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Ο Μέγας Αλέξανδρος ζει μέσω 
του...ποδοσφαίρου στο Σύδνεϋ!!

Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Ποιος είπε ότι ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος, ο Μακεδόνας βασι-
λιάς, δεν...ζει και δεν...βασι-
λεύει σήµερα και µάλιστα στην 
ελληνική διασπορά της Αυ-
στραλίας; Η ερώτηση που γεν-
νάται όµως είναι το πώς είναι 
δυνατόν να ζει και να βασιλεύ-
ει ο Μακεδόνας στρατηλάτης 
και µάλιστα στην µεγαλούπολη 
του Σύδνεϋ µετά από τόσους 
αιώνες. Η απάντηση απλή! 
Ο λόγος για την οµώνυµη το-
πική ποδοσφαιρική οµάδα, 
της οποίας ερασιτέχνες και επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές της πραγµατοποίησαν 
µία ευχάριστη επανασυνάντηση και ένα ξανασµίξιµο σε εκδήλωση µπάρµπεκιου 
πριν από µερικές εβδοµάδες και συγκεκριµένα την Κυριακή 17 Νοεµβρίου 2019. 
Ο χώρος της...γευστικής συνάντησης µε τα ψηµένα κρεατικά, τα κρύα ποτά και 
αναψυκτικά οφείλεται σε µια πρωτοβουλία των στελεχών του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου αλλά και παλαίµαχων παικτών της ποδοσφαιρικής οµάδας του «Μεγάλου 
Αλεξάνδρου» του Σύδνεϋ τις περασµένες δεκαετίες. Τα στελέχη και παλιοί παί-
κτες κύριοι Χρήστος Κατσένος, ∆ηµήτρης (Τάκης) Κουκλίδης, Ιωάννης Κουκλίδης 
και Κώστας Οικονόµου διοργάνωσαν µε πολύ κέφι και άφθονο ενθουσιασµό την 
εν λόγω κοινωνική εκδήλωση στην Ποντιακή αίθουσα «O Ποντοξενητέας», στο 
προάστιο Άντερκλιφφ/’Ερλγουντ του Σύδνεϋ. Για το ιστορικό, να ειπωθεί πως η 
ποδοσφαιρική οµάδα του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» ιδρύθηκε στο Σύδνεϋ το 1971 
από Μακεδόνες µετανάστες κυρίως ενώ µετέπειτα εντάχτηκαν στο...δυναµικό της 
οµάδας και άλλοι συνέλληνες µετανάστες και οµογενείς κάνοντας την οµάδα αυτή 
µία πανελλήνια πια αθλητική οργάνωση. Η «οµάδα» υπάρχει και σήµερα µε παλιά 
στελέχη της αλλά και µε νεώτερους. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχτούν σε αυτήν, 
γιατί οι ίδιοι πιστεύουν ότι ακόµα κατέχουν κάποιο ποδοσφαιρικό ταλέντο για να 
το επιδείξουν ή απλά επιθυµούν να συναντηθούν µε άλλους Έλληνες συµπαροί-
κους έχοντας ένα κοινό στοιχείο αγάπης που βεβαίως είναι η µπάλα, µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τον κο ∆ηµήτρη Κουκλίδη στο κινητό τηλέφωνο 0419 631 
886. Ο «Μέγας Αλέξανδρος»...πράγµατι ζει και βασιλεύει στο Σύδνεϋ µέσα από τον 
βασιλιά όλων των σπορ και το αγαπηµένο άθληµα µικρών και µεγάλων: το ωραίο 
ποδόσφαιρο. Οι κοινωνικές και αθλητικές σχέσεις µεταξύ των οµοϊδεατών στο εν 
λόγω σπορ σίγουρα ισχυροποιούνται εντός διαφόρων αιθουσών της ελληνικής 
παροικίας του Σύδνεϋ και βεβαίως εντός των γηπέδων, στο φυσικό του περιβάλ-
λον! Το γκολ για ισχυρές σχέσεις µεταξύ τους, οι φανατικοί οπαδοί της µπάλας στο 
Σύδνεϋ µέσω του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» το πέτυχαν αναµφισβήτητα για πάντα!!




