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Την ∆ευτέρα 24 Ιουνίου ο ∆ήµος 
του Μάρικβιλ σε συνεργασία µε 
το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυ-
στραλίας και την ενορία-κοινό-

τητα Αγίου Νικολάου Μάρικβιλ εόρτασε 
τα 50 χρόνια παρουσίας των Ελλήνων 
στην περιοχή. Η εκδήλωση έλαβε χώρα 
στην αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου 
Νικολάου έπειτα από το πέρας της Θεί-
ας λειτουργίας, η οποία έγινε λόγω της 
ηµέρας του Αγίου Πνεύµατος, παρουσία 
άνω των 300 ατόµων.
Τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν η ψυ-
χολόγος κα Μαρία Πετροχείλου, η 
οποία αφού καλωσόρισε τους παρευρι-
σκοµένους τόνισε την σηµασία της πα-
ρουσίας των Ελλήνων στην ευρύτερη 
περιοχή του Μάρικβιλ. Επίσης ανέφερε 

στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους 
αριθµούς των Ελλήνων κατοίκων της 
περιοχής από το 1950 µέχρι το 1971. 
Στην συνέχεια η συντονίστρια λειτουρ-
γός κα Μαρία Κλάδη συγκίνησε το 
ακροατήριο µε την οµιλία της, κατά την 
διάρκεια της οποίας επισήµανε τις αιτίες 
και τις συνθήκες µετανάστευσης του ’50 
και του ’60.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο εφηµέρι-
ος του Ναού του Αγίου Νικολάου πάτερ 
Νικόλαος Μποζίκης ο οποίος τόνισε την 
σηµασία της ίδρυσης της ενορίας-κοι-
νότητας Αγίου Νικολάου στο Μάρικβιλ, 
παρουσιάζοντας και τους επίσηµους 
επισκέπτες της εκδήλωσης, και πιο συ-
γκεκριµένα την πολιτειακή βουλευτή κα 
Κάρµελ Τέµπουτ και τον ∆ηµοτικό Σύµ-
βουλο του Μάρικβιλ, κ. Κρις Γουντς. 

Από την πλευρά τους Τέµπουτ και Γουντς 
εξέφρασαν τον θαυµασµό τους για τον 
ελληνισµό όχι µόνο της περιοχής αλλά 
και της Αυστραλίας γενικότερα, ο οποί-
ος κατάφερε να προοδεύσει στους αντί-
ποδες. Τέλος σύντοµο χαιρετισµό στους 
παρευρισκοµένους απόνειµαν τόσο ο 
πρόεδρος της ενορίας-κοινότητας Αγίου 
Νικολάου Μάρικβιλ κ. Μαρκάκης, όσο 
και ο κ. Πασσιαρής, ο οποίος στο πα-
ρελθόν διετέλεσε δηµοτικός σύµβουλος 
στην ∆ηµαρχία του Μάρικβιλ.
Στην εκδήλωση υπήρχε και πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό, µέσω του οποίου 
έγινε µια επιτυχηµένη καταγραφή της 
πορείας αλλά και της σηµασίας που εί-
χαν οι Έλληνες στην ευρύτερη περιοχή 
του Μάροκβιλ, καθώς επίσης και µικρή 
έκθεση παραδοσιακών ενδυµασιών από 

το Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο εκπρο-
σωπήθηκε από την πρόεδρο του κα. 
Κάθι Λιόγκα Στογιάνοβιτς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το διοικητικό 
συµβούλιο της ενορίας του Μάρικβιλ, 
σε συνεργασία µε την φιλόπτωχο αδελ-
φότητα και το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοι-
ας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας 
προσέφεραν γεύµα στους θαµώνες της 
εκδήλωσης. ∆εν θα µπορούσε βέβαια 
να λείψει και η µουσική, την οποία ανά-
λαβαν η  χορωδία του Ελληνικό Κέντρο 
Πρόνοιας µε την υπεύθυνη κα ∆έσποινα 
Λουκά, ο κ. Σακκελάριος µε την ορχή-
στρα του και ο τραγουδιστής κ. Βασίλης 
Τρίγκας. Με τα τραγούδια της ξενιτιάς 
άπαντες συγκίνησαν  τους παρευρισκο-
µένους και µετάφεραν έστω και νοερά 
σε άλλες εποχές. 

Θύμησες από την «Μικρή Αθήνα» 
50 χρόνια ελληνικης παρόυςιας ςτό Μαρικβιλ


