
Mε επιστολή προς τον υπουργό 
Οικονομικών της Ελλάδας κ. 
Γιάννη Στουρνάρα (φωτό), η 

Κοινότητά μας μετέφερε τις ανησυχίες 
και το ενδιαφέρον των μελών του ιστο-
ρικού οργανισμού μας, αλλά και της πα-
ροικίας γενικότερα, για τις αλλαγές στη 
φορολόγηση των ομογενών. Οι αλλαγές 
αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντι-
δράσεις στο χώρο της Ομογένειας. Ήδη 
το ΣΑΕ και άλλοι ομογενειακοί οργανι-
σμοί έχουν διατυπώσει δημόσια τις ανη-
συχίες τους για τις μεταρρυθμίσεις που 
δρομολογεί νομοθετικά η κυβέρνηση 
και ζητούν την επανεξέτασή τους.

Με πρωτοβουλία της Κοινότητάς μας 
διοργανώθηκε και ανοιχτή συγκέντρω-
ση στην Παμμεσσηνιακή Αδελφότητα 
για να συζητηθούν οι αλλαγές και να 
αποφασισθούν οι επόμενες κινήσεις ως 
παροικία.  «Οι αλλαγές είναι σημαντικές 
και για το λόγο αυτό θα πρέπει να απο-
φασίσουμε ως παροικία για τις επόμενες 
κινήσεις μας, έτσι ώστε ο νέος νόμος να 
είναι δίκαιος,» δήλωσε ο πρόεδρος της 
Κοινότητας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης. 

Η Κοινότητα πιστεύει ότι η κυβέρνηση 
θα πρέπει να επανεξετάσει τις αλλαγές 
και να καθιερώσει ένα δίκαιο φορολογι-
κό σύστημα, που δεν θα ταλαιπωρεί τους 
ομογενείς και θα ενθαρρύνει ταυτόχρο-
να τις επενδύσεις τους στην Ελλάδα και 
ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο 
για την πατρίδα μας.
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``η`γενικη`συνελευση`
των`μελων`τησ`κοινο-
τητασ...
Η ανέγερση του νέου κτι-
ρίου της Κοινότητας και η 
διενέργεια των εκλογών 
ανάδειξης νέου Δ.Σ. κυρι-
άρχησαν στις συζητήσεις 
στη Γενική Συνέλευση 
των μελών.

"" Σελ. 4-5

ςυνΕντΕυξη 

Έμφαση στην 
παιδεία και 
τον πολιτισμό

"" Σελ. 6

`	Θ.	ΜΑΡΚΟΣ ςυνΕντΕυξη 

Είναι μεγάλη 
η σημασία του 
Ελλ. σχολείου

"" Σελ. 6-7

	̀	Γ.	ΜΗΛΙΔΗΣ MeSSAGe 

New Principal  
at Alphington
Grammar

"" page 11

`	Dr	ViVianne	nikou

Μ ια νέα σχολική χρονιά αρχίζει και το ενδιαφέ-
ρον για τα σχολεία της Κοινότητάς μας είναι για 
μια ακόμη φορά υψηλό, με αύξηση εγγραφών 

και νέες σχολικές μονάδες. 
"" Συνεχεια Σελ. 6-7

Η παροικία 
αγκαλιάζει τα 
σχολεία μας

``στηριζουν`το`
πολιστικο`κεντρο`τησ`
κοινοτητασ...
Πόντιοι και Μεσσήνιοι δι-
οργάνωσαν ειδικές εκδη-
λώσεις για την οικονομική 
ενίσχυση του Ελληνικού 
Πολιτιστικού Κέντρου

Σελ. 4

Κινητοποίηση της 
ομογένειας για
το φορολογικό

FlashNews

``a`new`era`for`the`
greek`community... 
Antipodes Cultural 
Centre is considered 
the largest and most 
ambitious project 
undertaken by the 
GOCMV

page12

``news`in`english... 
pages 9-12

``η`κοινοτητα`τιμα`
τουσ`αριστευσαντεσ`
μαθητεσ`τησ...
Οι αριστεύσαντες μαθη-
τές των σχολείων μας 
βραβεύθηκαν στη Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή 
της Κοινότητας .

Σελ.3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος 
φορέας διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας στη Βικτώρια, παρέχοντας προγράμματα Ελληνικής 

γλώσσας και πολιτισμού σε περισσότερους από 900 μαθητές. Λειτουργούν τμήματα από preps ως 
και VCE σε εφτά σχολεία: Albert Park (Σάββατο), Alphington (Παρασκευή), Balwyn (Σάββατο kai 

Δευτέρα) και Doncaster/Templestowe (Παρασκευή & Σάββατο), Mont Albert (Παρασκευή). 
Πληροφορίες: Τ 9662 2722, Ε info@greekcommunity.com.au, W www.greekcommunity.com.au

``συναυλια`του`βασιλια`
τησ`λυρασ`ψαραντω-
νη...
Ο βασιλιάς της λύρας 
Αντώνης Ξυλούρης, γνω-
στός ως Ψαραντώνης, θα 
βρεθεί κοντά μας για μια 
σειρά από συναυλίες στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων 
του Φεστιβάλ Αντίποδες. 

"" Σελ 3 &11

Κ οντά στον Ελληνισμό της 
Αυστραλίας πρόκειται να 
βρεθεί ο ταλαντούχος και 

εξαιρετικά δημοφιλής Κύπριος 
καλλιτέχνης, Μιχάλης Χατζηγιάν-
νης, για δωρεάν συναυλίες στο 
«Γλέντι» της οδού Λόνστεϊλ, που 

διοργανώνει το Φεστιβάλ «Αντί-
ποδες» της Κοινότητάς μας, το 
Σάββατο 16 Μαρτίου και στο Ελ-
ληνικό Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, στο 
Darling Harbour, την Κυριακή 
17 Μαρτίου. «Είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι που θα έχουμε μαζί 

μας έναν από τους πιο δημοφιλείς 
καλλιτέχνες που πέρασαν ποτέ 
από το Φεστιβάλ μας,» δήλωσε ο 
συμπρόεδρος του Φεστιβάλ «Αντί-
ποδες» και μέλος του Δ.Σ. της Κοι-
νότητας κ. Λεωνίδας Βλαχάκης.

"" Συνεχεια Σελ. 2 & 9συν
αυλ

ία

Για συναυλία στο «Γλέντι» 
της οδού Λόνσντεϊλ
το Σάββατο 
16 Μαρτίου

Ο Μιχάλης
Χατζηγιάννης
στο Φεστιβάλ 
Αντίποδες
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Πάλι κοντά στον Ελληνισμό 
της Μελβούρνης πρόκειται 
να βρεθεί ο δημοφιλής καλ-

λιτέχνης Μιχάλης Χατζηγιάννης για 
μια δωρεά συναυλία στο «Γλέντι» του 
Φεστιβάλ Αντίποδες, το Σάββατο 16 
Μαρτίου, στη Lonsdale Street. 

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
που θα έχουμε μαζί μας έναν από 
τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες που 
πέρασαν ποτέ από το Φεστιβάλ μας»: 
Λεωνίδας Βλαχάκης , Φεστιβάλ Αντί-
ποδες.

Ο Χατζηγιάννης γεννήθηκε στη 
Λευκωσία της Κύπρου και απεφοί-
τησε από τη Μουσική Ακαδημία Κύ-
πρου (Βασιλικό Κολέγιο Λονδίνου) 
με πτυχίο στο πιάνο, στην κιθάρα 
και στη θεωρία μουσικής. Στα 17 του 
χρόνια προκρίθηκε στο διαγωνισμό 
της Eurovision, κυκλοφόρησε τρεις 
δίσκους (και οι τρεις έγιναν πλατι-
νένιοι στην Κύπρο) και στα 20 του 
χρόνια διαγωνίστηκε στο διαγωνισμό 
της Eurovision. Ακολούθησαν πολύ 
επιτυχημένες μουσικές περιοδείες 

και πλατινένιοι δίσκοι σε όλο τον ελ-
ληνόφωνο κόσμο. Σ΄αυτά περιλαμ-
βάνονται και δύο πολύ επιτυχημένες 
περιοδείες στην Αυστραλία.

Στους αριστεύσαντες μαθη-
τές και μαθήτριες των Απο-
γευματινών και Σαββατια-
νών σχολείων της, καθώς 

και του ημερήσιου κολλεγίου μας 
Alphington Grammar, ήταν αφιε-
ρωμένη και φέτος η χριστουγεννιά-
τικη γιορτή της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Κοινότητας Μελβούρνης και 
Βικτώριας. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με 
ιδιαίτερη επιτυχία την Πέμπτη το 
βράδυ 20 Δεκεμβρίου 2012, πα-
ρουσία μαθητών, γονέων, επίσημων 
προσκεκλημένων, ευεργετών, με-
λών και φίλων του ιστορικού οργα-
νισμού, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της Παμμεσσηνιακής Αδελφότητας 
«Ο Παπαφλέσσας», την οποία προ-
σέφερε δωρεάν η Αδελφότητα στην 
Κοινότητα για τη χριστουγεννιάτικη 
γιορτή της.

Τους μαθητές, τους γονείς και 
τους προσκεκλημένους καλωσόρι-
σαν ο συντονιστής εκπαίδευσης της 
Κοινότητας κ. Θόδωρος Μάρκος, κα-
θώς και ο πρόεδρος της Αδελφότη-
τας «Ο Παπαφλέσσας» και αντιπρό-
εδρος Β’ της Κοινότητας κ. Γιώργος 
Καλλιάνης. 

Ο κ. Μάρκος αναφέρθηκε στην 
ιστορία της Κοινότητας και στην 
έμφαση που δίνει στην εκπαίδευση, 
καθώς και στις σημερινές δραστηρι-

ότητές της στον τομέα της παιδείας 
και του πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του στάθηκε ιδιαίτερα 
σε κείμενο του πανεπιστημιακού κ. 
Μιχάλη Τσούνη, που είχε παρουσι-
αστεί σε προηγούμενο λεύκωμα της 
Κοινότητας και αναφέρονταν στους 
λόγους δημιουργίας της, τονίζοντας 
ότι είναι ο μόνος  οργανισμός που 
έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες τη 
παροικίας. 

Όπως είπε, η παιδεία αποτελεί 
προτεραιότητα για την Κοινότητα 
και κάλεσε όλους να συσπειρωθούν 
ενεργά γύρω από τον οργανισμό, 
καθώς και τους νέους μετανάστες 
από την Ελλάδα, που δίνουν μια νέα 
πνοή στην παροικιακή μας ζωή. 

Συνεχάρη επίσης τους μαθητές 
και τις μαθήτριες που αρίστευσαν 
στο μάθημα των Ελληνικών στις 
εξετάσεις του VCE, καθώς και τους 

γονείς που καταβάλλουν κάθε προ-
σπάθεια για να στείλουν τα παιδιά 
τους στο ελληνικό σχολείο.

Οι μαθητές και μαθήτριες που 
μαθαίνουν τα Ελληνικά στα σχολεία 
της Κοινότητας και βραβεύθηκαν 
είναι:

Από το  Alphington Grammar:
1. Iωάννα Γιανουράκου
2. Νίκη Σεραφείμ
3. Γιώργος Αθανασάκος
4. Δήμητρα Κατσαϊτη.
Από τα απογευματινά/σαββατιανά 

σχολεία:
1. Πηνελόπη Κουτούλα
2. Αθανασία Μπαϊρακτάρη
3. Δημήτρης Γιαννιός
4. Ιάσωνας Μηλίδης
Στους βραβευθέντες μαθητές πα-

ραδόθηκε και συμβολικό χρηματικό 
δώρο $150, σαν μια μικρή επιβρά-
βευση για την επίδοσή τους στα Ελ-
ληνικά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
ο πρόεδρος της Αδελφότητας «Ο Πα-
παφλέσσας» κ. Καλλιάνης παρέδωσε 
επιταγή $5.100 που συγκεντρώθηκε 
σε πρόσφατη ειδική εκδήλωση που 
διοργάνωσε η Αδελφότητα υπέρ της 
ανέγερσης του νέου κοινοτικού κτι-
ρίου.

