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Η Έκθεση Ζωγραφικής στην Αθήνα με θέμα τους Εύζωνες
μάς θύμησε τις επισκέψεις των Ευζώνων στην Αυστραλία
TO ΡΕΠΟΡΤΑΖ για την Έκθεση Ζωγραφικής στην Αθήνα,με Θέμα
τους Εύζωνες και την ιστορία τους, που λάβαμε από την συνεργάτιδά
μας, Αλεξάνδρα Δάφνη Ταίηλορ, μάς θύμησε τις επισκέψεις των
Ευζώνων στην Αυστραλία για συμμετοχή τους στην ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ
ANZACS, γεγονός που μας έσπρωξε και στην αναζήτηση σχετικών
ντόπιων φωτογραφιών, προκειμένου να τις παραθέσουμε κοντά σ’
αυτές που μας ήρθαν εξ’ Αθηνών!
Η ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής και αρχειακού υλικού με θέμα τους Εύζωνες
και την ιστορία τους, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα
Βούρου-Ευταξία διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Λίζας Πενθερουδάκη, Προέδρου του Ομίλου ΑΜΚΕ «ΦΕΡΜΕΛΗ». Kαι θα είναι
επισκέψιμη ως τις 23 Νοεμβρίου, η αργότερα αν οι επισκέψεις απαγορευυτούν στο πλαίσιο των μέτρων του Lockdown..
ΟΥΤΩΣ ή άλλως αυτή η Έκθεση αποτελεί φόρο τιμής στην προσφορά του ηρωικού Τάγματος των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, με πίνακες από εξήντα τέσσερις (64) Έλληνες εικαστικούς που
εκθέτουν τις δημιουργίες τους, αντλώντας έμπνευση από το ιστορικό
Τάγμα των Ευζώνων, την ιστορία και τη στολή τους.
ΛΙΓΑ ΜΟΝΟ από τα έργα των 64 εικαστικών μπορούμε
να παραθέσουμε κι αυτά είναι που βλέπετε κατωτέρω:

ΣΤΗ ΦΩΤΟ: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ, που εγκαινιασε την Έκθεση, η κα. ΛΙΖΑ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΚΕ ΦΕΡΜΕΛΗ, ο κ. Α. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, η κα. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ,
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Δ. και ο κ. ΜΑΝΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ,
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΦΕΡΜΕΛΗ

ΑΝΩΤΕΡΩ δυό στιγμιότυπα από παλαιότερες επισκέψεις Ευζώνων στην
Αυστραλία. Σε μια από τις παρελάσεις τους αριστερά και δεξιά η στιγμή
που ένας νεαρός Εύζωνας συγκινημένος από τους πατριωτικούς επαίνους κληρικού της Αδελαϊδος αρχίζει να δακρύζει ασταμάτητα και σπεύδει κοντά του Αυστραλή αξιωματούχος να σκουπίσει τα δάκρυά του

Με τον Λούη Τραντάλη
πάντα μαζί για μεταφορά
και για εξυπηρετήσεις
ΠΡΑΓΜΑΤΙ κάθε φορά που έρχονταν στο Σύδνεϋ οι Εύζωνες, κυρίως προσκελημένοι από την Ελληνική Λέσχη με και τους εκάστοτε
αξιωματούχους της, επιστρατευόταν από το Γ. Προξενείο ο γνωστός
συμπάροικος Λούης Τραντάλης
για την μεταφορά τους κι οποιαδήποτε άλλη εξυπηρέτηση μπορούσε να τους προσφέρει, ουδέποτε αμειβόμενος. Μα πάντα μαζί
τους χαρούμενος, όπως μας είπε,
κι εντυπασιασμένος από την ευγένεια αλλά και την καλωσύνη που
έδειχναν προς όλους.

Αξέχαστες στιγμές παρελάσεων των Ευζώνων μας σε
κεντρικούς δρόμους μεγαλουπόλεων της Αυστραλίας

