
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 10 JULY 2018 25ΠΑΡΟΙΚΙΑΠΑΡΟΙΚΙΑ

Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 6 JULY 2018 21ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

διοργανώνει

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 @ 7.00 μμ

στο Μυτιληναϊκό Σπίτι 
225 Canterbury Road, Canterbury

Ζωντανή μουσική για όλα τα γούστα με 
τον ΤΑΣΟ ΛΑΜΠΡΟΥ Μπουζούκι , Τραγούδι και DJ 

Τιμή εισιτηρίου: $50 για μεγάλους, $20 για παιδιά 
(με πλούσιο φαγητό, μπύρα, κρασί και αναψυκτικά)

ΌΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας εγκαίρως 

τηλεφωνώντας στους: 
Πήτερ Ψωμά 0402207546

Δημήτρη Μπαρμακέλλη 0420 996 377
Στήβ Παπαδάκη 0412 916 199

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥΔΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

διοργανώνει

Το Σάββατο 28 Ιουλίου, 
στις 7:00 μ.μ.

ΒΡΑΔΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

Στο Μυτιληναϊκό Σπίτι
225 Canterbury Road, Canterbury

Για τα εισιτήριά σας 
επικοινωνήστε εγκαίρως με τους:
Δημήτρη Μπαρμακέλλη: 0420 996 377
Βίκτωρ Προεστό: 0416213710
Ανδρέα Τσούνη: 0401268888
Ιγνάτιο Καπετανάκη: 0418116110

ΜΕ ΤΟΝ 
DJ Nix Disco

ΟΛΟΙ 
ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

Τιμή εισιτηρίου: $40 για τους ενήλικες και $20 για παιδιά
(Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποτά

της Ασσυριακής Ορθόδοξης Κοινό-
τητας.
Με θερμά λόγια αναφέρθηκε στο έργο 
της Κοινότητας και ιδιαίτερα το Ελλη-
νικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ ο Πολιτειακός 
Υπουργός Πολυπολιτισμού, Ρέι Γουί-
λιαμς που είπε μεταξύ άλλων: «Είμα-
στε εδώ για να γιορτάσουμε ένα πολύ 
σημαντικό γεγονός. Η Κοινότητα έχει 
να επιδείξει σπουδαίο έργο στην παι-
δεία, την πρόνοια, την στήριξη των 
μεταναστών. Αλλά κατά τη γνώμη 
μου το σημαντικότερο έργο της είναι 
το Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ».
Ιδιαίτερα συγκινητική η ομιλία της 
Βουλευτού των Εργατικών, Λίντα 
Μπέρνι, που εκλέγεται στο Μπάρτον 
(εκπροσώπησε τον Μπιλ Σόρτεν). 
Οι στενοί δεσμοί της κας Μπέρνι με 
την ελληνική κοινότητα (επί σειρά 
ετών ήταν πολιτειακή βουλευτής του 
«ελληνοκρατούμενου» Καντερμπέρι) 

αναδείχτηκαν στην ομιλία της που 
ξεκίνησε με ένα θερμό «καλησπέρα» 
στα ελληνικά. Η κα Μπέρνι συνεχά-
ρη τον κ. Δανάλη και το Συμβούλιο 
του και δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφα-
νη που προσεκλήθη στον εορτασμό 
των 120 χρόνων από την ίδρυση της 
Κοινότητας. «Η Ελληνική Ορθόδοξη 
Κοινότητα ξεκίνησε στην αίθουσα 
ενός κτιρίου στην οδό Ελίζαμπεθ και 
αυτό έχει ιδιαίτερη συμβολική σημα-
σία για μένα γιατί σε αυτήν την ίδια 
αίθουσα, 60 χρόνια αργότερα δημι-
ουργήθηκε η Aborigines Progressive 
Association και ήταν η πρώτη φορά 
που οι Αβορίγινες συγκεντρώθηκαν 
δημόσια για να εκφράσουν την δια-
μαρτυρία τους για την 26η Ιανουα-
ρίου. Έχω μιλήσει πολλές φορές για 
τον σεβασμό που έχω απέναντι στην 
ευρύτερη ελληνική κοινότητα. Δεν 
υπάρχει άλλη κοινότητα που να έχει 

κάνει τόσα πολλά για την διατήρηση 
της γλώσσας και του πολιτισμού της.» 
Η κα Μπέρνι έκλεισε την ομιλία της 
διαβάζοντας ένα απόσπασμα από το 
μήνυμα του αρχηγού της Αξιωματι-
κής Αντιπολίτευσης και επικεφαλής 
του Εργατικού Κόμματος, Μπιλ Σόρ-
τεν.
Σύντομη ήταν η ομιλία του επικεφα-
λής των  Εργατικών στη Νέα Νότια 
Ουαλία, Λουκ Φόλι, που παρά την 

εγνωσμένη στήριξη του στην Ελλη-
νική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ και 
την ευρύτερη ελληνική κοινότητα 
βγήκε κατά κάποιο τρόπο «εκτός θέ-
ματος». Στη φιλότιμη προσπάθεια του 
να εκφράσει την εκτίμηση του προς 
την Κοινότητα αναφέρθηκε στην ημέ-
ρα προσευχής για τη Μέση Ανατολή 
με τη συμμετοχή του Οικουμενικού 
Πατριάρχη, του Πάπα και άλλων χρι-
στιανών προκαθήμενων της Μέσης 
Ανατολής, που έγινε επίσης το Σάβ-
βατο, στο Μπάρι της Κάτω Ιταλίας.  
Κύρια βάση και ιδέα της πρωτοβουλί-
ας αυτής, είναι ότι «οι διαφορές πρέ-
πει να λύνονται με τον διάλογο και 
όχι με την βία, ιδίως στην περιοχή 
της Μέσης Ανατολής, μητέρα όλων 
των μονοθεϊστικών θρησκειών». Σε 
αυτό το σημείο επικεντρώθηκε και ο 
κ. Φόλι αλλά δεν κατάφερε να ολο-
κληρώσει την σκέψη του και να κάνει 
κατανοητή τη σύνδεση του γεγονότος 
αυτού με τον εορτασμό των 120 χρό-
νων της Κοινότητας σε μεγάλο μέρος 
του ακροατηρίου.
Η βραδιά προσέφερε και πλούσιο 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα με το χορευ-
τικό της κας Παρούλας Θέρμπαν και 
το συγκρότημα του Νίκου Σουσαμίδη 
που τραγούδησε με την εξαιρετική 
Ειρήνη Βακονδίου. Αναλυτικά στην 
προπολεμική και μεταπολεμική ιστο-
ρία της Κοινότητας και το κοινωνικό 
και εκπαιδευτικό της έργο αναφέρ-
θηκε η συντονίστρια της εκδήλωσης, 
Σαμάνθα Δανάλη.


