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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ 15ου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» 

 
Μετά από δυο χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας, το δημοφιλές πολιτιστικό φεστιβάλ 
‘Οδύσσεια’ επανήλθε με τη γνωστή του αίγλη στα πολιτιστικά δρώμενα της ομογένειας της 
Αδελαΐδας, με έναρξη την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου.  
 
Η ιστορική Ολυμπιακή Αίθουσα στο κέντρο της πόλης, έλαμψε ξανά με τα χρώματα και τους 
ήχους της ελληνικής κουλτούρας, καθώς πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ, 
παρουσία φίλων της τέχνης, μελών της ευρύτερης κοινότητας και επίσημων 
προσκεκλημένων.  
 
Αναφερόμενη στο φετινό θέμα του Φεστιβάλ, όντας τα 200 Χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση, η κα Ειρήνη Πνευματικού, Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, μιλώντας εκ 
μέρους του Πολιτειακού Πρωθυπουργού κου Πήτερ Μαλιναύσκας είπε πως χρωστάμε πολλά 
σε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους για τη δική μας ελευθερία και ευημερία.  
 
«Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η ελληνική κουλτούρα σήμερα είναι ζωντανή εδώ στην 
Νότια Αυστραλία ως αποτέλεσμα αυτού το ηρωικού Αγώνα,» είπε χαρακτηριστικά.  
 
Την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα επαίνεσαν για την 90χρονη παρουσία και ασταμάτητη 
δράση της στην Πολιτεία τόσο ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής Αδελαΐδας κ. Στάθης Γεωργανάς 
όσο και η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων Νοτίου Αυστραλίας κα 
Ανδριάνα Χριστοπούλου που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.  
 
Ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας κ. Παναγιώτης Γκαρδιακός μίλησε για το πόσο επηρέασε την 
ομογένεια η έλλειψη της πολιτιστικής δράσης ενώ συγκίνησε όταν ζήτησε από τους 
παρευρισκόμενους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή εις μνήμη του πρώην Προέδρου της 
Κοινότητας, του αείμνηστου Βασιλείου Γκόνη.  
 
Το πολιτιστικό κομμάτι της βραδιάς γέμισε με νότες, αγαπημένα τραγούδια και 
παραδοσιακούς χορούς.  
 
Η ορχήστρα Μεράκι γέμισε με νοσταλγία το Ολύμπικ Χωλ με παλιά αγαπημένα τραγούδια 
που αφορούσαν το αγωνιστικό πνεύμα της Επετείου ενώ η Ακαδημία Χορού της Κοινότητας 
μάγεψε και πάλι με παραδοσιακούς χορούς αλλά και τις πολύχρωμες παραδοσιακές στολές 
που επέδειξαν μέσα από τις χορευτικές τους παρουσίες.  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση των Βραβείων Τέχνης 
του Οδύσσεια.  
 
Το πρώτο βραβείο απέσπασε η Μαρία Τσούνη με το έργο ζωγραφικής “Remembering My 
Grandfather”. Το δεύτερο βραβείο δόθηκε στην Ιωάννα Καλαμπόγια Βλασσοπούλου για το 
έργο της «Cliffs of Freedom” και το τρίτο στον Νικόλαο Τσατσαρώνη για το έργο του 
“Monastery of Zografou” 
 
Τα έργα αξιολογήθηκαν από τρεις κριτές τέχνης, τους Russell Leonard, Jane Blacket και Joe 
Felber.  
 
Η βραδιά συνεχίστηκε με εδέσματα που προσφέρθηκαν ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.  
 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η κα Τζέην Στίνσον, Βουλευτής Περιφέρειας 
Μπάντκοου, η Δήμαρχος του Τσάρλς Στερτ κα Άντζελα Έβανς, ο Δήμαρχος του Ουέστ 
Τόρρενς κ. Μάηκλ Κόξον και ο κ. Μανοχέρ Σορούς από το Συμβούλιο Κοινοτικών Γλωσσικών 
Σχολείων.  
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας.  

mailto:gocsa@gocsa.org.au
http://www.gocsa.org.au/

