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ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ «∆ΗΜΗΤΡΙΑ 2016»

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΧΕΙ 
 ΜΑΚΡΑΙΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Μ ε την παρουσία αρκετών επίσηµων προσώπων από την Μακε-
δονική πατριά αλλά και την ευρύτερη Ελληνική παροικία του 
Σύδνεϋ και µε την παρουσία των διπλωµατικών αρχών, πολι-
τικών και βουλευτών, πραγµατοποιήθηκε η επίσηµη παρουσί-

αση των Μακεδονικών εκδηλώσεων «∆ηµήτρια 2016» που διοργανώνει 
ο φορέας των Μακεδόνων της πόλης του Σύδνεϋ που δεν είναι άλλος 
από την Παµµακεδονική Ένωση Σύδνεϋ και Νέας Νότιας Ουαλίας, την 
περασµένη Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. Την ίδια βραδιά συµπεριλήφθηκε 
µία ενδιαφέρουσα οµιλία για τους Μακεδόνες µετανάστες στην Αυστρα-
λία που έγινε µαζί µε την επίσηµη δεξίωση στο Κέντρο ∆εξιώσεων The 
Grand Roxy στο παραθαλάσσιο προάστιο του Μπράιτον. Να υπενθυµί-
σουµε πως η έναρξη µε την ∆οξολογία και την Θεία Λειτουργία έγινε 
την περασµένη Κυριακή 2 Οκτωβρίου στον Ελληνορθόδοξο Ναό του 
Αγίου Νικολάου. Τους επίσηµους προσκεκληµένους καλωσόρισαν τρεις 
νέες κοπέλες που είναι µέλη της Επιτροπής των φετινών Μακεδονικών 
εκδηλώσεων και αυτές είναι η Πατρίσια Γεωργίου, η Νένα Λαµπούση 
και η Αναστασία Καρακοµινάκη. Ο κύριος οµιλητής ήταν ο ακαδηµαϊ-
κός-καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, ∆ρ 
Νικόλαος Ντουµάνης ο οποίος επικέντρωσε την οµιλία του στην ιστο-
ρική σηµασία του χώρου της Μακεδονίας στην γενική ιστορία και στον 
πολιτισµό της Ελλάδας αλλά και στην µετανάστευση των Ελλήνων από 
την Μακεδονία προς την Αυστραλία αλλά και στα πέρατα της γης, µε 
αποτέλεσµα εκείνοι οι Μακεδόνες µετανάστες να φτιάξουν µικρές αλλά 
ζωντανές µακεδονικές και ευρύτερα ελληνικές εστίες πολιτισµού στις 
χώρες υποδοχής και εγκατάστασής τους. Μάλιστα ο ακαδηµαϊκός ανα-
κοίνωσε µια πρωτοβουλία του πανεπιστηµίου του η οποία θα ασχοληθεί 
στο εγγύς µέλλον µε την καταγραφή και την συγκέντρωση πολλών ση-
µαντικών στοιχείων του Ελληνισµού των αντιπόδων αλλά και αυθεντι-
κών ντοκουµέντων, όπως συνεντεύξεις παλιών µεταναστών, που είναι 
ακόµα εν ζωή, για την εγκατάστασή τους στην Αυστραλία, τις δύσκολες 
συνθήκες αλλά και τις καλές στιγµές. Ο ίδιος κάλεσε όπως όλη η Ελλη-
νική παροικία συνδράµει σε αυτή την κατεύθυνση µε ανθρώπους-κλει-
διά ως υποστηρικτές της πρωτοβουλίας αλλά και µε συγκέντρωση ενός 
χρηµατικού ποσού που απαιτείται για να ανταποκριθεί το πρόγραµµα 
στις απαιτήσεις του. Στην συνέχεια απηύθυνε οµιλία ο Γενικός Πρόξε-
νος της Ελλάδας στο Σύδνεϋ ∆ρ Σταύρος Κυρίµης ο οποίος συνεχάρηκε 
τους Μακεδόνες του Σύδνεϋ για την διοργάνωση του τόσου σηµαντικού 
αυτού πολιτιστικού φεστιβάλ στην Νέα Νότια Ουαλία ευχόµενος πως οι 
υπόλοιπες εκδηλώσεις στεφθούν µε επιτυχία. Επιπρόσθετα ο διπλωµα-
τικός εκπρόσωπος της Ελλάδας συνεχάρηκε και την πρωτοβουλία του 
Πανεπιστηµίου για την δηµιουργία ενός αρχείου της παρουσίας του Ελ-
ληνικού στοιχείου στην πέµπτη ήπειρο. Τον τελευταίο λόγο είχε ο πρό-
εδρος της Παµµακεδονικής Ένωσης Σύδνεϋ και Νέας Νότιας Ουαλίας 
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