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Σεισμός στο...
Μπράιτον Λε Σαντς 
μέσω... Πάτρας!
Το Πατρινό Καρναβάλι 
διασκέδασε µικρούς και µεγάλους!
Ακόµα και η εµφάνιση του...
κορονοϊού δεν φόβισε κανέναν!

Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Μ πορεί σε άλλα µέρη του κόσµου να έχουν 
ακυρωθεί οι αποκριάτικοι χοροί και οι 
παρελάσεις, ακόµη και στην Πατρίδα Ελ-
λάδα, λόγω της νέας ασθένειας που εµ-

φανίστηκε στην υφήλιο, δηλαδή του κορονοϊού, 
στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας όµως οι Πατρινοί δεν 
πτοήθηκαν ακόµα και αν ο κορονοϊός και αρκετές 
νοσοκόµες...έκαναν την επίσκεψή τους µεταµφι-
εσµένοι στον αποκριάτικο χορό της Παναχαϊκής 
Φιλανθρωπικής Ένωσης Σύδνεϋ και Νέας Νότιας 
Ουαλίας «Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός» το περα-
σµένο Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020! Έτσι λοιπόν 
το Σύδνεϋ... ταρακουνήθηκε σε πατρινούς καρνα-
βαλικούς ρυθµούς µε την ετήσια διοργάνωση του 
Αποκριάτικου Καρναβαλιού από τον εν λόγω οµο-
γενειακό φορέα που φέτος το 2020 έφτασε αισίως 
πάνω από τέσσερις δεκαετίες διοργάνωσής του. Αν 
δεν είναι ειδήµονες οι Πατρινοί στο ξεφάντωµα 
και στην διασκέδαση, τότε ποιοι είναι; Οι Πατρι-
νοί στο Σύδνεϋ αναβίωσαν για σαρακοστή δεύτε-
ρη φορά αυτόν τον θεσµό για τους ίδιους αλλά για 
τους υπόλοιπους Έλληνες της πόλης του Σύδνεϋ για 
την διασκέδασή όλων και για να κλείσει το Τριώδιο 
πριν την µεγάλη Σαρακοστή που άρχισε την Καθα-
ρά ∆ευτέρα. Οι Πατρινοί ξέρουν να...γλεντούν και 
να µας βάζουν σε ρυθµούς αλλιώτικους δίνοντας 
την ευκαιρία να ξεφύγουν οι συµπάροικοι από την 
καθηµερινή ρουτίνα και ειδικά τώρα που επικρα-
τεί πανικός στην οικουµένη µε την εµφάνιση νέων 
ασθενειών. Η σάτυρα κυριάρχησε στην µεγάλη αί-
θουσα δεξιώσεων «The Grand Roxy» στο προάστιο 
Μπράιτον Λε Σαντς που ανήκει στον καταγόµενο 
από την Πάτρα, οµογενή επιχειρηµατία Βασίλη 
Μούγιο. Πολλοί µικροί και µεγάλοι µεταµφιεσµέ-
νοι πέρασαν µια αξέχαστη βραδιά. Όλες οι γενιές 
εκεί: παπούδες και γιαγιάδες, νέοι γονείς και µικρά 
παιδιά αυστραλογεννηµένα Ελληνόπουλα χόρευαν 
για ώρες σε ρυθµούς σάµπα και ρούµπα, βραζιλιά-
νικους και ελληνικούς ήχους αλλά και στον «ύµνο» 
της Αχαϊκής πρωτεύουσας, το γνωστό πια «Πατρινό 
Καρναβάλι για πάντα-Γίνε και εσύ Πατρινός». Την 
καρναβαλική χοροεσπερίδα τίµησαν µε την παρου-
σία τους αρκετοί προσκεκληµένοι και ειδικότερα ο 
νεοαφιχθείς Σύµβουλος Επικοινωνίας του Γενικού 
Προξενείου της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, κος Κωνστα-
ντίνος Γιαννακόδηµος ο οποίος εκπροσώπησε τον 
Γενικό Πρόξενο κο Χρήστο Καρρά, το µέλος της Ελ-
ληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σύδνεϋ και Νέας 
Νότιας Ουαλίας κος Χρήστος Γραβάνης εκπροσω-
πώντας τον πρόεδρο του µεγάλου αυτού οργανι-
σµού κο Χάρη ∆ανάλη, ο ακαδηµαϊκός ∆ρ Γιώργος 
Παξινός, ο διευθυντής του ελληνικού ραδιοσταθ-
µού 1683ΑΜ κος Κωνσταντίνος Νικολής, ο δηµο-
σιογράφος της τοπικής οµογενειακής εφηµερίδας 
«Ο Ελληνικός Κήρυκας» κος Γιώργος Τσερδάνης, 
το στέλεχος της ΑΧΕΠΑ από την στοά «Αντιγόνη» 

και αντιπρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του Συν-
δέσµου Φιλάθλων της ΑΕΚ κα Λίτσα ∆ιακοβασίλη, 
η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων ∆ιαβητικών 
Σύδνεϋ κα Μαρία Μπουζάνη, οι κοι Παπαδόπου-
λος και Κολοβός από τον Σύλλογο Καλαβρυτινών 
Νέας Νότιας Ουαλίας, ο κος Αρφάνης από τον Σύλ-
λογο «Ο Χελµός», η κα Μακρή από την µεγάλο πα-
ροικιακό φορέα των Θεσσαλών, η φαρµακοποιός 
κα Χριστίνα Τσατσούλη, ο κος Ιωάννης Σπανέλλης 
από την Λεσβιακή πατριά, ο γιατρός-παθολόγος 
∆ηµήτρης Γιαλλούσης, η κα Μπαλαγιάννη και πολ-
λοί άλλοι. Η ακούραστη προέδρος της Παναχαϊκής 
Φιλανθρωπικής Ένωσης ΝΝΟ και Κατερίνα Βέτσι-
κα καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας στο µικρό-
φωνο τους επίσηµους προσκεκληµένους αλλά και 
όλους τους Έλληνες που παραβρέθηκαν εκεί, ανά-
µεσα στα άλλα τόνισε πως το Πατρινό Καρναβά-
λι δίνει την ευκαιρία σε όλους να µετέχουν σε µια 
παράδοση αιώνων µε γέλιο και χαρά, γιατί αυτά 
ακριβώς τα στοιχεία λείπουν από την καθηµερινή 
ζωή όλων. Στον δικό του σύντοµο χαιρετισµό ο 
Σύµβουλος Επικοινωνίας του Ελληνικού Γενικού 
Προξενείου κος Γιαννακόδηµος συνεχάρηκε την 
πρόεδρο κα Βέτσικα και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Παναχαϊκής Φιλανθρωπικής Ένωσης ΝΝΟ για 
την διατήρηση του θεσµού σε ετήσια βάση συµ-
βάλλοντας περαιτέρω στο πολιτιστικό γίγνεσθαι 
της Ελληνικής παροικίας της Αυστραλίας. Ο ίδιος 
απεκάλυψε πως έχει σχέση µε την Πελοποννησιακή 
πρωτεύουσα, την Πάτρα αφού η σύζυγός του κατά-
γεται από εκεί. Στην διάρκεια του µουσικού προ-
γράµµατος εµφανίστηκε βραζιλιάνικο χορευτικό συ-
γκρότηµα, «ταξιδεύοντας» τους παραβρισκόµενους 
στο...Ρίο Ντε Τζανέιρο, στην Μπραζίλια και γενικά 
στην Λατινική Αµερική! Το αποκορύφωµα της χο-
ροεσπερίδας δεν θα µπορούσε να ήταν τίποτα άλλο 
από την εµφάνιση του Βασιλιά Καρνάβαλου και ο 
παραδοσιακός σοκολατοπόλεµος, όπου έγιναν «µά-
χες» από µικρούς και µεγάλους να πάρουν σοκολά-
τες που πέταγαν µικρά κορίτσια σε όλη την αίθου-
σα. Κατά την διάρκεια της βραδιάς επιλέχτηκαν και 
οι καλύτερες µεταµφιέσεις από επιτροπή που συ-
στάθηκε επιτόπου. Σεϊχιδες, γύφτισσες, µάγισσες, 
κλεοπάτρες, φαραώ, βρυκόλακες, σούπερµαν, µπα-
λερίνες, σπανιόλες, καλλονές, κόµηδες και κόµµι-
σες, αρχαίες Ελληνίδες θεές αλλά και νοσοκόµες, 
γιατροί και...κορονοϊοί έκαναν την εµφάνισή τους 

και µάχονταν για την επιλογή τους για την καλύτε-
ρη ενδυµασία! Το πρώτο χρηµατικό έπαθλο δόθηκε 
όπως αναµενόταν στον... κορονοϊό και στις νοσο-
κόµες. Να σηµειωθεί επιπρόσθετα πως παρά την 
διασκεδαστική ατµόσφαιρα που φυσικά και υπήρ-
ξε, η ευαίσθητη πλευρά όµως της προέδρου και του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Παναχαϊκής Φιλαν-
θρωπικής Ένωσης γνωστοποιήθηκε αφού µέρος 
των εσόδων θα δίνονταν σε πυρόπληκτους από την 
πρόσφατη καταστροφή του φετινού καλοκαιριού σε 
διάφορες περιοχές της πολιτείας της Νέας Νότιας 
Ουαλίας. Την µουσική και τα τραγούδια ανέλαβε 
ο ντίτζεϊ Γιώργος Σοράβια. Ένα εύγε στην πρόε-
δρο κα Κατερίνα Βέτσικα, στο υπόλοιπο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και σε όλους που βοήθησαν στο φετινό 
επιτυχέστατο Αποκριάτικο Καρναβάλι µε µατιά και 
προς τους δοκιµαζόµενους συνανθρώπους µας από 
τις τροµερές πυρκαγιές στην πέµπτη ήπειρο. Ευτυ-
χώς που...υπάρχουν οι Πατρινοί του Σύδνεϋ που 
δείχνουν τον δρόµο της διασκέδασης και οι οποί-
οι δεν πτοούνται ό,τι και να συµβαίνει γύρω µας! 
Καλή Σαρακοστή σε όλους µε υγεία και χαρά!

Ένας µικρός ντυµένος...βασιλιάς Καρνάβαλος

Από την...Ισπανία, Έλληνοαυστραλοί σπανιόλας και σπανιόλα 
στο Πατρινό ξεφάντωµα!




