
από µέρος των Ηνωµένων Πολι-
τειών και του ΝΑΤΟ για τις άδικες 
επιθέσεις εναντίον του σερβικού 
πληθυσµού. Κατά την ταραγµένη 
αυτή εποχή αλλά και νωρίτερα, η 
ελληνική βοήθεια εκφράστηκε και 
µε την φιλοξενία ορφανών Σερβό-
πουλων σε µέρη της Μακεδονίας, 
της Πελοποννήσου, σε νησιά του 
Αιγαίου και σ’ άλλες ελληνικές 
περιοχές, σε µια προσπάθεια να 
απαλύνουν οι Έλληνες τις τραυµα-
τικές εµπειρίες των αγνών σερβι-
κών παιδικών ψυχών. 

Από το πρωί, αρκετοί Σέρβοι 
και Έλληνες συγκεντρώθηκαν 
στην Σερβική Ορθόδοξη-Κοινό-
τητα του «Αγίου Αρχιδιακόνου 
Στεφάνου» στο Rooty Hill για να 
εκκλησιαστούν κατά την τέλεση 
της Ορθόδοξης Λειτουργίας από 
τον ιερατικώς προϊστάµενο του 
ναού, πατέρα Srbo. Μετά την Θεία 
Λειτουργία στο ναό, ο οποίος θυ-
µίζει έντονα ξωκκλήσι σ’ ελληνική 
επαρχία χτισµένο εντός ενός µεγά-
λου οικοπέδου, Σέρβοι και Έλλη-
νες µετέβησαν στην µεγαλειώδη 
διπλανή ενοριακή αίθουσα, µέσα 
στην οποία πραγµατοποιήθηκε 
και το πολιτιστικό µουσικοχορευ-
τικό πρόγραµµα. Το πρόγραµµα 
ξεκίνησε µε τους εθνικούς ύµνους 
της Αυστραλίας, της Ελλάδας και 
της Σερβίας. Το πολυπληθές κοι-
νό καλωσόρισε ο πρόεδρος της 
Σερβικής Ορθόδοξης Ενορίας-
Σχολικής Κοινότητας του «Αγίου 
Αρχιδιακόνου Στεφάνου» Petar 
Bonic και ο πατέρας Srbo, τονίζο-
ντας σε όλους την σπουδαιότητα 
του θεσµού.
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Κατά την διάρκεια της τρίωρου 
µουσικοχορευτικού προγράµµα-
τος, το «θερµόµετρο» της διασκέ-
δασης αυξανόταν µε τις εναλλαγές 
εµφανίσεων των πολλών σερβι-
κών και ελληνικών χορευτικών 
συγκροτηµάτων και των ακου-
σµάτων παραδοσιακών και σύγ-
χρονων χορών από την Ελλάδα 
και την Σερβία. Εντυπωσιακά 
πάντα ήταν τα σερβικά χορευτικά 
συγκροτήµατα από πολλά προά-
στια του Σίδνεϊ ακόµα και από το 
Γούλονγκονγκ, µε παραδοσιακούς 
πηδηχτούς χορούς από όλα τα 
µέρη της Σερβίας-Μαυροβουνίου, 
τη Βοϊβοντίνα, το Σαντζάκ, τη Σου-
µαδία, το Νις, το Λέσκοβατς και 
άλλων περιοχών της τέως Γιου-
γκοσλαβίας. 

Οι ήχοι που πληµµύρισαν την 
µεγάλη αίθουσα, καθαρά βαλκα-
νικοί, ακούγονταν πότε αµιγώς 
σερβικοί, και πότε βλάχικοι, βουλ-
γαρικοί και σλαβοµακεδονικοί, 
γεγονός που πιστοποιεί την αλ-
ληλοεπίδραση της ποικίλης µου-
σικής οντότητας της βαλκανικής 
χερσονήσου. 

Από ελληνικής πλευράς, πρώτο 
χορευτικό συγκρότηµα εµφανίστη-
κε το νεανικό σχήµα «Φωτιά» της 
χοροδιδασκάλισσας Ειρήνη Λαντή 
και Μιχάλη Λαντή που παρουσί-
ασαν ένα µείγµα παραδοσιακών 
ελληνικών χορών και σύγχρονων, 
αποσπώντας ένα πρώτο θερµότατο 
χειροκρότηµα. 

