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Ισχύει από 20 Μαρτίου 2016 

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 2016 
 

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ “Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” 
 

32
η
 Επέτειος Αδελφοποίησης Πόλεων  

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Ημερομηνία Λεπτομέρειες 

Κυριακή  

6 Νοεμβρίου 2016   

 

3.00 μμ 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

Οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες Mαίρη Καλαϊτζή, Γιάννης Παπαγεωργίου 

και Παρασκευάς Μαυριανός, θα παρουσιάσουν τα έργα τους στη φετινή 

έκθεση Τέχνης και Ζωγραφικής, στα γραφεία της Ένωσης:  

439 High Street, Northcote VIC 3070. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα προσφερθούν αναψυκτικά.  

Κυριακή  

13 Νοεμβρίου 2016   

 

3.00 μμ 

Αφιέρωμα ANZAC DAY 

"To Hell and Back - Anzac POW's, Escapers, their Greek Helpers and the 

Thessaloniki POW Camp during the Second World War" 

Η κεντρική ομιλία θα γίνει από τον ιστορικό Jim Claven Γραμματέα της 

Επιτροπής του Lemnos Gallipoli Commemorative Committee, Μέλος του 

Battle of Crete και του Greek Campaign Commemorative Council 

(Australia) και επίτιμο μέλος της Ένωσής μας. 

Αυτό το αφιέρωμα παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Συμβούλιο Battle 

of Crete και το Greek Campaign Commemorative Council (Australia) και 

της Ελληνικής Κοινότητας της Μελβούρνης στο: 

168 Lonsdale Street Melbourne VIC 3000 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα προσφερθούν αναψυκτικά. 

http://thessaloniki.org.au/
mailto:events@thessaloniki.org.au


Κυριακή  

20 Νοεμβρίου 2016   

 

3.00 μμ 

Κεντρική Ομιλία – Asia Minor 

Η κεντρική ομιλία θα γίνει από τον Δρ Βασίλη Σαραφίδη ο οποίος είναι 

βοηθός καθηγητής Οικονομετρίας στο Πανεπιστήμιο Monash και μέλος 

του Συμβουλίου του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών. 

Το αφιέρωμα αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Γυναικεία 

Οργάνωση «Εστία» και την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης στο 

Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας:  

168 Lonsdale Street Melbourne VIC 3000 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα προσφερθούν αναψυκτικά.  

Σάββατο  

26 Νοεμβρίου 2016   

 

7.30 μμ 

Ετήσιος Χορός 

Μετά από τη περυσινή επιτυχία και φέτος ο χορός μας θα γίνει στο 

Normanby House Reception. 

Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζί μας και με τους επίσημους 

προσκεκλημένους από Ελλάδα και Αυστραλία αντίστοιχα, σε μια βραδιά 

χαράς και κεφιού.  

Οι οικοδεσπότες Τόνυ και Χριστίνα Τσουρδαλάκης θα φροντίσουν να 

απολαύσετε τη γαστρονομική κουζίνα του Normanby House Reception. 

22-24 Normanby Avenue Thornbury VIC 3071. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με τη κα Νίκη Κούκουλα στο 0417 578 492.  

Κυριακή  

27 Νοεμβρίου 2016   

 

12.00 μμ 

Federation Square Festival 

Το Φεστιβάλ της Ένωσης και φέτος που θα παρουσιάσει καλλιτέχνες, 

μουσικούς και χορευτές από Ελλάδα και Αυστραλία με πολλά υπαίθρια 

περίπτερα, πρόκειται να έχει μεγάλη επιτυχία. Το Φεστιβάλ γίνεται όχι 

μόνο για να τιμήσουμε την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη αλλά και για να 

τονίσουμε την ομορφιά της Μελβούρνης, τη πόλη που επιλέξαμε να 

κάνουμε σπίτι μας. 

Οι γιορτινές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στο κέντρο της Μελβούρνης (city 

square), με παρέλαση μουσικών και χορευτών που θα τραγουδούν, 

χορεύουν και διασκεδάζουν το κόσμο κατά μήκος της διαδρομής προς τo 

Federation Square.  

