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Ταυτότητα στην άµµο
Φέτος στα πλαίσια του Ελληνικού Φε-

στιβάλ θα παρουσιαστούν για πρώτη 
φορά τα τραγούδια δύο καλλιτεχνών 

της παροικίας µας, του Γιώργου Μουδανίδη 
(µουσικός και συγγραφέας) και της Ελένης 
Ελευθερίας-Κωστακίδη (καθηγήτρια και τρα-
γουδοποιός). Τα τραγούδια τους µιλούν για 
τις εµπειρίες τους σαν Έλληνες της Αυστραλί-
ας. Τα τραγούδια του Γιώργου εκφράζουν την 
άποψη του Έλληνα µετανάστη και της Ελένης 
εκφράζουν την άποψη των αυστραλογεννη-
µένων παιδιών ελληνικής καταγωγής. 

Επίσης αυτή τη βραδιά θα υπάρχουν και 
µια σειρά φωτογραφίες από την παροικία 
της Αυστραλίας µε το θέµα «η ταυτότητα στην 
άµµο». Τί εννοεί όµως αυτή η φράση;  Μας 
λέει η Ελένη πως η φράση εννοεί το εξής. 
Όταν ο µετανάστης φτάσει σε αυτή τη χώρα 
αλλάζει κάπως η ταυτότητά του γιατί τώρα 
πρέπει να αντιµετωπίσει και να ζήσει σε µια 
ξένη χώρα όπου ορισµένοι τον βλέπουν σαν 
ξένο.  Ο άνθρωπος έχει πολλές ταυτότητες 
πχ. µπορεί να είναι Έλληνας, µπορεί να εί-
ναι Μυτιληνιός, µπορεί να είναι πατέρας και 
γιος. Αλλά εδώ στην Αυστραλία, στο χώµα 
µιας καινούργιας γης στέριωσαν οι µετανά-
στες τα σπίτια τους και το µέλλον τους σε 
µια καινούργια και διαφορετική άµµο από 
εκείνη που υπήρχε στο χωριό η στην πόλη 
από που προήλθαν. Οι επόµενοι στίχοι από 
το τραγούδι του Γιώργου Μουδανίδη από τη 
δική του προσωπική εµπειρία πιστεύουµε 
πως εκφράζει πολλούς µετανάστες. 

Φεύγω και πάω στην ξενητιά
Σε ξένη γη να ζήσω
Κάτω από ξένους ουρανούς
Κι άγνωστους δρόµους και τρανούς
Να πάω να περπατήσω

Πήρα, πήρα τις αναµνήσεις µου
Πήρα και τα παιδιά µου
Πέρνω µαζί µου µια καρδιά
Κουρέλι ξεσκισµένο
Για να σφουγκώ τα δάκρυα
Στα ξένα που πηγαίνω
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Στίχοι και µουσική Γιώργος Μουδανίδης

Για παιδιά γεννηµένα εδώ η ταυτότητα εί-
ναι ακόµα κάτι πιο έντονο. Τί είναι Έλληνες 
ή Αυστραλοί; 

Στην Ελλάδα ορισµένοι ίσως νιώθουν 
πιο πολύ Αυστραλοί γιατί όλοι τους απο-
καλούν ξένους. Άλλοι πάλι αισθάνονται 
πως βρίσκουν τον εαυτό τους όταν επισκέ-
πτονται την Ελλάδα και σιγουρεύονται πως 
είναι Έλληνες. Όταν γυρίζουν όµως στην 
Αυστραλία, στη χώρα που γεννήθηκαν, 
ξαφνικά πάλι αισθάνονται και Αυστραλοί. 
Ανάλογα µε τη παρέα που βρίσκονται κά-
ποτε είναι Έλληνες, κάποτε είναι Αυστραλοί 
και καµµιά φορά είναι και τα δύο: Ελληνο-
αυστραλοί. Όπως φυσάει ο άνεµος, έτσι 
όπως αλλάζουν τα σχήµατα στην άµµο, έτσι 
και η ταυτότητα του αυστραλογεννηµένου 
παιδιού αλλάζει.  

Ορισµένοι µη µπορώντας να ζήσουν µε 
µια ταυτότητα που όλο αλλάζει διαλέγουν 
µια από τις δύο ταυτότητες. Είναι εκείνοι 
που ή αλλάζουν τα ονόµατά τους και κόβουν 
κάθε σχέση µε ότι είναι ελληνικό και άλλοι 
πάλι που αποφασίζουν να ζήσουν σαν Έλ-
ληνες και κάτα κάποιο τρόπο σαν ξένοι στο 
ίδιο τους το κράτος.  

Το γλωσσικό ζήτηµα και η διατήρηση της 
ελληνικής γλώσσας είναι άλλο ένα πρόβλη-
µα αλλά και κάτι που γνωρίζουν πολλά παι-
διά που έχουν γεννηθεί εδώ πως η ελλη-

νική γλώσσα είναι µεγάλος θυσαυρός. Με 
το επόµενο τραγούδι, ΑΥΤΑ ΘΥΜΑΜΑΙ, η 
Ελένη εκφράζει µια εµπειρία δική της σαν 
παιδί που µεγάλωσε και πήγαινε στο ελλη-
νικό σχολείο στις δεκαετίες του ‘60 και του 
‘70 αλλά πιστεύω πως εκφράζει και γεννιές 
παλαιότερες και ίσως και νεότερες. Αναφέ-
ρεται κάπως στο παλαιό ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ, 
το βιβλίο µε το οποίο τόσοι Έλληνες στην 
Ελλάδα αλλά και οι πρώτες γενιές στην 
Αυστραλία πρωτοέµαθαν  να διαβάζουν τη 
γλώσσα τους. Το µήλο που αναφέρεται και 
στο βιβλίο η Ελένη το αποκαλεί και µαχαίρι 
γιατί αν το παιδί δεχτεί αυτό το ωραίο µήλο, 
δηλαδή, την ταυτότητα µαζί µε όλα που την 
εκφράζουν - την ελληνική γλώσσα και κουλ-
τούρα - τότε δέχεται και το µαχαίρι µε όλες 
τις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσει. 

