
Τις τελευταίες εβδο-
μάδες πριν τις εορτές 
έχουμε λάβει πληθώ-

ρα θερμών ευχών για τα 
Χριστούγεννα και τη νέα 
Χρονιά. 
  Ευχές από την πολιτι-
κή ηγεσία της χώρας, τις 
διπλωματικές και εκκλησι-
αστικές μας αρχές, οργανι-
σμούς, υπηρεσίες, ενώσεις, 
συλλόγους και επιχειρήσεις, 
ευεργέτες και υποστηρικτές 
της Κοινότητας και φυσικά 
από πλήθος μελών που 
αφιέρωσαν λίγο από τον 
πολύτιμο χρόνο τους για να 
μας ευχηθούν.
   Οι ευχές όλων έφθασαν 
στα γραφεία της Κοινότητας 
με τις παραδοσιακές κάρτες, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(κυρίως), τηλεφωνικά, αλλά 
και προσωπικά. 
   Το Διοικητικό Συμβούλιο 
και το προσωπικό της Κοι-
νότητας εύχονται σε όλους 
η Γέννηση του Θεανθρώπου 
να σηματοδοτήσει ένα δημι-
ουργικό Νέο Έτος με υγεία 
και ευημερία.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΝΕΑ
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Η ισχύς 
εν τη 
ενώσει

 ̀EΓΚΑΙΝΙΑ

Μια ειδική 
εκδήλωση για 
οργανισμούς

 " Σελ. 6

Λειτουργεί 
η Λέσχη των 
οργανισμών

 ̀ΕΠΑΦΕΣ `ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 " Σελ. 21  " Σελ. 26

Χρόνια Πολλά

FlashNews

Χορηγία $2,5 εκ. στην Κοινότητα

Π ριν τις πρόσφατες 
πολιτειακές εκλογές, η 
Εργατική Κυβέρνηση 

της Βικτώριας ανακοίνωσε 
ότι θα ενισχύσει οικονομικά 
τα προγράμματα της Κοι-
νότητας για ηλικιωμένους 
και νέους με χορηγία ύψους 
$2,5 εκατομμυρίων. Είναι η 
μεγαλύτερη χορηγία στην 
121χρονη ιστορία της από 
αυστραλιανή κυβέρνηση.

 " Συνεχεια Σελ. 2

 " Συνεχεια Σελ. 4

    GCMNews:  eleonora Zouganeli to headline Lonsdale Street greek Festival

Το Σαββατοκύριακο 23 
και 24 Φεβρουαρίου 
2019, θα διοργανωθεί 

το Ελληνικό Φεστιβάλ της 
Λόνσντεϊλ, με αποκορύφωμα 
τη δωρεάν συναυλία της 
δημοφιλούς Ελληνίδας 
τραγουδίστριας Ελεωνόρας 
Ζουγανέλη. Το πρόγραμμα 
θα περιλαμβάνει πλήθος 
καλλιτεχνικών και άλλων 
δραστηριοτήτων για μικρούς 
και μεγάλους και για όλα τα 
γούστα. 

Η Ζουγανέλη
στο Φεστιβάλ
της Λόνσντεϊλ
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απαιτήσεις μικρών και με-
γάλων, επιβεβαιώνοντας την 
μεγάλη δημοτικότητά της.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, 
είναι κόρη του πολυτάλαντου 
καλλιτέχνη Γιάννη Ζουγανέ-
λη και της ηθοποιού Ισιδώ-
ρας Σιδέρη. Έχει συνεργαστεί 
με πολλούς σπουδαίους 
Έλληνες καλλιτέχνες, όπως 
τους: Γιώργο Νταλάρα, Δη-
μήτρη Μητροπάνο, Μιχά-
λη Χατζηγιάννη, Φίλιππο 
Πλιάτσικα και Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα. 

Με μοναδική ικανότητα να 
ικανοποιεί ένα ευρύ φάσμα 
μουσικών προτιμήσεων, 
έχει τραγουδήσει σε όλη την 
Ελλάδα και την Κύπρο για 
πάνω από μια δεκαετία.

Οι πρόεδροι του Ελληνικού 
Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ, κ. 
Τάμμυ Ηλιού και κ. Λεωνίδας 
Βλαχάκης, δήλωσαν: 

«Είμαστε πολύ ενθουσια-
σμένοι που επιβεβαιώνου-
με τη συμμετοχή της κας 
Ζουγανέλη στο φεστιβάλ μας 
το 2019. Είναι μια αξιόλογη 
ερμηνεύτρια που έρχεται να 
προστεθεί στο μεγάλο κατά-
λογο διακεκριμένων καλλιτε-
χνών που τραγούδησαν στο 
φεστιβάλ μας στη γωνία των 
οδών Russell & Lonsdale 

όλα τα χρόνια.»
Από την πλευρά της, η κ. 

Ζουγανέλη δήλωσε από την 
Αθήνα: 

«Προσβλέπω στις συναυλί-
ες στην Αυστραλία και ιδιαί-
τερα στο Φεστιβάλ Αντίποδες 
και το Ελληνικό Φεστιβάλ 
του Σίδνεϊ».

Στο μεταξύ, το Φεστιβάλ 

και φέτος πρόκειται να 
επεκταθεί κατά μήκος της 
οδού Lonsdale, από την οδό 
Swanston μέχρι την οδό 
Exhibition, σε μια προ-
σπάθεια να διευκολύνει τις 
δεκάδες χιλιάδες κόσμου που 
αναμένονται να επισκεφθούν 
το φεστιβάλ το 2019. 

Όπως είναι γνωστό, το 

Φεστιβάλ διοργανώνεται στην 
ιστορική ελληνική γειτονιά 
της Λόνσντεϊλ με δωρεάν δι-
ασκέδαση από τρεις εξέδρες, 
με περίπτερα τροφίμων κατά 
μήκος του δρόμου, μπαράκια 
pop-up, επιδείξεις μαγειρικής, 
διαγωνισμούς και πολλές  
δραστηριότητες για όλους και 
ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΚΟΥ

Γενικού Γραμματέα

Καθώς πλησιάζουμε την εορταστική 
περίοδο και φτάνουμε στο τέλος του 
έτους, μπορούμε εύκολα να σκεφτούμε 

τις επιτυχίες του 2018 - με αμέτρητα γεγο-
νότα και χιλιάδες άτομα - που από μόνο του 
αποδεικνύει ότι η Κοινότητά μας ως οργανι-
σμός έχει αναπτυχθεί σε έναν από τους πιο 
προσιτούς και δυναμικούς κοσμοπολίτικους 
οργανισμούς στην Αυστραλία. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις ταχείες αλλαγές που συμβαίνουν 
στα δημογραφικά στοιχεία της ελληνικής πα-
ροικίας, εμείς, ως εκπρόσωποι των βασικών 
ελληνικών ενώσεων, θα πρέπει να εξετά-
σουμε εκ νέου τους θεμελιώδεις ρόλους που 
ενδεχομένως χρειαζόμαστε να αναπροσαρ-
μόσουμε, ώστε όχι μόνο να παραμείνουν 
σχετικοί, αλλά και καινοτόμοι. Ως εδραιωμένη 
κοινότητα, με πλούσια ιστορία μετανάστευσης 
στην Αυστραλία, πρέπει να έχουμε ένα όραμα 
κοινωνικής ευθύνης και να είμαστε σε θέση 
να αντιμετωπίσουμε τις κρίσιμες προκλήσεις 
σε μια σύγχρονη κοινωνία.
Είναι ευθύνη μας: 
• Να διασφαλίσουμε ότι, σε επίπεδο τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης, θα δημιουργηθεί 
έδρα Μελετών Ελληνικής Διασποράς

• Να υποστηρίξουμε τους αναδυόμενους 
καλλιτέχνες ελληνικής καταγωγής και 
να διασφαλίσουμε την προώθηση των 
έργων τους στην ευρύτερη καλλιτεχνική 
κοινότητα

• Να αντιμετωπίσουμε τις κρίσιμες προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα 
της Εκπαίδευσης και της διδασκαλίας 
άλλων γλωσσών εκτός της αγγλικής, ώστε 
να διασφαλίσουμε ότι η διδασκαλία των 
ελληνικών και άλλων γλωσσών δεν πα-
ραμένει απλώς βιώσιμη, αλλά ευδοκιμεί.

• Να συμμετέχουμε ενεργά στη χάραξη 
πολιτικής που σχετίζεται με τη μετανάστευ-
ση και την πολυπολιτισμικότητα.

Το Σαββατοκύριακο 
23-24 Φεβρου-
αρίου 2019, θα 
διοργανωθεί το 

Ελληνικό Φεστιβάλ της 
Λόνσντεϊλ με αποκορύφω-
μα τη δωρεάν συναυλία 
της δημοφιλούς Ελληνίδας 
τραγουδίστριας Ελεωνόρας 
Ζουγανέλη.

Και το φετινό πρόγραμμα 
θα περιλαμβάνει πλήθος 
καλλιτεχνικών και άλ-
λων δραστηριοτήτων για 
μικρούς και μεγάλους και 
για όλα τα γούστα, ενώ 

μια σειρά από περίπτερα 
τροφίμων θα προσφέρουν 
εξαίσιες ελληνικές λιχου-
διές. 

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, 
που επισκέπτεται για πρώ-
τη φορά την Αυστραλία, θα 
δώσει δωρεάν συναυλία 
στη Μελβούρνη στις 23 
Φεβρουαρίου, την οποία 
αναμένεται να παρακολου-
θήσουν πολλές χιλιάδες 
κόσμου, καθώς είναι αρ-
κετά δημοφιλής στο χώρο 
της παροικίας μας.

Παρουσιάζοντας σύγ-
χρονα και παραδοσιακά 
τραγούδια της και με το 
ιδιαίτερο προσωπικό της 
στυλ, η Ζουγανέλη αναμέ-
νεται να ικανοποιήσει τις 

Συναυλία της 
Ελεωνόρας 
Ζουγανέλη

Επιτυχίες και δεσμεύσεις

2η σελίδα
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Στις 23-24 Φεβρουαρίου 
το Φεστιβάλ της Λόνστεϊλ

10 
SPeciaL eVent
Greeks and the 
politics of Australian 
cosmopolitanism. 
Two major reports on 
multiculturalism were 
launched.

5 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕ VCE
Εντυπωσιακές 
οι επιδόσεις των 
μαθητών μας στα 
Ελληνικά στο VCE

8 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
η τέχνη ως μορφή 
πολιτικής και πολιτι-
στικής αντίστασης για 
τους πρόσφυγες. 

1

Research Unit in Public Cultures
Faculty of Arts

Daniella Trimboli,  
Tia Di Biase, Barry Burgan  
and Nikos Papastergiadis

From Ethnic Enclave to  
Cosmopolitan Cultures:  
Evaluating the Greek Centre for  
Contemporary Culture in the  
City of Melbourne
 

27 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ςυνεχίζονται οι 
παρεμβάσεις της 
Κοινότητας για 
τη συνέχιση των 
Ελληνικών σε κρατικά 
σχολεία της Βικτώριας

14 
moVie nigHt
Dozens of 
representatives of 
Greek community 
organisations, 
were hosted by the 
GCM at a special 
screening of the 
moving Greek 
comedy Jamaica 
that was a smash 
hit at the recent 
Greek Film festival.

H Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Επισκέπτεται για πρώτη φορά τη Μελβούρνη

Language & Culture Schools

t h e  G r e e k  C o m m u n i t y  o f  M e l b o u r n e ’ s

Καλό καλοκαίρι και
ευτυχισμένο το 2019!
We wish you a great summer and a happy 2019!

bit.ly/gcms18

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου αναμένονται και στο Φεστιβάλ του 2019
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ευχαριστίες του προς τους 
ομογενείς πολιτικούς και 
την πολιτειακή κυβέρνηση 
και ιδιαίτερα προς την κ. 
Μικάκου.

«Γνωρίζω την κ. Μικά-
κου εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια και πάντα μας βοηθά 
και μας στηρίζει και είναι 
μεγάλη τιμή που βρίσκεται 
σήμερα κοντά μας και θέλω 
να την ευχαριστήσω για τη 
βοήθεια και την προσφορά 
της στην Κοινότητα και την 
παροικία μας,» είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας 
της Κοινότητας κ. Κώστας 
Μάρκος εξέφρασε με τη 
σειρά του τις ευχαριστί-
ες του, υπογραμμίζοντας 
ιδιαίτερα το σεβασμό και τη 
βοήθεια της κυβέρνησης 
προς τους ηλικιωμένους και 
τη νεολαία.

«Αυτό έχει μεγάλη σημα-
σία γιατί και αυτοί έχουν 
προσφέρει τόσα πολλά στην 
αυστραλιανή κοινωνία.Είσα-
στε πραγματικά παράδειγμα 
προς μίμηση,» τόνισε.

Τους ομογενείς πολιτικούς 
και την Εργατική κυβέρ-
νηση ευχαρίστησαν επίσης 
και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου κ.κ. Χρήστος 
Σικαβίτσας και Μιχάλης 
Καραμίτος.

«Εύχομαι στους πολιτι-

κούς μας καλή επιτυχία στις 
εκλογές της 24ης Νοεμβρί-
ου, για να μπορούν να συ-
νεχίσουν να μας στηρίζουν. 
Καλή επιτυχία σε όλους σας 
και ευχαρισtoύμε πολύ για 
τη χορηγία σας,» είπε μεταξύ 
άλλων ο κ. Σικαβίτσας.

Ο κ. Καραμίτος δήλωσε: 
«Σας ευχαριστούμε για την 
ανακοίνωση της μεγάλης 
σας χορηγίας σήμερα και 
σας ευχόμαστε καλή επιτυ-
χία στις εκλογές.»

