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 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
MEMORIES FROM ELDERLY CITIZENS CLUBS 
 Υπό του Αναστασίου Κολοκοτρώνη 
 (Γραμματέας του Συλλόγου Strathmore Heights 2014-16)) 
By Anastasios Kolokotronis Secretary of Strathmore heights Club 

 

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  
THE HISTORY OF STRATHMORE HEIGHTS VICTORIA 

 

 

Δημοτικό κτήριο με τρεις μεγάλες αίθουσες στο Boeing Reserve που χρησιμοποιούνται 

από δύο αθλητικούς συλλόγους και μία από τον Σύλλογο Ελλήνων Ηλικιωμένων του 

Strathmore Heights και των γύρω περιοχών 

Councils building with three large halls in Boeing reserve which are used by athletic clubs 

and one by the Strathmore Heights and district Greek Elderly Citizens club 
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       Strathmore Heights Greek Senior citizens club history  

   Έτος ιδρύσεως 2004  Establish in 2004                                                                

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  Υπό Αναστασίου Κολοκοτρώνη 

The history by Anastasios Kolokotronis  
 
Καθώς ο κύκλος της εργάσιμης περιόδου έφτανε στο τέλος και οι μετανάστες της πρώτης 
γενιάς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν γεμίσει τα εργοστάσια και τις φάρμες της 
Αυστραλίας και άρχισαν να αποτραβιούνται από τις δουλειές τους περιοδικά, αισθάνθηκαν 
ξαφνικά απομονωμένοι στο περιθώριο δίχως να ξέρουν πώς να γεμίσουν τη ζωή τους με 
κάποια ασχολία. Όπως τα πρώτα χρόνια ίδρυσαν Κοινότητες, αδελφότητες, συλλόγους και 
Ενορίες έτσι σιγά σιγά άρχισαν να ξεφυτρώνουν οι Σύλλογοι των Ηλικιωμένων σε συνοικίες 
που κατοικούσαν Έλληνες που είχαν συνταξιοδοτηθεί και άλλοι που για κάποιο λόγο ήταν 
ανάπηροι λόγω των εργατικών ατυχημάτων ή ανίκανοι να εργαστούν. 
As the cycle of working period was reaching to the end of the migrants of the first 
generation who had filled the factories and the farms of Australia soon after the B’WW 
and gradually started to retire, they felt suddenly isolated not knowing how to fill their life 
with some other interests. Like in the early years on arrival here they organized socially an 
religiously they started establishing elderly citizen clubs in every suburb where they lived, 
either they were now pensioners or unable to work 

 

Η ίδρυση των Συλλόγων Ηλικιωμένων βέβαια που λειτουργούν σύμφωνα με την 
Αυστραλιανή νομοθεσία περί Συλλόγων τα μέλη θα έπρεπε να συμβάλουν ένα μικρό 
χρηματικό ποσό και να εκλέγουν το διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο, γραμματέα, ταμία 
και 4 μέλη διαρκείας δύο ετών 
The establishment and operation of an Elderly Citizens Club needs to comply according the 
Australian Government rules; to have members and the members to make a minimal 
contribution and to elect a committee of 4 for the duration of two years  
 
Πριν ιδρυθεί ο Σύλλογος του Στράθμορ τα πρώτα μέλη του ήταν τακτικά μέλη του Συλλόγου 
Ηλικιωμένων της Σαμιακής Αδελφότητας με πρόεδρο τον Ορέστη Αμυρσόνη. Επειδή η 
Αδελφότητα εξασκούσε πλήρη έλεγχο στα οικονομικά και διοικητικά ζητήματα του 
συλλόγου επήλθε μία ρήξη με την Αδελφότητα που τόσο ο πρόεδρος όσο και αρκετά μέλη 
αποφάσισαν να αποχωρίσουν και να ιδρύσουν ανεξάρτητο σύλλογο αφού προηγουμένως 
εξασφάλισαν κατάλληλο χώρο στη περιοχή του Strathmore Heights με τη βοήθεια της 
Δημαρχίας του Moonee Valley σε ειδυλλιακό μέρος του Boeing Reserve σε ευρύχωρο χολ με 
όλες τις ανέσεις και άφθονο παρκινγκ. Τα μέλη αυτά που ίδρυσαν το Σύλλογο ήταν οι εξής.. 
Ορέστης Αμυρσόνης, Κώστας Αποστόλου, Γεώργιος Μουστάκας, Γιάννης Μπαμπάτσικος 
και Τάσος Κολοκοτρώνης που στη πρώτη συνεδρίαση εκλέξανε για πρόεδρο τον Ορέστη 
Αμυρσόνη, γραμματέα τον Γιάννη Μπαμπάτσικο και ταμία τον Κώστα Αποστόλου και για 
χρέη προσωρινού αντιπροέδρου τον Τάσο Κολοκοτρώνη (τον γράφοντα) 

Before the establishment of the Strathmore Club the initial members belonged to the 
Samian Elderly Citizens Club having as president Mr. Orestis Amyrsonis. Because the club 
wanted to have overall control on the finances and administration on the elderlies a rift 
created among the clubs forcing Orestis and some members to walk out and to look  for 
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another place and form an independent club securing beforehand the Boeing reserve Hall 
with all the amenities and ample parking for the members 
The members that formed the first committee were: 
Orestis Amyrsonis, President. Kostas Apostolou, Treasurer. George Moustakas, member, 
John Babatsikos, Secretary, and Tasos Kolokotronis vice president  
    
Η είδηση της ίδρυσης του Συλλόγου μαθεύτηκε γρήγορα και τα μέλη από 30 περίπου σε 
λίγες μέρες έφτασε στα 140 από ντόπιους και άτομα από άλλες περιοχές που το χολ γέμιζε 
ασφυκτικά με χαρούμενα και γελαστά πρόσωπα που από τις εννέα το πρωί μέχρι τις 
απογευματινές ώρες περνούσαν ευχάριστε ώρες με πρωινό καφέ με γεύμα από σάντουιτς 
και μαγειρευμένα φαγητά με κρασί, μπύρα και αναψυκτικά. Βέβαια εκτός από τις 
συζητήσεις, τα χαρτιά και το τάβλι που έπαιζαν όλες τις ώρες παίζαμε ομαδικά και το 
μπίνγκο για μικρά δωράκια 
The news of the clubs opening spread quickly and the members from 30 jumped to 140 
from locals and surrounding areas and the hall filled with people of happy faces from 9 am 
to 3pm having good time with a traditional Greek coffee, sandwiches, hot meals, wine, 
beer and soft drinks. Not to mention, the conversations, playing cards, backgammon and 
bingo with small presents were all for a good time  
 
Άλλες δραστηριότητες ήταν  οι ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές πάντα με το λεωφορείο 
του Σάββα που κατά γενικό κανόνα οι περισσότεροι ήταν ευχαριστημένοι με το λεωφορείο 
του και άλλοι δεν ήταν ικανοποιημένοι  . Επίσης στις επίσημες γιορτές πάντα πηγαίναμε για 
γεύμα σε χοτέλς που είχαν μπουφέ και ήταν δωρεά από τον Σύλλογο και άλλοτε κάναμε 
BBQ ή ειδικό φαγητό στο χολ και σε άλλες περιπτώσεις φέρναμε έτοιμο γεύμα από έξω. 
Some other activities were, the daily excursions and weekly holidays always with Sava’s 
bus that generally most of the members liked it and some not. Also on important days and 
cases we had BBQ and special lunches at the hall or at the hotels and other venous always 
free of charge for the members. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Θα παραθέσω μερικές φωτογραφίες με υπότιτλους που μιλάνε και μόνες τους 
I will insert some pictures with titles explaining and others that tell their own story  
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 Κτηριακή εγκατάσταση τριών Χολ στο  Boeing Reserve Strathmore Heights που τα 
μεταχειρίζονται διάφοροι Σύλλογοι, αθλητικοί, ηλικιωμένων και άλλοιThe building with 
three halls at the Boeing Reserve in Strathmore Heights which used by sporting clubs and 
also by the community organizations and elderly citizens clubs 

             

                   Ο Σύλλογος ηλικιωμένων που στεγάζεται στο Community Hal 
       The entrance of the hall of the of the Greek Elderly Citizens club of Strathmore 
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Κάτω από τον πλάτανο και άλλα αειθαλή δέντρα υπάρχουν τρεις μεγάλες ανοξείδωτες 
ηλεκτρικές ψησταριές που παρέχονται δωρεά στους δημότες και για τους συλλόγους 24 
ώρες και όλες τις ημέρες του χρόνου και καθαρίζονται κάθε ημέρα από υπάλληλο της 
δημαρχίας για υγιεινούς λόγους. Εδώ δύο εκλεκτά μέλη του συλλόγου. Ο Θύμιος 
Μπαμπάτσικος και Σωτήρης Λουκόπουλος που απολαμβάνουν τη σκιά του πλάτανου και 
τα καταπράσινα γήπεδα απέναντι. 

Under the plane tree and other ever green trees there are three stainless steel electric 
public BBQs free for the citizens of the municipality 24 hours seven days all year round 
which are cleaned daily by council staff for hygiene reason. Here, two of our members 
Thimios Babatsikos and Sotiris Loukopoulos enjoy their conversation and the shade of the 
lane tree and the background the cricket field and the parks  
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     Το Χολ με τη μεγάλη πλακόστρωτη αυλή και στο βάθος οι ηλεκτρικές ψησταριές 
     The hall with the brick paved front yard and the Electric BBQs on the background 

                                    

 

                       A short poem about the Greek Elderly Citizens Club 
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              Το γήπεδο σόκερ και στο βάθος η μεγάλη σιδηροδρομική γέφυρα 
    The soccer ground and the big railway bridge on the background 
 

         

                         Το παρκινγκ και απέναντι το καταπράσινο Oak Park 
      The parking lot and Oak Park on the background 
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              Το παρκινγκ των μελών του Συλλόγου μας. The clubs parking space 

      

        Το γήπεδο ποδοσφαίρου φούτι και του κρίκετ.  The footy and cricket ground                                         



9 
 

                     

        Η κυρία  Ελευθερία Μπαμπάτσικου σερβίρει τον παραδοσιακό Ελληνικό καφέ 
           Mrs. Eleftheria Babatsikos serving the traditional Greek coffee to members 
 

                    

Εδώ μία μεγάλη παρέα κυριών πρώτη η ακούραστη κυρία Ελευθερία Μπαμπάτσικου και 
πίσω της η κυρία Αθηνά Παπαδάκη και στο βάθος η  αντιπρόεδρος  και υπεύθυνη της 
κουζίνας Αργυρούλα Χωματοπούλου και η Άννα Φορμόζα από τη Μάλτα 
 
Here a big party of ladies, first the untiring Mrs. Eleftheria Babatsikos and behind her 
Athena Papadaki and standing in the background the vice president Argyroula 
Homatopoulou and Anna Formosa from Malta. 
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Στο βάθος διακρίνεται ο Γιαννακουλάκος Γιάννης. Μπαμπάτσικος Γιάννης, Θωμάς 
Τζορτζής Και Βίκτωρ Παπαδάκης.  Στο μπροστινό τραπέζι είναι Ο Γεώργος Ιράνιος , 
Περικλής Βαρκάς και Κλαδάς Σταμάτης 
In the baground is John Gianakoulakos, John Babatsikos Thomas Giortzis and Victor 
Papadakis. In front is George Iranios, Pericles Barkas and Kladas Stamatis 
  

               

Οι παρέες των ανδρών περνούν τις ώρες τους παίζοντας χαρτιά με καφεδάκι. Αριστερά 
είναι ο Κώστας Καλής και αριστερά ο Λευτέρης Κενός 
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The groups of men spend their time playing cards with a Greek coffee. On the left is Kostas 
Kalis and on right Lefteris Kenos 
 

              

     Η κουζίνα με  ευκολεία μεγειρικής με το μεγάλο ψυγείο εξυπηρετεί άνετα τα μέλη 
         The kitchen and the large fridge serve the members of the club confrortable  
 

                     

             Ο Δημήτρης Χωματόπουλος πάντα στη ίδια θέση παρέα με τον φίλο του… 
               Dimitris (Jim) Homatopoulos always in the same post with his friends 
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Η Αργυρούλα Χωματοπούλου αριστερά, αντιπρόεδρος, με την συνεργάτιδα της 
Ελευθερία Μπαμπάτσικου έτοιμες να σερβίρουν το Πασχαλινό πιάτο 
Argyroula Homatopoulou Vice President with her friend Eleftheria Babatsikos ready to 
serve the Easter lunch plates 
 

             

 Εδώ η κυρία Ελευθερία Μπαμπάτσικου σερβίρει καφέ στη παρέα του Λευτέρη Κενού 
         Here Eleftheria Babatsikos serving Greek coffee to Lefteri Kenos and friend 
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Από την ίδρυση του Συλλόγου τα μέλη του Συμβούλιο εργαζόταν συντονισμένα και 
αρμονικά για να προσφέρουν ποιότητα υπηρεσιών στα μέλη. Υπήρξαν μέλη που για κάποιο 
λόγο, είτε είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις, είτε δεν βόλευε η μέρα λειτουργίας ή και το 
περιβάλλον αποχωρούσαν δίχως να υπάρχει παρεξήγηση. Με το πέρασμα των χρόνων ο 
αριθμός των μελλών άρχισε να ελαττώνεται φυσιολογικά λόγω ασθενειών και θανάτων, 
έτσι το 2016, την ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελλών 
είναι στα 66 άτομα και παρατηρείται να μη ανανεώνεται με νέα μέλη. 

Since the founding of the club the members of the committee work together in harmony to 
offer quality of service to members. There were members for some reason left without any 
hard feeling. Through the years there were natural declining in attendance through 
sicknesses and passing away, so, in 2016 by the time this book was written only 66 
members were recorded registered without joining any new members  

 

Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απεχώρησε για λόγους υγείας  ήταν ο 
δραστήριος Γραμματέας  Γιάννης Μπαμπάτσικος  και ο ταμίας Κώστας Αποστόλου για 
προσωπικούς λόγους αλλά παρέμεινε στο συμβούλιο σαν απλό μέλος να προσφέρει κάθε 
βοήθεια που χρειάζεται ο Σύλλογος. 

