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What’s on the calendar
2 June—Dimitris Basis live show
3o June—Dance Academy Annual Dance
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21 July—Taverna Night
15 August— Assumption of Virgin Mary (Δεκαπενταύγουστος)
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NEWS FROM RIDLEYTON GREEK HOME FOR THE AGED

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Γηροκομείου του Ρίντλιτον πραγματοποίησε για πρώτη φορά ο
Βουλευτής Περιφέρειας Κρόηντον και πρωήν Πολιτειακός Υπουργός Υγείας κ. Πήτερ Μαλιναύσκας την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου.
Τον κ. Μαλιναύσκα υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλειος Γκόνης, η Διευθύντρια του Γηροκομείου κα Αμάντα Μπέρκην, ο Δημοτικός Σύμβουλος
από τον Δήμο του Τσαρλς Στερτ και ο Διευθυντής του
Γραφείου της Κοινότητας κ. Νίκος Κυριαζόπουλος.
Ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και να συναντήσει από κοντά
αρκετούς από τους ένοικους αλλά και μέλη του προσωπικού.
«Είναι ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα για την περιοχή και
είναι επίσης σημαντικό ότι η Κοινότητα έχει θέσει
όραμα για να εντάξει το ίδρυμα αυτό σε μια νέα εποχή,» δήλωσε ο κ. Μαλιναύσκας.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης ο κ. Μαλιναύσκας δεν
παρέλειψε να συζητήσει με τους ένοικους του Γηροκομείου αφήνοντάς τους να του ανοίξουν την καρδιά
τους. Παράλληλα ο Υπουργός συνομίλησε και με πολλά
από τα μέλη του προσωπικού τα οποία τον ενημέρωσαν για τις υπηρεσίες και το έργο που προσφέρουν αλλά και για νέα καινοτομικά προγράμματα που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη ζωή των ενοίκων.
Συγκεκριμένα ο κ. Μαλιναύσκας έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος με το μελλοντικό πρόγραμμα
“Playground Project”, μέσα από το οποίο μικρά παιδιά
θα δημιουργούν ένα κοινωνικό δίκτυο με τους ηλικιωμένους ένοικους με απώτερο σκοπό την επαφή των
ηλικιωμένων με την ευρύτερη κοινότητα εκτός ιδρύματος.
Επίσης καινοτομικό είναι και το πρόγραμμα «Πλαστής
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Πραγματικότητας» (Virtual Reality) όπου οι ένοικοι του
Γηροκομείου θα εκτίθενται σε αληθινές εικόνες και τοπία μέσα από ειδική κονσόλα και θα καλούνται να ανταποκριθούν διαδραστικά.
«Δεν υπάρχουν πολλά ιδρύματα με τέτοιες πρωτοποριακές εγκαταστάσεις και προγράμματα στην περιοχή,»
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαλιναύσκας.
Μετά την ξενάγησή του ο κ. Μαλιναύσκας πραγματοποίησε συνάντηση στο Γηροκομείο με την Διοίκηση της
Κοινότητας και του ιδρύματος όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα στον τομέα της υγείας και την γήρανσης
ενώ εξέφρασε την υποστήριξή του στα πολλάυποσχόμενα μελλοντικά σχέδια της Κοινότητας για το
Γηροκομείο του Ρίντλιτον.

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
Την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου γιόρτασαν με
υπερηφάνεια οι ένοικοι του Γηροκομείου, όπως συνηθίζεται άλλωστε να κάνουν κάθε χρόνο. Η αίθουσα
εκδηλώσεων του Ιδρύματος στολίστηκε κατάλληλα για
την ημέρα ενώ η γαλανόλευκη κυριάρχησε σε όλες τις
εγκαταστάσεις του. Οι ένοικοι αφού απόλαυσαν ένα
πλούσιο εορταστικό γεύμα, είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν με ζωντανή μουσική από την ορχήστρα
Nick & Company τραγουδώντας αγαπημένα παραδοσιακά κομμάτια από όλη την Ελλάδα. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλειος
Γκόνης, η Ταμίας κα Καλλιόπη Βασιλάκη ενώ το γεύμα
ευλόγησε ο Μητροπολίτης Νοτίου Αυστραλίας κ.κ. Χρυσόστομος ο οποίος μίλησε στους ένοικους για τη σημασία της ημέρας και τη συμμετοχή της Εκκλησίας στον
Αγώνα.
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projected through the embedded screens. Residents
will then be asked to respond according to the images
they see.
“There isn’t many institutions with such innovative facilities and programs in the area,” Mr Malinauskas said.
Following the tour around the home, Mr Malinauskas
met with the Home’s administration and members of
the Community’s Executive Council and discussed a variety of issues regarding old age and aged care. He also
expressed his support towards any future plans the
Community has in store for the Home.

Member for Croydon and former Minister for Health Mr
Peter Malinauskas paid his very first visit at the Ridleyton Greek Home for the Aged on February 23rd in his
capacity as a Minister for Health at the time. Mr Malinauskas was greeted by the Community’s President Mr
Bill Gonis, the Home’s Director of Care Ms Amanda
Birkin, Charles Sturt Councillor Mr Paul Alexandrides and
the Community’s General Manager Mr Nick Kyriazopoulos. During his visit, Mr Malinauskas had the opportunity
to tour around the Home’s premises and chat with some
of the residents and staff members.
“This is an important institution for the area and I am
happy to see that the Community has a vision for this
site that is worth pursuing,” Mr Malinauskas said. A
number of residents grabbed the opportunity to chat
with Mr Malinasukas sharing with him their thoughts,
memories and experiences. At the same time, the former Minister met with some of the staff members and
was informed about the current programs and services
offered at the Home as well as some innovative ones
which are set to further improve the lives of the residents. In particular, Mr Malinauskas was impressed by a
future program called “Generation Project”. The project
encourages social interaction between residents of the
home and younger persons where the two exchange
views, opinions and concerns regarding life in general.
This helps residents connect with the wider community
outside the Home. Another innovative program that involves technology is a Virtual Reality program which
aims at stimulating particular senses such as vision,
hearing and also memory. Participants will be required
to put VT glasses and a series of different images will be
Page 6

Charles Sturt Celebrated the Citizen of the Year
Awards. We are proud that Mrs Maria Marinos, became Citizen of the Year for 2018. She is proud to
have a lifetime of community service, dedicating her
time to Volunteering as an interpreter at the Royal
Adelaide Hospital , the Hutt Street Centre and at the
Ridleyton Greek Home for the Aged (RGHA) where
she now resides.
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ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ

Την Ανάσταση του Κυρίου γιόρτασαν με μεγαλοπρέπεια
και κατάνυξη χιλιάδες ομογενείς στους Ιερούς Ναούς της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας στην Αδελαΐδα.
Τιμώντας τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι ναοί της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας κατακλύστηκαν κυριολεκτικά από χιλιάδες πιστούς που θέλησαν να νιώσουν το πνεύμα της
Πασχαλινής περιόδου ακολουθώντας μέσα από τις λειτουργίες τα Θεία Πάθη του Θεανθρώπου.
Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, τελέστηκε σε
όλους τους ναούς η καθιερωμένη λειτουργία της Αποκαθήλωσης ενώ το βράδυ, τα μέλη της Κοινότητας αλλά και χιλιάδες άλλοι ομογενείς παρακολούθησαν τον Επιτάφιο
Θρήνο και την περιφορά του Επιταφίου.
Το Θείο Δράμα κορυφώθηκε το βράδυ του Σαββάτου με
την Αναστάσιμη ακολουθία έχοντας ως σύμμαχο και τον
καιρό αφού επικράτησαν καλοκαιρινές συνθήκες.
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.
Νωρίτερα όμως και τηρώντας την παράδοση, γυναίκες
όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν στις εκκλησίες την Μεγάλη Πέμπτη για να στολίσουν τον Επιτάφιο και να ετοιμάσουν τους ναούς για την Μεγάλη Παρασκευή.
Κορδέλες με μαύρο και μωβ χρώμα στόλιζαν το εσωτερικό
του ναού αντικατοπτρίζοντας την βαριά και πένθιμη ατμόσφαιρα της μεγάλης αυτής ημέρας ενώ οι πρωινές ακολουPage 7

