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Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Πασχαλινό Παρoικιακό Έρανο 

µε σκοπό τη συγκέντρωση αναγκαίων ειδών όπως:

 α) Ενδύµατα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά)
 β) Κονσερβοποιηµένα ή σε πακέτα φαγητά
 γ) Αντικείµενα του σπιτιού (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
 δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και µεγάλους
 ε) ∆ωρεές / Χρήµατα

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισµούς 
για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.

Η συλλογή θα γίνει:

Πέµπτη, 31 Μαρτίου 2016
Από τις 9:00 π.µ. µέχρι τις 4:00 µ.µ.

Στο Marrickville Town Hall  (303 Marrickville Road, Marrickville).
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Παρακαλούμε να μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την διορισμένη ημέρα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ: Πολιτικά 
ποιήµατα και δραµατικοί µονόλογοι
Σ

το πλαίσιο του 34ου Ελλη-
νικού Φεστιβάλ του Σύδνεϋ, 
ο καθηγητής Βρασίδας Κα-
ραλής από το Πανεπιστήµιο 

του Σύδνεϋ παρουσίασε  τα έργα 
του Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου 
σε µια δραµατική επίδοση και απαγ-
γελία από την Αθανασία Κώστα και 
την Ελένη Ελευθερίας-Κωστακίδη. 
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την 
Κυριακή 20 Μαρτίου στο Fuse Box 
Theatre στο Marrickville µε µεγάλη 
συµµετοχή ακαδηµαϊκών και ατό-
µων της ποιήσεως. Το αφιέρωµα 
στο έργο του Ρίτσου παρουσίασε µε-
ρικά από τα πιο σηµαντικά πολιτικά 
ποιήµατά του που γράφτηκαν κατά 
τη διάρκεια της δικτατορίας  µεταξύ 
1967-1974, τα οποία επικρίνουν την 
απώλεια της ατοµικής ελευθερίας και 
της πολιτικής ανεξαρτησίας. Εκτός 
από σύντοµα ποιήµατα από Επανα-
λήψεις, Μαρτυρίες και παρενθέσεις 

του, η παρουσίαση περιελάµβανε τον 
µονόλογό του Χρυσόθεµις, αφιερω-
µένο στην αδελφή του Ηλέκτρα, µια 
διερεύνηση της ψυχολογίας των «µι-
κρών ανθρώπων» που αντιµετωπί-
ζουν τα ιστορικά γεγονότα πέρα από 
τον έλεγχό τους και µε την κυρίαρχη 
προσωπικότητα πέρα από την κατα-
νόησή τους. Η επιλογή υπογράµµι-
σε την ποικιλοµορφία της ποιητικής 
γλώσσας του Ρίτσου και την πολυ-
πλοκότητα της ψυχολογικής πραγ-
µατικότητας που εγκλείονται  στους 
στίχους του. Η δραµατική παράστα-
ση και απαγγελία της Κώστα και της 
Ελευθερίας-Κωστακίδη έδωσε νέα 
πνοή στο έργο και συνετέλεσε στο 
να πραγµατοποιηθεί µια πραγµατι-
κά συναρπαστική παράσταση. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδ-
νεϋ, παρακαλώ επισκεφθείτε www.
greekfestivalofsydney.com.au

Τρεις τυχεροί µπορούν να κερδί-
σουν από ένα DVD παίρνοντας µέ-
ρος στο διαγωνισµό που λήγει στις 
31 Μαρτίου.
Το µόνο που έχετε να κάνετε είναι:
 1. LIKE στη σελίδα ή
 2. LIKE & SHARE το POST ή
 3. Να κάνετε ένα σχόλιο.
Λεπτοµέρειες στο ακόλουθο «λινκ»:
https://www.facebook.com/
omegaAVproductions/photos/a.240181826314097.10737
41829.168559093476371/248115395520740/?type=3&co
mment_id=248143952184551&comment_tracking=%7B%2
2tn%22%3A%22R4%22%7D
Τα DVD θα αποσταλούν στους νικητές ταχυδροµικώς σε οποιοδή-
ποτε µέρος του κόσµου και αν διαµένουν.

ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ DVD ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  
«ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ» 
ΤΟΥ ΓIΩΡΓΟΥ ΜΕΣΣΑΡΗ


