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Dear members, supporters, volunteers and friends,
Welcome to this edi on of Community Pulse, providing the latest news, ini a ves and events
to keep you up to date and informed.
This year has gone by incredibly quickly, and I am le to reflect on the challenges of 2017 and
those to come in 2018. It’s set to be a busy and interes ng year already!
As we wrap up the year and prepare for Christmas, New Year’s and Name Day celebra ons
with our family and friends so too are other communi es ge ng ready to welcome and enjoy
the fes ve season in their own special way.
To review and summarise the later part of the year, on the 15th of August our church
“Koimisis s Theotokou” at Croydon celebrated its Name Day, a significant religious milestone
of the Dormi on of the Virgin Mary. Hundreds upon hundreds of parishioners a ended the
two day religious event, joining the millions of Hellenes across the globe who celebrated what
is known as “Δεκαπενταύγουστος”, being a public holiday in Greece.
Our A ernoon Language Schools students made us proud once again during the Annual
Schools Dance at Olympic Hall in late August as they demonstrated with excellence their language and cultural skills they acquired during the school terms. Our students delivered a
range of performances through poems, songs and short plays, while their families had a great
me with an abundance of food, fun, music and lots of ‘kefi’.
In September we welcomed spring the Greek way; outdoors with live singing, dancing and
grilled delicacies as we celebrated the Panayia Despina Fes val. The fes val is held at the
premises of the Kapiris farmland in Two Wells where the lovely Chapel of Panayia Despina is
located. Hundreds flocked to the farm to enjoy a Sunday with the family as Spring showed its
colours.
October or rather…Greek-tober stood out with Greek culture as the 12th Odyssey Fes val
launched a journey through Hellenism that simply impressed! At the opening night, 25 students of the Con Dalagiorgos School of Music, playing their bouzouki gave an impressive performance on the stage of Olympic Hall. Timeless songs and legendary composers came to life
through the talent and passion of the 25 bouzouki players.
The first event of the Odyssey “Pame sta Bouzoukia” featured again the Con Dalagiorgos
School of Music and the Band Zeus, oﬀering the best ‘bouzoukia’ experience in Adelaide. It
was also a tribute to the legendary Greek composer George Mitsakis.
The eclec c movie nights are always a favourite for the Fes val goers and this year it was no
excep on. The Koimisis Theotokou func on hall was the host for the Classic Film night, featuring the unforge able “Never on Sunday” starring the legendary Melina Mercouri.
A series of lectures throughout the fes val drew a number of people from diﬀerent academic
and educa onal backgrounds as well as members of the wider community. The life and work
of enigma c Greek poet and writer Nikos Kazantzakis was the topic of the first lecture, with
Professor Michael Tsianikas delving into the enlightened and deep soul of the famous poet.
The second lecture featured the topic “The Exodus of Messolonghi”, an in-depth analysis on
this historical event that changed the course of the Greek Revolu on against the O omans.
The “Sports Day” was a day dedicated to youth and athle cism. Our a ernoon schools students and their family’s enjoyed a day outdoors, compe ng on a variety of games, forming
good friendships and apprecia ng the athle c spirit.
A unique cooking workshop featuring the tastes of the Aegean islands cked oﬀ the gastronomy box of the Fes val. St Nicholas church Func on Hall welcomed hundreds of Hellenic cuisine enthusiasts who enjoyed a variety of Greek island dishes prepared by our valued volunteers.

This year’s Greek Film Fes val made its debut with a well-kept secret from Smyrna… Blockbuster film “Rosa of
Smyrna” drew myriads of cinema goers who enjoyed the best of the Greek Film Industry.
Olympic Hall became once again the hub for comedy during the Odyssey Fes val. We thank Mr George Katsibris
and Mr Dimitris Avdoulas for ge ng the GOCSA Ac ng Troupe together again for another hilarious play, “To Stravoksilo”.
But the talk of the town was the Odyssey finale, featuring the event ‘Mazi’, a cultural explosion of dazzling colours,
powerful dancing and music from Crete and Pontus. Elder Hall shook to the passionate Pon an and Cretan dances,
presented by the Community’s Dance Academy and the Pyrrhic Cultural Associa on of S.A.
On the 29th of October we celebrated the 77th Anniversary of the ‘OXI’ Day and the heroes of the 1940 Epos with
a Doxology, memorial service and laying of the wreaths at the Cathedral of Archangels Michael & Gabriel. Oﬃcial
guests, representa ves from local Greek associa ons and clubs with many students par cipated at the celebraons.
On the 8th of November a special event marked the Name Day celebra ons of the Cathedral of Archangels Michael
& Gabriel. During the procession of the Holy Icon around the church, the Greek Women’s Society of S.A
“Taxiarchis” also unveiled a commemora ve bench that was placed in their honour in the church grounds. An emoonal day for the Society as they celebrated the special spiritual bond they have shared with the Cathedral for 80
years.
We couldn’t have felt more proud for our young students who par cipated at the Ethnic Schools Day Parade and
fes val on October 28th. Dressed in tradi onal costumes, our students led the parade which started at Light
Square and finished at Adelaide Oval. Bravo to you all.
As this marks the end of the School Year, we would like to remind all parents to enrol their children for 2018 – why
not bring a friend or tell another family member to enrol. Be aware also that Adult Greek Language Classes will be
available.
I’d personally like to oﬀer my thanks to everyone that has supported us this year and hope that we can con nue to
play our part in the community and beyond for 2018.
On behalf of all of us here at the GOC SA, I would like to wish you and your family a blessed and safe Christmas and
New Year.
Bill Gonis OAM
President
Αγαπητοί συνάδελφοι, υποστηρικτές, εθελοντές και φίλοι,
Καλώς ήρθατε σε αυτήν την έκδοση του Κοινοτικού Παλμού και την τελευταία για το 2017, καθώς ολοκληρώνουμε ένα ακόμη έτος γεμάτο κοινωνική και πολιτιστική έκφραση σε όλες τις μορφές και διαστάσεις. Τα Χριστούγεννα σχεδόν έφτασαν και όλη η κοινότητα ετοιμάζεται να καλωσορίσει την εορταστική αυτή περίοδο ακολουθώντας
τις ελληνικές μας παραδόσεις. Ο χρόνος κύλησε πραγματικά πολύ γρήγορα από την τελευταία μας έκδοση και
πολλές εκδηλώσεις απασχόλησαν το πολιτιστικό μας ημερολόγιο.
Στις 15 Αυγούστου o Ιερός Ναός Κοίμηση της Θεοτόκου στο Κροϋντον γιόρτασε την ονομαστική του καθώς φέρει
το όνομα αυτού του σημαντικού θρησκευτικού γεγονότος. Εκατοντάδες ενορίτες παρακολούθησαν τον διήμερο
εορτασμό ακολουθώντας τα εκατομμύρια των Ελλήνων σε ολόκληρο τον πλανήτη, γιορτάζοντας όλοι μαζί το
Δεκαπενταυγούστου, ημέρα αργίας στην Ελλάδα.
Τέλη του Αυγούστου οι μαθητές από τα απογευματινά σχολεία μας έκαναν υπερήφανους για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Σχολικού Χορού στην Ολυμπιακή αίθουσα. Μέσα από τη φαντασία και δημιουργικότητά τους έκαναν επίδειξη των γνώσεων τους και τις γλωσσικές και πολιτιστικές τους δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι μαθητ΄΄ες παρουσίασαν σειρά από παραστάσεις μέσω ποιημάτων, τραγουδιών και μικρών έργων, ενώ οι οικογένειές τους που ήρθαν να τους καμαρώσουν, πέρασαν μια όμορφη βραδιά
με άφθονο φαγητό, αγαπημένη μουσική και πολύ «κέφι».
Τον Σεπτέμβριο καλωσορίσαμε την Άνοιξη αλά ελληνικά στην ύπαιθρο με το Φεστιβάλ Παναγίας Δέσποινας στο
Βιρτζίνια. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της αγροτικής περιοχής Καπίρη στη Βιρτζίνια, όπου
βρίσκεται το όμορφο εκκλησάκι της Παναγίας της Δέσποινας. Εκατοντάδες συνέρευσαν στο αγρόκτημα για να
απολαύσουν μια Κυριακή με την οικογένεια, απολαμβάνοντας ζωντανή μουσική, χορό και ψητά της σχάρας,
καθώς η Άνοιξη έδειξε τα χρώματα της.
Ο Οκτώβριος έλαμψε με το 12ο Φεστιβάλ Οδύσσεια το οποίο ξεκίνησε ένα ταξίδι στον Ελληνισμό και την ελληνική κουλτούρα, εντυπωσιάζοντας για ακόμη μια χρονιά! Στην βραδιά έναρξης του, 25 μαθητές της Σχολής Μουσικής Con Dalagiorgos, κρατώντας τα μπουζούκια τους, έκανα μια μοναδική εμφάνιση στη σκηνή του Ολύμπικ Χωλ,

