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We are half-way through 2021 already and it is with great pleasure to say
that this year has undoubtedly been a better one in terms of our cultural activities than last year.
Winter has just begun, the celebrations to commemorate the 200th Year Anniversary of the Greek War of Independence have commenced and will continue until the end
of the year with a variety of events covering all forms of arts. Also, I must mention that part
of this year’s cultural events are dedicated to the 90 Year Anniversary of our Community, but
because of COVID, last year we were not able to proceed with any of the scheduled activities.
Easter celebrations this year went back to normal. All community churches were open and
ready to welcome back our parishioners. The Holy Week services were conducted without any
difficulties and at the same time, all COVID safety measures were followed, especially on
Good Friday and Holy Saturday services, as they draw the largest amount of faithful.
In March we celebrated the 200th Year Anniversary of the Greek War of Independence on two
occasions: A formal event at Olympic Hall on the 27th March marked the beginning of the
year-long celebrations of the significant milestone.
Members of the Australian Parliament and dozens of the Community's members alongside the
Greek Consul attended the Gala Evening to pay their respects to the heroes and their struggle
towards the liberation of Greece 200 years ago. It was an evening that had it all, but above all,
an evening of national pride and patriotic presentations. The musical part by Meraki band
combined with video presentations, song lyrics, moving speeches and dances from that era
set the commemorative spirit alight.
In that same week, the Greek Orthodox Community proudly held its annual laying of the
wreaths ceremony at the Cathedral of Archangels Michael & Gabriel to pay tribute to the
fallen heroes, remembering the bloodshed that lead to Greece’s liberation. Again, Members
of Parliament, representatives of local Greek Associations, members of the Community and
many school children were all there.

Εξώφυλλο:
Επετειακή συναυλία
Δημήτρη Μπάση
στην Μουσική
Αίθουσα του
Δημαρχείου
Αδελαΐδας

The event that was the “talk of the town” before and after it took place however, was what
the Community’s Dance Academy put together as part of the commemoration events.
‘EPANASTASI’ literally took the Greeks of Adelaide by storm! Nothing like this was ever put on
stage before, or at least as far as I can remember! If you were there at Scott Theatre that
night, then you know what I mean, otherwise, it is hard for me to describe it in this message.
But all I can say is, we were absolutely amazed by the cultural and aesthetic elements that
were so professionally put together and executed. Every single person in that theatre felt the
electric vibe, felt the power of the Greek Revolution right on that stage and no one was left
without shedding a tear during or after the show. Simply spectacular. A very big thank you to
the GOCSA Dance Academy.

Greek Orthodox
Community of S.A

In late May, another major event became the main cultural focus of the bicentennial celebrations, the ever popular Dimitris Basis concert at Adelaide Town Hall. The concert was part of a
nationwide tour of Basis in Australia, organised by the Greek Orthodox Community of SA in
conjunction with the Greek Festivals of Australia and the Greece 2021 Committee.

A magical night dedicated to the works of Greece’s four most acclaimed composers, Tsitsanis, Hatzidakis, Xarchakos, Theodorakis, and through the voice of the one and only Dimitris Basis. The Adelaide Town Hall auditorium
reached its permitted capacity as tickets for the much anticipated concert went on sale online, with seats filling up
fast. It was an unforgettable night and one that had everyone standing, singing and clapping.
Everyone’s favourite winter event, the Quiz Night, also returned this year and everyone pulled out their thinking
caps to claim some of the great prizes and of course, to enjoy the fun in a warm, cosy, family atmosphere. The Quiz
Night, organised by the Community’s Afternoon Greek Schools, was held at Thebarton Greek Community Hall (The
function hall of Saint Nicholas) on Friday May 14th. Apart from the abundance of knowledge, questions and the
variety of snacks at each table, patrons also enjoyed a sparkling dance performance by ‘Danca Brazil’ who brought
the sounds and rhythms of South America to the popular hall. Thanks to QUIZ MASTER DARRYL BUCHANAN..
On May 21st our church of Saints Constantine & Helen at Goodwood celebrated its Feast Day. It was different from
last year and back to normal as the church services were conducted routinely, with people attending on both days
(on the eve and on the actual Name Day). We were pleased to see that such significant religious events that are so
important for our community members were not disrupted by the pandemic. The annual Goodwood Greek Festival, held to celebrate the church’s name day didn’t go ahead, however, the Church Committee and the Women’s
Fellowship offered the traditional souvlakia and loukoumades for take-away. We also had the hall open for those
who wished to enjoy their lunch with other community members. Thank you again to all the fabulous volunteers.
The ensuing months will be quite busy for the Community as we continue to gear up our celebrations for the
bicentennial of the Greek War of Independence, so please stay tuned to our social and other media for updates
and we hope to see you soon!

Regards
Bill Gonis

Αγαπημένα μέλη και φίλοι της Κοινότητας,

Είμαστε ήδη στα μισά του 2021 και με μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω ότι η φετινή χρονιά είναι αναμφίβολα
καλύτερη από την περυσινή όσον αφορά την πολιτιστική μας δραστηριότητα.
Ο χειμώνας σχεδόν ξεκίνησε και μαζί με αυτόν ξεκίνησαν και θα συνεχίσουν οι προγραμματισμένες μας
επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι το τέλος του χρόνου, καλύπτοντας
όλες τις μορφές τέχνης. Θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι οι φετινές μας εκδηλώσεις είναι επίσης αφιερωμένες
στα 90 Χρόνια της Κοινότητάς μας, μιας και πέρυσι λόγω της πανδημίας δεν καταφέραμε να τις πραγματοποιήσουμε.

Τον Μάρτιο τιμήσαμε την μεγάλη μας Επέτειο των 200 Χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση με δυο εκδηλώσεις:
Το Σάββατο 27 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσημη δεξίωση στο Ολύμπικ Χωλ, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη
των επετειακών εκδηλώσεων για το 2021. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολιτικοί εκπρόσωποι, ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας, εκπρόσωποι τοπικών Ελληνικών Συλλόγων και μέλη της Κοινότητας για να τιμήσουν τους
ήρωες και τον Μεγάλο Αγώνα για την ελευθερία της Ελλάδας. Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα, αλλά πάνω απ’
όλα, ήταν γεμάτη εθνική υπερηφάνεια και παρουσιάσεις πατριωτικού χαρακτήρα. Το μουσικό κομμάτι από το
μουσικό συγκρότημα Μεράκι ζωντάνεψε τον επετειακό χαρακτήρα της βραδιάς΄, αφού συνοδεύτηκε με προβολή
βίντεο, στίχους τραγουδιών, συγκινητικές ομιλίες και παραδοσιακούς χορούς της εποχής. Βλέπετε, το να
γιορτάσουμε τα 200 από την Ελληνική Επανάσταση είναι κάτι για το οποίο δεν μας δίνεται ευκαιρία κάθε μέρα.
Την ίδια εβδομάδα η Κοινότητα πραγματοποίησε την ετήσια τελετή και εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στο

