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To all our members, friends and partners, I take this  
opportunity to wish you all a happy & healthy New Year and 
"Χρόνια Πολλά." 
November 2015, December 2015 and of course early January 
2016 are tradi onally busy months and  mes for the Commu‐
nity with November’s focus being Stage 2 of Odyssey the 
Greek Film Fes val held at Palace Nova from the 26th Novem‐
ber and concluding the 29th of November.  
There was a wide variety of Greek cinema presented with fair 
patronage, however, we hope that in future we are able to 
combine and present Odyssey & the Film Fes val around the 
same  me enabling the cultural theme of Odyssey to con nue 

through to the film fes val with more vibrancy. 
 
On the 29th of November the Community held its annual General mee ng where it presented 
members the financial year’s opera on on the businesses it operates for the benefit of the 
members. Con Markou auditor of the financial business of the Community was present. Mr 
Markou is Principal of CMΑ accoun ng registered Company auditors located on Henley Beach 
Road Torrensville, also present was Spiro Houndas accountant who had completed the ma‐
jority of the review work on the accounts.  
 
The Community’s combined opera ons generated a modest profit ($164,973.00) which was 
certainly down from previous years. Τhe greatest influencing factor was the lower than nor‐
mal income generated by the Nursing Home due to a change in regula ons. This change 
made some families re‐evaluate their posi on and whether they were financially be er off 
looking a er their parent at home rather than admit their parent into a Nursing Home. Nurs‐
ing Homes have a substan al accommoda on charge compared to a small amount that was 
previously requested along with the scrapping of the supplementary ACFI fee. 
 
I am pleased to report that this uncertainly has now been rec fied and the situa on turned 
around and our Home has been running at close to full capacity for some  me. While our 
Community Services programs have con nued to increase in the services that are being pro‐
vided to those in need of Home assistance, with all funding received being directed to the 
home care of the users of the service.   
 
I further report that as a result of a resigna on of one of the members on the Supervisory 
Commi ee an elec on was held, at the annual general mee ng to fill this vacant posi on in 
which Mr John Lesses was successful. 
 
The Christmas func on for our hard‐working volunteers which was our final official event for 
2015 was an outstanding success with it being extremely well a ended. The night reflected 
the Community as it truly is an organisa on established for its members who in the main re‐
ciprocate with their contribu ons of  me and effort in all the areas the Community is in‐
volved.  
 
I sincerely thank the Governor His Excellency the Honourable Mr Hieu Van Le AO and his wife 
Lan for their a endance as well as Government and Opposi on members of parliament 
namely Michael Atkinson MP, David Pisoni MP and Jennifer Rankine MP along with Mayor of 
the City of West Torrens John Trainer. Also a ending was Magistrate Nick Alexandridies with 
his partner and Roger Lean CEO of Mul cultural SA.  
 
I also take this opportunity to congratulate all the recipients of the Con Marinos prizes ‐ they 
are worthy winners. 
We also celebrated our long awaited New Year’s Eve dance which was successful and well 
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enjoyed by all those who a ended. It was one of the best New Year's Eve celebra ons for a 
long  me welcoming in 2016 with true Greek hospitality full of entertainment, great food, 
dancing, fun and family atmosphere.  
 
January 10 2016 we celebrated Theofania at Henley Beach and were blessed with the weath‐
er as the extreme heat held off un l a er the formali es. I congratulate Thomas Vatsis, who 
was successful in retrieving the cross, we wish him every success for 2016. Those that a end‐
ed enjoyed the formali es as well as the food and entertainment a er the Blessing of the 
waters formali es.  
I thank the Ukrainian dancers as well as our Community dancers for their cultural dance 
presenta ons. I would also like to acknowledge tenor Ioannis Frangos for entertaining us with 
a mixture of classical Modern Greek & English songs ‐  he was excep onal.  
 
In closing, I wish to inform everyone that the Ridleyton Greek Home of the Aged Fes val is 
back!  It is important we con nue to pay our respects and recognise the important role and 
impact the RGHA has on its residents together with the families and staff.  Accordingly we 
acknowledge this by holding an open day fes val. 
This family event will have entertainment, live music, Greek food and sweets, dancing and 
games for the children. Everyone is welcome on Sunday 6 March 2016 12‐6pm, at the prem‐
ises of the Home, 89 Hawker Street Ridleyton.  
 
      
Kind regards 
Bill Gonis OAM  
 
 
 
Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλα τα μέλη, τους φίλους και τους συνεργάτες μας 
Χρόνια Πολλά και Καλή  Χρονιά με Υγεία και Ευτυχία. 
Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος  του 2015 και φυσικά οι αρχές του Ιανουαρίου 2016 είναι 
κατά παράδοση πολυάσχολοι μήνες για την Κοινότητα. Ιδίως ο Νοέμβριος, όπου το ενδιαφέ‐
ρον εστιάστηκε στο 2ο μέρος της Οδύσσειας, στο φεστιβάλ κινηματογράφου, που πραγμα‐
τοποιήθηκε στο Palace Nova από τις 26 έως τις 29 Νοεμβρίου. 
Στο φεστιβάλ παρουσιάστηκαν πολλές ελληνικές ταινίες με αρκετά καλή υποστήριξη από 
τους χορηγούς, όμως ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε και να 
παρουσιάσουμε την Οδύσσεια και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου κατά την ίδια περίπου χρο‐
νική περίοδο, δίνοντας τη δυνατότητα στο πολιτιστικό θέμα της Οδύσσειας να συνεχιστεί 
μέσω του φεστιβάλ με μεγαλύτερη ζωντάνια.  
 
Στις 29 Νοεμβρίου η Κοινότητα πραγματοποίησε την Ετήσια Γενική της Συνέλευση, όπου πα‐
ρουσίασε στα μέλη της τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού έτους,  που 
πραγματοποιήθηκαν προς όφελος των μελών. Ο Κον Μάρκου, ελεγκτής των οικονομικών 
υποθέσεων της Κοινότητας ήταν παρών.  Ο κ. Μάρκου είναι διευθυντής της εταιρείας ορκω‐
τών λογιστών CMA που εδρεύει στην Henley Beach Road, Torrensville. Επίσης παρών ήταν ο 
Σπύρος Χούντας, λογιστής, ο οποίος ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου των λο‐
γαριασμών.   
 
Οι συνδυασμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Κοινότητας επέφεραν μέτριο κέρδος 
($164.973,00), το οποίο ήταν σίγουρα κατώτερο των προηγουμένων ετών. Ωστόσο, ο καθο‐
ριστικότερος παράγοντας ήταν τα χαμηλότερα από ό,τι συνήθως έσοδα του Γηροκομείου, 
λόγω αλλαγών στους κανονισμούς.  Οι αλλαγές αυτές είχαν ως συνέπεια ορισμένες οικογέ‐
νειες να αναθεωρήσουν τη στάση τους ως προς το εάν ήταν συμφερότερο να φροντίσουν 
τους γονείς τους στο σπίτι παρά να τους βάλουν στο Γηροκομείο. Ως γνωστόν, τα Γηροκομεί‐
α αύξησαν σημαντικά τις χρεώσεις τους για στέγαση, σε σύγκριση με το μικρό ποσό που α‐
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παιτούνταν πρωτύτερα καθώς και την απόσυρση  της συμπληρωματικής επιδότησης του ACFI. 
 
Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι αυτή η αβεβαιότητα έχει αρθεί και ότι η κατάσταση έχει αντιστραφεί, με 
συνέπεια το Γηροκομείο μας  να παρουσιάζει σχεδόν πλήρη κάλυψη κλινών για ορισμένο διάστημα. Εντωμεταξύ, τα 
προγράμματά μας Κοινωνικής Μέριμνας συνεχίζουν να αυξάνουν τις υπηρεσίες τους προς όσους έχουν ανάγκη από 
φροντίδα στο σπίτι, ενώ όλη η χρηματοδότηση κατευθύνεται στη φροντίδα κατ’ οίκον για τους δικαιούχους.   
Επιπλέον αναφέρω ότι ως αποτέλεσμα της παραίτησης ενός εκ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, πραγματο‐
ποιήθηκαν εκλογές κατά την ετήσια γενική συνέλευση για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης. Την θέση κατέλαβε 
με επιτυχία ο κ. Ιωάννης Λεσσές.   
 
Η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους σκληρά εργαζόμενους εθελοντές μας, η οποία ήταν η τελευταία επίσημη 
εκδήλωση για το 2015, σημείωσε τεράστια επιτυχία συγκεντρώνοντας πολύ κόσμο. Η βραδιά αποτέλεσε αντανάκλα‐
ση της Κοινότητας, ενός οργανισμού που ιδρύθηκε πραγματικά για τα μέλη του, τα οποία ανταποδίδουν με τη συνει‐
σφορά τους σε χρόνο και προσπάθεια σε όλους τους τομείς στους οποίους εμπλέκεται η Κοινότητα.       
 
Ευχαριστώ ειλικρινώς τον Κυβερνήτη την Αυτού Εξοχότητα Εντιμότατο κ. Χιου Βαν Λη ΑΟ και τη σύζυγό του Λαν για 
την παρουσία τους, καθώς και μέλη της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης, κυρίως τον βουλευτή  Μάικλ Άτκινσον, 
τον βουλευτή Ντέιβιντ Πιζόνι και τη βουλευτή Τζένιφερ Ράνκην, μαζί με τον Δήμαρχο του Γουέστ Τόρενς Τζων Τρέη‐
νερ.  Επίσης παρόντες ήταν ο δικαστής Νικ Αλεξανδρίδης με τη σύντροφό του και ο Ρότζερ  Λην, Γενικός Διευθυντής 
του οργανισμού Mul cultural SA.  
 
Επιπλέον, θα ήθελα με την ευκαιρία να συγχαρώ όλους τους αποδέκτες των βραβείων «Κον Μαρίνος» – είναι άξιοι  
νικητές.  Επίσης γιορτάσαμε με επιτυχία τον πολυαναμενόμενο χορό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τον οποίο α‐
πόλαυσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ήταν μια από τις καλύτερες πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις εδώ και καιρό και 
καλωσορίσαμε το 2016 με γνήσια ελληνική φιλοξενία γεμάτη διασκέδαση, εξαιρετικό φαγητό, χορό, κέφι και  
οικογενειακή ατμόσφαιρα.   
 
Στις 10 Ιανουαρίου 2016 γιορτάσαμε τα Θεοφάνεια στην πλατεία Henley Beach και σταθήκαμε τυχεροί με τον καιρό, 
καθώς ο καύσωνας  περίμενε μέχρι να τελειώσει η τελετή. Συγχαίρω τον Θωμά Βάτση που κατάφερε να πιάσει τον 
σταυρό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το 2016. Όσοι παρευρέθησαν απόλαυσαν την υπόλοιπη τελετή καθώς 
και τα φαγητά και τη διασκέδαση μετά τον αγιασμό των υδάτων.   
Ευχαριστώ τους Ουκρανούς χορευτές καθώς και τους χορευτές της Κοινότητάς μας για την παράστασή τους. Θα 
ήθελα επίσης να αναγνωρίσω την προσφορά του τενόρου Ιωάννη Φράγκου που μας διασκέδασε με ένα μείγμα τρα‐
γουδιών  κλασικού ελληνικού και αγγλικού ρεπερτορίου – ήταν εξαιρετικός.    
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να πληροφορήσω όλους σας ότι το πανηγύρι του Ελληνικού Γηροκομείου του Ρίντλιτον επι‐
στρέφει!  Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να σεβόμαστε και να αναγνωρίζουμε, μαζί με τις οικογένειες των ενοίκων 
και το προσωπικό, τον σπουδαίο ρόλο και τον αντίκτυπο που έχει το Γηροκομείο στους ενοίκους του.  Διοργανώνου‐
με λοιπόν ένα υπαίθριο πανηγύρι για να αναγνωρίσουμε την προσφορά αυτού του ιδρύματος.  
 
Αυτή η οικογενειακή εκδήλωση θα περιλαμβάνει διασκέδαση, ζωντανή μουσική, ελληνικά φαγητά και γλυκά, χορό 
και παιχνίδια για τα παιδιά.  Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 από τις 12μμ έως τις 6μμ, στις 
εγκαταστάσεις του Γηροκομείου, Χώκερ Στριτ  89, Ρίντλιτον.   
      
