
Οι πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις 
της Κοινότητάς μας όσον αφορά 
στο θέμα υπογραφής της δια-

κρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας 
και Αυστραλίας για την παραχώρηση 
βίζας σε νέους από 18 έως 30 χρόνων, 
για διακοπές με δικαίωμα εργασίας, συ-
νέβαλαν στο να υπάρξει πρόοδος στο 
θέμα αυτό. Ο υφυπουργός Εξωτερικών 
κ. Ακης Γεροντόπουλος, αρμόδιος για 
θέματα αποδήμων, σε πρόσφατες δηλώ-
σεις του, στο ελληνικό πρόγραμμα της 
SBS, τόνισε ότι είχε συνάντηση με την  
πρέσβη της Αυστραλίας στην Ελλάδα, 
κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτη-
σαν το θέμα αυτό. «Της είπα ότι είμαστε 
έτοιμοι να υπογράψουμε τη συγκεκρι-
μένη συμφωνία,» τόνισε. Ανέφερε δε, 
ότι η Ελλάδα επεδίωξε μια πιο ευνοϊκή 
συμφωνία, αλλά η Αυστραλία ήθελε να 
εκδίδονται οι βίζες αυτές υπό όρους και 
σε περιορισμένο αριθμό υποψηφίων, ως 
500 ετησίως. «Ανεξάρτητα αν η ελληνι-
κή πλευρά ήθελε κάτι παραπάνω από 
αυτήν τη συμφωνία, αρκεί η πλευρά 
της Αυστραλίας να μας τη φέρει και θα 
μπουν άμεσα οι υπογραφές. Αν και δεν 
μιλάμε για μεγάλο αριθμό, μια και αφο-
ρά περίπου 500 άτομα, νομίζω ότι ακό-
μα και αυτό είναι αρκετά σημαντικό,» 
τόνισε. Ευχόμαστε η συμφωνία αυτή να 
υπογραφεί το συντομότερο και να μην 
συνεχιστούν άλλο οι καθυστερήσεις.
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ςυνΕντΕυξη 

«Θέλουμε όλη 
την παροικία 
κοντά μας»

"" ΣΕΛ. 8-9

`	B.	ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ςυνΕντΕυξη 

Η Κοινότητα 
πρέπει να γίνει 
κοσμοπολίτικη

"" ΣΕΛ. 6

	̀	Γ.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ςυνΕντΕυξη 

Μια ζωή στα 
σχολεία της 
Κοινότητάς μας

"" ΣΕΛ. 10-11

`	Γ.	ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ	

``συνεχιζονται`τα`
σεμιναρια...
Άρχισε η τρίτη σειρά των 
Σεμιναρίων Ελληνικής 
Ιστορίας και Πολιτισμού 
που διοργανώνει και 
φέτος η Κοινότητά μας με 
ενδιαφέρουσες διαλέξεις 
και παρουσιαστές.

ΣΕΛ. 5

Έτοιμη η Αθήνα 
για υπογραφή 
της συμφωνίας

FlashNews``τα`σχολεια`τησ`
κοινοτητασ`μασ...
Και παιδικό θέατρο διδά-
σκονται μεταξύ άλλων οι 
μαθητές των απογευμα-
τινών και Σαββατιανών 
σχολείων μας 

ΣΕΛ.2

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 6 σχολεία: Albert Park (Σάββατο), Alphington (Παρασκευή), Balwyn (Σάββατο kai Δευτέρα) 

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

``προχωρουν`οι`ερ-
γασιεσ`ανεγερσησ`του`
νεου`κτιριου...
Οι εργασίες για την οικο-
δόμηση του νέου κτιρίου 
της Κοινότητας που θα 
στεγασθεί το Πολιτιστικό 
Κέντρο συνεχίζονται με 
κανονικό ρυθμό και όπως 
είχαν προγραμματιστεί 

ΣΕΛ 3 

συν
αυλ

ία

O ελληνικής καταγωγής πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Φούτμπολ Αυστραλίας, κ. Ανδρέας Δημη-
τρίου, πρόκειται να είναι ο κύριος ομιλητής σε 
μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνει 

με την ευκαιρία της γιορτής του πατέρα το ημερήσιο 
κολλέγιο της Κοινότητάς μας Alphington Grammar, την 

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου. «Είναι μια μοναδική ευκαιρία για 
όλους να ακούσουμε τον Ανδρέα να μιλά για την προσωπική 
και επαγγελματική του πορεία,» δήλωσε η διευθύντρια του 
κολλεγίου Δρ Βίβιαν Νίκου. Τα έσοδα από την εκδήλωση θα 
διατεθούν για την ενίσχυση της έρευνας για τον καρκίνο του 
προστάτη.                                                             ΣΕΛ. 3 & ENG. P. 13

O ‘βασιλιάς’ 
του φούτμπολ 
στο κολλέγιο 
Alphington 
Grammar

Μεγάλο ενδιαφέρον 
για τα προγράμματα 
Νέων και Αρχαίων 
Ελληνικών

Τα προγράμματα διδασκαλίας Νέων Ελληνικών και 
Αρχαίων Ελληνικών για ενήλικες που προσφέρει 
η Κοινότητά μας, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέ-

ρον ακόμα και ατόμων μη ελληνικής καταγωγής. Πιο συ-
γκεκριμένα, ένας στους τρεις σπουδαστές είναι μη ελλη-
νικής καταγωγής.                                                                       ΣΕΛ. 7

``μια`συζητηση`με`
τον`δικαστη`αιμιλιο`
κυρου...
Μια ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση-συζήτηση 
με τον δικαστή Αιμίλιο 
Κύρου παρουσιάζει το 
Φεστιβάλ Αντίποδες και 
ο οργανισμός «Food for 
Thought»

"" ΣΕΛ 4

``alphington`
grammar`students`
support`greece...
A joint fundraising 
activity with the «Greek 
Ambassadors»...

"" P 13 - MORE ENGLISH NEwS12-14

ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

O ‘βασιλιάς’ 
του φούτμπολ 
στο κολλέγιο 
Alphington 
Grammar



2  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ aυγουστοσ 2013 3august 2013  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Περνώντας από τη γωνία 
των οδών Λόνστεϊλ και 
Ράσελ, όπου για χρόνια 
βρίσκονταν το παλαιό 

κοινοτικό κτίριο, μπορεί να παρα-
τηρήσει κανείς την πρόοδο που ση-
μειώνεται όσον αφορά στην οικοδό-
μηση του νέου κτιρίου 15 ορόφων 
της Κοινότητάς μας, στο οποίο θα 
στεγασθεί το Ελληνικό Πολιτιστικό 

Κέντρο.
Μετά την ολοκλήρωση των ερ-

γασιών κατεδάφισης, έγινε η εγκα-
τάσταση του μεγάλου γερανού που 
απαιτείται για τις εργασίες οικοδό-

μησης του νέου κτιρίου.
«Το πρώτο στάδιο των εργασιών 

με την κατεδάφιση ολοκληρώθηκε, 
ενώ έχουν αρχίσει οι εργασίες για 
την οικοδόμηση του νέου κοινοτι-
κού κτιρίου, το οποίο θα παραδοθεί 
στην Κοινότητά μας μέχρι τον Ιούνιο 
2014,» λέει ο πρόεδρος της Κοινότη-
τας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης.

Τονίζει ότι, στόχος δεν είναι μόνο 
να δημιουργηθεί το Ελληνικό Πο-
λιτιστικό Κέντρο, αλλά να είναι και 
υψηλών προδιαγραφών και «όσο 
γίνεται, φυσικά μέσα στις δυνατότη-
τές μας, τέλειο». «Πολύ σύντομα θα 

δούμε να «φυτρώνει» στο χώρο του 
παλαιού, το νέο κοινοτικό κτίριο,» θα 
πει.

Ο κ. Παπαστεργιάδης πιστεύει πως 
το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη 

της Κοινότητας, καθώς και όλος ο 
Ελληνισμός θα αισθανόμαστε υπερή-
φανοι που αποκτήσαμε το Πολιτιστι-
κό Κέντρο και «που το μεγάλο όνειρο 
το κάναμε πραγματικότητα». 

«Όλοι δουλεύουμε σκληρά για το 
σκοπό αυτό και με την υποστήριξη 
των αρμόδιων κυβερνητικών και δη-
μοτικών αρχών, των ευεργετών και 
των μελών μας, είμαστε βέβαιοι ότι 
όλα θα πάνε καλά,» προσθέτει.

«Είμαστε τυχεροί που στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο έχουμε άτομα που 
είναι ειδικοί σε διάφορους τομείς, 
όπως στην ανέγερση κτιρίων για πα-
ράδειγμα, σαν τον κ. Νίκο Πάρθημο. 
Επίσης είναι και πολλοί  Έλληνες που 
εργάζονται για το έργο αυτό και προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως ο 
αρχιτέκτονας Νίκος Μακρής.»

Την ικανοποίησή του για την πο-
ρεία των εργασιών εξέφρασε και ο 
κ. Νίκος Πάρθημος που είναι επικε-
φαλής της αρμόδιας επιτροπής του 
Δ.Σ. για την οικοδόμηση του νέου 
κτιρίου.

«Οι εργασίες προχωρούν με κανο-
νικό ρυθμό και όπως είχαν προγραμ-
ματιστεί,» λέει. «Σύντομα θα δούμε το 

νέο κτίριο να υψώνεται στη θέση του 
παλαιού.»

Oελληνικής καταγω-
γής πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Φού-
τμπολ Αυστραλίας, 

Ανδρέας Δημητρίου, πρόκειται 
να είναι ο κύριος ομιλητής σε 
μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση 
που διοργανώνει με την ευκαι-
ρία της γιορτής του πατέρα το 
ημερήσιο κολλέγιο της Κοινότη-
τάς μας Alphington Grammar.

Η εκδήλωση διοργανώ-
νεται το πρωί της Πέμπτης 
5 Σεπτεμβρίου 2013, από τις 
7.00πμ-9.00πμ, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του κολλε-
γίου «Αndrianakos Centre» (Old 
Heidelberg Rd, Alphington). Τα 
έσοδα από την εκδήλωση θα 
διατεθούν για την ενίσχυση της 
έρευνας για τον καρκίνο του 
προστάτη. Σημειώνεται ότι ο κ. 
Δημητρίου υποστηρίζει ενεργά 
τις εκστρατείες ενημέρωσης του 
κοινού για θέματα υγείας που 
αφορούν τους άντρες.

«Είναι μια μοναδική ευκαιρία 
για όλους να ακούσουμε τον 
Ανδρέα να μιλά για την προ-
σωπική και την επαγγελματική 
του πορεία, τις προκλήσεις που 
αντιμετώπισε και τις επιβραβεύ-

σεις του,» δήλωσε η διευθύντρια 
του Alphington Grammar Δρ 
Βίβιαν Νίκου. 

«Την ίδια στιγμή, όσοι θα 
συμμετάσχουν στην εκδήλωση, 
εκτός από το ότι θα έχουν ένα 
αξέχαστο πρωινό, θα μπορέσουν 
να βοηθήσουν και τις έρευνες 
για την αντιμετώπιση του καρ-
κίνου του προστάτη, που είναι 
μία από τις σοβαρότερες μορφές 
καρκίνου που πλήττουν τους 
άντρες.»

Από την πλευρά του, ο πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Αlphington Grammar 
και μέλος του Δ.Σ. της Κοινό-
τητας κ. Νίκος Κουκουβιτάκης 
δήλωσε: «Μας τιμά ιδιαίτερα 
που ο πρόεδρος του AFL  θα 
επισκεφθεί για πρώτη φορά το 

Alphington Grammar για να 
μιλήσει στην πρωινή εκδήλωση 
του κολλεγίου μας για τη γιορ-
τή του πατέρα και ταυτόχρονα 
να βοηθήσει στην προβολή του 
προβλήματος που αντιμετωπί-
ζουν οι άντρες μιας πολυπολι-
τισμικής κοινωνίας με τον καρ-
κίνο του προστάτη.» Το κόστος 
του εισιτηρίου είναι $40 το άτο-
μο και συμπεριλαμβάνει ζεστό 
πρωινό. Σημειώνεται ότι άλλα 
σχολεία σε παρόμοιες εκδηλώ-
σεις χρεώνουν πάνω από $100 
το άτομο. 

Για περισσότερες πληροφορί-
ες και εισιτήρια οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να τηλεφωνήσουν 
στο Alphington Grammar, στον 
κ. Anthony Crowe, στον αριθμό 
9497-4777.

Σ 
τα σχολεία της Ελληνικής Κοι-
νότητας Μελβούρνης διάφο-
ρες τάξεις μαθητών διδάσκο-
νται ελληνικό παιδικό θέατρο 

από την θεατροπαιδαγωγό κυρία Κατε-
ρίνα Πουταχίδου. 

Τα παιδιά των  Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων 
του δημοτικού σχολείου στο Balwyn 
και στο Doncaster παρουσίασαν 
στους γονείς τους και στους συμμα-
θητές τους τα παιδικά θεατρικά έργα 
«Το δέντρο που έδινε», «Ο κοκκινο-
νούλης» και «Ο Θησέας και ο Μινώ-
ταυρος».

Τα παιδιά παρουσίασαν με πολύ 
ενθουσιασμό τις παραστάσεις τους 
και χειροκροτήθηκαν θερμά από 
τους γονείς και τους συμμαθητές 
τους που είδαν τις παραστάσεις. 

Μέσα από το θέατρο δημιουργού-
με όμορφες πολιτιστικές εμπειρίες 
στο ελληνικό μας σχολείο.

Μια δεύτερη επίσης αξιέπαινη 

πράξη δημιουργήθηκε από ένα ελ-
ληνόπουλο που τελείωσε πέρυσι το 

ελληνικό σχολείο. Ο δεκαεννιάχρο-
νος φοιτητής Πάρης Μαυρομάτης, 
ο οποίος ήρθε από την Ελλάδα στη 
Μελβούρνη σε ηλικία έντεκα χρο-

νών, σκέφτηκε να κάνει 
ένα χειροπιαστό πολιτιστι-
κό δώρο σε όλα τα παιδιά 
που μαθαίνουν Ελληνικά. 

Ο Πάρης ανθολόγησε 
σε ένα βιβλίο 130 ελλη-

νικά τραγούδια, τύπωσε το βιβλίο 
με δικά του έξοδα και δώρισε στα 

παιδιά που έπαιξαν θέατρο από ένα 
βιβλίο. Επίσης δώρισε στο σχολείο 
μας άλλα 500 βιβλία για να χρησιμο-
ποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς 
και να διδάξουν ελληνικά τραγούδια 
στους μαθητές μας. Είναι μια εξαιρε-
τικά ευγενική πράξη από τον νεαρό 
Πάρη.  Τον συγχαίρουμε γι’ αυτή τη 
γενναιόδωρη πράξη του και τον ευ-
χαριστούμε θερμά εκ μέρους των μα-
θητών και των εκπαιδευτικών των 
σχολείων μας.

Παιδικό θέατρο και ελληνικά
τραγούδια στα σχολεία μας

Μαθητές	και	μαθήτριες	κατά	τη	διάρκεια	θεατρικής	παράστασης	και	κάτω	γονείς,	συγγενείς	και	φίλοι	τα	χειροκροτούν		για	την	επίδοσή	τους

Προχωρούν οι εργασίες
για την ανέγερση του νέου 
κοινοτικού κτιρίου

3	
ΠΟΛ.	ΚΕΝΤΡΟ
Συνεχίζονται με 
εντατικό ρυθμό οι 
εργασίες οικοδόμησης 
του νέου κτιρίου της 
κοινότητάς μας 

4	
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Το Φεστιβάλ Αντίποδες 
μαζί με το δίκτυο 
Ελληνοαυστραλών 
γυναικών Food for 
Thought διοργανώνουν 
εκδήλωση-συζήτηση με 
τον δικαστή κ. Αιμίλιο 
Κύρου

14	
our	HiStory
Our church «Holy Trinity» 
at Footscray is the 
second church erected 
by our organisation.