Μήνυμα Προέδρου
κενοτάφιο του Καθεδρικού μας Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών, αποτίνοντας ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες
που έπεσαν, δίνοντας το δικό τους αίμα για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι , εκπρόσωποι διαφόρων τοπικών Ελληνικών Συλλόγων, πλήθος
κόσμου και δεκάδες μαθητές.
Η επετειακή εκδήλωση όμως για την οποία μιλούσε όλη η πόλη ήταν το μουσικοχορευτικό υπερθέαμα της
Ακαδημίας Χορού με τίτλο «Επανάσταση», η οποία κυριολεκτικά άφησε έκθαμβο το κοινό. Δεν είχε ποτέ στο
παρελθόν διοργανωθεί μουσικοχορευτική θεατρική παραγωγή αυτής της κλίμακας, τουλάχιστον όσο μπορώ να
θυμηθώ
εγώ.
Αν ήσασταν στο Σκοτ Θήατερ εκείνο το βράδυ, τότε ξέρετε πολύ καλά για τι πράγμα σας μιλάω.
Αλλιώς, είναι πολύ δύσκολο να σας το περιγράψω σε αυτό το μήνυμα. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι
μείναμε όλοι άκρως εντυπωσιασμένοι από τα πολιτιστικά και αισθητικά στοιχεία της τόσο επαγγελματικής
παραγωγής. Η ατμόσφαιρα ήταν απλά γεμάτη θετική πατριωτική ενέργεια καθώς η ιστορία της Επανάστασης
αναπαραστάθηκε στη σκηνή μέσω μουσικής, τραγουδιών, υποκριτικής και πάνω απ’ όλα, χορού. Η συγκίνηση
από αυτό το υπερθέαμα ήταν διάχυτη μέσα στην αίθουσα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ακαδημία Χορού της
Κοινότητάς μας.
Το Πάσχα γιορτάστηκε φέτος κανονικά, όλοι μας οι ναοί ήταν ανοιχτοί και έτοιμοι να υποδεχθούν ξανά τους
πιστούς. Οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας τελέστηκαν χωρίς προβλήματα και ταυτόχρονα τηρήθηκαν
αυστηρά τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας, κυρίως τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο όπου
περισσότερος κόσμος συγκεντρώνεται στους ναούς.
Στα τέλη του Μαΐου, μια άλλη λαμπρή επετειακή εκδήλωση της Κοινότητας που καθήλωσε το κοινό ήταν η
συναυλία του Δημήτρη Μπάση στο Δημαρχείο της Αδελαΐδας. Η συναυλία ήταν στα πλαίσια της περιοδείας του
με αφορμή τους εορτασμούς για τα 200 Χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και ήταν υπό την αιγίδα της
Επιτροπής Ελλάδα 2021. Ήταν μια μαγική βραδιά αφιερωμένη στους τέσσερις μεγάλους Έλληνες
μουσικοσυνθέτες με φόντο την Ελληνική Επανάσταση. Οι θέσεις στην αίθουσα συναυλιών του Δημαρχείου
Αδελαΐδας γέμισαν μέχρι το επιτρεπόμενο όριο με τις πωλήσεις των εισιτηρίων να παίρνουν φωτιά ακόμα και
στην εκπνοή του χρόνου πριν τη συναυλία. Ήταν κάτι αναμενόμενο για να είμαι ειλικρινής αφού ο Δημήτρης
Μπάσης είναι από τους πλέον αγαπημένους καλλιτέχνες της ομογένειας της Αυστραλίας.
Η Βραδιά Κουΐζ που όλοι αγαπάνε, επέστρεψε κανονικά φέτος στις δραστηριότητες της Κοινότητας. Όλοι όσοι
πήραν μέρος, έβαλαν τις γνώσεις τους στο τραπέζι και ήρθαν να διασκεδάσουν σε μια ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα,
κερδίζοντας ταυτόχρονα πλούσια δώρα. Η Βραδιά Κουΐζ ήταν μια πρωτοβουλία του Γραφείου Συντονισμού
Εκπαίδευσης της Κοινότητας και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Ι. Ναού Αγίου Νικολάου, στο Θέμπαρτον. Εκτός από τις ερωτήσεις γνώσεων και τα αγαπημένα χειμερινά σνακς, οι
θαμώνες ψυχαγωγήθηκαν και με ρυθμούς από τη Λατινική Αμερική με το χορευτικό συγκρότημα ‘Danca Brazil’ το
οποίο εντυπωσίασε με τις χορευτικές ρουτίνες της σάμπα και σάλσα.
Στις 21 Μαΐου εορτάσαμε φέτος τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο
Γκουντγουντ. Εν συγκρίσει με πέρυσι όπου ο Εσπερινός την παραμονή το βράδυ αλλά και η Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία ανήμερα της εορτής, πραγματοποιήθηκε κανονικά με τη συμμετοχή κόσμου, τηρώντας πάντοτε τα
υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της πανδημίας. Μπορεί το καθιερωμένο πανηγύρι να μην πραγματοποιήθηκε,
ωστόσο η Εκκλησιαστική Επιτροπή σε συνεργασία με τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα προσέφεραν στους πιστούς τα
αγαπημένα σουβλάκια και λουκουμάδες, κυρίως σε πακέτα για το σπίτι, ωστόσο η αίθουσα εκδηλώσεων του
Ναού παρέμεινε ανοιχτή για όσους ήθελαν να απολαύσουν το μεσημεριανό εορταστικό γεύμα στο χωλ.
Οι επόμενοι μήνες θα είναι αρκετά γεμάτοι για την Κοινότητα καθώς συνεχίζουμε τις εορταστικές μας εκδηλώσεις
για τα 200 Χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, οπότε μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για νεότερα και
ευελπιστούμε να σας δούμε πάλι σύντομα.
Βασίλειος Γκόνης
Πρόεδρος
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Ξεκίνησαν οι επετειακές
εκδηλώσεις

Ε

πίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για
τα 200 Χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση έκανε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νοτίου Αυστραλίας το Σάββατο 27 Μαρτίου.Η Ολυμπιακή
Αίθουσα στο κέντρο της πόλης φιλοξένησε το βράδυ του
Σαββάτου τη μεγαλειώδη επετειακή εκδήλωση, παρουσία
εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων, του Γενικού Πρόξενου
της Ελλάδας, εκπροσώπων Ελληνικών Συλλόγων και μελών της Κοινότητας.
Η ίδια εκδήλωση όμως ήταν επίσης αφιερωμένη και στην
90η Επέτειο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α.,
αφού, οι περυσινές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί είχαν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας.
Κατά το επίσημο μέρος o κ. Ντέηβιντ Πιζόνι, Υπουργός
Καινοτομίας και Δεξιοτήτων, αναφερόμενος στην
επιτυχημένη έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης είπε
πως οι Έλληνες ενέπνευσαν την ανεξαρτησία και άλλων
κρατών στην Ευρώπη.
«Οι Έλληνες μετανάστες είχαν παρόμοια επίδραση στην
Αυστραλία, καθώς υπέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο
μπορεί κανείς να προοδεύσει και να αγγίξει την
επιτυχία,» είπε χαρακτηριστικά.
Με στίχους από τον Θούριο του Ρήγα ξεκίνησε το δικό του
μήνυμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλειος ο Γκόνης
ο οποίος βαθιά συγκινημένος είπε πως η Κοινότητα
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πορεύεται στα ηρωικά κατορθώματα βγαλμένα από την
ελληνική ιστορία που χάνεται στο χρόνο.
«Κρατώντας στις μνήμες μας και τιμώντας τον Μεγάλο
Αγώνα και τους Ήρωές μας, μένουμε σίγουροι ότι η
παρακαταθήκη που μας άφησαν παραμένει ζωντανή και
μας εμπνέει όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε
γωνιά του πλανήτη όπου υπάρχουν Έλληνες,» είπε ο κ.
Γκόνης. Μήνυμα όμως απεύθυνε από την Ελλάδα και η
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη που είχε στηθεί μέσα στην αίθουσα.
Η κα Σακελλαροπούλου στάθηκε στο γεγονός ότι οι
Έλληνες της Διασποράς ήταν αυτοί που συνέβαλαν
σημαντικά στην αφύπνιση της ελληνικής εθνικής
συνείδησης πριν ξεσπάσει η Επανάσταση.
«Σε αυτή την ιστορική συγκυρία, ξεχωριστή θέση στη
συλλογική μας μνήμη κατέχουν οι Έλληνες της
Διασποράς,» δήλωσε η κα Σακελλαροπούλου.
Παρόμοιο ήταν και το περιεχόμενο του μηνύματος του
Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Νότια Αυστραλία κ.
Γεωργίου Ψιάχα.
«Ο Ελληνισμός έστω και υπόδουλος ή ευρισκόμενος στη
διασπορά, κατάφερνε πάντα να διατηρεί ζωντανή τη

φλόγα της εθνικής συνείδησης, τη γλώσσα και τον πολιτισμό του,» είπε ο κ. Ψιάχας.
Την Ολυμπιακή αίθουσα «έντυσαν» τα χρώματα της
γαλανόλευκης, κάτω από μουσικές αποχρώσεις από την
ορχήστρα ‘Μεράκι’ εμπνευσμένες από την παράδοση και
τον Μεγάλο Αγώνα.
Οι μεγάλες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης δεν θα
μπορούσαν να μην αποτελέσουν μέρος της Επετειακής
διακόσμησης της αίθουσας.
Εικόνες των αθάνατων ηρώων κάλυψαν τους τοίχους της
αίθουσας απ’ άκρη σ’ άκρη θυμίζοντας στους παραβρισκόμενους ότι η ελευθερία της Ελλάδας αποκτήθηκε με
το δικό τους αίμα.
Το πολιτιστικό κομμάτι της μεγάλης δεξίωσης άνοιξαν οι

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου—Κατάθεση
στεφάνων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
μαθητές της Ακαδημίας Χορού της Κοινότητας με
παραδοσιακούς χορούς και επετειακά τραγούδια,
στέλνοντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους.
Στην δεξίωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η κα Τζινγκ
Λη, Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, η κα Ειρήνη
Πνευματικού, Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου εκπροσωπώντας τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Πήτερ Μαλιναύσκα, η κα Κωνσταντίνα Μπονάρου,
Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, ο κ. Φρανκ
Πανγκάλλο, Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου και του
κόμματος SA Best, ο κ. Ντέηβιντ Ρίτζγουεη, Μέλος του
Νομοθετικού Συμβουλίου, ο κ. Αναστάσιος Κουτσαντώνης, Βουλευτής Περιφέρειας Γουέστ Τόρρενς, η κα Τζέην
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Στίνσον, Βουλευτής Περιφέρειας Μπάντκοου, ο κ. Στάθης
Γεωργανάς, Ομοσπονδιακός Βουλευτής Αδελαΐδας, ο
πρώην Ανώτατος Δικαστής Νοτίου Αυστραλίας κ. Μάηκλ
Άτκινσον, η Δήμαρχος Αδελαΐδας κ. Σάντυ Βερσούρ, ο
Δήμαρχος του Άνλεϋ κ. Μάηκλ Χιούητσον, η κα Αντριάνα
Χριστοπούλου μέλος της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας Ν.Α εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής κ. Νόρμαν Σούλερ και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παύλος Αλεξανδρίδης εκ μέρους της Δημάρχου του Τσάρλς Στερτ κα
Άντζελα Έβανς.
Καθήκοντα τελετάρχη ανέλαβε ο Πρόεδρος της
Πολιτιστικής Επιτροπής της Κοινότητας
κ. Παναγιώτης Ππύρος.
Να σημειώσουμε ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νοτίου Αυστραλίας, με έναρξη την παραπάνω δεξίωση
έχει προγραμματίσει σειρά επετειακών εκδηλώσεων
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου , λεπτομέρειες για τις
οποίες θα δημοσιευθούν σε σχετικές ανακοινώσεις.

Commemorations have
begun!

The Greek Orthodox Community of South Australia officially launched on Saturday the 27th of March its events program to celebrate the 200th Year Anniversary of the Greek
Revolution
The official launch was marked with a Gala Evening at the
Olympic Hall, a glamorous reception attended by many
Members of Parliament, the Consul General of Greece, representatives of local Greek Associations and members of
the Community.
The event also celebrated the 90th Year Anniversary of the
Greek Orthodox Community of South Australia since last
year’s celebrations had to be cancelled due to the COVID
pandemic.
During the formal part, the Hon David Pisoni, Minister for
Innovation and Skills, talking about the successful outcome
of the Greek Revolution mentioned that the Greek success
story inspired many other countries towards their independence.

heroes, we make sure their legacy continues to lead us and
inspire us not just within the Greek borders, but in every
corner of the globe where Hellenes live and thrive,” Mr
Gonis said.
On the occasion of the 200th Year Anniversary and the Gala
Evening, the Community was honoured to receive a video
message from the President of the Hellenic Republic, her
Excellency Ekaterini Sakellaropoulou.
The video message was presented on the giant screen that
was set up on the side of the stage.
“It was the Greeks of Diaspora who ignited the sense of
Greek national identity just before the
Revolution broke out.
“In this historic conjuncture, the Greeks of Diaspora have a
special place in our collective memory,” she added.

