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President's Message  
 

Dear members and friends,  

Welcome back. Firstly, I would like to take this opportunity to 

wish each and everyone of you a Happy New Year, filled with 

good health, personal peace and prosperity. 

With each new year starting, we face new challenges but we 

are also blessed to be able to enrich our lives with new expe-

riences. Be it through culture, education, friendships, family, 

travel or work. Experiences that we make to our advantage 

so that we become better and stronger as life goes by.  

The Greek Orthodox Community of South Australia  celebrates this year 90 years of existence 

in Australia. So many memories, so many challenges but at the same time, so many great 

things we have achieved as a community. And the journey continues in to this new decade 

and into the future, ready to embrace the fresh breath of the new era. 

But let’s have a look at the Community’s cultural activity as recorded in the last quarter of 

2019. 

The 14th Hellenic Cultural Festival Odyssey was undoubtedly a success. Officially launched on 

October the 4th, the Odyssey Festival was truly a journey of the senses. It really had it all. A 

variety of top quality events from South Australia, interstate and overseas, it offered the best 

cultural experience not just for the Community’s members but for the broader community of 

South Australia. 

The screening of the Greek-American documentary “Border Souls” touched on the latest refu-

gee crisis in Greece, a crisis that also extends beyond the Greek borders as Europe is crippled 

by an unprecedented influx of refugees from war-stricken regions of the Middle East. The doc-

umentary showed how solidarity and compassion became a powerful weapon against racism 

and discrimination. 

The Olympic Hall stage became home to some memorable theatre productions during the Fes-

tival. A play from Greece and a play from Adelaide offered the best theatre experience for 

those who attended. ‘Black Humour’ put the issue of death and mourning through the come-

dy filter while ‘Babades With Rum’ hilariously dealt with the issue of death and the subse-

quent fights over the deceased’s will. 

The Greek Film Festival brought yet again the best of Greek cinematography, featuring ‘1968’ 

as the opening film. It was a sell-out event and it ran for 4 days, featuring five films in total. 

The Taverna Night took everyone  back in time as it featured music and fashion from the 

Greek 60s. Greek Band ‘Music 3000’ with Niko Arabatzi and Polixeni had the crowd going non-

stop, playing some of the most popular hits of the Greek 60s. Undoubtedly the best night the 

Community had in a while.  

 

The Odyssey Festival closing was spectacular.  

Μήνυμα Προέδρου κ. Βασιλείου Γκόνη 
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 Traditional music, dance and colourful costumes from historical Macedonia and Thrace, in the hands of our pres-

tigious Dance Academy which prepared for us yet another striking finale. ‘Kaneloriza’ filled Scott Theatre and the 

stage shook to the powerful Greek rhythms. 

In November, our Cathedral on Franklin Street celebrated its Name Day. A celebration to remind us all of this great 

church, the first Greek church  to be build in Adelaide and how significant was the role it played in the establish-

ment of the Greek Orthodox Community and the progress of the Greek community of South Australia in general. 

The morning service and the traditional lunch later at Olympic Hall drew a number of people from across Adelaide. 

As you all know, our volunteers have a special part in our hearts and in the heart of this organisation. Their support 

and services to the Community are of utmost significance. For this reason, each year we say a big “Thank you” to all 

of them with the annual Volunteers Christmas Dinner at Olympic Hall. This is where the big family of the Greek Or-

thodox Community comes under roof, feeling the Xmas spirit, thanking its volunteers for the hard work and efforts 

throughout the year. 

But this summer and the Christmas period was blackened the by the never-before-seen fires across Australia and 

the unprecedented catastrophe that made headlines around the world. Our thoughts and prayers were with those 

communities affected by this tragedy and of course with the heroes of the Fire Services who literally put their lives 

second in order to save other lives, properties and live stock. 

The New Year for the Greek Orthodox Community started off with the celebrations for the Blessing of the Waters 

down at Henley Beach, featuring the Henley Beach Greek Festival. The first event for the year drew thousands of 

people who flocked down to Henley Beach to enjoy our variety of foods as well as a diverse entertainment pro-

gram. 

Well, that’s it for me for now. Until our next edition, keep healthy and safe! 

 

Bill Gonis 

President 

 

 

Αγαπητά μέλη και φίλοι, 

Καλωσήλθατε και πάλι. Πρώτ’ από’ όλα θα ήθελα να ευχηθώ στον καθένα ξεχωριστά Καλή Χρονιά, με υγεία, ευη-

μερία, ειρήνη προσωπική και παγκόσμια.  

Με την έναρξη του κάθε νέου χρόνου, ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα έχουμε την 

τύχη να μπορούμε να αποκτούμε καινούριες εμπειρίες . Εμπειρίες μέσα από  την κουλτούρα, την παιδεία, την οι-

κογένεια, τις φιλίες, τα ταξίδια και τη δουλειά. Εμπειρίες από τις οποίες επωφελούμεθα για να γίνουμε πιο σω-

στοί και  πιο δυνατοί σαν άνθρωποι στο πέρασμα της ζωής.  

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα, όντας ένας ζωντανός οργανισμός, γιορτάζει φέτος 90 χρόνια παρουσίας στην 

Νότια Αυστραλία. Τόσες πολλές αναμνήσεις, τόσες πολλές προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα τόσα σπουδαία πράγμα-

τα που καταφέραμε ως Κοινότητα. Και το ταξίδι αυτό συνεχίζεται στη νέα δεκαετία, στο μέλλον, έτοιμο να ανα-

πνεύσει τον αέρα της νέας εποχής.  

Αλλά ας ρίξουμε μια ματιά στην πολιτιστική δραστηριότητα του προηγούμενου τριμήνου.  

Το 14ο Ελληνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ Αδελαΐδας «Οδύσσεια» που ξεκίνησε στις 4 του Οκτώβρη, ήταν ένα πραγ-

ματικό ταξίδι των αισθήσεων. Τα είχε κυριολεκτικά όλα. Μια ποικιλία εξαίρετων παρουσιάσεων τόσο από την  

Αδελαΐδα όσο και από άλλες Πολιτείες αλλά και από την Ελλάδα, προσέφερε ό,τι καλύτερο μπορούσε να απολαύ-

σει κανείς σε πολιτιστικό επίπεδο.  



 

 

Μήνυμα Προέδρου Κοινότητας κ. Β. Γκόνη 

  

 

 

 Η προβολή του ελληνο-αμερικάνικου ντοκιμαντέρ «Ψυχές των Συνόρων»  συγκίνησε το κοινό αγγίζοντας το ευαί-

σθητο θέμα της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα και την αλληλεγγύη που έδειξαν οι Έλληνες στους κατατρεγμέ-

νους πρόσφυγες.  

Η σκηνή του αγαπημένου Ολύμπικ Χωλ φιλοξένησε μερικές αξέχαστε παραστάσεις από την Αδελαΐδα αλλά και 

από την Ελλάδα. Η θεατρική παράσταση «Στην Υγειά του Μακαρίτη»  διακωμώδησε τον θάνατο πλαισιωμένη με 

απίστευτες σκηνές γέλιου ενώ η παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι» χάρισε εξίσου ατελείωτα γέλια με ένα τρα-

γελαφικό σενάριο στο θέμα της διεκδίκησης της διαθήκης  μετά το θάνατο του μεσόκοπου πρωταγωνιστή της.  

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου έφερε και πάλι ό,τι καλύτερο διαθέτει η Ελλάδα στο χώρο της Έβδομης 

Τέχνης, κάνοντας πρεμιέρα με την ταινία «1968». Το Φεστιβάλ διήρκησε τέσσερις ημέρες και προβλήθηκαν συνο-

λικά πέντε ταινίες.  

Η Βραδιά Ταβέρνας μας ταξίδεψε στη χρυσή δεκαετία του 60 τόσο μουσικά όσο και στη μόδα. Η ορχήστρα 

«Μούζικ 3000» έπαιξε αθάνατα κομμάτια από την χρυσή εποχή ενώ οι θαμώνες ντύθηκαν σύμφωνα με το πνεύ-

μα της εποχής.  

Η λήξη του Φεστιβάλ Οδύσσεια ήταν εντυπωσιακή. Παραδοσιακή μουσική, χορός και πολύχρωμες στολές από  

την ιστορική Μακεδονία και τη Θράκη, στα χέρια της αναγνωρισμένης μας Ακαδημίας Χορού, η οποία ετοίμασε 

για το κοινό ένα ακόμα εκπληκτικό φινάλε. Η ΄Κανελόριζα’ γέμισε την αίθουσα του Θεάτρου Σκοτ του οποίου η 

σκηνή σείστηκε κυριολεκτικά με ρυθμούς ελληνικούς.  