Στο ελληνικό σχολειό τ’ απογεύµατα
Μαζευόµασταν τα Ελληνόπουλα
Και µαθαίναµε πότε καλά, πότε στραβά
Τη γλώσσα µας να µιλάµε

Τί θα πουν τα λόγια του «Πάτερ Υµών»
Εξήγηση καµµία στο σχολείο
Τί σηµαίνει ο ύµνος, ποιος είναι ο Σολωµός
Τί έγινε την εικοστή πρώτη Απριλίου

Έλα Έλλη έλα,
Έλα Μίµη πάρε
Πάρε ̈  Αννα µήλο
Μήλο µου µαχαίρι
Έλα Έλλη έλα

Ελληνικό χορό τα σαββατόβραδα
Με σουβλάκια σε πιάτα πλαστικά
Εθνικές γιορτές και παρέλαση
Αµαλίες και τσολιάδες στη σειρά

Βαπτίσια και κεριά κλαίγαν τα µωρά
Με τους σταυρούς δεµένα στα λαιµά
Προέδρους και παππάδες και καλαµατιανά
Αυτά θυµάµαι, µα εξήγηση καµµιά
ΑΥΤΑ ΘΥΜΑΜΑΙ
Στίχοι και Μουσική Ελένη Ελευθερίας
(Το τραγούδι της δεύτερης γενιάς)

Μαζί µε τον Γιώγο Μουδανίδη και την Ελέ-
νη Ελευθερίας, στη συναυλία θα παραβρε-
θούν η Καθηγήτρια Χαρούλα Θεµιστοκλέους 
µε παιδιά από το σχολείο του Earlwood που 
θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν ένα κοµ-
µάτι ειδικά γραµµένο για παιδιά που µαθαί-
νουν ελληνικά από την Ελένη Ελευθερίας µε 
χορογραφία της Χαρούλας. 

Επιµέλεια στα τραγούδια της Ελένης 
(Musical Director) έχει κάνει η Φελίσια Χάρις 
(Ελληνίδα τρίτης γενιάς). Επίσης, στη συναυ-
λία θα παραβρεθούν  ο ιθαγενής µουσικός 
Gumaroy και οι τραγουδιστές και µουσικοί 
(περισσότεροι γεννηµένοι στην Αυστραλία) 
Ειρήνη Βακόντιος, Ελένη Αριστείδη, Πέ-
τρος Καραντινός, Μαρίνα Θηβαίου, Joanne 
Mayson, ∆ηµήτρης Χαρέµης, Κώστας Κω-
στακίδης, ∆ήµητρα Τσοδούρη,  Γιώργος Κα-
ραµανλής, Φίλλιπος Καλούδης, Βίκυ Πάππα, 
∆ηµήτρης Πολίτης, Τάνια Λίνδου, Γιώργος 
Τσέρος και ∆ηµήτρης Αρσενίου. 

Η συναυλία που θα παρέχει και αγγλι-
κούς υποτίτλους θα γίνει στις 18 Μαϊου στις 
19:30 στο Paddington Uniting Church, 395 
Oxford St, Paddington µε εισιτήριο $22 και 
$18 µειωµένο.

Για εισιτήρια απευθυνθείτε στο Ελλη-
νικό Βιβλιοπωλείο The Play Space 861 
New Canterbury Rd, Hurlstone Park ή 
τηλεφωνήστε στο 95594424.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΑΛΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

INFO
Ο Γιώργος Μουδανίδης είναι γνωστός 
µουσικός της παροικίας µας για πάνω 
από σαράντα χρόνια. Έχει ασχοληθεί 
ως µαέστρος διαφόρων χορωδιών  
και έχει συνθέσει διάφορα τραγούδια 
δικά του αλλά και άλλων ποιητών 
όπως και του σεβασµιώτατου 
αρχιεπίσκοπου Στυλιανού. 
Επίσης, ο Γιώργος έχει ηχογραφήσει 
αυτά τα τραγούδια στο CD Ανθρώπινες 
Αισθήσεις και άλλα τρία CD, το ένα 
σε συνεργασία µε τον µουσικό 
∆ηµήτρη Αρσενίου. Τα CD του 
θα υπάρχουν  στη συναυλία για 
όσους ενδιαφέρνται. Εκτός από τη 
µουσική ο Γιώργος Μουδανίδης 
είναι και συγγραφέας. Και πρόσφατα 
παρουσιάστηκε το πρώτο του βιβλίο, 
η βιογραφία Μια Ζωή Για Πέταγµα. 
Η Ελένη Ελευθερίας-Κωστακίδη 
είναι µια απλή τραγουδοποιός και 
καθηγήτρια της νεοελληνικής γλώσσας 
που πρόσφατα άνοιξε και ελληνικό 
καφέ-βιβλιοπολείο στο Hurlstone 
Park, µε ελληνικά βιβλία και στόχος 
της είναι να προωθήσει την ελληνική 
γλώσσα στην Αυστραλία. 


