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Αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις για τον Γενικό Πρόξενο
Τις τελευταίες ημέρες τρεις κορυφαίοι οργανισμοί της Ελληνικής παροικίας του Σύδνεϋ - η Παμμακεδονική Ένωση ΝΝΟ σε συνερ-
γασία με τον ΠανΘρακικό Σύλλογο ΝΝΟ και η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ - διοργάνωσαν αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις προς τιμή του Προξενικού 
ζεύγους της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, του κ Βασιλείου Τόλιου και της Υποπροξένου κς Θεοδώρας Τουμανίδου-Τόλιου.

ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ
Την Πέµπτη 1 Αυγούστου, η Παµµακεδονι-
κή Ένωση ΝΝΟ και ο Πανθρακικός Σύλλο-
γος «ο ∆ηµόκριτος» κάλεσαν τα συµβούλιά 
τους σε δείπνο προς τιµή του Μακεδονικής 
καταγωγής εκ ∆ράµας, Γενικού Προξένου, 
στην Λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο 
Marrickville. 
Χρέη Τελετάρχη έκανε ο ∆ηµήτριος Καµετό-
πουλος, ο οποίος εξήρε το έργο του Γενικού 
Προξένου τονίζοντας την συµβολή του στην 
ένωση της Ελληνικού στοιχείου µε σκοπό την 
λαµπρότερη µελλοντική πορεία του Ελληνι-
σµού των Αντιπόδων. 
Στην εκδήλωση µίλησε ο Πρόεδρος της 
Παµµακεδονικής Ένωσης ΝΝΟ κ. Χρήστος 
Παπαπέτρου, ο οποίος, συγκινηµένος, συνε-
χάρηκε τον κ. Τόλιο για το επιτυχέστατο έργο 
του στην ΝΝΟ αλλά και για την απλότητά του 
και στήριξή του σε καθετί παροικιακό. 
«Είναι ένας δικός µας άνθρωπος, ένας Μα-
κεδόνας, που αγκάλιασε τους πάντες». Ειδική 
µνεία έκανε για την υποστήριξη που παρείχε 
στην διοργάνωση των Μακεδονικών εκδη-
λώσεων «∆ηµήτρια» κατά την περσυνή ορό-
σηµη χρονιά για τα 100 χρόνια της απελευ-
θέρωσης της δυτικής Μακεδονίας από τον 
Οθωµανικό ζυγό. 
Με την σειρά του ο Πρόεδρος των Θρακιω-
τών, κ. Χρήστος Παζαρίδης, εγκωµίασε το 

προξενικό ζεύγος για την συµβολή του στο 
παροικιακό γίγνεσθαι και στην ενίσχυση των 
δεσµών µητρόπολης και ∆ιασποράς. 
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, 
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνο-Αυστρα-
λών Εκπαιδευτικών ΝΝΟ και Λέκτορας Με-
λετών Γενοκτονίας στο Πανεπιστήµιο UTS, 
∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης, οι Γραµµατείς κα 
Ερασµία Φωτούδη (Παµµακεδονική Ένωση) 
και κα Χρυσούλα Τσαµπάζη (Πανθρακικού 
Συλλόγου), ο Κωνσταντίνος Ταγαρούλιας, το 
στέλεχος της Οµοσπονδίας Κοινοτικών Σχο-
λείων ΝΝΟ κα Ευλαµπία Τζοδούρη, ο ∆ρ 
Αντώνης Μυλωνάς και αρκετοί άλλοι. 
Η βραδιά έκλεισε µε την παράδοση αναµνη-
στικών δώρων προς τον Γενικό Πρόξενο 
της Ελλάδας και στην σύζυγό του από  τους 
κυρίους Παπαπέτρου και Ταγαρούλια. Μετα-
ξύ των δώρων ήταν και ένα χαρακτηριστικό 
καπέλλο της Αυστραλίας (akubra), για να το 
φοράει ο κ. Τόλιος και να θυµάται την πέµπτη 
ήπειρο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πα-
παπέτρος!
 
AXEΠA ΝΝΟ
Το Σάββατο 10 Αυγούστου, στην κατάµεστη 
αίθουσα της ΑΧΕΠΑ στο προάστιο Rockdale, 
το προεδρείο και τα µέλη της οργάνωσης 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των Τµη-
µάτων Ηρακλής, Ανατολή και Ιπποκράτης για 

την πραγµατοποίηση ειδικής ευχαριστήριας 
βραδιάς και αποχαιρετισµού των διπλωµα-
τών µας στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας 
στο Σύδνεϋ. 
Στην αρχή της εκδήλωσης, ο τελετάρχης και 
Πολιτειακός Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Καλλι-
µάνης έδωσε τα συγχαρητήρια στον ∆ρ Πανα-
γιώτη ∆ιαµάντη για την δουλειά του πάνω στο 
θέµα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων, και ειδικά τα πρόσφατα ψηφίσµατα 
του πολιτειακού κοινοβουλείου της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας. 
Στην συνέχεια, ο κ. Καλλιµάνης ευχαρίστησε 
τον Γενικό Πρόξενο και την σύζυγό του, των 
δύο προσώπων που τιµόνταν από την ΑΧΕ-
ΠΑ, για την επί έξι χρόνια υπηρεσία τους 
προς τον Ελληνισµό της ΝΝΟ. 
Ο πολιτειακός πρόεδρος κ. Γιάννης Θεοδω-
ρίδης, τόνισε πως το προξενικό ζεύγος έγινε 
οικείο πρόσωπο υπό τις πολύ δύσκολες συν-
θήκες που επικρατούν στο Γενικό Προξενείο 
του Σύδνεϋ λόγω της οικονοµικής κρίσης 
στην πατρίδα. 
Στον δικό του χαιρετισµό, ο κ. Τόλιος υπο-
γράµµισε τον καθοριστικό ρόλο που έχουν 
οι παραβρισκοµένοι για την αγάπη τους προς 
την Μητέρα Πατρίδα και στις επόµενες γενιές, 
στο να λένε και η 4η και η 5η ακόµα και η 6η 
γενιά την φράση αυτή, «Μητέρα Πατρίδα». 
«Συγχαρητήρια στην ΑΧΕΠΑ και στα µέλη 