Τον Νοέμβριο ο Καθεδρικός μας Ναός γιόρτασε την ονομαστική του. Μια γιορτή που μας υπενθυμίζει το πόσο 

σημαντικός είναι αυτός ο ναός στην ομογένεια, αν αναλογιστεί κανείς ότι ήταν ο πρώτος ελληνορθόδοξος  ναός 

που χτίστηκε στην Αδελαΐδα. Ανήμερα της γιορτής πραγματοποιήθηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το με-

σημεριανό εορταστικό γεύμα δίπλα στο Ολύμπικ Χωλ.  

Όπως όλοι γνωρίζετε, οι εθελοντές μας αποτελούν ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι  στην καρδιά αυτού του Οργανι-

σμού. Η υποστήριξή τους και οι υπηρεσίες τους στην Κοινότητα είναι ανεκτίμητες. Για το λόγο αυτό, όπως και κά-

θε χρόνο άλλωστε, διοργανώσαμε στο Ολύμπικ Χωλ το Χριστουγεννιάτικο Δείπνο ως μια μικρή ένδειξη της εκτί-

μησής μας προς αυτούς.  Είναι μια εκδήλωση η οποία φέρνει την οικογένεια της Κοινότητας κάτω από την ίδια 

στέγη, μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων, λέγοντας ένα  μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές μας.  

Αυτό το καλοκαίρι όμως αμαυρώθηκε από τις  άνευ προηγουμένου καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν 

την Αυστραλία και την ανυπολόγιστη καταστροφή που απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων και έγινε το 

πρώτο θέμα ειδήσεων ανά τον κόσμο. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με αυτούς τους ανθρώπους που 

επηρεάστηκαν άμεσα από αυτή την τραγωδία αλλά και με τους ήρωες πυροσβέστες που έδωσαν μάχη να σώσουν 

ζωές και περιουσίες.  

H Νέα Χρονιά για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ξεκίνησε με το Φεστιβάλ για τον εορτασμό του Αγιασμού των 

Υδάτων στην παραλία Χένλεη. Το πρώτο πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς, προσέλκυσε χιλιάδες κόσμου που κατέ-

κλυσαν την πλατεία για να απολαύσουν τα αγαπημένα ελληνικά φαγητά, αλλά και το πλούσιο καλλιτεχνικό πρό-

γραμμα.  

Αυτά λοιπόν από μένα, θα τα ξαναπούμε στην επόμενη έκδοση του Κοινοτικού Παλμού.  

 

Βασίλειος Γκόνης 

Πρόεδρος 
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Ματιά στο Γραφείο Πρόνοιας της Κοινότητας 

ΣΕ ΑΥΤO ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

Ένα μεγάλο ‘Ευχαριστώ’ στους εθελοντές μας 

What’s on the calendar 

  

Αρχίζει το σχολείο  

Γιόρτασε ο Καθεδρικός Ναός της Κοινότητας 

Απέσπασε Βραβείο η Κοινότητα 

17 

15 

21 

19 

27 

23 

10 May - Mother’s Day 

25 March— Greek Independence Day 8 March– International Women’s Day 

Νέα από το Γηροκομείο του Ρίντλιτον 25 

19 April - Greek Orthodox Easter  

29 

Στους ρυθμούς της Ακαδημίας Χορού 

13 28η Οκτωβρίου—Εορτασμός και εθνική υπερηφάνεια 

Ρεκόρ προσέλευσης κόσμου στα Θεοφάνεια 
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When the Greek Orthodox Community of South Austral-
ia speaks culture, it speaks culture! Combine it with Hel-
lenism, and the best cultural experience is at hand. The 
14th Odyssey Festival, themed “Education Through the 
Arts”  impressed, touched, mesmerised, entertained  
though a series of events and happenings, shining 
through the Hellenic culture.  
A potpourri  of artistic expression, featuring comedy 
plays, dance and music spectaculars, films, nostalgia 
evenings and children’s workshops, the Festival Odyssey 
had it all.  
 
OPENING NIGHT 
 
The Odyssey launch drew hundreds of artists, friends of 
the arts, members of the wider community and several 
members of Parliament.  
All mingling and catching up with the latest chatter, en-
joying the familiar hospitality of the Greek Community 
in an artistically decorated Olympic Hall.  
With the formal part proceeding, official guests ad-
dressed organisers and festival goers, thanking the 
Greek Community for their endless contribution to the 
State’s cultural character.  

“South Australia is extremely fortunate to 

have such a culturally diverse population”, said The Hon 
Irene Pnevmatikos MLC, representing the Leader of the 
Opposition Mr Peter Malinauskas.  
The formal part featured a cultural program perfectly 
depicting the Festival’s character and purpose as the 
leading event in the State’s arts scene.  
 
The Dance Academy took everyone on a virtual journey 
to Greece through the dazzling traditional costumes and 
dance skill they exhibited.  
Following the Dance Academy, Greek Band 
‘Floga’ (which translates to “Flame” in English) put the 
house on fire with their performances and great selec-
tion of Greek songs.  
The formal part concluded with the Odyssey Art Prize.  
Three successful pieces of art, three lucky winners as 
judged by textile artist Russell Leonard, professional 
photographer Jane Blackett and artist Joe Felber.  
 
Kathleen Patitsas won the first prize for her work 
“Yiayia” followed by Nicholas Tsatsaronis and Joanna 
Kalambogias Vlassopoulos for their work “Ia-Santorini” 
and “The Lament” respectively.  
 
The Odyssey Art Prize is kindly sponsored by the Greek 

ODYSSEY FESTIVAL - An Odyssey 
of culture 
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Workers Educational Association of S.A ‘PLATON’.  
 
The list of other official guests who attended the event 
included His Excellency The Hon Hieu Van Le, Governor 
of SA, her Excellency the Hon Martha Mavrommati, High 
Commissioner of the Republic of Cyprus in Australia, the 
Hon Connie Bonaros, Member of the Legislative Council, 
Mr Frank Pangallo, SA Best, Acting Consul General of 
Greece Mr Athos Marousias on behalf of The Hon Georgi-
os Psiahas, Consul General of Greece in S.A,  
Councillor Franz Knoll, representing The Right Honorable 
The Lord Mayor Sandy Verschoor,  Mr Michael  Coxon, 
Mayor of West Torrens, Councillor Paul Alexandrides, 
City of Charles Sturt on behalf of Mayor Angela Evans, Mr 
Norman Schueler, Chair of SAMEAC and Professor Andre-
as Evdokiou, President of the Cyprus Community of South 
Australia.  
 
SCHOOLS COOKING WORKSHOP 
School holidays had a ‘tasty’ start for dozens of Greek 
school children as part of the Festival. Cheese pies, sou-
vlaki and chips composed their cooking menu during 
their participation at the Schools Cooking Workshop, 
held on Wednesday 9th of October at Olympic Hall.  
Students who participated in the workshop, learned how 
to make traditional ‘tyropites’ (chees pies) following the 

instructions of a number of volunteers who were keen to 
pass on their knowledge to the younger generations.  
So, instead of the alphabet, the young students used roll-
ing pins, flour, cheese and eggs as part of the  “tasty” 
lesson.  Olympic Hall looked yet again like a set from 
Master Chef.  Ingredients on the table and the cooking 
fun was on! A bit of a mess always follows great cooking 
projects and this was no exception. The end result 
though was, trays of delicious cheese pies and students 
were rewarded with an even more delicious lunch. Fun 
games followed, a favourite part in every school event.  
 
BORDER SOULS 
Odyssey Festival’s documentary night was definitely not 
for the light-hearted as it touched on the latest military 
developments in Syria and the ongoing refugee drama 
that sees thousands of people homeless and stranded in 
refugee camps in Greece.   
 
‘Border Souls’, a Greek-American production, filmed by 
award-winning director Takis Bardakos touched and at 
the same time shocked the audience at Olympic Hall on 
Wednesday 16th of October.  
 
Bardakos captured with his camera and crew the endless 
drama of those refugees who leave everything behind in 
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their war-stricken homelands in search of a better life 
These are the traumatised souls who abandon in any 
way they can their livelihoods crossing the blue but 
rough waters of the Aegean sea, searching for hope.  
Their arrival at Idomeni camp, gives them the first bitter 
taste of being a refugee.  
Scenes of sorrow and despair along with witness’ ac-
counts who saw firsthand the situation those refugees 
faced as they disembarked, touched the audience as 
they watched the unfolding drama on the Hall’s screen, 
where reality always feels safer.  
The end of the docufilm was followed by discussion on 
the subject where members of the audience exchanged 
a variety of opinions but expressed great concern about 
the future of this social crisis and the war operations in 
Syria.  