θίες δέχθηκαν χιλιάδες πιστούς που προσήλθαν για την
Θεία Κοινωνία.
Με τους εορτασμούς να κλιμακώνονται την Μεγάλη Παρασκευή, ο Επιτάφιος κυριάρχησε σε κάθε εκκλησία, θυμίζοντας στους εκκλησιαζόμενους τη θυσία του Θεανθρώπου
για τη σωτηρία μας.
Χορωδίες σε κάθε εκκλησία έψαλαν τα Εγκώμια γύρω από
τον Επιτάφιο και στις 9.00μ.μ. περίπου, ξεκίνησε η περιφορά του Επιταφίου με τους χιλιάδες πιστούς να ακολουθούν.
Ανάμεσα στους επισήμους προσκεκλημένους που παρακολούθησαν την Λειτουργία του Επιταφίου στους Ι. Ναούς
της Κοινότητας ήταν η, η κα Rachel Sanderson Υπουργός
Προστασίας του Παιδιού, o κ. Ντέηβιντ Πισόνι, Υπουργός
Βιομηχανίας, ο Δήμαρχος Αδελαΐδας κ. Μάρτιν Χέηζ, η Δήμαρχος του Τσαρλς Στερτ κα Άντζελα Έβανς, ο Αντιδήμαρχος του Άνλεη κ. Μάηκλ Χιούητσον, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Σταρλς Στερτ κ. Παύλος Αλεξανδρίδης
Μετά το τέλος της λειτουργίας, δόθηκαν στους πιστούς
κόκκινα αυγά.
Να σημειώσουμε ότι την Κυριακή του Πάσχα τελέστηκε
μόνο στον Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών η
καθιερωμένη Λειτουργία της Αγάπης.
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Easter celebrations at the Greek Community

Following the 40-day Easter Lent of the Orthodox Calendar, thousands of Hellenes across Adelaide celebrated
the Resurrection of Jesus Christ in what constitutes the
most important religious celebration in all of Christendom.
The Greek Orthodox Community’s churches commenced
the Easter services on Palm Sunday as Holy Week
marked the beginning of the Passion of Christ.
All the Community’s churches reached beyond full capacity in the days leading to Easter Saturday as its members made their way to pray for peace, prosperity and
good health.
Following the tradition, 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 reflecting the mourning atmosphere for the Passion
of Christ, while the morning services on Thursday and
Saturday drew thousands of parishioners who came to
receive the Holy Communion.
Continuing on Good Friday, the Tomb of Christ dominated in every church with thousands attending the Royal
Hours service and the litany of the Tomb of Christ reminding church goers the sacrifice He made for humaniPage 8

ty.
Byzantine hymns were chanted around the Tomb and at
around 9.00pm the church procession of the ‘Epitaphio’
made its way out and around the block, with thousands
of people following its course.
The list of official guests who attended the ‘Epitafio’ procession on Good Friday at the Community’s churches
included the Hon Rachel Sanderson, Minister for Child
Protection, the Hon David Pisoni, Minister for Industry
and Skill, the Lord Mayor of Adelaide Hon Martin Haese,
Ms Angela Evans, Mayor of the City of Charles Sturt, Mr
Michael Hewitson, Deputy Mayor of the City of Unley
and Mr Paul Alexandrides, Councilor at the City of
Charles Sturt.
The celebrations peaked on Easter Saturday with the
traditional midnight mass as thousands of the Community’s members flocked to church to attend the Resurrection Ceremony 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 resurrection.
It’s worth mentioning that the Cathedral of Archangels
& Gabriel hosted as per every other year the special Service of Love, conducted later in the evening.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

COMMUNITY PULSE

Η

Page 9

Τεύχος 23

Issue 23

Don’t miss out the chance to party
with one of Greece’s most
acclaimed artists!
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BLESSING THE WATERS

Former Premier of S.A Mr Jay Weatherill with Con Ninos, the lucky swimmer who retrieved the cross.

Religion and Hellenic culture met at Henley Beach on Sunday 7th of January as the Greek Orthodox Community held
its annual Blessing of the Waters Festival as part of the Epiphany celebrations.
The celebrations started off with the Divine Liturgy conducted at all the Community’s churches and the blessing of
the waters service conducted at the Henley jetty.
Meanwhile, Henley reserve was yet again turned to an open-air funfair ahead of the Blessing of The Waters festival, featuring popular grilled delicacies, sweets and a jam-packed entertainment program.
Food tents, outdoor settings, grills, tables and umbrellas by the seaside, accompanied by live Greek music and the
familiar culinary aromas, brought a taste of Greece to the thousands of visitors who came to enjoy the first event
of the new year.
The official part of the celebrations began around 12.15pm with visitors and official guests gathering at the end of
Henley jetty to attend the Epiphany ceremony where our clergy purify and sanctify the waters, following the tradition of thousands of years.
His Eminence Bishop Chrisostomos, during the sanctification ceremony threw the cross in to the rather calm waters of Henley beach where Con Ninos proved the strongest and more skilled of all other swimmers in the race to
retrieve the cross.
At the same time, following the tradition, 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 Hon Jay Weatherill, former Premier of South
Australia, the Hon John Rau, former Deputy Premier, The Hon David Ridgway MLC, Leader in the Upper House representing the Leader of the Opposition in South Australia, Mr Steven Marshall, Hon Michael Atkinson, Speaker of
the House of Assembly, Hon Peter Malinauskas, Minister for Health, Ms Vickie Chapman, Deputy Leader of the Opposition, Mr Paul Caica MP, Member for Colton,
Ms Jennifer Rankine, Member for Wright, Mr Steve Georganas, Federal Member for Hindmarsh, Ms Jo Chapley,
Candidate Member for Adelaide, Mr Nick Xenophon, Leader of the SA Best Party,Her Worship Angela Evans, Mayor
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AT HENLEY BEACH

