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President's Message  
 
 

As this year comes to a close I would like on behalf of the Ex-

ecutive and Supervisory committees to firstly thank and 

acknowledge the contribution that all our wonderful volun-

teers have made and continue to make to this community 

organisation.  

Like previous years we have had an eventful twelve months 

packed with a number of festivals, forums, musicals as well as 

other unexpected features amongst our day to day programs 

as well as managing and operating the Greek Orthodox Community of South Australia 

(GOCSA).  

 Secondly, the Ridleyton Greek Home for the Aged (RGHA) continues to be our priority in 

terms of providing care to the aged, frail and disabled. RGHA had an Accreditation Visit from 

the Quality Agency in November 2017 and we were assessed as meeting the 44 expected out-

comes. Given that result we must never become complacent and always look towards contin-

ual improvement.  The homes management and staff continue to work together to meet the 

current and changing needs of our residents and to offer a high quality of care.  

Our Community Care Services were kept busy throughout the year by providing the relevant 

care as required by the aging members of the Hellenic community in Adelaide for the 

2017/2018 financial year.  The Services that are provided by GOCSA Community Care Services 

can be broken down briefly into four main areas;. 

Longer term Home Assistance 2. Shorter term Home Assistance 

Dementia respite and 4. Social Support. 

On the 11th November 2018 at our AGM I reiterated that our members are proud of the 

GOCSA’s progress and achievements in promoting and celebrating Greek culture and tradition 

and support the ongoing efforts to re-energise and progress the Community for future genera-

tions. However, we must be aware of the need to plan for our future and the continuity and 

succession of our Community in some form or another as we do not have enough of the fledg-

ling younger generation coming through the ranks fast enough wanting to be part of the deci-

sion-making process of GOCSA.  

Μήνυμα Προέδρου κ. Βασιλείου Γκόνη 
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This amongst other issues will be a challenge for the new committee after the upcoming election and one that 

must be tackled diligently and with priority.   

In 2017-18 GOCSA played an active role in shaping debates and discussions in and out of our community. GOCSA 

advocated on issues impacting our business and community to Ministers, parliamentarians, bureaucrats, key stake-

holders and partner organisations. GOCSA made major contributions across a range of areas leading to some fa-

vourable outcomes (and others not so favourable.) 

I would like to thank the general manager Nick Kyriazopoulos and the office staff for their hard work and commit-

ment to the aims of GOCSA. I also welcome the support of our members, members of our various committees and 

subcommittees, our partner organisations, government partners and all other stakeholders who continue to sup-

port GOCSA’s work.  

In addition I thank our Executive for the positive and collaborative relationship we have developed with most and 

for the support that has enabled us to achieve so much this year with fewer resources. 

Highlights and Issues 2017-18 and Beyond – (in no particular order or priority) 

On Tuesday 9 October Prime Minister Scott Morrison announced the Terms of Reference for the Royal Commission 

into Aged Care Quality and Safety. The Honourable Justice Joseph McGrath and Ms Lynelle Briggs AO have been 

appointed Commissioners. Justice McGrath is a judge of the Supreme Court of Western Australia. Ms Briggs is a 

former Australian Public Service Commissioner. The Royal Commission's interim report is to be provided by 31 Oc-

tober 2019, and its final report no later than 30 April 2020. 

 

April 2018 The Presidential Guard Visit to Adelaide - their program included a visit to Ridleyton Greek Home, the 

resident and families’ response was overwhelmingly   positive and they spoke of the visit for days as visits like 

these make them feel connected with the wider community. 

 

GOCSA received a 200K Grant last year, the single largest amount for renovations to the Olympic Hall 

 

Greek Fires Appeal – In response to the fire catastrophe in Greece and the overwhelming concern and reaction we 

had, the Greek Orthodox Community of SA together with local Greek associations partnered up with the Bank of 

Sydney and Delphi Bank to establish the Greek Fires Appeal amongst other initiatives in support of the fire affected 

areas. The GOCSA facilitated a forum on Monday 30 July in an effort to provide and coordinate assistance. We    

invited businesses, associations and members of the broader community to attend and exchange ideas and         

contribute in any way possible.  

 

Our current Consul General Andreas Konstantinos Gouras is going back to Greece December 14 2018 after serving 

his 4 year term in Adelaide – we have not yet been advised of his replacement. We thank and congratulate the 

Consul General for being so active and accessible and wish him all the best in his new posting. 



 

 

Μήνυμα Προέδρου Κοινότητας κ. Β. Γκόνη 

  

 

 

  

Dimitris Basis Concert was sold out at the Serbian Centre Hall in June 2018. 

Ongoing discussions with the Art Gallery with preserving icons offered to be repaired and displayed in                          

the Art Gallery. 

Two students attending Greek School at Adelaide High and Unley were awarded with certificates after successfully 

passing the Greek exams (Ελληνομάθεια). In the presence of parents, guardians, teachers and fellow students, 

awards were presented at the Aristotelean Celebration at Flinders University on Friday, 2nd of November 2018. 

More work is required to establish a closer working relationship with the Flinders University and Logos.  

As you can see from what you have read it was really a busy year for GOCSA and the committee(s). 

In addition to the above, which of course is only a snapshot, GOCSA had a presence at this year’s Glendi with the 

help and support of the GOCSA Schools, Dance Academy and Community Care Services. We promoted the commu-

nity and all our services and I thank everyone for their time. 

From August until now we have worked diligently on the Odyssey, the successful Greek Film Festival, Greek Nation-

al Days and so many other projects. 

It is important the GOCSA continues to maintain a strong presence in the state and is well represented in the wider 

multicultural community, stepping up where need be, assisting other communities or even supporting the govern-

ment of the day on multicultural matters in South Australia - our Greek community can lead the way forward.  

I am honoured and grateful to have been President of GOCSA for the last four years and I thank you for your trust 

and support that you have shown me.   

Once again on behalf of the Executive and Supervisory committees I wish you, your families and friends a safe and 

Merry Christmas and a Happy New Year. 

 

Kind regards  

Bill Gonis OAM  

Greek Orthodox Community  
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Συναυλία για τους πυροπαθείς της Αττικής 

ΣΕ ΑΥΤO ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

Έλαμψε το ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

What’s on the calendar 

  

Με τιμές η Εθνικής Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 

Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας 

15 

11 

Γιορτάστηκε η μνήμη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών 

19 

 

27 

8 March— International Women’s Day event 

2 January— Cutting of the New Year’s Day pie 31 December—New Year’s Eve Dance 

Ματιά στα Ελληνικά σχολεία 23 

6 January— Blessing of the Waters 

29 

Νέα από την Ακαδημία Χορού της Κοινότητας 

25 

7 Με κατάνυξη ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου 
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RGHA was recognized as an Outstanding Organization 
as national finalists for the HESTA Aged Care Awards 
and LASA Excellence in Aged Care Awards. The work 
undertaken by Bill who works in lifestyle was also 
acknowledged by being a finalist in the HLAC awards    
The year started with a significant upgrade to our kitch-
en facilities. This has given us the capacity to provide a 
meal service from the individual dining rooms.  The im-
provement to the dining room service has given resi-
dents the ability to see the food and easily make choic-
es. The smell of the freshly cooked meals and the dining 
room improvements has resulted in a more homely en-
vironment, feedback has been positive from many resi-
dents and families.  
Renovations have also commenced in resident areas. 
The widening of bedroom doors and upgrading bath-
rooms in area 1 has commenced. The dentist and hair-
dresser have been relocated downstairs to enable fur-
ther refurbishing of our share rooms and common bath-
rooms. We are planning on all rooms to be single ac-
commodation with ensuite bathrooms.   
The Greek Presidential Guard visited Adelaide in April. 
While they were in Adelaide their program included a 
visit to Ridleyton Greek Home, the resident and fami-
lies’ response was overwhelmingly   positive and they 
spoke of the visit for days as visits like these make them 
feel connected with the wider community.  
The Catastrophic fires on the 23rd of July in Mati Attiki 
Greece did not leave management, residents, families 
and staff untouched. A morning tea was organized to 
raise money for those in need showing the feelings of 
unreserved support. 
In April this year RGHA oped the doors to the new gym 
and therapy room which was made possible by a grant. 
The Hur gym system has allowed therapists to set indi-
vidual programs according to residents’ abilities and 
track their progress. A study was completed to compare 
baseline scores with a re-test 6months later of residents 
participating in gym work.  This study has found that 

resistance training has positive effects on residents with 
overall improvements made in strength, endurance, 
balance and mobility.. The increased space in the thera-
py room has allowed for individual treatments, exercis-
es and group classes. This has been a huge improve-
ment from the previous location  
Opa-cize – the Therapy Department made a great 
friendship with the ladies from the Opa-cize dance 
group this year. This group visits the nursing home eve-
ry 6 weeks to perform a dance to the residents which is 
engaging and a lot of fun. The residents have huge 
smiles on their faces and love the Greek music and 
dancing.   
RGHA has been successful in receiving a grant for our 
music therapy program. We are planning on purchasing 
music therapy equipment for these sessions which are 
conducted by the Social Worker. Music therapy has had 
positive effects especially with residents in the Memory 
Support Unit and we are aiming to now extend the pro-
ject to other areas within the facility.  
Pet Therapy – the pet therapy program commenced in 
October. Residents find so much happiness and joy in 
being visited by Toby the dog. This is organised by the 
Social Worker and Lifestyle Coordinator.  
The Ridley Kids Intergenerational Playgroup was com-
menced in June 2018 with the aim of building stronger 
communities. Playgroup has great benefits for both the 
residents and children who attend. For our residents it 
brings much happiness and joy, reduces social isolation 
and loneliness and builds self-esteem and a sense of 
belonging in the wider community.  
Volunteer Program – volunteers have been an im-
portant role in assisting with activities in the home. Our 
Social Worker manages this process and supervises the 
volunteers. We are always looking for volunteers so if 
this is something you would like to do please contact us.  
We would like to take this opportunity to wish everyone 
a very happy and safe Xmas.  

