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Στο νέο της δίσκο µε τίτλο “Prism” η δι-
άσηµη αµερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτι 
Πέρι παροτρύνει τους φίλους της µουσικής 
της να... φυτέψουν τους σπόρους του «φω-
τός» - ή για την ακρίβεια ενός είδους φυτού, 
σπόροι του οποίου περιλαµβάνονται στο 
άλµπουµ. Η προτροπή της έχει πυροδο-
τήσει ανησυχία στην Αυστραλία, όπου οι 
αρχές κάνουν λόγο για πιθανό βιολογικό 
κίνδυνο.

Συγκεκριµένα, η πολυτελής έκδοση του 
δίσκου, η οποία κυκλοφόρησε τον Οκτώ-
βριο σε 300.000 αντίτυπα στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, περιέχει ένα χαρτί µε σπόρους 
του είδους Brachyscome iberidifolia, ενός 
βοτάνου που µοιάζει µε µοβ µαργαρίτα και 
το οποίο απαντάται στη ∆υτική Αυστραλία.

Παρότι η δισκογραφική εταιρεία διαβε-
βαίωσε το υπουργείο Γεωργίας της Αυστρα-
λίας ότι η έκδοση που πωλείται στη χώρα 
περιέχει σπόρους που συλλέχθηκαν εκεί, 
οι αρχές φοβούνται ότι οι διεθνείς εκδό-
σεις, οι οποίες διατίθενται κυρίως µέσω του 
διαδικτύου, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυ-
νο. «Σπόροι ή φυτικά υλικά διεθνούς προ-
έλευσης ενδέχεται να αποτελούν ζιζάνια, τα 
οποία δεν απαντώνται στην Αυστραλία, ή 
ξενιστές φυτικών παθογόνων που δηµι-
ουργούν ανησυχία για βιολογικό κίνδυνο», 
δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Υπάλληλοι του τµήµατος βιολογικών 
κινδύνων έχουν κληθεί να εξετάσουν όλα 
τα αντίτυπα που θα εισαχθούν στη χώρα. 
«Η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει θέσει 
σε εφαρµογή ένα αξιόπιστο σύστηµα εντο-
πισµού και αντιµετώπισης υλικών που εν-
δέχεται να συνιστούν βιολογικό κίνδυνο», 
πρόσθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρινί-
ζοντας ότι το σύστηµα αυτό «περιλαµβάνει 
τον έλεγχο δεµάτων, φορτίων και αποσκευ-
ών». Την ανησυχία των αρχών πάντως δεν 
µοιάζουν να συµµερίζονται οι οπαδοί της 
δηµοφιλούς τραγουδίστριας στην Αυστρα-
λία αφού, όπως και στις Ηνωµένες Πολιτεί-
ες, το “Prism” βρίσκεται στην πρώτη θέση 
των charts.

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο.

Ηµερ/νία Εκδήλωση Γλώσσα Χώρος

Παρασκευή 15 
Νοεµβρίου

Οµιλία µε θέµα: «Η απελευθέρωση της Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας» 
Οµιλήτρια: κα Βασιλική Μώραλη, Προϊστάµενη του Ελληνικού Προγράµµατος  

της Πολυεθνικής Ραδιοφωνίας SBS Ώρα: 7.30µµ
Ελληνικά

Μακεδονική Λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου
160 Livingstone Road, Marrickville

Παρασκευή 22 
Νοεµβρίου

Οµιλία µε θέµα: «Ο Απόστολος Παύλος στην Μακεδονία - Περιήγηση και Εξάπλωση του 
Χσριστιανισµού» Οµιλητής: ∆ρ Βασίλης Αδραχτάς  Ώρα: 7.30µµ

Ελληνικά
Μακεδονική Λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου

160 Livingstone Road, Marrickville

Tετάρτη 11 
∆εκεµβρίου

Οµιλία µε θέµα: «Οι Αδελφοί Μανάκη: Πρωτοπόροι στον Ευρωπαϊκό Σινεµά»
Η παρουσίαση θα γίνει µε την βοήθεια αποσπασµάτων από κινηµατογραφικά έργα 
 που καταγράφηκαν από τους αδελφούς Μανάκη από τα Γρεβενά της Μακεδονίας,  

στις αρχές του 1990) Οµιλητής: ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης Ώρα: 7.30µµ

Ελληνικά 
και Αγγλικά

Αίθουσα της ΑΧΕΠΑ
394 Princes’ Highway  Rockdale

Σάββατο 7 
∆εκεµβρίου

Κινηµατογραφική βραδιά: «Φιλιά εις τα Παιδιά» (‘Kisses to the Children’)
Το έργο αποτελεί φόρο τιµής για την 70η επέτειο του ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα. 