 
GREEK FILM FESTIVAL 

Greek cinema fans had… 1968 reasons to attend the 
launch of the 26th Delphi Bank Greek Film Festival at 
Palace Nova cinemas on Thursday 10th of October.  
A cultural event that comprised Greek hospitality, live 

entertainment and the screening of the 

opening film “1968” by Tassos Boulmetis, a film that 
took Greece by storm.  
 
Set in the year 1968, the film takes us back in time tell-
ing a story of national exhilaration with the legendary 
match between AEK and Praga Slavia at its center.  
To watch the game, 80.000 people gathered in the stadi-
um (breaking the Guinness World Record for the biggest 
gathering during a basketball game), with a few more 
thousands listening in from the outside. 
 
“Prepare to fall in love with stories from and about 
Greece’s rich and ancient culture and peoples, all over 
again,” said Mr Bill Gonis, President of the Greek Ortho-
dox Community of S.A. 
The prestigious opening of the Festival that tops Ade-
laide’s cultural events calendar drew hundreds of cine-
ma goers, artists and members of the wider community 
as it showcases the best of the Greek film industry.  
But it wasn’t just members of the community who 
flocked to Palace Nova for the opening night. 
 
A number of Members of Parliament also enjoyed the 
top cultural event. 
The red carpet outside the cinema was the place to be 
seen and perfect for a photo opportunity.  
The pre-drinks and entertainment part of the event 
started off just after 5.30, featuring light refreshments, 
plenty of drinks and live music by Con Dalagiorgos and 
his students.  
Around 7.00pm the music and drinks wrapped up to 
give way to the screening of the film at one of Palace 
Nova’s biggest theatres.  
In Adelaide, the Greek Film Festival, presented by Delphi 
Bank Australia-wide, ran from the 10th to the 13th of 
October, featuring a total of five films.  
 
BLACK HUMOUR 
It was black and it was hilarious and it captivated the 
audience, making it one of the most successful theatre 
nights at Olympic Hall. Black Humour written by Lakis 
Michailidis, starring Eleni Tsefala and Stamatis Tzelepis, 
had everyone in stiches as it put death through the com-
edy grinder, producing some of the funniest scenes en-
compassing witty humour and smart lines.  
The play comprised four different stories, all revolving 
around death and how we deal with it, but flipping it to 
its funny side.  
From the crazy widow who wants a Hollywood-style fu-
neral for her husband, to the greedy wife who can’t wait 
for her husband to die so she can share his wealth with 
her lover, ‘Black Humour’ was indeed black and the au-
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dience couldn’t get enough, winning excellent reviews 
from those who enjoyed it!  
The play was followed by a book presentation featuring 
the latest publication by Eleni Tsefalas, titled “One Hun-
dred Years of Greek Theatre in Australia, 1919-2019”. 
The book launch was presented by Dr Maria Palaktso-
glou, Professor of Modern Greek at Flinders University.  
 
TAVERNA 60S NIGHT 
 
It was literally the night of nights at Olympic Hall on Sat-
urday 26th of October as the Taverna 60s Dress Up din-
ner dance went beyond everyone's expectations.  
Olympic Hall relived its past glory, bringing to life memo-
ries upon memories for many of the patrons.  
Adored Greek songs from the 60s, great food, incompa-
rable atmosphere and fashion to match the theme, 
made Olympic Hall the place to be.    
President Bill Gonis said he was overwhelmed by how 
many people commented positively about the event.  
 
“Everyone enjoyed the music and the overall theme”, he 
said. 

A musical journey back in the golden years of 

the Greek 60s combined with non-stop fun at one of 
Adelaide’s most beloved venues, the event offered noth-
ing less than what it had promised: a memorable night 
out.  
“I am so touched, tonight’s event with this great music 
brings back so many memories from when we used to 
organise similar dinner dances such as this here at this 
great venue,”  said Mrs Georgia Vlahos from the Wom-
en’s Fellowship at St Constantine and Hellen Church in 
Goodwood.  
Patrons who flocked at the Olympic Hall covered all ag-
es, showing that even the younger generations can ap-
preciate the timeless music of the 60s.  
 
Greek band “MUSIC 3000” featuring Niko Arabatzis, 
Polixeni and Niko Koutsalioti (from Melbourne) occupied 
the stage for over three hours offering a non-stop pro-
gram that met everyone’s musical needs.  
 
But it wasn’t just the 60s music that made the night spe-
cial, it was also the 60s inspired hair style and fashion 
resembling scenes from famous Greek films of that era.  
Some patrons really put an effort and even won prizes 
for their great styles.  
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KANELORIZA 
 
When traditional dancing, music and costumes meet with the             
talent and passion of the dancers of GOCSA Dance Academy, the 
end result can be nothing but spectacular.  
 
Such a cultural summit took place on Saturday 2nd of November 
2019 at Scott Theatre in Adelaide as the Dance Academy presented 
its dance spectacular ‘KANELORIZA’.  
The highly anticipated show took the audience on a journey 
through the traditions of Macedonia and Thrace.  
 
Over 60 dancers occupied the stage offering a truly mesmerising 
spectacle of Hellenic music , dancing and singing.  
It could also be seen as a show of traditional fashion since boys and 
girls paraded in all sorts of dazzling and detailed costumes repre-
senting the traditions of the two historic regions of Greece.  
 
With them, Greek band ‘Mikri Kombania’ from Melbourne put to-
gether a musical program featuring traditional folkloric songs and 
other pieces of music that, loaded with history,  have been adored 
through time.  
 
The first part of Kaneloriza featured all dances and music from 
Macedonia and the second part was dedicated to Thrace and West 
Rumelia.  
 
The stage at Scott Theatre shook to the vibes of Greek youth, col-
ours and traditional musical instruments  representatives of the 
history of the northern parts of Greece.  
Powerful dances enhanced with costumes, made with fine materi-
als and detailed work, gave justice to the Academy’s already estab-
lished reputation as one of the best dance schools in the State.  
 
The endless applaud  during and after the show was the proof of 
that as the Academy captivated the audience yet again.  
 
Just before the second part took off, a young student stole the sce-
ne when he performed solo on stage.  
 
Seven year-old Lefteris Poulis got all eyes on him with everyone 
cheering as he performed ‘Vasiliki Ton Erota’, playing the tradition-
al instrument ‘tzouras’.  
Melbourne band ‘Mikri Kombania’ members were Eleni Boukou-
vala vocals, Evaggelos Tzovaras on clarinet, Elias Ghilos on accordi-
on and vocals, Demetrios Ghilos on lute,  Stefanos Eleftehriadis on 
percussion and Iosef Tsobanopoulos on gaida and kaval. 
 
Dance instructor Nikolaos Papaeftimiou from the Greek Communi-
ty of Melbourne Dance Group and Kyriakos Darzanos from the 
South Australian Pyrrhic Dance and Culture Group also participated 
in the performances.   
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ΚΑΝΕΛΟΡΙΖΑ 
 
Όταν παραδοσιακοί χοροί, μουσική και παραδοσιακές 
στολές συναντούν το ταλέντο και μεράκι των μαθητών 
της Ακαδημίας Χορού της  Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινό-
τητας Νότιας Αυστραλίας, το αποτέλεσμα δεν μπορεί 
να είναι τίποτε άλλο παρά μόνο εντυπωσιακό.  
 
Μια τέτοια πολιτιστική συνάντηση κορυφής δόθηκε το 
Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 στο Θέατρο Σκοτ στην Αδε-
λαΐδα όπου η Ακαδημία Χορού της Κοινότητας παρου-
σίασε την ΚΑΝΕΛΟΡΙΖΑ στα πλαίσια του Φεστιβάλ   
Οδύσσεια.  
 
Μια πολυσυζητημένη μουσικοχορευτική παράσταση η 
οποία ταξίδεψε το κοινό στις παραδόσεις της Μακεδο-
νίας και της Θράκης.  
 
Πάνω από 60 χορευτές γέμισαν τη σκηνή του κατάμε-
στου θεάτρου προσφέροντας ένα χορευτικό                                 
υπερθέαμα.  
 
Μαζί τους μουσικά,  το γκρουπ «Μικρή Κομπανία» από 
τη Μελβούρνη έπαιξε αλλά και τραγούδησε ζωντανά, 
παραδοσιακά τραγούδια από τις δυο ιστορικές περιο-
χές της Ελλάδας.  
 
Το πρώτο μέρος πλαισιώθηκε με χορούς και μουσική 
από τη Μακεδονία ενώ το δεύτερο μέρος ταξίδεψε το 
κοινό στην Δυτική Θράκη και την Ανατολική Ρωμυλία.  
 
Η σκηνή του θεάτρου γέμισε με ελληνικά νιάτα, χο-
ρούς, μουσική και χρώματα από που αντιπροσωπεύ-
ουν Μακεδονικές και Θρακιώτικες παραδόσεις.  

