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ΠΡΕΣΒΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Στο άνοιγµα της έκθεσης «Μέγας Αλέξανδρος: Θησαυροί 2000 χρόνων» 
παραβρέθηκαν την περασµένη Παρασκευή ο νέος πρέσβης της Ελληνι-
κής ∆ηµοκρατίας, Χαράλαµπος ∆αφαράνος και η κα ∆αφαράνου. 
Φωτογραφήθηκαν για τον φακό του ΚΟΣΜΟΥ µε τον γενικό πρόξενο, 
Βασίλειο Τόλιο και την υποπρόξενο Θεοδώρα Τουµανίδου-Τόλιου.

ΕΝΤΟΝΟ 
ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Το Ποντιακό στοιχείο 
είναι πολύ έντονο στην 
µεγαλοπρεπή έκθεση αρ-
χαιοτήτων, καθώς µεγάλο 
µέρος της έκθεσης αποτε-
λείται από αρχαία ελληνικά 
ευρήµατα από τις ελληνικές 
πόλεις στις βόρειες ακτές 
του Ευξείνου Πόντου. Στη 
φωτογραφία, για παρά-
δειγµα, απεικονίζεται ένας 
γόρυτος από το Βοσπορικό 
Βασίλειο (σήµερα ανατο-
λική Κριµαία και ακτές της 
Αζοφικής Θάλασσας). Χρυ-

σό δηµιούργηµα του 350-
325 π.Χ., ανακαλύφθηκε 
το 1863 σε τύµβο Σκύθων 
στο Chertomlyk της νότι-
ας Ουκρανίας. Ο γόρυτος 
απεικονίζει την ανακάλυψη 
από τους Οδυσσέα και ∆ι-
οµήδη, του ήρωα του Τρω-
ικού Πολέµου, Αχιλλέα, 
ανάµεσα στις γυναίκες της 
Σκύρου.

Το µοναδικό αυτό αντι-
κείµενο συνδέει τα στοιχεία 
της έκθεσης, µε επίκεντρο 
το πρόσωπο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου: πανάρχαιες 
ελληνικές ιστορίες, ελλη-
νικές αποικίες στα άκρα 

του τότε γνωστού κόσµου 
και πολιτιστική επίδραση 
στους γύρω «βάρβαρους» ...

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ και 

η Ποντιακή Αδελφότητα 
ΝΝΟ «Ποντοξενητέας» δι-
οργανώνουν οµάδες για να 
επισκεπτούν την έκθεση. 
Καλούνται ΟΛΟΙ οι παροι-
κιακοί φορείς να κατέβουν 
στον ιστορικό αυτό χώρο 
δίπλα στο Hyde Park, να 
δηλώσουν όσο πιο δυνα-
µικά γίνεται την ελληνική 
παρουσία.

Θέλετε να προωθήσετε 

την ιστορική αλήθεια για 
την ελληνική ταυτότητα της 
Μακεδονίας; Αγοράστε ει-
σητήρια για την έκθεση και 
δωρήστε τα σε µη ελληνικής 
καταγωγής φίλους και γνω-
στούς για χριστουγεννιάτικα 
δώρα!

Η µεγαλειώδης έκθεση 
«Μέγας Αλέξανδρος: Θη-
σαυροί 2000 χρόνων» θα 
βρίσκεται στο Αυστραλιανό 
Μουσείο στη γωνία William 
και College Streets στο Σίδ-
νεϊ µέχρι τις 28 Απριλίου 
2013. Για περισσότερες 
πληροφορίες, τηλεφωνείστε 
στο 136 100.