of the City of Charles Sturt, Mr John Trainer, Mayor of West Torrens Council, Mr Nick Bolkus, Former Federal Minister for Immigration, Ms Irene Pnevmatikos, Candidate Member for the Legislattive Council were amongst the official guests who attended the Epiphany celebrations.
Back at Henley Square, the lucky swimmer was presented with a trophy by Bishop Chrisostomos, the Governor of
South Australia and the Community’s President Mr Gonis and the formalities continued with speeches by official
guests.
“It is so nice to see this vibrant community maintaining culture its traditions and sharing them with the rest of us,”
said Mr Rau.
In the meantime, long queues had formed at the food stations 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 2.00pm and the festival continued with dancing and live music.
The entertainment part began with performances by the Community’s Dance Academy students.
A variety of traditional dances got everyone’s attention as the Academy’s students showed yet again their talent
and skill.
The passionate and powerful dances of Pontos were also featured at this year’s entertainment program.
The talented dance group of the Pontian Brotherhood of South Australia brought to the stage tradition, culture and
dazzling costumes, performing popular dance routines such as Kotsari and Letsina
But fun really heated up when a unique dance/fitness group showed how Greek dancing combined with aerobic
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 OPA-cize instructors as they were…well, performing! Meanwhile band Nottes (Νότες) Live had in store a full entertainment package for the guests until late
afternoon. The Greek Orthodox Community of S.A. sincerely thanks the South Australian Labor Party for sponsoring this event and for their ongoing support towards the Community’s events.
Page 12
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Παράδοση, κουλτούρα και θρησκεία έδωσαν ραντεβού την Κυριακή 7 Ιανουαρίου στην παραλία Χένλεϋ όπου η
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας γιόρτασε με λαμπρότητα και φέτος τα Θεοφάνεια.
Χιλιάδες κόσμου συνέρρευσε στην δημοφιλή παραλία την Κυριακή 7 Ιανουαρίου για να πάρει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις και να απολαύσει το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ της νέας χρονιάς.
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 αγαπημένα ελληνικά φαγητά και γλυκά σε συνδυασμό
με ατελείωτο κέφι.
Την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων παρακολούθησαν πολιτικά στελέχη, ανάμεσά τους o Κυβερνήτης Νοτίου
Αυστραλίας Αξιότιμος κ. Χιου Βαν Λη μετά της συζύγου του κα Λαν Λη, ο Αξιότιμος κ. Τζέη Γουέδερηλ, Πολιτειακός
Πρωθυπουργός Νοτίου Αυστραλίας, ο Αναπληρωτής Πολιτειακός Πρωθυπουργός Ν.Α. κ. Τζων Ράου, ς, ο Αρχηγός
του Νομοθετικού Συμβουλίου στην Αντιπολίτευση κ. Ντέηβιντ Ρίτζγουέη εκ μέρους του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης κ. Στήβεν Μάρσαλ, η κα Βίκυ Τσαπμαν, Αναπληρώτρια Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
ο Υπουργός Υγείας κ. Πήτερ Μαλιναύσκας, ο Πρόεδρος της Βουλής Ν.Α κ. Μάηκλ Άτκινσον, ο Βουλευτής Περιφέρειας Κόλτον κ. Πωλ Κάηκα, ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής Περιφέρειας Χάηντμαρς κ. Στάθης Γεωργανάς, ο Αρχηγός του Κόμματος SA Best κ. Νικόλαος Ξενοφών, η Υποψήφια Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας κα Ιωάννα Τσαπαλιάρη, η Δήμαρχος του Τσαρλς Στερτ κα Άντζελα Έβανς και ο Δήμαρχος του Γουέστ Τόρρενς κ. Τζων Τρέηνερ, η
Υποψήφια για το Νομοθετικό Συμβούλιο κα Ειρήνη Πνευματικού και η κα Γκρέης Πορτολέσι, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας Νοτίου Αυστραλίας.
Κατά τη διάρκεια του σύντομου τελετουργικού το οποίο τέλεσε ο Μητροπολίτης Αδελαΐδας κ.κ. Χρυσοστόμος, δεκάδες νεαροί κολυμβητές έδωσαν μάχη στα νερά της Χένλεη για το σταυρό.
Τυχερός
όμως ήταν ο 23χρονος Κωνσταντίνος Νίνος ο οποίος απεδείχθη ικανότερος, ανασύροντας το σταυρό και
Page 13

Τεύχος 23

Issue 23

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΕΝΛΕΗ

όπως ο ίδιος δήλωσε, ύστερα από αρκετή «προπόνηση», ήταν αποφασισμένος φέτος να πιάσει το σταυρό.
Λίγο πριν την έναρξη του επίσημου μέρους, ο τυχερός κολυμβητής 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 πρώην Αναπληρωτής Πολιτειακός Πρωθυπουργός κ. Τζων Ράου επαίνεσε για άλλη μια
φορά την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α λέγοντας πως είναι θαυμάσιο να βλέπει μια τόσο ζωντανή κοινότητα
να μοιράζεται την κουλτούρα του τόπου της με την ευρύτερη κοινωνία της Νότιας Αυστραλίας.
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 χορευτικά από τους μαθητές της Ακαδημίας Χορού της Κοινότητας.
Οι ταλαντούχοι μαθητές μας ταξίδεψαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας μέσα από τις χορευτικές τους παρουσιάσεις και αποθεώθηκαν από το τους επισκέπτες.
Η Ακαδημία Χορού της Κοινότητας έδωσε τη σκυτάλη στο χορευτικό συγκρότημα της Ποντιακής Αδελφότητας Ν.Α.
Οι δυνατοί και γεμάτοι πάθος χοροί του Πόντου εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους ενώ οι πολύχρωμες, φανταχτερές στολές των χορευτών, μάγεψαν ακόμη μια φορά.
Το κέφι ανέβηκε στα ύψη όμως με τις χορευτικές παρουσιάσεις του καινοτομικού χορευτικού συγκροτήματος γυμναστικής OPA-cize.
Οι ΟΡΑ-cize έδειξαν στο κοινό, πώς, μέσα από τους ελληνικούς χορούς, συνδυασμένους με ασκήσεις αεροβικής
γυμναστικής 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.
Μετά τις παρουσιάσεις των χορευτικών συγκροτημάτων τη σκυτάλη πήρε η ορχήστρα Νότες Live, η οποία έπαιξε
αγαπημένα χορευτικά κομμάτια χαρίζοντας κέφι μέχρι αργά το απόγευμα.
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NEWS FROM OUR COMMUNITY CARE
SERVICES OFFICE.
LIMANI DAY RESPITE
PROGRAM

Limani clients Michael Lisgos
and Antonis Natsiopoulos

The Limani Day Respite
Program has relocated to
163 Torrens Road Ridleyton – the Girl Guides
Cottage. This character
building is part of the Albert Greenshields Reserve
and is surrounded by beautiful trees and greenery.
If you would like to visit or
discuss our service please
contact Mandy Langanis Myagedcare

Coordinator on 0402 020 002.
Limani opening hours: Mon – Fri: 10.00am – 2.30pm (closed
on Public Holidays).
VOLUNTEERS WANTED!
The Greek Orthodox Community Care Services is
always looking for volunteers for our programs.
If you have some spare
time and you wish to proMr Henry Kam Chiu Kwong,
vide some assistance, we
volunteer at Mitcham Social
offer a variety of volunSupport Program
teering opportunities
across the community care programs:
Volunteer drivers to drive the Community bus
Assist with activities or in the kitchen at our Social Support
Groups
Assist clients to attend social activities
Assist clients to do their shopping
Accompany clients to medical appointments
Assist with friendly visiting
Police clearance required. All out of pocket expenses are
reimbursed.
For more information please contact Community Care Services on 7088 0500.
Give some of your valuable time to help others who are in
need – MAKE A DIFFERENCE!
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Need aged care services? myagedcare website is
the place to start.
myagedcare is the start point to access Australian
Government funded services
Please call 1800 200 422
Monday – Friday 8am – 8pm
Saturday 10am – 2pm
or visit the website: www.myagedcare.gov.au
If you want to register to be assessed then you’ll
need your Medicare card. If you have already registered with myagedcare, you’ll need to know your
My Aged care number. Please make sure you have
these handy when you talk to them, to save time.
During the assessment, you may ask for the Greek
Orthodox Community of SA to be your service provider
GOCSA Community Care Services contact number:
(08) 70 880 500
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –Άμεση πρόσβαση σε Πακέτα
Φροντίδας
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ
«ΛΙΜΑΝΙ»
Το Ημερήσιο Πρόγραμμα Ανακούφισης
«Λιμάνι» άλλαξε διεύθυνση. Η νέα μας διεύθυνση είναι 163
Torrens Road Ridleyton, στο πρώην
Σπίτι των Προσκοπίνων – Οδηγών (Girl
Guides Cottage). Το
αποικιακού χαρακτήρα κτήριο αυτό είναι
μέρος του πάρκου
Albert Greenshields και περιβάλλεται από όμορφα δέντρα και άφθονο πράσινο.
Αν επιθυμείτε να μας επισκεφτείτε ή να συζητήσετε σχετικά με τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την Συντονίστρια κ. Μαγδαληνή Λαγκάνη στο τηλ.
0402 020 002.
Ώρες λειτουργίας προγράμματος «Λιμάνι»: Δευτέρα –
Παρασκευή: 10.00πμ -2.30 μμ (κλειστό κατά τις επίσημες αργίες).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ!

