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President’s message
Con Papaconstantinou

Dear members and friends,

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
262 Franklin Street
Adelaide 5000
SOUTH AUSTRALIA

Τηλ: 08-8231 4307
Φαξ: 08-8118 2043
E-mail: gocsa@gocsa.org.au
Web: www.gocsa.org.au

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Κώστας Παπακωνσταντίνου
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Θοδωρής
Παναγόπουλος

ΠΗΓΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΘΡΩΝ:
Γηροκομείο Ρίντλιτον,
Γραφείο Συντονισμού
Εκπαίδευσης,
Εκκλησιαστικό Γραφείο,
Γραφείο Κοινωνικών
Υπηρεσιών,
Πολιτιστική Επιτροπή,
Σύλλογος Κυριών και Δίδων
Ν.Α «Ο Ταξιάρχης»,
Ακαδημία Χορού

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:
Θοδωρής Παναγόπουλος

Εξώφυλλο:
Ο Βασίλης Γκόνης
ατενίζοντας ψηλά
στον ουρανό, πετώντας περιστέρια στα
Θεοφάνεια του 2022.

This is the first time I address you as the Chair of the Greek Orthodox Community of S.A., after
the very sad loss of our President Bill Gonis in early May. My feelings in writing this message
are mixed. I feel honoured and humbled to reach out to you, our members, from my role as
Vice President. At the same time, it is sad to know that this part was usually completed by
Bill, so, now I feel I a huge sense of responsibility to honour his role and demonstrate the
same zest as a President as Bill did. But for all I know, he will be forever in our hearts.
This quarter was quite busy, as we have entered the post covid era where our lives and activities seem to have almost returned to normal.
In March we commemorated our Greek Independence Day , as we do each year. The Cathedral of Archangels Michael and Gabriel was once again the epicentre of the commemoration.
On Saturday 26th of March we held a reception at the Olympic Hall to mark the occasion, having official guests and members of the Community attending the event. The reception featured speeches, live music and a presentation by the students of the Dance Academy.
On Sunday, 27th of March, we held the annual commemoration event at the Cathedral. Clergy, members of the Administrative Council, official guests, representatives from local Greek
Associations and many students participated in the celebrations. The short memorial service
at the church’s courtyard was followed by the laying of wreaths, the President’s message and
the National Anthems. In addition, students from our Afternoon Greek schools recited poems
and sang songs derived from the Greek struggle of 1821.
Easter was on April 24 this year, so, the whole month we were busy with preparations for our
churches. We are delighted to announce that we have ordered new Epitafioi for our churches
but unfortunately, due to the war in Ukraine and the ongoing covid situation the freight couldn't make it in time for this year’s Good Friday procession. Nevertheless, all Easter services
were held normally without any major issues. On Good Friday and Holy Saturday a large number of people made their way to our churches and we were lucky because we had good
weather conditions which helped.
May the 3rd is a day that we will never forget. That day we all woke up to the shocking news
that our President, Bill Gonis had suddenly passed away after suffering a massive stroke. How
can you deal with such horrific news, when it was only a day or two that I was talking to him in
the Community’s Boardroom during a meeting! Everyone was just numb and in disbelief. But
reality was there to keep reminding us that Bill was no longer with us. His funeral was held on
May 12th and was attended by hundreds of people, including the South Australian Premier
The Hon Peter Malinauskas.

Αιωνία σου η μνήμη
Βασίλη μας!

Our cultural calendar went ahead with a small disruption. On May 20th, the Greek Orthodox
Community of S.A. presented international star Dimitris Basis live in concert at the Adelaide
Town Hall. The concert was titled “The ballad of the dead brother and other selected works”
and was a tribute to they late Mikis Theodorakis who passed away in September last year.

Greek Orthodox
Community of S.A

The event was yet another success added to the list of successful cultural events of
the Community.

Community members, local residents and members of the Administrative Council attended a two-day religious
event commemorating our church of Saints Constantine & Helen in Goodwood’s name day as we celebrated the
Feast Day of Saints Constantine & Helen. Services both on Friday night and Saturday morning we held, followed by
the annual Feast at the hall behind the church on Saturday.
On May 23rd the Greek Orthodox Community and the Pan-Ikarian Brotherhood of South Australia had scheduled a
lecture on the Ikarian Migration, to be presented by PhD candidate Mr Yianni Cartledge. The lecture was going to
be held at the Ikarian Hall but had to be postponed, following Bill’s passing.
Our focus now is on the Odyssey Festival, which will be officially launched in September. This year’s theme is
“Celebrating 200 and 90 years” since we didn’t have the opportunity to go ahead with last year’s Festival due to
covid. A series of cultural events tailored for all ages will occupy the month of October, even though all the events
of 2022 are under the Odyssey Festival umbrella. So, stay tuned for more details soon.
I hope you are all safe and well through this winter period and I will see you at our events.