Μήνυμα Προέδρου Κοινότητας κ. Β. Γκόνη
και με το ταλέντο τους αναβίωσαν θρυλικά κομμάτια παλιών καλών εποχών, ενώ καταχειροκροτήθηκαν από το
κοινό.
Η πρώτη εκδήλωση του Οδύσσεια "Πάμε στα Μπουζούκια" πλαισιώθηκε και πάλι από τη Μουσική Σχολή του Κώστα Νταλαγιώργου και το συγκρότημα Zeus, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία βραδιάς στα μπουζούκια. Η
εκδήλωση αποτέλεσε επίσης ένα αφιέρωμα στον θρυλικό Έλληνα συνθέτη Γιώργο Μητσάκη.
Οι εκλεκτικές βραδιές καλού παλιού κινηματογράφου πάντοτε τραβάει το ενδιαφέρον του κοινού και φέτος δεν
αποτέλεσε εξαίρεση. Η αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού Κοίμησης Θεοτόκου φιλοξένησε τη Βραδιά Κλασικού
Κινηματογράφου, προβάλλοντας την αξέχαστη ταινία «Ποτέ την Κυριακή» με πρωταγωνίστρια τη θρυλική Μελίνα Μερκούρη.
Μια σειρά διαλέξεων σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ προσέλκυσε έναν μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών αλλά και μέλη της ευρύτερης κοινότητας. Η ζωή και το έργο του αινιγματικού Έλληνα ποιητή και
συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη ήταν το θέμα της πρώτης διάλεξης, με τον καθηγητή Μιχαήλ Τσιάνικα να δίνει μια
εις βάθος διάλεξη στην φωτισμένη και βαθιά ψυχή του παγκοσμίως αναγνωρισμένου ποιητή. Η δεύτερη διάλεξη
ασχολήθηκε το θέμα «Η Εξοδος του Μεσολογγίου». Ο κ. Τσιανίκας έδωσε και εδώ μια αναλυτική αναφορά αυτού
του ιστορικού γεγονότος που άλλαξε την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης εναντίον των Οθωμανών.
Η "Ημέρα Αθλητισμού" ήταν μια μέρα αφιερωμένη στη νεολαία και τον αθλητισμό. Οι μαθητές των απογευματινών σχολείων μας είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε διάφορα αγωνίσματα, και άλλα αθλητικά παιχνίδια,
κάνοντας καινούριες φιλίες και εκτιμώντας το αθλητικό πνεύμα.
Ένα μοναδικό μαγειρικό εργαστήριο με τις γεύσεις των νησιών του Αιγαίου, κάλυψε τη γαστρονομική πλευρά του
Φεστιβάλ. Η αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου υποδέχθηκε εκατοντάδες λάτρεις της ελληνικής
κουζίνας οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ποικιλία ελληνικών πιάτων από τα νησιά μας που ετοίμαζαν οι εθελοντές μας.
Το φετινό Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου έκανε το ντεμπούτο του με ένα καλά κρυμμένο μυστικό από τη
Σμύρνη ... Η κινηματογραφική ταινία "Ρόζα της Σμύρνης" την βραδιά έναρξης προσέλκυσε εκατοντάδες φίλους
του Ελληνικού κινηματογράφου ενώ κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ό, τι καλύτερο έχει να προσφέρει η ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία.
Η Ολυμπιακή αίθουσα έγινε για άλλη μια φορά κέντρο ποιοτικού κωμικού θεάτρου κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Οδύσσειας. Ευχαριστούμε τον κ. Γιώργο Κατσίμρη και τον κ. Δημήτρη Αβδούλα που ανέβασαν με επιτυχία
την κλασσική κωμωδία "To Στραβόξυλο".
Αλλά το αποκορύφωμα ήταν το φινάλε του Οδύσσεια με την εκδήλωση «Mazi», μια πολιτιστική έκρηξη εκθαμβωτικών χρωμάτων, δυνατού χορού και μουσικής από την Κρήτη και τον Πόντο. ΄Το Ωδείο Έλντερ του Πανεπιστημίου
Αδελαΐδας σείστηκε με τους παθιασμένους ποντιακούς και κρητικούς χορούς που παρουσίασε η Ακαδημία Χορού
της Κοινότητας και ο Πυρικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σ.Α.
Στις 29 Οκτωβρίου γιορτάσαμε την 77η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και τους ήρωες του Έπους του 1940, με δοξολογία, μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνων στον καθεδρικό ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Επίσημοι
προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι τοπικών ελληνικών συλλόγων και πολλοί μαθητές συμμετείχαν στους εορτασμούς.
Η 8η Νοεμβρίου, εορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, αποτέλεσε μια ξεχωριστή ημέρα για τη σχέση του
Καθεδρικού μας Ναού και του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Ν.Α. «Ο Ταξιάρχης». Κατά την περιφορά της
ιερής εικόνας των Παμμεγίστων Ταξιαρχών γύρο από τον εορτάζοντα ναό, έγιναν και αποκαλυπτήρια μιας αναμνηστικής πλακέτας και ένα παγκάκι το οποίο τοποθετήθηκε στο προαύλιο του ναού με πρωτοβουλία του Συλλόγου, σφραγίζοντας τον 80χρονο δεσμό τους.
Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι για τους νεαρούς μαθητές μας που συμμετείχαν στην παρέλαση
και το φεστιβάλ της Ημέρας των Εθνοτικών Σχολείων στις 28 Οκτωβρίου. Ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές, οι
μαθητές μας ηγήθηκαν της παρέλασης οποία ξεκίνησε στο Light Square και τελείωσε στο Adelaide Oval.
Ο Δεκέμβριος σηματοδοτεί το τέλος του σχολικού έτους και γι’αυτό θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους τους
γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους για το σχολικό έτος 2018. Επίσης θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι και του
χρόνου θα υπάρχουν Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας για ενήλικες.
Ελπίζω να απολαύσετε το περιεχόμενο αυτού του τεύχους και θα σας δούμε στη νέα χρονιά.
Να σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!
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What’s on the calendar
7 January ‐ Blessing of the Waters
25 March – Greek Independence Day
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8 March ‐ International Women’s Day
16 April ‐ Greek Orthodox Easter
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Celebrating 28th October Greek National Day

News from Ridleyton Greek
Home for the Aged

some of her produce with others. Our Social Worker
from RGHA saw this interest in Maria and decided to
write an entry on Maria’s behalf with her permission
into the compe on.
On the 31st of October, Maria had the Mayor of Charles
Sturt and some other council members look at her garden. There were 55 entries into the compe on and
not much more than 20 possible awards to win. The
night was lovely, and there was no expecta on that she
would win an award, even just the fact that she could
enter and make it to the ceremony was an achievement
in itself. When the Mayor announced that there was a
94 year old woman who she had been inspired by, Maria had won out of two ‘Mayor’s Recogni on Awards’.
RGHA is proud of Maria’s achievement.

2017 was another busy year at RGHA we had our Accredita on Audit and it was recommended that we are
compliant in all Expected Outcomes that cover the 4
Standards. The year was also jam packed with ac vi es
and special events.
2017 saw the forma on of our resident choir who have
performed at some of our events. The choir has also
performed at another aged care facility. We are hoping
to con nue performing next year both at RGHA and
other venues.
Every year the Charles Sturt Council runs the Spring Garden compe on. At RGHA, we have a few keen garden- We are looking forward to 2018 and to another year full
ers who have been gardening since they lived in Greece of fun, entertainment, ou ngs and to our Cultural
before migra ng to Australia.
events through which we pay tribute to both our homeland Greece and to our new home Australia.
One such resident is Maria Iannos, who is a 94 year old Wishing all a Merry Christmas and a Happy and Prosperlady from a part of Greece not far from Lemnos Island. ous 2018. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα και
Maria con nues to garden at RGHA to this day.
ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος.
Maria is very proud of her garden and likes sharing
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Νέα από το Ελληνικό
Γηροκομείο Ρίντλιτον
Το 2017 ήταν μια άλλη πολυάσχολη χρονιά στο
Γηροκομείο μας. Πρόσφατα είχαμε επιθεώρηση
από το Υπουργείο το οποίο ύστερα από τον
έλεγχο που διεξήγαγε συνέστησε στο ίδρυμά μας
να τηρήσει τις Προϋποθέσεις της Επιθεώρησης
που καλύπτουν τα 4 Πρότυπα λειτουργίας ενός
γηροκομείου. Η φετινή χρονιά ήταν επίσης γεμάτη
με δραστηριότητες και ξεχωριστές εκδηλώσεις.
Το 2017 δημιουργήθηκε και η χορωδία του Γηροκομείου από μέλη του ιδρύματος τα οποία μάλιστα έκαναν εμφανίσεις σε μερικές από τις εκδηλώσεις μας. Η χορωδία έχει επίσης εμφανιστεί σε
άλλη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Ελπίζουμε
να συνεχίσουμε να παίζουμε το επόμενο έτος τόσο στο RGHA όσο και σε άλλους χώρους.
Κάθε χρόνο ο Δήμος του Τσαρλς Στερτ διοργανώνει τον διαγωνισμό Spring Garden (Ο Κήπος της
Άνοιξης). Στο γηροκομείο μας έχουμε μερικούς
ικανούς κηπουρούς που κατέχουν πολύ καλά την
κηπουρική από τότε που ζούσαν στην Ελλάδα πριν
Η κα Μαρία Ιαννού με την Δήμαρχο του Τσαρλς Στερτ
μεταναστεύσουν στην Αυστραλία..
Άντζελα Έβανς(δεξιά), και μέλη της οικογένειας της,
Ένας τέτοιος ένοικος είναι και η κα Μαρία Ιαννού,
κρατώντας το βραβείο που κέρδισε.
η οποία είναι 94 ετών και κατάγεται από ένα μέρος πολύ κοντά στη Λήμνο. Η Μαρία συνεχίζει να
κάνει κηπουρική εδώ στο Γηροκομείο μας ακόμη και σήμερα, παρά τη μεγάλη της ηλικία. Η Μαρία είναι πολύ
περήφανη για τον κήπο της και της αρέσει να μοιράζεται τα προϊόντα της. Ο κοινωνικός λειτουργός μας από το
RGHA είδε αυτό το ενδιαφέρον και αποφάσισε να την πείσει να δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάτι που
έκανε ο ίδιος εκ μέρους της. Την 31η του Οκτωβρίου η Δήμαρχος του Τσαρλς Στερτ κα Άντζελα Έβανς επισκέφθηκε
μαζί με άλλους Δημοτικούς Σύμβουλους το Γηροκομείο και συγκεκριμένα τον κήπο της κας Μαρίας για να τον αξιολογήσουν. Στο διαγωνισμό υπήρχαν 55 συμμετοχές και μόνο 20 βραβεία για να απονεμηθούν. Η κα Ιάννου δεν
νόμιζε ότι είχε πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Ακόμα και το γεγονός ότι μπήκε στο διαγωνισμό ήταν πέρα κάθε
προσδοκίας. Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, η Δήμαρχος του Τσαρλς Στερτ είπε ότι δυο βραβεία πάνε σε μια 94χρονη κυρία η οποία την είχε εμπνεύσει με την δουλειά της. Η κα Μαρία λοιπόν κέρδισε δυο
Βραβεία κάνοντάς μας πολύ περήφανους γι’ αυτήν.
Έτσι, περιμένουμε με ανυπομονησία να έρθει το 2018 γεμάτο θετική ενέργεια!