Στο τέλος της εκδήλωσης ακολού-
θησε δεξίωση με υπέροχους μεζέδες 
και ποτά που είχε προετοιμάσει η  
Αδελφότητα «Ο Παπαφλέσσας», και 
οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν ευχές για τα Χριστού-
γεννα και το Νέο Έτος.

Σ την κατάμεστη αίθουσα του 
Βella Union, στο Victorian 
Trades Hall, διοργανώθη-

κε το Νοέμβρη μια ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση, κατά την οποία πα-
ρουσιάστηκε το νέο μουσικό έργο  
«Echoes–Αντιλαλιές», του Ελληνο-
Αυστραλού συνθέτη Θανάση Ρόρ-
ρη, καθώς και συναυλία αφιέρωμα 
στα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 
1973 στην Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης, που διοργανώθηκε από την 
Κοινότητά μας και το Φεστιβάλ 

Αντίποδες, τον Δημόκριτο και 
το Σύλλογο Αγωνιστών Εθνικής 
Αντίστασης Βικτώριας και την 
οποία παρακολούθησαν περισ-

σότερα από 100 άτομα, ο 
Θανάσης Ρόρρης παρουσίασε 
τη νέα μουσική του δουλειά 
με μελοποιημένα ποιήματα 
του διακεκριμένου Έλληνα 
ποιητή Νικηφόρου Βρεττά-

κου και σε απόδοση της δικής μας 
ταλαντούχου τραγουδίστριας Ανθής 
Σιδηροπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι το 2012 με 

τη συμπλήρωση 100 χρόνων από 
τη γέννηση του Βρεττάκου είχε 
ανακηρυχθεί από το υπουργείο 
Πολιτισμού και Τεχνών «Ετος Βρετ-
τάκου» και η Μελβούρνη, μαζί με 
την Αδελαΐδα, το Σίδνεϊ και άλλες 
πολλές πόλεις και κωμοπόλεις στην 
Ελλάδα, γιόρτασαν το γεγονός διορ-
γανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις. 

Στην παρουσίαση του «Echoes – 

Αντιλαλιές»  - Τα 100 χρόνια του 
Νικηφόρου Βρεττάκου συμμετείχαν 
οι: Θανάσης Ρόρρης (Συνθέτης/
μπαγλαμά), Ανθή Σιδηρόπουλου  
(Τραγούδι), Αnn Lehmann (κιθάρα),  
Kaija Upenieks (Τσέλο), Ιάκωβος 
Παπαδόπουλος  (Μπουζούκι),  
Χρήστος Φίφης (Τελετάρχης), ενώ 
στη συναυλία για το Πολυτεχνείο 
οι: Σπύρος Παπουτσής (Φωνητικά / 
Synthesizer), Ιάκωβος Παπαδόπου-
λος (μπουζούκι), Νικος Καπράλος 
(κιθάρα),  Μαρία Παπουτσή-
Κότσιρα (Φωνητικά), Ανθή Σιδηρό-
πουλου (Φωνητικά/Κρουστά).

Χαιρετισμό απηύθυνε ο συμπρό-
εδρος του Φεστιβάλ Αντίποδες 
κ. Λεωνίδας Βλαχάκης, ο οποίος 
αναφέρθηκε στο Πολυτεχνείο και 
τη σημασία του. 

Στον ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο 
αναφέρθηκε ο πανεπιστημιακός και 
ποιητής κ. Χρήστος Φίφης, ενώ στο 
Πολυτεχνείο ο εκπαιδευτικός και 
διευθυντής των απογευματινών/
σαββατιανών σχολείων της Κοινό-
τητας κ. Γιάννης Μηλίδης. 

Ψήφο εμπιστοσύνης έδω-
σαν για μια ακόμη φορά 
τα μέλη της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας 

Μελβούρνης και Βικτώριας, στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο του ιστορικού οργα-
νισμού, στις εκλογές της περασμένης 
Κυριακής. Σχεδόν το 76% των μελών 
που προσήλθαν να ψηφίσουν, εξέφρα-
σαν με την ψήφο τους την υποστήριξή 
τους προς την ομάδα του Βασίλη Πα-
παστεργιάδη, ενθαρρύνοντάς τους να 
συνεχίσουν το θετικό και εποικοδομη-
τικό τους έργο για το καλό της Κοινό-
τητας και της παροικίας γενικότερα. 

Η μεγάλη προσέλευση μελών για 
να ψηφίσουν, σε σύγκριση με προη-
γούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και 
αριθμό υποψηφίων, αποτελεί επίσης 
μια ακόμη ένδειξη ότι τα μέλη ανα-

γνωρίζουν και εκτιμούν το έργο και 
τα σχέδια του σημερινού Διοικητικού 
Συμβουλίου, στα οποία συμπεριλαμ-
βάνεται φυσικά και το νέο κοινοτικό 
κτίριο 15 ορόφων, στο οποίο θα στεγα-
σθεί το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, 
Κληρονομιάς και Γλώσσας «Αντίπο-

δες». 
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοί-

νωση της Εφορευτικής Επιτροπής, 
στις εκλογές, που διεξήχθησαν όπως 
είχαν προγραμματιστεί, ομαλά και χω-
ρίς παρατυπίες, ψήφισαν 741 οικονο-
μικά τακτοποιημένα και με δικαίωμα 
ψήφου μέλη, 55 ψηφοδέλτια ήταν 
άκυρα, 4 λευκά, με έγκυρα 682 ψη-
φοδέλτια.

Οι 21 υποψήφιοι έλαβαν τους ακό-
λουθους ψήφους:

Ηλιόπουλος Αποστόλης: 681
Βασιλειάδης Φώτης: 680
Κώστα Αλέξης: 679
Βλαχάκης Λεωνίδας: 678
Κουκουβιτάκης Νίκος: 677
Μποσινάκης Δημήτρης: 677
Κολέτσης Γιώργος: 676
Ντάλλας Νίκος: 676

Παπαδόπουλος Σπύρος: 676
Ζάγκαλη Βασιλική: 673
Ηλιού Τάμμυ: 671
Μάρκος Θόδωρος: 668
Μάρκος Κώστας: 665
Πάρθημος Νίκος: 664

Πυρπυρής Μαρίνης: 660
Καλλιάνης Γιώργος: 641
Τσουμπάκος Κώστας: 633
Παπαστεργιάδης Βασίλης: 623
Ιακωβάκης Δημήτρης: 592
Λιούπας Γιάννης: 187 
Πούρος Ζήσης: 179 

Το	νέο	Δ.Σ.
Σε κοινή συνεδρίαση της Εφο-

ρευτικής Επιτροπής με τους 19 
υποψήφιους που έλαβαν τις περισ-
σότερους ψήφους, που πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, σro 
Alphington Grammar School, εξελέγη 
η Εκτελεστική Επιτροπή και συγκρο-
τήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ, η σύνθεση 
του οποίου έχει ως ακολούθως:
- Πρόεδρος: Παπαστεργιάδης Βασίλης
- Αντιπρόεδρος: Μποσινάκης Δημή-
τρης
- Αντιπρόεδρος Β’: Καλλιάνης Γιώρ-
γος
- Γενικός Γραμματέας: Μάρκος 
Κώστας
- Βοηθός Γραμματέας: Ζάγκαλη Βάσω
- Ταμίας: Πάρθημος Νίκος 
- Βοηθός Ταμίας: Τσουμπάκος Κώστας
Μέλη: 
- Βασιλειάδης Φώτης  
- Βλαχάκης Λεωνίδας 
- Ηλιόπουλος Αποστόλης 
- Ηλιού Τάμμυ 
- Ιακωβάκης Δημήτρης 
- Κουκουβιτάκης Νίκος 
- Κολέτσης Γιώργος 
- Κώστα Αλέξης
- Μάρκος Θόδωρος
- Ντάλλας Νίκος 
- Παπαδόπουλος Σπύρος 
- Πυρπυρής Μαρίνης 

Ψήφο εμπιστοσύνης στο 
Διοικητικό Συμβούλιο

Ορισμένα	από	τα	μέλη	του	νέου	Δ.Σ.	μετά	τη	συνεδρίαση	στο	alphington	grammar

mέλη	των	Δ.Σ.	της	Κοινότητας	και	της	Αδελφότητας	«Παπαφλέσσας»	με	μαθητές	που	
βραβεύθηκαν	και	εκπαιδευτικούς	των	κοινοτικών	σχολείων

Η Κοινότητα τιμά μαθητές της
Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΚΟΥ

Γενικού Γραμματέα

Με την ανέγερση του Πολιτιστικού 
Κέντρου η Κοινότητά μας εισέρχε-
ται σε μια νέα εποχή. Πέντε όροφοι  
του νέου κοινοτικού κτιρίου θα δια-

τεθούν για την προώθηση του πολιτισμού και 
της γλώσσας μας αντανακλώντας ταυτόχρονα 
την πολυπολιτισμική κοινωνική σύνθεση της 
Μελβούρνης.

Είναι το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο έργο 
που ανέλαβε ποτέ η Κοινότητα, ενώ θεωρείται 
και ως το μεγαλύτερο εκτός Ελλάδας. Αναμέ-
νεται να αγκαλιάσει την ομογένεια και να συμ-
βάλλει τα μέγιστα στην προβολή της σημασίας 
του Ελληνισμού στην πολυπολιτισμική μας 
κοινωνία. Για το λόγο αυτό καλούμε όλη την 
ελληνική παροικία να συμμετάσχει ενεργά και 
με κάθε τρόπο σε αυτό το μεγαλεπήβολο έργο, 
που θα μας κάνει περήφανους για την κληρο-
νομιά μας και θα αναδειχθεί σε σημείο αναφο-
ράς για τους επισκέπτες της Μελβούρνης.

Αν και ήταν πολλοί εκείνοι που αμφισβη-
τούσαν ακόμα και αν θα ξεκινήσει ποτέ το έργο 
αυτό, ρίχνοντας σήμερα μια ματιά στο παλαιό 
κοινοτικό κτίριο βλέπουμε ότι το όνειρο έχει 
αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα. Ας αισθα-
νόμαστε λοιπόν περήφανοι για το μελλοντικό 
Πολιτιστικό Κέντρο μας και ας το νιώσουμε 
όλοι δικό μας. Περισσότερες λεπτομέρειες για 
το έργο αυτό πρόκειται να παρουσιάσουμε 
σύντομα, καθώς και για το πώς μπορείτε να 
βοηθήσετε να κάνουμε το μεγάλο όραμα πραγ-
ματικότητα. Ένα Πολιτιστικό Κέντρο που θα 
εντυπωσιάζει όλους εκείνους που θα διέρχο-
νται την πύλη του.

Μέλη	και	Εκπαίδευση
Το σημαντικότερο είναι να συσπειρωθούμε 

όλοι ως ενεργά μέλη γύρω από την Κοινότητά 
μας, η οποία είναι πάντα ανοιχτή σε νέα μέλη 
και συνεργάτες. Το πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι 
να γίνετε μέλη και ιδιαίτερα «Premium» μέλη. 
Η επιλογή αυτή είναι εθελοντική και παρέχει 
με ένα επιπρόσθετο κόστος, εκτός από την κα-
νονική συνδρομή, διάφορες προσφορές και 
εκπτώσεις σε κοινοτικές εκδηλώσεις και υπη-
ρεσίες.

