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Ανεπανάληπτη εκδήλωση από το Λύκειο Ελληνίδων Σίδνεϊ

Μ
ια µοναδική εµπειρία 
έζησαν όσοι βρέθηκαν το 
περασµένο Σάββατο το 
βράδυ στο µεγάλο αµφι-

θέατρο του πανεπιστηµίου της ΝΝΟ. 
Για πρώτη φορά, τρία Λύκεια Ελλη-
νίδων, του Σίδνεϊ, της Λήµνου και 
της Καβάλλας, ένωσαν της δυνάµεις 
τους και το πάθος τους για την ελλη-
νική παράδοση προσφέροντας ένα 
µοναδικό θέαµα µε χορούς από όλα 
τα νησιά της Ελλάδας. Τα χορευτι-
κά συγκροτήµατα συνόδευσε 5µελής 
ορχήστρα από την Ελλάδα (µπάντα 
Τέτοια) και ο εξαιρετικός κρητικός 
µουσικός (στην παρουσίαση των 
κρητικών χορών) Μιχάλης Πλατύρ-
ραχος συνοδευόµενος από τον Κω-
στή Πλατύρραχο, τον Μανόλη Καρα-
γεωργίου. Μαζί τους η ταλαντούχος 
τραγουδίστρια Όλγα Κρεµίση που 
ερµήνευσε µε µοναδικό τρόπο πα-
ραδοσιακά τραγούδια.
Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια 
της εκστρατείας του Αυστραλιανού 
στρατού στην Καλλίπολη και των για 
άλλη µια χρονιά εξαιρετικών επιλο-
γών του Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ 
και της προέδρου του κας Ουρανίας 
Καρτέρη. Για την πραγµατοποίηση 
της εκδήλωσης σηµαντική ήταν και 
η συµβολή του συλλόγου των Λη-
µνιών στο Σίδνεϊ, του Γενικού Προ-
ξένου ∆ρ Σταύρου Κυρίµη και του κ. 
Έρικ Σάικς που βοήθησε οικονοµι-
κά ώστε να µπορέσει να παρευρεθεί 
στις εκδηλώσεις το Λύκειο της Λή-

µνου. Μεγάλο µερίδιο στην επιτυχία 
είχαν οι δάσκαλοι του χορού ∆η-
µήτρης και Σταυρούλα Παπαπέτρου 
που καταχειροκροτήθηκαν από το 
κοινό. Με σεβασµό στην παράδοση 
και σκληρή δουλειά, ο ∆ηµήτρης και 
η Σταυρούλα Παπαπέτρου πέτυχαν 
ένα υψηλών προδιαγραφών απο-
τέλεσµα που ικανοποίησε και συ-
γκίνησε και τον πιο απαιτητικό από 
τους θεατές. Ο κος και η κα Παπα-
πέτρου εργάστηκαν σκληρά επί 14 
µήνες για την προετοιµασία της πα-
ράστασης µε τη συνεργασία του δα-
σκάλου χορού του Λυκείου της Κα-
βάλλας, κ. Χρόνη Ιωαννίδη και της 
δασκάλας χορού των Ληµνιών, κας 
Χριστίνας Καρανίκα. Τέλος, αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια στην πρόεδρο 
του Λυκείου Ελληνίδων, κα Κάθυ 
Στογιάνοβιτς και όλο το συµβούλιο 
για τη διοργάνωση της σπουδαίας 
βραδιάς και όλων όσα απαιτούνται 
για την πραγµατοποίηση ενός τέ-
τοιου εγχειρήµατος. Να σηµειωθεί 
ότι το αµφιθέατρο ήταν γεµάτο µε 
περισσότερους από 900 θεατές ενώ 
στη σκηνή βρέθηκαν 200 χορευτές. 
Στο τέλος της εκδήλωσης όλοι οι 
χορευτές ανέβηκαν στη σκηνή φο-
ρόντας παραδοσιακές στολές από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ δώρα 
αντάλλαξαν η πρόεδρος του Λυκείου 
Ελληνίδων κα Κάθυ Στογιάνοβοτς 
µε την πρόεδρο του Λυκείου Λή-
µνου, κα Θελίνα Φιλίππου και την 
πρόεδρο του Λυκείου Καβάλλας, κα 
Πέπη Σαµαρά.