Con Papaconstantinou
President

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας,
Είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι σε εσάς ως νέος Πρόεδρος, ύστερα από την τόσο τραγική απώλεια του
Προέδρου μας Βασίλη Γκόνη. Με διακατέχουν ανάμεικτα συναισθήματα συντάσσοντας αυτό το μήνυμα προς εσάς. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και ταπεινοφροσύνη που ξεκινάω αυτή την επαφή με εσάς, τα μέλη ως ηγετικό στέλεχος της Κοινότητας. Ταυτόχρονα νιώθω ιδιαίτερα λυπημένος γιατί το μήνυμα εδώ στον Παλμό το έγραφε ο Βασίλης, οπότε νιώθω μια τεράστια ευθύνη στα χέρια μου να τιμήσω το ρόλο του και να φανώ αντάξιος του ρόλου
του. Αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι, Βασίλη, μας λείπεις αφάνταστα! Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας.
Το τελευταίο τρίμηνο ήταν αρκετά γεμάτο, καθώς έχουν πλέον χαλαρώσει πολύ τα μέτρα κατά της πανδημίας και
έτσι έχουμε μπει πάλι σχεδόν στους κανονικούς μας ρυθμούς.
Στις 27 Μαρτίου γιορτάσαμε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε χρόνο. Ο
Καθεδρικός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών ήταν και πάλι το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων όπου, επίσημοι καλεσμένοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων, μέλη της Κοινότητας και μαθητές παρακολούθησαν τους εορτασμούς. Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων, ακούστηκε ο
πανηγυρικός της ημέρας ενώ οι μαθητές των σχολείων μας, απήγγειλαν ποιήματα.
Το προηγούμενο βράδυ, στις 26 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε δεξίωση στο Ολύμπικ Χωλ για τον επίσημο εορτασμό της Εθνικής Επετείου. Στη δεξίωση παρευρέθηκαν πολιτικοί εκπρόσωποι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και πλήθος κόσμου. Η δεξίωση πλαισιώθηκε με παρουσιάσεις από την Ακαδημία Χορού της Κοινότητας, ομιλίες
και ζωντανή μουσική.
Το Πάσχα το γιορτάσαμε στις 24 Απριλίου, οπότε όλος ο μήνας Απρίλιος ήταν αφιερωμένος στο μεγάλο γεγονός
του Ορθόδοξου ημερολογίου. Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε και κύλησε ομαλά με όλους τους ναούς να λειτουργούν κανονικά. Την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο όπως άλλωστε το αναμένουμε κάθε χρόνο, εκατοντάδες ομογενείς κατέκλυσαν τους ναούς μας, και σε αυτό βοήθησε και ο καλός καιρός που επικράτησε. Να
πούμε εδώ ότι ενώ είχαμε παραγγείλει καινούριους Επιτάφιους από την Ελλάδα, δυστυχώς, λόγω του πολέμου

Μήνυμα Προέδρου
στην Ουκρανία και την πανδημία, το φορτίο άργησε να φτάσει στην Αδελαΐδα και έτσι δεν μπορέσαμε να έχουμε
τους καινούριους Επιτάφιους για το φετινό Πάσχα.
Τρίτη 3 Μαΐου. Μια ημέρα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Όλοι ξυπνήσαμε με τα τραγικά νέα ότι ο Πρόεδρος μας, ο
Βασίλης Γκόνης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ύστερα από ένα σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη. Πώς θα μπορούσα
να αντιδράσω σε τέτοια δυσάρεστα νέα, όταν πριν από δυο μέρες μιλούσαμε και συζητούσαμε με τον Βασίλη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι μείναμε άφωνοι ακούγοντας την είδηση χωρίς να
μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που μόλις είχε συμβεί. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα ήταν εκεί να μας θυμίζει ότι ο Βασίλης είχε φύγει για πάντα από κοντά μας. Η κηδεία του έγινε στις 12 Μαΐου με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών, ανάμεσα τους και ο Πολιτειακός Πρωθυπουργός Πήτερ Μαλιναύσκας.
Το πολιτιστικό μας ημερολόγιο συνεχίστηκε κανονικά με μόνο μια μικρή διακοπή. Στις 20 Μαΐου η Κοινότητα παρουσίασε τον αγαπημένο καλλιτέχνη από την Ελλάδα, Δημήτρη Μπάση ζωντανά σε συναυλία στο Δημαρχείο Αδελαΐδας. Η συναυλία τιτλοφορήθηκε ‘Το Τραγούδι του νεκρού αδελφού και άλλα μεγάλα έργα’ και ήταν ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη, αποτελώντας μια ακόμη επιτυχημένη πολιτιστική εκδήλωση για την Κοινότητα.
Μέλη της Κοινότητας, κάτοικοι της περιοχής του Γκούντγουντ και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πήραν μέρος
στο εορταστικό διήμερο για την ονομαστική εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον ομώνυμο Ι. Ναό της
Κοινότητας. Τόσο την παραμονή της εορτής, όσο και ανήμερα της εορτής αρκετός κόσμος παρακολούθησε τον
Μεγάλο Εσπερινό και την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία αντίστοιχα, ενώ προσφέραμε και τα αγαπημένα ψητά
στους πιστούς μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στο χωλ πίσω από τον Ναό.
Στις 29 Μαΐου είχε προγραμματιστεί διάλεξη στην αίθουσα της Πανικαριακής Αδελφότητας με θέμα την Ικαριακή
Μετανάστευση. Τη διάλεξη, την οποία οργάνωσε η Κοινότητα σε συνεργασία με την Πανικαριακή Αδελφότητα
Ν.Α. θα παρουσιάζε η υποψήφιος για Διδακτορικό κ. Γιάννης Κάρτλητζ. Ωστόσο η διάλεξη αναβλήθηκε λόγω του
θανάτου του Προέδρου μας, Βασίλη Γκόνη.
Επικεντρωνόμαστε τώρα στο Φεστιβάλ Οδύσσεια το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα τον Σεπτέμβριο. Το φετινό θέμα
θα είναι το ίδιο με το περυσινό (Γιορτάζοντας 200 χρόνια και 90 χρόνια ανεξαρτησίας) μας και πέρυσι λόγω της
πανδημίας, το Φεστιβάλ ακυρώθηκε. Σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες θα απασχολήσει τον
μήνα Οκτώβριο αν και όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του 2022 είναι υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ. Οπότε, μείνετε μαζί μας για νεώτερα και ενημερώσεις.