“Greek migrants had the same effect in Australia setting up The Consul General of Greece in South Australia, Hon
the model to success,” he said.
George Psiahas had a similar approach in his message to
that of the President of the Hellenic Republic.
Beginning his message with a verse from the famous poem
‘Thourios’, by Rigas Fereos, the President of the Greek
“Hellenism always finds a way to survive and to maintain a
Community Mr. Bill Gonis said that the Community follows strong sense of national identity, no matter what the situathe steps of the Heroes and their sacrifice, as they shape
tion is, either being under foreign rule or in the Diaspora,”
the course of history of our nation.
he said.
On the aesthetic side of things, the Olympic Hall radiated
“By remembering and honouring the Great Struggle and its its Hellenic character through the colours of the Greek flag
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and under the musical hues by ‘Meraki’ band, inspired
by tradition and tales from the Great Struggle.
The aesthetic approach could not be complete without
featuring the Great Heroes of the 1821 Revolution.
Images of some of the great legends of the Greek
Struggle covered the covers from one end to the other,
reminding everyone that Greece’s freedom was written
with their own blood.
The cultural part of the evening featured performances
by the students of the Community’s Dance Academy.
Performing traditional dance and songs inspired by the
Greek Revolution along with the traditional costumes,
Mary Couros, Councillor Paul Alexandrides on behalf of
the Mayor of Charles Sturt Ms Angela Evans and Ms
Adriana Christopoulos, Member of the South Australian
Multicultural & Ethnic Affairs Commission, on behalf of
the Chair of the Commission Mr Norman Schueler.
MC at the event was Mr Peter Ppiros, Chair of the
Community’s Cultural Committee.
The Greek Orthodox Community has scheduled a series
of commemorative events throughout the year, with the
Gala Evening being the first on the list.
For details regarding the rest of the events, the Community will release relevant announcements in due course.
the Academy added to a particularly moving
atmosphere.
Other official guests who attended the Gala Evening
were, the Hon Jing Lee, MLC, Assistant Minister to the
Premier, the Hon Irene Pnevmatikos, MLC on behalf of
the Leader of the Opposition Mr Peter Malinauskas, the
Hon Connie Bonaros, MLC, the Hon Frank Pangallo MLC,
the Hon David Ridgway, MLC, Mr Tom Koutsantonis,
Member for West Torrens, Ms Jayne Stinson, Member
for Badcoe, Mr Steve Georganas, Federal Member for
Adelaide, former Attorney General of South Australia
Hon Michael Atkinson, the Lord Mayor of Adelaide Hon
Sandy Verschoor, the Mayor of the City of Unley
Mr Michael Hewitson, Deputy Mayor of Adelaide Ms
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Εθνική Επέτειος 25ης
Μαρτίου - 200 χρόνια μετά

Τη δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση για τον εορτασμό των 200
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση πραγματοποίησε η
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. την Κυριακή 28
Μαρτίου. Στον Καθεδρικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο
κέντρο της Αδελαΐδας πραγματοποιήθηκε το πρωί της
Κυριακής Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων
προς τιμή των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης. Επίσημοι
προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, μέλη της
Διοίκησης της Κοινότητας και μαθητές συγκεντρώθηκαν
στον ναό για να παρακολουθήσουν την Πανηγυρική
Δοξολογία με τη συμμετοχή όλου του ιερού κλήρου.
Τα χρώματα της γαλανόλευκης στόλισαν το εσωτερικό του
Καθεδρικού Ναού, προσθέτοντας στο αίσθημα εθνικής συνείδησης και θυμίζοντας τις ηρωικές προσπάθειες αυτών
που πολέμησαν ενάντια στoν Οθωμανικό ζυγό. Η παρουσία
των ελληνικών σχολείων πάντοτε έντονη στις Εθνικές
Επετείους, όπου μαθητές και μαθήτριες με παραδοσιακές
στολές και ελληνικές σημαίες αποδεικνύουν ότι οι νεότερες
γενιές Ελλήνων, φέρουν τις ίδιες αιώνιες αξίες και ιδανικά
των ηρώων του ’21. Την Πανηγυρική Δοξολογία ακολούθησε
μεγάλη τελετή και επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμη των πεσόντων, μπροστά στο ηρώο του Ι. Ναού.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, επίσημοι προσκεκλημένοι και
εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων κατέθεσαν
στεφάνια, αποτίνοντας φόρο τιμής σε εκείνους που
θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδας. Στο μήνυμα
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του ο κ. Γκόνης τόνισε ότι το αντίκτυπο των θυσιών των
Ηρώων της Απελευθέρωσης της πατρίδας είναι τεράστιο και
ακόμα μας οδηγεί.
«Σήμερα, η δύναμη που αντλούμε από τους αθάνατους
ήρωες του Έπους του 21, είναι αστείρευτη, μας εμπνέει και
μας ενθαρρύνει,» είπε ο κ. Γκόνης. Την εορταστική
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος
του Άνλεϋ Τζόρτνταν Ντοντ, εκ μέρους του Κ. Ντέηβιντ Πιζόνι, Υπουργού Καινοτομίας και Δεξιοτήτων, η κα Ζωή Μπέττισον, Υπουργός Πολυπολιτισμικότητας στην Αντιπολίτευση,
εκ μέρους του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης κ. Πήτερ
Μαλιναύσκα, η κα Ειρήνη Πνευματικού, Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, Η κα Κωνσταντίνα Μπονάρου, Μέλος
του Νομοθετικού Συμβουλίου, ο κ. Φράνκ Πανγκάλο, Μέλος
του Νομοθετικού Συμβουλίου και εκ μέρους κόμματος SA
BEST, η κα Τζέην Στήνσον, Βουλευτής Περιφέρειας
Μπάντκοου, ο κ. Τουνγκ Νγκο, Μέλος του Νομοθετικού
Συμβουλίου, εκ μέρους του κου Στάθη Γεωργανά, Ομοσπονδιακού Βουλευτή Αδελαΐδας, η Αντιδήμαρχος Αδελαΐδας κα
Μαίρη Κούρου, εκ μέρους της Δημάρχου Αδελαΐδας κα
Σάντυ Βέρσουρ και η κα Αντριάνα Χριστοπούλου, μέλος της
Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας Ν.Α εκ μέρους του
Προέδρου της Επιτροπής κου Νόρμαν Σούλερ. Κατά τη
διάρκεια της τελετής έγινα παρουσιάσεις από τους μαθητές
των ελληνικών σχολείων με απαγγελίες ποιημάτων,
σύντομα σκετς και τραγούδια.

Greek National Day
25th March - 200 years on

The Community’s second consecutive event to commemorate the bicentennial of the Greek War of Independence
took place on Sunday 28 March at the Cathedral of
Archangels Michael & Gabriel. Although the event is held
every year, this year, due to the 200th Year Anniversary it
took special significance. The memorial service and laying of
wreaths in memory of the heroes of the Greek Revolution
reminded us all of the great struggle that lead to Greece’s
Independence, 200 years on. Members of Parliament,
representatives of local Greek Associations, members of the
Community and young students attended the event.
The Greek flag made its strong presence inside and outside
the church, and along with it, a sense of deep national pride
as the blue and white colours reflect names of heroes who
fought for Greece’s independence.
The participation of Greek schools on National Days is
always an indispensable part of the commemoration and it
was no exception this year.
Following the Doxology and the memorial service the event
continued outside at the church’s cenotaph with the laying
of the wreaths as a small tribute to those who fought with
bravery thus setting in motion the course of Greece’s
freedom and independence.
Presentations by the Afternoon Greek Schools students
were a bit more elaborate this year as they took to the
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stage to recite poems inspired by the Greek Revolution but
also to act out in short plays some of the Revolution’s most
significant events. In his message, the President Mr Gonis
emphasised that the impact of the heroic struggle still
inspires us and leads us today.
“Today, the strength we derive from the immortals of the
1821 War of Independence is endless, is inspiring and gives
us the courage to continue as a nation,” Mr Gonis said.
The event was attended by Unley Deputy Lord Mayor
Jordan Dodd on behalf of the Hon David Pisoni, Minister for
Innovation and Skills, Ms Zoe Bettison, Shadow Minister of
Multicultural Affairs on behalf of the Opposition Leader Peter Malinauskas, the Hon Irene Pnevmatikos MLC, the Hon
Connie Bonnaros MLC, the Hon Frank Pangallo MLC and on
behalf of SA Best, Ms Jayne Stinson, Member for Badcoe,
Mr Tung Ngo MLC on behalf of Mr Steve Georganas, Federal
Member of Adelaide, Ms Mary Couros, Deputy Lord Mayor
on behalf of the Lord Mayor of Adelaide the Hon Sandy
Verschoor and Mrs Adriana Christopoulos, member of the
South Australian Multicultural and Ethnic Affairs Commission on behalf of the Chair of the Commission
Mr Norman Schueler.