 A member of the committee who resigned due to health reason was the secretary  John 
Babatsikos and for personal reason Kostas Apostolou who remained as an ordinary 
member helping when needed  

Την Γραμματεία, και την  ηλεκτρονική εργασία την ανάλαβα εγώ ο γράφων  (Τάσος 
Κολοκοτρώνης)  καθώς δεν μπορούσα να προσφέρω άλλη φυσική εργασία. Το ταμείο το 
ανέλαβε ο Δημήτρης Χωματόπουλος που διεκπεραιώνει καλά τη δουλειά του κάνοντας και 
τα ψώνια για τις ανάγκες του Συλλόγου. Η Αντιπρόεδρος κυρία Αργυρούλα  Χωματοπούλου, 
την κυρία Πόπη Μακρινού και  την κυρία Βίκυ Αποστόλου προσφέρουν τις πολύτιμες και 
έμπειρες υπηρεσίες τους στο μαγείρεμα και στη προετοιμασία των σάντουιτς 
I (Tasos Kolokotronis) undertook the secretarial duties and the electronic work since I 
couldn’t do any other physical duties. Jim Homatopoulos took over the treasury, who did 
good job and all the shopping for the club and the ladies, Argyroula, Popi and Viki offered 
their cooking experiences in the kitchen preparing the lunches  
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Η Πρώτη εκδήλωση της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου το 2005 στο στολισμένο Χολ του 
Συλλόγου μας με τα ζεύγη Τάσου & Χριστίνας Κολοκοτρώνη Βενιζέλου & Χριστίνας 
Κονάκα, Χρίστος & Φανή Θεοχαρίδη και Στέλιου & Ελένη Μοραΐτη 

This is the first celebration of the National day of 28th of October 1940 in 2005 in the 
decorated hall with the couples in the front table of Tasos & Christina Kolokotronis, 
Venizelos & Christina Konaka, Christos & Phani Theoharidis and Stelios & Eleni Moraitis 
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Ελένη Μωραΐτη, Χριστίνα &Τάσος Κολοκοτρώνης, Χριστίνα Κονάκα Φανή & Χρίστος 
Θεοχαρίδης Eleni Moraitis, Christina & Tasos Kolokotronis,Christina Konaka Fani 
&Christos Theoharidis 

          

Στο Βάθος. Αγκαλιά με τον Πρόεδρο Ορέστη Αμυρσόνη Ο Τάσος Κολοκοτρώνης και 
Βενιζέλος Κονάκας μα την παρέα τους. Αρ. Χριστίνα Κονάκα Δεξ. Χριστίνα Κολοκοτρώνη 
Back: Orestis the president hugging Tasos and Venizelos on R Christina Kolokotronis, with 
Eleni and  Stelios Moraitison. On L Christina Konaka with Fani and Christos Theoharidis 
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        Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηλικιωμένων Strathmore Heights 
                   Members of the Strathmore Height Club Committee with their spouses  
 

                 

           Η κυρία Γεωργία με τον σύζυγό της Ευθύμιο Μπαμπάτσικο και την παρέα τους 
                   Mrs. Georgia with husband Thimios Babatsikos and friends on right 
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 Η κυρία Βίκυ Αποστόλου με την Γραμματική Μουστάκα και  συντροφιά της στο γιορτινό 
τραπέζι και αριστερά Ο Χρίστος Γερασίμου και Κώστας Αποστόλου 
Mrs. Viki Apostolou with Grammatiki Moustaka and friends celebrating the National day 
On L is Christos Gerasimou with Kostas Apostolou 
 

                

  εδώ ένας καλαματιανός που τον ακολουθούν Η Χριστίνα Κολοκοτρώνη και Χριστίνα 
Κονάκα Here a Kalamatiano dance where Chritina Kolokotroni and Christina Konaka last 
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 Χορός της Γερακίνας με παλαμάκια είναι απαραίτητα και τα νιάτα το κάνουν με χαρά 
  The gerakina dance performed with clapping hands for the “Young” dancers with glee 
   

           

   Η παρέα του Βασίλη Γκουρβέλου και της κυρία Ελένης απολαμβάνουν τους χορευτές 
 The party of Vasilis Gourvelos and his wife Eleni enjoying watching the dancers 
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                Η παρέα του Γιώργου Κατσαλά, του Γιάννη Κριτικού και Θωμά Γιωργή 
            The party of the couple George Katsalas and John Kritikos and Thomas Giorgi 
 

           

Ο Χάρης Δημητράτος δεξιά με τη σύζυγό του Βασιλική , δεύτερη από αριστερά με τη 
παρέα τους απολαμβάνουν την συζήτηση 
 Here on R Harris Dimitratos with wife second on L Vasiliki with their friends 
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     Αριστερά η κυρία Μαρία Γκίνη, και στο βάθος ο Κώστας Καλής με τη σύζυγο Ελένη 
On Left Mrs Maria Gini and with Eleni and Kostas Kalis and Orestis the President  
 

          

      Δεξιά ο Δημήτρης και Αργυρούλα Χωματοπούλου με την εκλεκτή τους παρέα 
             On right is Dimitris Homatopoulos with his wife Argyroula and friends 
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ   PICKNIKS  13/3/2013 

Οι Εθνικές γιορτές και άλλες εκδηλώσεις κάθε Τετάρτη που είχαμε συγκέντρωση ήταν στο 
πρόγραμμα του Συλλόγου αλλά εκτός από αυτές τις εκδηλώσεις ο Σύλλογος οργάνωνε και 
εκδρομές ημερήσιες και πολυήμερες σε ωραία μέρη και πόλεις σε όλη την Αυστραλία με 
τον συμπολίτη μας Σάββα .Μία τελευταία εκδρομή που είχαμε κάνει και ήταν  στην 
παραθαλάσσια και μαγευτική πόλη  Lorne με την ωραία παραλία και τα ωραία τουριστικά 
καταστήματα και εστιατόρια αλλά και ωραία πάρκα με όλες τις ανέσεις για εκδρομείς 
The National celebrations and the meetings every Wednesday were regular events and 
regardless that we would organise day trips and weekly excursions to some of the best 
locations in the country with our regular bus driver Sava. One such trip was in Lorne with 
the beautiful beaches and shops and restaurants and parks comfortable to picnickers 
 
 
   
           Θα παραθέσω μερικές φωτογραφίες που πήρα με το τηλέφωνο μου 
               I will put to some photos that I took with my phone camera  
 

         

13/3/2013 Μέσα στο λεωφορείο του Σάββα ταξιδεύοντας και ακούοντας ελληνικά 
τραγούδια για το ωραίο Λορν πάντα με μία στάση για ανάπαυση. Τα ημερήσια ταξίδια 
συνήθως γίνονται δωρεά για τα μέλη μας από το ταμείο του Συλλόγου 
In Sava’s bus traveling to beautiful Lorne with Greek music in full blast with one stop to 
rest. Those trips always are payed by the club and are free of charge  
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       Με μία στάση για ανάσπαση κοντά στις όχθες του ποταμού στο  Anglesea 
       Η κυρία Χριστίνα Κολοκοτρώνη κουβεντιάζει με την κυρία Ασημένια Κούμαρου 
      With one stop to rest at the banks of the river in Anglesea here Christina Kolokotronis     
      With   Menia Koumaros having a nice conversation  
 

               

     Το ωραίο χωριό Anglesea είναι παραθεριστικό και παράδεισος για τους ψαράδες 
              The beautiful village of Anglesea is the paradise for turistd and fishermen 
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             Το μπλε και άσπρο λεωφορείο στο χώρο στάθμευσης για ανάπαυση 
                The blue and white bus parked in the resting area 
 

              

    Στο πάρκο του ναυαγοσωστικού ομίλου του Λορν βάρκα τοποθετημένη σε πασσάλους 
                 In the park of the Life Saving Club of Lorne a boat is placed on poles 
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    Οι κυρίες. Χριστίνα Κολοκοτρώνη, Ελευθερία Μπαμπάτσικου, και Μένια Κούμαρου 
        The ladies, Christina Kolokotroni, Eleftheria babatsikos and Menia Koumaros  
 

               

                   13/3/2013 Η ωραία παραλία με τη χρυσή του αμμουδιά του Λορν 
                       The beautiful beach with golden sand in Lorne  
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                        Το επιβλητικό Κλαμπ του ναυαγοσωστικού ομίλου του Λορν 
                            The imposing Life Saving club of Lorne  
 

              

Ο Γιάννης Μπαμπάτσικος, Χριστίνα Κολοκοτρώνη, Ελευθερία Μπαμπάτσικου Μένια και 
Κώστα Κούμαρος στην παραλία του Λορν. Here are John Babatsikos, Christina 
Kolokotronis, Eleftheria Babatsikos, Menia Koumaros and Kostas Koumaros   
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  Μία άποψη της πόλης με τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα με το πάρκο της παραλίας 
     A view of the Lorne Township with apartment units facing the park and the beach 
 

               

                 Ο κεντρικός δρόμος με τα καταστήματα και με διάφορα φαγάδικα 

         The main road of Lorne with all sorts of shops and restaurants  
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Η άλλη άκρη του κεντρικού δρόμου και η έξοδος προς το Apollo Bay, Η Μένια Μπροστά 
The outgoing part of the main road towards Apollo Bay with Menia Koumaros on right 
 

 

Ο συνδυασμός της εκδρομής σε πάρκο, θάλασσα και καταστήματα αρέσει σχεδόν σε όλους 
και ειδικά για τις κυρίες που είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν κάτι το διαφορετικό ντόπιας 
παραγωγής. όσοι προτιμούν τη θάλασσα, είναι υπέροχη ενώ μερικοί αρέσκονται να 
παίξουν καμία ξερή ή πρέφα και τάβλι και άλλοι να πεταχτούν στο πάπ για καμιά κρύα 
μπύρα και λίγο πόκις η στο ΤΑΒ για κανένα στοίχημα σε άλογο 
Κάθε τέλος της χρονιά ο Σύλλογος μας διοργανώνει επίσημα ένα δωρεά Χριστουγεννιάτικο 
γεύμα για όλα τα μέλη με καλεσμένους από τον Δήμο μας Moonee Valley τον/την Δήμαρχο 
και έναν επίσημο της πολιτειακής Κυβέρνησης που αντιπροσωπεύει την περιοχή μας μια 
και πάντα βοηθάνε οικονομικά το ταμείο του Συλλόγου μας 
The combination of this trip to parks, beach and shops liked almost by everyone, 
particularly the ladies who purchased some souvenirs, some enjoyed the sea others 
playing cards and other the pokies at the pub and a cold beer and some a bet at TAB. 
At the end of every year our club celebrates this special event of Christmas and New Year 
with a free lunch for all the members and this year the event took place at the Moonee 
Valley with special quest the Mayor and an official from the State Government of our area 
who both assists us with subsidies every year  
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                2013 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΣΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ MOONEE VALLEY  
     2013 CHRISTMAS PARTY AT THE MOONEE VALLEY LEGENTS BISTRO 
     Μία άποψη του δυτικού μέρους του Ιπποδρομίου από το μπαλκόνι του εστιατορίου 
       View of the west part of the racecourse from the balcony of the Legends Bistro 
  

                   

Εδώ το Ανατολικό μέρος με το μπαλκόνι με θέα το Pascoe Vale South & W Brunswick 
                  Here the east view with Pascoe Vale South and West Brunswick 
 

                      

Η παρέα του Κώστα και Μένιας Κούμαρου με τον Δημήτρη & Μαίρης Κοντολέον και 
Κώστα Κασιμάτη και άλλων κυριών απολαμβάνουν τα νόστιμα φαγητά. 
Kostas and Menias Koumaros friends Dimitris and Mary Kontoleon with Kosta Kasimatis 
and other ladies enjoying their lunch 
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Ο Σωτήρης Λουκόπουλος με τον Μανόλη και Χάρη δεξιά συντροφεύουν τις συζύγους των 
          Sotiris Loukopoulos with Manoli and Hari on right accompanying their wives  
 

             

Ο Λευτέρης & Νίκη Κενού με την Καρασκούδη Ασημίνα με τον Κώστα και Ελένη Κάλη 
               Lefteris & Niki Kenos with Karaskoudi Asimina and Kosta and Eleni Kali 
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Αριστερά η Δημοτική σύμβουλος Cr. Jan Chantry & Cr Narelle Sharp και δεξιά η κυρία 
Ελευθερία Μπαμπάτσικου και Τρίτη η Αθηνά Παπαδάκη 
On left Councilors Jan Chantry and Narelle Sharp with Eleftheria Babatsikos and Athina 
Papadakis opposite  

                  

Τις τρεις επίσημες καλεσμένες μας Jan Chantry,  και η Βασιλεία. Γερογιαννη και βοηθός 
από την Delphi bank, ο πρόεδρος Ορέστης Αμυρσόνης και ο Γραμματέας Γιάννης 
Μπαμπάτσικος. Here on left the secretary John Babatsikos, the President Orestis 
Amyrsonis with our three official quests, Cr. Jan Chantry Cr. Narelle Sharp and Vasilia 
Gerogianni from Delphi Bank 
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Εδώ η παρέα πάλι του Λευτέρη Κενού που παρακολουθούν την ομιλία του προέδρου 
            Lefteris Kenos and his associates concentrated to the president’s speech 
 

             

           Ο Ευθύμιος Μπαμπάτσικος με την σύζυγο του Γεωργία με την παρέα τους 
                        Efthimios Babatsikos with his wife Georgia and their friends 
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               Η κυρία Καίτη Λαδά με τις φιλενάδες της Kathy Lada with her friends 

             

                          Ο Δημήτρης Κοντολέον με τον φίλο του Κώστα Κασιμάτη 
                    Dimitris Kontoleon on the far left with his friend Kostas Kasimatis 
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Η Μαίρη Κοντολέον, Μένια & Κώστας Κούμαρος με τον Δημήτρη Κοντολέον μετά το 
γεύμα βρίσκονται σε συζήτηση ενώ τους φωτογραφίζω 
Mary Kontoleon, Menia and Kostas Koumaros with Dimitri Kontoleon after lunch in a good 
conversation mood while I am taking this picture 
 

Το  Moonee Valley Legends Bistro είναι ένα από τα ωραιότερα κέντρα διασκέδασης που 
προσφέρει στους θαμώνες τους με  μία εξαιρετική θέα από την πόλη της Μελβούρνης και 
ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες όταν φωταγωγείται. Σε ειδικές γιορτές όπως την πρωτοχρονιά 
με τα βεγγαλικά προσφέρει πανοραμική θέα και ο χώρος τότε είναι κατάμεστος από κόσμο 
για να παρακολουθήσει τις έγχρωμες φωτοβολίδες με την αλλαγή του χρόνου. 
The Moonee Valley Legends Bistro is one of the best entertaining venue that offers to 
customers an excellent service and view of the city of Melbourne particularly after dark at 
night when the lights are on and specially at the New Year’s eve when is packed with 
people to watch the fireworks with the change of the year   
 

Το μεγάλο και άνετο εστιατόριο με θέα την πόλη της Μελβούρνης προσφέρει εξαιρετικό 
φαγητό σε προσιτές τιμές και χαμηλότερες σε συνταξιούχους. Δεν λείπουν βέβαια και τα 
μηχανάκια με τα πόκις και το ΤΑΒ γι αυτούς που τα αρέσουν. 
Τα Σάββατα υπάρχει και ορχήστρα που διασκεδάζει αυτούς που θέλουν να χορέψουν να 
πιούν τα ποτά τους ή να ακούσουν τραγούδια 
Αρκετοί συμπατριώτες μας συχνάζουν εκεί είτε για να παίξουν ή να απολαύσουν ωραίο 
φαγητό και τη θέα και να συναντηθούν για κουβέντα και παρέα από τις γύρω περιοχές 
αλλά και από άλλα πιο μακριά μέρη 
The large and comfortable Bistro with view the city of Melbourne offers good and 
affordable meals to seniors. Pokies also not in short for those who enjoy and TAB as well; 
On Saturdays a band plays for those who like to dance, to drink and listen the music, quite 
few compatriots frequent there to  play, talk, eat and pass their time with friends 



34 
 

            

Αργυρούλα Χωματοπούλου (αντιπρόεδρος)Jan Chantry (Δήμαρχος) and Judy Madigan, 
(Πρόεδρος της Βουλής της Βικτώριας) quests for the  10th anniversary 
Vice president, Argyroula Homatopoulo with Mayor Jan Chantry and Judy Madigan 
president of the Victorian Parliament quest for the 10th anniversary of the club 
 

   Η 10Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
       STRATHMORE HIGHTS 
THE CELEBATION OF THE 10th ANNIVERSARY OF THE CLUB 

Η 10η επέτειος της ίδρυσης του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε στο Χολ του με καλεσμένους 
την Πρόεδρο της Πολιτειακής Βουλής της Βικτώρια Mrs. Judy Madigan, Cr Jan Chantry και 
αντιπρόσωπο από τη Delphi Bank Mrs. Vasilia Geroyianni. 
Τις επίσημες καλεσμένες κυρίες συνόδευσαν η Αντιπρόεδρος κυρία Αργυρούλα 
Χωματοπούλου, ο Πρόεδρος Ορέστης Αμυρσόνης, ο Γραμματέας Γιάννης Μπαμπάτσικος και 
ο γράφων, Τάσος Κολοκοτρώνης. Όλες εξήραν το έργο του συλλόγου και τις δραστηριότητες 
για όλα τα χρόνια της λειτουργίας του συλλόγου στα δέκα αυτά χρόνια με τις ομιλίες που 
ακολούθησαν στη συνέχεια 
Τόσο η πολιτειακή Κυβέρνηση όσο και ο Δήμος βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια με κάποια 
χρηματικά ποσά, Επίσης και η Τράπεζα Delphi που έχουμε λογαριασμό και τις καταθέσεις, 
μας βοήθησε στο παρελθόν. 
The celebration of the 10th anniversary took place at the club’s hall with quests, the 
president of the Victorian Parliament Mrs. Judy Madigan, the Mayor Mrs. Jan Chantry and 
Mrs. Val. Geroyiannis from the Delphi Bank. The officials were accompanied by the 
president Orestis Amyrsonis, the secretary John Babatsikos and me. Complimentary 
speeches followed by the quests for the successful work done by all members, and. In turn 
the president thanked the officials for the financial support given for all those years   
 
        Τάσος Κολοκοτρώνης 
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 Η αντιπρόσωπος της Τράπεζας Delphi στο μικρόφωνο απευθύνει χαιρετισμό στα μέλη 
               Val Geroyiannis from Delphi Bank in a short speech to our memebers 
 

              