NEWS FROM RIDLEYTON GREEK HOME FOR THE AGED 

The new gymnasium and therapy room 
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Το RGHA αναγνωρίστηκε ως ένας εξαιρετικός οργανι-

σμός στους φιναλίστ για τα βραβεία HESTA Aged Care 

Awards και LASA Excellence in Aged Care Awards. Το 

έργο που επιτέλεσε ο Βασίλης που εργάζεται στον 

’Lifestyle’  αναγνωρίστηκε επίσης ως φιναλίστ στα βρα-

βεία HLAC. Το έτος  ξεκίνησε  με μια σημαντική αναβάθ-

μιση στις εγκαταστάσεις της κουζίνας μας. Αυτό μας 

έδωσε την ικανότητα να παρέχουμε γεύματα από τις 

ατομικές τραπεζαρίες. Η αναβάθμιση αυτή έχει δώσει 

στους ένοικους τη δυνατότητα να δουν το φαγητό και 

να κάνουν εύκολα επιλογές. Η μυρωδιά των φρεσκοψη-

μένων γευμάτων και των βελτιώσεων στην τραπεζαρία 

έχει οδηγήσει σε ένα πιο οικείο περιβάλλον ενώ  ήταν 

θετικά τα σχόλια από πολλούς κατοίκους και οικογέ-

νειες. Ανακαινίσεις γίνονται επίσης στους χώρους που 

ζουν οι ένοικοι. Έχει ξεκινήσει η διεύρυνση των θυρών 

όπου περνάνε κρεβάτια και η αναβάθμιση των μπάνιων 

στην περιοχή 1. Ο οδοντίατρος και ο κομμωτής έχουν 

μετεγκατασταθεί κάτω έτσι ώστε να επιτραπούν περαι-

τέρω ανακαινίσεις στους κοινόχρηστους χώρους και 

μπάνια. Σχεδιάζουμε όλα τα δωμάτια να είναι μονόκλι-

να με           ιδιωτικά μπάνια. Η Ελληνική Προεδρική 

Φρουρά επισκέφθηκε την Αδελαΐδα τον Απρίλιο. Ενώ 

βρίσκονταν στην Αδελαΐδα, το πρόγραμμα τους περι-

λάμβανε επίσκεψη στο Ridleyton Greek Home. Οι Εύζω-

νες αποθεώθηκαν από τους ένοικους οι οποίοι μιλού-

σαν για την επίσκεψη για μέρες καθώς επισκέψεις όπως 

αυτές τους  κάνουν να νιώθουν ότι συνδέονται με την 

ευρύτερη κοινότητα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές στις 

23 Ιουλίου στο Μάτι της Αττικής δεν άφησαν ασυγκίνη-

τη τη Διεύθυνση, τους ένοικους,  τις οικογένειες και το 

προσωπικό. Για το λόγο αυτό οργανώθηκε πρωινό τσάι 

έτσι ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για τους πυροπα-

θείς. Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η RGHA άνοιξε 

τις πόρτες στο νέο γυμναστήριο και την αίθουσα θερα-

πείας, τα οποία ολοκληρώθηκαν 

κατόπιν χρηματοδότησης. Το γυμναστήριο Hur επέτρε-

ψε στους θεραπευτές να φτιάξουν ατομικά προγράμμα-

τα σύμφωνα με τις ικανότητες των ενοίκων και να πα-

ρακολουθήσουν την πρόοδό τους. Πραγματοποιήσαμε 

μελέτη προκειμένω να συγκριθούν τα αποτελέσματα 

επίδοσης των ενοίκων 6 μήνες μετά την επανεξέτασή 

τους στη γυμναστική. Η μελέτη αυτή έδειξε θετικές επι-

πτώσεις στους κατοίκους με συνολική βελτίωση στη 

δύναμη, την αντοχή, την ισορροπία και την κινητικότη-

τα. Ο διευρυμένος χώρος στην αίθουσα θεραπείας  έχει 

επιτρέψει ατομικές θεραπείες, ασκήσεις και διάφορα 

τμήματα. Αυτό ήταν μια τεράστια βελτίωση συγκριτικά 

με την προηγούμενη κατάσταση. Το Opa-cize - Το Τμή-

μα Θεραπείας  σύναψε μια ιδιαίτερη φιλία με τις κυρίες 

από το χορευτικό συγκρότημα Opa-cize φέτος. Αυτή η 

ομάδα επισκέπτεται το γηροκομείο κάθε 6 εβδομάδες 

για να χορέψει στους κατοίκους κάτι που διασκεδάζουν 

ιδιαίτερα. Οι κάτοικοι έχουν τεράστια χαμόγελα στα 

πρόσωπά τους και αγαπούν την ελληνική μουσική που 

συνδυάζεται με το χορό. Το RGHA κατάφερε να λάβει 

επιχορήγηση για το πρόγραμμα μουσικοθεραπείας. 

Σκοπεύουμε να αγοράσουμε εξοπλισμό μουσικοθερα-

πείας για τα ειδικά τμήματα που διεξάγονται από τον 

Κοινωνικό Λειτουργό. Η μουσικοθεραπεία είχε θετικά 

αποτελέσματα ειδικά για τους ένοικους  του Ιδρύματος 

στο τμήμα Υποστήριξης Μνήμης και στοχεύουμε τώρα 

να επεκτείνουμε το έργο σε άλλους τομείς του Γηροκο-

μείου.  Pet Therapy - το πρόγραμμα θεραπείας κατοικί-

διων ζώων ξεκίνησε τον Οκτώβριο. Οι κάτοικοι βρί-

σκουν τόσο μεγάλη ευτυχία και χαρά όταν τους επισκέ-

πτεται  ο Toby ο σκύλος. Αυτό διοργανώνεται από την 

Κοινωνική Λειτουργό και τον Συντονιστή του Lifestyle. 

Η Παιδική Ομάδα Ριντλεϊ Κίντς ξεκίνησε τον Ιούνιο του 

2018 με στόχο την οικοδόμηση ισχυρότερων κοινοτή-

των. Το Playgroup έχει μεγάλα οφέλη τόσο για τους 

ένοικους  όσο και για τα παιδιά που παίρνουν μέρος. 

Για τους ένοικους μας φέρνει μεγάλη ευτυχία και χαρά, 

μειώνει την κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά και 

χτίζει την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση ότι ανήκουν 

στην ευρύτερη κοινότητα. Πρόγραμμα εθελοντών - οι 

εθελοντές διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην παροχή 

βοήθειας για δραστηριότητες στο σπίτι. Ο κοινωνικός 

λειτουργός μας διαχειρίζεται αυτή τη διαδικασία και 

εποπτεύει τους εθελοντές. Είμαστε πάντα σε αναζήτηση 

για εθελοντές, οπότε αν αυτό είναι κάτι που θα θέλατε 

να κάνετε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. 

Θα θέλαμε με αυτήν την ευκαιρία να ευχηθούμε σε 

όλους Χαρούμενα Χριστούγεννα.  
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Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιόρτασε και φέτος η 
ομογένεια της Αδελαΐδας την Κοίμηση της Παρθέ-
νου με επίκεντρο των εορτασμών, τον ομώνυμο 
Κοινοτικό ιερό ναό στο προάστιο του Κρόϋντον.  
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, χιλιάδες ήταν 
οι πιστοί που συνέρρευσαν  στον Ιερό Ναό Κοίμη-
σης της Θεοτόκου τόσο την παραμονή όσο και ανή-
μερα της γιορτής για να παρακολουθήσουν τον Πα-
νηγυρικό Εσπερινό και την  Πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία, παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας κ. 
Βασιλείου Γκόνη ΟΑΜ, πολιτικών στελεχών και με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία καθώς και στον Εσπερινό χοροστά-
τησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αδελαΐδας 
κ.κ. Χρυσόστομος με τη συμμετοχή του ιερού κλή-

ρου της Κοινότητας.  
Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους που 
τίμησαν με την παρουσία τους τους εορτασμούς 
ήταν ο Ανώτατος Δικαστής Νοτίου Αυστραλίας κ. 
Χριστόφορος Κουράκης, ο Υπουργός Βιομηχανίας 
κ. Ντέηβιντ Πιζόνι, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης κ. Πήτερ Μαλιναύσκας, η κα Τζέην Στίν-
σον Βουλευτής Περιφέρειας Μπαντκόου, η κα Ειρή-
νη Πνευματικού μέλος του Νομοθετικού Συμβουλί-
ου, η κα Άντζελα Έβανς, Δήμαρχος του Δήμου του 
Τσάρλς Στερτ, ο κ. Ανδρέας Ευδοκίου, Πρόεδρος 
της Κυπριακής Κοινότητας και ο κ. Τριαντάφυλλος 
Γκόνης, εκ μέρους του Ομοσπονδιακού Βουλευτή 
Περιφέρειας Χάιντμαρς κου Στάθη Γεωργανά.  
Το εσωτερικό αλλά και ο εξωτερικός χώρος του   