ΠΑΣΧΑ ΜΕ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Πάσχα κάτω από κανονικές πλέον συνθήκες έκανε φέτος ο
Ελληνισμός της Νότιας Αυστραλίας αν αναλογιστούμε ότι
πέρυσι τέτοια εποχή οι Πασχαλινοί ύμνοι ηχούσαν σε
άδειους ναούς.
Φέτος ωστόσο, σε αντίθεση με την καταθλιπτική Πασχαλινή περίοδο του 2020, οι ναοί της Κοινότητας κατακλύστηκαν από πιστούς για να ακολουθήσουν το Θείο Δράμα,
πάντοτε τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Με την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας όλοι οι ναοί λειτούργησαν κανονικά, ενώ στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης προσφέρθηκε νηστίσιμο γεύμα την Κυριακή των Βαΐων.
Την Μεγάλη Παρασκευή, όπως άλλωστε συνηθίζεται, μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου στις εκκλησίες καθόλη τη διάρκεια της ημέρας για να παρακολουθήσει τόσο
την Αποκαθήλωση του Θεανθρώπου όσο και τη λειτουργία του Επιταφίου αργότερα το βράδυ.
Παρουσία επίσημων προσκεκλημένων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας και εκατοντάδες πιστοί
κάθε ηλικίας παρακολούθησαν με την προσήκουσα ευλάβεια το βράδυ της Παρασκευής την Ακολουθία αλλά και
την περιφορά του Επιταφίου.

Στην Πασχαλινή παράδοση του στολισμού του Επιταφίου
επέστρεψαν φέτος οι κυρίες των Φιλοπτώχων των Ναών.
Το Μεγάλο Σάββατο τελέστηκε κανονικά η Αναστάσιμη
Ακολουθία, παρουσία επίσημων προσκεκλημένων και
εκατοντάδων πιστών, ενώ το «Δεύτε Λάβετε Φως» στις
12.00 τα μεσάνυχτα έστειλε μήνυμα ελπίδας
και αισιοδοξίας.
Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους που παρακολούθησαν τις Πασχαλινές Ακολουθίες ήταν ο
Υπουργός Καινοτομίας και Δεξιοτήτων κ. Ντέηβιντ Πιζόνι,
η Υπουργός Προστασίας του Παιδιού κα Ρέητσελ Σάντερσον, η Υπουργός Πολυπολιτισμικότητας στην Αντιπολίτευση κα Ζωή Μπέττισον, η Βουλευτής Περιφέρειας
Μπάντκοου κα Τζέην Στίνσον, ο κ. Φρανκ Πανγκάλλο από
το κόμμα SA Best και Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος του Γουέστ Τόρρενς κ. Μάηκλ Κόξον, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αδελαΐδας κ. Φρανζ Κνολ, ο
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Στάρλς Στερτ κ. Παύλος
Αλεξανδρίδης και ο κ. Μουχαμά Γιοτχάμ από την Επιτροπή
Πολυπολιτισμικότητας Ν.Α.

EASTER CELEBRATIONS
RETURNED TO NORMAL

Easter celebrations were back to normal this year as we
left the nightmarish 2020 behind when all activities, including any religious one, were left hanging from a
thread called “COVID”.
This year however, our churches opened their doors to
parishioners who literally made the most of the weeklong Easter celebrations, flocking at each one of our four
churches around Adelaide. In saying that, all COVID
safety measures and regulations were followed.
Holy Week began on April 25th with services running as
per normal. The church of Saints Constantine and Helen
at Goodwood went one step further by offering to its
parishioners a lunch on Palm Sunday.
As it is always the case, hundreds of people attended the
Good Friday services throughout the day, namely the
Lamentation and the ‘Epitaphio’ services. The Epitaphio
procession went ahead as per normal, following always
covid safety measures.
The whole Community came together throughout the
Holy days of the weekend to attend the services along
with Members of Parliament and Members of the
Administrative Council of GOCSA. The ‘Epitaphio’ decorations is an integral part of the celebrations where a

number of younger and older women gather to put the
flower arrangements on to the “Tomb of Christ” for the
procession on Friday night.
Saturday night, being the finale of the Easter
celebrations as we follow the Passion of Jesus saw again
hundreds of people going through the churches’ doors.
The message of the Resurrection of Christ at the
Saturday midnight service had an extra meaning this
year as it not only represents inner soul cleansing but
also a new beginning as we still come to terms with the
devastating results of the pandemic.
Some of the Government Officials who attended the
Greek Orthodox Easter services were the Hon David
Pisoni, Minister for Innovation and Skills, the Hon Rachel
Sanderson, Minister for Child Protection and Member
for Adelaide, Ms Zoe Bettison, Shadow Minister for
Multicultural Affairs, Ms Jayne Stinson, Member for
Badcoe, the Hon Frank Pangallo MLC and member of SA
Best, Mr Michael Coxon, Mayor of West Torrens,
Adelaide City Councillor Mr Franz Knoll, Charles Sturt
City Councillor Mr Paul Alexandrides and Mr Mouhama
Yotham from SAMEAC.

Ο Δημήτρης Μπάσης και ο
διευθυντής ορχήστρας Τζωρτζ
Έλλις ένωσαν το ταλέντο τους
δίνοντας μια απίστευτα
συγκινητική συναυλία

ΜΑΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ
ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Την απόλυτη μουσική εμπειρία χάρισε σε εκατοντάδες

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βασίλειος Γκόνης

ομογενείς και μη ο αγαπημένος καλλιτέχνης Δημήτρης

είπε, «η συναυλία ήταν καταπληκτική και θέλω

Μπάσης την Παρασκευή 28 Μαΐου στην Μουσική

ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Ελληνική Κοινότητα του

Αίθουσα του Δημαρχείου Αδελαΐδας.

Σίδνεϊ, που συνεργάστηκε με την Πολιτιστική Επιτροπή
της

ΕΟΚΝΑ για να μας φέρουν όλους μαζί απόψε

Η επετειακού χαρακτήρα συναυλία που έδωσε ο

και φυσικά το Δημοτικό Συμβούλιο της Αδελαΐδας και

διάσημος ερμηνευτής πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια

την Πολιτειακή Κυβέρνηση της Ν.Α. για την ευγενική

της περιοδείας του στην Αυστραλία με αφορμή τον

τους υποστήριξη και βοήθεια που κατέστησαν δυνατό

εορτασμό για τα 200 Χρόνια από την

το σπουδαίο αυτό γεγονός».

Ελληνική Επανάσταση.
H συναυλία πλαισιώθηκε με πολυαγαπημένα τραγούδια «Η συναυλία, αποτελεί επίσης παράδειγμα της αφοσίωεκτέλεσε συμφωνική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του

σης μας, τόσο προς τη δική μας Κοινότητα όσο και προς

μαέστρου George Ellis και που ερμήνευσε μέσα από το

την πολυπολιτισμικότητα στην Πολιτεία μας.

μοναδικό ηχόχρωμα της φωνής του ο μεγάλος τραγουδιστής. Τραγούδια που άφησαν εποχή και χάραξαν την

«Ο Δημήτρης Μπάσης και οι περιοδείες του υπήρξαν

μουσική πορεία της Ελλάδας, όπως τα εμπνεύστηκαν οι

ανέκαθεν επιτυχείς σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας

τέσσερις σπουδαιότεροι μουσικοσυνθέτες γέμισαν την

και ευχαριστώ όλες τις Ελληνικές Κοινότητες που

αίθουσα. Ο Δημήτρης Μπάσης κυριολεκτικά αποθεώ-

νεργάστηκαν στενά για να το καταστήσουν αυτό

θηκε από το κοινό ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι έχει μια

δυνατό», κατέληξε.

ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον Ελληνισμό

Χαιρετισμό απηύθυνε στο κοινό και ο επικεφαλής της

της Αυστραλίας.

Πολιτιστικής Επιτροπής της Κοινότητας

«Νιώθω μια πιο ιδιαίτερη συμπάθεια για τους Έλληνες

κ. Παναγιώτης Ππύρος.

συ-

της Αυστραλίας, ίσως γιατί η απόσταση από την πατρίδα
είναι τόσο μεγάλη όσο μεγάλος είναι και ο νόστος για

Τη συναυλία στην Αδελαΐδα παρουσίασε η Ελληνική

αυτή, και αυτό το βλέπω στα μάτια τους», είπε

Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας υπό την αιγίδα

χαρακτηριστικά.

της Επιτροπής Ελλάδα 2021.

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
A MAGICAL CONCERT

IN THE ECHOS OF
THE GREEK
REVOLUTION

Dimitris Basis and conductor
George Ellis joined their talent
giving a spectacular and
moving concert.

GOCSA ELECTIONS
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΝΣΕΒΑΣΜΙΟΝ

The Greek Orthodox Community continued its string of
commemorative events for the 200 Years from the Greek
War of Independence with a once-in-a-life-time concert
that saw the works of four of Greece’s top composers
under one roof.
The concert, featuring leading vocalist Dimitris Basis from
Greece and orchestra conductor George Ellis was part of
Basis’ Australian tour, put together to commemorate the
Bicentennial of the Greek Revolution.
Titled “200 Year of Liberated Greece: Tsitsanis, Hatzidakis,
Xarchakos, Theodorakis” the concert took the Greeks of
Adelaide by storm as it placed itself among the biggest
music events the Greek Community has ever staged.
With the Greek Revolution in the background, Basis
dazzled his audience with his unique vocal hues as he
delivered a repertoire of legendary songs, most of them
about struggle and survival.
Songs that have been engraved in the path of Greece’s
music and song history, inspired by the greatest
composers the country has ever produced, filled the
Adelaide Town Hall Auditorium.
For his top performance, Basis was rewarded with an
enthusiastic audience which absolutely adored him and as
he said, he always had a soft spot for the
Greeks of Australia.
“I always had a soft spot for the Greeks of Australia and

this is maybe because of the huge distance from the
homeland which generates this strong sense of longing
for Greece, something that is so distinct in their eyes,” he
said.
The President of the Greek Orthodox Community
Bill Gonis said “The concert was beyond amazing and I
would like to thank the Greek Orthodox Community of
New South Wales for working together with the Cultural
Committee of GOCSA to put this show together, and of
course I do thank the City of Adelaide and the South
Australian Government for the generous and ongoing
support to make this event possible.
“The concert is also an example of our devotion towards
our Community as well as towards the multicultural
character of our State”
A message was also delivered by the Chair of the
Community’s Cultural Committee Mr Peter Ppiros.
“Dimitris Basis’ tours and concerts have always been
successful in Australia so I thank all the Greek
Communities for making this concert possible.”
The Adelaide concert was presented by the Greek
Orthodox Community of South Australia under the
Auspices of ‘Greece 2021’ Committee.
Basis also performed Brisbane and conclude in Darwin.

