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Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Α
ν κάποιος Έλληνας συµπά-
ροικος νοµίζει ότι είδε από 
κοντά την Αλίκη Βουγιου-
κλάκη, την Ρένα Βλαχοπού-

λου, τον ∆ιονύση Παπαγιαννόπου-
λο, τον Λάµπρο Κωνσταντάρα, τον 
∆ηµήτρη Παπαµιχαήλ, την Μελίνα 
Μερκούρη, την Μαρινέλλα ή ακόµα 
και τον...ελληνάρα Άντονι Κουϊν να 
εµφανίζονται µε µουσική και χορό 
στο Σύδνεϋ, ας µην...απατάται. Έτσι 
ακριβώς έγινε! Οι καλλιτέχνες αυτοί 
ή οι προσωπικότητες αυτές του ελλη-
νικού κινηµατογράφου και ακόµα και 
του παγκόσµιου κινηµατογράφου...
όντως πέρασαν από την µεγαλούπο-
λη της Αυστραλίας. Ο λόγος είναι 
για την επιτυχέστατη και πρωτότυπη 
ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία 
που διοργάνωσε ο οµογενής ελληνο-
αυστραλός χοροδιδάσκαλος Ράλλης 
Βαταλίδης την Παρασκευή 27 Νοεµ-
βρίου 2015 στο κέντρο δεξιώσεων 
«Κονκαντόρο», στο νοτιοδυτικό προ-
άστιο του Σύδνεϋ, Ρίβεργουντ.
Σκοπός ήταν να «ζωντανέψουν» οι 
µεγάλοι καλλιτέχνες της κινηµατο-
γραφικής σκηνής τιµώντας έτσι τα 
100 χρόνια του Ελληνικού Κινηµατο-
γράφου φέτος και η όλη ιδέα ανήκει 

στον ίδιο, τον ελληνοαυστραλό Ράλλη 
Βαταλίδη. Η αίθουσα που ήταν γεµά-
τη µε οικογένειες, παιδιά, γιαγιάδες, 
παπούδες, γονείς πρώτης και δεύτε-
ρης γενιάς ελληνοαυστραλών έζησε 
µοναδικές στιγµές µε την πρωτότυπη 
ιδέα της Σχολής Ελληνικού Χορού 
του Ράλλη Βαταλίδη ή στα αγγλικά 
«Rallis Greek Dance School Sydney», 
καθώς η σχολή του «αναβίωσε» γνω-
στούς ελληνικούς σκοπούς που οι 
παλιότεροι άκουγαν και χόρευαν σε 
πολλές περιστάσεις της ζωής τους 
µέσα από διάφορες κλασσικές ταινί-
ες αλλά και οι νεώτερες γενιές την 
σηµερινή εποχή. Πρωταγωνιστές της 
«αναβίωσης» αυτής ήταν κυρίως τα 
παιδιά της σχολής και εκείνα ιδιαί-
τερα ηλικίας από...3 ετών (!) έως 18 
χρονών κλέβοντας την παράσταση 
κυριολεκτικά! Όλοι έµειναν κατεν-
θουσιασµένοι από το δίωρο χριστου-
γεννιάτικο κονσέρτο στην κεντρική 
σκηνή του κέντρου. 
Ο Ράλλης Βαταλίδης στην προσφώ-
νησή του ευχαρίστησε τους µαθητές 
τους και τις οικογένειές των παιδιών 
που έδωσαν «σάρκα και οστά» στην 
ιδέα του να τιµηθούν οι έλληνες 
ηθοποιοί και κάποιοι παλιοί τρα-
γουδιστές ταυτόχρονα. Επίσης ευχα-
ρίστησε όλους τους συνεργάτες του 

που αφιέρωσαν πολλές ώρες για την 
προετοιµασία της εκδήλωσης εδώ 
και πολύ καιρό. Χαρακτηριστικά είπε 
πως τα παιδιά του, παρότι γεννηµένα 
στους αντίποδες, «κρατούν το ελληνι-
κό πνεύµα ζωντανό και την ελληνική 
φλόγα αναµµένη συνέχεια στην µα-
κρυνή χώρα της Αυστραλίας». Όλοι 
οµολόγησαν πως ήταν ένα καταπλη-
κτικό µουσικοχορευτικό ταξίδι που 
συνδύαζε εικόνες και αποσπάσµατα 
από διάφορες ελληνικές ταινίες του 
παρελθόντος καθώς και εκπληκτικό 
χορό µε τους µικρούς και µεγάλους 
µαθητές της σχολής να φορούν ενδυ-
µασίες εναρµονισµένες µε τις επιλεγ-
µένες κινηµατογραφικές ταινίες και 
τα αποσπάσµατά τους.
Μερικά µόνο από τα πολλά αποσπά-
σµατα ταινιών που προβλήθηκαν και 
µερικά τραγούδια που ακούστηκαν 
τα οποία τα παιδιά ζωντάνεψαν µε 
τον χορό τους ήταν τα εξής: «Γκόλ-
φω», «Η Αλίκη στο ναυτικό» όπου τα 
παιδιά είχαν ντυθεί ως ναυτάκια και 
καπετάνιοι, «Τι Κοζάνη, τι Λωζάνη», 
«Γοργόνες και µάγκες», «Crazy girl I 
want you, crazy girl I need you», «Η 
κόµισσα της Κέρκυρας», «Ζορµπάς», 
«Χτυποκάρδια στο θρανίο», «Η κόρη 
µου η σοσιαλίστρια» µε συρτάκι, «Το 
ζεϊµπέκικο της Ευδοκίας» όπου µι-
κρός χορευτής έπαιζε µπουζούκι συ-
νοδευόµενος από ενήλικους µαθητές 
οι οποίοι χόρευαν γύρω από τραπέζι 
ταβέρνας που είχε στηθεί στην µέση 
και το µουσικό κοµµάτι «Γαρύφαλλο 
στα αυτί και πονηριά στο µάτι» που το 

χόρεψαν νεαρές κοπέλες ντυµένες ως 
τσιγγάνες. 
Όσοι παραβρέθηκαν στην εν λόγω 
µουσικοχορευτική εκδήλωση, είχαν 
την ευκαιρία να γυρίσουν το χρόνο 
προς τα πίσω και να θυµηθούν µε 
ένα πρωτότυπο τρόπο για την Ελ-
ληνική παροικία του Σύδνεϋ παλιές 
καλές µουσικές στιγµές και συνεπώς 
να χαρούν και να διασκεδάσουν µε 
την µεταφορά της µεγάλης ελληνικής 
οθόνης στην κεντρική σκηνή του χώ-
ρου µέσα από τις µουσικοχορευτικές 
κινήσεις των αυστραλογεννηµένων 
ελληνόπουλων υπό την καθοδήγηση 
του λαµπρού και άξιου χοροδιδασκά-
λου Ράλλη Βαταλίδη! ∆εν υπάρχει 
καµία αµφιβολία πως τέτοιες καλλι-
τεχνικές και µουσικοχορευτικές πρω-
τοβουλίες µπορούν να εξασφαλίσουν 
την σύνδεση και την σύσφιγξη των 
σχέσεων της µεγάλης ελληνικής δια-
σποράς και ιδιαίτερα των νεώτερεων 
γενιών µε το µητροπολιτικό κέντρο 
µέσα από τον πολιτισµό και διάφο-
ρες καλλιτεχνικές δραστηριότητες και 
πρωτοβουλίες. 
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