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του    Δεκαπενταύγουστου στην Αδελαΐδα
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ναού ήταν κατάμεστος με χιλιάδες πιστούς που 
προσήλθαν να προσευχηθούν στη Μεγαλόχαρη και 
να λάβουν τις ευλογίες της Άγιας Ημέρας.  
Εκατοντάδες ήταν και οι λαμπάδες που τοποθετού-
νταν στα λαμπαδοπήγια του ναού, δηλώνοντας τα 
τάματα που συνηθίζεται να κάνουν οι πιστοί εκείνη 
την ημέρα. Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία κορυφώ-
θηκε με την Θεία Κοινωνία και στην συνέχεια την 
περιφορά της εικόνας της Παναγίας που φέτος λόγω 
της ισχυρής βροχόπτωσης πραγματοποιήθηκε     
εντός του ναού.  Με τη λήξη του θρησκευτικού      
μέρους, και όπως συνηθίζεται εδώ και δεκαετίες, οι 
εθελοντές της Κοινότητας δούλευαν πυρετωδώς για 
το καθιερωμένο πανηγύρι το οποίο πραγματοποιεί-
ται στον εξωτερικό χώρο του ιερού ναού και το οποί-

ο προσελκύει χιλιάδες πιστούς και άλλους επισκέ-
πτες. Τα μαγειρεία και οι ψησταριές δεν σταμάτησαν 
να δουλεύουν μέχρι αργά το μεσημέρι γεμίζοντας τη 
γύρω περιοχή με αρώματα ελληνικής κουζίνας.  Το 
ψυχαγωγικό μέρος της ημέρας επιμελήθηκε η ορχή-
στρα Ζορμπάς.  
Το θρησκευτικό πανηγύρι έληξε αργά το  απόγευμα-
ενώ για άλλη μια χρονιά στέφθηκε με απόλυτη επι-
τυχία. Το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της 
Κοινότητας ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές της 
που για ακόμη μια φορά προσέφεραν τις πολύτιμες 
υπηρεσίες τους στο πανηγύρι του Δεκαπενταύγου-
στου.  
 

  Δεκαπενταύγουστου στην Αδελαΐδα 
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The Greek Diaspora of South Australia celebrated the Assumption of Virgin Mary held at the Community’s 
Croydon church attracting thousands of Greeks across Adelaide during the two-day religious event.  
The ‘Koimisis Theotokou’ Church which bears the name of the divine milestone was the epicentre of cele-
brations in Adelaide welcoming myriads of parishioners who came to pray and receive the blessings. 
The Hon Chris Kourakis, Chief Justice of S.A., The Hon David Pisoni, Minister for Trade and Skills, repre-
senting the Premier of S.A. Hon Steven Marshall, Mr Peter Malinauskas, Leader of the Opposition in S.A.,  
the Hon Irene Pnevmatikos, Member for the Legislative Council, Ms Angela Evans, Mayor of Charles Sturt 
Council and Ms Jayne Stinson member for Badcoe were amongst other official guests that attended the 
event. The Assumption of the Virgin Mary annual feast began on Tuesday night with the Great Evening Ves-
pers and the Mystery of the Unction of the Oil conducted by His Eminence Metropolitan Chrisostom.  

Assumption of the Virgin Mary       
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The event concluded on Wednesday 15 August with the Great Divine Liturgy and the Blessing of the 
Five Loaves conducted by His Eminence Metropolitan Chrisostom of the Autocephalic Greek Orthodox 
Church of America and Australia. The Church’s interior reached beyond its capacity with thousands of 
worshipers attending the traditional morning service and later following the procession of the holy icon of 
Virgin Mary inside the church due to bad weather conditions. The two-event concluded with the annual 
feast as the church’s outdoor area was transformed to a true Hellenic funfair.  Tents and stalls occupied 
the courtyard with barbeque grills on full swing. The Greek culinary aromas were floating in the sur-
rounding streets and thousands of people lined up to enjoy their favourite grilled delicacies as well as 
traditional sweets. Fine weather conditions added to the celebrative atmosphere.   
The event sealed its success for yet another year. 

     feast at our Croydon church    
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Μια φωνή συμπαράστασης για                  τους πυροπαθείς της Αττικής

«Λατρεύω την Ελλάδα, έχω τις καλύτερες αναμνήσεις 
από εκεί και κάθε φορά που σκέφτομαι τι συνέβη τον 
Ιούλιο με τις φονικές πυρκαγιές, ειλικρινά μαυρίζει η 
καρδιά μου» 

Με αυτά τα συγκινητικά λόγια ο Πολιτειακός Πρωθυ-
πουργός της Νότιας Αυστραλίας κ. Στήβεν Μάρσαλ α-
πευθύνθηκε στο κοινό της μεγάλης συναυλίας που 
πραγματοποιήθηκε στο Woodville Town Hall την Παρα-
σκευή 21 Σεπτεμβρίου για τους πυροπαθείς της Αττικής.  
«Η Πολιτειακή Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας είναι 
και θα είναι στο πλευρό των Ελλήνων, μας έχετε προ-
σφέρει τόσα πολλά σε αυτή την χώρα και είμαι ιδιαίτε-
ρα χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτήν εδώ τη συναυ-
λία,» συνέχισε ο κ. Μάρσαλ.   

Την ευγνωμοσύνη του προς την Πολιτειακή Κυβέρνηση 
και την Αξιωματική Αντιπολίτευση για την αμέριστη συ-
μπαράστασή τους σε αυτή την ερανική προσπάθεια εξέ-
φρασε όμως ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλειος 

Γκόνης.  Ο κ. Γκόνης τόνισε πως και οι δυο πλευρές συ-
ντέλεσαν θετικά και αποτελεσματικά στην διαδικασία 
συγκέντρωσης δωρεών από την ευρύτερη κοινότητα και 
τους ευχαρίστησε που παρευρέθηκαν στη συναυλία.   

Μια συναυλία η οποία εντυπωσίασε με τις ερμηνείες 
και το ταλέντο που κυριάρχησε στη σκηνή,  στέλνοντας 
ένα δυνατό μήνυμα συμπαράστασης στους πληγέντες 
των φονικών πυρκαγιών του Ιουλίου στο Μάτι.  Πάνω 
από 60 καλλιτέχνες, τραγουδιστές, μουσικοί και χορευ-
τές βρέθηκαν κάτω από την ίδια στέγη δίνοντας ένα 
πραγματικό υπερθέαμα με φόντο την ελληνική μουσική 
του χθες και του σήμερα.   

Οι γνωστοί μουσικοί Κώστας Νταλαγιώργος και Παντε-
λής Χριστάκης ήταν οι επικεφαλής ενός εντυπωσιακού 
προγράμματος όπου καλλιτέχνες από την Αδελαΐδα και 
την Ελλάδα ερμήνευσαν πολυαγαπημένα τραγούδια 
από διάσημους Έλληνες τραγουδιστές.  



 

 
Page 12 

Τεύχος 24                  Issue 24 

Μια φωνή συμπαράστασης για                  τους πυροπαθείς της Αττικής 

Στο τραγούδι ήταν ο Στηβ Κακούλης, ο Κώστας Περή-
φανος, η Τσαμπίκα Ντετζωρτζ, η Ισμήνη Σπύρογλου, ο 
Σταμάτης Δημητρακόπουλος, η Ντιάν Ταλιαντζή και η 
Αθανασία Νταλαγιώργου, ενώ στο κλαρίνο ήταν ο τα-
λαντούχος Θοδωρής Σκαλτσάς.   

Την παράσταση όμως έκλεψαν οι 17 μαθητές από τη 
Μουσική Σχολή του Κώστα Νταλαγιώργου οι οποίο 
εμφανίστηκαν στη σκηνή κρατώντας τα μπουζούκια 
τους και παίζοντας το θρυλικό Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας 
ξεσηκώνοντας το κοινό.  Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε 
επίσης και με χορευτικές παρουσιάσεις από τους μα-
θητές της Ακαδημίας Χορού της Κοινότητας, το χορευ-
τικό συγκρότημα της Ποντιακής Αδελφότητας και το 
χορευτικό συγκρότημα της Ουκρανικής Κοινότητας.  

Όπως ανέφερε και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπο-
λίτευσης κ. Πήτερ Μαλιναύσκας, στην ομιλία του, η 
βραδιά έλαμψε από την παρουσία της πολυπολιτισμι-
κής κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας.  «Απόψε 
έχουμε ένα πάντρεμα μεταξύ πολυπολιτισμικότητας 

και αλληλεγγύης, αφού ολόκληρη η τοπική κοινότητα 
ενώνεται για έναν σκοπό,» είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Μαλιναύσκας.   Την ίδια στιγμή ο Αρχηγός της Αντιπο-
λίτευσης ανακοίνωσε ότι εκ μέρους του Εργατικού 
Κόμματος προσφέρει $2,500 προς την ερανική προ-
σπάθεια για τους πυροπαθείς της Αττικής.  