Παρόντα ήταν επίσης και 
τα μέλη του Δ.Σ. κ. Δη-
μήτρης Μποσινάκης, κα. 
Ταμμυ Ηλιού και κα. Βάσω 
Ζάγκαλη.
•	 Σημειώνεται	ότι	όλοι	οι	
Έλληνες	βουλευτές	και	
υπουργοί	του	Εργατικού	
Κόμματος	επανεξελέγησαν	
στις	πρόσφατες	πολιτειακές	
εκλογές.

Π ριν τις πολιτεια-
κές εκλογές της 
24ης Νοεμβρίου 
2018, η Εργατική 

Κυβέρνηση της Βικτώριας 
ανακοίνωσε ότι, αν επανε-
κλεγεί, θα ενισχύσει οικονο-
μικά νέα προγράμματα της 
Κοινότητας με χορηγία 
ύψους $2,5 εκατομμυρίων 
για τη δημιουργία ενός 
κέντρου για ηλικιωμένους 
και νέους. 

Πρόκειται για τη μεγα-
λύτερη χορηγία που έλαβε 
ποτέ η Κοινότητα στην 
121χρονη ιστορία της από 
αυστραλιανή κυβέρνηση.

Την ανακοίνωση έκανε 
η υπουργός Οικογενειών, 
Παιδιών και Υποθέσεων 
Νέων και νυν υπουργός 
Υγείας κ. Τζένη Μικάκου, 
παρουσία του πρώην 
υπουργού Εμπορίου και 
Επενδύσεων, Καινοτομίας, 
Ψηφιακής Οικονομίας και 
Μικρών Επιχειρήσεων κ. 
Φίλιππα Δαλιδάκη, του 
βουλευτή του Εργατικού 
Κόμματος κ. Σταύρου Δημό-
πουλου, του προέδρου της 
Ελληνικής Κοινότητας κ. 
Βασίλη Παπαστεργιάδη 
και μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινότη-
τας, κατά τη διάρκεια επί-
σκεψής τους στο Ελληνικό 
Κέντρο της Κοινότητας.

«Με μεγάλη χαρά σας 
ανακοινώνω ότι η Εργατική 
Κυβέρνηση του κ. Ντάνιελ 
Αντριους θα χορηγήσει 
$2.5 εκατομμύρια προς 
την Ελληνική Κοινότητα 
Μελβούρνης για τη δημι-
ουργία ενός κέντρου για 
τους ηλικιωμένους και τη 
νεολαία, σε χώρο τον οποίο 
θα αποφασίσει η Ελληνική 
Κοινότητα σε συνεργασία 
με την ελληνική παροικία,» 
τόνισε η κ. Μικάκου στα 
Ελληνικά.

«Συγχαίρω την Ελληνική 
Κοινότητα για τις δραστηρι-
ότητές της και τις προσπά-
θειές της για την προώθηση 
της ελληνικής κουλτούρας 
στη Μελβούρνη. Είμαστε 
υπερήφανοι που βρισκόμα-
στε στη μεγαλύτερη ελλη-
νική πόλη εκτός Ελλάδας 
και με την υποστήριξη της 
κυβέρνησης ξέρουμε ότι θα 
έχουμε ένα λαμπρό μέλλον 
ως ελληνική παροικία στα 
επόμενα χρόνια.

«Θέλω να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα τον κ. Παπαστερ-
γιάδη και το Διοικητικό 
Συμβούλιο που είναι εδώ 
μαζί μας και με τους συνα-
δέλφους μου, τον υπουργό 
κ. Δαλιδάκη και τον βου-
λευτή κ. Δημόπουλο, που 
είναι θερμοί υπστηρικτές 
της ελληνικής παροικίας. 
Κάνω αυτή την ευχάρι-
στη ανακοίνωση σήμερα, 
γνωρίζοντας ότι η κυβέρ-
νησή μας θα συνεχίσει να 
υποστηρίζει την Ελληνική 

Κοινότητα για το σπουδαίο 
έργο που προσφέρει στην 
παροικία μας.»

Από την πλευρά του ο κ. 
Δαλιδάκης συνεχάρη την 
Κοινότητα για το έργο της 
και έπλεξε το εγκώμιο της 
κ. Μικάκου για τις προ-
σπάθειες που κάνει για την 
ελληνική παροικία.

«Η επιχορήγηση αυτή 
είναι αποτέλεσμα των προ-
σπαθειών της κ. Μικάκου, 
το έργο της οποίας θέλω 
όλοι να εκτιμήσουμε και να 
την ευχαριστήσουμε ιδιαίτε-
ρα,» τόνισε.

Ο πρόεδρος της Κοινότη-
τας κ. Βασίλης Παπαστερ-
γιάδης ευχαρίστησε την 
κυβέρνηση του κ. Αντριους 
και τους ομογενείς πολι-
τειακούς βουλευτές και 
υπουργούς για τη στήριξή 
τους προς την Κοινότητα 
και το έργο της.

«Είναι ιδιαίτερη τιμή που 
έχουμε σήμερα μαζί μας την 
υπουργό κ. Μικάκου, τον 
υπουργό κ. Δαλιδάκη και 
τον βουλευτή κ. Δημόπουλο 
για τη μεγάλη ανακοίνω-
ση της χορηγίας των $2,5 
εκατομμυρίων προς την 
Κοινότητά μας,» είπε.

«Η επιχορήγηση αυτή θα 
μας δώσει τη δυνατότητα 
να συνεχίσουμε το μεγάλο 
μας έργο με τη δημιουρ-
γία ενός κέντρου για τους 
ηλικιωμένους, για μεγαλύ-
τερη συνεργασία με τους 
μαθητές μας και με τους 
νεοφερμένους και με όλες 

τις επόμενες γενιές, που η 
Κοινότητά μας και η κυβέρ-
νηση του Ντάνιελ Αντριους 
προσπαθούν να αγκαλιά-
σουν και να τους φέρουμε 
κοντά. Θα μας επιτρέψει 
να συνεχίζουμε το έργο 
μας και να προωθούμε την 
παιδεία και τον πολιτισμό 
μας σε όλη τη Μελβούρνη 
και σε όλη τη Βικτώρια.

»Η Κοινότητά μας είναι 
εδώ σε αυτή την πόλη για 
121 χρόνια, με αυτή την 
υποστήριξη θα είμαστε 
εδώ για άλλα τόσα χρόνια, 
δυναμικοί και ως ένα πα-
γκόσμιο παράδειγμα για το 
πώς μπορεί να λειτουργή-
σει ένας δυναμικός οργα-
νισμός.

»Σας ευχαριστούμε θερμά 
για όλη την υποστήριξή 
σας και, όπως προανέφερα, 
είναι η μεγαλύτερη χορηγία 
σε αυτόν τον οργανισμό 
στην 121χρονη ιστορία 
του. Είναι πολύ σημαντικό 
αυτό γιατί δείχνεται την 
εμπιστοσύνη σας σε εμάς, 
όπως και από την πλευρά 
μας για πολλά χρόνια τώρα, 
έχετε το σεβασμό μας και τη 
στήριξή μας στο δικό σας 
έργο, κάτι που θα έχετε και 
μετά τις εκλογές.»

Ο Αντιπρόεδρος της Κοι-
νότητας κ. Νίκος Κουκουβι-
τάκης εξέφρασε επίσης τις 

Χορηγία $2,5 εκ. 
στην Κοινότητα

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόσχεση για χορηγία 
που έλαβε ποτέ η Κοινότητα από αυστραλιανή κυβέρ-
νηση στην 121χρονη ιστορία της

Στιγμιότυπο από την ανακοίνωση 
της χορηγίας στο Ελληνικό Κέντρο. 
Διακρίνονται από αριστερά τα 
μέλη του Δ. Συμβουλίου Τάμμυ 
Ηλιού, Κώστας Μάρκος, Δημήτρης 
Μποσινάκης, ο υπουργός Φίλιππας 
Δαλιδάκης, ο Χρήστος Σικαβίτσας, 
ο βουλευτής Στηβ Δημόπουλος, ο 
Βασίλης Παπαστεργιάδης, η υπουργός 
Τζένη Μικάκου, η Βάσω Ζάγκαλη, ο 
Νίκος Κουκουβιτάκης και ο Μιχάλης 
Καραμίτος. 

Eντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις των μαθητών των 
σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης 
στις εξετάσεις του VCE στα μαθήματα των Νέων και 
των Αρχαίων Ελληνικών.

Οι απόφοιτοι των Σχολείων Γλώσσας και Πολιτισμού της 
Κοινότητας σημείωσαν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών 
μεγαλύτερη επιτυχία σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρό-
νια, καθώς το 69% των μαθητών πέτυχε βαθμολογία άνω 
του 30, ενώ ένα ποσοστό 30% πέτυχε βαθμολογία 40 και 
άνω.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασίλης Παπαστεργιάδης 
χαρακτήρισε εξαιρετικά τα απολέσματα τονίζοντας ότι η 
εκπαίδευση θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για την 
Κοινότητα και στο μέλλον: 

«Είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που αντανακλά τον 
επαγγελματισμό και την αφοσίωση των αρμοδίων της 
Κοινότητάς μας στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγχαίρω τους 
αρμόδιους της εκπαιδευτικής Επιτροπής της Κοινότητας κ. 
Θόδωρο Μάρκο, κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, κ. Κύπρο Κυπρια-
νού, Δρ Βίβιαν Νίκου και Δρ Νίκο Ντάλλα και τους υπεύ-
θυνους των σχολείων μας Μάνο Τζιμπραγό και Αλέξανδρο 
Γιανναδάκη, καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς μας. 
Έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις στα εκπαιδευτικά μας 
προγράμματα και τα αποτελέσματα που έχουμε αποτελούν 
την απόδειξη. Η Κοινότητά μας θεωρεί τα εκπαιδευτικά της 
προγράμματα ως τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων 
της και θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι η ελληνική γλώσσα 
θα αποτελεί προτεραιότητά της και στο μέλλον.»

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας και 
Συντονιστής Εκπαίδευσης Θόδωρος Μάρκος, εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα συγχαίροντας την 
εκπαιδευτική ομάδα της Κοινότητας και τους μαθητές για 
την επίδοσή τους. 

“Ο επιμένων νικά! Τα φετινά αποτελέσματα των μαθητών 
μας σε επίπεδο  VCE στα Ελληνικά και Αρχαία Ελληνικά 
είναι περίτρανη απόδειξη πως η επένδυση που κάναμε σαν 
κοινότητα στην εκπαίδευση έφερε τα επιδιωκόμενα αποτε-
λέσματα! Συγχαρητήρια στους μαθητές μας, συγχαρητήρια 
και στους δασκάλους μας. Εμείς σαν κοινότητα κάνουμε την 
εξής υπόσχεση: Επιμένουμε ελληνικά!”

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι για όλους τους μαθητές μας 
που ακολούθησαν το ταξίδι τους στην ελληνομάθεια μέχρι 
το VCE», δήλωσε ο διευθυντής των Σχολείων της Κοινότητας 
Μάνος Τζιμπραγός. 

«Για άλλη μια φορά τα Σχολεία μας παρουσίασαν σημα-
ντικά υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της Αυστραλίας 
και ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Αυτά είναι πραγματικά 
εξαιρετικά αποτελέσματα. Η σκληρή δουλειά ετών απέδωσε 
για άλλη μια φορά καρπούς. Συγχαρητήρια αρμόζουν επίσης 
και στους εκπαιδευτικούς μας που έφεραν σε πέρας το δύ-
σκολο αυτό έργο με απόλυτη επιτυχία».

Ο υπεύθυνος για τα προγράμματα διδασκαλίας Αρχαίων 
Ελληνικών Κοινότητας, Αλέξανδρος Γιανναδάκης, δήλωσε 
ότι μεγάλη ήταν και η επιτυχία των μαθητών στο μάθημα 
αυτό. 

«Πρόκειται για πολύ μεγάλη επιτυχία,» δήλωσε. «Συνε-
χίστηκαν και φέτος οι πολύ καλές επιδόσεις των μαθητών 
μας στις εξετάσεις του μαθήματος των αρχαίων (κλασικών) 
ελληνικών σε επίπεδο VCE. Εννέα από τους 13 μαθητές μας 
έλαβαν τελικό βαθμό 40+ μετά τη βαθμολογική επιδότηση 
του μαθήματος. Θερμά συγχαρητήρια τόσο στους ίδιους, όσο 
και στους εκπαιδευτικούς τους.»

Εντυπωσιακές επιδόσεις 
στις εξετάσεις του VCE 
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Η Kοινότητα 
παρουσίασε 
και επίσημα τη 
Λέσχη Οργα-

νισμών, σε μια ειδική 
εκδήλωση που διοργα-
νώθηκε στο Ελληνικό 
Κέντρο και οι πρώτοι που 
θα χρησιμοποιούν τις 
εγκαταστάσεις της είναι 
τα μέλη του Συλλόγου 
‘Άργος Ορεστικού’.

Η Λέσχη λειτουργεί 
στον 12ο όροφο του 
Ελληνικού Κέντρου, που 
βρίσκεται επί της οδού 
Λόνσντεϊλ στο κέντρο 
της Μελβούρνης. Είναι 
ένας σύγχρονος ιδιωτικός 
χώρος, που έγινε το «νέο 
σπίτι» για τα μέλη του 
Άργους Ορεστικού, όπου 
θα μπορούν να συνα-
ντιούνται τακτικά.

