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Συνεχίστηκαν και το περασµένο Σαββα-
τοκύριακο οι εκδηλώσεις που τιµούν 
φέτος τους γιορτασµούς για τα 100 

χρόνια της απελευθέρωσης της Θεσσαλο-
νίκης και της δυτικής Μακεδονίας (1912-
2012) µέσα από το ετήσιο Φεστιβάλ των 
«∆ηµητρίων».

«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ»
Την Κυριακή 4 Νοεµβρίου, στην Μακε-

δονική Λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
στο Μάρρικβιλ, ο γνωστός οµογενειακός 
παράγοντας Ιωάννης Θεοδωρίδης µέσα 
από την οµιλία του «Η εκατονταετηρίδα της 
Θεσσαλονίκης 1912-2012» επέδωσε φόρο 
τιµής στην συµπρωτεύουσα της Ελλάδας 
κατά την απελευθέρωσή της από τον οθω-
µανικό ζυγό. Ο κ. Θεοδωρίδης παρουσίασε 
το θέµα µέσα από διάφορες ιστορικές πηγές 
που ανέφεραν την κατάσταση της Θεσσαλο-
νίκης αλλά και της δυτικής Μακεδονίας µε 
τα κινήµατα ξεσηκωµού εναντίον του πο-
λύχρονου κατακτητή αλλά και την περίοδο 
κατά την διάρκεια της πολυπόθητης ελευθε-
ρίας. Τα Βαλκάνια εκείνη την περίοδο βρί-
σκονταν σε αναβρασµό και προσπαθούσαν 
να οριοθετήσουν τα σύνορά τους, µε αποτέ-
λεσµα να συγκρούονται τα συµφέροντα των 
χωρών. Αρκετό ενδιαφέρον προσέλκυσαν 
τα στατιστικά στοιχεία της Μακεδονικής 
πρωτεύουσας για την πληθυσµιακή σύνθε-
ση της πόλης που κοινοποίησε ο οµιλητής. 
Έλληνες, Εβραίοι, Μουσουλµάνοι, Βούλγα-
ροι.... ένα συνονθύλευµα από ανθρώπους 
που όµως η ελληνικότητα της πόλης παρέ-
µεινε στην καρδιά της, στα κτίριά της, στους 
κατοίκους της. 

Στο τέλος της ωριαίας οµιλίας του παρου-
σιάστηκαν διαφάνειες µε σπάνιο φωτογρα-
φικό υλικό από τις αρχές του αιώνα στην 
Θεσσαλονίκη αλλά και τις επόµενες δεκαετί-
ες ενώ παρουσιάστηκε βίντεο που συνόψιζε 
την τιµητική βραδιά για την Θεσσαλονίκη 
υπό τους ήχους του «ύµνου» της Μακεδονί-
ας, «Μακεδονία, ξακουστή, του Αλεξάνδρου 
η χώρα». 

Ο τελετάρχης και συντονιστής των Μακε-
δονικών Εκδηλώσεων «∆ηµήτρια 2012», 
∆ηµήτριος Καµετόπουλος προλογίζοντας 
τον κ. Θεοδωρίδη, ανέφερε για την πολυ-
σχιδή και πολυδραστήρια ανάµειξή του σε 
πολλούς τοµείς της ελληνικής παροικίας 
του Σίδνεϊ αλλά και τις περαιτέρω σπουδές 
του στην ανώτερη εκπαίδευση µε την ενα-
σχόλησή του µε διδακτορική διατριβή στο 
πανεπιστήµιο του Μακουώρι. 

Ο προέδρος της Παµµακεδονικής Ένω-
σης ΝΝΟ, Χρήστος Παπαπέτρου, ευχαρί-
στησε τον κ. Θεοδωρίδη για την οµιλία του 
και για το ότι έδωσε την αρµόζουσα τιµή 
στη νύµφη του Θερµαϊκού.  Μαζί µε τα ευ-
χαριστήρια, ο πρόεδρος επέδωσε µια ανα-
µνηστική πλακέτα για την συµβολή του στο 
πρόγραµµα των «∆ηµητρίων», το οποίο δεν 
του είναι... άγνωστο, αφού και στο παρελ-
θόν στα ίδια πλαίσια του θεσµού, ο ίδιος 
έχει δώσει οµιλίες µε ποικίλο µακεδονικό 
περιεχόµενο.  Την ίδια βραδιά, δόθηκε 
από τον κ. Παπαπέτρου τιµητική πλακέτα 
και στον ∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµάντη για τον 
συντονιστικό ρόλο του εκ µέρους του Ελλη-

νο-Αυστραλιανού Συµβουλίου ΝΝΟ στους 
φετινούς γιορτασµούς των 100 χρόνων της 
απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της 
δυτικής Μακεδονίας. 

