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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥ∆ΝΕΫ: 
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Γ ια όσους γνωρίζουν καλά τον παροικιακό χώρο του 
Σύδνεϋ, θα συµφωνήσουν στην άποψη πως η «Αρι-
στοτέλειος Ακαδηµία» των χορογράφων ∆ηµήτρη 
και Σταυρούλας Παπαπέτρου είναι ένας σηµαντι-

κός θεµατοφύλακας της ελληνικής µουσικής παράδοσης, 
των ελληνικών χορών και ιδιαίτερα της χορευτικής πα-
ράδοσης της Μακεδονίας και της Θράκης µας. Αυτό το 
διαπίστωσαν για µια ακόµα φορά όσοι τυχεροί Έλληνες 
συµπάροικοι παραβρέθηκαν στον ετήσιο χορό ελληνικής 
παραδοσιακής µουσικής που διοργάνωσε το ζεύγος Πα-
παπέτρου ως χριστουγεννιάτικη εκδήλωση το Σάββατο 
30 Νοεµβρίου 2019 στο οίκηµα της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας Σύδνεϋ και Νέας Νότιας Ουαλίας. 
Η αίθουσα ήταν κατάµεστη από κόσµο, γεγονός που πα-
ραπέµπει στο µέγεθος της αγάπης του πολιτιστικού έργου 
που επιτελούν ο ∆ηµήτρης και Σταυρούλα Παπαπέτρου 
προς την ελληνική οµογένεια της Αυστραλίας µε αποδέ-
κτες φυσικά τα Ελληνόπουλα πρώτης, δεύτερης ακόµα 
και τρίτης γενιάς. Η «φλόγα» της παράδοσης, των ηθών 
και των εθίµων µέσα από τους χορούς της Μακεδονίας, 
της Θράκης και άλλων περιοχών µεταλαµπαδεύεται στο 
µέγιστο βαθµό στα παιδιά της παροικιακής αυτής σχο-
λής. Αυτό άλλωστε επισήµανε στην χαιρετιστήρια οµιλία 
του και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, 
κος Χρήστος Καρράς ο οποίος ήταν προσκεκληµένος της 
«Αριστοτέλειου Ακαδηµίας» στην εν λόγω χριστουγεν-
νιάτικη εκδήλωση. Ο κος Καρράς ευχαρίστησε το ζεύγος 
Παπαπέτρου για την αφοσίωσή του στην ελληνική παρά-
δοση και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του και των 
παιδιών του στο άµεσο και στο απώτερο µέλλον. Ο ∆η-
µήτρης Παπαπέτρου στην απάντησή του, ευχαρίστησε τον 
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας για την παρουσία του και 
την στήριξή του ως Μακεδόνας που είναι και βεβαίως ως 
διπλωµατικός αντιπρόσωπος της µητέρας πατρίδας στην 
Νέα Νότια Ουαλία προς την χορευτική του σχολή. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και πολλά άλλα άτοµα 
όπως ο πρόεδρος της Παµµακεδονικής Ένωσης Σύδνεϋ 
και Νέας Νότιας Ουαλίας κος Νικόλαος Φασούλας, αρ-
κετοί προέδροι τοπικών Μακεδονικών και Θεσσαλικών 
σωµατείων, η γνωστή οµογενής κα ∆ήµητρα Μιχοπού-
λου από την Ελληνική Ορθόδοξη Ενορία-Κοινότητα του 
Αγίου Νεκταρίου, Νιούταουν, ο κος Ιωάννης Μπρης, 
πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης-Κοινότητας του 
Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου, Παρραµάττα, ο ραδιοεκ-
φωνητής του τοπικού ελληνικού σταθµού «Σύµπαν» κος 
Άγγελος Ματσούκας και άλλοι οµογενειακοί παράγοντες. 
Μαθητές από διάφορες ηλικιακές οµάδες της «Αριστοτέ-
λειου Ακαδηµίας» χόρεψαν κατά την διάρκεια της βρα-
διάς µε την...ψυχή τους παραδοσιακούς χορούς κυρίως 
χορούς της Μακεδονίας και της Θράκης χαρίζοντας έτσι 
υπερηφάνεια τόσο στους χορογράφους όσο και στους γο-
νείς και γιαγιάδες και παπούδες τους. 
Η εκδήλωση περιείχε και πολλές εκπλήξεις µε πλούσια 
λαχειοφόρο και δώρα αλλά και ασταµάτητη ελληνική µου-
σική για χορό από όλους. Πρόσωπα της ελληνικής οµο-
γένειας σαν τους ∆ηµήτρη και Σταυρούλα Παπαπέτρου 
επιτελούν σηµαντικότατο πολιτιστικό έργο στην µεγάλη 
ελληνική διασπορά δίνοντας εγγύηση πως οι µεταγενέτε-
ρες αυστραλογεννηµένες ελληνικές γενιές θα διατηρούν 
µέσα τους την «φλόγα» του ελληνικού πολιτισµού και της 
ελληνικής παράδοσης από την Θράκη και την Μακεδονία 
ως την Κρήτη και την Κύπρο!