Πραγματική
...ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ‘Επανάσταση’ που όλοι περιμέναμε στην Αδελαΐδα,
έγινε!
Ήρωές της, οι ταλαντούχοι μαθητές της Ακαδημίας
Χορού της Κοινότητας που απλά μάγεψαν με την
θεατρική/μουσικοχορευτική παράσταση ‘Επανάσταση’
που παρουσίασαν σε συνεργασία με την Πολιτιστική
Επιτροπή της Κοινότητας το Σάββατο 8 Μαΐου στο
κατάμεστο Σκοτ Θήατερ.
Η παράσταση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
των εκδηλώσεων της Κοινότητας για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση άφησε άναυδο το κοινό τόσο μέσα από τη συγκινητική αφήγηση των ιστορικών γεγονότων όσο και από την αναπαράσταση
των από τους χορευτές και τους μουσικούς.
«Ήταν κάτι που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και που
εξέπληξε το κοινό, ενώ μας συγκίνησε βαθύτατα,»
είπε σε δήλωση του ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Βασίλειος Γκόνης.
Χαιρετισμό απηύθυνε στο κοινό και ο κ. Παναγιώτης
Ππύρος εκ μέρους της Πολιτιστικής Επιτροπής της
Κοινότητας.

ντας μέσα από την τέχνη τoν αγώνα προς την Ανεξαρτησία της Ελλάδας.
Κάθε ιστορικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης,
αναπαραστάθηκε πάνω στη σκηνή μέσα από τα
τραγούδια εποχής και τους πατριωτικούς παραδοσιακούς χορούς, με προβολή αντίστοιχου οπτικού
υλικού. Ο ενθουσιασμός από τις μοναδικές ερμηνείες,
αφηγήσεις και εκτελέσεις συνοδεύθηκε με συγκίνηση
αφού πολλοί ήταν οι θεατές που κυριολεκτικά δάκρυσαν όταν ο αφηγητής περιέγραψε το Παιδομάζωμα
και το Χορό του Ζαλόγγου.
Την ίδια στιγμή, μαθητές της Ακαδημίας εκτέλεσαν
θεατρικές σκηνές εμπνευσμένες από τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν το Έπος του 21.
Άψογα σκηνοθετημένη, η παράσταση ‘Επανάσταση’
συνδύασε μουσική, χρώματα, θέατρο, τραγούδι,
αφήγηση, προσφέροντας στους θεατές ένα
πραγματικό υπερθέαμα που θα μπορούσε άνετα να
περιοδεύσει και εκτός συνόρων Αυστραλίας.

Να σημειώσουμε ότι ήταν η πρώτη μεγάλη εκδήλωση
της Κοινότητας που πραγματοποιήθηκε φέτος εκτός
της Ολυμπιακής Αίθουσας ενώ αξίζει να αναφέρουμε
Η ιστορία του Μεγάλου Αγώνα της απελευθέρωσης
ότι εξάντλησε όλα τα εισιτήρια.
έλαμψε πραγματικά μέσα από το ταλέντο, το πάθος
Την παράσταση παρακολούθησε ο Βουλευτής
και την αγάπη για την Ελλάδα που τρέφουν οι χορευ- Περιφέρειας Αδελαΐδας κ. Στάθης Γεωργανάς,
τές της Ακαδημίας.
ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Νότια
Περίπου 60 χορευτές και 10 μουσικοί (από Αδελαΐδα Αυστραλία κ. Γεώργιος Ψιάχας και η Δημοτική
και Μελβούρνη) έδωσαν ρεσιτάλ ερμηνειών εξιστορώ- Σύμβουλος Χέλεν Ντόνοβαν.

What
a...REVOLUTION

It was a “revolution” in the making and finally it hit
Adelaide on May the 8th at Scott Theatre.
Heroes of this ‘revolution’ were the super talented
dancers of the Community’s Dance Academy with a
mesmerising performance that became the talk of the
town. The musical dance performance titled
’Epanastasi’ (Revolution) was part of the year-long
celebrations of the Greek Community to commemorate
the Bicentennial of the Greek War of Independence.
A five-star presentation that had the audience in awe in
a three-hour music, dance and song spectacle showcasing the moving heroic tales of the Great Greek Struggle
towards Greece’s independence.
“It was something that went beyond anyone’s
expectations and deeply moved us at the same time,”
said Mr Bill Gonis, President of the Greek Community.
A message was also delivered by the Chair of the
Community’s Cultural Committee Mr Peter Ppiros.
The history of the Greek Revolution literally shined
through the talent and the passion of the Academy
dancers towards the homeland of the fathers.
The Academy’s entourage comprised around 60
dancers and a group of local as well as interstate

musicians who showcased through the arts some of the
milestones that determined the course of the War of
Independence.
Every event and highlight in the timeline of the
Revolution was put on the stage and executed through
the lyrics of songs, music of the era and short plays,
enhanced by video presentations and live narration.
Such a spectacle could only impress the audience,
producing at the same time some moving moments
when the narrator described some of the most
traumatic moments of the Greek revolution. It was
indeed a production that could easily go on a national
tour. The Academy’s dancers also showed off their
acting skills as they performed short plays inspired by
key events of the Greek Revolution.
Immaculately directed and perfectly executed,
‘Epanastasi’ was the Community’s first major event
outside the Olympic Hall. It’s worth mentioning that
this was a sell-out event.
The ‘Epanastasi’ event was attended by Mr Steve
Georganas, Federal Member for Adelaide, the Consul
General of Greece Mr Georgios Psiachas and Adelaide
City Councillor Helen Donovan.

GOCSA DANCE
ACADEMY

Community Care Services

Welcome Jacqui Bowden!
I believe that “Age is no barrier” when it
comes to seeking ways to live a great
life. People of all ages should be empowered and encouraged to appreciate their
current circumstances, see their future
self as being the best they can be and
then set goals and work out plans on
how to make that future vision a reality.
My personal life is busy!
Married to a wonderful man and with a
great adult son, my life is full, being active in my local church, being with family
and friends as well as being a selfconfessed “Foodie”. Weekends will
often see me busy in my kitchen preparing shared meals for many people at my
home. I love the richness that sharing a
meal brings, the act of cooking together,
tasting along the way and finally sitting
down to share – it is more than sharing a
meal – it’s an opportunity to share in
My name is Jacqui Bowden and I started people’s life stories and an opportunity
with GOCSA in Community Care Services to get to know them so much better.
as the Manager late April this year. My
family history is that I come from a
mixture of Irish/ French/ English and
Ονομάζομαι Τζάκι Μπόουντεν και ξεScottish backgrounds.
κίνησα να εργάζομαι ως Διευθύντρια
I have had rich and rewarding career,
working as a Registered Nurse and Reg- στις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΟΚΝΑ
istered Midwife in Hospitals, in the Com- στα τέλη Απριλίου αυτού του έτους. Η
munity and as a Manager of Community οικογένειά μου έλκει την καταγωγή
Services. My experience in Community
της από ένα μίγμα τεσσάρων χωρών,
Care circles in SA, VIC and TAS has devel- την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Αγγλία
oped my focus and commitment to
και τη Σκωτία.
deliver quality services older people.
Over the last 15 years I have worked
Η καριέρα μου με έχει ανταμείψει
extensively to support older and vulner- πλουσιοπάροχα. Έχω εργαστεί ως
able people to live fulfilled lives – their
Εγγεγραμμένη Νοσηλεύτρια και
way, and in their community setting of
Εγγεγραμμένη Μαία σε νοσοκομεία
choice.
και σε Κοινωνικές Υπηρεσίες και ως
My passion drives me to ensure that
Διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών.
older people are respected, honoured
Η εμπειρία μου στον τομέα της Κοινωand are placed in the ‘driver’s seat’
νικής Φροντίδας τόσο στη Νότιο
when it comes to designing the right
support at the right time and in the right Αυστραλία όσο και στη Βικτώρια και
Τασμανία με έχει βοηθήσει να επικεway for them.
ντρώσω την προσοχή μου και να
During my career I have worked in the
αφοσιωθώ στην παροχή υπηρεσιών
areas of Chronic Health management,
Dementia Care, Social Isolation, Disabil- ποιότητας στους ηλικιωμένους
ity Care, Veterans Care, Elder Advocacy συνανθρώπους μας.
and Workforce Development - Staff re- Τα τελευταία 15 χρόνια έχω εργαστεί
διεξοδικά υποστηρίζοντας ηλικιωμένα
cruitment, training, and development.
In my role as Regional Manager for the και ευάλωτα άτομα να ζήσουν την ζωή
Regional Assessment Service on behalf τους με τρόπο που να ικανοποιεί τα
of My Aged Care, I have worked closely ίδια και στον τόπο που έχουν επιλέξει.
with the Department of Health and the Το πάθος μου με κάνει να διασφαλίζω
office of the Minister of Health assisting το ότι τα ηλικιωμένα άτομα χαίρουν
older people to access subsidised Aged εκτίμησης και σεβασμού και έχουν τον
Care services.
κύριο λόγο όταν πρέπει να παρθούν
I enjoy working with teams that assist
αποφάσεις για την κατάλληλη υποwith the older person and their families στήριξη στην κατάλληλη χρονική στιγto design supports according to the indi- μή και με τον κατάλληλο τρόπο προς
vidual’s goals, ensure that support is
delivered with excellence and according όφελός τους.
to the Aged Care Quality Standards. As a
Στη διάρκεια της καριέρας μου
Registered Nurse and Midwife, I bring
my clinical skills and experience to sup- εργάστηκα σε τομείς όπως η
Διαχείριση Χρόνιων Προβλημάτων
port the GOCSA Coordinators, Support
Workers and Volunteers to provide ser- Υγείας, η Φροντίδα Ατόμων με Άνοια,
η Κοινωνική Απομόνωση, η Φροντίδα
vices to GOCSA clients.

