
25ΑΦΙΕΡΩΜΑΟ ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 5 MAY 201726 ΠΑΡΟΙΚΙΑ FRIDAY 5 MAY 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΜΠΕΛΜΟΡ

Οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουρά, άξιοι 
πρεσβευτές της Ελλάδας στην Αυστραλία

Οι Εύζωνες στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στο Μπέλµορ

Η Ανθυπασπιστής Σοφία Παυλίδου, ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Σίδνεϊ, ∆ρ Σταύρος Κυρίµης και ο Λοχαγός Θεο-
φάνης Κασιµάτης από το στρατιωτικό γραφείο της Προεδρίας 
της ∆ηµοκρατίας

Η κα Ελένη Κατσαρός, πρόεδρος της Ενορίας των Αγίων Πάντων, η Πολιτειακή Βουλευτής Σοφία Κώτση, ο Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ, κ. Γιάννης Καλλιµάνης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης, κ. Τζον Κόµινος.

Ο Αρχιµανδρίτης Απόστολος Τριφύλλης που τέλεσε την λειτουρ-
γία και έβγαλε ένα εµπνευσµένο λόγο για να καλωσορίσει τους 
Εύζωνες

∆ύο από τα παλληκάρια της Προεδρικής Φρουράς µε τον ιστορικό ιερέα των Αγίων Πάντων π. Χρήστο Τριανταφύλλου, την ώρα της 
θείας λειτουργίας.

Ο Λοχαγός Θεοφάνης Κασιµάτης από το στρατιωτικό γραφείο 
της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας που συνόδευσε τους Εύζωνες 
στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια της οµιλίας του και σύντοµης 
παρουσίασης στον ναό των Αγίων Πάντων στο Μπέλµορ

Εκατοντάδες οµογενενείς και µαθητές και µαθήτριες του Κολ-
λεγίου των Αγίων Πάντων παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία 
και θαύµασαν από κοντά του Εύζωνες.
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Ε
νώπιων 1.800 µαθητών κι εκ-
παιδευτικών οι Εύζωνες της 
Προεδρικής Φρουράς έλαβαν 
µέρος στην  καθιερωµένη εκδή-

λωση του σχολείου για την Ηµέρα των 
Άνζακ και τίµησαν τους µαθητές κι εκ-
παιδευτικούς του Κολλεγίου οι οποίοι 
υπερασπίστηκαν τις κοινές αξίες Ελλή-
νων κι Αυστραλών επί ελληνικού εδά-
φους στους δύο παγκοσµίους πολέµους 
και σε άλλα µέτωπα από το 1899 µέχρι 
τις ηµέρες µας.

Επίσκεψη των Ευζώνων στο Κολλέγιο 
του Αγίου Ιγνατίου, στο Riverview 

Οι Εύζωνες παρελαύνουν µπροστά από το ιστορικό κτίριο του κολεγίου του Αγίου Ιγνατίου µε προορισµό το χώρο της εκδήλωσης.

 Ο Γενικός Πρόξενος ∆ρ Σταύρος Κυρίµης παραδίδει µαρµάρινη πλάκα των Άνζακ της Ελλάδος, 
έµπρακτη χειρονοµία της ευγνωµοσύνης των Ελλήνων για τις υπηρεσίες Αυστραλών στον ελλαδι-
κό χώρο.

O Πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης κ. Τζον Κόµινος,  ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης, ο Λοχαγός 
Θεοφάνης Κασιµάτης, ο ∆ιευθυντής του Κολλεγίου του Αγίου Ιγνατίου, και ο Γενικός Πρόξενος ∆ρ 
Σταύρος Κυρίµης

Αναµνηστικές φωτογραφίες µαθητών µε τους Εύζωνες στο χώρο που έγινε η κατάθεση των 
στεφάνων.

1,800 µαθητές και εκπαιδευτικοί τίµησαν την µνήµη των Άνζακ και γνώρισαν από κοντά τα παλλη-
κάρια της προεδρικής φρουράς

Ένας από τους Εύζωνες µε την παραδοσιακή 
φορεσιά του Πόντου