Κώστας Παπακωνσταντίνου
Πρόεδρος

Καλό χειμώνα
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Δεξίωση για την Εθνική
μας Επέτειο

Επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την
Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου έκανε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας το Σάββατο 26
Μαρτίου. Η Ολυμπιακή Αίθουσα στο κέντρο της πόλης
φιλοξένησε το βράδυ του Σαββάτου επίσημη δεξίωση,
παρουσία εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων, εκπροσώπων Ελληνικών Συλλόγων και μελών της Κοινότητας.
«Το ασύγκριτο θάρρος, η τόλμη και η επαναστατικότητα
είναι αυτά τα στοιχεία του Έλληνα που τον οδήγησαν στην
ελευθερία του και την ανεξαρτησία της χώρας του», είπε
η κα Ζωή Μπέττισον, Υπουργός Πολυπολιτισμικότητας
στον χαιρετισμό της.
«Η ύπαρξη της ελληνικής κουλτούρας εδώ στη Νότια
Αυστραλία είναι το αποτέλεσμα αυτού το αγώνα,» είπε
χαρακτηριστικά. Ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας
κ. Κώστας Παπακωνσταντίνου, μιλώντας εκ μέρους του
Προέδρου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα, όπως και κάθε Ελληνική Κοινότητα ανά τον
κόσμο, έχει χρέος να τιμά τον ιερό αυτό αγώνα.
«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
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Ελλάδα, αλλά σε κάθε γωνιά του πλανήτη όπου υπάρχουν
Έλληνες,» είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου.
«Το μήνυμα της 25ης Μαρτίου είναι τόσο επίκαιρο όσο
ποτέ», δήλωσε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νότια
Αυστραλία κ. Γεώργιος Ψιάχας, αναφερώμενος στις δραματικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και τις
τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο.
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 μαθητές/τριες της Ακαδημίας Χορού
της Κοινότητας με παραδοσιακούς χορούς και επετειακά
τραγούδια, στέλνοντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, ο Καθηγητής
Ιστορίας Άλφρεντ Βίνσεντ από το Πανεπιστήμιο του

Feast of the Assumption of
Virgin Mary

Σίδνεϋ έδωσε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση με θέμα τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Στην δεξίωση παρευρέθηκαν επίσης η υποψήφια Βουλευτής Περιφέρειας Μπούθμπυ κα Ρέητσελ
Σουΐφτ, , ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής Περιφέρειας
Αδελαΐδας κ. Στάθης Γεωργανάς, ο κ. Φρανκ Πανγκάλλο,
Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, η Αντιδήμαρχος
Αδελαΐδας κα Μαίρη Κούρου, η Πρόεδρος της Επιτροπής
Πολυπολιτισμικότητας κα Αντριάνα Χριστοπούλου και ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Professor Ανδρέας
Ευδοκίου. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γεν. Γραμματέας
της Κοινότητας κ. Παναγιώτης Ππύρος.
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Greek National Day
official celebrations

The Greek Orthodox Community of S.A. launched its official celebrations to commemorate Greek Independence
Day 25th March 1821, on Saturday 26th of March.
A formal reception was held at the Olympic Hall as part pf
the commemorative events, attended by government officials, representatives of local Greek Associations and Community members.

“By honouring the Struggle and its heroes, we make sure
we keep their legacy alive as it inspires all Hellenes inside
and outside of Greece”, Mr Papaconstantinou said.
“The message of the 25th March National Day is also reflective of today’s challenges in our homeland ,” said the
Greek Consul Georgios Psiachas, referring to the latest dramatic developments on the Eastern Aegean sea and the
provocations launched by the Turkish government.
«The incomparable courage, boldness and rebellious spirit Olympic Hall was all blue and white as Greek flags domiare the elements that lead Greece to its freedom and inde- nated the décor, while band ‘Meraki’ added to the patripendence,” said Ms Zoe Bettison, Minister for Multicultur- otic atmosphere with their musical hues of Greece’s heroic
alism as she addressed the guests.
past.
Printouts of the heroes of the Greek Independence were
«The presence of the Hellenic culture here in S.A. is the
placed around the Hall to remind us that it was them who
result of this great struggle,” she continued.
secured or freedom and independence with their blood.
Students from the Community’s Dance Academy opened
Vice President Mr Con Papaconstantinou said that the
up the cultural part by performing traditional dance rouGreek Community of South Australia, just like any other
tines inspired by the heroic tales of the Greek Struggle.
Greek community around the world has a heavy duty of
Professor of History Alfred Vincent of Sydney University
honouring
the
Great
Greek
Struggle.
who had been invited to attend, took the opportunity to
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Επίσημοι εορτασμοί
Εθνικής Επετείου
Cooking lab

enlighten guests with some interesting historical facts regarding
the Greek War of Independence.
The Reception was also attended
by Ms Rachel Swift , Candidate
for Boothby, Mr Steve Georganas, Federal Member for Adelaide, The Hon Frank Pangallo
MLC, Ms Mary Couros, Deputy
Lord Mayor of Adelaide, Ms Adriana Christopoulos, Chair of the
South Australian Multicultural
Affairs Commission and Professor
Andreas Evdokiou, President of
the Cyprus Community of South
Australia.
Mr Peter Ppiros, General Secretary of the Greek Orthodox Community of South Australia was the
hostPage
of the
evening.
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Η Σφαγή της Χίου
Διάλεξη στο Ολύμπικ Χωλ

Σύσσωμη η παροικία της Αδελαΐδας πήρε
μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α. για την
Εθνική μας Επέτειο, την Κυριακή
27 Μαρτίου 2022.
Επίσημοι καλεσμένοι, πλήθος κόσμου και
μαθητές συγκεντρώθηκαν στον Καθεδρικό
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών για να παρακολουθήσουν την Πανηγυρική Δοξολογία με
τη συμμετοχή όλου του ιερού κλήρου της
Κοινότητας. Η γαλανόλευκη κυριάρχησε στο
εσωτερικό του Καθεδρικού Ναού, ανεβάζοντας την εθνική υπερηφάνεια και θυμίζοντας
τις ηρωικές προσπάθειες αυτών που πολέμησαν ενάντια στoν Οθωμανικό ζυγό.
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Μαθητές/τριες των Ελληνικών σχολείων φορώντας παραδοσιακές στολές έδωσαν τον
δικό τους τόνο στον πανηγυρικό χαρακτήρα
της ημέρας, αντικατοπτρίζοντας τις νεώτερες
γενιές Ελλήνων που φέρουν τις ίδιες αιώνιες
αξίες και ιδανικά των ηρώων του ’21.
Την Πανηγυρική Δοξολογία ακολούθησε σεμνή 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 για εκείνους
που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της
Ελλάδας. Το εορταστικό μήνυμα εκ μέρους

