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Η καρδιά και η ψυχή της Α.Ε.Κ. ζει και 
αναπνέει δυνατά και στο µακρυνό Σύδνεϋ!

Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Κ
ιτρινόµαυρο χρώµα παντού, 
εµβλήµατα µε τον δικέφαλο 
αετό, κασκόλ µε τα αθλητι-
κά χρώµατα της αγαπηµένης 

οµάδας των οπαδών, τούρτα των ει-
κοστών γενεθλίων εντυπωσιακή....
όλα αυτά και όχι µόνο, συνέθεσαν 
την γιορταστική ατµόσφαιρα της µε-
γάλης χοροεσπερίδας που διεξήχθη 
το περασµένο Σάββατο 7 Μαρτίου 
2015 για να συνεορτάσουν οι οπαδοί 
και οι φίλοι της δηµοφιλούς ποδο-
σφαιρικής οµάδας της Ελλάδας και 
συγκεκριµένα της Αθλητικής Ένωσης 
Κωνσταντινουπολιτών ή όπως είναι 
καλύτερη γνωστή, της Α.Ε.Κ. οι οποί-
οι έκοψαν, µέσω του εδώ τοπικού 
συλλόγου τους, την µεγάλη, κιτρινό-
µαυρη τούρτα εικοστών γεννεθλίων 
τους, µε την ευχή η αγαπηµένη τους 
οµάδα να ζει στιγµές νίκης και δόξας 
πάντα!!
Το αδιαχώρητο συνέβη στην καλαί-
σθητη αίθουσα δεξιώσεων Haldon 
Function Centre στο προάστιο Λακέ-
µπα του δυτικού Σύδνεϋ στην οποία 
παραβρέθηκαν και φίλαθλοι άλλων 
ποδοσφαιρικών οµάδων σε ένα 
πνεύµα φιλαθλητισµού και αλληλεγ-
γύης. 
Την βραδιά ευλόγησε ο σεβαστός 
πατέρας Νεκτάριος Ζορµπαλάς, ιερα-
τικώς προϊστάµενος της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Ενορίας-Κοινότητας των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο 
προάστιο Νιούταουν. Ο πατήρ Νε-
κτάριος ευχαρίστησε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του οµογενειακού φορέα 
για την προσφορά του στην ελληνική 
παροικία του Σύδνεϋ σε διάφορους 
τοµείς, χωρίς τυµπανοκρουσίες, µε 
κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα, όπως 
η οικονοµική υποστήριξη σε ελλη-
νικά γηροκοµεία της Οµογένειας. Ο 
ιερέας παρακίνησε να υπάρχει πάντα 
συσπείρωση των φιλάθλων και όλων 
των Ελλήνων όπου γης σε ένα ενωτι-
κό πνεύµα για να αντιµετωπίζονται οι 
προκλήσεις έναντι του Ελληνισµού 
και της ιστορίας των Ελλήνων. Στην 
γεννέθλια του Συλλόγου παραβρέ-
θηκαν ο διευθυντής της Τράπεζας 
Delphi Bank Κωνσταντίνος Παύλου, 
η πρόεδρος του Γυναικείου Τµήµα-
τος της Παµµεσηνιακής Αδελφότητας 
Σύδνεϋ και Νέας Νότιας Ουαλίας Κω-
σνταντίνα Κοροβέση, η πρόεδρος του 
Σωµατείου του Ποντοξενητέα Σύδνεϋ 
Ελένη Μακρή καθώς και πολλά µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την 
Ποντιακή πατριά, µέλη της ΑΧΕΠΑ 
όπως ο Ιωάννης Φώσκολος, ο οποί-

ος και διάβασε ποίηµα-ύµνο κατά την 
διάρκεια της βραδιάς για την Α.Ε.Κ. 
και τον Σύλλογο στην Αυστραλία, ο 
∆ηµήτρης Λιανός διευθυντής του 
Ελληνικού Ραδιοφωνικού Σταθµού 
«Γαλαξίας», ο δηµοσιογράφος Γιώρ-
γος Τσερδάνης από τον Ελληνικό Ρα-
διοφωνικό Σταθµό 1683ΑΜ και την 
εφηµερίδα «Ο Ελληνικός Κήρυκας», 
ο Σάκης Γεωργούλας ιδιοκτήτης του 
πασίγνωστου ελληνικού ζαχαροπλα-
στείου “Sweet Fantasy” στο Μπάν-
κσταουν και άλλοι. 

