Ξαγοράρη.
Έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια ως πρέσβης της Ελλάδας στην Καμπέρρα, η
κυρία Ξαγοράρη ολοκληρώνει την εδώ θητεία της και αύριο Τετάρτη αναχωρεί για
την Ελλάδα και στη συνέχεια για την επόμενη θέση της, που θα είναι ως
επικεφαλής της ελληνικής πρεσβείας στην Λευκωσία.
Η κυρία Ξαγοράρη λίγες ώρες πριν λάβει χώρα στο οίκημα της πρεσβείας η
αποχαιρετιστήρια δεξίωση για εκείνη, μίλησε στο Ελληνικό Πρόγραμμα της
Δημόσιας Αυστραλιανής Ραδιοφωνίας SBS, κάνοντας τον δικό της απολογισμό.
«Η ζωή ενός διπλωμάτη στην Αυστραλία δεν είναι καθόλου βαρετή, έχοντας
πολλές

εκδηλώσεις,

δραστηριότητες

και

επαφές

με

ανθρώπους

και

αξιωματούχους. Εγώ προσωπικά έχω τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο για τους
Αυστραλούς με τους οποίους συνεργάστηκα σε όλες τις πολιτείες που επισκέφτηκα
με την ιδιότητά μου, αλλά και κυρίως από τον οργανωμένο Ελληνισμό, αλλά και τα
μεμονωμένα πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία, έχουν καταφέρει να
καταξιωθούν στην αυστραλιανή κοινωνία», είπε.
Ερωτηθείσα σχετικά για το τι είναι αυτό που θα της μείνει περισσότερο από την
θητεία της στην Αυστραλία, ανέφερε: «Η αγάπη των Ελλήνων για την πατρίδα
τους που είναι αναλλοίωτη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό είναι κάτι
πραγματικά εντυπωσιακό αν λάβει κανείς υπόψη του την απόσταση που χωρίζει
την Αυστραλία από την Ευρώπη και από την Ελλάδα ειδικότερα. Το δεύτερο είναι ο
σεβασμός που νιώθουν οι Αυστραλοί αξιωματούχοι και οι απλοί πολίτες με τους
οποίους συναναστράφηκα για τη χώρα μας. Και αυτός ο σεβασμός πιστεύω
απορρέει από το γεγονός ότι η ομογένεια σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας
είναι πραγματικά καταξιωμένη, εργατική, έχει προοδεύσει σημαντικά και με αυτό
τον τρόπο έχει κερδίσει τη θέση της στην αυστραλιανή κοινωνία».
Στην αποψινή αποχαιρετιστήρια δεξίωση για την κυρία Ξαγοράρη μεταξύ άλλων
θα παραστεί ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, ο οποίος αναμένεται να την τιμήσει με
διάκριση που απονέμει η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.
«Είναι μεγάλη μου τιμή που ο Σεβασμιώτατος θα επισκεφτεί την Καμπέρα μόνο και
μόνο για να παραστεί στην αποχαιρετιστήρια δεξίωσή μου. Αυτό τιμά ιδιαιτέρως
εμένα, την οικογένεια και τους συνεργάτες μου εδώ στην πρεσβεία, αλλά και όλη
την παροικία. Απ’ ότι γνωρίζω θα μου απονείμει τον χρυσό σταυρό του Αγίου
Ανδρέα το οποίο είναι μία εξαιρετική τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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