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Σε µια ιστορική πρωτιά, ο 
Σύλλογος Ελληνο-Αυστρα-
λών Εκπαιδευτικών Νέας 

Νότιας Ουαλίας είχε την τιµή να 
διοργανώσει την πρώτη παρου-
σίαση από την πρέσβη της Αυ-
στραλίας στην Ελλάδα, εξοχώτα-
της κυρίας Jenny Bloomfield. Με 
συνδιοργανώτρια την Ιερά Αρ-
χιεπισκοπή, η εκδήλωση πραγ-
µατοποιήθηκε στην αίθουσα της 
Θεολογικής Σχολής του Αγίου 
Ανδρέα το βράδυ της ∆ευτέρας 
12 Μαρτίου. Ήταν η πρώτη οµι-
λία της πρέσβεως στην παροικία 
µας από τον διορισµό της τον 
περασµένο Αύγουστο, µια ευκαι-
ρία για εκείνη να ενηµερώσει το 
κοινό για τις πρωτοβουλίες της 
τους τελευταίους έξι µήνες, κα-
θώς και να ακούσει τις ανησυχίες 
της παροικίας.  Η κα Bloomfield 
καλωσορίσθηκε επίσηµα από τον 
Σεβασµιώτατο Επίσκοπο κ. Σερα-
φείµ, ο οποίος καλοδέχτηκε και 
τον ΣΕΑΕ στον χώρο της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής. Ο Θεοφιλέστα-
τος τόνισε πως ήταν τιµή της Αρ-
χιεπισκοπής να φιλοξενήσει µία 
τόσο εκλεκτή οµιλήτρια.

Η αυστραλιανή διπλωµατική 
εκπρόσωπος στην Αθήνα έκα-
νε µια σύντοµη παρουσίαση για 

την Ελληνο-αυστραλιανή σχέση 
στον 21ο αιώνα. Με βάση συν-
δέσειςτου παρελθόντος και του 
παρόντος, η κα Bloomfield επι-
κεντρώθηκε στους τρόπους µε 
τους οποίους η σχέση µπορεί 
να ενισχυθεί κατά τις προσεχείς 
δεκαετίες, µε έµφαση στον ρόλο 
στρατηγικών οργανισµών, όπως 
το Ελληνοαυστραλιανό Επιµελη-
τήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας, 
το Αυστραλιανό Ελληνικό Συµ-
βούλιο και την AHEA.

Η εξοχώτατη δέχτηκε στην συ-
νέχεια ερωτήσεις για µία ώρα πε-
ρίπου, απαντώντας µε συντοµία 
και σαφήνεια σε θέµατα όπως η 
µετανάστευση, το εµπόριο, η παι-
δεία, η ιστορία και ο πολιτισµός.

Ο Συντονιστής του Αυστρα-
λιανού Ελληνικού Συµβουλίου 
(ΝΝΟ) κ. Γιώργος Βελλής πα-
ρουσίασε στην εξοχώτατη ένα 
ευχαριστήριο δώρο για την πα-
ρουσίασή της. Με την σειρά της, 
η ∆ιευθύντρια ∆ηµοσίων Σχέσε-
ων του Συλλόγου των Εκπαιδευ-
τικών, κα Μαίρη Φαλέτα, δώρισε 
στην προσκεκληµένη οµιλήτρια 
µια ανθοδέσµη.

Χρέη τελετάρχη είχε ο πρό-
εδρος των Εκπαιδευτικών και 
στέλεχος του ΑΕΣ (ΝΝΟ), δρ 

Παναγιώτης ∆ιαµάντης. Το Ελ-
ληνικό Γενικό Προξενείο εκπρο-
σωπήθηκε επάξια, µε τονΓενικό 
Πρόξενο Βασίλειο Τόλιο, την 
κα Σταυρούλα Καµπαρέα από το 
Γραφείο Τύπου και τον Εµπορικό 
Ακόλουθο, κ. Ωραιόπουλο.

