
25ΠΑΡΟΙΚΙΑΟ ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 28 AUGUST 2020

∆ώρισαν κουζίνα για το άγιο έργο 
του πατέρα Νεχτάριο στο Νιουτάουν

Μουσική της Ανατολικής Μεσογείου

Μ
ια ωραία χειρονοµία έκα-
ναν το γνωστό συγκρότηµα 
των Music Lovers Inc, µαζί 
µε τα τµήµατα της ΑΧΕΠΑ 

ΝΝΟ, Αντιγόνη και ∆ιογένης, και 
το LJ Hooker του Έρλγουντ αλλά και 
γνωστό λογιστικό γραφείο που διέθε-
σε το µεγαλύτερο ποσό κι έτσι η στην 
κυριολεξία ευλογηµένη soup kitchen 
του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 
απόκτησε καινούργια επαγγελµατική 
κουζίνα. Στις φωτό οι σπουδαίοι εθε-
λοντές-άγγελοι του πατέρα Νεχτάρι-
ου, η καινούργια κουζίνα και ο πατέ-
ρας Νεχτάριος µε τον µικρό Ραφαήλ.

Η τελευταία εκδήλωση της Banda Politika ήταν 
στις 5 Μαρτίου 2020. Μετά η εισβολή του κορο-
νοιού και στην Αυστραλία νέκρωσε κάθε καλλι-
τεχνική πολιτιστική κίνηση και για ένα εξάµηνο 
στερηθήκαµε την πλούσια καλλιτεχνική δράση 
της παροικίας µας.
Τώρα που σιγά σιγά και δειλά δειλά επανερ-
χόµαστε στην κανονικότητα και ύστερα από τις 
προτροπές φίλων αυτού του όµορφου µουσικού 
σχήµατος (Banda Politica) οργανώνεται µουσική 
βραδιά µε τραγούδια της Ανατολικής Μεσογείου 
διατρανώνοντας µε τον τρόπο αυτό ότι ο ελληνι-
σµός έχει βαθιές ρίζες στις περιοχές αυτές
Η Banda Politika θα παρουσιάσει παραδοσιακές 
λαϊκές µελωδίες από τις περιοχές της Κωνσταντι-
νούπολης, της Σµύρνης, του Πόντου, της Καπ-
παδοκίας, της Κύπρου και της Κρήτης. Με τον 
αυτοσχεδιασµό και τη λαϊκή δηµιουργικότητα, 
αυτή η µουσική µεταδόθηκε µέσω της προφορι-
κής παράδοσης και από τις αρχές του εικοστού 
αιώνα και µέσω ηχογραφήσεων από γενιά σε 
γενιά µουσικών. Τα κοµµάτια που θα ακούσετε 
ενσωµατώνουν την αλληλεπίδραση των πολιτι-
σµών που κατέλαβαν µια περιοχή που είναι το 
σταυροδρόµι µεταξύ ανατολής-δύσης και βορρά-
νότου. Η χρήση παραδοσιακών έγχορδων µουσι-
κών οργάνων όπως η λύρα (kemence), oud, lute, 
boulgari, καθώς και τα πιο πρόσφατα µαντολίνο, 
κιθάρα και κρουστά θέτουν το σκηνικό για ένα 
αξέχαστο µουσικό ταξίδι στις ακτές της Μικράς 

Ασίας στα Ελληνικά Νησιά και την Ανατολική 
Μεσόγειο. Ο Μιχάλης Πλατύρραχος ο Βασίλης 
Τζατζάγος, η Μαρία Μουρατίδου και η Χριστίνα 
Μπατσέλλα θα χαρίσουν σε όλους ευχάριστες ελ-
ληνικές ώρες.

ΚΥΡΙΑΚΉ, 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2020 ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ. 
– 8:30 Μ.Μ.
Django @ Camelot, 

103 Railway Parade, Marrickville NSW 2204

Εφαρµόζονται όλα τα µέτρα της πολιτείας για προ-

φύλαξη από την πανδηµία.

Για κλείσιµο θέσεων επικοινωνήστε:

https://www.facebook.com/

events/1218939025129447

(02) 9550 3777 Είσοδος $ 22