Οι εθελοντές Κώστας Μπιζίλης και
Βάσω Νίνου στο πρώτο τραπέζι της
Αγάπης του Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου
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Οδήγηση του λεωφορείου της Κοινότητας
Βοήθεια σε διάφορες δραστηριότητες ή στην κουζίνα
των Προγραμμάτων Κοινωνικής Υποστήριξης
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.
Αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να
βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας που έχουν ανάγκη – ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!

MYAGEDCARE

Μήπως χρειάζεστε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων; Ο διαδικτυακός τόπος της υπηρεσίας myagedcare είναι το σημείο από όπου πρέπει να ξεκινήσετε.
Η Υπηρεσία myagedcare είναι το σημείο εκκίνησης
προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες
που χρηματοδοτούνται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση.
Παρακαλούμε καλέστε το 1800 200 422
Δευτέρα – Παρασκευή 8πμ – 8μμ
Οι Κοινωνικές Υπηρε- Σάββατο 10πμ – 2μμ
σίες της Ελληνικής
ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο:
Ορθόδοξης Κοινότηwww.myagedcare.gov.au
τας ΝΑ ζητούν εθελο- Αν θέλετε να γραφτείτε στην myagedcare για να αντές για τα διάφορα
ξιολογηθούν οι ανάγκες σας, θα χρειαστείτε την κάρπρογράμματά τους.
τα σας Medicare. Αν έχετε ήδη γραφτεί, θα χρειαστεί
Αν έχετε λίγο ελεύθε- να ξέρετε τον κωδικό αριθμό που σας έδωσαν από
ρο χρόνο και θέλετε
την myagedcare. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι
να προσφέρετε λίγη
έχετε αυτά τα στοιχεία μπροστά σας πριν μιλήσετε με
βοήθεια, παρέχουμε
την myagedcare, προκειμένου να γλιτώσετε χρόνο.
πολλές ευκαιρίες
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, μπορείτε να πείτε
στους εθελοντές μέσω ότι επιθυμείτε υπηρεσίες φροντίδας από την Ελληνιτων προγραμμάτων
κή Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας.
μας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας Κοινωνικών Υπηρεσιών ΕΟΚΝΑ (08) 70 880 500
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Παράκληση στον Μέγα Βασίλειο και κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας πραγματοποίησε η Διοίκηση και τα μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α, τηρώντας πιστά την παράδοση.
Η παράκληση τελέστηκε την Τρίτη 2 Ιανουαρίου
στον Καθεδρικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις
7.00 το βράδυ, χοροστατούντος του Μητροπολίτη
Ν. Αυστραλίας κ.κ. Χρυσοστόμου.
Τη παράκληση παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της
Κοινότητας κ. Βασίλειος Γκόνης, μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και πλήθος κόσμου.
Μετά το πέρας της σύντομης λειτουργίας οι παρευρισκόμενοι μετέβησαν στο Ολύμπικ Χωλ για να παρακολουθήσουν την Κοπή της Βασιλόπιτας.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος
μετά του ιερού κλήρου της Κοινότητας, αφού ευλόγησε τις πίτες, έδωσε εγκάρδιες ευχές και ευλογίες
στα μέλη της Διοίκησης αλλά και στα μέλη της Κοινότητας που παρευρέθηκαν.
Στη συνέχεια προέβη στην κοπή της πίτας, μοιράζοντας κομμάτια στους εκπροσώπους των διαφόρων
επιτροπών και ομάδων της Κοινότητας, ευχόμενος
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καλή και εποικοδομητική χρονιά.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας για τα υπόλοιπα μέλη, ενώ η τυχερή της εκδήλωσης ήταν η κα Μαρία
Χατζησυμεών, η οποία κέρδισε μια χρυσή λίρα.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τα παραδοσιακά Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα αλλά και με απαγγελίες ποιημάτων. Να σημειώσουμε ότι την νέα χρονιά υποδέχθηκε η Κοινότητα με Πρωτοχρονιάτικο χορό την
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017 στο Ολύμπικ Χωλ.
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NEW YEAR’S DAY PIE BLESSES THE YEAR AHEAD

The Greek Orthodox Community welcomed the
New Year the traditional way, combining a bit or
partying with old traditions. Following a successful
New Year’s Eve event at Olympic Hall that had all
the necessary elements for a great dinner dance,
the Executive and Supervisory Committees followed
the traditions by cutting the New Year’s Day pie,
namely “Vasilopita” .
The cutting of the Vasilopita took place on Tuesday
2 January at Olympic Hall. A special church service
at the Cathedral of Archangels Michael & Gabriel
around 7.00pm marked the beginning of the event.
Dozens of the Community’s members attended the
service and later gathered at Olympic Hall to participate. They even tried their luck as they had the
chance to win a gold sovereign, which is placed inside the pies, as per Greek custom.
Bishop of South Australia Chrisostomos lead the
short service, conducted at the beginning of the
event, wishing a successful year ahead for the Organisation as well as its members.
Following the service, His Grace, along with the
President of the Community Mr Bill Gonis OAM proceeded with the cutting of the pies. Representatives
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from each Community group received a piece, followed by the rest of the community’s members who
also received their share.
The lucky winner who found the gold sovereign was
Mrs Mary Gazecimeon from the Women’s Fellowship of the church of St Nicholas at Thebarton. The
event concluded with traditional Christmas Carols
and poem recitals
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Διεθνής Ημέρα...