Στη συναυλία παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Μάρκ Γουέη-
ντ, Υπουργός Υγείας, η κα Τζινγκ Λη, μέλος του Νομο-
θετικού Σώματος και οι κυρίες Ειρήνη Πνευματικού και 
Κωνσταντίνα Μπονάρου, Μέλη του Νομοθετικού Σώ-
ματος, ο κ. Φρανκ Πανγκάλλο, μέλος του Νομοθετικού 
Σώματος και μέλος του κόμματος SA Best, ο κ. Ανδρέας 
Κωνσταντίνος Γκούρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας 
στην Νότια Αυστραλία, η Δήμαρχος του Δήμου του 
Τσαρλς Στερτ κα Άντζελα Έβανς και ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος του Δήμου Τσάρλς Στερτ, κ. Παύλος Αλεξανδρί-
δης.  
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"I love Greece, I have the best memories from there and every time I think about what happened in July with the 
deadly fires, my heart honestly goes black" 
With these emotional words, South Australian Premier Steven Marshall addressed the audience at the big concert 
held at Woodville Town Hall on Friday, September 21, for the fire victims of Attica. "The State Government of South 
Australia is and will be on the side of the Greeks, you have given us so much in this country, and I'm very happy to 
be in this concert," said Mr Marshall. 
The President of the Greek Community, Mr. Vassilios Gonis expressed his gratitude to the State Government and 
the  Opposition for their unwavering support towards this special fundraiser. Mr. Gonis stressed that both sides 
contributed positively and effectively to the process of raising donations from the wider community and thanked 
them for attending the concert. 
A concert that went beyond everyone’s expectations as it delivered an array of  performances showcasing local 
talent that literally took over the stage, sending a strong signal of support to the victims of the deadly fires of July 
in Mati. Over 60 artists, singers, musicians and dancers met under the same roof giving a unique spectacle against 
the backdrop of Greek music of yesterday and today. 
The well-known musicians Kostas Dalagiorgos and Pantelis Christakis  lead the impressive program where artists 
from Adelaide and Greece performed beloved songs by famous Greek singers. 

Singing for the victims of   
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       the Greek fires 

Steve Kakoulis, Kostas Periphanos, Tsampika Dejorget, Ismini Spyroglou, Stamatis Dimitrakopoulos, Dian Taliandis 
and Athanasia Dalagiorgou were on vocals, while in the clarinet was the talented Thodoris Skaltsas. 
The highlight of the event though was the 17 students from Kostas Dalagiorgos Music School, who appeared on 
stage while holding their bouzouki and playing the legendary Zeibekiko of Evdokia, earning a standing ovation by 
the audience. The program also featured dance presentations by the students of the Community Dance Academy, 
the Pontian Brotherhood and the dance group of the Ukrainian Community. 
As the Leader of the Opposition, Mr. Peter Malinasukas, said in his speech, the evening shone from the presence 
of the South Australian multicultural community. "Tonight we had a fusion of multiculturalism and solidarity, as 
the whole local community is united for a purpose," said Mr. Malinauskas. At the same time, the Leader of the 
Opposition announced that on behalf of the Labor Party he offered $ 2,500 towards the fundraiser in aid for the 
victims of the fires in Attica. 
A number of other VIPs such as  Mr.Stephen Wede, Minister of Health, Ms. Jing Le, a member of the Legislature, 
and Mrs. Irene Pneumatikou and Konstantina Bonarou, Members of the Legislature, Mr. Frank Panagallo, a mem-
ber of the Legislature and member of the party SA Best, Mr. Andreas Konstantinos Gouras, Consul General of 
Greece in South Australia, the Mayor of Charles Sturt, Mrs. Angela Evans, and Charles Sturt  Councilor, Mr. Pavlos 
Alexandridis attended the concert.   
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ΕΛΑΜΨΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ           ΤΟ 
ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Όσο πιο πολύ γιορτάζετε την Ελληνική κουλτούρα, τόσο περισσότερο επω-
φελείται η ευρύτερη κοινότητα».   
Με αυτό το μήνυμα χαιρέτησε η Πολιτειακή Κυβέρνηση την έναρξη του 
13ου Ελληνικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ Αδελαΐδας Οδύσσεια που πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου στο Ολύμπικ Χωλ.   
Το απόλυτο πολιτιστικό γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη του 
«Ελληνικού Οκτώβρη», προσέλκυσε εκατοντάδες φίλους των τεχνών κα-
θώς και φιλελλήνων μελών της ευρύτερης κοινωνίας.   
Το Ολύμπικ Χωλ, στα γιορτινά του, έλαμψε και πάλι μέσα από την 88χρο-
νη ιστορία της Κοινότητας, «ντυμένο» στα χρώματα του Ελληνικού πολιτι-
σμού. Μια αγάπη αναλλοίωτη στο χρόνο.  
Στον ίδιο χώρο ωστόσο φιλοξενείται μέχρι και το τέλος του Φεστιβάλ η 
καθιερωμένη έκθεση τέχνης και ζωγραφικής του Οδύσσεια.   
 
ΛΑΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 
Με λαϊκά ακούσματα ξεκίνησε το πολιτιστικό ημερολόγιο του φετινού 
‘Οδύσσεια’. Η Λαϊκή Βραδιά  προσέλκυσε δεκάδες φίλους τους είδους οι 
οποίοι διασκέδασαν αλά Ελληνικά με την ορχήστρα ‘Αναγέννηση’ από τη 
Μελβούρνη ενώ απόλαυσαν αγαπημένους μεζέδες. Η Λαϊκή Βραδιά πραγ-
ματοποιήθηκε στο Ολύμπικ Χωλ.  
 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
Ένα διαφορετικό ρόλο πήραν σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου εκπαιδευτι-
κοί και μαθητές των Ελληνικών Σχολείων της Κοινότητας στα πλαίσια του 
Φεστιβάλ Οδύσσεια στην Ολυμπιακή Αίθουσα.  
Τη θέση των βιβλίων, μολυβιών και τετραδίων πήραν οι κουτάλες, τα ζυ-
μάρια, η ζάχαρη και τα αυγά, καθώς το Σχολικό Εργαστήρι Ζαχαροπλαστι-
κής ανέδειξε τους πρώτους μίνι μάστερ σεφς.  
Μια πιο…γευστική προσέγγιση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και 
κουλτούρας, το Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής πλαισιώθηκε με συνταγές για 
κουλούρια, μελομακάρονα και κουραμπιέδες.  
Το Ολύμπικ Χωλ μετατράπηκε σε ένα παιδικό ζαχαροπλαστείο όπου οι 
εκπαιδευτικοί έδειχναν στους μαθητές πώς να φτιάξουν τα αγαπημένα 
ελληνικά γλυκίσματα.  
 
ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
Το ελληνικό δαιμόνιο φαίνεται ότι ήταν τελικά αυτό που κατάφερε να αλ-
λάξει ριζικά τον τρόπο ζωής της Αυστραλίας και να την εντάξει σε μια νέα 
εποχή.  Τουλάχιστον αυτό ήταν το συμπέρασμα από την διάλεξη που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου στο Ολύμπικ Χωλ, με θέμα 
Τα Ελληνικά Καφέ-Γαλακτοπωλεία της Αυστραλίας.  Όχι, δεν ήταν το σου-
βλάκι και ο γύρος που έφεραν αυτή την αλλαγή (τουλάχιστον στις αρχές 
του 20ου αιώνα), αλλά, οι καινοτομικές γαστρονομικές επινοήσεις των 
Αμερικανών.  
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ΕΛΑΜΨΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ           ΤΟ ‘ΟΔΥΣΣΕΙΑ’ 
Επινοήσεις-ευκαιρίες για τους Έλληνες με επιχειρηματικό μυαλό και θέ-
ληση για δουλειά οι οποίοι όμως δεν περίμεναν πως η δημιουργικότητά 
τους θα άλλαζε μια ολόκληρη χώρα.  
Την καθηλωτική διάλεξη παρουσίασε ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπι-
στημίου  Macquarie στην Νέα Νότια Ουαλία κ. Λέοναρντ Ζανιζέφσκι  μα-
ζί με την φωτογράφο κα Έφη Αλεξάκη από το Σύδνεϋ.  
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
Ρεκόρ κινηματογραφόφιλων κατέκλυσε το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 
τους Κινηματογράφους Πάλλας Νόβα Αδελαΐδας με αφορμή την έναρξη 
του 25ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου που παρουσιάζει η Ελ-
ληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας με χορηγό την Τράπεζα 
Ντέλφι.  Το κορυφαίο Φεστιβάλ σήκωσε την αυλαία του με το ‘Τελευταίο 
Σημείωμα’ του Παντελή Βούλγαρη.  
Βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία βγαλμένη από την σκοτεινά χρόνια 
της Κατοχής, η εναρκτήρια ταινία εντυπωσίασε το κοινό τόσο με την πλο-
κή όσο και με τις ερμηνείες των ηθοποιών. Εντυπωσιακή όμως ήταν και 
η δεξίωση με την οποία ξεκίνησε το Φεστιβάλ.  Η αίθουσα υποδοχής του 
σινεμά κατακλύστηκε από φίλους των τεχνών, καλλιτέχνες, πολιτικούς 
και εκατοντάδες φίλους του ελληνικού σινεμά οι οποίοι απόλαυσαν για 
ακόμη μια φορά την ελληνική φιλοξενία.  
 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΥΕΡ ‘ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Το ενδιαφέρον του κοινού κέντρισε η ταινία/ντοκιμαντέρ ‘Τα Σκυλιά της 
Δημοκρατίας της Ελληνοασυταρλέζας παραγωγού Μαίρης Ζουρναζή. Η 
ταινία προβλήθηκε στο Ολύμπικ Χωλ και ασχολήθηκε με τον αγώνα για 
επιβίωση και το δικαίωμα όλων για ένα καλύτερο αύριο. Για τις αδέσπο-
τες ψυχές, τους μη προνομιούχους, τους άστεγους και τα ασυνόδευτα 
προσφυγόπουλα στην Ελλάδα στις συνθήκες οικονομικής και ηθικής κρί-
σης όπως την είδαμε να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. 
 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ‘ΟΔΥΣΣΕΙΑ’ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 
Υπόκλιση στον τεράστιο Μίκη Θεοδωράκη έκανε η ομογένεια της Νότιας 
Αυστραλίας με την μεγαλειώδη συναυλία που πραγματοποιήθηκε προς 
τιμή του, κατεβάζοντας με αυτό τον τρόπο την αυλαία του φετινού Φε-
στιβάλ Οδύσσεια.  Η συναυλία αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη πραγμα-
τοποιήθηκε στην κατάμεστη από κόσμο μουσική αίθουσα του Δημαρχεί-
ου του Γούντβηλ το Σάββατο 3 Νοεμβρίου.  Ο πλούσιος συμφωνικός 
ήχος συνδυασμένος με τον βαθιά λυρικό και επικό χαρακτήρα του πα-
γκοσμίως αναγνωρισμένου Έλληνα συνθέτη, αποδέσμευσε τη μουσική 
δύναμη των λέξεων στη ποίηση του Ρίτσου, του Γκάτσου, του Καμπανέλ-
λη, του Λόρκα.  Το μουσικό σχήμα ‘Μεράκι και Φίλοι’ από την Αδελαΐδα  
που συνέθεσε και ερμήνευσε το πρόγραμμα υπό τη διεύθυνση της εθνο-
μουσικολόγου Δήμητρας Τσούνη, αποθεώθηκε από το κοινό αφού για 
πάνω από δυο ώρες, ζωντάνεψε στη σκηνή έργα και συνθέσεις που απο-
τελούν μέρος του πολιτιστικού θησαυρού της Ελλάδας.  Αριστουργήματα 
όπως το ‘Βρέχει στη Φτωχογειτονιά’, ‘Δραπετσώνα’, ‘Ένα Δειλινό’, ‘Μέρα 
Μαγιού’, ‘Άσμα Ασμάτων’ και δεκάδες άλλα αποδόθηκαν μοναδικά από 
το μουσικό σχήμα.  
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THE OPENING NIGHT 
The more you celebrate the Greek culture, the more the community benefits. " 
With this message, the State Government welcomed the launch of the 13th 
Hellenic Cultural Festival ‘Odyssey’as it opened its doors on Friday, October 5, 
at Olympics Hall. 
The ultimate cultural event marking the beginning of "Greektober" drew hun-
dreds of fans of the arts as well as philhellenic members of the broader com-
munity. 
Olympic Hall, in its usual festive colours, shone again through the 88-year histo-
ry of the Community, echoing the sounds of the Greek culture. An unchanged 
love bond that has endured in time. 
At the same time, however, the Odyssey Art Exhibition added to the cultural 
character of the evening inside Olympic Hall and ran the end of the Festival. 
 
LAIKI VRADIA 
The cultural diary of this year's 'Odyssey' began with ‘laika’ sounds. The Laiki 
Vradia drew dozens of members of the community who danced to the Greek 
music performed by Melbourne-based band 'Anagennisi' while enjoying their 
favourite mezedes The People's Evening took place in Olympics Hall. 
 
STUDENTS PATISSERIE WORKSHOP 
Students and teachers of the Community’s Greek schools took a different role 
on Wednesday 10th of October at Olympic Hall as part of children activity’s 
program at Olympic Hall.  
The lashes, dough, sugar and eggs replaced books, pencils and notebooks as 
the School Patisserie Workshop gave rise to the first mini-master chefs. 
A more ... gourmet approach to the learning of Greek language and culture, 
the, Patisserie Workshop featured  recipes for greek biscuits, melomakarona 
Christmas honey biscuits) and kourabiedes. 
Olympics Hall was transformed into a children's patisserie where teachers 
showed students how to make their favorite Greek sweets. 
 
LECTURE ON AUSTRALIA’S GREEK CAFES & MILK BARS 
It appears that the Greek genius was responsible for the transformation of Aus-
tralia's lifestyle and catapult it into a new era. At least this was the conclusion 
drawn from the lecture held on Wednesday, October 17, at Olympics Hall, on 
the Greek cafes of Australia. No, it was not the souvlaki and the yiros that 
brought this change (at least in the early 20th century), but the innovative gas-
tronomic concepts of the Americans. 
 
Inventions-opportunities for business-minded Greeks who were willing to work, 
but who did not expect their creativity and passion to actually change a whole 

ODYSSEY FESTIVAL 

2018 



 

 

Τεύχος 3                 Issue 3           Τεύχος 24                 Issue 24 

country. 
An captivating lecture presented by History Professor of Macquarie Univer-
sity in New South Wales Mr. Leonard Zajezsky, along with photographer Efi 
Alexakis from Sydney. 
 
GREEK FILM FESTIVAL 
A record crowd of cinema goers  flooded the Pallas Nova Adelaide Cinemas 
on Thursday 11th of October to attend  the launch of the 25th Greek Film 
Festival  sponsored by Delphi Bank and presented by the Greek Orthodox 
Community of South Australia.  The highly acclaimed festival kicked off 
with the 'Last Note' a film by Pantelis Voulgaris. 
Inspired by true events during the dark years of the Occupation, the open-
ing film impressed the audience with both the plot and the stunning per-
formances. The reception that preceded the screening of the film was just 
as impressive.  Hundreds of Greek cinema and art fans, politicians and 
members of the broader community enjoyed pre-drinks and finger food as 
they were catching up with the latest chatter.  
 
GREEK FILM/DOCUMENTARY PRESENTATION 
Olympic Hall featured a unique film night presenting the film / documen-
tary "The Dogs of Democracy” by Sydney-based producer Mary Zournazis. 
The film was filmed in Greece and recorded  the struggle for survival and 
the right of all for a better tomorrow in the turbulent times of the financial 
crisis in Greece. For stray dogs, unprivileged, homeless and unaccompanied 
refugees who search, sometimes desperately ways to make a living or 
simply survive in Greece in the conditions of economic and moral crisis as 
we have seen it evolve over the last few years. 
 
CONCERT 'ODYSSEIA' CONCERT - CELEBRATION TO MIKI THEODORAKI 
The great Mikis Theodorakis , the iconic composer who wrote the music for 
‘Zorba the Greek’, was the Festival’s final ‘Cultural Destination’. A concert 
dedicated to him and his music, filled Woodville Town Hall with hundreds 
of Greek music enthusiast on Saturday November the 3rd.  
The rich symphonic sound combined with the deep lyrical and epic charac-
ter of the world-renowned Greek composer freed the musical power of 
words in the poetry of Ritsos, Gatsos, Campanellis, Lorca. The music band 
"Meraki and Friends" from Adelaide, who composed and interpreted the 
program under the direction of the ethnomusicologist Dimitra Tsounis, was 
overwhelmed by the audience, since for more than two hours, live on the 
scene works and compositions that are part of the cultural treasure of 
Greece . Legendary songs such as ‘Drapetsona’, ‘One Evening’, ‘The Songs 
of Songs’ and many more echoed within the walls of Woodville Town Hall, 
making it one unforgettable concert finale for the Odyssey Festival.  

AN EXPLOSION OF 

CULTURE 
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ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ                Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Μ 
ε τη συμμετοχή εκατοντάδων ομογενών και με την πρέπουσα τιμή η Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας γιόρτασε την Εθνική Επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940.  
 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ανήμερα της Επετείου, Κυριακή 28 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.  
 
Στη συνέχεια ακολούθησε τρισάγιο στο εξωτερικό μέρος του Καθεδρικού Ναού, δίπλα στο κενο-
τάφιο, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νοτίου Αυστραλίας κ.κ. Χρυσοστόμου και του ιε-
ρού κλήρου της Κοινότητας καθώς και κατάθεση στεφάνων από τους επίσημους καλεσμένους 
και εκπροσώπους τοπικών συλλόγων και φορέων.  
 
Τις εορταστικές εκδηλώσεις παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Βιομηχανίας κ. 
Ντέηβιντ Πιζόνι εκ μέρους του Πολιτειακού Πρωθυπουργού κ. Στήβεν Μάρσαλ, η κα Κατρίν Χίλ-
ντγιαρντ εκ μέρους του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Πήτερ Μαλιναύσκα, η Υ-
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Η κα Τέρι Ταν 
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ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ                Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

 

πουργός Προστασίας του Παιδιού κα Ρέητσελ Σάντερσον, η κα Τζέην Στίνσον Βουλευτής Περι-
φέρειας Μπάντκοου, ο Δήμαρχος Αδελαΐδας κ. Μάρτιν Χέηζη και ο κ. Νόρμαν Σούλερ, Πρόε-
δρος της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας.  
 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλειος Γκόνης στον πανηγυρικό της ημέρας αναφέρθηκε στο 
σθένος και την αποφασιστικότητα των ηρώων του 40, ενώ τόνισε ότι το ίδιο σθένος και αποφα-
σιστικότητα πρέπει να έχουμε ως λαός αν και όποτε οι περιστάσεις το απαιτήσουν, αναφερό-
μενος στις πρόσφατες πολιτικές εντάσεις στο Αιγαίο.   
 