‘Ένα Κέντρο για 
όλη την παροικία

Μέσα από το θέατρο δημιουργούμε 
όμορφες πολιτιστικές εμπειρίες στο 
ελληνικό μας σχολείο 

εκπ
αίδε

υση2η σελίδα

Ο ‘βασιλιάς’ του Φούτμπολ
στο Alphington Grammar
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βιβλίο

6	
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μια ενδιαφέρουσα 
συζήτηση με τον 
παλαίμαχο κοινοτικό κ. 
Γιώργο Παπαδόπουλο

12	
cΟncert
Acclaimed Cypriot 
musician Larkos 
Larkou performed in 
Melbourne
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Ο	πρόεδρος	του	aFL	κ.	Ανδρέας	Δημητρίου

εκδ
ηλώ

σεις

«Στόχος δεν είναι μόνο να δημιουργηθεί το 
Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο αλλά να είναι 
και πολύ υψηλών προδιαγραφών»

Πρώην μαθητής μας, δωρίζει βιβλίο με τραγούδια

10	
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συζήτηση με τον κ. 
Γιώργο Μπούζμπα 
που πέρασε ένα 
μεγάλο μέρος της 
ζωής του στα σχολεία 
της Κοινότητας

Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΚΟΥ
Γενικού Γραμματέα

H  Κοινότητά μας είναι ο αρχαιότερος 
και μεγαλύτερος ελληνικός 
κοινοτικός οργανισμός της 
Αυστραλίας. Από την ίδρυσή 

της το 1897, ήταν πάντα στο προσκήνιο 
εκπροσωπώντας και εξυπηρετώντας τους 
Έλληνες μετανάστες και μετέπειτα τους 
Αυστραλούς ελληνικής καταγωγής.
   Το 2013 η Κοινότητα ξεκίνησε το πιο 
φιλόδοξο μέχρι στιγμής πρόγραμμά της – την 
οικοδόμηση του νέου κτιρίου της 15 ορόφων 
στο εμπορικό κέντρο της Μελβούρνης, στο 
οποίο θα στεγασθούν τα γραφεία της και το 
Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο. 
   Σύμφωνα με τα σχέδια αυτά, για το 
Πολιτιστικό Κέντρο θα διατεθούν τέσσερις 
όροφοι του νέου κτιρίου και θα αποτελείται 
από χώρους παραστάσεων, εκθέσεων και 
εργαστηρίων για την παροικία μας και όχι 
μόνο.
   Παράλληλα, στο Ελληνικό Πολιτιστικό 
Κέντρο θα προσφέρεται ένας μεγάλος 
αριθμός υπηρεσιών και εγκαταστάσεων 
στους παροικιακούς οργανισμούς, όπως:
• Γραμματειακή υποστήριξη με ιδιωτική 

τηλεφωνική γραμμή, χώρο και υπηρεσίες 
υποδοχής.

• Πρόσβαση στα ειδικά εξοπλισμένα 
γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων του 
Πολιτιστικού Κέντρου.

• Πρόσβαση στον εξοπλισμό 
τηλεδιασκέψεων, διαδικτύου και άλλου 
εξοπλισμού επικοινωνίας

• Χρήση διαφόρων χώρων συνεδριάσεων με 
ειδικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

•  Αίθουσα συνεδριάσεων με ειδικό 
εξοπλισμό για τηλεδιασκέψεις και οθόνη 
plasma για παρουσιάσεις.

• Πρόσβαση σε γραφεία με ειδικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων φαξ και έγχρωμου 
φωτοτυπικού

• Δωρεάν χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων, 
χωρητικότητας ως 180 άτομα.

• Αναγνώριση της συνεισφοράς στο χώρο 
εισόδου του Πολιτιστικού Κέντρου. με την 
τοποθέτηση ειδικής πλακέτας ευεργετών/
δωρητών.

   Πιστεύουμε ότι όλοι οι παροικιακοί 
οργανισμοί θα αγκαλιάσουν το Ελληνικό 
Πολιτιστικό Κέντρο και θα αποφασίσουν 
να αποτελέσουν μέρος του μεγαλεπήβολου 
αυτού έργου για το οποίο θα είμαστε όλοι 
υπερήφανοι.
  

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

Ο	μεγάλος	γερανός	δεσπόζει	στο	χώρο	που	θα	οικοδομηθεί	το	νέο	κτίριο

Πρόταση στα μέλη για 
αναβάθμιση συνδρομής

Χτίζοντας το μέλλον μας όλοι μαζί!

Τ ις τελευταίες εβδομάδες η Κοι-
νότητά μας έχει εγκαινιάσει μια 
ενημερωτική εκστρατεία των με-

λών για αναβάθμιση της συνδρομής σε 
Premium προσφέροντας και μια σειρά 
από δώρα και εκπτώσεις σε όσους το 
πράξουν.

Μπορείτε να γίνετε Premium μέλος 
συμπληρώνοντας την αίτηση που λαβα-
τε ταχυδρομικώς. Οσοι έχουν ανανεώσει 
την κανονική συνδρομή τους για φέτος ή 
περισσότερα χρόνια με $5 ετησίως, μπο-
ρούν να την αλλάξουν σε Premium πλη-
ρώνοντας επί πλέον $15 για κάθε έτος 

που έχουν ήδη ανανεώσει. Αν θέλουν 
Premium συνδρομή για περισσότερα 
χρόνια από εκείνα που έχουν ήδη ανα-
νεώσει θα πρέπει να προσθέσουν $20 
για το κάθε επί πλέον έτος.  Οι σχετικοί 
υπολογισμοί έχουν ήδη γίνει στο δελ-
τίο που λάβατε πρόσφατα και κάτω από 
κάθε έτος αναφέρεται το συνολικό ποσό 
που θα πρέπει να πληρώσετε αν θέλετε 
να ανανεώσετε ως αυτό το έτος. Για πα-
ράδειγμα, αν θέλετε να γίνετε Premium 
μέλος ως το 2015, στη φόρμα που λάβα-
τε κάτω από το 2015 σημειώνεται το συ-
νολικό ποσό που πρέπει να πληρώσετε. 
Σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία 
μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο γραφείο 
της Κοινότητας (9662 2722).

O ετήσιος 
χορός των 
σχολείων μας
Με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής Γονέων του 
Απογευματινού/Σαββα-
τιανού σχολείου μας στο 
Ντοκάστερ και σε συνερ-
γασία με τα άλλα σχολεία 
της Κοινότητάς μας στο 
Balwyn, Alphington και 
Albert Park διοργανώνε-
ται οικογενειακός χορός 
το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 
στο Stars international 
reception, 1c Bell Street, 
Preston. Η τιμή του 
εισιτηρίου είναι $55 για 
τους μεγάλους και $30 
για παιδιά 6-17 ετών 
(κάτω των 5 ετών είναι 
δωρεάν). Γι απληροφορίες 
τηλεφωνήστε στην Pam 
(0408-916027)

«Σύντομα θα δούμε το νέο κτίριο να υψώνεται στη θέση του παλαιού»
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στο χωριό Σφηκιά, κοντά στην 
Βέροια, στη Βόρεια Ελλάδα και 
μετανάστευσε στην Αυστρα-
λία με τους γονείς του και τον 
μικρότερο αδελφό το 1968, όταν 
ήταν ηλικίας 8 ετών. Σπούδασε 
Νομικά στο  Πανεπιστήμιο της 

Μελβούρνης από όπου απο-
φοίτησε με άριστα το 1982 και 
του απονεμήθηκε το βραβείο 
Ανώτατου Δικαστηρίου.
   Το βιβλίο του «Αιμίλιο να 
με λες», που δημοσιεύθηκε το 
2012, είναι μια προσωπική 
εξερεύνηση της ταυτότητας και 
της αποφασιστικότητας που 
τον μεταμόρφωσε από έναν 
ευάλωτο νέο μετανάστη σε 
έναν επιτυχημένο δικηγόρο και, 
τελικά, δικαστή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. 
   Επίσης ως μια οικογενειακή 
ιστορία, το βιβλίο παρουσιάζει 
και τις πολλές δυσκολίες που 
αντιμετώπισε μια ολόκληρη 
γενιά Ελλήνων μεταναστών και 
οι οποίες τους ώθησαν να επι-
τύχουν μέσα στην Αυστραλιανή 
κοινωνία, διατηρώντας παράλ-
ληλα την ελληνική πολιτιστική 
κληρονομιά τους. Το βιβλίο 
εξετάζει ακόμα τον τεράστιο 
αντίκτυπο που είχε στη ζωή του 
η Αυστραλία, μια χώρα που ο 
δικαστής Κύρου θεωρεί «από τις 
λίγες πραγματικά αξιοκρατικές 
στον κόσμο», εκφράζοντας τη 
βαθιά του ευγνωμοσύνη για 
τις πολλές ευκαιρίες που του 
προσέφερε.

Πότε: Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 
18:00
Πού: The Wheeler Centre, 176 
Little Lonsdale Street, Melbourne.
H είσοδος είναι δωρεάν, αλλά η 
κράτηση θέσης είναι απαραίτητη, 
εδώ: http://aconversationwithjus
ticeemilioskyrou.eventbrite.com.

Περισσότεροι από δια-
κόσιοι συγγενείς, συ-
νεργάτες και φίλοι του 
αείμνηστου Πλούταρχου 

Δεληγιάννη συμμετείχαν σε ειδι-
κή εκδήλωση που διοργανώθηκε 
προς τιμή του από την Κοινότητά 
μας, τον Εργατικό Σύνδεσμο «Δη-
μόκριτο», τον Πολυεθνικό Ραδιο-
φωνικό Σταθμό 3ΖΖΖ (Επιτροπή 
Ελλήνων Εκφωνητών), τον Ελ-
ληνο-Αυστραλιανό Πολιτιστικό 
Σύνδεσμο Μελβούρνης και την 
Παγκόσμια Εταιρία Φίλων Νίκου 
Καζαντζάκη, στην αίθουσα της Πα-
ναρκαδικής Αδελφότητας «Κολο-
κοτρώνης».

Αναφορά στη ζωή και στο έργο 
του Πλούταρχου έκαναν κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης αντιπρό-
σωποι των ανωτέρω οργανισμών, 
ενώ προβλήθηκε και βίντεο με φω-
τογραφίες από τη ζωή του. Μετα-
ξύ των ομιλητών ήταν οι Βασίλης 
Παπαστεργιάδης, Πάνος Σταματό-
πουλος, Σωτήρης Στεργιόπουλος, 
Σωτήρης Μανταλβάνος, Χρήστος 
Φίφης, Γιώργος Ζάγκαλης, Κάθυ 
Αλεξοπούλου κ.ά. Την εκδήλωση 
παρουσίασε ο Θόδωρος Μάρκος, 
ο οποίος αναφέρθηκε με τα καλύ-
τερα λόγια στη γνωριμία του και 
συνεργασία του με τον Πλούταρχο 
Δεληγιάννη.

Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν 
τη συμβολή του στα παροικιακά 
δρώμενα και ιδιαίτερα στα κοινο-
τικά και στους τομείς των Γραμ-
μάτων και των Τεχνών, ενώ ανα-
φέρθηκαν στην προσωπική τους 
γνωριμία και συνεργασία με τον 
εκλιπόντα και στην ειδική προσφο-
ρά του στους οργανισμούς τους.

Όπως είναι γνωστό, ο Πλού-
ταρχος Δεληγιάννης συμμετείχε 
σε διάφορους παροικιακούς ορ-
γανισμούς ως μέλος, ενώ σε ορι-
σμένους εξ αυτών είχε εκλεγεί και 
στα Διοικητικά Συμβούλια τους, 
όπως π.χ. της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας Μελβούρνης και 
Βικτώριας, του Εργατικού Συνδέ-
σμου Δημόκριτος και του  Ελλη-
νο-Αυστραλιανού Πολιτιστικού 
Συνδέσμου.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Μελβούρνης κ. Βασίλης Παπα-
στεργιάδης κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του ανέφερε μεταξύ άλλων 

και τα ακόλουθα:
«Σήμερα βρισκόμαστε όλοι εδώ 

για να θυμηθούμε και τιμήσουμε 
έναν «δικό» μας, έναν φίλο και 
πάνω από όλα έναν δραστήριο κοι-
νοτικό. Τον αείμνηστο Πλούταρχο 
Δεληγιάννη… την απώλεια του 
οποίου δεν έχουμε πιστέψει ακόμα.

Ο Πλούταρχος είναι μια χαρα-
κτηριστική περίπτωση μετανάστη, 
που ήρθε στην Αυστραλία στα μέσα 
Απριλίου του 1954, για ένα καλύ-
τερο μέλλον για τον εαυτό του και 
την οικογένειά του. Τέσσερα χρό-
νια αργότερα, στις 10 Μαρτίου του 
1958, έγινε μέλος στην Κοινότητά 
μας και στις εκλογές του 1962 εξε-
λέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Κοινότητας. 

Στις αρχές του 1963 ανέλαβε Γε-
νικός Γραμματέας της Κοινότητας, 
επί προεδρίας Δημήτρη Ελεφάντη. 
Η περίοδος εκείνη ήταν δύσκολη 
για την Κοινότητά μας και ιδιαίτε-
ρα με το εκκλησιαστικό πρόβλημα. 

Ήταν θερμός υποστηρικτής του 
Κοινοτικού Θεσμού, συμμετείχε 
στις εκδηλώσεις, συνεδριάσεις και 
συνελεύσεις του οργανισμού μας, 
εκφράζοντας πάντα την άποψή 
του, χωρίς να φοβάται να διαφω-
νεί, αν πίστευε ότι κάποια κίνηση 
ή απόφαση δεν ήταν η σωστή για 
την Κοινότητα.

Ήταν παρών στους αγώνες της 
Κοινότητας για την βελτίωση των 
συνθηκών των μεταναστών και 
για την προώθηση της Ελληνο-
μάθειας στην πολυπολιτισμική 
κοινωνία μας. Ιδιαίτερη έμφαση 
έδινε και στα εκπαιδευτικά θέματα, 
υποστηρίζοντας τη λειτουργία των 
σχολείων μας και τη διδασκαλία 
της Ελληνικής στα αυστραλιανά 
σχολεία. 

Ήταν σοβαρός ο λόγος του στην 
περίοδο δημιουργίας του κολλε-
γίου της Κοινότητας Alphington 
Grammar. Επέμενε στην αγορά 
του Καθολικού σχολείου όπου 
θα λειτουργούσε το κολλέγιο και 
συμμετείχε ενεργά στους εράνους 
για την αγορά και τη λειτουργία 
του κολλεγίου μας. Υποστήριζε τη 
συμμετοχή της δεύτερης και τρίτης 
γενιάς στα κοινοτικά, ακούγοντας 
πάντα τις απόψεις των νέων. 

Για πολλά χρόνια επίσης δού-
λευε ακούραστα για το περιοδικό 
του «Ελληνικά Θέματα», όπου μαζί 
με άλλους αξιόλογους συνεργάτες 
παρουσίαζαν μια εξαιρετική έκδο-
ση […]»

Τ
ο Φεστιβάλ Αντίποδες, 
σε συνεργασία με το 
δίκτυο Ελληνοαυστρα-
λών γυναικών «Foοd 

for Thought» διοργανώνουν 
στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο The 
Wheeler Centre, μια ενδιαφέ-
ρουσα εκδήλωση-συζήτηση με 
τον δικαστή Αιμίλιο Κύρου. 

Κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης, ο δικαστής Κύρου θα 
αναφερθεί σε θέματα διατήρη-
σης της ελληνικής κληρονομιάς 
και στη συνέχεια θα απαντήσει 
ερωτήσεις της κ. Εύας Δαφαρά-
νου (ποιήτριας και συζύγου του 
Έλληνα Πρεσβευτή) σχετικά με 
τη μεταναστευτική εμπειρία του, 
το ρόλο του ως πρώτου και μο-
ναδικού ελληνικής καταγωγής 
δικαστή του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου της Βικτώριας, καθώς 
και για την αυτογραφία του, 
που δημοσιεύθηκε πρόσφατα με 
τίτλο «Αιμίλιο να με λες». 

Στη συνέχεια θα μιλήσουν 
ο συντονιστής της συζήτησης 
καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Μελβούρνης Νίκος Παπαστερ-
γιάδης και η εκδότρια Ελένη 
Νίκα, ενώ η εκδήλωση θα 
κλείσει με ομιλία τού Έλληνα 
πρεσβευτή κ. Χαράλαμπου Δα-
φαράνου.
   Ο δικαστής Αιμίλιος Κύρου 
είναι δικαστής του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου της Βικτώριας, από 
τον Μάιο του 2008. Γεννήθηκε 

Με μια σειρά από ενδιαφέ-
ρουσες διαλέξεις που θα 
τις παρουσιάσουν διακε-
κριμένοι πανεπιστημιακοί 

και ειδικοί σε διάφορους τομείς αρχίζει 
στα μέσα Αυγούστου ο τρίτος γύρος των 
Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πο-
λιτισμού που παρουσιάζει δωρεάν η Ελ-
ληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρ-
νης και Βικτώριας.

Οι διαλέξεις του τρίτου γύρου πρό-
κειται να καλύψουν μια ευρεία σειρά 
θεμάτων που αφορούν τον απόδημο Ελ-
ληνισμό αλλά και εθνικά μας θέματα και 
θα παρουσιαστούν στο Kelvin Club, ενώ 
ορισμένες στο Σύλλογο Ιθακήσιων Μελ-
βούρνης και στο The Wheeler Centre.

Αναμένεται η συμμετοχή του κοινού 
να είναι μεγάλη όπως συνέβη και στις 
προηγούμενες δύο σειρές, διαλέξεις των 
οποίων προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και 
ατόμων μη ελληνικής καταγωγής.

Ο κ. Νίκος Ντάλλας μιλώντας εκ μέ-
ρους του Δ.Σ. της Κοινότητας και της ορ-
γανωτικής επιτροπής των σεμιναρίων, 
δήλωσε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

«Η σειρά των Σεμιναρίων Ελληνικής 
Ιστορίας και Πολιτισμού, που διοργα-
νώνει η Κοινότητά μας και τώρα βρί-
σκονται στο τρίτο έτος, συνεχίζονται 
δυναμικά, προσελκύοντας ολοένα πε-
ρισσότερους ομιλητές και κοινό. Παρά 
το γεγονός ότι φέτος χρησιμοποιούμε 
διαφορετικούς χώρους για τα σεμινάρια, 
επειδή δεν είναι διαθέσιμο το κτίριό μας 
στην οδό Λόνστεϊλ, ο αριθμός εκείνων 
που τα παρακολουθούν έχει αυξηθεί ση-
μαντικά, ενώ τους αρέσουν και οι χώροι 
αυτοί γιατί ο καθένας έχει και τον δικό 
του χαρακτήρα.

«Μέχρι το τέλος του 2013, η Κοινότη-
τα θα έχει παρουσιάσει στο πλαίσιο των 
Σεμιναρίων πάνω από 30 δημόσιες δια-
λέξεις. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό 
επίτευγμα που θα το ζήλευε ακόμα και 
μια πανεπιστημιακή σχολή. 

«Το πρόγραμμα της τρίτης σειράς των 
Σεμιναρίων είναι επίσης εντυπωσιακό, 
όπως είναι και οι ομιλητές. Η σειρά αυτή 
δίνει έμφαση στην σύγχρονη εποχή 
και στη Διασπορά και θα κλείσει με μια 
εντυπωσιακή ομιλία του καθηγητή Νί-
κου Παπαστεργιάδη. 

«Πιστοποιητικά συμμετοχής θα δο-
θούν σε όσους παρακολουθούν τακτικά 
τα Σεμινάρια.  Η επιτυχία των Σεμιναρί-
ων θα χωρίς αμφιβολία ως αποτέλεσμα 
να αναδειχθούν σε μία από τις βασικές 

δραστηριότητες του νέου Πολιτιστικού 
Κέντρου, που αναμένεται να λειτουργή-
σει στα μέσα του 2014.»

Το	πρόγραμμα
Το πρόγραμμα της τρίτης σειρά έχει 

ως ακολούθως:
15 Αυγούστου: Η κ. Μαρία-Eιρήνη 

Αυγουλά, παρουσίασε διάλεξη με θέμα 
«H μετάδοση των Πολιτιστικά Προσδιο-
ρισμένων Πεποιθήσεων για την Υγεία» 
σε τρεις γενεές ελληνικών οικογενειών 
της Μελβούρνης, Kelvin Club  

22 Αυγούστου:  Ο κ. Γιώργος Παπα-
δόπουλος, παρουσίασε διάλεξη με θέμα 
«Ελληνισμός, Πολυπολιτισμός και Κο-
σμοπολιτισμός», Kelvin Club  

29 Αυγούστου: Δρ Μιχάλη Μιχα-
ήλ, «Εισαγωγή στη Σύγχρονη Κύπρο», 
Kelvin Club

5 Σεπτεμβρίου: κ. Αννα Χατζηνικο-
λάου, «Εκμάθηση των Ελληνικών στην 
Αντίποδες: Κοιτάζοντας πίσω, Πηγαί-
νοντας μπροστά», Σύλλογος Ιθακήσιων 
Μελβούρνης 

7 Σεπτεμβρίου: Δικαστής Αιμίλιος 
Κύρου, «Χαρακτηριστικά της ταυτότη-
τας» διοργανώνεται από τον οργανισμό 
Food for Thought και το Φεστιβάλ Αντί-
ποδες, The Wheeler Centre

12 Σεπτεμβρίου: κ. Olympia Pearce, 
“To ταξίδι μιας οικογένειας στη Γη της 
Επαγγελίας», Kelvin Club

19 Σεπτeμβρίου: Δρ Άρης Γούνα-
ρης, «Εθνική αυτοδιάθεση στον 21ο αι-
ώνα: Επιπτώσεις για την Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια», Kelvin Club

26 Σεπτεμβρίου: κ. Κωνσταντίνος 
Καλυμνιός, «Αντιμετωπίζοντας την κα-
ταστροφή: Η Γενοκτονία της Ανατολί-
ας», Kelvin Club

3 Οκτωβρίου: Kαθ. Joy Damousi, 
«Ελληνική Ιστορίες πολέμου και μετα-
νάστευση στην Αυστραλία», Σύλλογος 
Ιθακήσιων Μελβούρνης

10 Οκτωβρίου: κ. Howard Dossor, 
«Αλέξης Ζορμπάς και η Καζαντζακική 
ζωτική δύναμη», Kelvin Club

17 Οκτωβρίου: Καθ. Βρασίδας Κα-
ραλής, «Μετά την πολυπολιτισμικότητα: 
Επαναπροσδιορίζοντας την ελληνική-
Αυστραλιανή παρουσία στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», Kelvin Club

24 Οκτωβρίου: Καθ. Νίκος Παπα-
στεργιάδης, «Κλασική και Σύγχρονη Φι-
λία», Σύλλογος Ιθακήσιων Μελβούρνης.
  Το Δ.Σ. της Κοινότητας θέλει να ευχαρι-
στήσει το Σύλλογο Ιθακησίων Μελβούρ-
νης για τη δωρεάν παραχώρηση της 
αίθουσάς τους για τις διαλέξεις.

"" Δεξιά	στιγμιότυπα	από	τις	διαλέξεις	
της	δεύτερης	σειράς	των	Σεμιναρίων

Μια συζήτηση με τον 
δικαστή Αιμίλιο Κύρου

Το Φεστιβάλ Αντίποδες σε συνεργασία με το δίκτυο 
Ελληνοαυστραλών γυναικών ‘Food for Thought’ παρουσιάζουν: 

Κ αινούργιο στην κυριολεξία έγινε πάλι το χολ 
του ιερού ναού του Αγίου Ελευθερίου της 
Κοινότητάς μας, στο Μπράνσγουικ.

  Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρη-
σης και επιδιόρθωσης του πατώματος με γυάλισμα 
και βερνίκωμα διαρκείας, με αποτέλεσμα το παλαιό 
πάτωμα να φαίνεται τώρα σαν καινούργιο, προς 
μεγάλη ικανοποίηση όλων όσων το χρησιμοποιούν 
για εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και συναντήσεις, 
όπως τα μέλη του συλλόγου ηλικιωμένων.
  Η Κοινότητά μας ευχαριστεί τη Δημαρχία του 

Μόρελαντ, με την οικονομική βοήθεια της οποίας 
έγιναν οι επιδιορθώσεις, στο πλαίσιο μιας ειδικής 
επιχορήγησης για εργασίες συντήρησης και επιδι-
όρθωσης του ναού.

Ανακαίνιση του 
χολ του Αγίου
Ελευθερίου

Με ειδική επιχορήγηση 
της Δημαρχίας Μόρελαντ

Ενδιαφέρουσες διαλέξεις και ομιλητές 
και στην τρίτη σειρά των Σεμιναρίων

Συνεχίζονται 
με επιτυχία 
τα Σεμινάρια 
της Κοινότητας

	Διάλεξη	του	καθ.	roger	Scott

	Διάλεξη	της	Δρ	Εύας	Λατουτίδου

	Διάλεξη	του	καθ.	andrew	Benjamin

	Διάλεξη	του	Δρ.	Αν.	Βαρνάβα

	Διάλεξη	της	Δρ.	Ερμας	Βασιλείου

	Διάλεξη	της	Δρ.	ursula	Betka

	Διάλεξη	τoυ	Δρ.	andrian	Jones

	Διάλεξη	τoυ	κ.	Κων/νου	Καλυμνιού

Εκδήλωση προς τιμή 
του Πλ. Δεληγιάννη

	Ο	Πλούταρχος	Δεληγιάννης

Ο	Δικαστής	Αιμίλιος	Κύρου

Στις	φωτογραφίες	άνω	φαίνεται	η	εξέλιξη	των	εργασιών	επιδιόρθωσης	
και	γυαλίσματος	του	πατώματος	στο	χολ	του	Αγίου	Ελευθερίου
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1966 και στις αρχές της δεκαετίας 
του ’70 εκλέχθηκε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Διετέλεσε Γενικός Γραμ-
ματέας επί προεδρίας του αείμνη-
στου Ανδρέα Σκρινή, αντιπρόεδρος 
και μέλος του Δ. Συμβουλίου

«Έγινα μέλος στην Κοινότητα, 
επειδή πίστευα και υποστήριζα τον 
Κοινοτικό θεσμό,» θα μας πει σε μια 
συζήτηση που είχαμε πρόσφατα μαζί 
του για την Κοινότητα, την ομογέ-
νεια και την παροικία μας. 

«Εκείνη την εποχή έβλεπα την 
ανάγκη να καταστεί η Κοινότητά μας 
πιο δυνατή οργάνωση και να αντι-
προσωπεύει όσο καλύτερα γίνονταν 
τον Ελληνισμό της Μελβούρνης σε 

όλα τα επίπεδα,» λέει για την απόφα-
σή του να γίνει μέλος στην Κοινότη-
τα.

Την περίοδο όπου εξελέγη στο Δ.Σ. 
μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
που αντιμετώπιζε η Κοινότητα ήταν 
η διευθέτηση του εκκλησιαστικού 
προβλήματος. «Ήταν διαφορετικές 
οι συνθήκες τότε και έπρεπε όλοι να 
υποστηρίζουμε την Κοινότητά μας 
και το έργο της,» εξηγεί.

Ο κ. Παπαδόπουλος θεωρεί ότι η 
προσφορά της ιστορικής μας Κοι-
νότητας στην Ομογένεια της Αυ-
στραλίας ήταν και είναι μεγάλη και 
ιδιαίτερα στην εκπαίδευση με τα 
σχολεία μας και στον πολιτισμό με 

το Φεστιβάλ Αντίποδες, το Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου και τα 
Σεμινάρια Ελληνικής Ιστορίας και 
Πολιτισμού.

«Η Κοινότητα πρέπει να υπάρχει 
και να παίζει σοβαρό αντιπροσω-
πευτικό ρόλο στην παροικία μας,» 
τονίζει, αναφερόμενος στο ρόλο που 
πρέπει να έχει η Κοινότητα στο χώρο 
της ομογένειας. «Πρέπει να έχει ενω-
τικό ρόλο και να συσπειρώνει γύρω 
της όλους τους παροικιακούς οργα-
νισμούς και την παροικία,» επιση-
μαίνει. «Ενδεχομένως κάτι τέτοιο να 
φαίνεται δύσκολο εκ πρώτης όψεως, 
αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το 
κατορθώσουμε ως Κοινότητα και πα-
ροικία,» προσθέτει.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπου-
λο, η  Κοινότητα θα πρέπει να γίνει 
«πιο κοσμοπολίτικη» οργάνωση και 
«να προσαρμόζεται στην συνεχώς 
εξελισσόμενη κοινωνία μας», γιατί 
«ο Ελληνισμός αλλάζει με το χρόνο 
και πρέπει να αναθεωρήσουμε τις 
προτεραιότητές μας και το τι εστί Ελ-
ληνισμός σήμερα. Όλα αλλάζουν και 
ο Ελληνισμός αλλάζει,» τονίζει. 

Αναφερόμενος στη δημιουργία του 
Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου 
που θα στεγασθεί στο νέο κτίριο της 
Κοινότητάς μας, ο κ. Παπαδόπουλος 
υπογραμμίζει πως πρόκειται για ένα 
σημαντικό έργο. «Αξίζει η ιδέα δη-
μιουργίας του και όλοι αναμένουμε 
με ενθουσιασμό την υλοποίησή του,» 
λέει, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να 
γίνει λεπτομερής διάλογος για το 
πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτε-
ρα και τι θα περιλαμβάνει, δίνοντας 
έμφαση όχι μόνο στις τέχνες, αλλά 
και στην ιστορική και κοινωνιολογι-
κή προσέγγιση της ομογένειας στην 

Αυστραλία.
Μιλώντας για το μέλλον της Κοι-

νότητας και της παροικίας μας, ο κ. 
Παπαδόπουλος πιστεύει πως είναι 
δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα 
συμβεί στο μέλλον και πόσο γρή-
γορα μπορεί να αλλάξει κάτι. «Όσοι 
πιστεύουν σε κάτι τέτοιο, ζουν με 
φαντασίες,» θα πει. «Ποιος περίμενε 
ότι σήμερα ο μισός Ελληνισμός της 
Αυστραλίας θα έχει γεννηθεί στην 
Αυστραλία,» προσθέτει. «Πριν οι πε-
ρισσότεροι Έλληνες ήταν γεννημένοι 
εκτός Αυστραλίας. Έτσι είναι δύσκο-
λο να προβλέψουμε και το μέλλον 
της Κοινότητας ή τι θα γίνει για πα-
ράδειγμα με τα σχολεία μας, καθώς 
παρατηρούμε ολοένα τις επιπτώσεις 
της αφομοίωσης, με τα παιδιά μας να 
μιλούν μόνο Αγγλικά επηρεασμένα 
από το αυστραλιανό εκπαιδευτικό 
σύστημα.»

Ο κ. Παπαδόπουλος πιστεύει πως 
η Κοινότητα θα πρέπει να πρωτοστα-
τήσει στην προσπάθεια διατήρησης 
της γλώσσας μας και της ελληνικής 
κουλτούρας στην Αυστραλία. «Θα 
πρέπει να σχεδιάσει και συντονίσει 
προγράμματα με στόχο τη διατήρηση 
και μετάδοση της Ελληνικής γλώσ-
σας και κουλτούρας όσο μπορούμε 
περισσότερο,» τονίζει. 

«Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να 
αλλάξει και ο ρόλος της Κοινότητας 
προσαρμοζόμενες στις αλλαγές που 
επιτελούνται γύρω μας.» λέει.
● «Ελληνισμός, Πολυπολιτισμός και 
Κοσμοπολιτισμός», ήταν το θέμα διά-
λεξης που έδωσε ο κ. Παπαδόπουλος 
την Πέμπτη 22 Αυγούστου στο πλαί-
σιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστο-
ρίας και Πολιτισμού που διοργανώνει 
η Κοινότητά μας.

Συνέντευξη

Μια νοσοκόμα ασιατικής 
καταγωγής, παρακο-
λουθεί το πρόγραμμα 
Νέων Ελληνικών για 

ενήλικες, που προσφέρει η Κοινό-
τητά μας, για να μπορεί να επικοι-
νωνεί καλύτερα με τους ελληνικής 
καταγωγής ασθενείς της. Επίσης, 
μια άλλη κυρία μαθαίνει Ελληνικά 
από αγάπη για την Ελλάδα και τον 
ελληνισμό.  Ένας Αυστραλός πα-
ρακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα πα-
ρακινημένος από την κλασική του 
παιδεία. Κάποιοι άλλοι μαθαίνουν 
αρχαία Ελληνικά για να κατανοούν 
καλύτερα τα εκκλησιαστικά κείμε-
να ή για να διαβάζουν αρχαίους 
συγγραφείς από το πρωτότυπο.

Τα προγράμματα διδασκαλίας 
Νέων Ελληνικών και Αρχαίων 
Ελληνικών που προσφέρει η Κοι-
νότητά μας, έχουν προσελκύσει το 
ενδιαφέρον ακόμα και ατόμων μη 
ελληνικής καταγωγής. Πιο συγκε-
κριμένα, ένας στους τρεις σπουδα-
στές είναι μη ελληνικής καταγω-
γής. 
   «Οι λόγοι που ωθούν αυτούς τους 
σπουδαστές να μάθουν Ελληνικά 
είναι είτε επαγγελματικοί (π.χ. μια 
σπουδάστρια ασιατικής καταγω-
γής, νοσοκόμα στο επάγγελμα, εν-
διαφέρεται να επικοινωνεί με τους 
Έλληνες ασθενείς της),» εξηγεί ο 
κ. Γιανναδάκης,  «είτε γιατί έχουν 
συντρόφους ή φίλους ελληνικής 
καταγωγής, ή τέλος γιατί έχουν 
συνδεθεί αισθητικά, ηθικά και 
πνευματικά με την Ελλάδα και τον 
κόσμο της (π.χ. μια σπουδάστρια 
ευρωπαϊκής καταγωγής συμμετέ-
χει από αγάπη για την Ελλάδα και 
τον ελληνισμό, ή ένας σπουδαστής 
αυστραλιανής καταγωγής παρακι-

νημένος από την κλασική του παι-
δεία).»

Ανάλογος είναι και ο αριθμός 
των σπουδαστών μη ελληνικής κα-
ταγωγής που παρακολουθούν το 
πρόγραμμα Αρχαίων Ελληνικών, 
θέλοντας με τον τρόπο αυτό να πά-
ρουν μια γεύση από το φημισμένο 
κλασικό ελληνικό παρελθόν. Σύμ-
φωνα με τον κ. Γιανναδάκη, «κά-
ποιοι επίσης συμμετέχουν για να 
αποκτήσουν τις γλωσσικές βάσεις 
για την καλύτερη κατανόηση των 
εκκλησιαστικών κειμένων, άλλοι 
γιατί  επιθυμούν να αποκτήσουν 

τη γλωσσική παιδεία που θα τους 
επιτρέψει να διαβάσουν αρχαίους 
συγγραφείς από το πρωτότυπο και 
άλλοι γιατί επιθυμούν να κατανο-
ήσουν βαθύτερα τη νέα ελληνική 
γλώσσα.»

Οι μαθητές που παρακολουθούν 
Αρχαία Ελληνικά θέλουν να γνω-
ρίσουν τον αρχαιοελληνικό λόγο 
και να διευρύνουν την πολιτιστική 
τους παιδεία. «Σημαντικό επίσης 
κίνητρο είναι και οι πρόσθετοι βαθ-

μοί, που φτάνουν τους 15 και τους 
οποίους παίρνουν οι μαθητές στο 
συγκεκριμένο μάθημα σε  επίπεδο 
VCE,» προσθέτει ο κ. Γιανναδάκης.  

Τα προγράμματα αυτά είναι πρω-
τοβουλία της Κοινότητάς μας και 
έρχονται να  ικανοποιήσουν ένα 
χρόνιο αίτημα και ταυτόχρονα να 
καλύψουν το κενό που υπήρχε στη 
μετασχολική γλωσσική εκπαίδευση 
ενηλίκων.

Και	σε	επίπεδο	Vce
«Συνεχίζεται με επιτυχία και για 

δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα δι-

δασκαλίας Αρχαίων και Νέων Ελ-
ληνικών της Κοινότητάς μας. Η 
ανταπόκριση ήταν θετική για τού-
το αυξήσαμε φέτος και τις τάξεις,» 
λέει ο συντονιστής εκπαίδευσης 
της Κοινότητας και μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου κ. Θόδωρος 
Μάρκος. 

«Απώτερος στόχος μας είναι να 
διδαχθούν τα Αρχαία Ελληνικά στα 
σχολεία μας και σε επίπεδο VCE,  
κάτι το οποίο ελπίζουμε να γίνει 
σύντομα  και να δημιουργηθεί ειδι-
κό πρόγραμμα Αρχαίων Ελληνικών 
και στο κολλέγιο της Κοινότητας 
Alphington Grammar.»      

Στο δεύτερο εξάμηνο προσφέ-
ρεται (α) εισαγωγικό πρόγραμμα 
Νέων Ελληνικών για ενήλικες αρ-
χάριους, (β) Πρόγραμμα εκμάθησης 
Νέων Ελληνικών για ενήλικες που 
έχουν ήδη μια βασική γνώση της 
νέας ελληνικής γλώσσας, (γ) Ει-
σαγωγικό πρόγραμμα εκμάθησης 
Αρχαίων Ελληνικών για ενήλικες 
αρχάριους και (δ) Πρόγραμμα εκ-
μάθησης Αρχαίων Ελληνικών για 
ενήλικες που έχουν ήδη μια βασι-
κή γνώση της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας.                     
   Στις τάξεις των Νέων Ελληνικών, 
δύο στους τρεις σπουδαστές  είναι 
ελληνικής καταγωγής, τρίτης αλλά 
και δεύτερης γενιάς, που δεν είχαν 
την ευκαιρία στα μαθητικά τους 

χρόνια να μάθουν Ελληνικά για δι-
άφορους λόγους. 

«Έτσι τώρα, σε ώριμη ηλικία πια, 
που τους ξαναδίνεται η ευκαιρία 
να σπουδάσουν τη γλώσσα των γο-
νιών τους, το επιδιώκουν είτε για 
να μπορέσουν να επικοινωνήσουν 
με συγγενείς τους, είτε γιατί αντι-
λαμβάνονται καλύτερα τη σημασία 
της επιστροφής τους στις γλωσσι-
κές και πολιτιστικές τους ρίζες,» 
εξηγεί ο υπεύθυνος του προγράμ-
ματος κ. Αλέξανδρος Γιανναδάκης. 

Το	πρόγραμμα
Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα Αρ-

χαίων και Νέων Ελληνικών της 
Κοινότητας έχει ως ακολούθως:

1. Εισαγωγικό πρόγραμμα εκ-
μάθησης Νέων Ελληνικών για 
ενήλικες αρχάριους (Νέα Ελληνι-
κά Ι), διάρκειας 10 εβδομάδων. Το 
πρόγραμμα προορίζεται για όσους  
έχουν ελάχιστη ή καμιά προηγού-
μενη γνώση της νέας Ελληνικής. 
Στόχος του είναι η απόκτηση από 
τους σπουδαστές μιας βασικής 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 
(Δίδακτρα $ 150, ημέρα Πέμπτη 
6:30-8:30 μ.μ).                                                                                       

2. Πρόγραμμα εκμάθησης Νέων 
Ελληνικών για ενήλικες που έχουν 
ήδη μια βασική γνώση της νέας 
ελληνικής γλώσσας (Νέα Ελληνικά 
ΙΙ), διάρκειας 10 εβδομάδων. Μέσω  

του προγράμματος αυτού οι σπου-
δαστές θα αναπτύξουν περαιτέρω 
τις αναγνωστικές και ακουστικές 
τους  ικανότητες, καθώς και το χει-
ρισμό του προφορικού και γραπτού 
λόγου με ακρίβεια και ευχέρεια. 
(Δίδακτρα $ 150, ημέρα Δευτέρα 
6:30-8:30 μ.μ.)                                                                                                                   

3. Εισαγωγικό πρόγραμμα εκ-
μάθησης Αρχαίων Ελληνικών για 
ενήλικες αρχάριους (Αρχαία Ελλη-
νικά Ι), διάρκειας 10 εβδομάδων. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους 
επιθυμούν να αποκτήσουν ένα 
στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της 
κλασικής Ελληνικής, της γλώσσας 
των Αθηναίων του 5ου και του 4ου 
αιώνα π.Χ., στην οποία έγραψαν  
οι διασημότεροι αρχαίοι  Έλληνες 
συγγραφείς, φιλόσοφοι και ρήτο-
ρες και η οποία σήμερα θεωρείται 
γλώσσα παγκόσμιας κληρονομιάς.   
(Δίδακτρα $ 150, ημέρα Τρίτη 6:30-
8:30 μ.μ.)

4. Πρόγραμμα εκμάθησης Αρ-
χαίων Ελληνικών για ενήλικες 
που έχουν ήδη μια βασική γνώση 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
(Αρχαία Ελληνικά ΙΙ), διάρκει-
ας 10 εβδομάδων. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη 
μια βασική γνώση της κλασικής 
Ελληνικής και επιθυμούν μια πε-
ραιτέρω  γλωσσική παιδεία και μια 
ευρύτερη πληροφόρηση σε θέματα 
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.  
(Δίδακτρα $ 150, ημέρα Τρίτη 6:30-
8:30 μ.μ.)

Τα ανωτέρω μαθήματα προ-
σφέρονται στη διεύθυνση: ITHEA, 
Level 2, 459 Little Collins St., 
Melbourne.

5. Εισαγωγικό πρόγραμμα εκ-
μάθησης Αρχαίων Ελληνικών για 
μαθητές των τάξεων 7ης, 8ης και 
9ης, διάρκειας 20 εβδομάδων. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθη-
τές που επιθυμούν να διευρύνουν 
την πολιτιστική τους παιδεία, να 
ερευνήσουν τις απαρχές της φιλο-
σοφίας, της επιστήμης, της πολι-
τικής, της ρητορικής, της ιστορίας 
και της λογοτεχνίας, να εμπνευ-
στούν από την ηθική αντίληψη και 
την αρετή του κλασικού κόσμου, να 
διαβάσουν τα αυθεντικά κείμενα 
των αρχιτεκτόνων του δυτικού πο-
λιτισμού και τελικά να βελτιώσουν 
την επίδοσή τους στις εξετάσεις 
του συγκεκριμένου μαθήματος στο 
επίπεδο του VCE με μια υψηλή κλι-
μάκωση βαθμολογίας που φτάνει 
τους 15 βαθμούς.  (Δίδακτρα $250 
- Τοποθεσία:  Alphington Grammar 
School, 18 Old Heidelberg Rd, 
Alphington, ημέρα Τετάρτη 5:15-
8:15 μ.μ.)

• Για περισσότερες πληροφορίες 
για τα προγράμματα αυτά μπορείτε 
να επικοινωνήσετε στον αριθμό: 0431 
99 50 55 ή με email: greekcourses@
greekcommunity.com.au                    

Η Κοινότητα θα 
πρέπει να γίνει 
κοσμοπολίτικη 
οργάνωση

Ο Γιώργος	Παπαδόπουλος είναι μέλος στην Κοινότητα 
από το 1966 και διετέλεσε Αντιπρόεδρος, Γενικός 
Γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιλά 
στα «Κοινοτικά Νέα» για την ιστορική Κοινότητά μας και 
το ρόλο της στην ελληνική παροικία 

«Η  Κοινότητα θα πρέπει να γίνει 
πιο κοσμοπολίτικη οργάνωση και 
να προσαρμόζεται στην συνεχώς 
εξελισσόμενη κοινωνία μας»

Και άτομα μη Ελληνικής καταγωγής 
μαθαίνουν Αρχαία και Νέα Ελληνικά

Συνεχίζονται με επιτυχία τα προγράμματα Αρχαίων και Νέων Ελληνικών για ενήλικες

Ορισμένοι	από	τους	σπουδαστές	που	παρακολουθούν	τα	προγράμματα	Αρχαίων	και	Νέων	Ελληνικών	για	ενήλικες,	(άνω)	μαζί	με	τον	
εκπαιδευτικό	κ.	Αλέξανδρο	Γιανναδάκη

«Απώτερος στόχος μας είναι να διδαχθούν 
τα Αρχαία Ελληνικά στα σχολεία μας και σε 
επίπεδο VCE, κάτι το οποίο ελπίζουμε να γίνει 
σύντομα.»

Ο	κ.	Γ.	Παπαδόπουλος	όταν	ήταν	Γ.Γ.	στην	Κοινότητα	με	τη	σύζυγό	του	Μαλαματένια,	την	πρώην	Αντιπρόεδρο	της	Κοινότητας	κ.	Μαργαρίτα	
Μωραϊτου	και	το	σύζυγό	της	κ.Σπύρο	Μωραϊτη

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ

E 
να από τα παλαιότερα 
μέλη της Κοινότητάς μας 
και πρώην μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου είναι 
και ο γνωστός συμπάροι-

κος νομικός, πανεπιστημιακός και 
πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου 
Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων κ. 
Γιώργος Παπαδόπουλος.

Η καταγωγή των γονέων του εί-
ναι από την Ιθάκη. Ο ίδιος γεννή-
θηκε στη Μελβούρνη το 1937 και 
σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο 
της Μελβούρνης. Ανέπτυξε πλούσια 
παροικιακή δράση με τη συμμετο-
χή του και σε άλλους οργανισμούς 
εκτός της Κοινότητας, όπως την 
Πρόνοια, και τους Συλλόγους Ιθα-
κησίων και Καστελοριζιωτών. 

Μέλος στην Κοινότητα έγινε το 

	Ο	κ.	Γιώργος	Παπαδόπουλος
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Από την άλλη πλευρά αποτελεί επιβεβαίωση και 
ένδειξη του τι μπορούμε να επιτύχουμε σαν φυλή. 
Ήρθαμε σε αυτή τη χώρα με μια βαλίτσα στο χέρι 
και πετύχαμε να δημιουργήσουμε τόσα πολλά, συμ-

βάλλοντας στη διαμόρφωση της πολυπολιτισμικής 
αυστραλιανής κοινωνίας και στην ανάπτυξη της 
χώρας. Υπερπηδώντας όλα τα εμπόδια και αψη-
φώντας τους κινδύνους θα μπορέσουμε τώρα να 
έχουμε στο κέντρο της Μελβούρνης έναν ελληνικό 
πύργο, που μαζί με το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο 
θα αποτελούν το σύμβολο του Ελληνισμού.»

Παράλληλα, εξηγεί ότι στους τέσσερις ορόφους 
του νέου κτιρίου θα στεγασθεί το Πολιτιστικό Κέ-
ντρο και σε έναν όροφο τα γραφεία της Κοινότητάς 
μας, μαζί με τα γραφεία του Φεστιβάλ Αντίποδες 
και του Πολιτιστικού Κέντρου. Οι άλλοι όροφοι θα 
είναι προς ενοικίαση.