Κινηµατογραφιστής ο Βασίλης Λουλές. Εξιστορεί την διάσωση 5 εβραιοελληνόπουλων  
από Χριστιανούς κατά την ναζιστική κατοχή της Ελλάδας.  Ώρα: 7.00µµ

Εισητήρια: $15 (συµπεριλαµβάνει µη-αλκοολούχα ποτά)

Ελληνικά 
µε 

υπότιτλους 
στα 

Αγγλικά

Greek Bilingual Bookshop 
837 New Canterbury Road

Dulwich Hill

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στους: κ. Χρήστο 0401 615 656 & κ. Δημήτρη 0414 714 807

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2013

Δεν άφησαν να μιλήσει ο Γενικός Πρόξενος!
ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΟΝ “ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ” 

Αναυδοι οι θαµώνες στο κλαµπ «Μέγας 
Αλέξανδρος», ιδιαίτερα οι Μακεδόνες 
και Θρακιώτες, είδαν τον µάγειρα ν’ απα-
γορεύει στον Γενικό Πρόξενο τής Ελλά-
δας ν’ απευθύνει σύντοµο χαιρετισµό για 
να µην καθυστερήσει µερικά λεπτά το... 
µουσικό πρόγραµµα. Αυτά καταγγέλει 
στην εφηµερίδα µας αυτόπτης µάρτυς τού 
θλιβερού επεισοδίου που το τεκµηριώσα-
µε απόλυτα.      

Σύµφωνα µε τον συµπάροικο, το περα-
σµένο, Σάββατο 9 Νοεµβρίου 2013, ήταν 
ο επίσηµος χορός της Παµµακεδονικής 
Ένωσης ΝΝΟ (ΠΕΝΝΟ) µε περίπου 60-
70 άτοµα στον Μέγα Αλέξανδρο, µαζί µε 
άλλους συµπάροικους που διασκέδαζαν. 
Στο επίσηµο τραπέζι της ΠΕΝΝΟ, ήταν 
καθισµένοι ο πρόεδρος κ. Χρήστος Πα-
παπέτρου, ο Κοσµήτορας του Πανεπιστη-
µίου της Θεσσαλονίκης και καθηγητής 
Σεισµολογίας, κ. Σπύρος Παυλίδης και ο 
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνει, 
∆ρ Σταύρος Κυρίµης, ο οποίος για πρώτη 
φορά παραβρισκόταν στο εστιατόριο της 
Μακεδονικής Λέσχης. Μετά από µιάµιση 
ώρα περίπου µουσικής, ο τραγουδιστής 
είπε ότι η ορχήστρα θα έκανε ένα 10λε-
πτο-15λεπτο διάλειµµα για να συνεχιστεί 
µετά και πάλι το κέφι. Εκείνη την ώρα 
θεωρήθηκε σωστό από τον προέδρο της 
ΠΕΝΝΟ, κ. Παπαπέτρου, να πει ένα κα-
λωσόρισµα ο Συντονιστής των Μακεδο-
νικών Εκδηλώσεων «∆ηµήτρια 2013», 
∆ηµήτρης Καµετόπουλος και να µιλήσουν 
ο ίδιος ο πρόεδρος και οι δυο επισκέπτες-
προσκεκληµένοι χωρίς να σπαταληθεί 
«πολύτιµος χρόνος» από το µουσικοχο-
ρευτικό πρόγραµµα της βραδιάς. 

Ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος µίλησε για 
2-3 λεπτά και µετά κάλεσε τον πρόεδρο 
της ΠΕΝΝΟ κ. Χρήστο Παπαπέτρου να 
καλωσορίσει εν συντοµία τον κόσµο της 
Παµµακεδονικής και τους λοιπούς θαµώ-
νες. Μετά κλήθηκε ο κ. Παυλίδης, ο οποί-
ος µίλησε περίπου 3-4 εκφράζοντας την 

χαρά για την παρουσία του στον ετήσιο 
χορό της ΠΕΝΝΟ. 