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες,
η Φροντίδα
Βετεράνων, η Συνηγορία Ηλικιωμένων
και η Ανάπτυξη Εργατικού Δυναμικού
– Επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση
και κατάρτιση.
Στον ρόλο μου ως Περιφερειακής
Διευθύντριας της Περιφερειακής
Υπηρεσίας Αξιολόγησης της My Aged
Care, συνεργάστηκα στενά με το
Υπουργείο Υγείας και το γραφείο του
Υπουργού Υγείας βοηθώντας
ηλικιωμένα άτομα να έχουν
πρόσβαση σε επιδοτούμενες υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων.
Μ’ αρέσει να εργάζομαι με ομάδες
που βοηθούν τους ηλικιωμένους και
τις οικογένειές τους ώστε να
σχεδιάζουν την κατάλληλη υποστήριξη σύμφωνα με τους στόχους τους και
να διασφαλίζουν ότι η υποστήριξη
παρέχεται με άριστο τρόπο και σύμφωνα με τα Πρότυπα Ποιότητας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Ως εγγεγραμμένη Νοσηλεύτρια και Μαία, με τις
κλινικές ικανότητες και την εμπειρία
μου θα μπορέσω να υποστηρίξω τις
συντονίστριες, τους φροντιστές και
τους εθελοντές κατά την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της ΕΟΚΝΑ.
Πιστεύω ότι «η ηλικία δεν αποτελεί
εμπόδιο» όταν αναζητούμε τρόπους
για να ζήσουμε τη ζωή μας όσο το
δυνατόν καλύτερα. Άνθρωποι όλων
των ηλικιών πρέπει να παίρνουν δύναμη και κουράγιο ώστε να εκτιμούν
τις τρέχουσες περιστάσεις τους, να
οραματίζονται τον μελλοντικό τους
εαυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
να βάζουν στόχους και να κάνουν
σχέδια ώστε το όραμά τους να γίνεται
πραγματικότητα.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ
ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ
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Στην προσωπική μου ζωή είμαι
πολυάσχολη! Παντρεμένη με έναν
εξαιρετικό άνθρωπο και έχοντας ένα
θαυμάσιο γιο, η ζωή μου είναι
πάντοτε γεμάτη καθώς συμμετέχω
ενεργά στην εκκλησία της ενορίας
μου, βρίσκομαι συχνά με την
οικογένεια και τους φίλους μου και
είμαι ομολογουμένως «καλοφαγού».
Τα Σαββατοκύριακα τα περνάω συχνά
στην κουζίνα μαγειρεύοντας για
φίλους και συγγενείς. Αγαπώ τα
τραπεζώματα για τον πλούτο που
φέρνουν, αγαπώ να μαγειρεύω με
παρέα, να δοκιμάζω διαφορετικές
γεύσεις και τέλος, να μοιράζομαι με
τους δικούς μου ανθρώπους το
τραπέζι – δεν είναι μόνο το φαγητό,
είναι και μια ευκαιρία να μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας και να γνωρίζουμε
ο ένας τον άλλο πολύ καλύτερα.
Ιούνιος 2021

THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY
COLLABORATES WITH FLINDERS UNIVERSITY AND THE GREEK
UNION OF AGED PENSIONERS OF THEBARTON & SUBURBS FOR
THE “SHARED LUNCHES PROJECT”

In 2019, researchers from the Flinders University Caring Futures Institute met with people who regularly attended
lunch clubs at various cultural community organisations. The
Greek Pensioners of Thebarton were one of these community groups. The researchers discovered that these shared
lunches were very important to people because of the food
and the company that these lunches provide. In fact, people
valued the lunches so much, that they would organise other
things in their life so that they were able to attend the lunch
each week. The researchers were so impressed with how
much these lunches were valued, they designed a new study
to see if sharing a meal once a week would help people to
make new, ongoing friendships and keep people active in
their community. Using the results of this study, researchers
hope to create a program to increase community social
events, particularly for those who might be lonely or for
those would like to increase their friendship group.
The Caring Futures Institute is producing a short film to
showcase this study and would like to thank the Greek Orthodox Community of SA Inc. for facilitating the filming, the
Greek Pensioners of Thebarton for allowing them to film
one of their lunches on 23rd April 2021 and a special thanks
to Mr Jim Papanicolas for a fantastic interview.’
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΦΛΙΝΤΕΡΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ & ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΑ «ΚΟΙΝΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»
Το 2019, μία ομάδα ερευνητών από το Iνστιτούτο για την
Φροντίδα του Μέλλοντος του Πανεπιστημίου Φλίντερς
συναντήθηκε με άτομα που συννετέχουν τακτικά σε γεύματα που διοργανώνονται από διάφορους πολιτιστικούς και
κοινοτικούς συλλόγους. Η Ενωση Ελλήνων Ηλικιωμένων και
Συνταξιούχων Θέμπαρτον και Προαστείων ήταν ένας από
αυτούς τους συλλόγους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα
κοινά γεύματα ήταν πολύ σημαντικά χάρη στο φαγητό και
στη συντροφιά που απολάμβαναν τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτά. Πράγματι, όσοι συμμετείχαν σε τέτοιου είδους γεύματα, τα θεωρούσαν τόσο σημαντικά ώστε οργάνωναν τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους γύρω από αυτά,
Page 22

έτσι ώστε να μπορούν να πηγαίνουν κάθε εβδομάδα.
Οι ερευνητές εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από την εκτίμηση που έτρεφαν οι ηλικιωμένοι για τα γεύματα αυτά, ώστε
σχεδίασαν μία νέα έρευνα για να δουν αν το να μοιράζεσαι
ένα γεύμα μία φορά την εβδομάδα βοηθά τους ανθρώπους
να κάνουν νέες, σταθερές φιλίες και να παραμένουν δραστήριοι στην κοινότητά τους. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, οι ερευνητές ελπίζουν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα που θα αυξήσει τις κοινωνικές δραστηριότητες, ιδιαιτέρως για όσους αισθάνονται απομονωμένοι ή για όσους θέλουν να αποκτήσουν περισσότερες
φιλίες. Το Ινστιτούτο Φροντίδας του Μέλλοντος έχει φτιά-

ξει μία ταινία μικρού μήκους για να προβάλει την έρευνα
αυτή και θα ήθελε να ευχαριστήσει την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα ΝΑ που μεσολάβησε για την οργάνωση των γυρισμάτων καθώς την Ένωση Ελλήνων Ηλικιωμένων και Συνταξιούχων Θέμπαρτον και Προαστείων που επέτρεψαν τα γυρίσματα στη διάρκεια ενός γεύματός τους στις 23 Απριλίου
2021. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης στον κ.
Δημήτρη Παπανικόλα για την εξαιρετική του συνέντευξη.

Office for Ageing Well Stop Elder
Abuse Campaign 2021

The South Australian Government, through Office for Ageing Well, continues to raise community awareness of elder
abuse.
This year is the seventh annual Stop Elder Abuse community awareness campaign, which started on 10 May 2021 and
will run for six weeks, until 20 June.
2021 the focus is on older people’s rights – the right to safety, dignity and autonomy – to be safe, to be treated in a
way that makes them feel worthwhile, and to be free to live the life they choose.
It is important that families, friends and the broader community understand and respect older people’s rights and, if
abuse is suspected, do something about it, in a way that upholds the rights of the older person.
Around one in 20 older Australians experiences some form of abuse from someone they know and trust, often a
member of their own family.
In South Australia, financial and psychological abuse are the most common, with older women more likely to be
experiencing abuse from adult children.

How to prepare for spring and
get ready for summer

Older people experiencing Elder Abuse may display fear, sadness and neglect, amongst other signs.
Remember, if you have concerns, call the SA Abuse Prevention Phone Line on 1800 372 310 for free, confidential
advice and support, or to make a report to the Adult Safeguarding Unit.
For further information, please visit www.sahealth.sa.gov.au/stopelderabuse
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Γραφείο για την
Ευημερία των
Ηλικιωμένων:
Εκστρατεία κατά της
Κακοποίησης
Ηλικιωμένων 2021

ίδιοι.
Είναι σημαντικό η οικογένεια, οι φίλοι και η ευρύτερη
κοινότητα να κατανοούν και να σέβονται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων και σε περίπτωση που υποπτεύονται κακοποίηση, να ενεργούν με τρόπο που να υποστηρίζει τα δικαιώματα των ηλικιωμένων.
Περίπου ένας στους 20 Αυστραλούς αντιμετωπίζει κάποιο είδος κακοποίησης από κάποιον που γνωρίζει και
εμπιστεύεται, συχνά από κάποιο μέλος της ίδιας του
της οικογένειας.

