
TUESDAY 23 FEBRUARY 2016 Ο ΚΟΣΜΟΣ 25ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Οι οµιλίες άρχισαν µε τον κ. 
Χάρη ∆ανάλη, ο οποίος αφού 
αναφέρθηκε στην ιστορία και την 
πολιτιστική σηµασία τού Ελληνι-
κού Φεστιβάλ, άσκησε δρυµεία 
κριτική στην οµοσπονδιακή και 
πολιτειακή κυβέρνηση που υπο-
στηρίζουν τον πολυπολιτισµό µε 
πολλά λόγια και λίγα έργα. Ο κ. 
∆ανάλης τόνισε ότι δεν είναι δυ-
νατόν η Κοινότητα να σηκώνει 
επ’ άπειρον το µεγάλο κόστος 
τού Ελληνικού Φεστιβάλ και θα 
χρειαστεί οικονοµική βοήθεια 
από τις δύο κυβερνήσεις. Ακο-
λούθησαν ο ∆ρ Σταύρος Κυρίµης 
µε µια σύντοµη οµιλία µε µεστά 
µηνύµατα και ο Γερουσιαστής 
Αθα Συνοδινός που απάντησε 
στην έκκληση τού κ. ∆ανάλη για 
οικονοµική ενίσχυση λέγοντας 
ότι θα την µεταφέρει στις αρµό-
διες αρχές χωρίς να εγγυάται ότι 
θα εισακουστεί, αλλά αισιοδοξεί 
για το µέλλον τού Ελληνικού Φε-
στιβάλ επειδή οι Ελληνες ξέρουν 
ν’ αντιµετωπίζουν τις µεγάλες 
κρίσεις.
Η Λίµπεραλ βουλευτής κα Ελέ-
νη Πετεινού µίλησε µε πολλή 
τρυφερότητα για τις δικές της 
εµπειρίες µε τον ελληνικό πολι-
τισµό σαν αυστραλογεννηµένη 
και τόνισε πόσο σηµαντικό είναι 
το Ελληνικό Φεστιβάλ, ενώ η κα 
Λίντα Μπέρνι επιβεβαίωσε το 
γνωστό θαυµασµό της για τους 
Ελληνες και τον πολιτισµό τους. 
Ο ∆ήµαρχος Μπιλ  Σαραβινόφ-
σκι υπενθύµισε τον σπουδαίο 

ρόλο των ελλήνων δηµοτών 
στην πρόοδο τού ∆ήµου και την 
επιτυχία τού Πανηγυριού στην 
Bay Street πριν µεταφερθεί στο 
Darling Harbour, εκφράζοντας 
την επιθυµία στο µέλλον να γί-
νονται εκδηλώσεις τού Ελληνι-
κού Φεστιβάλ και στο Ροκντέιλ.   
Η πρόεδρος τού Ελληνικού Φε-
στιβάλ, Νία Καρτέρη, που µε ει-
λικρίνεια λέει τα σύκα σύκα και 
τη σκάφη σκάφη, προχθές είχε 
στο στόχαστρο τις ελληνικές ορ-
γανώσεις µε πολλά περιουσιακά 
στοιχεία που όµως δεν βοηθούν 
το Ελληνικό Φεστιβάλ και το 
αποτέλεσµα ήταν άµεσο, αφού 
οι εκπρόσωποι 10 οργανώσεων 
στη δεξίωση πρόσφεραν συνολι-
κά $6000:
Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ 
$1000, Μυτιληναϊκή Αδελφό-
τητα $1000, Σύλλογος Μεσο-
λόγγι $500, Σύλλογος Πατρινών 
$500, Σύλλογος Ηπειρωτών 
$500, Σύλλογος Χίων «Αγία 
Μαρκέλλα» $500, Καστελλορι-
ζιακή Αδελφότητα $500, Κοι-
νότητα Μάσκοτ $500, Σύλλογος 
Ηλείων «Ερµής» $500 και Σύλ-
λογος Αθηναίων$500.  
Καθυστερηµένα, λόγω ανειληµ-
µένων υποχρεώσεων µίλησε ο 
βουλευτής Τόνι Μπερκ µε εν-
θουσιασµό για τον επιτυχηµέ-
νο και ασύγκριτο τρόπο που το 
Ελληνικό Φεστιβάλ προωθεί τον 
πολιτισµό στο Σίδνει. 
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος κ. Χά-
ρης ∆ανάλης και η κα Νία Καρτέ-

ρη απένειµαν τιµητικές πλακέτες 
στους χορηγούς τού Ελληνικού 
Φεστιβάλ: 
Delphi Bank, St George Graphics 
& Printers, The Grand Roxy, 
Century Venues, Sydney Harbour 
Foreshore Authority, City Recital 
Hall, Confeta, PremierNorthpak, 
M & J Chickens, Sealand Birk, 
Vagabond Cruises, NAPF 
Electronics, SBS Radio, O 
Kosmos, 2MM, Canterbury City 
Council, Kogarah City Council, 
Marrickville Council, Randwick 
City Council, I Do Bouquets, 
Felia Melas Gallery, Mr Spana 
Kopita, Meraki.tv, 1683am, 
Weblysis. 
«Ο Κόσµος» συγχαίρει την Κοι-
νότητα που επί 34 χρόνια επω-
µίζεται την τεράστια ευθύνη και 
το µεγάλο κόστος για την οργά-
νωση τού Ελληνικού Φεστιβάλ 
µε την Επιτροπή Φεστιβάλ, που 
εκτός από την πρόεδρο κα Νία 
Καρτέρη απαρτίζεται φέτος από 
τους/τις:
Ολυµπία Χουλιάρα, Παναγιώτα 
Αβραµίδη, Σαµάνθα Ανδρόνι-
κου, Ευφροσύνη Μαστροκόλια, 
Πάµελα Προεστού, Γιάννη Κα-
ραβίτη, Βίκυ Μήτσιου, Μπίλυ 
Κότση, Θέµη Καλλό, Μιχάλη 
Τσιλίµο, Χάρη ∆ανάλη και Φώτη 
Λαρεντζάκη. 

*  ∆ιαβάσετε σήµερα στη σελίδα 
11 σχόλια τού Γιώργου Χατζη-
βασίλη: «Τα παραλειπόµενα 
µιας επιτυχηµένης δεξίωσης».




