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Χιλιάδες Έλληνες και Αυστραλοί είχαν την τύχη να ζήσουν δυο ανε-
πανάληπτες μέρες στο Ντάρλινγκ Χάρμπορ το Σαββατοκύριακο που 
μας πέρασε, στην επίσημη έναρξη του σημαντικότερου πολυπολιτι-
σμικού φεστιβάλ της Αυστραλίας. Την έναρξη του φεστιβάλ έκανε 
η Δήμαρχος του Σίδνεϊ Κλόβερ Μουρ ενώ είχαν προηγηθεί θερμές 
ομιλίες από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κ. Χρήστο 
Καρρά, την Ύπατη Αρμοστή της Κυπριακή Δημοκρατίας κα Μάρθα 
Μαυρομάτη που ενθουσίασε τον κόσμο με το πάθος της και τα θερ-
μά της λόγια, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Χάρη Δανάλη, την Πρό-
εδρο του φεστιβάλ, Ουρανία Καρτέρη, τους εκπροσώπους της Πο-
λιτειακής και Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης και 
τον εκπρόσωπο της Delphi Bank που είναι ο μεγάλος χορηγός του 
φεστιβάλ. Να σημειωθεί ότι η Δήμαρχος του Σίδνεϊ (παραβρέθηκε 
στο φεστιβάλ για πρώτη φορά στα 16 χρόνια γίνεται στο Ντάρλινγκ 
Χάρμπορ), αναφέρθηκε στην προσωπική της σχέση με την Ελλάδα 
και το ταξίδι που έκανε πριν ασχοληθεί με την πολιτική στο οποίο 
επισκέφτηκε όλους τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους με 
τον σύζυγο της. Αποκάλυψε επίσης ότι ήταν οι Ελληνίδες γειτόνισ-
σες της στο Ρέντφερν που την ώθησαν να ασχοληθεί με την πολιτι-
κή. Θερμές ευχαριστίες απηύθυναν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορ-
θόδοξης Κοινότητας Χάρης Δανάλης και η Πρόεδρος του Φεστιβάλ 
στην Πολιτειακή Κυβέρνηση και ειδικά στον Μαρκ Κούρι για την 
γενναία χρηματοδότηση προς το φεστιβάλ. Η σημασία και το κύ-
ρος του φεστιβάλ υπογραμμίστηκε εκτός από τη Δήμαρχο Κλόβερ 
Μουρ και από τους εκπροσώπους της Πολιτείας. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι σημαντική ήταν η παρουσία του Εργατικού Κόμματος αφού 

εκπροσωπήθηκε από την επικεφαλής του στη ΝΝΟ,  Jodi McKay, 
τον φιλέλληνα Ματ Θισελγουέιτ που εκπροσώπησε τον Άντονι Αλ-
μπανίζ και την «αγαπημένη βουλευτίνα του Καντερμπέρι», την 
Σοφία Κώτση. Την Πολιτειακή Κυβέρνηση και την Γκλάντις Μπε-
ρετζίκλιαν εκπροσώπησε η «δική μας» Ελένη Πετεινός, ενώ την 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και τον Σκοτ Μόρισον η Γερουσιαστής 
Χόλι Χιούζ. Η γερουσιαστής καταχειροκροτήθηκε όταν ανέφερε ότι 
τα δάνεια του ελληνικού πολιτισμού στον Δυτικό κόσμο είναι τόσο 
μεγάλα που κατά κάποιο τρόπο όλοι οι Αυστραλοί είναι και λίγο Έλ-
ληνες. Εκ μέρους του μεγάλου χορηγού, της Delphi Bank μίλησε ο 
κ. Νικ Καλικαντζάρος. Αργά το απόγευμα ξεκίνησε η μεγαλειώδης 
συναυλία με την οποία έκλεισε το διήμερο με την Γιώτα Νέγκα να 
ξεσηκώνει τα πλήθη που επί τρεις ώρες τραγουδούσαν μαζί της και 
χόρευαν στους ελληνικούς ρυθμούς. Η Γιώτας Νέγκα απογείωσε 
όσους είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την συγκλονιστική 
συναυλία και ένωσε ανθρώπους κάθε εθνικότητας με τους Ελλη-
νοαυστραλούς μετανάστες του 50 και του 60, τα παιδιά τους και τα 
εγγόνια τους αλλά και τους πολυάριθμους νεοφερμένους Έλληνες 
που έδωσαν το στίγμα τους χορεύοντας μπροστά από τη σκηνή.