Εκτός από τους άρτια 
εξοπλισμένους χώρους, 
το Άργος Ορεστικού 
έχει πρόσβαση σε όλες 
τις εγκαταστάσεις του 
Ελληνικού Κέντρου, συ-
μπεριλαμβανομένου του 
χώρου εκδηλώσεων, της 
γκαλερί και των γραμμα-
τειακών υπηρεσιών της 
Ελληνικής Κοινότητας 
της Μελβούρνης.

Υπενθυμίζεται ότι το 

Άργος Ορεστικού δώρισε 
ένα εκατομμύριο δολάρια 
στην Ελληνική Κοινό-
τητα για το πολιτιστικό 
της κέντρο, με σκοπό να 
ενισχυθούν οικονομικά τα 
γλωσσικά και πολιτιστικά 
προγράμματα τα οποία 
αποτελούν προτεραιότητα 
στο πρόγραμμα της Κοι-
νότητας για το μέλλον.

Ολα τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου που παρευρέ-
θηκαν στην εκδήλωση 
εξέφρασαν την πλήρη 
ικανοποίησή τους για τη 
διαμόρφωση και τον εξο-
πλισμό της Λέσχης, αλλά 
και για την εξυπηρέτηση 
που έχουν από την Ελλη-
νική Κοινότητα.

Λειτουργεί η Λέσχη
των Οργανισμών
στο Ελληνικό Κέντρο

«Τώρα ο Συλλογός μας έχει πάλι το δικό του σπίτι μέσα στο κέντρο της Μελβούρνης, 
πολυτελέστατο, αναπαυτικό και με θαυμάσια θέα. Χαιρόμαστε να ερχόμαστε εδώ και 
να περνάμε όμορφα... και η εξυπηρέτηση της Κοινότητας είναι απίστευτα καλή» 
- Λεωνίδας Ουζούνης, Πρόεδρος Συλλόγου ‘Αργος Ορεστικού’

έργα, η Κοινότητα είναι ο 
οργανισμός της παροικί-
ας μας που πρέπει όλοι 
να τον στηρίξουμε. Ολοι 
οι οργανισμοί πρέπει να 
συσπειρωθούν γύρω της 
και μαζί να προχωρήσου-
με μπροστά.»

Ο πρόεδρος του Συλλό-
γου, Λεωνίδας Ουζούνης, 
δήλωσε μεταξύ άλλων: 

«Τώρα ο Σύλλογός μας 
έχει πάλι το δικό του 
σπίτι μέσα στο κέντρο της 

Μελβούρνης, πολυτελέ-
στατο, αναπαυτικό και με 
θαυμάσια θέα. Χαιρόμα-
στε να ερχόμαστε εδώ 
και να περνάμε πολύ 
ωραία και η εξυπηρέ-
τηση της Κοινότητας 
είναι απίστευτα καλή. 
Eίμαστε περισσότερο από 
ικανοποιημένοι για την 
απόφασή μας να βοηθή-
σουμε την Κοινότητα και 
το έργο του σημερινού 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Κοινότητα θα είναι ο 
μοναδικός οργανισμός 
που θα αντέξει στο 
χρόνο και θα μπορέσει 
να προσφέρει πολλά στις 
επόμενες γενιές.  Έχει με-
γάλο όραμα για το μέλλον 
και επενδύει πολλά στην 
προώθηση της γλώσσας 
και του πολιτισμού μας. 
Επομένως αυτό που 
έχουμε να κάνουμε όλοι 
μας είναι να τη στηρί-
ξουμε, προσφέροντας και 

«Αισθανόμαστε σαν 
να είμαστε στο σπίτι μας 
και μας φροντίζουν πάρα 
πολύ καλά», δήλωσε ο 
γραμματέας του Άργους 
Ορεστικού κ. Δημήτρης 
Μέγας, καθώς ο ίδιος και 
τα υπόλοιπα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου κάλεσαν και 
τις άλλες οργανώσεις να 
συμμετάσχουν στη Λέσχη, 
ενισχύοντας την Κοινότη-
τα με δωρεές όπως η δική 
τους.

«Είναι πραγματικά ένας 
καταπληκτικός όροφος 
όπου ερχόμαστε και 
περνάμε όμορφες ώρες. 
Χαιρόμαστε πραγματικά 
που αποφασίσαμε να 
βοηθήσουμε την Κοινό-
τητα, επενδύοντας στο 
πολιτιστικό κέντρο. Με 
την κίνησή μας αυτή 
στηρίζουμε και το σύλλογό 
μας. Μαζί με ένα μεγάλο 
οργανισμό βαδίζουμε 
προς το μέλλον, δίνοντας 
συνέχεια στην προσπά-
θεια που ξεκινήσαμε πριν 
χρόνια δημιουργώντας το 
σύλλογό μας και προσπα-
θώντας να φέρουμε κοντά 
τους συμπατριώτες μας. 
Η Κοινότητα έχει σχολεία, 
διοργανώνει φεστιβάλ και 
κάνει πολλά για τον πολι-
τισμό και τη γλώσσα μας. 
Με ένα δυναμικό Διοικη-
τικό Συμβούλιο, που απέ-
δειξε ότι μπορεί να χειρι-
στεί με επιτυχία μεγάλα 

εμείς με τον τρόπο αυτό 
στα παιδιά μας, στα εγγό-
νια μας και στις επόμενες 
γενιές.»

Ο πρόεδρος της 
Κοινότητας κ. Βασίλης 
Παπαστεργιάδης, καλο-
σωρίζοντας τα μέλη του 
Συλλόγου, τους ευχαρί-
στησε μια ακόμα φορά 
για τη βοήθειά τους.

«Χαιρόμαστε που σας 
έχουμε όλους εδώ και 
που ήρθε η στιγμή η 
Λέσχη των Οργανισμών 
να λειτουργήσει και 
επίσημα,» είπε. «Χαιρό-
μαστε για τη συνεργασία 
μαζί σας και πιστεύουμε 
ότι ενωμένοι και μαζί θα 
μπορέσουμε να δημι-
ουργήσουμε πολλά. Σας 
ευχαριστούμε για μια 
ακόμα φορά για τη μεγά-
λη βοήθειά σας προς την 
Κοινότητά μας. Όπως έχε-
τε διαπιστώσει και εσείς, 
προσπαθούμε πάντα να 
κάνουμε το καλύτερο για 
την ομογένεια.»

Παρόντες στην εκδή-
λωση από την πλευρά 
του Αργους Ορεστι-
κού ήταν οι: Λεωνίδας 
Ουζούνης (Πρόεδρος), 
Δημήτρης Μέγας (Γενι-
κός Γραμματέας) και τα 
μέλη: Γιώργος Παρτάλης, 
Ηλίας Βερνίκος, Βασίλης 
Γιαννιτσιάδης και Ιωσήφ 
Βασιλείου. Απουσίαζαν 
οι: Κυριαζής Ουζούνης 
(Αντιπρόεδρος) και Κώ-
στας Σίσκος (Ταμίας). 

Από την πλευρά της 
Κοινότητας παρέστησαν 
οι: Βασίλης Παπαστερ-
γιάδης (Πρόεδρος), 
Κώστας Μάρκος (Γενικός 
Γραμματέας) και Γιώργος 
Μενίδης (Διευθυντής του 
Ελληνικού Κέντρου). 

Στη συνάντηση συμ-
μετείχε και ο κ. Χάρης 
Πάτρας, ευεργέτης της 
Κοινότητας και ένας από 
τους πρωτεργάτες που 
έφεραν κοντά τους δύο 
οργανισμούς.

Τέλος, σημειώνεται 
ότι στον ίδιο όροφο και 
σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο θα λειτουργήσει 
σύντομα και η βιβλιοθήκη 
της Κοινότητας. 

Aνω, μέλη του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου του 
Συλλόγου Αργος 
Ορεστικού γιορτάζουν 
στο ‘νέο τους σπίτι’, 
και κάτω, συζητούν 
με μέλη του Δ.Σ. της 
Κοινότητας

Στην κορυφή διακρί-
νονται από αριστερά 
οι: Ηλίας Βερνίκος, 
Λεωνίδας Ουζούνης, 
Χάρης Πάτρας, Βασί-
λης Γιαννιτσιάδης, Βα-
σίλης Παπαστεργιά-
δης, Δημήτρης Μέγας, 
Γιώργος Παρτάλης, 
Ιωσήφ Βασιλείο, Χρή-
στος Σικαβίτσας και 
Κώστας Μάρκος. Στις 
άλλες φωτό μέλη του 
Συλλόγου περνούν ευ-
χάριστα την ώρα τους 
στο «νέο σπίτι τους»
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Mια εξαιρετική εκδή-
λωση, όπου καλλι-
τέχνες, συγγραφείς, 

μελετητές και μουσικοί μί-
λησαν για τον Κούρδο-Ιρανό 
συγγραφέα και δημοσιογρά-
φου Behrouz Boochani, που 
παραμένει αποκλεισμένος σε 
προσφυγικό στρατόπεδο της 
Αυστραλίας στο Νησί Μάνους, 
και το εξαιρετικό μυθιστόρη-
μά του «No Friend but the 
Mountains», πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη το βράδυ 
στο Ελληνικό Κέντρο.

Σε αυτό το μοναδικό 
γεγονός, διασχίζοντας ωκεα-
νούς και πολιτιστικά σύνορα, 
εμφανίστηκαν ζωντανά, στη 
μεγάλη οθόνη του Ελληνικού 
Κέντρου, ο Boochani και ο 
μεταφραστής και συνεργάτης 
του, Omid Tofighian, από το 
Κάιρο.

Επίσημος προσκεκλημένος 
ομιλητής ήταν ο πολιτικός 
ακτιβιστής και πανεπιστημι-
ακός Καθηγητής Gary Foley. 
Τη βραδιά άνοιξαν οι μουσικοί 
Bart Willoughby και Fadil 
Suna, ενώ το πρόγραμμα πα-
ρουσίασε ο Καθηγητής Νίκος 
Παπαστεργιάδης, διευθυντής 
της ερευνητικής μονάδας Δη-
μόσιων Πολιτισμών του Πα-
νεπιστημίου της Μελβούρνης. 
Για το προσφυγικό και το έργο 
του Boochani μίλησαν επίσης 
ο Άρνoλντ Ζάμπλερ, συγγρα-
φέας και υποστηρικτής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 
Janet Galbraith, συγγραφέας 
και συνήγορος προσφύγων, 
καθώς και η βραβευμένη φω-
τογράφος Hoda Afshar.

Ο καθηγητής Gary Foley 
έκανε έκκληση να ασκηθούν 
πιέσεις στην αυστραλιανή 
κυβέρνηση για να μεταφερ-
θούν όλοι οι πρόσφυγες στην 
Αυστραλία από το Nauru. 
Όπως δήλωσε, είναι ντροπή 
για την Αυστραλία να έχει μια 
τέτοια πολιτική και να κρατά 

αποκλεισμένους σε στρατό-
πεδα, για περισσότερο από 
πέντε χρόνια, εκατοντάδες 
αιτούντες άσυλο, που άφησαν 
τις σε εμπόλεμη κατάσταση 
χώρες τους, αναζητώντας μια 
καλύτερη ζωή για τους ίδιους 
και τις οικογένειές τους στην 
Αυστραλία.

Το πιο σημαντικό μέρος της 
εκδήλωσης ήταν η ζωντανή 
συνέντευξη με τους Boochani 
και Tofigghian, οι οποίοι 
απάντησαν σε ερωτήσεις της 
Janet Galbraith και της Hoda 

Afshar.
Ήταν ιδιαίτερα συγκλονι-

στική η παρακολούθηση της 
συνέντευξης με τον Boochani, 
ο οποίος μίλησε για τις 
άσχημες συνθήκες διαβίωσης 
στα στρατόπεδα προσφύγων 
του Ναούρου και του νησιού 
Mάνους, καθώς και για την 
στέρηση της ελευθερίας και 
των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των των προσφύγων, που 
παραμένουν κρατούμενοι και 
δεν μπορούν να μετακινηθούν 
στην Αυστραλία .

Ο Boochani μίλησε εκτενώς 
για το νέο του βιβλίο. Απά-
ντησε σε μια σειρά ερωτή-
σεων που του έθεσε η Jane 
Galbraith, σχετικά με το πε-
ριεχόμενο, τα μηνύματα που 
στέλνει στους αναγνώστες 
του, καθώς και για τις τεχνι-
κές που χρησιμοποιεί και την 
ειδική γλώσσα που αναπτύσ-
σει γύρω από το προσφυγικό 
ζήτημα.

Ο ακαδημαϊκός Omid 
Tofighian σε ζωντανή σύν-
δεση με το Κάιρο της Αιγύ-
πτου, απάντησε σε ερωτήσεις 
σχετικά με τη συνεργασία 
του με τον Boochani, το νέο 
του βιβλίο και την κρίση των 
προσφύγων.

Ο συγγραφέας, δημοσιογρά-
φος και υπερασπιστής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
Arnold Zable, μίλησε επίσης 
για το βιβλίο του Boochani, 
την κρίση των προσφύγων 
και την αυστραλιανή πολιτι-
κή για τους πρόσφυγες, που 
κρατά εκατοντάδες αιτούντες 
άσυλο σε εγκαταλελειμμένα 
κέντρα κράτησης στο Ναού-
ρου και το νησί Μανους.

Η φωτογράφος Hoda 
Afshar μίλησε για τη συνερ-
γασία της με την Boochani, 
το φωτογραφικό της έργο για 
τους πρόσφυγες «Remain» 
και το ντοκιμαντέρ που γύρισε 
με τον Boochani και άλλους 
αιτούντες άσυλο.

 Όπως είπε, ήταν μια 
συγκλονιστική εμπειρία να 
γνωρίσει τις συνθήκες διαβί-
ωσης και τα προβλήματα των 
προσφύγων.  