Εορτασμός
Εθνική μας
Επετείου

του Προέδρου της Κοινότητας ανέγνωσε η
τελετάρχης Χήμω Τσακάλου, ενώ τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγή στον ήχο της σάλπιγγας
του Πολεμικού Πεζικού.
Στο μήνυμα του Προέδρου τονίσθηκε ότι ο
απανταχού Ελληνισμός πρέπει να τιμά αυτή
την ημέρα και τις τιτάνιες προσπάθειες που
έκαναν οι ήρωες του 21 οι οποίες οδήγησαν
στην εθνική μας παλιγγενεσία.

Την εορταστική εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους η κα Ολίβια Σάββα από το
Εργατικό κόμμα, εκ μέρους της Υπουργού
Πολυπολιτισμικότητας κα Ζωή Μπέττισον, ο
Βουλευτής Περιφέρειας Άνλεϋ κ. Ντέηβιντ
Πιζόνι, ο κ. Φρανκ Παγκάλλο, Μέλος του
Νομοθετικού Συμβουλίου, η Δήμαρχος
Αδελαΐδας κ. Σάντυ Βέρσουρ και η κα Άννα
Τσεούνγκ εκ μέρους της Προέδρου της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας
Η εκδήλωση έκλεισε με απαγγελίες ποιημά- κα. Ανδριάνας Χριστοπούλου και ο κ. Μηνάς
των από μαθητές των Ελληνικών Σχολείων
Λουκά Αντιπρόεδρος της Κυπριακής
της Κοινότητας και την ακρόαση των ΕθνιΚοινότητας Ν.Α.
κών Ύμνων.
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CELEBRATING GREEK
INDEPENDENCE DAY

M

The Community’s clergy conducted the special memorial
service during the morning mass, in memory of the heillions of Hellenes across the globe celebrat- roes of the 1821 Revolution.
ed 25th March Greek Independence Day on
Sunday 27th of March, with the Greek Orthodox ComGreek flags and students in traditional costumes of the
munity of S.A joining the widespread celebrations.
era added to the sense of national pride and patriotism.
The Cathedral of Archangels Michael & Gabriel in the city
was once again the epicentre of the commemoration,
featuring a memorial service, laying of wreaths as well as
students’ presentations, drawing hundreds of Hellenes
across Adelaide.
The celebrations began with the Great Doxology inside
the church, accordingly decorated to reflect the spirit of
the day.

The great doxology was followed by a short memorial
service at the church’s courtyard with clergy and guests
paying respects to those heroes who fought for Greece’s
independence.
In his celebratory message, the Vice President of the
Community Mr Con Papaconstantinou , said he was
proud that the Greek Community holds the traditions
tight for over 90 years.

“As a Vice President, I am delighted that the Greek
Orthodox Community of SA has been able to maintain
the tradition of Greek Independence Day through its
school’s program as well as through the teachings of
Greek culture and history”, he said.
The President’s message was followed by the laying of
wreaths and one-minute silence in memory of the fallen
heroes, to conclude with poem recitals and the national
anthems.
Among the official guests who attended the celebra-

tions was Olivia Savvas on behalf of the Minister for
Multiculturalism Hon Zoe Bettison MP, Mr David Pisoni,
Member for Unley, the Hon Frank Pangallo MLC from Sa
Best, the Lord Mayor of Adelaide Ms Sandy Vershcoor,
Ms Anna Cheung on behalf of the Chair of SAMC Ms
Adriana Christopoulos and Mr Minas Loucas on behalf
of the President of the Cyprus Community of S.A.
Professor Andreas Evdokiou.

The Greek Orthodox Community’s Afternoon Schools
strive to not only teach the Greek language to our students and maintain it on high standards, but to make
sure our culture, history and traditions are also part of
the curriculum and are expressed through various cultural and educational events that we hold throughout
the year, including National Days.

το ταλέντο τους δίνοντας μια
απίστευτα
συγκινητική συναυλία

ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Την Ανάσταση του Κυρίου γιόρτασαν με μεγαλοπρέπεια κλιμακώνονται την Μεγάλη Παρασκευή, ο Επιτάφιος
και κατάνυξη και φέτος χιλιάδες ομογενείς στους Ιε-

κυριάρχησε σε κάθε εκκλησία, θυμίζοντας στους εκκλη-

ρούς Ναούς της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας στην σιαζόμενους τη θυσία του Θεανθρώπου για τη σωτηρία
Αδελαΐδα. Τιμώντας τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι ναοί της

μας. Χορωδίες σε κάθε εκκλησία έψαλαν τα Εγκώμια

Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας κατακλύστηκαν κυ-

γύρω από τον Επιτάφιο και στις 9.00μ.μ. περίπου, ξεκί-

ριολεκτικά από χιλιάδες πιστούς που θέλησαν να νιώ-

νησε η περιφορά του Επιταφίου με τους χιλιάδες πι-

σουν το πνεύμα της Πασχαλινής περιόδου ακολουθώ-

στούς να ακολουθούν. Ανάμεσα στους επισήμους προ-

ντας μέσα από τις λειτουργίες τα Θεία Πάθη του Θεαν-

σκε-κλημένους που παρακολούθησαν την Λειτουργία

θρώπου. Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, τελέ- του Επιταφίου στους Ι. Ναούς της Κοινότητας ήταν η
στηκε σε όλους τους ναούς η καθιερωμένη λειτουργία

