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κος Αποστόλης Τσάνης, ο επίτιµος 
πρόεδρος του Συµβουλίου Εθνικών 
Κοινοτήτων Νέας Νότιας Ουαλίας, 
κος Αγαπητός (Τζακ) Πασσαρής, ο 
πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας 
Ουαλίας, κος Βασίλειος Σκανδαλά-
κης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελ-
ληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών 
Νέας Νότιας Ουαλίας, γραµµατέας 
της ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας Ουαλίας, 
καθηγητής Ιστορίας και λέκτορας µε-
λετών γενοκτονίας, ∆ρ Παναγιώτης 
∆ιαµάντης, ο πρόεδρος του Κέντρου 
Ελληνικής Λογοτεχνίας και Ποίησης 
«Κωστής Παλαµάς» της ΑΧΕΠΑ, κος 
Ιωάννης Θεοδωρίδης, η πρόεδρος 
του Ελληνικού Συλλόγου ∆ιαβητι-
κών Σύδνεϋ και Νέας Νότιας Ου-
αλίας, κα Μαρία Μπουζάνη και ο 
διευθυντής του τοπικού ελληνικού 
ραδιοφωνικού σταθµού «Ράδιο Σύ-
µπαν», κος Άγγελος Ματσούκας. 
Στην εκδήλωση χόρεψε καταπλητι-
κά το χορευτικό συγκρότηµα «Αρι-
στοτέλειος Ακαδηµία» του ∆ηµήτρη 
(Τάκη) και της Σταυρούλας Παπαπέ-
τρου µε Μακεδονικούς χορούς από 
την Χαλκιδική ως την Νάουσα και 
από την Κοζάνη ως την Φλώρινα. 
Πολλοί είπαν πως οι χορευτές του 
συγκροτήµατος, που ήταν ντυµένοι 
µε αυθεντικές Αλεξανδρινές φορε-
σιές, «έδωσαν την ψυχή τους» µε την 
επίδειξη των χαρακτηριστικών Μα-
κεδονικών ήχων και χορών. Λίγο 
αργότερα εµφανίστηκε και το Ποντι-
ακό Συγκρότηµα του Ποντοξενητέα 
µε χορογράφο την Χριστίνα το οποίο 
και εκείνο παρουσίασε επάξια τους 
χαρακτηριστικούς ποντιακούς ήχους 
και χορούς από τις «χαµένες πατρί-
δες». Τα θερµότατα χειροκροτήµατα 
εισέπραξε όµως και ο εννιάχρονος 

Γιώργος Αθανασίου ο οποίος έπαιξε 
µε το µπουζούκι του και τραγούδησε 
ο ίδιος τον....«εθνικό ύµνο» της Μα-
κεδονίας, το τραγούδι δηλαδή «Μα-
κεδονία Ξακουστή, του Αλεξάνδου η 
χώρα». 
Το µουσικό πρόγραµµα φρόντισε 
ο ντι-τζει και παίκτης µπουζουκιού 
Αναστάσιος (Τάσος) Λάµπρου ενώ 
την παρουσίαση του όλου προγράµ-
µατος είχε επωµισθεί ο Μακεδονι-
κής καταγωγής και εκπαιδευτικός 
∆ηµήτρης Καµετόπουλος. Τα καλύ-
τερα λόγια απέσπασε και ο σεφ της 
Ελληνικής Κοινοτικής Λέσχης, Αρι-
στείδης ο οποίος µε το προσωπικό 
του, φρόντισε για τους καλύτερους 
και νοστιµότατους σπιτίσιους µεζέ-
δες που έρχονταν ο ένας πίσω από 
τον άλλον αλλά και την µεγάλη επι-
λογή γλυκισµάτων. Οι Μακεδονικές 
εκδηλώσεις «∆ηµήτρια 2019» συνε-
χίζονται και ολοκληρώνονται µε το 
ανοιχτό πικνικ που διοργανώνει το 
Μακεδονικό σωµατείο της Χαλκιδι-
κής «Ο Αριστοτέλης» την Κυριακή 
17 Νοεµβρίου από τις 9.00πµ ως 
τις 5.00µµ στο παραθαλάσσιο πάρ-
κο Peter Depena Reserve στο Sans 
Souci/Dolls Point. Το πιάτο για 
όσους θελήσουν να δοκιµάσουν τα 
ψητά και τις λιχουδιές των Χαλκιδι-
κιωτών θα κοστίζει µόνο $10. 

Όλοι οι Μακεδόνες αλλά και οι λοι-
ποί Έλληνες είναι ευπρόσδεκτοι να 
προσέλθουν και να περάσουν µια 
ευχάριστη Κυριακή! Για περισσότε-
ρες πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρο-
νται, µπορούν να πάρουν τηλέφωνο 
την Αναστασία στο κινητό 0400 112 
020 ή στην Νένα στο κινητό 0418 
289 859. 




