
Υπερθέαµα! Ένα υπέροχο µουσικό τα-
ξίδι στην παραδοσιακή Ελλάδα! Μία 
φαντασµαγορική οπτική και ηχητική 

γνωριµία µε όλα τα µέρη της Ελλάδας! Μία 
ανεπανάληπτη πανδαισία χρωµάτων και 
στολών. Ένα καλειδοσκόπιο γεµάτο Ελλάδα 
και Κύπρο! Όλα αυτά συνέθεσαν την εκπλη-
κτική µουσική παράσταση που παρακολού-
θησαν εκατοντάδες συµπάροικοι, µεγάλοι 
και µικροί αλλά και ξένοι την Κυριακή 14 
Οκτωβρίου 2012 κατακλύζοντας την µεγά-
λη αίθουσα της ∆ηµαρχίας του Hurstville, 
Marana Auditorium, ενώ εκείνοι που δεν 
ήρθαν, πραγµατικά απώλεσαν µία µοναδι-
κή ευκαιρία να απολαύσουν ένα τετράωρο 
θέαµα φωτός και µουσικής! Το νότιο προ-
άστειο του Hurstville δονήθηκε από την 
ελληνική µουσική πέρα ως πέρα! Η µουσι-
κοχορευτική παράσταση δεν είχε τίποτα να 
ζηλέψει από γνωστά ελλαδικά επαγγελµατι-
κά χορευτικά συγκροτήµατα. 

«Ο κύκλος της ζωής» ήταν µια ιδέα του χο-
ρογράφου Βασίλη Αληγιάννη να αναδείξει 
την Ελλάδα από την αρχαιότητα ως σήµερα 
δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ταξιδέ-
ψει σε Μακεδονία, Κρήτη, Κύπρο, Θράκη, 
Ήπειρο, Ιόνιο,  Αιγαίο, Πελοπόννησο,  Στε-
ρεά Ελλάδα και Θεσσαλία και να εκτιµήσει 
κάτι το οποίο ήδη γνωρίζει: τον ανεκτίµητο 
πλούτο της ελληνικής παράδοσης και ελ-
ληνικής µουσικής ποικιλοµορφίας. Η εκ-
δήλωση ήταν ενταγµένη στα πλαίσια των 
πολλών µηνών διάρκειας Μακεδονικών 
εκδηλώσεων «∆ηµήτρια 2012» εδώ στο 
Σίδνεϊ και στους εορτασµούς για τα εκατό 
χρόνια για την απελευθέρωση της ∆υτικής 
Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης από τον 

Οθωµανικό ζυγό το 1912. Το υπερθέαµα 
ξεκίνησε στις 15:00 το µεσηµέρι µε την πα-
ρουσίαση στην µεγάλη οθόνη στιγµιότυπων 
από την παραδοσιακή Ελλάδα. Η έναρξη µε 
αρχαίες ελληνικές µελωδίες από τον Ευάγ-
γελο Παπαγεωργίου προϊδέασε για την κα-
ταπλητική συνέχεια που έµελε να εξελιχθεί 
στα µάτια και στα αυτιά των παραβρισκόµε-
νων. Η αδιάκοπη συνέχεια του ελληνικού 
πολιτισµού δια µέσω και της έλευσης του 
χριστιανισµού και της Βυζαντινής Ελλάδας 
ως την σηµερινή παραδοσιακή Ελλάδα 
αναµφισβήτητη. Οι εικόνες και οι µουσικές 
από την Μακεδονία µας προεξείχαν στο όλο 
πρόγραµµα µε το ζωντανό παίξιµο της µα-
κεδονικής γκάιντας και του τυµπάνου µαζί 
µε τις χορευτικές παραστάσεις µε παραδο-
σιακές στολές του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Η Μακεδονία σαν επίκεντρο και αρχή του 
προγράµµατος εναλλασόταν µε τις άλλες 
περιοχές της ελληνικής γης, της ελληνικής 
µεγαλονήσου Κύπρου µας αλλά και των 
χαµένων πατρίδων, Μικρά Ασία και Κων-
σταντινούπολη. Οι µουσικοί που έπαιζαν 
παραδοσιακά όργανα και τραγουδούσαν 
ταυτόχρονα στην µεγάλη σκηνή, «έφεραν 
την ελληνική γη» πιο κοντά στις καρδιές του 
πολυπληθούς κοινού. 

Το ελληνικό χορευτικό συγκρότηµα ΝΝΟ 
«Ο Θρασύβουλος» µε χοροδιδάσκαλο τον 
εκπαιδευτικό και ιστορικό αλλά και λαο-
γράφο Βασίλειο-Θρασύβουλο Αληγιάννη 
που φυσικά ανέλαβε και την όλη πολύµη-
νη προετοιµασία και την παρουσίαση του 
προγράµµατος γιόρταζε τα 20 χρόνια ύπαρ-
ξής του και πολιτιστικής δράσης του στην 
ελληνική οµογένεια και Αυστραλία γενικά. 