Το ίδιο εντυπωσιακό ήταν 
επίσης και το φωτογραφικό 
υλικό που παρουσίασε από τη 
σειρά αυτή κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης.

The Lonsdale St Greek 
Festival is delighted to 
announce that headlining 

the biggest Greek party of 2019 

will be one of Greece’s most 
popular singing sensations - 
Eleonora Zouganeli on her first 
ever Australian visit. Zouganeli’s 

contemporary and traditional 
songs and her versatile singing 
style will cater to audiences 
young and old - cementing 

her reputation as a household 
name.

The Daniel Andrews government has 
promised a grant of $2.5 million to the 
Greek Community of Melbourne (GCM) for 

a new centre for seniors and young people. This 
is the largest grant to the GCM in its 121-year 
history by an Australian Government.
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κάτω άποψη του κοινού που 
παρακολούθησε την ειδική αυτή 
εκδήλωση
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The Research Unit 
in Public Cultures 
(RUPC) and the 
Centre of Visual 

Art (CoVA) presented a 
public lecture by Andrew 
Jakubowicz, Professor of 
Sociology at the Univer-
sity of Technology Sydney, 
at the Greek Centre, on 
Wednesday 17 October 
2018. Also this event pro-
vided the opportunity to 
launch two major reports 
on multiculturalism.

The first report was 
introduced by Profes-
sor Nikos Papastergia-
dis, titled: “From Ethnic 
Enclave to Cosmopolitan 
Cultures: Evaluating the 
Greek Center for Contem-
porary Culture (GCCC) in 
the City of Melbourne” 
and authored by Daniella 
Trimboli, Tia Di Biase, 
Barry Burgan and Nikos 
Papastergiadis.

Nikos highlighted the 

main findings from the 
report and its focus on 
the Lonsdale Street Greek 
Festival:

• This event attracts over 
100,000 people per year 
and includes performances 
from prominent Austra-
lian and Greek diaspora 
groups. 

• Attendees spent $6.4 
million in total;

• $5 million represented 
expenditure in the Lon-
sdale Street area that 
would not have occurred 
without the festival;

• 35 full-time jobs were 

generated in the Lonsdale 
Street area because of the 
Festival;

• Attendees who come to 
the festival then went on 
to spend money elsewhere 
in the State of Victoria. 
This expenditure generat-
ed: $0.9 million of revenue 
for the State at large, $1.1 
million of Gross State 
Product, and the equiva-
lent of 8.5 full-time jobs.

• In 2017: 
- One third of the at-

tendees were new par-
ticipants; Those who had 
previously attended had 
done so, on average, 8 
times— indicating an 
excellent rate of return;

- Number of attendees 
with a Greek background 
was strong, indicating the 
role of the GCCC and its 
festival in contributing to 
intergenerational continu-
ity of culture;

- A high proportion of 
attendees were from other 
cultural backgrounds, 
indicating the festival’s 
status as a multicultural 
attraction for the City of 

Melbourne
- A broadening of the 

parameters of ‘Greekness’ 
was evidenced through 
the inclusion of Greek 
diasporic music and dance 
acts;

- The highest motivation 
for attendance was “atmo-
sphere”, which illustrates 
the GCCC’s capacity to 
deliver a positive socio-
cultural ‘feeling’ to the 
City of Melbourne.

He also argued that the 
GCCC is a leading voice 
in the articulation of the 
multicultural heritage and 
cosmopolitan vision of the 
City of Melbourne. It is an 
exemplary site of cultural 
production, particularly 
strong in areas of cultural 
maintenance, language, 
education, and political 
engagement.

The education program, 
which occurs throughout 
the year, is a leading force 
for cultural knowledge in 
the CBD. It delivers an im-
pressive range of cultural 
activities that include:

• Delivery of language 

Greeks and the 
politics of Australian 
cosmopolitanism

«The GCCC is a leading voice in the articulation of the multicultural heritage 
and cosmopolitan vision of the City of Melbourne. It is an exemplary site 
of cultural production, particularly strong in areas of cultural maintenance, 
language, education, and political engagement»

classes across 14 language 
schools with more than 
1200 enrolled students;

• 35-40 public lectures ev-
ery year, as well as regular 
musical and literary events 
which attract 50-150 at-
tendees each; 

• Many creative events 
and pursuits, including 
a venue for the Lonsdale 
Street Greek Festival, the 
Melbourne International 
Comedy Festival, The An-
tipodes Greek Writers Fes-
tival, the Live @ the Greek 
music series, and provision 
of space for screen writ-
ing, cabaret rehearsal, and 
theatre performances.

He concluded that the 
GCCC can become a bea-
con for the cosmopolitan 
character of the City of 
Melbourne. 

Following on was Dr Rimi 
Khan who presented a sum-
mary of the “The Multicul-
turalism and Governance: 
Evaluating Arts Policies and 
Engaging Cultural Citizen-
ship”. This was a 5-year 
Australian Research Coun-
cil–funded Linkage Project.

The research examined 
how arts and programs 
engage with diversity and 
investigated how multicul-
turalism is articulated in 
policy, aesthetic production 
and everyday cultural par-
ticipation.

The research was a 
partnership between Uni-
versity of Melbourne and 
organisations at Federal, 
State and Local govern-
ment levels, including the 
Australia Council, Creative 
Victoria, Department of 
Premier and Cabinet (Office 
of Multicultural Affairs and 
Citizenship), and the City of 
Whittlesea.

The partnership offered 
a unique opportunity to 
examine what multicultur-
alism means at these differ-
ent levels of policymaking 
and cultural programming. 
One of the project’s key 
innovations was the de-
velopment of a cultural 
indicator framework, which 
highlighted the connections 
between cultural participa-
tion, belonging and cultural 
capital, and their contribu-

tion to new forms of cul-
tural citizenship. The project 
also examined the question 
of value in the arts, and the 
work of multicultural artists 
in shifting these definitions 
and criteria of success and 
excellence.

In response to these two 
reports, Professor Andrew 
Jakubowicz, was invited to 
make some general remarks 
on the developments in the 
Greek community and the 
historical role of Greeks in 
the formation of multicul-
turalism in Australia.

He noted that the main 
argument of the Greek 
Community Cultural Centre 
review report refers to the 
imperative to move from 
multiculturalism to cosmo-
politanism in public policy. 

In his lecture Professor 
Jakubowicz reflected on a 
hundred years or so of Greek 
political engagement with 
Australian cultural diver-
sity, from the Greek immi-
grant experience of Anglor-
Australian terrorism in the 
1920s, through the creation 
of multiculturalism, to the 

contemporary era of possi-
bly too much diversity.

He also noted that there is 
a struggle between conflict-
ing theories of multicultur-
alism and cosmopolitanism, 
and that this has had an 
impact in the way migra-
tion policies are defined and 
cultural services are funded.

Andrew Jakubowicz is 
Emeritus Professor of Soci-
ology in the Communication 
School at the University of 
Technology Sydney. 

He has written widely on 
multiculturalism, politics 
and media, and has also 
contributed to many docu-
mentaries, including ‘Once 
Upon a Time in Cabramatta’ 
and ‘The Great Australian 
Race Riot’. His most recent 
book with colleagues is Cy-
ber Racism and Community 
Resilience (Palgrave, 2017). 

He runs the interactive 
website ‘Making Multicul-
tural Australia’ (http:// mul-
ticulturalaustralia.edu.au). 
His reflections and analyses 
appear regularly on The 
Conversation and Pearls and 
Irritations.

Left, the report for the Greek Centre and above Dr Rimi Khan, Professor Nikos Papastergiadis and Professor Andrew Jakubowicz during the lecture
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Eleonora Zouganeli to headline 
Lonsdale Street Greek Festival

The Lonsdale Street Greek 
Festival is delighted to 
announce that headlining 
the biggest Greek party of 

2019 will be one of Greece’s most 
popular singing sensations - El-
eonora Zouganeli on her first ever 
Australian visit. 

Zouganeli’s contemporary and 
traditional songs and her versatile 
singing style will cater to audi-
ences young and old - cementing 
her reputation as a household 
name.

Eleonora Zouganeli, the daugh-
ter of multi-talented entertainer 
Yannis Zouganelis and actress Isi-
dora Sideri has performed next to 
many great Greek artists includ-
ing Giorgos Dalaras, Dimitris Mi-
tropanos, Michalis Hatzigiannis, 
Filippos Pliatsikas and Lavrendis 
Mahairitsas. 

With a unique ability to cater 
for a wide range of musical tastes, 
she has been entertaining audi-
ences all over Greece and Cyprus 
for over a decade.

Lonsdale Street Greek Festival 
Chairs, Tammy Iliou & Leonidas 
Vlahakis said:

“We are very excited to confirm 
Ms Zouganeli as our marquee 
act for our 2019 event. She is a 
worthy inclusion to the long line 
of stellar performers that have 
played on the corner of Russell & 
Lonsdale over the years.”

“I am looking forward to per-
forming in Australia and in par-
ticular at the Antipodes Festival 
and the Greek Festival of Sydney” 
said Zouganeli from Athens.

Over 100,000 people stroll, eat, 
play and dance their way every 

Zouganeli’s contemporary and traditional songs and her versatile 
singing style will cater to audiences young and old

eleonora 
Zouganelis. 
Below, over 
100.000 people 
attented the last 
Lonsdale Street 
Festival

year through this annual festival 
in the heart of the historic Greek 
precinct of Melbourne.

The annual celebration which 
started off as the tent pole event 
of the one time cultural organ-
isation - the Antipodes Festival 
- is now one of the key annual 
festivals organised by the Greek 
Community of Melbourne (GCM).    

A large number of dancing 
groups will bring color to the 
Lonsdale Street during the festi-
val. In 2019 the festival will also 
expand its offering along Lons-
dale Street, from Swanston Street 
up to Exhibition Street. 

The event will take over the 
historic Greek precinct with 
free entertainment across three 
stages, street food, pop-up bars, 
cooking demonstrations, compe-
titions (new and old favourites), 
children’s activities and much 
more. 
Melbourne LSF details:
When: 23rd and 24th February 
2019; 10am-late
Where: Lonsdale Street, Melbourne 
(between Swanston St and Exhibi-
tion St)
More: www.greekcentre.com.au/
lonsdalestreetfestival

Members of 
the Board of 
Management 
of the Greek 

Orthodox Community of 
Broadmeadows visited the 
Greek Centre on Monday 
19 November 2018.

The President, Mr Bill 
Papastergiadis and the 
Secretary Costas Mar-
kos welcomed the Board 
Members of the Broad-
meadows Greek Commu-
nity and provided them 
with a tour of the Centre 
and explained the vision 
of the Greek Community 
to create a unique hub for 
both Education, Culture 
and for other Greek based 
organisations.

The executive members 
of the Broadmeadows 
Greek Community also 
visited Level 12 of the 
Greek Centre, that is cur-
rently used as club room 
facilities for the Argos 
Orestikon Association of 
Melbourne. The facilities 
are for the exclusive use of 
contributing Greek organ-
isations and the Greek 
Community of Melbourne 
provides free of charge all 
the administrative support 
required for all participat-
ing clubs.

Board members of the 
Greek Community of Mel-
bourne had the previous 
week visited the Broad-
meadows Greek Com-
munity and promised to 
strength the links between 
the GCM and other Greek 
Community organisation 
based throughout Mel-
bourne.

Mr Papastergiadis, noted 
that it is important for 
the GCM to create links 
between the Greek Com-
munity of Melbourne and 
all Melbourne Greek based 
organisations. “Strength 
is in solidarity and we 
aim to learn and assist 
from these organisations 

that are based throughout 
Victoria,” he said. “These 
organisations are more 
than welcome to use our 
resources and knowledge 
and play a pivotal part in 
the everyday life of Greek 
residents in Melbourne”.

The Secretary of the 
GCM, Costas Markos noted 
the importance of collabo-
ration between Greek or-
ganisations and the need 
for a common strategy 
that will ensure our voices 

will be heard by respective 
Governments. «We are at 
a pivotal point at which 
we should re-evaluate our 
role as representative bod-
ies of the Greek Diaspora 
and reflect on policies that 
will attract a cross gen-
erational representation of 
Greek Australians».

Members of the Board 
of Management of the 
Broadmeadows Greek 
Community congratulated 
the GCM on providing both 

the Greek Community and 
the broader community 
with a Centre that encap-
sulates Hellenism and has 
become a symbol for the 
promotion of our culture 
and our contribution to 
a cosmopolitan city like 
Melbourne.

Both organisations 
promised to strength their 
ties and to exchange ideas 
on how they can collabo-
rate in the future.

Broadmedows Greek 
Community members 
visit the Greek Centre

Above, lunch at Melina on the rooftop during the visit of the Broadmedows GC members at the Greek Centre and below 
from the visit of the GCM Board members at the Broadmwdows GCM early last month
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Representatives 
of Victorian 
Greek commu-
nity organisations, 

were hosted by the Greek 
Community of Melbourne 
(GCM) at a recent special 
screening of the moving 
Greek comedy Jamaica that 
was a smash hit at the 
recent Greek Film festival.

Part of regular such 
meetings, the audience 
that included GCM bene-
factors, were welcomed by 
GCM Vice President Theo 
Markos who highlighted 
the GCM’s current activity 
and future plans encour-
aging all organisations to 
join in creating a strong 
Greek community lobby. 

“The aim of this event 
is to provide you the op-
portunity of enjoying an 
interesting contemporary 
Greek film, and to inform 
you about our projects and 
goals as as to discuss how 
we can work together,” said 
Mr Markos, adding that “the 
problems we face as Greek 
community are complicated 
and we can face them only 
if we all work together.”

