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“Play Bouzuki” από το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας στην 
στην αίθουσα του Ι.Ν. της ενορίας του Αγίου Νικολάου

Τ
ο Ελληνικό Κέντρο Προνοίας 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής με 
την συνεργασία της Δημαρχίας 
του Inner West, την Πέμπτη 24 

Ιουνίου 2018, διοργάνωσε την εκδή-
λωση “Play Bouzuki” στην αίθουσα του 
Ι.Ν. της ενορίας του Αγίου Νικολάου 
στο προάστιο του Marrickville.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα της 
Πρόνοιας αποτελεί μέρος μιας ευρύτε-
ρης προσπάθειας του οργανισμού για 
την προβολή  των ελληνικών εθίμων 
και παραδόσεων στο πλαίσιο ενός πο-
λυπολιτισμικού κοινωνικού περιβάλλο-
ντος. Το θέμα της εκδήλωσης αφορούσε 
την ιστορία και μετεξέλιξη του παραδο-
σιακού ελληνικού μουσικού οργάνου, 
του μπουζουκιού, που αποτελεί ακόμη 
και σήμερα  απαράμιλλος πρεσβευτής 
της ελληνικής μουσικής παράδοσης  σε 
όλο τον κόσμο. Εκτός από τον Ιερατικώς 
Προϊστάμενο της Ενορίας του Αγίου 
Νικολάου Aρχιμανδρίτη Χριστόδουλου 
Οικονόμου και μέλη του Ελληνικού 
Κέντρου Προνοίας, την εκδήλωση τί-
μησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος 
του Inner West, κύριος Darcy Burne, ο 
οποίος χαιρέτισε την πρωτοβουλία του 
Ελληνικού Κέντρου Προνοίας αναδει-
κνύοντας τους στενούς δεσμούς της πε-
ριφέρειας με την ελληνική παροικία.

“Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας και 
της χρήσης του μπουζουκιού θα έπρεπε 
να ήταν “υποχρεωτική” για όλους τους 
πολίτες της περιφέρειας” ανέφερε με-
ταξύ άλλων, χαριτολογώντας ο κύριος 
Burne, στην κατάμεστη από συμπαροί-
κους αίθουσα της  ενορίας του Αγίου 
Νικολάου.
Το  μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης 
πλαισίωσε  μία πολύ ενδιαφέρουσα ομι-
λία για την ιστορία του μουσικού οργά-
νου από το συμπάροικο βιρτρουόζο του 
μπουζουκιού κύριο Κώστα Βασίλη, ο 
οποίος  φρόντισε στην συνέχει να επα-
ληθεύσει την φήμη του ερμηνεύοντας 
με μοναδικό τρόπο αξέχαστες ελληνικές 
επιτυχίες.

Ο Δήμαρχος της περιφέρειας του Inner West, 
Darcy Burne, τίμησε με την παρουσία του την 
εκδήλωση

Ο βιρτουόζος του μπουζουκιού κύριος Κώστας 
Βασίλι   ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο ελληνι-
κές επιτυχίες

Ο Ιερατικός Προιστάμενος της ενορίας του Αγίου Νικολάου Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος   με τον 
δήμαρχο  του Inner West , Darcy Burn και μέλη του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας

To κέφι και ο χορός  “σήμα κατατεθέν” της εκδήλωσης.

Οι συμπάροικοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορική διαδρομή του μπουζουκιού μέσα από μία ενδιαφέρουσα ομιλία του Κώστα Βασίλι.

Ενημερωτική Συγκέντρωση για τη Παροικία 
Ενημέρωση και πληροφορίες για τη συνταξιοδότηση  

10πμ  Επιλογές Διαμονής στη Συνταξιοδότηση 
   Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

11πμ  Οργάνωση Περιουσιακών στοιχείων 
   Υπηρεσία δικαιωμάτων των ηλικιωμένων 

 

12μμ   Βοήθεια για την καλύτερη κατανόηση της σύνταξής σας 
   Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Τοποθεσία:  Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 

         206-210 Lakemba St, Lakemba 

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018 

* Προσφέρονται αναψυκτικά  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Πρόνοιας της 

Ε.Ο.Κ.  στο τηλέφωνο02 9740 8310 


