
 

 

   

  

 

   

  

 

    

   

 

    

 

   

 

 

  

  

 

  

 

   

 

   

  

 

    

 

    

 

 

 

 

    

 

 

  

 

   

  

 

   

  

“ΟΔΥΣΣΕΙΑ” 
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    15o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ ‘ΟΔΥΣΣΕΙΑ’ 
 
                               ΒΡΑΔΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60 
 
 
 
Ταξίδι στο χρόνο με αλησμόνητα ελληνικά τραγούδια της δεκαετίας του 60, αλλά και 
κέφι που κράτησε μέχρι αργά τη νύχτα απόλαυσαν οι θαμώνες του Ολύμπικ Χωλ το 
Σάββατο 8 Οκτωβρίου στην Ελληνική Βραδιά αφιερωμένη στη χρυσή εποχή του 60.  
 
Η Ελληνική Βραδιά Δεκαετίας του 60 κυριολεκτικά αναβίωσε την παλιά αίγλη της 
αγαπημένης αίθουσας του ελληνισμού της Αδελαΐδας παντρεύοντας το παρελθόν με 
το παρόν με φόντο το ελληνικό πεντάγραμμο.  
 
Η κατάμεστη αίθουσα φιλοξένησε ομογενείς κάθε ηλικίας προσφέροντας αυτό που 
ακριβώς υποσχέθηκε: μια αξέχαστη ελληνική βραδιά.  
 
Η σκηνή του Ολύμπικ Χωλ φιλοξένησε την ορχήστρα Music 3000 του Νίκου και της 
Πόλυς Αραμπατζή, πλαισιωμένη από τους Βασίλη Ιωαννίδη στο τραγούδι και Γιάννη 
Διαμαντή στο μπουζούκι, οι οποίοι έδωσαν ρεσιτάλ ερμηνειών τεράστιων επιτυχιών 
που αγαπήθηκαν από εκατομμύρια Έλληνες.  
 
Στο ρεπερτόριο της πολυαγαπημένα ελληνικά λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 
60, φέρνοντας πίσω αναμνήσεις σε αυτούς που έζησαν τη χρυσή εποχή.  
 
Πέρα όμως από τη μουσική, και η μόδα ήταν εμπνευσμένη από τη χρυσή δεκαετία.  
 
Φορέματα και χτενίσματα που έβγαιναν από ταινίες της Φίνος Φιλμς έδωσαν την 
ευκαιρία στις κυρίες να αναδείξουν τις στιλιστικές τους ικανότητες, ενώ οι άνδρες 
αρκέστηκαν σε κλασσικά καπέλα της εποχής.  
 
Το πλούσιο και εκλεκτικό φαγητό που προσφέρθηκε εντυπωσίασε, ικανοποιώντας 
ακόμα και τους πιο απαιτητικούς.   
 
Τη σκυτάλη όμως πήρε το κέφι και πολύ γρήγορα η πίστα του Ολύμπικ Χωλ πήρε 
φωτιά με ασταμάτητο χορό και τραγούδι.  
 
Θαμώνες και διοργανωτές διασκέδασαν μαζί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, 
προσθέτοντας τη Βραδιά Ταβέρνας στη λίστα των επιτυχημένων εκδηλώσεων της 
Κοινότητας.  
 
Όπως είχε ανακοινωθεί, τα καθαρά έσοδα της επιτυχημένης βραδιάς, θα διατεθούν 
εξ ολοκλήρου για την αποπληρωμή των νέων ενδυμασιών του παιδικού γκρουπ της 
Ακαδημίας Χορού της Κοινότητας. 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας  
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