Η γλώσσα και ο πολιτισμός είναι οι θεμε-
λιώδεις πυλώνες της ιστορικής μας οργάνω-
σης. Για το λόγο αυτό, εκτός από το ημερήσιο 
Κολλέγιό μας Alphington Grammar και τα 
Απογευματινά/Σαββατιανά σχολεία μας, η Κοι-
νότητα προσφέρει και προγράμματα διδασκα-
λίας Αρχαίων Ελληνικών και από φέτος Νέων 
Ελληνικών για αρχάριους, μαζί φυσικά με τα 
Σεμινάρια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού.

Ευελπιστούμε ότι τα σημαντικά αυτά προ-
γράμματα θα αποτελέσουν στο μέλλον μέρος 
του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος 
που θα προσφέρεται μέσω του Πολιτιστικού 
Κέντρου μας, το οποίο θα διαθέτει χώρους τε-
λευταίας τεχνολογίας για προγράμματα γλώσ-
σας, ιστορίας και πολιτισμού.

Δείτε επίσης:
www.greekcommunity.com.au
www.antipodesfestival.com.au
www.alphington.vic.edu.au

2	
ΕΚΛΟΓΕΣ
Μέσα σε ένα 
ομαλό κλίμα και 
χωρίς προβλήματα 
πραγματοποιήθηκαν 
οι εκλογές ανάδειξης 
του νέου Δ.Σ.  

3	
ΒΡΑΒΕΙΑ
Η Κοινότητά μας 
βράβευσε τους 
αριστεύσαντες 
μαθητές των 
σχολείων μας κατά 
τη διάρκεια της 
Χριστουγεννιάτικης 
γιορτής μας. 

4	
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μέσα σε ομαλό 
και φιλικό κλίμα 
πραγματοποιήθηκε η 
Ειδική Γενική Συνέλευση 
και η τακτική Γενική 
Συνέλευση των μελών 
της Κοινότητας τον 
περασμένο Νοέμβριο

Μια νέα εποχή
για την Κοινότητα 

Τους περισσότερους ψήφους τούς 
πήρε η νέα γενιά, με την πλειοψηφία 
των μελών του νέου Δ.Σ. να είναι 
νέοι και με υψηλή μόρφωση

εκλ
ογές2η σελίδα Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κοινότητας ήταν αφιερωμένη και

φέτος στους αριστεύσαντες μαθητές και μαθήτριες των σχολείων μας

Εκδήλωση για Βρεττάκο και Πολυτεχνείο
Διοργανώθηκε από την Κοινότητά μας και το Φεστιβάλ Αντίποδες, 
τον Δημόκριτο και το Σύλλογο Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Βικτώριας

 
περιοδική ενημερωτική έκδοση 

της Ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας
Μελβούρνης και βικτώριας 

ΕπΙΜΕλΕΙΑ Εκδοςης
Σταύρος Μεσσήνης

Published by the Greek Orthodox 
Community of Melbourne and  Victoria

6 Easey St., Collingwood 3066

P    +61 3 96622722
F    +61 3 96633130

e    info@greekcommunity.com.au
w   www.greekcommunity.com.au
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βιβλίο

3	
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ειδική εκδήλωση 
για τον Βρεττάκο 
και το Πολυτεχνείο 
διοργάνωσε η 
Κοινότητα με το 
Φεστιβάλ Αντίποδες 
και άλλους 
οργανισμούς

6
ΣΧΟΛΕΙΑ
Με αύξηση μαθητών 
και λειτουργία νέας 
σχολικής μονάδας 
συνεχίζεται φέτος 
η λειτουργία των 
απογευματινών και 
σαββατιανών σχολείων 
της Κοινότητάς μας.

11	
aLPHington	
A message from 
the new Principal of 
Alphington Grammar 
School Dr Vivianne 
Nikou

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

H Κοινότητα 
γυρίζει σελίδα 
και σας θέλει 
κοντά της...

ΗΚοινότητά μας, ο ιστορικό-
τερος ελληνικός οργανισμός 
στην Αυστραλία, γυρίζει 

σελίδα και περνά σε μια νέα εποχή. 
Και θέλει όλη την ελληνική παροικία 
κοντά της, ενεργό συμπαραστάτη στις 
δραστηριότητες και στο έργο της. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμβαδί-
σουν στη νέα αυτή πορεία μπορούν 
να γίνουν μέλη στην Κοινότητά μας 
συμπληρώνοντας την ειδική αίτηση 
(φωτό) που μπορούν να την κατεβά-
σουν από την ιστοσελίδα μας www.
greekcommunity.com.au, να την πά-
ρουν από τα γραφεία μας, ή να ζη-
τήσουν να τους σταλεί ηλεκτρονικά ή 
με το ταχυδρομείο. 

Η συνδρομή «Standard» κοστίζει 
μόνο $5 ετησίως και δίνει το δικαί-
ωμα ψήφου στις εκλογές και γενικές 
συνελεύσεις, καθώς και υποψηφιό-
τητας για το Δ.Σ.. Επίσης υπάρχει και 
η συνδρομή «Premium», που κοστί-
ζει συνολικά $20 και περιλαμβάνει 
την Standard $5, συν $15 για ειδικές 
εκπτώσεις σε κοινοτικές εκδηλώσεις 
με εισιτήριο και άλλες προσφορές.

Στιγμιότυπο	από	την	εκδήλωση	στο	Victorian	trades	Hall

εκδ
ήλω

ση

«...τιμή μας που συμμετέχουμε 
σήμερα σε μια εκδήλωση που 
συνδέει δύο σημαντικά γεγονότα»

Εκλογές 2012: Νέα εποχή για την Κοινότητα

Ο Αντώνης Ξυλούρης, γνωστός 
και ως Ψαραντώνης (φωτό), 
πρόκειται να παρουσιάσει το 

Μάρτιο μια σειρά από συναυλίες στη 
Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, τις οποίες 
διοργανώνουν από κοινού το Φεστιβάλ 
«Αντίποδες» της Κοινότητάς μας και το 
Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ. Τον Ψαρα-
ντώνη, που προέρχεται από τη γνωστή 
κρητική μουσική οικογένεια και είναι 
γνωστός ως ο πιο ιδιοσυγκρασιακός 
παίκτης λύρας στην Κρήτη, θα συνο-
δεύουν ο Γιώργος Ξυλούρης και ο Jim 
White. Η συναυλία στη Μελβούρνη θα 
δοθεί στις 22 Μαρτίου, στο The Forum 
(154 Flinders St,  Melbourne - είναι 
απαραίτητη η κράτηση θέσης). Εισιτή-
ρια $62.70 από το www.ticketmaster.
com.au ή στο τηλέφωνο: 1300 1110 11.

ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ:

Ο βασιλιάς της 
λύρας κοντά μας

Ο	Μιχάλης	Χατζηγιάννης

Συναυλία του Χατζηγιάννη
στο «Γλέντι» της Λόνστεϊλ
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Οι Πόντιοι και οι Μεσσήνιοι 
στηρίζουν το Πολιτιστικό Κέντρο

Διοργάνωσαν ειδικές εκδηλώσεις για να το ενισχύσουν οικονομικά

M ε τη συμμετοχή άνω 
των 230 μελών 
πραγματοποιήθηκε 

την Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 
2012, η Ειδική Γενική 
Συνέλευση και η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των μελών μας, στο 
κέντρο πολλαπλών χρήσεων 
«Ανδριανάκος», του κολλεγίου 
της Κοινότητάς μας Alphington 
Grammar. 

Στην Ειδική Γενική 
Συνέλευση εξετάσθηκαν 
και εγκρίθηκαν ορισμένες 

αναγκαίες αλλαγές στο 
Καταστατικό, τις οποίες 
εισηγήθηκε το Διοικητικό 
Συμβούλιο, ενώ στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση έγινε η 
ανάγνωση και επικύρωση των 
πρακτικών της προηγούμενης 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, 
η αναφορά του Προέδρου 
(πεπραγμένα ΔΣ), η αναφορά 
του Ταμία (Ισολογισμός 
Οικονομικού έτους 2011-2012), 
αποφασίσθηκε ο διορισμός 
Δημόσιου Ορκωτού Ελεγκτή 
για το Οικονομικό έτος 2012-
2013, ανακοινώθηκαν τα 
ονόματα  των υποψηφίων για 
το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

και έγινε η εκλογή Εφορευτικής 
Επιτροπής, ενώ συζητήθηκαν 
και ορισμένα γενικά θέματα.

Αναφορά	προέδρου
Στην αναφορά του ο πρόεδρος 

κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης 
παρουσίασε τις κυριότερες 
δραστηριότητες του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Κοινότητας 
κατά το περασμένο έτος, 
ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην 
ανέγερση του νέου κοινοτικού 
κτιρίου στο οποίο θα στεγασθεί 
το Ελληνικό Πολιτιστικό 
Κέντρο, που όπως τόνισε 
χαρακτηριστικά «θα ανήκει σε 
ολόκληρη την παροικία».

Στη συνέχεια απάντησε σε 
ερωτήσεις των μελών, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονταν 
και ερωτήσεις για το νέο 
κτίριο, για τις επαφές του 
Δ.Σ. με την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση σχετικά 
με το νέο κτίριο και το 
μεταναστευτικό, καθώς και για 
το Φεστιβάλ Αντίποδες. Ο κ. 
Παπαστεργιάδης υπογράμμισε 
τη θετική ανταπόκριση 
τόσο της πολιτειακής όσο 
και της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης που επιχορήγησαν 
επιχορήγησαν με το συνολικό 
ποσό των $4 εκατομμυρίων. 

Eπίσης ανέφερε ότι πέρσι 

ολοκληρώθηκαν τα έργα 
επέκτασης του κολλεγίου 
Alphington Grammar, ενώ 
τώρα προτεραιότητα έχει το νέο 
15ώροφο κοινοτικό κτίριο, το 
οποίο θα ολοκληρωθεί σε 15 
μήνες περίπου και το κόστος 
κατασκευής του ανέρχεται σε 
$13,75 εκατομμύρια.

Αναφορά	ταμία
Ο ταμίας κ. Βασίλης 

Ανεβλαβής, ανέλυσε τα 
οικονομικά της Κοινότητας και 
απάντησε σε ερωτήσεις μελών, 
κυρίως για συγκεκριμένες 
δαπάνες, καθώς και στα έσοδα 
από τις πωλήσεις ακινήτων 

Σ
αν παράδειγμα ενότητας και 
αλληλεγγύης προς μίμηση 
χαρακτηρίστηκε η απόφαση 
της Ποντιακής Κοινότητας 

Μελβούρνης και Βικτώριας να διορ-
γανώσει με μεγάλη επιτυχία χορό, το 
Σάββατο 27 Οκτωβρίου, με στόχο την 
οικονομική ενίσχυση του Ελληνικού 
Πολιτιστικού Κέντρου της Κοινότητάς 
μας.

Στην εκδήλωση, η οποία διοργα-
νώθηκε στην αίθουσα της Ποντιακής 
Κοινότητας, στο Μπράνσγουικ, συμ-
μετείχε μεγάλος αριθμός μελών και 
φίλων των δύο Κοινοτήτων, οι οποί-
οι έσπευσαν να ενισχύσουν το μεγα-
λεπήβολο αυτό έργο. Μεταξύ αυτών 
ήταν ευεργέτες της Κοινότητας και 
πολλοί εκπρόσωποι παροικιακών ορ-
γανισμών. Συνολικά συγκεντρώθηκε 
το ποσό των $5.000.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με 
πρωτοβουλία του προέδρου της Πο-
ντιακής Κοινότητας κ. Σπύρου Κο-
ροσίδη, ο οποίος αφού συζήτησε την 
ιδέα του με τον πρόεδρο της Κοινό-
τητας κ. Βασίλη Παπαστεργιάδη, την 
έθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Κοινότητάς του, όπου και εγκρίθηκε 
ομόφωνα.