Η κα Άννα Αμιρκχανιάν από την Αρμενική Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

Με συγκλονιστικές μαρτυρίες και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την ποιότητα ζωής γυναικών και γενικότερα
ανθρώπων που ζουν στην Καμπότζη καθήλωσε το κοινό μια Ελληνίδα ειδικός ιατρικών επιχειρήσεων, κατά τη
διάρκεια ομιλίας της στην εκδήλωση της Κοινότητας για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας που πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 8 Μαρτίου στο Ολύμπικ Χωλ. .
Ιδρύτρια της Υπηρεσίας Sustainable Health Empowerment, η Δρ Τερψιχόρη Ταν (Καπινιάρη) η οποία κατάγεται
από την Αδελαΐδα αλλά ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ηγείται ανθρωπιστικών αποστολών στην Καμπότζη βοηθώντας χιλιάδες πολίτες που έχουν άμεση νοσηλευτική ανάγκη.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της αποκάλυψε τις τριτοκοσμικές συνθήκες και την παντελή έλλειψη νοσηλευτικών
αναγκών στη χώρα, η υγειονομική υποδομή της οποίας βασίζεται κυρίως σε ανθρωπιστικά προγράμματα.
«Το υγειονομικό σύστημα της χώρας είναι εξαθλιωμένο. Συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους από τις πιο απλές
παθήσεις, ακόμα και από διάρροια.
«Τα ποσοστά θνησιμότητας σε παιδιά μέχρι πέντε ετών έχει αγγίξει επίπεδα συναγερμού αφού στις 1000 γεννήσεις, καταγράφονται 82 θάνατοι, σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου το ποσοστό είναι μόλις 8/1000,»
είπε χαρακτηριστικά. Όπως αποκάλυψε η Δρ Ταν, οι νοσοκομειακές εγκαταστάσεις στην Καμπότζη είναι τριτοκοσμικές και πολλές φορές εγκυμονούν κινδύνους για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε αυτές
«Είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν τα βασικά που χρειάζεται ένας ασθενής στο μέρος όπου νοσηλεύεται και συνάμα να νοσηλεύεται σε άθλιες συνθήκες,» τόνισε η κα Ταν.
Στο υγειονομικό σύστημα της χώρας το οποίο «αιμορραγεί» έρχονται να προστεθούν και οι μισθοί πείνας που σε
πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν πρόσβαση στην οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα και περίθαλψη που έχει ανάγκη ένας ασθενής. Ένας βασικός μισθός στην Καμπότζη είναι περίπου $2,000 το χρόνο σε σύγκριση με τα
$45,000 που κερδίζει ένας Αμερικανός πολίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δηλώνει η Δρ Ταν, σκοπός της Υπηρεσίας είναι η παροχή αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού και νοσηλευτικής πρόσβασης εκεί που χρειάζεται αλλά
και να διασφαλίσει μια βιώσιμη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και Κυβερνήσεις μέσω εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
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Ανθρωπιάς

Η κα Τέρι Ταν (Καπινιάρη,) ιδρυτικό στέλεχος της Υπηρεσίας S.H.E

«Μέχρι στιγμής έχουμε τοποθετήσει τεχνητά μέλη σε πάνω από 50 παιδιά και ενήλικες, έχουμε εξασφαλίσει δωρεές πάνω από $300,000 για ιατρικό εξοπλισμό και έχουμε τροφοδοτήσει τοπικές κοινωνίες με βασικά είδη όπως γυαλιά, είδη καθαρισμού σώματος, ακόμα
και οδοντόβουρτσες!»
Η Δρ Τερι Ταν (Τερψιχόρη Καπινιάρη) γεννήθηκε στην Αδελαΐδα με καταγωγή από την Καλαμάτα.
Είναι ειδικός Ιατρικών Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Ιατρικών Αποστολών, έχει Πτυχίο Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας καθώς και Πτυχίο Μάστερς Διοίκησης Επιχειρήσεων με 20ετή πείρα στην διαχείριση κλινικών και ιατρικών
κέντρων και τη διοργάνωση αποστολών σε υποανάπτυκτες χώρες.
Η αγάπη της για την πολυπολιτισμικότητα, την εκπαίδευση και τη φιλανθρωπία την οδήγησε να ιδρύσει την υπηρεσία Sustainable Health Empowerment S.H.E.
Η S.H.E είναι μια συλλογική προσπάθεια που εδρεύει στις ΗΠΑ και που αποτελείται από μια ομάδα ειδικών σε
θέματα υγείας οι οποίοι δουλεύουν μαζί για να προσφέρουν άμεση βοήθεια σε χώρες που έχουν ανάγκη.
Η κα Ταν δήλωσε ωστόσο ότι επόμενη στη λίστα για παροχή βοήθειας είναι η Ελλάδα μιας και το σύστημα υγείας
της χώρας έχει πληγεί σοβαρά λόγω της οικονομικής κρίσης. Στην ίδια εκδήλωση ομιλήτρια ήταν επίσης και η κα
Άννα Αμιρκχανιάν, μια πρόσφυγας από την Αρμενία η οποία μίλησε για τη ζωή της τόσο στην Αρμενία όσο και
στην Αυστραλία. Η κα Αμιρκχανιάν εργάζεται στο Κέντρο Μεταναστευτικών Πηγών στην Αδελαΐδα ενώ πρόσφατα
τέλεσε και καθήκοντα Προέδρου του Αρμένιου Πολιτιστικού Συλλόγου Νοτίου Αυστραλίας.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με ζωντανή μουσική από τις κυρίες Δήμητρα Τσούνη και Ιωάννα Σάλτη καθώς και από
μέλη της Χορωδίας της Κοινότητας υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κατσιμπρή και την μουσική συνοδεία του Γιάννη Κουρμπέλη. Ταυτόχρονα έγιναν απαγγελίες ποιημάτων ενώ απονεμήθηκαν και τιμητικές πλακέτες σε δυο κυρίες της Κοινότητας, την κα Μαίρη Βαρτσόκα και την κα Στέλλα Χατζηκώστα για τις πολύτιμες και πολύχρονες
υπηρεσίες τους στην Κοινότητα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Αναπληρωτής Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κα Βίκυ Τσάπμαν, η Υποψήφια Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας κα Ιωάννα Τσαπαλιάρη, η Βουλευτής Αδελαΐδας και Υπουργός Προστασίας του Παιδιού στην Αντιπολίτευση κα Ρέητσελ Σάντερσον
και η Δήμαρχος του Τσάρλς Στερτ κα Άνζτελα Έβανς.
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The Community celebrated

The lack of medical services in Cambodia, affecting thousands of women and children was the focus of a
half-hour long presentation during an International Women’s Day event at Olympic Hall on March the 8th.
Greek-born, Australian-American citizen Dr Teri Tan (Kapiniaris) , founder of Sustainable Health Empowerment (SHE), captivated the audience as she presented some shocking and at times disturbing facts
and images about the health system in Cambodia.
Dr Tan who leads world missions through SHE in third-world countries providing medical aid and access
to medical services said the situation in Cambodia is beyond dramatic.
She revealed the appalling conditions of whatever medical centres exist and the total lack of medical
needs, saying that Cambodia’s health system heavily relies on international aid.
“The health system of Cambodia is suffering. People lose their lives even from the simplest conditions,
including diarrhoea,” she said.
“The mortality rate in children under the age of five is 82/1000 live births, compared to 8/1000 in the
USA,” Dr Tan said.
Having been in Cambodia for a lengthy period, Dr Tan also revealed that the medical centres that exist
are so ran down that patients who are hospitalised there, risk contracting other diseases.
“It is beyond belief to see patients who are in desperate need of medication or medical procedures, not
being able to have them and to be hospitalised in such terrible conditions”
To make matters worse, the extremely low wages in Cambodia many a times make access to medical
services and medical care simply not possible.
A basic wage in Cambodia is around US$2,000 in comparison to US$45,000 an American citizen earns
in the United States.
Dr Tan said the purpose of SHE is to provide third-world countries with necessary medical equipment,
basic needs to thousands of people and secure access to medical services for those who most need it.
At the same time SHE works towards securing a viable collaboration with the local governments and
communities through education programs such as mentoring health students, providing free dental workshops and offering intense health education amongst others.
Page 21
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“To date, we have fitted over 50 children and adults with prosthetic limbs, we have overseen the donation
of over $300,000 worth of medical equipment and we have provided local communities with needs such
as reading glasses, tooth brushes and soap to mention a few,” Dr Tan said.
Dr Teri Tan is a medical business & management specialist with twenty years of experience running
medical clinics, administering medical mission trips, fundraising, and consulting in business and HR matters.
Before founding SHE, Teri was a foundational member of the Cambodian Health Professionals Association of America (CHPAA), where she served as head mission administrator for six of her seven mission
trips.
Her administrative expertise combined with her love of multiculturalism, education, and philanthropy led
her to found Sustainable Health Empowerment (SHE) in 2015.
The International Women’s Day event also featured a presentation from Mrs Anna Amirkhanyan, President of the Armenian Community of S.A. who spoke about her life in Armenia as well as in Australia as a
female migrant.
The event continued with a cultural program with live singing by musicians Demeter Tsounis and Ioanna
Saltis as well as the participation of the Community’s choir, accompanied by musician John Kourbelis.
Following the tradition, two ladies from the Community’s volunteers team were presented with honorary
plaques for their valued contribution to the Community.
The two ladies who were honoured this year were Mrs Mary Vartsokas and Mrs Stella Hagicostas.
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Τα σχολεία μας τίμησαν την
Εθνική μας Επέτειο

