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Ξεκίνησαν την περασµένη 
Κυριακή, 7 Οκτωβρίου, οι 
µακεδονικές εκδηλώσεις 

των «∆ηµητρίων» 2012, µε την 
θεία λειτουργία και επιµνηµόσυ-
νη δέηση για τους πεσόντες Μα-
κεδόνες και λοιπούς Έλληνες του 
Μακεδονικού Αγώνα, που τελέ-
στηκαν από τον Αρχιµανδρίτη κο 
Κύριλλο Ζήση στον Καθεδρικό 
Ναό του Ευαγγελισµού της Θεο-
τόκου της Ιεράς Ελληνορθόδοξης  
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στο 
προάστιο Ρέντφερν.

Όπως είναι γνωστό, φέτος 
γιορτάζονται τα 100 χρόνια από 
την απελευθέρωση της µακεδονι-
κής πρωτεύουσας, της Θεσσαλο-
νίκης και της ∆υτικής Μακεδονί-
ας από τον οθωµανικό ζυγό και 
η Παµµακεδονική Ένωσης Νέας 
Νότιας Ουαλίας και το Ελληνο-
Αυστραλιανό Συµβούλιο Νέας 
Νότιας Ουαλίας συνεργάζονται 
από κοινού για την διοργάνωση 
ενός προγράµµατος εκδηλώσεων 
ξεκίνησαν στα µέσα Αυγούστου 
και θα διαρκέσουν µέχρι τον Αύ-
γουστο του 2013. Οι εκδηλώσεις 
αυτές θα κορυφωθούν µε την ση-
µαντικότατη έκθεση του µεγάλου 
Μακεδόνα στρατηλάτη Μεγάλου 
Αλεξάνδρου σε κεντρικό µου-
σείο του Σίδνεϊ.

Το ετήσιο πια Φεστιβάλ των 
«∆ηµητρίων» όπως είναι και 
φυσικό αποτελεί µέρος των ευ-

ρύτερων εκδηλώσεων που είναι 
σε εξέλιξη τώρα στο Σίδνεϊ και 
ξεκίνησε µε την θεία λειτουργία 
και την επιµνηµόσυνη δέηση. 
Μετά τον εκκλησιασµό, ο κό-
σµος µετέβη στο διπλανό Ηρώο, 
στο οποίο κατέθεσαν στεφάνι 
µε σειρά ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Βασί-
λειος Τόλιος, ο Γενικός Πρό-
ξενος της Σερβίας στο Σίδνεϊ, 
Branko Radosevic, το µέλος της 
Ανώτερης Βουλής της Πολιτείας 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, Σο-
φία Κώτση, και ο πρόεδρος της 
Παµµακεδονικής Ένωσης ΝΝΟ, 
Χρήστος Παπαπέτρου.

Στη συνέχεια πραγµατοποιή-
θηκε ενός λεπτού σιγή και τρα-
γουδήθηκε ο εθνικός ύµνος της 
Ελλάδας. Χρέη τελετάρχη είχε ο 
συντονιστής των µακεδονικών 
εκδηλώσεων «∆ηµήτρια 2012», 
∆ηµήτριος Καµετόπουλος. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, 
εκτός από τους προαναφερθέντες 
και ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης, 
µέλος της Μικτής Επιτροπής των 
Μακεδονικών Εκδηλώσεων και 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του Ελληνο-Αυστραλιανού 
Συµβουλίου ΝΝΟ, ο Γραµµατέ-
ας της Παµµακεδονικής Ένωσης 
ΝΝΟ κος Γεώργιος Γκούτζιος, ο 
Χρήστος Σπυρόπουλος, ο Γεώρ-
γιος Κοσµίδης, άλλα µέλη καθώς 
και αρκετοί συµπάροικοι. Μακεδόνες µε το λάβαρο της Παµµακεδονικής Ένωσης Νέας Νότιας Ουαλίας και την Σοφία Κώτση.

Ξεκίνησαν στο Σίδνεϊ 
οι μακεδονικές εκδηλώσεις των «Δημητρίων 2012»

ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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