Πιο συγκεκριμένα, στον 1ο όροφο του Πολιτι-
στικού Κέντρου θα υπάρχει μεγάλη αίθουσα δια-
λέξεων και παραστάσεων. Στον 2ο  όροφο αρχείο 
και εκθεσιακό κέντρο με μόνιμη έκθεση για την 
παρουσία των Ελλήνων μεταναστών στην Αυ-
στραλία και χώρο για άλλες εκθέσεις, διαδραστική 
βιβλιοθήκη με συνδέσεις με άλλα ιδρύματα και πο-
λιτιστικά κέντρα ανά τον κόσμο. Στον 3ο όροφο θα 
υπάρχει χώρος πολλαπλών χρήσεων με σύγχρονο 
εξοπλισμό για συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και εκπαι-
δευτικά εργαστήρια και στον 4ο όροφο γραφεία και 
αίθουσες συνεδριάσεων. 

«Από μελέτες που έχουν γίνει υπολογίζεται να 
έχουμε ένα ισχυρό εισόδημα από τις ενοικιάσεις, 
κατά πολλές φορές υψηλότερο από τις $70.000 
ετήσιο εισόδημα που μας απέφεραν τα ενοίκια από 
ορισμένα ακίνητα που πουλήσαμε με την έγκριση 
των μελών μας,» λέει. «Ένα μέρος από τα έσοδα 
που θα έχουμε, θα διατίθενται για την εξυπηρέτη-
ση του δανείου που έχουμε συνάψει και τα υπόλοι-
πα θα διοχετεύονται εκ νέου στην Κοινότητα για 
τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου και την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Δηλαδή, θα πη-

γαίνουν πάλι στην παροικία μας.»

Επένδυση	για	το	μέλλον	μας
Το Πολιτιστικό Κέντρο είναι μια σοβαρή επέν-

δυση για το μέλλον και για την παροικία μας, που 
θα φέρει την Κοινότητά μας στον 21ο αιώνα, υπο-
γραμμίζει ο κ. Παπαστεργιάδης. 

«Οι σκέψεις για το πολιτιστικό κέντρο ξεκίνησαν 
πριν από πέντε χρόνια περίπου, σαν αποτέλεσμα 
μιας προσπάθειας του Διοικητικού Συμβουλίου να 
επανεξετάσει και αναθεωρήσει το ρόλο του ιστορι-
κού οργανισμού μας και να εξασφαλίσει τη μακρο-
χρόνια παρουσία και επιτυχή λειτουργία του. Ήταν 
φανερό ότι απουσίαζαν ορισμένα βασικά πράγμα-
τα, όπως για παράδειγμα ένα Ελληνικό Πολιτιστικό 
Κέντρο, με σύγχρονους χώρους για παραστάσεις 
και προβολή ταινιών. Ένα Κέντρο που θα λειτουρ-
γούσε ως κόμβος για τη συνέχιση της διδασκαλίας 
της ελληνικής γλώσσας και τη συνεργασία με τα 
πανεπιστήμια μας. Επίσης, έπρεπε να διατηρήσει 
την πάνω από 115 χρόνια πλούσια και ένδοξη 
ιστορία της Κοινότητάς μας. Ήταν απαραίτητος 
ένας ειδικός χώρος για να παρουσιασθεί αυτή η 
ιστορία και η οποία θα μπορούσε επίσης να χρησι-
μοποιηθεί ως πλατφόρμα για νέες και εμπνευσμέ-
νες καλλιτεχνικές παραγωγές και εκθέσεις.

»Το Πολιτιστικό Κέντρο θα είναι ένα δυναμικό 
σύμβολο του Ελληνισμού και ένα ελληνικό κέντρο 
και σημείο αναφοράς. Για την υλοποίηση του έρ-
γου αυτού χρειάστηκε να επενδύσουμε πολλά και 
γίνεται πραγματικότητα με την υποστήριξη της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της πολιτειακής 
κυβέρνησης και με τη στήριξη των ευεργετών μας, 
των μελών μας και της παροικίας μας γενικότερα. 
Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η Κοινότητά 
μας χρειάζονταν να γίνουν μεγάλες αλλαγές και 
δεν μπορούσαμε να συνεχίζουμε όπως πριν. Ο κό-
σμος έχει αλλάξει γύρω μας και θα έπρεπε και εμείς 
να κάνουμε τις ανάλογες αλλαγές.»

Τα	ηνία	στους	νέους
Παράλληλα, θεωρεί ότι οι ραγδαίες εξελίξεις που 
λαμβάνουν χώρα γύρω μας και σε καθημερινή 
βάση, μας υποχρεώνουν να αναπροσαρμόζουμε τις 
θέσεις και τη συμπεριφορά μας για να μπορούμε να 
τις παρακολουθούμε. 

«Αυτό κάνει και η Κοινότητά μας και πιστεύουμε 
ότι το έχουμε επιτύχει. Απομακρυνθήκαμε από το 
παλαιό κλίμα που επικρατούσε και είχε οδηγήσει 
τον οργανισμό μας κατά περιόδους σε απραξία και 
αδράνεια και βαδίζουμε ολοταχώς, αλλά και με 
προσοχή, προς το μέλλον. Αυτό πιστεύω ότι συμ-
βαίνει και με τους άλλους παροικιακούς οργανι-
σμούς, όπου η ηγεσία τους έχει αρχίσει να περνά 
στα χέρια των νέων.»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποιες είναι οι 
προβλέψεις για τον οργανωμένο Ελληνισμό που 
δεν θα ακολουθήσει τις εξελίξεις και θα παραμένει 
στις απαρχαιωμένες  ιδέες και τακτικές, ο κ. Παπα-
στεργιάδης τονίζει ότι πρώτα από όλα θα πρέπει να 
αναγνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε το έργο όλων 
των παροικιακών οργανισμών. 

«Ο καθένας με τον τρόπο του έπαιξε σημαντικό 
ρόλο για τους μετανάστες και όπως είπαμε προη-
γουμένως και με την είσοδο των νέων στα Διοικη-
τικά Συμβούλια, οι οργανισμοί μας προσαρμόζονται 
στα νέα δεδομένα.  Αυτό το βλέπουμε καθημερινά 
και από το γεγονός ότι οι παροικιακοί οργανισμοί 
μας διαπιστώνουν και αναγνωρίζουν την ανάγκη 
δημιουργίας του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου 
και σπεύδουν να το υποστηρίξουν και οικονομικά. 
Βέβαια, όλοι μας θα πρέπει να θεωρούμε και επα-
νεκτιμούμε τις θέσεις και ενέργειές μας, έτσι ώστε 
να παίρνουμε τις πιο κατάλληλες και αποτελεσμα-
τικές αποφάσεις για να μπορούμε να προχωράμε 
μπροστά.»

Το	κόστος	
Αναφερόμενος στο συνολικό κόστος ανέγερσης 
του νέου κτιρίου και στο πώς θα καλυφθεί, ο κ. 
Παπαστεργιάδης τονίζει ότι «θα είναι γύρω στα 
14 εκατομμύρια δολάρια» και εξηγεί ότι «το κό-
στος καλύπτεται από κεφάλαια της Κοινότητας 
που προέρχονται από την πώληση ακινήτων της, 

από μεγάλες συνεχιζόμενες δωρεές ευεργετών και 
μελών μας, από χρηματοδοτήσεις ύψους $4 εκα-
τομμυρίων συνολικά από την ομοσπονδιακή και 
πολιτειακή κυβέρνηση και από ένα δάνειο που 
έχουμε συνάψει. Θα πρέπει να αναφέρω εδώ ότι 
είναι συγκινητική και ενθαρρυντική ταυτόχρονα η 
ανταπόκριση των μελών μας και της παροικίας γε-
νικότερα, όπου ο καθένας, ανάλογα με τη δύναμή 
του, συνεισφέρει και ενισχύει την προσπάθειά μας, 
καθώς αναγνωρίζουν όλοι ότι το Ελληνικό Πολι-
τιστικό Κέντρο δεν είναι μόνο για την Κοινότητα, 
αλλά για όλη την παροικία και όλο τον Ελληνισμό.» 

Οι	ευεργέτες	μας
Ορισμένοι από τους οργανισμούς που έχουν ενι-
σχύσει οικονομικά την προσπάθεια αυτή είναι: 
Ποντιακή Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας, 
Παμμεσσηνιακή Αδελφότητα «Ο Παπαφλέσσας», 
Πολιτιστικός Σύλλογος Επαρχίας Αλμωπίας «Αλ-
μωψ», Πανκαλαβρυτινή Αδελφότητα «Αγία Λαύ-
ρα», Ένωση Συλλόγων Ελλήνων Ηλικιωμένων, 
NUGAS και ο Σύλλογος Καστωριτών Σπάρτης.

Επίσης τη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου 
έχουν ενισχύσει με μεγάλες δωρεές τους επιχειρή-
σεις και ιδιώτες, όπως οι: Delphi Bank και ο διευ-
θυντής της Γεώργιος Τακτικός, Γρηγόριος Κάιας, 
Νίκος Ανδριανάκος, Π. Αδαμόπουλος, Λεωνίδας 
Αργυρόπουλος, Σάκης και Λίτσα Αθανασιάδη, Ιορ-
δάνης Κοροσίδης, Στυλιανός Κουκουβιτάκης, Κον 
Μάντζης, Οικογένεια Παπαστεργιάδη, Τόνυ Περές, 
Αναστάσιος Ρέβης, Νίκος Σικαβίτσας, Οικογένεια 
Σταμούλη, Χάρης Τσαλικίδης, Αθανάσιος Τσουχα-
ντάρης και Πίτερ Μερκούλιας.

Οι	Κασσάνδρες...
Στην ερώτηση ότι κάποιες «Κασσάνδρες βλέπουν 

απαισιόδοξα το μεγάλο αυτό τόλμημα», ο κ. Παπα-
στεργιάδης δήλωσε: «Η Ελληνική Μυθολογία λέει 
πως ο θεός Απόλλωνας για να κερδίσει τον έρωτα 
της Κασσάνδρας, της κόρης του βασιλιά της Τροίας 
Πριάμου και της Εκάβης, της έδωσε το χάρισμα της 
μαντικής για να προβλέπει το μέλλον.  Όταν αυτή 
όμως αρνήθηκε, για να την εκδικηθεί την καταρά-
στηκε να μην πιστεύει κανείς τις προφητείες της. 
Αυτό συμβαίνει και με τις «Κασσάνδρες» στις οποί-
ες αναφερόσαστε. Δεν πιστεύει κανείς στις απαισι-
όδοξες προφητείες τους και όλα τα μέλη μας και 
η παροικία μας πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε, 
είναι στο πλευρό μας και μας στηρίζουν. 

Πάντως, είναι αργά τώρα να δηλώνει κάποιος 
απαισιόδοξος. Το κοινοτικό κτίριο έχει κατεδαφι-
στεί, έχουν τεθεί τα θεμέλια, το απαιτούμενο δάνειο 
έχει εξασφαλισθεί και όλα πάνε μπροστά όπως εί-
χαν προγραμματιστεί.»

Και	μετά;
Και μετά το Πολιτιστικό Κέντρο, τι; Ο κ. Παπα-

στεργιάδης εξηγεί ότι σήμερα η δημιουργία του Πο-
λιτιστικού Κέντρου αποτελεί κύρια προτεραιότητα 
της Κοινότητάς μας. Ταυτόχρονα μεγάλη έμφαση 
έχει δοθεί στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 

«Εργαζόμαστε για την αναβάθμιση του ημερή-
σιου κολλεγίου μας Alphington Grammar, όπου 
το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε με τη λειτουργία 
της νέας πτέρυγας αιθουσών διδασκαλίας και του 
κέντρου πολλαπλών χρήσεων «Ανδριανάκος», την 
επέκταση των απογευματινών και σαββατιανών 
σχολείων μας με νέες μονάδες σε περισσότερα 
προάστια και τη διοργάνωση επιτυχημένων πολι-
τιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Αντίποδες της Κοινότητάς μας,» τονίζει. 

«Προσφέρουμε προγράμματα διδασκαλίας της 
Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και της Νέας Ελληνι-
κής σε αρχάριους για ενήλικες, που έχουν μεγάλη 
επιτυχία από πλευράς εγγραφών. Την ίδια στιγ-
μή συνεχίζονται για τρίτη χρονιά με επιτυχία και 
τα Σεμινάρια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 
τόσο από πλευράς εγγραφών όσο και συμμετοχής 
ακαδημαϊκών και ειδικών που τα παρουσιάζουν.

»Παράλληλα, εξετάζουμε τις δυνατότητες αξιο-
ποίησης συγκεκριμένων ακινήτων της Κοινότητάς 
μας. Πιστεύουμε πως όταν έχουμε κοντά μας όλα 
τα μέλη μας και όλη την παροικία το μέλλον δια-
γράφεται θετικό και αισιόδοξο.» 

H
δημιουργία του Εληνικού Πολιτι-
στικού Κέντρου στο νέο κοινοτικό 
κτίριο και οι ενέργειες για την 
αναβάθμιση και ανανέωση του 
ιστορικού οργανισμού μας, αποτέ-

λεσαν το θέμα μιας ενδιαφέρουσας συνέντευξης 
που παραχώρησε, πρόσφατα, στην ομογενειακή 
εφημερίδα «Ελληνικός Κήρυκας», ο πρόεδρος της 
Κοινότητας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης.

«Η Κοινότητά μας έχει αναλάβει να φέρει σε 
πέρας ένα σημαντικό έργο. Ένα έργο που θα μας 
κάνει όλους υπερήφανους και θα είναι για όλη 
την παροικία μας και όλον τον Ελληνισμό,» τονί-
ζει ο κ. Παπαστεργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι «σε 
αυτή την προσπάθεια θέλουμε όλη την παροικία 
κοντά μας. Ο καθένας με τον τρόπο του και τη δύ-
ναμή του να βοηθήσει για να χτίσουμε το μέλλον 
μας. Όλοι μαζί!» 

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν 
τα μέλη της Κοινότητας τις επιτελούμενες αλλα-
γές, ο πρόεδρος της Κοινότητας θα πει μεταξύ 
άλλων: 

«Οι πρωτοβουλίες και τα σχέδιά μας έχουν την 
έγκριση της πλειοψηφίας των μελών και αυτό εί-
ναι εμφανές από το αποτέλεσμα ψηφοφοριών σε 
έκτακτες και γενικές συνελεύσεις, καθώς και με 
την επανεκλογή μας, και με μεγάλη πλειοψηφία 
μάλιστα, στις τελευταίες εκλογές. Τα μέλη ανα-
γνωρίζουν το δύσκολο έργο που έχουμε αναλά-
βει και επικροτούν τα σχέδιά μας για το μέλλον, 
καθώς συνειδητοποιούν και εγκρίνουν την αλλα-
γή που επιτελείται στην Κοινότητα. Παλαίμαχοι 
κοινοτικοί υποστηρίζουν το έργο μας όχι μόνο 

ηθικά, αλλά και έμπρακτα με εισηγήσεις και οικο-
νομικές δωρεές. Όλοι αναγνωρίζουν τη σημασία 
του έργου που έχουμε αναλάβει και προχωράμε 
μπροστά αρμονικά και ενωμένοι με δημοκρατικές 
διαδικασίες, φρέσκες ιδέες και απόψεις. Στο Διοι-
κητικό μας Συμβούλιο υπάρχουν νεαρά μέλη και 
παλαίμαχοι κοινοτικοί και έχουμε κατορθώσει να 
δουλεύουμε ενωμένοι, αρμονικά και χωρίς προ-
βλήματα, για τον κοινό σκοπό.» 

