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Πως σας φάνηκαν τα παιδιά του συγκροτήματος
κύριε Φρέντυ; ρώτησε η χοροδιδασκάλισσα Πα-

ρούλα, τον αλησμόνητο Φρέντυ Γερμανό, μετά από μια επί-
δειξη που έκανε το συγκρότημά της, σε μια δεξίωση που
δόθηκε προς τiμή του συγγραφέα στο Μυτιληναϊκό Σπίτι.
Κι ο άνθρωπος, που όσο λίγοι ήξερε να χειριστεί τον λόγο, είπε
επιγραμματικά:
"Αυτά τα παιδιά δεν χορεύουν, αλλά με τον χορό τους στέλνουν
μηνύματα". Δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς πιο απλά
αλλά και πιο παραστατικά, όλη την πεμπτουσία και την βαθειά
φιλοσοφία των συγκροτημάτων των λαϊκών μας χορών, που
τα απαρτίζουν τα νέα παιδιά της παροικίας μας, όσο εκείνα τα
γιομάτα αγάπη και ενθουσιασμό λόγια του Φρέντυ Γερμανού,
του μεγάλου δημοσιογράφου και συγγραφέα που τόσο πρό-
ωρα χάθηκε.





Γεννήθηκα στην Μύρινα της Λήμνου από γονείς Μι-
κρασιάτες. Ο Γιώργης και η Δέσποινα ήρθαν στο νησί

διωγμένοι από τους Τούρκους. Ζούσαν στο Ρέιζντερε κοντά στη
Σμύρνη. Μικρά παιδιά τότε μεγάλωσαν και αποφάσισαν να παν-
τρευτούν. Απέκτησαν έξι παιδιά, τρία αγόρια και τρία κορίτσια.
Το πρώτο παιδί, ο Νίκος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 12 ετών,
από ατύχημα.
Οι γονείς είχαν ψαροταβέρνα στο λιμάνι κι εμείς μεγαλώναμε
σχεδόν εκεί αφού η μάνα μας δούλευε από τα χαράματα μέχρι
τα μεσάνυχτα. Ο πατέρας μου αρρώστησε όταν ήμουν δέκα χρο-
νών κι έπρεπε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Τον
χάσαμε το 1959 και η μάνα μας έμεινε να παλεύει μόνη για να
μας μεγαλώσει. 
Οι γονείς μου είχαν καλλιτεχνική φλέβα. Η μητέρα μου έπαιζε
το ταψί και τραγουδούσε, ο πατέρας μου χόρευε ωραία. Αγαπη-
μένος τους χορός ο μπάλος, όπως άλλωστε και δικός μου. 
Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον κόσμο που ερχόταν στην ψαρο-
ταβέρνα, από διάφορα μέρη. Κυρίως οι σφουγγαράδες από την
Κάλυμνο. Τότε η μητέρα μου έβγαζε το γραμμόφωνο και το στή-
νανε στο χορό. 

Από μικρό παιδί μου άρεσε το τραγούδι και η παράδοση! Ήταν
η φυσική ροή των πραγμάτων εφόσον γεννήθηκα σε αυτό τον
τόπο. 
Τελείωσα το δημοτικό με άριστα, αλλά έπρεπε να μείνω σπίτι να
βοηθάω τη γιαγιά μια και ήμουν η μεγαλύτερη από τις δίδυμες
αδελφές μου. Ευτυχώς όμως ήρθε στο νησί ο τότε Νομάρχης Λέ-
σβου και με τη δασκάλα μου έπεισαν τη μητέρα μου να με αφή-
σει να συνεχίσω το σχολείο.
Αγαπούσα τα γράμματα, αγαπούσα το τραγούδι και λάτρευα το
χορό. Έπαιζα θέατρο, ήμουν στη χορωδία του σχολείου και χό-
ρευα όταν μου δινόταν η ευκαιρία. 
Την αγάπη μου για το χορό διέκρινε μια καθηγήτρια από την
Ήπειρο, η κυρία Δεδούση. Ήταν θεολόγος, αγαπούσε όμως την
παράδοση και δημιούργησε τη χορευτική ομάδα του Γυμνασίου.
Αν και κοντούλα με έβαζε μπροστά γιατί ξεχώριζα από τα άλλα
κορίτσια, όπως συνήθιζε να λέει. 
Δύσκολα αλλά όμορφα μαθητικά χρόνια. 
Από μικρή, μάζευα τα παιδιά της γειτονιάς και παίζαμε θέατρο
στην αυλή του σπιτιού μας. Μέχρι που μια μέρα με κυνήγησε ο
αδελφός μου γιατί δεν ήθελε να γίνω θεατρίνα...







Κέντρο “Βράχος”. Η παρέα διασκεδάζει μετά την παράσταση “Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια”



ΤΤα αδέλφια μου ο Γιάννης και ο Αλέκος δεν ήθελαν να
συνεχίσουν τη δουλειά των γονιών μας γι΄αυτό και με

την πρώτη ευκαιρία έφυγε ο Αλέκος και ήρθε στο Σύδνεϋ. Άρ-
χισε να δουλεύει στον Πανελλήνιο Κήρυκα.
Αργότερα ήρθε και ο Γιάννης με την Ευδοκία και την κορούλα
τους, τη Δέσποινα. Στις 31 Αυγούστου το 1964 φτάσαμε στο

λιμάνι του Σύδνεϋ με το "Ελληνίς" η κυρά Δέσποινα με τα τρία
κορίτσια: την Παρούλα, τη Σοφία και την Τότα. Σκόπευα να
μπω στο Πανεπιστήμιο αλλά έπρεπε να δουλέψω για να εξασφα-
λίσω τα δίδακτρα. Αρχικά με πήρε ο Αλέκος στην εφημερίδα και
έτσι βρέθηκα από ένα νησί γεμάτο φως και ομορφιά σε ένα σκο-
τεινό τυπογραφείο στο κέντρο της πόλης. 14