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Βασίλειος Γκόνης OAM  
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Νέα από το ελληνικό Γηροκομείο του Ρίντλιτον 

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου  

 

Νέα από το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας 

Οι χορηγοί /υποστηρικτές μας 

Φόρος τιμής στους ήρωες του Πολυτεχνείου 

What’s on the calendar 

  

8 March ‐ International Women’s Day 

25 March– Greek National Day lunch at Panagia hall, Croydon 

29 April ‐ Good Friday 

Χριστουγεννιάτικο δείπνο Κοινότητας 

Πώς γιορτάστηκαν  τα Θεοφάνεια 

Ρεπορτάζ:  Δέκα χρόνια Φεστιβάλ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Νέα από τα ελληνικά μας σχολεία 

Γιόρτασε ο Καθεδρικός Ναός της Κοινότητας 

Πρωτοχρονιά με την Κοινότητα 

11 

9 

7 

13 

14 

15 

22ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 19 

21 

23 Νέα από την Ακαδημία Χορού και τον Σύλλογο Ελληνίδων 
Κυριών & Δίδων Ν.Α «Ο Ταξιάρχης» 

27 

29 

30 

6 March ‐ RGHA Panigiri 

13 April ‐ “Nick Manos” lecture 

2 April ‐ Movie presentation at Capri Cinema 

24 April– Palm Sunday lunch, St Nicholas 

Το Ελληνικό Φεστιβάλ της Τζωρτζ Στρητ 24 
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Ridleyton Greek Home for the Aged  
Our Philosophy is “to enrich the life of the elderly by maintaining close  es Our Philosophy is “to enrich the life of the elderly by maintaining close  es 
to the country of their birth.”to the country of their birth.”  

D uring 2015 we have enjoyed and 
celebrated over 35 events, countless 

Religious activities and Saint Days, developed 
a Cook Book. 
Cook Book will be available to purchase at our 
Family Fun Day.   
Some of our special events included celebrat-
ing two resident’s centenary birthdays, royal 
show day, Oxi and Greek and Cypriot and  
Polytechnic.   

2016 promises to be a just as exciting as we 
prepare to once again hold our Family Fun 
Day Event on the 6th March at Ridleyton 
Greek Home for the Aged between 12pm and 
6pm.  Everyone on the Committee is working 
hard to make the event a wonderful and suc-
cessful day for all who attend and we invite 
anyone who wishes to assist with the prepara-
tions to give us a call and speak to Amanda 
Director of Clinical Services, Bill Papazafiropou-
los or Sonia Blaikie (Lifestyle Managers) on 8340 
1155, you know what they say “many hands 
make light work” and we would really appreci-
ate your support.  
 
If you have been thinking about Aged Care 
accommodation and would like a tour of our 
Facility please contact Christina or Sophie in 
admission and they will be more than happy 
to show you around and explain all the won-
derful services we have to offer.  
 
(See included Flyer) 

The Community’s Choir performing at the Christmas carols 
evening at RGHA  



 

 

Κατά τη διάρκεια του 2015 απολαύσαμε και 
συνάμα γιορτάσαμε πάνω από 35 εκδηλώ-
σεις, αμέτρητες θρησκευτικές γιορτές, ακόμη 
και τη δημιουργία ενός βιβλίου με συνταγές, το 
οποίο θα είναι διαθέσιμο προς πώληση στο 
Πανηγύρι του Γηροκομείου  

στις 6 Μαρτίου 2016.  

Μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις  
μας ήταν  ο εορτασμός εκατοστών γενεθλίων  
για δυο από τους  ένοικους του Ιδρύματος, η 
επίσκεψη στην Έκθεση Αδελαΐδας (Royal Ade-
laide Show), οι ελληνικές και κυπριακές εθνικές  
επέτειοι καθώς και το Πολυτεχνείο. Το 2016   
υπόσχεται να είναι το ίδιο συναρπαστικό       
καθώς προετοιμαζόμαστε  ξανά για το         
Πανηγύρι στο Ελληνικό Γηροκομείο του         
Ρίντλιτον  από τις 12.00 το μεσημέρι μέχρι τις 
6.00 το βράδυ. Όλοι στην Επιτροπή  εργάζο-
νται πυρετωδώς για την επιτυχία του και κα-
λούν όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν 

στις προετοιμασίες να έλθουν σε επαφή με την 
Αμάντα, Διευθύντρια του Γηροκομείου, τον    
Βασίλη Παπαζαφυρόπουλο ή την  Σόνια      
Μπλέηκη από το Τμήμα Ψυχαγωγικών        
Δραστηριοτήτων στο 8340 1155.  Όπως λέει 
και η παροιμία «Τα πολλά χέρια είναι ευλογία»  
γι’ αυτό και  εμείς θα εκτιμούσαμε τη βοήθειά 
σας.  

 

Αν σκέφτεστε να μπείτε σε οίκο ευγηρίας και 
θέλετε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις μας, 
μπορείτε να έλθετε σε επαφή με την Χριστίνα ή 
τη Σοφία από το Τμήμα Εισαγωγών οι οποίες 
θα    χαρούν πολύ να σας ξεναγήσουν στο 
Γηροκομείο μας και να εξηγήσουν λεπτομερώς 
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.  
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Ελληνικό Γηροκομείο του Ρίντλιτον 
Το πανηγύρι που όλοι αγαπήσαμε, επιστρέφει! 

Η χορωδία της Κοινότητας υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Κατσιμπρή και τους μουσικούς Σταύρο Παπαδόπουλο, Παντελή 
Χριστάκη, Μιχάλη Παπαχαραλάμπους και Άννα Χάρολντ.  



 

 

Μ ε τη συμμετοχή εκατοντάδων ομογενών και με την πρέπουσα 
τιμή η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινό‐

τητα Νότιας Αυστραλίας γιόρτασε την Εθνική 
Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Οι εορτα‐
στικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον Ι. Καθεδρικό 
Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις 11 το 
πρωί όπου τελέστηκε Δοξολογία και Επιμνη‐
μόσυνος Δέηση υπέρ των πεσόντων του 
έπους του ’40, στην οποία ιερούργησε ο Σε‐
βασμιότατος Μητροπολίτης Ν.Α Χρυσόστο‐
μος. Στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμέ‐
νη κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο του Ι. 
Ναού παρουσία επίσημων προσκεκλημένων, 
μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμ‐
βουλίου, τοπικών φορέων, γονέων και μαθη‐
τών. Τις εορταστικές εκδηλώσεις παρακο‐
λούθησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ελ‐
ληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυ‐
στραλίας κ. Βασίλειος Γκόνης, η κα Ζωή Μπέ‐
τησον, Υπουργός Πολυπολιτισμού εκ μέρους 
του Πολιτειακού Πρωθυπουργού κου Τζέη 
Ουέδερηλ, ο Αρχιδικαστής Ν.Α Εντιμότατος 
κ. Χριστόφορος Κουράκης,  ο Βουλευτής Πε‐
ριφέρειας Άνλεϋ και στην Αντιπολίτευση Υ‐
πουργός Πολυπολιτισμού κ. Ντέηβιντ Πιζόνι, 

Page 7 

28η Οκτωβρίου    
Ημέρα εθνικής υπερηφάνειας 

Από την Περιφορά του Επιταφείου στον Καθεδρικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών  

Στιγμιότυπο από την περιφορά της σεπτής εικόνας της Πανα-
γίας την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου στην εκκλησία της 
Κοίμησης Θεοτόκου στο Κρόϋντον 

εκπροσωπώντας τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπο‐
λίτευσης κ. Στήβεν Μαρσαλ, η κα Ρέητσελ Σάντερσον, 
Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας και στην Αντιπολί‐
τευση Υπουργός Οικογενείας, Υπουργός Προστασίας 
του Παιδιού και Υπουργός Κοινωνικής Στέγασης, ο Α‐
ντιδήμαρχος Αδελαΐδας κ. Χουσάμ Αμπιάντ και εκ μέ‐
ρους του Δημάρχου Αδελαΐδας κ. Μάρτην Χέης, καθώς 
και εκπρόσωποι τοπικών Συλλόγων. Τον πανηγυρικό 
της ημέρας διάβασε εκ μέρους του κ. Γκόνη ο κ. Θοδω‐
ρής Παναγόπουλος ενώ, ακολουθώντας το τυπικό της 
ημέρας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμή των η‐
ρώων του 40.  
Στην πανηγυρική ατμόσφαιρα των εορτασμών για την 
28η Οκτωβρίου πρόσθεσαν και οι δεκάδες μαθητές 
και μαθήτριες των ελληνικών σχολείων της Κοινότητας 
τόσο με την παρουσία τους μέσα στο ναό, κρατώντας 
τη γαλανόλευκη αλλά και την Αυστραλιανή σημαία, 
όσο και με τα ποιήματα που απήγγειλαν έξω στο κενο‐
τάφιο του ναού. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την 
ακρόαση των εθνικών ύμνων.  

Οι απόμαχοι της ζωής γιορτάζουν την Εθνική Επέτειο στο  
Ελληνικό Γηροκομείο της Κοινότητας στο Ρίντλιτον 

Κατάθεση στεφάνων από πολιτικούς εκπροσώπους και ελληνικούς 
φορείς στο ηρώο έξω από τον Καθεδρικό Ναό Παμμεγίστων  
Ταξιαρχών.  
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A long with the rest of Hellenism across the 
globe the Greek Orthodox Community of 

South Australia too paid tribute to “OXI” Day on Sun‐
day 25th October 2015, in remembrance of the  
historic day that decisively marked the Greek na on’s 
trajectory.  
The Great Doxology conducted by Bishop Chrisosto‐
mos  at the Cathedral of Archangels Michael & Gabriel 
marked the beginning of the celebra ons.  The  
Cathedral’s interior was filled with hundreds of Hel‐
lenes and students of the Community’s Greek schools 
who came to pay tribute to the heroes of  
the 1940 Epos.  
 
A memorial service was held at the Cathedral Church 
of the Archangels and in the presence of the Hon Zoe 
Be son, Minister for Mul culturalism represen ng 
the Premier of South Australia Hon Jay Weatherill, the 
Hon Chief Jus ce Chris Kourakis, Mr David Pisoni, 
Shadow Minister for Mul culturalism and member for 

Unley, also represen ng the Leader of the Opposi on 
Mr Stephen Marshall, Ms Rachel Sanderson, State 
Member for Adelaide and Shadow Minster for Fami‐
lies and Child Protec on, the Deputy Lord Mayor 
Houssam Abiad and Mr Bill Gonis, President of the 
Greek Orthodox Community of S.A., members of the 
Execu ve and Supervisory Commi ee, representa ves 
of Greek clubs and associa ons, the clergy and teach‐
ers of the Greek language schools. 
At the memorial, the President’s message was deliv‐
ered to the congrega on making reference to the sig‐
nificance of the strong reply “OXI” (NO) which reso‐
nated on Monday 28th October 1940 throughout Eu‐
rope. The service included the laying of wreaths, en‐
sued by the Last Post and the observance of one mi‐
nute silence to honour the fallen soldiers.  
The service concluded with the recital of poems by 
the Greek language school students, while all rose for 
the Na onal Anthems.  
Master of ceremony was Mr Theo Panagopoulos, staff 
of the Greek Orthodox Community of South Australia.  

28th October - A day of  
national pride 

Photos: 
George Tsamantanis 

Clergy and parishioners follow the procession of the holy icon of Virgin Mary around the block at our Croydon 
church as part of the celebrations for the Assumption of Virgin Mary.  

Greek youth fills up the interior of the Cathedral of Archangels 
Michael & Gabriel 



 

 

T he Greek Orthodox Community paid tribute 
on November 17 and 22 to the students of the 

Athens Polytechnic uprising that contributed to the 
overturning of the Papadopoulos’s junta in the early 
‘70s. 
As the 17th of November marked the 42nd Anniversary 
of the student bloodshed the two‐day celebra ons or‐
ganised by the Community draw hundreds of Hellenes 
who wanted to par cipate in this day of na onal signifi‐
cance.  
The Polytechnic uprising celebra ons began on Tuesday 
17 November with the main event at Olympic Hall, fea‐
turing presenta ons by guest speakers, poem recita‐
ons, video presenta on and live music.  

The event’s main speaker was Greek language teacher 
Mrs Maria Louvari who took guests back in  me 
through a chronological narra on of the events that led 
to the students uprising and the bloodshed that fol‐
lowed.  
During her presenta on Mrs Louvari gave chilling de‐
tails of the tragic events as presented on the Polytech‐

nic  meline, accompanied by a slideshow of photos tak‐
en just before days as well as on the day of the uprising.  
The four‐part presenta on was made in conjunc on 
with poem recita ons by some of the Community’s 
members as well as students, bringing back memories 
and patrio c feelings.  
The event featured a 7‐minute video showing footage 
from the overall poli cal unrest that was apparent 
through the streets of Athens as it lead to the moment 
the military tank forced through the Polytechnic front 
gate.  
The evening con nued with live music by Yiannis 
Kourbelis, Pantelis Christakis and singing by Ismini  
Spiroglou and the Community’s Choir, featuring music 
from that era. 
On Sunday 22 November a memorial service was held 
at the Cathedral of Michael and Gabriel in memory of 
the students and other civilians who lost their lives dur‐
ing the tragic events.  
The memorial service was followed by the laying of 
wreaths and red carna ons outside the Cathedral by 
the Community’s teaching staff and students.  
 

