
TUESDAY 27 OCTOBER 2015 Ο ΚΟΣΜΟΣ24 ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Φεστιβάλ Εορτασµού Ελληνικότητας στην Κόγκαρα

ΣΥ∆ΝΕΫ.- 

Μ
ία ακόµα µεγάλη τιµή και ξεχωριστή διάκρι-
ση για τον ελληνισµό της Αυστραλίας η πα-
ρουσία του πρωθυπουργού της Αυστραλίας 
κ. Μάλκοµ Τέρνµπουλ µε σηµαντική εκπρο-

σώπηση της οµοσπονδιακής και πολιτειακής κυβέρνη-
σης στο Φεστιβάλ Εληνικότητας (Being Greek Festival) 
στην πόλη της Κόγκαρα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
Στο ετήσιο φεστιβάλ εορτάζεται και η εθνική επέτειος 
της 28ης Οκτωβρίου 1940, η ιστορική ηµέρα του ΟΧΙ 
του ελληνικού λαού στις δυνάµεις της ναζιστικής Γερ-
µανίας του 1940. 
Το Φεστιβάλ που διοργανώνει η Ενορία-Κοινότητα Κό-
γκαρα είχε µεγάλη συµµετοχή της ελληνικής παροικί-
ας του Σύδνεϋ και µε τη βοήθεια πολλών εθελοντών 
και µιας ηλιόλουστης ηµέρας, έδωσε την ευκαιρία σε 
όλους να περάσουν µια υπέροχη οικογενειακή ηµέρα 
µε ελληνικά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς από 
συγκροτήµατα της παροικίας.
Με πρωτοβουλία του τοπικού οµοσπονδιακού βουλευ-
τή της έδρας Barton κ. Νίκου Βαρβαρή είχε προσκλη-
θεί ο Πρωθυπουργός κ. Τέρνµπουλ ο οποίος παρά το 
πολυάσχολο πρόγραµµά του, παραβρέθηκε να τιµήσει 
την ιστορική ηµέρα του ΟΧΙ και να εορτάσει µε τους 
Έλληνες της Αυστραλίας στην περιοχή, παρουσία και 
του Γενικού προξένου της Ελλάδας στο Σύδνεϋ ∆ρ Στ. 
Κυρίµη, ο οποίος τόνισε τους θεσµούς φιλίας και συµ-
µαχίας µεταξύ των δύο εθνών.
«Είµαι φιλέλληνας» είπε στο λόγο του ο κ. Τέρνµπουλ 
και τόνισε την σηµασία της ιστορικότητας της ηµέρας 

και εξύµνησε τον ρόλο της ελληνικής παροικίας στην 
ανάπτυξη της Αυστραλίας και τον ρόλο του ελληνικού 
πνεύµατος στην ανάπτυξη του παγκόσµιου πολιτισµού 
και κλείνοντας  τον λόγο του αναφώνησε στα ελληνικά 
«Ζήτω η Ελλάδα».
Ο κ. Βαρβαρής ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό κ. 
Τέρνµπουλ για την παρουσία του, δήλωσε µεταξύ άλ-
λων: «Είµαι πολύ περήφανος που εκπροσωπώ την έδρα 
Barton που έχει µια ισχυρή και ξεχωριστή παρουσία 
Ελληνοαυστραλών και σήµερα γιορτάζουµε τον υπέρο-
χο πολιτισµό µας  στο µοναδικό χώρο του Carss Park...  
Το πολιτικό σύστηµα και η στρατιωτική ιστορία µεταξύ 
Αυστραλίας και Ελλάδας είναι βάση ισχυρών δεσµών 
ενότητας µεταξύ των λαών µας. Ο εορτασµός του να εί-
σαι Έλληνας τονίζει επίσης την πνευµατική άγκυρα µας 
στην ελληνική κοινότητα: την Ορθόδοξη Χριστιανική 
Πίστη.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είµαι ιδιαίτε-
ρα ευτυχής να σας καλωσορίσω στο Φεστιβάλ σήµερα 
και µε την ιδιότητά µου ως Προέδρου της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Ενορίας-Κοινότητας Κόγκαρα για τον εορ-
τασµό της ηµέρα του ΟΧΙ, την άρνηση της Ελλάδας να 
υποκύψει στις δυνάµεις του κακού, διασφαλίζοντας τις 
αξίες και τον τρόπο ζωής µας...».
Στους επίσηµους προσκεκληµένους εκπρόσωποι όλων 
των παρατάξεων της οµοσπονδιακής και πολιτειακής 
Βουλής και πολλοί δηµοτικοί Σύµβουλοι των γύρω 
περιοχών ενώ από πλευράς της Ενορίας-Κοινότητας 
Κόγκαρα ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και τους πα-
ραβρεθέντες ο πανοσιολ. Αρχ. Σωφρόνιος, ιερατικώς 
προϊστάµενος της Εκκλησίας.




