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Εορτασµός της 25ης Μαρτίου από 
την ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ
Τ 

ιµώντας την Εθνική Παλιγγενεσία, τιµούµε τους ιδρυτές της οµογένειας στην Αυ-
στραλία». Με αυτά τα λόγια του τελετάρχη ξεκίνησε η Πολιτειακή ∆ιοίκηση του 
Τάγµατος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ την εκδήλωση για την 195η επέτειο της Εθνικής 
Παλιγγενεσίας στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ, ανήµερα της εθνικής εορτής. Ο τελετάρχης, 

ο Πολιτειακός Γραµµατέας της ΑΧΕΠΑ, ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης, υπενθύµησε στο 
ακροατήριο ότι οι πρώτοι Έλληνες της Αυστραλίας ήταν παληκάρια του ’21 από τα νη-
σιά του Σαρωνικού. Επτά στην αρχή, µόνο οι δύο – ο Αντώνης του Μανώλη και ο Γίκας 
Βούλγαρης – επέλεξαν να µείνουν στην Αγγλική αποικία όταν έληξε η ποινή τους για 
πειρατεία. Τις εντυπώσεις από την όµορφη εκδήλωση έκλεψε ο µαθητής της Ε’ ∆ηµοτι-
κού Φώτης Σοϊλεµέζης (Earlwood Public School), ο οποίος απήγγειλε άψογα το ποίηµα 
του Γιάννη Ρίτσου, «Άν όλα τα παιδιά της Γης». Στα µηνύµατά τους, τόσο ο Πολιτειακός 
Πρόεδρος Γιάννης Καλλιµάνης, όσο και οι πολιτειακοί βουλευτές Σοφία Κώτση MLC και 
Steve Kamper MP (Rockdale), επικεντρώθηκαν στη σηµασία της ηµέρας για τις επόµενες 
γενεές ελληνοαυστραλών. Για το πως τα παλλικάρια και οι γυναίκες του ’21 παραµένουν 
παραδείγµατα προς µίµηση για όλους µας. Το παρών έδωσαν – µεταξύ άλλων ο Γιώργος 
Χούσσος (αντιπρόσωπος της πολιτειακής γερουσιαστού Courtney Χούσσου), στελέχη 
του Ελληνικού Παραρτήµατος του RSL, η Ειρήνη Ανέστη (ΟΕΓΓΑ), η Ελένη Μακρή 
(Ποντοξενιτέας), η Μέλπω Καϊµασίδου (Παναγία Σουµελά), ο Γιάννης Τσέκος (Σύλ-
λογος Ελλήνων της περιοχής Macarthur) και πλήθος κόσµου. Ο κ. Γενικός Πρόξενος 
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, ∆ρ Σταύρος Κυρίµης, αφιέρωσε το λόγο του στο µέλλον. 
Ευχαρίστησε θερµότατα την ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ που για τρίτη χρονιά φέτος χρηµατοδότησε 
την εκδήλωση του Γενικού Προξενείου για την εθνική επέτειο κι εξέφρασε την ελπίδα  
ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί µε την επέκταση του προγράµµατος εκµάθησης 
ελληνικών διά µέσω ταµπλετών καθώς και άλλες δραστηριότητες.
Μίλησαν, επίσης, και απήγγειλαν ποιήµατα οι  Γιώργος Κάρης, Γιάννης Φώσκολος και 
Φάνης Νικολαρέας.