               Τα μέλη ακουουν με προχή την ομιλία την αντιπρόσωπο της Τράπεζας 
           Members of the club consetrating to the speech addresed by Val. Geroyiannis 
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Στο βάθος αριστερά ο Δημ. Κοντολέον και δεξιά ο Γεώργος Κατσάλας, Κώστας Κασιμάτις 
             In the background L Jim Kontoleion P George Katsalas and Kostas kasimatis 
 

              

      Στο βάθος η παρέα του Στάθη Λάμπρου και του Πίτερ με τον Δημήτρη και Μαρίνο 
       In the background Stathis Lambrou with Piter with Jim Homatopoulos and Marinos 
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Στο βάθος διακρίνεται αριστερά ο Χρίστος Γερασίμου και αντίκρυ ο Κώστας Αποστόλου 
In the background L Christos Gerasimou and Kostas Apostolou opposite an friends 
 

               

Η πιο ηλικιωμένη κυρία του Συλλόγου (92) Άννα Φορμόζα από τη Μάλτα με την Χριστίνα 
Κολοκοτρώνη και την κυρία Μαρίκα. 
 The eldest lady in the club 92 y.o Anna Formosa from Malta  with Christina Kolokotronis 
and Mrs. Marika  
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Ο Γραμματέας μας Γιάννης  Μπαμπάτσικος Παρουσιάζει την Βουλευτή και Πρόεδρο της 
Βουλής Judy Madigan για ένα χαιρετισμό για την επέτειο των δέκα χρόνων του συλλόγου 
The secretary, J Babatsikos presents the  president of Vic. Parl. Judy Madigan for a speech 

             

Από αριστερά διακρίνονται οι κυρίες Νίκη Κενού, Ασημίνα Καρασκούδη Χριστίνα 
Κολοκοτρώνη, και Μαρίκα . Δεξιά η κυρία Νίκη Λουκόπουλου, Μένια Κούμαρου, και 
Ελένη Γκουρβέλου. From L are Niki Kenos, Asimina Karaskoudis, Christina Kolokotronis 
and on R. Niki Loukopoulou, Menia Koumaros and Helen Gourbelou 
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Με τους επίσημους. Αριστερά ο Γιάννης. Μπαμπάτσικος, Βασ. Γερογιάννη, Αργ. 
Χωματοπούλου, Ελευθ. Μπαμπάτσικου, Τζούντι Μάδιγκαν, Τζαν Τσάντρυ, Ορ.Αμυρσόνης 
With the officials from L. J Babatsikos, Val Geroyiannis Argyro Homatopoulou, Eleftheria 
Babatsikos, Judy Madigan, Jan Chantry and Orestis Amyrsonis 
 

                  

          Η Δημοτική σύμβουλος Τζαν Τσάντρυ κόβει την τούρτα της δεκάτης επετείου 
               The councilor Jan Chantry cuts the cake of tenth anniversary of our club   
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   Δύο στιγμιότυπα από το κόψιμο της τούρτας για τα δέκα χρόνια ζωής του Συλλόγου μας 
    Two snapshot of the cakes cutting by the officials for the tenth anniversary of our club 
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Το γεγονός της επετείου των 10 χρόνων γιορτάστηκε και με τη μουσική φυσαρμόνικας 
από τον Κώστα κούμαρο που μας διασκέδασε με παλιά ωραία τραγούδια 
The event of 10th anniversary celebrated with music by harmonica played by Kostas 
Koumaros who entertain the members with old traditional songs 
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Με τη βοήθεια του προέδρου που κρατάει το μικρόφωνο για καλύτερη απόδοση όλοι 
χειροκροτούν τον Κώστα Κούμαρο για τη ωραία μουσική του και περισσότερο η Judy 
Μadigan. 
With little help from the president who is holding the microphone for efficient output a 
round of applause for Kosta Koumaro from the members and more from Judy Madigan  
 

Τόσο η κυρία Judy Madigan όσο και η κυρία Jan Chantry, αλλά και άλλοι, πάντα τις είχαμε 
καλεσμένες σε επίσημες εκδηλώσεις  μας και άρεσαν τον τρόπο με τον οποίο γλεντούσαμε, 
ιδιαίτερα την Judy Madigan σε άλλα κλαμπ την αποκαλούσαν Mother Teresa  για τη 
ευγένεια και τη γενναιοδωρία της 
As much as Judy Madigan and Jan Chantry also we had as quest some other officials every 
time we had a celebration and they liked our customs and the way we enjoyed the feast. 
Specially Judy was so popular with the clubs some clubs named her “Mother Teresa” 
for her help and generosity 
   
H Judy Madigan διετέλεσε Πρόεδρος της Βικτοριανής Βουλής για μια σειρά ετών και 
εκλεγόταν βουλευτής στην περιοχή μας για πολλά χρόνια, τώρα βέβαια τα τελευταία 
χρόνια έχει συνταξιοδοτηθεί αλλά δεν σταμάτησε να έρχεται σε επαφή με το κοινό και με 
τον Σύλλογό μας όταν την καλούμε 
Judy Madigan served in the Victorian Parliament as president for a number of years and 
was elected as Member of Parliament in our district for a number of years as well; lately 
she retired but never stopped visiting us in every occasion and supporting us when needed  
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H Cr Jan Chantry μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνη στο τμήμα των καλών 
τεχνών και πολιτισμού, έχει πολυετή υπηρεσία και πείρα στον τομέα της στο Δήμο 
 Το 2005 με πρόταση του Συλλόγου μας μου απονεμήθηκε από τον Δήμο τιμητική διάκριση 
στη λαϊκή τέχνη σε 30 μικροτεχνήματα (μοντέλα) που απεικόνιζαν την αστική και αγροτική 
ζωή της Ελλάδας και ιδιαίτερα την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα έργα αυτά εκτέθηκαν επί 
σειρά ετών στο ΕΚΕΜΕ αλλά όταν σταμάτησε η λειτουργία του το 2008 τα έργα 
μεταφέρθηκαν όλα στο Μεταναστευτικό Μουσείο της Μπονεγκίλας για μόνιμη έκθεση. 
Jan Chantry, member of the Moonee Valley City Council responsible for arts and culture 
with long years of experience in this field has been very helpful. 
In 2005 I’ve been proposed by the club’s committee for an award for my miniature arts 
representing the way of life in rural and urban areas in Greece particularly in the district of 
Thessaloniki. The selection of arts were in permanent exhibition at the EKEME in Latrobe 
University for a number of years but after the closure in 2008 I donated them to the 
Bonegilla Migrant Museum for permanent display 
 

Ευχαριστώ τον Σύλλογο για την πρόταση για την τιμητική διάκριση που μου απενεμήθη 
σε ειδική τελετή για την προσφορά μου σε έργα λαϊκής τέχνης σε μικροτεχνήματα με την 
παρουσία του Προέδρου Ορέστη Αμυρσόνη και του Γραμματέα Γιάννη Μπαμπάτσικου με 
τις συζύγους των  

I would like to thank the club and the members of the committee for proposing me for an 
award that was given to me in a special ceremony for my contribution to arts in the 
presence of the president O. Amyrsonis and the secretary J. Babatsikos and their wives 
  

             

 16 Σεπτεμβρίου 2005. Μετά την απονομή του βραβείου στο Χολ της Δημαρχίας με τον 
Ορέστη και την σύζυγό του Γεωργία αριστερά. και Δεξιά με τον Γιάννη Μπαμπάτσικο και 
την σύζυγό του Ελευθερία. Στο κέντρο Η σύζυγός μου Χριστίνα και εγώ  16-9-2005: After 
the award in the main Hall Oresrtis Georgia, Christina Tasos, Eleftheria Giannis  
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Η Δήμαρχος Cr. Andrea Surace σε ειδική τελετή παραδίδει την ετήσια επιχορήγηση των  
$1000 για το 2015 στον Γραμματέα Τάσο Κολοκοτρώνη και πρόεδρο Ορέστη Αμυρσόνη 

The Mayor Cr. Andrea Surace in a special ceremony presents the annual subsidy of $1000 
to the secretary Tasos Kolokotronis and the president Orestis Amyrsonis  
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 ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ A DAILY TRIP  

 

 
Δεκέμβριος 2015. Ο Σύλλογος πραγματοποίησε την τελευταία ετήσια εκδρομή στην 
μαγευτική τοποθεσία του Eildon Dam, Ένα από τα μεγαλύτερα φράγματα νερού για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και για το πότισμα των αγρών. 
December 2015 the club realized the last annual trip to one of the most attractive location 
that of Eildon Dam; one of the largest in Victoria which the water is used for irrigation and 
electricity as well 
Τόσο στο κάτω μέρος από το φράγμα, που είναι ο μικρός οικισμός, όσο και στο ψιλότερο 
σημείο υπάρχουν άνετα πάρκα για τους εκδρομείς να περάσουν μία ευχάριστη ημέρα . Ο 
οδηγός μας Σάββας επέλεξε ένα ωραίο μέρος με όλες τις ανέσεις δίπλα από το ποτάμι με 
τα πανύψηλα δέντρα με θέα το ποτάμι και με τα δασωμένα βουνά στο βάθος να 
υψώνονται μέχρι τον ουρανό. 
So much as in the lower part; where is the small township; also in the higher parts of the 
Dam there are beautiful parks for the picnickers to have a pleasant day. Our driver, Savas 
picked a place with all the facilities next to the banks of the river with shady trees with 
views to nearby mountains reaching the sky  
Η συντροφιά μας δεν ήταν πολύ μεγάλη έτσι κάτσαμε όλοι γύρο στα τραπέζια με τα 
φαγητά μας, τα ποτά, μουσική, χορό, κουβέντα και άλλοι παίζοντας χαρτιά και περάσαμε 
αρκετές ώρες ευχάριστα πάντα με τον καιρό βοηθό που ήταν με το μέρος μας 
 Our party wasn’t big, so we sat around the table with food and drinks brought from home 
and with some music we enjoyed the day which was magnificent. 
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Πριν αναχωρήσουμε για επιστροφή ο Σάββας μα πήγε εκτός προγράμματος στο 
υψηλότερο βουνό που έχει σχεδιαστεί για τους τουρίστες που να μπορούν να 
απολαύσουν μία πανοραμική θέα του φράγματος αλλά και της ευρύτερης περιοχής που 
είναι καταπληκτική και θα δούμε μερικές φωτογραφίες που πήρα τότε 
Before our departure; unscheduled; Savvas took us for a drive to the highest lookout that 
was designed especially for the tourists from where we enjoyed the panoramic view of the 
lake and mountains and to take some pictures as well which I will display the in the next 
pages   
      ;  Τάσος Κολοκοτρώνης 

 

  

 

Μετά τη χρήση του νερού για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το Eildon Dam 
σχηματίζεται αυτό το ποτάμι που το νερό διοχετεύεται σε άλλα φράγματα νερού. Εδώ 
και η σκάλα γι αυτούς που θέλουν να ψαρέψουν 

After the use of water to produce electricity from the Dam the water forms a huge river 
which the water is distributed to various other dams. Here a small pier designed for those 
who like fishing   
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                Μία άποψη από την σκάλα με τις όχθες καταπράσινες 
A view from the pier with green river banks   

 

Η γέφυρα συνδέει τον οικισμό με τον κεντρικό δρόμο προς την Μελβούρνη 
 The bridge which connects the Eldon Township to main road to Melbourne  
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Για ν ανάψει το γλέντι δεν χρειάζεται ορχήστρα, εδώ πάλι με τη φυσαρμόνικα του Κώστα 
γλεντάμε μια χαρά. Ο Κώστας Κούμαρος και ο Στάθης Λάμπρου είναι στα κέφια τους και 
δεν τους σταματάει κανένας 
To start a feast no need to have an orchestra; here again, with Kostas’s harmonica 
We enjoy ourselves. Kostas Koumaros and Stathis Lambrou are in their highs and no one 
can stop them 
  

     

  Ο χορός συνεχίζεται εδώ με τον Στάθη και Κώστα, μάλλον με χασάπικο 
                   Here the dance is going on with Stathi and Kosta in  a “Hasapiko” 
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Εδώ η Αθηνά Παπαδάκη απολαμβάνει το χορό του Πίτερ, φαίνεται έβγαλε το καπέλο και 
ζητάει μπαξίσι Here Athina Papadaki enjoying the dancers and Peter looks like is 
collecting some money to reward the dancers  

 

    

                  Ο Μαρίνος με την παρέα των κυριών σε κουβέντα 
 Marinos with some ladies having interesting conversation 
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Σίγουρα εδώ Η Μένια Κούμαρου, Χριστίνα Κολοκοτρώνη και Βίκυ Αποστόλου 
παρακολουθούν τους χορευτές και τους ζηλεύουν. For sure here Menia Koumaros, 
Christina Kolokotronis and Viki Apostolou as the look are getting jealous with the dancers   

 

      

Δεν άντεξαν στο πειρασμό οι κυρίες και σηκώθηκαν για τον Καλαματιανό, σίγουρα δεν 
ξέρω αν ο Στάθης θα μπορέσει να ξεμπερδέψει τα πόδια του με μουσική Κ. Κούμαρου 
They couldn’t wait any more and soon joined them for the Kalamatiano dance; here is 
doubtful if Stathis will be able to untangle his legs ever, music by Kostas Koumaros 
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Ο Πίτερ σέρνει το χορό και τα κέφια άναψαν για να φάμε με όρεξη. Δεξιά ήδη άρχισαν το 
φαγοπότι.. Μετά το πρόγραμμά μας είναι να μας πάει ο Σάββας στο υψηλότερο σημείο 
για να δούμε το φράγμα και από ψηλά. Μουσική Κ. Κούμαρου. Peter is leading the dance 
and all are happy getting ready for lunch. The programme is Sava’s to take us for a drive 
to the highest lookout to see the Dam from high up. Harmonica music K. Koumaros 

        

          Το φράγμα αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Βικτώρια 
This Dam considered the largest in Victoria 
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                   Μία άποψη από ψηλά φαίνεται το φράγμα και ο οικισμός αριστερά 
         A view of the Dam and the Township below on left 
 

 

              Το κουρασμένο λεωφορείο του συμπατριώτη μας Σάββα 
                Our compatriot’s Savvas old and tired bus 
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       Το παρατηρητήριο του όρους Pinninger έχει υψόμετρο 543 μέτρα 
                          The Pinninger lookout 543 meters high 
 

 

   Μία άποψη από το παρατηρητήριο με το λεωφορείο να μας περιμένει 
    A view from the lookout of the lake and the bus that is waiting for us 
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        Από το παρατηρητήριο όπως φαίνεται η τεχνητή λίμνη Eildon Dam 
                            View from the lookout of the Eildon Dam 
 

 

Αριστερά ο μεταλλικός δείκτης διαφόρων πόλεων της Αυστραλία και πιο κάτω ο 
φίλος Δήμας Μαρίνος με τη σύζυγο να περιμένουν τους άλλους 
On left is the directional indicator of various towns of Australia. Farther down 
Marinos Dimas and his wife waiting for the others to depart  
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       Στο υψηλότερο μέρος βρίσκεται αυτό το κιόσκι για να αναπαύονται οι τουρίστες 
            On the highest location is this kiosk for the visitors to rest and enjoy the views 
                        

           

                   Anastasios Kolokotronis 
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                      Ο Σύλλογος του  Strathmore 