Την παρουσίαση του προγράµµατος 
ανέλαβε το πολυδραστήριο στέλεχος 
του Συλλόγου κος Κωνσταντίνος Κα-
ποδίστριας, ο οποίος εµφανώς «ακτι-
νοβολούσε» τον ενθουσιασµό του και 
την περηφάνειά του για την πορεία 
του εν λόγω αθλητικού οργανισµού 
στην πόλη του Σύδνεϋ. 
Αφού καλωσόρισε τους φίλαθλους 
και µη στην 20η ετήσια χοροεσπερί-
δα, ο κος Καποδίστριας κάλεσε έπειτα 
στο µικρόφωνο τον πρόεδρο του φο-
ρέα, κο Ιωάννη Τζεµόπουλο. Ο κος 
Τζεµόπουλος στην σύντοµη οµιλία 
του αναφέρθηκε στις ιστορικές ρίζες 
της Α.Ε.Κ. και του συνδυασµού των 
πολλών πτυχών της οµάδας, δηλαδή 
του Ελληνισµού, του Βυζαντίου, της 
Ορθοδοξίας και των Χαµένων Πατρί-
δων. Όσον αναφορά την γέννηση του 
Συλλόγου Φιλάθλων της Α.Ε.Κ. µε 
παράρτηµα στο Σύδνεϋ, ο ίδιος είπε 
ότι το 1995 συγκεντρώθηκαν περίπου 
20 οπαδοί στην Λέσχη του Sydney 
Olympic στο προάστιο του Χέρλστον 
Παρκ όπως ο αείµνηστος ∆ηµήτρης 
Τριανταφύλλου και ο κος Κωνσταντί-
νος Τζαβέλλας για να στηρίξουν ηθι-
κά την κιτρινόµαυρη οµάδα τους στην 
Ελλάδα από την Ωκεανία και για τον 
σχηµατισµό οµογενειακού αθλητι-
κού φορέα, µε αποτέλεσµα τώρα ο 
Σύλλογος να έχει φτάσει αισίως στο 

20ο έτος της ηλικίας του. Με πρώτο 
πρόεδρο τον κο Τζαβέλλα, ο Σύλλο-
γος Φιλάθλων της Α.Ε.Κ. Σύδνεϋ, 
είχε εγγράψει τότε 320 ταµειακώς 
τακτοποιηµένα µέλη στους κόλπους 
του! Μία από τις σηµαντικές στιγµές 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
οπαδών του, όπως ανέφερε ο κος Τζε-
µόπουλος ήταν η πραγµατοποίηση 
χοροεσπερίδας προς τιµή του Έλλη-
να Ολυµπιονίκη Νίκου Κακλαµανάκη 
µε την παρουσία του αείµνηστου τέως 
οµοσπονδιακού πρωθυπουργού της 
Αυστραλίας και φιλέλληνα πολιτικού 
Γκοφ Ουίτλαµ, της τότε Γενικής Προ-
ξένου της Ελλάδας στο Σύδνεϋ κας 
Ρόζας Ιερεµία, εκπροσώπου της Ελ-
ληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυ-
στραλίας και αρκετών επισήµων. Ο 
πρόεδρος αναφέρθηκε και στην αρω-
γή που παρείχε ο τοπικός Σύλλογός 
του προς την δηµιουργία αντίστοιχων 
φορέων στην Μελβούρνη και στην 
Πέρθη ενώ ονοµάτισε παλιότερα και 
νυν στελέχη που έπαιξαν σηµαντικό 
ρόλο στην πορεία του φιλαθλητικού 
φορέα όπως οι αείµνηστοι ∆ηµήτρης 
Τριανταφύλλου και Κωνσταντίνος 
Ασσαριωτάκης, καθώς και οι Κων-
σταντίνος Τζαβέλλας, Κωνσταντίνος 
Τζιόλας, Χρήστος Γιαννακούλιας, Βα-
σίλης Βασίλας, Ιωάννης Κωνσταντινί-
δης, Συµεών Καποδίστριας, Μιχάλης 
Μαζαράκης, Κωνσταντίνος Μπόλας, 

Λήο Καµπιράκης, Αναστάσιος Γεωρ-
γίου, Παναγιώτης Καρακίτσος, Αντώ-
νης ∆ηµητράκας, Αυγή Αγνοπούλου 
και πολλοί άλλοι. Ευχή του ήταν να 
υπάρξει νέο ελληνικό αίµα στον σύλ-
λογο για να συνεχιστεί «η φλόγα» του 
αθλητικού πνεύµατος για την αγαπη-
µένη κιτρινόµαυρη οµάδα τους! Κλεί-
νοντας την οµιλία του, είπε χαρακτη-
ριστικά ότι «η Α.Ε.Κ. είναι µια ιδέα 
και οι ιδέες δεν αποθνήσκουν». 
Το βράδυ διανθίστηκε µε το υπέροχο 
χορευτικό συγκρότηµα της Παρούλας 
Θέρµπαν το οποίο κατενθουσίασε 
τους παραβρισκόµενους µε τις χορευ-
τικές ικανότητες των Ελληνόπουλων 
2ης και 3ης γενιάς σε παραδοσια-
κούς χορούς της Πατρίδας καθώς και 
µε την κοπή της µεγάλης τούρτας των 
20ων γεννεθλίων αλλά και µε πολύ 
χορό, κέφι και διασκέδαση. Ένα εί-
ναι...σίγουρο, η Α.Ε.Κ. έχει µία γερή 
βάση οπαδών στην µακρυνή Αυ-
στραλία. Είναι εκείνοι οι οπαδοί που 
σηκώνουν ψηλά την κιτρινόµαυρη 
σηµαία µε τον δικέφαλο αετό, σεβό-
µενοι το ιστορικό παρελθόν της οµά-
δας από το Βυζάντιο και ατενίζοντας 
το µέλλον µε αισιοδοξία για περισ-
σότερες δοξασµένες ηµέρες και νίκες 
για την αγαπηµένη τους ελληνική πο-
δοσφαιρική οµάδα. Η Α.Ε.Κ. ζει και 
αναπνέει και στο Σύδνεϋ δυνατά και 
ελληνικά!!

20 χρόνια έκλεισε ο Σύλλογος Φιλάθλων της Α.Ε.Κ.!
Χαρούµενα Γεννέθλια στον οµογενειακό φορέα!