«Ήταν προσωπική μου επιθυμία 
η διοργάνωση της εκδήλωσης, την 

οποία έθεσα υπόψη του κ. Παπστερ-
γιάδη και τη δέχθηκε με χαρά, ενώ 
εγκρίθηκε ομόφωνα και από το Δ.Σ. 
της Ποντιακής Κοινότητας,» δήλωσε ο 

κ. Κοροσίδης, προσθέτοντας: «Θεώρη-
σα πως έπρεπε να κάνουμε την αρχή 
για να την μιμηθούν και άλλοι παροι-

κιακοί οργανισμοί,  έτσι ώστε να γίνει 
το όνειρο πραγματικότητα για το καλό 
όλης της παροικίας μας. Εύχομαι και 
είμαι βέβαιος ότι και πολλοί άλλοι πα-

ροικιακοί φορείς 
θα συμβάλουν 
στην προσπάθεια 
αυτή και ενωμέ-
νοι θα επιτύχου-
με το σκοπό μας.

»Ονειρό μου είναι να ολοκληρωθεί 
το έργο αυτό και να δω την γαλανό-
λευκη να κυματίζει στον 15ο όροφο 

του νέου κτιρίου της Ελληνικής Κοι-
νότητας και την άλλη μέρα ας πεθά-
νω. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο 
και όλα τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚΜΒ 
για το όραμα που έχουν και τη θαρ-
ραλέα απόφαση που πήραν ώστε το 
όνειρο όλων μας να γίνει, και θα γίνει, 
πραγματικότητα.»

Ο κ. Παπαστεργιάδης ευχαρίστησε 
τόσο τον κ. Κοροσίδη όσο και το Διοι-
κητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Πο-
ντιακής Κοινότητας για τη διοργάνω-
ση της εκδήλωσης, καθώς και όλους 

όσους συμμετείχαν σε αυτή, λέγοντας 
πως αποτελεί παράδειγμα προς μίμη-
ση. Ταυτόχρονα εξήρε το έργο και τις 
δραστηριότητες της Ποντιακής Κοινό-
τητας, υπογραμμίζοντας την πλούσια 
ιστορία των Ποντίων στη Μελβούρνη. 
«Σας συγχαίρω για όλα αυτά που έχει 
επιτύχει ο οργανισμός σας μέχρι σή-
μερα και μάλιστα κάτω από δυσχερείς 
συνθήκες,» είπε.

Ο κ. Παπαστεργιάδης ανέφερε ότι 
η προσπάθεια της Κοινότητας για την 
ανέγερση του νέου κτιρίου δεν αφορά 
μόνο τον ιστορικό οργανισμό, αλλά 
και όλη την παροικία. «Σύντομα θα 
ανακοινώσουμε την έναρξη των ερ-
γασιών για την οικοδόμηση του νέου 
πολυώροφου κτιρίου, όπου σε 4 ορό-
φους του θα στεγασθεί το Ελληνικό 
Πολιτιστικό Κέντρο, και πρέπει να βο-
ηθήσουμε όλοι μας στην προσπάθεια 
αυτή,» είπε. «Η Ποντιακή Κοινότητα 
έκανε την πρώτη κίνηση και είμαστε 
βέβαιοι ότι θα ακολουθήσουν και άλ-
λοι.»

Οι	Μεσσήνιοι
■ Ανάλογη εκδήλωση διοργάνωσε 
και η Παμμεσσηνιακή Αδελφότητα «Ο 
Παπαφλέσσας» στο οίκημά της, όπου 
συγκεντρώθηκε το ποσό των $5.100.. 
Την επιταγή με το αντίστοιχο ποσό 
παρέδωσε στην Κοινότητα ο πρόεδρος 
της Αδελφότητας κ. Γιώργος Καλλιά-
νης κατά τη διάρκεια της Χριστουγεν-
νιάτικης εορτής της Κοινότητας.

Π ρωτοφανή επιτυχία, από 
πλευράς συμμετοχής κό-
σμου για εκδηλώσεις της 
Κοινότητάς μας, είχε η δι-

άλεξη με θέμα «Ελληνική κρίση: Για-
τί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο (και πώς 
μπορεί να αντιμετωπιστεί)», που έδω-
σε στα μέσα Οκτωβρίου, ο διεθνούς 
φήμης οικονομολόγος, καθηγητής 
Γιάνης Βαρουφάκης. Η διάλεξη δι-
οργανώθηκε από την Κοινότητα σε 
συνεργασία με το Research Unit for 
Public Culture του Πανεπιστημίου 
της Μελβούρνης.

Περισσότερα από 270 άτομα κατέ-
κλυσαν τον τρίτο όροφο της Κοινότη-
τας για να παρακολουθήσουν την εν-
διαφέρουσα διάλεξη.  Τον καθηγητή 
Βαρουφάκη καλωσόρισε ο πρόεδρος 
της Κοινότητας κ. Βασίλης Παπαστερ-
γιάδης, λέγοντας ότι είναι μια ιστορι-
κή ημέρα για την Κοινότητα, καθώς 
επρόκειτο για την τελευταία εκδήλω-
ση στο κοινοτικό κτίριο πριν κατεδα-
φιστεί σύντομα, για την ανέγερση του 
πολυώροφου κτιρίου που θα στεγάσει 
το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο.

Με τη σειρά του ο διευθυντής του 
Research Unit for Public Culture του 
Πανεπιστημίου Μελβούρνης καθη-
γητής Νίκος Παπαστεργιάδης προ-
λόγισε τον καθηγητή Βαρουφάκη 
επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια 
σημαντική προσωπικότητα με διεθνή 
προβολή στο χώρο της οικονομίας.

Από την πλευρά του ο καθηγητής 

Βαρουφάκης τόνισε ότι έχει ζήσει 12 
χρόνια στην Αυστραλία και γνωρίζει 
από πρώτο χέρι τα προβλήματα της 
ομογένειας. Υποστήριξε ότι δεν υπάρ-
χει «ελληνική κρίση» και ανέφερε ως 
παράδειγμα την ύφεση του ’30 και το 
γεγονός ότι δεν αντιμετωπίστηκε ως 
ειδική κρίση της Τασμάνιας στην Αυ-
στραλία ή του Οχάιο στις ΗΠΑ, αλλά 
ως παγκόσμια.

«Είναι	ευρωπαϊκή	η	κρίση»
«Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια 

τρομακτική καταστροφή», τόνισε, με 
το λαό να υποφέρει φοβερά  και μάλι-
στα για μια κατάσταση στην ευρωζώ-
νη για την οποία δεν ευθύνεται. «Δεν 
υπάρχει ελληνική κρίση, αλλά ευρω-
παϊκή κρίση,» πρόσθεσε, λέγοντας ότι 
η λύση θα έρθει μόνο όταν αποφασί-
σει η Γερμανία τι θέλει να κάνει: «Να 

μείνει ή βγει από το ευρώ!»
Στη συνέχεια ανέλυσε πώς έχει 

δημιουργηθεί η κρίση στην Ευρώπη 
και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες χώρες. 
Χαρακτήρισε  τα μέτρα που εφαρμό-
ζονται στην Ελλάδα ως «αποτυχημέ-
να». 

Ο καθηγητής Βαρουφάκης απά-
ντησε σε πλήθος ερωτήσεων του κοι-
νού, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων 

την ανάγκη λήψης μέτρων σε επίπε-
δο ευρωζώνης, όπως τη δημιουργία 
ενός κεντρικού τραπεζικού συστήμα-
τος.

Κατά γενική ομολογία ήταν μία 
από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις 
της Κοινότητας των τελευταίων δεκα-
ετιών και ταυτόχρονα συγκινητική, 
καθώς επρόκειτο για την τελευταία 
στο ιστορικό κοινοτικό κτίριο.

Κατάμεστη	ήταν	η	αίθουσα	της	Κοινότητας	στη	διάλεξη	του	καθ.	Γιάννη	Βαρουφάκη.	Ηταν	και	η	τελευταία	εκδήλωση	στο	κοινοτικό	κτίριο	πριν	κατεδαφιστεί	για	την	ανέγερση	του	νέου	
πολυώροφου	πύργου,	όπου	θα	στεγασθεί	το	Ελληνικό	Πολιτιστικό	Κέντρο

Βαρουφάκης: ‘Δεν υπάρχει ελληνική κρίση’ Δι
άλε

ξη Πάνω από 270 άτομα παρακολούθησαν τη διάλεξη του διεθνούς φήμης 
οικονομολόγου Γιάνη Βαρουφάκη και... αποχαιρέτησαν το κτίριο της Κοινότητας

Στιγμιότυπο	από	την	εκδήλωση	που	διοργάνωσε	η	Ποντιακή	Κοινότητα	υπέρ	του	Ελληνικού	Πολιτιστικού	Κέντρου

«Είμαι βέβαιος ότι και πολλοί άλλοι 
παροικιακοί φορείς θα συμβάλουν 
στην προσπάθεια αυτή και ενωμένοι 
θα επιτύχουμε το σκοπό μας»

της Κοινότητας, τα οποία 
υπερβαίνουν τα $5 εκατομμύρια 
και που ως γνωστόν θα διατεθούν 
για την ανέγερση του νέου 
κτιρίου. 

Στη συνέχεια ο Γενικός 
Γραμματέας Κώστας Μάρκος 
ανακοίνωσε τα ονόματα των 
υποψηφίων για το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο, που ήταν οι 
ακόλουθοι: Ιακωβάκης Δημήτρης, 
Τσουμπάκος Κωνσταντίνος, 
Μάρκος Θόδωρος, Μποσινάκης 
Δημήτρης, Ζάγκαλη Βασιλική, 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση     
των μελών της Κοινότητας
Το νέο κοινοτικό κτίριο και η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου κυριάρχησαν στις συζητήσεις

Περισσότερα	από	230	μέλη	της	Κοινότητας	συμμετείχαν	στην	Ειδική	Γενική	Συνέλευση	για	τις	καταστατικές	αλλαγές	και	στην	τακτική	
Ετήσια	Γενική	Συνέλευση

συν
έλε

υση

Καλλιάνης Γιώργος, Κολέτσης 
Γιώργος, Παπαδόπουλος 
Σπύρος, Βλαχάκης Λεωνίδας, 

Ηλιού Τάμμυ, Ντάλλας 
Νικόλαος, Μάρκος Κώστας, 
Κουκουβιτάκης Νίκος, 
Παπαστεργιάδης Βασίλης, 

Πάρθημος Νίκος, Λιούπας 
Γιάννης, Πούρος Ζήσης, 
Πιρπιρής Μαρίνης, Κώστα 
Αλέξης, Βασιλειάδης Φίλιππας 
και Ηλιόπουλος Απόστολος.

Εκλογές
Ακολούθησε η εκλογή της 

Εφορευτικής Επιτροπής για 
τη διενέργεια των εκλογών, 
και που αποτελείτο από τους: 
Μάκη Χατζηλέπο, Χρήστο 
Καλαβρυτινό, Αναστάσιο 
Καλαμοβράκα, Χρήστο 

Παπαδόπουλο, Σάββα 
Λιούπα, Γιώργο Μενίδη, 
Κώστα Σπυρίδη, Χρυσούλα 
Σταμοπούλου και Χάρρυ 
Ζαβερδινό. Η Εφορευτική 
Επιτροπή συνεδρίασε τη 
Δευτέρα για να ρυθμίσει το 
θέμα διενέργειας των εκλογών, 
όπου και αποφασίσθηκε οι 
εκλογές να γίνουν την Κυριακή 
16 Δεκεμβρίου 2012. 

