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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
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      μέχρι την Τρίτη 

12 Νοεμβρίου 2019, 5:00μμ      email 
reception@goc.com.au 

Γ ια µια ακόµη χρονιά το Λύ-
κειο Ελληνίδων Σίδνεϊ δι-
οργάνωσε µια όµορφη εκ-
δήλωση για το  Melbourne 

Cup στο ξενοδοχείο Novotel, στο 
Brighton le Sands. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκε ο νέος εκπρόσωπος 
τύπου του Προξενείου Κωνσταντί-
νος Γιαννακόδηµος µε τη σύζυγό 
του κα Κατσίφη. Προσκεκληµέ-
νος οµιλητής ήταν ο κ.  Jim David 
Demetriou, ο οποίος µίλησε για 
έναν σχετικά άγνωστο πόλεµο 
γύρω στο 100 π.Χ. µεταξύ Ελλή-
νων και Κινέζων µε αφορµή τα 
άλογα της Ferghana, ένα ιστορικό 
γεγονός που τελικά οδήγησε στην 
δηµιουργία του ∆ρόµου του Μετα-
ξιού. Η Πρόεδρος του Λυκείου, κα 
Λιάνα Βερτζάγια, µίλησε για την 
Κυνίσκα «την αρχαία Σπαρτιάτισ-
σα, νικήτρια στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες. Η Κυνίσκα που ήταν κόρη 
του βασιλιά της Σπάρτης Αρχιδά-
µου και αδελφή του Αγησιλάου 

είχε κερδίσει στους Ολυµπιακούς 
αγώνες δυο φορές, το 396 και το 
392 π.Χ., στις αρµατοδροµίες και 
ήταν η µόνη γυναίκα Ολυµπιονί-
κης µέχρι τότε». Η κα Βερτζάγια 
συνέδεσε επίσης τον Ιππόδροµο 
του Φλέµινγκτον µε το περίφηµο 

Ιππόδροµο της Κωνσταντινούπο-
λης, του οποίου τα 4 περίφηµα 
άλογα κοσµούν τον Άγιο Μάρκο 
στη Βενετία. Να σηµειωθεί ότι σε 
µεγάλη οθόνη προβαλλόταν έργα 
της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης. 
Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν 

η κα Rozy Dorizas Crosson, ενώ 
όλα τα τραπέζια ήταν όµορφα δι-
ακοσµηµένα µε κοµψά καπέλα και 
κασκόλ. Εντυπωσιακά ήταν και τα 
καπέλα που φορούσαν οι κυρίες 
του Λυκείου ενώ στην πασαρέλα 
φέτος και µερικοί από τους κύρι-
ους που τις συνόδευαν. Μια οµά-
δα κριτών που συµπεριλάµβανε 
και τον εκπρόσωπο της Delphi 
Bank, απένειµε βραβεία στις κα-
λύτερα ντυµένες γυναίκες, στο κα-
λύτερο καπέλο και στον καλύτερα 
ντυµένο άνδρα. Εξαιρετική ήταν 
και η περιποίηση από τους Mario 
και του Bill Gravanis. Όπως  ανέ-
φερε κλείνοντας την οµιλία της η 
κα Λιάνα Βερτζάγια «λένε ότι από 
τον ιππόδροµο, γυρίζουν ποδαρό-
δροµο, όχι όµως στου Λυκείου τη 
γιορτή, που µόνο χαρά σας περι-
µένει και όλοι φεύγουν κερδισµέ-
νοι!»

Παράδοση το γεύμα την ημέρα που γίνεται 
το Melbourne Cup για το Λύκειο Ελληνίδων 

Ο π. Άγγελος Αλιφιεράκης και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλί-
ας Μακάριος στο γεύµα που ακολούθησε την επίσκεψη του 
Αρχιεπισκόπου στο Ίδρυµα της Εστίας. Στη δεύτερη φωτό ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος µε το στέλεχος των Λίµπεραλ της 
ΝΝΟ, Πωλ Νικολάου. Πλήρες ρεπορτάζ από την επίσκεψη 
στην «Εστία» στην έκδοση της Παρασκευής.

Επίσηµη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου στο Ίδρυµα της Εστίας




