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Τη μνήμη του Πολυτεχνείου τίμησε  
η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της 
Νέας Νοτίου Ουαλίας και Η Επιτρο-
πή για την Εκδήλωση του Πολυτε-
χνείου εόρτασε µε λαµπρότητα, την 

Κυριακή 27 Νοεµβρίου 2016, στις 4.00µµ, 
την  43η Επέτειο, της “ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, 17 Νοέµβρη 1973”, 
στην Κοινοτική Λέσχη, 206-210 Lakemba 
St., Lakemba.
Παρευρέθηκαν επίσηµοι και πλήθος κό-
σµου. Μεταξύ των καλεσµένων ήταν ο Πρό-
εδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότη-
τας ΝΝΟ κ. Χάρης ∆ανάλης, ο  Γραµµατέας 
κ. Μιχάλης Τσιλίµος,  µέλη του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου, ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδος κ. Σταύρος Κυρίµης, ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ κ. Σωτή-
ριος Τσουρής, ο ∆ιευθυντής του ελληνικού 
ραδιοφωνικού προγράµµατος της Ραδιο-
φωνίας SBS κ. Θέµης Καλλός,  εκπρόσωποι 
Φοιτητικών Συλλόγων,  Παροικιακών Ορ-
γανισµών, Συλλόγων και Σωµατείων. 
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους πε-
σόντες στο Πολυτεχνείο και εν συνεχεία 
έγινε η κατάθεση στεφάνων στο µνηµείο 
των πεσόντων στο Πολυτεχνείο από τους 
εκπροσώπους όλων των οργανισµών και 
συλλόγων.
Οµίλησαν για την σηµασία της ηµέρας ο κ. 
Χάρης ∆ανάλης, ο κ. Σταύρος Κυρίµης, ο 
µαθητής Κωνσταντίνος Καραντζιάς του Λυ-
κείου “All Saints“ αναφέρθηκε στο Χρονικά 

στα Ελληνικά, η φοιτήτρια Ευγενία Παντέ-
λη του Πανεπιστηµίου Σύδνεϋ στο Χρονικό 
στα Αγγλικά και ο Μάκης ∆ανάλης αναφέρ-
θηκε στην “Σηµερινή κατάσταση” .
Οι µαθητές του Σαββατιανού Σχολείου της 
Κοινότητας στο Clemton Park “Ελληνι-
κά όπως στην Ελλάδα“ τραγούδησαν τους 
εθνικούς ύµνους της Αυστραλίας  και της 
Ελλάδας.  Οι µαθητές του ανωτέρω τµήµα-
τος “ Ελληνικά όπως στην Ελλάδα“ ∆ανάη 
∆αβίδη, ∆ιονυσία Αγγελοπούλου, Θεώνη 
Αποστολοπούλου, Αφροδίτη Γιαννακού, 
Μαριέττα Τσελίκα, ∆ηµήτρης Λαλουκιώτης, 
και Γιώργος Φιλίππας παρουσίασαν την θε-
ατρική παράσταση «Ας µη ξεχνάµε», η Άρ-
τεµις Θεοδωρή-Παπουτσή και η Αθανασία 
Κώστα παρουσίασαν την θεατρική παρά-
σταση «17 Νοεµβρίου», η φοιτήτρια Αθα-
νασία Κώστα του Πανεπιστηµίου Σύδνεϋ 
απήγγειλε το ποίηµα «Στους σκοτωµένους 
σπουδαστές του Νοεµβρίου», η φοιτήτρια 
Αντωνία Komarkowski του Πανεπιστηµίου 
Σύδνεϋ απήγγειλε το ποίηµα «Θυµήσου», 
ο φοιτητής Γιώργιος Μπλιώκας του Πανε-
πιστηµίου Macquarie απήγγειλε το ποίηµα 
«1050 Χιλιόκυκλοι» και  η κα. Ντίνα ∆αρά-
κη απήγγειλε το ποίηµα «Ήµουνα εκεί».
Η εκδήλωση συνεχίστηκε µε ζωντανή µου-
σική από τους Γεώργιο ∆ούκα, Γεώργιο Ξε-
νίκη και Πέρη Τσεπέτζη.
Τελετάρχης της βραδιάς ήταν η Σπυριδού-
λα ∆ανάλη.