Με μια μεγαλειώδη εορτή γιόρτασαν οι μαθητές των Ελληνικών Απογευματινών Σχολείων της Κοινότητας την
Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Η σχολική εορτή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Μαρτίου ανήμερα της
Εθνικής Επετείου, στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου St Marys, απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Dancing “Greek style” was part of the
night and everyone participated.
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Επίσκεψη Ελληνικής Προεδρικής Φρουράς στο
Κοινοτικό Γηροκομείο του Ρίντλιτον
“Να κρατάτε την Ελλάδα πάντα μέσα στην καρδιά σας!» έφεραν από την πατρίδα οι γονείς μας και οι παππούδες
μας,» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γκόνης.
Την ικανοποίηση του για την πρόοδο της Ελληνικής κοιε συγκί- νότητας στην Αυστραλία εξέφρασε ο Γερουσιαστής κ.
νηση και Γκαλακερ στην σύντομη ομιλία του λέγοντας ότι η παεθνική
ρουσία των Ελλήνων στην Αυστραλία είναι «ένεση» πολιυπερηφάνεια πλημμύ- τισμού.
ρισε και πάλι το Κοινο- «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βλέπω τέτοιου είδους
τικό Γηροκομείο του
εκδηλώσεις από την Ελληνική κοινότητα αλλά και ιδιαίτεΡίντλιτον την Πέμπτη ρα υπερήφανος που οι Εύζωνες θα συμμετάσχουν στους
19 Απριλίου 2018 κα- εορτασμούς για την Εθνική μας Ημέρα των Άνζακ,»
θώς πολλοί ομογενείς δήλωσε.
υποδέχθηκαν μέλη της
Ελληνικής Προεδρικής Το κοινό όμως καθήλωσε ο Σημαιοφόρος του Πολεμικού
Φρουράς.
Ναυτικού κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος που συνόΗ ξεχωριστή εκδήλω- δευσε το Άγημα, ο οποίος με αποφασιστικό βλέμμα και
ση πραγματοποιήθηκε χωρίς να χρησιμοποιήσει μικρόφωνο εξέφρασε την ευστα πλαίσια της επίγνωμοσύνη του στην ομογένεια για το έργο που έχει τεσκεψης του Αγήματος στην Αυστραλία όπου συμμετείχε λέσει, κρατώντας την Ελλάδα ζωντανή.
στους εορτασμούς για την Εθνική Ημέρα Άνζακ ενώ αποτελεί την δεύτερη επίσκεψη Προεδρικής Φρουράς στο
«Να συνεχίσετε να την κρατάτε την Ελλάδα ζωντανή για
Γηροκομείο της Κοινότητας.
να μπορούν τα παιδιά σας να λένε περήφανα ότι είναι
Έλληνες,» είπε χαρακτηριστικά αποσπώντας τα ασταμάΤο δωδεκαμελές Άγημα έφτασε στο Γηροκομείο γύρω
τητα χειροκροτήματα και ζητωκραυγές του κόσμου.
στις 11.00 το πρωί όπου το περίμενε μεγαλειώδης υποΗ εκδήλωση συνεχίστηκε με ανταλλαγή δώρων μεταξύ
δοχή από ομογενείς, ένοικους του ιδρύματος και προσω- διοίκησης της Κοινότητας και των εκπροσώπων της Προεπικό, μέλη της Διοίκησης της Κοινότητας και σύσσωμο
δρικής Φρουράς.
τον ιερό κλήρο. Η εντυπωσιακή είσοδος των Ευζώνων
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γηροκομείου έκλεψε τα Ο κ. Γκόνης παρέλαβε από τον κ. Αθανασόπουλο ένα USB
βλέμματα και τον θαυμασμό των παρευρισκόμενων
με σπάνιο τηλεοπτικό υλικό για τα 150 χρόνια της Φρουστέλνοντας ρίγη συγκίνησης για ακόμη μια φορά.
ράς, ένα δώρο που προστέθηκε στη λίστα των πολύτιμών
δώρων που έχει στην κατοχή της η Κοινότητα.
Την ειδική εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Γερουσιαστής Νοτίου Αυστραλίας κ. Άλεξ Γκάλεκαρ, η
Οι μαθητές της Ακαδημίας Χορού της Κοινότητας έδωσαν
Δήμαρχος του Δήμου Τσαρλς Στερτ κα Άντζελα Έβας και ο ακόμα έναν τόνο πατριωτισμού στην αίθουσα παρουσιάΔημοτικός Σύμβουλος από τον ίδιο Δήμο κ. Παύλος
ζοντας σειρά παραδοσιακών χορών από διάφορα μέρη
Αλεξανδρίδης.
της Ελλάδας με φόντο τη λεβεντιά των Ευζώνων.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με μήνυμα του Προέδρου της Κοινότητας κου Γκονη ο οποίος φανερά συγκινημένος, ευχα- Με το πέρας των ομιλιών, δόθηκε η ευκαιρία στους παρίστησε θερμά την Προεδρική Φρουρά για την τιμή που ρευρισκόμενους να φωτογραφηθούν με τους τρεις Εύζωέκανε στην Κοινότητα να επισκεφτεί το Γηροκομείο για
νες, αποτυπώνοντας έτσι μια ιστορική στιγμή στο φακό
δεύτερη φορά.
αλλά και τη μνήμη τους.

Μ

«Θα ήθελα να τονίσω για ακόμη μια φορά το πόσο χαρούμενοι και περήφανοι είμαστε με τη παρουσία σας
εδώ και ευχόμαστε ότι η παραμονή σας στην Αδελαΐδα,
θα σφραγίσει την υπερηφάνεια του Ελληνικού Έθνους
και θα διατηρήσει τις αξίες του, τις ίδιες αξίες που

Μετά την Αδελαΐδα, επόμενος σταθμός των Ευζώνων
στην Αυστραλία είναι το Σίδνεϋ.
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Hellenic Presidential Guard visits Ridleyton
Greek Home for the Aged
tralian Community at large that the Hellenic Nation is still
proud, but more importantly it remains true to its values,” said Mr Gonis.
In his message Senator Gallacher expressed his satisfaction for seeing the Greek Community having made such
progress in its 88-year old history.
“I am particularly delighted to see the Greek Orthodox
Community putting together such an event and I am even
prouder to see the Evzones participating in the Anzac Day
celebrations,” he said.
But it was Hellenic Navy ensign Mr Kostas Athanasopoulos, accompanying the Evzones in Australia who captivated the audience.
t was the Greek national pride and patriotic emotions Without a microphone and with a commanding presence
that filled the function hall of the Ridleyton Greek
he expressed his gratitude to the Greek community for
Home of the Aged on Thursday 19 April as many Hellenes what they have done to keep the Hellenic spirit alive.
welcomed members of the Hellenic Presidential Guard for
the second consecutive time.
“Keep Greece alive in your hearts and minds so that your
children and your children’s children can proudly say that
The special event was part of the Evzones’ visit to Austral- they are Hellenes,” Mr Athanasopoulos said.
ia where they invited to participate in the celebrations for
Anzac Day, making this their second visit to Adelaide and Following the custom, there was an exchange of gifts
in Australia in general.
from both sides.