   Στο Σύλλογο τα μέλη μας όλοι καλοπερνάνε 

   Παίζουν τάβλι, ξερή και πρέφα, κι άλλοι συζητάνε 

   Πριν απ το γεύμα έχουμε συνήθως καφεδάκι 

   Για μεσημέρι έχουμε σάντουίτς με κρασάκι 

   Πάντα μια φορά το μήνα έχουμε και φαγητό 

   Κότα, πίτσα, φασολάδα και ένα νόστιμο ψητό 

   Στις επίσημες γιορτές μας πάντα πάμε σε χοτέλι 

   Και διαλέγει ο καθένας για να φάει ό, τι θέλει 

Κάπου κάπου κάνουμε και καμία εκδρομή 

Με σαράβαλο του Σάββα και με λίγη πληρωμή 

Δέκα χρόνια λειτουργίας, πρόεδρο εις το τιμόνι 

Έχει ο Σύλλογος μας πάντα τον Ερρίκο Αμυρσόνη 

Αυτός με το Συμβούλιο δουλεύουνε για όλους 

Και ο σκοπός τους να κρατάν όλους αγαπημένους 

         Τάσος Κολοκοτρώνης 

                 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ UPPER YARRA DAM 

 Ένα από τα καλύτερα τοπία στη Βικτόρια για εκδρομές είναι και το Upper Yarra Dam 
που απέχει περί τα 80 χιλιόμετρα ανατολικά από την Μελβούρνη. Είναι ένα αρκετά 
μεγάλο υδάτινο φράγμα για πόση που χρησιμοποιεί η Μελβούρνη. Το τοπίο έχει 
απερίγραπτη  φυσική ομορφιά αλλά εξ ίσου και διαμορφωμένα πάρκα με όλες τις 
ανέσεις για τους πολίτες να απολαύσουν μία ημερήσια εκδρομή.                  
Στις 22-10-2009 αλλά και προηγούμενες φορές πραγματοποιήσαμε άλλη μία ημερήσια 
εκδρομή στο ωραίο αυτό μέρος που προσφέρει κτηριακό συγκρότημα για τους εκδρομείς 
για όλες τις εποχές και όλες τις ανέσεις τελείως δωρεά, αλλά για γκρουπ απαραίτητη 
είναι το booking 
One the best location in Victoria for picnics is the Upper Yarra Dam which is about 80 Kl 
East from Melbourne. This is also a quite big Dam which supplies drinking water to 
Melbourne. The surrounding is indescribable beauty also man made parks as well with all 
the amenities for the people to enjoy a day there. 
On the 22-10-2009, even in earlier times, we’ve been there on daily trips in this beautiful 
place where is a big building used as a kiosk with benches, fire places and BBQ to use all 
free for the quests. For groups and buses a booking is required  
 Στη συνέχεια μία φωτογραφική περιήγηση Some pictures from the location will follow  
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Εδώ δύο κτίρια, στο βάθος και δεξιά, που μέσα  βρίσκονται διάφορα όργανα μέτρησης 
του νερού κλπ the building behind the tree accommodates special water instruments   

         

                       Άνοιξη στο Upper Yarra Dam Spring time in Upper Yarra Dam  
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Αριστερά το γραφείο του Ranger  και μπροστά ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και 
λεωφορείων. On left the rangers office and the parking area for the quests 

              

Το κτίριο αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους εργάτες για την κατασκευή του φράγματος 

         This building has been used by the workers for the construction of the Dam 
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Εδώ η κυρία Χριστίνα Κολοκοτρώνη με την κυρία Θέκλα Scarsela μαζεύουν λιακάδα 
Here, above Mrs. Christina Kolokotronis with Thecla Scarsella enjoying the sun 
 
 

Το κτίριο αυτό κατά την διάρκεια της κατασκευής του φράγματος χρησιμοποιήθηκε σαν 
εστιατόριο για τους εργάτες και τους μηχανικούς. Μετά την αποπεράτωση του η 
Κυβέρνηση το διέθεσε για τη χρήση των εκδρομέων. Μέσα υπάρχουν μεγάλοι μπάγκοι 
με καθίσματα, τζάκια, ανεμιστήρες, κουζίνες και όλα τα αναγκαία μέσα, ακόμα και μία 
τηλεόραση. Έξω και κάτω από το υπόστεγο μία μεγάλη ψησταριά BBQ με τραπέζια και 
καθίσματα 
This building; during the construction of the Dan was used by the workers and engineers 
as a canteen. Later, after the completion of the dam the Victorian Government made it 
available to be used from the people of Victoria. In the building there are large benches. 
Kitchens and other facilities even TV and undercover BBQ with tables and chairs 
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    Πεζόδρομοι υπάρχουν στα πάρκα αλλά και στο δάσος για τους φανατικούς περπατητές 
                 There are walking paths in the parks and bush land for the fanatic walkers  
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          Μονοπάτια και πεζόδρομοι οδηγούν σε ωραία ρυάκια με ψάρια και καραβίδες 
           Pathways and tracks take you to beautiful creeks with some fish and crawfish 
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Ένα γεφυράκι πάνω από ρυάκι με κρυστάλλινο νερό. Εδώ ζουν διάφορα μικρά υδρόβια 
ζώα. πουλιά . καγκουρό, κοάλα, ερπετά και έντομα που κρατούν το οικοσύστημα σε 
ισορροπία και είναι προστατευόμενα. This foot bridge over a creek with crystal clear 
water; there are all sorts of aquatic life in there, birds insects and small animal around to 
keep the ecosystem in balance and they are protected 
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        Άνω. Κτήριο έλεγχου νερού και κάτω κτήριο πρώτης ανάγκης ανδρών και γυναικών 
                Top, The water control room and the Men and women conveniences  
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Άνω. Το κτήριο ψυχαγωγίας εκδρομέων με το μεγάλο υπόστεγο και κάτω μέλη του 
Συλλόγου μας παίζουν χαρτιά πρέφα ή ξερή 
Top, The building for entertaining picnickers with the large covered verandah where some 
of our members play cards  
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Στο βάθος δεξιά είναι ο Γιάννης Μπαμπάτσικος με την παρέα του και μπροστά, αριστερά 
ο Γιώργος Ιράνιος με τον Κώστα Κάλη να παίζουν ξερή 
Back on right is John Babatsikos the secretary with his friends and in front George Iranios 
with Kostas Kalis playing xeri  
 

Στα ένδεκα χρόνια της ζωή του Συλλόγου με τους συμπατριώτες μας της γύρω περιοχής 
μία φορά την εβδομάδα βρισκόμαστε να μιλήσουμε, να πούμε τα προβλήματά μας, και 
να παίξουμε κανένα παιχνίδι για να περάσουμε την ώρα μας ευχάριστα συνδυάζοντας με 
ένα ελαφρύ ή κανονικό γεύμα με ποτό ή καφέ. Όλοι κάναμε καινούριους φίλους ή 
σμίξαμε με παλιούς και ανανεώσαμε τους δεσμούς μας έστω και στα γεράματα. 
Δυστυχώς με το πέρασμα του χρόνου αρκετά από τα μέλη μας έφυγαν από τη ζωή, άλλοι 
πρόωρα και άλλοι από φυσική συνέπεια και άλλοι ανήμποροι να έρχονται λόγω υγείας 
και άλλοι κατ επιλογή. 

In those eleven years of the club’s life we came together with our friends and compatriots 
of the district once a week to talk about our problems good or bad, to play cards, have a 
light or hot lunch with a glass of wine or coffee and have fun. We made new friend or met 
some old ones to renew our memories even in older age. 
Unfortunately through the years quite few of our members departed from this life some 
earlier and others naturally and some other are not able to attend the meeting because of 
illness and ill health and some by choice 
  
Σκέφτηκα, τώρα  που δύναμαι, να γράψω αυτό το μικρό εικονογραφημένο βιβλίο με 
σύντομες περιγραφές, την ιστορία του συλλόγου μας όσο καλύτερα μπορούσα και να το 
αφιερώσω στη μνήμη αυτών που έφυγαν από τη ζωή και στα αγαπητά μέλη που είναι εν 
τη ζωή. 
I thought, now that I can write this small illustrated book with short descriptions the 
history of our club as much as good, as I could and to dedicate it to those who passed 
away and to those who are well and in life with us.  
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.   

                                  Τάσος Κολοκοτρώνη Γραμματέας του Συλλόγου 

                                                      Σεπ.2014 ---Δεκ. 2016 

            S.H.G.E.C. CLUB MEMBERS LIST FOR THE YEARS 2014-15-16 

     TOTAL NUMBER OF MEMBERS 170 
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  ΣΗΜΕΙΩΣΗ                           

Κατά το διάστημα της συγγραφής του βιβλίου αυτού το Διοικητικό 
Συμβούλιο  του Συλλόγου Ηλικιωμένων Strathmore Heights απαρτιζόταν  
από τους: 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΜΥΡΣΟΝΗΣ      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΧΩΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α΄ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΡΟΣ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β΄ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΩΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΤΑΜΙΑΣ 

 

 

 

          ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
                MEMORIES FROM ELDERLY CITIZENS CLUBS 
                (By Anastasios Kolokotronis ) 
 
Ως μετανάστης στην Αυστραλία τόσο εγώ όσο και άλλοι συμπάροικοι εργάστηκαν 
σκληρά σε διάφορες δουλειές για πολλά χρόνια στα νεανικά τους χρόνια δίχως να 
σκέπτονται ότι θα ερχόταν η μέρα που θα σταματούσαν πλέον να σηκώνονται νωρίς το 
πρωί η τα μεσάνυχτα να πάνε στη δουλειά για το μεροκάματο. 
As a migrant in Australia as much I and some others like me worked hard in various jobs 
for many years in their young years not thinking that one day would come the end to get 
up early in the morning or in midnight to go to work for a day’s living  
 Τόσο ο εργασιακός νόμος όσο και ο φυσικός κάποτε βάζει τέρμα σε πολλά πράγματα στη 
ζωή μας και ένας από αυτούς είναι που σταματάμε να εργαζόμαστε και την συντήρησή 
μας την αναλαμβάνει το κράτος με μία σύνταξη ή αυτοσυντηρούμεθα με δικά μας 
χρήματα από επενδύσεις και άλλα εισοδήματα. 
Not only the employment rules, also the natural rules sometimes put an end to many 
things in our life and one of them was the termination to work and then our care was 
taken either by the government with a pension or self-supporting ourselves with  income 
from investments or other incomes. 
Αυτή η απότομη στάση εργασίας για πολλούς που ήταν συνηθισμένοι να δουλεύουν και 
είναι εργασιομανείς να δημιουργεί πολλές φορές ψυχολογικά προβλήματα κάνοντας 
τους να νιώθουν ανίκανοι και άχρηστοι πια στην κοινωνία. 
This sudden stoppage from work for many who were used to work or were work maniacs 
had some psychological effects making them to feel useless in the society    
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 Πολλοί άρχισαν να ασχολούνται με άσχετες δουλειές ξανά, άλλοι με τους κήπους και 
άλλα διάφορα χόμπι , άλλοι να κάνουν ταξίδια που τα είχαν στερηθεί κλεισμένοι στα 
μαγαζιά τους και στα εργοστάσια, και άλλοι να περνούν τις ώρες τους στα καφενεία 
αφήνοντας τις γυναίκες τους μόνες στο σπίτι να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. 
Some began to work in unrelated jobs again, some with gardening and some with various 
hobbies and others travelling that they had deprived them locked for many years in 
business and in factories and few spending their time at the “kafenia” leaving their wives 
home alone to do all the jobs around the house    
Το πρόβλημα όμως αυτό ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα όταν οι μεγάλοι Σύλλογοι και οι 
Αδελφότητες παράλληλα ιδρύσανε για τα μέλη τους που συνταξιοδοτήθηκαν ξεχωριστά 
και υπό την αιγίδα των τους Συλλόγους Ηλικιωμένων που συνήθως στεγάζονταν στο ίδιο 
οίκημα η σε Χολ που παραχωρούσε η Δημαρχία η κάποια ενοριακή εκκλησία για να 
ψυχαγωγούνται οι ηλικιωμένοι. 
This problem solved quickly when the larger associations, organizations, clubs and 
brotherhoods established the elderly citizens clubs and put them under their shield 
providing space in their own buildings or made arrangements with the local councils to get 
one of theirs, or a church hall; all to entertain the seniors  
Τέτοιοι σύλλογοι δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Μελβούρνης από τις 
αρχές του 1980 και μετά που ο αριθμός τους ξεπέρασε τους 110 μέχρι το 2016. 
Ταυτόχρονα και ίσως λίγο αργότερα δημιουργήθηκε και η Ομοσπονδία Συλλόγων 
Ηλικιωμένων που είχε και έχει τις αρμοδιότητες να βοηθάει νομικά, ηθικά και συλλογικά 
τα δικαιώματα των συνταξιούχων όποια και αν είναι αυτά. 
Such clubs established almost in every suburb of Melbourne from 1980 thereafter and the 
number of clubs past the 110 by 2016. At the same time in 1980 perhaps little later 
established the Federation of Victorian Elderly Citizen who had the responsibility to help 
the clubs on legal and moral support and the right of the members 
Βέβαια η Πολιτειακή Κυβέρνηση και οι τοπικές Δημαρχίες δεν έμειναν αμέτοχες στην 
δημιουργία των συλλόγων αυτών. Εκτός που παραχωρούσαν τα χολ και πλήρωναν όλα 
τα έξοδα λειτουργίας (ηλεκτρισμό και γκάζι) ασφάλιζαν και τα μέλη των συλλόγων. Επί 
πλέον έδιναν οικονομικές παροχές ανάλογα με τις ανάγκες των συλλόγων που η 
μεγαλύτερη προερχόταν από το Υπουργείο Πολυπολιτισμού. 
Admittedly, the State Government and the local Councils didn’t distance themselves from 
forming such clubs. Apart that they provided halls they paid all the running expenses 
(electricity, gas) also public liability insurance for the members; also they provided some 
economic subsidies which the largest was from the Victorian Multicultural Commission 
Ο κάθε σύλλογος εκλέγει ανά δύο χρόνια το διοικητικό του συμβούλιο που απαρτίζεται 
από 5-7 άτομα με πρόεδρο, γραμματέα και ταμία, με βοηθούς που είναι υπεύθυνοι για 
την ομαλή λειτουργία του συλλόγου οργανώνοντας γεύματα, παιχνίδια, εκδρομές και 
άλλες εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των μελών τους 
Every club elects every two years a committee that consists from 5-7 people with the 
president, secretary, and treasurer with other members to run the club’s necessaries 
demands; preparations of meals, entertainments, picnics, and other activities for the 
members 
Όλοι οι σύλλογοι έδωσαν τη ευκαιρία στους συμπατριώτες μας που μόχθησαν σε όλη 
τους τη ζωή άντρες και γυναίκες να μπορούν να συναντώνται μία ή και περισσότερες 
μέρες σε διαφορετικούς συλλόγους με τα γνωστά τους άτομα και φίλους και να συζητούν 
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για διάφορα θέματα που τους απασχολούν, να συν-εστιάζονται, να παίζουν διάφορα 
παιχνίδια και να κάνουν ταξίδια αναψυχής στην ενδοχώρα και αλλού 
Every club gave the opportunity to our fellow citizens who worked hard in all their lives, 
men and women to be able to meet once a day, or more, at different clubs with their 
friends and have some conversation for the subjects they like, or, play games and organize 
trips interstate or elsewhere  
Θα παραθέσω μερικές από τις εμπειρίες μου σε μερικούς από συλλόγους που πηγαίναμε 
με την σύζυγο μου από το 1984 και μετά που σταμάτησα να εργάζομαι 
Το 1984 όταν σταμάτησα να εργάζομαι με εθελοντική απόσυρση από την εταιρεία   
Ansett Airlines of Australia ως μηχανικός αεροπλάνων κάναμε με την σύζυγο ταξίδια στο 
εξωτερικό και εντός Αυστραλίας για λίγο καιρό αλλά όταν αυτά σταμάτησαν 
ασχοληθήκαμε λίγο με το μεγάλωμα των εγγονών μας και περισσότερο η σύζυγος μου. 
Εγώ ασχολήθηκα λίγο με την ζωγραφική και άλλα έργα λαϊκής τέχνης αλλά μου έλειπε η 

επαφή με τους φίλους που όλοι σχεδόν ακόμα  δούλευαν και δεν είχαν ελεύθερο χρόνο 

για κουβέντα και παρέα 

I will mention some of the clubs that my wife and I’ve been members since 1984 when I 

retired from Ansett Airlines where I worked as an Aircraft Mechanic and traveled a lot 

interstate and overseas. Also I spent some time doing paintings and, making small models 

and writing and yet I’d missed my friends who still were working and had no spare time 

for company 

 

       

           ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ‘Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ’  (Έτος επανίδρυσης 1983 
     SALONICA ASSOSIATION “THE WHITE TOWER’ (Established in 1983) 

 

Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθώ πρώτα από το Σύλλογο που άρχισα να 
πηγαίνω που δεν ήταν των ηλικιωμένων αλλά όλων των ηλικιών και ένας από τους 
μεγαλύτερους στην παροικία μας «ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» 
It would have been unfair if I omitted not to mention first the club I began to attend which 
wasn’t for elderlies but one of all ages and the largest in our community the SALONICA 
ASSOSIATION”WITE TOWER’  

Η ιδιώτευσή μου, όπως και προείπα ήταν το καλύτερο δώρο της ζωής μου. Δίχως να έχω 
πια την έννοια της δουλειάς και με λίγη οικονομική άνεση που είχα μπορούσα να 
πηγαίνω σε ταξίδια με την Χριστίνα και να μένουμε όσο καιρό θέλαμε. 
My retirement, as I mentioned before was the best gift in my life. Without any worries to 
go to work now and with some savings I had  Christina and I  could afford to go overseas 
as long as we wanted 
 