Με το Γιώργο Χιώτη 
σε μια κρουαζιέρα

Σε μια από τις εκδρομές 
της Λημνιακής Αδελφότητας





ΕΕυτυχώς εκεί γνώρισα τον κύριο Καλομοίρη, μέλος του
τότε Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας και μου

πρότεινε να δουλέψω σε ένα σχολείο με λίγα παιδάκια, στο
Άσφιλντ. 
Η αίθουσα μικρή και βρώμικη, στο πίσω μέρος ενός κτιρίου έμοι-
αζε με κρυφό σχολειό. Δεν άργησα όμως να δώσω ζωή και να γε-
μίσω με χαρούμενες φωνούλες και τραγούδι το άχαρο εκείνο
χώρο. Ήταν αρχές του Σεπτέμβρη όταν άρχισα να διδάσκω και
μέχρι το Δεκέμβρη τα 15 παιδάκια έγιναν 35. Δύο ώρες μάθημα

και μετά τραγούδι και χορός. Δεν είχαμε μουσική ούτε τις ευκο-
λίες και πολυτέλειες που υπάρχουν σήμερα. Ακόμα και οι γνώ-
σεις μου δεν ήταν αρκετές. Είχα όμως ψυχή και μια απέραντη
αγάπη για τα παιδιά αρχικά και μετά για τη δουλειά μου. Δέ-
θηκα με τα παιδιά και τους γονείς και δημιουργήσαμε μαζί ένα
πολύ καλό σχολείο.
Είχα την οικογένειά μου, τη δουλειά μου αλλά μου έλειπε το νησί
μου, η γειτονιά, οι βόλτες στο λιμάνι, οι συγγενείς, συμμαθητές...
Μου έλειπε η θάλασσα γιατί μεγάλωσα στην αγκαλιά της. 16

Στιγμιότυπο από χορό της Κοινότητας
με το σχολείο του Ashfield



Asfhfield, 1964

Asfhfield 

Asfhfield 



Aρχισα να νοσταλγώ και να κλαίω συχνά και να νοι-
ώθω έντονη την επιθυμία να γυρίσω πίσω. Για καλή

μου τύχη, γνώρισα δύο υπέροχους ανθρώπους: τον Θεόδωρο
Πατρικαρέα και την σύζυγό του Πάτρα. Η Πάτρα δίδασκε στα
σχολεία της Κοινότητας και ο Θεόδωρος δούλευε στην εφημε-
ρίδα του Θεόδωρου Σκάλκου. Ένοιωθα πολύ όμορφα κοντά

τους αλλά έμαθα και πολλά πράγματα δίπλα τους. Μου πρότει-
ναν να παίξω στο θέατρο, μια και ο Θεόδωρος Πατρικαρέας σκη-
νοθετούσε "Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια". Έπαιξα την Ισαβέλλη
και Μαυρίκιος ήταν ο Γιώργος Καζούρης. Μετά ακολούθησε ο
"Καλός Στρατιώτης Σβέιχ", "Οι μνηστήρες " με συμπρωταγω-
νιστές τον κ. Καλδή, τον Πέτρο Πρίντεζη κ.α. 18

“To νησί τηςΑφροδίτης” στο ρόλο
της Εγγλέζας μητέρας

Με τον Θεόδωρο Πατρικαρέα



“Τα Δέντρα πεθαίνουν όρθια”. Στιγμιότυπο με την
Πάτρα Πατρικαρέα. Εγω στο ρόλο της Ισαβέλλης. “Καλός Στρατιώτης Σβεϊχ



Στα τέλη του 1968 γνώρισα τον άνδρα μου, σε ένα κα-
τάστημα γυναικείων ρούχων που εργαζόμουν τα Σάβ-

βατα. Εκείνο το Σάββατο, ήρθε να φτιάξει τη βιτρίνα της κυρίας
Πόπης και αυτή ήταν η αρχή μιας μεγάλης αγάπης. Ήταν
ψηλός, όμορφος, μορφωμένος, χόρευε ωραία. Όχι ελληνικούς

χορούς, αλλά αυτό δεν με ενοχλούσε. Ήταν Γερμανός, αλλά ευ-
τυχώς η μητέρα μου τον συμπάθησε από την πρώτη στιγμή. Ο
γάμος μας εδώ στο Σύδνεϋ έγινε στο κέντρο Πανόραμα το Δε-
κέμβριο του 1969 και στη συνέχεια για να είναι και οι συγγενείς
του συζύγου, στη Γερμανία στις 30 Δεκεμβρίου 1969.20
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Στη Γερμανία κατάλαβα τον πόνο της ξενητειάς. Μα-
κριά από τη μάνα μου και τις αδελφές μου. Δυσκο-

λεύτηκα πολύ να προσαρμοστώ. Μου έλειπαν οι δικοί μου, μου
έλειπαν τα παιδιά, το σχολείο, το θέατρο, ο χορός. Υπήρχαν
Έλληνες στο Μάνχαϊμ. Οι περισσότεροι όμως άφηναν τα παι-
διά τους στην Ελλάδα. Έτσι αναγκάστηκα να δουλεύω σε ένα
εργοστάσιο γυναικείων ρούχων. 



