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Παροικιακές Εκδηλώσεις

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. γιόρτασε όπως κάθε χρόνο τα Θεοφάνεια στην πλατεία Henley
Square, με περιορισμούς φυσικά όπως ορίζουν οι κανονισμοί της Κυβέρνησης για την Covid19. Στη
φωτογραφία η έναρξη της πομπής προς την αποβάθρα, με επικεφαλής τον Κοινοτικό κλήρο
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Λιγότερος ήταν ο κόσμος στην αποβάθρα του Χένλυ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Επίσης, ως γνωστόν λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο
πανηγύρι μετά το πέρας της τελετής της κατάδυσης του σταυρού.

Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Αντιπολίτευσης και των Δημοτικών Αρχών παρέστησαν στον
Κοινοτικό Εορτασμό της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α. στο Χένλυ
Το σταυρό ανέσυρε από τα νερά του Χένλυ, ο νεαρός
Βασίλης Τσουμπαράκης από το Kidman Park. Στη
φωτογραφία μαζί με τους γονείς του, τον Πρόεδρο, το Γ.
Γραμματέα και τον Ταμία της Ελληνικής Κοινότητας

Ο Χρήστος και η Γεωργία Βλάχου, Πρόεδρος της
Φιλοπτώχου των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Goodwood στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιττας της
Ελληνικής Κοινότητας στο Ολύμπικ Χωλ

Η Ελληνική και η Αυστραλιανή σημαία προπορεύονται της πομπής
στην αποβάθρα του Χένλυ

Δεξιά, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μανώλης Κουτελάς με
τη σύζυγο του Αννα και ο αδελφός του Γιάννης Κουτελάς με τη σύζυγο του Βάσω στην κοπή της
βασιλόπιττας της Ελληνικής Κοινότητας στις 4 Ιανουαρίου

Περίπου 25 άνδρες και γυναίκες έπεσαν στα κρυσταλένια
νερά του Χένλυ για να ανασύρουν τον Κοινοτικό Σταυρό

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Κοινότητας και της παροικίας σε μια αναμνηστική
φωτογραφία για το Παροικιακό Βήμα μετά το πέρας της τελετής των Θεοφανείων στο Χένλυ
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Ματιές Στα Χρόνια Που Πέρασαν

Από την κοπή της τούρτας το 1982 για τα 25 χρόνια από την ίδρυση του Παγκωακού Συλλόγου ο
“Ιπποκράτης”. Ο τότε γενικός πρόξενος Αθανάσιος Καμήλος με τον τότε πρόεδρο του συλλόγου
Μανώλη Κουτελά. Δίπλα ο νυν Πρόεδρος Θεόδωρος Νικηταράς και μέλη του τότε Δ.Σ.

Το “Πεντάγραμμον”, η πρώτη Ελληνική ορχήστρα στην Αδελαΐδα, στους ήχους της οποίας από
το 1956 διασκέδαζαν οι τότε Ελληνες μετανάστες, τις περισσότερες φορές στο Σπίτι των Ροδίων
“Κολοσσός” αλλά και στο Κοινοτικό Ολύμπικ Χωλ. Από αριστερά, Γιώργος Σπανός, Αθανάσιος
Μακρής, Μανώλης Παππούλης, Ηλίας Φραγκούλης και Μιχάλης Κανάρης

“Greek Tribune”, February 2021

11

Από εκδήλωση που έγινε στις 3/8/1956 για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την
Ελλάδα. Τσολιάδες και Αμαλίες με τον Θεόδωρο Νικηταρά πάνω δεξιά, δίπλα του μπροστά ο
Δημήτρης Παπανικόλας και πίσω αριστερά ο Ηλίας Φραγκούλης

Με πρωτοβουλια του συλλόγου Γενναδινών (Ρόδου) και συμμετοχή των συλλόγων Λαχανιάς
και Μαλώνας, την Κυριακή 22 Αυγούστου 2010 δώθηκε γεύμα προς ενίσχυση του ογκολογικού
τμήματος του Women’s and Children’s Hospital Αδελαΐδας, που απέφερε πάνω από $10,000

Το 2004 οι πέντε Ροδιακοί σύλλογοι της Αδελαΐδας, αποφάσισαν να ενοποιηθούν κάτω από την ομπρέλα της Παρροδιακής Ενωσης “Κολοσσός”. Στη φωτογραφία όλα τα μέλη των πέντε Δ.Σ. Τότε
πρόεδρος της Παρροδιακής Ενωσης ήταν ο Ηλίας Φραγκούλης, της Ενωσης Λαχανιατών “Ζωοδόχου Πηγής” ο Νίκος Φροσυνάκης, του Συλλόγου Γενναδινών “Ο Ευαγγελισμός” ο Γιώργος Λάζος,
του Συλλόγου Μαλώνας “Αγ. Γεώργιος” ο Γιώργος Πορτοκαλλάς και του Συλλόγου Μεσαναγρενών “Ο Ταξιάρχης” ο Βασίλης Ηλιάδης

ΚΗΠΟΣ MARY COLTON

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ Π. ΒΗΜΑΤΟΣ
Ο Κήπος Mary Colton είναι ένα νέο τμήμα του
Κοιμητηρίου Enfield Memorial με την παράδοση του
δημοφιλούς Νoblet Garden. Εξυπηρετεί οικογένειες που
διαλέγουν την παραδοσιακή ταφή με κεφαλόπετρα.
Αυτό το μήνα τα Κοιμητήρια Αδελαΐδας προσφέρουν
ειδικά ωφελήματα στους αναγνώστες του Παροικιακου
Βήματος που αναφέρουν αυτή τη διαφήμιση όταν
αγοράζουν τάφους στο Κοιμητήριο Mary Colton Garden.
Επικοινωνήστε με τα Κοιμητήρια Αδελαΐδας στο
8139 7400 σήμερα και αναφέρατε το Παροικιακό βήμα
Ο νέος Κήπος Mary Colton, αριστερά, θα αναπτυχθεί και θα φαίνεται όπως το δημοφιλές Noblet garden, δεξιά για να ανακαλύψετε όλες τις λεπτομέριες αυτής της
προσφοράς.
(www.aca.sa.gov.au – enquiry@aca.sa.gov.au)
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