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Hello and welcome back to all our Members, Volunteers and 
Friends of the Greek Orthodox Community of SA Inc. to the 
first edi on of Community Pulse for 2017 and ‘Χριστός Ανέ-
στη [Christos Anes ]’ to everyone. 
Winter is now upon us so stay warm and safe. It has once 
again been an exci ng year so far on our social and cultural 
calendar and one with non-stop ac vity beginning with the 
Blessing of the Waters Fes val at Henley Beach in January. 
It was a Ηoly start to the year with a family fes val that the 
whole community at Henley Beach enjoyed. Favourite foods, 
relaxed atmosphere, and lots of entertainment composed 
the ul mate summer seaside fes val enhanced with Hellenic 

hospitality and the warm, welcoming spirit of the Greek Orthodox Community and friends.  
March was a packed month for the Community, filled with cultural and patrio c events. 
Star ng on the 8th of March, Interna onal Women’s Day (IWD), we heard the heartbreak-
ing story of an Iranian woman who fled her country in fear of being persecuted because of 
her beliefs and her role as an ac vist cap vated the audience at Olympic Hall as she gave a 
detailed account of her ordeal she went through to get safely to Australia. Her brave deci-
sion to leave her country to help other people reflected the theme of this year’s IWD, ‘Be 
Bold for Change’. On the same day in March we welcomed Ekaterini Xagorari, Ambassador 
of Greece to Australia, to the Olympic Hall. The Ambassador was joined by Andreas Gouras, 
Consul- General in South Australia. During the mee ng with the Execu ve commi ee a 
number of topics were covered.  
On March the 18th due to popular demand, the hilarious play "The Gossiper/O’ 
Kotsombolis" returned to Olympic Hall. The Community's ac ng troupe delivered countless 
laughs with a fine comedy that bares the signature of famous Greek playwright Dimitris 
Psathas.  All proceeds went towards the Community's Dance Academy. 
March 26th the Hellenic world, including the Greek Orthodox Community here in Adelaide 
celebrated 25th March Greek Independence Day. The Cathedral of Archangels Michael and 
Gabriel was the focal point of the Community’s celebra ons where a number of official 
guests and hundreds of members of the Community a ended the annual commemora on 
including laying of wreaths, poem recitals and a memorial service for our fallen heroes. 
April didn’t slow down with the lecture on Socrates teachings, Easter celebra on, and a live 
theatre with Women of Passion-Women of Greece.  On the 21st April the Greek Orthodox 
Community of SA hosted the Evzones. It was an absolute honour and privilege to have 
members of the Hellenic Presiden al Guard with us at the Ridleyton Greek Home for the 
Aged. It was a truly very special, historic and moving day for our residents, staff and friends 
of the community. 
Mul cultural SA, Department for Communi es and Social Inclusion, invited the Greek Or-
thodox Community of SA to par cipate in the ANZAC Eve Youth Vigil hosted by the Re-
turned & Services League of Australia so we had two young people, from our community to 
par cipate in the ceremony at the South Australian Na onal War Memorial, corner of 
North Terrace and Kintore Avenue, Adelaide. ANZAC events are very important tradi ons 
in our community and the Vigil is a valuable way to encourage young people to par cipate. 
I am sure the month of May was everyone’s favourite because Dimitris Basis came to Ade-
laide on the 14th May. It was an unforge able evening for the hundreds of fans who wel-
comed him to the Woodville Town Hall. The brilliant Dimitris Basis put together an amazing 
and intense performance that was thoroughly enjoyed by all. 
Hundreds of Hellenes and philhellenes a ended the 5th Goodwood Greek Fes val next to 
the Saints Constan ne & Helen Church with Greek culture enthusiasts enjoying the best of 
Hellenic hospitality and atmosphere.  
The Feast Day of Saints Constan ne and Helen were celebrated on Sunday 21st May. The 
service was very well a ended by many worshippers who came out for their Name Day 
with family and friends. 

Message from the President, Mr Bill Gonis OAM JP 

Greek Orthodox  
Community of S.A 

Εξώφυλλο:  
Μεγάλη Παρασκευή 
στον Καθεδρικό Ναό 
Παμμεγίστων  
Ταξιαρχών 



 

 

Please be aware that we now offer Greek History and Culture Classes – these are being or-
ganised and hosted by the Greek Orthodox Community of SA.  Classes will be presented in 
English and held at the Olympic Hall every Thursday from 27th July 2017 – for more details 
contact the Schools Coordinator Himo on 82314307 to experience the rich history and cul-
ture of Greece.  
 
Regards  
Bill Gonis OAM  
President  
Greek Orthodox Community of SA 
May 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Χαιρετούμε και καλωσορίζουμε όλα μας τα Μέλη, τους Εθελοντές και τους Φίλους της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α., ευχόμενοι σ’ όλους σας «Χριστός Ανέστη», με την 
έκδοση του πρώτου τεύχους του Κοινοτικού Παλμού για το 2017.  
Ο χειμώνας έφτασε φέρνοντας μαζί του την ανάγκη μας για ζεστασιά κι ασφάλεια. Για άλλη 
μια φορά, η χρονιά προμηνύεται συναρπαστική παρέχοντας ένα πλούσιο κοινωνικό και πο‐
λιτιστικό ημερολόγιο με συνεχείς εκδηλώσεις, η έναρξη των οποίων σημειώθηκε τον Ιανουά‐
ριο με τον εορτασμό των Θεοφανείων και την τελετή του αγιασμού των υδάτων στο Henley 
Beach. 
Ένα ευλογημένο ξεκίνημα στο έτος απέλαυσε ολόκληρη η παροικία με την πραγματοποίηση 
του οικογενειακού αυτού φεστιβάλ στο Henley Beach. Τ’ αγαπημένα φαγητά, η χαλαρή α‐
τμόσφαιρα και η ψυχαγωγία συνέθεσαν το απόλυτο καλοκαιρινό φεστιβάλ μαζί με την ελλη‐
νική φιλοξενία και το ζεστό, εγκάρδιο πνεύμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας και των 
φίλων της. 
Ο Μάρτιος ήταν ένας γεμάτος μήνας για την Κοινότητα με άφθονες πολιτιστικές και πατριω‐
τικές εκδηλώσεις. Στις 8 Μαρτίου, κατά τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, 
ακούσαμε την τραγική ιστορία μιας Ιρανής που διέφυγε από τη χώρα της φοβούμενη τον 
διωγμό εξαιτίας των πεποιθήσεών της και του ακτιβισμού της. Εντυπωσίασε το ακροατήριο 
στο Ολύμπικ Χωλ με την λεπτομερή ανιστόρηση των δοκιμασιών που πέρασε για να φτάσει  
στην Αυστραλία ασφαλής. Η θαρραλέα απόφασή της να εγκαταλείψει τη χώρα της για να 
βοηθήσει άλλους ανθρώπους εξέφρασε απόλυτα το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας της 
Γυναίκας «Τόλμη για Αλλαγή». Την ίδια μέρα του Μάρτη, υποδεχθήκαμε στο Ολύμπικ Χωλ 
την Πρέσβειρα της Ελλάδας στην Αυστραλία Κατερίνα Ξαγοράρη συνοδεία του Γενικού Προ‐
ξένου στην Νότια Αυστραλία Ανδρέα Γκούρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με το 
Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκαν  αρκετά  θέματα. 
Στις 18 Μαρτίου, κατόπιν  λαϊκής ζήτησης, ξαναπαίχτηκε στο Ολύμπκ Χωλ το ξεκαρδιστικό 
θεατρικό έργο «O Κουτσομπόλης». Ο θίασος της Κοινότητας προκάλεσε άφθονο γέλιο με 
μια ωραία κωμωδία που φέρει την υπογραφή του διάσημου Έλληνα θεατρικού συγγραφέα 

Μήνυμα Προέδρου, κ. Βασίλειου Γκόνη OAM JP 



 

 

Δημήτρη Ψαθά. Όλα τα έσοδα διατέθηκαν στην Ακαδημία Χορού της Κοινότητας. 
Στις 26 Μαρτίου, ο απανταχού Ελληνισμός συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της  Αδελαΐ‐
δας, γιόρτασε την 25η Μαρτίου Ημέρα της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας. Ο Καθεδρικός Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρ‐
χών ήταν το επίκεντρο των εορτασμών της Κοινότητας, όπου πολλοί επίσημοι προσκεκλημένοι και εκατοντάδες μέλη 
της Κοινότητας συμμετείχαν στον ετήσιο εορτασμό, συμπεριλαμβανομένης της τελετής κατάθεσης στεφάνων, της 
απαγγελίας ποιημάτων και της επιμνημόσυνης δέησης στην μνήμη των πεσόντων ηρώων μας. 
Οι εκδηλώσεις δεν έλειψαν και τον Απρίλιο με την πραγματοποίηση μιας διάλεξης πάνω στην Σωκρατική διδασκαλία, 
τον εορτασμό του Πάσχα και την θεατρική παράσταση με τίτλο «Γυναίκες με Πάθος, Γυναίκες της Ελλάδας». Την 21η 
Απριλίου, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν. Α. φιλοξένησε τους Εύζωνες. Ήταν μεγάλη τιμή και προνόμιο να έχουμε 
μαζί μας μέλη της Ελληνικής Προεδρικής Φρουράς στο Ελληνικό Γηροκομείο του Ridleyton. Ήταν μια πραγματικά ξε‐
χωριστή, ιστορική και συγκινητική ημέρα για τους τρόφιμους, το προσωπικό και τους φίλους της Κοινότητας. 
Η Υπηρεσία Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων  Ν.Α. και το Τμήμα Κοινοτήτων και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, κάλεσε την 
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. να συμμετάσχει στην Αγρυπνία Νεολαίας την Παραμονή της Εορτής των ANZAC, η 
οποία διοργανώθηκε από την  Ένωση Παλαιών Πολεμιστών κι Αποστράτων Αυστραλίας, όπου δύο νέοι της Κοινότη‐
τάς μας συμμετείχαν στην τελετή στο Εθνικό Μνημείο Πολέμου Νότιας Αυστραλίας, γωνία North Terrace και λεωφό‐
ρο Kintore, στην Αδελαΐδα. Οι εορταστικές εκδηλώσεις των ANZAC αποτελούν πολύ σημαντικές παραδόσεις της Κοι‐
νότητάς μας και η Αγρυπνία είναι ένας πολύτιμος τρόπος ενθάρρυνσης της συμμετοχής των νέων. 
Είμαι βέβαιος ότι ο Μάης υπήρξε ο αγαπημένος μήνας όλων,  με την άφιξη του Δημήτρη Μπάση στην Αδελαΐδα στις 
14 Μαΐου. Ήταν μια αξέχαστη βραδιά για τους εκατοντάδες θαυμαστές του που τον καλωσόρισαν στο Δημαρχείο του 
Woodville. Ο λαμπρός Δημήτρης Μπάσης έδωσε μια καταπληκτική και δυνατή παράσταση που όλοι απήλαυσαν. 
Εκατοντάδες Έλληνες και Φιλέλληνες παρακολούθησαν το 5ο Ελληνικό Φεστιβάλ του Goodwood παραπλεύρως του 
Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου οι λάτρεις του ελληνικού πολιτισμού απήλαυσαν την καλύτερη 
ελληνική φιλοξενία κι ατμόσφαιρα. 
Η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εορτάστηκε την Κυριακή 21 Μαΐου. Την λειτουργία παρακολούθησαν 
πολλοί πιστοί που συμμετείχαν στην Ονομαστική Εορτή τους με την οικογένεια και τους φίλους τους. 
 
 
Χαιρετισμούς, 
Βασίλης Γκόνης OAM 
Πρόεδρος 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α. 
Μάιος 2017 
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5 
Νέα από το Γηροκομείο 

Ευλογήθηκαν τα ύδατα 

ΣΕ ΑΥΤO ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

Το μήνυμα του Πάσχα 

Ένα γυναικείο μήνυμα ελπίδας 

What’s on the calendar 

  

11 June—Religious movie presentation  and lunch at  St Nicholas 

Νέα από την ελληνική διασπορά 

Γιορτάζοντας την Εθνική μας Επέτειο 

Ματιά στα ελληνικά μας σχολεία 

Στρώστε τραπέζι 

11 

9 

7 

15 

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δίδων «Ο Ταξιάρχης» 17 

19 

21 Ένα δυναμικό Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας 

27 

29 

17 June—Taverna Night at Chian Function Hall 

26 August ‐ Annual Schools Dance 

28 July– St Irene Chrysovalantou at St Nicholas Church 

Η λεβεντιά της Ακαδημίας Χορού 23 

15 Αugust ‐ Assumption of Virgin Mary Feast 

Νέα από την ελληνική διασπορά 31 

Εκδηλώσεις με...γυναικείο άρωμα 25 



 

 

who do not reside at RGHA were invited as well to a end 
and have lunch with their loved ones.  
 Everyone  had  a  great  a ernoon  celebra ng  Valen nes 
day,  because  love  knows  no  limits  and  certainly  isn’t 
affected by age.  
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Ridleyton Greek Home for the Aged  
Culture and tradi ons know no age 

R esidents  at  the Ridleyton Greek Home  for  the 
Aged enjoyed a day of celebra ons for the com‐

memora on of Greek Independence Day 25th  March.  
 
