
WEDNESDAY 26 SEPTEMBER 2018 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ30 ΠΑΡΟΙΚΙΑ

25η Επέτειος της Ελληνο-Σερβικής & 
Παν-Ορθόδοξης πολιτιστικής Ημέρας Φιλίας 

Ρεπορτάζ-φωτό: Δημήτρης Καμετόπουλος

T ην περασμένη Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 
2018 ο ετήσιος θεσμός φιλίας μεταξύ της 
Ελληνικής και της Σερβικής παροικίας στην 
πρωτεύουσα της πολιτείας της Νέας Νότιας 

Ουαλίας στο Σύδνεϋ συμπλήρωσε αισίως τα 25 
χρόνια φιλίας. Ένα τέταρτο του αιώνα συνδέουν 
τις παροικίες μέσω αυτού του κοινού πολιτιστι-
κού γιορτασμού θεσμού αν και η σύνδεση των 
δύο εθνών, της Ελλάδας και της Σερβίας, έχει μια 
μακραίωνη ιστορία βαθιάς φιλίας και εκτίμησης 
μέσα στον διάβα της ιστορίας! Η φετινή γιορτή 
είχε επετειακό χαρακτήρα. Να υπενθυμίσουμε πως 
η πρώτη γιορτή πραγματοποιήθηκε το 1993 στην 
αίθουσα της Σερβικής Ορθόδοξης Ενορίας-Σχολι-
κής Κοινότητας του Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφάνου 
στο δυτικό προάστιο του Σύδνεϋ του Πλάμπτον/
Ρούτι Χιλλ με την γιορτή να συνεχίζεται στην ίδια 
αίθουσα πάνω από δύο δεκαετίες τώρα. Διεξάγε-
ται προς τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο για να 
συμπέσει πάντα με την εαρινή ισημερία στο νό-
τιο ημισφαίριο συμβολίζοντας έτσι την αδιάκοπη 
άνοιξη των σχέσεων των δύο εθνών και λαών. Η 
μεγάλη διαστάσεων Ενοριακή αίθουσα της Σερ-
βικής Ενορίας στο Πλάμπτον/Ρούτι Χιλλ ανοίγει 

κάθε χρόνο διάπλατα τις πόρ-
τες της για τους Έλληνες, τους 
Σέρβους, τους άλλους Ορθόδο-
ξους Χριστιανούς αλλά και τους 
μη Ορθόδοξους, για να απο-
λαύσουν όλοι ένα μοναδικό, 
κατά κύριο λόγο, βαλκανικό 
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. 
Ο θεσμός αυτός έχει καταλάβει 
πια μέρος στο ελληνικό παροι-
κιακό ημερολόγιο και αναμφί-
βολα θα συνεχίζεται στο μέλ-
λον. Η αγάπη και η εκτίμηση 
που τρέφουν οι Σέρβοι προς 
τους Έλληνες της Αυστραλίας, της Ελλάδας και της 
Κύπρου για την αμέριστη βοήθεια των απανταχού 
γης Ελλήνων προς τους τότε δοκιμαζόμενους Σέρ-
βους κατά την διάρκεια των τραγικών γεγονότων 
του εμφυλίου πολέμου στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 στην πάλαι ποτέ Γιουγκοσλαβία είναι 
συναισθήματα που δεν ξεχνιούνται. Τα τραγικά γε-
γονότα αυτά αλλά κατά εκείνα κατά την διάρκεια 
των μετέπειτα αμερικανο-νατοϊκών επιθέσεων που 
δέχτηκαν οι Σέρβοι στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 
είχαν ως αποτέλεσμα να διαλυθεί η χώρα. Οι πλη-
γές της Σερβίας είναι ακόμα νωπές από τις επιθέ-
σεις που δέχτηκαν οι κάτοικοί της κάτι που επισή-

μαναν και οι Σέρβοι επίσημοι στις 
ομιλίες τους, αν και όπως τόνισαν, 
οι Έλληνες ήταν οι μόνοι που τους 
συμπαραστάθηκαν σε αυτές τις δύ-
σκολες στιγμές. Η ελληνική αυτή 
βοήθεια είναι βαθιά χαραγμένη 
στην μνήμη του Σερβικού λαού και 
βεβαίως της Σερβικής Διασποράς. 
Είναι γνωστό πως πάρα πολύ Έλ-
ληνες και ιδιαίτερα οι Μακεδόνες 
φιλοξένησαν στα σπίτια τους αρ-
κετά ορφανά Σερβόπουλα από την 
Σερβία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
και από άλλες περιοχές της τέως 
Γιουγκοσλαβίας, απαλύνοντας όσο 
ήταν δυνατό τις ψυχές των παιδιών 

που ήταν τα θύματα του 
πολέμου.  

Θεία Λειτουργία από 
τον π. Σέρμπολιουμπ

 Όπως γίνεται εξάλλου 
κάθε χρόνο, η φετινή 
25η Ελληνο-Σερβική και 
Παν-Ορθόδοξη Πολιτι-
στική Ημέρα Φιλίας ξεκί-
νησε με Θεία Λειτουργία 

από τον π. Σέρμπολιουμπ (Σέρμπα), τον ιερατικώς 
προϊστάμενο του Σερβικού Ορθόδοξου Ναού του 
Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφάνου, βοηθούμενος του 
π. Αλεξάνδρου. Ο π. Σέρμπα ευλόγησε και την 
έναρξη της γιορτής εντός της παραπλεύρως αίθου-
σας λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι και ο ίδιος 
εξήρε τους Έλληνες της Αυστραλίας, της Ελλάδας 
και της Κύπρου και τους άρρηκτους συνδετικούς 
κρίκους μεταξύ των δύο βαλκανικών λαών. Οι γυ-
ναίκες της Φιλοπτώχου φρόντισαν να έχουν έτοιμα 
ζεστά σερβικά φαγητά, σαλάτες και γλυκίσματα από 
τις πρωϊνές ώρες. 

Τους ύμνους της Αυστραλίας και της Ελλάδας έψα-
λε με εξαίσιο τρόπο ο αυστραλογεννημένος φοιτη-
τής ελληνικής καταγωγής Φιλάρετος Στυλιανίδης 
ο οποίος απέσπασε τα συγχαρητήρια όλων.  Πρώ-
τος ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Σερβικής Ορ-
θόδοξης Ενορίας του Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφά-
νου κος Μπομπ Τόσιτς ο οποίος επικέντρωσε την 
ομιλία του στην ιστορική πορεία του θεσμού και 
στην αρωγή των Ελλήνων προς τις Σερβικές οικο-
γένειες. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η χαιρε-
τιστήρια ομιλία του Γενικού Προξένου της Σερβίας 
στο Σύδνεϋ, κου Μπράνκο Ραντόσεβιτς ο οποίος 
ευχαρίστησε την Ελλάδα και την Κύπρο για την 
ομοψυχία τους προς την Σερβία. Στην συνέχεια, 
ο λόγος δόθηκε στον Γενικό Πρόξενο της Ελλά-
δας στο Σύδνεϋ, κο Χρήστο Καρρά, ο οποίος και 

χορός, μουσική και κέφι!
w Μεγάλη η εκτίμηση μεταξύ της σερβικής και της ελληνικής παροικίας στην Αυστραλία
w «Ελλάδα - Σερβία - Ρωσία - Ρουμανία - Αρμένια! ορθοδοξία - συμμαχία!»