Έτοιμη η αίθουσα εκδηλώσεων για
τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
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Γιορτάζοντας την Ημέρα Αυστραλίας
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GOCSA COMMUNITY CARE
CHRISTMAS MESSAGE
May you be blessed with
Warmth in your home
Love in your heart
Peace in your soul
and Joy in your life
Community Care Services wish you
MERRY CHRISTMAS and PROSPEROUS NEW YEAR 2018
Greek Orthodox Community Care Services offices will be closed
from:
Friday 22nd December 2017 to Sunday 7th January 2018
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΟΚΝΑ
Το φωτεινό άστρο των Χριστουγέννων
ας οδηγήσει όλους μας σε μια ζωή ευτυχισμένη,
με αγάπη στην καρδιά μας,
ζεστασιά στο σπιτικό μας,
ειρήνη στην ψυχή μας
και χαρά στην ζωή μας.
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες εύχονται σε όλους
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2018
Τα γραφεία των Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΕΟΚΝΑ θα παραμείνουν
κλειστά από Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 έως Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018
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Greek Women’s Society of S.A “Taxiarchis” A Christmas lunch
On the 29th of November the Greek Women’s Society of S.A.
O “Taxiarchis” Inc held its customary Christmas party luncheon for its members at the Goodwood Community Centre.he
event gave the organiza on the addi onal opportunity to celebrate its 80th Anniversary with its members many of whom
have been members and staunch supporters for years. The
Goodwood Community Centre which has been the venue of
our Christmas party for many years was decorated in bright
Christmas colours to help our members get into the fes ve
spirit. While the guests waited for all the members to arrive
they listened to Greek Christmas Carols and cha ed. The oﬃcial guests who a ended were Mrs. Mary Mangos a former
President of the Society and member since 1937 and Mr. Bil
Gonis President of GOCSA.Soon a er the President Mrs Roula
Souma extended a warm welcome to all and wished them a pleasant a ernoon. A er lunch it was me to cut the
cake which had been prepared for the 80th Anniversary. Firstly Mrs Chrisoula Heisler former Secretary of the organiza on for more than 40 years said a few words men oning the achievements and highlights of the Society during its 80 year history. This was followed by the President Mrs.Roula Soumas acknowledging and thanking all the
members for their support and contribu on over the years. The cake was then cut and served to the members by
the members of the Execu ve Commi ee. The free Christmas Lunch has been provided for the Society’s members
da ng back many years. The cooking and prepara on and the en re organiza on of the event is carried out by the
Execu ve Commi ee members as sign of apprecia on and recogni on for the support received from its members
( monetary and in kind) for the Society’s philanthropic work. Its aim is to provide recrea on for its members and
celebrate the Christmas period blending Greek customs with the local ones.
Στις 29 Νοεμβρίου ο Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Ν.Α Ο
«Ταξιάρχης» Inc πραγματοποίησε το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Γεύμα στο
Κοινοτικό Κέντρο Γκούντγουντ. Μαζί όμως με το Χριστουγεννιάτικο γεύμα
ο Σύλλογος γιόρτασε και την 80η επέτειό του με τα μέλη του, πολλά από
τα οποία ήταν μεγάλοι υποστηρικτές εδώ και χρόνια. Το κοινοτικό κέντρο
Goodwood, το οποίο εδώ και χρόνια φιλοξενεί τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας διακοσμήθηκε με έντονα χριστουγεννιάτικα χρώματα δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη μας να μπουν στο εορταστικό πνεύμα. Επίσημοι καλεσμένοι στο γεύμα ήταν η κα Μαίρη Μάνγκου, πρώην Πρόεδρος
του Συλλόγου και μέλος από το 1937, και ο κ. Βασίλειος Γκόνης Πρόεδρος
της GOCSA. Η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Ρούλα Σούμα καλωσόρισε τους
καλεσμένους και τους ευχήθηκε ένα ευχάριστο απόγευμα. Μετά το γεύμα ήρθε η ώρα να κοπεί η τούρτα που είχε
ετοιμαστεί για την 80η επέτειο. Η κα Χρυσούλα Χάησλερ, πρώην Γραμματέας του Συλλόγου για περισσότερα από
40 χρόνια, είπε μερικά λόγια αναφερόμενη στα επιτεύγματα και τα κυριότερα γεγονότα του Συλλόγου κατά τη
διάρκεια της 80ετής ιστορίας της. Ακολούθησε η Πρόεδρος κ. Ρούλα Σούμα, αναγνωρίζοντας και ευχαριστώντας
όλα τα μέλη για την υποστήριξή τους και τη συμβολή τους κατά τη διάρκεια των ετών. Στη συνέχεια έκοψαν την
τούρτα και την οποία μοίρασαν στα μέλη του Συλλόγου. Το δωρεάν Χριστουγεννιάτικο Γεύμα δίνεται για τα μέλη
του Συλλόγου, ένα έθιμο που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Το μαγείρεμα και η προετοιμασία καθώς και ολόκληρη η οργάνωση της εκδήλωσης πραγματοποιούνται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης της υποστήριξης που έλαβαν από τα μέλη της για το φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου.
Σκοπός του είναι να προσφέρει αναψυχή στα μέλη του και να γιορτάσει την περίοδο των Χριστουγέννων συνδυάζοντας τα ελληνικά έθιμα με τα τοπικά.
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ODYSSEY FESTIVAL
THE ODYSSEY OF T

Why is October called Greektober? Because it is! A
taste of Hellenism throughout the whole month as the
Odyssey Fes val launches each year a cultural journey
with only one des na on: Hellenic Culture.
Not only for the Hellenes of South Australia but for the
en re South Australian community, the Odyssey Fes val entertains, educates, bedazzles through a series of
events tailored to oﬀer the best the Hellenic culture
has to oﬀer.
This year’s opening of the Fes val on October 6th at
Olympic Hall was the ul mate tribute to the symbol of
Greek music, the bouzouki. Around 20 bouzouki players from the Con Dalagiorgos School of Music took
over the stage of Olympic Hall, making legendary
songs from the past come to life at one single event. It
was hard not to feel the vibe and a tsunami of emoons as those talented young musicians were delivering a part of our rich cultural heritage. But it wasn’t
just the bouzouki players who made an impression.
The students of the Community’s Dance Academy acPage 9

companied the classic tunes with their skill and techniques, thus giving guests the best treat of what to
expect during the Fes val.
The Art Exhibi on, also part of the Odyssey, saw three
winners who impressed the art judges with their creavity, imagina on and personal touch. The lucky winner who took the top prize was Maria Sagias with her
work “Meteora in autumn”, a three-dimensional piece
featuring the famous rocks of Meteora and the monasteries found on top of them.
The first oﬃcial event of the Odyssey Fes val was
“Pame sta Bouzouklia” a tribute to the work of legendary Greek composer Giorgos Mitsakis. The event was
presented by the Con Dalagiorgos School of Music with
a spectacular two-hour show that rocked Olympic Hall
with bouzoukia and an array of legendary songs, being
a signature of the famous composer as well as Greek
music in general.
For those who love good old Greek cinema, Odyssey
Fes val oﬀered the opportunity to step back in me at
the golden era of Greek cinema through the classic film
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‘Never on Sunday”, starring the unforge able Malina
Mercouri. The event was held at Koimisis Func on hall on
Sunday 8th of October and was filled with nostalgia and
old memories.
The first lecture of the Odyssey lecture series featured the
work and life of famous Greek poet and writer Nikos Kazantzakis. Professor Michael Tsianikas delved into the enlightened soul of the famous poet and his quest for freedom of the soul.
From the depths of the soul, the Odyssey took us to the
depths of the Aegean cuisine with a unique cooking event
called “Tastes of the Aegean”. Patrons flocked to St Nicholas Func on Hall for a gastronomy treat, inspired by the
sun-soaked Greek islands.
The 24th Greek Film Fes val “unveiled” a secret with the
opening film “Roza of Smyrna”, drawing hundreds pf cinema goers at Palace Nova on the opening night. Another
four films, including blockbuster “Cloudy Sunday” were
featured at this year’s Film Fes val.
The significance of the Messolonghi ba le against the
O oman forces during the 1821 Greek Revolu on, was
Page 10

the topic of another cap va ng lecture presented by professor
Michael Tsianikas, and tled “The Exodus of Messolonghi”, the famous ba le which defined the course of the
Greek Revolu on.
It was all about smart lines, funny scenes and great laughs
at Olympic Hall as the famous play “To Stravoksilo” was
brought to the stage by the Community’s Ac ng Troupe.
Two shows, two comedy nights that impressed the audience. Youth and athle cism became one during Sports
Day as young students showed their athle c skills in a fun
day out with their families. Javelin throwing, sack race,
baton relay, soccer, egg race and many more took over
the sports area of Pulteney Primary School grounds.
The Odyssey Fes val came to a close in spectacular fashion with an event that simply had everyone talking.
“Mazi” brought the passion of Pontus and Crete on the
stage and the result was culturally explosive! Powerful
dancing, skillful musicians, dazzling costumes, it was the
ul mate escape in the Hellenic tradi onal dance and music. It was Greek-tober a er all!
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ

Γιατί ο Οκτώβριος ονομάζεται Ελλην-οκτώβριος Γιατί απλά
είναι! Μια γεύση ελληνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του
μήνα παίρνοντας μέρος στο ταξίδι του Φεστιβάλ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ με ένα μόνο προορισμό: Τον ελληνικό πολιτισμό.
Το Φεστιβάλ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ψυχαγωγεί, διδάσκει, εντυπωσιάζει και αγγίζει τις αισθήσεις με την έκφραση ελληνικής τέχνης όχι μόνο για την ελληνική ομογένεια, αλλά για την
ευρύτερη κοινωνία.
Η έναρξη του Φετινού Φεστιβάλ στις 6 Οκτωβρίου εξύμνησε με το παραπάνω το σύμβολο της ελληνικής μουσικής, το μπουζούκι. Περίπου 20 νεαροί μπουζουκτσήδες
από τη Μουσική Σχολή του Κώστα Νταλαγιώργου γέμισαν
τη σκηνή του Ολύμπικ Χωλ αναβιώνοντας θρυλικά κομμάτια με το ταλέντο τους και το πάθος τους για την ελληνική
μουσική. Δεν ήταν δυνατό να μη νιώσει κανείς τον παλμό
και την πλημμύρα συναισθημάτων βλέποντας τα νεαρά
παιδιά να κάνουν κατάθεση ψυχής μέσα από τον ήχο του
μπουζουκιού τους.
Στην άκρως ελληνική εικόνα, ήρθαν να προστεθούν και οι
μαθητές Page
της 11
Ακαδημίας Χορού της Κοινότητας που συνό-

δευσαν χορευτικά τα πολυαγαπημένα κομμάτια που
έπαιζαν οι νεαροί μπουζουκτσήδες.
Η Εκθεση Τεχνών του Φεστιβάλ, ανέδειξε τρεις τυχερούς
καλλιτέχνες που εντυπωσίασαν τους κριτές με την δημιουργικότητα, την φαντασία και την προσωπικότητά
τους, όπως απεικονίστηκε στα έργα τους. . Η τυχερή καλλιτέχνιδα που έλαβε το πρώτο βραβείο, ήταν η Μαρία Σαγιά
με το τρισδιάστατο έργο της «Τα Μετέωρα το
Φθινόπωρο».
Η πρώτη επίσημη πολιτιστική εκδήλωση του Οδύσσεια
ήταν το «Πάμε στα Μπουζούκια» ένα αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Γίώργο Μιτσάκη. Την μουσική βραδιά παρουσίασε η Μουσική Σχολή του Κώστα Νταλαγιώργου με ένα δίωρο φαντασμαγορικό πρόγραμμα που έκανε
το Ολύμπικ Χωλ να γεμίσει με ατελείωτο κέφι με αγαπημένα τραγούδια τη μουσική των οποίων υπέγραψε ο μεγάλος συνθέτης.
Οι λάτρεις του παλιού καλού κινηματογράφου ταξίδεψαν
πίσω στη χρυσή εποχή του 50 και του 60 με την κλασσική
ταινία του Ζηλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή» στην οποία
πρωταγωνίστησε η αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη. Η συγκε-
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κριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού Κοίμησης Θεοτόκου.
Η πρώτη διάλεξη του Φεστιβάλ Οδύσσεια ασχολήθηκε με
τη ζωή και το έργο του μεγάλου συγγραφέα και ποιητή Νίκου Καζαντζάκη. Ο Καθηγητής Μιχάλης Τσιανίκας ανέλυσε
το πνεύμα του μεγάλου λογοτέχνη και την αντίληψή του
στο θέμα της ελευθερίας, πέρα από τον γενικό της ορισμό.
Και από τα βάθη της ψυχής του Καζαντζάκη, το Οδύσσεια
μας πήγε στα βάθη της Αιγαιοπελαγίτικης κουζίνας με το
εργαστήρι μαγειρικής «Γεύσεις του Αιγαίου». Εκατοντάδες
ομογενείς και μη, κατέκλυσαν την αίθουσα εκδηλώσεων
του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου και απόλαυσαν μια γευστική
ποικιλία Αιγαιοπελαγίτικων φαγητών.
Το
24ο
Φεστιβάλ
Ελληνικού
Κινηματογράφου
«αποκάλυψε»ένα μεγάλο μυστικό στους κινηματογραφόφιλους με την προβολή της εναρκτήριας ταινίας «Η Ρόζα της
Σμύρνης» στους κινηματογράφους Πάλλας Νόβα. Στο Φεστιβάλ προβλήθηκαν τέσσερις ακόμη ταινίες, συμπεριλαμβανομένης και της τεράστιας επιτυχίας «Ουζερί Τσιτσάνης».
Το ρόλο που έπαιξε στην εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης η ξακουστή
μάχη στο Μεσολόγγι το 1826 ήταν το θέμα
Page 12

της δεύτερης διάλεξης του Οδύσσεια με τίτλο «Η Εξοδος
του Μεσολογγίου». Ο Καθηγητής Μιχάλης Τσιανίκας για
άλλη μια φορά καθήλωσε το κοινό με την εις βάθος ανάλυση στο θέμα και τα ιστορικά στοιχεία με τα οποία εμπλούτισε τη διάλεξη.
Οι έξυπνες ατάκες, οι κωμικές σκηνές και το ατελείωτο γέλιο κυριάρχησαν στο Ολύμπικ Χωλ κατά τη διάρκεια της
Βραδιάς Κωμικού Θεάτρου. Η Θεατρική Ομάδα της Κοινότητας ανέβασε στη σκηνή το αγαπημένο «Στραβόξυλο» του
Δημητρη Ψαθά . Λόγω μεγάλης ζήτησης, η παράσταση δόθηκε δυο συνεχόμενες φορές στο Ολύμπικ Χωλ.
Νεολαία και αθλητισμός έγιναν ένα κατά τη διάρκεια της
Ημέρας Αθλητισμού που διοργάνωσε το Γραφείο Εκπαίδευσης της Κοινότητας στα πλαίσια του Φεστιβάλ. Οι μικροί
μαθητές Έδειξαν τις αθλητικές τους ικανότητες ενώ ταυτόχρονα διασκέδασαν με τους φίλους τους και τους γονείς
τους. Το Οδύσσεια ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά με το μουσικοχορευτικό υπερθέαμα «Μαζί» το οποίο ένωσε στη μουσική σκηνή του Ωδείου Έλντερ τους δυνατούς χορούς, τις
φανταχτερές στολές και το πάθος του Πόντου και της Κρήτης . Ήταν με λίγα λόγια το φινάλε τους απόλυτου Ελληνοκτώβρη!!!
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80 YEARS OF GREEK
WOMEN’S SOCIETY
OF S.A
“TAXIARCHIS”
This year, marks the 80th anniversary of
the Greek Women’s Society of S.A. O
“Taxiarchis” Inc. The Society was formerly
inaugurated in 1937 just three years a er
the Greek Orthodox Community of SA’s
own establishment. Since then the paths
of these two historic organiza ons have run parallel un l today. For 80 years the Greek Women’s Society has
collaborated side by side with the Greek Orthodox Community of South Australia, contribu ng greatly in furthering the Community’s objec ves, programs and stalwartly suppor ng the Church of Archangels Michael and Gabriel, a er which the Society is named.
To celebrate this historic anniversary of the Greek Women’s Society of S.A. “O Taxiarchis” Inc. many of the members of the Society a ended the church service of the Feast Day Church of Archangels Michael and Gabriel “ Taxiarchis” during which a memorial service was conducted for the deceased members of the organiza on
In addi on the Society in collabora on with GOCSA arranged for the installa on of a teak bench with a commemora ve plaque to be placed in churchyard of the Church of Archangels Michael and Gabriel “ Taxiarchis” in order
to pay tribute to the bond between the Society, the Taxiarchis Church and the Greek Orthodox Community of SA,
To mark this occasion, a small un-veiling ceremony which was organized by the GOCSA Management Commi ee
was held immediately a er the church service of the Feast Day of the Church of Archangels Michael and Gabriel.
The ceremony was a ended by the President s of GOCSA and members of the Greek Women, GOCSA and the
church parishoners.
The president of GOCSA Mr. Bill Gonis who oﬃciated the ceremony spoke of the Society’s achievements and contribu on to the Church and the community. On the same note Mrs. Roula Soumas the President Greek Women’s Society of S.A. O “Taxiarchis” Inc. addressed the gathering and asked Mrs. Mary Mangos to unveil the bench
and plaque commemora ng this milestone. Mrs. Mary Mangos, who is the daughter of Mrs. Katholliki Anastasas
one of the three founding members of the
Society has worked relessly to promote
the objec ves of the society for more
many decades.
The President and the Execu ve Commi ee of the Greek Women’s Society of
S.A. O “Taxiarchis” Inc. wishes to thank all
the members and friends who have supported the Society over the years and look
forward to their con nued support in the
future.
The 80 year anniversary celebra on will be
concluded with a dinner at the Sky city
Casino on Friday the 8th of December.
Page 13
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80 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
& ΔΙΔΩΝ Ν.Α
«Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
Φέτος o Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και
Δεσποινίδων Ν.Α «Ο Ταξιάρχης» συμπληΗ κα Μαίρη Μάνγκου με τον σύζυγό της και τον κ. Γκόνη
ρώνει 80 χρόνια δράσης και δυναμικής
παρουσίας στην ομογένεια της Νότιας
Αυστραλίας. Συμπληρώνει όμως και 80
χρόνια στενής σχέσης με τον Κοινοτικό Καθεδρικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1937
μόλις τρία χρόνια μετά την ίδρυση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της ΑΕ.
Από τότε οι διαδρομές αυτών των δύο ιστορικών οργανισμών έχουν συνοδοιπορήσει μέχρι σήμερα. Για 80 χρόνια ο Σύλλογος συνεργάστηκε στενά με την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, συμβάλλοντας
σημαντικά στην προώθηση των κοινοτικών στόχων και προγραμμάτων και υποστηρίζοντας σταθερά την Εκκλησία των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, όνομα το οποίο δόθηκε στο Σϋλλογο.
Για να γιορτάσει αυτή την ιστορική επέτειο του, πολλά από τα μέλη του Συλλόγου παρακολούθησαν την Πανηγυρική Δοξολογία για τον εορτασμό της ονομαστικής του Καθεδρικού Ναού Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
«Ταξιάρχης», κατά τη διάρκεια της οποίας διεξήχθη επιμνημόσυνη δέηση για τα αποθανόντα μέλη του οργανισμού. Επιπρόσθετα ο Σύλλογος σε συνεργασία με την Κοινότητα δρομολόγησε την εγκατάσταση ενός ξύλινου
πάγκου με αναμνηστική πλάκα που τοποθετήθηκε στο προαύλιο του Ναού προκειμένου να τιμήσει τον δεσμό
μεταξύ του Συλλόγου και του Καθεδρικού Ναού.
Για να γιορτάσουν αυτή την τόσο σημαντική ημέρα και επέτειο, έκαναν τα αποκαλυπτήρια του μικρού πάγκου
στο προαύλιο του Ναού ενώ αργότερα πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο εορταστικό τραπέζι στο Ολύμπικ
Χωλ το οποίο διοργάνωσε η Φιλόπτωχος και η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Καθεδρικού Ναού.
Την τελετή παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλειος Γκόνης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Κυριών
και Δεσποινίδων κα Θεοδώρα Σούμα και εκατοντάδες μέλη της Κοινότητας και του Συλλόγου.
Ο κ. Γκόνης, κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής μίλησε για τα επιτεύγματα του Συλλόγου και τη συμβολή του
στην Εκκλησία και την Κοινότητα. Η κα Ρούλα Σούμας, Πρόεδρος του Συλλόγου, θέλοντας να τιμήσει την γυναίκα που σχημάτισε το Σύλλογο, Καθολική Αναστασά, ζήτησε από την κόρη της, κα Μαρία Μάνγκου να κάνει τα
αποκαλυπτήρια του πάγκου και την αναμνηστική πλάκα.
Η κα Μάνγκου, έχει εργαστεί ακούραστα για
πολλές δεκαετίες για να προωθήσει και να
επιτύχει τους στόχους και τα οράματα του
Συλλόγου.
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων
Ν.Α . Ο «Ταξιάρχης» Α.Ε. θέλουν να ευχαριστήσουν όλα τα μέλη και τους φίλους που
υποστήριξαν το Σύλλογο με την πάροδο των
χρόνων και προσβλέπουν στη συνεχή υποστήριξή τους και στο μέλλον.
Η γιορτή των 80 χρόνων ολοκληρώθηκε με
δείπνο στο Καζίνο του Sky City την Παρασκευή
8 Δεκεμβρίου.
Μέλη και φίλοι του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δίδων
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COMMUNITY CARE
SERVICES ‐ Direct access to
Home Care Packages
Home Care Package
Home Care Package funding now follows the consumer. The changes are designed to ensure that the consumer remains in control of their own care.
Consumer Directed Care in the Home & Community
As a small provider of aged care services, our simple model and close
knit team, means that we are innova ve, can redesign and quickly
adapt to change with decisions focussing on the consumer who is at
the centre of everything we do.
Our mission is to provide a unique, quality service suppor ng all Communi es
The Home Care Packages we are funded for
allow our Greek Elderly to s ll remain in
their own home, rather than go to nursing
home too early.
We are trying to tell the community life for
our loved ones can s ll con nue as normal
as possible with the care that the Support
Workers provide.
To have a home care package s ll allows
the elderly to do their everyday ac vi es
independently for as long as possible. It
also relieves the pressure from the families
who have full me jobs and their
own families.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –Άμεση πρόσβα‐
ση σε Πακέτα Φροντίδας