The Home's  func on room was prepared and decorat‐
ed appropriately to reflect  the spirit of the day, as resi‐
dents  remembered  those who  fought  for  the  freedom 
of Greece. 
 President of  the Greek Orthodox Community Mr. Bill 
Gonis OAM  and  the Treasurer of  the Community Mrs 
Carlene  Strar  Vasilakis  a ended  the  lunch which  fea‐
tured live music by band Zorba, food and poem recitals 

by residents.  
Meanwhile Bishop Christostom of South Australia who 
a ended the event, delivered his message for the day, 
emphasising the importance of celebra ng this historic 
milestone as well as how the church's role in the strug‐
gle for independence determined the course of the rev‐
olu on. . In a great atmosphere, the residents enjoyed 
the rest of their lunch with live music and dancing.  
 

W ho says that love and romance go away as 
we age? Residents at  the Ridleyton Greek 
Home for the Aged proved clearly that this 
is not the case and, if anything, love grows 

stronger we years go by.  
A  special  Valen ne’s  day  lunch was  provided  for  our 
couples  residing  at  RGHA  and  our  resident’s  spouses 

The Home shined with the presence of the nine members of 
the Hellenic Presiden al Guard who made history by coming 
to Adelaide and visi ng the Ridleyton Greek Home for the 
Aged. The Home’s residents along with the families and hun‐
dreds of members of the community gave them the warmest 
welcomed and treated them like royalty to say the least!  



 

 

Ο ι ένοικοι του Ελληνικού Γηροκομείου του Ρίντλιτον απόλαυσαν μια ξεχωριστή ημέρα 
γιορτάζοντας την Εθνική μας Επέτειο της 

25η Μαρτίου.  
Η αίθουσα εκδηλώσεων του Γηροκομείου ήταν κατάλ‐
ληλα στολισμένη, ζωντανεύοντας το πνεύμα της ημέ‐
ρας, καθώς οι ένοικοι τίμησαν τους ήρωες που πολέ‐
μησαν για την ελευθερία της Ελλάδας.  
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Β. Γκόνης και η Ταμία 
της Κοινότητας κα Κ. Βασιλάκη Σταρ, παρευρέθηκαν 
στο γεύμα το οποίο πλαισιώθηκε με ζωντανή μουσική 
από την ορχήστρα Ζορμπά, φαγητό και απαγγελίες 
ποιημάτων από τους ένοικους.  
Παράλληλα, ο Μητροπολίτης Αδελαΐδας Χρυσόστο‐
μος ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στο γεύμα, στο πα‐
νηγυρικό μήνυμά του, μίλησε για τη σημαντικότητα 
του εορτασμού αυτής της τόσο ιστορικής σημασίας 
ημέρας και πώς ο ρόλος της Εκκλησίας ήταν καθορι‐
στικός στην εξέλιξη της Επανάστασης.  
Οι ένοικοι απόλαυσαν την εορταστική ημέρα μέσα σε 
μια ευχάριστη ατμόσφαιρα όπου είχαν την ευκαιρία 
να ακούσουν αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια και 
επίσης να χορέψουν.  
 

Π οιος είπε ότι η αγάπη και το ρομάντζο εξα‐σθενούν στα γερατειά; Οι ένοικοι του Ελλη‐
νικού Γηροκομείου του Ρίντλιτον απέδειξαν 

ότι αυτό δεν ισχύει και αν μη τι άλλο , συμβαίνει το 
αντίθετο.  
Ένα ξεχωριστό γεύμα για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντί‐
νου περίμενε λοιπόν τα ζευγάρια που ζουν στο γηρο‐
κομείο αλλά και του ένοικους του ιδρύματος, οι σύζυ‐
γοι των οποίων δε μένουν εκεί και οι οποίοι προσκλή‐
θηκαν να γιορτάσουν την ημέρα αυτή μαζί με τους 
αγαπημένους και αγαπημένες τους.  
Όλοι απόλαυσαν ένα ευχάριστο απόγευμα γιορτάζο‐
ντας τον φτερωτό θεό της ρομαντικής αγάπης μιας και 
η αγάπη δεν έχει όρια και σίγουρα δεν επηρεάζεται 
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Ελληνικό Γηροκομείο του Ρίντλιτον 
H κουλτούρα και οι παραδόσεις δεν γνωρίζουν ηλικία 

Στιγμιότυπα από την ιστορική επίσκεψη των Ευζώνων στο 
Γηροκομείο της Κοινότητας στο Ρίντλιτον, την Παρασκευή 21 
Απριλίου.  Περιττό να πούμε ότι ένοικοι και κοινό τους απο‐
θέωσαν!  
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Ευλογήθηκαν τα νερά 
Μήνυμα για ειρήνη και αγάπη, αλλά και μια γερή δόση 
ελληνικής κουλτούρας προσέφερε το Φεστιβάλ των Θεο‐
φανείων σε χιλιάδες κόσμου που συνέρρευσε στην παρα‐
λία Χένλεη την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 για να πάρει 
μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις.   
Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με Θεία Λειτουργία που τελέστηκε 
σε όλους τους ναούς της Κοινότητας και συνεχίστηκε με 
την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στην προβλήτα της 
δημοφιλούς παραλίας καθώς και το καθιερωμένο ελληνικό 
πανηγύρι όπου οι χιλιάδες επισκέπτες απόλαυσαν αγαπη‐
μένα ελληνικά φαγητά και γλυκά σε συνδυασμό με ατελεί‐
ωτο κέφι.  
Την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων παρακολούθησαν 
πολιτικά στελέχη, ανάμεσά τους ο Αναπληρωτής Πολιτεια‐
κός Πρωθυπουργός Ν.Α. κ. Τζων Ράου εκ μέρους του Πολι‐
τειακού Πρωθυπουργού κ. Τζέη Γουέδερηλ , ο Ανώτατος 
Δικαστής Ν.Α κ. Χριστόφορος Κουράκης, ο Αρχηγός του 
Νομοθετικού Συμβουλίου στην Αντιπολίτευση κ. Ντέηβιντ 
Ρίτζγουέη εκ μέρους του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπο‐
λίτευσης κ. Στήβεν Μάρσαλ, ο Πρόεδρος της Βουλής Ν.Α κ. 
Μάηκλ Άτκινσον, ο Βουλευτής Περιφέρειας Κόλτον κ. Πωλ 
Κάηκα, η Δήμαρχος του Τσαρλς Στερτ κα Άντζελα Έβανς και 
ο Δήμαρχος του Γουέστ Τόρρενς κ. Τζων Τρέηνερ, ενώ αρ‐
γότερα τίμησε με την παρουσία του το επίσημο γεύμα και 
ο Κυβερνήτης Νότιας Αυστραλίας κ. Χιου Βαν Λη μετά της 
συζύγου του.  
Κατά τη διάρκεια του σύντομου τελετουργικού το οποίο 
τέλεσε ο Μητροπολίτης Αδελαΐδας κ.κ. Χρυσοστόμος, δε‐
κάδες νεαροί κολυμβητές έδωσαν μάχη στα νερά της 
Χένλεη για το σταυρό.  
Τυχερός όμως ήταν ο Δημήτριος Ματσουλιάδης ο οποίος 
απεδείχθη ικανότερος, ανασύροντας το σταυρό και προ‐
σθέτοντας μια ακόμα επιτυχία στο ενεργητικό του, αφού 
δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχε καταφέρει.  
Λίγο πριν την έναρξη του επίσημου μέρους, ο τυχερός κο‐
λυμβητής παρέλαβε βραβείο από τον Κυβερνήτη Ν.Α κ. 
Χιου Βαν Λη και τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Βασίλη 
Γκόνη για την επιτυχημένη του προσπάθεια.  
Κατά το επίσημο μέρος, ο Αναπληρωτής Πολιτειακός Πρω‐
θυπουργός κ. Τζων Ράου επαίνεσε για άλλη μια φορά την 
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α λέγοντας πως η ζωντά‐
νια της ελληνικής κουλτούρας είναι μεταδοτική.  
«Έχετε μια πλούσια ολοζώντανη κουλτούρα την οποία μοι‐
ράζεστε μαζί μας και συνεισφέρετε αφάνταστα στην πολι‐
τιστική ζωή αυτού το τόπου,» είπε χαρακτηριστικά.  
Ο κ. Γκόνης, Πρόεδρος της Κοινότητας έκανε ιδιαίτερη 
μνεία στους εθελοντές που εργάστηκαν ακούραστα για την 
επιτυχία λέγοντας πως η συνεισφορά τους στην πρόοδο 
του οργανισμού είναι ανεκτίμητη.  
Το ψυχαγωγικό μέρος ξεκίνησε με μια ιερή χορευτική πα‐
ρουσίαση από το Ιθαγενές πολιτιστικό συγκρότημα Γέλακα 

ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης προς τους αυτόχθονες 
κατοίκους της περιοχής.  
Πρόκειται για ένα τελετουργικό το οποίο χάνεται στα βάθη 
των αιώνων και το οποίο εξυμνεί  την άμεση σχέση των 
ιθαγενών της περιοχής με τη θάλασσα και τη γη.   
Το κέφι ανέβηκε στα ύψη όμως με τις χορευτικές παρου‐
σιάσεις του καινοτομικού χορευτικού συγκροτήματος γυ‐
μναστικής OPA‐Size.  
Οι ΟΡΑ‐Size έδειξαν στο κοινό, πώς, μέσα από τους ελληνι‐
κούς χορούς, συνδυασμένους με ασκήσεις αεροβικής γυ‐
μναστικής μπορεί κανείς να κάψει θερμίδες και να χάσει 
περιττά κιλά.  
Οι χορευτικο‐γυμναστικές τους χορογραφίες ξεσήκωσαν 
στην κυριολεξία το πλήθος ενώ πολλοί ήταν αυτοί που 
μπήκαν μαζί τους στο…χορό της γυμναστικής.  
Το κοινό όμως αποθέωσε, όπως άλλωστε συνηθίζεται και 
τους μαθητές της Ακαδημίας Χορού της Κοινότητας οι ο‐
ποίοι παρουσίασαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς με 
αποκορύφωση τους δυνατούς λεβέντικους χορούς  
της Κρήτης.  
Μετά τις παρουσιάσεις των χορευτικών συγκροτημάτων τη 
σκυτάλη πήρε η ορχήστρα Ζορμπά, η οποία έπαιξε αγαπη‐
μένα χορευτικά κομμάτια χαρίζοντας κέφι μέχρι αργά το 
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Henley beach and Henley square had their Greek col‐
ours on, on Sunday 8th of January as the Greek Ortho‐
dox Community held its annual Blessing of the Waters 
Fes val as part of the Epiphany celebra ons.  
 
The celebra ons combined the Divine Liturgy conduct‐
ed at all the Community’s churches and the blessing of 
the waters service conducted at the Henley je y.  
 
Meanwhile, Henley 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 umbrel‐
las by the seaside created a family atmosphere 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 ceremo‐
ny where our clergy purify and sanc fy the waters, fol‐
lowing 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 Dimitrios Matsouliadis 
proved the strongest and more skilled of all other 
swimmers in the race to retrieve the cross.  
 
At the same  me, following the tradi on, ten white 
doves were released in the sky as a symbol of purity 
and enlightenment, sending a message for peace and 
prosperity.   
 
His Excellency The Hon Hieu Van Le, Governor of South 
Australia, The Chief Jus ce of South Australia Hon Chris 
Kourakis, Deputy Premier Hon John Rau, represen ng 
the Premier of South Australia Hon Jay Weatherill,  Hon 
David Ridgway MLC, Liberal Leader in the Upper House, 
represen ng the Leader of the Opposi on Mr Steven 
Marshall, the Hon Michael Atkinson, Speaker of the 
House of Assembly and member for Croydon repre‐
sen ng the Minister of Mul cultural Affairs Hon Zoe 
Be son, Mr Paul Caica, Member for Colton,  Ms Angela 
Evans, Mayor of the City of Charles Sturt, Mr John 
Trainer, Mayor of West Torrens Council and Councillor 
Paul Alexandrides were amongst the official guests who 
a ended the Epiphany celebra ons.  
 
Back at Henley Square, the lucky swimmer was present‐

ed with a trophy by Bishop Chrisostomos, the Governor 
of South Australia and the Community’s President Mr 
Gonis and the formali es con nued with speeches by 
official guests.   
 
“Your culture is so vibrant and so rich and your contri‐
bu on to this State’s cultural life is absolutely phenom‐
enal,” said Mr Rau.  
 