Στα Γενικά Θέματα 
συζητήθηκε  πρόταση 
του κ. Χρήστου Φίφη, να 
τιμώνται μέλη με μεγάλη 
προσφορά στην Κοινότητα 
και πολυετή υπηρεσία στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κ. 
Παπαστεργιάδης απάντησε 
θετικά, λέγοντας πως είναι 
σημαντικό να αναγνωρίζεται το 
έργο και η προσφορά στελεχών 
και μελών της Κοινότητας. Στη 
συνέχεια εγκρίθηκε  ομόφωνα 
πρόταση να κηρυχθούν επίτιμοι 
πρόεδροι οι κ.κ. Δημήτρης 
Κτενάς και Γιώργος Φουντάς. 

«Ήταν μία γενική 
συνέλευση που προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον πολλών 
μελών και επικράτησαν 
οι εποικοδομητικές και 
δημοκρατικές διαδικασίες,» 
τόνισε ο Γενικός Γραμματέας κ. 
Κώστας Μάρκος.

«το Ελληνικό 
πολιτιστικό κέντρο 
θα ανήκει σε όλη την 
ελληνική παροικία»

Mε εντατικό ρυθμό συνεχίζο-
νται οι εργασίες για την ανέ-
γερση του νέου κτιρίου της 

Κοινότητας στο οποίο θα στεγασθεί το 
Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο. Η κα-
τασκευαστική εταιρεία Construction 
Engineering, που ανέλαβε το έργο, 
έχει αρχίσει τις εργασίες για την κα-
τεδάφιση του παλαιού κτιρίου, το-
ποθετώντας εξωτερικές σκαλωσιές 
ασφαλείας (φωτό) και έχοντας ήδη 
αφαιρέσει τμήματα εσωτερικών χώ-
ρων. Το νέο κτίριο αναμένεται να πα-
ραδοθεί στην Κοινότητα το 2014. Ως 
γνωστό, τα γραφεία της Κοινότητας 
βρίσκονται προσωρινά στη διεύθυν-
ση: 6 Easey St, Collingwood 2066.

Άρχισαν οι εργασίες 
για την κατασκευή 
του νέου κτιρίου
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Εμφαση στην εκπαίδευ-
ση και στα πολιτιστικά 
θα συνεχίσει να δίνει 
και μέσα στην επόμενη 

τριετία το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κοινότητας, σύμφωνα με τον 
συντονιστή εκπαίδευσης και μέλος 
του Δ.Σ. κ. Θόδωρο Μάρκο. 

Θα λειτουργήσουν και φέτος 
οι γνωστές σχολικές μονάδες 
της Κοινότητας, καθώς και νέα 
σχολική μονάδα στο Mont Albert, 
ενώ προγραμματίζονται και νέα 
σχολεία σε άλλες περιοχές.

«Λόγω αύξησης των μαθητών 
στο σχολείο του Ντοκάστερ, απο-
φασίσαμε να μεταφέρουμε μέρος 
των μαθητών σε μια νέα μονάδα 
στο Μοντ Αλμπερτ,» εξηγεί ο κ. 
Μάρκος. 

«Με τον τρόπο αυτό δίνεται η 
ευκαιρία και σε άλλα παιδιά της 
περιοχής να μάθουν Ελληνικά στο 
σχολείο μας και οι σχολικές μας 
μονάδες να επεκταθούν σε μια 
άλλη περιοχή που δεν καλύπταμε 
πριν.»

Σύμφωνα με τον κ. Μάρκο, την 
περίοδο αυτή γίνονται διαπραγ-
ματεύσεις για τη λειτουργία ενός 
νέου σχολείου της Κοινότητας στα 

εξωτερικά ανατολικά προάστια της 
Μελβούρνης και σχετική ανακοί-
νωση πρόκειται να γίνει σύντομα. 

«Παράλληλα γίνονται ενέργειες 
να ανοίξουμε μια νέα μονάδα που 
θα λειτουργεί τις καθημερινές 
στην περιοχή του Πορτ Μέλ-
μπουρν,» προσθέτει. 

«Ειδικότερα έχουμε συζητήσεις 
με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπη-
ρεσίες για να εξασφαλίσουμε τις 
απαιτούμενες αίθουσες διδασκα-
λίας σε κρατικό σχολείο, έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να λειτουργήσου-
με ελληνικό σχολείο τις καθημε-
ρινές, για την εξυπηρέτηση των 
παιδιών της περιοχής αυτής.»

Ο κ. Μάρκος επισημαίνει επίσης 
ότι τα σχολεία της Κοινότητας 

πρόκειται να δώσουν μεγαλύτερη 
έμφαση και στη διδασκαλία των 
Ελληνικών σε επίπεδο VCE, για 
την αρτιότερη προετοιμασία των 
μαθητών μας για τις εξετάσεις 
αυτές. «Το γεγονός ότι στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Κοινότη-
τας έχουν εκλεγεί πολλοί νέοι 
επιτρέπει την αποτελεσματικότερη 
προσέγγιση των ενδιαφερόντων 
των μαθητών μας από νεαρούς 
συμβούλους και ιδιαίτερα όσον 
αφορά στο VCE, μια και είχαν 
την εμπειρία αυτή μόλις πριν 3-4 
χρόνια.

Επίσης ανέφερε ότι γίνονται 
διαπραγματεύσεις για τη διδαχή 
του θεάτρου στα σχολεία μας, ενώ 
ερευνώνται και οι προϋποθέσεις 
δημιουργίας μαθημάτων χορού 
εκτός των ωρών διδασκαλίας των 
Ελληνικών.

«Η εκπαίδευση είναι μια από 
τις κυριότερες προτεραιότητες του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοι-
νότητάς μας μέσα στην επόμενη 
τριετία,» τόνισε ο κ. Μάρκος.

Επισήμανε δε, το γεγονός ότι 
θα συνεχισθούν τα προγράμματα 
Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας 
και Πολιτισμού, της διδασκαλίας 
Αρχαίων Ελληνικών, ενώ πρόκει-
ται να εγκαινιασθεί από φέτος και 
το πρόγραμμα αρχαρίων Νέων 
Ελληνικών.

Doncaster East.
• Η νέα σχολική μονάδα στο 

Mont Albert λειτουργεί την 
Παρασκευή το βράδυ (5.00πμ-
8.45μμ), στο Koonung 
Secondary College, 615 Elgar 
Rd, με τάξεις από Prep έως 
year 12, στην πτέρυγα του 
Language Centre, που βρίσκε-
ται δίπλα από το γήπεδο τένις.

Σημειώνεται ότι στις μονάδες του 
Balwyn (Σάββατο) και του Doncaster/
Templestowe (Παρασκευή και Σάβ-
βατο) λειτουργούν τάξεις για αρχά-
ριους.

Καλύτεροι	μαθητές			
και	πολίτες

Ο διευθυντής των απογευματινών 
και σαββατιανών σχολείων κ. Γιάν-
νης Μηλίδης μιλώντας στα «Κοινοτι-
κά Νέα» για τη νέα σχολική χρονιά 
και τα σχολεία της Κοινότητας, δή-
λωσε:

«Τα ελληνικά σχολεία δημιουργούν 
δίγλωσσους μαθητές και καλύτερους 
πολίτες στην κοινωνία μας. Μετά από 
πολλά χρόνια ποιοτικής προσφοράς 
στην ελληνομάθεια των μαθητών της 
Μελβούρνης, προσδοκούμε ότι φέτος 
τα σχολεία μας θα ελκύσουν ακόμα 
περισσότερα ελληνόπουλα για να μά-
θουν την ελληνική γλώσσα και την 
κουλτούρα των προγόνων τους.»

Αναφερόμενος στη δημιουργία της 
νέας σχολικής μονάδας, είπε: 

«Για να μορφώσουμε ακόμα πε-
ρισσότερα ελληνόπουλα στην ελλη-
νική γλώσσα, φέτος ανοίγουμε μια 
νέα σχολική μονάδα στο σχολείο 

Koonung Secondary College κάθε 
Παρασκευή απόγευμα.»

Παράλληλα, συνεχάρη του μαθη-
τές και τους δασκάλους για τις χρι-
στουγεννιάτικες γιορτές που διοργά-
νωσαν.

«Συγχαίρουμε τους μαθητές και 
μαθήτριες και τους δασκάλους τους 
για τις όμορφες χριστουγεννιάτικες 
γιορτές που μας παρουσίασαν με τη 
λήξη του περασμένου έτους. Οι σχο-
λικές μας γιορτές φέτος γιόρταζαν τις 
ομορφιές της Ελλάδας και του ελλη-
νικού πολιτισμού. Μέσα από τραγού-
δια, ποιήματα, θεατρικούς διαλόγους 
και μονόπρακτα, οι μαθητές μας 
γιόρτασαν τον πλούσιο πολιτισμό μας 
και έδειξαν στους γονείς τους πόσο 
το ελληνικό σχολείο  εμπλουτίζει  τα 
παιδιά πολιτιστικά και γλωσσικά.»

Επίσης, ο κ. Μηλίδης συνεχάρη και 
τους μαθητές που τελείωσαν το Ελ-
ληνικό σχολείο.

«Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά 
που τελείωσαν το ελληνικό σχολείο 
μετά από δεκατρία χρόνια ελληνικών 
σπουδών,» είπε. «Ένα μεγάλο μπράβο 
σε όλα τα παιδιά που αποφοίτησαν 
γιατί γνωρίζω πως όλα δούλεψαν 
πολύ σκληρά.»

Κάλεσε δε τους γονείς να επιμέ-
νουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο 
ελληνικό σχολείο και να τα ενθαρρύ-
νουν να φοιτούν ως την τελευταία 
τάξη. 

«Πρέπει όλοι οι Έλληνες γονείς να 
επιμένουν όπως τα παιδιά τους φοι-
τήσουν μέχρι και την τελευταία τάξη 
του ελληνικού σχολείου, γιατί όλα 
τα ελληνικά σχολεία παρατηρούμε 

μια απότομη πτώση στις τάξεις του 
VCE.,» είπε. 

«Οι Έλληνες γονείς πρέπει να κα-
ταλάβουν καλύτερα πόσο θα ωφελη-
θούν τα παιδιά τους από το ελληνικό 
σχολείο και να μην τα αφήνουν να 

εγκαταλείπουν τα ελληνικά τους στις 
μεσαίες τάξεις του γυμνασίου.

»Ευχόμαστε σε όλες τις οικογένειες 
τών ελληνικών σχολείων, καλή χρο-
νιά και τους παρακαλούμε να μην 
ξεχνούν ότι το ελληνικό σχολείο εί-

ναι ένα δεύτερο σχολείο στη ζωή των 
παιδιών τους και βοηθά τα παιδιά 
τους όχι μόνο να είναι δίγλωσσοι μα-
θητές αλλά και καλύτεροι αυριανοί 
πολίτες στην αυστραλιανή κοινω-
νία.» 

Μια νέα σχολική χρο-
νιά άρχισε και το 
ενδιαφέρον για τα 
σχολεία της Κοινότη-
τάς μας είναι για μια 

ακόμη φορά υψηλό. 
Οπως είναι γνωστό η Κοινότητά 

μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παι-

δεία και λειτουργεί απογευματινά/
Σαββατιανά σχολεία, το Alphington 
Grammar, ενώ προσφέρει και σειρά 
σεμιναρίων για την Ελληνική Ιστο-
ρία και Πολιτισμό, προγράμματα δι-
δασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής 
γλώσσας και από φέτος πρόγραμμα 
διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσ-
σας για ενήλικες.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχει 
αναδειχθεί στο μεγαλύτερο φορέα 
διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσ-

σας στην παροικία μας.