42 years a er the bloody uprising that changed the course of Greek history 
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The Athens Polytechnic uprising 
relives at Olympic Hall 

Mrs Ismini Spiroglou with the Community’s Choir performing live, accompanied by musician Yianni Kourbelis 
and Pantelis Christakis 
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Τ ην 42η Επέτειο της εξέγερσης του Πολυτε‐χνείου γιόρτασε η Κοινότητα την Τρίτη 17 
Νοεμβρίου τιμώντας αυτούς που έχασαν τη 
ζωή τους στο αίτημα για Ψωμί, Παιδεία, 

Ελευθερία. 
Οι διήμερες εκδηλώσεις προσέλκυσαν εκατοντάδες 
ομογενείς που θέλησαν να δώσουν το παρόν τους σε 
μια ακόμα ημέρα εθνικής σημασίας.  
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 
ανήμερα της Επετείου με εκδήλωση στο Ολύμπικ 
Χωλ.  
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με ομιλίες, απαγγελίες 
ποιημάτων, προβολή βίντεο και ζωντανή μουσική με 
τραγούδια της εποχής.  
Η κύρια ομιλήτρια της εκδήλωσης,  εκπαιδευτικός κα 
Μαρία Λούβαρη παρουσίασε μια χρονολογική εξι‐
στόρηση των γεγονότων που οδήγησαν στην εξέγερ‐
ση του Πολυτεχνείου όπως τα έζησαν φοιτητές αλλά 
και απλοί πολίτες.  
 
Η παρουσίαση έγινε σε τέσσερα μέρη ενώ στα ενδιά‐
μεσα τμήματα της ομιλίας, μαθητές και εκπαιδευτι‐
κοί της Κοινότητας απήγγειλαν ποιήματα από γνω‐

στούς αλλά και ανώνυμους ποιητές, φέρνοντας πίσω 
μνήμες και στιγμές πατριωτισμού και επαναστατικού 
πνεύματος.  
Στην εκδήλωση προβλήθηκε και ένα 7‐λεπτο μουσι‐
κό βίντεο ντοκουμέντο με στιγμιότυπα από τις τα‐
ραγμένες στιγμές πριν αλλά και μετά την εισβολή 
του τεθωρακισμένου στην πύλη του Πολυτεχνείου.  
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ζωντανή μουσική και 
τραγούδια της εποχής με τον Παντελή Χριστάκη και 
τον Γιάννη Κουρμπέλη στη μουσική, καθώς και την 
Ισμήνη Σπύρογλου μαζί με τη Χορωδία της Κοινότη‐
τας στο τραγούδι. Τη Χορωδία διηύθυνε ο Γιώργος 
Κατσιμπρής.  
Οι εορτασμοί της Επετείου συνεχίστηκαν στον Καθε‐
δρικό Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών  την Κυρια‐
κή 22 Νοεμβρίου με Θ. Λειτουργία και τρισάγιο εις 
μνήμην των νεκρών του Πολυτεχνείου.   
Στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια και κόκκινα γα‐
ρίφαλα στο ηρώο έξω από τον ιερό ναό ως ελάχιστος  
φόρος τιμής στους φοιτητές που θυσίασαν τη ζωή 
τους στο όνομα της δημοκρατίας.  
Στη σεμνή τελετή παρέστησαν μέλη του Συμβουλίου 
της Κοινότητας και πλήθος κόσμου.  

Η εκπαιδευτικός Λίτσα Γεωργαλή απαγγέλει ποίημα εμπνευσμένο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου  

42 χρόνια μετά την αιματηρή εξέγερση η οποία άλλαξε την πορεία της  
ελληνικής ιστορίας 

Το πνεύμα του Πολυτεχνείου αναβίωσε 
στο Ολύμπικ Χωλ 



 

 

At the Annual General Mee ng of the Ethnic Schools As‐
socia on of S.A. on Tuesday, 22 September 2015, Andrew 
Stathopoulos, Chairman of the School Commi ee of the 
Greek Orthodox Community of S.A. was elected member 
of the Execu ve Commi ee. 
On the same occasion the teacher, Thomai Zacharia, who 
was nominated for the Teacher of the Year Award re‐
ceived a cer ficate of achievement for her contribu on to 
the Greek Schools of the Greek Orthodox Community of 
S.A. 
 
STUDENTS AWARDS 
At the annual Christmas dinner held at the Olympic Hall, 
on the 10th of December 2015 the following students, 
Yianni Pantelios, Anastasia Trouptsis, Efrosini Kontopou‐
los, Jordan Leonardos and Stavroula Tsongas were award‐
ed by the Tramoudanas Associa on and the Greek Wom‐
en’s Society “Taxiarchis” for their excellence and high 
achievements in the Greek language. 
 
TEACHER RECOGNITION 

A er more than 40 years of devo on and contribu on to 
the teachings of the Greek language, the teacher Anasta‐
sia Dounas re red at the end of school year. The Greek 
Orthodox Community  honoured Anastasia Dounas and 
expressed apprecia on and gra tude for her long term 
commitment by offering a plaque, flowers and many 
words of wishes by colleagues and school commi ee 
members. 
 
SCHOOL YEAR 2016 
Each new school year brings joy, excitement and an cipa‐
on for the many great opportuni es our children experi‐

ence while embracing the Greek language and culture. 
Our dedicated teaching staff focus on providing instruc‐
on to meet the diverse needs of all students and as an 

organiza on it’s our goal to provide a challenging educa‐
onal program with many successful outcomes. 

The Greek Orthodox Community of SA are therefore 
offering Greek language classes at primary and secondary 
level for both new and con nuing students in 2016 and 
adult classes at a beginner, intermediate and advanced 
level.   
Our schools in 2016 are as follows: 
 
SCHOOLS  (Primary) 
DAYS / TIMES 
Allenby Primary School ‐ Monday  4.00‐6.00pm 
Unley Primary School ‐ Monday  4.00‐6.00pm 

St John Bosco School ‐ Tuesday  3.15‐5.15pm 
Clapham Primary School ‐ Tuesday  3.30‐5.30pm 
Sturt Community School ‐ Tuesday  3.30‐5.30pm 
Lockleys North Primary School ‐ Wednesday 3.45‐5.45pm 
Allenby Primary School ‐ Wednesday 4.00‐6.00pm 
Rose Park Primary School ‐ Thursday 3.45‐5.45pm 
Vale Park Primary School ‐ Friday 3.30‐5.30pm 
Sturt Community School ‐ Saturday 9.00am‐12.00pm 
 
 

SCHOOLS (Secondary) 
DAYS / TIMES 
Adelaide High School 
Saturday 9.00am‐12.00pm 
 
 

ADULT CLASSES 
DAYS / TIMES 
Beginners ‐ Thursday  6.30‐8.00 pm 
Intermediate ‐ Monday  6.30‐8.00 pm 
Advanced ‐ Wednesday 6.30‐8.00 pm 
 
 
Enrolments  

                             
Enrolment week starts on 1st of February 2016 and ends 
on 6th February 2016. 
Classes will commence on 8th February 2016. 
 
AN ETHNIC APPEARANCE 
Both Adelaide High School and Sturt Community Greek 
School students par cipated in this year’s Ethnic Schools 
Children’s Day Fes val on Saturday, 31 October 2015. The 
day started with students parading from Hindmarsh 
Square to Victoria Square and was followed by tradi onal 
Greek dancing at Victoria Square. 
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A look into our School year that was 

Long-running teacher Anastasia Douna is presented 
with an honorary plaque and a bunch of flowers by the 
Community’s President Mr Bill Gonis 

Students from the Community’s afternoon schools participat-
ing at the Ethnic Schools Children’s Day Festival 

The Community’s Greek Schools participating at the parade 
of  the Ethnic Schools Children’s Day Festival 



 

 

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Σχολείων Εθνο‐
τήτων της Νοτίου Αυστραλίας, την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 
2015, ο Ανδρέας Σταθόπουλος, Πρόεδρος της Σχολικής 
Επιτροπής της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νοτίου 
Αυστραλίας εκλέχτηκε Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
Στην ίδια περίσταση η εκπαιδευτικός Θωμαϊ Ζαχαρία, η 
οποία ήταν υποψήφια για το βραβείο  “Καλύτερη Εκπαι‐
δευτικός”  έλαβε έπαινο για την συνεισφορά της στα Ελλη‐
νικά Σχολεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νοτίου 
Αυστραλίας. 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
Στο ετήσιο Χριστουγεννιάτικο δείπνο που έλαβε χώρα στο 
Ολύμπικ Χωλ στις 10 Δεκεμβρίου 2015 οι ακόλουθοι μα‐
θητές, Γιάννης Παντελιός, Αναστασία Τρούπτση, Εφροσύ‐
νη Κοντόπουλος, Ιορδάνης Λεονάρδος και η Σταυρούλα 
Τσόνγκας βραβεύτηκαν από τον Σύλλογο Τραμουντάνας 
και τον Σύλλογο Γυναικών “Ταξιάρχης” για την αριστεία 
και τα υψηλά επιτεύγματα  στην Ελληνική γλώσσα. 
 
ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ  

Mετά από 40 χρόνια αφοσίωσης και συνεισφοράς στην 
διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαιδευτικός Ανα‐
στασία Ντούνας αποσύρθηκε μετά το τέλος της σχολικής 
χρονιάς. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστρα‐
λίας τίμησε την Αναστασία Ντούνας εκφράζοντας την εκτί‐
μηση και την ευγνωμοσύνη της για την μακροχρόνια αφιέ‐
ρωση της εκπαιδευτικού, προσφέροντας μια τιμητική πλα‐
κέτα, λουλούδια και ευχές από συναδέλφους και την Σχο‐
λική Επιτροπή. 
 
H κάθε νέα σχολική χρονιά φέρνει χαρά, ενθουσιασμό και 
προσδοκία για τις διάφορες ευκαιρίες και εμπειρίες που 
αποκτούν τα παιδιά μας αγκαλιάζοντας  την Ελληνική 
γλώσσα και κουλτούρα. Το αφοσιωμένο εκπαιδευτικό 
προσωπικό καθορίζει το Ελληνικό μάθημα σύμφωνα με τις 
διάφορες ανάγκες των μαθητών και ο στόχος μας είναι να 

παρέχουμε ένα απαιτητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Η  Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νοτίου Αυστραλίας 
προσφέρει μαθήματα Ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό 
και γυμνάσιο για νέους και παλαιούς μαθητές το 2016 και 
μαθήματα ενηλίκων από αρχάριους ως και προχωρημέ‐
νους.  
Τα σχολεία μας είναι ως εξής: 
ΣΧΟΛΕΙΑ  (Δημοτικό) 
ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ 
 Δημοτικό του Allenby Gardens, Δευτέρα 4.00‐6.00 μμ 
 Δημοτικό του Unley, Δευτέρα 4.00‐6.00 μμ 
 Δημοτικό του St John Bosco, Τρίτη  3.15‐5.15 μμ 
 Δημοτικό του Clapham, Tρίτη 3.30‐5.15 μμ 
 Δημοτικό του Sturt, Τρίτη 3.30‐5.15 μμ 
 Δημοτικό του Lockleys, Tετάρτη 3.45‐5.45 μμ 
 Δημοτικό του Allenby Gardens, Tετάρτη 4.00‐6.00 μμ 
 Δημοτικό του Rose Park, Πέμπτη 3.45‐5.45 μμ 
 Δημοτικό του Vale Park, Παρασκευή 3.30‐5.45 μμ 
 Δημοτικό του Sturt, Σάββατο 9.00πμ‐12.00μμ 
 
ΣΧΟΛΕΙΑ (Γυμνάσιο) 
ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ 
Γυμνάσιο του Adelaide, Σάββατο 9.00 πμ‐12.00 μμ 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ 
Αρχάριους, Πέμπτη 6.30 – 8.00 μμ,  
Ενδιάμεσο Επίπεδο, Δευτέρα 6.30 – 8.00 μμ,  
Προχωρημένους, Τετάρτη  6.30 – 8.00 μμ 
 
Eγγραφές 
Η εβδομάδα εγγραφών αρχίζει  1 Φεβρουαρίου 2016 και 
τελειώνει  6 Φεβρουαρίου 2016. 
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8 Φεβρουαρίου 2016. 
 
Μαθητές του Γυμνασίου της Αδελαΐδας και το Δημοτικό 
του Στερτ λάβανε μέρος στο Παιδικό Φεστιβάλ των Σχολεί‐
ων Εθνικοτήτων το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015. Η μέρα 
ξεκίνησε με την μαθητική παρέλαση από την Πλατεία του 
Χαϊντμαρς μέχρι την Πλατεία Βικτωρίας και συνέχισε με 
παραδοσιακούς Ελληνικούς χορούς. 

Ματιά στη σχολική χρονιά που πέρασε 
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Η κα Ντούνα δέχεται δώρα από συναδέλφους της.  