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α
Το Σάββατο 3 Νοεµβρίου πραγµατοποι-

ήθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα της Παµµα-
κεδονικής Ένωσης ΝΝΟ στην Μακεδονική 
Λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου µε συµ-
µετοχή πολλών ατόµων. Την εκδήλωση τί-
µησε µε την παρουσία του ο Μακεδονικής 
καταγωγής (εκ Σερρών), Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Βασίλειος Τόλιος, 
µε την σύζυγό του Ντόρα Τουµανίδου-Τό-
λιου. Ο κ. Τόλιος στην οµιλία του συνεχά-
ρη την Παµµακεδονική Ένωση ΝΝΟ για 
τις αξιόλογες εκδηλώσεις της µέσα από τον 
θεσµό των «∆ηµητρίων», τον πρόεδρό της 
κ. Χρήστο Παπαπέτρου, ενώ ειδική µνεία 
έκανε στα πρόσωπα των συντονιστών, ∆η-
µητρίου Καµετόπουλου και ∆ρ Παναγιώτη 
∆ιαµάντη. Στην χοροεσπερίδα παραβρέθη-
καν αρκετοί πρόεδροι Μακεδονικών και 
Θρακιώτικων σωµατείων ενώ το µουσικό 
πολιτιστικό στίγµα της βραδιάς έδωσε το 
χορευτικό συγκρότηµα του Λυκείου της 
Παµµακεδονικής υπό τον χοροδιδάσκαλο 
Θρασύβουλο Αληγιάννη µε χαρακτηριστι-
κούς µακεδονικούς σκοπούς. Για την συµ-
βολή του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Σίδνεϊ και του χοροδιδασκάλου Θρασύ-
βουλου Αληγιάννη στις φετινές σηµαντικές 
Μακεδονικές εκδηλώσεις µε τον δικό τους 
τρόπο, ο κ. Παπαπέτρου έδωσε και στους 
δυο τους από µια αναµνηστική πλακέτα. 

Ασύγκριτη η οµορφιά της Χαλκιδικής
Tο βράδυ της προηγούµενης Παρασκευ-

ής 2 Νοεµβρίου, ο Συντονιστής των Μακε-
δονικών Εκδηλώσεων «∆ηµήτρια 2012», 
∆ηµήτριος Καµετόπουλος, πραγµατοποίησε 
την δική του οµιλία µε θέµα: «Ο θησαυρός 

και το µπαλκόνι της Μακεδονίας: Η Χερ-
σόνησος της Χαλκιδικής». Οι παραβρισκό-
µενοι είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν - 
χωρίς εισητήριο - σ’αυτόν τον πανέµορφο 
τόπο της Μακεδονίας µέσα από την ιστορία 
των «ποδιών» της Χαλκιδικής και του εσω-
τερικού της αλλά και να γνωρίσουν την 
απαράµιλλη πράσινη οµορφιά του τοπίου. 
Αναφορά έγινε επίσης και στην µοναστική 
πολιτεία του Αγίου Όρους και στην θέση της 
στην Ελλάδα και την Χριστιανοσύνη γενικά. 
Μετά την οµιλία ακολούθησε ένα αρκετά εν-
διαφέρον βίντεο στο οποίο περιηγήθηκαν 
οι ακροατές και απόλαυσαν διάφορα µέρη 
της Χαλκιδικής, όπως τα Στάγειρα (τόπος 
γέννησης του µεγάλου φιλοσόφου Αριστο-
τέλη, δασκάλου του µεγάλου Μακεδόνα 
στρατηλάτη Αλεξάνδρου), η Κασσάνδρα, η 
Σιθωνία, η Ουρανούπολη, ο Πολύγυρος, τα 
Νέα Μουδανιά και άλλες πόλεις και κωµο-
πόλεις. Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρ-
θηκαν ελληνικά γλυκίσµατα, καφές και τσάι. 

