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H ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ

«Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ» με τον Γιώργο Γιακουμίδη, κάθε Κυριακή 8-9μμ στο 2NBC FM 

(90.1FM)

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ» με την Λίτσα Διακοβασίλη, κάθε Τετάρτη 12-1μμ στο 

1683ΑΜ

«ΠΝΕΥΜΑ, ΦΩΣ, ΑΓΑΠΗ» με τον Κώστα Καποδίστρια, κάθε Πέμπτη 6-8μμ στον Ράδιο 

Γαλαξία (Channel 151.850 / galaxias.com.au)

«ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ» του Ιδρύματος Κωστής Παλαμάς της ΑΧΕΠΑ, κάθε Σάββατο 

1-2μμ στο 2ΜΜ (Σύδνεϋ 1665ΑΜ, Wollongong 99.3FM και Darwin 1656ΑΜ). Διαδύκτιο: 

www.2mm.com.au

Η Πολιτειακή Διοίκηση της ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας 
καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του Τάγματος να δώσουν 
ένα βροντερό παρών στο Κενοτάφιο του Martin Place με-
θαύριο Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 και να υπερασπιστούν με 
πρακτικό τρόπο τα εθνικά δίκαια του ελληνισμού.

Η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ μετρά πολλούς Κυπρίους στους κόλπους 
της και από την αρχή στάθηκε δίπλα στους αγώνες της Κυ-
πριακής Κοινότητας ΝΝΟ, της ΣΕΚΑ ΝΝΟ και της ΠΑΣΕΚΑ.

Δεν φθάνει να λέμε «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ». 

Δεν φθάνει να λέμε «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» τους νεκρούς και τους 
αγνοούμενους. 

Δεν φθάνει να λέμε «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» τους πρόσφυγες και τα 
κατεχόμενα.

Το παθητικό «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» πρέπει να γίνει το ενεργητικό 
«ΘΥΜΑΜΑΙ».

Πρέπει να το αποδείξουμε εμπράκτος. Οι πολιτικοί που πα-
ρουσιάζονται στις εκδηλώσεις μνήμης για την τουρκική ει-

σβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974 μετρούν πόσους 
βλέπουν. Έτσι υπολογίζουν την σημασία του Κυπριακού για 
τον Ελληνισμό του Σύδνεϋ.

Δεν επιτρέπετε να έχουν οι τούρκοι πανηγύρι στο Σύδνεϋ 
για την «Επιχείρηση Ειρήνης» (όπως ονομάζουν την εισβο-
λή του καλοκαιριού του 1974) και ο ελληνισμός της πόλης 
μας να μένει στα σπίτια του. Η Κύπρος μας αξίζει μερικές 
ώρες από την ζωή μας για να δείξουμε με χειροπιαστώ τρό-
πο, ενεργητικά, ότι ΔΕΝ ξεχνούμε, ότι θυμόμαστε και ότι 
διεκδικούμε τη δικαιοσύνη.

Αυτές τις στιγμές – οι πιό κρίσιμες για τον ελληνισμό τα 
τελευταία 44 χρόνια – είναι υποχρέωση όλων μας να πα-
ραβρεθούμε στο κενοτάφιο του Martin Place στις 1:30μμ. 
Να αποδείξουμε ότι όντως θυμόμαστε, ότι όντως τιμούμε 
αυτούς που πέσανε στην μάχη εναντίον των εισβολέων, ότι 
όντως τιμούμε την μνήμη των αγνοουμένων. Να αποδείξου-
με ότι όντως απαιτούμε την επιστροφή των προσφύγων στις 
εστίες τους και επανένωση της Κύπρου με μία εθνική, κυ-
βέρνηση.