Όταν φτάσουν στο Federation Square, θα διασκεδάσουν το κόσμο με 

παραστάσεις στη κεντρική σκηνή. Παραστάσεις μέσα από τις οποίες θα 

αναδειχθούν οι πλούσιες και φημισμένες παραδόσεις για τις οποίες είναι 

γνωστή η Ελλάδα.  

Θα ακολουθήσουν ομιλίες από επίσιμους προσκεκλημένους από Ελλάδα 

και Αυστραλία.  

Θα διατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εγκαίρως. 

Το Festival παρουσιάζεται με την υποστήριξη του Δήμου Μελβούρνης, 

του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Υπουργού Multicultural Affairs και του 

Victorian Multicultural Commission.  

Ο κύριος εμπορικός χορηγός φέτος είναι η Delphi Bank  και χορηγοί 

υποστήριξης είναι η εφημερίδα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, και τα Ελληνικά Μέσα 

Ενημέρωσης: ΤΑ ΝΕΑ και ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio 3XY. 



 

Η Ένωση Θεσσαλονικέων, με περηφάνια υποστηρίζει τον κο Mathew 

Staios στη προσπάθειά του να συγκεντρώσει χρήματα, για την έρευνα και 

θεραπεία των ηλικιωμένων ατόμων της Ελληνο-Αυστραλιανής 

κοινότητας που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer. Από το Federation 

Square που θα ξεκινήσει ο Mathew θα διανύσει περίπου 750 χλμ. και θα 

διαρκέσει 8 μέρες όπου με την υποστηρικτική ομάδα του θα 

συγκεντρώσει χρήματα για τη καταπολέμηση της νόσου Alzheimer. Ο 

Mathew ξεκινάει τη διαδρομή Μελβούρνη-Καμπέρα με ποδήλατο την 

ημέρα του Φεστιβάλ για την 32
η
 επέτειο αδελφοποίησης των πόλεων 

Θεσσαλονίκης-Μελβούρνης στην Αυστραλία. 

(Περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα Α που ακολουθεί). 

 

Federation Square: Corner Swanston & Flinders Streets, Melbourne VIC 

3000. 

Είσοδος Ελεύθερη. 

 

Κυριακή  

4 Δεκεμβρίου 2016 

 

2.00 μμ – 4.00 μμ 

Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Θεσσαλονικέων  “Ο Λευκός 

Πύργος” θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου:  

439 High Street, Northcote VIC 3070. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα προσφερθούν αναψυκτικά. 

 

Κυριακή  

4 Δεκεμβρίου 2016 

 

4.15 μμ 

Κύρια Ομιλία 

Ο κύριος Σπύρος Κοροσίδης θα μιλήσει για την “Προσφορά των 

Μακεδόνων στην Επανάσταση του 1821” στα γραφεία του Συλλόγου:  

439 High Street, Northcote VIC 3070. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα προσφερθούν αναψυκτικά. 

 

Απρίλιος 2017 Μέγας Αλέξανδρος Ρόκ Όπερα 

Μια θεατρική παρουσίαση της παραγωγής του Κρατικού Θεάτρου 

Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Αθυρίδη 

αποτελούμενη από 26 ηθοποιούς, χορευτές και μουσικούς που θα 

ταξιδέψουν από την Ελλάδα.  

 

 

  



Παράρτημα Α 

 

Η Ενωση Θεσσαλονικέων, «Ο Λευκός Πύργος» με περηφάνια υποστηρίζει τον κο 

Mathew Staios στη προσπάθειά του να συγκεντρώσει χρήματα, για την έρευνα και 

θεραπεία των ηλικιωμένων ατόμων της Ελληνο-Αυστραλιανής κοινότητας που πάσχουν 

από τη νόσο Alzheimer. 

 

Ο Mathew είναι κλινικός Νευροψυχολόγος με έδρα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο του 

Monash. Επί του παρόντος βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης του διδακτορικού 

του στο πανεπιστήμιο του Monash και με την ακαδημαϊκή συνεργασία του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το διδακτορικό του Mathew θα 

συμβάλλει στη δημιουργία μιας εκτεταμένης και λεπτομερούς διάγνωσης ασθενειών που 

παρατηρούνται στη τρίτη ηλικία (όπως π.χ. γεροντική άνοια), θεραπεία στα άτομα που 

υποφέρουν και ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες τους. 