Όταν γυρίσαμε από ένα ταξίδι στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο 1983 διάβασα στον «Νέο 
Κόσμο» ότι με πρωτοβουλία του Γιώργου Παπαϊωάννου, Πασχάλη Νασιάγκα και Μαίρης 
Δημητρίου καλούσαν όλα τα παλιά μέλη να συγκεντρωθούν για να ανασυγκροτήσουν 
τον σύλλογο που ήταν για πέντε χρόνια σε μαρασμό και δεν λειτουργούσε. 
When we returned from a trip to Greece in September 1983 I read in the “Neos Kosmos” 
that with the initiation of George Papaioannoy, Pashali Nasianga, and Mary Dimitriou 
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were calling all the old members for a meeting to decide of reestablishment of the club 
which was for the past years dissolved and inactive 
   
Θυμάμαι αρκετοί Θεσσαλονικείς, παλιά και καινούρια μέλη συγκεντρωθήκαμε στο 
οίκημα της Λημνιακής Αδελφότητας. Είχαμε πολύ καιρό να ειδωθούμε. Σχεδόν από τότε 
που κάναμε τους ωραίους χορούς στο Southern Cross Hotel με δύο ορχήστρες. 
Συνδυάσαμε το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Αφού συμφωνήσαμε και κάναμε την γενική 
συνέλευση στη συνέχεια το ρίξαμε στο γλέντι και φαγοπότι με νόστιμους μεζέδες που 
μας ετοίμασε ο υπεύθυνος της ταβέρνας. Ο δε αείμνηστος πρόεδρος τότε της Λημνιακής 
Αδελφότητας Αλέκος Αγγελίδης μας παραχώρησε το χολ και την αίθουσα συνεδριάσεων 
τελείως δωρεά για τις συνεδριάσεις μας λέγοντας ότι οι δύο σύλλογοι από σήμερα έχουν 
κάνει έναν ιστορικό «αρραβώνα» για καλή συνεργασία. Έτσι και έγινε 
I remember quite few Thessalonians old and new members gathered at the Lemnian Club. 
It was long time since we had seen each other; almost from the last gala dance ay the 
Southern Cross Hotel with two orchestras in the seventies. 
Well, after the meeting we grabbed the opportunity and started to enjoy the event with 
drinks, tasty appetizers and meals that prepared by the expert chef of the club. For that 
the late president of the Lemnian club Alekos Aggelidis allaowed us to use the hall for our 
need saying that as from today the two clubs became “engaged” and agreed to 
cooperate. And that’s what happened.  
 
 
  
Όταν έγινε η Γενική Συνέλευση στις 23 Οκτωβρίου 1983 οι παρευρισκόμενοι εκεί 
εκλέξανε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που ήταν οι εξής! 
Πρόεδρος  Χρίστος Κοσμίδης 
Αντιπρόεδρος  Κώστας Ευστρατιάδης 
Γραμματέας   Μαίρη Δημητρίου 
Ταμίας   Γεώργιος Παπαϊωάννου 
Υπεύθυνος Εκδ. Πασχάλης Νιασάγκας 
Μέλη 
Τάσος Κολοκοτρώνης (ο ίδιος), Θρασίβουλος Γιαννός, Χάρης Γιαννουλόπουλος, Μαρία 
Ηρακλείδου, Δανάη Χάνου, Δημήτριος Τσιγαρίδας, Γεράσιμος Κασνακτσής, Κώστας 
Χατζησταύρου, Παύλος Μαυρουδής, και Γιάννης Μουδούρης. 
From the general meeting that took place on 23 October 1983 the members elected the 
first committee consisting from: 
President  Christos Kosmidis 
Vice President  Kostas Efstratiadis 
Secretary  Mary Dimitriou 
Treasurer  George Papaioannou 
Public Relation Pashalis Nasiangas 
Members 
Tasos kolokotronis (me), Thrasivoulos Giannos, Harris Giannoulopoulos, Maria Heraklidou, 
Danae Hanou, Dimitrios Tsigaridas, Gerasimos Kasnaksis, Kostas Hatzistayros, Pavlos 
Mayroudis, and Giannis Moudouris 
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Ο πρώτος μας χορός έγινε στις 11 Νοεμβρίου 1983 στο Hawthorn Reception με επιτυχία. 
Μετά από λίγους μήνες χάσαμε τον αντιπρόεδρο μας Κώστα Ευστρατιάδη και ανάλαβα 
εγώ την θέση του αντιπροέδρου αλλά μετά από λίγο καιρό παραιτήθηκε και ο πρόεδρος 
για προσωπικούς λόγους και όταν έγιναν οι εκλογές ανάλαβα εγώ την προεδρία για τα 
επόμενα δύο χρόνια 1984-86 με επιτυχία όπου έκανα πολλούς και καλούς φίλους που 
αρκετοί από αυτούς, δυστυχώς, δεν είναι πλέον μαζί μας «ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ» 
Our first dance took place on the 11 November 1983 at Hawthorn Reception with great 
success. After few months, due to sickness, we lost the vice president Kosta Eystratiadis 
and I took over the vice presidency. Soon after a while the president C.Kosmidis resigned 
for personal reason and after an election I was elected as a president of the club for two 
years term 1984-1986 with great success where I made a lot of friends who unfortunately 
quite few of them NOW are not any more with us LEST NOT FORGET THEM 
 
 
Η Ένωση Θεσσαλονικέων «Ο Λευκός Πύργος» με μακρά και επιτυχημένη ιστορία στη 
Μελβούρνη έχει αδελφοποιηθεί με την πόλη της Θεσσαλονίκης στις 19 Μαρτίου το 1984 
και έκτοτε  οι δύο πόλεις διατηρούν  στενές επαφές σε πολιτιστικό και εμπορικό επίπεδο 
με μεγάλη επιτυχία σε ετήσιες εκδηλώσει στο Federation Square της Μελβούρνης. 
The Thessaloniki Association “The White Tower” with long and successful history in 
Melbourne has become sister city with Thessaloniki on19th of March 1984 and since the 
the two cities keep close contacts with cultural and commercial maters with great success 
performing every year  great festivals at the Federation Square in Melbourne  
  

          
1984. Από την επίσκεψη του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης κ, Θεοχ. Μαναβή για την 
αδελφοποίηση των πόλεων Μελβούρνης και Θεσσαλονίκης  στον χώρο της 
Παμμακεδονικής  Ένωσης Μελβούρνης και Βικτώριας με μέλη της νεολαίας και του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε τελετή καλωσορίσματος                  Φώτο Τάσος Κολοκοτρώνης 
1984. This is from the visit of the Mayor of Thessaloniki Mr. Theo. Manavis for the 
sistership event with the city of Melbourne and Thessaloniki at the Pammacedonian place 
with the youth organization and the committees  
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1984. Μέλη της Ένωσης Θεσσαλονικέων στον χώρο της Παμ. Εν. Μελ. & Βικ.  με την κυρία 
Μαναβή στο κέντρο. Αριστερά η κυρία Βίκυ Γιαννουλουπούλου, κυρία Χριστίνα 
Κολοκοτρώνη, Χάρης Γιαννουλόπουλος, κυρία Μαναβή κυρία Γιάννος, κυρία Ρένα 
Φρανγκιουδάκη και Θρασύβουλος Γιάννος σε δεξίωση με ΒBQ        Φώτο Τ. Κολοκοτρώνη 
1984. Members of the Thessaloniki Ass. At Pam. Ass. Of Mel. & Vic. With Mrs Manavi in 
the centre and from L. Mrs.Viki Giannoulopoulos. Mrs. Christina Kolokotronis, Harris 
Giannoulopoulos, Mrs Gianos, Mrs Rena Frangioudaki and Mr. Thrasivoulos Gianos all 
having BBQ at the Backyard for the sistership event 

                        
1984. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Θ. Μαναβής εν μέσω των μελών της Παμμακεδονικής 
Αριστερά ο κ. Λούης με ένα μέλος ο κ. Μαναβής με τον σύμβουλό του, κ. Γιώργος 
Καράμτζαλης (εγώ) και ο Στέλιος Λιούσας απολαμβάνοντας την μπύρα μας 
1948. The Mayor of Thessaloniki Mr. Manavis among the members of the Pam. Ass.of Mel. 
Left:  Mr. Louis with a member,  the Mayor Mr Manavis with member of the committee. 
Mr George Karamtzalis (me) Tasos kolokotronis and Mr. Liousas all enjoy the event 
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1984 Χριστούγεννα. Εγώ ντυμένος Αϊ Βασίλης με τη σύζυγό μου δίπλα και τα τέσσερα 
εγγόνια σε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά του συλλόγου μας στην αίθουσα 
της Παμμακεδονικής               Φώτο. Τ. Κολοκοτρώνη 
1984 Christmas time . I am dressed as santawith my wife on my rightwith my four grand 
children and ather children as well for the childrens party at the Pammacedonian Hall 

        
1984 Παραμονή Πρωτοχρονιάς εγώ σε χορό με τους φίλους μας Χάρη Γιαννουλόπουλο 
και την σύζυγό του Βίκυ σε ένα χορό βαλs 
1984. New Years Eve at a dance, me, with my good friend Harri and Viki Gianoulopoulos 
dancing a waltz 
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1984. Στο Αεροδρόμιο της Μελβούρνης Tullamarine μέλη της αποστολής του Δήμου 
Θεσσαλονίκης σε αποχαιρετιστήρια συγκέντρωση. Αριστερά μέλη του Δ.Σ. Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Η κυρία Κοσμίδη με τον σύζυγο και πρόεδρο της Ένωσης Χρήστο Κοσμίδη, 
η κυρία Χριστίνα Κολοκοτρώνη με τα τρία της εγγόνια στο κέντρο, ο κ. Θ. Μαναβής, Γ. 
Καράμτζαλης κ. Μαναβή, η κυρία του Προξένου, η Βίκυ και Χάρης Γιαννουλόπουλος 
1984. At the Tullamarine Airport members of the Greek Council committee to be 
farewelled by the members of the Thessaloniki Association. L Member of the Greek 
committee. Mrs Kosmidis, Mr Kosmidis, Christina kolokotronis with her grandchildren, 
Tom and Jamie the Mayor, Mr Manavis, G. Karamtzalis, Mrs Manavis, Consul General, Viki 
& Harri Gianolopoulos.                                                                         Photo T. Kolokotronis   
                        
 

              396-Ο Σύλλογος Θεσσαλονικέων 

   Ο σύλλογός μας ο τρανός, των Θεσσαλονικέων 
   Είναι σύλλογος καλός των γέρων και των νέων 

 Τα μέλη και στελέχη του είν αφοσιωμένοι                   

Να τον     κρατάν το σύλλογο στη κορυφή να μένει 

   Πρώτος στα γλέντια και χορούς , πρώτος στη παροικία  

   Σε έργα πολιτιστικά και στη φιλανθρωπία  

   Μελβούρνη και Θεσσαλονίκη, αδελφοποιημένες   

   Τριάντα χρόνια έμειναν σφιχτά αγκαλιασμένες 

Τις εύχομαι από καρδιάς να ζήσουν να γεράσουν     

Και στην αιωνιότητα με δόξα να περάσουν  

        Τάσος Κολοκοτρώνης 
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    Μετά από αρκετά χρόνια έμαθα ότι κάπου στη γειτονιά μου υπήρχε ένας Σύλλογος 
         Some years later I learned that close to my neighborhood there was a club 
 
 
 
 

           Σύλλογος Ελλήνων Αιγυπτίων στο Airport West 
          Greeks from Middle East & Egypt Club of Airport West   
 
Πράγματι, πήγα και είδα ένα κτίριο μεγάλο, επιβλητικό με παρκινγκ και έξω από την 
είσοδο μερικούς να καπνίζουν και να κουβεντιάζουν. Τους διέκοψα και ρώτησα αν 
μπορούσα να δω τον πρόεδρο η κάποιον από το συμβούλιο αν μπορούσα να γίνω μέλος 
του συλλόγου. Ένας από αυτούς αυτοσυστήθηκε λέγοντας ότι λέγεται Ιάσονας…. με πήρε 
και πήγαμε μέσα στην αίθουσα που ήταν κατάμεστη από άντρες και γυναίκες και με 
σύστησε στα μέλη του συμβουλίου, τον Παναγιώτη και Νίκο τον Όμηρο, Βασίλη και 
μερικούς άλλους που χάρηκαν και με δέχτηκαν με χαρά Γενικά, μου έκανε εντύπωση ο 
χώρος αλλά και ο κόσμος που ήταν εκεί όπου συνάντησα και μερικούς παλιούς γνωστούς 
μου από άλλους συλλόγους. 
In fact, I went and I saw a big and imposing building with ample parking where the 
entrance some of the member smoking and talking. Interrupted them asking if I could see 
the president or a committee man if I could join the club. One of them named Jason took 
me inside that was full of men and women and introduced me to the committee men 
Panagioti, Nick, Homer and Vasili and to some other who all welcomed me. Generally I 
was impressed from the environment and the people and meeting some old friends there 
from other clubs 
 
Θυμάμαι για το μεσημέρι είχαμε νόστιμες πίτσες με κρασί, μπύρα και άλλα ποτά και 
γλυκίσματα με καφέ ή τσάι, ένα περιβάλλον φιλικό και ζεστό. 
Μετά από λίγους μήνες διέκοψα να πηγαίνω για οικογενειακές υποχρεώσεις αλλά στη 
δεκαετία του 2000 η σύζυγος κι εγώ γίναμε τακτικά μέλη όπου γνωρίσαμε την Πρόεδρο 
κυρία Τούλα Παραδείση και τον σύζυγο Όμηρο και άλλους που γίναμε καλοί φίλοι 
I remember for lunch we had tasty pizzas with wine and other drinks and sweets 
thereafter with coffee or tea in a warm friendly company. 
After few months I stopped attending the meeting for family reasons but sometime later, 
in 2000, my wife and I became members and met the president Mr. Toula Paradise and her 
husband Homer and others with whom became friends  
 
Ο Σύλλογος ήταν καλά οργανωμένος και κάναμε πολλές εκδρομές σε διάφορα μέρη της 
Βικτώριας αλλά και σε άλλες πολιτείες 
The club was well organized and we made several trips to various parts of Victoria and 
other States as well             
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Εδώ από αριστερά ο Νίκος με τον Όμηρο με την σύζυγό του δεξιά  του την Τούλα 
Παραδείση και ο Βασίλης Κουτσογιάννης που κουβεντιάζει με την κυρία Χριστίνα 
ΚολοκοτρώνηHere from L. Nick with Homer and his wife Toula Paradise on R. Vasilis 
talking to Christina Kolokotronis 
 

               
Εδώ ο ίδιος με την παρέα της Τούλας Παραδείση και Βασίλη Κουτσογιάννη και αριστερά 
ο Όμηρος Παραδείσης σε μία συνάντηση στην αγορά Westfield Airport West 
I am here with Toula Paradise and Vasilis Koutsogiannis and on L.Homer Paradise. A 
meeting at the Westfield Airport West  
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29-8-2003. Επίσκεψη του συλλόγου στο ΕΚΕΜΕ για την επιθεώρηση των έργων λαϊκής 
τέχνης σε μικροτεχνήματα του (ιδίου) στο κέντρο. Δεξιά διακρίνεται ο Όμηρος 
Παραδείσης και τα άλλα μέλη βλέπουν το μοντέλο της εκκλησίας του χωριού μου 29-
8-2003. A visit of the club members to EKEME to inspect the arts of Tasos Kolokotronis 
miniatures. On right is Homer Paradise and other members inspecting the model of my 
village. The church of Saint Athanasios 
 

        
Εδώ ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Γογκίδης δείχνει στα μέλη παλιά αρχεία εφημερίδων 

 Here professor Panagioti Gogidis shows some news papers archives to the members 
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28-3-2003 Άνω/κάτω φωτογραφία. Εδώ ο καθηγητής Παναγιώτης Γκογκίδης εξηγεί στους 
επισκέπτες του συλλόγου σχετικά με τα αρχεία Δαρδάλη που διατηρεί το ίδρυμα ΕΚΕΜΕ. 
Δυστυχώς το ίδρυμα ΕΚΕΜΕ  σταμάτησε την λειτουργία του το 2008 με επέμβαση του 
πανεπιστημίου La Trobe για οικονομικούς λόγους προφανώς 
 28-3-2003 Up/down picture: Here  professor panagiotis Gogidis explains to visitors about 

the Dardalis Archives kept at the EKEME. Unfortunately the EKEME closed in 2008 when 

Latrobe university changed the contracts for financial reasons  

 

   
28-9-2003 Εδώ πάλι ο καθηγητής Παναγιώτης Γκογκίδης δείχνει μερικά από τα έργα μου 
          Here Mr. Panagiotis Gogidis shows some of my miniature arts to quests 
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Σ αυτό το παλιό και ωραίο κτίριο στεγαζόταν το ΕΚΕΜΕ το οποίο επιστράφηκε μετ;a από 
το κλείσιμο στο πανεπιστήμιο La Trobe 
In this  beautiful building was established the EKEME which the Latrobe University 
acquired it back in 2008.  
 