Η εκδήλωση αυτή υπό την αιγίδα των Μα-
κεδονικών εκδηλώσεων «∆ηµήτρια 2012» 
ήταν και µία σύµπραξη πολλών φορέων 
όπως του Κέντρου Ιστορικών Μελετών για 
την Μικρά Ασία, του Λυκείου Ελλήνων Χο-
ρευτών  της Παµµακεδονικής  Ένωσης, της 
Ελληνικής Χορευτικής Σχολής της Σοφίας 
Βεντούρη, του Χορευτικού συγκροτήµατος 
της Κυπριακής Κοινότητας Σίδνεϊ & ΝΝΟ, 
της Κρητικής Αδελφότητας Σίδνεϊ & ΝΝΟ, 
της Ελληνορθόδοξης Ενορίας Ενορίας-Κοι-
νότητας του Αγίου Θεράποντα Thornleigh, 
της Μυτιληνιακής Αδελφότητας Σίδνεϊ & 
ΝΝΟ και πολλών άλλων οργανισµών και 
φορέων.  

Μετά τα παρατεταµένα χειροκροτήµατα 
του κοινού στο τέλος της τετράωρης παρά-
στασης, κλήθηκε στο µικρόφωνο ο πρό-
εδρος του Λυκείου Ελλήνων Χορευτών 
της Παµµακεδονικής Ένωσης Νέας Νότιας 
Ουαλίας κ. Ελευθέριος Σιούστης ο οποίος 
συγκινηµένος ευχαρίστησε θερµά τον χο-
ροδιδάσκαλο Βασίλειο Αληγιάννη για το 
µοναδικό θέαµα που παρακολούθησαν οι 
οµογενείς αλλά και τους χορευτές του, ενώ 
ο ίδιος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τον χο-
ροδιδάσκαλο τον γνώρισε από µικρή ηλικία 
και παρά τις πελοποννησιακές του ρίζες, 
είχε εντυπωσιαστεί για την αγάπη του για 
τον µακεδονικό πολιτισµό.

Στην συνέχεια µίλησε ο πρόεδρος της 
Παµµακεδονικής Ένωσης Νέας Νότιας Ου-
αλίας, κ. Χρήστος Παπαπέτρου, ο οποίος 
δήλωσε συγκινηµένος και εκείνος για το πο-
λιτιστικό δρώµενο που διεξήχθηκε υπό την 
αιγίδα των µακεδονικών εκδηλώσεων «∆η-
µήτρια 2012» και µάλιστα κατά την διάρκεια 

των εορτασµών της εκατονταετηρίδας για 
την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και 
Μακεδονίας από τον Οθωµανικό ζυγό το 
1912. Ο κ. Παπαπέτρου ευχαρίστησε τον 
χοροδιδάσκαλο και όλους τους συντελεστές 
του προγράµµατος ενώ παράλληλα προ-
σκάλεσε τον κόσµο να αγκαλιάσει όλες τις 
µελλοντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις των 
«∆ηµητρίων 2012» της Παµµακεδονικής 
Ένωσης που και εκείνη γιορτάζει τα 32 χρό-
νια ύπαρξής της στην Αυστραλία, που περι-
λαµβάνουν διαλέξεις, οµιλίες, εκθέσεις και 
χοροεσπερίδες µε αποκορύφωµα την έκθε-
ση του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον Νοέµβριο 
ως τον Απρίλιο του 2013. 

Η εκδήλωση της Κυριακής 14 Οκτωβρίου 
2012, θα χαραχτεί για τα καλά στην µνήµη 
όσων προσήλθαν και παρακολούθησαν το 
µουσικό ταξίδι µε «διαβατήριο και σφραγί-
δα» τα χορευτικά συγκροτήµατα του Βασίλη 
Αληγιάννη. 

Τέτοιες εκδηλώσεις ενδυναµώνουν το 
Ελληνικό στοιχείο της Αυστραλίας, κεντρί-
ζουν ακόµη περισσότερο το ενδιαφέρον για 
τον Ελληνικό πολιτισµό και την ελληνική 
γλώσσα και δίνουν την πρέπουσα τονωτική 
ένεση σε µια εποχή που η ρευστότητα των 
ιδεωδών και η φθορά των αξιών γίνονται 
καθηµερινό φαινόµενο. 

Ένα εύγε σε όλους τους παράγοντες και 
τους συντελεστές του υπερθεάµατος που, 
όπως είπαν όλοι, θα πρέπει να επαναλη-
φθεί στο εγγύς µέλλον.
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