By that 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.  
 
The entertainment part began with a dance ritual by 
Indigenous cultural group Yelaka.  
The ritual’s origins are found thousands of years ago, 
and portray the close rela onship of the indigenous 
people of the area with the ocean and the land.  
But fun really heated up when a unique dance/fitness 
group showed how Greek dancing combined with aero‐
bic exercises can burn serious calories and help lose 
weight…just by having fun.  
The crowd seemed to be enjoying the novelty and 
many joined the instructors as they were…well, per‐
forming!  
But guests equally enjoyed the talented students of the 
Community’s Dance Academy who, once again showed 
their dancing skills by performing tradi onal Greek 
dances.  
Meanwhile band Trio Zorba had in store a full enter‐
tainment package for the 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. 

The waters were blessed 



 

 

A heart‐breaking story of a refugee woman who fled 
her country to come to Australia delivered a powerful 
message to women during Interna onal Women’s Day 
celebra ons at Olympic Hall on Wednesday 8 March.   
Ms Vahedeh Mansoury, a Kurdish refugee from Iran 
feared persecu on in her country because she was sup‐
por ng movements for women’s rights.  
 
“I came to Australia in 1999 as a refugee, fled prosecu‐
on from Iranian Muslim regime due to my poli cal 

views as an ac vist,” she said.   
Her story cap vated guests who felt the pain and the 
anxiety of a woman who faced a series of challenges so 
that she can con nue her work on empowering women 
and families.  
Ms Mansoury worked in Iran as a teacher and school 
counsellor at a high school in a small city called Qor‐
weh, in the Kurdistan region.  
She mapped women’s issues in the region and decided 
to address those issues and help her students become 
independent.  However, her plans were challenged by a 
Department called Gozinesh which had nothing to do 
with the Department of Educa on.  
She was forced to abandon her classes un l further no‐
ce. She decided to run classes at her home, but that 

plan was also shut down by the regime.  
This led her to her decision to leave Iran and migrate to 
Australia. But the journey was far from easy and full of 
heart ache as Vahedeh lost one of her children in the 
process.   
Today she works for the Southern Domes c Violence 
Service in Adelaide, helping women who reach out for 
help. The President Bill Gonis OAM welcomed the offi‐
cial guests who a ended the event including  the Hon 
Zoe Be son, Minister for the Status of Women, the 
Hon Jing Lee, Shadow Parliamentary Secretary for Mul‐

cultural Affairs,  Mr Steve Georganas, Federal Member 
for Hindmarsh and the Hon Ms Grace Portolesi, Chair of 
the South Australian Mul cultural & Ethnic Affairs Com‐
mission.  Delivering her speech Minister Be son gave 
emphasis on this year’s theme “Be Bold for Change”, 
saying that South Australia has done a lot to bring 
change in the way women are treated in poli cs and in 
society in general. The forum also featured a discussion 
with Ms Portolesi who answered ques ons about her 
life and career as a female poli cian in South Australia.  
The cultural program featured live singing by the Com‐
munity’s Choir as well as a live performance by special 

guest Loucas Loizou, an acclaimed Cyprian singer/
songwriter. During the event, two members of the 
Greek Orthodox Community were presented honorary 
awards for their long services to the Community.  
Mrs Ka na Flabouris and Mrs Panagiota Pipinias were 
both presented with an honorary plaque as an acknowl‐
edgement for their invaluable contribu on to the or‐
ganisa on’s be erment. Poem recitals by members of 
the teaching staff were also part of the forum.  MC of 
the event was Mrs Evelyn O’Loughlin, CEO of Volunteer‐
ing SA/NT, whom we thank for an excellent job and pro‐
fessional presenta on. 
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A message of hope for women  
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Η συγκινητική ιστορία μιας πρόσφυγας από το Ιράν που 
έφυγε από τη χώρα της για να έρθει στην Αυστραλία, 
έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας στον γυναικείο 
πληθυσμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Διεθνή 
Ημέρα της Γυναίκας που πραγματοποιήθηκε στο Ολύ‐
μπικ Χωλ την Τετάρτη 8 Μαρτίου. Η κα Βαχντέ Μανσου‐
ρί , Κούρδη πρόσφυγας από το Ιράν, η οποία ήταν καλε‐
σμένη ομιλήτρια στην εκδήλωση, ζούσε με τον φόβο 
της καταδίωξης στη χώρας της επειδή υποστήριζε κινή‐
ματα υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Ο Πρόε‐
δρος της Κοινότητας κ. Βασίλης Γκόνης καλωσόρισε 
τους επίσημους προσκεκλημένους που παρευρέθησαν 
στην εκδήλωση, ανάμεσά τους η κα Ζωή Μπέτησον, 
Υπουργός για τη Υπόσταση των Γυναικών, η κα Τζινγκ 
Λη, Κοινοβουλευτική Γραμματέας Πολυπολιτισμικότη‐
τας στην Αντιπολίτευση, ο κ. Στάθης Γεωργανάς, Ομο‐
σπονδιακός Βουλευτής Περιφέρειας Χάηντμαρς, και η 
Γκρέης Πορτολέσι, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολυπολιτι‐
σμικότητας & Εθνοτικών Υποθέσεων Ν.Α.  Στο καλωσό‐
ρισμά της η Υπουργός Μπέτησον έδωσε έμφαση στο 
φετινό θέμα της Ημέρας «Ας Τολμήσουμε για την Αλλα‐
γή», λέγοντας ότι η Νότια Αυστραλία έχει κάνει πολλά 
για να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο μεταχείρισης των 
γυναικών τόσο στην πολιτική όσο και στην ευρύτερη 
κοινωνία. Η εξιστόρηση της περιπέτειας της κα Μαν‐
σουρί, καθήλωσε τους παρευρισκόμενους οι οποίοι 
ένιωσαν τον πόνο και την αγωνία που πέρασε προκει‐
μένω να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της στην εμψύ‐
χωση των γυναικών.  
«Ήρθα στην Αυστραλία το 1999 ως πρόσφυγας  για να 
αποφύγω τυχόν σύλληψη από το Μουσουλμανικό κα‐
θεστώς εξαιτίας των πολιτικών μου πεποιθήσεων,» είπε 
χαρακτηριστικά. Η κα Μανσουρί δούλεψε στο Ιράν ως 
εκπαιδευτικός και σχολική σύμβουλος σε ένα γυμνάσιο 
της μικρής πόλης Κορβέε, στην Κουρδική ζώνη. Κατέ‐
γραψε τα θέματα του γυναικείου πληθυσμού της περιο‐
χής και αποφάσισε να αναλάβει τη διευθέτησή τους, 
βοηθώντας τις μαθήτριες της να γνωρίζουν τα δικαιώ‐
ματά τους και να αποκτούν ανεξαρτησία. Ωστόσο όμως, 
τα σχέδια της εμποδίστηκαν από την ισχυρή Υπηρεσία 
Gozinesh, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το Υπουργεί‐
ο Παιδείας του Ιράν. Αναγκάστηκε έτσι να σταματήσει 
τη διδασκαλία μέχρι νεωτέρου. Αποφάσισε όμως να 

παραδίδει μαθήματα από το σπίτι της, ωστόσο όμως 
και αυτό το σχέδιο απαγορεύτηκε από το καθεστώς. 
Αυτό την οδήγησε να πάρει την απόφαση να φύγει από 
το Ιράν και να μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Το ταξίδι 
όμως ήταν κάθε άλλο παρά εύκολο, γεμάτο αγωνία α‐
κόμα και κακοτυχία αφού έχασε ένα της παιδί κατά τη 
φάση εξόδου της από τη χώρα. Σήμερα, η Βαχντέ εργά‐
ζεται στην Υπηρεσία Οικιακής Βίας Νοτίων Προαστίων, 
βοηθώντας γυναίκες που έχουν άμεση ανάγκη από συ‐
μπαράσταση.  Στην εκδήλωση, καλεσμένη ομιλήτρια 
ήταν επίσης και η κα Πορτολέσι, η οποία μοιράστηκε, 
μέσω διαλόγου τις δικές προσωπικές εμπειρίες ως γυ‐

ναίκα στην πολιτική και γενικότερα από τη ζωή της στην 
Αυστραλία. Η βραδιά πλαισιώθηκε με μουσικό πρό‐
γραμμα, το πρώτο μέρος του οποίου επιμελήθηκαν τα 
μέλη της Χορωδίας της Κοινότητας. Στη συνέχεια όμως, 
παρουσίασε μουσικό πρόγραμμα ζωντανά και ο γνω‐
στός Κύπριος τραγουδιστής και μουσικός Λουκάς Λοΐ‐
ζου.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν 
και τιμητικές πλακέτες στις κυρίες Κατίνα Φλαμπούρη 
και Παναγιώτα Πιπινιά για τις πολύχρονες και πολύτι‐
μες υπηρεσίες τους στην Κοινότητα.  Η γυναικεία πα‐
ρουσία συνεχίστηκε με απαγγελίες ποιημάτων από μέ‐
λη του εκπαιδευτικού προσωπικού της Κοινότητας.  Τε‐
λετάρχης στην εκδήλωση ήταν η κα Έβελην Ο’Λὀκλην, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Υπηρεσίας Εθελοντισμού 
Νοτίου Αυστραλίας και Βορείου Επικρατείας την οποία 
και ευχαριστούμε θερμά για την άψογη παρουσίαση 
και  

Ένα γυναικείο μήνυμα ελπίδας 
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 GREEK SCHOOLS              

HONOURING THE HEROES OF THE 1821 EPOS 

In remembrance of the historic 25th of March, the Greek 
Schools of the Greek Orthodox Community of SA, once 
again celebrated  Greek Independence Day on Sunday, 
26th of March 2017. The evening began with tradi onal 
Greek dancing by the Dance Academy and was followed 
by poem recita ons, short plays and patrio c songs.  The 
packed‐out Olympic Hall was filled with na onal pride and 
a sense of patrio sm as youth took over the stage and the 
dance floor in true Hellenic colours and sounds. The Presi‐
dent of the Greek Community Mr Gonis said how im‐
portant it is to con nue the  tradi ons of 25th March 
through our Greek Schools programs for the last 87 years.  
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     Traditions and national prid

Acquaintance Day 
Parents, caregivers and students were invited to a end 
GOCSA Acquaintance Day on Sunday, 26th of February 
2017. The purpose of the evening was to enable parents 
to meet with students’ class teachers, School Commi ee 
and Members of the Execu ve Commi ee, to discuss 
common issues and gain informa on about the year leve
and coming events. 

Students  from  the  Community’s  A ernoon  Schools  go
into the sprit of Easter by making  a number of crea ons
using  their  imagina on and  the  rich Greek Easter  tradi
ons, as they are passed from genera on to genera on

The most popular  of the students’ crea ons was the  
Easter candle ‘Lambada’.  
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ΤΙΜΩΣΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821 
 
Eις μνήμη των ηρώων της ιστορικής εορτής της 25ης 
Μαρτίου, τα Ελληνικά Σχολεία της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας, γιόρτασαν την Ημέρα της 
Ανεξαρτησίας την Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017. Η βραδιά 
ξεκίνησε με παραδοσιακούς Ελληνικούς χορούς και ακο‐
λούθησαν απαγγελίες ποιημάτων, σύντομα θεατρικά και 
πατριωτικά τραγούδια. Οι μαθητές των σχολείων της Κοι‐
νότητας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό στη σκηνή και κατα‐
χειροκροτήθηκαν από τους γονείς και κηδεμόνες που 
είχαν κατακλύσει το Ολύμπικ Χωλ. Ο Πρόεδρος της Κοι‐
νότητας κ. Γκόνη  τόνισε στον πανηγυρικό της ημέρας το 
πόσο σημαντικό είναι που διατηρούνται οι παραδόσεις 
της Εθνικής μας Επετείου μέσα από τα ελληνικά σχολεία 
της Κοινότητας.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 



 

 

Εθνική υπερηφάνεια και παραδόσεις 
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Ημέρα Γνωριμίας 

Γονείς, κηδεμόνες και μαθητές προσκλήθηκαν να 
παραστούν στην Ημέρα Γνωριμίας  της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας την 
Kυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017. Ο σκοπός της βρα-
διάς ήταν να γνωρίσουν οι γονείς τους εκπαιδευτι-
κούς, την Σχολική Επιτροπή και τα Μέλη της Εκτελε-
στικής Επιτροπής και να συζητήσουν κοινά θέματα  
λαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα 
των σχολείων και τις  επερχόμενες εκδηλώσεις. 

Πασχαλινές δημιουργίες από τους μαθητές των απο‐
γευματινών σχολείων της Κοινότητας 
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H undreds of Hellenes across Adelaide cele-
brated the 196th Anniversary of the 25th 

March Greek Independence Day, joining the millions of 
Hellenes across the globe.  
 
