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Στο τσακίρ κέφι, όπως πάντα, ο Αποκριάτικος χορός της Παναχαϊκής Φιλανθρωπικής 
Ένωσης «Παλαιών Πατρών Γερµανός» Σύδνεϋ και Νέας Νότιας Ουαλίας

Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Η Πάτρα...στο Σύδνεϋ διασκεδάζει 
α-λα-ελληνικά και...καρναβαλικά!

Α
ν κάποιος δεν προλαβαίνει 
να παραβρεθεί στην καρδιά 
της Πάτρας την τελευταία 
Αποκριά, λίγο πριν την Με-

γάλη Σαρακοστή για να νιώσει το µο-
ναδικό κέφι και την διασκέδαση που 
βρίσκονται στα ύψη κάθε χρόνο, τότε 
η καλύτερη δυνατή λύση αποτελεί σί-
γουρα να παραβρεθεί στον Αποκριά-
τικο χορό των Πατρινών στο Σύδνεϋ. 
Πρόκειται για την καλύτερη επιλογή 
διασκέδασης µετά από αυτήν που 
γίνεται στην Πελοποννησιακή πρω-
τεύουσα! Ο λόγος κατανοητός: οι Πα-
τρινοί και γενικά οι καταγόµενοι από 
την Αχαϊα και την Πελοπόννησο λέ-
γεται ότι µέσα στο αίµα τους τρέχουν 
τα «κύτταρα» της διασκέδασης και του 
πιπεράτου χιούµορ, της µάσκας και 
του γέλιου! Φέτος, ο εν λόγω φορέας, 
γιόρτασε τα 41 χρόνια της διοργάνω-
σης του Πατρινού Καρναβαλιού το 
περασµένο Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 
στην µεγάλη αίθουσα της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας Σύδνεϋ και 
Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία είχε 
στολιστεί καταλλήλως για την βρα-
διά µε σερπατίνες, σηµαιάκια καρ-
ναβαλικά, µπαλόνια χρωµατιστά και 
µάσκες. Και ποιοι δεν υπήρχαν και 

δεν παρέλασαν από την αίθουσα της 
Ελληνικής Κοινότητας στο Λακέµπα: 
γορίλες, τσιγγάνες, γύφτισσες, νεράι-
δες, άνθρωποι-αράχνες (σπάιντερ-
µεν), χίπιδες, εξωγήινοι, κολοµπί-
νες, τίγρεις, σκελετοί, γυναίκες της 
εποχής του Τσάρλεστοουν, γατούλες 
ναζιάρες, κόµησες, φαντάσµατα και 
ό,τι άλλο µπορεί ο νους να σκεφτεί!! 
Ακόµα και ο Τζεντάι, ο Ιούλιος Καί-
σαρας και η Μορτίσια από την τρελο-
οικογένεια  Άνταµς αλλά και άλλα...
γνωστά πρόσωπα της ιστορίας και 
της τηλεόρασης έκαναν την εµφά-
νισή τους στην Ελληνική Κοινοτική 
Λέσχη!
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Γενι-
κός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σύδ-
νεϋ, κος Χρήστος Καρράς µε την σύ-
ζυγό του και Εµπορική Ακόλουθος στο 
Ελληνικό Γενικό Προξενείο κα Κάτια 
Γκίγκιζα. Εκπροσωπώντας την Ελ-
ληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και τον 
πρόεδρό της κο Χάρη ∆ανάλη ήταν 
το στέλεχος του φορέα, κος Χρήστος 
Γραβάνης. Επίσης αρκετά άλλα πρό-
σωπα της Ελληνικής παροικίας του 
Σύδνεϋ ήταν παρόντα και τίµησαν µε 
την παρουσία τους τους Πατρινούς και 
το κέφι που βασίλευε όλη την νύχτα.
Η πρόεδρος της Παναχαϊκής Φιλαν-
θρωπικής Ένωσης «Παλαιών Πα-

τρών Γερµανός» Σύδνεϋ και Νέας 
Νότιας Ουαλίας κα Κατερίνα Βέτσι-
κα (ντυµένη ως πρωταγωνίστρια της 
φηµισµένης σειράς «Ο πόλεµος των 
Άστρων») καλωσόρισε όλους όσους 
(µασκαρεµένους και µη!) παραβρέ-
θηκαν στο 41ο Αποκριάτικο χορό της 
Ένωσης, διατηρώντας έτσι το έθιµο 
της Αποκριάς στην Ελληνική οµογέ-
νεια. Η πολυδραστήρια κα Βέτσικα 
ευχαρίστησε τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για τις ακούραστες προ-
σπάθειές του να συντονιστεί ο χορός 
µε επιτυχία, όπως κάνουν οι ίδιοι 
εξάλλου κάθε χρόνο µε άφθονο κέφι 
και γέλιο. 
Τον λόγο πήρε αµέσως µετά ο Γενι-
κός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σύδ-
νεϋ, κος Καρράς ο οποίος ευχαρίστη-
σε τους Πατρινούς της πρωτεύουσας 
της Νέας Νότιας Ουαλίας για την 
διοργάνωση του Αποκριάτικου κε-
φιού και της διατήρησης του εθίµου 
και ευχήθηκε σε όλους να περάσουν 
καλά στην εκδήλωση. 
Οι Βραζιάνικοι ρυθµοί, η σάµπα, 
τα τύµπανα και οι αποκαλυπτικές...
βραζιλιάνες µε τους συνοδούς ακρο-
βάτες-χορευτές τους έκαναν την εµ-
φάνισή τους αµέσως µετά τις οµιλί-
ες στέλνοντας το κέφι σε περαιτέρω 
ύψη. Τα ακροβατικά σχήµατα των 

χορευτών µε τον γνωστό βραζιλιάνι-
κο χορό «Καποέρα» έκοβαν την ανάσα 
στους θαµώνες. 
Στην συνέχεια, όπως γίνεται εξάλλου 
κάθε χρόνο, διεξήχθη ο διαγωνισµός 
των καλύτερα µεταµφιεσµένων µε 
πρώτους από όλα τα παιδιά και έπει-
τα µε τους µεγαλύτερους. Η επιλογή 
των καλύτερα µεταµφιεσµένων δύ-
σκολη, Όµως αυτή έγινε µε την οµό-
φωνη γνώµη µιας επιτροπής κριτών 
της οποίας ανατέθηκε το...επίπονο 
εγχείρηµα! 
Το υπόλοιπο της βραδιάς συνεχί-
στηκε µε πολύ κέφι, ελληνικό χορό 
και µουσική από τον ντι-τζέι Βασίλη 
Καράντζια, µάσκες και χρώµα. Όλοι 
συνεχάρηκαν πάντως το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για την άψογη διοργάνω-
ση της Αποκριάτικης εκδήλωσης που 
διοργανώνει η Παναχαϊκή Φιλαν-
θρωπική Ένωσης «Παλαιών Πατρών 
Γερµανός» Σύδνεϋ και Νέας Νότιας 
Ουαλίας και ευχήθηκαν Καλή Σαρα-
κοστή ενώ έκλεισαν ραντεβού εκ νέου 
στο Αποκριάτικο Καρναβάλι το Σάβ-
βατο 29 Φεβρουαρίου 2020, αφού το 
Σαββατοκύριακο αυτό αποτελεί την 
τελευταία Αποκριά του χρόνου. Ως 
τότε όµως...καλό φθινόπωρο, καλή 
Καθαροδευτέρα, καλή Τεσσαρακοστή 
και καλό Πάσχα σε όλους!