Πρώτο Χορευτικό Συγκρότημα



Τον Μάρτη του 1973 επιστρέψαμε και πάλι στην Αυ-
στραλία. Άρχισα να δουλεύω και πάλι στα σχολεία της

Κοινότητς και μάλιστα του Μάρικβιλ που ήταν και το μεγαλύ-
τερο. Δεν έμεινα όμως πολύ γιατί απέκτησα την πρώτη μου
κόρη, τη Ρόζμαιρη. Στη συνέχεια ανέλαβα το δεύτερο σχολείο
στο Lewisham. Το 1976 απέκτησα τη δεύτερή μου κόρη τη
Νικόλ. Η μητέρα μου ζούσε κοντά μου και πρόσεχε τις μικρές

όταν δούλευα στο σχολείο. Δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια δίδασκα
εκεί. Άρχισα με 20 παιδιά και έφτασα τα 200. Οι μαθητές τε-
λείωναν το δημοτικό και ήθελαν να συνεχίζουν και στο Γυμνάσιο. 
Από εκεί ξεκίνησε η πρώτη μου χορευτική ομάδα. Δίδασκα χορό
μετά το μάθημα και τα παιδιά ένοιωθαν όμορφα. Ζήτησαν οι γο-
νείς να γίνεται το μάθημα πιο συστηματικό...24

Πρώτο Χορευτικό Συγκρότημα



Η νέα κοπέλα, με το όνομα Παρούλα Γκαλελή, απόφοι-
τος του γυμνασίου της Λήμνου, που βρέθηκε το 1964
στο Σύδνεϋ, είδε από την πρώτη στιγμή πως μπορούσε
πολλά να προσφέρει στα νεαρά βλαστάρια που φοιτού-
σαν τότε στα απογευματινά σχολεία της Ελληνικής Κοι-
νότητας.
Τους μάθαινε ελληνικά φυσικά σαν μια νέα που ήξερε
καλά την ελληνική γλώσσα. 
Όμως η Παρούλα δεν περιορίστηκε μόνο στη γλώσσα. 
Το αλάθητο ένστικτό της την οδηγεί να κάνει και κάτι
άλλο: Να διδάξει τα παιδάκια, τους αθάνατους λαϊκούς
μας χορούς. Δεν μπορούσε φυσικά τότε να φανταστεί
που θα την οδηγούσαν οι οραματισμοί εκείνοι στο μέλ-
λον. 
Αυτό που ενθουσιάζει την νεαρή δασκάλα είναι ότι τα
παιδάκια στα απογευματινά σχολεία της Κοινότητας
υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό την πρωτοβουλία
της δασκάλας τους. Τα παιδιά την αγκάλιασαν με αγάπη.
Εκείνη τους έδωσε την ψυχή της. 
Ένα δόσιμο που το συνεχίζει με την ίδια θέρμη για πολλά
χρόνια. 

Μπάμπης Ράκης
Πέμπτη 3 Ιουνίου 1999

Ελληνικός Κήρυκας

Lewisham Public School

Dulwich Hill High School 



“Τα παιδιά σκέφτονται και ενεργούν ελληνικά 
με μια βαθειά αγάπη προς την ελληνική 
κουλτούρα και την παράδοση”



Οι χοροί μας είναι κυκλικοί,δείγμα δικαιοσύνης και ίσης συμμετοχής. Ο πρώτος 
χόρευε πιάνοντας τον τελευταίο αφού ο κάθε χορευτής βλέπει όλους και τον βλέπουν

όλοι. Όλοι χορεύουν υπακούοντας το ρυθμό. Ο καθένας όμως με το ύφος και το 
συναίσθημα που τον κατέχει διατηρεί την ατομικότητά του και την ιδιαιτερότητά του. 



ΕΕίχα ακούσει πολλά και καλά λόγια για τα παιδιά της
Παρούλας. Μιας έξυπνης και δραστήριας γυναίκας που

σε ηλικία 19 ετών έφυγε από τη Λήμνο για την μακρινή και φι-
λόξενη Αυστραλία με το όνομα Παρασκευή Γκαλελή (τώρα
Θέρμπαν). Όμως δεν είχα την ευκαιρία να τα δώ.
Έπρεπε να έρθει κοντά μας ο υπουργός Αιγαίου, ο Γιώργος Μι-
χαηλίδης, για να θαυμάσω κι εγώ μαζί του τα παιδιά αυτά. Όχι
μόνο τις δύο πανέμορφες κόρες της Παρούλας, τη Νικόλ και τη
Ρόζμαρυ αλλά ολόκληρο το χορευτικό της συγκρότημα. Είκοσι
νεαρά παιδιά, 15-26 ετών, αγόρια και κορίτσια, τα περισσότερα
γονιών που έφυγαν από τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά μου, αλλά
πο ποτέ δεν ξέχασαν τις ρίζες τους. 

Στο Σαμιώτικο σπίτι στο Σύδνεϋ, παρουσία του υπουργού, τα
παιδιά αυτά μας άφησαν κυριολεκτικά μ΄ανοικτό το στόμα. Δεν
ήταν μόνο η άψογη εκτέλεση των νησιώτικων, μακεδονικών,
θρακιώτικων, ηπειρωτικών, θεσσαλικών χορών, το τσάμικο, ο
καλαματιανός. Ήταν και η λεβεντιά (άσε την ομορφιά!) όλων

των παιδιών του Ελληνικού Χορευτικού Συγκροτήματος. 
Στο τέλος, φανερά συγκινημένος, ο υπουργός Αιγαίου σηκώ-
θηκε κι αγκάλιασε για να ευχαριστήσει όλα τα παιδιά: τη Νίκη
(Κατάκου) από τη Λέσβο, την Κατρίνα (Καλέργη) από την
Κω, την Ευγενία (Καραγανάκη) από τη Θράκη, τη Σοφία
(Βεντούρη) από τη Θεσσαλονίκη, την Ελένη (Κολόζου) από
τη Λήμνο, την Αθηνά (Δινιακού) από την Κρήτη, την Πέννυ
(Γκονιδέλη) από τη Λέσβο, την Ειρήνη (Μιλωνάκη) από τη
Σύμη, τη Ρόζμαρυ (Θέρμπαν) από τη Λήμνο, τη Νικόλ (Θέρμ-
παν) από τη Λήμνο, τον Τζων-Αντριου (Κολόζο) από τη Λήμνο,
τον Θοδωρή (Γκαζή) από την Άνδρο, τον Γιώργο (Μερκούρη)
από τη Μακεδονία, τον Πήτερ (Βάγια) από την Σπάρτη, τον
Σίλα (Φιλοκάλη) από την Κέρκυρα, τον Ράλλη (Βαταλίδη) από
την Λήμνο, τον Πωλ (Γεωργιάδη) από τη Μυτιλήνη, τον
Γιώργο (Τρανχίδη) από την Ήπειρο, και τον Νικ (Αγέρα) από
τη Λήμνο. 
"Του χρόνου το καλοκαίρι του 1991, είστε όλοι καλεσμένοι στην
Ελλάδα. Το υπουργείο Αιγαίου θα πληρώσει τα αεροπορικά σας28