Στην Νότιο Αυστραλία, η οικονομική και ψυχολογική
βία είναι από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις κακοποίησης. Την πλειοψηφία αποτελούν ηλικιωμένες
Η Κυβέρνηση της Νοτίου Αυστραλίας, μέσω του Γραφείου για την Ευημερία των Ηλικιωμένων, εξακολουθεί γυναίκες που είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν
κακοποίηση από τα ενήλικα τέκνα τους.
να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη κατά της
κακοποίησης των ηλικιωμένων.
Τα ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν κακοποίηση
μπορεί να εκδηλώνουν συμπτώματα φόβου, λύπης και
Φέτος είναι η έβδομη κατά σειρά ετήσια εκστρατεία
παραμέλησης μεταξύ άλλων.
για την ενημέρωση του κοινού κατά της Κακοποίησης
των Ηλικιωμένων. Η εκστρατεία με τίτλο «Σταματήστε
την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων» (Stop Elder Abuse) Θυμηθείτε, αν έχετε κάποιο λόγο ανησυχίας, καλέστε
ξεκίνησε στις 10 Μαΐου και θα διαρκέσει για 6 εβδομά- τη Γραμμή Πρόληψης Κακοποίησης Ηλικιωμένων ΝΑ
στο 1800 372 310 για δωρεάν εμπιστευτικές συμβουλές
δες, έως τις 20 Ιουνίου.
και υποστήριξη ή προκειμένου να κάνετε κάποια
Το 2021 η εκστρατεία επικεντρώνεται στα δικαιώματα καταγγελία στη Μονάδα Προστασίας Ενηλίκων.
των ηλικιωμένων – το δικαίωμα στην ασφάλεια, την
αξιοπρέπεια και την αυτονομία – οι ηλικιωμένοι έχουν Για περισσότερες πληοροφορίες, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
το δικαίωμα να είναι ασφαλείς, να τους μεταχειρίζοwww.sahealth.sa.gov.au/stopelderabuse
νται με τρόπο που να νιώθουν αυτοεκτίμηση και να
είναι ελεύθεροι να ζουν τη ζωή που έχουν επιλέξει οι
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Γνωρίζετε την Αυστραλέζικη έκφραση «Είσαι ο βράχος μου» ; Λοιπόν, αυτός ο επιβλητικός μονόλιθος έχει
υπάρξει ο ‘βράχος’ της Αυστραλίας για περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια! Και για εύλογους λόγους. Μέσα στην
απέραντη και επίπεδη επιφάνεια της κεντρικής Αυστραλίας , το Έαρς Ροκ, γνωστό ως Ουλουρού κυριαρχεί στον
απέραντο ορίζοντα δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θεάματα στον πλανήτη. Ακόμα και από
αρκετά μεγάλη απόσταση πριν φτάσει κανείς στο μικρό χωριό με τα ξενοδοχεία, ο βράχος αυτός υψώνεται
επιβλητικά πάνω από την ηλιοκαμένη κόκκινη γη της Αυστραλίας και προετοιμάζει τον επισκέπτη για τη μαγεία
που θα αντικρύσει όταν φτάσει εκεί.
Φτιαγμένο από ψαμμίτη, το Ουλουρού συχνά χαρακτηρίζεται και ως η καρδιά του Κόκκινου Κέντρου και
αποτελεί το πιο παγκόσμια αναγνωρίσιμο φυσικό μνημείο της Αυστραλίας. Πάρτε λοιπόν βαθιές αναπνοές, δείτε
την ασύλληπτη εναλλαγή των χρωμάτων, μάθετε για την μακρόχρονη ιστορία και αφεθείτε στη μαγεία του
μοναδικού αυτού βράχου.
Εκτός από ένα φυσικό θαύμα, το Ουλουρού αποτελεί και πνευματικό κέντρο για τους Ιθαγενείς της Αυστραλίας.
Γύρω από αυτόν έχουν γραφτεί μύθοι και μύθοι, θρύλοι και θρύλοι, ιστορίες επιβίωσης χιλιάδων χρόνων μέσα
από τη ζωή των Αβορίγινων. Το ταξίδι εκεί δεν είναι μόνο μια απόδραση στην έρημο αλλά αποτελεί ένα πνευματικό ταξίδι καθώς η ηρεμία και η ησυχία της περιοχής σε συνδυασμό με την μοναδική φυσική ομορφιά βάζουν
τον επισκέπτη σε μια άλλη συχνότητα.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΟΥΛΟΥΡΟΥ
Από την Αδελαΐδα, μπορείτε να πάτε με δυο τρόπους: Αν σας αρέσει η οδήγηση και θέλετε να νιώσετε την
περιπέτεια της άγριας ενδοχώρας της Αυστραλίας, τότε σας το συνιστούμε. Το ταξίδι είναι περίπου 16 με 17 ώρες
(χωρίς διανυκτέρευση) αλλά αξίζει. Όμως θα πρέπει να κάνετε στάση κάπου για μια διανυκτέρευση γιατί αλλιώς
θα είναι πολύ κουραστικό το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες συνήθως σταματούν στο Κούπερ Πίντι για μια μέρα και δεν το
μετανιώνουν! Η πόλη αυτή όπου βγαίνουν τα οπάλια, είναι πραγματικά αξιόλογη αλλά θα έχουμε αφιέρωμα σε
αυτήν σε επόμενο μας τεύχος.
Η δεύτερη επιλογή είναι να πάτε αεροπορικώς. Υπάρχουν απευθείας πτήσεις από την Αδελαΐδα, είναι περίπου
δυο ώρες και η τιμή του εισιτηρίου μπορεί να κυμανθεί από $250 έως και $780, ανάλογα με την εταιρεία, την
εποχή και τη διαθεσιμότητα. Από το αεροδρόμιο του Εαρς Ροκ, μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο και να φτάσετε
στο ξενοδοχείο σας σε πολύ λίγο χρόνο.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Επειδή το Ουλουρού προστατεύεται ως ιερός χώρος και λόγω της απαράμιλλης ομορφιάς της περιοχής, δεν
έχουν χτιστεί ξενοδοχεία ακριβώς δίπλα στο βράχο η τουλάχιστον σε απόσταση που μπορείς να περπατήσεις.
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Υπάρχει ωστόσο ένας μικρός ξενοδοχειακός οικισμός 23 χιλιόμετρα από τον βράχο ο οποίος ονομάζεται
Γιουλάρα. Εκεί υπάρχουν καταλύματα για όλες τις τσέπες, οπότε μπορείτε να αρκεστείτε με ένα κρεβάτι και ένα
μπάνιο ή μπορείτε να απολαύσετε πολυτελές σέρβις στα ακριβά θέρετρα της περιοχής. Πάντως, οπουδήποτε και
αν μείνετε, η μοναδική εμπειρία που θα αποκομίσετε βλέποντας τον βράχο, δεν πρόκειται να αλλάξει.
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η ανάβαση στον ιερό βράχο έχει πλέον απαγορευτεί. Ωστόσο ο επισκέπτης μπορεί να
κάνει τον περίγυρο του βράχου το οποίο παίρνει περίπου τρεις ώρες. Σας δίνεται η ευκαιρία να δείτε τα διάφορα
σημεία του βράχου τα οποία είναι γεμάτα με αρχαία στοιχεία του πολιτισμού των Αβορίγινων. Αν πάτε Απρίλιο
ή Νοέμβριο, ίσως να έχετε την τύχη να θαυμάσετε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες που σχηματίζονται με την
πτώση των ανοιξιάτικων ή φθινοπωρινών βροχών οι οποίες «πλένουν» τον βράχο, καταλήγοντας στο έδαφος.
Η απόλυτη ησυχία, το τιτίβισμα των πουλιών και το θρόισμα των φύλλων του ευκαλύπτου προσφέρουν μια
πραγματικά μοναδικά εμπειρία. Το ‘Πεδίο των Φώτων’ είναι επίσης κάτι που δεν πρέπει να χάσετε. Θαυμάστε
την πασίγνωστη έκθεση φωτός στο Ουλουρού και δέστε πόσο μαγευτικά φωτίζει το έρημο τοπίο μέσα στη νύχτα.
Μετακίνηση προς και από το Πεδίο των Φώτων γίνεται κατευθείαν από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και
παίρνει μόνο 10 λεπτά από την Γιουλάρα. Επίσης αξίζει να επισκεφτείτε τους εντυπωσιακούς βράχους ‘The Olgas’
που είναι μόνο 25 λεπτά από τη Γιουλάρα με αυτοκίνητο.

ΝΙΚΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΜΑΓΙΚΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
Αν δε δείτε το φως του ηλιοβασιλέματος να φωταγωγεί τον βράχο, τότε δεν έχετε πάει στο Ουλουρού! Κάθε
μέρα, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το παρκινγκ που κοιτάζει προς τον μονόλιθο, κατακλύζεται από τουρίστες που
περιμένουν την μαγική στιγμή όταν το φως του ηλιοβασιλέματος μετατρέπει τον βράχο σε ένα κόκκινο
υπερθέαμα φωτός και χρώματος. Όλοι μένουν με το στόμα ανοιχτό, οι κάμερες παίρνουν φωτιά και αφού
σταματήσουν, όλοι στέκονται ακίνητοι εμπεδώνοντας αυτό το εξαιρετικό φυσικό θέαμα, ηλικίας 500
εκατομμυρίων χρόνων.

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ
Κάνει ζέστη! Πολύ ζέστη! Πάντοτε να έχετε μαζί σας νερό και αντηλιακό, τα οποία μπορείτε να τα προμηθευτείτε
από μαγαζιά και ένα σουπερμάρκετ που υπάρχει στον ξενοδοχειακό οικισμό. Υπάρχουν επίσης πολλές μύγες!
Πάρτε κατάλληλο προστατευτικό καπέλο γιατί αλλιώς θα το μετανιώσετε. Επίσης, προσοχή στα φίδια, ειδικά
όταν ή προσοχή σας έχει απορροφηθεί από την ομορφιά του τοπίου.
Αν
λοιπόν
έχετε ξεμείνει από ιδέες για ταξίδια, γιατί δεν σχεδιάζετε μια απόδραση στο κέντρο της Αυστραλίας.
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JOURNEY TO THE
CENTRE OF
AUSTRALIA
You know the expression “You’re my rock” ? Well, this monumental monolithic structure has been the rock of
Australia for nearly 500 million years! And for good reasons. Amidst the vast flatland of central Australia Ayers
Rock, known as Uluru, dominates the horizon, forming one of the most spectacular natural shows on Earth! Even
from quite a distance away before reaching the small resort village that exists nearby, this red giant rock towers its
posture above the sunburnt soil of the Red Centre and builds up the anticipation of what the visitor is about
to witness.
Made of sandstone, Uluru is often referred to as the heart of the ‘Red Centre’ and is one of Australia’s most
recognisable landmarks. Breathe in, see the colours change before your eyes, hear the stories of time and be
amazed as Uluru captures your heart.
Apart from a natural wonder, Uluru is also a spiritual centre for Indigenous Australians. Around it, there have been
created legends upon legends, myths upon myths and endless stories of survival of thousands of years of
Aboriginal life. A trip there is not only an escape into the outback but also a spiritual journey as the serenity and
quietness of the area in conjunction with nature’s unique beauty sets your mind and soul into a different
frequency.