Τα Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι για τα
οποία χρηματοδοτούμεθα επιτρέπουν
στους ΄΄Έλληνες ηλικιωμένους να μένουν
στα σπίτια τους αντί να πηγαίνουν
πρόωρα σε γηροκομεία.
Προσπαθούμε να επισημάνουμε στις διάφορες οικογένειες ότι τα αγαπημένα τους
πρόσωπα μπορούν να συνεχίσουν μια
κανονική ζωή μέσω των υπηρεσιών που
παρέχουν οι φροντιστές μας. Τα Πακέτα
Φροντίδας επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να είναι ανεξάρτητοι στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Ταυτόχρονα
διευκολύνει τις οικογένειες τους οι οποίες
είναι ήδη πιεσμένες με τις δικές τους υποχρεώσεις.

Merry Christmas and a safe and
Happy New Year to all our clients
and families from the staff and
Management
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Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι
Η χρηματοδότηση των Πακέτων Φροντίδας στο Σπίτι τώρα στη διάθεση του καταναλωτή! Οι αλλαγές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να
εξασφαλίζουν το ότι ο καταναλωτής διατηρεί τον έλεγχο της ίδιας
του της φροντίδας.
Φροντίδα Κατευθυνόμενη από τον Καταναλωτή στο Σπίτι και στην
κοινότητα γενικότερα
Ως μικρός πάροχος υπηρεσιών φροντίδας προς στους ηλικιωμένους,
το απλό μοντέλο μας και η σφιχτοδεμένη ομάδα μας σημαίνει ότι
είμαστε εφευρετικοί, μπορούμε να επανασχεδιάσουμε και να προσαρμοστούμε γρήγορα στις αλλαγές και οι αποφάσεις μας εστιάζονται στον καταναλωτή, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειών μας. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε μοναδικές, ποιοτικές
υπηρεσίες υποστηρίζοντας όλες τις κοινότητες.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
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ENA ‘OXI’ 77 XPONΩΝ

Σ

ύσσωμη η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α,
όπως και ο απανταχού Ελληνισμός, γιόρτασε
περήφανα την Εθνική μας Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με τη συμμετοχή εκατοντάδων
ομογενών.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την
Κυριακή 29 Οκτωβρίου στον Ι. Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις 11 το πρωί όπου τελέστηκε
Δοξολογία και Επιμνημόσυνος Δέηση υπέρ των πεσόντων του έπους του ’40.
Το εσωτερικό του ναού αλλά και ο εξωτερικός χώρος
είχαν στολιστεί με ελληνικές σημαίες, υπενθυμίζοντας
στους ομογενείς το χρέος του ελληνισμού απέναντι
στους ήρωες του ’40 και τις θυσίες τους.
Οι μαθητές των απογευματινών σχολείων της Κοινότητας που γέμισαν το εσωτερικό του ναού, κρατώντας με
υπερηφάνεια τη γαλανόλευκη, κρατούσαν ταυτόχρονα
την ιστορία και το ένδοξο παρελθόν της πατρίδας.
Στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη κατάθεση
στεφάνων στο κενοτάφιο του Ι. Ναού ενώ αρκετοί ήταν
οι μαθητές που απήγγειλαν ποιήματα της εποχής.
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Ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε με
ενός λεπτού σιγή και την ανάκρουση των Εθνικών
Ύμνων.
Τις εορταστικές εκδηλώσεις παρακολούθησαν μεταξύ
άλλων ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Νότιας Αυστραλίας κ. Β. Γκόνης ΟΑΜ, ο κ. Χιου Βαν Λη,
Κυβερνήτης Νοτίου Αυστραλίας, η κα Τζο Τσάπλη, Υποψήφια Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας, εκ μέρους
της κα Ζόη Μπέτησον, Υπουργού Πολυπολιτισμικότητας
και του Πολιτειακού Πρωθυπουργού κ. Τζέη Γουέδερηλ,
ο κ. Ντέηβιντ Πιζόνι, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στην Αντιπολίτευση και Βουλευτής Περιφέρειας
Άνλεη, εκ μέρους του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κου Στήβεν Μάρσαλ, η κα Ρέητσελ Σάντερσον,
Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας και Υπουργός Οικογενείας και Προστασίας του Παιδιού, ο κ. Μαρκ Σήμπεντρητ, Υποψήφιος Βουλευτής Περιφέρειας Μόρφετ, εκ
μέρους του κου Στάθη Γεωργανά, Ομοσπονδιακού Βουλευτή Περιφέρειας Χάηντμαρς, η κα Γκρέης Πορτολέσι,
Πρόεδρος της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας και Εθνωτικών Υποθέσεων Ν.Α και ο κ. Ανδρέας Ευδοκίου,
Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Α. καθώς και
εκπρόσωποι πολλών ελληνικών τοπικών συλλόγων και
σωματείων
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77 YEARS OF ‘OHI’ DAY

W

ith a sense of na onal pride and patrio sm the Greek Orthodox Community of South Australia celebrated the 28 October Greek Na onal Day on Sunday October 29th 2017 joining the millions of
Hellenes around the globe.
The Great Doxology and laying of wreaths at the Community’s Cathedral of Archangels Michael
and Gabriel marked the celebra ons for the 77th Anniversary of October 28 1940 when Greeks sent a firm “NO”
to the Italian and German forces.
The Doxology was conducted by Bishop of Adelaide Chrisostomos who was accompanied by the Community’s
clergy. A number of poli cal representa ves, members of the Execu ve Council, teachers, students and hundreds
of people a ended this year’s commemora on
His Excellency The Hon Hieu Van Le, Governor of South Australia, Labor Candidate for Adelaide Ms Joh Chapley
represen ng the Premier of South Australia Hon Jay Weatherill and the Minister for Mul culturalism the Hon Zoe
Be son, Mr David Pisoni, Member for Unley represen ng the Leader of the Opposi on Mr Stephen Marshall and
Ms Rachel Sanderson, State Member for Adelaide and Shadow Minister for Child Protec on, Dr Mark Siebentri
on behalf of Mr Steve Georganas, Federal Member for Hindmarsh, the Lord Mayor of Adelaide Mr Mar n Haese,
the Hon Grace Portolesi, Chair of the South Australian Mul cultural and Ethnic Aﬀairs Commission, Mr Andreas
Evdokiou, President of the Cyprus Community of S.A. were among the oﬃcial guests who joined the Greek Orthodox Community in celebra ng Greek Na onal Day in 2017.

