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Πως χαρακτηρίζεται την χθεσινή συναυ-
λία που θεωρείται από τις σημαντικότε-
ρες εκδηλώσεις που έγιναν για τα 200 
χρόνια εκτός Ελλάδας;
Σίγουρα ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλω-
ση, γιατί ο Ύμνος εις στην Ελευθερία δεν έχει 
παρουσιαστεί ποτέ σε ολοκληρωμένη μορφή 
στην Αυστραλία. Έγινε υπό την διεύθυνση 
ενός πολύ αξιόλογου μουσικού, του καταξι-
ωμένου διευθυντή ορχήστρας Τζορτζ Έλλις, 
με μια καταπληκτική 30 μέλη ορχήστρα και 
σπουδαίους ερμηνευτές, σε ένα εμβληματικό 
χώρο, όπως είναι το δημαρχείο του Σίδνεϊ, 
το οποίο για την περίσταση ήταν στολισμένο 
με ελληνικές σημαίες, και ταυτόχρονα το κτί-
ριο ήταν φωτισμένο με τα χρώματα της ελλη-
νικής σημαίας. Πρόκειται για μια σπουδαία 
στιγμή για την ελληνική παροικία και την 
Αυστραλία. Και να μην ξεχνάμε ότι πετύχαμε 

να φωτιστεί και η Όπερα με τα χρώματα της 
ελληνικής σημαίας.

Η πανδημία ήταν ένα κρας τεστ για πολ-
λούς οργανισμούς. Πολλοί από αυτούς 
δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ στην θέση 
που ήταν. Είναι προετοιμασμένοι η Ελ-
ληνική Ορθόδοξη Κοινότητα έτσι ώστε 
να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρε-
ώσεις που θα προκύψουν στο μέλλον;
Σίγουρα η κατάσταση με τον κορονοϊό μας 
επηρέασε. Έπρεπε να ακυρώσουμε ή να στα-
ματήσουμε κάποιες από τις δραστηριότητές 
μας για κάποιο διάστημα. Κλείσαμε εκκλη-
σίες, κλείσαμε την λέσχη της Κοινότητας… 
είχαμε βέβαια βοήθεια όπως και υπόλοιπη 
κοινωνία από το jobkeeper. Πάντως, πέρα 
από κάποιες εκδηλώσεις που αναγκαστήκα-
με να ακυρώσουμε πέρυσι, η κοινότητα βρί-
σκεται σε πολύ καλή θέση θα μπορούσα να 
πω, καλύτερη από ποτέ και αυτό το αποδει-
κνύει και η πληθώρα των εκδηλώσεων του 
φετινού φεστιβάλ.

Ένα μήνυμα για τους συνεργάτες σου στο 
συμβούλιο, τους ανθρώπους που εργάζο-
νται και την κοινότητα και τους εθελοντές;
Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους και να 
τους συγχαρώ για όλα όσα έχουν προσφέρει 
μέχρι σήμερα, γιατί όλοι εργάζονται με γνώ-
μονα την αγάπη για την Κοινότητα, την αγά-
πη για τον ελληνικό πολιτισμό, την αγάπη 
για την ελληνική γλώσσα. Είμαι σίγουρος 
ότι θα έρθουν κοντά μας κι άλλα άτομα τα 
οποία είναι πάντα ευπρόσδεκτα για να βοη-
θήσουν με όποιο τρόπο μπορούν.

