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«Παράθυρο στην Ελλάδα» από τους Έλληνες του 
Macarthur και το τµήµα Αλέξανδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

Γ
έµισε από ελληνισµό η κωµό-
πολη του Camden το Σάββατο 
24 Σεπτεµβρίου µε την εκδήλω-
ση «Ζωντανό παράθυρο στην 

Ελλάδα» του συλλόγου Macarthur 
Greeks σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Αλέξανδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ.
‘Οπως δήλωσε η κα Κορίν Ρεκουνιώ-
τη, η οποία αναφέρθηκε στο ιστορικό 
της ηµέρας: «το 2016 εορτάζουµε τη 
πλούσια ελληνική ιστορία της περι-
οχής Macarthur, η οποία ξεκινά τo 
1829 όταν ο Αντώνης του Μανώλη 
και κάποιοι άλλα παλλικάρια του ’21 
άρχισαν να εργάζονται στα αµπέλια 
των William MacArthur και John 
MacArthur στην περιοχή Camden.» Η 
δικηγόρος Κορίν Ρεκουνιώτη που εί-
ναι µέλος των Macarthur Greeks, µε-
γάλωσε, ζει κι εργάζεται στη περιοχή 
Macarthur.
Οι Macarthur Greeks και το Τµήµα 
Αλέξανδρος υποσχέθηκαν µία εκ-
δήλωση γεµάτη ελληνισµό και αυτό 
ακριβώς πραγµατοποίησαν: δύο φω-
τογραφικές εκθέσεις – Η Ζωή στη 
Λήµνο 1915 και Η Μάχη της Κρήτης 
1941 – µε συνοδεία Κρητικής τσικου-
διάς, φόρο τιµής στην υπηρεσία των 
Άνζακ στον ελλαδικό χώρο σε δύο πα-
γκοσµίους πολέµους.
Η κύρια αίθουσα ήταν ντυµένη στα γα-

λανόλευκα, µε δύο γιγατοοθόνες στις 
οποίες προβλήθηκε οπτικο-ακουστικό 
υλικό που έκανε όλους τους παρευρι-
σκοµένους να θέλουν να τρέξουν να 
κλείσουν εισητήρια για την Ελλάδα!
Μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς 
ήταν η σύνδεση διά µέσου skype µε 
τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώ-
στα Αγοραστό. Το γραφείο του κ. Αγο-
ραστού φρόντισε να στείλει τουριστικό 
υλικό για τα Μετέωρα και άλλα αξιο-
θέατα της περιφέρειας, µε προοπτική 
τη σύναψη σχέσεων ‘αδελφών πόλε-
ων’ µε αστικά κέντρα της Αυστραλίας.  
Όπως είχαν υποσχεθεί οι διοργανω-
τές, η εκδήλωση πλαισιώθηκε από 
παραστάσεις παραδοσιακών και σύγ-
χρονων χορών και ζωντανή µουσική. 
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Χορού του 
Βασίλη Αλιγιάννη παρουσίασε δύο 
προγράµµατα – Ήπειρος/Θεσσαλία 
και Καππαδοκία, ενών το συγκρότηµα 
Sydney Sizmos µετέφερε την Κύπρο 
και τον σύγχρονο ελληνικό χορό στο 
Camden, στα νοτιο-δυτικά προάστια 

του Σύδνεϋ. Το χορευτικό της Αδελ-
φότητας «Ποντοξενιτέας», συνοδευό-
µενο από λύρα και νταούλι έδωσε µία 
γεύση των ακριτών του ελληνισµού. 
Ζωντανά ερµήνευσαν παραδοσιακή 
µουσική και τραγούδια της Κρήτης 
µέλη της Κρητικής Αδελφότητας ΝΝΟ.
Αµέσως µετά από τη µεγάλη επιτυ-
χία της εκδήλωσης του Σαββάτου, οι 
Macarthur Greeks και το Τµήµα Αλέ-
ξανδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ ετοιµάζουν 
άλλες δύο εκδηλώσεις πριν το τέλος 
της χρονιάς. Πρώτον, εκδήλωση για 
την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρί-
ου, στο Thirlmere-Picton-Bargo RSL 
τη Κυριακή 23 του µηνός. ∆εύτερον, 
σεµινάριο µε αρχαιολόγο, τον ∆εκέµ-
βριο. Η αναβάθµιση της ελληνικής 
παρουσίας στην περιοχή Macarthur 
διά µέσω των δραστηριοτήτων των 
Macarthur Greeks και του Τµήµατος 
Αλέξανδρος αποτελεί παράδειγµα 
προς µίµηση. Eύγε από τον “ΚΟΣΜΟ” 
– Καλή συνέχεια!
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