The celebrations took place at the Cathedral of Arch-
angels of Michael and Gabriel in the city on Sunday 
March 26 featuring a memorial service, laying of 
wreaths as well as students’ presentations.   
 
His Excellency the Hon  Hieu Van Le, Governor of 
S.A, Chief Justice Chris Kourakis, Hon Zoe Bettison 
MP, Minister for Multicultural Affairs representing the 
Premier of South Australia Hon jay Weatherill MP, Ms 
Rachel Sanderson, Member for Adelaide and Shadow 
Minister for Child Protection representing the Leader of 
the Opposition Mr Stephen Marshall Ms Jayne Stinson 
on behalf of Mr Steve Georganas, Federal Member for 
Hindmarsh, Ms Jo Chapley, Candidate for Dunstan 
and Mr Norman Schueler, Deputy Chair of   the South 
Australian Multicultural and Ethnic Affairs Commission, 
representing Ms Grace Portolesi, Chair of the Com-
mission were among the official guests who attended 
the event along with representatives from local Greek 
Clubs and Associations.  
 
The celebrations began with the Great Doxology inside 
the church which was accordingly decorated to reflect 
the spirit of the day.  
Greek flags and students in traditional costumes of the 
era added to the sense of national pride and patriot-

ism. The great doxology was followed by a short me-
morial service outside at the church’s courtyard with 
clergy and guests paying respects to those heroes 
who fought for Greece’s independence.  
 
In his celebrative message Mr Bill Gonis stressed the 
importance of continuing the tradition of the 25th March 
Greek Independence Day through the Community’s 
Greek School programs.  
 
The message was followed by the laying of wreaths 
and the one minute silence in memory of the fallen he-
roes, to conclude with poem recitals and the national 
anthems.  
 
The celebrations however continued later in the day 
with a spectacular Schools event at Olympic Hall.  
Hundreds of students gathered at the Hall to partici-
pate in a series of presentations featuring poems recit-
als, short plays and singing.  
 
Meanwhile the students from the Community’s Dance 
Academy gave an unforgettable performance as they 
presented traditional dancing closely related to that 
part of Greek history.  
 
The hundreds of parents and grandparents who at-
tended the event as well as members of the Executive 
and Supervisory Councils made sure the efforts of 
both Schools and Dance Academy students were 
acknowledged with endless applause and cheering.  

A Day of na onal pride 
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Στιγμιότυπο από την θεατρική παράσταση «Ο Κουτσομπόλης» στο Ολύμπικ Χωλ 

Ε κατοντάδες ομογενείς από όλη την Αδελαΐδα 
πήραν μέρος και φέτος στις εορταστικές εκ-

δηλώσεις για την 196η Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 
που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 26 Μαρτίου 
2017.  
Το επίκεντρο των εκδηλώσεων οι οποίες πλαισιώθη-
καν με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση 
στεφάνων ήταν ο Καθεδρικός Ναός Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχών στο κέντρο της Αδελαΐδας.  
 
Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους ήταν ο 
Κυβερνήτης Ν.Α κ. Χιου Βαν Λη, ο Ελληνικής καταγω-
γής Αρχιδικαστής κ. Χριστόφορος Κουράκης, η  
Υπουργός Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων κ. Ζωή Μπέ-
τησον η οποία εκπροσώπησε τον Πολιτειακό Πρωθυ-
πουργό κ. Τζέη Γουέδερηλ, η Βουλευτής Περιφέρειας 
Αδελαΐδας και Υπουργός Προστασίας του Παιδιού 
στην Αντιπολίτευση κα Ρέητσελ Σάντερσον εκπροσω-
πώντας τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
κ. Στήβεν Μάρσαλ, η κα Τζέην Στήνσον εκπροσωπώ-
ντας τον Βουλευτή Περιφέρειας Χάηντμαρς κ. Στάθη 
Γεωργανά, η κα Τζο Τσαπαλιάρη, Υποψήφια Βουλευ-
τής Περιφέρειας Ντάνστεν και ο κ. Νόρμαν Σουέλερ, 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας 
και Εθνοτικών Υποθέσεων, εκπροσωπώντας της Πρό-
εδρο της Επιτροπής κα Γκρέης Πορτολέσι, καθώς και 
εκπρόσωποι τοπικών Συλλόγων και φορέων.  
 
Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με Πανηγυρική Αρχιερατική 
∆οξολογία υπό του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αδε-
λαΐδας κ.κ. Χρυσοστόμου. Οι γαλανόλευκες σημαιού-

λες και οι μαθητές ντυμένοι με παραδοσιακές στολές 
έδωσαν έναν ακόμη πιο έντονο πανηγυρικό τόνο στο 
εσωτερικό του ναού.  
 
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο του Ναού 
όπου εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας και έγινε 
κατάθεση στεφάνων εις μνήμη των ηρώων. Στο μήνυ-
μά του ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Γκόνης μίλησε 
για τη σημαντικότητα να εορτάζονται οι εθνικές επέτειοι 
μέσα από τα σχολικά προγράμματα 
Το μήνυμα του Προέδρου ακολούθησε η καθιερωμένη 
κατάθεση στεφάνων και η ενός λεπτού σιγή εις μνήμη 
των πεσόντων της Επανάστασης του 1821 και ολοκλη-
ρώθηκε  με την ακρόαση των εθνικών ύμνων.  
Οι εορταστικές εκδηλώσεις όμως συνεχίστηκαν το  
απόγευμα της ίδιας ημέρας με σχολική εορτή που 
πραγματοποιήθηκε στις 5 το απόγευμα στο Ολύμπικ 
Χωλ.  
Εκατοντάδες μαθητές έδωσαν το παρόν τους στην ε-
θνική αυτή ημέρα, παρουσιάζοντας σειρά ποιημάτων, 
μικρών θεατρικών παραστάσεων και πολλών πατριω-
τικών τραγουδιών.  
 
Οι λιλιπούτιοι  μαθητές ενίσχυσαν τον πατριωτικό χα-
ρακτήρα της σχολικής εορτής φορώντας εθνικές ενδυ-
μασίες, ενώ οι μαθητές της Σχολής Χορού έδωσαν χο-
ρευτικό ρεσιτάλ  με παραδοσιακούς χορούς και τρα-
γούδια της εποχής. Οι εκατοντάδες γονείς και παπ-
πούδες που παρευρέθηκαν αλλά και τα μέλη του ∆ιοι-
κητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, αποθέωσαν τόσο 
τους μαθητές για τις παρουσιάσεις τους όσο και για τις 
εντυπωσιακές χορευτικές ικανότητες των μαθητών της 
Ακαδημίας Χορού.  

Ημέρα Εθνικής υπερηφάνειας 



 

 

O n the 27th of February which was “ Clean Monday”  or Kathari De era many of our‐
members and friends of the Greek Women’s Organiza on 
gathered on the foreshore of Glenelg in front of the Stam‐
ford Hotel for a picnic, fun and games. 
 For decades now, the Associa on has been organizing this 
event every year with the main objec ves being to cele‐
brate Kathari De era true to Greek tradi on.  Clean Mon‐
day apart from marking the first day of Lent is also consid‐
ered in Greece to mark the first day of spring with Greeks 
celebra ng it with outdoor ac vi es. 
Many Greek families, young and old, will picnic in parks or 
by the seaside and fly kites which is said to symbolize happi‐
ness and family unity 
Food is also a very important part of the Clean Monday cel‐
ebra on with shellfish, fas ng food and laganas (azyme 
bread) being consumed. 
 This year, the weather for our celebra on was perfect. Alt‐
hough it was hot and sunny the huge pines on the grassy 

Glenelg foreshore provided ample shade and the local facili‐
es facilitated the games and compe ons. 

In true picnic style everyone brought their blankets, folding 
chairs, and their picnic baskets filled with “ nis sima” food 
of Len, Food, such as Laganas, olives as well as halva. The 
only thing missing was the kite flying … but there were plen‐
ty of other outdoor games and ac vi es which fostered so‐
cializing, physical ac vity, and fun. 
And of course the event would not have been complete 
without the hat compe on. The ladies lined up with their 
hats to be judged. The judges had a hard  me but finally 
picked the winners with the most original hats.   
A special prize was awarded to the lady who instead of 
wearing her hat wore her parakeet on her head!! – a truly 
novel headpiece! 
The day would not have been complete without the tradi‐
onal banter and of course the telling of jokes. Everyone 

gathered together to enjoy jokes and spontaneous an‐
ectdotes.  
All in all everyone had a wonderful  me and promised to be 
back next year. See you all there next year. Perhaps there 
will even be some kite flying.. 

NEWS from the Greek Women’s      
Society of S.A. “Taxiarchis”on Earth! 
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NEA από το Σύλλογο Ελληνίδων  
Κυριών και Δίδων «Ο Ταξιάρχης» 

Σ τις 27 του Φλεβάρη γιορτάσαμε όπως κάθε χρόνο 
την Καθαρή Δευτέρα. Μέλη αλλά και φίλοι του 

Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων συγκεντρώ‐
θηκαν στο γρασίδι μπροστά από το ξενοδοχείο Στάμφορντ 
στην παραλία του Γκλενέλγκ για το καθιερωμένο πικ νικ με 
άφθονη διασκέδαση και παιχνίδια.  
Για δεκαετίες τώρα ο Σύλλογος οργανώνει αυτή την εκδή‐
λωση με κύριο σκοπό να γιορτάσουμε την Καθαρή Δευτέ‐
ρα, μια από τις μεγάλες μας παραδόσεις. Η Καθαρή Δευτέ‐
ρα, εκτός του ότι σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής 
θεωρείται στην Ελλάδα η πρώτη μέρα της άνοιξης και 
γι’αυτό οι Έλληνες τη γιορτάζουν με δραστηριότητες στην 
ύπαιθρο. Πολλές ελληνικές οικογένειες  διαφόρων ηλικιών 
ξεχύνονται στα πάρκα ή στις παραλίες και πετούν χαρταε‐
τούς, κάτι που θεωρείται σύμβολο ευτυχίας και οικογε‐
νειακής ενότητας.  
Το φαγητό είναι  επίσης ένα σημαντικό μέρος του εορτα‐
σμού της Καθαρής Δευτέρας και αποτελείται από νηστίσι‐
μα φαγητά όπως θαλασσινά, σκορδαλιά και λαγάνες. Ο 
καιρός φέτος στάθηκες σύμμαχος στον εορτασμό της Κα‐

θαρής Δευτέρας αφού είχε ηλιοφάνεια με ζέστη και τα με‐
γάλα δέντρα της παραλίας εκεί στο Γκλενέλγκ έκαναν την 
καλύτερη σκιά. Όλοι έφεραν τα καλάθια τους με τα νηστί‐
σιμα καλούδια τους, έστρωσαν τις κουβέρτες του πικ νικ, 
άνοιξαν τις καρέκλες τους και απόλαυσαν λαγάνες, χαλβά, 
ελιές κα. Το μόνο πράγμα που έλειπε ήταν οι χαρταετοί, 
αλλά υπήρξαν τόσες άλλες δραστηριότητες που έδωσαν 
την ευκαιρία στις κυρίες να συναναστραφούν, να ασκη‐
θούν και να περάσουν ευχάριστα.  
Και φυσικά η γιορτή δεν θα είναι ολοκληρωμένη χωρίς δια‐
γωνισμό καπέλου. Οι κυρίες μπήκαν στη σειρά επιδεικνύο‐
ντας το καπέλο τους. Αν και όλα τα καπέλα άξιζαν συγχα‐
ρητήρια, ένα όμως κέρδισε το βραβείο για την πρωτοτυπία 
του. Η κυρία που κέρδισε το βραβείο, ήταν αυτή που απλά 
επέλεξε να βάλει στο κεφάλι το μικρό της παπαγαλάκι και 
να το φορέσει  ως καπέλο .  
Πόσο πρωτότυπο! Η γιορτή επίσης δεν θα μπορούσε να 
ολοκληρωθεί χωρίς αστεία και φυσικά πολλά ανέκδοτα. 
Γενικά όλοι πέρασαν μια θαυμάσια ημέρα με την υπόσχε‐
ση να την διοργανώσουν πάλι του χρόνου. Και ποιος ξέρει, 
ίσως του χρόνου να έχουμε και χαρταετούς!  
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Θρησκεία | Ανάστασις Κυρίου! 