 

Οι παρούσες διαδικασίες εξέτασης είναι λανθασμένες και πολλές φορές οδηγούν σε 

λάθος διάγνωση. Ο Mathew ελπίζει να ιδρύσει μια εξειδικευμένη κλινική για τη τρίτη 

ηλικία της Ελληνο-Αυστραλιανής κοινότητας για να εξασφαλίσει τη καλύτερη δυνατή 

νοσηλεία και αποθεραπεία της γεροντικής άνοιας. 

 

Ενα μέρος της προσπάθειας αυτής  είναι  διαδρομή Μελβούρνη - Καμπέρα όπου θα 

διανύσει περίπου 750 χλμ. σε διάρκεια 8 ημερών, και με την υποστηρικτική του ομάδα 

θα συγκεντρώσει χρήματα για τη καταπολέμηση της νόσου Alzheimer στην Αυστραλία. 

 

Ο Mathew θα ξεκινήσει με το ποδήλατο τη Κυριακή 27 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια 

της τελετής έναρξης, της Ένωσης Θεσσαλονικέων «Ο Λευκός Πύργος», για τη 32
η 

Επέτειο Αδελφοποίησης των δύο πόλεων, και θα φτάσει στη Βουλή της Καμπέρας όπου 

θα τον υποδεχθεί με ομιλία της η Ομοσπονδιακή Βουλευτής κα Μαρία Βαμβακινού. 

Κατά τη παραμονή του στη Καμπέρα, ο Mathew θα φροντίσει για λογαριασμό των 

ηλικιωμένων της Ελληνο-Αυστραλιανής κοινότητας και την ευαισθητοποίηση στα 

πολυπολιτισμικά θέματα υγείας.  



 

   
 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Κύριοι Χορηγοί του Προγράμματος Εκδηλώσεων είναι ο Δήμος Μελβούρνης, ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή Πολυπολιτισμού Βικτώριας (Victorian Multicultural 

Commission), η Κυβέρνηση Βικτώριας (Victorian Government), το Υπουργείο 

Μακεδονίας - Θράκης στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος εμπορικός χορηγός είναι η 

Τράπεζα Delphi Bank στην Αυστραλία.  

 

Κύριοι Υποστηρικτές του Προγράμματος Εκδηλώσεων είναι η Ελληνική Κοινότητα 

Μελβούρνης, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγγραφέων (Hellenic Writers’ Association), Greek-

Australian Cultural League of Melbourne, Diasporic Literature Spot, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

και το Greek Media Group: Radio 3XY και ΤΑ ΝΕΑ. 

 

   

 

   

 
 

 

 

 
 

 
  



 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 

Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν σε όλες τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων που οργανώνει η Ένωσή 

μας. Θα θέλαμε επίσης να συμβουλέψουμε τα μέλη και το κοινό να χρησιμοποιήσει τα 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς καθώς οι χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα είναι 

περιορισμένοι και ακριβοί. Είναι άλλωστε ένας τρόπος ώστε η Ένωση να υποστηρίζει 

και να συμμορφώνεται με τη Περιβαλλοντική Πολιτική της πόλης. Μετά από κάθε 

γεγονός, θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τα μέλη μας να συμπληρώσουν το έντυπο 

αξιολόγησης για το οποίο θα υπάρχει πρόσβαση μέσω του ιστότοπου – 

http://thessaloniki.org.au. Αυτή η έρευνα θα βοηθήσει τον οργανισμό μας να οργανώσει 

μεγαλύτερες και καλύτερες δραστηριότητες στο μέλλον. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ένωση στο – 

events@thessaloniki.org.au ή τηλεφωνικά με τους οργανωτές των δραστηριοτήτων Νίκη 

Κούκουλα στο 0417 578492, Βίκυ Σαγιάκου στο 0431 198382 καθώς επίσης και τον 

Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Ιάκωβο Γαριβάλδη στο 0413 057426. 

http://thessaloniki.org.au/