Έντονη η παρουσία των σχολείων της Κοινότητας στο                  
Φεστιβάλ Μαθητών Εθνοτικών Σχολείων.  
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The Annual Blessing of the Waters ceremony and Fes val took 
place  on Sunday 10th January at Henley beach, under the 
most ideal weather condi ons, as thousands of Hellenes gath‐
ered at the popular spot to celebrate the religious milestone, 
organised by the Greek Orthodox Community. The celebra‐
ons combined the Divine Liturgy conducted at all the Com‐

munity’s churches and the blessing of the waters service con‐
ducted on Henley je y. Meanwhile, the newly renovated Hen‐
ley reserve was yet again turned to an open‐air funfair ahead 
of the Blessing of The Waters fes val, featuring grilled food, 
live music and dancing. Food tents, outdoor se ngs, grills, 
tables and umbrellas by the seaside created a family atmos‐
phere and the first summer event was underway. The official 
part of the celebra ons began around 12.15pm with visitors 
and official guests gathering at the end of Henley je y to 
a end the Epiphany ceremony where our clergy purify and 
sanc fy the waters, following the tradi on of thousands of 
years. His Eminence Bishop Chrisostomos, during the sanc fi‐
ca on ceremony threw the cross in to the rather calm waters 
of Henley beach where 15 year‐old Thomas Vatsis proved the 

strongest and more skilled of all other swimmers in the race to 
retrieve the cross. His Excellency The Hon Hieu Van Le, Gover‐
nor of South Australia, Mr Paul Caica, Member for Colton, rep‐
resen ng the Premier of South Australia Hon Jay Weatherill, 
Hon David Ridgway MLC, Leader in the Upper House, repre‐
sen ng the Leader of the Opposi on Mr Steven Marshall, the 
Hon Michael Atkinson, Speaker of the House of Assembly and 
member for Croydon along with Hon Jennifer Rankine, Mem‐
ber for Wright, Ms Grace Portolesi, Chair of the South Australi‐
an Mul cultural and Ethnic Affairs Commission, Ms Angela 
Evans, Mayor of the City of Charles Sturt, Deputy Lord Mayor 
Mr  Houssam Abiad, represen ng the Lord Mayor Mr Mar n 
Haese, Former Member for Hindmarsh Mr Steve Georganas 
and Councillor Paul Alexandrides were amongst the official 
guests who a ended the Epiphany celebra ons.  
Meanwhile, white doves were released in the sky as a symbol 
of purity and enlightenment, sending a message for peace and 
prosperity.  Back at Henley Square, the lucky swimmer re‐
ceived from Bishop Chrisostomos and the Community’s  
President Mr Gonis an award and a gold cross for his success‐
ful a empt and the formali es con nued with speeches by  
official guests.  By this stage long queues had formed at the 
food sta ons as hundreds of people lined up for the best 
lunch in town. The favourite Greek culinary aromas dominated 
the Square and along with the summer breeze it was the  
perfect Greek summer day…only thousands of miles away 
from Greece! The official part concluded at around 1.00pm 
and the fes val con nued with dancing and live music. Guests 
were in for a surprise when famous Greek tenor Yiannis  
Frangos appeared on stage for a unique performance. The 
talented tenor sang  Andrea Bocelli and the famous hymn 
“Kyrie ton Dynameon”, mesmerising the guests with his voice. 
At the same  me, a Ukrainian Dance group and the students 
of the Community’s Dance Academy  offered a spectacular 
mul cultural experience. Meanwhile  band Trio Zorba once 
again entertained guests un l late a ernoon.  The Greek  
Orthodox Community of S.A. sincerely thanks the South  
Australian Government for sponsoring this event and for their 
ongoing support towards the Community’s events.  

 

Blessing of the Waters 2016 - Θεοφάνεια 2016 

Την Άγια Ημέρα των Θεοφανείων γιόρτασε η Ελληνική Ορθό‐
δοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας την Κυριακή 10 Ιανουαρί‐
ου. Ο εορτασμός των Θεοφανείων ξεκίνησε με τη Θεία Λει‐
τουργία που τελέστηκε σε όλους τους ναούς της Κοινότητας 
και συνεχίστηκε με την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων και 
το καθιερωμένο Πανηγύρι στην παραλία Χένλεϋ.  Χιλιάδες 
επισκέπτες, Έλληνες και μη, κατέκλυσαν από νωρίς το πρωί τη 
δημοφιλή παραλία για να παρακολουθήσουν τη θρησκευτική 
γιορτή η οποία σηματοδοτεί το τέλος της εορταστικής περιό‐
δου των Χριστουγέννων παραθέτοντας ένα καλοκαιρινό Ελλη‐
νικό πανηγύρι. Ταυτόχρονα η Πλατεία Χέλνεϋ είχε μετατρα‐
πεί σε ένα υπαίθριο ελληνικό πανηγύρι, όπου τέντες με φα‐
γητά, ψησταριές, καρέκλες, τραπέζια, άφθονο φαγητό και 
ζωντανή μουσική, και όλα αυτά δίπλα στη θάλασσα ήταν τα 
στοιχεία που κυριάρχησαν.  Ο Κυβερνήτης Νοτίου Αυστραλί‐
ας κ. Χιου Βαν Λη, ο Βουλευτής Περιφέρειας Κόλτον κ. Πωλ 
Κάηκα ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό Ν.Α κ. Τζέη 
Γουέδερηλ, ο κ. Μάηκλ Άτκινσον, Πρόεδρος Βουλής Ν.Α. και 
Βουλευτής Περιφέρειας Κρόϋντον και η Βουλευτής Τζένηφερ 
Ρανκλην, o κ. Ντέηβιντ Ριτζγουέη, Αρχηγός του Νομοθετικού 
Σώματος ο οποίος εκπροσώπησε τον Αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης κ. Στήβεν Μάρσαλ, η Δήμαρχος του Τσαρλς 
Στερτ κα Άντζελα Έβανς, o Αντιδήμαρχος Αδελαΐδας κ. Χου‐
σάμ Αμπιάντ ο οποίος εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Αδελαΐδας 
κ. Μάρτιν Χέηζη, ο πρώην Βουλευτής Περιφέρειας Χάϊντμαρς 
κ. Στάθης Γεωργανάς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παύλος Αλε‐
ξανδρίδης ήταν στη λίστα των επίσημων προσκεκλημένων 
που παρευρέθησαν στον εορτασμό των Θεοφανείων. Το επί‐
σημο μέρος ξεκίνησε μετά τις 12.00 το μεσημέρι όπου επισκέ‐

πτες και επίσημοι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν στην άκρη της 
προβλήτας για να παρακολουθήσουν το σύντομο τελετουργι‐
κό όπου μέλη του ιερού κλήρου αγιάζουν τα ύδατα πετώντας 
τον σταυρό.  Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αδελαΐδας κ.κ. 
Χρυσόστομος τέλεσε τη σύντομη λειτουργία του Αγιασμού 
των Υδάτων με την κατάδυση του σταυρού στα ήρεμα νερά 
της παραλίας Χένλεϋ. Ο μόλις 15 ετών Τόμας Βάτσης αποδεί‐
χθηκε ο πιο γρήγορος από τους υπόλοιπους κολυμβητές που 
έπεσαν στην μάχη για να ανασύρουν τον σταυρό. Την ίδια 
στιγμή, και όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, 10 περιστέρια αφέ‐
θηκαν στον ουρανό, ως ένδειξη αγνότητας και επιφώτισης, 
στέλνοντας μήνυμα για ειρήνη και αγάπη. Το επίσημο μέρος 
συνεχίστηκε στην δημοτική πλατεία  όπου ο Σεβασμιώτατος 
ευλόγησε τον νεαρό κολυμβητή ενώ μαζί με τον κ. Γκόνη του 
παρέδωσαν ένα βραβείο και ένα χρυσό σταυρό.   
Aκολούθησαν ομιλίες από τους επίσημους προσκεκλημένους 
ενώ το καθιερωμένο πανηγύρι συνεχίστηκε στην πλατεία του 
Henley Βeach , με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από την ορ‐
χήστρα Τρίο Ζορμπά, καλό φαγητό και αρκετό κέφι μέχρι αρ‐
γά το απόγευμα.  Μια πολιτιστική έκπληξη όμως περίμενε 
τους χιλιάδες  επισκέπτες όταν ο γνωστός τενόρος Ιωάνης 
Φράγκος εμφανίστηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας Αντέα Βοτσέ‐
λι και τον γνωστό ύμνο Κύριε των Δυνάμεων. Ενώ το Ουκρανι‐
κό χορευτικό  συγκρότημα αλλά η Ακαδημία Χορού της Κοινό‐
τητας, προσέφεραν ένα μοναδικό πολυπολιτισμικό θέαμα.  
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα θέλει να ευχαριστήσει θερ‐
μά την Κυβέρνηση Νοτίου για την ευγενική χορηγία τους στο 
Φεστιβάλ.  

Bishop Christostomos and 15 year-old Thomas Vatsis who  
successfully retrieved the cross 
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Κάτω από άκρως καλοκαιρινές συνθήκες εκατοντάδες  ομο‐
γενείς  υποδέχθηκαν το 2016 με ένα ελληνικό Πρωτοχρο‐
νιάτικο ξεφάντωμα στο Ολύμπικ Χωλ την Πέμπτη 31 Δεκεμ‐
βρίου.  
Η Πολιτιστική Επιτροπή έκανε την τελευταία βραδιά του 
2015 κυριολεκτικά αξέχαστη για τους θαμώνες της.  
Τέλειο φαγητό ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς, η κα‐
λύτερη χορευτική μουσική από την ορχήστρα Ένωσις και το 
ατελείωτο κέφι μέσα σε μια άκρως οικογενειακή ατμόσφαι‐
ρα έδωσαν ένα θετικό, εορταστικό ξεκίνημα για τη νέα χρο‐
νιά. Η Πρωτοχρονιάτικη Χοροεσπερίδα αποτέλεσε την τε‐
λευταία εκδήλωση της Κοινότητας για το 2015 και στέφτη‐
κε με τεράστια επιτυχία. Στο μεταξύ, η πατροπαράδοτη κο‐
πή της βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε κατά το έθιμο, το 
Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016 στο Κοινοτικό Χωλ στην Αδε‐
λαΐδα, παρουσία του ιερού κλήρου, των αξιωματούχων και 
πλήθος μελών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας 
Αυστραλίας.   
Τις εγκάρδιες ευχές του για την «Καλή Χρονιά» απηύθυνε 
σε όλη την παροικία ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλει‐

ος Γκόνης, ευχαριστώντας θερμά τους εθελοντές  αλλά και 
τα μέλη της Κοινότητας για την συνεχή τους υποστήριξη.  
Την εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας ευλόγησε ο 
Μητροπολίτης Νοτίου Αυστραλίας κ.κ. Χρυσόστομος μαζί 
με τον ιερό κλήρο της Κοινότητας.  Οι εθελόντριες των Φι‐
λοπτώχων προσήλθαν με τις σπιτικές βασιλόπιτες, ενώ ο 
τυχερός στον οποίο έπεσε το φλουρί ήταν ο κ. Παναγιώτης 
Σταματόπουλος, σύζυγος της κα Σταματοπούλου, μέλος της 
Χορωδίας της Κοινότητας. Η εκδήλωση έκλεισε με τα Πρω‐
τοχρονιάτικα κάλαντα και την ανταλλαγή ευχών για ένα 
ευτυχισμένο και ειρηνικό νέο έτος.  
 
 
In a perfect summer’s night, hundreds of Hellenes wel‐
comed 2016 in true Greek fashion at Olympic Hall on Thurs‐
day 31 December 2015. The Cultural Commi ee made the 
last night of 2015 literally a memorable one for the guests. 
Mouth‐watering  food for even the most eclec c, the best 
dance music by Enosis band and endless fun in a very family 

atmosphere gave a posi ve, fes ve start to the new year. 
The New Year's Ball was the last event of the Community for 
2015 and was sealed with great success. Meanwhile, the 
tradi onal cu ng of the New Year ‘s cake was held , Satur‐
day, January 2, 2016  following the custom at the Communi‐
ty Hall in Adelaide, in the presence of clergy, dignitaries and 
many members of the Greek Orthodox Community of South 
Australia. 
The President of the Community shared cordial wishes for 
"Happy New Year" to the community members while he  
warmly thanked the volunteers and members of the Com‐
munity for their con nuous support. 
His Grace Bishop of South Australia Chrisostom  together 
with the clergy of the Community, blessed the cu ng of the 
tradi onal New Year’s cake ceremony. The ladies of the 
Women’s Fellowships  brought in the homemade cakes, 
while the fortunate to find the lucky coin was Mr. Panagio s 
Stamatopoulos, husband of Mrs. Stamatopoulou, a member 
of the Community’s Choir. The event closed with the New 
Year's carols and the exchange of wishes for a happy and 
peaceful new year.  

 

     Πρωτοχρονιά με την Κοινότητα 

Στιγμιότυπο από την Κοπή της Βασιλόπιτας στο  
Ολύμπικ Χωλ 

Ο τυχερός Παναγιώτης Σταματόπουλος στο οποίο έπεσε το 
φλουρί, μαζί με τον Πρόεδρο κ. Β. Γκόνη.  

