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αντιπαλότητες τους,  ο  Πρωθυπουργός   της 
Νέας Νότιας Ουαλίας, εκλεγμένος με το 
κόμμα των φιλελευθέρων Κος Mike Baird 
και ο «σκιώδης πρωθυπουργός» πολιτικός 
του αντίπαλος και υποψήφιος με το 
Εργατικό κόμμα στις επερχόμενες εκλογές 
του Μαρτίου Κος Luke Foley.  Βεβαίως 
ο χώρος που συμπαρευρέθησαν είναι 
απο εκείνους τους χώρους που έχουν την 
μοναδική δυναμική να συνενώνουν και τις 
αντιθέσεις,  δηλαδή  ο χώρος της τέχνης.  
Αυτό είναι όταν λέμε ότι η τέχνη έχει τη 
δύναμη και τη δυναμική να θεραπεύει.  Οι  
εκλεκτοί  καλεσμένοι  εκτός των ελάχιστων 
Ελλήνων μεταξύ των οποίων η δημοτική 
σύμβουλος Κα  Αγγελική Βυθούλκα,  ο 
Κος Φωκίων Μπούρος με την παρέα του,  
ο Κος Διαμαντής συνταξιούχος Δικηγόρος 
και ελάχιστοι ακόμη, τους οποίους δεν 
γνωρίζουμε.  Φυσικά ξεχωριστή η παρουσία 
του Κου Μπόμπ Κάρ, τέως Πρωθυπουργού 
της ΝΝΟ, τέως Υπουργού Εξωτερικών της 
Αυστραλίας και διανοουμένου καθώς και 
του γερουσιαστή Αθανάσιου Συνοδινού, του 
Άντονι Αλμπανίζ και της συζύγου του, της 
Βουλευτού Σοφίας Κότση, του υποψήφιου 
των Εργατικών στις Πολιτειακές εκλογές 
Στηβ Κάμπερ. Ανθρωποι κάθε ηλικίας 
απο το χώρο της τέχνης, της πολιτικής ή 
άνθρωποι που απλά αγαπούν την πόλη μας, 
την ιστορία, την παράδοση της.

Ομιλητές πριν τις παραστάσεις ήταν η 
υπεύθυνη του θεάτρου Griffin Ka Lee Lewis, 
o Koς Αζαριας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Κληρονομιάς Κος Rob Stokes  και 
φυσικά ο Κος Kim Ellis διευθυντής των 
Βασιλικών Βοτανικών Κήπων του Σύδνευ.

Μετά την τελετή παρουσίασης των 
αποσπασμάτων των επικρατέστερων 
θεατρικών έργων και τη βράβευση του 
καλύτερου,  οι καλεσμένοι, προχώρησαν 
στους βοτανικούς κήπους, όπου έγινε 
στο χώρο του μνημείου μεγάλη μουσική 
καλλιτεχνική εκδήλωση.  

Ξεχωριστή και μοναδική η παρουσία του  
μουσικού συγκροτήματος OUT OF THE 
BLUE υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση 
του κιθαρίστα του γκρούπ Κου Παναγιώτη 
Καλανδράνη.  Ο Παναγιώτης έπαιξε 
κιθάρα, ενώ ο Δημήτρης Βούρος  φλάουτο 

και ο Αντώνης Κεκάτος μπουζούκι.  Για 
τον όμορφο χρωματισμό της βραδιάς, το 
συγκρότημα επέλεξε να παίξει μελωδίες 
ορχηστρικά των Μάνου Λοϊζου, Μάνου 
Χατζηδάκη, Στάυρου Κουγιουμτζή, 
Λουκιανού Κελαηδόνη, Ακη Πάνου, 
Γιώργου Ζαμπέρα και φυσικά του Μίκη 
Θεοδωράκη.

Η βραδιά έκλεισε μουσικά και ένας 
αέρας ελληνικός πλημμύρισε το χώρο. Το 
βλέμμα μας στράφηκε δυτικά εκεί που 
έπεφτε ο ήλιος, ο ίδιος αυτός ήλιος που 
εκείνη την ώρα μεσορανούσε και έστελνε 
τις ακτίνες του, πάνω στην αγαπημένη 
μας πόλη.  Την πόλη του πολιτισμού. Την 
Αθήνα μας! 