 
Δυνατοί χοροί, φανταχτερές στολές και παραδοσιακά 
όργανα, δικαίωσαν για άλλη μια φορά τη φήμη της 
Ακαδημίας Χορού της Κοινότητας ως μια από τις πιο 
καταξιωμένες σχολές εκμάθησης ελληνικών χορών και 
κουλτούρας. Η απόδειξη, τα ασταμάτητα χειροκροτή-
ματα και ο ενθουσιασμός του κόσμου που έμεινε εντυ-
πωσιασμένος από την λαμπερή παράσταση.  
 
Πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους ένας μικρός  
μαθητής έκλεψε κυριολεκτικά την παράσταση με μια 
σόλο ερμηνεία του.  
 
Ο επτάχρονος Λευτέρης Πούλης ξεσήκωσε το κοινό 
τραγουδώντας το ‘Βασιλική τον Έρωτα’ παίζοντας τον 
τζουρά αποσπώντας ασταμάτητα χειροκροτήματα.  
 
Το γκρουπ ‘Μικρή Κομπανία’ αποτέλεσαν οι Ελένη 
Μπουκουβάλα στα φωνητικά, Ευάγγελος Τζοβάρας 
στο κλαρίνο, Ηλίας Γκίλος στο ακορντεόν και τα φωνη-
τικά, Δημήτριος Γκίλος στο λαούτο και την κιθάρα, ο 
Στέφανος Ελευθεριάδης στο τιμπερλέκι  στα κρουστά 
και ο Ιωσήφ Τσομπανόπουλος στη γκάιντα                               
και στο καβάλ.  
 
Συμμετείχε επίσης ο χοροδιδάσκαλος Νικόλαος Πα-
παευθυμίου από το Χορευτικό Συγκρότημα της Ελληνι-
κής Ορθ. Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας καθώς 
και ο Κυριάκος Νταρζάνος από τον Πυρρίχιο Χορευτικό 
και Πολιτιστικό Σύλλογο.  
 
Ήταν ακόμη μια προσφορά της Πολιτιστικής Επιτροπής 
της Ελληνικής Κοινότητας στα πλαίσια του Φεστιβάλ 
Οδύσσεια 2019, στην παροικία της Ν.Α. 
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ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ 
 

Με την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία ‘Μπαμπάδες 
Με Ρούμι’ του Μιχάλη Ρέππα και του Θανάση Παπα-
θανασίου έπεσε η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Οδύσ-
σεια.  
Τη παράσταση επιμελήθηκε, παρουσίασε και σκηνοθέ-
τησε ο γνωστός παραγωγός  ραδιοφώνου από την Αδε-
λαΐδα Δημήτρης Αβδουλάς με ένα επιτελείο ταλαντού-
χων ηθοποιών.  
 
Για ακόμα μια φορά το Ολύμπικ Χωλ αποτέλεσε το κέ-
ντρο της θεατρικής σεζόν του Οδύσσεια και προσέλκυ-
σε δεκάδες θεατρόφιλους και σε αυτή την παράσταση.  
 
Η υπόθεση του έργου είχε ως εξής:  
Ο μπαμπάς έχει πάθει εγκεφαλικό. Λίγο πριν έχει κερ-
δίσει τέσσερα εκατομμύρια στο τζόκερ.  
Κληρονόμοι οι δύο γιοι του, η γειτόνισσα που είναι 
πανταχού παρούσα και ξέρει αυτά που δεν ξέρουν οι 
άλλοι ή η Βουλγάρα που είναι τα τελευταία χρόνια δί-

πλα του νοσοκόμα και …….;  
Οι δύο νύφες ξέρουν πολύ καλά πως η περιουσία τους 
ανήκει.  
Είναι η στιγμή που η συνείδηση δεν υπάρχει, είναι η 
στιγμή που ο ένας θα φάει τον άλλον ή κάποιος θα 
φάει το γλυκό.  
 
Και το γλυκό είναι «μπαμπάδες με ρούμι» με πρόσθε-
το δηλητήριο. Ποιος θα φάει το γλυκό, ποιος θα κερδί-
σει την περιουσία…;  
 
Οι έξυπνες ατάκες του σεναρίου αλλά και οι ερμηνείες 
των ηθοποιών χάρισαν άφθονο γέλιο  κάνοντας και 
αυτή την παράσταση επιτυχία.  
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ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ‘ΟΧΙ’     

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων ομογενών και με την 
πρέπουσα τιμή η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νό-
τιας Αυστραλίας γιόρτασε την Εθνική Επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου 1940.  
 
Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή 27 Οκτωβρίου στον Ι. Καθεδρικό Ναό των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις 11 το πρωί όπου τελέ-
στηκε Δοξολογία και Επιμνημόσυνος Δέηση υπέρ των 
πεσόντων του έπους του ’40, στην οποία παρευρέθη-
καν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, μαθητές σχο-
λείων και μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.   
 
Στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη κατάθεση 
στεφάνων στο κενοτάφιο του Ι. Ναού παρουσία επί-

σημων προσκεκλημένων, μελών του Διοικητικού και 
Εποπτικού Συμβουλίου, τοπικών φορέων, γονέων και 
μαθητών.  
 
Τις εορταστικές εκδηλώσεις παρακολούθησαν μεταξύ 
άλλων ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότη-

τας Νότιας Αυστραλίας κ. Βασίλειος Γκόνης, η κα. 
Ρέητσελ Σάντερσον, Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας 
και Υπουργός Οικογενείας και Προστασίας του Παιδιού 
εκ μέρους του Πολιτειακού Πρωθυπουργού Νοτίου Αυ-
στραλίας κ. Στήβεν Μάρσαλ, ο κ. Βίνσεντ Ταρζία,          
Πρόεδρος Βουλής Νοτίου Αυστραλίας, η κα Ειρήνη Πνευ-
ματικού, Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, εκ μέρους 
του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κου Πήτερ 
Μαλιναύσκα, ο κ. Στάθης Γεωργανάς, Βουλευτής Περιφέ-
ρειας Αδελαΐδας, ο κ. Φράνκ Πανγκάλλο από το κόμμα SA 
Best,  η κα Τζέην Στίνσον, Βουλευτής Περιφέρειας Μπα-
ντκοου, ο Δρ. Βάλντης Τομάνης εκ μέρους του κ. Νόρμαν 
Σούλερ, Προέδρου Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας,   
καθώς και εκπρόσωποι τοπικών Συλλόγων.  
Εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας ενώ, ακολουθώ-
ντας το τυπικό της εορτής, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
προς τιμή των ηρώων του 40.  
 
«Η παρακαταθήκη που μας άφησαν πίσω οι ήρωες του 
40, είναι ο συνεχής πόθος για μια ελεύθερη Ελλάδα, ένα 
ενωμένο έθνος με σθένος και τόλμη, όπως μας την δίδα-

ξαν αυτά τα γενναία παλικάρια που έπεσαν στη μάχη, 
πολεμώντας στα ματωμένα βουνά της Ελλάδας,» ανέφε-
ρε στο μήνυμά του ο κ. Γκόνης.  
 
Στην πανηγυρική ατμόσφαιρα των εορτασμών για την 
28η Οκτωβρίου πρόσθεσαν και οι δεκάδες μαθητές και 
μαθήτριες των ελληνικών σχολείων της Κοινότητας τόσο 
με την παρουσία τους μέσα στο ναό, κρατώντας τη γαλα-
νόλευκη αλλά και την Αυστραλιανή σημαία, όσο και με τα 
ποιήματα που απήγγειλαν έξω στο κενοτάφιο του ναού.  
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ακρόαση των εθνικών 
ύμνων.  
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   REMEMBERING ‘OHI’ DAY 

With a sense of national pride, hundreds of members of 
the Greek Orthodox Community celebrated the 179th 
Anniversary of ‘OHI’ Day, namely the 28th of October 
1940.  
 
The Greek National Day celebrations took place at the 
Cathedral of Archangels Michael and Gabriel in the city 
on Sunday 27th of October from 11.00am.  
 
The church’s interior featured a gigantic Greek flag de-
picting the celebratory and patriotic spirit of the day 
while the Great Doxology and the memorial service 
marked the commencement of the celebrations.  
 
A number of official guests, young students and many 
members of the Greek Community attended the event.  
 
The Hon Rachel Sanderson MP, Μinister for Child Pro-
tection and State Member for Adelaide, on behalf of the 
Premier of South Australia the Hon Stephen Marshall, 
The Hon Tony Tarzia, Speaker of the House of Assembly,  
The Hon Irene Pnevmatikos MLC on behalf of the Leader 

of the Opposition Mr Peter Malinauskas, Mr Frank 
Pangallo, from SA BEST, Mr Steve Georganas, Federal 
Member for Adelaide, Ms Jayne Stinson, Member for 
Badcoe and Dr Valdis Tomanis on behalf of Mr Nor-
man Schueler, Chair of SAMEAC were among the offi-
cial guests who attended the Greek National Day 
event.  
 
