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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Με λαµπρότητα παρουσίασε η Κοινότητα το 
πρόγραµµα τού 34ου Ελληνικού Φεστιβάλ
51 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΝ∆ΑΙΣΙΑΣ

Ρεπορτάζ :  Γ ΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, 
ΦΩΤΟ:  Γ ΙΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΜΙΤΙΝΟΣ

Τ
ην περασµένη Πέµπτη 
το βράδυ, στο The Grand 
Roxy, τού κ. Βασίλη 
Μούγιου, η Κοινότητα 

συνέχισε την παράδοση µε µια 
από τις πιο λαµπρές κοσµικές  
εκδηλώσεις τής παροικίας µας 
κάθε χρόνο, για να παρουσίασει 
το πρόγραµµα τού 34ου Ελλη-
νικού Φεστιβάλ και να τιµήσει 
τους χορηγούς στο κορυφαίο 
πολιτιστικό γεγονός τής οµογέ-
νειας στην Αυστραλία. Το Ελλη-
νικό Φεστιβάλ αρχίζει το προσε-
χές Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 
3 µ.µ. - 10 µ.µ. και Κυριακή 
10 π.µ. - 10 µ.µ. µε το διήµερο 
ξεφάντωµα στο Darling Habor 
και θα τελειώσει την Κυριακή 
17 Απριλίου µε «Μια βραδιά µε 
τον ∆ηµήτρη Μπάση» στο The 
Grand Roxy µε τη συµµετοχή τής 
«δικής µας» δηµοφιλούς καλλι-
τέχνιδας, ∆ιόνης Βερτζάγια. 
Στη διάρκεια τού Ελληνικού Φε-
στιβάλ, ο Ελληνισµός -και όχι 
µόνο- θα έχει την ευκαιρία να 
απολαύσει 35 περίπου ποιοτι-
κές πολιτισµικές εκδηλώσεις µε 
διαλέξεις, συναυλίες, βιβλιοπα-
ρουσιάσεις, εκθέσεις, µουσικο-
χορευτικά, θεατρική παράσταση 
και απαγγελίες από σηµαντικούς 
ανθρώπους των Γραµµάτων και 
Τεχνών, που θα σάς υπενθυµί-
ζει σε κάθε έκδοση  «Ο Κόσµος», 
αν και καλό είναι να εξασφαλί-

σετε ένα πρόγραµµα.
Τη περασµένη Πέµπτη το βράδι, 
στο κατάµεστο µε προσκεκληµέ-
νους τής Κοινότητας που από-
λαυσαν το φιλόξενο περιβάλλον 
και την τέλεια εξυπηρέτηση The 
Grand Roxy, χρέη τελετάρχη 
ετέλεσε άψογα η Σαµάνθα Αν-
δρόνικου, αρχίζοντας µε το κα-
λωσόρισµα των επισήµων προ-
σκεκληµένων:
Πρόεδρο τής Κοινότητας Χάρη 
∆ανάλη, Γενικό Πρόξενο τής 
Ελλάδας στο Σίδνεϊ ∆ρ Σταύρο 
Κυρίµη, Αρχιµανδρίτη Σοφρώ-
νιο Κονιδάρη ιερατικώς προϊ-
στάµενο τής Ενορίας Κοινότητας 
Κόγκαρα που εκπροσωπούσε 
τον Αρχιεπίσκοπο κ. Στυλιανό, 
κα Νίκη Καρτέρη, πρόεδρο τής 
Επιτροπής Φεστιβάλ, Γερουσι-
αστή Αθα Συνοδινό, γραµµατέα 
τού οµοσπονδιακού υπουργικού 
συµβουλίου που εκπροσωπού-
σε τον πρωθυπουργό Μάλκολµ 
Τέρνµπουλ, Εργατικό βουλευτή 
Τόνι Μπερκ σκιώδη υπουργό 
Οικονοµικών που εκπροσωπού-
σε τον ηγέτη τής αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης Μπιλ Σόρτεν, 
Λίµπεραλ πολιτειακή βουλευ-
τή Ελένη Πετεινού που αντι-
προσώπευε τον πρέµιερ ΝΝΟ 
Μάικ Μπέρντ, Εργατική πολι-
τειακή βουλευτή Λίντα Μπέρ-
νι σκιώδη υπουργό Παιδείας 
και Υποθέσεων Αυτοχθόνων 
που αντιπροσώπευε τον ηγέτη 
τής πολιτειακής αντιπολίτευ-
σης, Λουκ Φόλεϊ, Νικόλα Βαρ-

βαρή Λίµπεραλ βουλευτή στην 
έδρα Barton, Mat Thistlewaite 
Εργατικό βουλευτή στην έδρα 
Kingsford Smith, την Εργατική 
Σόφι Κότση µέλος τής πολιτει-
ακής Ανω Βουλής και σκιώδη 
υπουργό µε αρκετά χαρτοφυ-
λάκια, Στιβ Κάµπερ Εργατικό 
βουλευτή Rockdale, Βάιο Ωραι-
όπουλο Εµπορικό Ακόλουθο 
στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο, 
Γιάννη Χατζηστέργο ∆ικαστή 
στο District Court of New South 
Wales, Εργατικό ∆ήµαρχο Ρο-
κντέιλ Μπιλ Σαραβινόφσκι, ∆ή-
µαρχο Μάρικβιλ Σαµ Ισκάνταρ, 
∆ήµαρχο Canada Bay Αγγελο 
Τσιρέκα και οι δηµοτικούς συµ-
βούλους Ανθονι Αντριους (Ρά-
ντγουικ), Νικ Κάτρη (Κογκαρα), 
Γιώργο Κατσαµπάρη (Κόγκα-
ρα), Τζούλι Πασσά (Ασφιλντ), 
Πίτερ Πούλος (Ροκντέιλ), Αν-
δρέα Τσούνη (Ροκντέιλ), Κων 
Βασιλειάδη (Καντερµπέρι) και 
Αγγελα Βυθούλκα Σίδνεϊ, τη δι-
ευθύντρια τού City Recital Hall 
Elaine Chia, τον πρόεδρο τής 
Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ 
Σωτήρη Τσουρή, τον διευθυντή 
τού Australian News Channel 
Αγγελο Φραγκόπουλο, τον διευ-
θυντή τού ελληνικού προγράµ-
µατος SBS Θέµη Καλλό, τον 
διευθυντή τού ραδιοφωνικού 
σταθµού 2ΜΜ Γιάννη Μερά-
βογλου, εκπροσώπους παροι-
κιακών οργανώσεων, χορηγούς 
τού Ελληνιού Φεστιβάλ και καλ-
λιτέχνες.  