Από την Πρωτοχρονιάτικη Χοροεσπερίδα στο Ολύμπικ 
Χωλ την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015 
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Bollywood and Greek under 
one roof 

THE ODYSSEY FESTIVAL  
CELEBRATED ITS 10TH YEAR OF 
CULTURAL CONTRIBUTION IN S.A 

Ten years on and Adelaide’s Hellenic Cultural Fes val 
“Odyssey” goes from strength to strength.  
A celebra on of Hellenism, a tribute to the Communi‐
ty’s forefathers who established this cultural hub that 
has been serving every Greek of South Australia  for 
over 85 years.  
Friday 9 October marked the beginning of the  10th 
“Odyssey” Fes val at Olympic Hall. The Fes val’s launch 
drew hundreds of Community members as well as sup‐
porters and friends of the 85 year‐old Organisa on in a 
fes ve atmosphere that perfectly reflected its theme 
‘Filoxenia’ [generous welcome].  
The hall also became home to the works of local ar sts 
as part of the Odyssey Art Exhibi on, depic ng this 
year’s theme.  
A difficult topic to express through art, but all ar sts 
impressed with their talent and crea vity.  
Guests enjoyed a warm and generous welcome at 
Olympic Hall with live music, food and drinks and a hap‐
py posi ve spirit, sealed with the Community’s cultural 
touch. 

MIGRATION FORUM 
Probably the event that best depicted this year’s Odys‐
sey theme “Filoxenia”.  On October 14 the Community 
welcomed at Olympic Hall new poten al migrants with 
temporary entry in Australia, who were able to gather 
informa on on permanent migra on. The informa on 
sta ons, set inside the Hall , deployed Government  
bodies and other migra on experts .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSIC GREEK CINEMA 
It was a nostalgic step back in  me for patrons who 
a ended the Classic Greek cinema night at Olympic Hall 
on Sunday 18 October. Legendary names and unfor‐

 

Migration information night at Olympic Hall 

Photo: The Community’s Dance Academy dance spectacular, 
closing the 10th Odyssey Festival 
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ge able performances by some of Greece’s  beloved stars 
such as Aliki Vougiouklaki and Nikos Xanthopoulos 
brought back memories from the golden film era of the 
1950s and 1960s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECTURE ON ALZHEIMERS 
An in‐depth analysis on the increasing social problem of 
Demen a, presented by Geriatrist Amalia Spiliopoulou , 
was held at Olympic Hall on Wednesday 21 October as 
part of the Odyssey Lecture series. Dr Spiliopoulou delved 
into the symptoms , risk factors and the social extension 
on a pa ent’s family.  At the end of the lecture Dr Spili‐
opoulou also welcomed ques ons by the audience to 
whom she gave clear and accurate answers.  
 
THE GYSPY CATS CONCERT 
It was the ul mate journey through Greece’s vivid tradi‐
onal song and music  as presented by  Kat Stevens and 

her band “The Gypsy Cats”. The concert featured music 
from Asia Minor, rebe ko music and tradi onal tunes 
from all over Greece.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
HUES OF HELLENIC SONG AND DANCE‐THE JOURNEY  
CONTINUES 
The 10th Odyssey Fes val concluded on Saturday 31  
October in spectacular fashion as the Community’s Dance 
Academy put together a dance super show at Sco  Thea‐
tre that had everyone talking. 
 
“Hues of Hellenic Hues & Dance – The Journey Con nues” 
presented a canvas of colours, music, dancing and song 
from tradi onal Greece, through the talent of over one 
hundred dancers and their colourful costumes. 
The Hues of Hellenic Song and Dance spectacular became 
yet another milestone in the Greek Orthodox Communi‐
ty’s cultural history as it le  spectators mesmerised rais‐
ing the cultural bar even higher.  
 
For four hours spectators went on a journey back in  me 
and in the tradi ons of Greece as the dance groups pre‐
sented a number of dances from different regions of the 
homeland.   
 
 

ONE MONTH FULL OF HELLENIC CULTURE 

Geriatrist Dr Amalia Spiliopoulou delves into the many issues related to 
Alzheimer's disease and dementia in general 

Nostalgia, as music, tradition and culture surface at Olympic Hall  
through he Gypsy Cats concert 
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ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΔΥΣΣΕΙΑ  
ΓΙΟΡΤΑΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Το Φεστιβάλ Οδύσσεια έκλεισε φέτος 10 χρόνια δρά‐
σης, δυναμώνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσί‐
α του.  
Μια γιορτή ελληνισμού, ένας φόρος τιμής στους πρω‐
τομάστορες αυτής της Κοινότητας οι οποίοι δημιούρ‐
γησαν αυτό το κέντρο πολιτισμού που εξυπηρετεί τον 
Έλληνα ομογενή της Νότιας Αυστραλίας για πάνω από 
85 χρόνια.  
 Η βραδιά έναρξης του 10ου Φεστιβάλ Οδύσσεια 
έγινε στις 9 Οκτωβρίου στο Ολύμπικ Χωλ. προσελκύο‐
ντας εκατοντάδες μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοι‐
νότητας καθώς και φίλους και υποστηριχτές του 
85χρονου Οργανισμού, μέσα σε μια εορταστική ατμό‐
σφαιρα η οποία απεικόνισε με το παραπάνω το θέμα 
‘Φιλοξενία’ του φετινού Οδύσσεια.  
Το Χωλ επίσης φιλοξένησε έργα καλλιτεχνών από την 
Νότια Αυστραλία στα πλαίσια της Έκθεσης Ζωγραφι‐
κής του ‘Οδύσσεια’, με θέμα τη φιλοξενία.  
Ένα θέμα, δύσκολο να εκφραστεί μέσα από έργα τέ‐
χνης, παρόλα αυτά όμως οι καλλιτέχνες που έλαβαν 
μέρος εντυπωσίασαν με το ταλέντο τους.  
Οι καλεσμένοι γεύθηκαν με τη σειρά τους την απόλυ‐
τη φιλοξενία στο Ολύμπικ Χωλ με ζωντανή μουσική, 
χορό, φαγητό και θετική ενέργεια φέροντας  τη πολι‐
τιστική ‘σφραγίδα’ της Κοινότητας. 
 
 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εκδήλωση που ίσως απεικόνισε με τον καλύτερο 
τρόπο το θέμα του Οδύσσεια «Φιλοξενία».  
Στις 14 Οκτωβρίου η Κοινότητα καλωσόρισε στο Ολύ‐
μπικ Χωλ νεομετανάστες με προσωρινή είσοδο στη 
χώρα οι οποίο είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν ση‐
μαντικές πληροφορίες σχετικά με τη μόνιμη μετανά‐
στευση στην Αυστραλία. Οι σταθμοί πληροφόρησης 
που είχαν στηθεί μέσα στο Ολύμπικ Χωλ, πλαισιώθη‐
καν από κυβερνητικά κλιμάκια και ειδικούς σε θέμα‐
τα μετανάστευσης.  
 
 

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα ενημέρωσης για νεομετανάστες  που 
πραγματοποιήθηκε στο Ολύμπικ Χωλ 

Φωτο: Το μουσικοχορευτικό υπερθέαμα της Ακαδημίας  
Χορού της Κοινότητας, κλείνοντας το 10ο Φεστιβάλ Οδύσσεια 
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ΒΡΑΔΙΑ ΚΛAΣΣΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
 
Ήταν μια νοσταλγική βραδιά, ένα ταξίδι πίσω στο  
χρόνο για το κοινό που πήρε μέρος στη Βραδιά Κλασσι‐
κού Ελληνικού Κινηματογράφου την Κυριακή 18 Οκτω‐
βρίου 2015 στο Ολύμπικ Χωλ. Θρυλικά ονόματα και αξέ‐
χαστες ερμηνείες από αγαπημένα ονόματα του ελληνι‐
κού κινηματογράφου όπως η αείμνηστη Αλίκη Βουγιου‐
κλάκη και ο Νίκος Ξανθόπουλος που έλαμψαν στις δε‐
καετίες του 50 και 60, έφεραν πίσω αναμνήσεις από τη 
χρυσή αυτή εποχή του κινηματογράφου. 
 
ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 
Μια εκ βαθέων ανάλυση για το συνεχώς αυξανόμενο 
κοινωνικό πρόβλημα της άνοιας, που επιμελήθηκε και 
παρουσίασε η ειδικευμένη στο θέμα γηρίατρος Αμαλία 
Σπηλιοπούλου. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε  στο Ολύ‐
μπικ Χωλ την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 στα πλαίσια 
του Φεστιβάλ Οδύσσεια. Η Δρ. Σπηλιοπούλου μίλησε 
αναλυτικά για τα συμπτώματα, τους παράγοντες κινδύ‐
νου, τα στάδια και την κοινωνική επέκταση της ασθένει‐
ας στο οικογενειακό περιβάλλον του πάσχοντος, ενώ 
απάντησε σε διάφορα ερωτήματα που της τέθηκαν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ GYPSY 
CATS 
 
Αποτέλεσε το απόλυτο ταξίδι στην παραδοσιακή μουσι‐
κή και τραγούδια της Ελλάδας, όπως τα παρουσίασε η 
Κατερίνα Στήβενς και το γκρουπ της Gypsy Cats. Η μου‐
σική συναυλία πλαισιώθηκε με μουσική από τη Μικρά 
Ασία, ρεμπέτικα και παραδοσιακά ακούσματα από όλη 
την Ελλάδα.  
 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΟΡΟΧΡΩΜΑΤΑ –ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
Την αυλαία του 10ου Ελληνικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ 
Αδελαΐδας Οδύσσεια έκλεισε η Κοινότητα το Σάββατο 
31 Οκτωβρίου 2015 στο Σκοτ Θήατερ με την χορευτική 
υπερπαραγωγή «Ελλήνων Χοροχρώματα‐Το Ταξίδι συ‐
νεχίζεται» που παρουσίασε η Ακαδημία Χορού της Κοι‐
νότητας.  
Ένα μεγαλειώδες αφιέρωμα στους ελληνικούς παραδο‐
σιακούς χορούς και την εξέλιξή τους μέσα στον χρόνο 
καθώς και τις παραδοσιακές στολές που τους συνοδεύ‐
ουν.  
Το φινάλε του Οδύσσεια προσέλκυσε εκατοντάδες φί‐
λους των ελληνικών χορών και παράδοσης, φέρνοντας 
για ακόμη μια φορά τον παλμό της Ελληνικής κουλτού‐
ρας στους ομογενείς. 
Το «Ελλήνων Χοροχρώματα – Το Ταξίδι συνεχίζεται» 
αποτέλεσε ορόσημο στα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλη‐
νικής Ορθόδοξης Κοινότητας  καθώς μάγεψε τους θεα‐
τές ανεβάζοντας τον πολιτιστικό πήχη ακόμη  
περισσότερο. 

ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 

Νοσταλγικές στιγμές στο Ολύμπικ Χωλ με μουσική, παράδοση και 
κουλτούρα από την Ελλάδα του χθες στη συναυλία των Gypsy Cats 
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Με «Άλεξ & Εύα» άνοιξε το 22ο Φεστιβάλ  
Ελληνικού Κινηματογράφου στην Αδελαΐδα 

Με φόντο την αγάπη δυο νέων στην πολυπολιτισμική 
Αυστραλία, όπως απεικονίστηκε στην εναρκτήρια ταινία 
Άλεξ & Έυα, άνοιξε την αυλαία του  το 22ο Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου στην Αδελαΐδα την Πέμπτη 
26 Νοεμβρίου 2015, το οποίο παρουσίασε περήφανα η 
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας και 
η Τράπεζα Ντέλφι. 
Η βραδιά έναρξης πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά‐
σεις των κινηματογράφων Πάλλας Νόβα στο κέντρο της 
Αδελαΐδας με τη συμμετοχή εκατοντάδων φίλων του 
Ελληνικού σινεμά και του κινηματογράφου γενικότερα.  
Επίσημοι καλεσμένοι, φίλοι των τεχνών, καλλιτέχνες και 
λάτρεις του κινηματογράφου κατέκλυσαν τον χώρο υπο‐
δοχής του σινεμά Πάλλας Νόβα για να πάρουν μέρος 
στο κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός της ελληνικής ομο‐
γένειας. Ενώ το αείλαμπρο αστέρι της αξέχαστης Αλίκης 
Βουγιουκλάκη,  το οικείο πρόσωπο της οποίας απεικονί‐
στηκε στην επίσημη αφίσα του φετινού Φεστιβάλ, λά‐
μπρυνε την εναρκτήρια βραδιά ακόμη περισσότερο. 
Ήταν σαν να βρισκόταν και αυτή εκεί. Με το σκέρτσο 
που την χαρακτήριζε, «έριχνε» ένα βλέμμα ικανοποίη‐
σης βλέποντας τον καλό κινηματογράφο, τον οποίο 
σφράγισε με τις ερμηνείες της τη δεκαετία του 50, 60 
και του 70, να συνεχίζεται, και τώρα πλέον, εκτός ελλη‐
νικών συνόρων. 
Κατά το επίσημο μέρος της βραδιάς ο Πρόεδρος της Κοι‐
νότητας κ. Βασίλειος Γκόνης  παίρνοντας το λόγο, ευχα‐
ρίστησε το κοινό που πήρε μέρος στην έναρξη του φε‐
στιβάλ ενώ τόνισε ότι το συγκεκριμένο φεστιβάλ αποτε‐
λεί μια τεράστια γιορτή για τον Ελληνικό κινηματογρά‐
φο και την ομογένεια γενικότερα.  
Οι αίθουσες στις οποίες προβλήθηκε η εναρκτήρια ται‐
νία κατακλύστηκαν από κόσμο, ενώ ανάμεσα στους  
επίσημους προσκεκλημένους ήταν ο Πρόεδρος της Βου‐
λής Ν.Α και Βουλευτής Περιφέρειας Κρόϋντον κ. Μάηκλ 
Άτκινσον και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην  
Νότια Αυστραλία κ. Ανδρέας Γούρας. 