Υπουργός Πολυπολιτισμού Ζoe Bettison, η Δήμαρχος

της Αποκαθήλωσης ενώ το βράδυ, τα μέλη της Κοινότη- Αδελαΐδας Σάντι Βερσούρ, η Δήμαρχος Charles Sturt
τας αλλά και χιλιάδες άλλοι ομογενείς παρακολούθη-

Angela Evans, ο Δήμαρχος West Torrens Michael Coxon,

σαν τον Επιτάφιο Θρήνο και την περιφορά του Επιταφί-

αρκετοί βουλευτές και αξιωματούχοι της Κυβέρνησης

ου. Το Θείο Δράμα κορυφώθηκε το βράδυ του Σαββά-

και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκατοντάδες πιστοί

του με την Αναστάσιμη ακολουθία έχοντας ως σύμμαχο παρακολούθησαν και την Αναστάσιμη λειτουργία το
και τον καιρό αφού επικράτησαν καλοκαιρινές συνθή-

βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου όπου εψάλη το Χριστός

κες. Στις 12 τα μεσάνυκτα ακριβώς οι ιερείς έψαλαν το

Ανέστη, φέροντας το χαρμόσυνο γεγονός της Ανάστα-

‘Χριστός Ανέστη’ σηματοδοτώντας το τέλος του Θείου

σης του Θεανθρώπου.

Πάθους και φέρνοντας το χαρμόσυνο νέο της Ανάστασης του Κυρίου. Νωρίτερα όμως και τηρώντας την παράδοση, γυναίκες όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν
στις εκκλησίες την Μεγάλη Παρασκευή για να στολίσουν τον Επιτάφιο και να ετοιμάσουν τους ναούς.
Κορδέλες με μαύρο και μωβ χρώμα στόλιζαν το εσωτερικό του ναού αντικατοπτρίζοντας την βαριά και πένθιμη ατμόσφαιρα της μεγάλης αυτής ημέρας ενώ οι πρωινές ακολουθίες δέχθηκαν χιλιάδες πιστούς που προσήλθαν για την Θεία Κοινωνία. Με τους εορτασμούς να

CELEBRATING EASTER
AT THE COMMUNITY

Greek Easter this year was back to normal, following the lent of Easter and the Passion of Christ throughout the
chaotic last couple of years where the pandemic shut

Holy Week. On Holy Saturday, the whole community

churches and restricted services. This year, Hellenes

attended the midnight mass. Young and old holding

across our community were able to say ‘Christ Has Ris-

their Easter candles, creating a sea of light inside and

en’ inside the churches, participating in the Holy Week

outside the church as the priest sang ‘Christ has Risen’,

masses as we follow the Passion of Christ.

sharing the holy light of the Resurrection.

For the first time in two years, members of the Commu-

nity and other fellow Greeks flocked to each of our
churches where services were held without disruptions
or any other pandemic-related issues. Good Friday, a
day known as the mourning for the human death of
Christ, hundreds of Community members attended the
morning and the afternoon service of the Apokathelosis,
taking place at 2.00pm. The evening mass of the Epitaph saw a big number of parishioners attending as this
marks the ultimate earthly moment in Jesus’ life. The
procession of the Tomb of Christ around the block was
attended by officials from Government departments

and representatives from local Councils and luckily
enough, weather conditions were on our side. After
weeks of fasting, most people prepared themselves
physically and spiritually for the holy communion, an
indispensable part of Easter celebrations. Saturday
morning all churches welcomed a large number of our
Community members as the morning service comprised
the Holy Communion and preparing everyone for the
midnight mass. ‘Christ has Risen’ follows the Tomb of
Christ on Good Friday, thus concluding the 40 day-long

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΜΑΣ
Στην τελευταία του κατοικία συνόδεψε μέσα σε ένα ιδιαίτερα βαθύ κλίμα πένθους η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας τον Πρόεδρο της, Βασίλειο Γκόνη, την Πέμπτη 12 Μαΐου.
Εκατοντάδες ομογενείς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και φίλοι της Κοινότητας, μέλη της πολιτικής ηγεσίας της Νότιας Αυστραλίας και εκπρόσωποι τοπικών Ελληνικών Συλλόγων κατέκλυσαν τον Καθεδρικό Ναό
Παμμεγίστων Ταξιαρχών για να πουν το ύστατο χαίρε στον άνθρωπο που ηγήθηκε της Κοινότητας για 8 ολόκληρα χρόνια.
Την εξόδιο ακολουθία παρακολούθησε ο Πολιτειακός Πρωθυπουργός κ. Πήτερ Μαλιναύσκας, ο Υπουργός
Μεταφορών και Υποδομών κ. Αναστάσιος Κουτσαντώνης, η κα. Αντρια Μάικολς, Υπουργός Μικροεπιχειρήσεων, Καταναλωτών και Καλών Τεχνών, ο Φιλελευθερος Βουλευτής Morphett Στήβεν Πάτερσον, η κα Τζινγκ Λη,
Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, ο κ. Στάθης Γεωργανάς, Ομοσπονδιακός Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας, η κα Αντριάνα Χριστοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας Ν.Α. ο κ. Μάηκλ
Κόξον, Δήμαρχος του Γουέστ Τόρρενς, η Δήμαρχος Charles Sturt Αντζελα Εβανς, ο κ. Φρανκ Πανγκάλλο και η
κα. Κόνι Μπονάρος από το πολιτικό κόμμα SA Best και ο Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Α.
Μηνάς Λουκά.
Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του Χριστίνα και τα δυο του παιδιά Παναγιώτης και Παναγιώτα που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο αγαπημένος τους σύζυγος και πατέρας δεν ήταν πια μαζί τους.
Τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό του ναού, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ ενώ δεκάδες στεφάνια
κάλυψαν τη σορό του εκλιπόντος.