Το κοινό ήταν αντιπροσωπευ-
τικό της παροικίας, συµπεριλαµ-
βανοµένου του κ. Ιωάννη Καλ-
λιµάνη (Ελληνο-Αυστραλιανός 
Συντηρητικός Συνασπισµός), κ. 
Χρήστο Μπελέρχα (Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα της ΝΝΟ), 
κ. Ιωάννη Πετρόπουλο (Πελο-
ποννησιακή Συνοµοσπονδία 
Νέας Νότιας Ουαλίας), κ. Γιάννη 
Τριπιδάκη (Κρητική οµοσπονδία 
Αυστραλίας), κα Ελένη Μακρή 
(Ποντιακή Αδελφότητα ΝΝΟ), 
κ. Τζον Κόµινο (Σύνδεσµος Κυ-
θήρων), κ. Γιώργο Βάρδα (Επι-
τροπή Επιστροφής των Γλυπτών 
του Παρθενώνα), κα Μαρίνα Ευ-
θυµίου (Λύκειο Ελληνίδων του 
Σίδνεϊ) και πολλοί άλλοι.

Στις τελευταίες παρατηρήσεις 
του, ο δρ ∆ιαµάντης ανέφερε ότι 
ο ΣΕΑΕ - µέλος του ΑΕΣ (ΝΝΟ) 
- ευχαρίστησε την Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή για τη φιλοξενία και προ-
σβλέπει στην φιλοξενία της κας 
Bloomfield και πάλι στο µέλλον.

Στο πλαίσιο του 30ού Ελληνιού 
Φεστιβάλ Σίδνεϊ διοργανώθη-
κε την Κυριακή 11 Μαρτίου 

µία πολύ ενδιαφέρουσα οµιλία για 
την 30χρονη πορεία του Φεστιβάλ. 
Οµιλητής ήταν ο πρώην πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής του Ελ-
ληνικού Φαστιβάλ Σίδνεϊ, Νικόλαος 

Παπανικήτας, ο οποίος µοιράστηκε 
τις εµπειρίες και τις αναµνήσεις τους 
µε όσους βρέθηκαν στο κτίριο της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
ΝΝΟ. Μίλησε για τις σηµαντικότερες 
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και τους 
ανθρώπους που συνέβαλαν στην 
επιτυχία του.

Γεύµα προς τιµήν της πρέσβεως 
της Αυστραλίας στην Ελλάδα, 
κ. Jenny Bloomfield, δόθηκε το 

πρωϊ της ∆ευτέρας στο Σίδνεί από 
παροικιακούς φορείς. Στο φωτογρα-
φικό στιγµιότυπο η κα Bloomfield 
µε τον διευθυντή του 2ΜΜ, Γιάννη 
Μεράβογλου. Η κα Bloomfield εηµε-

ρώθηκε από τον κ. Μεράβογλου για 
τον πρόσφατο ραδιορέανο του 2ΜΜ 
κι αφού δήλωσε ενθουσιασµένη από 
την πρωτοβουλία προσφέρθηκε να 
συνοδεύσει τον κ. Μεράβογλου στην 
Αθήνα, κατά την επίσκεψή του στα 
ιδρύµατα για τη διανοµή των τροφί-
µων και άλλων αναγκαίων ειδών.
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Η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα
τίμησε τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Συνοδεία της κας Bloomfield

η διανομή των τροφίμων και ειδών
από τον ραδιοέρανο του 2ΜΜ

30 χρόνια: Η πορεία ενός Φεστιβάλ

ΕΠΑΝΩ: Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, Χάρη ∆ανάλη, 
την πρόεδρο του Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, Ουρανία Καρτέρη και τον δηµοσιογράφο 
Θέµη Καλλό. ΚΑΤΩ: Άποψη του κοινού κατά την οµιλία του Νικόλαου Παπανικήτα.