Απογευματινά/Σαββατιανά	
σχολεία

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυ-
σής της η Κοινότητα προσέφερε 
προγράμματα διδασκαλίας της Ελ-
ληνικής γλώσσας και έχει βοηθήσει 
πολλές δεκάδες χιλιάδες άτομα να 
μάθουν τη γλώσσα μας και να γα-
λουχηθούν στον Ελληνικό πολιτι-
σμό.

Τα απογευματινά/σαββατια-
νά σχολεία μας λειτουργούν στα 
προάστια Albert Park, Alphigton, 
Balwyn, Doncaster/Templestowe 
και από φέτος στο Mont Albert.

Συγκεκριμένα:
• Στο Albert Park, το σχολείο 

λειτουργεί το Σάββατο από 
τις 9.00πμ-1.00μμ, σε αίθου-
σες του Albert Park Primary 
School, που βρίσκεται στην 
οδό  Bridport και με τάξεις 
από Prep έως Year 12.

• Στο Alphington το σχολείο 
μας λειτουργεί σε αίθουσες 
του Κολλεγίου Alphington 
Grammar, κάθε Παρασκευή 

βράδυ από τις 5.00μμ-
8.45μμ. Το σχολείο βρίσκε-
ται στη διεύθυνση: 18 Old 
Heidelberg Rd, Alphington 
και λειτουργούν τάξεις από 
Prep ως Year 12.

• Στο Balwyn λειτουργούν τά-
ξεις  από Prep ως Year 12, 
το Σάββατο πρωί (9.00πμ-
1.00μμ) και τη Δευτέρα βρά-
δυ (5.00μμ ως 8.45μμ), στη 

διεύθυνση Belle Vue High 
School, Bulleen Rd, North 
Balwyn.

• Στο Doncaster/ Templestowe 
λειτουργούν τάξεις, από 
Prep έως Year 12, το Σάβ-
βατο πρωί (9.00πμ-1.00μμ) 
και την Παρασκευή το βρά-
δυ (5.00πμ-8.45μμ), στο St 
Gregory’s Primary School, 
396 Manningham Rd, 

εκπ
αίδ

ευσ
η

Η παροικία αγκαλιάζει
τα σχολεία της Κοινότητας

Η Κοινότητα γυρίζει σελίδα...
και σας θέλει κοντά της!

6 easey St., Collingwood, Vic. 3064
Tηλ. 9662 2722, Φαξ 96633130 Ε info@greekcommunity.com.au

Γ      ια να γίνετε μέλη στον αρχαιότερο ελληνικό οργανισμό 
της Αυστραλίας, συμπληρώστε την ειδική αίτηση, την 
οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας 

www.greekcommunity.com.au, ή να την πάρετε από τα γρα-
φεία μας, ή να ζητήσετε να σας σταλεί με εμέιλ, ή με το τα-
χυδρομείο. 

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με περισσότερους μαθητές στα σχολεία μας 
και τη λειτουργία νέας σχολικής μονάδας στο Mont Albert

Στιγμιότυπα	από	τις	χριστουγεννιάτικες	σχολικές	γιορτές	που	διοργάνωσαν	στα	τέλη	της	περασμένης	χρονιάς	τα	απογευματινά/σαββατιανά	σχολεία	μας

Μαθητές	και	μαθήτριες	με	τον	διευθυντή	των	σχολείων	μας	κ.	Γιάννη	Μηλίδη

Ο	κ.	Θόδωρος	Μάρκος

Θ. Μάρκος: Έμφαση στην παιδεία

 
Eλληνικά Απογευματινά Σχολεία  

Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελούρνης 
Διευθυντής: Γιάννης Μηλίδης 

Σχολικό έτος 2013 – School year 2013  

Σχολείο 
Campus  

Τάξεις 
Year levels 

Ώρες διδασκαλίας   
Hours of teaching 

		
Albert Park 
Albert	Park	P.S.,	Bridport	Str.,	
Albert	Park	

	 	
Prep-Year	12	

	

		
9.00 π.μ.	-	1.00	μ.μ.	
9.00	am	-	1.00pm	
		

		
Alphington 
Alphington	Grammar	
Old	Heidelberg	Road,		
Alphington	

	 	
Prep-Year	12	

	

		
5.00 μ.μ. –	8.45 μ.μ.	
5.00	pm	–	8.45	pm	
		

		
Balwyn (Saturday campus) 
Σχολείο Σαββάτου 
Belle	Vue	P.S,		
Bulleen	Road,	
North	Balwyn	

	 	
Prep-Year	12	

		
9.00 π.μ.	-	1.00	μ.μ.	
9.00	am	-	1.00pm	
		

		
Balwyn (Monday campus) 
Σχολείο Δευτέρας 
Belle	Vue	P.S,		
Bulleen	Road,	
North	Balwyn	

	 	
Prep-Year	12	

	

		
5.00 μ.μ. –	8.45 μ.μ.	
5.00	pm	–	8.45	pm	
	

		
Doncaster/Templestowe 
Friday campus 
Σχολείο	Παρασκευής	
St Gregory’s P.S,	
396	Manningham	Rd,	
Doncaster	East	

	 	
Prep-Year	12	

	

		
5.00 μ.μ.	–	8.45 μ.μ.	
5.00	pm	–	8.45	pm	
		

		
Doncaster/Templestowe 
Saturday campus 
Σχολείο	Σαββάτου	
St Gregory’s P.S,	
396	Manningham	Rd,	
Doncaster	East	

	 	
Prep-Year	12	

	

		
9.00 π.μ.	-	1.00	μ.μ.	
9.00	am	-	1.00	pm	
	

Νέα σχολική μονάδα το 2013	στο 	
Koonung Secondary College 
615 Elgar Road, Mont Albert 
 
(classes in the Language Centre 
block, next to the tennis courts) 

	 	
Prep-Year	12	

	

	
	
5.00 μ.μ. –	8.45 μ.μ.	
5.00	pm	–	8.45	pm	
	

 
Beginners’ classes	are	held	in	the	campuses:	Balwyn,	Saturday	and	Doncaster,	Friday	and	Saturday	

Τάξεις για αρχάριους	μαθητές στο Balwyn	το Σάββατο και στο Doncaster	την Παρασκευή και το Σάββατο	
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Η  Κοινότητά μας εγκαινίασε φέτος 
πρόγραμμα διδασκαλίας Νέων Ελλη-
νικών για αρχάριους, ενώ συνεχίζει 
το πρόγραμμα διδασκαλίας Αρχαίων 

Ελληνικών, το οποίο λειτούργησε με μεγάλη επι-
τυχία πέρυσι. 

Στόχος του προγράμματος διδασκαλίας των 
Νέων Ελληνικών είναι να βοηθήσει όσους το 
παρακολουθήσουν να βελτιώσουν τις ικανότη-
τές τους στα ελληνικά, έτσι ώστε να μπορούν 
να συζητούν, να γράφουν και να διαβάζουν με 
ευκολία.

Μεταξύ άλλων θα μάθουν να χρησιμοποιούν 
καθημερινές εκφράσεις, να κατανοούν τις βα-
σικές φράσεις σε μια συζήτηση, να συστήνονται 
σε άλλους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες για 
βασικές ανάγκες και να ζητούν πληροφορίες ως 
τουρίστες.

Τα μαθήματα άρχισαν στις 4 Φεβρουαρίου και 
η πρώτη περίοδος θα διαρκέσει έως τις 24 Ιουνί-
ου 2013, ενώ η δεύτερη από τις 15 Ιουλίου έως 
τις 18 Νοεμβρίου. Το κόστος είναι $230 συμπε-
ριλαμβανομένου και του διδακτικού υλικού. Τα 
μαθήματα θα προσφέρονται κάθε Δευτέρα από 
τις 6.00μμ έως 8.00μμ, στο κολλέγιο της Κοινό-
τητας Alphington Grammar, 18 Old Heidelberg 

Rοad, στο Alphington.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν θα λει-

τουργεί τις αργίες και κατά τη διάρκεια των σχο-
λικών διακοπών.

Ο συντονιστής του προγράμματος των Νέων 
Ελληνικών, καθώς και του προγράμματος των 
Αρχαίων Ελληνικών, κ. Αλέξανδρος Γιανναδά-
κης, αναφερόμενος στο πρόγραμμα των Νέων 
Ελληνικών ανέφερε:

«Ένα προϋπάρχον αίτημα μελών της παροι-
κίας μας, να προσφέρονται μαθήματα νέων Ελ-

ληνικών σε ενήλικες, ικανοποιείται κατά την 
τρέχουσα σχολική χρονιά. Η Κοινότητά μας είναι 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προ-
σφορά ενός νέου προγράμματος Νέων Ελληνι-
κών για Ενήλικες.

»Από τις αρχές του Φεβρουαρίου λειτουργεί 
τμήμα αρχαρίων, στο οποίο μπορούν να εγγρα-
φούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν 
από μηδενική βάση, χωρίς καμιά προαπαι-
τούμενη γνώση της νέας ελληνικής γλώσσας.                                                                                                    
Το περιεχόμενο των μαθημάτων που κυρίως εί-
ναι γλωσσικό αλλά με πλούσιες αναφορές στην 
αγγλική γλώσσα σε ζητήματα ιστορίας και πο-
λιτισμού στοχεύει στην απόκτηση μιας βασικής 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας, άμεσα χρησι-
μοποιήσιμης σε περίπτωση  που κάποιος/κάποια 
θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα και να επικοινω-
νήσει στοιχειωδώς στα Ελληνικά, αλλά και ταυ-
τόχρονα απαραίτητης, προκειμένου να συνεχίσει 
στα επόμενα επίπεδα που θα δημιουργηθούν 
στη συνέχεια για την περαιτέρω εκμάθησή της.                                                                                                                           
Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ελληνικής 
καταγωγής σπουδαστές που δεν είχαν την ευ-
καιρία να μάθουν Eλληνικά στα μαθητικά τους 
χρόνια, αλλά και σε μη ελληνικής καταγωγής 
που για διάφορους λόγους επιθυμούν να μά-
θουν. Αποτελεί δε μια θαυμάσια ευκαιρία τόσο 
για τους γονείς να βελτιώσουν την επάρκειά τους 
στην ελληνική γλώσσα και έτσι να γίνουν οι ίδιοι 
κινητήριοι μοχλοί στην προσπάθεια των παιδιών 
τους να μάθουν Ελληνικά, όσο και για τους εγ-
γονούς και τις εγγονές να συνομιλήσουν με τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες τους στα Ελληνικά, 
αν δεν το έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. 

»Ήδη το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για 
αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για το 
πρόγραμμα αποτελεί ένδειξη μιας καλής αρχής 
και προοπτικής.»

Πρόγραμμα	Αρχαίων	Ελληνικών
Μετά την επιτυχία που είχε το πρόγραμμα δι-

δασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών το περασμέ-
νο έτος, αποφασίσθηκε να επαναληφθεί και το 
2013 και συγκεκριμένα σε δύο τμήματα: αρχαρί-
ων και μέσου επιπέδου. Το τμήμα μέσου επιπέ-
δου θα δώσει την ευκαιρία σε όσους παρακολού-
θησαν αυτό των αρχαρίων κατά το περασμένο 
έτος να περάσουν στο επόμενο στάδιο συνεχίζο-
ντας την εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών.

