
24 ΠΑΡΟΙΚΙΑ FRIDAY 20 MARCH 2015 Ο ΚΟΣΜΟΣ

Με µεγάλη χοροεσπερίδα έκλεισαν τις τιµητικές 
εκδηλώσεις για την Καλλίπολη οι Ληµνιοί

Ρεπορτάζ: Γιώργος Χιώτης

Τ
ο κοσµικό γεγονός της χρονιάς ήταν για 
τους Ληµνιούς η µεγάλη χοροεσπερίδα που 
δόθηκε το περασµένο Σάββατο, στην υπέ-
ροχη, ανακαινισµένη Ληµνιακή Λέσχη, στο 

Belmore. Μια βραδιά, άρτια οργανωµένη από το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο.
Επίσηµοι καλεσµένοι ήταν ο Γενικός Πρόξενος Ελ-
λάδος στο Σύδνεϋ, δρ Σταύρος Κυρίµης, που τόσο 
πολύ βοήθησε την Ληµνιακή Αδελφότητα φέτος, 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων Λήµνος – Καλλίπολη 
1915-2015, η Πολιτειακή βουλευτής του Εργατικού 
Κόµµατος, κ. Σοφία Kώτση, ο κ. Χάρης ∆ανάλης, 
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Σύδνεϋ, η κ. 
Νία Καρτέρη, πρόεδρος  του Ελληνικού Φεστιβάλ 
Σίδνεϋ, ο καταξιωµένος  γλύπτης, κ. Τάκης Κοζό-
κος, ο κ. Παναγιώτης Σουλελές, που αφιλοκερδώς 
µετέφρασε στην αγγλική το εξαίρετο βιβλίο «Λήµνος 
και Άνζακς», του Ληµνίου οδοντίατρου-συγγραφέα 
στην Αθήνα, κ. Αριστείδη Ι. Τσοτρούδη και ο εκδό-
της του «Κόσµου», κ. Σπύρος Χαραλάµπους.
Τον δείπνο ευλόγησε ο τόσο αγαπητός στους Λη-
µνιούς, Ζακυνθινός πατήρ Νικόλαος Μποζίκης, 
από τον Αγιο Νικόλαο, Marrickville.
Χρέη τελετάρχη είχε η γραµµατέας των Ληµνίων, κ. 
Πόπη Παναγιωτοπούλου.
Πρώτος µίλησε ο πρόεδρος της Ληµνιακής Αδελ-
φότητας, κ. Κώστας Χαβάς, ο οποίος ευχαρίστησε 
όλους που βοήθησαν στις πολλές εκδηλώσεις του 
2015 στα πλαίσια των 100 χρόνων της απόβασης 
των ΑΝΖΑΚΣ στην Καλλίπολη, στην οποία έπαιξε 
µεγάλο ρόλο και η Λήµνος. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε 
τον ακούραστο και πάντα στη διάθεση των Ληµνί-