 
Όλα τα έργα μου (28) μικροτεχνήματα τα δώρισα και μεταφέρθηκαν στο παλιό 
Μεταναστευτικό Κέντρο της Bonegilla και είναι σε διαρκή έκθεση εκεί υπό την προστασία 
του Μουσείου που λειτουργεί από το 1972                Φώτο Τ. Κολοκοτρώνη 
All my arts 28 in total in miniatures were donated to the Bonegilla Migrant Museum for 
permanent display which is operating since 1972 
 

 
Ένας άλλος σύλλογος που ήδη λειτουργούσε και ήταν πολύ καλός ήταν 
   Another club which was already operating and was successful was: 
  

 

         Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων Λιμναίων South Melbourne 
The Greek Seniors Citizens Club of Limnians in South Melbourne 
 
Τον σύλλογο αυτό τον ανακαλύψαμε με τον φίλο μου Βενιζέλο Κονάκα τις παραμονές 
του Νέου Έτους 2000 όταν διαβάσαμε στην εφημερίδα «Νέος Κόσμος» μία αγγελία που ο 
σύλλογος διοργάνωνε πρωτοχρονιάτικο χορό στην δημαρχιακή τους αίθουσα με $10 που 
θα σέρβιραν μπύρες, κρασιά, ούζο, σαμπάνια και πολλά διάφορα φαγητά που 
συγκρίνοντας με τα άλλα ρεβεγιόν ήταν πάμφθηνο. 
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Συμφωνήσαμε και τηλεφώνησα στην Γραμματέα Νούλα Καστανιά να κλείσω τέσσερεις 
θέσεις. Χάρηκε η κυρία και ζήτησε να της δώσω δύο ονόματα για να κλείσει τραπέζι. 
Της είπα. ‘’Κολοκοτρώνης και Βενιζέλος’’ 
 
We discovered this club by chance with my best frien Veniselos Konakas when we read one 
day in the Neos Kosmos News Paper about their the New Year’s Eve party in 2000. The 
party would’ve taken place at the councils provided hall for $10 a head including meals 
drinks, champagne, gifts etc. It seemed very cheap and we decided to ring and make a 
reservation. 
I rank the secretary, as required, Mrs. Noula Kastania and ask her to make the booking for 
two couples. 
She asked me to give her two names. So; I said Kolokotronis and Venizelos  
Η απάντηση ήταν άμεση και κάπως θυμωμένη λέγοντας. «Με κοροϊδεύετε κύριε, τι μου 
λέτε Βενιζέλος και Κολοκοτρώνης, σιγά ντε να μη έρθει και ο Μάρκος Μπότσαρης στο 
χορό μας» 
Την μίλησα ήρεμα και της είπα ότι αυτά είναι τα ονόματα μας και οι γυναίκες μας 
λέγονται Χριστίνες. Αν μας θέλετε ερχόμαστε στο χορό σας αν όχι. Καλή καρδιά.  
Συμφώνησε να κλείσει τραπέζι αλλά μετά από δέκα λεπτά τηλεφώνησε να σιγουρευτεί 
αν όντως ήμουν εγώ ο Τάσος Κολοκοτρώνης. 
 
She answered angrily and in a loud voice said. Are you fooling me sir? What are you to say 
you are Kolokotronis and the other Venizelos? Don’t tell me that Markos Botsaris is 
coming as well? 
I calmed her down to say; that are our names; and our wives names are Christina, if you 
want us to come ok, if not, no hard feeling. 
She agreed to make the booking and ten minutes later she rank back and ask to talk to Mr 
Kolokotronis. When I said “Speaking” she thank me and hank up    
Όταν πήγαμε και μας γνώρισε από κοντά ζήτησε συγνώμη και μας περιποιήθηκε με 
ιδιαίτερη χαρά και γίναμε οι καλύτεροι φίλοι και με τον σύζυγό της τον Γιώργο. 
Πράγματι ο χορός ήταν πολύ πετυχημένος με τη μουσική DJ του Λιμναίου Γιώργου 
Νταλάρα που μας διασκέδασε μέχρι τις πρωινές ώρες. 
Οι συμμετέχοντες ήταν από όλα τα μέρη της πατρίδας μας αλλά κυρίως τα τακτικά μέλη 
από την Λήμνο που και εμείς γίναμε εκείνο το βράδυ μέλη και συνεχίσαμε να είμαστε για 
περίπου δέκα χρόνια όπου κάναμε πολλούς και καλούς φίλους 
When we went to the party and met us she apologized for he behavior, she looked after us 
with great pleasure and we became great friends with her husband George as well. 
The party was really good and successful with the Lemnian  D J George Damaras’ who 
entertained us till the early hour of the New Year. 
The participants were from all parts of Greece but mostly permanent members of the club, 
that night we became members as well and continued to be for almost ten years making 
many good friends  
  
Το κλαμπ διοργάνωνε καλές εκδρομές σε πολλά και ωραία μέρη της χώρας με 
λεωφορεία πολυτελείας και σε ξενοδοχεία καλά που θα μείνουν αξέχαστες. 
Αυτό που μου έκανε εντύπωση και δεν το έκανε κανένα άλλο κλαμπ ήταν που με τον 
πρωινό καφέ που σέρβιραν οι κυρίες πάντα είχαν και ένα ποτηράκι ούζο, κονιάκ η και 
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ουίσκι με μπισκότο η κέικ και τα γεύματα ωραία και νόστιμα που συνοδεύονταν με 
μπύρα ή κρασάκι 
Μία από τις εκδρομές που κάναμε ήταν στο Μπράιτ και σε διάφορα άλλα χωριά  που θα 
παραθέσω μερικές φωτογραφίες με την πρώτη στάση που κάναμε στην Μπενάλ 
The club was organizing good trips to many good and interesting places of the country 
with luxury buses to same quality of motels-hotels than will remain unforgettable. What 
impressed me more was that every morning with our Greek coffee, which the ladies 
served, they would have a glass of whisky, cognac, ouzo or brandy with biscuits or cake. As 
for lunch we had a lot of BBQ and other hot meals with wine or beer 
One of our trips was to Bright and to some other towns and villages where we stopped 
and I will display some pictures in the following pages. 
 

                    
Στην κωμόπολη Μπενάλλα υπάρχει το άγαλμα του Sir Eduard “Weary” Dunlop. Ο ήρωας 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου   
      The statue of sir Eduard “Weary”” Dunlop in Benalla the hero of World War One  
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 Εδώ το Δημαρχιακό κτήριο της κωμόπολης Μπενάλλα με καφετέριες  στις όχθες της 
λίμνης Μπενάλλα. Μία καταπράσινη και πλούσια  γεωργοκτηνοτροφική περιοχή περί τα 
75 χιλιόμετρα βόρεια της Μελβούρνης και συνήθως η πρώτη στάση των εκδρομικών 
λεωφορείων στην κωμόπολη αυτή Here is the Council’s offices of Benalla on the green 
bank of the river Oven 75 km from Melbourne and the first stop for the travelers  to rest. It 
is a rich agricultural and dairy farming area  
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Εδώ με μερικά μέλη του συλλόγου σε μία εκδρομή στο Glen Rowan με το άγαλμα του 
ξακουστού Ned Kelly στο κέντρο του χωριού. Είχε δράσει  στην περιοχή αυτή 
παρανομώντας με διάφορες κλεψιές και άλλα αδικήματα που στο τέλος απαγχονίστηκε 
αλλά μία μεγάλη μερίδα του τοπικού κόσμου τον θεώρησαν και σαν ήρωα που ήταν κατά 
της αδικίας που εξασκούσε τότε η πολιτεία στους πολίτες του. 
Here with some members of the club in front of the Ned Kelly’s statue in Glen Rowan in 
the main street. He lived in this area violating the law for which later hanged. Some 
people were sympathizers and considered him as a hero  
 
Τόσο η Γραμματέας Νούλα όσο και ο Πρόεδρος του συλλόγου Αντώνης Αλατεράς και το 
συμβούλιο του ήταν δραστήρια άτομα που όλες οι εκδηλώσεις ήταν τέλειες και 
πετυχημένες που θα τις θυμάμαι όσο θα ζω 
So much as Noula, the secretary, was good as well Antonis Alateras the president and the 
members of the committee too who worked hard to achieve the best for the members and 
I will remember as long as I live  
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Εδώ σε έναν αμπελώνα στο χωριό Corowa με το κρασάδικο που τα μέλη μας δοκιμάζουν 
το ντόπιο κρασί και η Χριστίνα μπροστά σε κουβέντα με την παρέα μας. 
Here at a vineyard’s winery in Corowa where the members testing various wines. Christina 
in conversation with some friends 
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        Η κωμόπολη Beechworth με τα παλιά και ωραία κτήρια το ταχυδρομείο και το  
        θησαυροφυλάκιο στο βάθος 
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25 Μαρτίου 2004. Το ποίημα αυτό το έγραψα για το Σύλλογο των Λιμναίων στον οποίο 
πηγαίναμε μαζί με τον Βενιζέλο Κονάκα και τις συζύγους μας κάθε Πέμπτη όπου είχαμε 
αρκετές ευχάριστες ώρες ψυχαγωγίας με φαγητό πιοτό και παιχνίδια και εκδρομές  
25th of March 2004. I’ve written this poem for the club and members where Venizelos his 
wife Christina and my wife Christina and I used to go every Thursday morning to have 
good time and fun, to enjoy the meals and the card games and bingo as well and most of 
all the well organizes trips. 
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   Στο Μουλουαλα Σκι κλαμπ όπου γευματίσαμε, ορισμένοι έπαιξαν και τα μηχανάκια 
          Here is the Mulwala ski club where we had our lunch and played pokies and won 
 

            
Το μεγαλοπρεπές και επιβλητικό Μουλουαλα Σκι Κλαμπ στις όχθες του ποταμού Μάρεη 
όπου και γευματίσαμε με νόστιμα ψαρικά, κινέζικα και άλλα φαγητά 
This magnificent Mulwala ski club building on the banks of Murray River where we had 
Chinese meals and fish and chips and other goodies    
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Το φράγμα σχηματίζει μία τεράστια λίμνη για να ποτίζουν οι αγρότες τα σπαρτά τους 
αλλά υπάρχουν και αρκετά ποταμόπλοια που εκτελούν τουριστικά δρομολόγια σε 
διάφορα μέρη για εκδρομές. The dam forms a huge lake to be used for irrigation. Also 
there are some tourist’s river boats for cruising   
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Ο κεντρικός δρόμος της αγοράς της πόλης Bright με τους ωραίους κήπους και τις ωραίες 
δεντροστοιχίες και ανθόκηπους. Εδώ η Χριστίνα απολαμβάνει τα πολύχρωμα λουλούδια 
σε ένα από τα roundabout. This is the main street with shops and other businesses 
combined also with beautiful gardens. This roundabout is one of them where Christina  is 
enjoying the flowers 
 

                
   Εδώ η Χριστίνα φαίνεται να βλέπει την ώρα στο μεγάλο ρολόι στο κέντρο τηα πόλης  
          Here Christina seems to watching the town’s clock which is in the main street 
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          Bright! Το μεγάλο roundabout με το ρολόι σε τέσσερις πλευρές του πύργου  
        Bright. The big four sided clock in the middle of the round abut 
 

              
 
Bright! Εδώ ο ίδιος στο πάρκο της κεντρικής πλατείας με τα μεγάλα και παλιά δέντρα που 
στολίζουν μερικούς από τους δρόμους της πόλης 
Bright: Here I am seated next to a pot with beautiful roses in the park with big trees 
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O Σύλλογος Ηλικιωμένων του Preston 
 
Στον Σύλλογο αυτό  πήγαμε μόνο για κανένα χρόνο γιατί είχαμε εκεί τους καλούς μας 
φίλους Στέλιο και Σουλτάνα Τσουτσουλίγκα και τον αδελφό του Γιώργο και Μαίρη, αλλά 
γνωρίζαμε καλά και τον πρόεδρο κύριο Γιάννη Σκενδέρη, και άλλους 
Ο Γιάννης ήταν δραστήριος και καλός ομιλητή που έλεγε και πολλά ανέκδοτα καλά και 
διασκέδαζε τα μέλη, αλλά διοργάνωνε και καλές εκδρομές 
To this club we went for about a year because we had there our family friends Stelio and 
Soultana Tsoutsoulinga and his brother George and his wife Mary, also we knew the 
president of the club \john Skenderis and some others. 
John was very active person good speaker and telling good jokes and amused every one, 
also he was a good organizer regarding trips to good places  
 
ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΥ PRESTON 
 
Στο χωριό Bright σε μία εντυπωσιακή τοποθεσία κοντά σ ένα ποτάμι βρίσκεται το κτήμα 
του συμπάροικου Καλουτά από την Μυτιλήνη που καλλιεργεί φρούτα και λαχανικά με 
όλη την οικογένεια του για αρκετά χρόνια. Οι σύλλογοι δεν χάνουν την ευκαιρία να 
επισκεφτούν την φάρμα του που προσφέρει φτηνά προϊόντα στους επισκέπτες αλλά και 
ελληνική φιλοξενία. Το χωρίο δε είναι πανέμορφο 
Close to the town of Bright and on the banks of the river Ovens is located a fruit and 
vegies farm that belongs to a Greek compatriot named Kaloutas from the Island of 
Mytilini (Lesbos) who running his business there for several years now. Almost all Greek 
clubs when visiting Bright they never miss to visit his farm to buy fresh produce. The Town 
of Bright is the most beautiful                         
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Bright! Άνω και κάτω. Ο ποταμός Ovens που διασχίζει την πόλη με τα κρυστάλλινα νερά 
καταλήγει και ενώνεται με τον ποταμό Murray. Στη πόλη αυτή και κοντά στο ποτάμι 
υπάρχει  ωραίο πάρκο με εστιατόριο που προσφέρει ωραία και νόστιμα φαγητά  
Bright: Up and down, the Ovens River passing through the city with crystal clear water 
that ends to join the Murry River. At the edge of this Town there are beautiful parks with 
restaurants that offer tasty foods 
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  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ SOUTHPORT, GOLD COAST 
ELDERLY CITIZENS CLUB OF SOUTHPORT GOLDCOAST QUEENSLAND 

 
 Δύο από τους συλλόγους ηλικιωμένων που επισκεπτόμασταν μέχρι και το 2015 και 
ήμασταν μέλη ήταν και αυτό στο Southport of Gold Cost και τον σύλλογο ηλικιωμένων της 
εκκλησίας Αγίας Άννας που είναι σχεδόν στην ίδια περιοχή που είχε αρκετούς Έλληνες 
που κατοικούσαν μόνιμα εκεί αλλά σχεδόν όλες τις εποχές και κυρίως του κρύους μήνες 
οι Έλληνες επισκέπτες ήταν περισσότεροι, όπως και εμείς, όπου πηγαίναμε τα τελευταία 
25 χρόνια για το ζεστό κλίμα και τα ωραία τοπία 
Two of the elderly citizens clubs that we visited until 2015 and we were members in Gold 
Coast Queensland were , one in Southport and the Churches’ of Saint Anna’s which is 
almost in the same area where live quite few Greeks and apart that there are always the 
visitors from all stats particularly from Melbourne, like us who in winder months all 
chasing the warm weather and the beautiful places  
 