Ο κ. Παπαστεργιάδης αναφέρει ότι γενικά η 

δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου αντιμε-
τωπίζεται θετικά, παρόλο που ως πριν καιρό το 
έργο αυτό εθεωρείτο «ατόλμητο και άπιαστο» για 
πολλούς συμπατριώτες μας, καθώς παλαιότερα 
επικρατούσε η αντίληψη του «πολλά λόγια και 
λίγα έργα».

«Κάθε μεγάλο, που πλησιάζει τα όρια του ονεί-
ρου, επόμενο είναι να θορυβεί, να ξαφνιάζει και 
να αμφισβητείται,» λέει. «Είναι αναμενόμενο. Θα 
έπρεπε να μας ανησυχεί αν δεν υπήρχε τέτοια 
αντίδραση. Αλλά μέσα από το διάλογο και την 
αναζήτηση προέρχονται τα καλύτερα αποτελέ-
σματα. Δεν φοβόμαστε το διάλογο και δεχθήκαμε 
πολλές ερωτήσεις, κάτι που μας βοήθησε να ολο-
κληρώσουμε καλύτερα τα σχέδιά μας.»

Τονίζει επίσης ότι το Πο-
λιτιστικό Κέντρο είναι ένα 
«μεγαλεπήβολο έργο που 
θα μας κάνει όλους περή-
φανους σαν Έλληνες... θα 
αγγίξει και τον απανταχού 
Ελληνισμό». 

Επισημαίνει δε, ότι το 
έργο προχωρά με την έγκρι-
ση και την υποστήριξη των 

μελών μας και της παροικίας. «Η μεγάλη υποστή-
ριξη που έχουμε φαίνεται από τα συνεχή συγχα-
ρητήρια μηνύματα υποστήριξης που δεχόμαστε, 
καθώς και από τις συνεχιζόμενες δωρεές υπέρ 
της ανέγερσης του νέου κτιρίου. Και τους ευχα-
ριστούμε όλους,» τονίζει.

Αισιοδοξία	και	βεβαιότητα
Ο κ. Παπαστεργιάδης πιστεύει ότι αυτό είναι 

αποτέλεσμα της αλλαγής που παρατηρείτε στην 

Κοινότητά μας και στην παροικία μας τα τελευ-
ταία λίγα χρόνια. «Επικρατεί ένα κλίμα αισιοδο-
ξίας και βεβαιότητας για το μέλλον,»  αναφέρει. 
«Έχουν εξαφανιστεί πλέον η δυσπιστία, η αμ-
φιβολία και ο φόβος. Όπου κι αν βρεθούμε όλοι 
θέλουν να μάθουν πότε το νέο κτίριο θα είναι 
έτοιμο, πότε θα το δουν να υψώνεται στη θέση 
του παλαιού κοινοτικού οικήματος. Παράλληλα, 
έχουμε ολοένα και περισσότερα άτομα που προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και 
εθελοντικά στην Κοινότητα.»

Το πρώτο στάδιο των εργασιών με την κατε-
δάφιση ολοκληρώθηκε, ενώ έχουν αρχίσει οι ερ-
γασίες για την οικοδόμηση του νέου κοινοτικού 
κτιρίου, το οποίο θα παραδοθεί στην Κοινότητά 
μας μέχρι τον Ιούνιο 2014. 

Θέλουμε το Πολιτιστικό Κέντρο να είναι υψη-
λών προδιαγραφών και «όσο γίνεται, φυσικά 
μέσα στις δυνατότητές μας, τέλειο». «Πολύ σύντο-
μα θα δούμε να «φυτρώνει» στο χώρο του παλαι-
ού, το νέο κοινοτικό κτίριο,» λέει.

Ο κ. Παπαστεργιάδης πιστεύει πως το Δ.Σ, τα 
μέλη της Κοινότητας, καθώς και όλος ο Ελληνι-
σμός θα αισθάνονται υπερήφανοι για την από-
κτηση του Πολιτιστικού Κέντρου και «που το με-
γάλο όνειρο το κάναμε πραγματικότητα». 

«Όλοι δουλεύουμε σκληρά για το σκοπό αυτό 
και με την υποστήριξη των αρμόδιων κυβερνη-
τικών και δημοτικών αρχών, των ευεργετών και 
των μελών μας, είμαστε βέβαιοι ότι όλα θα πάνε 
καλά,» προσθέτει. 

«Το Δ.Σ. έχει δουλέψει σκληρά και χωρίς ένα 
ενωμένο συμβούλιο δεν θα μπορούσαμε να κά-
νουμε αυτό το έργο. Αυτά είναι τα πρώτα θεμέλια 
του έργου: Η συνεννόηση και ο σεβασμός. Επίσης 

στηρίζεται πάνω στα θεμέλια υποστήριξης της 
παροικίας μας - οικονομικής και ηθικής. Αισθά-
νομαι υπερήφανος για το συμβούλιο και την πα-
ροικία μας.  Έδειξαν την ωριμότητα να δεχθούν 
την αλλαγή και να αγκαλιάσουν το έργο σαν δικό 
τους, το οποίο είναι ένα έργο για όλη την παροι-
κία. »

Γέφυρα	για	τον	Ελληνισμό
Ο κ. Παπαστεργιάδης τονίζει επίσης πως αισθά-

νεται υπερήφανος γιατί με το Πολιτιστικό Κέντρο 
θα αποκτήσουμε μια «γέφυρα» που θα ενώνει 
των Ελληνισμό της Διασποράς. «Δεν θα έχουμε 
μόνο μια «γέφυρα» με την Ελλάδα αλλά και με 
τα άλλα ομογενειακά κέντρα,» λέει. «Μέσα από το 
Πολιτιστικό Κέντρο θα υπάρχει επικοινωνία με 
όλον τον Ελληνισμό σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό 
είναι σημαντικό για εμάς. Η Κοινότητά μας δεν 
ανοίγει μόνο τις πόρτες της στον Ελληνισμό της 
Μελβούρνης, αλλά σε όλον τον Ελληνισμό, όπου 
κι αν βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στο 
Τορόντο, στο Λονδίνο, στο Μόναχο και αλλού.  

»Δεν βάζουμε τώρα τα θεμέλια μόνο για το νέο 
κτίριο και το Πολιτιστικό Κέντρο, αλλά και τα θε-
μέλια για μια πιο στενότερη συνεργασία της πα-
ροικίας μας και της Ομογένειας με την Ελλάδα. 
Μια συνεργασία που θα εκφράζεται με το είδος 
και το περιεχόμενο των μελλοντικών εκθέσεων 
και εκδηλώσεων που θα παρουσιάζονται και θα 
διοργανώνονται στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέ-
ντρο.»

Όπως λέει ο κ. Παπαστεργιάδης, το νέο κοινο-
τικό κτίριο θα είναι αντιπροσωπευτικό και συμβο-
λικό της παρουσίας του Έλληνα στην Αυστραλία. 
«Ένα έργο που θα μας κάνει όλους υπερήφανους. 

‘Θέλουμε όλη την
παροικία κοντά μας’

συν
έντε

υξη

Η δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου 
αντιμετωπίζεται θετικά, παρόλο που ως πριν 
καιρό το έργο αυτό εθεωρείτο ατόλμητο 
και άπιαστο για πολλούς συμπατριώτες μας, 
καθώς παλαιότερα επικρατούσε η αντίληψη 
του «πολλά λόγια και λίγα έργα»

Ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης μιλά για τον 
ιστορικό οργανισμό μας, το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο και τη σημασία του 

για την παροικία και τον Ελληνισμό και για τα σχέδια για το μέλλον

	ΣΤΟχΟΙ	ΤΟΥ	Δ.	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:	
• να δημιουργήσουμε έναν 

σύγχρονο και δυναμικό 
οργανισμό, 

• να αναβαθμίσουμε το επίπεδο 
των υπηρεσιών μας στο 
υψηλότερο δυνατό σημείο,

• να βελτιώσουμε το ρόλο και 
την εικόνα της κοινότητάς 
μας έτσι ώστε να καταστεί 
παράδειγμα προς μίμηση,

• να εμπλουτίσουμε περαιτέρω 
τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά  
μας προγράμματά

• να αυξήσουμε τα μέλη μας 
τουλάχιστον κατά πέντε φορές 

• να αξιοποιήσουμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο την 
κοινοτική περιουσία. 

Με την αύξηση των εσόδων μας 
από το νέο κτίριο και τις άλλες 
δραστηριότητές μας, θα δύναται 
η κοινότητα να επενδύει στο 
μέλλον και να βελτιώνει ολοένα 
τις υπηρεσίες της προς τα μέλη 
και την παροικία μας

to	νέο	κτίριο	της	Κοινότητας	σύντομα	θα	δεσπόζει	στη	γωνία	των	οδών	Λόνστεϊλ	και	Ράσελ																																																													Μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Κοινότητας		κατά	τη	διάρκεια	πρόσφατης	συνεδρίασης																																																																																																																																		ΦΩΤΟ: GOCMV
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ

Οκαλός εκπαιδευτικός είναι 
αυτός που αγαπά το επάγ-
γελμά του, την ελληνική 
γλώσσα και έχει τη δυνατό-

τητα να μεταφέρει αυτή την αγάπη 
για την ελληνομάθεια στους μαθη-
τές του, μας απάντησε ο κ. Θόδωρος 
Μάρκος, σύμβουλος εκπαίδευσης 
της Κοινότητάς μας, σε μια συζήτη-
ση που είχαμε πρόσφατα για το τι 
εστί καλός εκπαιδευτικός.
 «Σαν παράδειγμα στο μυαλό μου 
έρχεται ο Γιώργος Μπούζμπας, που 
έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος 
της ζωής του στην ελληνομάθεια 
των δικών μας παιδιών,» πρόσθεσε. 

   «Ήταν ένας από τους καλύτερους 
εκπαιδευτικούς που πέρασαν από 
τα σχολεία μας και η προσφορά του 
στην Κοινότητα είναι ανεκτίμητη,» 
τόνισε.
   Ο κ. Γιώργος Μπούζμπας, όπως 
και τόσες χιλιάδες άλλοι Ελληνες 
ήρθε στην Αυστραλία αναζητώντας 
μια καλύτερη τύχη στα τέλη της δε-
καετίας του ‘60. Μετά από ένα μήνα 
κουραστικό ταξίδι με το «Πατρίς», το 
Νοέμβριο του 1969, πάτησε το πόδι 
του στην χώρα και στην πόλη «που 
αυτή τη στιγμή βιώνουμε και καλο-
τυχίζουμε», όπως λέει ο ίδιος.

Γεννήθηκε στο Καρπερό Γρεβε-
νών της Δ. Μακεδονίας, στα χρόνια 
της Κατοχής, όπου επικρατούσε η 
φτώχεια και η στέρηση, από γονείς 
ολιγογράμματους, αλλά γεμάτους 
καλοσύνη, ανθρωπιά και ιδανικά. 
Παρά τις στερήσεις και τα δύσκολα 
χρόνια, οι γονείς του κατάφεραν να 
τον στείλουν στο γυμνάσιο, όπου και 
αποφοίτησε από το Β’ Γυμνάσιο Αρ-
ρένων Τρικάλων.

Τα σχεδιά του να συνεχίσει τις 
σπουδές του στο πανεπιστήμιο δεν 
υλοποιήθηκαν, καθώς οι εξετάσεις 
του για  εισαγωγή  στο ίδρυμα της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Θεσσα-
λονίκη) για καθηγητής σωματικής 
αγωγής, δεν ήταν επιτυχείς (συγκέ-
ντρωσε 129 μόρια έναντι 130 που 
ήταν το όριο επιτυχίας). 

Στη συνέχεια εργάστηκε για ένα 
μικρό χρονικό διάστημα στην Κοινό-
τητα Καρπερού εκτελώντας χρέη βο-
ηθού γραμματέα. Έκανε φροντιστή-
ρια για μια χρονιά σε απόφοιτους 
μαθητές δημοτικού, γιατί την εποχή 
εκείνη έπρεπε να δώσουν εξετάσεις 
σε ορισμένα μαθήματα (προφορικές 
και γραπτές) για να εισαχθούν στο 

γυμνάσιο. Κατόπιν στρατεύτηκε, 
υπηρετώντας στο σώμα της Ε.Β.Α. 
με το βαθμό του έφεδρου σμηνία και 
με την ειδικότητα μηχανικού ραντάρ 
ΤΑΚΑΝ. 

Μετά την ολοκλήρωση της στρα-
τιωτικής του θητείας, αποφάσισε να 
ξενιτευτεί.  «Με ένα σάκο στον ώμο 
γεμάτο ελπίδες και όνειρα, πηγαίνο-
ντας  προς το άγνωστο, το Νοέμβριο 
του 1969 πήρα κι εγώ το δρόμο της 
ξενιτιάς,» θα μας πει.

Το ενδιαφέρον για την εκπαίδευ-
ση ήταν μεγάλο. Έτσι το 1973 πρω-
τάρχισε την εκπαιδευτική του δράση 
στα σχολεία της Ελληνικής Κοινό-
τητας Port Melbourne, Albert Park, 
Middle Park  για τέσσερα χρόνια.

«Το 1977 ‘μετακόμισα’ στην Ελλη-

νική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρ-
νης και Βικτωρίας, όπου ενσωματώ-
θηκα με το εκπαιδευτικό προσωπικό 
της,» θυμάται.

«Έτσι ευκαιριακά να πω ότι, τα 
37 χρόνια που δίδαξα στα κοινοτι-
κά σχολεία  ήταν χρόνια ευχάριστα, 
δημιουργικά και αξέχαστα, με εμπει-
ρίες πολλές και βιώματα ανάμεικτα,» 
προσθέτει. 

«Ιδιαίτερα στα πρώτα εκπαιδευτι-
κά μου χρόνια, εννοώ στο ξεκίνημά 
μου ως εκπαιδευτικός στα σχολεία 
της Κοινότητας του Port Melbourne 
ήταν πολύπλοκα, δύσκολα και κου-
ραστικά. 

«Ενώ υπήρχε το μεράκι, η θέλη-
ση και η αγάπη για το παιδί και το 
σχολείο, είχα να αντιμετωπίσω ένα 

σωρό προβλήματα. Μεγάλο αριθμό 
μαθητών κατά τάξη (συνδιδασκα-
λία). Το διδακτικό υλικό που χρησι-
μοποιούσαμε από την Ελλάδα ήταν 
λίγο δύσκολο και όχι τόσο κατανο-
ητό στους μαθητές. Έπρεπε να το 
απλοποιήσω και να το προσαρμόσω, 
σύμφωνα με τις εδώ ανάγκες και 
ελλείψεις των, ώστε να τους ευχα-
ριστεί, να τους αρέσει και να το κά-
νουν κτήμα τους. Οι αίθουσες που 
χρησιμοποιούσαμε από διάφορα 
κτίρια δημόσια ήταν ακατάλληλες 
για σχολείο και ο χώρος στάθμευσης 
αυτοκινήτων ήταν σχεδόν ανύπαρ-
κτος. Έπρεπε να εξωραΐσω τις αίθου-
σες με ελληνικούς χάρτες, ήρωες, με 
ζωγραφιές Ελληνικών μνημείων, 
τοπίων και εργασίες μαθητών. Έτσι 

ώστε ο χώρος και το περιβάλλον να 
είναι ευχάριστα και αρεστά στα παι-
διά και σχεδόν παρόμοια με το αυ-
στραλέζικο σχολείο.»

Στα	σχολεία	της	Κοινότητας

Όπως λέει, τα πράγματα άλλαξαν 
ριζικά όταν μετακινήθηκε  στα σχο-
λεία της Κοινότητας με διευθυντή 
τότε των σχολείων τον Δ. Τσουκαλά 
και πρόεδρο της Κοινότητας τον Δη-
μήτρη  Κτενά. «Ήταν το 1977 όταν 
ενσωματώθηκα στο διδακτικό προ-
σωπικό των κοινοτικών σχολείων,» 
εξηγεί. 