The celebrations continued at the church’s courtyard 
with the laying of wreaths by the official guests and 
representatives from local Greek associations.  
 
In his message, the President of the Greek Orthodox 
Community Mr Bill Gonis said that the duty of all Hel-
lenes is to continuously strive for Greece’s freedom, a 
nation united backed with strength and fearlessness. 
 
The President’s message was followed by the Last Post 
and poem recitals by students from the Community’s 
Afternoon Schools and concluded with the National 
Anthems.  
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ΕΛΑΜΨΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ           ΤΟ 
 
 

Members of the Administrative Council as well as 
hundreds of the Community’s members attended a 
two-day event as part of the Name Day celebrations 
of Adelaide’s first Greek Orthodox Church on Frank-
lin Street, on Thursday 7 and Friday 8 November 
2019.  
The two-day religious event began on Thursday night 
with the traditional Great Celebrative Evening Ves-
per, drawing dozens of parishioners as well as mem-
bers of the Administrative and Supervisory Com-
mittees. 
Meanwhile, the ladies from the Cathedral’s fellow-
ship who had arrived earlier, put the decorating skills 
together to prepare the church’s interior and to 
place flowers on the holy icon of the Archangels.  
 
The Evening Vesper was followed by the traditional 
making of honey puffs across the road at Olympic 
Hall, prepared by the ladies of the Cathedral’s           
Fellowship. 
The Cathedral’s Name Day celebrations continued on 
Friday morning as hundreds of parishioners came to 
the Cathedral to attend the Great Divine Liturgy.  

The morning service  featured the Blessing of the 
traditional Five Loafs ceremony, a religious ceremony 
of great significance that takes place at every cele-
bratory church service.  
The divine liturgy concluded with the traditional pro-
cession of the holy icon around the church.  
The morning service was followed by lunch at Olym-
pic Hall featuring all the favourite grilled delicacies 
whereas the ladies from the Greek Women Society 
prepared the popular honey puffs ‘loukoumades’. 

Our Cathedral celebrates 
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ΕΛΑΜΨΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ           ΤΟ ‘ΟΔΥΣΣΕΙΑ’ 

Mε λαμπρότητα και κατάνυξη γιόρτασε και φέτος η 
ομογένεια  την μνήμη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και 
Γαβριήλ τη Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 
2019 στον φερώνυμο Καθεδρικό Ναό της οδού 
Φράνκλην στο κέντρο της Αδελαΐδας, τον πρώτο 
Ελληνορθόδοξο ναό στην Αδελαΐδα τον οποίο  
ίδρυσε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα. Το βράδυ 
της Πέμπτης, όπως συνηθίζεται, τελέστηκε υπό του 
ιερού κλήρου της Κοινότητας Μεγάλος Πανηγυρικός 
Εσπερινός τον οποίο παρακολούθησαν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πλήθος κόσμου.  

Ενώ στη συνέχεια οι κυρίες των Φιλοπτώχων προ-
σέφεραν στους πιστούς τους καθιερωμένους λου-
κουμάδες στο Ολύμπικ Χωλ. 

Εκατοντάδες ομογενείς όμως κατέκλυσαν από νω-
ρίς την Παρασκευή το πρωί τον εορτάζοντα Ι. Ναό 
για να παρακολουθήσουν την Πανηγυρική Θ. Λει-
τουργία. Δεκάδες λαμπάδες, άρτοι και τάματα δή-
λωσαν για άλλη μια φορά την πίστη αλλά και το πό-
σο συναισθηματικά είναι δεμένη η ομογένεια με 
τον Ναό αυτό.  

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 
προσφέρθηκε πλούσιο μεσημεριανό γεύμα στους 
πιστούς το οποίο ετοίμασαν οι κυρίες της Φιλοπτώ-
χου του Ναού στο Ολύμπικ Χωλ.  

Ενώ φρέσκους λουκουμάδες ετοίμασαν οι κυρίες 
του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δίδων Ν.Α «Ο 
Ταξιάρχης» μαζί με τις κυρίες των Φιλοπτώχων.  

Excellence for our Community Services Χρόνια πολλά στον Καθεδρικό μας ναό  
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Η  Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυ-
στραλίας είπε ένα ‘μεγάλο ευχαριστώ’ στους εθελοντές 
της μέσα από το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Γεύ-
μα που παραθέτει προς τιμήν τους κάθε χρόνο.  
Το γεύμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Δεκεμβρί-
ου στο Ολύμπικ Χωλ, τιμώντας τη ραχοκοκαλιά της 
Κοινότητας, τους εθελοντές της οι οποίοι προσφέρουν 
ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στον Οργανισμό.  
Φιλόπτωχες των Ι. Ναών, μέλη των Επιτροπών της Κοι-
νότητας, μέλη των εθελοντών από τις εκδηλώσεις, όλοι 
έδωσαν το «παρών» τους.  
«Αυτός ο οργανισμός απλά δεν θα μπορούσε να υπάρ-
χει χωρίς τους εθελοντές μας,» είπε ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας κ. Βασίλειος Γκόνης.  
«Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να σας ευχαριστή-
σουμε αρκετά» 
Πολλοί ήταν και οι επίσημοι προσκεκλημένοι που πα-
ρευρέθηκαν στο δείπνο. Ανάμεσά τους, η κα Ειρήνη 
Πνευματικού, Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου 
εκπροσωπώντας τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης κ. Πήτερ Μαλιναύσκα, η κα Κωνσταντίνα Μπο-
νάρου από το κόμμα SA Best, ο κ. Στάθης Γεωργανάς 
Ομοσπονδιακός Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας, η 
Δήμαρχος του Δήμου Τσαρλς Στερτ Αντζελα Εβανς, ο 

Δήμαρχος του Δήμου Γουεστ Τόρρενς Μάικλ Κόξον και 
η κα Ανδριάνα Χριστοπούλου, μέλος της Επιτροπής 
Πολυπολιτισμικότητας       Νοτίου Αυστραλίας.  
«Οι κοινότητές μας δεν θα μπορούσαν να απολαύσουν 
τις γιορτές και τις εκδηλώσεις μας χωρίς την παρουσία 
των εθελοντών,» τόνισε η κα Πνευματικού.  
Ακολούθησαν και άλλες ομιλίες από τους επίσημους 
προσκεκλημένους κατά το επίσημο μέρος του δείπνου 
που ξεκίνησε λίγο μετά τις 7.00 το βράδυ.  
Η αίθουσα στολισμένη Χριστουγεννιάτικα σε συνδυα-
σμό με την γνώριμη φιλοξενία της Κοινότητας πρόσφε-
ρε την απόλυτη γιορτινή ατμόσφαιρα.  
Το φαγητό απέσπασε για ακόμη μια φορά τις καλύτε-
ρες κριτικές αφού η εταιρεία 2 Bros Catering εντυπωσί-
ασε με τους μεζέδες που ετοίμασαν για τους καλεσμέ-
νους.  Την ίδια στιγμή η ορχήστρα ‘Ζορμπάς’ ανέλαβε 
την επιμέλεια του ψυχαγωγικού μέρους.  
Το επίσημο μέρος της βραδιάς έληξε με παρουσίαση 
Βραβείων Αριστείας σε μαθητές των Ελληνικών Σχολεί-
ων της Κοινότητας.  Επιλογή των τυχερών μαθητών 
έγινε από όλα τα επίπεδα εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας.  
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Παύλο Δημητρί-
ου, τον κ. Παναγιώτη Καρδιακό, την εταιρεία Olympic 
Industries και τον Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών και Δε-
σποινίδων Ν.Α «Ο Ταξιάρχης για την κάλυψη των επι-
ταγών που δόθηκαν στους μαθητές ως βραβεία.  

 
Ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ στους                 
εθελοντές μας  
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T 
he Greek Orthodox Community of South Aus-
tralia said a ‘big thank you’ to its volunteers as 
it held its annual Christmas Dinner in their hon-
our.  

 
The dinner was held on Thursday 12th of December at 
Olympic Hall, celebrating the backbone of the Commu-
nity, its volunteers who offer unconditionally their ser-
vices and devotion to the Organisation.  
From the churches’ Fellowships, to the Community’s 
committee members, to the events volunteers, every-
one was there and everyone was thanked.  
 