  
 Εκεί συναντούσαμε τους συμπατριώτες μας και γνωστούς όπου κάναμε παρέα για 
μερικές ώρες σε διαφορετικές μέρες και περνούσε ο καιρός των διακοπών μας ευχάριστα 
Ο σύλλογος του Southport στεγαζόταν τα πρώτα χρόνια σε ένα σχολικό Χωλ αρκετά 
άνετο αλλά μετά μετακόμισε στο Rugby Club κοντά στις όχθες του ποταμού Nerang  με 
θέα το Surfers Paradise  με ένα μικρό ενοίκιο. 
Over there we meet our compatriots and other friends for a few hours in differend days of 
meetings and the time of our vacation goes smoothly. 
The Southport club was using earlier a school hall but later moved to a rugby hall more 
comfortable but with less amenities next to the banks of the Nerang River for a small rent 
with full view of Surfers Paradise 
 
 
Οι ευκολίες εδώ ήταν περιορισμένες να κάνουν μόνο σάντουιτς και αυτό αργότερα 
καταργήθηκε και ο κάθε ένας έφερνε το δικό του φαγητό που για πολλούς βόλευε 
καλύτερα γιατί ο κάθε ένας έτρωγε αυτό που του άρεσε και όχι ό, τι του σέρβιραν. 
Υπήρχε όμως το μπίγκο , το τάβλι και τα χαρτιά και όλοι έπαιζαν τα παιχνίδια που τους 
άρεσαν 
The facilities here were limited even to make sandwiches. So, all agreed, everyone to bring 
his/her own meals and drinks from home (except coffee) which suited most and were 
happy to have their own than to be served something they didn’t like. 
They played Bingo, card game and backgammon and other games they liked  
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Εδώ μία παρέα ηλικιωμένων του Συλλόγου Southport of Gold Coast παίζουν χαρτιά στη 
εξοχή κάτω από τον ευχάριστο ήλιο του χειμώνα και ο Αντιπρόεδρος Δαμιανός 
Ταβλακίδης όρθιος παρακολουθεί το παιχνίδι. Here a group of friends of Southport club  
In the sunny day of the winter play card game in the front yard of the building. Standing is 
the vice president Damianos Tavlakidis wtching the game  
 

                    
 
Αυτή είναι η θέα από το Κλαμπ του Southport που βλέπει ένα μέρος του Surfers Paradise 
Με τον ποταμό Nerang και την γέφυρα που ενώνει τις δύο πλευρές. Ο ποταμός αυτός 
είναι πλωτός για μικρά σκάφη και έχει αρκετά ψάρια για τους φανατικούς ψαράδες. 
This is the view of Surfers Paradise from the Southport club next to the banks of the River 
Nerang and the bridge connecting the two sides. This river is navigable for small boats and 
there are a lot of fish for the fanatic fishermen 
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Οι περισσότεροι, άντρες και γυναίκες  προτιμούν να παίζουν το τάβλι και τα χαρτιά μέσα 
στο ευρύχωρο κλαμπ και να πίνουν τον καφέ τους με άνεση 
Most people, men and women, prefer to play card, backgammon and talk inside which is 
cosier 
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Εδώ βλέπουμε, όπως συνήθως, περισσότερες γυναίκες άλλες να παίζουν και άλλες να 
κουβεντιάζουν για θέματα που τους απασχολούν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον 
Here, we see, as usual more women some playing card and some having good 
conversation for subjects they concern most  
 
 
 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΧΩΛ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
THE CLUB AT THE SCHOOL HALL 
 
Οι επόμενες φωτογραφίες είναι  του συλλόγου Southport σε Χωλ του σχολείου που ήταν 
αρκετά άνετο με πολλά μέλη τακτικά και προσωρινά με επισκέπτες όπως ήμασταν εμείς . 
Ο γραμματέας ήταν ο Χρίστος Κοσμίδης πρώην πρόεδρος της Ένωσης Θεσσαλονικέων ο 
οποίος μετοίκησε εκεί για λόγους υγείας. Πρόεδρος ήταν η κυρία Νταγιάνα και 
αντιπρόεδρο τον Δαμιανό Ταβλακίδης 
The following pictures are of the same Southport club at the school’s hall which was quite 
comfortable and large with many permanent members and visiting ones, like us. The 
secretary was Christos Kosmidis, a former president of the Salonica Association who for 
health reason moved permanently to Southport. President was Mrs Daynar and vice 
president Damianos Tablakidis    
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24-7-2003. Εδώ τα μέλη παρακολουθούν την ομιλία και μπροστά με το σακάκι στην 
καρέκλα διακρίνεται ο μακαρίτης Βενιζέλος Κονάκας με το οποίον και την σύζυγό του 
Χριστίνα  πάντα ερχόμασταν μαζί για διακοπές 
24-7-2003. Here the members listening the speech and in front with his coat on the chair is 
the late Venizelos Konakas with his wife Christina with whom always travelled together to 
Gold Cost for many years 
 

 
24-7-2003. Αριστερά η πρόεδρος Νταγιάνα με την παρέα της. Στο βάθος η κυρία Ειρήνη 
με την Χριστίνα απολαμβάνουν όπως φαίνεται την μακαρονάδα με κιμά και σάλτσα. 
24-7-2003. On left is the president Daynar with her friends and in the background is Mrs. 
Irini Laleaswith Christina Kolokotronis enjoying a good pasta spaghetti with meat and 
sauce 
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24-7-2003. Όρθιος ο Ηλίας Λαλέας με την σύζυγο του Ειρήνη μπροστά Η Χριστίνα με την 
κόκκινη ζακέτα και η εξαδέλφη της Χριστίνα Κονάκα με την άσπρη ζακέτα και φίλες τους 
να γευματίζουν 25-7-2003 Standing is Elias Laleas with his wife Irini in front with Christina 
Kolokoronis in red jacket and Christina Konakas on left in white jacket 
 

 

 
24-7-2003. Μπροστά δεξιά είναι ο φίλος μου Σπύρος Βασιλείου από την Κύπρο με την 
παρέα του να απολαμβάνουν τα νόστιμα φαγητά 
24-7-2003. On right my good friend Spyros Vasiliou from Cyprus with some other friends  
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2001: Βενιζέλος Κονάκας, Δαμιανός Ταβλάς, Ο Πόντιος, Τάσος Κολοκοτρώνης στο 
Σύλλογο του  Southport Gold Coast 2001: Venizelos Konakas, Damianos Tavlas, The 
Pontian and Tasos Kolokotronis at the Southport Greek Club 
 

 
2002: Υπαίθριο γεύμα στις όχθες του καναλιού στο πάρκο κασκέιντ στη Χρυσή Ακτή 
Ηλίας Λαλέας, Χριστίνα Κολοκοτρώνη, Βενιζέλος Κονάκας & Χριστινα, Γεώργος 
2002: An outdoor lunch at the banks of a canal near the Cascade Park Gold Coast 
Elias Laleas, Christina Kolokotronis, Venizelos Konakas with Christina and George 
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2002: Τα εγκαίνια ενός Ελληνικού κέντρου στο  Southport με καλεσμένους όλα τα μέλη 
του Συλλόγου Ηλικιωμένων του Σάουθπορτ να γλεντήσουν με τραγουδιστές δωρεά. Δεξιά 
οι Χριστίνες χορεύουν με την χορεύτρια στους ίδιους ρυθμούς, δεξιά ο Βενιζέλος 
2002. The opening celebration of a Greek tavern in Southport with invited quests of all our 
club members free of charge and with singers and dancers as entertainers: On right the 
two Christina’s clapping and dancing with the dancer. On right Venizelos 
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24-7-2003.‘Όρθιος είμαι εγώ με τους δύο παλιούς μου φίλους από την Μελβούρνη τον 
Χρήστο Κοσμίδη και τον Ηλία Λαλέας και  με άλλους δύο που τους συναντώ κάθε χρόνο 
24-7-2003. Standing is, me with two old friends from Melbourne. Christos Kosmidis and 
Elias Laleas with two other friends whom we meet them every year at the club 
 
Ο Σύλλογος του Σάουθπορτ εκτός από τις εκδηλώσεις που έκανε στο  Χωλ τακτικά 
οργάνωνε και εκδρομές ημερήσιες σε διάφορα μέρη της Χρυσής Ακτής με μπάρμπεκιου, 
σαλάτες, φρούτα και ποτά με μουσική και τα μέλη πραγματικά απολαμβάνανε γνήσιο 
ελληνικό γλέντι με τραγούδια απ όλη την Ελλάδας και Κυπριακά. 
Αυτά βέβαια συνέβαιναν τα πρώτα χρόνια που ακόμα οι περισσότεροι ήταν νέοι και 
ορεξάτοι για γλέντια και ποτό. 
Καθώς τα χρόνια περνούσαν και οι πάντες γερνούσαν ελαττώνονταν η επιθυμία για 
εκδρομές και χορούς και οι περισσότεροι προτιμούσαν μια ήσυχη μέρα με κουβέντα και 
ξερή η τάβλι και μπίγκο  
The Southport club apart from having had good service to the members at the premises 
often organised to have BBQ for the members at some beautiful parks with drinks, salads 
fruits and music from all part of Greece and Cyprus; Certainly all those things were taking 
place because most of us were young and energetic to feast and drink 
While the years gone passed and started getting older the desire to go for trips and to 
have parties diminished; So everyone preferred to sit and talk and play card , bingo or a 
backgammon instead 
Αυτό που παρατηρήθηκε περισσότερο τελευταία είναι ότι κάθε χρόνο τα μέλη 
λιγοστεύουν. Είτε δεν μπορούν να οδηγούν πλέον ή είναι άρρωστοι, ή φεύγουν από τη 
ζωή για πάντα να ξεκουραστούν όπως το ορίζει η φύση 
It’s been noticed that in the last few years our member getting less and less in numbers, 
either they can’t drive or due to ill health or, what the nature orders, from passing away 
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Γεγονός είναι ότι όλοι προσπαθούν να περάσουν καλά ό, τι τους προσφέρεται μέχρι εκεί 
που μπορούν. Αυτό κάνω κι εγώ και η γυναίκα μου Χριστίνα  
Όλες αυτές οι φωτογραφίες που βάζω εδώ, είναι από τις ελάχιστες που έχω, είναι από τις 
ευχάριστες στιγμές και είναι απαραίτητες να τις βλέπουμε, γιατί βλέποντας τις ξαναζεί 
κανείς τα περασμένα εκείνα και ωραία χρόνια και να νιώθουμε καλά  
The fact is that we all ty to have good time with whatever is given to us up to thee limit. 
That’s what Christina and I doing 
Al these photos that I have here are essential to look at them and appreciate the pleasant 
times we had relive the past and good days and years to feel good 
 

         
 

                      
      Άνω και κάτω.  Mμπάρμπεκιου στο ωραίο πάρκο Cascade Gardens of Broadbeach  
                                  Up/down BBQ at the Cascade Gardens in Broadbeach 
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Εδώ μετά το μπάρμπεκιου και λίγο χορό με φόντο το κανάλι με τα ήσυχα νερά.  
Στο κέντρο η Χριστίνα με τον μπάρμπα Ηλία να χωνέψουν τα νόστιμα ψητά 
Here, after the BBQ some dancing near the water canal, Christina in red jacket with Elia 
following just to digest some of the food 
 
 
 

             467* Οι Σύλλογοι γερόντων στη Χρυσή Ακτή 
 

Δύο σύλλογοι υπάρχουν εδώ στη Χρυσή Ακτή 
Των Ελλήνων παροικία   πούνε χρόνια υπαρκτή 

 

Ένας λειτουργεί τις Τρίτες εις το Χωλ της Εκκλησίας 
Που προσφέρει γεύμα σ όλους με χαρά κι ευχαριστίας 
 
Και στο  Southport ο άλλος κάθε Πέμπτη μεσημέρι 
Παίζουνε χαρτιά και τάβλι οι ταλαίπωροι οι γέροι 

Παίζουν μπίνγκο και πληρώνουν δυο δολάρια και κάτι 
Να κερδίσουν μια πετσέτα η κανένα μαντηλάκι 

Σαν τελειώσει το παιχνίδι φεύγουν όλοι στο σπιτάκι 
Για ανάπαυση και ξάπλα και για ελαφρό υπνάκι   

     Τάσος Κολοκοτρώνης * Χρυσή Ακτή 
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              ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 
                      SENIOR CITIZENS CLUB OF SAINT ANNA’S 
 
Η εκκλησία της Αγία Άννας εξυπηρετεί αρκετά μεγάλη περιοχή της Χρυσής Ακτής στην 
οποία κατοικούν αρκετές χιλιάδες Έλληνες που διαμένουν εκεί μόνιμα αλλά και Έλληνες 
από όλα τα μέρη της Αυστραλίας και κυρίως από την Μελβούρνη που έχουν εκεί εξοχικά 
σπίτια και διαμερίσματα τα χρησιμοποιούν για τις διακοπές τους ή και να τα νοικιάζουν.  
Οι Έλληνες επίσης δραστηριοποιούνται εκεί με όλες τις επιχειρήσεις και είναι σε αρκετά 
καλή οικονομική κατάσταση λόγω του τουρισμού που όλες τις εποχές, λόγω του 
κλίματος, συρρέουν χιλιάδες τουρίστες εσωτερικού και εξωτερικού ενισχύονταν την 
τοπική οικονομία. 
The Church of Saint Anna’s serves a large area of the Gold Coast where a large population 
of Greek Australians reside permanently and a number of other who own properties for 
vacation mainly from Melbourne. 
The Greeks also are active with all sorts of businesses and are well established and in good 
financial situation because of the interstate and overseas tourism flow all-round the year, 
also because of the warm climate which is an advantage 
  
Οι Έλληνες επίσης δεν παραλείπουν να φροντίζουν και για την ψυχαγωγία τους. Όπως 
στο Σάουθπορτ έτσι και στην ενορία αυτή μετά το κτίσιμο της εκκλησίας φροντίσανε να 
ιδρύσουν και σύλλογο για τους ηλικιωμένους που στεγάζεται στο ευρύχωρο Χωλ της 
εκκλησίας που είναι δίπλα από την εκκλησία με αρκετό παρκινγκ. 
Το συμβούλιο τους που αποτελείται κυρίως από κυρίες φροντίζουν με άψογο τρόπο να 
έχουν κάθε Τρίτη φαγητά μαγειρεμένα στο σπίτι που τα φέρνουν σε μεγάλες πιατέλες 
και κατσαρόλες που είναι νοστιμότατα. 
The local Greeks also don’t forget to care for their entertainments. Like in Southport at 
Saint Anna’s parish after the completion of the church they build one of the largest halls in 
the vicinity for the parishioners and one for the elderly as well with ample parking. The 
elderly citizens committee consist of ladies who take great care to look after the members 
with delicious home cooking most of the time   
 
Βέβαια και το πανηγύρι της Αγία Άννας που γίνεται κάθε χρόνο όταν γιορτάζει η 
εκκλησία είναι πασίγνωστο που πηγαίνουν εκεί από όλα τα περίχωρα κατά χιλιάδες να 
διασκεδάσουν και να δοκιμάσουν τους νόστιμους μεζέδες που προσφέρονται. 
Πάντα όταν βρισκόμασταν εκεί για διακοπές δεν απουσιάζαμε και από τα δύο κλαμπ που 
βρίσκαμε τους φίλους μας εκεί για λίγη κουβέντα και παιχνίδι. 
Certainly should not miss to mention the annual festival of Saint Anna’s day which attracts 
thousands of people from all over the area and the interstate offering to visitors all sorts 
of food ,cooed or cold ‘ 
Always, every time we were holidaying there we were present to celebrate with friends 
from both clubs  
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25-7-2003. Ημέρα της γιορτής της Αγίας Άννας και η περιφορά της εικόνας της στον 
αυλόγυρο 25-7-2003 Saint Anna’s day celebration and carrying her icon around the church 
 

    
 
25-7-2003. Στο κέντρο η σύζυγός μου Χριστίνα με την εξαδέλφη της Χριστίνα Κονάκα 
αριστερά της κατά την περιφορά της εικόνας στον περίγυρο της εκκλησίας 
25-7-2003. in the centre Christina Kolokotroni and Christina Konaka (Cousin) at her left 
during the carrying of the icon of Saint Anna  
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Στο μικρό αλλά άνετο χολ που στεγάζεται ο σύλλογος συγκεντρώνονται περί τα πενήντα 
μέλη που αρκετά είναι επισκέπτες από διάφορα μέρη της χώρας. Προσφέρεται καλό 
φαγητό με κρασί, καφέ, τσάι και αναψυκτικά. Η μεγάλη αίθουσα χορού είναι αριστερά 
In this small but comfortable hall of the club come together some fifty members who some 
of them are quests from other states. They offered good home cooked meals, wine, tea, 
coffe and soft drings for $2 donation. On left the great hall  
 

 

           
 