I

The 12 Evzones arrived at the Home just after 11.00am
where a number of the home’s residents, family members, members of the Home’s staff, the Community’s clergy and many school students gave them the warmest welcome enhanced with Hellenic pride.
Their entrance in the Home’s function room was electrifying getting everyone's attention with the strong presence,
heavy footsteps and military precision.

Mr Gonis was particularly delighted to receive on behalf
of the Greek Orthodox Community of S.A. a USB stick with
a rare video celebrating the 150th Anniversary of the Hellenic Presidential Guard.

Amongst the official guests who attended the event was
South Australian Senator Alex Gallacher, the Mayor of
Charles Sturt Ms Angela Evans and City of Charles Sturt
Councillor Mr Paul Alexandrides.

The students of the Community’s Dance Academy gave an
extra tone of Hellenic pride with their dance performances having the Evzones as the backdrop.

This will be added to the long list of precious gifts to the
Community from various organisations and other officials
from Australia and overseas.

Photo opportunity with the Evzones was given to all at
The event started off with a message by the Community’s the end of the formalities where everyone that was prePresident Mr Bill Gonis OAM, who, moved by the pressent tried to capture a historic moment of Hellenic pride.
ence of the Evzones in the room, warmly thanked them
for honouring the Community with their visit.
Concluding their visit to Adelaide, an initiative of the Hellenic Studies Foundation , the Evzones headed to Sydney
“I reiterate again our delight with your presence here and to participate in the Anzac Day celebrations.
trust that your stay in our city signals to the South Aus-
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National pride at Greek
Independence Day

M

illions of Hellenes across the globe celebrated 25th March Greek Independence Day on Sunday
25 March, with the Greek Orthodox Community of S.A

ditions tight for almost 90 years.
“As President, I am delighted that the Greek Orthodox
Community of SA has been able to maintain the tradition of Greek Independence Day through its school’s
program as well as through the teachings of Greek culture and history”, he said.
Among the official guests who attended the celebrations
was the Hon Terry Stephens on behalf of the Premier of
South Australia Hon Steven Marshall, the Hon Rachel
Sanderson, Minister for Child Protection, the Hon Peter
Malinauskas, Member for Croydon, representing the
Labor Party, Mr Frank Pangallo representing SA Best
Party, Mr Peter Ppiros on behalf of the Chair of SAMEAC
Hon Grace Portolesi, Mr Loukas Minas, Secretary of the
Cyprus Community of S.A and Mrs Anna Amirkhanyan
on behalf of the Armenian Community of S.A. along with

joining the widespread celebrations.
The Cathedral of Archangels Michael & Gabriel in the
city was once again the epicentre of the commemoration, featuring a memorial service, laying of wreaths as
well as students’ presentations, drawing hundreds of
Hellenes across Adelaide.
The celebrations began with the Great Doxology inside
the church, accordingly decorated to reflect the spirit of
the day.
Bishop of South Australia Chrisostomos conducted the
special memorial service during the morning mass, in
memory of the heroes of the 1821 Revolution.

representatives of local Associations.
The message was followed by the laying of wreaths and
one-minute silence in memory of the fallen heroes, to
conclude with poem recitals and the national anthems.
The celebrations however continued later in the day
Greek flags and students in traditional costumes of the with a spectacular Schools event at St Marys College
era added to the sense of national pride and patriotism. function hall.
The great doxology was followed by a short memorial
service at the church’s courtyard with clergy and guests Hundreds of students gathered at the Hall to participate
paying respects to those heroes who fought for Greece’s in a series of presentations featuring poems recitals,
independence.
short plays and singing.
In his celebratory message, the President of the Community Mr Bill Gonis OAM, said he was proud that the
Ms Sanderson also attended the schools event.
Greek Community holds the traPage 27
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Υπερηφάνεια και πατριωτισμός
στην Εθνική μας Επέτειο

Μ

Στον πανηγυρικό λόγο του, ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ.
Γκόνης τόνισε πως είναι ιδιαίτερα υπερήφανος που η
Κοινότητα κρατά ζωντανές τις παραδόσεις των Εθνικών
Επετείων εδώ και σχεδόν 90 χρόνια.

Επίκεντρο του εορτασμού ήταν και πάλι ο Καθεδρικός
Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο κέντρο της Αδελαΐδας.
Οι εκδηλώσεις πλαισιώθηκαν με επιμνημόσυνο δέηση

«Με χαροποιεί που η Κοινότητα διατηρεί τις παραδόσεις
της 25η Μαρτίου μέσα από τα σχολικά προγράμματα,
δίνοντας την ευκαιρία να διασφαλιστούν και για τις μελλοντικές γενεές Ελλήνων στην Αυστραλία,» είπε χαρακτηριστικά.

ε λαμπρότητα γιόρτασε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. το απόγευμα της Κυριακής.

Την σεμνή τελετή ακολούθησε μεγάλη σχολική εορτή στο
κολλέγιο St Marys που βρίσκεται απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ —
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
εις μνήμη των ηρώων του 21, κατάθεση στεφάνων, απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές των σχολείων της
Κοινότητας και μεγάλη σχολική εορτή.
Το πρωί τελέστηκε η Μεγάλη Πανηγυρική Δοξολογία παρουσία πολιτικών στελεχών, μελών του Διοικητικού και Πάνω από 300 μαθητές έδωσαν ένα δυναμικό παρόν,
Εποπτικού Συμβουλίου της Κοινότητας, εκπροσώπων
τιμώντας την ημέρα με ποιήματα, τραγούδια και μικρές
τοπικών Κοινοτήτων και Συλλόγων καθώς και εκατοντά- θεατρικές παραστάσεις.
δες ομογενών.
Τη λίστα των επίσημων προσκεκλημένων αποτέλεσαν ο
Δεκάδες μαθητές και μαθήτριες ντυμένοι τσολιάδες και κ. Τέρρυ Στήβενς εκ μέρους του Πολιτειακού Πρωθυαμαλίες, έδωσαν έναν έντονο πατριωτικό τόνο στο εσω- πουργού κ. Στήβεν Μάρσαλ, η κα Ρέητσελ Σάντερσον,
τερικό του ναού ενώ η γαλανόλευκη ήταν το κυρίαρχο
Υπουργός Προστασίας του Παιδιού, ο κ. Πήτερ Μαλιναύστοιχείο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.
σκας, Βουλευτής Περιφέρειας Κρόηντον, ο κ. Φρανκ
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή Πανγκάλο, εκπροσωπώντας το κόμμα SA Best, ο κ. Παναστο ηρώο του ναού με κατάθεση στεφάνων, απαγγελίες γιώτης Ππύρος εκπροσωπώντας την Πρόεδρο της Επιτροποιημάτων από μαθητές των ελληνικών σχολείων της
πής Πολυπολιτισμικότητας κα Γκρέης Πορτολέσι, ο Γ.
Κοινότητας και τήρηση ενός λεπτού σιγής προς τιμή των Γραμματέας της Κυπριακής Κοινότητας κ. Λουκάς Μινάς
ηρώων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίκαι η κα Άννα Αμιρκχανιάν από την Αρμενική Κοινότητα
δας.
Ν.Α.
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Στα ελληνικά «ντύθηκε» το προάστιο
του Γκούντγουντ