«Όλες οι σχολικές μονάδες ήταν 
επανδρωμένες και στελεχωμένες με 
προσοντούχους και καλά εκπαιδευ-

Fe
sti

val

Ένας εκπαιδευτικός που όλοι αγάπησαν και τίμησαν πολλές φορές το έργο 
και την προσφορά του στα Απογευματινά και Σαββατιανά σχολεία μας

ΓΙΩΡΓΟΣ	ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ

Δάσκαλος στα σχολεία μας
περισσότερα από 30 χρόνια

συνέ
ντευ

ξη

μένους δασκάλους και καθηγητές 
και στεγάζονταν, όπως και σήμερα 
σε αίθουσες αυστραλιανών σχολεί-
ων.»

Ο Γιώργος μιλά με τα καλύτε-
ρα λόγια για τους διευθυντές των 
σχολείων της Κοινότητας και τους 
συναδέλφους του με τους οποίους 
συνεργάσθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκπαιδευτικής του καριέρας.

«Οι διευθυντές των σχολείων της 
Κοινότητας που κατά περιόδους 
γνώρισα και συνεργάσθηκα στην 
Κοινότητα έδειξαν τεράστια προσπά-
θεια και σύμφωνα με τις ικανότητές 
τους είχαν και ανάλογα αποτελέσμα-
τα.»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον κ. 
Κύπρο Κυπριανού. «Αποτελεί εξαί-
ρεση,» λέει. «Ήταν ο θεμελιωτής, ο 

οργανωτής και η ραχοκοκαλιά των 
σχολείων της Κοινότητας. Κάλυψε 
το διδακτικό υλικό με δικά του βι-
βλία. Εκπαίδευσε τους δασκάλους 
με πάρα πολλά επιμορφωτικά σεμι-
νάρια, πότε ο ίδιος πότε με άλλους 
καταξιωμένους πανεπιστημιακούς, 
όπως ο Μ. Σοφοκλέους, πρώην λέ-
κτορας στο RMIT, ο Π. Νούτσος, κα-
θηγητής της Κοινωνικής και Πολιτι-
κής Φιλοσοφίας, ο Γ. Μπαμπινιώτης 
και πολλοί άλλοι ντόπιοι πανεπιστη-
μιακοί και εκπαιδευτικοί. Τα θέματά 
τους ήταν ψυχολογία παιδιού, σω-
στή αγωγή, ιδιαιτερότητες μαθητών, 
μοντέρνοι τρόποι διδασκαλίας, σω-
στή έκφραση, γραπτός, προφορικός 
λόγος, οργάνωση διδακτέας ύλης 
κ.λπ.»

Παρακολούθησε σχεδόν όλα 

τα επιμορφωτικά προγράμματα 
εκπαιδευτικών και από το πανε-
πιστήμιο RMIT απέκτησε το ειδι-
κό  «Certificate of Teacher for the 
Greek Afternoon School” , που του 
έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσει 
με μεγαλύτερη επιτυχία το έργο του.

Κατά τα χρόνια της υπηρεσίας 
του στα σχολεία της Κοινότητας, 
ο Γιώργος Μπούζμπας δίδαξε και 
ήταν υπεύθυνος στις σχολικές μο-
νάδες Albert Park και Alphington.  
«Σε αυτά πρωτάρχισα και σε αυτά 
παρέμεινα μέχρι το 2010,» λέει, προ-
σθέτοντας: «Επίσης δίδαξα για κά-
μποσα χρόνια και στο σχολείο Άγιος 
Δημήτριος στο Prahran. Θυμάμαι 
εκεί βρήκα και συνεργάστηκα με 
την Κλαυδία Ραδουλέσκου, τον Τάσο 
Μπαρκάτσα και τον Λεωνίδα Πετρό-

πουλο.»
Ένας από τους υπεύθυνους των 

σχολείων της Κοινότητας την επο-
χή εκείνη ήταν και ο κ. Στεργιούλης 
(αποσπασμένος εκπαιδευτικός από 
την Ελλάδα). Είχε τεράστιες γνώσεις 
και η προσφορά του τόσο στο διδα-
κτικό προσωπικό όσο και στον οργα-
νισμό ήταν μεγάλη.

«Μόνο	καλές	στιγμές	είχα»
Αναπολεί με συγκίνηση τα χρόνια 

που υπηρέτησε στα σχολεία της Κοι-
νότητας. Μιλά για τις εμπειρίες του 
δείχνοντας ολοκάθαρα την αγάπη 
του για την παιδεία, το σχολείο, τα 
παιδιά, την Κοινότητα και πάνω από 
όλα την εκτίμησή του στις προσπά-
θειες των γονέων να στείλουν τα 
παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο 
και να τους μεταδώσουν τη γλώσσα, 
τις παραδόσεις και τα έθιμά μας.

«Όλα αυτά τα χρόνια που δίδαξα 
στα παραπάνω σχολεία που ανέφε-
ρα, μόνο καλές στιγμές είχα,» θυμά-
ται.  «Πολύ λίγες δυσκολίες και οι 
κακές στιγμές που έζησα και πέρα-
σα. Θυμάμαι μόνο τα αθώα πρόσωπα 
των παιδιών, το αγνό χαμόγελό τους, 
το βλέμμα τους που ήταν γεμάτο 
στοργή, καλοσύνη, συμπόνια, αγά-
πη. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Γι’ αυτό 
όταν ο καθένας μας αγαπά αυτό που 
κάνει, αγαπά το παιδί, το σχολείο και 
έχει αρκετές γνώσεις πάνω σε αυτό 
που κάνει, τότε πέρα από τα θετικά 
αποτελέσματα στα μαθήματα και τις 
επιδόσεις των μαθητών, θα έχει και 
τη δική του ψυχοπνευματική ευχα-
ρίστηση και ικανοποίηση. Θα απο-
κτήσει την εύνοια και εμπιστοσύνη 
των παιδιών, γονέων, συναδέλφων 
και προϊσταμένων και όλα θα είναι 
ευχάριστα και θετικά.

»Εν κατακλείδι θέλω να τονίσω 
πως ο ανταγωνισμός, η άμιλλα και 
η κοινωνικοποίηση του παιδιού 
αναπτύσσονται μέσα στην τάξη. Πι-
στεύω στην εξάσκηση της γλώσσας, 
στον προφορικό λόγο, στο διάλογο. 
Μαθαίνει κάποιος όχι από αυτόν 
που του μίλησε, αλλά από αυτόν που 
μίλησε μαζί του. Η γλώσσα πρέπει να 
είναι ένα χαμόγελο. Το δίνεις και το 
παίρνεις. Επίσης μαθαίνεις όχι μόνο 
από την γραμματική, ανάγνωση, ορ-
θογραφία κ.λπ. Αλλά και μέσα από 
το τραγούδι, από το χορό, το αστείο, 
από το θέατρο, από το ταξίδι, από 
την επίσκεψη σε μια βιβλιοθήκη, 
μουσείο, γήπεδο, αγορά, εκκλησία 
κ.λπ.

»Οπωσδήποτε οι μαθητές πριν δύο 
και τρεις δεκαετίες είχαν μεγαλύτε-
ρη ευχέρεια στην Ελληνική γλώσ-
σα και το συναίσθημα της πατρίδας 

ήταν πιο έντονο. Τότε σε κάθε σπίτι 
(ελληνικό) ακουγόταν και μιλιόταν 
η ελληνική γλώσσα, δηλ. υπήρχε ο 
διάλογος μεταξύ γονιών και παιδιών 
και οι πιο πολλοί από εμάς είχαν τη 
σκέψη του επαναπατρισμού. Επί-
σης οι επισκέψεις σε συγγενείς και 
φίλους ήταν συχνές. Συζητούσαμε 
μόνο ελληνικά. Τα αγγλικά μας ήταν 
φτωχά. Στη βιβλιοθήκη μας ήταν 
μόνο ελληνικά βιβλία.»

Με την πολυετή πείρα και τις 
γνώσεις του βλέπει με αισιοδοξία 
το μέλλον της Ελληνικής γλώσσας 
στην Αυστραλία, παρά τις αφομοιω-
τικές τάσεις που παρατηρούνται τα 
τελευταία χρόνια.

«Ναι, είμαι αισιόδοξος πως η ελ-
ληνική φωνή, εδώ στους αντίποδες 
που ζούμε θα διατηρηθεί για δεκα-
ετίες ακόμη,» λέει με σιγουριά. «Βέ-
βαια θα παρατηρηθεί κάποια απο-
δυνάμωση, αλλά να χαθεί, ποτέ! Τα 
θεμέλια, οι βάσεις που εμείς βάλαμε 
και συνεχίζουν να βάζουν καταξιω-
μένοι Έλληνες εκπαιδευτικοί, κοι-
νότητες, οργανισμοί, εκκλησία, είναι 
γερές και θα αντέξουν στο χρόνο. 
Αυτό μας το είπαν και συνεχίζουν να 
το λένε οι ίδιοι οι μαθητές μας και εί-
ναι αυτοί που θα το μεταδώσουν στα 
παιδιά τους στο μέλλον.»

«Ένα	μεγάλο	ευχαριστώ!»
Ο Γιώργος μιλά με αγάπη για τα 

σχολεία της Κοινότητας και για τον 
ίδιο τον οργανισμό, καθώς και για 
τους εκάστοτε διοικούντες, απευ-
θύνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους:

«Η Ελληνική Κοινότητα, που στα 
σχολεία της εργάστηκα για 33 χρό-
νια ως δάσκαλος και υπεύθυνος, που 
με εμπιστεύτηκε και με αγκάλιασε με 
αγάπη και κατανόηση, θέλω να πω 
στα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια, 
ένα μεγάλο ευχαριστώ.

»Ευχαριστώ όλους τους διευθυ-
ντές των σχολείων της για τη βοή-
θειά τους, την κατανόηση και άψογη 
συνεργασία που είχα μαζί τους. Ευ-
χαριστώ όλους τους συναδέλφους 
που συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρό-
νια και είναι τόσοι πολλοί. Τους εύ-
χομαι δύναμη και πίστη στο διδακτι-
κό τους έργο. Ευχαριστώ όλους τους 
γονείς, κηδεμόνες και μαθητές για 
την στήριξη, εμπιστοσύνη και αγάπη 
που έδειξαν στο πρόσωπό μου.»

ΣΗΜ: Με την παρουσίαση 
αυτή εγκαινιάζεται μια σειρά 

συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς 
που υπηρέτησαν για πολλά χρόνια 

στα σχολεία της Κοινότητας

o	Γιώργος	Μπούζμπας	κατά	τη	διάρκεια	πρόσφατης	επίσκεψής	του	στα	γραφεία	της	
Κοινότητάς	μας

Ο	παλαίμαχος	εκπαιδευτικός	με	μαθητές	και	μαθήτριες	του	Γυμνασίου	του	σχολείου	της	Κοινότητας	στο	albert	Park

Ο	πρώην	πρωθυπουργός		της	Βικτώριας	Τζον	Μράμπι	ενώ	βραβεύει	τον	κ.Γιώργο	Μπούζ-
μπα	για	την	κοινωνική	προσφορά	του	και	την	πολυετή	υπηρεσία	του	ως	εκπαιδευτικός	

Αριστερά	με	τη	σύζυγό	του	Ελένη	και	τα	δύο	παιδιά	τους	Άρη	και	Μαίρη	και	δεξιά	κατά	την	αποφοίτηση	του	Άρη	από	την	Αρχιτεκτονική	Σχολή	του	Ντίκιν,	με	την	κόρη	τους	που	σπούδασε	ωτολόγος

Όταν	ήταν	μαθητής	στο	Β’	Γυμνάσιο	Αρρένων	Τρικάλων	και	δεξιά	ενώ	διδάσκει	στο	Port	melbourne

Στιγμιότυπο	από	γιορτή	σχολείου	μας	και	δεξιά	κατά	την	βράβευσή	του	από	την	Κοινότητα	για	την	πολυετή	υπηρεσία	του,	με	τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	κ.κ.	Θόδωρο	Μάρκο	και	Γιώργο	Καλλιάνη	και	μαθητές	και	μαθητριές	του
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Acclaimed Cypriot musician and per-
former Larkos Larkou and his sister 
Christiana Larkou visited Melbourne 
in August to launch his CD and book. 

Titled Gods Have Built Here Their First Kingdom, the 
CD is composed of music written by Larkos Lar-
kou and based on the work of the Cypriot national 
poet Vasilis Michaelides. 

The work consists of the poetry of Vasilis Mi-
chaelides set to music, in the Cypriot dialect as 
well as Greek language. It is an ambitious project, 
the preparation of which took 8 years and incor-
porates 17 poems. Extensive extracts of Michae-
lides’ masterpieces are interpreted, such as 9th July, 
The Woman from Chios, and The Fairy. The choice of 
verses is such that aside from the recognisable 
ethnic aspect of Vasilis Michaelides’ poetry, they 
highlight an intense eroticism that is relatively 
unknown to the public.

The CD includes performances by many ac-
claimed Greek and Cypriot singers, such as Yiannis 
Kotsiras, Alkinoos Ioannides, Vasilis Papakostanti-
nou, Petros Gaitanos, Manolis Mitsias and Kostas 
Hatzis.Musically, the compositions are an impres-
sive mix of the retro period of the 1900s, Byzan-
tine, provincial and modern styles, authentically 

reflecting the many facets of this unique Cypriot 
poet.

The Cypriot public and Diaspora embraced the 
project despite the challenging economic environ-
ment, and the work was released in a second edi-
tion just one year after the first edition.

In Melbourne, the CD launch was accompanied 

by the performance of poetry and songs from the 
album with Larkos and Christiana Larkou and 
their band, as well as video screenings by artists 
featured on the CD. Also performed local musi-
cians, vocalists and narrators, including Byron 
Triantafillidis, Anthea Sidiropoulos, Dimitris Hop-
laros and Theano Milides.

By Dr VIVIANNE NIKOU

On the back of a very suc-
cessful training session for 
our students with mem-

bers of the Carlton Football Club, 
I am very pleased to bring to you 
the news that the CEO of the AFL, 
Mr Andrew Demetriou, will be our 
guest speaker at the Father’s Day 
breakfast this year.

This presents a unique oppor-

tunity for everyone to join us for 
breakfast and the chance to hear 
Andrew speak about his personal 
and professional journey, the chal-
lenges and the rewards. Current 
challenges aside, Andrew’s journey 
is inspirational and one many will 
also be interested in hearing about. 
Whatever the view people have of 
the direction the AFL has taken, 
and the issues the League faces 
under Andrew’s leadership, this 
breakfast promises to be a sen-

sational opportunity to hear, first 
hand, Andrew’s views.

Andrew has kindly donated his 

fee, and all money raised from the 
breakfast will be donated to proj-
ects dealing with men’s health, 

in particular Prostate Cancer Re-
search. Andrew is a big supporter 
of raising awareness on health is-

sues which affect men.
As you will all appreciate, to se-

cure a speaker of this calibre is not 
an easy task and, as this promises 
to be another very popular event in 
our school, it is essential to book 
your attendance. This event will be 
catered for by an external provider 
and will include a hot breakfast.

Breakfast will begin at 7:00am 
for a 7:30am start and will fin-

ish by 9:00am so that secondary 
students who wish to join us for 
this occasion can do so without 
missing any class time.

I recommend to you and friends 
of Alphington Grammar School 
this event. Please mark it in your 
diaries. I look forward to celebrat-
ing with everyone in due course.

SOURCE: AGS Weekly Newsletter

Currently the Ancient and 
Modern Greek classes 
offered to the general public 
by the Greek Community 

are enjoying immense success 
with approximately one third of 
those enrolled being of non Greek 
background.
      