REACHING ULURU
From Adelaide, there are two ways to get to Uluru. If you enjoy driving and want to be thrilled by the Australian
outback, then this is recommended for you. It is a 16 to 17 hour drive (non-stop that is) but it’s worth the while.
Make sure though to stop over at least for one night just to break the long drive. Usually people stop at Coober
Pedy for a night and let me tell you, they do not regret it. This is another unique spot in the Australian outback but
we will have a special on that at a later edition.
The other available option , which is the quickest one, is to go by plane. There are direct flights from Adelaide to
Uluru and usually they range between $250 and $780, depending on the airline, season and of course, availability.
It is a two-hour flight and you get to land at Ayers Rock Airport. From there, you usually hire a car and get to your
hotel after a short drive.
ACCOMMODATION
Because Uluru is protected as a sacred site and also because of its unique natural beauty, no hotels have been
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built directly next to the rock or at least at walking distance. There is however a group of hotels and resorts only
23 kms from the rock at an area called Yulara. There is accommodation for all budgets so you have the option to
either make do with a bed and a bathroom or you can splurge in the luxury of more upmarket resorts. But
wherever you choose to stay, the experience of seeing the rock isn’t going to be affected.
THINGS TO DO
As you all know, climbing the rock is no longer permitted. However, you can still do the walk around it, which takes
about three hours. You get to see the different parts of the monolith filled with ancient elements of
Aboriginal culture. If you get there in April or November, you may be lucky enough to admire the spectacular
waterfalls that are formed as the spring or autumn rain water washes the rock and ends up splashing on to the
ground. The serenity, the chirping of the birds and the sound of the wind as it ruffles the leaves of the gum trees
offers a truly unique experience. The ‘Field of Light’ is also a must! Admire the internationally acclaimed display at
Uluru and watch as it illuminates the desert night with dazzling effect. Transport to and from the field is organised
through the hotels and resorts and it’s only a ten minute drive from Yulara. Also worth visiting is another rock
formation, known as The Olgas, about 25 minutes from Yulara.
MAGICAL SUNSET
If you don’t get to see the sunset light illuminating the rock, then, you haven’t really been to Uluru. Every day, just
before sunset, the car park overlooking Uluru fills up with tourists who wait for the magical moment. As the sun
slowly hides behind the horizon, its light literally turns the rock red! Everyone in awe! Cameras going off! And
when cameras are down, visitors just take it all this magic in, absorbing every single second that goes by. Maybe
Earth’s most colourful show! Uluru puts on its own show, as it has been doing for the last 500 million years.
THINGS TO CONSIDER
It is hot! I mean, really hot! So, make sure you have water and sunscreen with you whenever you leave your
resort. There are shops and supermarkets in the small village so you can never run short.
And there are flies! Lots of them. An appropriate fly mesh hat would be ideal to avoid the annoying insects.
Also be ware of snakes. Especially if you get distracted by the beauty you witness.
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So, if you have run out of travel ideas, why not try the Uluru experience!

Επέστρεψε η Βραδιά
Κουΐζ

Β

ουτιά στις γνώσεις, λιχουδιές στο τραπέζι, πλούσια
δώρα και χορευτικές ρουτίνες που
ξεσηκώνουν; Ακριβώς! Κάπως έτσι
υποδέχθηκαν, λίγο πρώιμα τον χειμώνα μέλη και φίλοι της Κοινότητας. Ο
λόγος, για την Βραδιά Κουΐζ που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14
Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Κοινότητας στο Θέμπαρτον.
Μια πρωτοβουλία του Γραφείου Εκπαίδευσης της Κοινότητας, η Βραδιά
Κουΐζ αποτελεί την αγαπημένη οικογενειακή έξοδο σε ένα ζεστό και φιλικό
περιβάλλον , καθώς ο χειμώνας
απλώνει τα φτερά του πάνω από την
Αυστραλία. Η αίθουσα γέμισε από
μικρούς και μεγάλους που έπεσαν κυριολεκτικά στη ‘μάχη’ για τα πλούσια
δώρα, κάνοντας βουτιά στις γνώσεις.
Κάθε γύρος και μια πρόκληση, αφού η
θεματολογία δοκίμασε τη δύναμη των
παιχτών σε διάφορα είδη γνώσεων.
Τα διάφορα παιχνίδια μεταξύ των γύρων αύξησαν τις ευκαιρίες για
περισσότερα δώρα και ενώ διατήρησαν την ψυχαγωγία σε υψηλά

επίπεδα. Μια δυναμική παρουσία και
από τον τελετάρχη της βραδιάς τον
Ντάρεν Μπιουκάναν ο οποίος, με
επαγγελματισμό συντόνισε τη ροή των
ερωτήσεων και των παιχνιδιών.
Όλες οι ομάδες έπαιξαν καλά, αλλά
πάντοτε αναδεικνύεται ένας νικητής.
Ο κόπος όμως των παιχτών δεν πήγε
χαμένος αφού, πέρα από τα δώρα που
κέρδισαν από τη λαχειοφόρο,
ανταμείφθηκαν με ένα εντυπωσιακό
χορευτικό θέαμα από το συγκρότημα
‘Danca Brazil’ το οποίο παρουσίασε
ήχους και ρυθμούς από τη Λατινική
Αμερική. Σάμπα και Σάλσα έδωσαν
ραντεβού στη γεμάτη από κόσμο
αίθουσα προσφέροντας ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα που εντυπωσίασε με
τις κινήσεις και το ταλέντο των
χορευτριών.
Ταυτόχρονα, η Βραδιά Κουΐζ, δεν ήταν
μια απλή βραδιά γνώσεων. Και ειδικά
ότι το ελληνικό στοιχείο εμπλέκεται σε
όλο αυτό, η ατμόσφαιρα είναι και η
ανάλογη, κυρίως όταν έχει να κάνει με
τη γαστρονομία. Αν νομίζατε ότι θα
σας αφήναμε μόνο με τα καλούδια
που είχε φέρει ο καθένας στο τραπέζι
του ( και ήταν ουκ ολίγα), κάνατε με-

γάλο λάθος. Η κουζίνα και το
μαγειρείο της αίθουσας ήταν σε
πλήρη λειτουργία, ετοιμάζοντας
αγαπημένους μεζέδες, κυρίως τα
δημοφιλή σουβλάκια. Οι σχάρες δεν
προλάβαιναν να ψήνουν τον αγαπημένο μεζέ αφού οι παραγγελίες
ερχόντουσαν η μια μετά την άλλη.
Ήταν μια βραδιά την οποία
απήλαυσαν μικροί και μεγάλοι και
φυσικά το έπαθλο για την ομάδα που
κέρδισε ήταν αρκετά γενναιόδωρο, αν
και η Βραδιά Κουΐζ έχει να κάνει
περισσότερο με την καλή παρέα και
την ψυχαγωγία παρά για τα δώρα και
για τα έπαθλα που απονέμονται.

Χορεύτριες σε ρυθμούς σάμπα από το
συγκρότημα Danca Brazil

Quiz Night is back!

A blast of knowledge, favourite snacks
on the table, great prizes to be won,
fun Latino dance routines and a warm
family atmosphere? Yes, that’s right.
This is exactly how some of the
Community’s members and friends
welcomed winter. We’re talking of
course for the return of the Quiz
Night, held on Friday, May 14th at
Thebarton Greek Community Centre.

prizes but favourite delicacies too. The
grills didn’t stop sizzling everyone’s
favourite, well, what else, souvlakia,
since they were in such demand.
It was an evening that everyone
All teams played just as well but
seemed to have enjoyed regardless of
there's always only one winning team. age but of course, the winning table
All this effort though didn't go to
was awarded with a very generous
waste as patrons enjoyed a sparkling prize. So were the teams that came
dance show by local group ‘Danca
second and third.
Brazil’ that danced away to the
But, after all, it wasn’t about winning
It was an initiative of the Education
rhythms of Latin America. Salsa and
the prizes, it was more about good
Coordinator’s Office and made
samba met under the same roof and company, family atmosphere and joy
everyone’s favourite family outing on patrons were given a treat as well as a of being able to get together again.
a Friday night in a warm, friendly
break from the knowledge conquest.
atmosphere , as winter spreads its
Meanwhile, the Quiz Night wasn't just
wings over Adelaide.
all about knowledge questions, fun
games and prizes. Especially when the
Young and old, filled the Community’s Greek element is involved, the atmoshall, ready for the knowledge ‘battle’ phere reflects exactly that, with a parin order to claim some great prizes
ticular focus on gastronomy. If
that were up for grabs.
you thought that you we would you
Every round was a true challenge as
let rely only on the platters you
the quiz questions tested everyone’s prepared from home to bring along,
St Nicholas Hall hosted the 1st Quiz
skills on various areas of knowledge.
you were wrong. The hall’s kitchen
Night of the Community for 2021
In the meantime, fun games between and cooking facilities were on full
rounds, increased the chance to win
swing as a team of volunteers made
prizes and kept the fun levels high.
sure the event would offer not only
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Quiz Master Darren Buchanan from
the Ethnic Schools Board did a great
job coordinating the flow of the quiz
questions and fun games.
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