Εκείνη την ώρα ο µάγειρας, πήγε στον 
Τελετάρχη και Συντονιστή ∆ηµήτρη 
Καµετόπουλο και απαίτησε να κοπεί ο 
σύντοµος χαιρετισµός του κ. Παυλίδη. 
Εφόσον αυτό δεν µπορούσε να γίνει, ο 
µάγειρας αποφάσισε να πάει στην πίστα 
την ώρα που µιλούσε ο προσκεκληµέ-
νος και µπροστά στον κόσµο τού έκανε 
χειρονοµία να ολοκληρώσει αµέσως την 
οµιλία του! Ο κ. Παυλίδης ξαφνιάστηκε, 
έχασε τον ειρµό της σκέψης του και µετά 
από 30 δευτερόλεπτα, ολοκλήρωσε την 
οµιλία του. Ταυτόχρονα, ο µάγειρας έκα-
νε νεύµα στον ∆ηµήτρη Καµετόπουλο ότι 
δεν θα µιλούσε κανένας άλλος για ν’ αρ-
χίσει η µουσική. Ο κ. Καµετόπουλος του 
είπε ότι αµέσως µετά θα µιλήσει εν συ-

ντοµία για πρώτη φορά ο Γενικός Πρό-
ξενος της Ελλάδας, ∆ρ Σταύρος Κυρίµης. 
Ο µάγειρας, όµως, απαίτησε να µην µι-
λήσει και µπροστά στον κόσµο πήγε στ’ 
αυτί του Γενικού Προξένου στο επίσηµο 
τραπέζι όπου καθόταν αναµένοντας να 
πει δύο κουβέντες και του «απαγόρευσε» 
να πει έναν ΣΥΝΤΟΜΟ χαιρετισµό, γιατί 
το µουσικοχορευτικό πρόγραµµα έπρεπε 
να ξαναρχίσει προφανώς για να µην φύ-
γει ο κόσµος! Υπόψη, η ώρα ήταν µόνο 
9.30 και η νύχτα ήταν ακόµα µικρή και 
όλοι έτρωγαν τους µεζέδες, ενώ αυτά 
έγιναν εν µέσω του προγραµµατισµένου 
διαλείµµατος, χωρίς κανείς να κάνει εκ-
µετάλλευση άσκοπου χρόνου. Ο Γενικός 
Πρόξενος, δυστυχώς, «υπάκουσε» στις 
προτροπές του µάγειρα και δεν απηύθυ-
νε χαιρετισµό. 

∆ιερωτώµεθα, λοιπόν, αν καταργήθηκε 
ο σεβασµός στους εκπροσώπους τής πα-
τρίδας µας, που καλούνται να παραστούν 
σε εκδηλώσεις οργανώσεων τής παροι-
κίας µας για να τις λαµπρύνουν µε την 
παρουσία τους. Εχουµε φτάσει, δηλαδή, 
σε σηµείο αναίδειας που ο οποιοσδή-
ποτε µπορεί ν’ απαγορεύσει στον Γενικό 
Πρόξενο τής Ελλάδας ν’ απευθύνει χαι-
ρετισµό; Στο κάτω τής γραφής η Λέσχη 
τού Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν είναι ιδι-
ωτική επιχείρηση, αλλά και να ήταν αµ-
φιβάλουµε αν θα τολµούσε ο ιδιοκτήτης 
της ν’ απαγορεύσει στον εκπρόσωπο τής 
πατρίδας µας να µιλήσει για να µην κα-
θυστερήσει δύο ή τρία λεπτά το µουσικό 
πρόγραµµα!  

Αντιλαµβανόµεθα πως ο µάγειρας 
ήθελε να προστατεύσει τα συµφέροντά 
του προσφέροντας ψυχαγωγία στους πε-
λάτες του, όµως ο τρόπος που συµπερι-
φέρθηκε στον Γενικό Πρόξενο δεν ήταν 
µόνο άκοµψος, αλλά και απαράδεκτος για 
οποιοδήποτε επίσηµο προσκεκληµένο 
τής Παµµακεδονικής Ένωσης ΝΝΟ που 
ασφαλώς πλήρωσε για την εκδήλωσή της. 

ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΝΟ «Bιολογικός κίνδυνος» 
για την Αυστραλία το νέο 
CD της Κέιτι Πέρι;