ΕΠΙΣΗΜΟΙ
Τις οµιλίες τίµησαν αρκετοί οµογενείς και 

σηµαίνοντα πρόσωπα, όπως ο πατέρας Νι-
κόλαος Τσουλουκίδης, τέως ιερατικώς προ-
ϊστάµενος του Ελληνικού Ορθόδοξου Ναού 
του Αγίου Ιωάννη στο Παρραµάττα, ο Γραµ-
µατέας της Παµµακεδονικής Ένωσης ΝΝΟ 
Γεώργιος Γκούτσιος, ο επίτιµος πρόεδρος 
του Συµβουλίου Εθνικών Κοινοτήτων ΝΝΟ 
Αγαπητός (Τζακ) Πασσαρής, ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Θρακιωτών Χρήστος Παζα-
ρίδης, ο πρόεδρος της Μακεδονικής Λέ-
σχης του Μεγάλου Αλεξάνδρου Αντώνιος 
Πατζούρης, η πρόεδρος του Πανλακωνικού 
Συλλόγου «Η Ωραία Ελένη» Μαρία Γκλέ-
κα, ο πρόεδρος από τον Αργολικό Σύλλογο 
Νίκος Καρατάσος, ο πρόεδρος του Παν-
Κορινθιακού Συλλόγου «Ο Απόστολος Πά-
υλος» Ιωάννης Πετρόπουλος, η Γραµµατέας 
της Οµοσπονδίας Σχολείων Κοινοτικών 

Γλωσσών ΝΝΟ Ευλαµπία Τζοδούρη, οι δα-
σκάλες των Ελληνικών Μαίρη Πετροπού-
λου, Χρυσούλα Γιάνναρου, Μαίρη Τατάρα-
Αλεµπάκη και Στέλλα Ρέτσου, ο παλαίµαχος 
δάσκαλος των Ελληνικών Απογευµατινών 
Σχολείων Κώστας Κοφινάς, ο καθηγητής 
των Νεοελληνικών Εµµανουήλ Κοντολέων, 
η ερευνήτρια Αναστασία Αναστασιάδου, ο 
∆ρ Αντώνιος Μυλωνάς, η Λίτσα ∆ιακοβα-
σίλη από την ΑΧΕΠΑ, ο νεαρός εκφωνητής 
Αντώνιος Σανσώνιος, η Ελένη Ρέτση, µέλη 
των Ηπειρωτικών σωµατείων και αρκετοί 
άλλοι. 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Οι επόµενες εκδηλώσεις του Α’ κύκλου 

των φετινών Μακεδονικών Εκδηλώσεων 
συνεχίζονται µε την έναρξη της σηµαντι-
κής έκθεσης από Ρωσία, για τον Μακεδό-
να βασιλιά Μέγα Αλέξανδρο στο Australia 
Museum το Σάββατο 24 Νοεµβρίου, η 
οποία θα διαρκέσει ως τον Απρίλιο του 
2013 ενώ αρχές ∆εκεµβρίου θα διεξαχθεί 
το Συνέδριο για την Μακεδονία στο Σίδνεϊ. 
Τέλος, την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου 2012, 
στις 15:00 στην αίθουσα της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Ενορίας-Κοινότητας των Αγί-
ων Πάντων, Μπέλµορ, θα γίνει η έκθεση 
των έργων των µαθητών για την Μακεδο-
νία, που διεξάγεται αυτόν τον καιρό µέσω 
του Γραφείου Εκπαίδευσης του Γενικού 
Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, όπου 
θα ανακοινωθούν και οι νικητές µε χρηµα-
τικά έπαθλα, χορηγός των οποίων είναι η 
Τράπεζα Κύπρου. Η είσοδος εδώ θα είναι 
ελεύθερη και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και 
ιδιαίτερα όλοι οι µαθητές των σχολείων µε 
τις οικογένειές τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 0414 714 807 
ή στο 0415 745 537 ή µέσω e-mail στο 
macedonianfestivalsydney@ yahoo.com.au

Τιµή στη Θεσσαλονίκη 
και στη Χαλκιδική

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ «∆ΗΜΗΤΡΙΑ 2012»