“This organisation wouldn’t be possible to exist with 
you,” said President Mr Bill Gonis  
 
“The truth is we can never thank you enough” 
 
Some of the official guests who attended the Christmas 
Dinner was the Hon Irene Pnevmatikos MLC repre-
senting the State Leader of the Opposition Mr Peter 
Malinauskas, the Hon Connie Bonaros Member MLC 
from SA Best, Mr Steve Georganas, Federal Member for 
Adelaide, Her Worship Mayor Angela Evans, City of 
Charles Sturt, His Worship Mayor Michael Coxon, City of 
West Torrens and Ms Andriana Christopoulos, Member 
of the SAMEAC 

 
“Our communities wouldn’t be able to enjoy our festivi-
ties and celebrations without the tireless help of our 
dedicated and trusted volunteers,” said Ms 
Pnevmatikos 
The formal part continued with speeches by some of 
the official guests who honoured the event with their 
attendance.  
Christmas lights, decorations and Christmas trees com-
bined with the Community’s hospitality made the per-
fect festive atmosphere.  
Dinner was once again to be praised as 2 Bros Catering 
offered a variety of delicious and generous platters to 
please everybody.  
 
Meanwhile Greek band Zorbas entertained guests with 
live music throughout the night.  
The formal part of the event concluded with Student 
Award Presentations to high-achieving students.  
The winning students were selected from all Greek Lan-
guage Levels, beginning from Reception all the way to 
Year 12.  
 
We would like to thank Olympic Industries, The Greek 
Women’s Society of S.A. “Taxiarchis”, Mr Paul Demetri-
ou and Mr Peter Gardiakos for donating the cash prizes 
towards the Student Awards.  

A big ‘Thank you’ to our volunteers 
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Ρ 
εκόρ προσέλευσης κόσμου στο Φεστιβάλ για 
τον εορτασμό του Αγιασμού των Υδάτων στην 
παραλία Χένλεη καθώς χιλιάδες ήταν οι ομογε-
νείς και μη που κατέκλυσαν τη δημοφιλή παρα-

θαλάσσια πλατεία.  
Οι τέλειες καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με την ελλη-
νική φιλοξενία δίπλα στο κύμα, έφεραν αέρα Ελληνικό 
και ένα τεράστιο πλήθος.  
Από νωρίς φάνηκε πως η προσέλευση θα ήταν μεγάλη 
μιας και ουρές άρχισαν να δημιουργούνται έξω από τις 
τέντες με τα φαγητά πριν ακόμα δείξει μεσημέρι.  
Την ίδια στιγμή, πραγματοποιήθηκε, κατά την παράδοση, 
η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στην προβλήτα της 
παραλίας, προσελκύοντας είκοσι περίπου νέους που 
έδωσαν τη μάχη για το ποιος θα ανασύρει το σταυρό από 
το νερό.  Τυχερός ήταν ο 25χρονος Κωνσταντίνος Νίνος ο 
οποίος κυριολεκτικά έπιασε τον σταυρό στον αέρα.  
«Έκανα αρκετή προπόνηση για να καταφέρω κάτι τέτοιο, 
ας είναι καλά η προπόνηση για το ποδόσφαιρο δηλαδή,» 
είπε χαριτολογώντας ο νεαρός κολυμβητής.  
Τον 25χρονο Κώστα βράβευσαν με έναν χρυσό σταυρό 
και ένα έπαθλο ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλειος 
Γκόνης και ο Αρχιμανδρίτης Μάρκος Παπαπαναγιώτου ο 
οποίος και του έδωσε τις ευλογίες του.  
Κατά τη διάρκεια του επίσημου μέρους, η Αναπληρωτής 
Πολιτειακός Πρωθυπουργός και Ανώτατη Δικαστής κα 
Βίκυ Τσάπμαν , εκπροσωπώντας τον Πολιτειακό Πρωθυ-
πουργό κ. Στήβεν Μάρσαλ συνεχάρη τον νεαρό Κώστα 
ενώ ευχαρίστησε την Κοινότητα για τη διοργάνωση ενός 
τόσο σημαντικού όπως είπε φεστιβάλ για την ευρύτερη 
Κοινότητα.  

 
Σύντομες ομιλίες ακολούθησαν από την κα Κατρίνα Χίλ-
τγιαρντ, Υπουργό Πολυπολιτισμικότητας στην Αντιπολί-
τευση, εκ μέρους του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης κ. Πήτερ Μαλιναύσκα, τον κ. Μαρκ Μπάτλερ, 
Βουλευτή Περιφέρειας Χάηντμαρς και την κα Άντζελα 
Έβανς, Δήμαρχο του Τσάρλς Στερτ.  
Το Φεστιβάλ όμως τίμησαν με την παρουσία τους ο Κυ-
βερνήτης Νοτίου Αυστραλίας κ. Χιου Βαν Λη μετά της 
συζύγου του, η κα Ειρήνη Πνευματικού, Μέλος του Νο-
μοθετικού Συμβουλίου, ο κ. Φρανκ Πανγκάλλο από το 
κόμμα SA Best και επίσης Μέλος του Νομοθετικού Συμ-
βουλίου καθώς και ο Δήμαρχος του Γουέστ Τόρρενς κ. 
Μάηκλ Κόξον.  Το ψυχαγωγικό μέρος του μονοήμερου 
Φεστιβάλ διασκέδασε, εξέπληξε και ξεσήκωσε το πλήθος 
με την ποικιλία χορευτικών και μουσικών προγραμμά-
των.  Η πίστα γέμισε με παραδοσιακούς χορούς τόσο από 
Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες.  
Η Ακαδημία Χορού της Κοινότητας, το Χορευτικό Συγκρό-
τημα της Ποντιακής Αδελφότητας, το συγκρότημα γυμνα-
στικής Οπα Σάηζ αλλά και το χορευτικό συγκρότημα του 
Ουκρανικού Πολιτιστικού Κέντρου προσέφεραν ένα πο-
λύχρωμο και γεμάτο ενέργεια θέαμα στο κοινό.  
Χορευτικές ομάδες με νέα παιδιά ταξίδεψαν το κοινό 
στις παραδόσεις της Κρήτης αλλά και άλλα μέρη της Ελ-
λάδας, στον Πόντο έως και την Ουκρανία.  
Το Φεστιβάλ συνεχίστηκε με ζωντανή μουσική από το 
συγκρότημα ‘Νότες’ μέχρι αργά το απόγευμα.  
Η Κοινότητα θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τους εθε-
λοντές της για την πολύτιμη συνεισφορά τους και σε αυ-
τή τη διοργάνωση.  

ODYSSEY FESTIVAL 

2018 

 RE
ΡΕΚΟΡ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ 
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A 
n unprecedented crowd attended the Bless-
ing of the Waters ceremony and festival at 
Henley Beach on Sunday January 12th, pre-
sented by the Greek Orthodox Community of 

South Australia.  
Perfect weather conditions and Greek hospitality by the 
seaside, well, you couldn’t ask for a better place to be.  
Long queues started forming from as early as 11.00am 
outside the food stalls as this year’s menu featured new 
enticing items making it a pure Greek food heaven for 
the festival goers.  
 
The much-anticipated Blessing of the Waters ceremony 
and the throwing of the cross from Henley jetty saw 
around 20 swimmers, each one hoping to be the lucky 
one to retrieve the cross from the water.  
 
This year the lucky swimmer was 25-year-old Kostas 
Ninos who literally caught the cross in the air.  
 
“I was practising a lot to be able to do something like 
that, it was through footy practice really that helped 
me,” said Kostas.  
 
The 25-year-old man was presented with a gold cross 
and a trophy by the Community’s President Mr Bill Go-
nis and Archimandrite Markos Papapanagiotou who 
also gave him his blessings.  
During the official part of the festival, the Hon Vickie 
Chapman MP, Attorney General and Deputy Premier 
who attended on behalf of the Premier of S.A. Hon Ste-
ven Marshall congratulated Kosta for his effort and 

thanked the Greek community of organising such an 
important event for Adelaide.  
 
Ms Katrine Hildyard, Member for Reynell and Shadow 
Minister for Multicultural Affairs, the Hon Mark Butler, 
Member for Hindmarsh and Ms Angela Evans, Mayor of 
the City of Charles Sturt were also in the guest speakers 
list.  
Other official guests that attended the Festival were His 
Excellency the Hon Hieu Van Le, Governor of South Aus-
tralia, The Hon Irene Pnevmatikos MLC, Mr Frank Pan-
gallo MLC, SA Best and Mr Michael Coxon, Mayor of the 
City of West Torrens. 
The Festival’s grounds took off with some of Adelaide’s 
most popular Greek and multicultural dance groups.  
 
The traditions of Crete and other Greek regions were 
showcased by the Dance Academy of the Greek Ortho-
dox Community of S.A.’s team. Meanwhile the Dance 
Group of the Pontian Brotherhood of S.A. performed 
some of the powerful dances of Pontus.  
For those who were trying to stay fit especially after the 
Xmas period, Opa-Cize, a Greek dance Fitness Group 
helped burn at least two melomakarona with their 
dance routines.  
Dazzling colours and  super energetic dance perfor-
mances by the Slava Ukrainian Cultural Centre mesmer-
ised the audience.  
The Festival continued with live music by Greek band 
‘Notes’ until early evening.  
A heart-felt thank you goes out to all our volunteers 
who worked tirelessly to make this Festival a success.  