Παιδιά μου αγαπητά, 
 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
 
Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η μόνη αλήθεια και 
απόλυτο γεγονός της ορθοδόξου πιστεώς μας. Είναι το 
κέντρο της διδασκαλίας, το ουσιαστικό κήρυγμα της Εκ‐
κλησίας μας. Αυτό επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα της 
αγίας ‐ επίγειας ζωής του Χριστού και δικαιώνει την αλή‐
θεια της διδασκαλίας Του. Σφραγίζει τα πάντα μέσα από 
το λυτρωτικό έργο Του: 
 
 Η ζωή του, μία άγια ζωή, η μοναδικότητα της διδασκαλί‐
ας του, τα έργα α εποίησεν, και το τελειώτερο όλων, τη 
δημιουργία της αίώνιας ζωής μέσα από το θάνατό Του. Η 
Ανάσταση του Χριστού είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας. 
Μαζί με την Ανάληψή Του φέρνει στην Ένωση την τελειό‐
τητα του Θεού μαζί με τον άνθρωπο, το φέρνει στην αιώ‐
νιότητα. 
 
Η Ανάσταση σφραγίζει το μέγα θαύμα της  Εκκλησίας μας, 
η οποία σε κάθε ηλικία και γενιά διακηρύσσει και επιβε‐
βαιώνει «το σχέδιο του Θεού για το κόσμο, την απόλυτη 
θέωση του ανθρώπου μέσα στο καθ’ ομοίωσιν του Κυρί‐
ου.» Η μαρτυρία και η ακλόνητη πίστη στην Ανάσταση 
ήταν η εναρκτήριος δύναμη για τους Αποστόλους να 
ευαγγελίσου τον κόσμο και να υπηρετήσουν την εκκλησία 
διαγράφοντας πλεόν τον παγανισμό. Η Ανάσταση του Κυ‐
ρίου μας, αποκαλύπτει την ακατάλυτη δύναμη και ανεξι‐
χνίαστη σοφία του Θεού. Διαφέρει από τους απατηλούς 
μύθους και τα συστήματα πεποιθήσεων μεσα από τους 
οποίους οι άνθρωποι, στερημένοι από τη θεία γνώση, συ‐
μετέχουν για να βρουν το νόημα και τον σκοπό της 
ύπαρξής τους. Ο Χριστός, Ανέστη και εδοξάσθη, απελευ‐
θέρωσε την ανθρωπότητα από τις αυταπάτες της ειδωλο‐
λατρίας. Μεσα από τον κενό τάφο η  ανθρωπότητα θα 
ανακαλύπτει και θα γεμίσει με ασύγκριτη ελπίδα. Η Ανά‐
σταση του Κυρίου μας παιδιά μου μας προσφέρει το 
Φως , αφυπνήζει τις ψυχές μας, μας φέρνει πιο κοντά 
στην συγχώρεση, μεταμορφώνει τις ζωές μας, δημιουργεί 
αγίους, και δίνει χαρά. 
 
Με αναστάσιμες ευχές  
 
Ο Αρχιεπισκοπος σας, 
 
Ο Αυστραλίας Χρυσόστομος Α’ 
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Religion | Christ has risen!   

My children in Christ 
 
Christ has risen 
 
The Resurrec on of Jesus Christ is the fundamental truth 
and absolute fact of the Chris an faith. It is the central 
experience and essen al kerygma of the Church. It con‐
firms the authen city of Christ's remarkable earthly life 
and vindicates the truth of His teaching.  
 
It seals all His redemp ve work: His life, the model of a 
holy life; His compelling and unique teaching; His extraor‐
dinary works; and His awesome, life‐crea ng death. 
Christ's Resurrec on is the guarantee of our salva on. 
Together with His Ascension it brings to perfec on God's 
union with us for all eternity. 
 
The Resurrec on made possible the miracle of the 
Church, which in every age and genera on proclaims and 
affirms "God's plan for the universe, the ul mate diviniza‐
on of man and the created order." The profound experi‐

ence of and the unshakable belief in the risen Lord ena‐
bled the Apostles to evangelize the world and empow‐
ered the Church to overcome paganism. The Resurrec on 
discloses the indestruc ble power and inscrutable wis‐
dom of God.  
 
It disposes of the illusory myths and belief systems by 
which people, bere  of divine knowledge, strain to affirm 
the meaning and purpose of their existence. Christ, risen 
and glorified, releases humanity from the delusions of 
idolatry. In Him grave‐bound humanity discovers and is 
filled with incomparable hope. The Resurrec on bestows 
illumina on, energizes souls, brings forgiveness, transfig‐
ures lives, creates saints, and gives joy. 
 
 
 
With Blessings from the empty Temple of Christ 
 
Your Father Chrysostomos of Australia 



 

 

THERE IS A PACKAGE FOR EVERYONE 
 
Home Care Packages: Help for the Older Person 
Need help at home? 
Call us – we can assist you by: 
Referring  you  to MAC  to  be  assessed  by  an  Aged 
Care Assessment Team (ACAT) or 
Give you  the number  to  call – 1800 200 422 – My 
Aged Care 
 
If you are assessed as eligible for a home care pack‐
age you will: 
receive a le er of approval from the Department of 
Health that sets out the level of Home Care Package 
you are approved to receive,  
be placed in a na onal priority queue for home care 
packages  and  will  be  contacted  when  a  suitable 
package becomes available to you.  
The wai ng  period will  vary  depending  on  the  ur‐
gency, needs, circumstances or support you current‐
ly have. You choose your home care provider. 
If it is the Greek Orthodox Community, the staff will 
work with you and assist you by developing a care 
plan that will enable you to fulfil your goals and ca‐
ter for your needs. 
 
Here at GOCSA we assist you with: 
a crea ve way to support your needs 
value for money culturally appropriate staff to assist 
you to achieve your goals 
any addi onal services that will help you get there 
Examples of the services you may receive are: 
Personal Care (e.g. showering, dressing, toile ng) 
Domes c  Assistance  Gardening    Home  Modifica‐
ons (e.g. hand rails, step ramps) & equipment (e.g. 

walking frames, shower chairs) 
Respite in home Transport to medical appointments 
Assistance with shopping   
Incon nence Aids   
Allied Health  specialists  (e.g. podiatry, physiothera‐
py, occupa onal therapy) 
Social  Support  (i.e.  friendly  visits,  visi ng places of 
interest,  a ending weekly  ac vity  programs,  exer‐
cise, social connec on) 
 
If  you  want  a  culturally  appropriate  provider  and 
staff that speak your language and understand your 
culture then please contact GOCSA Community Care 
Services  team  on  7088  0500  or  visit  our website: 
www.gocsacommunitycare.com.au 
 

 
VOLUNTEERS NEEDED 
 
The  Greek  Orthodox  Community  Care  Services  is 
always looking for volunteers for our programs. 
If you have  some  spare  me and you want  to pro‐
vide some assistance, we offer a variety of volunteer 
opportuni es across the community care programs: 
¨ Volunteer Drivers  to drive the Community bus 
¨  Assis ng with  ac vi es  or  in  the  kitchen  at  our 
Seniors groups 
¨ Assis ng clients to a end social ac vi es 
¨ Assis ng clients to do their shopping 
¨ Accompanying clients to medical appointments  
¨ Friendly visi ng 
Police clearance required. All out of pocket expens‐
es are reimbursed. 
For more informa on please contact the 
 Community Care Services on 7088 0500. 
 
KNOWING YOUR RIGHTS –  a  Guide  to  the  Rights  of 
Older South Australians 
The  Guide  is  an  ini a ve  of  the  South  Australian 
Government to help raise community awareness of 
the  rights of older people.  It  is developed by Legal 
Services Commission  in  partnership with Office  for 
the Ageing and with the valued exper se of COTA’s 
Peer Educators. 
Knowing Your Rights – a  Guide to the Rights of Old‐
er South Australians is aimed at older people of any 
age  to  help  increase  their  understanding  of  their 
rights, especially at different  mes in their lives and 
to  recognise  the  laws  that  provide  safeguards  and 
protec on.  Being  informed  about  your  rights  and 
certain laws can support you or someone you know 
to live an ac ve and independent life by staying con‐
nected, informed and in control.  
Access to informa on and services, accommoda on, 
consumer rights, financial ma ers, health, planning 
ahead and safeguarding your rights are some of the 
topics  included  in  the Guide.  The Guide  also  com‐
prises the South Australian Charter of the Rights and 
Responsibili es of Older People. 
The  Guide  is  a  free  community  publica on.  Hard 
copies can be ordered from Legal Services Commis‐
sion  or  Office  for  the  Ageing.  To  download  this 
guide, visit:  
Legal  Services  Commission  website: 
www.lsc.sa.gov.au 
South  Australian  safeguarding  rights  website: 
www.sahealth.sa.gov.au/safeguardrights 
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Community Care Services - Αn abundance of packages 



 

 Page 22 

To Γραφείο Κοινωνικής - Πληθώρα πακέτων βοηθείας  

Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι: Βοήθεια προς τους 
Ηλικιωμένους 
 
Μήπως χρειάζεστε βοήθεια στο σπίτι; 
Τηλεφωνήστε μας – μπορούμε να σας βοηθήσουμε 
ως εξής: 
Να σας παραπέμψουμε στην Υπηρεσία My Aged 
Care (MAC), η οποία θα φροντίσει για την αξιολό‐
γησή σας μέσω της Ομάδας Αξιολόγησης Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (ACAT) ή 
Να σας δώσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό της Υπη‐
ρεσίας My Aged Care ώστε να επικοινωνήσετε εσείς 
οι ίδιοι – 1800 200 422 
Εφόσον κριθεί ότι πληροίτε τα κριτήρια ώστε να 
λάβετε ένα πακέτο φροντίδας στο σπίτι, τότε: 
θα λάβετε μια επιστολή έγκρισης από το Υπουργείο 
Υγείας, η οποία θα ορίζει το επίπεδο του πακέτου 
που δικαιούσθε 
θα μπείτε σε μία εθνική σειρά προτεραιότητας και 
θα ενημερωθείτε μόλις υπάρξει διαθέσιμο ένα πα‐
κέτο κατάλληλο για σας  
Η περίοδος αναμονής μπορεί να ποικίλλει ανάλογα 
με το πόσο επείγουσα είναι η περίπτωσή σας, ανά‐
λογα με τις ανάγκες σας, τις περιστάσεις ή την υπο‐
στήριξη που έχετε.    
Εσείς διαλέγετε τον πάροχο υπηρεσιών φροντίδας 
στο σπίτι.   
 
Εφόσον διαλέξετε την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότη‐
τα, το προσωπικό μας θα εργαστεί μαζί σας και θα 
σας βοηθήσει να διαμορφώσετε ένα σχέδιο φροντί‐
δας το οποίο θα σας βοηθήσει να εκπληρώσετε 
τους στόχους σας και να καλύψετε τις ανάγκες σας.  
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλί‐
ας μπορεί να σας βοηθήσει διότι προσφέρει: 
έναν δημιουργικό τρόπο υποστήριξης των αναγκών 
σας , εξαιρετική σχέση ποιότητας ‐ τιμής 
πολιτισμικά κατάλληλο προσωπικό που μπορεί να 
σας βοηθήσει να καλύψετε τις ανάγκες σας  
επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να σας βοηθήσουν 
να πετύχετε τους στόχους σας.  
 
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν  
μεταξύ άλλων: 
Προσωπική Φροντίδα (π.χ. βοήθεια στο ντους, στην 
τουαλέτα, στο ντύσιμο) 
Οικιακή Βοήθεια (καθάρισμα) 
Περιποίηση Κήπου  
Τροποποιήσεις του σπιτιού (π.χ. τοποθέτηση χειρο‐
λαβών, ράμπες) και εξοπλισμό (π.χ. περπατούρες, 
καρέκλες μπάνιου) 
Ξεκούραση του ατόμου που σας φροντίζει  
καθημερινά 
Μεταφορά σε ιατρικά ραντεβού 
Εξοπλισμό (π.χ. περπατούρες,  καρέκλες μπάνιου) 
Βοήθεια με τα ψώνια 
Βοηθήματα ακράτειας   
Ειδικούς παραϊατρικών επαγγελμάτων (π.χ. ποδία‐
τρους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) 
Κοινωνική Υποστήριξη (π.χ. φιλικές επισκέψεις, επι‐
σκέψεις σε μέρη που σας ενδιαφέρουν, εβδομα‐
διαία προγράμματα δραστηριοτήτων, γυμναστική, 
κοινωνικές επαφές) 
 
Αν ψάχνετε για έναν πολιτισμικά κατάλληλο οργανι‐

σμό  και προσωπικό που να μιλάει τη γλώσσα σας 
και να κατανοεί την κουλτούρα σας, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΟ‐
ΚΝΑ στο 7088 0500 ή επισκεφτείτε τον διαδικτυακό 
μας τόπο: www.gocsacommunitycare.com.au 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας ΝΑ ζητούν εθελοντές για τα προγράμ‐
ματά τους.  
Αν έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο και θέλετε να προ‐
σφέρετε βοήθεια στους συμπαροίκους μας, παρέ‐
χουμε ποικίλες ευκαιρίες στους εθελοντές μέσω 
των προγραμμάτων μας: 
¨ Οδήγηση του λεωφορείου της Κοινότητας 
¨ Βοήθεια σε διάφορες δραστηριότητες ή στην κου‐
ζίνα των  Προγραμμάτων για τους Ηλικιωμένους 
¨ Συνοδεία των πελατών σε κοινωνικές εκδηλώσεις 
¨ Βοήθεια των πελατών στα ψώνια τους  
¨ Συνοδεία των πελατών σε ιατρικά ραντεβού 
¨ Φιλικές επισκέψεις 
               
Ποινικό Μητρώο απαραίτητο. Αποζημιώνεστε για 
όλα τα έξοδα σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στο τηλέφωνο 7088 0500. 
 