Mr Markos explained that 
the GCM “has three impor-
tant areas of activity:

(1) Operate as a lobby 
group to state and federal 
governments for issues that 
concern as citizens of this 

country. We do the same 
with the Greek govern-
ments, especially for issues 
concerning Greeks living 
abroad.

(2) Promoting Greek 
culture, not only within our 
community but also within 
the wider Australian soci-
ety, so that aspects of Greek 
culture become part of the 
backbone of the broader 
multicultural character of 
Melbourne and Australia in 
general.

(3) Promotion and learn-
ing of the Greek language in 
all levels of education.

At our Language and Cul-
ture Schools we have more 
than 1,000 students and 
amongst them a large num-
ber are children of newly 
arrived immigrants. Five 
years ago, we introduced 
the teaching of Ancient 
Greek with great success 
and with excellent results 

at the VCE level. Every eve-
ning we offer Modern Greek 
classes for adults and most 
of the students are from 
non-Greek origin.”

Mr Markos also spoke 
about Alphington Grammar 
School and other GCM edu-
cational programs as well 
as the series of Greek His-
tory and Culture Seminars.

In addition, he stressed 
the importance of the 
formation of a strong Greek 
community lobby group. He 
explained that the GCM has 
taken several initiatives to 
promote issues concerning 
the Greek community, both 
with the Australian and the 
Greek governments.

“We congratulated Daniel 
Andrews government for 
its re-election, and we also 
congratulated the MPs of 
Greek background, but at 
the same time we reminded 
them of the needs and 

expectations we have as a 
community,” he said.

“Fortunately, Ministers 
Ms Jenny Mikakos and Mr 
Phillip Dalidakis and Labor 
MP Mr. Steve Dimopoulos, 
are some great supporters 
of the GCM and we thank 
them publicly,” he said.

He also invited other 
Greek organizations to 
strengthen their relations 
with the GCM and an-
nounced the operation of 
the «Λέσχη» (Club rooms) on 
the 12th floor of the Greek 
Centre.

“We want you to con-
sider the Greek Centre your 
‘home’, a home where we 
can all meet and discuss 
matters that are of concern 
to us. We are pleased to 
announce the operation of 
the 12th floor of the Greek 
Centre as a space devoted 
to the Greek organizations 
and we ask you to become 

members of the «Λέσχη». Very 
soon, on the same floor we will 
establish a public library devoted 
to the Greek-Australian history 
and the Greek Diaspora,” he said.

Mr Markos concluded his 
speech by elaborating on the 
issue pertaining to the Bulleen 
property issue and invited the 
President of Argos Orestikou Mr 

Leonidas Ouzounis to talk about 
their cooperation and their dona-
tion of $ 1m. to the GCM.

Mr. Ouzounis expressed his 
satisfaction for the good work 
relations that exist between his 
Club and the GCM and he invited 
all the organisations to follow 
their example.

Special feature for Greek 
Community leaders

A special night of Greek cinema was organised by the Greek 
Community of Melbourne, with representatives of Greek community 
organisations, benefactors and supporters as exclusive guests

Dozens of representatives of Greek organisations and benefactors attended the special screening

The Cretan Brotherhood of 
Melbourne organised the 
book launch of a biography of 
Eleftherios Venizelos, being 

held at the Greek Centre (Mezzanine, 
168 Lonsdale Street, Melbourne), on 
Tuesday 13th November.

The biography, titled «Eleftherios 
Venizelos: A story of an adventurous 
life» is published by the National 
Research Foundation «Eleftherios 
Venizelos», based in Chania, Crete 
and the author is Mr Nikolaos Pa-
padakis, the General Director of the 
Foundation. It is available in Greek 
and English.

This publication recounts the most 
important moments of Eleftherios 
Venizelos’ eventful life and gives the 
opportunity to Anglophone readers 
to learn about the great statesman 
as a revolutionary, a diplomat and 
a politician, who linked his name 
inseparably to the fate of Hellenism 
and furthermore to the life changing 
international developments of the 
first decades of the 20th century. It 
includes rich photographic material 
from the Foundations’ archive.

The National Research Foundation 
«Eleftherios Venizelos» (http://www.
venizelos-foundation.gr/en) is one of 
the most renowned institutions in 
Greece. The President of the Founda-
tion is the President of the Hellenic 
Parliament and the Foundation en-
joys great international recognition.

Mr Papadakis visited Melbourne to 
speak at the book launch, along with 
fellow speakers Mr Dimitris Michalo-
poulos, Consul General for Greece in 
Melbourne and Mr Polychronis Kout-
sakis, renowned author and expert 
on Venizelos.

E. Venizelos - 
A story of an 
adventurous life
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The Daniel Andrews 
government has 
promised a grant 
of $ 2.5 million to 

the Greek Community of 
Melbourne (GCM) for a new 
centre for seniors and young 
people. This is the largest 
grant to the GCM in its 121-
year history by an Australian 
Government.

The announcement was 
made by the then Minister 
for Families, Children and 
Youth Affairs Ms Jenny Mika-
kos, together with the Min-
ister for Trade & Investment, 
Innovation & the Digital 
Economy and Small Business 
Mr. Phillip Dalidakis and La-
bor Party parliamentarian Mr 
Steve Dimopoulos in a special 
event at the Greek Centre, 
on Wednesday 7 November 
2018.

“We will make a very im-
portant announcement today. 
The Daniel Andrews govern-
ment will provide $2.5 mil-
lion to the GCM to create a 
centre for seniors and young 
people, providing the services 
our aged community needs 
and the new generations 
as well, because it is very 
important to retain connec-
tions with their heritage and 
culture,” said Ms Mikakos. 

“Our government has sup-
ported many projects of the 
GCM including the Greek 

Centre.”
Minister Mikakos noted 

that this funding is in addi-
tion to the $370.000 for the 
installation of Greek Centre 
Parthenon freeze and has 
also increased the funding 
for the Lonsdale Street Greek 
Festival.

Significant commitment

“It is a significant commit-
ment of our government 
because we want to support 
the GCM to its future endeav-
ours,” she said.

Minister Dalidakis congrat-

do, to ensure that. We could 
not have built this building if 
we did not have the $2 million 
grant we received from the 
State Government.

Excited

”We are excited about this 
announcement because it gives 
us the opportunity to expand 

our services throughout this 
beautiful city. We are thankful. 
We are excited. We are grate-
ful. And we think we will have 
a fantastic four years with 
you.”

Vice President Mr Nikos 
Koukouvitakis said: 

“I would like to thank you 
all. Ι have known Jenny for 
many years and she always 

Andrews government 
promised a $2.5m grant

This is the largest grant by an Australian Government to the Greek 
Community of Melbourne in its 121-year history

From L to R: Tammy Iliou, Costas Markos, Jim Bossinakis, Phillip Dalidakis, Chris Zikavitsas, Steve Dimopoulos, Bill Papastergiadis, Jenny Mikakos, Vasso Zangalis, Nick 
Koukouvitakis and Michael Karamitos

Minister Jenny Mikakos 
with President Bill 
Papastergiadis during 
the announcement of 
the $2,5m grant 

ulated the Greek Community 
of Melbourne for its work 
and praised Ms. Mikakos for 
her efforts in assisting the 
Greek community in general.

“I just want to pay tribute 
to Ms Mikakos. This grant 
is the result of her efforts. I 
want to make sure that the 
community pays respect to 
the job Jenny has done and 
thank her,” he said.

Largest grant

GCM President Mr Bill 
Papastergiadis thanked the 
Daniel Andrews government 
for promising “the largest 
grant to our organisation”.

“It is with these grants we 
were able to build the foun-
dations of this Community 
which is only a small part in 
the cosmopolitan Melbourne, 
in the society, the commu-
nity that we all are living 
and embrace and make it a 
beautiful place,” he said.

“This grant will help us 
continue the fantastic work 
our Board is doing. I think 
this government is one of the 
pure examples globally that 
works hand in hand with the 
community groups to ensure 
that they survive and grow 
and create the wonderful 
place we are living in.

When we talk to our col-
leagues around the world, 
very few of them have the 
government support we and 
our Community have, and 
this is the result of the hard 
work Jenny, Steve and Phillip 

supports us and it is an hon-
our to have you all here.”

GCM General Secretary Mr 
Costas Markos also thanked 
the government for its sup-
port and in particular for 
“its respect and assistance 
to the elderly and the youth 
who will become part of our 
organisation and potentially 
future leaders. The funding 
is indicative of the Govern-
ment’s commitment to Mul-
ticulturalism and ensuring 
that Melbourne is a truly 
global cosmopolitan city.”

Board members Mr 
Christos Sikavitsas and Mr 
Michalis Karamitos also 
thanked ministers Mikakos 
and Dalidakis and MP Steve 
Dimopoulos for the grant 
and their continuous sup-
port.

The announcement was 
made at the Greek restau-
rant “Melina on the Rooftop”, 
at the Greek Centre, and was 
also attended by GCM Board 
Members Ms Vaso Zagalis, 
Ms Tammy Iliou and Mr Jim 
Bosinakis.

And a photo outside 
the Greek Centre where 
the new copies of the 
Parthenon marbles will 
be installed next year. 
Andrew’s goverment is 
funding with more thatn 
$350.000 the project
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The Greek
community
honoured the 
Polytechnic
uprising 

The Greek Community together 
with the other members of the 
Polytechnic Commemorative 
Committee honoured the 45th 

anniversary of the Athens Polytechnic 
students heroic uprising against the 
junta, with a special event held at the 
Democritus Cultural Centre, on Sunday 
18 November.

Guest speaker was Ms Lidia Thorpe, 
Aboriginal of the Gunnai-Gunditimara 
tribe and member of the Greens Party, 
who was elected in the Northcote elec-
toral seat. 

She also talked about the fight of the 
Aborigines for constitutional recognition 
and reconciliation.

A music program was followed with 
Greek-Australian musicans Anthea Sidi-
ropoulos, Stelios Tsiolas, Vassilis Michala-
kis, Vagelis Abramakis and others.

The Greek Commu-
nity of Melbourne 
officially handed 
over keys to its 

brand-new Club rooms at 
the Greek Centre to the first 
of what is hoped will be 
many members, the Argos 
Orestikon Association, in a 
special event at the Greek 
Center.

The Club on Level 12 of 
the Lonsdale Street Greek 
Centre, is a modern and pri-
vate facility that is now the 
“new home” for the Argos 
Orestikon members where 
they regularly will meet.

In addition to the well-
appointed lounge, Argos 

Orestikon has access to 
all of the facilities of the 
Greek Centre including 
the function space, gallery 
and secretarial services of 
the Greek Community of 
Melbourne.

Argos Orestikon donated 
a million dollars to the 
Greek Community for its 
cultural centre with a view 
of seeing its money used to 
fund language and cultural 
programs that the Greek 
Community has become 
synonymous with.

“We feel very much at 
home and well looked after” 
said Argos Orestikon Hon 
Secretary Jim Megas as he 
and his committee called 
on other organisations to 
join them at The Club by 
considering a similar dona-
tion to the Greek Commu-

nity of Melbourne.
The event was attended 

by Argos Orestikon’s 
Board members: Leonidas 
Ouzounis (President), 
Dimitris Megas (Secretary) 
and members: George 
Partalis, Elias Vernikos, 
Vassilis Giannitsiadis and 
Joseph Vassiliou. Absend: 
Kyriazis Ouzounis (Vice 
President) and Kostas 
Siskos (Treasurer). From the 
GCM: Bill Papastergiadis 
(President), Costas Markos 
(Secretary) and Jorge 
Menides (Director of the 
Greek Centre). The meeting 
was also attended by Haris 
Patras, a GCM benefactor 
and one of the protagonists 
who brought the two 
organizations together.

Introducing The Club 
at the Greek Centre

The Club is a modern and private facility that is now 
the “new home” for the Argos Orestikon members

John Wood and the temple of Artemis of Ephesus

Below, members of the Argos Orestikon Association celebrate for their new «home»... Top right, Vassilis Giannitsiadis, 
Leonidas Ouzounis, Harris Patras, Elias Vernikos, Bill Papastergiadis, Jim Megas, George Partalis, Joseph Vasiliou,  Chris 

Sikavitsas and Costas Markos. Middle: A «family» conversation between members of Argos Orestikon and the Greek 
Community of Melbourne, discussing the future of the Greek organisations. Bottom: Board members  V. Giannitsiadis, L. 

Ouzounis, E. Vernikos and J. Megas play cards and enjoy their time at The Club.
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«Η ισχύς εν τη ενώσει»

Australia, Greece and the European 
Union - an economic overview

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας 
Μπροαντμέντοους επισκέφθηκε το Ελληνικό Κέντρο

Λειτουργεί και επίσημα  το Γραφείο 
Απόδημου Ελληνισμού της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, από 

τον Σεπτέμβριο. 
Κύριο αντικείμενό του είναι η υποστήρι-
ξη και προώθηση ζητημάτων του Από-
δημου Ελληνισμού σε επίπεδο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Δήμων.

Συγκεκριμένα, το γραφείο Απόδημου 
Ελληνισμού της Κ.Ε.Δ.Ε. έχει σαν κύριο 

στόχο:
α) Τη στενή συνεργασία με την Ένωση 

Περιφερειών Ελλάδας, τους Δήμους και 
άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
καθώς και με τους Συλλόγους και Κοι-
νότητες που δραστηριοποιείται η Ελλη-
νική Ομογένεια για την ανάπτυξη νέων 
διαύλων επικοινωνίας και τη συστηματι-
κή προώθηση των ζητημάτων που τους 
αφορούν.

β) Τη συνεργασία με όργανα και φορείς 
της τοπικής και περιφερειακής αυτοδι-
οίκησης για την ταχύτερη διεκπεραίωση 
των αιτημάτων των ομογενών σε θέματα 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

γ) Την ενίσχυση και υποστήριξη δρά-
σεων αλλά και την ανάληψη αντίστοιχων 
δράσεων και ενεργειών για τη ευρύτερη 
διάδοση και προβολή του Ελληνικού 
Πολιτισμού.

