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Tιμή στην Eλλάδα και στην ελευθερία από 
την Δημαρχία του Μπέργουντ στο Σίδνεϊ!
Στο επίκεντρο των εορτασµών η Ορθοδοξία, η Κύπρος αλλά και η Μακεδονία

Η ∆ηµαρχία του Μπέργουντ, 
µία από τις πιο ευηµερού-
σες τοπικές αυτοδιοικήσεις 
στην µεγαλούπολη του Σύδ-

νεϋ γιόρτασε εντός του ∆ηµαρχιακού 
Μεγάρου του και τίµησε και φέτος 
για πολλοστή φορά την Ελλάδα, τον 
Ελληνισµό και τον ελληνικό πολιτι-
σµό µε την ευκαιρία της Εθνικής µας 
Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Τα 
µηνύµατα ήταν ηχηρά: «Ζήτω η Ελ-
λάδα!», «Ζήτω η Κύπρος!», «Ζήτω η 
ελευθερία!» αλλά και «Ζήτω η Μακε-
δονία!». Παρότι στην ευρύτερη ∆η-
µαρχία του Μπέργουντ το ελληνικό 
στοιχείο δεν είναι και τόσο πολυπλη-
θές σε σύγκριση µε άλλες ∆ηµαρχί-
ες της πρωτεύουσας της Νέας Νότιας 
Ουαλίας, ο τοπικός ∆ήµος όµως τιµά 
κάθε Μάρτιο εδώ και δύο δεκαετίες 
την Ελλάδα και την Εθνική της Γιορ-
τή. Στην άνω αίθουσα του Μεγάρου, 
η οποία γέµισε µε διάφορα υψηλά 
ιστάµενα πρόσωπα αλλά και µε συ-
µπαροίκους, Έλληνες οµογενείς, τι-
µήθηκε η Ηµέρα Ανεξαρτησίας της 
Ελλάδας µε ιδιαίτερη υπερηφάνεια 
το βράδυ της Πέµπτης 22 Μαρτίου 
2018. Να σηµειωθεί εκτός των δρώ-
µενων εντός του κτιρίου, ο δρόµος 
που οδηγεί προς αυτό, ήταν και εί-
ναι σηµαιοστολισµένος µε την «γαλα-
νόλευκη», θυµίζοντας στους δηµότες 
της περιοχής, περαστικούς και µη, 
πως αυτές τις ηµέρες η Ελλάδα έχει 
την τιµητική της και όλοι έχουν την 
ευκαιρία να σταθούν για µερικά λε-
πτά βλέποντάς την και να σκεφτούν 
τι σηµαίνουν ελευθερία και ανεξαρ-
τησία και φυσικά τι σηµαίνει ελληνι-
κός πολιτισµός! Εντός της αίθουσας, 
οι σηµαίες της Ελλάδας, της Κύπρου, 
της Αυστραλίας και των Αβορίγινων 
Αυστραλών στόλιζαν τους τοίχους. 

Ιδιαίτερη και τιµητική θέση όµως 
είχε το χρυσογάλανο Μακεδονικό 
αστέρι της Βεργίνας, ο δεκαεξάκτινος 
ήλιος της Μακεδονικής δυναστείας 
στο βήµα, δίπλα από το αναλόγιο, για 
να υπενθυµίζει σε όλους την ελληνι-
κότητα της Μακεδονίας και ότι Μα-
κεδονία είναι η Βόρεια Ελλάδα αλλά 
και ευρύτερα, ότι Μακεδονία σηµαί-
νει Ελλάδα! 
Την τρίωρη εκδήλωση τίµησαν µε 
την παρουσία τους οι εξής προσκε-
κληµένοι: ο µαρωνίτης λιβανέζικης 
καταγωγής ∆ήµαρχος του Μπέργουντ 
κος Τζόν Φέικερ, ο πολιτειακός Ερ-
γατικός βουλευτής της Νέας Νότιας 
Ουαλίας στην έδρα του Ρόκντεϊλ οµο-
γενής κος Στηβ Κάµπερ (Σταύρος Κα-
µπερογιάννης), ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Σύδνεϋ κος Χρήστος 
Καρράς ο οποίος παρέστη για πρώτη 
φορά στο Μπέργουντ έχοντας µόλις 
τοποθετηθεί ως διπλωµατικός εκπρό-
σωπος της Ελλάδας στο Σύδνεϋ πριν 
από 3 µήνες περίπου, η Ύπατη Αρ-
µοστής της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου 
στην Καµπέρρα κα Μάρθα Μαυροµ-