Τηρώντας το τυπικό της ημέρας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμή των πεσόντων ενώ η 
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ακρόαση των εθνικών ύμνων και απαγγελίες ποιημάτων από 
μαθητές των Απογευματινών Σχολείων της Κοινότητας.  
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The Community celebrated        International Women’s Day 
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Διεθνής Ημέρα...      Ανθρωπιάς

Η κα Άννα Αμιρκχανιάν από την Αρμενική Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 

W ith a strong sense of pride and reverence the Greek Orthodox Community of 
South Australia paid tribute to “OXI” Day on Sunday 28th October 2018, in remembrance of the 
historic day that decisively marked the Greek nation’s trajectory.  
 
The Great Doxology was held at the Cathedral Church of the Archangels and in the presence of 
the Hon David Pisoni, Minister for Industry and Skills, on behalf of State Premier the Hon Steven 
Marshall,  Ms Katrine Hildyard on behalf of the Leader of the Opposition in S.A. Mr Peter Ma-
linauskas, the Hon Rachel Sanderson, Minister for Child Protection, Ms Jayne Stinson, Member 
for Badcoe, The Lord Mayor of Adelaide the Hon Martin Haese, Mr Norman Schueler, Chair of 
SAMEAC, Mr Bill Gonis, President of the Greek Orthodox Community of S.A., members of the 
Executive and Supervisory Committee, representatives of Greek clubs and associations,             

CELEBRATING ’OHI DAY            
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Διεθνής Ημέρα...      Ανθρωπιάς 

the clergy and teachers of the Greek language schools. 
 
The Great Doxology was followed by a memorial service at the cenotaph of the Cathedral in 
memory of the fallen heroes.  
At the memorial, the President’s message was read to the congregation making reference to the 
significance of the strong 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, while all 
rose for the National Anthems.   

CELEBRATING ’OHI DAY                AT THE COMMUNITY  
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  Ετήσιος Σχολικός Χορός—Μια ωδή 
στον ελληνικό κινηματογράφο 

Τη χρυσή εποχή του Ελληνικού κινηματογράφου 
έφεραν κυριολεκτικά στη σκηνή του Ολύμπικ 
Χωλ εκατοντάδες μαθητές το Σάββατο 25 Αυ-
γούστου κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής.   
Πρόκειται για τον Ετήσιο Σχολικό Χορό των Ελ-
ληνικών Σχολείων της Κοινότητας που φέτος 
είχε ως θέμα τον παλιό Ελληνικό κινηματογρά-
φο.   
Θρυλικές σκηνές και αξέχαστες ατάκες από 
κλασσικές ελληνικές ταινίες γέμισαν τη σκηνή 
του Ολύμπικ Χωλ μέσα από τη γλωσσική ικανό-
τητα, τη δημιουργικότητα και  το υποκριτικό 
ταλέντο των μαθητών.   
Έργο τους ήταν να παίξουν στο σανίδι σκηνές, 
κυρίως κωμικές, από παλιές ελληνικές ταινίες 

που άφησαν εποχή και που παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο.   
Σκηνές όπως «Σούζη τρως, και ψεύδεσαι και τρως» από την ταινία ‘Η Παριζιάνα’ με την αξέχαστη Ρένα Βλαχοπού-
λου χάρισαν γέλιο αλλά και συγκίνηση αφού ακούστηκαν από φωνές παιδιών ελληνικής καταγωγής τρίτης και 
τέταρτης γενιάς.   
Οι αυθεντικές σκηνές έπαιζαν πρώτα στις οθόνες του Ολυμπικ Χωλ, πριν τις υποδυθούν οι μαθητές έτσι ώστε και 
οι καλεσμένοι να μπορούν να ακολουθούν τη ροή των παρουσιάσεων.   
Στο μεταξύ την αίθουσα στόλιζαν φωτογραφίες και ζωγραφιές που απεικόνιζαν μεγάλα αστέρια του παλιού ελλη-
νικού κινηματογράφου ενώ η μουσική που συνόδευε τη βραδιά ταξίδεψε τους θαμώνες στη Χρυσή Εποχή του 
κλασσικού σινεμά.   
Ο κ. Στήβεν Παττερσον, Βουλευτής Περιφέρειας Μόρφετ που παρέστη στην εκδήλωση εκ μέρους του Πολιτειακού 
Πρωθυπουργού κ. Στήβεν Μάρσαλ έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος με τις παρουσιάσεις των μαθητών.   
«Απόψε βλέπουμε στην πράξη αυτά που οι μαθητές μαθαίνουν στα σχολεία τους αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι 
με αυτό τον τρόπο διατηρούν την επαφή τους με την ελληνική κουλτούρα,» είπε ο κ. Πάττερσον.   
Παρόμοια ήταν και η δήλωση του Προέδρου της Κοινότητας κ. Βασίλη Γκόνη. 
 «Η διδασκαλία των Ελληνικών και της κουλτούρας μας συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για την Κοινότητα,» 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γκόνης.  Στα πλαίσια του Ετήσιου Σχολικού Χορού ήταν επίσης και ο μαθητικός Διαγωνι-
σμός Καλύτερης Εργασίας με θέμα τον παλιό 
ελληνικό κινηματογράφο.  Το πρώτο βραβείο 
κέρδισαν οι μαθήτριες Μαρία και Χριστίνα Κα-
ραγιαννοπούλου για την μικρογραφία ενός πα-
λιού κινηματογράφου, μια εργασία με πολύ 
λεπτομέρεια.  Στον Σχολικό Χορό παρευρέθη-
καν επίσης ο Βουλευτής Περιφέρειας Χάη-
νταμρς κ. Στάθης Γεωργανάς,  ο κ. Ντάρελ 
Μπιουκάναν από την Υπηρεσία Εθνοτικών Σχο-
λείων και ο κ. Παύλος Δημητρίου από τη Σχολι-
κή Επιτροπή της Κοινότητας.  Θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε θερμά και τους εθελοντές 
μας που προσέφεραν για άλλη μια φορά τις 
πολύτιμες υπηρεσίες τους και σε αυτή την 
εκδήλωση.  
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Annual School’s Dance—An ode to 
Classic Greek cinema 

T he golden age of Greek 
cinema was showcased by  

hundreds of students to Olympic Hall 
on Saturday 25th of August during 
the Annual Schools Dance.  
This is the main cultural event of the 
Greek Schools of the Community, 
which this year was themed “ Classic 
Greek cinema ”. Legendary scenes 
and unforgettable moments from 
classical Greek films filled the Olympic 
Hall through the linguistic ability, cre-
ativity, and the acting talent of the 

students. 
Their task was to act out scenes, mostly from famous comedies and other old Greek films that made 
history and remain unchanged in time. Scenes like "Suzie you eat, and you are lying and eating" from 
the film "The Parisian" with the unforgettable Rena Vlachopoulou have laughed and thrilled after they 
heard the voices of third and fourth generation Greek children. Original scenes first played on the Olym-
pics Hall screens before students were impressed so that guests could follow the flow of presentations. 
 
In the meantime the room was decorated with photographs and drawings depicting great stars of the 
old Greek cinema while the music accompanying the evening travelled to the Golden Age of classical 
cinema. Mr. Steven Patterson, MP of the Morpheus Region, who attended the event on behalf of the 
State Prime Minister, Steven Marshall, was particularly impressed with student presentations. 
"Tonight we see in practice what pupils learn in their schools, but most importantly they keep their con-
tact with Greek culture in this way," said Patterson. Similar was the statement by the President of the 
Community, Mr. Vassilis Gonis.  "The teaching of Greek and our culture continues to be a priority for 
the Community," Mr. Gonis said. In the context of the Annual School Dance, he was also the student 
Best Practice Competition on Old Greek Cinema. The first prize was won by Maria and Christina Karagi-

annopoulou for the miniature of 
an old cinema, a very detailed 
work. The School Dance was also 
attended by the Federal Member 
for Hindmarsh , Mr. Stathis Geor-
ganas, Darrel Bukkanan from the 
Ethnic Schools Association and Mr. 
Pavlos Dimitriou from the School 
Committee of the Community. We 
would like to warmly thank our 
volunteers who once again offered 
their valuable services at this 
event.  



 

 

Σύσσωμη η ομογένεια γιόρτασε με λαμπρότητα και φέ-
τος την μνήμη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ την 
Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 στον φερώνυμο 
Καθεδρικό Ναό της οδού Φράνκλην στο κέντρο της Αδε-
λαΐδας, τον πρώτο Ελληνορθόδοξο ναό στην Αδελαΐδα 
που ίδρυσε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα.  
 