Μια γεύση από Ελλάδα πήραν οι
κάτοικοι του προαστίου του Γκούντγουντ καθώς και δεκάδες ομογενείς από όλη την Αδελαΐδα την Κυριακή 29 Απριλίου με αφορμή ένα
από τα αγαπημένα ελληνικά φεστιβάλ της περιοχής.
Ο λόγος για το Ελληνικό Φεστιβάλ
του Γκούντγουντ, μια πρωτοβουλία
του Ιερού Κοινοτικού Ναού Αγίων
Κων/νου και & Ελένης, όπου φέτος
συμπλήρωσε έξι χρόνια πολιτιστικής
παρουσίας στην τοπική κοινωνία.
Στη λίστα των επίσημων προσκεκλημένων ήταν ο Κ. Ντέηβιντ Πιζόνι,
Υπουργός Βιομηχανίας εκ μέρους
του Πολιτειακού Πρωθυπουργού
Ν.Α κου Στήβεν Μάρσαλ
Κα Τζινγκ Λη, Κοινοβουλευτική Γραμματέας Πολυπολιτισμικότητας, κα
Τζέην Στίνσον, Βουλευτής Περιφέρειας Μπάντκοου, Υπουργός Προστασίας του Παιδιού στην Αντιπολίτευση, κα Ειρήνη Πνευματικού εκ
μέρους του Ομοσπονδιακού Βουλευτή Περιφέρειας Χάηντμαρς Στάθη
Γεωργανά, κ. Πήτερ Χιουζ, Αντιδήμαρχος Δήμου Άνλεη, και η κα Γκόζια
Σκάλμπαν, μέλος της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας και Εθνοτικών
Υποθέσεων Ν.Α.
Το επίσημο μέρος ξεκίνησε γύρω στη

1 το μεσημέρι με χαιρετισμό από τον
Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Βασίλειο
Γκόνη.
Καλωσορίζοντας τους επίσημους
προσκεκλημένους και επισκέπτες ο
κ. Γκόνης τόνισε πως η Κοινότητα
είναι ταυτόσημη με την διατήρηση
της κουλτούρας και παραδόσεων της
πατρίδας ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους εθελοντές του Φεστιβάλ για την πολύτιμη προσφορά
τους.
«Τα Φεστιβάλ μας δίνουν την ευκαιρία να μοιραστούμε με τους συμπολίτες μας την κουλτούρα και πολιτισμό που έφεραν οι γονείς μας τη
δεκαετία του 50 και του 60,» είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Γκόνης.
Στην ομιλία του ο Υπουργός Βιομηχανίας κ. Ντέηβιντ Πιζόνι τόνισε πώς
τα τελευταία 13 χρόνια ως Βουλευτής Περιφέρειας Άνλεη, έχει μόνο τις
καλύτερες αναμνήσεις από την δραστηριότητα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας στην περιοχή.

Η κα Τζινκ Λη, στο μήνυμά της είπε
μεταξύ άλλων ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στη Νότια Αυστραλία.
«Το σημερινό Φεστιβάλ αντιπροσωπεύει με το παραπάνω τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα αυτής της χώρας,» τόνισε.
Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν.
Αυστραλίας κ.κ. Χρυσόστομος καθώς
επίσης και η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Ι. Ναού Αγίων
Κων/νου & Ελένης κα Γεωργία Βλάχου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ
οι επισκέπτες απόλαυσαν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χορευτικές επιδείξεις από την Ακαδημία Χορού της Κοινότητας.
Ταυτόχρονα η ορχήστρα Νότες κράτησε το κέφι στα ύψη με ζωντανή
μουσική και ένα ρεπερτόριο αγαπημένων χορευτικών τραγουδιών ενώ
ο καιρός στάθηκε απόλυτα σύμμαχος στη διεξαγωγή του Φεστιβάλ.
«Νιώθω τόσο κοντά στην Κοινότητα Να σημειώσουμε ότι το Ελληνικό
σας και χαίρομαι ιδιαίτερα που συμ- Φεστιβάλ του Γκουντγουντ πραγμαβάλλει στην πολιτιστική ταυτότητα
τοποιείτε στα πλαίσια της εορτής
της περιοχής μας ,» είπε χαρακτηρι- των Αγίων Κων/νου & Ελένης.
στικά.
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Greek colours and sounds in the
suburb of Goodwood

The Adelaide suburb of Goodwood
showed its Hellenic character on
Sunday 29th of April as one of the
most popular cultural events in the
area took place under perfect weather conditions.
The 6th Goodwood Greek Festival
opened its doors on Sunday morning,
filling the area with the culinary aromas of Greek cuisine and the sounds
of the Hellenic culture
The Festival, an initiative of the Community Church of Sts Constantine &
Hellen, gave local residents and Hellenes from around town a taste of
Greece with favourite delicacies,
popular sweets and Greek dancing as
well as live music until late afternoon.
Among the official guests to attend
the event and officiate the opening
of the Festival were Hon David Pisoni
MP, Minister for Industry & Skills, on
behalf of the Premier of South Australia Hon Steven Marshall, the Hon
Jing Le, Parliamentary Secretary for
Multicultural Affairs, Trad and Investment and Small Business , Ms
Jayne Stinson MP, Member for Badcoe, Shadow Minister for Child Protection, Mrs Irene Pnevmatikos repPage 30

resenting the Federal Member for
Hindmarsh Mr Steven Georganas,
Peter Hughes, Acting Mayor of Unley, representing the Mayor of Unley
Council Mr Lachlan Clyne and Ms
Gosia Skalban OAM member of
SAMEAC . Around 1.00pm, MC Mrs
Betty Douflias opened the formal
part, welcoming official guests and
all who were attending. In his
speech, the Community’s President
Mr Gonis said it was a great feeling
to see the Goodwood festival going
from strength to strength sharing the
Hellenic traditions with the local
community.
“This Festival, just like all our festivals, gives us the opportunity to
share our rich culture with the our
fellow South Australians,” he said.
Minister Pisoni said that he has nothing but good memories from his 13year long experience with the Greek
culture as a Member for Goodwood.
“I feel so close to the Greek Community and I am so happy it contributes
to the multicultural character of the
area,” he said.
Delivering her speech Ms Lee said
that multiculturalism is an indispensable part of South Australian life.

“Today’s Festival perfectly represents the multicultural character of
our State,” Ms Lee said.
The official part continued with short
speeches by His Emincence Bishop of
S.Australia Chrisostomos and the
Chair of the Sts Constantine & Hellen
Church Fellowship Mrs Georgia
Vlahos.
The Community’s Dance Academy
offered yet again a spectacular show
with its talented students performing
routines from many parts of Greece.
Official guests and festival goers
were mesmerised by their talent and
dance skill.
But the Festival really took off with
live band “Notes” playing popular
Greek tunes until early evening creating a true Greek atmosphere as the
culinary aromas combined with
Greek dance music literally offered
the best Greek experience, only
15.000kms from the homeland.
It’s worth mentioning that the Goodwood Greek Festival is held as part of
the celebrations for the church’s
name day which falls on May 21st
but to avoid adverse weather conditions, the Festival is held in April.
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