Άρχισε η λειτουργία νέου Γραφείου Απόδημου Ελληνισμού

The Head of Eco-
nomic and Market 
Research, of the 
Bendigo and Ad-

elaide Bank, David Rob-
ertson presented a lecture 
entitled “Australia, Greece 
and the European Union 
- an economic overview”, 
on Thursday 15 November 
2018, at the Greek Centre.

David discussed the glob-
al macroeconomic environ-
ment, including the impact 
of US Trade policy on China 
and the EU in particular, as 
well as

• The Greek economy
• The euro currency ver-

sus the EU vision
• The outlook for the Aus-

tralian economy in light of 

global influences
David joined Bendigo 

Bank 17 years ago as Head 
of Financial Markets, and 
today is the Head of Eco-
nomic and Market Research 
for Bendigo and Adelaide 
Bank. His regular economic 
updates are available on 
the bank’s LinkedIn and 
YouTube sites.

David’s banking career 
commenced in 1989 as a 
foreign exchange dealer, 
and since then has worked 
in senior roles in Treasury 
and Financial Markets for 
Colonial State Bank, First 
Chicago and CBA. The 
lecture is presented by the 
Delphi Bank and the Greek 
Community of Melbourne.

Eπίσκεψη στο Ελληνικό 
Κέντρο της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρ-
νης (ΕΚΜ) πραγματο-

ποίησαν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας του 
Μπροαντμέντοους, τη Δευτέρα 
19 Νοεμβρίου 2018.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜ κ. 
Βασίλης Παπαστεργιάδης και ο 
Γενικός Γραμματέας κ. Κώστας 
Μάρκος καλωσόρισαν τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ελληνικής Κοινότητας 
Μπροαντμέντοους και τους ξε-
νάγησαν στο Ελληνικό Κέντρο, 
ενημερώνοντάς τους  για το 
όραμα της ΕΚΜ να δημιουρ-
γήσει ένα μοναδικό κόμβο για 
την Εκπαίδευση, τον Πολιτι-
σμό και άλλους παροικιακούς 
οργανισμούς.

Στη συνάντηση από την 
Κοινότητα του Μπροαντμέ-
ντοους συμμετείχαν μεταξύ 
άλλων, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος 
Ξηνάριος, ο Γραμματέας κ. 
Κώστας Δεμερτζής και Ταμίας 
κ. Σωτήρης Μπάσιας.

Σημειώνεται ότι μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΚΜ επισκέφθηκαν την 
προηγούμενη εβδομάδα την 
Ελληνική Κοινότητα του 
Μπροαντμέντοους και συμ-
φώνησαν να ενισχύσουν τους 
δεσμούς της ΕΚΜ με άλλους 

παροικιακούς οργανισμούς.
Ο κ. Παπαστεργιάδης, 

σημείωσε ότι είναι σημαντικό 
για την ΕΚΜ να δημιουργή-
σει δεσμούς με όλους τους 
παροικιακούς οργανισμούς. 
«Η δύναμη είναι στην ενότη-
τα, για τούτο στοχεύουμε στη 

στενή συνεργασία και αλλη-
λοβοήθεια με τις ελληνικές 
οργανώσεις που εδρεύουν σε 
όλη τη Βικτώρια,» δήλωσε. «Οι 
ελληνικές οργανώσεις είναι 
περισσότερο από ευπρόσδε-
κτες να χρησιμοποιήσουν τους 
πόρους και τις γνώσεις μας και 

να διαδραματίσουν κεντρικό 
ρόλο στην καθημερινή ζωή της 
ομογένειας στη Μελβούρνη».

Ο Γραμματέας της ΕΚΜ, 
Κώστας Μάρκος, υπογράμμισε 
τη σημασία της συνεργασίας 
μεταξύ των ελληνικών οργα-
νώσεων και την ανάγκη για 
μια κοινή στρατηγική που θα 
διασφαλίσει ότι οι φωνές μας 
θα ακουστούν από τις αντί-
στοιχες κυβερνήσεις. «Είμαστε 
σε ένα κρίσιμο σημείο στο 
οποίο θα πρέπει να επανε-
κτιμήσουμε τον ρόλο μας ως 
αντιπροσωπευτικά όργανα της 
ελληνικής διασποράς και να 
σχεδιάσουμε πολιτικές που θα 
επιφέρουν μια αποτελεσματική 
εκπροσώπηση των Ελληνο-
Αυστραλών».

Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής 
Κοινότητας Μπροαντμέντοους 
συνεχάρησαν την ΕΚΜ για 
την προσφορά της τόσο στην 
παροικία όσο και στην ευρύτε-
ρη αυστραλιανή κοινωνία με 
τη λειτουργία του Ελληνικού 
Κέντρου, που προβάλλει τον 
Ελληνισμό και έχει αναδειχθεί 
σε σύμβολο προώθησης του 
πολιτισμού μας και της συμβο-
λής μας σε μια κοσμοπολίτικη 
πόλη, όπως η Μελβούρνη .

Και οι δύο οργανισμοί υπο-
σχέθηκαν να συνεχίσουν τις 
επαφές με στόχο την περαιτέ-
ρω σύσφιξη των σχέσεών τους 
και την ανταλλαγή ιδεών για 
μια εποικοδομητική μελλοντι-
κή συνεργασία.  

Ανω, στιγμιότυπο από το γεύμα που παρέθεσε η Κοινότητα στα μέλη του Δ.Σ. της 
Κοινότητας Μπροαντμέντους κατά την επίσκεψή τους στο Ελληνικό Κέντρο και 
κάτω  από την εππίσκεψη αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Κοινότητας στο οίκημα της 
Κοινότητας του Μπροαντμέντοους

At the end of the school year, Alph-
ington Grammar School organised a 
series of events to farewell its Year 

12 students. On Friday 19 October was the 
first in the series of the celebrations, the 
Valedictory Dinner for the Class of 2018. It 
was a wonderful occasion with the Year 12 
students, their families, staff and members 
of School Council. The occasion saw both a 
series of formal presentations and speech-
es but also a more relaxed party with all 
joining in to dance the night away. “We 
wish all our Year 12 students and those 
Year 11’s undertaking a Unit 3/4 subject 
the very best for the examination period 
ahead,” said Principal Dr Vivienne Nikou.

AGS farewells its 
Year 12 students
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To Alphington Grammar αποχαιρετά 
τους μαθητές της τελευταίας τάξης

To κολλέγιο της 
Ελληνικής Κοινό-
τητας Μελβούρνης 
Alphington Grammar 

διοργάνωσε τις τελευταίες 
εβδομάδες μια σειρά από 
εκδηλώσεις για να αποχαι-
ρετήσει τους μαθητές της 
τελευταίας τάξης του γυ-
μνασίου. Την Παρασκευή 19 
Οκτωβρίου ήταν η πρώτη 
από τις αποχαιρετιστήριες 
εκδηλώσεις, μια ειδική χορο-
εσπερίδα αφιερωμένη στους 
τελειόφοιτους.

Ήταν μια θαυμάσια γιορ-
τή με τους μαθητές και τις 
μαθήτριες της τελευταίας 
τάξης, τις οικογένειές τους, 
το προσωπικό, μέλη του 
σχολικού συμβουλίου και του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινότητας. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
μια σειρά από επίσημες πα-
ρουσιάσεις και ομιλίες, αλλά 
και μια όμορφη διασκεδαστι-
κή ατμόσφαιρα.

Την όμορφη βραδιά ακο-
λούθησε μια πρωινή γιορτή 
με μπάρμπεκιου, παιχνίδια, 
διάφορες δραστηριότητες και 
«καραόκε». 

Με τους τελειόφοιτους 
διασκέδασε και το προσωπικό 
προτού τους αποχαιρετήσουν, 
καθώς ξεκίνησε η επίσημη 
περίοδος των εξετάσεων VCE.

«Ευχόμαστε σε όλους τους 
μαθητές του 12ου έτους και 
εκείνους που ετοιμάζονται 
για το 11ο έτος καλή επιτυχία 
στις εξετάσεις», δήλωσε Δρ 
Βίβιαν Νίκου. 

«Ήταν προνόμιο για μένα 
να μπορώ να συνεισφέρω 
στην ανάπτυξη και διαμόρ-
φωση των εμπειριών αυτών 
των νεαρών ατόμων με ωρι-
μότητα και υπευθυνότητα.»

«Έχουν αποδείξει ότι είναι 
μια επιμελής και υπεύθυνη 

ομάδα που είναι έτοιμη να 
πάρει τη θέση τους στον 
κόσμο με τις ικανότητες που 
πιστεύουμε ότι θα μπορούν 
να μιμηθούν νεότεροι 
μαθητές στο σχολείο», 
δήλωσε από την πλευρά του 
ο πρόεδρος του σχολικού 
συμβουλίου, καθηγητής 

Μαρίνης Πυρπυρής.
Ο ίδιος επικρότησε επίσης 

και το έργο της διευθύντριας 
Δρ Νίκου, ενώ αναφέρθηκε 
και στις νέες πτέρυγες του 
σχολείου που ολοκληρώ-
θηκαν και σε αυτές όπου οι 
εργασίες συνεχίζονται.

Με μια ειδική χοροεσπερίδα και σειρά εκδηλώσεων

Για άλλη μια χρονιά, 
φτάσαμε αισίως στο 
τέλος ενός δημιουργι-
κού ταξιδιού γεμάτου 

γνώσεις και περιπέτειες.
Πολλές και ποικίλες οι δρά-

σεις του τομέα εκπαίδευσης 
της Ε.Κ.Μ., όπως κάθε χρόνο: 
προγράμματα διδασκαλίας 
της ελληνικής ως πρώτης ή 
δεύτερης γλώσσας, προγράμ-
ματα για τη διδασκαλία της 
νέας ελληνικής σε ενηλίκους, 
προγράμματα για τη διδασκα-
λία της αρχαίας ελληνικής σε 
μαθητές γυμνασίου και ενη-
λίκους, καθώς και το Κέντρο 
Δημιουργικού θεάτρου με 
προγράμματα για μαθητές και 
ενηλίκους. 

Φέτος, η Ε.Κ.Μ. θέλοντας 
να προσφέρει την ευκαιρία 
σε παιδιά απομακρυσμένων 
περιοχών να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε ποιοτικά προ-
γράμματα ελληνικής γλώσσας 
και πολιτισμού, ίδρυσε 3 νέα 
σχολεία, στο Narre Warren, 
στο Point Cook και στο South 
Morang. Η συγκίνηση και η 
πολύ θετική ανατροφοδότηση 
που παίρνουμε από τα νέα 
αυτά μέλη της σχολικής μας 
κοινότητας, μας γεμίζει χαρά 
και μας κάνει πιο αισιόδοξους 
για το μέλλον της γλώσσας 
μας και του πολιτισμού μας 
στη μακρινή αυτή γωνιά του 
πλανήτη.

Για άλλη μια χρονιά δημι-
ουργήσαμε και προσφέραμε 
πρωτοποριακά προγράμματα 
στους μαθητές μας, όπως τη 
διαδικτυακή συνεργασία μα-
θητών μας με συνομηλίκους 
τους στο Κολλέγιο Ψυχικού 
στην Αθήνα, καθώς και τη νέα 
καινοτόμο δράση της συνεργα-
σίας μας με τη «Φροντίδα», το 
πρόγραμμα «Η ιστορία σας, η 
κληρονομιά μας». Στο πλαίσιο 
του προγράμματος αυτού, 6 
ομάδες μαθητών μας σχεδί-
ασαν, οργάνωσαν και πραγ-
ματοποίησαν επισκέψεις στις 
μονάδες του Thornbury και 
του Clayton, όπου πήραν συ-
νεντεύξεις από ηλικιωμένους 
και κατέγραψαν σε βίντεο το 
οδοιπορικό τη ζωής τους και 
της μετανάστευσής τους στην 

Αυστραλία. Τα μικρά ντοκι-
μαντέρ που δημιούργησαν οι 
μαθητές μας πήραν μέρος στο 
8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου, στο οποίο αρκετά 
από αυτά απέσπασαν κάποιο 
βραβείο. 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα 
συνεργασία ξεκινάει τις μέρες 
αυτές με τη μεγαλύτερη ελλη-
νική δισκογραφική εταιρία, τη 
MINOS EMI, η οποία παρέχει 
τη δυνατότητα στα σχολεία 
μας να ετοιμάζουν θεματι-
κούς καταλόγους τραγουδιών 
(playlists) ανάλογα με τα 
θέματα που δουλεύουμε, και 
θα αποτελεί ένα χρήσιμο μέσο 
εξοικείωσης των μαθητών μας 
και των οικογενειών τους με 
ποιοτικό ελληνικό μουσικό 
ρεπερτόριο. Οι μαθητές και 
οι γονείς θα έχουν πρόσβαση 
μέσω της διαδικτυακής πλατ-
φόρμας Spotify. O πρώτος 

τέτοιος κατάλογος με δροσερά 
τραγούδια για το καλοκαίρι 
έχει ήδη κυκλοφορήσει (bit.ly/
gcms18).