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ – ένας Οδηγός για τα 
Δικαιώματα των Ηλικιωμένων Νοτιο‐Αυστραλών 
Ο Οδηγός είναι μια πρωτοβουλία της Κυβέρνησης 
της Νοτίου Αυστραλίας με σκοπό την αφύπνιση της 
κοινωνίας όσον αφορά τα δικαιώματα των ηλικιω‐
μένων. Ο Οδηγός αυτός αναπτύχθηκε από την Επι‐
τροπή Νομικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το 
Γραφείο για τους Ηλικιωμένους και την πολύτιμη 
τεχνογνωσία των εκπαιδευτών του Οργανισμού CO‐
TA. 
Ο Οδηγός ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ – ένας Ο‐
δηγός για τα Δικαιώματα των Ηλικιωμένων Νοτιο‐
Αυστραλών προορίζεται για τους ηλικιωμένους αν‐
θρώπους και έχει ως σκοπό να τους βοηθήσει να 
κατανοήσουν τα δικαιώματα τους, ιδιαιτέρως σε 
διαφορετικές περιόδους της ζωής τους, και να είναι 
σε θέση να αναγνωρίσουν τους νόμους που παρέ‐
χουν ασφάλεια και προστασία. Το να είστε ενημε‐
ρωμένοι για τα δικαιώματά σας και για ορισμένους 
νόμους μπορεί να βοηθήσει εσάς τους ίδιους ή κά‐
ποιον γνωστό σας να ζήσετε μια ζωή δραστήρια και 
ανεξάρτητη, παραμένοντας σε επαφή, όντας ενημε‐
ρωμένοι και διατηρώντας τον έλεγχο. 
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Hi everyone, 
 
Here we are again another issue of the Community Pulse 
and quarter of the year gone. 
 
Since the last issue we have been busy with performances 
and preparing for our major event for the year which is 
coming up in June. Our dance groups celebrated Greek 
Independence Day by an excellent performance at Olym‐
pic Hall on 26.3.17, the celebra ons began with our senior 
boys dressed as "Tsoliades" dancing the "Tsamiko" and 
bringing the house down. They were followed by poem 
recitals by various students from gocsa language schools 
and then the youngest group, (group 1) were excellent in 
there performance of "Malevazio ", a dance from the  
island of Crete. Groups 2 & 3 also performed to there usu‐
al excellent standard. 

 
April 4th Gocsa Dance Academy was invited by Alzheimers 
Australia to perform at their event in the Conven on Cen‐
tre on North Terrace, the senior group did gocsa proud by 
dancing six dances from various parts of Greece to the de‐
light of everyone present. At the next issue I will be able to 
give more informa on regarding the June concert, but be‐
fore I sign off I would like to remedy an omission on my 
part, when almost 12 months ago our groups performed at 
Goodwood Greek Fes val,I neglected to thank Georgia 
Vlachos & the St.Konstan ne & Helen Fellowship for their 
generous dona on to the dance academy, it was very 
much appreciated. 
Un l next  me I wish everyone happy Easter & 
 "Kali Anastasi" 

Dance  Academy 
The home of Greek dancing  
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Ακαδημία Χορού –Το σπίτι των παραδοσιακών χορών 

Γεια και χαρά σε όλους,  
 
Να ‘μαστε και πάλι σε ένα ακόμα τεύχος του  
Κοινοτικού Παλμού και έχουμε σχεδόν καλύψει το 
πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.  
 
Από την έκδοση του προηγούμενου τεύχους , η Ακα-
δημία είναι απασχολημένη δίνοντας παραστάσεις και 
προετοιμάζοντας για τις μεγάλες μας εκδηλώσεις που 
ξεκινούν τον Ιούνιο. Τα χορευτικά μας τμήματα γιόρ-
τασαν την Εθνική μας Επέτειο δίνοντας μια θαυμάσια 
παράσταση στις 26 Μαρτίου στο Ολύμπικ Χωλ ως 
μέρος της σχολικής εορτής.  
 
Η γιορτή ξεκίνησε με τους  χορευτές των μεγαλύτε-
ρων τάξεων όπου τα αγόρια ντυμένοι τσολιάδες χόρε-
ψαν το Τσάμικο, ξεσηκώνοντας το πλήθος! Ακολού-
θησαν απαγγελίες ποιημάτων  από τους μαθητές των 
απογευματινών σχολείων και στη συνέχεια έκανε την 
εμφάνισή του το δεύτερο γκρουπ  των νεότερων το 
οποίο έκανε μια τέλεια παρουσίαση του 
«Μαλεβαζιώτη», ένας Κρητικός χορός. Τα Γκρουπ 2 
και 3 έκαναν επίσης τέλειες εμφανίσεις όπως 
άλλωστε συνηθίζεται.  
 

Στις 4 Απριλίου, η Ακαδημία Χορού ήταν καλεσμέ-
νη από την Αυστραλιανή Υπηρεσία για τη νόσο Αλ-
τσχάϊμερ όπου έδωσε χορευτικές παραστάσεις 
στην ειδική  εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε  
στο Κονβένσιον Σέντερ .  
Οι μαθητές από το γκρούπ των μεγαλυτέρων 
έκαναν την Κοινότητα περήφανη παρουσιάζοντας 
έξι χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας, ξεση-
κώνοντας το πλήθος. Στο επόμενο τεύχος θα μπο-
ρέσω να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 
με το τη χορευτική μας συναυλία τον Ιούνιο. Πριν 
όμως κλείσω, θα ήθελα να σημειώσω κάτι πολύ 
σημαντικό που παρέλειψα.  
 
Πριν από σχεδόν ένα χρόνο, όταν η Ακαδημία χό-
ρεψε στο Φεστιβάλ του Γκουντγουντ , ξέχασα τότε 
να ευχαριστήσω την κα Γεωργία Βλάχου και τη Φι-
λόπτωχο Αδελφότητα του Ι. Ναού Αγίων Κων/νου 
& Ελένης για την γενναιόδωρη προσφορά τους 
στην Ακαδημία, μια προσφορά την οποία εκτιμούμε 
ιδιαίτερα.  
 
Έως το επόμενο τεύχος, σας ευχόμαστε Καλή Ανά-
σταση και Καλό Πάσχα 
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CELEBRATING THE MOST 
PRECIOUS PERSON OF 
OUR LIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On the 10th of May the Greek Women’s Society  
“O Taxiarchis” celebrated Mother’s Day with a lunch which 
was held at the Earl of Leicester Hotel in Parkside.  
The Mother’s Day Lunch is an annual event for the Greek 
Women’s Society of SA “ O Taxiarchis” and  holds great  
significance for the Society.   

The event honours  and acknowledges its members' dual 
role  as mothers and wives serving their families  and  com‐
munity at the same  me 
 
Approximately 50 members and their friends gathered in 
the dining room of the Earl of Leicester to enjoy the three 
course meal in an atmosphere of conviviality and relaxa‐
on.   

During the course of the luncheon two beau ful bouquets 
were presented, one to the oldest mother present and the 
other to the mother with the most grandchildren.  
 
A er lunch the door prize and raffle was drawn.  The Presi‐
dent of Greek Women’s Society of SA “ O Taxiarchis” would 
like to thank all those members who donated prizes for the 
raffle for this event.  
Our raffles are made possible through the generosity of our 
members and friends. 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΙΟ  
ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ ΜΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στις 10 Μαΐου ο Σύλλογός Ελληνίδων Κυριών & Δίδων 
 «Ο Ταξιάρχης» γιόρτασε την Γιορτή της Μητέρας παραθέ‐
τοντας γεύμα που πραγματοποιήθηκε στο Earl of Leicester 
στο προάστιο του Παρκσάηντ. Το γεύμα για την Γιορτή της 
Μητέρας είναι μια ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου μας και 
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις μας. Η 
εκδήλωση τιμά και αναγνωρίζει τον διπλό ρόλο των μελών 

μας ως μητέρες και συζύγους, οι οποίες είναι στο πλευρό 
των οικογενειών τους αλλά και της  ευρύτερης κοινωνίας 
γενικότερα. Περίπου 50 μέλη μαζί με τις φίλες τους συγκε‐
ντρώθηκαν στην αίθουσα του Earl of Leicester για να απο‐
λαύσουν το τριών πιάτων γεύμα  μέσα σε μια ευχάριστη 
και χαλαρή ατμόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια του εορταστι‐
κού γεύματος , δυο πανέμορφες ανθοδέσμες δόθηκαν 
στην πιο ηλικιωμένη μητέρα και στην μητέρα με τα πιο 
πολλά  εγγόνια αντίστοιχα. Μετά το γεύμα, έγινε και η κλή‐
ρωση του λαχείου. Η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Ρούλα 
Σούμα θα ήθελε να ευχαριστήσει όλα τα μέλη που έκαναν  
δωρεές για τα δώρα του λαχείου.  Ο λαχνός μας, καθίστα‐
ται δυνατός μέσα από τη γενναιοδωρία των μελών και φί‐
λων μας.  

Source:  https://www.greekwomenssocietysa.org/latest-news/ 
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ΥΛΙΚΑ  
Μισό πακέτο κριθαράκι 
3 κολοκυθάκια 
Μιση κόκκινη πιπεριά 
Μίση κίτρινη πιπερια 
1 ξερό κρεμμύδι 
2 φρέσκα κρεμμυδια 
1 σφηνοπότηρο ούζο 
λιγος μαϊντανος ψιλοκομμένος 
λίγα ψιλοκομμένα φύλλα βασιλικού 
3 σκελίδες σκόρδο 
1 μεγάλο καρότο' 
3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο 
1 κουταλια πελτέ τομάτας 
1 μεγάλη φρέσκια τομάτα κομμένη σε καρέ 
κυβάκια 
1 πρέζα κανέλα 
 
 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
Τσιγαρίζουμε το λάδι με το φρέσκο κρεμμύ‐
δι και τις πιπεριές. 
Ρίχνουμε τα κολοκυθάκια και  το καρότο τα 
ψιλο‐τσιγαρίζουμε και σβήνουμε με το  
ούζο.  Ρίχνουμε  την  τομάτα  και  τον  πελτέ 
και φέρνουμε μια στροφή. Ρίχνουμε αλάτι, 
πιπέρι  και  κανέλα,  προσθέτουμε  και  νερο 
και βράζουμε μεχρι να μαλακώσουν τα  
λαχανικά μας. Το ζουμί μας πρέπει να είναι 
αρκετό και ψιλοχυλομένο. 
Μετά  παίρνουμε  ένα  πυρεξάκι  και  αναπο‐
δογυρίζουμε ό,τι είναι στην κατσαρόλα εκει 
μέσα.  Προσθέτουμε  το  σκόρδο,  βασιλικό, 
φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανό και βάζουμε 
στον φούρνο μέχρι να αρχίζει να χοχλάζει... 
Τότε ρίχνουμε μέσα το κριθαράκι μας  
αφήνουμε  για  7  λεπτά  και  κλείνουμε  τον 
φούρνο. 
Προσοχή μην σας ρουφήξει το ζουμακι 

...στρώστε τραπέζι  

Γιουβετσάκι με λαχανικά 
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...what’s cooking?  

INGREDIENTS 
 
1/2 a packet of  orzo 
3 zucchinis  
1/2 red capsicum 
1/2 yellow capsicum 
1 onion 
2 spring onions 
1 shot of ouzo 
A handful of parsley, chopped 
basil leaves 
3 cloves of garlic 
1 big carrot 
3 table spoons of olive oil 
1 table spoon of tomato puree 
1 big fresh tomato, diced 
1 touch of cinnamon powder 
 
 
 
 

METHOD 
 
 
Brown  the  spring  onion  and  capsicums  in 
olive oil.  
Add the zucchinis and the carrot and finish 
with the ouzo.  
Add the tomato and the tomato puree and 
toss.  Put  salt,  pepper  and  cinnamon,  add 
water and boil un l all vegetable turn so .  
Make  sure  there’s  plenty  of  juice  that  is 
semi‐thick.  
Empty the content of the casserole  in a  
Pyrex tray.  
Add  garlic,  basil,  spring  onion,  parsley  and 
place in the oven un l  it starts to bubble.  
Then we add the orzo  ,  leave for 7 minutes 
and close the oven.  
Make sure it doesn’t absorb all the juice 
 

Yiouvetsaki with vegetables 
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Ομογενειακά νέα 

ΠΡΑΓΑ 
 

Τα ελληνικά games ταξίδεψαν στο 
White Nights στην Πράγα 
 
Επτά ελληνικές ομάδες game developers συμμετείχαν στο 
διεθνές επιχειρηματικό συνέδριο White Nights στην Πρά‐
γα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2017 και είχαν την ευκαι‐
ρία να συναντήσουν από κοντά εκπροσώπους και εκδότες 
των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως στον χώρο του 
gaming και ειδικούς στο χώρο της διαφήμισης και του 
marke ng. 
Η συμμετοχή των ελληνικών ομάδων οργανώθηκε από τη 
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) 
στο πλαίσιο των ενεργειών στήριξης της εξωστρέφειας 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε έναν τομέα που 
αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και εμφανίζει  
υψηλή κερδοφορία.  
 
Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, 
ταξίδεψε στην Πράγα για να βρεθεί κοντά στις ελληνικές 
ομάδες που συμμετείχαν στο συνέδριο.  
 
Οι ομάδες πραγματοποίησαν επαφές με κορυφαίες εται‐
ρείες διανομής ηλεκτρονικών παιχνιδιών και παρακολού‐
θησαν ειδικά σεμινάρια σχετικά με τον σχεδιασμό,την 
παραγωγή, την προώθηση και τη διανομή παιχνιδιών και 
συμμετείχαν σε workshops που πραγματοποίησαν εται‐
ρείες όπως οι King, Warner Bros., Supercell, Rovio, Face‐
book, Google, Microso , G5, Big Fish κ.α., ενώ τα παιχνί‐
δια τους θα διαγωνιστούν για το βραβείο Indie Game Cup 
Prague 2017. 
 
Πηγή: h p://www.media.gov.gr/ 

ΘΡΑΚΗ 
 

Όλυρα: Γνωρίστε  την εταιρεία αρχαίας 
ελληνικής διατροφής 
 
Ο Γιάννης Βαρελάς, ένας νεαρός άνδρας από τη Θράκη, 
έθεσε ως αποστολή του να επαναφέρει την αρχαία ελλη‐
νική διατροφή στον μοντέρνο πολιτισμό.  
 
Η εταιρεία του, Όλυρα, πήρε πρόσφατα μέρος στην  
έκθεση Expo West 2017, τη μεγαλύτερη έκθεση οικολογι‐
κών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσέλκυσε 
των ενδιαφέρων εκατοντάδων ανθρώπων από το χώρο 
της διατροφής. «Είμαστε μια καινούρια εταιρεία, κοιτά‐
ζουμε να μπούμε στα σωστά δίκτυα φυσικών τροφίμων 
και ύστερα να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις μεγά‐
λες αγορές,» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εται‐
ρείας κ. Βαρελάς, ο πρώτος παραγωγός και κατασκευα‐
στής αρχαίων ελληνικών τροφίμων.  
 
Τα πρώτα προϊόντα της εταιρείας είναι μπισκότα με αρ‐
χαία ελληνικά σιτηρά αναμιγμένα με άλλα συστατικά που 
χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι.  
 
«Στο μέλλον σχεδιάζουμε να κινηθούμε στην αγορά των 
ποτών και νομίζω ότι ο Μέλανας Ζωμός θα είναι το επό‐
μενο προϊόν μας,» είπε ο κ. Βαρελάς, αναφερόμενος στην 
«μαύρη σούπα» που συνήθιζαν να καταναλώνουν οι αρ‐
χαίοι Σπαρτιάτες για να ανεβάζουν τα επίπεδα ενέργειας 
τους.  
 
«Θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει την επιχείρησή μας  
στις Ηνωμένες Πολιτείες , αλλά θέλαμε να υποστηρίξου‐
με τη γη των προγόνων μας όσο πιο πολύ μπορούμε με το 
να εισφέρουμε μέρος των εσόδων μας,» είπε χαρακτηρι‐
στικά.  
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PRAGUE, CZECH REPUBLIC 
 

Greek games  went to White Nights in 
Prague 
 
Seven Greek game developers teams took part in the 
Interna onal business conference “White Nights”, held in 
Prague on February 13th & 14th 2017. The teams  had 
the opportunity to meet with a number of representa‐
ves and  editors from some of the biggest global gaming 

firms as well as with adver ng and marke ng specialists.  
The Greek teams par cipa on was made possible by the 
Greek General Secretariat of Media and Communica ons 
as part of their effort to support the Greek entrepreneur‐
ship to move  beyond the Greek borders and into a field 
that evolves rapidly, promising great profitability. The 
General Secretary of Media and Communica ons and 
General Secretary of the Ministry of Digital Policy,  Media 
and Telecommunica ons Mr Le eris Kretsos travelled to 
Prague to support the par cipa ng teams with his pres‐
ence.  
The teams were able to get in touch with some of the 
world’s top electronic game distribu on firms while 
a ending special seminars on game design, produc on, 
mo on and distribu on of electronic games. They also 
a ended special workshops, organised by world‐known 
firms such as King, Warner Bros, Supercell, Rovio, Face‐
book, Google, Microso , G5, Big Fish and more. The 
teams’ games will qualify for the Indie  
 
 

 
 
THRACE, GREECE 
 

Olyra: Meet the Ancient Greek Foods 
Company 
 
Yiannis Varellas, a young man from Thrace in Greece, has 
made his mission to bring Ancient Greek foods into the 
mainstream culture. 
 
His company, Olyra, par cipated recently at the 2017 
Expo West, the largest green products show in the US 
and drew the interest from hundreds of industry people. 
“We are a new company, now we are looking in the natu‐
ral food newtworks and then we will push our products 
to mainstream markets,” says the CEO of Olyra, the first 
ancient Greek foods manufacturer. 
 
The company’s first products are biscuits made with  
ancient Greek grains mixed with other ingredients the 
ancients used to consume. 
 
“In the future we plan to get in the drinks market, I  
believe Melas Zomos will be our next product” says 
Varellas referring to the ‘black soup’ the Ancient Spar‐
tans used to consume as an energy booster. 
  
“We could have established our company in the US, but 
we want to support as much as we can the land of our 
ancestors and give back part of the wealth we create,” he 
said.  

News from the Greek diaspora 



 

 

A s the Lent period came to a conclusion, thousands 
of Community members across Adelaide a ended the week
‐long Easter celebra ons, also known as the Holy Week, 
following the Passion of Christ.  
 
All the Community’s churches reached beyond full capacity 
in the days leading to Easter Saturday as members made 
their way to pray for peace, prosperity and good health.  
Following the tradi on, women of all ages gathered at each 
of our churches on Thursday to help decorate the Tomb of 
Christ ‘Epitaphio’ as well as prepare the church for  
Good Friday.  
Black and purple ribbons ran across the churches’ interior 
reflec ng the mourning atmosphere for the Passion of 
Christ, while the morning services on Thursday and Satur‐
day drew thousands of parishioners who came to receive 
the Holy Communion.  
Peaking on Good Friday, the Tomb of Christ dominated in 
every church reminding parishioners the sacrifice He made 
for our sins.  
Byzan ne hymns were chanted around the Tomb and at 
around 9.10pm the church procession of the ‘Epitaphio’ 
started, with thousands of people following its course.   
The list of official guests who a ended the ‘Epitafio’ proces‐
sion on Good Friday at the Community’s churches included 
Ms Jo Chapley, Candidate for the seat of Adelaide repre‐
sen ng Hon Jay Weatherill, Premier of South Australia, Ms 
Rachel Sanderson, Member for Adelaide and Shadow Min‐

ister for Child Protec on represen ng the Leader of the 
Opposi on Mr Steven Marshall, Mr Michael Atkinson, 
Member for Croydon and Speaker of the House of Assem‐
bly represen ng the Minister for Mul cultural Affirs Hon 
Zoe Be son, Ms Angela Evans, Mayor of Charles Sturt 
Council, Mr David Pisoni, Shadow Minister for Planning, 
Transport and Infrastructure, Ms Jayne S nson on behalf of 
Mr Steve Georganas and Mr Lachlan Clyne, Mayor of Unley 
and Candidate for the seat of Badcoe. 
 
The celebra ons peaked on Easter Saturday with the tradi‐
onal midnight mass as thousands of the Community’s 

members flocked to church to a end the Resurrec on Cer‐
emony and to receive the Eternal Light. At midnight, priests 
sang out “Christ has Risen’, marking the end of the Passion 
and making the joyful announcement of Christ’s resurrec‐
on.  

Christ has risen!  
Thousands 

participate in 
Easter celebrations 



 

 

 

Μ ε  λαμπρότητα  και  κατάνυξη  γιόρτασαν  τα Θεία Πάθη του Κυρίου κατά τη διάρκεια της 
Μεγάλης Εβδομάδας, χιλιάδες μέλη της Κοι‐

νότητας απ’ όλη την Αδελαΐδα με αποκορύφωμα την Ανα‐
στάσιμη ακολουθία το Μεγάλο Σάββατο.  
 
Όλοι  οι  ναοί  της  Κοινότητας  κατακλύστηκαν  από  πιστούς 
που προσήλθαν να προσευχηθούν για ειρήνη, ευημερία και 
υγεία.  
 
Τηρώντας  την  παράδοση,  γυναίκες  όλων  των  ηλικιών  συ‐
γκεντρώθηκαν  στις  εκκλησίες  την Μεγάλη  Πέμπτη  για  να 
στολίσουν τον Επιτάφιο και να ετοιμάσουν τον ναό για την 
Μεγάλη Παρασκευή.  
 
Κορδέλες με μαύρο και μωβ χρώμα στόλιζαν το εσωτερικό 
του ναού αντικατοπτρίζοντας την βαριά και πένθιμη ατμό‐
σφαιρα της μεγάλης αυτής ημέρας ενώ οι πρωινές ακολου‐
θίες  δέχθηκαν  χιλιάδες  πιστούς  που  προσήλθαν  για  την 
Θεία Κοινωνία.  
 
Με τους εορτασμούς να κλιμακώνονται την Μεγάλη Παρα‐
σκευή, ο Επιτάφιος κυριάρχησε σε κάθε εκκλησία, θυμίζο‐
ντας στους πιστούς τη θυσία του Θεανθρώπου για τη σωτη‐
ρία μας.  
 
Χορωδίες σε κάθε εκκλησία έψαλαν τα Εγκώμια γύρω από 
τον Επιτάφιο και στις 9.00μ.μ. περίπου, ξεκίνησε η περιφο‐

ρά του Επιταφίου με τους χιλιάδες πιστούς να ακολουθούν.  
Ανάμεσα στους επισήμους προσκεκλημένους που παρακο‐
λούθησαν  την  Λειτουργία  του  Επιταφίου  στους  Ι.  Ναούς 
της Κοινότητας ήταν η κα Τζο Τσπαλιάρη,  Υποψήφια Βου‐
λευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας εκ μέρους του Πολιτειακού 
Πρωυθυπουργού κου Τζέη Γουέδερηλ, η κα Rachel Sander‐
son, Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας, εκ μέρους του Αρ‐
χηγού  της  Αξιωματικής  Αντιπολίτευσης  κου  Στήβεν  Μάρ‐
σαλ,  ο  κ. Michael Atkinson,  Βουλευτής  Περιφέρειας Croy‐
don και Πρόεδρος της Βουλής Ν.Α., η Δήμαρχος του Τσαρλς 
Στερτ κα Άντζελα Έβανς, o Δήμαρχος του Άνλεη και Υποψή‐
φιος Βουλευτής Περιφέρειας Μπαντκόου κ. Λόκλην Κλάην,  
ο  κ.  Ντέηβιντ  Πιζόνι,  Υπουργός  Μεταφορών,  Σχεδιασμού 
και Υποδομής στην Αντιπολίτευση και η  κα Τζέην  Στήνσον 
εκ μέρους του Βουλευτή Περιφέρειας Χάηντμαρς κου  
Στάθη Γεωργανά.  
 
Οι εορτασμοί του Πάσχα κορυφώθηκαν το Μεγάλο Σάββα‐
το  με  την  καθιερωμένη  Λειτουργία  της  Αναστάσεως  του 
Κυρίου  την  οποία  ήλθαν  να  παρακολουθήσουν  χιλιάδες 
μέλη της Κοινότητας και να λάβουν το Άγιο Φως.  
 
Η  κα Βίκυ Τσάπμαν, Αναπληρώτρια Αρχηγός  της Αντιπολί‐
τευσης  τίμησε με  την  παρουσία  της  την Αναστάσιμη Ακο‐
λουθία στον Καθεδρικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.  
 
Στις 12 τα μεσάνυκτα ακριβώς οι ιερείς έψαλαν το ‘Χριστός 
Ανέστη’  σηματοδοτώντας  το  τέλος  του  Θείου  Πάθους  και 
φέρνοντας το χαρμόσυνο νέο της Ανάστασης του Κυρίου.  

