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«Ζήτω η Ελλάδα - Ζήτω η Σερβία!». 
«Ζήτω η Ορθοδοξία, η φιλία και 
η συµµαχία µας». Αυτά ήταν τα 

κεντρικά συνθήµατα της «19ης Ελληνο-Σερ-
βικής Ορθόδοξης και Πολιτιστικής Ηµέρας 
Φιλίας» που πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία 
- όπως πάντα - την Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου 
2012, όπου ο ανοιξιάτικος ζεστός ήλιος της 
ηµέρας ήταν και εκείνος σύµµαχος σε αυτήν 
την σπουδαία γιορτή φιλίας, στην Σερβική 
Ορθόδοξη Ενορία-Σχολική Κοινότητα του 
«Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφάνου» στο δυτι-
κό προάστιο του Σίδνεϊ, Rooty Hill, επί των 
οδών Hyatts και Woodstock. Η εκδήλωση 
διεξάγεται κάθε Σεπτέµβριο από το 1994,  
µε πρωτοβουλία πάντα της Σερβικής παροι-
κίας του Σίδνεϊ και της εν λόγω Ορθόδοξης 
Ενορίας-Σχολικής Κοινότητας.  

Η φετινή γιορτή εντάχθηκε στα πλαίσια 
των µακράς διαρκείας Μακεδονικών Εκδη-
λώσεων «∆ηµήτρια 2012» που ξεκίνησαν 
στα µέσα Αυγούστου, για τα 100 χρόνια της 
απελευθέρωσης της ∆υτικής Μακεδονίας 
και της Θεσσαλονίκης µε αποκορύφωµα 
την έναρξη της έκθεσης για τον Μακεδόνα 
στρατηλάτη Μέγα Αλέξανδρο στο Μουσείο 
«Australian Museum» στο κεντρικό Σίδνεϊ 
τον προσεχή Νοέµβριο. Παρών ήταν ο πρό-

εδρος της Παµµακεδονικής Ένωσης ΝΝΟ 
Χρήστος Παπαπέτρου και ο γραµµατέας 
Γιώργος Γκούτζιος µε µέλη άλλων Μακε-
δονικών οργανώσεων άλλα και άλλοι συ-
µπάροικοι, όπως το στέλεχος της Κρητικής 
Αδελφότητας Νίκος Τζανετάκης. 

Όπως είπε και ο πρόεδρος της Σερβικής 
Ορθόδοξης-Κοινότητας, Petar Bonic, στο 
δικό του καλωσόρισµα, η γιορτή αυτή τιµά 
την Ελλάδα, την Κύπρο και τον οικουµε-
νικό Ελληνισµό και φυσικά την ελληνική 
παροικία του Σίδνεϊ, για την αµέριστη και 
ανεκτίµητη ανθρωπιστική και ψυχική βο-
ήθειά τους προς τον δοκιµαζόµενο σερβι-
κό λαό στην τέως Γιουγκοσλαβία στα µέσα 
της δεκαετίας του 1990, κατά την διάρκεια 
του τραγικού εµφυλίου πολέµου. Οι Σέρ-
βοι που επλήγησαν πιο πολύ ήταν εκείνοι 
που κατοικούσαν στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 
Η Σερβική παροικία δεν λησµονεί και την 
περαιτέρω ελληνική υποστήριξη κατά την 
διάρκεια της αµερικανο-νατοϊκής βοµβιστι-
κής επίθεσης κατά του Βελιγραδίου και των 
άλλων σερβικών πόλεων και περιοχών το 
1999. Οι απανταχού Έλληνες και φυσικά 
µαζί τους και οι Έλληνες του Σίδνεϊ και της 
Αυστραλίας, πραγµατοποίησαν τότε µεγά-
λες διαδηλώσεις κατά των βοµβαρδισµών 
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