Τα παιδιά της Παρούλας

Γράμμα ενός ξεντιμένου: Ανδρέας Παπαγεωργόπουλος:



εισιτήρια για να έρθετε να μας μάθετε να χορεύουμε ελληνικά
στην Ελλάδα". 
Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα αυθόρμητα λόγια του ο υπουργός
Αιγαίου κ. Μισαηλίδης, και όλα τα παιδιά, τα παιδιά της Πα-
ρούλας, έπεσαν πάνω του. Αγκαλιές και φιλιά. Δεν πίστευαν στα
αυτιά τους. Δεν έβλεπαν όνειρο. Για να γράψει την άλλη μέρα
μια ομογενειακή εφημερίδα στην πρώτη σελίδα "Είναι μια από
τις ελάχιστες φορές που Έλληνας πολιτικός που επισκέπτεται
την Αυστραλία, δίνει ένα χειροπιαστό δείγμα άμεσου ενδιαφέ-
ροντος προς τους απόδημους συμπατριώτες του". 

Αυτά τα αυστραλογεννημένα παιδιά, με τόση ελληνική ζωντάνια
μέσα τους, θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν φέτος πολλοί
στην Ελλάδα. Για να διαπιστώσουν ότι ακόμα και στους αντίπο-
δες, διατηρούν άβσβεστη τη φλόγα το ελληνισμού. Μπορεί να
δουλευουν σκληρά, να σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια, να πηγαί-
νουν σχολείο, αλλά μέρα παρά μέρα μαζεύονται για να προβά-
λουν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 
Θα με θυμηθείτε, όταν σύντομα θα δείτε κι εσείς τα παιδιά της
Παρούλας. 29



Ο κ. Μισαηλίδης αριστερά με την κυρία
Παρούλα Θέρμπαν και ο ταξίαρχος Χίου





Μαρμάρωσε ο χρόνος την Αρτέμιδα
στο HYDE PARK του Σίδνεϊ
- Ολύμπια στη θεία καλλονή της- 
με το λαγωνικό και τη λαφίνα της
ξεχάστηκε ανάμεσα στα δένδρα, στα νερά
κι ήρθε ως τη δική μας εποχή.

Οι μούσες της Θεάς και οι ιέρειες
κατέβηκαν για λίγο στην ακτή
ως τον περίβολο του κτιρίου της Όπερας.
Κάποιες τα πόδια τους δροσίζουν στο νερό, 
άλλες σκαρφαλώνουν σε τόξα Γοτθικά
μα μονομιάς στο άκουσμα της λύρας
τα χέρια συνταιριάζουν για χορό.

Καταμεσής στις μούσες η Παρούλα
δίνει με νεύμα το ξεκίνημα στις νιές
-τιμητική φρουρά τριγύρω τους οι κούροι - 
κι οι Ταναγραίες ξεπετιούνται γελαστές, 
η Τερψυχόρη, η Ευτέρπη, η Νικόλ,
η Καλλιστώ, η Νέλλη, η Δρυόπη,
η Μυρσίνη, η Φθία κι η αέρινη Κλειώ.

Αιθέριες στο φως του δειλινού σαλεύουν
μ’ ανάλαφρο περπάτημα ή σβέλτο,
σμίγουν την κίνηση με χάρη περισσή
με τον κυματισμό της μουσικής σε αρμονία,
ύμνος αγάπης στη ζωή, στον Φωτοδότη
και στων Αργείων την πρωτόπλαστη θυμέλη. 
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ΠΑΡΟΥΛΑ

Αδριανός Καζάς
* το ποίημα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Ο Κόσμος” στις 10 Ιουνίου 1997





Ημεγάλη επιτυχία της Παρούλας, ως καλλιτέχνιδας έγ-
κειται στο γεγονός ότι σεβάστηκε την παράδοση

αλλά δεν έμεινε αδιάφορη για τον καινούριο αέρα που πνέει
γύρω της, μπολιάζοντας με νέες χορογραφίες τους λαϊκούς μας
χορούς που παραμένουν παραδοσιακοί ενώ ταυτόχρονα είναι εμ-
ποτισμένοι και με το καινούριο. 
Αυτό που ιδιαίτερα συγκινεί την Παρούλα είναι η αγάπη και η
εμπιστοσύνη του κόσμου τόσο προς εκείνη όσο και προς τους
χορευτές και χορεύτριές της. 
Δεν είναι μόνο οι συνεχείς προσκλήσεις για να συμμετάσχει το
συγκρότημά της σε πάρα πολλές παροικιακές εκδηλώσεις αλλά
δέχεται και προσκλήσεις και από άλλες πόλεις της Αυστραλίας. 
Η ζεστασιά με την οποία υποδέχεται ο κόσμος το συγκρότημά
της είναι η καλύτερη ανταμοιβή των κόπων της. 

