
 
Lonesome George, C’est Moi! is a travel adventure and comedy of epic 
proportions. In his mock heroic quest of self-discovery ending in a               
confrontation with his alter ego, a giant lovelorn tortoise on the                    
Galapagos Islands, author Jorge Sotirios illuminates the rugged beauty 
of the South American landscape, interweaving its history, culture and 
people.  
 

Friday March 30 2012, 6.30pm at Travellers Bookstore: 294 Smith St 
Collingwood. Please RSVP by Monday 26 March 2012 to 
sharon@bigskypublishing.com.au or  02 9918 2168 

A town for all tastes: the 8-millennia-long story of this premier              
settlement in the East Mediterranean has something for everybody  
in quantity and always in quality. Through a series of vignettes,                 
Dr Don Evely, Curator for Knossos at the British School in Athens             
explores recent discoveries and research.   
 

Presented by the Pancretan Association of Melbourne Australia 
 

Sunday 25 March, 5pm at the Cretan Village 90 Cathies Lane,                 
Wantirna South 

 

The Greek Independence Day Assembly at the modern                        
Andrianakos Centre is a perfect way to experience the proud                
allegiance of all students to the Greek community and the depth of 
their understanding of the significance of 25th March. Community 
members are welcome to join the school community at this                    
important assembly and will include musical items, poetry, dances 
and speeches in Greek and English from student leaders and                   
dignitaries. 
 

Friday 23 March, 11am at Alphington Grammar School                          
18 Old Heidelberg Road Alphington 

 

Barbara Kitallides is a Melbourne based artist. Born in Cyprus,              
Barbara came to Australia in 1976 as a child with her family. In this 
exhibition, the artist explores colour, mood and moments in time, 
drawing from real life experiences and influences. The  artist                 
attempts to break away from the grid template and constraints of 
everyday life - painting without formal structure or borders, seeking 
freedom and movement. 
 

21 March – 11 April (or by Appointment)  
Opening Night Wednesday 21 March 6:00pm at Scopa Gallery 897 
High Street, Armadale 

Surpassing the many other works on the Cyprus conflict, this book offers 
the best existing summary of the Cyprus negotiations.  By placing the 
conflict in its historical, ideological, ethno-political and geostrategic           
context, the book extends beyond conventional realist approaches and 
lays bare those less visible dimensions that are often ignored by analysts 
and policy-makers alike.  
 

Coordinated by Kostas Nikolopoulos and accompanied by a musical           
program by Anthea Sidiropoulos and Stelios Tsiolas. 
 

Wednesday 28 March, 6:45pm at the Greek Community Centre                  
Level 3, 168 Lonsdale Street Melbourne 

 

TrioKROMA was formed to give a voice to the charming Romantic        
repertoire written for piano, voice and clarinet. TrioKROMA will be            
performing a delightful selection of works from Art Song through to the 
Salon and Chamber Music of the German Romantic tradition.  
 

Saturday 31 March, 6pm at the Melbourne Recital Centre: 31 Sturt 
Street , Southbank. Tickets: 1300 099 660 or melbournerecital.com.au 



Φεστιβάλ «Αντίποδες» - Εκδηλώσεις Μαρτίου 2012 

Παρουσίαση βιβλίου 
Jorge Sotirios: Lonesome George C’est Moi !             
A South American Odyssey 
 

Το βιβλίο Lonesome George, C’est Moi! Αποτελεί μια ταξιδιωτική             
περιπέτεια και κωμωδία επικών διαστάσεων. Σ’ αυτή τη χιουμοριστική 
ηρωική αναζήτηση αυτογνωσίας που καταλήγει σε σύγκρουση με το 
«άλλο του εγώ»-μια γιγαντιαία ερωτοκτυπημένη χελώνα, στα Νησιά 
Καλάπαγος, ο συγγραφέας Jorge Sotirios, φωτίζει το τραχύ φυσικό                 
περιβάλλον της Νότιας Αμερικής, σε μια σύνθεση της ιστορίας, του 
πολιτισμού και του κόσμου της Ηπείρου αυτής. 
 

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, στις 6.30 μμ., στη διεύθυνση Travellers 
Bookstore: 294 Smith St Collingwood. Για συμμετοχή τηλεφωνήστε στο 
02 9918 2168 ή sharon@bigskypublishing.com.au μέχρι τις 26 Μαρτίου. 

