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Συνεδρίαση του Εθνικού Δικτύου 
Ελληνικών Φεστιβάλ Αυστραλίας
Σ τα γραφεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 

ΝΝΟ έγινε η συνάντηση των εκπροσώπων του Εθνι-
κού ∆ικτύου Ελληνικών Φεστιβάλ Αυστραλίας το πε-
ρασµένο Σάββατο. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορ-

θόδοξης Κοινότητας , κ. Χάρης ∆ανάλης, η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, κα Ουρανία Καρτέρη και ο 
Γραµµατέας της Κοινότητας κ. Μιχάλης Τσιλίµος συναντή-
θηκαν µε του εκπροσώπους των Φεστιβάλ της Αδελαΐδας, 
της Βρισβάνης και της Ντάργουιν, ενώ ο εκπρόσωπος της 
Μελβούρνης συµµετείχε τηλεφωνικά. Μεταξύ των θεµάτων 
που συζητήθηκαν ήταν ο καλύτερος συντονισµός µεταξύ των 
διοργανουσών αρχών, οι διάφορες µορφές χρηµατοδότησης 
των φεστιβάλ, η κοινή ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου αλλά και τα σχέδια για τον εορτασµό των 200 χρό-
νων από την Επανάσταση του 1821.

(Α-∆)  Η Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, κα Ουρα-
νία Καρτέρη, ο κ. Peter Piros (Αδελαΐδα), ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Χάρης ∆ανά-
λης, ο κ.  Bico Athanasas (Βρισβάνη), ο κ. Nicholas 
Poniris (Ντάργουιν) και ο κ. John Caravousanos (Βρι-
σβάνη).

Πανηγύρι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας 
από την ενορία του Kogarah

Η πλατεία του Kogarah στο νότιο Σύδνεϋ 
πληµµύρησε µε ελληνισµό την Κυριακή 29 
Σεπτεµβρίου 2019 για το ετήσιο Πανηγύρι 
της Ενορίας στον προαύλιο χώρο της Πα-

ναγιάς Μυρτιδιώτισσας. Με µουσική από διάφο-
ρες περιοχές του ελληνισµού, µε τα χρώµατα των 
παραδοσιακών φορεσιών και των περιπτέρων, µε 
τις µυρωδιές των φαγητών και γλυκών, για µερικές 
ώρες η πλατεία µπροστά από τον Ι.Ν. της Αναστά-
σεως του Κυρίου, της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισ-
σας και της Αγίας Ελέσσης µεταµορφώθηκε σε µια 
νησίδα ελληνισµού στους Αντίποδες.
Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας, οι ιερατικοί 
προϊστάµενοι της Ενορίας, ο Αρχιµανδρίτης Σω-
φρόνιος και ο πατήρ ∆ηµήτριος, µαζί µε τον αντι-
πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. 
Μακαρίου, πατήρ Αθηναγόρα συµµετείχαν στην 
εκδήλωση.
Στο τέλος του προγράµµατος του χορευτικού του 
Ποντοξενιτέα, ο Αρχιµανδρίτης Σωφρόνιος µί-
λησε στους χορευτές και σε όλους τους παρευρι-
σκόµενους για το πρόσφατο προσκύνηµά του στην 
Τραπεζούντα του Πόντου. Πριν από µία εβδοµάδα, 
γνώρισε Έλληνες Πόντιους «οι οποίοι ζουν στον 
Πόντο… και διατηρούν τις παραδόσεις των παρά 
το ότι είναι υπό πίεση.»

«Εσείς που ζείτε στην Αυστραλία και που έχετε όλη 
την ελευθερία επιλέγετε να χορεύετε ποντιακά κι 
επίσης, ελπίζω, µιλάτε τη διάλεκτο την ποντιακή.»
«Είναι ιερή υποχρέωση δική σας», δήλωσε ο Αρχι-
µανδρίτης Σωφρόνιος, να συνεχίσετε τον ιδιαίτερο 
πολιτισµό του ποντιακού ελληνισµού, και ευχήθη-
κε στους νέους «να πάρουν δύναµη» από προσκύ-
νηµα στην Παναγία Σουµελά στον Πόντο. (∆είτε 
ολόκληρο το πρόγραµµα του χορευτικού και την 
οµιλία του Αρχιµανδρίτη Σωφρόνιου στην σελίδα 
PONTOXENITEAS SYDNEY στο Facebook.
Εκτός από το χορευτικό του Ποντοξενιτέα, στον 
εορτασµό συµµετείχαν και οι χορευτές της Κυ-

πριακής Κοινότητας, της Κρητικής Αδελφότητας, 
της Καλυµνιακής Αδελφότητας, της Αριστοτελεί-
ου Ακαδηµίας και του Sydney Academy of Greek 
Dance.
Οι µικροί µαθητές των απογευµατινών σχολείων 
της Ενορίας απήγγειλαν ποιήµατα για την Παναγία 
την Μυρτιδιώτισσα - η Παναγία των Κυθήρων – 
και τραγούδησαν τους εθνικούς ύµνους της Ελλά-
δας, της Κύπρου και της Αυστραλίας. 
Το υπαίθριο πανηγύρι επίσηµα έκλεισε µε τον χαι-
ρετισµό του ο πρόεδρου της Ενορίας κ. Νικολάου 
Βαρβαρή. 
Η Ενορία ιδρύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1965. Σή-
µερα αριθµεί χιλιάδες ενορίτες οι οποίοι έχουν 
δηµιουργήσει κοινοτικό κέντρο, γηροκοµείο και 
πολλά απογευµατινά σχολεία.

Ο 10-χρονος Πρόδροµος από το πρόγραµµα του χορευτικού του 
Ποντοξενιτέα, που έκλεψε την παράσταση. Aριστερά: Το χορευ-
τικό του Ποντοξενιτέα µπροστά από το Μνηµείο των Άνζακ που 
υπηρέτησαν ως νοσοκόµες στη Λήµνο και βρίσκεται στην πλατεία 
του Kogarah, µπροστά από τον Ι.Ν. της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας.

Η πλατεία µπροστά από τον Ι.Ν. της Αναστάσεως του Κυρίου, της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας και της Αγίας Ελέσσης µε τους χο-
ρευτές του Ποντοξενιτέα στο επίκεντρο.




