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εορτασµό της 25ης Μαρτίου, έκλεισε την οµιλία 
του µε τους στίχους του ποιήµατος «Λίγο ακόµα» 
από ποιητική συλλογή του Γιώργου Σεφέρη, «Μυ-
θιστόρηµα».

Τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Τόνυ Άµποτ 
εκπροσώπησε ο βουλευτής της Κοινοπολιτειακής 
Βουλής, κ. Νικόλαος Βαρβαρής. Ο κ. Βαρβαρής που 
είναι πρότυπο για τα ελληνοπούλα της Αυστραλίας 
µετέφερε το χαιρετισµό του πρωθυπουργού αλλά 
αναφέρθηκε και στην σηµασία του εορτασµού για 
την διατήρηση της ταυτότητας των παιδιών των µε-
ταναστών. 

Τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, Μπιλ 
Σόρτεν, εκπροσώπησε ο βουλευτής Ματ Θίσελγου-
έιτ, ένας καλός φίλος των Ελλήνων της Αυστραλί-
ας µε έντονη παρουσία και υποστήριξη των δρα-
στηριοτήτων της παροικίας, ενώ το παρόν έδωσε 
και ο αρχηγός του Εργατικού Κόµµατος στην ΝΝΟ, 
Λουκ Φόλι που δεν δίστασε να αναφερθεί στο ταξί-
δι που έκανε στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στην 
Ήπειρο πριν από µερικά χρόνια και να αστειευτεί 
λέγοντας πως αν χάσει τις εκλογές της 28ης Μαρ-

τίου οι συνάδελφοι του θα τον στείλουν διακοπές 
στην Ελλάδα. Τελευταίος οµιλητής ήταν ο Άντο-
νι Ρόµπερτς που εκπροσώπησε τον Πρέµιερ της 
ΝΝΟ, Μάικ Μπέρντ.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων, 
η πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, κα 
Ουρανία Καρτέρη, ο Ταµίας της ΕΟΚ, κ. Χρήστος 
Μπελέχρας, ο Γραµµατέας, κ. Μιχάλης Τσιλίµος, 
το ελληνικό τµήµα του RSL, οι πρόσκοποι, οι σπου-
δαστές της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Ανδρέα, 
οι ενορίες-κοινότητες, µε επικεφαλής τους ιερείς 
τους, του Μπέλµορ, της Παραµάτα, του Μπανκστά-
ουν, του Νιουτάουν, του Λάικαρτ, του Μπλακτάουν, 
του Σάδερλαντ, του Θόρνλι, του Χάρλστον Παρκ, 
του Ρόουζ Μπέι, του Κόγκαρα, του Μάσκοτ, του 
Ντάρλινγκχαρστ, του Έρλγουντ, του Κίνγκσγφορντ, 
του Βόρειου Σίδνεϊ, του Μπέργουντ, του Μάρικβιλ, 
του Λίβερπουλ, του Σαίντ Μέρρυς, του Γκλάντσβιλ, 
του Μπέξλι, της Χριστιανικής Ένωσης, και πολλοί 
άλλοι.

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν µε εορταστικό πρόγραµ-
µα που περιελάµβαµε παραδοσιακού χορούς. 

Συµµετείχαν η Aristotelian Academy και οι χο-
ρευτές/ τριες του Λυκείου Ελληνίδων (∆ηµήτρης 
Παπαπέτρου), το χορευτικό συγκρότηµα της Ελ-
ληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας (Παρούλα Θέρ-
µπαν), το Συγκρότηµα της κας Σοφίας Χάσκα, το 
χορευτικό συγκρότηµα Θρασύβουλος (Βασίλης 
Αληγιάννης), το Sydney Greek Dancing School 
(Μαρία Χουλιάρα και Λούλα Τριανταφύλλου), 
το χορευτικό συγκρότηµα της Κρητικής Αελφό-
τητας ΝΝΟ (Ανδρέας Παρλιάνος), της Κυπρια-
κής Αδελφότητας (Μιχάλης Μουρνέχης, Γιωργία 
Μουρνέχη, Ανδρέας Χριστοφής και Αντριάνα 
Τόµας) και πολλά συγκροτήµατα των ενοριών- 
κοινοτήτων.

Θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρουµε την 
απαγγελία ποιήµατος από την Μυρτώ Γεωργα-
κοπούλου, µαθήτρια γυµνασίου (GOC language 
school) και την Χορωδία των κολλεγίων της 
Αγίας Ευφηµίας, του Αγίου Σπυρίδωνα και των 
Αγίων Πάντων που ερµήνευσαν µε µοναδικό 
τρόπο τον Θούριο του Ρήγα και το τραγούδι «θα 
βρεθούµε ξανά», των Νότη Μαυρουδή και Τάσου 
Σαµαρτζή.