5-8-2003. Εδώ δύο σχεδόν όμοιες φωτογραφίες αριστερά η Χριστίνα Κονάκα, η σύζυγος 
μου με την παρέα τους ν απολαμβάνουν τον πρωινό καφέ τους 
5-8-2003. here almost identical photos on left is Christina Konaka, my wife Christina  and 
on right I am in the middle of two friends  
 



113 
 

                    

 
Το ξακουστό και ωραίο Gold Coast το οποίο επισκεπτόμασταν με την σύζυγο μου κάθε 
χρόνο τα τελευταία 30 χρόνια για το ωραίο του καιρό και τα ελληνικά κλαμπ με τους 
καλούς μας φίλους 
The famous and beautiful Gold Cost that we visiting every year for the past 30 years with 
my wife for the good climate and good Greek clubs and good friend 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
            BONEGILLA 
BONEGILLA FORMER GREEK MIGRANTS RESIDENTS ASS.VIC INC 

 
Οι πρώτοι μεταπολεμικοί Έλληνες μετανάστες που έφταναν στην Μελβούρνη με τα πλοία 
την περίοδο 1950-1970 μεταφέρονταν σιδηροδρομικώς στο Κέντρο Φιλοξενίας 
Μεταναστών στην Μπονεγκίλα. Ένας μεγάλος στρατώνας  που μετά τον πόλεμο 
μετατράπηκε να φιλοξενεί όλους τους μετανάστες από τις χώρες που είχαν πληγεί από το 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
The first post war Greek migrants that arrived in Melbourne by boats in the years 1950-
1970 were transported by trains to the Migrant Centre of hospitality in Bonegilla. A former 
army camp which after the war converted to accommodate the migrants from the B’ WW 
torn countries  
 
Η παραμονή τους εκεί ήταν προσωρινή που έμεναν σε τολς ή σε ξύλινες παράγκες  για 
λίγες εβδομάδες ή μήνες ως που να βρεθούν δουλειές. 
Στο διάστημα αυτό από το κέντρο Μπονεγκίλα πέρασαν αρκετές χιλιάδες Έλληνες που 
ήταν και η αφετηρία της σταδιοδρομίας τους στην φιλόξενη αυτή χώρα που λέγεται 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. 
Their stay at the centre was temporary and the accommodation provided were in army 
tolls or weatherboard barracks and this was until they could get a job  
During this period from the Bonegilla camp passed several thousand of Greek migrants 
and it was the beginning of their new life in this hospitable country called AUSTRALIA 
 
Έκτοτε πέρασαν αρκετά χρόνια και οι πλειοψηφία από εμάς διαλέξαμε να κάνουμε την 
χώρα αυτή σαν δεύτερη πατρίδα μας αποκτώντας εδώ παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και 
σχετική περιουσία και να βρισκόμαστε τώρα στη δύση της ζωής μας. 
Στα χρόνια που περάσανε πολλοί συμπάροικοι έφυγαν από τη ζωή αλλά αρκετοί ακόμα 
συνεχίζουν τον αγώνα να διατηρήσουν, κατά το δυνατόν, τα ήθη και έθιμα που 
κληρονομήσαμε δημιουργώντας συλλόγους και αδελφότητες  
Since then several years gone passed and the majority of us have chosen to make 
Australia as our second country since we had here children, grandchildren and great 
grandchildren and some property and savings and now facing the fact and realising  that 
we reached to the end of our life  
In the years that had gone many of us already have gone and some still struggling to 
make ends meet and also to keep our customs that we inherited through the clubs and 
other organizations 
 
Ο σύλλογος που αναφέρω ανωτέρω δημιουργήθηκε από τον ένθερμο συμπάροικο στη 
Μελβούρνη Φάνη Εμμανουηλίδη με άλλους συνεργάτες του που με τα μέλη του 
κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μέσα στο κέντρο αυτό ειδικό Μουσείο που φιλοξενεί 
αντικείμενα που έφερναν τότε οι μετανάστες που είναι σε διαρκή έκθεση. 
Επίσης φιλοξενούνται και δικά μου  έργα μικροτεχνημάτων που παριστάνουν ό, τι 
μπορούσε να έχει ένα χωριό . Όπως.  Σπίτια, κάρα, γεωργικά εργαλεία και άλλα σε ειδική  
αίθουσα και όλα με είσοδο στο Μουσείο δωρεά όλες τις ημέρες και όλο το χρόνο 
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The above organization established by an ardent compatriot migrant in Melbourne Theo 
Emmanouilidis with some other eager co-operators and member to create a small special 
museum to accommodate personal subjects which brought them on arrival to the cetre. 
Also, now in the museum in permanent display are my miniatures as well. The represents 
a whole village that has houses, carts, agricultural implements, and other from everyday 
life which are on display seven days a week all year round  
 

                        
Εδώ η κυρία Χριστίνα Κολοκοτρώνη στο Block 19 που διατηρείται για τους επισκέπτες 
                 Here is my wife Christina Kolokotronis at block 19 for the visitors 
 

                      
                    Εδώ σ αυτές τις παράγκες έμεναν οι νεοφερμένοι μετανάστες 
          They are the original barracks where the migrants lived for a short period 
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Στις 25 Νοεμβρίου του 2011 έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου Μεταναστών από 
την Πρόξενο της Ελλάδας κυρία Ελένη Λιανίδου και του Υπουργού Πολυπολιτισμού 
κύριου Νίκου Κότσιρα στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του κέντρου με πλήθος κόσμου 
από την Μελβούρνη και των πόλεων Albury Wodonga με τους Δημάρχους που 
οργάνωσαν την δεξίωση 
On 25 of November 2011 took place the official opening of the museum by the Hon. Consul 
General of Greece Mrs Helen Lianidou and the Minister of the Multicultural Affairs Comm. 
Mr Nick Kotsiras at the assembly hall with many quests from Melbourne, Albury and 
Wodonga including both Mayors and councillors of the tween cities as the organizers   
 

                     
Ο Δήμαρχος της πόλεως Wodonga με τον κ. Νίκο Κότσιρα κai την πρόξενο της Ελλάδας 
στη Μελβούρνη κυρία Ελένη Λιανίδου και τον Δήμαρχο της πόλεως Albury 
The mayor of the city of Wodonga with Nick Kotsiras, Consul General of Greece Helen 
lianidou and the Mayor of the Albury City 
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Την ομιλία του Δημάρχου της πόλεως Wodonga παρακολουθούν οι επισκέπτες και 
πρώην κάτοικοι του Κέντρου που είναι μέλη του συλλόγου 
  The Mayor of Wodonga addressing a speech to locals, quests and former residents 
 

                     
 
Το κτίριο όπου στεγάζεται το Μουσείο και με τα ελληνικά εκθέματα επισκέπτονται οι 
καλεσμένοι παρά την κακοκαιρία που επικρατούσε εκείνη την ώρα 
This is the building where all the exhibits displayed including the Greek. Despite bad 
weather the visitors walked with their umbrellas to inspect the exhibits 
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Ο Έλληνας Ιερέας της πόλεως Albury-Wodonga ενώπιον των επισήμων κάνει τον Αγιασμό 
για τη επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Μουσείου.  
Διακρίνονται. Ο Δήμαρχος της πόλεως Wodonga, Albury, Ο Υπουργός Ν. Κότσιρας, η 
Πρόξενος κυρία Ελένη Λιανίδου. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Άλμπουρυ με τον  
Αντιπρόεδρο. 
The Greek priest of Albury-Wodonga in front of the officials performing the sanctification 
for the official opening of the Museum: 
 Here can be seen the mayor of Wodonga, Albury. The Minister of Multicultural Affairs  
Commission Nick Kotsiras,  the Consul General Mrs. Helen Lianidou and the president of 
the Greek Community of Albury and the Vice President 
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 Ο Σύλλογος μεταναστών του Κέντρου Μπονεγκίλας 
 
  Ένας Σύλλογος γερόντων πούχει σίγουρα να κάνει 
  Είναι για την Μπονεγκίλα που ιδρύθει απ τον Φάνη  
 
  Ήταν όλοι μετανάστες που κατοίκησαν εκεί 
  Και αρχίσαν τη ζωή τους εδώ πέρα απ την αρχή  
 
  Κάθε χρόνο τον Φλεβάρη μεταβαίνουνε τα μέλη 
  Σαν προσκύνημα στο Κέντρο των μεταναστών τα μέρη 
 
  Ξεδιπλώνουν αναμνήσεις που βιώσαν τότε νέοι 
  Μέσα εις την Μπονεγκίλα κι είναι τώρα όλοι γέροι 
 
  Δεν φιλοξενούνται πλέον μετανάστες στο πεδίο 
  Το δεκαεννέα τμήμα έγινε τώρα Μουσείο 
 
  Αντικείμενα που φέραν τότε οι νέοι μετανάστες 
  Τα εκθέτουν με καμάρι τώρα για τους επισκέπτες 
 
  Αξίζει μια επίσκεψη να δείτε το Μουσείο 
  Με το δικό σας κάρο και με λεωφορείο  
 
      Τάσος Κολοκοτρώνης  
     

                   
Στο γυάλινο περίβλημα διακρίνεται ένα κεραμίδι χαραγμένο με το όνομά του που έφερε 
από το χωριό του ο Φάνης Εμμανουηλίδης, σε ένα άλλο βρίσκεται και το μπουζούκι του  
In the glass box can be seen a tile brought from the village of Theo’s Emmanoilidis 
engraved with his name. Also there Theo’s bouzouki instrument which was brought from 
Greece and donated to the Museum                    
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Η κάθε φωτογραφία είτε είναι τοπίο ή με φίλους και γνωστούς σε ευχάριστες στιγμές 
δυστυχώς δεν παραμένουν ίδιες όπως τις βλέπουμε εδώ. Έκτοτε πέρασαν αρκετά χρόνια 
και ο χρόνος που είναι αμείλικτος έχει φέρει πολλές αλλαγές στη ζωή όλων μας. 
Γράφοντας αυτό το αναμνηστικό κείμενο παρατήρησα ότι πολλά αγαπημένα άτομα 
έχουν φύγει από κοντά μας για πάντα αλλά η μνήμη γι αυτούς από φίλους που ακόμα 
συνεχίζουν να πηγαίνουν στους συλλόγους και να απολαμβάνουν λίγες ευχάριστε ώρες 
ψυχαγωγίας τους θα είναι ζωντανή. 
Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια για όλους τους φίλους και γνωστούς 
που έχασαν προσφιλή τους πρόσωπα ο θεός να τους δίνει δύναμη, υπομονή και για 
όλους  ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ 
Every picture here either is a landscape or with friends in happier times unfortunately they 
never remain the same. Since then many years have gone and the time which is 
implacable brought many changes in our lives. 
As I composed this memorable book I noticed that many of close friends and other people 
are not any more with us but our memories remain solid and follow them wherever we are 
and particularly when we meet at the clubs  LONG LIVE IN THEIR MEMORY 
 

 
 
Η επιγραφή εδώ του Κέντρου κάνει ιδιαίτερη μνεία για τα 26 μικροτεχνήματα που 
απεικονίζουν το χωριό μου που με μεγάλη αγάπη και μεράκι τα κατασκεύασα και τα 
δώρισα στο Μουσείο 
 This inscription in the museum does special mention of appreciation for the donation of 
my 26 miniatures to the museum; they depicting my village which I made them with great 
dedication and love  
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Στη συνέχεια  μερικές φωτογραφίες από τα έργα μου στο Μουσείο 

          Below some pictures of my models in the Museum  
  
 
Η ιδέα του Μουσείου να εκθέσει αντικείμενα που έφεραν μαζί τους οι μετανάστες, όπως 
βαλίτσες οικιακά σκεύη, παραδοσιακές στολές, φορεσιές, μουσικά όργανα και άλλα είδη 
ήταν καλή η ιδέα για να θυμίζει τις νέες γενιές πως ξεκίνησαν οι μετανάστες την 
καινούρια τους ζωή εδώ στην Αυστραλία και ιδιαίτερα οι Έλληνες. 
Κάτι όμως, σπουδαίο και απαραίτητο θεώρησα εγώ και πρότεινα στην διεύθυνση να 
εκθέσουν ήταν, όχι μόνο αυτά που φέραμε εδώ αλλά και αυτά που αφήσαμε πίσω 
φεύγοντας από τα χωριά μας. 
Και όλα αυτά σε μικρά μοντέλα που αντιπροσωπεύουν την αστική και αγροτική ζωή της 
περιοχής Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα του χωριού μου Ιωνία (Νέα Μαγνησία) 
Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για την κατασκευή τους μέχρι και την παραμικρή τους 
λεπτομέρεια από μνήμης και δωρίθηκαν για τη μνήμη αυτών που τα χρησιμοποίησαν. 
The plan of the Museum to exhibit personal materials of the migrants, such as suit cases, 
domestic utensils, dresses, musical organs and other things was a good idea so that to 
remind us and the younger generations how the  migrants started their life in a new 
country here in Australia and particularly the Greeks. 
I thought, something also important, and suggested to the officials was to show to the 
new generation and to public not only what we the migrants brought here, but also what 
we left behind when we left our country. 
All those in miniature models that represent the way of life in urban and rural areas of 
Thessaloniki and particularly my village Ionia (Nea Magnesia) 
It took me e few years to make them putting in every detail all by memory and for the 
memory for those who lived and used them    
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           Αριστερά αναπαράσταση αλωνίσματος. Το αλογόκαρο και πίσω ένα άροτρο 
              On left representing the threshing, the horse cart, and bihind the plough 
  

          
Αριστερά. Το μαγκανοπήγαδο, το δίτροχο κάρο, το γαϊδουράκι Το τρίτροχο καρότσι, ο 
χαμάλης, ο ακονιστής και το πατρικό μου σπίτι με το καφενείο του πατέρα μου 
On left the horse drown water pump. Two wheeled cart, the donkey, the three wheeled 
cart, the porter, the sharpener and my dad’s coffee shop and house 
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Αριστερά, ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης και το πατρικό σπίτι της πεθεράς μου στα 
Κάτω Πορρόϊα όπως είναι τώρα 
On left the White Tower of Thessaloniki and my wife’s grandparent’s house in Porroia as it 
is now  
 

                          
Δύο αγροτόσπιτα του χωριού μου Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης που δεν υπάρχουν 
πλέον 
 Two old houses in my village Ionia  (Nea Magnesia) that they don’t exist any more 
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      Μερικές παλιές βαλίτσες που έφεραν οι μετανάστες ερχόμενοι στην Αυστραλία 
           Some suit cases in the corner the migrants brought by coming in Australia 
 
 

              
 
              Δεξιά είναι το παλιό Κοινοτικό κτίριο του χωριού που δεν υπάρχει και αυτό  
               On right is the old Community Office which doesn’t exist 



125 
 

                  
Η άμαξα που ήταν  το πρώτο ταξί, που κουβαλούσε ερωτευμένους, χωρισμένους 
μεθυσμένους και απελπισμένους που τραγουδήθηκε από τον λαό μας και τραγουδιέται 
ακόμα  The coach, was used as a taxi carrying the lovers, the drunks the hopeless, etc. 
Many songs were written for that and still people sing them for the coach   
 
 

                 
Εδώ ένα βοϊδόκαρο που χρησιμοποιήθηκε στα χωριά της Ελλάδας για αιώνες ακόμα  
μέχρι και τώρα σε ορισμένα μέρη.Και δεξιά μία αναπαράσταση θερισμού του σιταριού 
με κόσα  μέσα σε γυάλινη βιτρίνα. L. The oxen cart used all over Greece in early years and 
still are used in some places. R Representation of harvesting wheat by hand siecle   
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Η μεγάλη  αίθουσα του Μουσείου που εκτίθενται μερικά είδη σε γυάλινες βιτρίνες όπως 
και το μπουζούκι του Φάνη Εμμανουηλίδη στο κέντρο 
The main exhibition room of the museum in glass boxes where the bouzouki of Theo 
Emmanouilidis is displayed   
 
 

              
              Άνω και κάτω η κυρία Χριστίνα Κολοκοτρώνη επιθεωρεί τα εκθέματα 
                   In both pictures Mrs Christina Kolokotronis inspecting the exhibits 
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                    Τάσος Κολοκοτρώνης 

         Tasos Kolokotronis 

           17 Σεπτεμβρίου 2016, Σήμερα 87 ετών 

   17 of September 2016, today 87 yo 

 

 

      Τ Ε Λ Ο Σ  THE END 

          ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ MELBOURNE 


