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H Eλληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ τίμησε 
τους συλλόγους που ενίσχυσαν το Φεστιβάλ

Μ
ε μια μικρή γιορτή στην οποία απονε-
μήθηκαν τιμητικές διακρίσεις η Ελλη-
νική Ορθόδοξη Κοινότητα ευχαρίστησε 
τους εκπροσώπους των Συλλόγων που 

ενίσχυσαν και φέτος το Ελληνικό Φεστιβάλ του 
Σίδνεϊ. Στην σύντονη ομιλία του, ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, κ. Χάρης 
Δανάλη, ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους και 
ήταν ιδιαίτερα κριτικός απέναντι στις Ομοσπονδι-
ακές και Πολιτειακές Κυβερνήσεις που όπως είπε 
«έχουν εγκαταλείψει τις μεταναστευτικές κοινότη-
τες». Παρόλο που το κόστος για ένα τόσο σημαντι-
κό έργο όπως το Ελληνικό Φεστιβάλ θα ήταν πολύ 
μικρό, επισήμανε ο κ. Δανάλης, η Πολιτεία δεν 

προσφέρει καμία βοήθεια από την περίοδο που 
ανέλαβε Πρέμιερ ο Μάικ Μπέιρντ. Το ίδιο συμ-
βαίνει με όλες τις Πολιτειακές και Ομοσπονδιακές 
Κυβερνήσεις που ενώ στα λόγια υποστηρίζουν τις 
μεταναστευτικές κοινότητες στην πραγματικότη-
τα δεν κάνουν το παραμικρό για να ενισχύσουν 
το έργο τους. «Το πρόβλημα είναι κοινό για όλες 
τις κοινότητες», τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας. «Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για 
την διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισμού 
μας και γίνεται μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Για 
αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους στέκο-
νται δίπλα μας και μας βοηθούν να συνεχίσουμε 
το έργο μας», είπε ο κ. Δανάλης απευθυνόμενος 

στους τιμηθέντες. Αναλυτικά, οι σύλλογοι που 
έλαβαν τιμητική διάκριση για την αναγνώριση 
της προσφορά τους ήταν: ο Σύλλογος Αθηναίων 
Σίδνεϊ και ΝΝΟ, η Καστελλοριζιακή Αδελφότητα 
της ΝΝΟ, η Χιακή Αδελφότητα «Αγία Μαρκέλ-
λα», η Κυπριακή Κοινότητα της ΝΝΟ, η Ελληνι-
κή Ορθόδοξη Κοινότητα του Μάσκοτ, ο Σύλλογος 
των Ηλείων «Ερμής», η Λημνιακή Αδελφότητα 
της ΝΝΟ «Μαρούλα», η Μυτιληναϊκή Αδελφότη-
τα του Σίδνεϊ, η Παναχαϊκή Φιλανθρωπική Ένωση 
«Παλαιών Πατρών Γερμανός», η Πανηπειρωτική 
Ένωση της ΝΝΟ, η Σαμιακή Αδελφότητα του Σίδ-
νεϊ «Λυκούργος», το Ελληνορθόδοξο Κολλέγιο της 
Αγίας Ευφημίας και ο κ. Τζακ Πασσαρής.