The Greek flag inside the church held by the students from the Community’s a ernoon schools in tradi onal costumes gave an extra sense of na onal pride to the celebra ons. Meanwhile, outside at the memorial the celebraons con nued with the President’s message making reference to the significance of the historic reply “OXI” (NO)
which resonated on Monday 28th October 1940 throughout Europe. The service included the laying of wreaths,
ensued by the Last Post and the observance of one minute silence to honour the fallen soldiers.
The service concluded with the recital of poems by the Greek language school students and the Na onal Anthems.
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CELEBRATING A LONG‐
STANDING
SPIRITUAL BOND

Members of the Execu ve Council as well as hundreds of the Community’s members a ended a two
-day event that marked the name day celebra ons
for Adelaide’s first Greek Orthodox Church, the cathedral of Archangels Michael & Gabriel on Franklin
Street, on Tuesday 7 and Wednesday 8 November.
This year’s Feast of the Archangels Michael and Gabriel “Taxiarchis” though coincided with the 80th
Anniversary of the Greek Women’s Society, the Society behind the construc on of the original Taxiarchis church back in 1937, at the same spot where
the Cathedral is standing today. To celebrate this
special event and the strong bond between the
Cathedral and the Society, a commemora ve bench
was unveiled at the church’s courtyard as part of its
Name Day celebra ons. During the unveiling ceremony, the President of the Society Mrs Roula
Soumas said it was only a small gesture to thank
and honour those ladies who started the Society in
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the 1930s and who managed to get the first Greek
Orthodox church stand in South Australian soil.
“We are very touched to see that a er 80 years our
Society has managed to maintain through this
church our religion and faith,” she said.
It was a touching moment when Mrs Mary Mangos,
daughter of the late Katholiki Anastasas, the woman
who established the Greek Women’s Society, unveiled the bench on behalf of the past and present
members of the society, who worked hard for the
be erment of the lives of many Greeks who migrated to Australia at the beginning and middle of the
century. The Greek Women’s Society Taxiarchis,
was established in 1937 with the ini al purpose of
fundraising for the building of the original Church of
the Archangels Michael and Gabriel in Adelaide, the
first Greek Orthodox Church of Adelaide as well as
suppor ng many other philanthropic causes.
“Who would have thought back in 1937 that eight
decades later, we would be unveiling this bench at
the very same place our first church was built,” Mrs
Soumas said.
In the mean me, Tuesday night Bishop of Adelaide
Chrysostomos along with the rest of the Community’s clergy conducted the Great Celebra ve Evening
Vesper in the presence of the Execu ve Council
members as well as dozens of parishioners.
The Vesper was followed by the holy sacrament of
the Unc on. Meanwhile, the ladies from the Cathedral’s fellowship had arrived earlier at the church in
order to decorate the interior as well as the Holy
icon of the Archangels. The Evening Vesper was followed by the tradi onal making of honey puﬀs
across the road at Olympic Hall, prepared by the
ladies of the Cathedral’s Fellowship.
The two-day event con nued on Wednesday morning as hundreds of parishioners came to the Cathedral to a end the Great Divine Liturgy. The Hon Michael Atkinson, Speaker of the House of Assembly
and Member for Croydon and Mr Bill Gonis OAM,
President of the Greek Orthodox Community of SA
were amongst the oﬃcial guests that a ended the
morning service. The divine liturgy concluded with
the tradi onal procession of the holy icon around
the church. The morning service was followed by
lunch at Olympic Hall featuring all the favourite
grilled delicacies whereas the ladies from the Greek
Women Society prepared the popular honey puﬀs
‘loukoumades’.
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Με λαμπρότητα γιόρτασε και φέτος η Κοινότητα την
μνήμη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ την Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Νοεμβρίου στον φερώνυμο Καθεδρικό Ναό της οδού Φράνκλην στο κέντρο της
Αδελαΐδας, τον πρώτο Ελληνορθόδοξο ναό στην Αδελαΐδα. Φέτος όμως δόθηκε μια ξεχωριστή νότα
στον εορτασμό καθώς συνέπεσε με την 80η Επέτειο
της Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων
Ν.Α «Ο Ταξιάρχης». Ο συγκεκριμένος Σύλλογος ήταν
αυτός που χρηματοδότησε την κατασκευή του αρχικού ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών το 1937, στο
ίδιο σημείο που βρίσκεται σήμερα ο
καινούριος ναός. Έτσι, με αφορμή την Επέτειο του
Συλλόγου αλλά και για να γιορτάσουν τον στενό δεσμό του με τον συγκεκριμένο ναό, μετά την καθιερωμένη περιφορά της εικόνας έγιναν αποκαλυπτήρια τιμητικής πλακέτας και ένα αναμνηστικό παγκάκι που τοποθετήθηκε στον αυλόγυρο της εκκλησίας
από το Σύλλογο, τιμώντας τις κυρίες που έκαναν την
κατασκευή του ναού πραγματικότητα. Κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Θεοδώρα Σούμα είπε ότι αυτή η σεμνή τελετή είναι ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης τους
προς τις πρώτες κυρίες που ίδρυσαν το Σύλλογο τη
δεκαετία του 1930 και που θεμελίωσαν τον πρώτο
Ελληνορθόδοξο ναό στην Νότια Αυστραλία.
«Είμαστε πολύ συγκινημένες που βλέπουμε μετά
από 80 χρόνια να διατηρείται μέσα από αυτό τον
ναό ακόμα ζωντανή η πίστη και η θρησκεία μας,»
είπε χαρακτηριστικά.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Γκόνης πρόσθεσε λέγοντας ότι η σημερινή ημέρα σφραγίζει μια στενή
και δυνατή πνευματική σχέση μεταξύ της Κοινότητας και του Συλλόγου, έχοντας ως κοινό στόχο να
διαφυλάξουν το μέλλον του ελληνισμού στη Νότια
Αυστραλία. Συγκινητική ήταν η στιγμή όταν η κα
Μαίρη Μάγκου, κόρη της αείμνηστης Καθολικής
Αναστασά, η γυναίκα η οποία ξεκίνησε το Σύλλογο
Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, έκανε τα αποκαλυπτήρια, παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας κου Βασίλη Γκόνη, αποκαλύπτοντας μαζί 80 χρόνια αναμνήσεων και αγώνα για τον ελληνισμό και
την Ορθοδοξία. Το βράδυ της Τρίτης ωστόσο τελέστηκε, χοροστατούτνος του Μητροπολίτη ΑδελαΐPage 20

δας κ.κ. Χρυσοστόμου, Μεγάλος Πανηγυρικός Εσπερινός τον οποίο παρακολούθησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πλήθος κόσμου. Ενώ
στη συνέχεια οι κυρίες της Φιλοπτώχου προσέφεραν στους πιστούς τους καθιερωμένους λουκουμάδες στο Ολύμπικ Χωλ. Εκατοντάδες ομογενείς κατέκλυσαν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης τον εορτάζοντα Ι. Ναό για να παρακολουθήσουν την Πανηγυρική Θ. Λειτουργία στην οποία ιερούργησε ο Μητροπολίτης Αδελαΐδας κ.κ Χρυσόστομος. Την Θ. Λειτουργία παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής Νότιας Αυστραλίας και Βουλευτής
Περιφέρειας Κρόϋντον κ. Μάηκλ Άτκινσον, ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλειος Γκόνης και άλλα
μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας τελέστηκε και
η καθιερωμένη Αρτοκλασία ενώ ακολούθησε η λιτάνευση της σεπτής εικόνας των Αρχαγγέλων Μιχάηλ
και Γαβριήλ γύρω από το ναό. Μετά το πέρας της
Πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας και των αποκαλυπτηρίων της τιμητικής πλακέτας, προσφέρθηκε πλούσιο
μεσημεριανό γεύμα στους πιστούς το οποίο ετοίμασαν οι κυρίες της Φιλοπτώχου του Ναού στο Ολύμπικ Χωλ. Ενώ παραδοσιακούς λουκουμάδες ετοίμασαν οι κυρίες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών
και Δίδων Ν.Α «Ο Ταξιάρχης».

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
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Βασιλόπιτα
Υλικά:
1 φλυτζάνι τσαγιού γάλα φρέσκο
2 κουταλάκια γλυκού μαγιά
4 αυγά
1 φλυτζάνι βούτυρο γάλακτος
1 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη
1 φακελάκι μαχλέπι κοπανισμένο
Ξύσμα ενός λεμονιού
1 κουταλάκι γλυκού κοφτό αλάτι
ένα κιλό αλεύρι
Λίγα αμύγδαλα