Χριστός Ανέστη! Χιλιάδες 
πιστοί γιόρτασαν το  
Πάσχα 



 

 

ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 
 
Διάσημοι αρχαιολογικοί χώροι, σαγηνευτικές παραλίες, 
καταπληκτική κουζίνα, ατελείωτη φύση, αληθινή φιλοξε‐
νία. Κάπως έτσι ίσως θα μπορούσε να περιγράψει κανείς 
αυτό μοναδικό νησί που λέγεται Κρήτη και που αποτελεί 
το μεγαλύτερο από τα ελληνικά νησιά  Από τη μια ως την 
άλλη άκρη του νησιού, ο επισκέπτης βρίσκει τη μια 
έκπληξη μετά την άλλη. Αγαπημένος προορισμός τόσο 
ελλήνων τουριστών, όσο και τουριστών από ολόκληρο 
τον πλανήτη, κάθε χρόνο η Κρήτη φιλοξενεί  
εκατομμύρια τουρίστες οι οποίο μαγεύονται από την  
ομορφιά της και την ενέργεια της.  
Τι είναι όμως αυτό που κάνει τους τουρίστες να την προ‐
τιμούν, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες; Ας ξεκινήσουμε 
την περιήγησή μας στο όμορφο νησί και ας δείξουμε  
μέρος της ομορφιά της, όπως την αποτύπωσε ο φακός 
του Κοινοτικού Παλμού.  
 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Η πόλη των Χανίων αποτελεί και την πρωτεύουσα του 
νομού. Στα Χανιά, στην παλιά πόλη με το πανέμορφο 
ενετικό λιμάνι χτυπάει η καρδιά 
της πόλης των Χανίων και ολό‐
κληρου του νομού κατά την διάρ‐
κεια του καλοκαιριού. 
Πλήθος κόσμου, τουρίστες και 
κάτοικοι των Χανίων, άνθρωποι 
κάθε ηλικίας, έρχονται εδώ και 
εισπράττουν όσα η ιστορική πα‐
λιά πόλη και το μαγευτικό ενετικό λιμάνι έχει να προσφέ‐
ρει, κάνοντας βόλτες στα γραφικά σοκάκια της  και απο‐
λαμβάνοντας κρητική φιλοξενία στα αμέτρητα μαγαζιά 
κατά μήκος του λιμανιού.  
Ο επισκέπτης συναντά αρχαιολογικές ανασκαφές που 
έφεραν στο φως πλούσια ευρήματα, ακόμη και κατόψεις 
από ολόκληρα οικοδομήματα που αποδεικνύουν ότι τα 
Χανιά είναι χτισμένα στην θέση μιας σημαντικής αρχαίας 
κρητικής πόλης που ονομαζόταν Κυδωνία, και σύμφωνα 
με την παράδοση, η Κυδωνία ήταν η τρίτη μεγαλύτερη 
πόλη που ίδρυσε ο βασιλιάς Μίνως στην Κρήτη το 3650‐
3000 π.Χ.  
Αφήνοντας την πόλη των Χανίων κινούμαστε δυτικά, 58 
περίπου χιλιόμετρα προς Κίσσαμο. Ο επισκέπτης εκεί 
έρχεται αντιμέτωπος με τον παράδεισο. Η λιμνοθάλασσα 
του Μπάλου με τα τιρκουάζ και γαλαζοπράσινα νερά σα‐
γηνεύει. Πρόσβαση στην πολυφωτογραφημένη παραλία  
έχει κανείς με καραβάκι από τον Κίσσαμο.  
Συνεχίζοντας το ταξίδι στη δυτική ακτή του νομού οι εκ‐
πλήξεις συνεχίζονται. Η παραλία Φαλάρσανα, με τη λευ‐
κή άμμο στα πόδια, τιρκουάζ νερά και ηλιοβασίλεμα‐
μαγεία, επιτρέπει στον επισκέπτη να απολαύσει μια  
χαλαρωτική ημέρα στα κρυστάλλινα νερά της παραλίας 
και κάτω από τον μεσογειακό ήλιο.  Ατέλειωτη ομορφιά 

σε τρία χιλιόμετρα μιας από τις ωραιότερες παραλίες της 
Μεσογείου, βόρεια της οποίας βρίσκεται η αρχαία Φαλά‐
σαρνα. Και αν όλα αυτά σας ακούγονται εντυπωσιακά, 
δεν έχετε διαβάσει το καλύτερο κομμάτι ακόμα. Συνεχί‐
ζοντας νοτιοδυτικά από τη Φαλάρσανα, φτάνουμε σε 
έναν ακόμα επίγειο παράδεισο, το Ελαφονήσι με την μα‐

γευτική παραλία του. Τα τιρκουάζ νερά που θυμίζουν 
εξωτικό τοπίο Καραϊβικής και η ροζ άμμος που βρίσκεται 
εκεί, καθώς και τα σπάνια είδη ζώων που ζουν εκεί την 
καθιστούν ως ένα φυσικό μνημείο απαράμιλλης ομορ‐
φιάς.  
 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Δεύτερος προορισμός, ο Νομός Ρεθύμνου. Μεταξύ των 
Λευκών Ορέων και του Ψηλορείτη (Ίδη) βρίσκεται το Ρέ‐
θυμνο, συνώνυμο με απαράμιλλης ομορφιάς βραχώδη 

τοπία, υπέροχες α‐
κτές, μελωδίες κρητι‐
κής λύρας,  συνοδεία 
τσικουδιάς, θρυλικά 
σπήλαια, ιστορικά 
μοναστήρια, παραδο‐
σιακά ορεινά χωριά 
και πολυτελή τουρι‐

στικά θέρετρα.  
Η πόλη του Ρεθύμνου, είναι από τις πιο καλοδιατηρημέ‐
νες αναγεννησιακές πόλεις. Βρίσκεται στην καρδιά του 
σημερινού Ρεθύμνου και συνδυάζει την ανατολίτικη όψη 
της Τουρκοκρατίας με την Ενετική αρχιτεκτονική αναγεν‐
νησιακού χαρακτήρα. Το Ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου με 
τις ψαρόβαρκες, το διάσημο φάρο και τις πολλές ταβέρ‐
νες με τους κράχτες που σας προσκαλούν επίμονα να τις 
προτιμήσετε. Το Ενετικό λιμάνι είναι ιδανικό για την πε‐
ριήγησή μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, γιατί αμέ‐
σως μετά από αυτό υπάρχει εύκολο πάρκιγκ στο χώρο 
του επιβατικού λιμανιού. Επίσης από εδώ είναι πολύ κο‐
ντά το βενετσιάνικο κάστρο Φορτέτζα. Η άνοδος στο κά‐
στρο είναι πιο εύκολη από τη μεριά του επιβατικού λιμα‐
νιού και η θέα από εκεί, απλά μαγευτική. Η λιμνοθάλασ‐
σα Πρέβελη:  στο σημείο που ο Μεγάλος Ποταμός 
(Κουρταλιώτης) εκβάλλει στο Λιβυκό πέλαγος και το 
Κουρταλιώτικο φαράγγι απολήγει, βρίσκεται η ασυναγώ‐
νιστης ομορφιάς λιμνοθάλασσα Πρέβελη και η παραλία 
του Φοίνικα. Για να φτάσει κανείς εκεί, πρέπει ν’ ακολου‐
θήσει το δρόμο προς τη Μονή Πρέβελη.  
Για να καλύψουμε ολόκληρη την Κρήτη  χρειαζόμαστε 
τόμο ολόκληρο. Ελπίζουμε όμως αυτή η σύντομη  περιή‐
γηση να σας εντυπωσίασε και να σας έβαλε ιδέες  για τις 
επόμενες διακοπές σας στην πατρίδα!  

Ταξιδεύουμε!  

Το Ρέθυμνο απέχει από τα 
Χανιά μόλις 56 χιλιόμετρα. 
Παίρνοντας την εθνική οδό 
ΒΟΑΚ είστε στο Ρέθυμνο σε 
λιγότερο από μία ώρα.   

Το λιμάνι και η παλιά 
πόλη των Χανίων θα 
σας μαγέψουν με την 
ομορφιά και την ιστο-
ρία τους 

“ ο επισκέπτης βρίσκει τη     
μια έκπληξη μετά την άλλη” 



 

 

Happy travels!  
CRETE, LAND OF SURPRISES 
 
Famous archaeological sites, seduc ve beaches, superb 
cuisine, endless nature, true hospitality. This is how 
someone could describe this unique island called Crete, 
which is the biggest of the Greek islands. From one side 
of the island to the other, Crete is an endless source of 
surprises for those who choose to spend their holidays 
there. It is favourite des na on not only for Greeks but 
for tourists from 
all over the world. 
Crete draws mil‐
lions of tourists 
every year who 
are drawn to its beauty and energy.  
But what does make Crete so a rac ve to tourists, es‐
pecially during the summer months? Let’s begin our 
journey through this beau ful island and let’s share its 
sheer beauty, as captured by the lens of Community 
Pulse.  
 
CHANIA PREFECTURE 
The prefecture of Chania is the west‐most prefecture of 
Crete and the town of Chania is its capital. The historic 
town of Chania with the magnificent Vene an harbour 
is bustling with life, especially in summer, being a hub 
of nightlife, shops, gastronomy and endless strolls 
around the picturesque narrow streets of the old town 
as thousands of tourists enjoy the best of Cretan hospi‐
tality.  
During their stay, tourists can admire the numerous 
archaeological findings as they emerged from a series 
of excava ons, indica ng that Chania was built on a 
powerful ancient city called Kidonia. According to a leg‐
end, Kidonia was the third biggest city that was built by 
King Minoas in 3650‐3000BC.  

Leaving the town of Chania be‐
hind, we move 58kms west near 
Kissamos. There, visitors literally 
find themselves in paradise! The 
Balos lagoon with its dis nct 
island rock, its crystal clear wa‐
ters and turquoise colours form 
a nature’s spectacle like no  
other. Access to Balos lagoon is 
best possible by boat from 

Kissamos but a dirt road can also get you there, even 
though it is narrow and in a terrible condi on.  
Con nuing our journey along the west coast,  the sur‐
prises keep coming. Falarsana beach, with the white 
sand, turquoise waters and spectacular sunsets allow 
the visitor to wind down and enjoy a relaxing day in 
crystal clear waters and under the Mediterranean sun. 
Three kilometres of endless beauty, Falarsana has been 

voted as one of the Mediterranean’s most beau ful 
beaches.  
And if all this sounds impressive, you haven’t read the 
best part yet. As we con nue south, south – west from 
Falarsana, we reach a true piece of paradise on earth: 
Elafonisos with its unique spectacular white and pink 
sand beach. Its crystal clear, turquoise waters resemble 
beaches that are only found in the Caribbean. Mean‐
while its surroundings are home to some rare animal 

species. Elafonisos is truly a heaven‐
ly place on earth, and Cretans are 
proud owners of it and its sheer 
beauty.  
 
RETHYMNON PREFECTURE 

Our next des na on, Rethymnon Prefecture. Its capi‐
tal, the city of Rethymnon, is located between the 
White Mountains and Psilori s Mountain, comprising 
spectacular rock forma on, seduc ve beaches, legend‐
ary caves, historical monuments, tradi onal villages 
and luxurious tourist resorts, all these, accompanied by 
the melodic sounds of the Cretan lyra, tradi onal 
tsikoudia (local alcoholic beverage) and great Cretan 
hospitality.  
The old town of Rethymnon is a well‐maintained town 
from the Renaissance era. It is located in the heart of 
modern Rethymnon, combining the O oman character 
with Vene an and Renaissance elegance. Rethymnon’s 
vene an port with its numerous fishing boats and the 
famous light house is filled with waterfront restaurants 
and cafes, offering visitors the best of Cretan gastrono‐
my. The port is ideal for endless strolls around the pic‐
turesque narrow streets of the old town where one can 
find hundreds of shops and hidden li le corners offer‐
ing unique products derived from Crete’s rich nature. 
From the old port, the visitor has easy access to the 
Vene an fortress Fortetza, which overlooks the en re 
city. The view from there is absolutely spectacular and 
the journey in to the history of the area peaks as we 
enter the castle.  
 
The Preveli lagoon 
 
The lagoon is situated at the area where the delta of 
Megalos Potamos  (Kourtalio s) river and the Kourtali‐
o ko gorge meet, forming a spectacularly beau ful 
landscape and the even more spectacular beach of 
Phinikas, given its name by the huge number of palm 
trees found there.  
The beauty of the whole of Crete cannot be covered in 
only a page or two. However, we do hope that through 
this ar cle we have given you enough ideas for your 
next holiday in our homeland!  

“ The visitors finds one surprise 
after the other”  

The port and the 
old town of  
Chania will leave 
you breathless 
with their beauty, 
history and  
atmosphere 



 

 

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. 
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