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    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

15ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΔΕΛΑΪΔΑΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 
 
 
 
                  ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
 
 
Το 2021 τιμήσαμε τα 200 Χρόνια από την ένδοξη Επανάσταση των Ελλήνων κατά 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και τα 90 χρόνια από την ίδρυση της 
Κοινότητάς μας, και το θέμα του φετινού Φεστιβάλ επικεντρώνεται σε αυτή την τόσο 
σημαντική ιστορική περίοδο.  
 
Γι’ αυτό και στο φετινό Οδύσσεια θα παρουσιάσουμε σειρά διαλέξεων που αφορούν 
τον ελληνισμό εκτός συνόρων μετά την Ανεξαρτησία της Ελλάδας αλλά και την 
δημιουργία των πρώτων ελληνικών κοινοτήτων στην Νότια Αυστραλία.  
 
Η δεύτερη διάλεξη έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 στην 
Ικαριακή Αδελφότητα και την οποία θα επιμεληθεί και θα παρουσιάσει ο υποψήφιος 
για Διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Φλίντερς κ. Γιάννης Κάρτλητζ.  
 
Ο κ. Κάρτλητζ κάνει εκτενή έρευνα στο τομέα της ελληνικής μετανάστευσης στην 
Αυστραλία.  
 
Η διάλεξη επικεντρώνεται στην μετανάστευση από την Ικαρία στην Νότια Αυστραλία 
μεταξύ του 1910-1945. 
 
Η διάλεξη επιπλέον αναλύει την εγκατάσταση των μεταναστών σε καίρια σημεία της 
Πολιτείας όπως το Πορτ Πίρι και το κέντρο της Αδελαΐδας.  
 
Επίσης θα εξετάσει το πώς οι πρώτες κοινότητες ελίχθηκαν και αφομοιώθηκαν στην 
Αγγλόφωνη κοινωνία καθώς και τις πολλαπλές ταυτότητες που διαμόρφωσαν. 
 
Η διάλεξη έχει προγραμματιστεί για τις 2.00 το απόγευμα και θα πραγματοποιηθεί 
στην Ικαριακή Αίθουσα, 24 Arthur Street, Unley.  
 
Θα προσφερθεί τσάι και καφές.  
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη.  
 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
 
 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας 
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