Εκτέλεση:
Σε μια μεγάλη λεκάνη βάζουμε μισό φλιτζάνι γάλα χλιαρό και μέσα διαλύουμε τη μαγιά.
Προσθέτουμε μισό φλιτζάνι αλεύρι, και το ανακατεύουμε για να γίνει μείγμα.
Το σκεπάζουμε με μια πετσέτα και το αφήνουμε σε ζεστό μέρος για να φουσκώσει (1 ώρα περίπου).
Όταν φουσκώσει, χτυπάμε στο μίξερ τη ζάχαρη με τους κροκούς.
Ρίχνουμε το υπόλοιπο γάλα, τ ’ασπράδια μαρέγκα, το βούτυρο λιωμένο, το μαχλέπι και το ξύσμα λεμονιού. Ζυμώνουμε ρίχνοντας λίγο λίγο το αλεύρι ώστε η ζύμη να μη γίνει πολύ σφιχτή. Την πλάθουμε σε μπάλες και τη βάζουμε μέσα σε μια λεκάνη.
Τη σκεπάζουμε πάλι με πετσέτα και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος για τρεις ώρες περίπου ώστε να
γίνει διπλάσια σε όγκο.
Ζυμώνουμε τη ζύμη για 5 λεπτά και την τοποθετούμε σε βουτυρωμένο λαδόχαρτο μέσα σε ταψί
στρογγυλό μεγάλο ή σε δυο μικρά.
Τ’αφήνουμε σε χλιαρό μέρος για δυο ώρες περίπου, σκεπασμένα ώστε να διπλασιαστούν σε όγκο.
Πριν τα βάλουμε στο φούρνο χτυπάμε ένα κρόκο αυγού και ένα κουταλάκι νερό και τ ’αλείφουμε
ελαφρά με πινέλο.
Από πάνω με ασπρισμένα αμύγδαλα, μπορούμε να σχηματίσουμε τη νέα χρονολογία.
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Τα Σχολεία μας
Δεκάδες μαθητές των ελληνικών σχολείων της Κοινότητας πήραν μέρος στην ειδική αθλητική εκδήλωση αφιερωμένη σε αυτούς την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στα πλαίσια του 12ου Φεστιβάλ Οδύσσεια. Η Ημέρα Αθλητισμού, μια πρωτοβουλία του Γραφείου Συντονισμού Εκπαίδευσης για τις ανάγκες του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου
Pulteney Grammar στο κέντρο της Αδελαΐδας. Εκεί οι
μαθητές έδειξαν τις αθλητικές τους ικανότητες αφού
αγωνίστηκαν σε διάφορα αθλήματα ενώ ταυτόχρονα
πέρασαν με την οικογένεια τους μια ευχάριστη Κυριακή
γεμάτη ελληνικό πνεύμα και φιλοξενία. Οι μαθητές οι
οποίο χωρίστηκαν σε ομάδες, μπήκαν στον αγώνα για
την κατάκτηση της πρώτης θέσης στα αθλήματα που θα
αγωνίζονταν και φυσικά για να αναδείξουν την ομάδα
τους ως την καλύτερη. Αθλήματα όπως η σκυταλοδρομία, το ακόντιο, ο αγώνας δρόμου με το αυγό και πολλά
άλλα, ανέδειξαν νέους ταλαντούχους νεαρούς μαθητές
και μαθήτριες με κλίση στον αθλητισμό. Ταυτόχρονα, οι
μαθητές αλλά και οι κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί
που παρευρέθησαν στην Ημέρα Αθλητισμού, είχαν την
ευκαιρία να απολαύσουν και ένα Κυριακάτικο μπάρμπεκιου με αγαπημένα ψητά στη σχάρα και
αναψυκτικά.

Τα περήφανα ελληνικά μας νιάτα έκαναν την εμφάνιση
τους στην καθιερωμένη Παρέλαση των εθνοτικών σχολείων στα πλαίσια του προγράμματος Πολυπολιτισμικότητας της Νότιας Αυστραλίας. Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της
πόλης, από την Πλατεία Λάητ έως το Κεντρικό Γήπεδο
της Αδελαΐδας, συμπίπτοντας με την Εθνική μας Επέτειο. Στην παρέλαση έλαβαν μέρος πάνω από 500 μαθητές διαφόρων εθνοτικών σχολείων από την Αδελαΐδα , φορώντας τις παραδοσιακές τους στολές, δίνοντας
στην πόλη έναν πολύχρωμο τόνο αρμονικής συνύπαρξης. Οι μαθητές των ελληνικών σχολείων της Κοινότητας , ντυμένοι τσολιάδες και Αμαλίες, έδωσαν τη δική
τους ξεχωριστή παρουσία ενώ οι χορευτές της Ακαδημίας Χορού έκαναν και πάλι περήφανη την ομογένεια
με παραδοσιακούς χορούς. Εντωμεταξύ οι μαθητές των
σχολείων μας, πήραν μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 29 Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ι. Ναό
Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Εκεί οι μαθητές έδωσαν έναν
έντονο εορταστικό τόνο στο εσωτερικό του ναού κρατώντας τη γαλανόλευκη ενώ αρκετοί από τους μαθητές
απήγγειλαν πατριωτικά ποιήματα κατά τη διάρκεια του
επίσημου μέρους μπροστά στο κενοτάφιο του ναού.

Dancing “Greek style” was part of the night
and everyone participated.
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Our Schools
Dozens of students from the Community’s A ernoon
Greek Schools showed their athle c skills and abili es
during Sports Day as part of the Odyssey Fes val. The
athle c youth event took place on Sunday 22 October
at the premises of Pulteney and was organized in conjunc on with the Community’s Greek Educa on
oﬃce. The young students had the opportunity to parcipate in a series of sports games showing ofφ their
athle c skills but also compe ng against each other as
well as against teams they had formed in an mini
Olympiad version. Parents at the same me enjoyed
a family day out with the children and pic nic blankets
didn’t take me to fill up the area. Meanwhile, the
Community’s volunteers had the BBQ on full swing,
cooking souvlakia and sausages ready for the young
athletes, as well as teachers and parents. Back in the
sports arena, games such as the egg race, the sack
race, javelin throw , soccer and running dominated
throughout the event as everyone was compe ng for
the top prize. All students showed dedica on and
strength and this is why all of them received a medal
each, even though there was only one team that
reached the top.
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Our Greek youth from the Community’s A ernoon Schools made an impressive appearance
of pride at the annual Ethnic Schools Children's Day Parade as part of the Mul culturalism program of South Australia. The parade
was held on Saturday 28th of October star ng
from Light Square and finishing at Adelaide
Oval and coincided with Greek Na onal Day.
More than 500 students from various ethnic
Schools around Adelaide par cipated, dressed
in their tradi onal or na onal costumes
strengthening the city’s mul cultural character and coexistence of diversity. The Greek
Community’s students, dressed in Amalia and
tsolia costumes, made their own unique appearance enhanced by the tradi onal dancing
performed by the students of the Dance Academy during the concert that followed at the
end of the parade. Meanwhile, many Greek
school students a ended the celebra ons for
the 28th October Greek na onal Day, held on
Sunday 29 October at the Cathedral of Archangels Michael & Gabriel in the city.
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Greek language and culture had their special
mee ng on Saturday 26th
of August as the Annual
Schools’ Dance took place
at Olympic Hall. The Community’s A ernoon
Schools joined their forces,
crea vity and language
skills and oﬀered another
successful cultural event as
captured by the imaginaon of the young students.
Their imagina on paid oﬀ
as eight students were presented with prizes for the
most crea ve pieces of art
and cra , with Elli Stathopoulos winning the top
prize. DJ Tom Tryfopoulos
made sure the event
would be buzzing with entertainment by playing
popular Greek tunes. The
list of VIPs who a ended
the event included Mr David Pisoni, Member for Unley and Shadow Minister
for Planning, Transport &
Infrastructure, Ms Rachel
Sanderson, Member for
Adelaide and Shadow
Minister for Child Protecon and Mr Steve Georganas, Federal Member
for Hindmarsh.
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Η ελληνική γλώσσα και
πολιτισμός είχαν την δική
τους ξεχωριστή συνάντηση το Σάββατο 26 Αυγούστου κατά τη διάρκεια
του Ετήσιου Σχολικού Χορού στο Ολύμπικ Χωλ. Τα
Απογευματινά Σχολεία
της Κοινότητας ένωσαν
τις δυνάμεις, τη δημιουργικότητα και τις γλωσσικές τους ικανότητες και
παρουσίασαν για μια ακόμη φορά μια ξεχωριστή
εκδήλωση όπως την
έπλασε η φαντασία των
μαθητών. Μια φαντασία η
οποία απέδωσε αφού οκτώ μαθητές κέρδισαν δώρα για τα ξεχωριστά τους
έργα που παρουσίασαν,
ενώ η μαθήτρια Έλλη Σταθοπούλου ήταν αυτή που
κέρδισε το πρώτο βραβείο. Στο μεταξύ ο DJ Τομ
Τρυφόπουλος επιμελήθηκε του ψυχαγωγικού μέρους της βραδιάς με αγαπημένα χορευτικά κομμάτια. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο κ. Ντέηβιντ
Πιζόνι, Βουλευτής Περιφέρειας Άνλεη, η κα Ρέτσελ
Σάντερσον, Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας και ο
κ. Στάθης Γεωργανάς, Ομοσπονδιακός Βουλευτής
Περιφέρειας Χάηντμαρς.
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ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΜΕ «ΓΕΥΣΗ»
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ…
Πρόκειται για τον αγώνα ιπποδρομίας για τον οποίο
σταματά ολόκληρη η Αυστραλία. Είναι η ημέρα όπου τα
λουλουδάτα και πρωτότυπα καπέλα κυριαρχούν στη
σκηνή και η σαμπάνια ρέει ασταμάτητα καθώς τα μάτια
όλων είναι καρφωμένα στον ιππόδρομο Φλέμικτον της
Μελβούρνης για το πασίγνωστο Κύππελο Ιπποδρομίας.
Η Επιτροπή Εράνων του Ελληνικού Γηροκομείου του Ρίντλιτον ακολουθώντας την παράδοση, πραγματοποίησε
το ετήσιο γεύμα για να γιορτάσει αυτό το μεγάλο γεγονός. Το Γεύμα για το Κύπελο Μελβούρνης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου στο εστιατόριο Παβίλιον
στην Αδελαΐδα και προσέλκυσε εκατοντάδες φίλους της
ιπποδρομίας και όχι μόνο. Όπως συνηθίζεται την ημέρα
εκείνη, οι κυρίες φορούν φανταχτερά και πρωτότυπα καπέλα ενώ και τα φορέματα δεν υστερούν σε στυλ. Πέρα
όμως από τα φανταχτερά καπέλα, τα στοιχήματα και την
αγωνία για το ποιο άλογο θα κερδίσει, οι θαμώνες απόλαυσαν και ένα εξαιρετικό γεύμα που έκανε την εκδήλωIt is the race that stops the na on they say. This is when
ση ακόμα πιο ξεχωριστή. Και φυσικά δεν νοείται Κύπελο
floral hats and gowns dominate the scene and champaign Μελβούρνης χωρίς το κλασσικό σουήπ στέηκ, δώρα, λαflows in abundance while all eyes are fixed on Melχνούς και βραβείο για το πιο προτώτυπο καπέλο. Οι θαbourne’s Flemington Horse Race course to watch Melμώνες δήλωσαν ότι πέρασαν θαυμάσια ενώ να σημειώbourne Cup. The Ridleyton Greek Home for the Aged
σουμε ότι τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για
Fundraising Commi ee, following the Melbourne Cup tra- την κατασκευή σκεπάστρου στο εκκλησάκι των Αγίων Αdi on, held it’s annual luncheon to celebrate this great
ναργύρων στο Γηροκομείο του Ρίντλιτον.
event .
The Melbourne Cup luncheon was held at the Pavilion restaurant in the city, on Tuesday 7th of November, making
Pavilion Restaurant a full house event.
As Melbourne Cup tradi on has it, hats of all kinds, styles
and colours for the ladies made sure everyone knew it’s
Cup Day.
Amongst the bets and the guessing game for the winning
horse, an excellent three course meal was served making
this luncheon extra special.
Of course a Melbourne Cup luncheon is not complete
without sweeps, raﬄes, door prizes and of course the ul The extended and upgraded kitchmate prize of the most unique hat.
en at the hall of Sts Con & Helen
But the adrenaline rush was around 2.00pm when the
church at Goodwood
whole country literally paralyses as the big horse race begins.
Patrons said they had a marvellous me at the luncheon,
as they do every year and the organising commi ee
strives to provide the best of food and entertainment. Proceeds from the Melbourne Cup Luncheon will go towards
the construc on of an atrium outside the chapel of Aghioi
Anargyri at the Ridleyton Greek Home for the Aged.