Το βράδυ της Τετάρτης τελέστηκε, χοροστατούντος του 
Μητροπολίτη Νοτίου Αυστραλίας  κ.κ. Χρυσοστόμου, Με-
γάλος Πανηγυρικός Εσπερινός τον οποίο παρακολούθη-
σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πλήθος 
κόσμου.  
 
Ενώ στη συνέχεια οι κυρίες των Φιλοπτώχων προσέφε-
ραν στους πιστούς τους καθιερωμένους λουκουμάδες 
στο Ολύμπικ Χωλ. 
 
Εκατοντάδες ομογενείς όμως κατέκλυσαν από νωρίς την 
Πέμπτη το πρωί τον εορτάζοντα Καθεδρικό Ι. Ναό για να 
παρακολουθήσουν την Πανηγυρική Θ. Λειτουργία στην 
οποία ιερούργησε ο Μητροπολίτης Αδελαΐδας κ.κ Χρυσό-
στομος.  
 
Την Θ. Λειτουργία τίμησε με την παρουσία του ο Βουλευ-
τής Περιφέρειας Χάηντμαρς κ. Στάθης Γεωργανάς, ο Πρό-
εδρος της Κοινότητας κ. Βασίλειος Γκόνης καθώς και τα 
μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.  

 
Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας τελέστηκε και η κα-
θιερωμένη Αρτοκλασία ενώ ακολούθησε η λιτάνευση της 
σεπτής εικόνας των Αρχαγγέλων Μιχάηλ και Γαβριήλ γύ-
ρω από το ναό.  
 
Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας προ-
σφέρθηκε πλούσιο μεσημεριανό γεύμα στους πιστούς το 
οποίο ετοίμασαν οι κυρίες της Φιλοπτώχου του Ναού στο 
Ολύμπικ Χωλ.  
 
Ενώ φρέσκους λουκουμάδες ετοίμασαν οι κυρίες του 
Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δίδων Ν.Α «Ο Ταξιάρ-
χης» μαζί με τις κυρίες των Φιλοπτώχων.  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ        COMMUNITY PULSE 

Η ομογένεια γιόρτασε  τη μνήμη των  
Παμμεγίστων Ταξιαρχών  



 

 

Members of the Executive Council as well as hundreds of 
the Community’s members attended a two-day event that 
marked the name day celebrations for Adelaide’s first 
Greek Orthodox Church on Franklin Street, on Wednesday 
7 and Thursday 8 November 2018.  
 
 
Wednesday night Bishop of South Australia Chrisostomos 
along with the Community’s clergy conducted the Great 
Celebrative Evening Vesper in the presence of the  
Executive Council members as well as dozens of  
parishioners.  
 
Meanwhile, and following the tradition, the ladies from 
the Cathedral’s fellowship had arrived earlier at the 
church in order to decorate the interior as well as the ho-
ly icon of the Archangels.  
 
The Evening Vesper was followed by the traditional mak-
ing of honey puffs across the road at Olympic Hall, pre-
pared by the ladies of the Cathedral’s Fellowship and the 
Greek Women’s Society. 
 
The two-day event continued on Friday morning as hun-
dreds of parishioners came to the Cathedral to attend the 
Great Divine Liturgy.  
 

Mr Steve Georganas, Federal Member for Hindmarsh was 
amongst the official guests who attended the morning 
service.  
 
During the Liturgy Bishop Chrisostomos conducted the 
Blessing of the Five Loaves ceremony, a religious ceremo-
ny of great significance.  
 
The divine liturgy concluded with the traditional proces-
sion 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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Celebrations for the Cathedral’s name Day of 
Archangels Michael & Gabriel 



 

 

Α ν και έχει περάσει αρκετός καιρός από την 
τελευταία έκδοση του Κοινοτικού Παλμού, εμείς στην 
Ακαδημία Χορού νιώσαμε τον χρόνο να κυλάει αργά.  
Το δεύτερο μισό της χρονιάς είχαμε την απουσία του 
χοροδιδασκάλου Γιάννη Οικονόμου και της Συντονί-
στριας της Ακαδημίας κας Ελλάς Λουκά αφού έλλειπαν 
και οι δυο στο εξωτερικό.  
 
Ωστόσο όμως, τα μαθήματα χορού της Ακαδημίας συνε-
χίστηκαν κανονικά με τους βοηθούς του χοροδιδασκά-
λου Αναστασία Μαυρίδη και Γεώργιο Ντουβετζίδη έστω 
και αν τα τμήματα ήταν ασυνήθιστα μικρά σε αριθμό 
λόγω του ότι πολλοί γονείς είχαν φύγει για καλοκαιρι-
νές διακοπές στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω τους υπό-
λοιπους μαθητές στην χειμωνιάτικη Αδελαΐδα.  
Ταυτόχρονα όμως, η Αναστασία έλειψε και αυτή για 
ένα μικρό χρονικό διάστημα λόγω σπουδών αφού η 
σχολή της την έστειλε σε γειτονικά νησιά της Αυστραλί-
ας προκειμένω να βοηθήσει στην κατασκευή σπιτιών 
για τους ντόπιους.  
 
Τώρα βέβαια έχουν επιστρέψει όλοι από τις διακοπές 

τους και έχουμε όλοι μαζί ξεκινή-

σεις εντατικές πρόβες και μαθήματα για μια μεγάλη 
συναυλία, λεπτομέρειες για την οποία θα ανακοινώ-
σουμε σε επόμενες εκδόσεις του Κοινοτικού Παλμού, 
οπότε μείνετε συντονισμένοι.  
 
Η Χορευτική Ομάδα των Ενηλίκων της Ακαδημίας μας 
έλαβε πρόσκληση να χορέψει στο Φεστιβάλ των Δημη-
τρίων που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Kings Reserve 
στο Θέμπαρτον στις 24 και 25 Νοεμβρίου. Δεν χρειάζε-
ται να πούμε ότι για ακόμη μια φορά, η Ακαδαμίας μας, 
έλαμψε με τις φανταχτερές παραδοσιακές στολές, τα 
νιάτα και πάνω από όλα, το αστείρευτο ταλέντο των 
μαθητών που αποθεώθηκαν από το κοινό.  
 
Η χρονιά έφτασε και αυτή στο τέλος της και σύντομα τα 
μαθήματα χορού στην Ακαδημία μας θα σταματήσουν 
για το καλοκαίρι, έτσι ώστε να ξεκουραστούν και οι χο-
ρευτές μας και να επανέλθουν ανανεωμένοι.  
 
Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας εμείς τον                 
Φεβρουάριο του 2019 με νέα μαθήματα και διάθεση 
για περισσότερους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.  
 
Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές και Καλή χρονιά 
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Νέα από την Ακαδημία Χορού της 
Κοινότητας 
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News from the Community’s 
Dance Academy 

I t has been a long time since the last community pulse, but for us at the dance academy things have been very 
slow. 

 
The second half of the year was disrupted with the absence of our head teacher Yianni Oikonomou and the coordi-
nator Hellas Lucas on an extended overseas trip. 
Having said that, the dance lessons continued with Yianni’s assistants Anastasia Mavrides and George Douventzid-
is, even though the classes were unusually small,  as many of the parents took advantage of the European summer 
and left the cold Adelaide weather behind for some R & R. Also Anastasia was away for a short period, as part of 
her Architecture studies sent her to one of Australia’s island neighbours to help build houses for the locals. 
 
Now every one has returned from holidays and is working very hard for a concert next year for which details will 
follow in future editions of this magazine. 
Our senior group has been invited to perform at the annual Dimitria Festival at Kings Reserve in Thebarton on 25th 
November at 7.30pm. Once again, our Academy offered another spectacle of colourful costumes, vibrant youth 
and above all, powerful dance performances from Macedonia, since the Dimitria Festival is dedicated to our beau-
tiful Macedonia.  With this year wrapping up slowly slowly, we will also finish classes for 2018, resuming in Febru-
ary 2019 for more performances and more zest or traditional Greek dancing.  
Have a Merry Christmas and a Happy New Year.  
Yiasas.  
Hellas 
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Γενικά  
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
Νότιας Αυστραλίας (ΕΟΚΝΑ) παρέχει 
υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπη-
ρεσίες προκειμένου να παραμείνετε 
ασφαλείς και υγιείς στο σπίτι σας. 
Υπηρετούμε περήφανα τις πολυπο-
λιτισμικές κοινότητες της Νοτίου 
Αυστραλίας από το 1985.   
Η ΕΟΚΝΑ έχει δεσμευτεί να παρέχει 
φροντίδα κατευθυνόμενη από τον 
καταναλωτή και υποστήριξη που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 
προσωπικές προτιμήσεις τόσο της 
πολύμορφης κοινότητάς μας όσο 
και κάθε ατόμου ξεχωριστά.  
Να είστε βέβαιοι ότι το φιλικό και 
αξιόπιστο προσωπικό μας έχει επι-
λεγεί προσεκτικά. Κάθε μέλος του 
προσωπικού της ΕΟΚΝΑ διαθέτει 
κατάλληλη εκπαίδευση, εμπειρία 
και προσόντα και πληροί τα αυστη-
ρά κριτήρια επιλογής ως προς τις 
συστάσεις και το ποινικό μητρώο. Οι 
συντονίστριές μας έχουν τακτική 
επικοινωνία με τους πελάτες μας 
και τους εκπροσώπους τους, εξα-
σφαλίζοντας έτσι το καλύτερο δυνα-
τό αποτέλεσμα φροντίδας και μία 
σταθερή επαφή μαζί τους.  
Οι Υπηρεσίες της ΕΟΚΝΑ  
1. Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι 
(HCP) 
Τα Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι υπο-
στηρίζουν άτομα που χρειάζονται 
βοήθεια προκειμένου να παραμεί-
νουν ασφαλή, υγιή και ανεξάρτητα 
στο σπίτι τους. Στόχος μας είναι να 
προάγουμε την ευημερία, την ανε-
ξαρτησία και την αποκατάσταση. Τα 
4 επίπεδα των Πακέτων Φροντίδας 
στο Σπίτι είναι τα εξής:    
Επίπεδο 1 – Βασικές ανάγκες φρο-
ντίδας: Οι υπηρεσίες μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν καθαριότητα, κοινωνι-
κή υποστήριξη, κέντρα ημερήσιων 
δραστηριοτήτων, συντήρηση οικίας.  
Επίπεδο 2 – Καθημερινές ανάγκες 
χαμηλού επιπέδου φροντίδας: Οι 

Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβά-
νουν υποστήριξη όπως ντους, γεύ-
ματα, μετακινήσεις, κοινωνικές εκ-
δηλώσεις με έμφαση στην αποκατά-
σταση.  
Επίπεδο 3 – Μεσαίο επίπεδο φρο-
ντίδας: Καλύπτει τις ανάγκες του 
επιπέδου 2 και περιλαμβάνει επι-
πλέον νοσηλευτική βοήθεια. Επίσης 
παρέχει συνεχή διαχείριση των αξιο-
λογούμενων αναγκών.  
Επίπεδο 4 – Υψηλό επίπεδο φροντί-
δας: Οι υπηρεσίες αυτές είναι σχε-
διασμένες για άτομα με σύνθετες 
ανάγκες φροντίδας, τα οποία μπορεί 
να πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, 
άνοια ή άλλο είδος γνωστικού      
ελλείμματος.   
2. Κοινοπολιτειακό Πρόγραμμα 
Στήριξης στο Σπίτι (CHSP) 
Το Κοινοπολιτειακό Πρόγραμμα Στή-
ριξης στο Σπίτι (CHSP) είναι ένα ε-
δραιωμένο πρόγραμμα που προ-
σφέρει βασική υποστήριξη στο σπίτι 
για ηλικιωμένα άτομα που χρειάζο-
νται βοήθεια ώστε να συνεχίσουν να 
ζουν ανεξάρτητα στο σπίτι τους και 
να συμμετέχουν σε υπηρεσίες που 
παρέχονται σε ημερήσια κέντρα 
φροντίδας. Οι φροντιστές των ατό-
μων αυτών ωφελούνται και οι ίδιοι 
από το πρόγραμμα.  
Η ΕΟΚΝΑ χρηματοδοτείται από την 
Αυστραλιανή Κυβέρνηση προκειμέ-
νου να παρέχει τις ακόλουθες υπη-
ρεσίες μέσω του προγράμματος αυ-
τού: 
2.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης στο Σπί-
τι 
Οικιακή Βοήθεια 
Καθαριότητα σπιτιού, γενική καθα-
ριότητα 
Κλινοσκεπάσματα και πλυντήριο 
Κοινωνική Υποστήριξη 
Συνοδευόμενες δραστηριότητες 
όπως για παράδειγμα ψώνια, συμ-
μετοχή σε κοινωνικές δραστηριότη-
τες ή μεταφορά σε ιατρικά              
ραντεβού.    

Υποστήριξη για πρόσβαση στην κοι-
νότητα.  
Συντήρηση Οικίας και Κήπου 
Συντήρηση κήπου όπως κλάδεμα, 
ψαλίδισμα και καθάρισμα αυλής 
ώστε να υπάρχει ασφαλής πρόσβα-
ση.  Συντήρηση Σπιτιού όπως υ-
δραυλικές μικροεργασίες, ξυλουργι-
κές επιδιορθώσεις, αντικατάσταση 
λαμπτήρων, συντήρηση ανιχνευτών 
καπνού.  
2.2 Προγράμματα Ομάδων Κοινω-
νικής Υποστήριξης  
Το πρόγραμμα της Κοινωνικής Υπο-
στήριξης έχει ως στόχο:  
Να συνδέσει τους δικαιούχους με 
υπηρεσίες όπως τα κέντρα ημερή-
σιας φροντίδας  
Να υποστηρίξει τα άτομα ώστε να 
παραμείνουν σε επαφή με την κοι-
νότητά τους μέσω ευχάριστων και 
ουσιαστικών κοινωνικών δραστηριο-
τήτων.  Οι Ομάδες μας Κοινωνικής 
Υποστήριξης  συναντώνται σε δια-
φορετικά σημεία της Αδελαΐδας σε 
δεκαπενθήμερη/μηνιαία βάση.  
2.3 Ημερήσιο Πρόγραμμα Ανακού-
φισης «Λιμάνι»   
Το Ημερήσιο Πρόγραμμα Ανακούφι-
σης «Λιμάνι» (DRP) είναι μία ενισχυ-
τική και πολιτισμικά κατάλληλη υπη-
ρεσία που παρέχεται σε ημερήσιο 
κέντρο φροντίδας. Είναι σχεδιασμέ-
νη ώστε να βελτιώσει την κοινωνική 
ζωή, την αυτοεκτίμηση και την αξιο-
πρέπεια των ηλικιωμένων ατόμων 
που ζουν μόνα τους ή έχουν ανάγκη 
από γνωστική υποστήριξη. Δίνουμε 
έμφαση στην προσωποκεντρική 
προσέγγιση και το πρόγραμμα πραγ-
ματοποιείται με βάση το Μοντεσσο-
ριανό μοντέλο για τη φροντίδα αν-
θρώπων με άνοια.  
*Συνδρομή για Υπηρεσίες 
Προσφέρουμε επίσης ανταγωνιστι-
κές τιμές για υπηρεσίες σε άτομα 
που δεν πληρούν τα κριτήρια         
βοήθειας της My Aged Care.  

Κοινωνικές Υπηρεσίες 
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About  
Greek Orthodox Community South 
Australia (GOCSA) provides high-
quality community care services to 
support your staying safe and well in 
your own home. We have proudly 
served the South Australian multi-
cultural communities since 1985.  
GOCSA is committed to providing 
consumer-directed care and support 
to best meet the needs and personal 
preferences of our diverse communi-
ty and each individual.  

You can rest assured that our friendly 
and reliable staff members are care-
fully selected. Each GOCSA staff 
member has the relevant training, 
experience and qualifications and 
that they satisfy our diligent recruit-
ment selection process in reference 
and police clearance checking. Our 
case managers maintain regular com-
munication with our clients and their 
representatives to ensure a positive 
care outcome is achieved through an 
enduring staff-client engagement.  
Range of GOCSA Services 

1. Home Care Packages (HCP) 
HCP support people who need help 
to stay safe, well and independent at 

home. Our focus is to promote client 
wellness, independence and reable-
ment. The 4 levels of HCP are, 
Level 1 - Basic care needs: Services 

may include cleaning, social support, 
centre-based activities, home 
maintenance 
Level 2 - Low-level care daily needs: 
Services may include support, such 
as showering, meals, transport, com-
munity events with a rehabilitation 
focus.  
Level 3 - Intermediate care needs: In 
addition to level 2 services, there is a 
nursing care component in the de-
sign as well as an on-going manage-
ment of assessed needs.  
Level 4 - High level care needs: Ser-
vices designed for individuals with 
complex care needs, who may be 
suffering from chronic illnesses, de-
mentia or other cognitive deficit. 
2. Commonwealth Home Support 
Program (CHSP) 
CHSP is a consolidated programme 
that provides entry-level home sup-
port for older people who need assis-
tance to keep living independently at 
home and to attend centre-based 
care services. Carers of these clients 
will also benefit from this support. 
GOCSA is funded by the Australian 
Government to provide the following 
CHSP services: 
2.1 In-Home Support Services 
Domestic support 
House cleaning, spring cleaning 
Linen services and laundry 

Social support 
Accompanied activities such as; 
shopping, attending social activities 
or medical appointments  
Support to access the community  
Home and garden maintenance 
Garden maintenance such as; prun-
ing, trimming and yard clearance to 
provide safe access 
Home maintenance such as; minor 
plumbing, carpentry repairs, replac-
ing light bulbs, maintaining smoke 
alarms. 
2.2 Social Support Group Programs 
Our social support group program 
aims to  
Link eligible participants to services 
such as centre-based day care pro-
grams. Support people to remain 
connected to their community 
through enjoyable and meaningful 
social activities 
Our Social Support Groups meet at 
different locations in metro Adelaide 
on a fortnightly/monthly basis 
2.3 Limani Day Respite Program  
The Limani Day Respite Program 

(DRP) is a stim-
ulating and cul-
turally appro-
priate centre 
based service. 
It is designed to 
enhance the 
social life, self-

esteem and dignity of older people 
living alone or those requiring cogni-
tion support. We emphasise on a 
person-centred approach and the 
program is delivered based on a 
Montessori-Dementia care model. 
*Fee for Service  
We also offer competitively priced 
services for individuals who are ineli-
gible for assistance through My Aged 
Care  

Community Care Services 
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