Η ομογενειακή ταινία «Άλεξ & Εύα» ασχολείται με ένα 
Έλληνα νεαρό και μια Λιβανέζα Μουσουλμάνα που ζουν 
στο Σύδνεϋ και οι οποίοι ερωτεύονται. Όπως το νερό με 
το λάδι που δεν μπορούν να σμίξουν, έτσι και  ο Αλέξης 
με την Εύα, κανονικά, δεν θα έπρεπε να ερωτευτούν. 
Πώς θα μπορούσαν όμως να αποφύγουν τον έρωτά 
τους; Η ιστορία αλλά και οι ερμηνείες εντυπωσίασαν. Η 
ταινία είναι η κινηματογραφική απόδοση της τεράστιας 
ομώνυμης θεατρικής  επιτυχίας που έγραψε και ανέβα‐
σε ο Άλεξ Λύκος από το Σύδνεϋ πριν από μια περίπου 
δεκαετία.  Η βραδιά έναρξης του Φεστιβάλ συνεχίστηκε 
με το καθιερωμένο πάρτυ στους κινηματογράφους Πάλ‐
λας Νόβα όπου οι θαμώνες γλέντησαν ελληνικά απο‐
λαμβάνοντας την γνωστή ελληνική φιλοξενία με φαγη‐
τό, ποτό,  ζωντανή μουσική και άφθονο κέφι.  
Να σημειώσουμε ότι το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματο‐
γράφου διήρκησε τέσσερις μέρες στην Αδελαΐδα και 

προβλήθηκαν οι ταινίες «Όχθες» του Πάνου Καρκανεβά‐
του, «Μέλος Οικογενείας» του  Μαρίνου Καρτίκκη, 
«Από Έρωτα» του Θοδωρή Αθερίδη και «Magic Men» 
των Guy Na v & Erez Tadmor. 

Από αριστερά:ο κ. Παναγιώτης Ππύρος, Αντιπρόεδρος της Κοινότητας 
και ο κ. Ανδρέας Γούρας, Γενικός Πρόξενος στην Ν. Αυστραλία 
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A love story painted on Australia’s mul cultural canvas 
marked the beginning of the 22nd Greek Film Fes val in 
Adelaide on Thursday 26 November, as depicted in its 
opening film “Alex & Eve” and proudly presented by the 
Greek Orthodox Community of S.A. and Delphi Bank. 
The opening night was held at Palace Nova Eastend cine‐
mas in the city’s center with a myriad of Greek cinema 
fans and cinema goers a ending.  
An array of official guests, ar sts, film connoisseurs and 
Greek film enthusiasts flocked to the cinema func on 
area to take part in the high profile cultural event.  

 
Meanwhile the ever shining star of Greek legend Aliki 
Voughiouklaki, whose familiar face was portrayed on this 
year’s official poster, brightened the event even more.  
It was almost as if she was there too. With her conta‐
gious warmth, s ll vivid in the heart of every Greek, she 
“gave” a nod of approval as the good Greek cinema, 
sealed by her legendary performances in the 50s and 

60s, con nues to impress, and now even outside Greece. 
The formal part began with Mr Bill Gonis, President of 
the Greek Orthodox Community who thanked patrons 
for their a endance and support, emphasizing the fact 
that the Fes val is only a small tribute to the great Greek 
cinema legends and also a cinematographic celebra on 
for the Greeks of Adelaide. With the conclusion of the 
formal part the cinema theatres quickly filled up with 
film enthusiasts and official guests, amongst them the 
Treasurer of S.A Hon Tom Koutsantonis, the Minister for 
Mul cultural Affairs Hon Zoe Be son and the Consul 
General of Greece Mr Andreas Gouras to watch the fea‐
tured opening film. Peter Andrikidis’ “Alex & Eve” an 
Australian‐Greek roman c comedy, based on the smash‐
hit stage play “Alex & Eve”, wri en and directed by Alex 
Lykos, triumphed as a huge success amongst the Greek, 
the Australian and the mul cultural audience that 
a ended the opening night. It is a story about a hand‐
some Greek Orthodox man in his mid‐thir es whose par‐
ents want him to marry a good Greek girl.  
But Alex has fallen in love with Eve a Lebanese Muslim 
woman. Like oil and water, the two should never mix – 
but how can they stop themselves from falling in love? 
The screening of “Alex & Eve” was followed by the a er‐
party where patrons enjoyed the best Greek experience 
with favourite delicacies, drinks and live music and danc‐
ing. The Greek Film Fes val ran for four days in Adelaide 
featuring “Riverbanks” by Panos Karkanevatos, “Family 
Member” by Marinos Kar kkis, “Love Struck” by Thodor‐
is Athedridis and “Magic Men” by Guy Na v 
 & Erez Tadmor 

“Alex & Eve” opens the 22nd  
Greek Film Festival in Adelaide 

Greek cinema goers ready for the screening of “Alex & Eve”  
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Community Care Services through the  
Community’s lens 

Το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι στην Παναγία. 
The Christmas lunch at Koimisis Theotokou. 

Από το  Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι του Αγίου  
Νικολάου.  
From the Christmas lunch at St Nicholas. 

Το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι στο Μίτσαμ.  
The Christmas lunch at Mitcham. 

Από το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι στο Σώλσμπουρι.  
From the Christmas lunch at Salisbury. 

Από την μίνι κρουαζιέρα των εθελοντών. 
Volunteers singing carols at the Dolphin Cruise. 



 

 Page 22 

To Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας μέσα από το φακό της 
Κοινότητας 

 

INTERESTED IN DEMENTIA?  
COME AND FIND OUT 
 
The Greek Orthodox Community Care Services in 
partnership with Alzheimer’s Australia is proposing 
to deliver a free program “Family Carer Program”. 
 
 It will be delivered in Greek and English, once a 
week, over a period of 5 weeks (dates and  mes to 
be announced) to anyone who is caring for a rela ve 
with demen a living in our community.  
Topics that will be covered: 
Understanding demen a 
Responding to changes in behaviour 
The caring role 
Planning for the future and legal issues 
Services and supports available to you 
So that you don’t miss out on this valuable and in‐
forma ve program please register your interest of 
a endance by calling Helen on 7088 0501  

Το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι των Ταξιαρχών.  
The Christmas lunch at Taxiarchis. 

Από το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι των Αγίων  
Κων/νου & Ελένης. 
From the Christmas lunch at Sts Con & Helen. 

Από το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι στο Γκλάντορ.  
From the Christmas lunch at Glandore. 

ΣΕΜΙΑΝΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας σε συνεργασία με τον οργανι‐
σμό Αλτσχάιμερ της Αυστραλίας σκοπεύουν να διορ‐
γανώσουν δωρεάν σεμινάριο με τίτλο «Πρόγραμμα 
Οικογενειακών Φροντιστών». 
Το σεμινάριο θα διεξάγεται μια φορά την εβδομάδα 
για μια περίοδο 5 εβδομάδων (οι ημερομηνίες και οι 
ώρες θα ανακοινωθούν προσεχώς) και απευθύνεται 
σε όλους όσους φροντίζουν συγγενικά τους πρόσωπα 
που πάσχουν από άνοια και διαμένουν  
στην παροικία. 
Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι τα εξής: 

Κατανόηση της άνοιας 
Ανταπόκριση σε αλλαγές στη συμπεριφορά 
Ο ρόλος του φροντιστή 
Σχεδιασμός για το μέλλον και νομικά ζητήματα 
Διαθέσιμες υπηρεσίες και  υποστήριξη 

Αν δεν θέλετε να χάσετε αυτό το πολύτιμο και πλη‐
ροφοριακό πρόγραμμα, δηλώστε το  ενδιαφέρον για 
τη συμμετοχή σας τηλεφωνώντας την Ελένη  
στο 7088 0501.   



 

 
Page 23 

After a very hectic October & November, December 
has brought some normality back to the Dance  
Academy. On the 12th of December we had the 
Christmas breakup and certificate presentations for 
our junior groups with Father Christmas presenting 
them with a small gift as a reward for their hard work 
during the year. Our senior group had their break up 
on 19 December which was very well attended and 
everyone had a good time, although this group had 
practised right through the holidays as we prepare for 
the Antipodes Festival in Melbourne. The junior 
groups began 2016 with a performance at the  
Theofania celebrations and even though the weather 
was hot, they made themselves and the Community 
proud. Also, the Academy is organising a movie night 
fund-raiser on Saturday April 2 at Capri cinema on 
Goodwood Road, featuring “My Big Fat Greek Wed-

ding 2”. Well, this is all the news from the Dance 
Academy for now. So, until the next issue, YIASAS! 
 
Ύστερα από έναν γεμάτο Οκτώβριο & Νοέμβριο, επα-
νήλθαμε στους κανονικούς μας ρυθμούς τον ∆εκέμ-
βριο. Στις 12 ∆εκεμβρίου η Ακαδημία έκλεισε για την 
εορταστική περίοδο ενώ απονεμήθηκαν και οι βε-
βαιώσεις στους μαθητές των μικρών τμημάτων από 
τον Αϊ Βασίλη, μαζί με ένα μικρό δωράκι.  
Το τμήμα των ενηλίκων τελείωσε για τις γιορτές στις 
19 ∆εκεμβρίου, ωστόσο συνέχισε τις πρόβες, καθώς 
ετοιμαζόμαστε για το Φεστιβάλ Αντίποδες. Για τα νεώ-
τερα τμήματα το 2016 ξεκίνησε με εμφάνιση στο πα-
νηγύρι  του εορτασμού των Θεοφανείων  και παρά τη 
ζέστη, έκαναν τους εαυτούς τους αλλά και την Κοινό-
τητα  
περήφανους. Επίσης, η Ακαδημία διοργανώνει έρανο  
στον κινηματογράφο ΚΑΠΡΙ στο Γκουντγουντ με την 
προβολή της  ταινίας «Γάμος αλά Ελληνικά 2»  
Αυτά είναι λοιπόν τα νέα μας. Μέχρι το επόμενο τεύ-
χος, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!  

Dance  Academy 
The home of Greek dancing  

 

News from the Greek Women’s Society of South Australia 
“Taxiarchis” 
The Annual Christmas party‐luncheon for the members of the Greek Women’s Society was held at the Goodwood Community 
Centre on the 25th of November. This luncheon which is one of the Society’s longstanding tradi ons is prepared and served main‐
ly by the ladies of the Execu ve Commi ee. Its aim is to provide recrea on for its members and celebrate the Christmas period 
blending Greek customs with the local ones. The ladies of the Execu ve Commi ee prepare in en rety this event, from the set up 
and decora ng of the ballroom, to the luncheon itself and the desserts which follow.  

At the end of the service, the Women’s Auxiliary of the Church Archangels of Michael and Gabriel offer a luncheon to all the pa‐
rishioners at the Olympic Hall.  As is customary, the Greek Women’s Society par cipated ac vely in the celebra on and our mem‐
bers prepared the tradi onal honey puffs as the dessert as well as the coffee.  A special men on and thanks to the ladies of of the 
Women’s Auxiliary of the Church of Kimisis  s Theotokou (Dormiton of the Theotokos) who worked alongside our members for 
these prepara ons. 

Το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο γεύμα για τα μέλη του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων πραγματοποιήθηκε στο Κοινο‐
τικό Κέντρο στο Goodwood στις 25 Νοεμβρίου. Αυτό το γεύμα το οποίο αποτελεί μακρόχρονη παράδοση του Συλλόγου προετοι‐
μάζεται και σερβίρεται κυρίως από τις κυρίες της εκτελεστικής επιτροπής. Στόχος της είναι να παρέχει αναψυχή για τα μέλη του 
Συλλόγου και να γιορτάσει την περίοδο των Χριστουγέννων με ελληνικά έθιμα με τα μέλη της. Οι κυρίες της εκτελεστικής επιτρο‐
πής προετοιμάζουν όλα τα μέρη αυτής της εκδήλωσης, από το στήσιμο και την διακόσμηση της αίθουσας χορού, μέχρι και το ίδιο 
το γεύμα καθώς και τα επιδόρπια που ακολουθούν.  

Την ημέρα της γιορτής των Ταξιαρχών, στο τέλος της λειτουργίας, οι κυρίες της Φιλοπτώχου της Εκκλησίας Ταξιαρχών Μιχαήλ 
και Γαβριήλ προσέφεραν ένα γεύμα σε όλους τους ενορίτες στο Ολυμπιακό Χωλ. Όπως συνηθίζεται, ο Σύλλογος Ελλήνων Κυριών 
& Δίδων συμμετείχε ενεργά στον εορτασμό καθώς τα μέλη μας έφτιαξαν τους παραδοσιακούς λουκουμάδες, καθώς και τον κα‐
φέ. Μια ειδική μνεία και ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κυρίες της Φιλοπτώχου του Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου (Dormiton of 
the Theotokos), οι οποίες εργάστηκαν μαζί με τα μέλη μας για τις προετοιμασίες αυτές. 