Η επιμόρφωση του εκπαι-
δευτικού προσωπικού αποτε-
λεί πάντοτε πρώτιστο μέλημά 
μας. Συνεχίζοντας την προ-
σπάθειά μας  που ξεκίνησε το 
2016, ώστε η Ελληνική Κοινό-
τητα να διαδραματίζει ηγετικό 
ρόλο στην αναμόρφωση και 
ενίσχυση της ελληνομάθειας 
στη Βικτώρια, προσφέραμε 
το πρωτοποριακό  πρόγραμ-
μα επιμόρφωσης «Γνωσια-
κό Συμπεριφορικό Δράμα», 
που εστίαζε στις περιπτώσεις 
παιδιών με υψηλής λειτουργι-
κότητας αυτισμό, καθώς και σε 
παιδιά με επικοινωνιακές δυ-
σκολίες, χαμηλή αυτοεκτίμη-
ση, προβλήματα συμπεριφοράς 
και φοβίες. Το πρόγραμμα είχε 
διάρκεια 10 ώρες και ήταν 

ανοιχτό και σε εκπαιδευτικούς 
άλλων σχολείων, κρατικών, 
ιδιωτικών, απογευματινών-
σαββατιανών που προσφέρουν 
προγράμματα ελληνικών. 

Τέλος, η Ελληνική Κοινότη-
τα Μελβούρνης απευθύνει ένα 
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
τους εκπαιδευτικούς μας, την 
ψυχή και τη ραχοκοκαλιά των 
σχολείων μας, για τη γνώση, 
το ενδιαφέρον και την αγάπη 
με την οποία συντροφεύουν 
τα παιδιά μας στο μακρύ ταξίδι 
της ελληνομάθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα 
σχολεία μας και εγγραφές τηλεφωνή-
στε στην Κοινότητα: 9662 2722 ή με 
εμέιλ: education@greekcommunity.
com.au ή επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας greekcommunity.com.au/
schools

Μια δημιουργική χρονιά
το 2018 για τα σχολεία μας

Στιγμιότυπα από την 
χοροεσπερίδα για τους 
απόφοιτους του κολλεγίου, 
όπου οι μαθητές και οι 
μαθήτριες φωτογραφίζονται 
με εκπαιδευτικούς και μέλη 
των Διοικητικών Συμβουλίων 
του Alphington Grammar και 
της Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης

Στιγμιότυπα από δραστηριότητες των σχολείων μας κατά το περασμένο σχολικό έτος
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‘όλη τη διάρκεια του έτους, 
αποτελεί μια ηγετική δυνα-
μική πολιτιστικής γνώσης 
στο κέντρο της Μελβούρνης. 
Παρέχει ένα εντυπωσιακό 
φάσμα πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων που περιλαμβά-
νουν:

• Παράδοση μαθημάτων 
γλώσσας σε 14 σχολεία με 
περισσότερους από 1200 
εγγεγραμμένους μαθητές.

• 35-40 δημόσιες δια-
λέξεις κάθε χρόνο, καθώς 
και τακτικές μουσικές και 
λογοτεχνικές εκδηλώσεις 
που προσελκύουν 50-150 
συμμετέχοντες,

• Πολλές δημιουργικές 
εκδηλώσεις συμπεριλαμ-
βανομένης της προσφοράς 
χώρου για το Ελληνικό 
Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ, το 
Διεθνές Φεστιβάλ Κωμωδίας 
Μελβούρνης, το Φεστιβάλ 
των Ελλήνων Συγγραφέων 
Antipodes, τη σειρά μου-
σικών βραδιών “Live @ at 
the Greek’, καθώς και την 
παροχή χώρου για θεατρικές 
παραστάσεις, για πρόβες για 

παραστάσεις καμπαρέ και 
θεάτρου.

Κατέληξε δε, στο συμπέρα-
σμα ότι το Ελληνικό Κέντρο 
Σύγχρονου Πολιτισμού 

μπορεί να αναδειχθεί σε 
φάρο του κοσμοπολίτικου 
χαρακτήρα της πόλης της 
Μελβούρνης.

Για τον πολυπολιτισμό
Στη συνέχεια ακολούθησε η 
Δρ Ρίμι Χαν, η οποία παρου-
σίασε μια σύνοψη της έρευ-
νας “The Multiculturalism 
and Governance: Evaluating 
Arts Policies and Engaging 
Cultural Citizenship”. 
Πρόκειται για μια πενταετή 
μελέτη που χρηματοδοτή-
θηκε από το Αυστραλιανό 
Συμβούλιο Έρευνας.

Η έρευνα εξέτασε τον τρό-
πο με τον οποίο οι τέχνες και 
τα προγράμματα ασχολούνται 
με την ποικιλομορφία και δι-
ερεύνησαν τον τρόπο με τον 
οποίο ο πολυπολιτισμός αντι-
μετωπίζεται στην πολιτική, 
την αισθητική παραγωγή και 
την καθημερινή πολιτιστική 
συμμετοχή.

Η έρευνα ήταν μια συνερ-
γασία μεταξύ του Πανεπιστη-
μίου της Μελβούρνης και ορ-
γανισμών σε ομοσπονδιακό, 
πολιτειακό και τοπικό επί-
πεδο, μεταξύ των οποίων τα: 
Australia Council, Creative 
Victoria, Department of 
Premier and Cabinet (Office 
of Multicultural Affairs and 
Citizenship), και το City of 
Whittlesea.

Η συνεργασία αυτή πρό-
σφερε μια μοναδική ευκαιρία 
για να εξεταστεί τι είναι η 
πολυπολιτισμικότητα σε αυτά 

τα διαφορετικά επίπεδα 
χάραξης πολιτικής και 
πολιτιστικού προγραμ-
ματισμού. Μία από τις 
βασικές καινοτομίες της 
μελέτης ήταν η ανάπτυ-
ξη ενός πλαισίου πολιτι-
στικών δεικτών, το οποίο 
υπογράμμισε τις σχέσεις 
μεταξύ της πολιτιστικής 
συμμετοχής και του πο-
λιτιστικού κεφαλαίου και 
της συμβολής τους σε 
νέες μορφές πολιτιστικής 
ταυτότητας. Η έρευνα 
εξέτασε επίσης το ζήτημα 
της αξίας στις τέχνες και 
το έργο των πολυπολι-
τισμικών καλλιτεχνών 
για τη μετάλλαξη αυτών 

των ορισμών και κριτηρίων 
επιτυχίας και αριστείας.

Σχολιάζοντας αυτές τις 
δύο εκθέσεις, ο Καθηγητής 
Andrew Jakubowicz κλήθη-

κε να κάνει μερικές γενικές 
παρατηρήσεις σχετικά με τις 
εξελίξεις στην ελληνική κοι-
νότητα και τον ιστορικό ρόλο 
των Ελλήνων στη διαμόρφω-
ση της πολυπολιτισμικότητας 
στην Αυστραλία.

Σημείωσε ότι το κύριο 
επιχείρημα της έκθεσης του 
Ελληνικού Κέντρου Σύγχρο-
νου Πολιτισμού αναφέρεται 
στην επιτακτική ανάγκη 
να μεταβούμε από την 
πολυπολιτισμικότητα στον 
κοσμοπολιτισμό στη δημόσια 
πολιτική.

Στη διάλεξη του, ο Καθηγη-
τής Jakubowicz αναφέρθηκε 
στα εκατό χρόνια περίπου 
της ελληνικής συμμετοχής 
στην αυστραλιανή πολιτιστι-
κή ποικιλομορφία, από την 
ελληνική μεταναστευτική 
εμπειρία της αγγλο-αυστρα-
λιανής τρομοκρατίας στη 
δεκαετία του 1920, μέσω της 
δημιουργίας του πολυπολι-
τισμού στη σύγχρονη εποχή 
με την πιθανή υπερβολική 
ποικιλομορφία.

Σημείωσε επίσης ότι 
υπάρχει μια πάλη μεταξύ των 
αντικρουόμενων θεωριών 
της πολυπολιτισμικότητας 
και του κοσμοπολιτισμού, και 
ότι αυτό έχει επιπτώσεις στον 
τρόπο που οι μεταναστευτι-
κές πολιτικές καθορίζονται 
και οι πολιτιστικές υπηρεσίες 
χρηματοδοτούνται.

Ο Andrew Jakubowicz 
είναι Ομότιμος Καθηγητής 
Κοινωνιολογίας στην Σχολή 
Επικοινωνίας του Πανεπι-
στημίου Τεχνολογίας του 
Σίδνεϊ. Έχει δημοσιεύσει 
πολλά έργα για την πολυ-
πολιτισμικότητα, την πο-
λιτική και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και έχει επίσης 
συνεισφέρει σε πολλά ντοκι-
μαντέρ όπως τα: ‘Once Upon 
a Time in Cabramatta’ και 
‘The Great Australian Race 
Riot’. Το πιο πρόσφατο βιβλίο 
του με τους συναδέλφους 
του είναι το «Cyber Racism 
and Community Resilience» 
(Palgrave, 2017). Διαχειρίζε-
ται τον διαδικτυακό ιστότο-
πο ‘Making Multicultural 
Australia’ (http:// 
multiculturalaustralia.edu.
au). Αρθρα και αναλύσεις 
του εμφανίζονται τακτικά στο 
«The Conversation’ και στο 
‘Pearls and Eritations».

Η Ερευνητική Μονάδα 
Δημόσιων Πολιτι-
σμών (RUPC) και το 
Κέντρο Εικαστικών 

Τεχνών (CoVA) παρουσίασαν 
μια δημόσια διάλεξη του 
Andrew Jakubowicz, Κα-
θηγητή Κοινωνιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας 
του Σίδνεϊ, στο Ελληνικό Κέ-
ντρο, την Τετάρτη 17 Οκτω-
βρίου. Στο πλαίσιο αυτής της 
εκδήλωσης ανακοινώθηκαν 
επίσης δύο σημαντικές εκθέ-
σεις για τον πολυπολιτισμό.

Η πρώτη έκθεση παρου-
σιάστηκε από τον Καθηγητή 
Νίκο Παπαστεργιάδη, με 
τίτλο: “From Ethnic Enclave 
to Cosmopolitan Cultures: 
Evaluating the Greek Center 
for Contemporary Culture in 

the City of Melbourne” που 
επιμελήθηκαν οι: Daniella 
Trimboli, Tia Di Biase, Barry 
Burgan και ο Νίκος Παπα-
στεργιάδης.

Ο Καθηγητής Παπαστερ-
γιάδης υπογράμμισε τα βασι-
κά ευρήματα της έκθεσης και 
την έμφασή της στο Ελληνικό 
Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ:

• Το Φεστιβάλ προσελκύει 
περισσότερα από 100.000 
άτομα ετησίως και περιλαμ-
βάνει παραστάσεις από εξέ-
χοντα καλλιτεχνικά συγκρο-
τήματα της Αυστραλίας και 
της Ελλάδας.

• Οι συμμετέχοντες ξόδε-
ψαν συνολικά 6,4 εκατομμύ-
ρια δολάρια.

• 5 εκατομμύρια δολάρια 
αντιπροσώπευαν δαπάνες 
στην περιοχή της οδού 
Λόνσντεϊλ που δεν θα είχαν 
συμβεί χωρίς το φεστιβάλ.

• Δημιουργία 35 θέσεων 
πλήρους απασχόλησης στην 
περιοχή της οδού Λόνσντεϊλ 
λόγω του Φεστιβάλ.

• Όσοι προσήλθαν για τις 
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ 
συνέχισαν να ξοδεύουνν 
χρήματα σε άλλες περιοχές 
της Βικτώριας. Αυτές οι 
δαπάνες απέφεραν: έσοδα 
0,9 εκατομμυρίων δολαρί-
ων για τη Βικτώρια γενικά, 
1,1 εκατομμύρια δολάρια 
του ακαθάριστου κρατικού 

προϊόντος και το αντίστοιχο 
ποσό για 8,5 θέσεις πλήρους 
απασχόλησης.

• Το 2017:
- Το ένα τρίτο αυτών που 

παρακολούθησαν τις εκδη-
λώσεις του φεστιβάλ ήταν 
νέοι. Εκείνοι που είχαν 
παρευρεθεί προηγουμένως το 
είχαν κάνει, κατά μέσο όρο 8 
φορές - δείχνοντας ένα εξαι-
ρετικό ποσοστό επιστροφής.

- Ο αριθμός των συμμετε-
χόντων με ελληνική προέ-
λευση ήταν μεγάλος, γεγονός 
που υποδηλώνει το ρόλο του 
Ελληνικού Κέντρου Σύγ-
χρονου Πολιτισμού και του 
Φεστιβάλ στην προώθηση 
και συνέχιση του ελληνικού 
πολιτισμού στις νέες γενιές. 

- Ένα μεγάλο ποσοστό 
συμμετεχόντων προέρχο-
νταν από άλλα πολιτιστικά 
υπόβαθρα, υπογραμμίζοντας 
το ρόλο του Φεστιβάλ ως πο-
λυπολιτισμικό γεγονός που 
προσελκύει επισκέπτες στο 
κέντρο της Μελβούρνης.

- Η διεύρυνση των παρα-
μέτρων της «ελληνικότητας» 

αποδείχθηκε με τη συμπε-
ρίληψη των διασπορικών 
ελληνικών μουσικών και 
χορευτικών παραστάσεων.

- Το μεγαλύτερο κίνητρο 
για συμμετοχή στις εκδη-
λώσεις του Φεστιβάλ ήταν 
η «ατμόσφαιρα», γεγονός το 
οποίο επισημαίνει την ικανό-
τητα του Ελληνικού Κέντρου 
Σύγχρονου Πολιτισμού να 
προσφέρει ένα θετικό κοινω-
νικο-πολιτισμικό «συναίσθη-
μα» στο Δήμο Μελβούρνης.