RE
RECORD CROWD AT THE BLESSING OF THE 
WATERS 
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Enrolments    

         
Enrolment week starts on 3rd of February 2020 and 
ends on 8th February 2020. 
Classes will commence on 10th February 2020. 
 For enquiries please ring (08) 81182014 or 8231 4307 
 
Allenby Gardens Primary School : Monday, 3rd   Feb-
ruary 2020, 4.00 - 6.00 pm 
 
Unley Primary School :  Monday, 3rd   February 
2020,  4.00  -  6.00 pm 
 
Clapham Primary School : Tuesday, 4th   February 
2020,  3.45  -  5.45 pm 
 
St John Bosco School : Tuesday, 4th   February 2020, 
3.15 - 5.15 pm 
 
Sturt Community School :  Tuesday, 4th  February 
2020, 3.30 - 5.30 pm( Only available for students 
attending Sturt Community School) 
 
Lockleys North Primary School : Wednesday, 
5th   February 2020, 
 3.45 - 5.45 pm 
 
Rose Park Primary School : Thursday,  6th   February 
2020,  3.45 - 5.45 pm 
 
Vale Park Primary School : Friday, 7th  February 2020, 
3.30 - 5.30 pm 
 
Torrensville Primary School: Friday, 7th February 
2020, 3.30-5.30 pm 
 
Sturt Community School : Saturday,  8th   February 
2020,  9.00am - 12 noon 

 
Adelaide High School : Saturday, 8th   February 
2020,  9.00am - 12 noon 
 

Adult Classes 

We are also pleased to inform you that the following 
classes will be offered in 2020 at the Greek Orthodox 
Church of Saints Constantine and Helen’s Hall, 
 101 Goodwood Road, Goodwood. 
Sessions include: 
 
Advanced level – Monday, 6.30 - 8.00 pm (Starts 
3rd February 2020) 
Beginners level – Thursday, 6.30 - 8.00 pm (Starts 6th 
February 2020) 
 
An intermediate class will be added if minimum num-
bers are met. 
 
School fees are adjusted as follows:  One Student : 
$95.00 per year 
 
Two or more students : $150.00 per year 
Adult classes : $200.00 per semester  
(A semester includes two blocks of 10 weeks) 
 
 Books can be purchased from teachers during enrol-
ment week. 
Cost : $60.00 (includes reader and workbook) 
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Καλοκαιρινές διακοπές τέλος. Οι σχολικές τσάντες βγαί-
νουν και πάλι, τα παιχνίδια στην παραλία ελαττώνονται 
και το διάβασμα μπαίνει ξανά στη ρουτίνα. Ανοίγουν τα 
σχολεία!  
 
Οι μικροί και μεγάλοι μαθητές έχοντας φορτώσει καλά 
τις μπαταρίες τους κατά τη διάρκεια των διακοπών,        
ετοιμάζονται και πάλι να μπουν στον δρόμο των γνώσε-
ων και του σχολικού άγχους.  
 
Στο χορό των γνώσεων και της μάθησης μπαίνουν και 
τα απογευματινά σχολεία της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας τα οποία κάθε σχολική χρονιά προσφέρουν 
σε εκατοντάδες μαθητές προγράμματα εκμάθησης της 
Ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας.  
 
Σχεδόν σε κάθε γωνιά της Αδελαΐδας υπάρχει και ένα 
ελληνικό σχολείο για να καλύψει τις ανάγκες των μελών 
της Κοινότητας και των ομογενών γενικότερα.  
 
Συνολικά λειτουργούν 13 σχολικά τμήματα σε ολόκληρη 
την Αδελαΐδα, φιλοξενώντας σχεδόν 500 μαθητές και 
καλύπτοντας όλα τα γλωσσικά επίπεδα.  
 
Οι μαθητές των απογευματινών ελληνικών σχολείων 
της Κοινότητας μπορούν να προμηθεύονται τα σχολικά 
τους βιβλία από τους εκπαιδευτικούς ή απευθείας από 
τα γραφεία της Κοινότητας στην οδό Φράνκλην Στρητ 
288, στο κέντρο της πόλης, δίπλα από τον Καθεδρικό 
Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.  
 
Τα σχολικά προγράμματα της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας δεν επικεντρώνονται 
μόνο στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και 
στην διατήρηση της ελληνικής κουλτούρας.  
 
Για το λόγο αυτό οι μαθητές μας καλούνται να παίρ-
νουν μέρος σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά 
τη διάρκεια του χρόνου μέσα από τις οποίες μαθαίνουν 
την ιστορία της Ελλάδας, τις παραδόσεις και τα έθιμα 
μας.  
 
Μαθαίνουν να απαγγέλουν ελληνικά ποιήματα, να τρα-
γουδούν ελληνικά τραγούδια ακόμα και να φτιάχνουν 
ελληνικές συνταγές.  

Τα σχολεία μας είναι ως εξής: 
 

ΣΧΟΛΕΙΑ  (Δημοτικό) 
ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ 

 Δημοτικό του Allenby Gardens  Δευτέρα 4.00-6.00 μμ 
 Δημοτικό του Unley Δευτέρα 4.00-6.00 μμ 

 Δημοτικό του St John Bosco Τρίτη  3.15-5.15 μμ 
 Δημοτικό του Clapham Tρίτη 3.45-5.45 μμ 

 Δημοτικό του Sturt Τρίτη 3.15-5.15 μμ 
 Δημοτικό του Lockleys Tετάρτη 3.45-5.45 μμ 

 Δημοτικό του Sturt Σάββατο 9.00 πμ-12.00 μμ 
 Δημοτικό του Rose Park Πέμπτη 3.45-5.45 μμ 

 Δημοτικό του Vale Park Παρασκευή 3.30-5.45 μμ 
 Δημοτικό του Torrensville Παρασκευή 3.30-5.30 μμ 

 
 

ΣΧΟΛΕΙΑ (Γυμνάσιο) 
ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ 

Γυμνάσιο του Adelaide 
Σάββατο 9.00 πμ-12.00 μμ 

 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ 

Αρχάριους 
Πέμπτη 6.30 – 8.00 μμ 

Μέτριο Επίπεδο 
Δευτέρα 6.30 – 8.00 μμ 

Προχωρημένους 
Τετάρτη  6.30 – 8.00 μμ 

 
Εγγραφές μέσω διαδυκτύου είναι στο 

www.gocsa.org.au  
 

Εγγραφές σε κάθε σχολείο θα πραγματοποιηθούν από 
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι το Σάββατο, 8 Φε-

βρουαρίου 2020. 
 

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 10 Φεβρουαρίου 2020. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με την 
συντονίστρια στο 8231 4307 ή στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση himot@gocsa.org.au  
 

Αρχίζουν τα σχολεία 
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Community Care Services           
Social Support 
Groups Starting 
dates 2020 

Tuesday 7 January 2020- Greeks of Egypt and 
Middle East – 56 Richmond Rd, Keswick 
(weekly) 
Wednesday 29 January 2020- Salisbury 
Group- The Lodge Hotel, 1572 Main North 
Rd, Brahma Lodge (fortnightly) 
Thursday 30 January 2020 – Mitcham Group- 
Mitcham Community Centre- 242 Belair Rd, 
Lower Mitcham (fortnightly) 
Monday 3 February 2020- St.Constantine & 
Helen Group- Church Hall, 1 Florence Street, 
Goodwood (monthly) 
Monday 3 February 2020- Pan-Ikarian               
Brotherhood – Ikaros House, 22-24 Arthur 
Street, Unley (fortnightly) 
Thursday 6 February 2020- Glandore – Glan-
dore Community Centre – 25 Naldera Street, 
Glandore (fortnightly) 
Friday 7 February 2020- Greek Union of Aged 
Pensioners of Thebarton and Suburbs-       
Thebarton Community Centre, 44-48 South 
Rd, Thebarton (Weekly) 
Tuesday 11 February 2020- Panagia Group – 
Church Hall, 1A William Street, Croydon 
(monthly) 
Wednesday 12 February 2020- Colossus 
Panrhodian Society- 148A Henley Beach Rd, 
Torrensville (fortnightly) 
Tuesday 25 February 2020- Taxiarchis Group- 
Olympic Hall- 288 Franklin Street, Adelaide
(monthly) 
Thursday 5 March 2020 - St.Nicholas               
Group- Church Hall, 71 George Street, The-
barton (monthly) 

 
At the Greek Orthodox Community Care Services we are 

always looking for volunteers for our programs. 
If you have some spare time and you want to provide some 

assistance we offer a variety of volunteer opportunities 
across our community care programs including: 

Volunteer Drivers  to drive the Community bus or their 
own car Assist with activities or in the kitchen at 
our Seniors groups Assist clients to attend social 

activities Assist clients with shopping 
Accompanying clients to medical appointments  

Assist with Friendly visiting 
National Police clearance required. All out of pocket expens-

es are reimbursed. For more information please contact 
Katerina Giannakis  – 7088 0500.  