Στα
βήματα
της
GOCSA
ELECTIONS
ΜΟΣ
επιτυχίας

ΠΑΣΧΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΝΣΕΒΑΣΜΙΟΝ

ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια του Παναγιώτη, γιού του αείμνηστου Βασίλη
Γκόνη ο οποίος χαρακτήρισε τον πατέρα του ως «ήρωά του» και που δεν θα μπορεί
ποτέ να ξαναδεί.
Ακολούθησαν επικήδειες ομιλίες και μηνύματα και από άλλα μέλη της οικογένειας
του εκλιπόντος αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων που είχαν στενή επαφή και
συνεργασία μαζί πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Συλλυπητήρια μηνύματα, εστάλησαν στην Ελληνική Κοινότητα Αδελαϊδας από τις
αδελφές Κοινότητες Σύδνεϋ και ΝΝΟ, Νιούκαστλ ΝΝΟ και Σαντ Αλμπανς Βικτωρίας
καθώς επίσης από την Υπουργό Πολυπολιτισμού της Νότιας Αυστραλίας Zoe Bettison, τον Γ. Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού Ιωάννη Χρυσουλάκη, τον Ελλήνα Πρόξενο Γεώργιο Ψιάχα, τη βουλευτή Τζέην Στίνσον και τον τέως γερουσιαστή Τζούλιαν
Στεφάνι.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας εκφράζει για ακόμα μια φορά
τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του αείμνηστου Βασίλη
Γκόνη
Για τον οργανισμό μας, η απώλεια του είναι μεγάλη και το κενό που αφήνει είναι
τεράστιο.
Βασίλη θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.

A SAD GOODBYE TO OUR
PRESIDENT

“He was an
exemplary leader
and a humble man”

Η ‘Επανάσταση’ που όλοι περιμέναμε στην Αδελαΐδα,
έγινε

Hundreds of members of the Greek Orthodox
Community of S.A. and of the broader community,
as well as Members of Parliament and representatives of local Greek Associations paid their respects to the late Bill Gonis OAM, President of the
Greek Orthodox Community, as he was farewelled
on Thursday 12th of May at the Cathedral of Archangels Michael & Gabriel.
The funeral service was attended by the State
Premier Mr. Peter Malinauskas, the Minister for
Transport and Infrastructure Mr. Tom Koutsantonis MP, Ms. Andrea Michaels MP, Minister of Micro-Enterprises, Consumers and Fine Arts, Morphett Liberal MP Steven Patterson, Ms. Jing Li,
Member of the Legislative Council, Mr. Russell
Wortley MLC, Mr. Steve Georganas MP, Mr. Michael Coxon, Mayor of West Torrens, Mayor Angela Evans of the Charles Sturt Council, Mr. Frank
Pangallo and Mrs. Connie Bonaros from SA Best
and the Vice President of the Cypriot Community
SA Minas Louka.
Both inside and outside the church, the atmosphere was emotionally charged, and dozens of
wreaths covered Bill’s coffin. Particularly moving
were the words of Peter, the late Bill Gonis’ son

who described his father as "his hero" whom he
will miss forever.
Eulogies and messages were delivered by Bill’s
daughter Betty and other members of the family of
the deceased, representatives of the Greek Orthodox Community of SA but also by representatives
of associations that had worked closely with Bill
before and during his term with GOCSA.
Messages of condolences were sent to the Greek
Orthodox Community of South Australia by the
sister Communities of Sydney, Newcastle NSW
and St. Albans Victoria as well as by the Minister
for Multicultural Affairs in South Australia Zoe
Bettison, the Greek Consul General Mr George
Psiachas, Mr Ioannis Chryssoulakis, General
Secretary for Greeks Abroad of the Office of
Greek Foreign Affairs, the Hon Jane Stinson MP
and former MLC Julian Stephani.
The Greek Orthodox Community of South Australia once again expresses its sincere and warm
condolences to Mrs Christine Gonis and the rest
of the family.
Bill, was laid to rest on the same day at the Centennial Park Cemetery. He will always be remembered and will live forever in our hearts.

Our Mikis
His spirit came
to life

T

he ultimate musical experience was presented
yet again to hundreds of Greek music enthusiasts performed by beloved artist Dimitris Bassis on Friday, May 20, at the Music Hall of the City Hall of
Adelaide.
The famous performer returned to Australia on a new
tour, as part of the tribute to the work and life of the
great Greek composer Mikis Theodorakis who passed
away last year.
The concert entitled "Song of the dead brother and other
great works" featured popular songs performed by a
symphony orchestra under the direction of George Ellis
and delivered through the unique sound of the voice of

Dimitris Basis.
At the same time, he did not fail to mention the recent
passing of the President of the Community, Vassilis Gonis, saying that it was an honor to have met such a charismatic man with such zeal for the good and progress of
the Community. The Vice President of the Greek Community, Costas Papakonstinou, said, "Once again, the
voice and presentation of Dimitris Bassis impressed us
and took us to a journey through Greece, reminding us
of the huge Mikis Theodorakis."
"The concert is also an example of our devotion, both to
our Community and to the multicultural society our
State. "Dimitris Bassis and his tours have always been
successful in all the states of Australia and I thank all the

GOCSA DANCE
ACADEMY

Greek Communities that worked
closely together to make this possible," he concluded. The concert in Adelaide was presented by the Greek
Orthodox Community of South Australia in collaboration with the Greek
Orthodox Community of New South
Wales. Among the official guests who
attended the concert were the Minister of Small Enterprises and Arts Mrs.
Andrea Michaels, Stathis Georganas,
Federal Adelaide District MP, the Adelaide City Councilor Mr. Frans Pollios
and N. President of the Adelaide Committee. Ms. Adriana Christopoulou.

