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Ενωση Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών Αυστραλίας

Ο Χριστουγεννιάτικος χορός 2013

Σ
τις 7-12-20123, η Ενωση Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλ-
λιτεχνών Αυστραλίας. οργάνωσε Χριστουγεννιατικο χορό, 
στην Κυπριακή Κοινοτητική Λέσχη  στο Stanmore . Στο 
χορό που είχε µεγάλη επιτυχία,παρευρέθηκαν ο Γενικός 
Προξενος της Ελλάδας ∆ρ. Σταύρος Κυρίµης, ο Πρόεδρος 

του Λογοτεχνικού Κέντρου «Κώστης Παλαµάς» της ΑΧΕΠΑ µε την σύζυγο 
του Ελένη, από την Αµερική ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ελληνικών 
Συλλόγων Νέας Υόρκης κ.Ιλίας Σεκερίδης µετά της συζύγου του, ο  ιδρυ-
τής της Ενωσης και συγγραφέας κ.∆ηµήτρης Σταθόπουλος µε την σύζυγο 
του Ισµήνη και την κόρη τους, ο ∆ρ.Γεώργιος Παξινός µέλος της Ακαδη-
µίας Αθηνών, ο ψυχολόγος κ.Γιάννης Ιακώβου µε την σύζυγο του Τζένη, 
οι επιχειρηµατίες κα.Χ.Καθίρη από το κατάστηµα “Cachanet” µετά του 
συζύγουτ της, ο κ. Νίκος Σικιώτης από το κατάστηµα “Alessias”  µε την 
σύζυγο του ∆έσποινα, η συγγραφέας κα.Σοφία Καθαρείου,  η ηθοποιός 
και εκφωνήτρια  κα.Κική Μπέττι µέλος του ∆.Σ. της ΕΕΛΚΑ,, η Πρόε-
δρος της Παναχαϊκής Αδελφότητος Κα.Κατερίνα Βέτσικα και τα µέλη του 
∆.Σ., η γραµµατέας του Πανθρακικού κ.Ευλαµπία Τζοδούρη, η Γραµµα-
τέας του Συλλόγου Αθηναίων κα.Καίτη Βαλή και πολλά εκλεκτά µέλη της 
παροικίας µας.Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ∆ρ. Στάυρος Κυρίµης 
και  η Πρόεδρος της Ενωσης κα. Πόπη Αναστασιάδη-Μαλλιάνου έδωσαν 
το Χριστουγεννιάτικο Μηνυµα, χρέη τελετάρχη εκτέλεσε η Γεν.Γραµµα-
τέας της Ενωσης κα.Λίτσα ∆ιακοβασίλη.Χρέη συντονίστριας εκτέλεσε η 
κα.Μαίρη Τσιγκρή και η ταµίας κα.Βηθλέεµ Γεωργέλλη µε τον σύζυγο 
της Γεώργιο καθώς και τα άλλα µέλη του ∆.Σ. προσέφεραν κάθε δυνατή 
βοήθεια στην οργάνωση του χορού. Τα µέλη και οι φίλοι  της Ενωσης 
έψαλαν τα Καάλαντα και διασκέδασαν µε µουσική και χορό µέχρι αργά.
 
Στις φωτογραφίες: 
3Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλαδοας ∆ρ.Σταύρος Κυρίµης
3Ο Γιάννης Πούλος, ο Γ.Πρόξενος ∆ρ.Στάυρος Κυρίµης, Η Ρόζα Γιαλο-
πούλη,ο Φίλιππος Θεοδωράτος. Καθιµένοι: η Μαίρη Τσιγκρή, Η Κική 
Μπέττι η Βηθλεέµ Γεωργέλλη και η Πρόεδρος της ΕΕΛΚΑ Πόπη Α.Μα-
λιάνου.