282 Waymouth Street, Adelaide 
Tel: 70880500 
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A  Christmas lunch Celebration was organised 
by Community Care Services for our Volun-

teers on December 18th last year.  The lunch was held 
at the Watermark Hotel in Glenelg. We had around 90 
volunteers attend, Including the Fellowship Women’s 
Volunteer groups, the volunteers of the Auspice groups, 
community care  volunteer drivers as well as the won-
derful volunteers, who assist clients to do their shop-
ping, accompany them to medical appointments, to 
attend social activities and assist with friendly visits. 
Everyone enjoyed their lunch, spent a relaxing and 
wonderful afternoon filled with lots of laughs and 
smiles. Community Care Services Manager Maria also  
attended the event acknowledging and thanking the 
volunteers for their hard work and valuable time in the 
Community.  
The afternoon finished   with all the volunteers singing 
the Christmas Carols. 
A big thank you again to all our Volunteers.  

Χ 
ριστουγεννιάτικο γεύμα για τους εθελοντές 

του οργάνωσε το Γραφείο Πρόνοιας της Κοι-

νότητας στις 18 Δεκεμβρίου 2019. Το γεύμα 

πραγματοποιήθηκε στο γνωστό εστιατόριο 

Watermark στο Γκλενέλγκ. Περίπου 90 εθελοντές πα-

ρευρέθηκαν στο γεύμα, ανάμεσά τους μέλη των Φιλο-

πτώχων Αδελφοτήτων, εθελοντές από την υπηρεσία 

Auspice,  οι οδηγοί των οχημάτων του Γραφείου Πρό-

νοιας, καθώς και οι εθελοντές που βοηθούν τους πελά-

τες μας με τα ψώνια τους, τους συνοδεύουν στα ιατρι-

κά τους ραντεβού ή στις κοινωνικές τους δραστηριότη-

τες και φιλικές επισκέψεις. Όλοι απόλαυσαν το γεύμα, 

πέρασαν ευχάριστα και χαλαρά με τις παρέες των υπό-

λοιπων εθελοντών.  Η Διευθύντρια του Γραφείου Κοι-

νωνικών Υπηρεσιών κα Μαρία Σαμπρέλ η οποία ήταν 

στο γεύμα, ευχαρίστησε τους εθελοντές για την αφοσί-

ωση και τις υπηρεσίες τους στην Κοινότητα. Το γεύμα 

ολοκληρώθηκε με τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.                                                                         

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στους εθελοντές μας.  

Νέα από το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 
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Ridleyton Greek Home for the Aged is currently looking for volunteers to join our team. 
We are currently looking for energised people who wish to help us set up activities and 
are willing to give their time to engage with the clients and come up with new activities 
that will empower and stimulate them. 
Volunteers will be working with the Lifestyle Department mainly for art and crafts, gar-
dening with the consumers, hearing their stories and getting to know them, assisting with 
excursions and special events and programs around the facility.  
For further information, please contact Ridleyton Greek Home for the Aged at (08) 8340 
1155 or contact our Ridleyton Greek Home for the Aged Volunteer Coordinator at                          
(08) 8245 5531.  
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Australia Day Parade and Greek pride 

The Greek Orthodox Community of SA and the 
GOCSA DANCE ACADEMY were proud to attend 
the Australia Day Multicultural Parade to Elder 
Park representing our community.  

Hundreds of people lined King William St all the 
way to Elder Park to get a glimpse of the colourful 
parade. The Australia Day Parade 2020 had groups 
representing countries and cultures from over the 
world - we had our beautiful dancers from the 
Dance Academy in traditional colourful costumes 
dancing all the way to Elder Park together with 
other cultures in a display of SA great multicultur-
alism! Once again the students of our Academy 
made us proud not only with their beautiful and 
dazzling costumes but with the overall presenta-
tion and professionalism. What better way coming 
together as one community on this great Australia 
Day, seeing all nationalities getting together as 
one community under one roof.  

Thank you to all our dancers, the parents, and dance coordi-
nators Yiannis and Hellas for the choreography. 

The Academy is busy preparing for their performance at the 
Antipodes Festival in Melbourne, as they set sail for another 
exciting year of traditional dancing.  

“Hi Hellas, 

I just wanted to say a huge thank you for being involved in the Australia Day Parade 2020. 

Your group looked spectacular. Those costumes are amazing.  Thank you so much for all your efforts in 

making this happen. I hope you all had fun on the day.” 

Kind Regards  
 

Ali Jones,  

Parade Producer for the Australia Day Parade 2020  
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Παρέλαση αρμονικής συμβίωσης 

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
και η Ακαδημία Χορού της Κοινότητας συμμετείχαν με 
υπερηφάνεια στην Πολυπολιτισμική Παρέλαση στα 
πλαίσια του εορτασμού για την Ημέρα Αυστραλίας.  
Η παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 
Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το πάρκο Έλντερ , προσέλ-
κυσε εκατοντάδες κόσμο ο οποίος  κατέκλυσε την οδό 
Κινγκ Γουίλιαμ προκειμένω να παρακολουθήσει την 
παρέλαση.  
 
Η παρέλαση αποτελείτο από ομάδες που εκπροσωπού-
σαν εθνικότητες από ολόκληρο τον κόσμο. Η μαθητές 
και μαθήτριες της Ακαδημίας Χορού της Κοινότητας 
έλαμψαν μέσα από τις πολύχρωμες και φανταχτερές 
τους παραδοσιακές στολές , παρελαύνοντας μαζί με 
εκατοντάδες άλλους εκπροσώπους εθνοτικών ομάδων.  
 
Για άλλη μια φορά οι μαθητές της Ακαδημίας, μας 
έκαναν περήφανους όχι μόνο με τις εντυπωσιακές τους 
στολές, αλλά και με την όλη παρουσίαση τους, πλαι-

σιωμένη με επαγγελματισμό.  
Η παρέλαση αυτή έφερε όλες τις εθνικότητες κάτω από 
την ίδια σκεπή, αυτή της πολυπολιτισμικότητας, δίνο-
ντας έναν ακόμα τόνο αρμονικής συμβίωσης ως κοινό-
τητα.  Ευχαριστούμε όλους τους χορευτές μας καθώς 
επίσης την Συντονίστρια της Ακαδημίας κα Ελλάς Λου-
κά και τον χοροδιδάσκαλο κ. Γιάννη Οικονόμου.  
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Moment of pride for our Community 
 

A very proud moment for the Greek Orthodox Community during the Australia Day 2020 long weekend.              
Our Community was presented with the City of West Torrens Community Group Award as part of the Australia 
Day Awards .  
“Our Greek Orthodox Community shares a strong sense of team spirit, and plays a dynamic role in improving the 
social and economic  prosperity of our communities. Whether it be working together on providing services and 
programs, or staging various events it is important to recognise and encourage everyone as their efforts help to 
make our communities stronger and more vibrant”, said Mr Bill Gonis.  
The Australia Day Awards are given to people and communities in recognition of outstanding contributions made 
in the field of community services in West Torrens.  These awards recognise voluntary efforts and positive contri-
butions made by individuals and groups in the local community.  

This photograph is provided courtesy of the City of West Torrens and John Kruger Hot Images  
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Μια ακόμα αναγνώριση για την Κοινότητα 

Μια ακόμα αναγνώριση προστέθηκε στο ενεργητικό της Κοινότητας κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέ-
ρου για την Ημέρα Αυστραλίας. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Κοινότητας στον 
Δήμο του Γουέστ Τόρρενς στα πλαίσια της απονομής των Βραβείων Ημέρας Αυστραλίας στο Δημαρχείο                          
της περιοχής.  
«Η Κοινότητά μας τρέφει έντονα το πνεύμα της ομαδικότητας και παίζει σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της οικο-
νομικής και κοινωνικής προόδου της τοπικής κοινωνίας,» είπε ο κ. Γκόνης, Πρόεδρος της Κοινότητας.  Τα συγκε-
κριμένα βραβεία απονέμονται σε άτομα και κοινότητες ως αναγνώριση εξαιρετικής συνεισφοράς τους στον χώρο 
των κοινωνικών υπηρεσιών  του Δήμου Γουεστ Τορρενς. Με αυτά τα βραβεία αναγνωρίζονται οι εθελοντικές  
υπηρεσίες και τα θετικά αποτελέσματα τους στην κοινότητα τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.  
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