Τα Τραπέζια της Αγάπης
μοιράζουν Χριστούγεννα

Σ

το πνεύμα των Χριστουγέννων, έστω
και κάτω από περιορισμούς λόγω της
πανδημίας, μπήκε η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας.
Τα Τραπέζια της Αγάπης έδωσαν το τελευταίο τους ραντεβού για το 2021, δίνοντας τη σκυτάλη στις προετοιμασίες για
τη γιορταστική περίοδο.
Η Φιλόπτωχος και η κοινωνική ομάδα
του Ολύμπικ Χωλ παρέθεσε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι την Τρίτη 16 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή πολλών μελών του
γκρουπ αλλά και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κοινότητας.
Οι ακούραστες κυρίες της Φιλοπτώχου
Αδελφότητος του Αγίου Νικολάου αποχαιρέτησαν για το 2021 τα μέλη του κοινωνικού γκρουπ στο Χωλ του
Αγίου Νικολάου την Τρίτη 23 Νοεμβρίου .
Εξ άλλου, μέσα σε ένα φιλικό, εορταστικό
περιβάλλον αποχαιρέτησαν επίσης τα
μέλη τους και οι κυρίες από το Τραπέζι
της Αγάπης στον Άγιο Κωνσταντίνο στο
Γκούντγουντ τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου.
Και τέλος, το Τραπέζι της Αγάπης στην
Κοίμηση της Θεοτόκου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων παραπλεύρως του Ιερού
Ναού. Τα τραπέζια έγιναν σε ένα ζεστό
περιβάλλον με γνώριμα και αγαπημένα
πρόσωπα. Πέρα από τα μέλη του κοινωνικού γκρουπ, μέλη από την Διοίκηση της
Κοινότητας και επίσημοι προσκεκλημένοι
της πολιτείας έδωσαν επίσης το παρών
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σφατο θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Βασίλη
Γκόνη λέγοντας πως ήταν τιμή του που γνώρισε ένα τόσο χαρισματικό άνθρωπο με τόσο ζήλο για το καλό και
την πρόοδο της Κοινότητας. Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Κώστας Παπακωνστίνου είπε, «για άλλη
μια φορά η φωνή και η παρουσίαση του Δημήτρη Μπάση μας εντυπωσίασε και μας ταξίδεψε στην Ελλάδα,
φέρνοντας στη μνήμη μας τον τεράστιο Μίκη Θεοδωράκη.» «Η συναυλία, αποτελεί επίσης παράδειγμα της αφοσίωσης μας, τόσο προς τη δική μας Κοινότητα όσο και
προς την πολυπολιτισμικότητα στην Πολιτεία μας.
«Ο Δημήτρης Μπάσης και οι περιοδείες του υπήρξαν
ανέκαθεν επιτυχείς σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας
και ευχαριστώ όλες τις Ελληνικές Κοινότητες που συνεργάστηκαν στενά για να το καταστήσουν αυτό δυνατό»,

Ο Μίκης
μας
Ζωντάνεψε στη μουσική
σκηνή
κατέληξε. Τη συναυλία στην Αδελαΐδα παρουσίασε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας σε
συνεργασία με την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας. Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους που παρακολούθησαν τη συναυλία ήταν η Υπουργός
Μικρών Επιχειρήσεων και Τεχνών κα
Άντρια Μάηκλς, ο Στάθης Γεωργανάς, Ομοσπονδιακός Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Αδελαΐδας κ.
Φρανς Κνολλ και η Πρόεδρος της
Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας
Ν.Α. κα Αντριάνα Χριστοπούλου.
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ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟ
ΓΚΟΥΝΤΓΟΥΝΤ

Μ

ε μεγαλοπρέπεια γιόρτασε η Κοινότητα την
μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στον ομώνυμο Κοινοτικό Ιερό Ναό στο Γκούντγουντ το Σάββατο 21 Μαΐου 2022.

ναού με τους νόστιμους μεζές και τους υπέροχους λουκουμάδες της Φιλοπτώχου. Η συμμετοχή του κόσμου στο
πανηγύρι ήταν ικανοποιητική δεδομένου ότι ακόμα η πανδημία έχει προκαλεί αναταράξεις στην καθημερινότητα.
Παρόλα αυτά το πανηγύρι συνεχίστηκε μέσα στο απόγευμα, σφραγίζοντας την επιτυχία του για ακόμη μια χρονιά.

Δεκάδες πιστοί προσήλθαν στον Ι. Ναό για να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες κορυφώθηκαν το πρωί του Σαββάτου με την Μεγάλη Πανηγυρική
δοξολογία.
Παραμονή της εορτής τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός
υπό του ιερού κλήρου της Κοινότητας και συμμετοχή αρκετών πιστών καθώς και μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Κοινότητας. Το Σάββατο το πρωί
πολλοί ομογενείς προσήλθαν στον εορτάζοντα ιερό ναό
για να παρακολουθήσουν την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και την περιφορά της ιερής εικόνας γύρω από το ναό,
παρουσία στελεχών της Διοίκησης της Κοινότητας. Μετά
το πέρας της Θείας Λειτουργίας οι πιστοί παρέμειναν για
να απολαύσουν το γνωστό πανηγύρι στο πίσω μέρος του

How to prepare for spring and
get ready for summer
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GOODWOOD
FEAST DAY

The Community celebrated another religious milestone,
the Feast Day of Saints Constantine and Helen at our Community church of Saints Constantine & Helen in Goodwood
on Saturday, May 21, 2022.
Dozens of members and local residents as well as Hellenes from across Adelaide kept the day free to come to
the church to participate in the festivities, with the main
religious part being on Saturday morning incorporating the
Great Divine Doxology.
On the eve of the Feast Day, the Community’s clergy conducted the Holy Vespers, an evening service attended by
dozens of members of the broader community as well as
members of the Board of Directors and the Supervisory
Board of the Community.
On Saturday morning, many parishioners came to the celebrating church to attend the Great Divine Liturgy and the
procession of the holy icon around the church, in the presence of officials of the Community Administration.
The end of the service was followed by the annual feast,
Page
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parishioners at the hall behind the church. There

was a variety of delicacies on the menu such as souvlakia,
and many more, without of course the absence of everyone’s favourite ‘loukoumades” made by the ladies of the
Church’s Women’s Fellowship. Good weather conditions
helped towards the success of the religious event.

ΜΕ...ΓΝΩΣΕΙΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Με γνώσεις, διασκεδαστικά παιχνίδια και δώρα υποδέχθηκαν το χειμώνα μέλη της παροικίας κατά τη διάρκεια της
πρώτης Βραδιάς Κουΐζ της Κοινότητας που διοργάνωσε η Ακαδημία Χορού της ΕΟΚΝΑ για το 2022.
Η Βραδιά Γνώσεων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου
προσελκύοντας όλους τους φίλους των γνώσεων και των γρίφων που όχι απλά έκαναν επίδειξη των ικανοτήτων τους, αλλά κέρδισαν πλούσια δώρα και διασκέδασαν με φίλους.
Η ομάδα της Ακαδημίας Χορού, έτοιμη να υποδεχτεί τους
θαμώνες της βραδιάς, σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα,
καθώς έξω ο υδράργυρος δυσκολευόταν να ανέβει.
Η Βραδιά ξεκίνησε κανονικά στις 6.30 το βράδυ με την Αναστασία Μαυρίδη και τον Θανάση Μωράκη ως τελετάρχες να
ανακοινώνουν τους κανονισμούς του παιχνιδιού αλλά και
άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Τα τραπέζια, πέρα από επίμαχους παίχτες γνώσεων, ήταν
γεμάτα με κάθε είδους εδέσματα, από τα πιο απλά μέχρι τα
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πιο πολύπλοκα, απαραίτητα για τροφή του εγκεφάλου.
Η γνωσιακή μάχη ξεκίνησε, έχοντας οκτώ γύρους και διασκεδαστικά παιχνίδια στο ενδιάμεσο, ενώ τα πλούσια δώρα,
έτοιμα για εκείνους που θα έπαιζαν τις ερωτήσεις στα δάχτυλα. Μεταξύ εδεσμάτων, ερωτήσεων και διασκεδαστικών παιχνιδιών, υπήρξαν τρία νικηφόρα τραπέζια τα οποία μοιράστηκαν πλούσια δώρα.
ΒΡΑΔΙΑ ΚΟΥΙΖ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Μια άλλη βραδιά Κουΐζ πραγματοποιήθηκε όμως μέσα στον
Ιούνιο, και αυτή τη διοργάνωσε το Γραφείο Συντονισμού Εκπαίδευσης της Κοινότητας.
Η Βραδιά Κουΐζ των Ελληνικών Σχολείων πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 24 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.
Ναού Αγίου Νικολάου στο Θέμπαρτον όπου δεκάδες μαθητές και κηδεμόνες πέρασαν ευχάριστα, με διασκεδαστικούς
γύρους γνώσεων, πολλά παιχνίδια και εδέσματα.
Τα έσοδα της Βραδιάς έγιναν διαθέσιμα για τις ανάγκες των
Ελληνικών Σχολείων της Κοινότητας.

A QUIZZED
ENTRY
OF WINTER

Knowledge, fun games and prizes put together under one
roof, and this is how GOCSA Dance Academy welcomed
winter alongside numerous knowledge enthusiasts who
joined the first Quiz Night for 2022.
The event took place on Friday 3rd of June at Thebarton
Greek Community Centre (Saint Nicholas Function Hall)
where young and old brought with them their thinking
caps, ready to go into the quiz battle to claim the title of
the winning table but also to have fun with their family
and friends.
The GOCSA Dance Academy team was ever so ready to
welcome patrons in a warm and friendly atmosphere as
the temperature outside struggled to rise.
The soiree kicked off at 6.30 with quiz masters Anastasia
Mavrides and Thanasis Morakis welcoming everyone,
reading through the quiz night regulations as well as other house keeping rules.
Patrons came prepared, not only with their knowledge
skills freshened up but also, with a variety of nibbles,
from the simplest to the most advanced, all appropriate
for brain fuel. Amongst the food platters, quiz questions
and fun games, three tables topped the scores and they
all shared some great prizes.

The Schools Quiz Night was held on Friday 24th of June at
Saint Nicholas Church function hall in Thebarton where
dozens of Greek School students, parents and friends a
family night out featuring intriguing quiz rounds, fun
games and lots of prizes.
Proceeds from the schools event went towards the needs
of the Community Afternoon Greek Language programs.

ΝΙΚΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

QUIZ NIGHT BY GREEK SCHOOLS
Another Quiz Night was held during June and this one
was presented by the Community’s Education Coordinator’s office. It was yet another successful event.
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Χωρίς την υποστήριξη των χορηγών μας, οι
εκδηλώσεις της Κοινότητας θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε όλους
και καθέναν ξεχωριστά.

A big thank you
for new
equipment

We would like to thank the South Australian Multicultural Affairs Commission and
the South Australian Department of the
Premier and Cabinet for making it possible
The Greek Orthodox Community of South Australia

to purchase new equipment for our Saints

would like to sincerely thank The City of Adelaide

Constantine & Helen Church Function Hall,

(www.facebook.com/cityofadelaide) for its

through the Expand Together Grant. Your

contribution via community grant towards the

support is valued as it helps us improve

purchase of a new PA System for The Greek
Womens Society “O Taxiarchis” (Cathedral of
Archangels
Michael & Gabriel).
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and expand our services to the
extended community.

SPONSORS & SUPPORTERS