Ακολούθησε το καταξιωµένο 
συγκρότηµα της γνωστής χορο-
διδασκάλισσας Σοφίας Χάσκα µε 
θεσσαλικούς και ηπειρώτικους χο-
ρούς «ταξιδεύοντας» νοερά το κοι-
νό στην Θεσσαλία και την Ήπειρο, 
µε τα παιδιά της φυσικά να φορούν 
χαρακτηριστικές ενδυµασίες από 
εκείνες τις ελληνικές περιοχές. Η 
επανεµφάνιση του ίδιου συγκρο-
τήµατος λίγο αργότερα µε µοντέρ-
νες ενδυµασίες υπό των ήχων του 
«Μια Ελλάδα Φως» και του Ζορ-
µπά, απογείωσε το κοινό. 

Η µεγαλόνησος Κύπρος έκανε 
την «παρουσία» της µέσα από κυ-
πριακούς σκοπούς και το γνωστό 
παραδοσιακό τραγούδι «Η Βράκα» 
µε την εµφάνιση του χορευτικού 
συγκροτήµατος της Κυπριακής 
Κοινότητας Σίδνεϊ και ΝΝΟ. Η 
σηµαία της Κύπρου στην εξέδρα, 
δίπλα από αυτήν της Ελλάδας, 
έδειχνε σε όλους το αυτονόητο: 
την ελληνικότητα της Κύπρου. 

Το χορευτικό συγκρότηµα της 
Κρητικής Αδελφότητας Σίδνεϊ και 
ΝΝΟ έφερε στο προσκήνιο και 
την «µεγαλοµάνα» και λεβεντο-
γέννα Κρήτη µε τα παιδιά του να 
κάνουν επίδειξη χαρακτηριστικών 
κρητικών χορών. Ανάµεσά τους 
και ένα µικρό Κρητικόπουλο το 
οποίο καταχειροκροτήθηκε για 
την λεβεντιά του στον χορό. 

Τέλος, η σερβική αίθουσα, 
πληµµύρισε µε ποντιακή µουσι-
κή από τον Πολιτιστικό και Εκ-
παιδευτικό Όµιλο Ποντίων ΝΝΟ 
«ΑΗΤΕΝΤΣ» υπό την καθοδήγηση 
του Ευθύµη Αυγετίδη και µε το ζω-
ντανό άκουσµα της ποντιακής λύ-
ρας από τον Γιώργο Αποστολίδη 
και του τύµπανου από τον Θανάση 
Νάτσικα.  

Την γιορτή επιλόγησε ο πρό-
εδρος της Σερβικής Ορθόδοξης-
Κοινότητας  του «Αγίου Αρχιδια-
κόνου Στεφάνου» Petar Bonic, ο 
οποίος ευχαρίστησε όλα τα χορευ-
τικά συγκροτήµατα, τον παρουσι-
αστή ∆ηµήτρη Καµετόπουλο που 
παρουσίασε το πρόγραµµα στα 
αγγλικά, ελληνικά ακόµα και στα... 
σέρβικα και την γενική συντονί-
στρια του προγράµµατος Ljubica 
Ridley για την ακούραστη προερ-
γασία των δύο παραγόντων για 
την επιτυχία της ηµέρας. 

Η γιορτή ολοκληρώθηκε µε ένα 
δίωρο χορευτικό πρόγραµµα για 
τους παραβρισκόµενους µε πα-
ραδοσιακά µακεδονικά, πελοπον-
νησιακά και κυπριακά αλλά και 
µοντέρνα ελληνικά και σερβικά 
τραγούδια. Η αίθουσα «απογειώ-
θηκε» κατά το άκουσµα του Ζορ-
µπά µε την συµµετοχή νέων Σέρ-
βων και Ελληνόπουλων σε έναν 
µεγάλο κύκλο. 

Το επόµενο ραντεβού κλείστηκε 
για την 20η επέτειο της «Ελληνο-
Σερβικής Ορθόδοξης & Πολιτι-
στικής Ηµέρας Φιλίας» στα µέσα 
του Σεπτέµβρη του 2013 στην ίδια 
αίθουσα αλλά µε την πρόσκληση 
συµµετοχής τοπικών ρωσικών, 
βουλγαρικών και αρµενικών χο-
ρευτικών συγκροτηµάτων, ούτως 
ώστε να γιορταστεί δεόντως η 
γιορτή φιλίας και µε άλλες χρι-
στιανικές ορθόδοξες παροικίες 
του Σίδνεϊ. 

O Κόσμος ΤUESDAY 11 SEPTEMBER 2012ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 21

Το χορευτικό συγκρότηµα της Κρητικής Αδελφότητας Σίδνεϊ & ΝΝΟ
µε τον ∆ηµήτρη Καµετόπουλο

Το χορευτικό συγκρότηµα 
της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ

Το ελληνικό συγκρότηµα «Φωτιά»


