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Με την Ειρήνη Βοκάντιος τον Νάθαν Πυλαρινό και τους: 
Τζων Λογοθέτη, Θέµη Ιωακειµίδη, και Σάββα Ιορδάνου

Τέλειο κι επιτυχέστατο το Μουσικό 
Αφιέρωμα Μ. Λίντα - Μ. Χιώτης 

Με υπερπλήρες το κλάµπ στον πάνω όροφο του 
κτηρίου της Παµµακεδονικής και πολύ περισσό-
τερους προσελθόντες απ’ όσους αναµένονταν δό-
θηκε την Κυριακή µια υπέροχη µουσική βραδιά 
- Αφιέρωµα στη Μαίρη Λίντα τον Μανώλη Χιώ-
τη και τα αθάνατα τραγούδια τους.   Ακατάπαυστα 
ήσαν τα χειροκροτήµατα προς τους ερµηνευτές Ει-
ρήνη Βοκάντιος και τον Νάθαν Πυλαρινό όπως και 
στους πανάξιους συνεργάτες τους, που βλέπουµε 

ανωτέρω.

ΣΤΙΣ ΦΩΤΟ: (Πάνω): Ένα οικογενειακό αναµνη-
στικό στιγµιότυπο µε την Ειρήνη Βοκάντιος ανά-
µεσα, να χαµογελά στο φακό µας. ∆ΕΞΙΑ: ο καθη-
γητής Γιώργος Παξινός που δεν είχε συµπληρώσει 
24ωρο από την αεροπορική επιστροφή του στο 
Σύδνεϋ και έσπευσε ν’ απολαύσει το µουσικό αφι-
έρωµα µε τον συνάδελφό µας Γιώργο Τσερδάνη. 

Άλλη µία προσφορά της ΟΕΕΓΑ στις έρευνες
για την πλήρη θεραπεία Παιδικού Καρκίνου 
Γράψαµε χθες για την επιτυχία της Ετήσιας Εκδήλωσης του Ορ-
γανισµού Ελληνίδων και Ελληνοκυρπίων Γυναικών Αυστραλίας 
(ΟΕΕΓΑ) που έγινε το περασµένο Σάββατο στο Grand Roxy του κ. 
Μούγιου κι απέφερε και πάλι ένα σηµαντικό ποσό προς ενίσχυση 
των ερευνών για θεραπεία κάθε µορφής παιδικού καρκίνου.
Σήµερα παραθέτουµε λίγες από τις φωτογραφίες που εξασφαλί-
σαµε για το αναγνωστικό µας κοινό σηµειώνοντας ότι τα επίσηµα 
ονόµατα που διακρίναµε στην απ’ άκρου εις άκρον γεµάτη αίθου-
σα του Grand Roxy ήσαν πάρα πολλά.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Γενικός Πρό-
ξενος της Ελλάδος της Ελλάδας Χρήστος Καρράς και η σύζυγός 
του Αικατερίνη Γκίκιζα, ο πολιτειακός βουλευτής του Ρόκντεηλ 
Στήβ Κάµπερ µε την σύζυγό του Μάγδα Κάµπερ, ο ∆ήµαρχος του 
Ρόκντεηλ Bill Saravinovski, η ιδρύτρια της ΟΕΕΓΑ και επίτηµος 
πρόεδρος κα Σοφία Καθαρείου µε τον σύζυγό της Αλέκο Καθά-
ρειο, ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, κ. Γιάννης Καλλιµάνης µε 
την σύζυγό του Έφη Καλλιµάνη κ.α. Να 
σηµειωθεί ότι η δραστήρια πρόεδρος 
της ΟΕΕΓΑ κα Ειρήνη Ανέστη και το 
συµβούλιό της, τίµησαν για µια ακόµα 
φορά τις σπουδαίες ερευνήτριες, την 
καθηγήτρια Μαρία Καβαλλάρη και την 
∆ρ Μαρία Τσιόλη όπως επίσης και τους: 
Ιωάννη Μητροθανάση, Εµµανουήλ Κα-
ραντάνη και Κώστα Καποδίστρια. Εξαι-
ρετικός στα καθήκοντά του ο τελετάρχης 
της εκδήλωσης κ. Ίκαρος Κυριάκου (∆ι-
ευθυντής της εφηµερίδας «Βήµα»). 