Η περσινή και η φετινή χρονιά ήταν ιδι-
αίτερα δύσκολη λόγω της πανδημίας. 
Πόσο σημαντική ήταν για την Κοινότητα 
η πραγματοποίηση του 39ου Ελληνικού 
Φεστιβάλ; 
Το φετινό φεστιβάλ ήταν μια σημαντική πρό-
κληση. Πρώτα από όλα γιατί είναι ένας ιστο-
ρικός θεσμός που δεν πρέπει να διακοπεί. 
Πρέπει να υπάρχει συνέχεια, καθώς επί 39 
χρόνια προσπαθούμε να προσφέρουμε, και 
προσφέρουμε, σημαντικές πολιτιστικές εκδη-
λώσεις. Γύρω από το φεστιβάλ έχει χτιστεί το 
μεγάλο έργο της διατήρησης του ελληνικού 
πολιτισμού και της γλώσσας στην Αυστραλία. 
Σίγουρα, φέτος υπήρχαν κάποιες δυσκολίες 
λόγω των περιορισμών αλλά έπρεπε να γίνει 
και να αφιερωθεί σε αυτό το μεγάλο γεγονός, 
τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρ-
ξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Το φεστι-
βάλ μας δίνει την δυνατότητα να γιορτάσουμε 
το γεγονός αυτό μέσα από ένα πλήθος εκδη-
λώσεων που αγκαλιάζουν την παροικία και 
την ευρύτερη Αυστραλία. Το φεστιβάλ είναι 
στις πρώτες προτεραιότητες της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλί-
ας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι το μεγα-
λύτερο που οργανώνεται από μεταναστευτική 
κοινότητα στην Αυστραλία. Το ξαναλέω και 
το τονίζω, ένας από τους πρώτους στόχους 
της Κοινότητας είναι η διατήρηση του πολιτι-
σμού μας και της γλώσσας μας.

Ανταποκρίθηκε η Πολιτεία στις ανάγκες 
του φεστιβάλ, είσαστε ευχαριστημένος 
από την στήριξη της;
Είμαι ευχαριστημένος από την στήριξη της 
Πολιτειακής κυβέρνησης, και την ηθική 
αλλά και την οικονομική, όχι μόνο για το 
φεστιβάλ αλλά και για τις εκδηλώσεις που 
γίνονται ειδικά για τα 200 χρόνια. Την ίδια 
στιγμή είναι δυσαρεστημένος από την απου-
σία στήριξης από την ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση. Για μια ακόμη φορά, όπως όλα αυτά 
τα 39 τελευταία χρόνια, δεν έχουν προσφέ-
ρει ούτε ένα δολάριο για το φεστιβάλ. Αλλά 
και ειδικά για τα 200 χρόνια, που ζητήσα-
με να συμβάλλουν οικονομικά στηρίζοντας 
συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα γίνουν 
σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας, δυ-
στυχώς δε βρήκαμε καμία ανταπόκριση. Το 
φεστιβάλ όπως είπαμε έχει μεγάλη ιστορία. 
Είναι πολλοί οι πολιτικοί που έρχονται, μας 
μιλάνε για πολυπολιτισμό, μας επαινούν, 
λέγοντας ότι κάνουμε θαυμάσιο έργο, αλλά 
δεν είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν την 
παραμικρή οικονομική υποστήριξη για να 
προωθήσουν τον πολυπολιτισμό.
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ΧΑΡΗΣ ΔΑΝΑΛΗΣ: Η Κοινότητα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από ποτέ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΛΙΜΟΣ: Οι  Έλληνες μετανάστες που είναι από τους πρώτους που 
ήρθαν στην Αυστραλία και έβαλαν γερή πλάτη για τη δημιουργία αυτής της χώρας

και με την οικονομία και με την πανδημία, να συνεχί-
σουμε το έργο μας, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να 
αναπνεύσει, να πάρει μία ανάσα μέσα από αυτές τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αποφασίσαμε να φύγουμε 

από το κέντρο του Σίδνεϊ γιατί δεν ήταν δυνατόν να 
γίνουν εκεί οι κεντρικές εκδηλώσεις, καθώς υπήρχαν 
πάρα πολλοί περιορισμοί. Είχαμε, βέβαια, από την 
αρχή ενδοιασμού,ς γιατί ο αριθμός των ατόμων που 

Τι κάνει το φετινό φεστιβάλ ξεχωριστό σε σχέση 
με άλλες χρονιές;
Είδαμε την ανάγκη, μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα που 
ζούμε, όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, 

1. O Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, κ. Χάρης Δανάλης (τρίτος από δεξιά), ο Γραμματέας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινό-
τητας ΝΝΟ, κ. Μιχάλης Τσιλίμος (πρώτος από δεξιά), η Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ, κα Ουρανία Καρτέρη (δεύτερη από δεξιά) και τα μέλη 
της φετινής διοργανωτικής επιτροπής.

O Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
ΝΝΟ, κ. Χάρης Δανάλης

Αποκλειστικές συνεντεύξεις με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Νέας Νότιας Ουαλίας, Χάρη Δανάλη και τον Γραμματέα, κ. Μιχάλη Τσιλίμο..

39ο Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ


