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Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΤΟΛΛΣ ΠΟΪΝΤ 
– ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Ε δώ και πάνω από µια δεκαετία 
υπάρχει µια δυναµική οµάδα 
Ελλήνων συµπαροίκων ηλι-
κωµένων και µη, η οποία συ-

γκεντρώνεται κάθε Τρίτη πρωί για 
δύο-τρεις ευχάριστες ώρες στα νό-
τια προάστια του Σύδνεϋ και συγκε-
κριµένα στην περιοχή του Ντολλς 
Πόιντ/Σάνς Σούζι (Dolls Point/
Sans Souci). Η εν λόγω οµάδα που 
στα αγγλικά είναι γνωστή ως “Dolls 
Point Greek Seniors Group” εξελί-
χτηκε σε µία ανεξάρτητη οµάδα την 
οποία «ηγείται» η πολυδραστήρια 
Ελληνίδα οµογενής κα Μαίρη Πε-
τροπούλου. Η κα Πετροπούλου, για 
όσους την γνωρίζουν, ήταν από τις 
πρωτεργάτισσες δασκάλες της ελλη-
νικής γλώσσας στα Ελληνικά Απο-
γευµατινά και Σαββατιανά Πρωϊνά 
Σχολεία της οµογένειας του Σύδνεϋ 
την δεκαετία του 1960 και µετέπει-
τα. Η ίδια έλκει την καταγωγή της 
από το νησί του Βορείου Αιγαίου 
και του Πυθαγόρα που δεν είναι 
άλλο από την µαγευτική, πλούσια, 
πανέµορφη και καταπράσινη Σάµο. 
Εκτός από την υπερηφάνεια της ιδί-
ας για την ιδιαίτερη πατρίδα της, 
την Σάµο, µέσα στο αίµα της ρέει 
«ελληνικότατο αίµα» γιατί στόχος 
της πάντα ήταν και είναι η συνέχιση 
και η µεταλαµπάδευση του ελληνι-
κού πολιτισµού και της ελληνικής 
γλώσσας στις νεώτερες γενιές κυρί-
ως αλλά ακόµα και σε µεγαλύτερης 
ηλικίας ανθρώπους. Έτσι, αν και η 
ίδια βρίσκεται στην λεγόµενη «τρίτη 
ηλικία», η δράση της κας Πετροπού-
λου είναι πάρα πολύ αξιόλογη και 
τα οφέλη αυτής είναι εµφανέστατα. 
Η κα Πετροπούλου καταφέρνει και 
συγκεντρώνει κάθε εβδοµάδα για 
µερικές ώρες και ειδικότερα κάθε 
Τρίτη από τις 11.00 το πρωί στην 
Παραποτάµια Λέσχη Ναυτικών του 
Σεντ Τζωρτζ (St George River 16ft 

Sailing Club, επί της Sanoni avenue, 
Sans Souci/Sandringham) Έλληνες 
από τα γύρω προάστια όπως το Ρό-
κντεϊλ, το Κόγκαρα, το Σαν Σούζι, 
το Μιράντα, το Σιλβάνια αλλά και 
πέρα αυτών όπως το Μάρρικβιλλ, 
το Μπέξλεϊ, το Μπέλµορ, το Πά-
ντσµπολ και το Μπάνκσταουν οργα-
νώνοντας οµιλίες ή παρουσιάσεις 
από διάφορα σηµαίνοντα πρόσωπα 
της ελληνικής παροικίας του Σύδ-
νεϋ και της Νέας Νότιας Ουαλίας. 
Άνθρωποι των γραµµάτων και των 
τεχνών και άλλοι που εργάζονται σε 
διάφορα κοινωνικά ιδρύµατα ή σε 
ευρύτερους ελληνικούς και αυστρα-
λιανούς οργανισµούς προσφέρουν 
ενηµέρωση για διάφορα θέµατα κυ-
ρίως χρηστικά και κοινωνικά, προς 
τους συµπαροίκους Έλληνες που 
έρχονται στην Λέσχη ενώ άλλες φο-
ρές οι παρουσιάσεις παίρνουν και 
διδακτικό/διδασκαλικό χαρακτή-
ρα. Η είσοδος είναι δωρεάν και οι 
Έλληνες που συναθροίζονται στον 
χώρο αυτό κυµαίνονται από 60 – 
100 άτοµα κάθε εβδοµάδα. Όπως 
είναι φυσικό, ύστερα από κάθε 
οµιλία ή παρουσίαση ακολουθούν 
ερωτήσεις και εποικοδοµητική συ-
ζήτηση επί του θέµατος ή επί των 
θεµάτων που ακούστηκαν µεταξύ 

των οµιλητών και των παραβρι-
σκόµενων. Την περασµένη Τρίτη 
9 Ιουλίου 2019, ο γνωστός εκπαι-
δευτικός ∆ηµήτρης Καµετόπουλος, 
χρησιµοποιώντας πολύχρωµες δι-
αφάνειες, έκανε µια «δροσερή» πα-
ρουσίαση µε θέµα ένα νοερό, καλο-
καιρινό (εν µέσω του χειµώνα της 
Αυστραλίας) ταξίδι στην Ελλάδα, 
στην ιστορία της, στον πολιτισµό 
της και στην γνωριµία γνωστών 
αλλά και άγνωστων πολιτιστικών 
πτυχών και τόπων της Πατρίδας. Το 
ταξίδι-παρουσίαση ξεκίνησε από 

την Θράκη και την Μακεδονία και 
κατέληξε στα Νησιά του Αιγαίου και 
την Κρήτη. Όλοι ξαναθυµήθηκαν 
κάποια στοιχεία ενώ κάποια άλλα 
ιδιαίτερα πολιτιστικά και πολιτισµι-
κά στοιχεία µαθεύτηκαν για πρώτη 
φορά. Μάλιστα οι Έλληνες συµπά-
ροικοι ένιωσαν ότι βρίσκονταν στα 
µαθητικά τους χρόνια, σαν να ήταν 
µέσα σε σχολική τάξη, καθώς ο κος 
Καµετόπουλος... επιβράβευσε µε...
γλυκίσµατα κάποιους από αυτούς 
που απαντούσαν...σωστά στο τεστ 
γνώσεων που είχε τεθεί περί πατρι-
δογνωσίας. Ο ιδιαίτερος και άκρως 
διασκεδαστικός τρόπος αυτός άρεσε 
πολύ στο κοινό. Όσοι ενδιαφέρο-
νται για περισσότερες πληροφορίες 
για την οµάδα αυτή των Ελλήνων, 
µπορούν να αποταθούν στο τηλέ-
φωνο 9522 9027 ή απλά µπορούν 
να προσέλθουν στην Λέσχη και να 
συµµετάσχουν ως ακροατές στις πα-
ρουσιάσεις. Μετά τις οµιλίες ή τις 
παρουσιάσεις υπάρχει η δυνατότη-
τα να παραµείνουν όσοι θελήσουν 
για έναν καφέ αλλά και για τα «πη-
γαδάκια» που ακολουθούν περνώ-
ντας ευχάριστα τις επόµενες ώρες, 
ανταλλάσοντας γνώµεις και από-
ψεις και δηµιουργώντας περαιτέρω 
φιλίες µε άλλα άτοµα!