Νέα από τον Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών & Δίδων Ν.Α.  «Ο Ταξιάρχης» 
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Summer, great food, live music 
and dancing. The ingredients to a 
perfect summer weekend of                
Hellenic proportions 

E ndless fun enhanced with Greek culture and hospitality was how summer started for Hel‐
lenes of Adelaide as the 5th George Street Greek Fes ‐
val, proudly presented by the Greek Orthodox Communi‐
ty of S.A. kicked off in the popular business strip bringing 
in town a true funfair Greek style! 
Celebra ng the name day of the Church of St Nicholas, 
George Street literally turned to an open air summer 
fes val on Saturday 5 and Sunday 6 December drawing 
thousands of Adelaideans who came to enjoy the best 
Greek party in town with high doses of great food, tradi‐
onal music and dancing and true Hellenic hospitality. 

Everyone’s favourite yiros, seafood, shashliks (souvlakia) 
were on offer around the clock. Meanwhile tradi onal 
sweets, cold‐served café frappe and other summer 
drinks were the best remedy to beat the heat.  
As for the entertainment side of things, an array of  
dance groups and music bands, offered non‐stop fun 
Greek style!.  
Performances by the Community’s Dance Academy, the 
Lemnos Brotherhood Dance Group and the Cretan 
Dance Group offered the ul mate experience of tradi‐
onal Greece.  

In addi on, a Ukrainian Dance Group as well as Bolly‐
wood dancers , Serbian and Dutch Dance groups made 
George Street Fes val the heart of mul culturalism in 
South Australia with their powerful dance rou nes and 
colourful costumes.  

The real fun peaked when music bands Cosmos and Axia 
performed live on, playing favourite dance tunes that 
draw dance enthusiasts on to the dance floor.  
The formal part of the night began around 7.00pm on 
Saturday with a number of official guests a ending. The 
Hon Zoe Be son, Minister for Mul culturalism repre‐
sen ng the Premier of S.A Hon Jay Weatherill, the Hon 
Michael Atkinson, Speaker of the House of Assembly and 
Member for Croydon, Mr David Pisoni, Shadow Minister 
for Mul cultural Affairs represen ng the Leader of the 
Opposi on Mr Stephen Marshall, Mr Ma  Williams, Fed‐
eral Member for Hindmarsh, the Hon Grace Portolesi, 
Chair of the S.A Mul cultural and Ethnic Affairs Commis‐
sion, Mr John Trainer, Mayor of West Torrens Council,  
Mr Steve Georganas, former Federal Member for Hind‐
marsh, Mr Bill Gonis, President of the Greek Orthodox 
Community andn representa ves from the George Tra‐
mountanas Associa on.  
On Sunday a ernoon, during the raffle draw, one lucky 
winner claimed the first prize, a laptop and an iPad 
worth $1000, donated by The Greeks Workers  Educa‐
onal Associa on of S.A “PLATON”.  

 
The fes val con nued un l late Sunday night and de‐
spite the high temperatures on both days, George Street 
Fes val welcomed myriads of Greek culture enthusiasts 
who truly enjoyed the best summer event in South Aus‐
tralia.  

GEORGE  
STREET  
GREEK  
FESTIVAL 
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Φωτό: Μαθητές της Ακαδημίας Χορού στα μονοπάτια 
των ελληνικών παραδοσιακών χορών.  

 
 
 
 
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΤΗΣ 
ΤΖΩΡΤΖ 
ΣΤΡΗΤ 

Καλοκαίρι, απολαυστικό  
φαγητό, ζωντανή μουσική,  
χορός και οικογενειακή ατμό-
σφαιρα. Τα στοιχεία που  
αποτέλεσαν τη συνταγή του 
καλύτερου ελληνικού  
σαββατοκύριακου.  
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φιγούρες και τις πολύχρωμες στολές.  
Το  πραγματικό  γλέντι  όμως  κορυφώθηκε  με  ζω‐
ντανή μουσική από τις ορχήστρες Κόσμος και Αξία 
αντίστοιχα παίζοντας δημοφιλή τραγούδια και τις 
δυο ημέρες του Φεστιβάλ, προσφέροντας το από‐
λυτο ελληνικό ξεφάντωμα.  
 
Η επίσημη έναρξη της βραδιάς ξεκίνησε λίγο μετά 
τις  7.00  το  βράδυ  του  Σαββάτου  στην  οποία  πα‐
ρευρέθησαν αρκετοί επίσημοι προσκεκλημένοι. 
Ανάμεσά τους η κα Ζωή Μπέτησον, Υπουργός Πο‐
λυπολιτισμού η οποία εκπροσώπησε τον Πολιτεια‐
κό Πρωθυπουργό  κ.  Τζέη  Γουέδερηλ,  ο  κ. Μάηκλ 
Άτκινσον, Πρόεδρος της Βουλής Ν.Α και Βουλευτής 
Περιφέρειας Κρόϋντον, ο κ. Ντέηβιντ Πιζόνι, στην 
Αντιπολίτευση Υπουργός Πολυπολιτισμού και Βου‐
λευτής  Περιφέρειας  Άνλεϋ,  ο  κ.  Ματ  Γουίλιαμς, 
Ομοσπονδιακός  Βουλευτής  Περιφέρειας  Χάϊ‐
ντμαρς, η  κα Γκρέης Πορτολέσι, Πρόεδρος της Επι‐
τροπής  Πουπολιτισμικών  Υποθέσεων  Ν.Α.,  ο  κ. 
Τζων  Τρέηνερ,  Δήμαρχος  του  Γουέστ  Τόρρενς,  ο 
πρώην Βουλευτής Περιφέρειας Hindmarsh  κ.  Στά‐

θης  Γεωργανάς,    ο  Πρόεδρος  της  Κοινότητας  κ. 
Βασίλειος  Γκόνης  και  εκπρόσωποι  του  Συλλόγου 
Γεωργίου Τραμουντάνα «Νορθ».  
Το  απόγευμα  της  Κυριακής  πραγματοποιήθηκε  η 
καθιερωμένη  κλήρωση  της  λαχειοφόρου  όπου 
ένας τυχερός κέρδισε ένα iPad και ένα λαπτοπ  
αξίας  $1000,  δωρεά  του  Ελληνικού  Εργατικού 
Μορφωτικού Συλλόγου Ν.Α «Πλάτων».  
 
Το γλέντι όμως συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ 
της Κυριακής ενώ, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες 
που επικράτησαν και τις δυο μέρες,   το Φεστιβάλ 
ολοκληρώθηκε  με  επιτυχία  αφού  φιλοξένησε  χι‐
λιάδες κατοίκους της πόλης οι οποίοι απόλαυσαν 
το  καλύτερο  ελληνικό  καλοκαιρινό  γεγονός  της 
Νότιας Αυστραλίας.  
 

Μ ε ατελείωτο κέφι,   ελληνική κουλτού‐ρα  και  φιλοξενία  υποδέχθηκε  η  ομο‐
γένεια το καλοκαίρι στα πλαίσια του 5ο Ελληνικού 
Φεστιβάλ της οδού Τζωρτζ Στρητ‐ στο τμήμα όπου 
βρίσκεται  ο  Ι. Ναός Αγίου Νικολάου‐  το  οποίο α‐
ποτέλεσε το επίκεντρο διασκέδασης αλα ελληνικά 
και  το  οποίο  παρουσίασε  η  Ελληνική  Ορθόδοξη 
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. 
Με  αφορμή  την  ονομαστική  εορτή  του  Ναού,  το 
Σάββατο  5  και  Κυριακή  6  Δεκεμβρίου  η  πολυσύ‐
χναστη οδός μετατράπηκε σε ένα υπαίθριο πανη‐
γύρι προσελκύοντας χιλιάδες κατοίκους της πόλης 
που ήλθαν να ξεφαντώσουν ελληνικά με την καλύ‐
τερη  μουσική,  παραδοσιακό  φαγητό,  κουλτούρα 
και φιλοξενία.  
Από γαστρονομικής πλευράς, το διήμερο φεστιβάλ 
ικανοποίησε τους επισκέπτες και με το παραπάνω. 

Ο δημοφιλής γύρος, θαλασσινά και τα αγαπημένα 
σουβλάκια δεν σταματούσαν να σερβίρονται, ενώ 
καλοκαιρινά  ποτά,  καφέ  φραπέ,  και  μια  ποικιλία 
παραδοσιακών γλυκών έδιναν τη σκυτάλη για επι‐
δόρπιο. 
Και  επειδή  ελληνικό γλέντι δεν  νοείται  χωρίς ψυ‐
χαγωγία,  μια  σειρά  από  χορευτικά  και  μουσικά 
συγκροτήματα προσέφεραν ένα μοναδικό μουσικο
‐χορευτικό  θέαμα  με  άκρως  πολυπολιτισμικό  χα‐
ρακτήρα. 
Ελληνικοί χοροί από τους μαθητές της Ακαδημίας 
Χορού  της  Κοινότητας,  το  χορευτικό  συγκρότημα 
του Λημνιακού Συλλόγου και το Κρητικό χορευτικό 
συγκρότημα,  προσέφεραν    την  απόλυτη    γεύση 
από την Ελλάδα της παράδοσης.  
Ταυτόχρονα,  χορευτικά  Συγκροτήματα  Μπόλυ‐
γουντ  και  χορευτές  από  την Ουκρανία,  τη  Σερβία 
και την Ολλανδία,  ταξίδεψαν ανά τον κόσμο τους 
επισκέπτες  με  την  μουσική  τους,  τις  χορευτικές 
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Σύσσωμη  η  ομογένεια  γιόρτασε  με  λαμπρότητα  και 
φέτος  την  μνήμη  των  Αρχαγγέλων  Μιχαήλ  και  Γα‐
βριήλ  το  Σάββατο  7  και  Κυριακή  8  Νοεμβρίου  2015 
στον φερώνυμο  Καθεδρικό Ναό  της  οδού Φράνκλην 
στο κέντρο της Αδελαΐδας, τον πρώτο Ελληνορθόδοξο 
ναό στην Αδελαΐδα που ίδρυσε η Ελληνική  Ορθόδοξη 
Κοινότητα.  
Το  βράδυ  του  Σαββάτου  τελέστηκε,  χοροστατούντος 
του Μητροπολίτη Νοτίου Αυστραλίας  κ.κ. Χρυσοστό‐
μου, Μεγάλος Πανηγυρικός Εσπερινός τον οποίο πα‐
ρακολούθησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα‐
θώς και πλήθος κόσμου.   Ενώ στη συνέχεια οι κυρίες 
των  Φιλοπτώχων  προσέφεραν  στους  πιστούς  τους 
καθιερωμένους λουκουμάδες στο Ολύμπικ Χωλ.  Εκα‐
τοντάδες ομογενείς όμως κατέκλυσαν από νωρίς  την 
Κυριακή το πρωί τον εορτάζοντα Ι. Ναό για να παρα‐
κολουθήσουν  την  Πανηγυρική  Θ.  Λειτουργία  στην 
οποία  ιερούργησε  ο  Μητροπολίτης  Αδελαΐδας  κ.κ 

Χρυσόστομος.    Την Θ.  Λειτουργία  τίμησε  με  την  πα‐
ρουσία του ο Πρόεδρος της Βουλής Νοτίου Αυστραλί‐
ας  και  Βουλευτής  Περιφέρειας  Κρόϋντον  κ.  Μάηκλ 
Άτκινσον,  ο  Πρόεδρος  της  Κοινότητας  κ.  Βασίλειος 
Γκόνης καθώς και τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτι‐
κού Συμβουλίου.  
Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας τελέστηκε και η 
καθιερωμένη αρτοκλασία ενώ ακολούθησε η λιτάνευ‐
ση  της  σεπτής  εικόνας  των  Αρχαγγέλων  Μιχαήλ  και 
Γαβριήλ γύρω από το ναό.  
Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας προ‐
σφέρθηκε  πλούσιο  μεσημεριανό  γεύμα  στους  πι‐
στούς το οποίο ετοίμασαν οι κυρίες της Φιλοπτώχου 
του Ναού στο Ολύμπικ Χωλ.   Ενώ φρέσκους λουκου‐
μάδες  ετοίμασαν  οι  κυρίες  του  Συλλόγου  Ελληνίδων 
Κυριών και Δίδων Ν.Α «Ο Ταξιάρχης» μαζί με τις  
κυρίες των Φιλοπτώχων.  