IN THE RACE FOR A DELIGHTFUL
LUNCHEON
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GOCSA DANCE ACADEMY—THE
HOME OF GREEK DANCING

Hi all
Here we are again par cipa ng in what i think will be
the last issue of the Community Pulse magazine for
2017. Since the last issue of the magazine, we at gocsa
dance academy were very busy preparing for various
events that took place during this me, the main one of
course being the "Mazi Concert" that brought together
two regions that have the most energe c and visually
exci ng rhythms in Greek Tradi onal Dance, Pontos &
Crete. The concert was held at Elder Hall in North Terrace, Saturday 28th October 2017 and fi ngly closed
this year's Odyssey Greek Cultural Fes val. The three
hundred strong audience was spellbound with the exquisite costumes, complex dance rou nes and the

great music. Musicians both Cretan & Pon an came
from interstate and locally. Our junior groups had various performances including, at the Corinthian Brotherhood for the clubs celebra ons, 24th September 2017 at
the Panagia Fes val in Virginia, at the Dimitria Fes val
at Flinders University and at the Mul cultural Fes val in
Rundle Mall 5th November 2017. Our next event is the
concert and cer ficate presenta on night 8th December
2017 at Olympic Hall, this will also be our break up
event, it has been a very busy year and a very sad one
for me so i am looking forward to the holidays. I would
like to take this opportunity to wish everyone a very
Merry Christmas and a Happy & Healthy New Year.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ —
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Να ’μαστε πάλι στο τελευταίο τεύχος στον Κοινοτικό Παλμό για το
2017. Από το τελευταίο τεύχος του
περιοδικού, εμείς στην ακαδημία
χορού ήμασταν πολύ απασχολημένοι με προετοιμασίες για διάφορα
γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου. Το
μεγάλο μουσικοχορευτικό μας θέαμα "Mazi" έφερε στη σκηνή τον Πόντο και την Κρήτη, δύο περιοχές που
Page
29 τους πιο δυνατούς και οπτικά
έχουν
συναρπαστικούς παραδοσιακούς
χορούς. Η συναυλία πραγματοποιή-

θηκε στο Elder Hall του Πανεπιστημίου Αδελαΐδας, το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 κατεβάζοντας την
αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Οδύσσεια. Πάνω από τριακόσιοι φίλοι της ελληνικής κουλτούρας απόλαυσαν τα φανταχτερά κοστούμια,
τις σύνθετες χορευτικές ρουτίνες και
τη γεμάτη πάθος μουσική. Οι
μικρότερες ομάδες μας έκαναν διάφορες παραστάσεις, μεταξύ των
οποίων στην Κορινθιακή Αδελφότητα για τις εκδηλώσεις των συλλόγων, στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στο

Φεστιβάλ Παναγίας της Βιρτζίνιας,
στο Φεστιβάλ Δημητριάδας στο Πανεπιστήμιο Flinders και στο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ στο Rundle Mall
στις 5 Νοεμβρίου 2017. Η επόμενη
μας εκδήλωση είναι η συναυλία και
η παρουσίαση της νυχτερινής δεξίωσης 8 Δεκεμβρίου 2017 στην Ολυμπιακή αίθουσα, αυτό θα είναι και η
συνάντησή μας, ήταν ένα πολύ πολυάσχολο έτος και ένα πολύ θλιβερό για μένα έτσι ανυπομονώ για τις
διακοπές. Καλές Γιορτές σε όλους.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΜ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ κκ. ΧΡΥΣΤΟΜΟΥ
Προς
Τον ευλαβέστατον κλήρον
και τον Φιλόχριστον Λαόν
Της Αγιωτάτης Αυτοκεφάλου
Eκκλησίας Αμερικής και Αυστραλίας
Παιδιά μου αγαπητά,
Η γέννηση του Χριστού, την οποία είχαν προβλέψει αιώνες πριν οι προφήτες, είναι γεγονός κοσμογονικής σημασίας, το οποίο επηρέασε τους λαούς όλων των χωρών και πολιτισμών και επέδρασε στην τάξη και το μέλλον όλων
των ορατών και αοράτων πραγμάτων. Εδώ δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη γέννηση. Ο Δημιουργός της Κτίσεως εισήλθε στον ορατό κόσμο διά της Θεοτόκου. Ο Βασιλεύς των Βασιλέων και Κύριος των Κυρίων «σάρξ εγένετο» (Ιωάν. 1:14) αρχίζοντας τη ζωή Του ανάμεσά μας μ’ έναν εκπληκτικά ταπεινό τρόπο. Εἶναι ἱστορικό γεγονός
διότι κατά τήν θεϊκά καθορισμένη χρονική στιγμή, εἰσῆλθε στήν ἀνθρώπινη ἱστορία μέ τήν σύλληψη καί κύησή
Του ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς Παρθένου Μαρίας καί τήν γέννησή Του στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Εἶναι παγκόσμιο γεγονός
διότι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ θεῖος Λόγος τῆς Δημιουργίας ἔλαβε ἀνθρωπίνη σάρκα καί ὑπόσταση για νά λυτρώσῃ τήν
ἀνθρωπότητα καί ὁλόκληρο τόν κόσμο ἀπό τό βάρος τῆς ἁμαρτίας και τοῦ θανάτου. Η Ενανθρώπιση καί Γέννησή
Του εἶναι τέλος γεγονός αἰώνιο διότι μέσῳ τῆς ζωῆς Του μᾶς προσφέρεται ζωή, ὄχι μία θνητή καί γήϊνη ζωή, ἀλλά
ζωή αἰώνια.Οὕτως γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν Μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ
πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωήν αἰώνιον (Ἰωάν. 3:16). Τό δῶρο τοῦ Κυρίου καί τό δῶρο τῆς ζωῆς
εἶναι τά μεγαλύτερα δῶρα πού ἔχουν ποτέ προσφερθῆ στην ἀνθρωπότητα. Ο Θεός Πατήρ προσέφερε τόν Υἱόν
Του, καί ὁ Υἱός προσέφερε Ἑαυτόν οὕτως ὥστε νά ἐπανέλθουμε στήν ζωή καί τήν κοινωνία γιά τά ὁποῖα ἔχουμε
δημιουργηθῆ. Μέ τόν ἑορτασμό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ ψυχή καί ἡ διάνοιά μας ὁδηγοῦνται σέ θεώρηση
τῆς δόξης τῆς Σαρκώσεώς Του. Ἀκοῦμε καί ψάλλουμε γιά τό γεγονός τῆς Σαρκώσεως στούς ὕμνους τῆς Ἑορτῆς.
Διαβάζουμε τά κείμενα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τά ὁποῖα μᾶς ὁμιλοῦν γιά τούς ἀγγέλους πού ψάλουν τό δόξᾳ ἐν
ὑψίστοις Θεῷ καί τους βοσκούς οἱ ὁποῖοι ἐπιστρέφουν στά κοπάδια τουςδοξάζοντες καί αἰνοῦντες τόν Θεόν ἐπί
πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καί εἶδον(Λουκ. 2:14, 20). Εὔχομαι διακαῶς ἡ χαρά αὐτῆς τῆς Χριστουγεννιάτικης περιόδου νά
γεμίσῃ τις καρδιές, τά σπίτια, τίς οἰκογένειες καί τους Ναούς σας καί ἡ ἴδια αὐτή χαρά νά σᾶς
συντροφεύῃ κατά τό ἀνατέλλον Νέο Ἔτος.
It is historical, for at the divinely appointed me He entered our human history by being conceived and formed in
the womb of the Virgin Mary, and was born of her in a cave in Bethlehem. It is universal because the Son of God,
the divine Logos of Crea on, took upon himself human flesh and blood so that He might redeem us and all of the
universe from the burden of sin and death. His Incarna on and birth has eternal significance because through His
life, we are oﬀered life, not just a mortal and earthly life, but unending life. "For God so loved the world that He
gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life" (John 3:16). The gi of the
Lord and the gi of life are the greatest oﬀerings presented to humankind. God the Father gave his Son, and the
Son gave Himself so that we might be restored to the life and communion for which we were created. Through our
celebra on of the Na vity of Christ, our souls and minds are directed to contemplate the glory of His Incarna on.
We hear and sing of this in the hymns of the feast. We read the passages from the Holy Scriptures that tell of the
angels giving glory to God in the highest and of the shepherds returning to their flocksglorifying and praising God
for all that they had heard and seen (Luke 2:14, 20). I oﬀer to you my fervent wishes that the joy of this Christmas
season fills your hearts, your homes, your families, and your churches and that the very same joy may accompany
you throughout the dawning New Year.
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