Όμως αυτό που την συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν η πρόσκληση που
πήρε η ίδια και το συγκρότημά της, από το υπουργείο Αιγαίου
να επισκεφθεί τρία ελληνικά νησιά την Χίο, την Σάμο και τη
Λήμνο (το νησί που γεννήθηκε) και να δώσουν παραστάσεις. 
Για την Παρούλα, η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη όταν τα "παι-
διά" της χόρεψαν στον χώρο του ίδιου Γυμνασίου που είχε φοι-
τήσει η ίδια πριν έρθει στην Αυστραλία. 
Όμως δεν ξεχνά και την ζεστασιά και την αγάπη του κόσμου
στα μέρη που περιόδευσαν και στα τρία νησιά και έδωσαν πα-
ραστάσεις. 
Υπάρχει και ένα γεγονός που η Παρούλα θυμάται ιδιαίτερα,
κατά τη διάρκεια της παρουσίας του συγκροτήματός της στην
ιδιαίτερη πατρίδα της τη Λήμνο. 
Ο τότε ταξίαρχος της νήσου, Γιώργιος Μανίας σε μια σεμνή τε-34

Μέσα από τη στήλη “Παροικιακοί Παλμοί” που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελληνικός Κήρυκας στις 8 Ιουνίου 1999, 
ο Μπάμπης Ράκης έγραψε για την Παρούλα: 

"Εμείς ταχθήκαμε να φυλάμε την πατρίδα, 
εσείς στη μακρυνή Αυστραλία, 

ταχθήκατε να διαφυλάξετε την παράδοση"



Για την Παρούλα, η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη όταν τα "παιδιά" της χόρεψαν
στον χώρο του ίδιου Γυμνασίου που είχε φοιτήσει η ίδια πριν έρθει στην Αυστραλία. 



λετή, παρουσία και στρατιωτών κατέβασε από τον ιστό την κυ-
ματίζουσα ελληνική σημαία και της την πρόσφερε, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά: 
"Εμείς ταχθήκαμε να φυλάμε την πατρίδα, εσείς στη μακρυνή
Αυστραλία, ταχθήκατε να διαφυλάξετε την παράδοση". 
Το γεγονός αυτό η Παρούλα το θυμάται με ιδιαίτερη συγκίνηση.
"Είχα καταλάβει από την αρχή ότι δεν έφτανε μόνο ο ενθουσια-
σμός και η αγάπη μου για τον χορό. Έπρεπε να μάθω πολλά
ακόμα. Χρειαζόταν να πλουτίσω τις γνώσεις μου. Μου έστειλαν
βιβλία από την Ελλάδα. Νυχτοξημερωνόμουν διαβάζοντάς τα. 
Η Παρούλα στη συνέχεια μιλά για τις χορογραφίες της...
Τίποτα δεν αφήνει να βγει τυχαία. Προσέχει κάθε λεπτομέρεια,
στα βήματα και στις ενδυμασίες. 
Η καλλιτέχνης του χορού αναζητά την έμπνευση, μέσα από το
σημερινό ελληνικό ποιοτικό τραγούδι. 
Έχουμε, μου λέει, άριστους συνθέτες που ανέβασαν σε μεγάλο
ύψος το ελληνικό τραγούδι και τιμούν επάξια την Ελλάδα.
Αυτοί οι συνθέτες είναι ο καινούριος άνεμος στον μουσικό μας
χώρο. 

Αυτοί οι συνθέτες είναι: Χατζιδάκης, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος,
Μάριος Τόκας κ.α. 
"Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την παρουσία τους και την τε-
ράστια προσφορά τους στον τομέα του σύγχρονου ελληνικού
τραγουδιού. 
Μέσα από τη μουσική τους, η Παρούλα θα επιδιώξει να εμπνευ-
στεί καινούριες χορογραφίες που θα δώσουν και την νέα τάση
του ελληνικού λαϊκού χορού που παραμένει δεμένος με την πα-
ράδοση αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει και σύγχρονους τρόπους έκ-
φρασης.
Η Παρούλα κινείται και υπάρχει ανάμεσα σε δεκάδες νέους και
νέες, χορευτές και χορεύτριες.
Πέρα από αυτόν τον κύκλο των φτασμένων χορευτών και χο-
ρευτριών, είναι και οι δεκάδες μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια
που συγκροτούν τις τάξεις εκμάθησης των λαϊκών μας χορών.
Δάσκαλοι και διδασκάλισσες των σχολών αυτών είναι τα στε-
λέχη της, οι φτασμένοι χορευτές και χορεύτριές της.
Κάποτε η Παρούλα ξεκίνησε μόνη, σήμερα χαίρεται αυτό που
με τόσο κόπο και μόχθο δημιούργησε.36



Ο τότε ταξίαρχος της νήσου, Γιώργιος Μανίας σε μια σεμνή τελετή, παρουσία και στρατιωτών κατέβασε από τον ιστό την
κυματίζουσα ελληνική σημαία και της την πρόσφερε, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Εμείς ταχθήκαμε να φυλάμε την πατρίδα,
εσείς στη μακρυνή Αυστραλία, ταχθήκατε να διαφυλάξετε την παράδοση". 



Η Παρούλα με τον εξαίρετο συνθέτη Μάριο Τόκα στην Κυπριακή Κοινότητα



Στη Χίο με τις κόρες μου Το χορευτικό συγκρότημα στο αεροδρόμιο του Σύδνεϋ

Οι κόρες μου με τον μπαμπά τους στο αεροδρόμιο



Το χορευτικό συγκρότημα της Λήμνιας ΠΑΡΟΥ-
ΛΑΣ ΓΚΑΛΕΛΗ -ΘΕΡΜΠΑΝ από το Σύδνεϋ Αυ-
στραλίας στο οποίο συμμετείχαν και τα Λημνιακής
καταγωγής παιδιά: Ιωάννης και Ελένη Κολόζου του
Ανδρέα, τα παιδιά της κ. Παρούλας Νίκη και Ρόζη και
ο ανηψιός του κ. Γιάννη Ξανθόπουλου, ήλθε στην Ελ-
λάδα με ενέργειες και με πρόσκληση του Ελληνικού
Υπουργείου Πολιτισμού, και περιόδευσε τα νησιά του
Αιγαίου Σάμος-Χίος-Λήμνος. 
Η κ. Παρούλα με το θαυμάσιο χορευτικό της συγκρό-
τημα, που σε κάθε εμφάνισή του καταχειροκροτείτο,
χόρεψε δύο φορές στο χώρο των πολιτιστικών εκδη-
λώσεων της Μύρινας, στο προαύλιο του Γυμνασίου
και σε στρατόπεδο, όπου η στρατιωτική διοίκηση δώ-
ρισε στα παιδιά του συγκροτήματος από μια στολή
λοκατζή, την οποία δέχτηκαν με ιδιαίτερη ικανοποί-
ηση.
Όσοι παρακολούθησαν τους χορούς καταενθουσιά-
στηκαν και η κ. Παρούλα με τα παιδιά του συγκρο-
τήματος έγιναν αντικείμενο θερμότατων εκδηλώσεων. 40