The following classes are on offer:

1Introductory 10 week Modern 
Greek Language Course for 

Adults beginners (Modern Greek I)                                                                                                                                              
Cost $ 150 . 
Location: ITHEA, Level 2, 459 Little Col-
lins St., Melbourne . 
Info: 0431 99 50 55. Email: 
greekcourses@greekcommunity.com.au                                                                              
Thudays 6:30 – 8:30 pm; 
   This introductory course is suitable 
for those with little or no prior knowl-
edge of Modern Greek. The aim for stu-
dents is to acquire a basic knowledge of 
Modern Greek language.

2Ten week Modern Greek 
Language Course for Adults 

post-beginners (Modern Greek II)                                                                                           
Cost $ 150. 
Location: ITHEA, Level 2, 459 
Little Collins St., Melbourne                                                                           
Info: 0431 99 50 55. Email: greek-

courses@greekcommunity.com.au                                                                      
Mondays 6:30 – 8:30 pm 
   This post-introductory course is suit-
able for those with a basic knowledge 
of Modern Greek. Through the course 
students will develop their reading and 
listening skills as well as their accuracy 
in writing and fluency in speaking.

3Introductory 10 weeks 
Ancient Greek Language 

Course for Adults (Ancient Greek I)                                                                                           
Cost $ 150. 
Location: ITHEA, Level 2, 459 
Little Collins St., Melbourne                                                         
Info: 0431 99 50 55. 
Email: greekcourses@greekcommunity.
com.au
Tuesdays 6:30 – 8:30 pm;  
   This course caters for those who wish 
to acquire a primary level of Classical 
Greek. Ancient Greek, a world heritage 
language, was spoken by the Athenians 
in the 5th and 4th centuries B.C. and 
used by the most famous ancient Greek 
writers, historians, philosophers and 
orators.

4Ten week Ancient Greek 
Language Course for Adults 

post beginners (Ancient Greek II)                                                                                                            
Cost $ 150. 
Location: ITHEA, Level 2, 459 Little Col-

lins St., Melbourne. 
Info: 0431 99 50 55. Email: greek-
courses@greekcommunity.com.au                                                                              
Tuesdays 6:30 – 8:30 pm; starting on 
Tuesday, October 8  
   This course caters for those who have 
completed a primary level of Classi-
cal Greek and wish to develop their 
knowledge of the language and their 
appreciation of the Hellenic culture.

5An Introductory 20 week An-
cient Greek Language Course 

for High School Students in years 7, 8 
and 9                                                                                                                                               
Cost $ 250. Location: Alphington Gram-
mar School, 18 Old Heidelberg Rd, Alph-
ington. Info: 0431 99 50 55. Email: 
greekcourses@greekcommunity.com.au
Wednesdays 5:15 – 8:15 pm; 

This course caters for secondary 
students who wish to developtheir 
cultural  literacy, investigate the origins 
of philosophy, science, politics, rhetoric, 
history and literature. It provides stu-
dents with the unique opportunity to 
learn the virtues of the classical world 
as well the ability to read the architects 
of western civilization in their own 
words. We note that students undertak-
ing VCE Classical Greek examination 
have a high score scaling reaching up to 
15 marks.

Acclaimed Cypriot musician Larkos 
Larkou performed in Melbourne

Larkos Larkou and his sister Christiana Larkou visited Melbourne
to launch his CD and book «Gods Have Built Here Their First Kingdom»

con
cer

t

“Andrew has kindly donated his fee, and all money raised 
from the breakfast willbe donated to projects dealing with 
men’s health, in particular Prostate Cancer Research”

Larkos	larkou

Ancient and Modern Greek Classes

	Students	and	staff	got	into	the	fundraising	activity	spirit	

Students at Alphington Gram-
mar School did not let the 
rain spoil their fundraising 
activities. The senior leaders 

of Aristotle House lived their values 
of the school and the teaching of Ar-
istotle by organising a Whole School 
Casual Day and Big BBQ event to 
help raise money for the “Metropoli-
tan Greek Social Practice”, a charity 
based in Athens which offers free 
medical and health care to Greeks 
who cannot afford it, due to the eco-
nomic crisis that Greece is currently 
facing. 

This has been a joint fundraising 
initiative of the School Parent Com-
mittee of GOCMV and the Greek 
Ambassadors (Every Greek Is An 
Ambassador For Greece Inc.), a not-
for-profit association which formed 
in Melbourne in 2012, to actively 
drive initiatives that promote Hel-
lenism and which support Greece, 
particularly during the current crisis.

The theme for the day was “Colour 
me Blue”, the Aristotle House co-
lour. Students were creative in every 
sense with the school awash in the 
colour blue. 

They even enjoyed blue donuts.   
Students and staff all got into the 
spirit of the fundraising activity. The 
Chairman of Council, Mr Nick Kouk-
ouvitakis, members of Council and 
members of GOCMV, all gathered to 
help cook up a storm for all to enjoy.

Leading Orthopaedic Surgeon and 

School Council member, Dr Marinis 
Pirpiris was also on hand to support 
the initiative, as was the Greek Am-
bassadors Founder, Ms Evy Yannas, 
who provided the initial inspiration 
for this initiative.

Dr Pirpiris visited the volunteer 
run health facility a few weeks ago, 

during his trip in Greece and will be 
followed by Ms Yannas in the com-
ing months, who will donate the 
medicines and medical supplies to 
the charity.

The Principal of the school, Dr 
Vivianne Nikou, said “it is especial-
ly pleasing to see the students of 

our school embrace one of our core 
values of “service”, service to the 
community and to humanity. Our 
students think deeply about the 
privileges we enjoy in this country 
and, think of ways they can support 
those less fortunate than them-
selves on a global platform”. 

Evy Yannas thanked all the stu-
dents for their contributions and 
congratulated them on being “Am-
bassadors for Greece”, through their 
participation in this fundraiser 
which will provide both material 
and symbolic support to Greek peo-
ple during this very difficult time.

	High	school	students	inside	the	andrianakos	centre

the	Principal	
Dr	Vivianne	nikou

mr	nick	koukouvitakis,	Dr	marinis	Pirpiris,	mrs	evy	yannas,	mrs	cavell	
Zangalis,	mr	k.	tsoumpakos	and	mr	con	charalambidis

Alphington Grammar students support
the ‘Metropolitan Greek Social Practice’
A joint fundraising initiative of the GOCMV School Parent Committee and the ‘Greek Ambassadors’

St Eleftherios church has 
a new looking hall

The Greek Orthodox Community of Mel-
bourne and Victoria would like to thank 
the Moreland City Council for the Capital 

Works Partnership provided to our organisation to 
complete a series of maintenance and restoration 
works at our church of St Eleftherios, in Bruns-
wick. In the photo above the refurbished hall of 
our church. 

Alphington Grammar’s
Father’s Day Breakfast
with Andrew Demetriou

andrew	Demetriou,	ceo	aFL

Enrolments indicate a strong and active interest from non Greek speakers

Donate Life…
The greatest gift

The Organ and Tissue Authority 
has developed the “DonateLife… 
the greatest gift” multicultural 

campaign, to ensure people have access 
to information about organ and tissue 
donation.  Working with DonateLife 
Victoria, and with faith and community 
leaders, the campaign highlights the 
importance of organ and tissue donation. 
Organ failure happens to people of all 
ages regardless of gender, ethnicity or 
religion. The generous act of organ and 
tissue donation can give people a second 
chance at life.

Why should I become a donor?
People need an organ transplant when 
their own organs are failing. Organ 
failure happens to people of any age and 
regardless of their gender, ethnicity or 
religion. While donation rates are improv-
ing in Australia, more than 1,600 people 
are registered on waiting lists.

What does the Greek Orthodox 
Church in Australia say?
The Greek Orthodox Church in Australia 
supports organ donation as a selfless act 
of giving. Human life can be bettered 
through donation and transplantation 
while preserving the sanctity of life. The 
offering of one of the kidneys or tissue 
(skin, bone, marrow or blood) by a living 
donor is also favoured and encouraged. 

Does my family need to know?
In Australia, the family will always be 
asked to confirm the donation decision of 
the deceased before donation can proceed 
even if they have registered.  This is why 
it is important to share your donation 
decision with your family, and for you to 
know theirs.
   For more information on organ and 
tissue donation, including your faith’s 
position, or to register, please go to www.
donatelife.gov.au 
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The Holy Church of “Holy 
Trinity” at Footscray 
was the second church 
erected by the Greek Or-

thodox Community of Melbourne 
and Victoria (GOCMV), after The 
Holy Church of the “Annunciation 
of Our Lady”. The decision to erect 
the church was a result of numer-
ous requests by Community mem-
bers living in the area. The discus-
sions in regard to the construction 
of the church began in mid-1959. 
During the course of discussion 
by the Board of Management in 
the months of June and July 1959 
numerous recommendations were 
made for the purchase of an appro-
priate allotment of land.

Specifically, during the Board 
of Management meeting of 27th 
July 1959, the then President of 
the GOCMV, Mr. Vassilis Logothe-
tis mentioned that the Board must 
carefully consider the purchase of 
land and the erection of a church 
at a central Footscray location. In 
accordance with the Board of Man-
agement minutes, a subcommittee 
of GOCMV members that resided 
within the suburb of Footscray was 
established for the purposes of lo-
cating the appropriate land, erect-
ing the Holy Church and raising the 
required funds.

At the Board of Management 
meeting dated 17th August 1959, 
the General Secretary Efstathios 
Vlassopoulos referred to his discus-
sions with the representative of 
the Footscray subcommittee, Mr. 
Antipas, during which he was re-
assured that if the GOCMV was to 
secure an appropriate property, the 
subcommittee would be “willing to 
conduct a fundraiser to raise the 
necessary funds for the construc-
tion of the Holy Church.” The min-
utes of the meeting also refer to the 
fact that the President of the GOC-
MV and the members of the Board 
of Management “recognise and 
agree that there is a need to erect 

a church in the area.” Furthermore, 
the cost and capital that would be 
required to erect a church were dis-
cussed and it was noted that “the 
Community would be able to con-
tribute the amount of 6000 Pounds 
towards the construction of the 
new church; however these funds 

would not be sufficient.”
The Board of Management ap-

pointed Mr. E. Vlassopoulos and 
Mr. T. Marmaras as the responsible 
Board Members for securing for 
the required loan and that the fol-
lowing members were to assist the 
‘Footscray subcommittee’, those 
being:  Mr. E. Vlassopoulos, Mr. D. 
Elefantis, Mr. G. Agathagelidis, Mr. 
G. Nikakis and Mr. S. Gavrilidis.

 At the GOCMV Board of Man-
agement meeting held on the 29th 
December 1959, the President 
noted that the Footscray Subcom-
mittee “has found the appropriate 
land for the erection of the Holy 
Church and for an after-hours 

Greek school”. The value of the 
land that was sourced amounted to 
the sum of 4,250 Pounds. As part 
of the discussion Mr. D. Elefantis 
recommended that the adjacent 
property, 2 Leeds Street, should be 
purchased and that it be used as a 
school. 

The discussions in regard to the 
purchase of the properties contin-
ued and at the Board meeting dat-
ed 15th February 1960, the then 
Secretary E. Vlassopoulos present-
ed to the Board of Management the 
contract of sale that included an 
exit clause stipulating that if  the 
local Council did not approve the 
construction plans, the contract 
would be void. Council approval 
for the erection of the church was 
soon after granted and the sale of 
both land and house were secured.

The Board appointed Mr. K. Sofia-
nos, in its meeting on the 31st July 
1961, as the preferred architect of 
the project. The estimated cost for 
the construction was estimated at 
approximately 20,000 Pounds.

The construction of the church 
was completed with some delays 
and with the financial assistance 
of GOCMV members and parish 
members. 

The church began to operate in 
1962, with the first priest being the 
Reverend Stylianos Aivaliotis.

The second church erected 
by the Greek Community

OUR chURch Of ‘hOly TRiniTy’ aT fOOTscRay

the	churh	of	Holy	trinity	at	Footscray

The cost and capital that would be required to 
erect a church were discussed and it was noted 
that “the Community would be able to contribute 
the amount of 6000 Pounds towards the 
construction of the new church; however these 
funds would not be sufficient.”
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ur 
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Our organisation is the largest, 
member based, Greek organisation 
in Australia. With a membership 

base exceeding 5000 members, our organi-
sation provides a unique opportunity to its 
constituents to exchange ideas and informa-
tion involving their Greek Australian culture, 
heritage and experience. GOCMV is launch-
ing a campaign to increase the number of its 
Premium members. Your contribution assists 
greatly in the continuation of an organisation 
that belongs to and exists for its members. 

As a Premium Member you can access the 
following list of benefits, which will continue 
to grow throughout the year:

- Discounts on Greek Film Festival tickets 
and other film events throughout the year. 
- Discounts on tickets to GOCMV and An-
tipodes affiliated event including concerts 
and stage productions. 
- 10% discount on total bill at Kritamos Res-
taurant (280 Bridge Rd, Richmond) 
- 10% discount on total bill Sunday–Thurs-
day at Philhellene Provincial Greek Cuisine 
(551-553 Mount Alexander Rd, Moonee 
Ponds). 
- 10% discount on food bill on Friday and 
Saturday nights at Philhellene Provincial 
Greek Cuisine (551-553 Mount Alexander 

Rd, Moonee Ponds). 
- discount on printing services with Ellikon, 
and a Free Print Audit. 
- Discounts at participating Greek Precinct 
retailers. Check www.greekcommunity.
com.au for details. 
As you are now a Premium Member, you 
automatically go into the draw to win the 
following prizes: 
• 1st Prize – Return Airfare to Greece with 

Qatar Airways (conditions apply).
• 2nd Prize – Season Pass to the 2014 

Greek Film Festival 
• 3rd Prize – Dinner for two at Philhellene 

Provincial Restaurant (valued at $150). 
*The draw will take place at the closing night 

of the 2013 Greek Film Festival. 

How to become a 
Premium member
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The Antipodes Festival, in collaboration 
with the Food for Thought Greek 
Australian Women’s Network, presents: A 
Conversation with Justice Emilios Kyrou.

Justice Kyrou will discuss the themes of motiva-
tion and preserving the Greek heritage and will then 
be interviewed by Eyvah Dafaranos (poet and wife 
of the Greek Ambassador) on his migrant experi-
ence, his role as the first and only Greek-born Justice 
of the Supreme Court of Victoria and aspects of his 
recently published autobiography Call Me Emilios. 
The evening’s moderator, Professor Nikos Papas-
tergiadis (The University of Melbourne), and Helen 
Nickas (Editor and Publisher) will then contribute 
their reflections and the Greek Ambassador, Haris 
Dafaranos, will make closing remarks.

Justice Emilios Kyrou is a Justice of the Supreme 
Court of Victoria, having been appointed in May 
2008. He was born the village of Sfikia, near Veria in 
northern Greece, and migrated to Australia with his 
parents and younger brother in 1968 when he was 
8 years old. He graduated from The University of 

Melbourne in 1982 with a first class honours degree 
in law and a commerce degree. He was the top law 
graduate and was awarded the prestigious Supreme 
Court Prize.

Call Me Emilios, published in 2012, is Justice 
Kyrou’s highly personal exploration of identity, 
and the determination that transformed him from 
a vulnerable new migrant to a successful lawyer 
and ultimately a Supreme Court Judge. Part family 
history, the book provides a window to the many 
hardships that motivated an entire generation of 
Greek migrants to succeed in Australian society, 
while maintaining their Greek heritage. The book 
also considers the enormous impact that Australia, 
a country Justice Kyrou describes as “one of the few 
true meritocracies in the world”, has had on his life, 
offering deep gratitude for the many opportunities it 
has presented him.
Details:  Saturday 7 September, 6pm, The Wheeler 
Centre 176 Little Lonsdale Street, Melbourne. This is 
a free event. Bookings are essential. http://aconver-
sationwithjusticeemilioskyrou.eventbrite.com.au/ 

A Conversation with Justice Emilios 
Kyrou at the Wheeler Centre

The decision to erect the church was a result of numerous requests by Community members living 
in the area. Discussions in regard to the construction of the church commenced in mid-1959
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