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος λειτουργούν 
τα τμήματα ενηλίκων και μαθητών. Το τμήμα 
ενηλίκων λειτουργούν για τους αρχάριους την 
Τετάρτη και των μέσου επιπέδου την Τρίτη, από 
τις 6μμ έως τις 8μμ, σε αίθουσα του κολλεγίου 
Alphington Grammar. Στο πρώτο εξάμηνο τα 
μαθήματα για τους αρχάριους θα διαρκέσουν 

από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις 26 Ιουνίου και 
στο δεύτερο από 17 Ιουλίου έως τις 18 Δεκεμ-
βρίου. Το κόστος είναι $200 για κάθε εξάμηνο. 
Για τους προχωρημένους το πρώτο εξάμηνο θα 
διαρκέσει έως τις 25 Ιουνίου και το δεύτερο από 
τις 16 Ιουλίου έως τις 17 Δεκεμβρίου.

Το τμήμα αρχαρίων για τους μαθητές λειτουρ-
γεί επίσης στο Alphington Grammar, τις Πέ-
μπτες, από τις 5μμ-8μμ και θα κοστίζει $240. Το 
πρώτο εξάμηνο θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου 
και το δεύτερο από τις 18 Ιουλίου έως τις 19 Δε-
κεμβρίου. Το τμήμα προχωρημένων λειτουργεί 
το Σάββατο, από τις 10πμ έως τις 1.00μμ, στο St 
Gregory’s Primary School, 396 Manningham 
Rd, Doncaster East. Το πρώτο εξάμηνο θα διαρ-
κέσει έως τις 22 Ιουνίου και το δεύτερο από τις 
20 Ιουλίου έως τις 14 Δεκεμβρίου.  

Σημειώνεται ότι στο κόστος δεν συμπεριλαμ-
βάνονται και τα έξοδα για το διδακτικό υλικό.

«Το πρόγραμμα των Αρχαίων Ελληνικών είχε 
μεγάλη επιτυχία πέρυσι,» δήλωσε ο συντονιστής 

του προγράμματος κ. Αλέξανδρος Γιανναδάκης. 
«Η επιτυχής 6μηνη λειτουργία του προγράμμα-
τος αρχαίων ελληνικών για ενήλικες και μα-
θητές γυμνασίου, που προσέφερε η Ελληνική 
Κοινότητα το 2012 έχει εξασφαλίσει τη συνέχεια 
του το 2013 και υπόσχεται τη δυναμική μελλο-
ντική του προοπτική,» πρόσθεσε.

Την τρέχουσα σχολική περίοδο θα λειτουρ-
γήσουν 2 τμήματα, το τμήμα μέσου επιπέδου Ι, 
στο οποίο θα φοιτήσουν οι περυσινοί αρχάριοι 
και όσοι έχουν επίσημα ή ανεπίσημα κάποιες 
βασικές γνώσεις των αρχαίων ελληνικών, και το 
τμήμα των αρχαρίων, στο οποίο μπορούν να εγ-
γραφούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν 
από μηδενική βάση, χωρίς καμιά προαπαιτούμε-
νη γνώση.

»Το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι κυρίως 
γλωσσικό. Ωστόσο δεν λείπουν οι αναφορές και 
οι προσεγγίσεις πολιτιστικών και ιστορικών ζη-
τημάτων άρρηκτα συνδεδεμένων με την αρχαία 
ελληνική γλώσσα. Εξάλλου αυτή είναι η αποστο-
λή της γλώσσας, να εκφράσει την πολιτιστική 
επινόηση και δημιουργία.»

Διαπιστώσεις	μαθητών
Σύμφωνα με τον κ. Γιανναδάκη, οι ακόλουθες 

διαπιστώσεις ορισμένων από εκείνους που πα-
ρακολούθησαν το περυσινό πρόγραμμα είναι εν-
δεικτικές της σημασίας και της προοπτικής του:                                                          

«Η γνωριμία με μια γλώσσα που πρώτη εξέ-
φρασε τις βασικές αξίες που θεμελίωσαν το ση-
μερινό πολιτισμό είναι συγκινητική...», 

«Μαθαίνοντας αρχαία Ελληνικά, θα είμαι σε 
θέση να καταλαβαίνω το νόημα των γραπτών κει-
μένων που βλέπω σε διάφορους αρχαιολογικούς 
χώρους της Ελλάδας.», 

«...έτσι θα μπορέσω κάποτε να διαβάσω τους 
αρχαίους Έλληνες συγγραφείς από το πρωτότυ-
πο.», 

«...κατανοώ  βαθύτερα το νεοελληνικό λεξιλό-
γιο και το αγγλικό λεξιλόγιο που προέρχεται από 
την ελληνική γλώσσα.», 

«...με βοήθησαν να καταλάβω βαθύτερα το νόη-
μα της κλασικής παιδείας και νιώθω περισσότερο 
μορφωμένος/μορφωμένη», 

«..θα με βοηθήσει να πάρω καλύτερους βαθ-
μούς στις εξετάσεις του VCE για το πανεπιστήμιο 
με επί πλέον 15 μόρια».   

In what Festival organisers 
have called a coup, the tal-
ented and extremely popu-
lar Cypriot born superstar 
Mihalis Hatzigiannis will 

headline this year’s Antipodes 
Festival in Lonsdale Street, Mel-
bourne, on Saturday March 16 
and the Greek Festival of Sydney, 
at Darling Harbour, on Sunday 
March 17.

Hatzigiannis was born in Nico-
sia, Cyprus and graduated from 
the Cyprus Music Academy (Royal 

College of London) with a degree 
in piano, guitar and music theory. 
Starting out young with his first 
major performances coming at 
Eurovision qualifiers when he was 

only 17 years old, he had three hit 
records (all reaching platinum sta-
tus in Cyprus) and a performance 
at Eurovision by the time he was 
20. Sold out tours and platinum 
records followed right across the 
Greek speaking world including 2 
previous sold out tours of Austra-
lia.

The Greek Festival of Sydney 
and Melbourne’s Antipodes Festi-
val have become renowned world-
wide as the largest celebrations of 
Greek culture outside of Greece. 
Tens of thousands of people attend 
the free events with the highlight 
each year being the performance 
by an invited guest artist on the 

respective main stages at 
Lonsdale Street and Tumba-
long Park.

In taking to the Festival 
stages, Hatzigiannis follows 
in the footsteps of some of 
Greece’s most wellknown 
performers including 

Eleftheria Arvanitaki, George 
Dalaras, Haris Alexiou, Glykeria, 
Dimitra Galani, Alkistis Protop-
saltis and Pantelis Thalassinos.

“We are delighted and excited 

about having one of the hottest 
Greek artists in recent years grac-
ing our stage,” said Leonidas Vla-
hakis, co-chairperson of the An-
tipodes Festival.

“Beyond simply being a great 
performer one of Hatzigianni’s 
attractions for us is his appeal 
amongst a younger audience,” said 
Nia Karteris, from the Greek Festi-
val of Sydney.

Hatzigiannis was last in Aus-
tralia in 2011, and with his broad 
range of musical talents and ex-
tensive song list, we’re excited to 
be presenting these concerts for 
free to Melbourne and Sydney au-
diences.

The Lonsdale Street Glendi is 
the highlight of the Antipodes 
Festival, the cultural arm of the 
Greek Community of Melbourne, 
which sees Melbourne’s Greek 
centre transform into one giant 
free street party, bringing together 
local and international perform-
ers, children’s activities and food, 
for a weekend of fun and feasting.

The Greek Festival of Sydney 
takes over Darling Harbour during 

the weekend of March 16 and 17,  
where it comes alive to the sound 
of fabulous Greek music, the aro-
mas of Greek food, displays of 
Greek dancing and many surprises 
for the children. It’s the perfect 
way to celebrate the vibrant mul-
ticulturalism of Sydney and to ex-
plore the beauty of Greek culture.

WHEN: 
• Saturday 16 March at Mel-

bourne’s Antipodes Festival in 
Lonsdale Street

• Sunday 17 March at the Greek 
Festival of Sydney at Darling 
Harbour.

NOTE: BOTH PERFORMANCES ARE 
FREE TO THE PUBLIC

Fe
sti

val

Mihalis Hatzigiannis 
to headline the 2013 
Antipodes Festival

Συνεχίζεται και φέτος το πρόγραμμα διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών,                          
ενώ εγκαινιάσθηκε και πρόγραμμα Ελληνικών για αρχάριους

Μεγάλο το ενδιαφέρον για τα προγράμματα 
Νέων Ελληνικών και Αρχαίων Ελληνικώνεκπ

αίδ
ευσ

η

Ο	εκπαιδευτικός	κ.	Αλέξανδρος	Γιανναδάκης	ενώ	διδάσκει	Αρχαία	Ελληνικά

«Εγκαινιάζουμε από φέτος και 
το πρόγραμμα Ελληνικών για 
αρχάριους ύστερα από αίτημα 
πολλών ενδιαφερόμενων»

‘We are delighted and 
excited about having one 
of the hottest Greek artists 
in recent years gracing our 
stage’   - LeONIDAS VLAHAKIS

mihalis	Hatzigiannis
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Psarandonis:

The King
of Lyra

As the new Principal 
of Alphington Gram-
mar School, it is with 

great pleasure that I intro-
duce myself to all families 
of the members of the Greek 
Orthodox Community of 
Melbourne and Victoria.

At Alphington Grammar School one of the 
things we take great pride in is the academic 
endeavours of all our students. After a year of 
hard work and commitment, our Year 12s have 
been rewarded for their efforts. It is with great 
pleasure that I can inform you all that Alph-
ington Grammar School’s class of 2012 have 
continued the ongoing upward trend in the 
VCE performance of our students.

We achieved 8 results of 45 or above (which 
places these students in the top 2% of all stu-
dents in the State). This year Study Scores of 
40+ have been achieved in a range of subjects 
including: Further Maths; Legal Studies; Health 

& Human Development; English; Literature; 
Accounting; Greek; Economics; IT Applications; 
Biology; Psychology; Physics; and Chemistry.

These results are particularly impressive 
in light of the fact that our students are not 
stopped from doing certain subjects as is the 
practice at other schools. This year we had sev-
eral students complete Maths Methods, Chi-
nese, Specialist Maths, Greek and Chemistry 

and the average scaled score in each of these 
subjects was well above the median point for 
the State (ie 30). 

The performance of our Year 11 students 
has also been most positive. Nearly 30% of our 
Year 11s achieved a Study Score in excess of 
40+.  

The Class of 2012 have set a benchmark for 
future generations of Alphington students.

Left,	mr	mark	Stanton	,	Director	of	training	&	Learning	and	right,

Adonis Xylouris, aka Psarando-
nis, comes from a renowned 
Cretan musical family and 
is known as the most idio-
syncratic lyra player on the 

island. An exponent of tripped out Cretan 
music, Psarandonis’ unique three-stringed 
lyra playing style, his distinctive voice and 
his inimitable rendition of traditional folk 
songs has made him a cult legend in Greece 
and beyond, particularly with a younger 
generation of Cretan music lovers. Seeing 
Psarandonis live is considered to be a once 
in a lifetime experience. In January 2009, 
Psarandonis gave memorable performances 
at the All Tomorrow’s Parties Festival curat-
ed by Nick Cave & The Bad Seeds and hosted 
on Cockatoo Island, Sydney and Mt Buller 
in Victoria.

“The input of Cave’s current artistic muse 

and Bad Seed protagonist Ellis was no more 
evident than in the choice of Greek lyra play-
er Psarandonis who, despite limited prior 
exposure, whipped the crowd into a dancing 
frenzy to conclude Saturday night’s proceed-
ings on the small stage.” - Review from ATP 
Mt.Buller

“Psarandonis is a Greek musical legend 
and master of the lyra, a traditional Cretan 
folk instrument. Accompanied by his son 
George Xylouris (Xylouris Ensemble) also on 
lyra and Jim White (Dirty Three) on drums 
they were a breath of fresh air from the elec-
tricity filling the island air. The mood was 
different and the crowd gave a standing ova-
tion for his instrumental and singing mas-
tery. It was a musical education for many of 
the audience who got to hear him.” - Review 
from ATP Sydney

George Xlyouris and Jim White will again 
join the master lyra player as they weave 
a way into your skull with shows in Syd-
ney, Melbourne and Castlemaine in addition 
to the already announced performances at 
Womadelaide and at Meredith’s Golden 

Plains Festival.
Tickets for all headline shows are now on 

sale.