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η 
μνήμη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ 
και Γαβριήλ 
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The Community celebrated 
the Cathedral’s name day 

Members  of  the  Execu ve  Council  as  well  as  hun‐
dreds of the Community’s members a ended a two‐
day event that marked the name day celebra ons for 
Adelaide’s  first  Greek  Orthodox  Church  on  Franklin 
Street, on Saturday 7 and Sunday 8 November 2015.  
Saturday  night  Bishop  of  Adelaide  Chrisostomos 
along with  the  rest  of  the  Community’s  clergy  con‐
ducted  the Great Celebra ve  Evening Vesper  in  the 
presence of the Execu ve Council members as well as 
dozens of parishioners.  
Meanwhile,  the  ladies  from  the  Cathedral’s  fellow‐
ship had arrived earlier at the church in order to dec‐
orate the interior as well as the holy icon of the Arch‐
angels.  
The  Evening Vesper was  followed by  the  tradi onal 
making  of  honey  puffs  across  the  road  at  Olympic 
Hall, prepared by the ladies of the Cathedral’s Fellow‐

ship. 
The  two‐day event con nued on Sunday morning as 
hundreds  of  parishioners  came  to  the  Cathedral  to 
a end the Great Divine  
Liturgy.  The Hon Michael Atkinson, Member for  
Croydon was amongst the official guests who a end‐
ed the morning service.  
During  the  Liturgy  Bishop  Chrisostomos  conducted 
the Blessing of  the  Five  Loafs  ceremony,  a  religious 
ceremony of great significance.  
The divine liturgy concluded with the tradi onal pro‐
cession of the holy icon around the church.  
The morning service was followed by  lunch at Olym‐
pic  Hall  featuring  all  the  favourite  grilled  delicacies 
whereas  the  ladies  from  the Greek Women  Society 
prepared the popular honey puffs ‘loukoumades’.  



 

 

Παρουσία του Κυβερνήτη Νοτίου Αυστραλίας κ. Χιου 
Βαν Λη, πραγματοποίησε η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα 
Νότιας Αυστραλίας το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο 
δείπνο προς τιμή των εθελοντών της αλλά και την απο‐
νομή των βραβείων «Κον Μαρίνος».  
 
Το δείπνο παρατέθηκε την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου στο 
Ολύμπικ Χωλ στις 7.30 το βράδυ με τη συμμετοχή εκα‐
τοντάδων εθελοντών και άλλων μελών της Κοινότητας 
καθώς επίσης και πολλών επίσημων προσκεκλημένων.  
 
Εκτός από τον Κυβερνήτη κ. Χιου Βαν Λη, η παρουσία 
του οποίου αποτελεί πρωτοφανές γεγονός, καθώς είναι 
η πρώτη φορά που Κυβερνήτης της Νότιας Αυστραλίας 
παρευρίσκεται  σε Χριστουγεννιάτικο δείπνο της Κοινό‐
τητας, τίμησαν την βραδιά με την παρουσία τους ο Πρό‐
εδρος της Βουλής και Βουλευτής Περιφέρειας Κρόϋντον 
κ. Μάηκλ Άκτινσον o οποίος και εκπροσώπησε τον Πολι‐
τειακό Πρωθυπουργό κ. Τζέη Ουέδερηλ , ο  Υπουργός 
Πολυπολιτισμικότητας  της Αντιπολίτευσης και Βουλευ‐
τής Περιφέρειας Άνλεϋ κ. Ντέηβιντ Πισόνι,  ο οποίος 
εκπροσώπησε τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευ‐
σης κ. Στήβεν Μάρσαλ, η Βουλευτής Τζένιφερ Ρανκήν, ο 
Δήμαρχος του Γουέστ Τόρρενς κ. Τζων Τρέηνερ, η Δή‐
μαρχος του Τσαρλς Στερτ κα Άντζελα Έβανς, ο Δικαστής 
κ. Νικόλαος Αλεξανδρίδης, ο κ. Ρότζερ Λην, Υπεύθυνος 
Εφαρμογής Πολιτικής της Υπηρεσίας Πολυπολιτισμικών 
Υποθέσεων, η Λοχαγός Ηλέην Φέργκιουσον  και ο Καθη‐
γητής Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φλί‐
ντερς κ. Μιχάλης Τσιανίκας.  
Εθελοντές και μη από όλους τους τομείς του ζωντανού 
αυτού οργανισμού που λέγεται Κοινότητα, εκπαιδευτι‐
κοί, εκπρόσωποι εκκλησιών, άνθρωποι που εργάζονται 
ανιδιοτελώς για την επιτυχία των μεγάλων εκδηλώσεων, 
όλοι βρέθηκαν κάτω από την ίδια στέγη για να υποδε‐
χθούν την Χριστουγεννιάτικη περίοδο. 
 
Το γιορτινά στολισμένο Ολύμπικ Χωλ με την οικεία ζε‐
στασιά και φιλοξενία της Κοινότητας, δικαίωνε και πάλι 
τον χαρακτήρα του ως το σπίτι της ομογενειακής οικογέ‐
νειας.  
Η βραδιά ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τον τελετάρχη 
κ. Γεώργιο Πετραλλά. 
Στη συνέχεια ακολούθησε το μήνυμα του Προέδρου της 
Κοινότητας κου Βασίλειου Γκόνη ο οποίος ευχαρίστησε 
του εθελοντές για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους λέγο‐
ντας πώς αυτοί αποτελούν την κινητήρια δύναμη του 
οργανισμού.  
«Οι εθελοντές μας μέσω του έργου τους δυναμώνουν 
και στηρίζουν την Ελληνική Κοινότητα και κατά τη συνέ‐
πεια την κοινωνία της Νότιας Αυστραλίας στο σύνολό 
της» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γκόνης.  
Το μήνυμα του Προέδρου ακολούθησε δείπνο ενώ η 
βραδιά συνεχίστηκε με την απονομή των βραβείων Κον 
Μαρίνος.  

Τα συγκεκριμένα βραβεία απονέμονται σε φοιτητές από 
το Πανεπιστήμιο Φλίντερς με αριστεία στην διατριβή 
τους στον τομέα των σπουδών τους.  
Την απονομή τίμησε ο Κυβερνήτης Νότιας Αυστραλίας 
κ. Χιου Βαν Λη ο οποίος και απένειμε τα βραβεία.  
Το πρώτο βραβείο έλαβε η φοιτήτρια Μαρία Σιάλη με 
τη διατριβή της “The Se lement of Greek‐Cypriot Mi‐
grants and Refugees in South Australia: 1945‐1980”. Η 

Μαρία Σιάλη φέτος ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στις 
Ελληνικές Σπουδές.  
Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στον Darren Clarke 
για τη διατριβή του “A Cri cal evalua on of Australian 
Federal Government policies and prac ces enabling 
what has been colloquially known as the North Territory 
Interven on in terms of global understandings of human 
rights”. Ο Darren ολοκλήρωσε κύκλο σπουδών παίρνο‐
ντας Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού & Κοινωνικού Σχε‐
διασμού.  
Το τρίτο βραβείο έλαβε η Uschi (Usrula) Artym για την 
έκθεση της “Overturning the Legal Fic on of Terra nul‐
lius.” H Uschi σπουδάζει Αρχαιολογία και βρίσκεται στον 
δεύτερο χρόνο των σπουδών της.  
Βραβεία αριστείας όμως απονεμήθηκαν και σε μαθητές 
των Σχολείων της Κοινότητας.  
Ο Σύλλογος Γεωργίου Τραμουντάνα «Νορθ» βράβευσε 
(κατά βαθμό επιτυχίας) τους μαθητές Ιορδάνη Λεονάρ‐
δο, Αναστασία Τρουπσή και Εφροσύνη Κοντοπούλου 
που αρίστευσαν στην εκμάθηση της ελληνικής ενώ o 
Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Ν.Α «Ο Ταξιάρχης» 
βράβευσε τους μαθητές Σταυρούλα Τσόνγκα και Γιάννη 
Παντελιό. 
Κλείνοντας την απονομή των βραβείων ο Καθηγητής 
Μιχάλης Τσιανίκας συνεχάρη τους φοιτητές και μαθητές 
για την επιτυχία τους τονίζοντας το πόσο σημαντικό εί‐
ναι να επιβραβεύονται τέτοιες προσπάθειες στο όνομα 
της ελληνομάθειας στο εξωτερικό.  
Η βραδιά συνεχίστηκε με ζωντανή μουσική από τον αγα‐
πημένο μουσικό  Κώστα Δαλαγιώργη και τον Δημήτρη 
Γιάννου.  
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Χριστουγεννιάτικο δείπνο Κοινότητας 
Ένα ευχαριστώ στους εθελοντές της 

Από αριστερά: Ο Κ. Β. Γκόνης, ο κ. Τζων Τρέηνερ, ο κ. Μάηκλ Άτκινσον, η 
Λοχαγός Ηλέην Φέργκιουσον, η κα Ε. Μερμίγκη, η κα Άντζελα Έβανς, η κα 
Τζένιφερ Ρανκήν, η κα Λαν Λη και ο Κυβερνήτης κ. Χιου Βαν Λη 



 

 

T he Governor of South Australia, His Excellency The Hon Hieu Van Le brightened the Communi‐
ty’s annual Christmas dinner as well as the Con Marinos 
awards presenta on, as he a ended the high profile 
event with his wife, Mrs Lan Le, on Thursday 10 Decem‐
ber at Olympic Hall.  
 
Mr Hieu Van  Le made history for the Greek Orthodox 
Community as it was the first  me in the organisa on’s 
history that a State Governor  a ended the annual 
Christmas dinner.  
 
The Christmas dinner is a gesture of apprecia on to‐
wards the Community’s volunteers who work  relessly 
throughout the year towards the success and progress of 
the organisa on.  
 
Working bees from all areas of the Community, teaching 
and admin staff and a number of official guests  felt the 
warm welcome  under a fes ve atmosphere enhanced 
by the Community’s hospitable spirit.  
 
Apart from the Governor Hon Hieu Van Le, the official 
guests list included The Hon Michael Atkinson, Speaker 
of the House of Assembly and Member for Croydon who 
also represented the Premier of South Australia, Mr Da‐
vid Pisoni, Shadow Minister for Mul culturalism and 
Member for Unley who also represented the Leader of 
the Opposi on Mr Stephen Marshall, Mr John Trainer, 
Mayor of West Torrens,  Mrs Angela Evans, Mayor of 
Charles Sturt Council, Magistrate Nick Alexandrides,  Mr 
Roger Lean, Principle Policy Officer of SAMEAC , Captain 
Elaine Fergusson, and Professor Michael Tsianikas from 
the Department of Modern Greek at Fllinders University.  
 
Olympic Hall was yet again in its usual glory as Christmas 
decora ons and the familiar warmth made jus ce to its 
character as the House of Hellenes in South Australia.  
 

The evening started off with an  introduc on and wel‐
come by  MC Mr George Petrallas followed by the Presi‐
dent, Mr Gonis, delivering his Christmas message.  
 
Mr Gonis thanked all volunteers  saying they are the 
backbone of the organisa on.  
 
“These volunteers strengthen and support the Greek 
community and in so doing the South Australian commu‐
nity as a whole ,”  Mr Gonis said.  
 
The President’s message was followed by supper and the 
event con nued with the Con Marinos Awards presenta‐
on.  

The Con Marinos Awards are presented to students who 
have achieved excellency in their thesis  in their area of 
study at Flinders University.  
 
The Awards were presented by His Excellency Hon Hieu 
Van Le, adding to the pres ge of annual presenta on.  
 
The first Award was presented to Ms Maria Shialis for 
her thesis “The Se lement of Greek‐Cypriot Migrants 
and Refugees in South Australia: 1945‐1980”. This year 
Ms Shialis completed her PhD in Greek Studies.  
The second award was presented to Mr Darren Clarke 
for his essay “A Cri cal evalua on of Australian Federal 
Government policies and prac ces enabling what has 
been colloquially known as the North Territory Interven‐

on in terms of global understandings of human rights”. 
Mr Clarke has just completed a Bachelor degree of Social 
Work and Social Planning with Flinders University . The 
third Award was presented to  Ms Uschi (Usrula) Artym  
for her essay  “Overturning the Legal Fic on of Terra nul‐
lius.” Ms  Artym is currently on her second year of stud‐
ies in Archaeology at Flinders University.  
Awards of excellency were also presented to students of 
the Community’s Greek schools.  
The George Tramountanas “North” presented awards (in 
order of high degree ) to students Jordan Leonardos, 
Anastasia Troupsi and Efrosini Kontopoulou respec vely.  
Meanwhile, the Greek Women Society of S.A 
“Taxiarchis” presented Awards to students Stavroula 
Tsonga and Yianni Pantelio respec vely.  
 
With the conclusion of the awards presenta on, Profes‐
sor Michael Tsianikas congratulated all students for their 
successful efforts saying  it is important to see such 
efforts been recognised in the name of Hellenism in Aus‐
tralia.  
 
The night con nued with live music by Adelaide’s  
favourite George Dalagiorgis and Jim Giannou.  
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The Community shares the Christmas spirit, 
saying thank you to its volunteers 

From left: Μr Nick Kyriazopoulos, Μr Bill Gonis, the Governor His Excel-
lency the Hon Hieu Van Le, Professor Michael Tsianikas and MC Mr 
George Petrallas 



 

 

The Greek Orthodox Community of South Australia sincerely 
thanks its sponsors for their con nued support. 
We ask our members to support organisa ons that support our 
Community. 

OUR VALUED SPONSORS 