ων, δρα Σταύρο Κυρίµη.
Με τη σειρά του, ο Γενικός Πρόξενος συγχάρηκε 
τον κ. Χαβά για την δραστηριότητά του και την συ-
νεργασία του και προέβαλε τον σπουδαίο ρόλο που 
έπαιξε η Λήµνος στην τραγωδία της Καλλίπολης το 
1915.
Aκολούθησε µια καταπληκτική παράσταση από τα 
χορευτικά συγκροτήµατα των Λυκείων Σύδνεϋ, Λή-
µνου, Καβάλας και των «δικών µας» Παρούλας Θέρ-
µπαν και Ράλη Βαταλίδη. Ποιόν να πρωτοκαµαρώ-
σεις, τους κεχαγιαδες και τις Ληµνιοπούλες µε τις 
παραδοσιακές φορεσιές να χορεύουν το «πάτµα», 
τα παληκάρια και τις µορφονιές της Καβάλας, ή 
την χορευτική δεξιοτεχνία του Λυκείου του Σύδνεϋ, 
τους ταλεντούχους χορευτές του Ράλη και την θρυ-
λική πλέον ζωντάνια των παιδιών της Παρούλας. 
Χίλια µπράβο σε όλους και όλες. Αφησαν υπέρο-
χες εντυπώσεις και εκείνοι, µε τις σειρά τους, όπως 
εδήλωσαν οµόφωνα, έφυγαν µε χίλιες-δυο αναµνή-
σεις για την αγάπη και ζεστασιά που δέχθηκαν όχι 
µόνο από τους Ληµνιούς, αλλά γενικά απ’ όλη την 
Ελληνική Παροικία. 
Απονοµήθηκαν ευχαριστήριες πλακέτες σε διάφορα 
άτοµα που πρόσφεραν πολύτιµες υπηρεσίες ποικι-
λοτρόπως προς την Αδελφότητα. 
Στον κ. Ηρακλή Ξύκη, που έχει προσφέρει πολλά 
και έχει γίνει οικονοµικός χορηγός σε πολλές πε-
ριπτώσεις. Η τελευταία του είναι η χρηµατοδότηση 
του βιβλίου του Αριστείδη Ι. Τσοτρούδη, «Λήµνος 
και Ανζακς» που µετέφρασε αφιλοκερδώς, τέλεια, ο 
κ. Παναγιώτης Σουλελές. Τυπώθηκαν 3,000 βιβλία, 
180 σελίδες µε πλούσιο υλικό και γραφικές φωτο-
γραφίες της Λήµνου το 1915. ∆ιανέµεται δωρεάν 
και η µόνη παράκληση του κ. Ξύκη είναι να δοθούν 

δωρεές προς τα παιδιά της Λήµνου µε ειδικές ανά-
γκες. Λεπτοµέρειες µέσα στο βιβλίο.
Επίσης, ετίµησαν µε πλακέτα και την κ. Μόλλυ Χιώ-
τη, η οποία µε το πάθος και την ενεργητικότητα που 
την διακρίνει κατάφερε να πάρει ένα αυτοκίνητο 
από ανώνυµο χορηγό, να τυπώσει 1,000 λαχεία 
των $50 και τελικά να συγκεντρώσει πάνω από $28 
χιλιάδες. Ακριβής αριθµός θα δηµοσιευθεί σε προ-
σεχή έκδοση του « Κόσµου».
Οι κυρίες Λιζ Κάυντος, Κάιλυ και Τίνα Κουτσο-
γιάννη που πρόσφεραν πολύτιµες υπηρεσίες  σ’ 
όλες τις εκδηλώσεις βραβεύτηκαν άξια από την 
Αδελφότητα.
Ετιµήθηκαν επίσης οι υπεύθυνοι των χορευτικών 
συγκροτηµάτων, η Τράπεζα Delphi, ο γλύπτης 
κ.Τάκης Κοζόκος και ο πρόεδρος κ. Κώστας Χαβάς.
Αναγνωρίστηκαν, επίσης, οι υπηρεσίες των κ.κ. 
Θεολόγου Παλαιολόγου, Κώστα Γιανάκαρου, Πα-
ναγιώτη Μπανανή, Γιάννη και Αθηνάς Σέντα, Ρος 
και Βαγγέλη Λαβδαρά και Νίκου Βουλγαράκη.
Προς το τέλος αυτής της εξαίσιας βραδιάς έγινε και 
η κλήρωση του λαχείου. Μεγάλος τυχερός ο γνω-
στός επιχειρηµατίας κ. Γιώργος ∆ρίβας, που πα-
ρέλαβε τα κλειδιά ενός καινούργιου Toyota Yaris 
YR 1.3L. 5 Door Hatch και ταυτόχρονα έκανε µια 
δωρεά $1,000 δολλαρίων.
Ο δεύτερος λαχνός $2,000 µετρητά πήγε στον δρα 
Παναγιώτη ∆ιαµαντή και ο τρίτος $1,000 στον κ. 
Μενέλαο Παπακλωνάρη.
Συγχαρητήρια στους νικητές του λαχείου και σε 
όσους συνετέλεσαν να γίνει η βραδιά αυτή αλη-
σµόνητη στους 550 και άνω θαµώνες που παρευ-
ρεύθηκαν στην Ληµνιακή Λέσχη και να τιµήσουν, 
υπεράνω όλων, την δοξασµένη Λήµνο.