• March 9th: Meredith, Golden Plains 
Festival (sold-out)

• March 10th: Adelaide, Womadelaide
• March 11th: Adelaide,  Womadelaide
• Tickets for both shows on-sale from 

www.womadelaide.com.au
• March 15th: Marrickville (Sydney), 

The Factory 
• Tickets $56.70 + bf from www.thefac-

torytheatre.com.au
• March 21st: Castlemaine, Theatre 

Royal
• Tickets $40.00 + bf from www.the-

atreroyal.info
• March 22nd: Melbourne, The Forum 

(reserved seating only)
• Tickets $62.70 (includes inside charge 

and booking fee, some transaction 
fees may apply) from www.ticketmas-
ter.com.au or phone: 1300 11 10 11

Don’t miss Psarandonis live this March.

It is a significant year for education at 
the Greek Community, with Ancient 
Greek classes continuing and expand-
ing, the introduction of beginners 

Modern Greek classes and a new campus 
for our Greek Afternoon Schools.

This school year we are offering begin-
ners Ancient Greek courses for adults and 
secondary students in years 7-9.

Students will have the opportunity to 
study the language used by the Athenians 
in the 5th and 4th centuries B.C.E. By 
studying the language they will uncover 
the origins of philosophy, science, politics, 
history and literature and develop a better 
understanding of the English language and 
the origins of grammar. 

After its successful pilot program in 2012, 
intermediate Ancient Greek classes will be 
offered in 2013, giving adults and second-
ary students the opportunity to continue 
their studies. 

“The program was a great success last 

year, which has ensured its continuation in 
2013,” said Mr Alexandros Giannadakis, co-
ordinator and teacher of the Ancient Greek 
and Modern Greek Programs.

“The course content is focused on learn-
ing the language, but in a cultural context. 
So there are rich cultural and historical ref-
erences and approaches. 

We must not forget that the mission of 
language is to express the cultural concep-
tion and creation.”

Below are some comments from students 
who attended the Ancient Greek program 
last year:

“It’s very exciting to learn a lan-
guage that first expressed the core 
values which founded the western 
culture”;

 “Learning ancient Greek, I will 
be able to understand the meaning 
of written texts in various archaeo-

logical sites in Greece”;
“...I hope one day I will be able to read the 

works of the ancient Greek writers from the 
original”;

“...I will be able to have a better under-
standing of the Modern Greek vocabulary”; 

“...I can better understand the English vo-
cabulary derived from Greek”;

“...I can understand the deeper meaning of 
classical education and I feel more educated 
“;

“...so, I can get a better VCE score, since my 

performance in this lesson can increase up 
to 15 marks after the scaling”.

modern	greek	classes
The Greek Community is offering begin-

ners Modern Greek classes for adults in 
2013. 

The course will include the development 
of skills in writing, reading, speaking, and 
listening and upon the completion of the 
course students will be able to:

- Understand and use familiar everyday 
expressions 

- Understand and use basic phrases in 
conversation 

- Introduce themselves and others 
- Exchange information about basic needs 
- Ask and provide tourist information.

“From February 2013, we’ll see start a 
beginners class, in which everyone can en-
rol, without any prerequisite knowledge of 
the Greek language. The course content is 

mainly linguistic but rich in cultural and 
historical information in English,” said Mr 
Giannadakis.

“The aim is for students to acquire a ba-
sic knowledge of the Greek language, which 
will assist them should they decide to visit 
Greece.

It is also a great opportunity for parents 
to improve their proficiency in the Greek 
language, and to be able to assist their chil-
dren to learn Greek. It is a great opportunity 
for grandchildren to talk with their grand-
parents in Greek, if they have not succeeded 
so far.”

new	greek	School	campus
This year our Afternoon Greek Schools 

will operate a new campus at Koonung Sec-
ondary School, in Mont Albert (615 Elgar 
Road), on Friday evenings, from 5.00pm to 
8:45pm. Classes have already commenced.

“Since we have a lot of students enrolled 
on Fridays, we decided to start a new cam-
pus at Koonung Secondary School,” explains 
the principal of our Greek Afternoon School 
Mr Yiannis Milides.

“The new campus will also give the op-
portunity to students of that area to attend 
and learn the Greek language,” added GOC-
MV’s Education convenor  and Board mem-
ber Mr Theo Markos.

Mr Milides thanked all students and 
teachers for the wonderful Christmas Con-
certs they presented last year. “I believe 
that the oncerts displayed our rich culture 
and how much our students have been en-
riched culturally and linguistically by an-
other year of Greek School,” he said. 

He also congratulated the students who 
completed their Greek School after twelve 
years of Greek studies. “I commend all the 
students as I know how hard they worked 
to successfully complete their study of the 
Greek Language”.

Education and Culture
are GOCMV’s priority

The Ancient Greek classes are continuing and expanding, new Modern Greek classes for 
beginners will start this year, together with a new campus for our Greek Afternoon Schools

edu
cat
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Students will have the opportunity 
to study the language used by 
the Athenians in the 5th and 4th 
centuries B.C.E.

adonis	Xylouris,	aka	Psarandonis

an	exciting	year	for	our	greek	afternoon	Schools	with	more	enrolments	and	a	new	campus

aDuLtS	

■Wednesdays, 6-8pm 

Semester 1: 6 February - 26 June 
Semester 2: 17 July - 18 December 
*Cost: $200 per semester 
Venue: Alphington Grammar School 
18 Old Heidelberg Rd, Alphington  

SeconDary	StuDentS

■Thursdays 5-8pm 

Semester 1: 7 February - 27 June 
Semester 2: 18 July - 19 December 
*Cost: $240 per semester 
Venue: Alphington Grammar School 
18 Old Heidelberg Rd, Alphington 
*Cost does not including course materials.
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■Mondays, 6-8pm 
17 sessions: 4 February - 24 June, 2013.
Fees: $230 (includes course materials). 

 Venue: 
Alphington Grammar School, 18 Old Heidelberg Road, Alphington 

OR 

■Mondays 6-8pm.
17 sessions. 15 July - 18 November, 2013. 
Fees: $230 (includes course materials).

Venue: 
Alphington Grammar School, 18 Old Heidelberg Road, Alphington 
 
Further	information	can	be	requested	from	the	Program	coordinator:	
alexandros	giannadakis:	algi1331@gmail.com,	mobile:	0431	995	055	

aDuLtS	

■Tuesdays, 6-8pm 

Semester 1: 5 February - 25 June 
Semester 2: 16 July - 17 December 
*Cost: $200 per semester 
Venue: Alphington Grammar School 
18 Old Heidelberg Rd, Alphington  

SeconDary	StuDentS

■Saturdays  10am-1pm 

Semester 1: 9 February - 22 June 
Semester 2: 20 July - 14 December 
*Cost: $240 per semester 
Venue: St Gregory’s Primary School,
396 Manningham Rd, E. Doncaster
*Cost does not including course materials.
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Psarandonis:

The King
of Lyra

Following her successful visit to 
Melbourne in May last year with 
International Children’s theatre 
group “Aeroplio”, Stella Mihail 

(photo) is back in Melbourne to take part 
in performances with the “Modern Greek 
Theatre of Australia” and to also conduct 
drama workshops with students from the 
GOCMV Greek Schools. 

Stella has an extensive background in 
theatre, having performed with many 
professional theatre and dance productions 
in Greece. 

The GOCMV is constantly looking for 
new ways to teach the Greek language and 
culture to our students, and incorporating 
a drama and theatre component into the 
curriculum will be of great benefit to our 
students. 

Students (and parents) who saw Stella 
perform “Of fire, of wind’ last year were 
mesmerised by her storytelling abilities, 
and is an outstanding solo performer. 

Drama 
Workshops 
for GOCMV 
Students

Α message from the new Principal, Dr Vivianne Nikou

A summary of the results
•	Median	Study	Score	30
•	40+	Results	10%
•	Average	Study	Score	(local	students)	31.5%
•	No	of	Subjects	with	40+	scores	30%
•	%	of	year	11s	getting	40+	scores	30%
•	%	of	student	ATARs	in	top	5%	of	State	6%
•	%	of	student	ATARs	in	top	10%	of	State	11%
•	%	of	student	ATARs	in	top	20%	of	State	30%
•	Average	ATAR	well	above	State	Averages

«At Alphington Grammar School one of the things we take great pride in is the academic endeavours of all our students»



12  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ φεβρουαριοσ 2013

Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΚΟΥ

Readers who are familiar with 
the iconic Greek Community 
Centre located on the corner 
of Lonsdale & Russell Street,  

will by now be aware that the proposed 
Antipodes Cultural Centre is gradually 
becoming a reality.

With the commencement of works 
well under way, the Antipodes Cultural 
Centre will soon become the new home 

of the Greek Orthodox Community of 
Melbourne & Victoria (GOCMV). The 
GOCMV is entering a new era with the 
commencement of its cultural centre; 
five levels dedicated to the promotion of 
our culture and language that will high-
light the benefits of community interac-
tion in the city of Melbourne. 

The Antipodes Cultural Centre is con-
sidered by many as:

• The largest and most ambitious proj-
ect undertaken by the GOCMV.

• The  largest cultural centre outside 
the borders of Greece
• A centre that will embrace not only 
Greeks of  the Hellenic Diaspora but 
will promote the notion of Hellenism 
throughout our multicultural society
• A centre that will make us proud of 
our heritage and be a major attraction 
for those that visit Melbourne.
Although there have been many that 

have doubted that the project will ever 
proceed,  a glance at the once iconic cor-
ner building will prove that the dream is 
gradually becoming a reality. So let’s be 
proud of our future Culture Centre and 
let us take ownership; this will invigorate 
the Greek community and will put our 
community on the forefront of cultural 
and language advancement. Further in-
formation about how you can be part of 
this exciting period in our community’s 
will be posted on our website and other 
dedicated social mediums.

• We urge all members of the Greek 
community to participate in such a mag-
nanimous task; any form of contribution 
is welcome.

membership
A great way to be part of the Greek 

Community is to become a member. 

As part of our promotional campaign 
we are introducing the concept of a Pre-
mium membership. This is a voluntary 
contribution, and those who become Pre-
mium Members will be offered discounts 
and offers throughout the year. Further 
information will soon be available on our 
website. 

education	&	culture	
Language and culture are the funda-

mental cornerstones of our organisation. 
This year, with the commencement of 
classes for Ancient Greek for both Sec-
ondary students & Adults and Greek 
Language classes for beginners we em-
bark upon an ambitious education pro-
gram designed to attract participants 
from the broader community.

We hope that such pilot programs will 
become part of the official education pro-
gram to be offered at our Cultural Centre.  
The new Centre will offer state of art fa-
cilities that will be used for the provision 
of an extensive curriculum program that 
will focus on language, history & culture.

This is a unique and extraordinary op-
portunity to redefine the Greek commu-
nity through the benefits of cultural di-
versity, the Arts and language. A Cultural 
Centre designed to belong to all of us. 

A new era for the
Greek Community

		the	new	gocmV	building

The Antipodes Cultural Centre is considered the largest and most ambitious 
project undertaken by the GOCMV

‘Language	and	culture
are	the	fundamental	
cornerstones	of	our	
organisation’	