Η συμπατριώτισσά μας Παρούλα Γκαλελή 
με το χορευτική της συγκρότημα
κατενθουσίασε και καταχειροκροτήθηκε

Το συγκρότημα της Παρούλας
Κύριε Διευθυντά,
Ο Καζαντζάκης σε ένα βιβλίο του, βάζει στο στόμα του Ζορμπά τη φράση “Αφεντικό, αυτά που μου λες
είναι για μένα αλαμπουρνέζικα και δεν τα καταλαβαίνω. Να μπορούσες τουλάχιστον να μου τα ΧΟΡΕ-
ΨΕΙΣ”, και αλλού “Τί θάμα είναι ο άνθρωπος αφεντικό. Του δίνεις ψωμί, κρέας και κρασί και αμέσως το
μετατρέπει σε δούλεψη, κίνηση και ΧΟΡΟ. Θάμα σου λέω”. 
Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι το σημερινό μας θέμα είναι ο χορός και μάλιστα όχι ο οποιοσδή-
ποτε χορός, αλλά ο λεβέντικος που κάνει τη γη να σειέται κάτω από τα πόδια του χορευτή. Αλλά ας πά-
ρουμε τα πράγματα με τη σειρά. 
Ήταν η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων “Ανεμόεσσα 91” όταν μετά την έκθεση Ζωγραφικής, περάσαμε
στην αυλή του Λυκείου της Μύρινας, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα χόρευε στην στημένη γι΄αυτό
το σκοπό εξέδρα, το Συγκρότημα της κ. Παρούλας.
Για τους πολλούς το όνομα δεν έλεγε τίποτα και αρκετοί μάλιστα το μπέρδεψαν, συγχέοντάς το με την
Μαρούλα, τη γνωστή ηρωϊδα της Λήμνου. 
Όμως περίμεναν με υπομονή μέχρι την ώρα που η κ. Δήμαρχος ανέβηκε στην εξέδρα και κήρυξε την
έναρξη των εκδηλώσεων, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η Λήμνια στην καταγωγή κ. Παρούλα που
διαπρέπει στην Αυστραλία, με το συγκρότημά της, ελληνικών χορών. Την συνόδευαν κάπου είκοσι κο-
ρίτσια και αγόρια, όλα ντυμένα με παραδοσιακές ελληνικές ενδυμασίες και αμέσως ένα ψίθυρος θαυμα-
σμού υψώθηκε από το κοινό που αποθαύμαζε τα λυγερόκορμα νειάτα, όλα ελληνική σπορά, που βλαστάνει
και καρπίζει στους γόνιμους κάμπους της μακρυνής Αυστραλίας. Άρχισε η μουσική και αμέσως τα λυγερά
κορμιά μεταμορφώθηκαν σε καλοκουρδισμένες μηχανές που άρχισαν να χορεύουν με φαντασία, ρυθμό,
λεβεντιά και χάρη, δείχνοντας σε εμάς τους ντόπιους την απαράμιλλη ομορφιά των χορών μας. Τα σώματά
τους έγιναν αέρινα και φτερωτά και κάθε κίνησή τους ήταν και μια έκφραση. Απ΄το στόμα τους έβγαιναν
μικρές κραυγές που έδειχναν πόσο ζούσαν αυτό που έκαναν, και το έκαναν θαυμάσια. 
Το ρεπερτόριό τους ήταν πλούσιο και ανεξάντλητο και όλοι εμείς με ανοιχτό το στόμα παρακολουθούσαμε
ελληνικούς χορούς που ούτε τους είχαμε φανταστεί.
Αυτό όμως που προκάλεσε τα ευμενέστερα σχόλια, ήταν η λεβεντιά των αγοριών και η χάρη των κορι-
τσιών που μαζί με τη δασκάλα τους κ. Παρούλα, αποδείχθηκαν άξιοι πρεσβευτές της χώρας μας στη δεύ-
τερη πατρίδα τους, την Αυστραλία. Το χορευτικό συγκρότημα της κ. Παρούλας χόρεψε και σε αρκετά
χωριά του νησιού όπως και στην Στρατιωτική Λέσχη με πολυπληθέστατη παρουσία στρατιωτικών και
πολιτών. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ένα εύγε στα παιδιά αυτά που ήλθαν από την ξενητειά και μας
δίδαξαν πως χορεύονται οι λεβέντικοι ελληνικοί χοροί.

Γ. Ψωμαδέλλης



Ο χορός δεν είναι μόνο τρόπος έκφρασης αλλά και τρόπος ζωής. Γι΄αυτό δεν λείπει από καμμιά εκδήλωση της ζωής μας.



Από την επίσκεψη του Κώστα Καζάκου στην Αυστραλία. “Αυτά τα παιδιά πρέπει να
βγουν έξω από την Αυστραλία για να δείξουν τι σημαίνει ελληνικός χορός”. Στο

στιγμιότυπο διακρίνουμε και τον κ. Νίκο Παπανικήτα τότε πρόεδρο της Κοινότητας  



Στα πλαίσια του Β’ Παγκοσμίου Συνεδρίου Ερευνητικών
Ιδρυμάτων Ελληνισμού που έγινε με πρωτοβουλία της