Υποστήριξε επίσης ότι 
το Ελληνικό Κέντρο Σύγ-
χρονου Πολιτισμού είναι 
ένας κορυφαίος φορέας στη 
διαμόρφωση της πολυπολιτι-
σμικής κληρονομιάς και του 
κοσμοπολίτικου οράματος 
του Δήμου της Μελβούρνης. 
Είναι ένας υποδειγματικός 
τόπος πολιτιστικής παραγω-
γής, ιδιαίτερα ισχυρός στους 
τομείς της πολιτιστικής δια-
φύλαξης και της προώθησης 
της γλώσσας, της εκπαίδευ-
σης και του πολιτισμού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα, το οποίο προσφέρεται καθ 

Tο Ελληνικό 
Κέντρο Σύγχρονου 

Πολιτισμού 
είναι ένας 

κορυφαίος φορέας 
διαμόρφωσης της 
πολυπολιτισμικής 

κληρονομιάς 
και του 

κοσμοπολίτικου 
οράματος της 
Μελβούρνης

Δύο εκθέσεις 
για το Φεστιβάλ 
της Λόνσντεϊλ 
και τον 
πολυπολιτισμό

Ανω, στιγμιότυπο από την 
παρουσίαση των δύο εκθέσεων. Στο 
πάνελ διακρίνονται από αριστερά 
η Δρ Ρίμι Χαν, ο Καθηγητής Νίκος 
Παπαστεργιάδης και ο Καθηγητής 
Άντριου Τζακούμποβιτς. Κάτω η 
έκθεση για το Ελληνικό Φεστιβάλ 
της Λόνσντεϊλ



27 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ δεκεμβριοσ 2018 december 2018  GCM NEWS26

Μια ειδική βραδιά 
ελληνικού κινηματο-
γράφου διοργάνωσε 
η Ελληνική Κοινό-

τητα Μελβούρνης με αποκλειστι-
κούς καλεσμένους εκπροσώπους 
παροικιακών οργανισμών, ευερ-
γέτες και υποστηρικτές της. 

Δεκάδες προσκεκλημένοι είχαν 
την ευκαιρία να απολαύσουν την 
ταινία «Jamaica», στον κινηματο-
γράφο Palace Como, τη Δευτέρα 
26 Νοεμβρίου, η οποία σημείωσε 
τεράστια επιτυχία στο πρόσφατο 
Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου, να συνομιλήσουν μεταξύ 
τους και να ενημερωθούν για τις 
δραστηριότητες και τα μελλοντι-
κά προγράμματα της Κοινότητας. 

Τους καλεσμένους καλωσόρισε 
ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας 
κ. Θόδωρος Μάρκος, καθώς ο 
πρόεδρος κ. Βασίλης Παπαστερ-
γιάδης λόγω άλλων ανειλημ-
μένων υποχρεώσεων  απουσί-
αζε, και ο οποίος μεταξύ άλλων 
αναφέρθηκε στα προγράμματα 
της Κοινότητας και στην ανά-
γκη καλύτερης οργάνωσης της 
παροικίας.

«Στόχος της αποψινής βρα-
διάς είναι, εκτός από το να δοθεί 
ευκαιρία να απολαύσετε μια κα-
ταπληκτική σύγχρονη ελληνική 
ταινία, να σας ενημερώσουμε και 
για τα έργα και τους στόχους μας 
και για το πώς όλοι μαζί πρέπει 
να δουλέψουμε για το κοινό καλό 
της ελληνικής παροικίας,» είπε ο 
κ. Μάρκος, προσθέτοντας πως τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζου-
με ως ομογένεια είναι πολλαπλά 
«και μόνο με μια συντονισμένη 

προσπάθεια θα πετύχουμε τον 
σκοπό μας».

«Εμείς σαν Κοινότητα έχουμε 
τρεις σημαντικούς τομείς δραστη-
ριότητας: 

(1) Λειτουργούμε σαν ομάδα 
λόμπι στις εδώ κυβερνητικές 
αρχές, πολιτειακές και ομοσπον-
διακές, για να προωθήσουμε και 
να υπερασπίσουμε κεκτημένα 
δικαιώματα που έχουμε σαν 
πολίτες αυτής της χώρας. Το ίδιο 
κάνουμε και με την ελληνική 
κυβέρνηση, ιδιαίτερα για ζητή-
ματα που αφορούν τον απόδημο 
Ελληνισμό. 

(2) Την προβολή των θετικών 
στοιχείων του ελληνικού πολι-
τισμού και νοοτροπίας, όχι μόνο 
στο πλαίσιο της παροικίας μας, 
αλλά και στην ευρύτερη Αυστρα-
λιανή κοινωνία, ώστε τα στοιχεία 
αυτά να αποτελέσουν κορμό του 
ευρύτερου πολυπολιτισμικού χα-
ρακτήρα εδώ σε αυτήν τη χώρα 

Βραδιά κινηματογράφου για 
παροικιακούς οργανισμούς

Σ υνεχίζει τις παρεμβάσεις της η Κοινότητα για 
τη συνέχιση της διδασκαλίας των Ελληνικών 
σε δημόσια σχολεία που, για διάφορους λόγους, 
αποφασίζουν τη διακοπή τους, όπως στο δημο-

τικό σχολείο του Κόμπουργκ Γουέστ και στο γυμνάσιο 
του Στράθμορ.  

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου ο Αντιπρόεδρος και 
Συντονιστής Εκπαίδευσης της Κοινότητας κ. Θόδωρος 
Μάρκος, συναντήθηκε με τη διευθύντρια του γυμνασί-
ου του Στράθμορ κ. Τζιλ Ίνγκλις, για να συζητήσουν το 
μέλλον του προγράμματος Ελληνικών σε επίπεδο VCE 
σε αυτό το σχολείο. Στη συνάντηση παρευρίσκονταν 
επίσης γονείς, εκπρόσωποι του υπουργείου Παιδείας 
και η Σύμβουλος Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου 
της Ελλάδος.  

Ο κ. Μάρκος χαρακτήρισε πολύ χρήσιμη και παραγω-
γική τη συνάντηση. Σε επιστολή του προς την κ. Ίνγκλις 
και το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει εκ νέου την 
ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα Ελληνικών σε επί-
πεδο VCE, ενώ τονίζει πως οι λόγοι που αποφασίστηκε 
η κατάργησή του μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν.

Παράλληλα, επισημαίνει τις ανησυχίες των γονέων 
ότι η διεύθυνση του σχολείου επιδιώκει την κατάργηση 
του προγράμματος διδασκαλίας των Ελληνικών σε όλες 
τις βαθμίδες. 

«Υπάρχει η αντίληψη ότι το σχολείο σας σκοπεύει να 
καταργήσει σταδιακά τα ελληνικά από το πρόγραμμα 
σπουδών και ότι η παύση του προγράμματος ελληνι-
κών σε επίπεδο VCE είναι μόνο η αρχή,» τονίζει ο κ. 
Μάρκος στην επιστολή του. «Αναφέρατε ότι υπάρχουν 
20 μαθητές που κάνουν ελληνικά στο 10ο Έτος. Δεν 
θέλουμε οι μαθητές και οι γονείς τους να αισθάνονται 
ότι θα σταματήσετε το πρόγραμμα και ως εκ τούτου 
να αποφασίζουν να κάνουν ελληνικά εκτός σχολικών 
ωρών.»

Ο κ. Μάρκος τονίζει επίσης στην επιστολή ότι η 
Κοινότητα δεσμεύεται να κάνει ότι είναι δυνατόν για να 
προωθήσει το πρόγραμμα των Ελληνικών στο Στράθμορ 
και να ενθαρρύνει περισσότερους μαθητές να κάνουν 
Ελληνικά στο σχολείο αυτό.

Στο Κόμπουργκ
Στο μεταξύ, για τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου είχε ρυθ-

μιστεί νέα συνάντηση με τη διεύθυνση του Δημοτικού 
Σχολείου του Κόμπουργκ Γουέστ,  για να συζητηθεί 
το θέμα συνέχισης του προγράμματος διδασκαλίας 
Ελληνικών και τι πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί η 
μακροζωία του. Ύστερα από παρέμβαση της Κοινότητας 
και άλλων φορέων το σχολείο δεσμεύτηκε να συνεχίσει 
τα Ελληνικά το 2019 και το μέλλον του θα εξαρτηθεί 
από τις συζητήσεις που θα γίνουν.

• Με παρέμβαση της πολιτειακής Κυβέρνησης 
το γυμνάσιο Στράθμορ υποσχέθηκε να 
συνεχίσει το πρόγραμμα Ελληνικών το 2019.

Νέες παρεμβάσεις
για τα Ελληνικά

να αναβαθμίσουν τις σχέσεις 
τους με την Κοινότητα, ενώ 
ανακοίνωσε και τη λειτουργία 
της Λέσχης των Οργανισμών 
στον 12ο όροφο του νέου κοινο-
τικού κτηρίου στο κέντρο της 
Μελβούρνης. 

«Εμείς θέλουμε να βλέπετε 
την Κοινότητα σαν το σπίτι σας. 
Σπίτι που όλοι μας θα συναντιό-
μαστε και θα συζητούμε θέματα 
που μας απασχολούν. Με με-
γάλη χαρά ανακοινώνουμε τη 
λειτουργία του 12ου ορόφου 
του κτηρίου μας ως χώρου 
αφιερωμένου στους Ελληνικούς 
οργανισμούς της παροικίας μας 
και σας καλούμε να γίνετε μέλη 
στη Λέσχη αυτή. Σύντομα στον 
ίδιο αυτό χώρο, θα στεγάσουμε 
και τη βιβλιοθήκη που θα έιναι 

ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλη 
την παροικία,» τόνισε.

Έκλεισε δε τον χαιρετισμό του 
αναφερόμενος στο οικόπεδο 
του Μπουλίν και καλώντας στο 
βήμα τον πρόεδρο Λεωνίδα 
Ουζούνη και τον Γραμματέα 
Δημήτρη Μέγα του Συλλόγου 
Αργος Ορεστικού, για να μιλή-
σουν για τη δωρεά $1εκ. στην 
Κοινότητα και τη συνεργασία 
τους με την Κοινότητα, αλλά για 
την εμπειρία τους από τη χρήση 
της Λέσχης των Οργανισμών. 

Και οι δυό τους εξέφρασαν 
πλήρη ικανοποίηση για τη συ-
νεργασία με την Κοινότητα και 
τη Λέσχη των οργανισμών, ενώ 
κάλεσαν και τους υπόλοιπους 
οργανισμούς να ακολουθήσουν 
το παράδειγμά τους.

που ζούμε και δημιουργούμε. 
(3) Την προώθηση και εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης, αρχίζοντας 
από τα προνήπια και φθάνοντας 
μέχρι το επίπεδο πανεπιστημίου και 
τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Στα απογευματινά μας σχολεία 
φοιτούν πάνω από 1000 μαθητές και 
ανάμεσα σε αυτούς, ένας μεγάλος 
αριθμός είναι παιδιά νεοφερμένων 
μεταναστών.  Πριν πέντε χρόνια 
αρχίσαμε τη διδαχή της Αρχαίας 
Ελληνικής με μεγάλη επιτυχία και με 
πολύ υψηλά αποτελέσματα σε επίπε-
δο εξετάσεων VCE. Κάθε βράδυ στο 
κτήριο της Κοινότητας προσφέρονται 
μαθήματα Ελληνικών σε άτομα μη 
Ελληνικής καταγωγής.»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο 
ημερήσιο κολλέγιο της Κοινότητας 
Alphington Grammar και στα άλλα 
εκπαιδευτικά προγράμματα της 
Κοινότητας, καθώς και στη σειρά των 
Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και 
Πολιτισμού. 

Ο κ. Μάρκος τόνισε πως είναι ση-
μαντικός ο σχηματισμός ενός δυναμι-
κού λόμπι από την ελληνική παροι-
κία, εξηγώντας ότι η Κοινότητα έχει 
αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για 
την προώθηση θεμάτων που απασχο-
λούν την ομογένεια, τόσο σε επίπεδο 
αυστραλιανών κυβερνήσεων όσο και 
προς την κατεύθυνση της Ελλάδας. 

«Σήμερα το πρωί συγχαρήκαμε την 
Κυβέρνηση Αντριους για την επανε-
κλογή της. Συγχαρήκαμε  ιδιαίτερα 
τους ελληνικής καταγωγής βουλευτές 
μας. Αλλά τους υπενθυμίσαμε ταυτό-
χρονα και τις ανάγκες και απαιτήσεις 
που έχουμε,» τόνισε.

«Ευτυχώς, στο πρόσωπο της 
υπουργού κ. Τζένης Μικάκου και του 
κ. Στηβ Δημόπουλου έχουμε βρει κα-
λούς και θερμούς υποστηρικτές των 
αιτημάτων μας και τους ευχαριστούμε 
και δημόσια,» είπε.

Προσκάλεσε δε τους οργανισμούς 

Ανω, ο Αντιπρό-
εδρος της Κοινό-
τητας κ. Θόδωρος 
Μάρκος απηύθυνε 
χαιρετισμό στους 
προσκελημένους 
και δεξιά, τα μέλη 
του Διοικητικού  
κ.κ. Μιχάλης Κα-
ραμίτος, Δημήτρης 
Μποσινάκης και 
Μαρίνης Πυρπυρής 
με παροικιακούς 
παραάγοντες, 
μέλη του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Αργος 
Ορεστικού και 
κάτω παροικια-
κοί παράγοντες, 
ευεργέτες και φίλοι 
της Κοινότητας ενώ 
παρακολουθούν 
την ταινία

Για τα προγράμματα διδασκαλίας Ελληνικών 
στο δημοτικό σχολείο του Κόμπουργκ Γουέστ 
και στο γυμνάσιο του Στράθμορ

«Θέλουμε να βλέπετε την Κοινότητα σαν το σπίτι σας. Σπίτι που όλοι 
μας θα συναντιόμαστε και θα συζητάμε θέματα που μας απασχολούν»
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