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Το τµήµα της ΑΧΕΠΑ “Οδυσσέας Ελύτης»  
τίµησε τον συγγραφέα Βασίλη Βασίλα
Ε

κδήλωση διοργάνωσε το τµήµα 
«Οδυσσέας Ελύτης» της ΑΧΕΠΑ 
για τον συγγραφέα Βασίλη Βα-
σίλα. Η εκδήλωση έγινε την Κυ-

ριακή 25η Οκτωβρίου µε τη συµµετοχή 
πλήθους κόσµου από τρεις µετανα-
στευτικές εθνότητες (Ελληνική, Εσθο-
νίας και Ουκρανική) που γέµισαν το 
Rockdale Town Hall για να τιµήσουν 
τον συγγραφέα που καταγράφει στα βι-
βλία του την εµπειρία τους. Η µετανα-
στευτική εµπειρία και η διατήρηση της 
ιστορικής µνήµης είναι στο επίκεντρο 
των ερευνών και του συγγραφικού έρ-
γου του Βασίλη Βασίλα που έχει κατα-
φέρει χάρη στην ποιότητα του έργου 
του να κερδίσει τον έπαινο όχι µόνο 
Αυστραλών συναδέλφων του ή της 
ελληνικής παροικίας αλλά και άλλων 
µεταναστευτικών κοινοτήτων που του 
έχουν εµπιστευτεί την καταγραφή της 
ιστορίας τους αλλά και την αξιολόγη-
ση και ανάδηξη πλούσιου αρχειακού 
υλικού που υπό άλλες συνθήκες θα 
κινδύνευε να χαθεί. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης έγινε µια ανασκόπη-
ση του συγγραφικού του έργου, που 
αφορά στην µεταπολεµική Ευρωπαϊκή 
µετανάστευσή στην Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία. Την εκδήλωση διοργάνωσε 
το τµήµα της ΑΧΕΠΑ “Οδυσσέας Ελύ-
της και δεν είναι η πρώτη που γίνεται 
γύρω από το έργο συγγραφέα. Πριν 
από µερικούς µήνες ο πρόεδρος του 
Οδυσσέα Ελύτη, κ. Σταύρος Κρητικός, 
είχε παρουσιάσει τον συγγραφέα στην 
ΑΧΕΠΑ προάγγελο της πολύ επιτυ-
χηµένης και µε συµµετοχή και άλλων 
κοινοτήτων εκδήλωσης που έγινε 
στον φιλελληνικό δήµο του Ροκντέιλ. 
Στην εκδήλωση ήταν και ο Πολιτεια-
κός Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ κ. Γιάννης 
Καλιµµάνης που βλέπει µε φανερή 
ικανοποίηση τις προσπάθειες εξω-
στρέφειας, ανανέωσης και επιρροής 
του οργανισµού και στον πολιτισµό, 
να στέφονται µε επιτυχία.
Έγιναν κατά σειρά οµιλίες από τους: 

Σταύρο Κρητικό, Γιάννη Καλλιµάνη, 
Νίκη Παναγιώτου, Παναγιώτη Θεοφί-
λου ΟΑΜ, Dr. Βασίλη Αδραχτά, Dr. 
Παναγιώτη ∆ιαµάντη και Βασίλη Βα-
σίλα και εκπρόσωποι των Εσθονών 
και Ουκρανών. Την εκδήλωση παρου-
σίασε η Χρυσούλα Τσαµπάζη.
Ελληνικές, Εσθονικές και Ουκρανικές 
χορωδίες και χορευτικά συγκροτήµατα 
έδωσαν ωραίες παραστάσεις κατά τα 
ενδιάµεσα των οµιλιών. Θερµά συγ-
χαρητήρια στο χορευτικό συγκράτηµα 
«Σύδνεϋ Σεισµός» για την υπέροχη ερ-
µηνεία και παρουσίαση.
Τιµητική πλακέτα δόθηκε στον Βασί-
λη Βασίλα για το συνολικό του έργο 
από το Τµήµα «Οδυσσέας Ελύτης» της 
ΑΧΕΠΑ. Την πλακέτα παρέδωσε ο κ. 
Γιάννης Καλλιµάνης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην εκδήλω-
ση παραβρέθηκαν αρκετοί επίσηµοι 
προσκεκληµµένοι από τις τρεις εθνι-
κότητες. Μεταξύ άλλων: ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδος στο Σύδνεϋ 
∆ρ. Σταύρος Κυρίµης, η Πρόξενος 
κυρία Νίκη Παναγιώτου, ο πρόεδρος 
του Κολλεγίου της Αγίας Ευφηµίας κ. 
Παναγιώτης Θεοφίλου ΟΑΜ, η κυρία 
Σοφία Κότση MLC, o σύµβουλος της 
∆ηµαρχίας Ρόκντεηλ κ. Α. Τσούνης, 
ο Πολιτειακός Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ 
κ. Γιάννης Καλλιµάνης, ο πρόεδρος 
του «Κωστή Παλαµά» της ΑΧΕΠΑ, κ. 
Γιώργος Λιανός, ο πρόεδρος της Προ-
οδευτικής Παροικίας Αγιάσου κ. Νίκος 
Σάββας, εκπρόσωποι των ραδιοφωνι-
κών Σταθµών η κυρία Λίτσα ∆ιακο-
βασίλη και κ. Κώστας Καποδίστριας, 
πολλά στελέχη και µέλη της ΑΧΕΠΑ. 
Την εφηµερίδα «Ο Κόσµος» εκπροσώ-
πησε ο Παύλος Θεοδωρακόπουλος.
Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθη-
καν εδέσµατα, καφές και αναψυκτικά. 
Η εφηµερίδα «Ο Κόσµος» συγχαίρει 
τον Βασίλη Βασίλα για το έργο του και 
την προσπάθεια που καταβάλλει να 
καταγράψει τη µεταναστευτική ιστορία. 

Από αριστερά προς τα δεξιά: ∆ρ Βίκυ Κρητικός, Σταύρος Κρητικός (πρόεδρος του Τµήµατος Οδυσσέας Ελύτης), Μαρίνα Τατάς 
(αντιπρόεδρος του τµήµατος Οδυσσέας Ελύτης), Βασίλης Βασίλας, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Σύδνεϋ ∆ρ. Σταύρος 
Κυρίµης, κ. Παναγιώτης Θεοφίλου (ΟΑΜ), Ελευθερία Χατζηνικολάου, Γιώργος Τατάς, Ηρόδοτος Χατζηφώτης και ∆ρ Βασίλης 
Αδραχτάς.                                                                                            Φώτος: Παύλος Θεοδωρακόπουλος και Νίκος Καγκελάρης
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