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Ο Kαθηγητής Ξενοφών Μούσσας πρόσφερε μια 
διαφωτιστική διάλεξη για το Μηχανισμό των Αντικυθήρων

Τ ο Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδνεϋ και το Πανεπιστή-
µιο της ΝΝΟ παρουσίασαν µια οµιλία από τον Κα-
θηγητή Ξενοφών Μούσσα (Πανεπιστήµιο Αθηνών) 
στο κτήριο John Niland Scientia του Πανεπιστηµίου 

της ΝΝΟ το απόγευµα της ∆ευτέρας 13 Μαρτίου.
Ο Καθηγητής Μούσσας ήταν ένας απόλυτα σαγηνευτικός 
οµιλητής, ο οποίος καθήλωσε ένα κοινό µε πάνω από 150 
άτοµα. Οι θεατές παρακολούθησαν µε µεγάλη προθυµία 
τον Καθηγητή Μούσσα να αναλύει την 12ετή του έρευνα 
γύρω από τον Μηχανισµό των Αντικυθήρων, τον παλαιό-
τερο γνωστό  πρόγονο των σηµερινών υπολογιστών, ένα 
από τα σηµαντικότερα αρχαιολογικά ευρήµατα σε παγκό-
σµια κλίµακα. Μετά τη  διάλεξη ακολούθησε συζήτηση του 
κοινού µε τον Καθηγητή. Οι θεατές  έδειξαν  το τεράστιο 
ενδιαφέρον τους  να µάθουν περισσότερα σχετικά µε αυ-
τήν την απίστευτη συσκευή.
Η έρευνα του Καθηγητή Μούσσα παρείχε αδιάσειστες 
αποδείξεις ότι οι Έλληνες είχαν αναπτύξει υψηλού επι-

πέδου επιστήµες και τεχνολογία βασισµένες στην γνώση 
των νόµων τις Φυσικής, πολύ υψηλότερες από ό, τι εκτι-
µούνται ή συνήθως γίνονταν δεκτές µέχρι στιγµής από 
την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα. Ο Καθηγητής 
Μούσσας είναι αστροφυσικός, µε ερευνητικά ενδιαφέρο-
ντα τα οποία περιλαµβάνουν τη διαστηµική και την ηλιακή 
φυσική, το διαπλανητικό σύστηµα και την αποστολή του 
διαστηµόπλοιου Ulysses.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Eκδηλώσεις από το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας 
για την «Εβδοµάδα Ηλικιωµένων» 
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας στο πλαίσιο της 
Εβδοµάδας των Ηλικιωµένων (3-12/03) διοργά-
νωσε δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις.
Την Τρίτη 7 Μαρτίου στο κτίριο του Hellenic Club 
του Wollongong,  Ελληνικό γεύµα µε την συµµετοχή 
µελών από τις οµάδες ηλικιωµένων.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η ψυχολόγος του 
Κέντρου, Μαρία Πετροχείλου παρέθεσε οµιλία µε 
θέµα την ‘Yγειή Γήρανση” εστιάζοντας στις δραστη-
ριότητες εκείνες που βοηθούν τα άτοµα της τρίτης 
ηλικίας να βελτιώσουν το καθηµερινό επίπεδο δια-
βίωσης τους. 
Με το σύνθηµα “Aς κάνουµε πιό πολλά µαζί”(Lets 
do more together), η κυρία Πετροχείλου  περιέγρα-
ψε, δίνοντας απτά παραδείγµατα, την διαδικασία για 
την διατήρηση µίας θετικής στάσης απέναντι στην 
ζωή µέσα απο µία συχνή συµµετοχή σε κοινωνικές 
δραστηριότητες.
Να τονισθεί ιδιαιτέρως η συµµετοχή της χορωδίας 
του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας υπό την διεύθυν-
ση της κυρίας  ∆έσποινας Λούκας που διασκέδασε 
τους παρευρισκοµένους ερµηνεύοντας  µε µοναδικό 
τρόπο τραγούδια του ελληνικού πενταγράµµου.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Ιερατικός προι-
στάµενος της Ενορίας Κοινότητας του Τιµίου  Σταυ-
ρού  Πάτερ Ανδρέας, ο σύµβουλος της Γερουσιαστού 

των Φιλελευθέρων Concetta-Fierravanti Wells, 
Wade McInerney, ο ∆ήµαρχος του Wollongong 
Gordon Brown, o Συντονιστής των  Πολυπολιτι-
σµικών Προγραµµάτων του δήµου Wollongong 
Armando Reviglio, o πρόεδρος του Πολιτισµικού 
Συµβουλίου της περιοχής Ιllawarra  Κen Habak, 
και ο  πρώην πρόεδρος της διοργάνωσης “Seniors 
Week” Joseph Wright µε την σύζυγό του Dorren.
Την Πέµπτη 9 Μαρτίου, την “Γιορτή της Ελιάς” στην 
αίθουσα της Ενορίας/Κοινότητας Αγίου Ιωάννου 
στο Paramatta 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η εκπαιδευτικός του 
κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνος Στέλλα Σορώτου 
-Γεωργακοπούλου µίλησε για τον συµβολισµό του 
δέντρου της ελιάς και του καρπού της.
“Η ελιά το δένδρο των Ελλήνων”, “Αιώνιο σύµβολο για 
τους Έλληνες απανταχού της γής”, ανέφερε η κυρία 
Σορώτου στην διάρκεια της οµιλίας της, την οποία 
ολοκλήρωσε αναφέροντας στίχους του ποιήµατος 
του Ιωάννη Πολέµη “Η Ελιά”.
Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο Ιερα-
τικός Προιστάµενος της Ενορίας-Κοινότητας Αγίου 
Ιωάννη, Πάτερ ∆ηµήτρης Κόκκινος ενώ η χορωδία 
του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας ερµήνευσε επιτυ-
χίες του παρελθόντος.

Αναµνηστική φωτογραφία των στελε-
χών του Κέντρου Ελληνικής Πρόνοιας, 
των µελών της Χορωδίας καθώς και των 
επίσηµων προσκεκληµένων στο “Ελληνικό 
Γεύµα” στο Hellenic Club του Wollongong

Κατά την διάρκεια της “Γιορτής της Ελιάς”, δόθηκε η ευκαιρία 
στους παρευρισκόµενους να δοκιµάσουν ελιές  από διαφορετικές 
περιοχές της Ελλάδας. KATΩ: Η αίθουσα του Hellenic Club του 
Wollongong φιλοξένησε για µία ακόµη χρονιά το “Ελληνικό Γεύµα” 
στο πλαίσιο της “Εβδοµάδας Ηλικιωµένων”.

Η εκπαιδευτικός Στέλλα Σορώτου-Γεωργακοπούλου δέχεται ένα 
κλαδί ελιάς ώς συµβολικό δώρο από τα µέλη του Ελληνικού Κέ-
ντρου Προνοίας 




