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ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Αναπαράσταση Υποδοχής Λευκών στην Αυστραλία από Ιθαγενή.

Ο Ιθαγενής K. Brendon Kennedy, αντιπρόσωπος των Ιθαγενών κατοίκων της περιοχής Albury-Wodonga, προσκεκλημένος από
τον πρόεδρο του συνδέσμου, τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση.

Η έναρξη έγινε από τον K. Brendon Kennedy με σχετική προσφώνηση ως εξής: Eκ μέρους του οργανισμού μας Aboriginal
Association σας καλοσωρίζω στη χώρα μας και θα ήθελα να είματε συμφιλιωμένοι, ειρηνικοί και προοδευτικοί. Ευχαριτώ.

Τραγουδήσαμε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος και της Αυστραλίας, τηρήσαμε ενός λεπτού σιγή και συνεχίσαμε με ομιλίες των
επισήμων. Ακολούθως απαγγέλθηκαν ποιήματα, έγινε η κοπή της τούρτας και συνεχίσαμε με ελληνικούς χορούς.

Ανακοινώσεις έγιναν στα ΜΜΕ. Το 3ΧΥ Ραδιο Ελλάς παρουσίασε αφιέρωμα στην εκδήλωση της επετείου με τον K. Κώστα
Τσουμπάκο ενώ έγινε βίντεο κάλυψη από την K. Ρένα Φραγκιουδάκη.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Block 19 στην Bonegilla στις 29-11-2003.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επίσημοι της περιοχής όπως ο Mr John Hillia, Mr John Alkerjones (από το Δ.Σ.
Bonegilla) και Mr Gregory Alpin (MP NSW). Επίσης παρόντες ήταν ο Mr Anthony Plowman (MP VIC) και ο Mr Keith Stodden
εκπρόσωπος του Υπουργείου Μετανάστευσης, ο ποίος θεώρησε καθήκον του να τιμήσει την εκδήλωση.

Συμετείχαν στην εκδήλωση αφιλοκερδώς τα χορευτικά συγκροτήματα των Κρητών υπό τον K. Αντώνη Τσουρδαλάκη, της
Παμμακεδονικής Ενωσης Μελβούρνης και Βικτωρίας και το Γυναικείο χορευτικό συγκρότημα Βορίων Προαστίων Η ΑΝΕΜΩΝΕΣ.

Επίσης παραβρέθηκε μεγάλος αριθμός επισκεπτών απο τη Μελβούρνη για να τιμήσουν την 50η επέτειο της άφιξης Ελλήνων
μεταναστών στην Αυστραλία στις 24 Φεβρουαρίου 1953.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, το βράδυ ακολούθισε δεξίοσης στην αίθουσα δεξιώσεων της Κοινότητας Albury, παρατέθηκε δείπνο
και ακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και χορούς.

Την επαύριο Κυριακή, ετελέσθη επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των θανόντων μεταναστών. Τον εορτασμό της επετείου της άφιξης
μας στην Αυστραλία καθώς και την επιμνημόσυνη δέηση καθιερώσαμε να τελούνται κάθε χρόνο.

Η όλη διοργάνωση έγινε με πρωτοβουλία του K. Θεοφάνη Εμμανουηλίδη, προέδρου του Συνδέσμου ‘Πρώην Κατοίκων
Μεταναστών Bonegilla’ (Bonegilla Former Greek Migrant Residents Ass. Inc.)

Η οικονομική κάλιψη έγινε από το Μulticaltural Commission.