της», τόνισε ίδιος µε νότα αισιοδοξίας. «Εί-
µαστε ένας λαός φτιαγµένος για τα δύσκολα 
... και την επόµενη στιγµή ο λαός αυτός µε-
γαλουργεί ... µε αυτό που κάνετε εσείς, συµ-
βάλετε ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση 
στο να ξεπεράσουµε την κρίση στην πατρίδα», 
είπε χαρακτηριστικά.
Το προεδρείο παρέδωσε αρκετά δώρα προς 
τον κ. Γενικό Πρόξενο και την κα. Υποπρό-
ξενο στην συνέχεια της βραδιάς. Η Αντιπρό-
εδρος του Εθνικού Τµήµατος, κα Χριστίνα 
Lynch, παρουσίασε ένα αυγό από το χαρακτη-
ριστικό πτηνό της Αυστραλίας, την εµού, δι-
ακοσµηµένο µε σχέδια ιθαγενούς ζωγράφου 
στην κα Τουµανίδου-Τόλιου. 
Επίσης, η Πολιτειακή Πρόεδρος κα. Λίτσα 
∆ιακοβασίλη, παρουσίασε βιβλίο για την 
ιστορία της παροικίας στον κ. Γενικό, ενώ ο 
πρώην εθνικός πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ κος 
Εµµανουήλ Κόµινο, έδωσε στο προξενικό 
ζεύγος δύο αναµνηστικά κρασιά απο προη-
γούµενα εθνικά συνέδρια της ΑΧΕΠΑ.
 Το επίσηµο µέρος της εκδήλωσης έκλει-
σε µε ποίηµα του κου Φάνη Νικολαρέα, το 
οποίο το ανάγνωσε η κα ∆ήµητρα Μηλά-
του. Το ποίηµα γράφτηκε επί της ευκαιρίας 
της αναχώρησης του Γενικού Προξένου 
από το Σύδνεϋ, µε την ευχή να επιστρέψει 
κάποια στιγµή στην Αυστραλία, ως... Πρέ-
σβης της Ελλάδας.

Στιγµιότυπο απο την εκδήλωση του Σαββάτου στην ΑΧΕΠΑ.

«Μπαµπά είµαι καλά, κοιµήθηκα κάτω από 
ένα δέντρο. Είχε καγκουρό εκεί». Αυτά ήταν 
τα πρώτα λόγια ενός επτάχρονου που χάθηκε 
µέσα σε πυκνό δάσος όταν αποµακρύνθηκε 
από το σηµείο του οικογενειακού πικ νικ. Τυ-
χερός µέσα στην ατυχία του, συνάντησε ένα κα-
γκουρό το οποίο του κράτησε συντροφιά όλη 
την κρύα νύχτα ξαπλώνοντας ακριβώς δίπλα 
του. Παράλληλα τον διατήρησε ζεστό µια και 
ο ρουχισµός του παιδιού ήταν εξαιρετικά ελα-
φρύς για να τον προφυλάξει.
«Θαύµα» χαρακτήρισαν οι γονείς του 7χρονου 
Σάϊµον Κρούγκερ την απρόσµενα φιλική, σχε-
δόν µητρική συµπεριφορά του καγκουρό. «Ο 
Θεός το έστειλε για να τον κρατήσει ζεστό», είπε 
ο πατέρας του παιδιού. 
Ο Σάϊµον βρισκόταν µε την οικογένεια του 
στο εθνικό πάρκο Deep Creep, µια τεράστια 

προστατευόµενη έκταση 45 τετραγωνικών χι-
λιοµέτρων νότια της Αδελαΐδας, όταν αποµα-
κρύνθηκε µε καλό σκοπό: ήθελε να µαζέψει 
λουλούδια για τη µητέρα του. Έχασε όµως το 
δρόµο για το γυρισµό και η νύχτα τον βρήκε να 
περιπλανάται ακόµα στο δάσος, ενώ οι γονείς 
του ανήσυχοι είχαν ειδοποιήσει τις Αρχές. Τον 
αναζητούσαν για ώρες µε την βοήθεια δύο ελι-
κοπτέρων που περιπολούσαν την περιοχή από 
αέρος και µιας οµάδας σαράντα πεζών ατόµων. 
Είχε περάσει σχεδόν ένα 24ωρο αγνοούµενος 
προτού το ένα ελικόπτερο τον εντοπίσει. 
Ο Σάϊµον  επέστρεψε σώος και αβλαβής στην 
οικογένεια του έχοντας αποκοµίσει από την πε-
ριπλάνηση του στο δάσος µερικά µικροτραύ-
µατα και µια διδακτική εµπειρία για τις σχέσεις 
του µε τα χαρακτηριστικά µαρσιποφόρα ζώα 
της Αυστραλίας.Ο

Καγκουρό έσωσε επτάχρονο που χάθηκε στο δάσος 




