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Εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την 
άνοια από το τμήμα Χείρων της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ
Kείµενο - Φωτογραφίες:  
Γιώργος Αθανασιάδης

Λ αµπερές παρουσίες κόσµησαν 
κυριολεκτικά τη Παρασκευή 18 
Νοεµβρίου 2016 την ασφυκτι-
κά κατάµεστη αίθουσα του St. 

George Sailing Club στο Σύδνευ, στην 
εκδήλωση του τµήµατος Χέιρων 22 της 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ και Νέας Ζηλανδίας. Σκο-
πός της εκδήλωσης του τµήµατος Χεί-
ρων, και µε επικεφαλής της διοργάνωσης 
την πρόεδρο του τµήµατος Κα Λούση 
Μίλλερ,  ήταν η συγκέντρωση χρηµά-
των που θα δοθούν σε πανεπιστηµιακές 
έρευνες για την αντιµετώπιση της άννοι-
ας (dementia).  H εκδήλωση δίκαια και 
άξια µπορεί πλέον να χαρακτηρισθεί από 
τις πιό επιτυχηµένες της χρονιάς και όλα 
αυτά χάρη στην εξαίρετη προσπάθεια 
της  προέδρου του τµήµατος Κας Λού-
σης Μύλλερ, η οποία πλέον της διοργά-
νωσης της εκδήλωσης, του συντονισµού 
των πάντων, επέδειξε για άλλη µιά φορά 
το εξαιρετικό της υποκριτικό ταλέντο πα-
ρουσιάζοντας ένα µικρό κωµικό θεατρικό 
δρώµενο. 
Επ ευκαιρία της αναφοράς στο θεατρι-
κό δρώµενο, ανάµεσα στους εκατοντά-
δες πραγµατικά προσκεκληµένους, των 
οποίων ο αριθµός πρέπει να υπερέβαινε 
τα 300 άτοµα, διακρίναµε σύσσωµα τα 
ηγετικά στελέχη της ΑΧΕΠΑ Νέας Νό-
τιας Ουαλίας και Νέας Ζηλανδίας, επι-
κεφαλής του προέδρου της Κου Ιωάννη 
Καλλιµάνη, την βουλευτή των εργατικών 
Κα Σοφία Κώτση, µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Συλλόγου Παναγία Σου-
µελά, µέλη του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
και απλά µέλη του Συλλόγου Αθηναίων 
µε επικεφαλής την Πρόεδρο του κα Καί-
τη Βαλή, εκλεκτούς εκπροσώπους του 
εµπορικού και επιχειρηµατικού κόσµου 
της παροικίας µας µεταξύ των οποίων 
το ζεύγος Νίκου και Φαχίµας Συκιώτη, 
τον Κο Μάϊκ Λεβέντη µε την σύντροφο 
του Τάνια, σύσσωµη την θεατρική οµάδα 
του Blue Stage Theatre,  τους εκλεκτούς 
δηµοσιογράφους Σπύρο Παπαστεφάνου 
(SBS), Αντώνη Αµπατζή (2mm), Παύλο 
Θεοδωτακόπουλο, Γιώργο Τσερδάνη, και 
τον γράφοντα Γιώργο Αθανασιάδη από 
την εφηµερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ.

Οµως η βραδιά δεν σταµάτησε εκεί.  
Υπήρχε για τη διασκέδαση των παρευ-
ρισκοµένων προσκεκληµένων, πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραµµα, µε µουσικό 
σχήµα του οποίου ηγείτο ο σολίστας δεξι-
οτέχνης οργανοπαίχτης του µπουζουκιού 
Κος Σωτήρης Προκοπίου και στα φωνη-
τικά η Μαρία.  Εξαίρετοι καλλιτέχνες µε 
πλούσιο ρεπερτόριο και µουσικά ακού-
σµατα για όλα τα γούστα, τόσο από τον 
χώρο του έντεχνου και λαϊκού τραγου-
διού, όσο και µε τραγούδια απο την λαϊκή 
µας παράδοση και µπαλάντες.  Ακούστη-
καν και αποδόθηκαν συνθέσεις των µε-
γαλύτερων Ελλήνων συνθετών όπως του 
Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζηδάκη, 
Μάνου Λοϊζου και άλλων πολλών. 
Κυριολεκτικά το σηµείο έκπληξη όσο 
αφορά τα καλλιτεχνικά δρώµενα ήταν 
η εµφάνιση της κας Αντιπροέδρου του 
Συλλόγου Αθηναίων, Χριστίνας Γαζέπη 
Σταυροπούλου, ή οποία ήταν και η πα-
ρουσιάστρια της βραδιάς, η οποία ξεδί-
πλωσε εις επήκοον των καλεσµένων τα 
φωνητικά της χαρίσµατα, ερµηνεύοντας 
δύο τραγούδια και βέβαια εκείνο που 
ξεσήκωσε την αίθουσα και το κοινό που 
την καταχειροκρότησε ήταν η εντυπωσια-
κή ερµηνεία του τραγουδιού του Μάνου 
Χατζηδάκη, «τα παιδιά του Πειραιά» από 
την ταινία «Ποτέ την Κυριακή». 
Οµως το καλλιτεχνικό µέρος της βραδιάς 
άν και κάλυψε το µεγαλύτερο µέρος, σε 
συνδυασµό µε τις εντυπωσιακές παρουσί-
ες των celebrities της παροικίας µας, δεν 
ήταν και εκείνο του µείζονος ενδιαφέρο-
ντος.  Θερµή ήταν η υποστήριξη και οι 
προσφορές από πρόσωπα του επιχειρη-
µατικού κύκλου της παροικίας µας, αλλά 
και συλλόγους σε οικονοµικές προσφο-
ρές για τους σκοπούς της διοργάνωσης. 
Εκείνο που είναι σηµαντικό είναι ότι 
υπήρξε ανταπόκριση του κοινού, κλήρω-
ση λαχνών καθώς πουλήθηκαν και διά-
φορα αντικείµενα σε  auction προσφορά 
διαφόρων επιχειρηµατιών Ελληνικής κα-
ταγωγής της πόλης µας.
Βέβαιο είναι ότι ήταν µια πολύ επιτυχη-
µένη από κάθε άποψη βραδιά και κατέ-
δειξε για ακοµη µια φορά την αγάπη των 
συµπαροίκων µας για τα κοινά καθώς και 
την αξία του φιλανθρωπικού έργου της 
ΑΧΕΠΑ.