ΟΦΣΕ και της Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών μια ενδιαφέρουσα
εκδήλωση στην αίθουσα της Ενορίας-Κοινότητας Μπέργουντ
διοργανώθηκε προς τιμή των ακαδημαϊκών και πολιτικών που
πήραν μέρος στο Συνέδριο. Το χορευτικό συγκρότημα της Πα-
ρούλας Θέρμπαν παρουσίασε ένα χορόδραμα σε μουσική Θέμου
Μέξη και χορογραφία της Παρούλας και του Χρήστου Γιαννίδη
και ερμηνεύτηκε με υψηλή καλλιτεχνική απόδοση από τα κορί-
τσια -κόρες, σωστές νεράιδες.  Τους στίχους έγραψε η κυρία
Σοφία Καθαρείου [“Του Ονείρου το Άσμα” ] και απέδωσαν στα
ελληνικά η Διόνη Βερτζάγια και στα αγγλικά η Έλλη Μέξη. 
Ο Χρόνης Μωραΐτης στο φύλλο της Τρίτης 12 Αυγούστου 1997
στην εφημερίδα ΒΗΜΑ έγραψε: 
“Δεν συνηθίζω να υπερβάλω στις κρίσεις μου και μάλλον είμαι
φειδωλός σε θαυμαστικά. Πρέπει όμως να περιγράψω τι αισθάν-
θηκα και ποιες ήταν οι εντυπώσεις - συγκινήσεις θα έλεγα, που
άφησε η όλη καλλιτεχνική παρουσίαση της βραδιάς. 
“Μείναμε εκστατικοί από το όλο επιπέδου αξιώσεων, καλλιτε-
χνικό ιντερμέτζο της βραδιάς”. 

“Του Ονείρου το Άσμα”



Στο Ολυμπιακό Χωριό με τις μαθήτριες του Κολλεγίου της
Αγ. Ευφημίας για να φυτέψουν τη δική τους ελιά



Τα παιδιά δεν έρχονται εδώ για να διδαχθούν απλώς ελλη-
νικούς χορούς, αλλά κι αν ακόμα έρχονταν μόνο γι΄αυτό

μαθαίνουν πολύ περισσότερα. Εδώ μέσα μαθαίνουν να αγαπούν
κάθε τι ελληνικό. Είναι παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς που λα-
τρεύουν την Ελλάδα, που μέσα από το χορό αγάπησαν την κουλ-
τούρα μας και δεν χορταίνουν να την απολαμβάνουν και να την
διαφημίζουν. Ο χορός είναι παιδεία, είναι η έκφραση του πολιτι-
σμού μας που ελκύει τους ξένους περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
Οι Ελληνικοί χοροί “δένουν” τους ανθρώπους. Το γεγονός ότι οι
χορευτές κρατιούνται από τα χέρια για να χορέψουν ελληνικούς
χορούς είναι συμβολικό αυτού του δεσμού. Η στενή φιλία που δη-
μιουργείται με τα χρόνια ανάμεσα στα παιδιά είναι το κάτι άλλο. 
Όταν άρχισα να διδάσκω χορό το 1964, νόμιζα ότι θα διαρκούσε
άλλα δέκα χρόνια αυτή η αγάπη, το ενδιαφέρον για τους ελληνι-
κούς χορούς. Από ότι βλέπω όμως, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο
πιο πολύ έρχονται κοντά μου τα ελληνόπουλα και αυτό δείχνει
πως το ενδιαφέρον για τους ελληνικούς χορούς δεν θα σβήσει για
πολλά ακόμα χρόνια. Αν η διδασκαλία των χορών συνεχιστεί σε
καλές βάσεις, τότε ίσως να μην σβήσει ποτέ. Τα παιδιά μας με το
χορό τους προβάλλουν την Ελλάδα και την προβάλλουν σε όλο
της το μεγαλείο, γι’ αυτό πρέπει να τα ενθαρρύνουμε και να τους
παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη και να βελτιώσουμε τις συν-
θήκες κάτω από τις οποίες εκπαιδεύονται.  

Συνέντευξη στο Γιώργο Χατζηβασίλη (9 Μαϊου 1995)

“

” Aπό εκδήλωση για τα βραβεία “Διονύσιος Σολωμός” που
διοργάνωσε η ΑΧΕΠΑ



Το όνομά της έχει γίνει πλέον “σήμα κατατεθέν” για τη δι-
δασκαλία των ελληνικών χορών της παροικίας μας. Για

πολλά χρόνια βρίσκεται στο πλευρό της Ελληνικής Κοινότητας
του Σύδνεϋ και συνεισφέρει πάρα πολλά στην ομογένεια και
στην Κοινότητα μέσα από την τέχνη που υπηρετεί. Οι συστάσεις
περιττεύουν. Ο λόγος για την χοροδιδασκάλισσα της Ελληνικής
Κοινότητας Παρούλα Θέρμπαν - Γκαλελή. 
Χρόνια ολόκληρα τώρα η Παρούλα μεταλαμπαδεύει τη ζωντά-
νια, το κέφι, το μεράκι και βεβαίως τη χορευτική της δεινότητα,
σε δεκάδες ελληνόπουλα της παροικίας. 
Το συγκρότημά της που είναι και συγκρότημα της Κοινότητας,
είναι πια παρόν σε κάθε παροικιακή εκδήλωση, όχι κατ΄ανάγκη
της Κοινότητας. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι “τα παιδιά”
της Παρούλας έχουν καλεστεί να εμφανιστούν σε εκδηλώσεις
όλων σχεδόν των παροικιακών φορέων. 
Η καλή φήμη του συγκροτήματος, αλλά και της Παρούλας, έχει
ξεπεράσει τα όρια του Σύδνεϋ. Νωπές είναι οι αναμνήσεις για τα
αγόρια και τα κορίτσια της Παρούλας από το ταξίδι τους στην
Ελλάδα, ύστερα από πρόσκληση του υπουργείου Αιγαίου. 
Οι προσκλήσεις από τις άλλες Αυστραλιανές πολιτείες, διαδέ-
χονται η μία την άλλη. 
Τόσο η Παρούλα όσο και τα παιδιά της έχουν φιλοξενηθεί κατά
κόρον στον παροικιακό τύπο, αφού όπως ελέχθη στις παραπάνω
γραμμές έχουν συνεχή παρουσία στις εκδηλώσεις της ομογέ-
νειας, είτε πρόκειται για άνοιγμα φεστιβάλ, είτε για τις εκδηλώ-
σεις των εθνικών μας επετείων, είτε απλά για τις χορευτικές