Ομιλία 
Η Κνωσσός: Παρελθόν, παρόν και μέλλον 
 

Μια πόλη για όλες τις προτιμήσεις: η ιστορία οκτώ χιλιάδων χρόνων 
αυτής της σημαντικής πόλης στην Ανατολική Μεσόγειο προσφέρει, 
πάντοτε, κάτι  για όλους τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Με 
τη χρήση κατάλληλων μέσων ο Δρ.  Don Evely, από το Βρετανικό 
Κολέγιο των Αθηνών, θα παρουσιάσει τις πρόσφατες ανακαλύψεις 
και έρευνες που έγιναν στο Κολέγιο, με την αξιοποίηση των                  
ευρημάτων της Κνωσσού.  
 

Κυριακή 25 Μαρτίου, στις 5 μμ, στο Κρητικό Χωριό, 90 Cathies Lane, 
Wantirna South 

Επέτειος Εθνικής Παλιγγενεσίας 
Alphington Grammar School 
 

Η Επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821 θα τιμηθεί σε ειδική 
τελετή στην επιβλητική αίθουσα εκδηλώσεων «Αίθουσα                    
Ανδριανάκου» στο Κολέγιο της Κοινότητας Alphington Grammar. Το 
κοινό είναι ευπρόσδεκτο να παραβρεθεί στη σημαντική αυτή τελετή 
που περιλαμβάνει, μουσική, χορό, τραγούδια, απαγγελίες και             
ομιλίες, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, από μαθητές και επισήμους.  
 
Παρασκευή 23 Μαρτίου, στις 11.00 πμ, στη διεύθυνση Alphington 
Grammar School 18 Old Heidelberg Road Alphington 

Έκθεση ζωγραφικής 
Βαρβάρα Κιταλλίδη 
 

Η καλλιτέχνης Βαρβάρα Κιταλλίδη γεννήθηκε στην  Κύπρο και ήρθε, 
ως μικρό παιδί, στην Μελβούρνη το 1976. Στην έκθεση η                
καλλιτέχνης εκθέτει έργα της επηρεασμένα από την καθημερινή 
ζωή, με την κατάλληλη χρήση χρωμάτων, συναισθημάτων και               
χρονικών συγκυριών. Η καλλιτέχνης προσπαθεί να ξεφύγει από τα 
καλούπια και τους περιορισμούς της καθημερινότητας –                          
ζωγραφίζοντας χωρίς προκαθορισμένη δομή και περιορισμούς                
αναζητώντας την ελευθερία και την κίνηση. 
 

21 Μαρτίου – 11 Απριλίου ( ή με ραντεβού). Εγκαίνια: Τετάρτη 21 
Μαρτίου, 6.00 μμ, στη διεύθυνση Scopa Gallery 897 High Street, 
Armadale 

Παρουσίαση βιβλίου 
Δρ. Μιχάλης Μιχαήλ 

To βιβλίο  Επίλυση της Κυπριακής διένεξης προσφέρει την καλύτερη 
σύνοψη, που έγινε ποτέ,  των διαπραγματεύσεων που έγιναν σχετικά 
με το πρόβλημα. Το βιβλίο   προσεγγίζει το Κυπριακό πρόβλημα από 
την ιστορική, ιδεολογική , εθνο-πολιτική και γεωστρατηγική πλευρά και 
επεκτείνεται πέραν των συνηθισμένων ρεαλιστικών προσεγγίσεων, 
παραθέτοντας άλλες πτυχές του προβλήματος που συνήθως                        
παραβλέπονται από αναλυτές και πολιτικούς. 
 

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κώστας Νικολόπουλος. 
Η Ανθή Σιδηρόπουλου και ο Χρίστος Τσιόλας θα παρουσιάσουν                   
σύντομο μουσικό πρόγραμμα. 
 

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012, στις 6.45 μμ, στο κτίριο της Ελληνικής               
Κοινότητας, Level 3, 168 Lonsdale Street Melbourne 

Μουσική  
TrioKROMA, με την Έλενα Ξανθουδάκη 
 

Το TrioKROMA δημιουργήθηκε για να δώσει φωνή στα ρομαντικά             
τραγούδια που γράφτηκαν για πιάνο και κλαρίνο. Στην εκδήλωση θα  
παιχτούν εκλεκτά κομμάτια από το Art Song μέχρι the Salon και                   
Μουσική Δωματίου της Γερμανικής Ρομαντικής παράδοσης. 
 

Σάββατο 31 Μαρτίου στις 6.00 μμ στο Melbourne Recital Centre: 31 Sturt 
Street, Southbank. Εισιτήρια: 1300 099 660  ή melbournerecital.com.au 