µάτη η οποία και εκείνη τίµησε για 
πρώτη φορά την γιορτή αυτή µε την 
δική της παρουσία, ο ιερατικώς προ-
ϊστάµενος της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Ενορίας-Κοινότητας του Αγίου Νεκτα-
ρίου πατέρας Γεώργιος Λιάγκας µαζί 
µε τον πρόεδρο της Ενορίας κο Στηβ 
(Αριστείδη) Κουρέπη, ο πρόεδρος 
της Παµµακεδονικής Ένωσης Σύδνεϋ 
και Νέας Νότιας Ουαλίας κος Νίκος 
Φασσούλας, ο πρόεδρος της Κυπρια-
κής Κοινότητας Σύδνεϋ και Νέας Νό-
τιας Ουαλίας κος Σωτήρης Τσιούρης, 
ο ελληνικής καταγωγής αστυνοµικός 
της τοπικής περιοχής του Μπέργουντ 
Μιχάλης Μπουτουρίδης, το στέλεχος 
του Ελληνικού Παραρτήµατος Από-
στρατων Στρατιωτικών του R.S.L. κος 
Παναγιώτης Τσιγγούνης, σύµβουλοι 
της ∆ηµαρχίας καθώς και άλλοι πρό-
εδροι µέλη διάφορων οµογενειακών 
οργανισµών και ελληνικών φορέων 
του Σύδνεϋ.
Η εκδήλωση άνοιξε µε προσευχές 
και ύµνους από την χορωδία της Ελ-
ληνορθόδοξης Ενορίας και µε την 
ανάκρουση των εθνικών ύµνων της 

Ελλάδας και της Αυστραλίας που 
έψαλαν τα Ελληνόπουλα 1ης,, 2ης 
και 3ης γενιάς τα οποία παρακολου-
θούν µαθήµατα Ελληνικής γλώσσας 
και πολιτισµού στα Ελληνικά Απο-
γευµατινά Σχολεία του Αγίου Νεκτα-
ρίου. Χρέη τελετάρχη µία δίγλωσση 
παρουσίαση, στα Ελληνικά και στα 
Αγγλικά, έκανε µε δεξιοτεχνία ο γνω-
στός εκπαιδευτικός και διευθυντής 
σχολείου στο Σύδνεϋ και εκφωνητής 
στο Ελληνικό Πρόγραµµα της Ραδιο-
φωνίας SBS, κος ∆ηµήτρης Καµετό-
πουλος.
Ο πρώτος οµιλητής της εκδήλωσης 
ήταν ο ∆ήµαρχος του Μπέργουντ 
κος Φέικερ ο οποίος επεσήµανε πως 
µε υπερηφάνεια η ∆ηµαρχία του 
τιµά την Ελλάδα και την Ηµέρα της 
Ανεξαρτησίας της κάθε χρόνο τις τε-
λευταίες δεκαετίες µε τους δρόµους 
γύρω από το κέντρο της περιοχής 
να είναι στολισµένοι µε την σηµαία 
της Ελλάδας. Ο κος Φέικερ εξήρε την 
συµβολή του πρωτεργάτη των εκδη-
λώσεων αυτών, τον κο Χρήστο Χρι-
στογιώργη εξυµνώντας το έργο του 
κου οµογενούς στην ∆ηµαρχία από 
διάφορα πόστα. Επίσης ο κος Φέικερ 
τόνισε την χαρά του που η Ελληνική 
Ορθόδοξη Ενορία του Αγίου Νεκτα-
ρίου παίζει σηµαίνοντα ρόλο στην 
ευρύτερη περιοχή ενώ είπε πως το 
κλείσιµο των δρόµων κάθε Πάσχα 
και ειδικότερα την Μεγάλη Παρα-
σκευή των Ορθοδόξων Χριστιανών 
για την περιφορά του Επιταφίου από 
τον Άγιο Νεκτάριο είναι ένα σηµα-
ντικό θρησκευτικό γεγονός για τους 
Έλληνες Χριστιανούς και τους άλλους 
δηµότες. Ο ∆ήµαρχος έκανε και ει-
δική µνεία στο αρκετά δυναµικό ελ-
ληνικό στοιχείο της ∆ηµαρχίας του 
Μπέργουντ για την επαγγελµατική 
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