χοροεσπερίδες.  
Οτιδήποτε να πει κανείς γι΄αυτή την “Ιέρεια” του ελληνισμού
και των ελληνικών χορών θα είναι λίγο. Μέσα από την τέχνη
της, κυριολεκτικά διδάσκει την ελληνικότητα καλύτερα από το
οποιοδήποτε μάθημα στο θρανίο. 
Η αναγνώρισή της σήμερα, δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις. Αλλά
πως έφτασε η ίδια και “τα παιδιά” της μέσω αυτής, στο τόσο άξιο
και αναγνωρισμένο σήμερα;
Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, η κ. Θέρμπαν δε διστάζει να ευχαρι-
στήσει τα παιδιά, τους γονείς, την Κοινότητα, τον τύπο και γε-
νικά όλους αυτούς που εκτίμησαν και εκτιμούν το έργο της.
Κι αν κανείς μπορεί να αντλήσει ένα παράδειγμα από την όλη
πορεία της είναι τούτο: “Όταν πιστεύεις σθεναρά σε αυτό που
κάνεις και το κάνεις σωστά και με επιμονή, τότε δεν πρέπει να
έχεις καμμία αμφιβολία ότι θα πετύχεις και θα δικαιωθείς, παρά
τα όποια εμπόδια σταθούν μπροστά σου”. 
Ας δούμε όμως γιατί το συγκρότημα της Παρούλας είναι το πιο
δημοφιλές στην παροικία. Πρώτα απ’ όλα οι χορευτές και οι χο-
ρεύτριες δείχνουν ότι σέβονται αυτό που κάνουν, σέβονται αυ-
τούς που τους παρακολουθούν και χειροκροτάνε. Το χαμόγελο
δεν λείπει ποτέ από τα χείλη τους, ενώ εκπέμπουν στο κοινό τη
νεανική δροσιά τους.
Ύστερα, είναι το γεγονός ότι η Παρούλα έχει φέρει μια καινο-
τομία, η οποία αγαπήθηκε από την παροικία και όλοι όταν βλέ-
πουν το συγκρότημά της, περιμένουν με λαχτάρα να δουν τα
παιδιά να χορεύουν τις χορογραφίες της φημισμένης χοροδιδα-46



σκάλισσας πάνω σε μοντέρνα ελληνική μουσική. 
Η ίδια δηλώνει πάντα μια πιστή λάτρης της ελληνικής παράδο-
σης, και ειδικά των ελληνικών χορών. Αισθάνεται δε, ότι με το
να χορογραφεί πάνω σε τραγούδια του μοντέρνου ελληνικού
πενταγράμμου, δεν προδίδει την παράδοση αλλά το αντίθετο:
Παίρνει πολλά στοιχεία από την παράδοση και εμπλουτίζοντάς
τα με άλλα σύγχρονα, φτιάχνει τις χορογραφίες που τόσο λα-
τρεύει ο κόσμος. 
Και είναι ακριβώς αυτή η καινοτομία που έχει εντυπωσιάσει όχι
μόνο το κοινό αλλά και υπουργούς, βουλευτές, τραγουδιστές,

μουσικοσυνθέτες και άλλους. Δείγμα δε της επιτυχίας της είναι
και οι προσκλήσεις για να παραστεί στο εξωτερικό αλλά και η
παράκληση να παραχωρήσει συνέντευξη σε ομογενειακό έντυπο
του Καναδά. 
Κυρία Παρούλα, είναι πολύ λίγα, πλέον, αυτά που μπορεί να
γράψει κανείς για σένα. Η κατάκτηση της κορυφής ήρθε στα-
διακά μεν, αλλά σταθερά και τώρα που τα θεμέλια είναι γερά μια
μόνο ευχή σου ταιριάζει: να είσαι πάντα καλά γι ανα αντλούμε
κι εμείς από σένα ζωή και αισιοδοξία. 
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Ενορία St Marys όπου δίδασκα 18 χρόνια

τωρινό χορευτικό συγκρότημα

Τα λόγια χωρίζουν, ο χορός ενώνει. Ενώνει τα χέρια, τις ανάσες, τους καημούς, τα όνειρα. Εκφράζει την ενότητα και την αλληλεγγύη.



Ολυμπιακοί Αγώνες (Σύδνεϋ 2004) - Opera House

Τα κορίτσια της Παρούλας χόρεψαν στην εκπομπή Burke's 
Backyard. Εδώ σε αναμνηστικό στιγμιότυπο με τον Don Burke.

Με πνεύμα ελευθερίας,
κάλλους και ομορφιάς, οι
κόρες της Παρούλας χο-
ρεύουν με χάρη, αισθη-
τική και αρμονία. Έφτασε
η ώρα να ανοίξουν με
την δική σας συντονι-
σμένη προσπάθεια νέες
«πόρτες» για τη βελ-
τίωσή τους και την προ-
σέγγιση του πολιτισμού
μας.



τωρινό χορευτικό συγκρότημα

Ο Κομφούκιος έλεγε: Δείξτε μου πως χορεύει ένας λαός και θα σας πως αν
ο πολιτισμός του είναι άρρωστος ή υγιής.



Από τις λαμπρότερες στιγμές της βραδιάς εορτασμού της Εξόδου του Μεσολογγίου
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ήταν το καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα που επιμελήθηκε η χοροδιδασκάλισσα Παρούλα Θέρμπαν-Γκαλελή και απέδωσε
εξαίσια το Χορευτικό Συγκρότημα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ.

Ο Αλέξης Ζορμπάς έλεγε:
Δεν καταλαβαίνω τι μου
λές, μήπως μπορείς να μου
τα χορέψεις; 



Τιμητική βραδιά για την κυρία Παρούλα και τα “παιδιά” της διοργάνωσε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Σύδνεϋ επί προεδρίας
κυρίου Γιώργου Αγγελόπουλου. 










