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Ιστορική εκδήλωση 
Δήμου Bayside και ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

Σύδνεϋ Σάββατο 24 Μαρτίου 2018: 

Ιστορικές στιγµές έζησε ο ελλη-
νισµός του ∆ήµου Bayside την 
Παρασκευή το απόγευµα στην 

εκδήλωση για την επέτειο της Εθνι-
κής Παλιγγενεσίας. Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε από κοινού µε την 
ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας στο 
∆ηµαρχείο του Rockdale, τον δήµο 
µε το µεγαλύτερο ποσοστό ελληνι-
κής καταγωγής Αυστραλών πολι-
τών στην χώρα.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε έπαρση 
της ελληνικής σηµαίας από τον Γε-
νικό Πρόξενο  Χρήστο Καρρά, τον 
∆ήµαρχο κ. Μπίλ Σαραβινόβσκι, 
τον πολιτειακό πρόεδρο της ΑΧΕ-
ΠΑ ΝΝΟ  Ιωάννη Καλλιµάνη, τους 
πολιτειακούς βουλευτές κ. Στήβ Κά-
µπερ, Chris Minns, Courtney Χούσ-
σου, τους δηµοτικούς συµβούλους 
Πέτρο Καλλίγα, Βίκυ Πούλος και 
Αντρέας Τσούνη, καθώς και την κα 
Ειρήνη Ανέστη.
Στη συνέχεια, οι 350 περίπου πα-
ραβρισκόµενοι πέρασαν στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου 
(Town Hall), όπου παρακολούθη-
σαν χαιρετισµούς από τον κ. Γενικό 
Πρόξενο, τον κ. Καλλιµάνη, τον κ. 
Κάµπερ και τον κ. Μίννς.
Μαζί µε τους εθνικούς ύµνους, ο 
πρόεδρος του Ελληνικού παρα-
τήµατος του RSL NSW κ. Harry 
Andrews και Αντρέας Κίτσος ανέ-
γνωσαν την καθιερωµένη «Ωδή» 
για τους πεσόντες.
Στη συνέχεια, η δηµοτική σύµβου-
λος Βίκυ Πούλος – εκ µέρους του 
∆ήµου Bayside – παρουσίασε το Α’ 
Αριστείο «Ευάγγελος Ανέστης» για 
κοινωνική προσφορά στον πολιτει-
ακό πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ κ. 
Ιωάννη Καλλιµάνη.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε µε ανά-
γνωση ποιηµάτων από µαθητές των 
∆ηµοτικών Σχολείων Brighton-Le-
Sands και Earlwood. Oι µαθητές του 
Brighton Άγγελος Κουντουρογιάν-

νης (Γ’ ∆ηµοτικού) και η Χρυσούλα 
Καρακίτσιου (Β’ ∆ηµοτικού) παρου-
σίασαν τα ποιήµατα «25η Μαρτίου» 
και «∆ιπλή Γιορτή», ενώ οι µαθητές 
του Earlwood Ισµήνη Σταυροπού-
λου και Dominic Pucillo (Γ’ ∆ηµο-
τικού) παρουσίασαν «Στη Σηµαία» 
στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Ση-
µειωτέων: ο µικρός Dominic είναι 
Ιταλικής καταγωγής ο οποίος µα-
θαίνει ελληνικά!
Η όµορφη εκδήλωση έκλεισε µε τον 
«Χαιρετισµό της Νεολαίας» από τον 

φοιτητή κ. Γιώργο Ψυχογιό.
Συνεχίζοντας στον νεανικό τόνο 
της εκδήλωσης, τα χορευτικά συ-
γκροτήµατα του Βασίλη Αλιγιάννη 
και του Ποντοξενιτέα παρουσίασαν 
παραδοσιακούς χορούς της ηπει-
ρωτικής Ελλάδος και του Πόντου. 
Μας θύµισαν τους αγωνιστές και 
τους αγώνες του 1821-1830 και 
τον ρόλο των Φιλικών όπως ο Κο-
λοκοτρώνης, τα αδέλφια Υψηλάντη 
και άλλους ηγέτες της Εθνικής Πα-
λιγγενεσίας.