ΘΥΜΑΜΑΙ και ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Το Κέντρο Ελληνικής Λογοτεχνίας και 
Ποίησης «Κωστής Παλαμάς» της ΑΧΕ-
ΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας σας προσκα-
λούν στην παρουσίαση της ποιητικής 
συλλογής της Χρυσούλας Κεχαγιά-
Φραγκάλα με τίτλο αυτοδιάλογοι
Για την ποιητική συλλογή θα μιλήσει 
η Δρ Ευφροσύνη Δεληγιάννη (UNSW) 
την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 στις 
4μ.μ. στο σπίτι της AXEΠA, 394-396 
Princes Highway Rockdale
Για περισσότερες πληροφορίες, Γιάν-
νης Θεοδωρίδης 0407 420 842 ή 
kostispalamas@ahepansw.org.au

«Μία επίκληση ανεπιτυχής ήτανε αρκε-
τή να με βοηθήσει να συλλέξω σταγό-
νες, μία μία, κι όμως… μα όντως μέ-
νουν στέρεες. Τις έχω φυλακίσει στο 
χαρτί, στην αρχή με μελάνι τις αντέ-
γραψα και το μελάνι από το χέρι ορι-
ζόταν. Τώρα με μελάνι τις εναποθέτω 
στα χέρια σου, μελάνι ορισμένο από το 
χέρι μου και πάλι. Μερικές λέξεις και 
μία παύση φτάνουν. Το μυαλό τις λέ-
ξεις δε φοβάται. …τις φοβάται όμως το 

χέρι. Όταν γεννιούνται είναι επιθετικές 
πολύ, από ψηλά τρέχουν να ξεχυθούν 
και σε μιας κηλίδας τη μορφή να σχη-
ματιστούν. Αλλά εδώ τις τιθασεύω. Εάν 
τις χάσεις ξεχύνονται στον κόσμο όλο. 
Σαν σκόνη κάθονται στο πάτωμα. Σε 
όποιον περνάει προσκολλούνται επά-
νω. Να ακριβώς όπως οι λέξεις αυτές. 
…»
Η Χρυσούλα Kεχαγια-Φραγκάλα ξεκί-
νησε να γράφει μετά από παρότρυνση 
του ψυχολόγου της να εξωτερικεύσει 
τις σκέψεις του μυαλού της στα 14 της 
χρόνια. Με στίχους από αυτές τις σκέ-
ψεις κατάφερε να κερδίσει το πρώτο 
βραβείο ποίησης σε ηλικία 16 ετών 
στον μαθητικό διαγωνισμό ποίησης, το 
2007 (Π.Ε.Λ.). Στη συνέχεια ξεκίνησε 
μια νέα ζωή σε London και Oxford, 
όπου έκανε προπτυχιακές και μεταπτυ-
χιακές σπουδές στην αρχιτεκτονική. 
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ελλάδα, 
διευρύνοντας τον αριθμό των σελίδων 
στο σημειωματάριό της και κερώνοντας 
τα φτερά της για δρόμους μακρινούς 
και περιπετειώδεις.

Ημερολόγιο 
της ΑΧΕΠΑ
Κυριακή 15 Ιουλίου:

44η Μαύρη Επέτειος της τουρ-
κικής εισβολής.

Τρισάγιο, κατάθεση στεφάνων 
και πορεία διαμαρτυρίας από 
το Μartin Place, Σύδνεϋ, από 
τις 1μμ.

Κυριακή 15 Ιουλίου:

Πολιτιστικό Ίδρυμα «Κωστής 
Παλαμάς».

Βιβλιοπαρουσίαση από την Δρ 
Ευροσύνη Δεληγιάννη (Πανε-
πιστήμιο Νέας Νοτίου Ουαλί-
ας) στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 
394-396 Princes’ Highway 
Rockdale από τις 5μμ.

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου:

Τμήμα Πλάτων. Απονομή Αρι-
στείου «Υπατία». στο σπίτι της 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 394-396 Princes’ 
Highway Rockdale.

Οκτώβριος: 

64ο Πολιτειακό Συνέδριο στο 
σπίτι της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 394-396 
Princes’ Highway Rockdale.

Κυριακή 28η Οκτωβρίου: 

Εθνική Εορτή του Έπους του 
1940 στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 
394-396 Princes’ Highway 
Rockdale.

Νοέμβριος: 

Επιμορφωτική Επιτροπή. 
«Έκθεση Βιβλίων της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ».

Δεκέμβριος:

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώ-
σεις για μικρούς και μεγάλους 
στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 
394-396 Princes’ Highway 
Rockdale.

ΘΥΜΑΜΑΙ και ΑΠΑΙΤΩ

Χρυσούλας Κεχαγιά-Φραγκάλα: Αυτοδιάλογοι


